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   المعاقين األشخاصاآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة على أخوة
  دراسة ميدانية

  
  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها
  :المقدمة

اق كونه العنصر األهـم      الطفل المع  لقد تمحور اهتمام االختصاصيين في السابق حول      
ال أن الباحثين أدركوا فيما بعد أهميـة        عاقة دون االلتفات إلى بقية أفراد أسرته، إ       في قضية اإل  

 في كيانها،   وحدة متكاملة تتأثر جراء وجود طفل معاق      كأسر ذوي االحتياجات الخاصة     دراسة  
 علـى   فـي األسـرة  هذا الطفل  الناجمة عن وجود     والبحث عن التأثيرات النفسية واالجتماعية    

، لما يشكله   التخفيف من آثارها    ة و العاقهة ا ل تقديم االرشاد لألسرة بهدف مواج     الوالدين، وسب 
التـأثيرات   من ضغط اجتماعي ونفسي عليهم، متجاهلين   وجود هذا الطفل ذو االحتياج الخاص     

  .األخوة غير المعاقينتحدث على قد التي 
 بانفعاالت نفسية وعاطفية مرتين، مرة علـى        فإذا كان المعنى الشائع يفيد بأن الوالدين يمرون       

 يشعرون بهـذا    ه أنفسهم، فإن أخوة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة       ام المعاق، ومرة تج   طفله
يتأثرون على أخيهم المعاق أوالً، ويتأثرون من حالـة     ويواجهونه على ثالث جبهات، فهم       األلم

  . ثالثاً، ويتأثرون على أنفسهم ثانياً الحزن الشديد التي يصاب بها الوالدين
امة، يقضون وقتاً طويالً في التفاعل مـع أقـرانهم،        إن أطفال السنة األولى من العمر بصفة ع       

كما يفعلون ذلك مع أمهاتهم، ويقضون وقتاً أطول مع أقرانهم بالمقارنة مع الذي يقضونه مـع                
آبائهم، حيث تتميز عالقات األقران بالثبات واالسـتمرارية، ومـن الجـدير بالمالحظـة أن               

ئه لوظائفه اليومية، تؤثر بشكل تلقـائي       التغيرات الجوهرية التي تحدث على صحة الطفل وأدا       
على بقية أقرانه، وربما تؤثر هذه التغيرات الصحية تلقائياً على سـمات الطفـل الـصديق أو                 
األخ، بل وعلى العائلة بأكملها، حيث ظهرت تأثيرات اإلعاقة على تفاعالت األقران ووظائف             

، وتقـارير الحـاالت، إال أن هنـاك    األسرة، من خالل المقابالت االكلينيكية ألفراد هذه األسر    
 & ,Stoneman)  خرجت بنتائج قاطعة التجريبية حول هذا الموضوع قدالقليل من الدراسات
Brody, 1993).  

 سرة كونـه يتفاعـل    إن النمو النفسي السوي للطفل عادة ما يقترن بأخوته في نفس األ           
ات التي يكتسبها الطفـل مـن       هم، وهناك الكثير من السلوكي    معهم ويحتك بهم، ويؤثر ويتأثر ب     

لطفل بعـض المفـاهيم     أخيه الطفل في نفس المرحلة العمرية أو أكبر، حيث يتعلم الطفل من ا            
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ـ  وعادة ما يكون األشقاء الذين لديهم أخـاً  . مما يتعلمها من الكبار    بسهولة أكثر  مثقلـين  ، اًمعاق
ا سأقول ألصدقائي عنه؟ هـل  لماذا يحدث هذا؟ وماذ   : بالهموم وتثار أسئلة كبيرة بينهم من قبيل      

 قدر اإلمكان عـن  ا يريدون أن يعرفوا ويفهمو   كاآلباءسأقوم بالعناية به طوال حياتي؟ فاألشقاء       
، كذلك يريد األشقاء أن يعرفوا كيف يستجيبون وكيـف سـتكون حيـاتهم              المعاقحالة أخيهم   

 التنبـؤ بمـشاركة     وم بشكل كاف فـإن    ممختلفة نتيجة لهذا الحدث، فإذا تم الحديث عن هذه اله         
  .األشقاء اإليجابية مع أخيهم أو أختهم المعاقة ستكون أفضل

ومن المهم أن يفهم بأن أشقاء الطفل المعاق، كما هو الحال بالنسبة لآلخرين، عادة مـا         
ة، فقد يقبـل األشـقاء أو يرفـضون      الو الدي يأخذون التلميحات من أنماط السلوك واالتجاهات       

على اتجاهات آبائهم، وقد يرفضون بالتأكيد االنغماس المتزايد آلبائهم          اداعتماالشخص المعاق   
مع الطفل المعاق، فالقبول الحقيقي للمشاركة في رعاية الطفل المعاق يخلق موقفاً عائلياً أكثـر              

  .إنتاجاً وسعادة
 بين أفرادها شخصاً ذو احتياجكثيراً ما يكون األطفال اآلخرون منسيين في األسرة التي تضم         و

، وهم بحاجة إلى المساعدة، األمر الذي يتطلب مشاركتهم في الجلسات االرشادية التـي              خاص
يقدمها االختصاصيون كما هو عليه الحال لدى بقية أفراد األسرة الكبار، لذلك مـن المهـم أن                 
يحصل األخوة على المعلومات الكافية عن إعاقة أخيهم لتفـسيرها أمـام أصـدقائهم، وفـي                

لية تتشكل مجموعات لدعم األطفال المعاقين في البيئة المحلية لمساعدتهم علـى            األوضاع المثا 
  .(Fairbrother, 1991)اإلحساس بأنهم ليسوا وحدهم 

  (Vadasay, Fewell, Meyer, & Schell, 1984)فاداسي وفيويل وماير وشيلوقد أوضح 
أخـوة  وي السابق حـول     بعد مراجعتهم لألدب الترب   فال المعاقين، و  في مقالهم حول أخوة األط    

 للـضغوط    بزيادة احتماالت تعرض األخوة    مجموعة من النتائج المرتبطة   ،  األشخاص المعاقين 
النفسية والمشكالت االنفعالية، وقد تبين من خالل هذه المراجعة لألدب أن دراسات قليلة فقـط               

، فقـد كـان     اهتمت بدراسة أثر الوضع الذي تحدث فيه التفاعالت األسرية عبر مراحل الحياة           
  .ينصب االهتمام على دراسة العالقات بين األم، واألب والطفل المعوق

 على أخـوتهم وأقـرانهم      ذوي االحتياجات الخاصة   التأثيرات التي يتركها     وصفوال نستطيع   
أخـوة   عنـد    هناك تأثيرات إيجابية تبدو في كميـة ونوعيـة المفـردات            إن ، بل  فقط بالسلبية

 & Powell) دثة بين اآلباء واألبناء حول إعاقة األخ أو األخـت  والمحا،األشخاص المعاقين

Gallagher, 1993) .األخوة أسئلة واستفسارات كثيرة يطرحونهـا علـى    بعضحيث أثار 
ـ   اآلخر عن خوفهم من إصابتهم      البعض عبرتتعلق بإعاقة أخيهم، في حين      آبائهم   المرض أو  ب
  .اإلعاقة
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 وتوفيرهـا ، د الطفـل المعـاق بـين أفرادهـا    ووجإن تعامل األسرة الواعي المتفهم ل  
 بشكل علمي، ومدهم بآليات التعامل السليم معه بحيث يكون الوالدين           المعلومات الوافية ألخوته  
 بـسمات التعـاطف االنـساني مـع         كل ذلك يمد أخوة الطفل المعاق      هما القدوة الحسنة أوالً،   

 مما يسرع فـي    ،وتفهم حالة االعاقة  ،  اآلخرين، والقدرة على المثابرة من أجل تحقيق األهداف       
مؤسـسات    مـن  األمر الذي يـستدعي    ،وية المقدمة استفادة أخيهم من البرامج العالجية والترب     

أن لى الطفل المعاق ووالديه، بل      ية ع والتربية الخاصة أن ال تقتصر برامجها االرشادية والتوع       
ى التنفـيس عـن مـشاعرهم       مساعدتهم عل كإشراكهم في هذه البرامج، و    ألخوة،  تمتد لتشمل ا  

  . المقدمة ألخوتهمالخدمات أعضاء فاعلين في إنجاح تدريبهم كيف يكونون و،االنفعالية
وغالباً ما يكون األخوة أعظم مصدر للقوة، ولكن اآلباء ال يستثمرونهم، وال يحدث ذلـك ألن                 

بد أن يكون األخوة     بل على العكس تماماً فمحبتهم لهم هي السبب، فال           ،اآلباء ال يحبون أبناءهم   
إلى حرمـانهم   ذلك   يؤدي   حتى ال  توقعات ومطالب مرتفعة منهم،   الحليف القوي للوالدين دون     

  .)2001الخطيب، (من ممارسة طفولتهم بالشكل األمثل 
 ،مصاحب لألبناء العالج   أن اآلباء بإمكانهم أن يقوموا بدور الم       أكدت الدراسات وفي هذا الصدد    

ة وإجاباتهم عن األسئلة المطروحة دون تـشويه وفـي          ومات الالزم المعلبعن طريق تزويدهم    
ن األخ الذي لديـه  وقت مبكر من العمر، وبشكل يتناسب مع المرحلة التي يمرون بها، نظراً أل         

 ,Seligman, 1983; Brody)المعاق سوف يتمتـع بالـصحة النفـسية   المعلومات عن أخيه 
Stoneman, Davis & Crapps, 1991; Wasserman , 1983)   

لتعرف على اآلثار النفسية واالجتماعية لألخوة من جراء وجود طفل          لذلك جاءت هذه الدراسة ل    
معاق في األسرة، من أجل اتخاذ االجراءات الوقائية والعالجية التي تحـول دون تفـاقم هـذه          
 المشكالت، ومراعاة احتياجات أخوة األطفال المعاقين عند وضع أي برامج أو خدمات تقـدمها     

  .مؤسسات ومراكز التربية الخاصة، وتفعيل دور األخوة في المشاركة في هذه البرامج
  

  : تهاأهميمشكلة الدراسة و
 أخـوة حياة    التأثيرات التي قد تنعكس على     هناك مجموعة من  أشارت العديد من الدراسات أن      

ـ             ة تحمـل  ادذوي االحتياجات الخاصة بالمقارنة مع غيرهم من األطفال، والتي من أهمهـا زي
ألخـوة  جة نقص المعلومات التي يمتلكهـا ا  نتي ،عدوى االصابة باالعاقة  المسؤولية، والقلق من    

 نتيجـة الـضغوط    التـي قـد تنتـابهم   ، ونوبات الغضب والشعور بالـذنب      المعاق عن أخيهم 
تجعلهم يتصرفون بتسرع وبـردة فعـل       التي قد    ،جتماعيةإلضغوط ا السرية و األمسؤوليات  الو

 االتصال والتفاهم مع بقيـة أفـراد األسـرة نتيجـة             مشعورهم بعد إضافة إلى   غير محسوبة،   
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 ,Kibert, 1986; Grossman)  المعـاق الموضوعات المحرم الحديث فيها عن حالة أخيهم
1972; Sourkes, 1987;  Lobato,1993; Fish, 1993; Glendinning, 1983).  

   
قدم خـدماتها لـذوي االحتياجـات       ونتيجة لذلك فقد بدأت المؤسسات والمراكز التي ت       

الخاصة، بتوسيع نطاق برامجها لتشمل أخوة األشخاص المعاقين، لما لهم من دور في نجـاح               
الخدمات المقدمة ألخيهم، ونظراً للتأثيرات النفسية واالجتماعية التي تفرضها ظروف اإلعاقـة            

 المحتملـة فـي البيئـة        جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهم هذه التأثيرات         لذلكعليهم،  
  .االماراتية، حيث أنها تعتبر من بين الدراسات العربية القليلة في هذا الجانب

تأثيرات التي في تعريف أولياء األمور بالتساهم هذه الدراسة ومن الناحية التطبيقية يتوقع أن 
 ،معهم، ومن ثم التعرف على السبل الصحيحة للتعامل تحدث ألخوة ذوي االحتياجات الخاصة

بشكل هم من قبل مؤسسات التربية الخاصة، ووتنظيم البرامج النفسية واالجتماعية المالئمة ل
أخوة اآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة على التعرف إلى  إلى  تهدف هذه الدراسةعام

جنس األخ،  ( العربية المتحدة، وذلك ضمن متغيرات في دولة االماراتاألشخاص المعاقين
 عن السؤال الرئيس اإلجابةعبر ) الوالدي، جنسيته، عمره، نوع اإلعاقة، عمر المعاقترتيبه 
  :التالي

المعـاقين فـي دولـة اإلمـارات     األشخاص ما اآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة على أخوة    
  العربية المتحدة؟

  
  :فرضيات الدراسة

= ألفا ( مستوى ة عند ال توجد فروق ذات داللة إحصائي: الفرضية الصفرية األولى-1
  في االماراتأخوة األشخاص المعاقيناآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة على في ) 0.05

  ).ذكر، أنثى (تعزى إلى متغير جنس أخ المعاق
 0.05= ألفا (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  : الفرضية الصفرية الثانية-2
 تعزى  في االماراتأخوة األشخاص المعاقينة لإلعاقة على اآلثار النفسية واالجتماعيفي ) 

  ).األول، الثاني، الثالث، الرابع فما فوق(إلى متغير الترتيب الوالدي لألخ 
 0.05= ألفا (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  : الفرضية الصفرية الثالثة-3
 تعزى  في االماراتاألشخاص المعاقينأخوة اآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة على في ) 

  ).االمارات، جنسية أخرى ( الجنسيةإلى متغير 
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= ألفا ( إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة : الفرضية الصفرية الرابعة-4
  في االماراتأخوة األشخاص المعاقيناآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة على في ) 0.05

  ). سنة فما فوق19 سنة فأقل، 18 (  غير المعاقألخعمر اتعزى إلى متغير 
= ألفا  (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى :الفرضية الصفرية الخامسة-5

  في االماراتأخوة األشخاص المعاقيناآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة على في ) 0.05
  ). دماغي، توحد، شللذهنية، سمعية( اإلعاقة  نوعتعزى إلى متغير

= ألفا  (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى: الفرضية الصفرية السادسة-6
  في االماراتأخوة األشخاص المعاقيناآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة على في ) 0.05

  ). سنة فما فوق17 سنة فأقل، 16(تعزى إلى متغير عمر المعاق 
  

  :حدود الدراسة
  : هذه الدراسة بالعوامل التاليةلقد تم تحديد إطار
 من العام الدراسي الثانيخالل الفصل تم تطبيق أداة هذه الدراسة : العامل الزماني

  .م2005/2006
  في مدينة الشارقة للخدمات االنسانيةتم تطبيق هذه الدراسة : مكانيالعامل ال

  األشخاص المعاقينأخوةمن تم تطبيق استبانة الدراسة على عينة عشوائية : العامل البشري
  .الملتحقين بأقسام ومعاهد مدينة الشارقة للخدمات االنسانية

  
  :مصطلحات الدراسة
 Hearing Impairmentاإلعاقة السمعية  

يشير مصطلح اإلعاقة السمعية إلى حاالت الفقدان السمعي بأنواعها ودرجاتهـا لمختلفـة،             
 Limited)الـسمع   وضـعف  (Deafness)ويشل هذا المصطلح كالً مـن الـصمم    

Hearing)            واالعاقة السمعية إما أن تكون موجودة منذ لحظة الوالدة ، (Congenital) 
، وقـد تكـون     (Adventitious)وإما أن تحدث في مرحلة الحقة من مراحـل الحيـاة            

 بمعنى أنها تنتج عن خلل في األذن الخارجية أو الوسطى، وقد تكـون عـصبية                توصيلية
لل في األذن الداخلية أو العصب السمعي، أو مركزية بمعنـى أنهـا       بمعنى أنها تنتج عن خ    

الدليل (تنتج عن خلل في المراكز الدماغية العليا المسؤولة عن معالجة المعلومات السمعية             
  ).2001الموحد لمصطلحات اإلعاقة، 
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 Mental Retardation  ةالعقليقة اإلعا
نقـص   :اإلعاقة الذهنية علـى أنهـا      (AAMR)تعرف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي      

جوهري في األداء الوظيفي الراهن، يتصف بأداء ذهني وظيفـي دون المتوسـط يكـون               
يـة التاليـة،    متالزماً مع جوانب قصور في اثنين أو أكثر من مجـاالت المهـارات التكيف             

مـن  ة  والمهارات االجتماعية، واالسـتفاد   شخصية، والحياة المنزلية،    التواصل، والعناية ال  
لوظيفيـة،   ا مصادر المجتمع، والتوجيه الذاتي، والصحة والسالمة، والجوانب األكاديميـة        

يظهر ذلك قبـل سـن الثامنـة        وقت الفراغ، ومهارات العمل والحياة االستقاللية،        وقضاء
    .)2005يحيى وعبيد،  (عشرة

  
 Autismالتوحد 

تظهـر الخـصائص    اضطراب سلوكي نادر يضطرب فيه السلوك والتواصل والتفكير، و        
المرضية للتوحد عادة قبل بلوغ الطفل الثالثة من عمره، وأهم مظاهر التوحد هي العجـز               

الثارة الذاتية المفرطة، ونوبات     وا شل في تطوير العالقات االجتماعية،    الحسي الظاهر، والف  
فظي وغيـر اللفظـين والعجـز        الذات، والقصور النوعي في التواصل الل      ءإيذاالغضب و 
الدليل (الخ  .. بالذات واللعب الء األطفال إلى مهارات العناية      الشديد حيث يفتقد هؤ    السلوكي

  )2001الموحد لمصطلحات اإلعاقة، 
  

 Cerebral Palsy (CP)الشلل الدماغي 
اضطراب عضلي عصبي مزمن ينجم عن تلف ما في الدماغ قبل الـوالدة أو أثناءهـا أو                 

 متنوعة في حركة الجسم ووضعه وتوازنـه،       بعدها، وينتج عن التلف الدماغي اضطرابات     
يـة متنوعـة كاإلعاقـة العقليـة     ووقد يواجه األطفال الذين لديه شلل دماغي إعاقـات ثان       
الدليل الموحد لمصطلحات اإلعاقة،    ( واالضطرابات اللغوية والكالمية والنوبات االختاللية      

2001.(  
  

  Psychological Stressالضغوط النفسية 
 فيها المتطلبات الداخلية أو المتطلبات البيئية، على المصادر التكيفية للفـرد            أية حادثة تزيد  

  ).1995ملكوش ويحيى، (يولوجي للوحدة االجتماعية أو للجهاز الفسأو 
بأنه من أهم العوامل التي ترتبط بمستوى الضغوط النفسية علـى           ) 2003يحيى،  ( وتشير

ـ    : أسرة الطفل المعاق هي    صائص الوالـدين، بيئـة العائلـة       خصائص الطفل المعاق، خ
  اعيةوالعوامل االجتم
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  الفصل الثاني 
  األدب التربوي والدراسات السابقة

  
 تعتبر األسرة هي المؤثر األول في سلوك الطفل وفي زرع القيم الثقافية واالجتماعيـة         

 فـي تـشكيل االتجاهـات وبنـاء        ة ووسائل االعالم واألصـدقاء    لديه، عدا عن تأثير المدرس    
 يكتسبون منهمـا الـسلوك      ،، ويبقى الوالدين هما المثل األعلى والقدوة األولى للطفل        ةالشخصي

  .ول واألهم في حياتهم االجتماعيةباعتباره النموذج األ
 تعتبر مركز تبادل الخبـرات بـين       سية في بناء المجتمع،   وحدة اجتماعية أسا  بصفتها  األسرة  و

 تعبيـراً عـن المـشاركة       قفهم وتـتالحم  موابعض وتتقارب   بحيث يتأثرون بعضهم ب    ،أفرادها
الوجدانية واالنفعالية ألي فرد من أفرادها، فعلى الرغم أن الوالدين يعتبرون عنـصراً مـؤثراً           

 إال أن بقية أفراد األسرة يعتبرون مؤثرين أيضاً بمختلف مراحلهم العمرية،            ،أساسياً في أبنائهم  
  .على بقية أفرادها األسرة من شأنه أن يؤثر  هذهوإن أي خلل في بناء

علـى األسـرة وتقـتحم أمنهـا     ة من القضايا الهامة التي تفرض نفـسها        عاقوتعتبر قضية اإل  
 حتى  ،صيب بها ، وتقديم العون لمن أ    فرادها لمواجهتها تطلب تكاتف أ  ، األمر الذي ي   واستقرارها

مـا  ال تترك بصمات سلبية على واقع األسرة االجتماعي والنفسي على المـدى الطويـل، ومه      
 فال بد أن يترك وجـود  ،كانت اآلليات التي اتبعتها األسرة في التعايش مع االعاقة أو مواجهتها  

تختلف من أسرة إلى أخرى اعتمـاداً   بحيث  بسيطة،  عاق بين أفرادها آثاراً وإن كانت       شخص م 
فية ، ومستوياتها الثقا   وبنية العائلة  ، وجنس المعاق  ،إلعاقةعلى عدة عوامل من أهما شدة ونوع ا       

  .ة واالقتصاديواالجتماعية
  

علماً أن هـذه اآلثـار   آلثار التي يتركها وجود طفل معاق على األسرة          أهم ا  وفيما يلي نلخص  
ليس بالضرورة أن تكون موجودة جميعها أو بعض منها لدى جميع أسر األطفـال المعـاقين،                

  :وهذه اآلثار على النحو التالي
  

   :اآلثار االقتصادية
اق في األسرة يستنزف من إمكانيات وموارد األسرة المادية، لما تنفقه علـى          إن وجود طفل مع   

عالجه وتقديم البرامج الصحية والتربوية له، إضافة إلى تكاليف األجهزة واألدوات المـساعدة             
التي يحتاجها الطفل، وقد تستمر هذه المصروفات طيلة حياة الشخص المعاق، والتي قد تكلـف       

تنفقها األسرة على أخوته غير المعاقين، ناهيك عن أن بعـض األمهـات             أكثر من النقود التي     
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 والدة الطفل المعاق من أجل تقديم العناية والرعاية الالزمة له، مما يقلـل              دركن أعمالهن بع  تي
  .من دخل األسرة

  
  :اآلثار االجتماعية

 الخجـل   يؤثر وجود طفل معاق في األسرة على عالقات األسرة الخارجية، فقد تسود مشاعر            
من إظهار المعاق للمجتمع مما يقلل من فرص تواصل األسرة لتفادي أيـة مواقـف محرجـة             

بيئتهم التعليمية وفرصهم فـي الـزواج       وبالتالي العزلة، وهذا يمتد إلى مدى تكيف األخوة مع          
وتتعرض األسرة أيضاً لضغوط اجتماعية أكثر من غيرها من األسر، ويشمل ذلـك       المستقبلي،
  الظروف التي تتطلب تغييراً في أنماط الحياة المواقف و

 وقد ينعكس ذلك على العالقات الداخلية بين أفراد األسرة أيضاً وتواصله، نظراً النـشغال األم     
ئها، إضافة إلى العالقـة بـين       من تلبية احتياجات بقية أبنا     بشكل كبير بالطفل المعاق مما يقلل     

  .أسريةالزوجين ومدى حدوث أزمات زوجية ومشكالت 
  
  :ثار النفسيةاآل

تتعرض أسرة الطفل المعاق لضغوط نفسية تبدأ منذ إعالمهم بأن لدى ابنهم إعاقة، حيث تحدث               
الصدمة، ومشاعر االنكار والرفض، وقد يمتد األمر إلى الشعور بالـذنب واالكتئـاب ولـوم               

مر مـدى   الذات، وإسقاط المشاعر على اآلخرين من أطباء ومختصين وأقارب، وقد يشمل األ           
قدرة الفرد على القيام بالسلوك المقبول اجتماعياً، واالستجابات السريعة وسـرعة االسـتثارة             

  .والغضب
  

  :أخوة األشخاص المعاقيناآلثار على 
ال تقتصر آثار وجود طفل معاق في األسرة على الوالدين وإنما تمتد لتشمل بقية أفراد               

 تكليفهم بمسؤوليات رعاية أخـيهم المعـاق قـد          أسرة بما فيهم األخوة غير المعاقين، حيث أن       
تشعرهم بالضغط النفسي، وقد تنتابهم مشاعر الشعور بالذنب والغضب وسرعة االسـتثارة، أو           
حسد أخيهم المعاق على الرعاية واالهتمام الذي يحظى به من الوالدين، وفي نفس الوقت فقـد                

تتمثل في القدرة على التحمل والـصبر   ،تكون هناك آثار نفسية واجتماعية إيجابية على األخوة     
 وعدم اتباع السلوك العدواني     ،والمثابرة في العمل، واالنسانية والحنان في التعامل مع اآلخرين        

  .في حل المشكالت، إضافة إلى زيادة تكاتف أفراد األسرة وتضامنهم نحو أخيهم المعاق
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لوظائف وهـذا يتـضمن     إن األخوة واألخوات يقدمون لبعضهم العديد من الخدمات وا        
إعطاء تقييم عن الذات، االلتفات إلى بعضهم البعض، التماسك، المجموعات الدفاعية، وتبـادل             

  :ضبط السلوك بتهذيب الضغط الشديد ليحمله الواحد عن اآلخر، والسؤال هو
  ما الذي يحدث إذا أصيب هذا األخ بمرض شديد أو إعاقة؟

لبحـث أجـري    مجموعة من النتائج المختلفة (Dieter Thren)وبهذا الصدد يورد ديتر ثرين 
  :بون بأمراض مزمنةحول أخوة األطفال المصا

 أخوة األشخاص المعـاقين    لم تؤيد االعتقاد الشائع بأن       ،إن مجموعة البحث بشكل عام     -
يظهرون مشكالت أكثر في التكيف النفسي بالمقارنة مع أخوة األطفال غير المعـاقين،             

ة بين إعاقة الطفل وبين االضطرابات النفسية التي قد تصيب          وليس هناك عالقة مباشر   
أخوته، وفي الحقيقة فإن العديد من أخوة األطفال المعاقين أظهروا اسـتفادة عاطفيـة              
ونفسية من خبراتهم جراء وجود طفل معاق في األسرة، وإحدى نتـائج البحـث قـد                

كانة معينة بين أقرانهم    أشارت إلى أن نصف األقران الذين تمت مقابلتهم هم يحتلون م          
قـادرون علـى تحمـل      هـم   اآلخرين، وهم أكثر رحمة وشفقة، وأكثر حـساسية، و        

المسؤولية، ولديهم تفهم أكثر لعامة الناس، وكذلك فإن معلمي الطالب الذين لديهم أخوة             
مصابون بالسكر واالضطرابات النمائية أفادوا بأن هؤالء الطـالب هـم اجتمـاعيون      

ابيون مع زمالئهم وأخوتهم، بالمقارنة مع الطالب الذين ليس لـديهم           لدرجة كافية وإيج  
  .أخوة معاقون

أظهرت مجموعة أخرى من الباحثين نتائج نفسية مغايرة، متضمناً ذلك زيادة الـسلوك              -
العدواني، ضعف العالقات االجتماعية مع الزمالء، القلق واالكتئاب، ولكن من أوضح           

سة عند األخوة هي مرتبطة بمتغيرات مثـل جـنس          هذا البحث أن ردود الفعل المعاك     
األخ، عمره والترتيب الوالدي، وبعوامل أخرى مرتبطة باألسرة كالوضع االجتماعي          

  .اإلعاقةاالقتصادي، الدعم االجتماعي من األم وردود فعل الوالدين تجاه 
يـث  اإلعاقـة، ح  هناك عامل آخر مرتبط باألسرة وهو الفترة الزمنية بعد تـشخيص             -

بـاء أن   ي واآل عااالجتمورت تقديرات كل من األطباء، الممرضات، الطاقم النفسي         أشا
معظم األسر تظهر تعامالً جيداً خالل سنة واحدة فيما بعد التشخيص، وحـين ينتهـي               

 الطبي  التشخيصالوضع الحرج تحقق معظم األسر نوعاً من االستقرار حينما ال يكون          
 .مطلوباً إال في حاالت االنتكاسة

ـ عاقـة   اإل ألخوة الطفـل المـصاب ب      األسريةارنة روتينيات العناية    بمق - ، أو  سمعيةال
االعاقات النمائية األخرى، أظهرت النتائج أن أخوة األطفال المعاقين غالباً هـم مـن              

 األطفال المعـاقين يـتحملن      ألعمال المنزلية، وأن االناث أخوات    المساعدين جداً في ا   
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فل المعاق واألعمـال المنزليـة اليوميـة، ولـديهن     أكثر درجات المسؤولية لعناية الط 
بالمقارنـة فـإن أخـوة      وعالقات اجتماعية أقل وتفرض عليهن قيود اجتماعية أكبر،         

أقـل تعرضـاً للقيـود      هـم    و ،األطفال المعاقين لديهم الكثير من الزمالء واألصدقاء      
 .االجتماعية التي تفرض على أنشطتهم

طفال المعاقين تبدو في كمية ونوعيـة المفـردات         هناك تأثيرات إيجابية عند أخوة األ      -
حيث أظهر األخـوة أسـئلة     . والمحادثة بين اآلباء واألبناء حول إعاقة األخ أو األخت        

 عن خوفهم من    واتعلق بإعاقة أخيهم، وعبر   تواستفسارات كثيرة يطرحونها على آبائهم      
م  بإمكـانه   األخوة  الصدد يؤكد الباحثون أن    ، وفي هذا  اإلعاقةإصابتهم من المرض أو     

بالمعلومـات الالزمـة     عن طريـق تزويـدهم       أن يكونوا كمعالج مصاحب ألخوتهم،    
تهم عن األسئلة المطروحة، وإن األخ الذي لديه المعلومات عن أخيـه المعـاق              وإجاب

 . بشكل أفضل من الذي ال يمتلك هذه المعلوماتسوف يتمتع بالصحة النفسية

أخـوة  جدداً المشكلة الكبيرة فـي األبحـاث الـدائرة حـول      إن هذه النتائج المتناقضة تظهر م     
 وتفاعلهم، وإن النقاش الدائر بين الباحثين هو حول مختلف المتغيرات، إلى            األشخاص المعاقين 

  .حين يحصل اتفاق كامل حول نتائج هذه األبحاث
  

غالبـاً   ، فقد أثبتت األبحاث أن أخوة األطفال المصابون بأمراض مزمنة         ،وعلى الرغم من ذلك   
  :التاليعلى النحو ) يةنفسجسم (أسبابها نفسيةيظهرون أعراضاً جسمية 

 األطفال المصابون بالـسرطان يظهـرون       ة أن أخو  (Sourkes,1980)أكد سوركيز    -
  .Psychosomaticردود فعل نفسجسمية 

، وذلك يعتمـد علـى      اإلعاقة تكون مختلفة خالل فترة المرض أو        هإن ردود الفعل هذ    -
 .ية التي تمر بعد فترة التشخيصالفترة الزمن

لتفسيرات وأسباب خاصة بهـم     األخوة   ال تمنع بأن يلجأ      ،إن التفسيرات الطبية لإلعاقة    -
 . التي أصيب بها أخيهم، مما يسبب لهم القلق والشعور بالذنباإلعاقةلمسببات 

يقع أخوة المعاق في حالة تناقض، ففي الوقت الذي يشعرون فيـه بالغـضب جـراء                 -
زات التي يحصل عليها الطفل المعاق من والديه، فإنهم في ذات الوقت يشعرون             االمتيا

  .بالذنب ألنهم يتمتعون بصحة جيدة
  :وإن األخوة األصغر سناً يظهرون الخوف واالرتباك واأللم بطرق خفية مختلفة مثل

ائـدة،  التبول الالإرادي، الطفح الجلدي مصاحب األكل والنوم بما فيها الكوابيس، الحركـة الز            
الغيرة، نوبات التقلب المزاجي والغضب، وممكن لهذا التشوش واالرتباك أن يبلغ ذروته لـدى              

  .الطفل الذي يخاف من االنفصال عن والديه ويفضل االنسحاب ويخاف الذهاب إلى المدرسة
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  :أعراضاً أخرى مثلن وربما يظهرفن  والمراهقوأما األخوة األكبر سناً

  .المعدة وآالم الرأس وأوجاع الظهرة كآالم ب النفسيالمرض الجسمي ذو األسبا -
 .عدم القدرة على التركيز، اضطرابات النوم، المخاوف المرضية والذعر -

 .تناول األدوية أو العقاقيرالدراسي، زيادة السلوك المعارض، تأثر التحصيل  -

 جابياالبتعاد عن الوالدين واصطحاب الرفاق الذين غالباً ال يؤثرون عليهم بشكل إي -

  
، خـالل   االقتراحات ألولياء أمور األطفال ذوي االحتياجات الخاصـة       وفيما يلي مجموعة من     

  :تعاملهم مع أبنائهم غير المعاقين
   وأسبابهااإلعاقةزود األخوة بمعلومات عن  -
 شارك مشاعرك مع طفلك -

 إدمج األطفال غير المعاقين في قرارات األسرة قدر اإلمكان -

  مسؤوليات أكثركافئ الطفل عندما يتحمل -

 دع أخوة الطفل المعاق يكونون على اطالع بالجانب الطبي ألخيهم حسب قدرتهم -

 حافظ على أن تنظر إليهم بشكل إيجابي قدر اإلمكان -

  أو مشغوالً بشكل بسيط عندما تكون بعيداً معهم ولوابق على اتصال -

 أخبر معلمي األخوة عن الوضع األسري في البيت -

 ة في الدروس وحل الواجبات المنزليةاطفي والمساعدقم بتوفير الدعم الع -

  المجال له لقضاء أوقات كافية مع أصدقائهأتح لألخ -

  
د شخص معـاق فـي األسـرة أمـراً           اعتبر األدب التربوي المختص وجو     ريبحتى عهد ق  و

مأساوياً، واتسم الوالدين كأشخاص يجب عليهم أن يتحملوا الحزن المزمن والعزلة االجتماعية،            
 يعانون من مستوى مـنخفض مـن        أخوة األشخاص المعاقين   أيضاً أن    األمور المفترضة  ومن

لهـا وكأنهـا معاقـة       ككل ينظر    ةوبدت العائل تقدير الذات، والمشكالت السلوكية، واالكتئاب،      
  .مقيدةومختلة وظيفياً و

  
ـ            و اً علـى   هناك إجماع بين المختصين بأن األطفال ذوي اإلعاقات النمائية يشكلون عبئاً مرهق

أسرهم، وإن االحتياجات الطبية الضرورية والتعليم ومتطلبات العناية اليومية الالزمـة تـضع             
األسرة تحت الضغط وربما في األزمات عبر الزمن، ولكن اعتقد الباحثين حديثاً أنه حتـى إذا                
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 يعنـي   عل لوجود طفل معاق فيهـا، إال أن ذلـك ال          كانت األسرة تتسم بالحزن المزمن كرد ف      
  .القاً أن هذه هي ردة الفعل الوحيدة من قبل األسرةإط
  

  :حول األخوة
  حق بذلك عالقـة    ة هي األمر الفريد بين جميع العالقات االنسانية، ويل        إن رابطة األخو

إن العالقة الخاصة بين األطفال تؤدي إلى بناء قاعدة أساسـية للمـشاركة،       الطفل مع والديه، و   
أن ديناميات العالقات قد تتغير من فتـرة        باطفي، وعلى الرغم    اإلخالص، المنافسة والتبادل الع   

ية ألخرى، إال أن معظم األخوة واألخوات يرتبطون بعـضهم الـبعض بـشكل متكـافئ،            نزم
  .قدمون لبعضهم البعض الهوية الذاتية، الشراكة، والدعم العاطفي عبر الزمنيو

 الطالق، عمل المرأة خـارج      نتقال،إن التغيرات الرئيسية في المجتمع كحجم األسرة، قابلية اال        
ة، وبنـاء علـى ذلـك، بـدأ          يزيد من أهمية عالقات األخو     عمر الفرد  ومتوسط طول    البيت،

دراسة وبحث مدى تأثير األخوة على بعضهم البعض، وبشكل مماثل بـدأت تظهـر              الباحثون  
وي االحتياجات   وبين إخوتهم ذ   األخوةنتائج جديدة هامة حول العالقة النموذجية التطورية بين         

  .الخاصة
ات النمائية في    مليون طفل من ذوي االعاق     12هناك   لدائرة االحصاء األمريكية، ف    وتبعاً

لديهم أخوة أو أخوات،     األطفال ذوي االحتياجات الخاصة الذين       من% 80 و الواليات المتحدة، 
حقوا بالمـدارس   لت عدد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في األسر، والذين ا         وقد ارتفع حالياً  

بأنه كـان يتوقـع   صفوف نظامية مع أقرانهم غير المعاقين، على الرغم   العامة، ويدرسون في    
 فـي األسـرة،     من ذوي االحتياجات الخاصة    جراء وجود طفل     في السابق وجود نتائج سلبية    

 لهـم   ولكن حديثاً، فإن األخوة أفادوا بوجود فوائد إيجابية من جراء وجود أخ أو أخت معاقـة               
(Failla & Jones, 1991).  

وكيفما كان، فإن مراجعة األدب التربوي للعالقات بين المعاقين وأخـوانهم غيـر المعـاقين،               
 المبكرة التي أشارت إلى وجود آثار       إضافة إلى ذلك فإن الدراسات     أشارت إلى نتائج متناقصة،   

ـ       ،أخوة األشخاص المعاقين  سلبية على     ،ة األمهـات   قد اقتصرت على الوالدين فحسب وخاص
ـ           وليس على األخوة أنفسهم،    ن  إضافة إلى أن البيانات التي جمعت قبل ثالثة عقود ربمـا ال تك

مواكبة للتطور التدريجي للمجتمعـات     ليست  ، و تقييم وضع األسرة في الوقت الراهن     صالحة ل 
ة  في ظل توفر خدمات الدعم األسري التي لم تكن موجود          ،في اتجاهاتها نحو األطفال المعاقين    

  .في السابق
إن األطفال ذوي االحتياجات الخاصة غالباً ما يتم تزويدهم بكل من الخبرات الـسلبية              
وااليجابية من أسرهم، بشكل مشابه بتلك التي ظهرت عند األطفال غير المعاقين في األسـرة،               
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 هم أوالً وأخيراً أخوة متشابهين أكثـر ممـا هـم          ،وربما ذلك يؤكد على أن األخوة واألخوات      
مختلفين، حتى إذا كان أحدهم من ذوي االحتياجات الخاصة، وهذا الفهم هو الخطـوة األولـى            

  . (Brody, Stoneman, Davis & Crapps, 1991) لفهم العالقات بين األخوة
  

  :تحمل المسؤولية
مشاعر األطفـال   إلى أن عملية إدراك (Seligman, 1983)توصلت نتائج دراسة سيليجمان 

  مـرتبط بمـدى    ، ووالـديهم  راشدين حول أخوتهم ذوي االحتياجات الخاصـة      قين وال والمراه
 مـسؤولية   -لبنـات  وخاصة ا  –دراسة بأن تحمل األطفال     ل ا المسؤولية التي يتحملونها، وتؤكد   

 وربما االضطراب النفسي،    ، والشعور بالذنب  ، واالستياء ، بتطور الغضب  األخ المعاق، مرتبط  
د  والمـوار  ، والطاقـة  ،تنزف الكثير من الوقت والمـال      الطفل المعاق في األسرة يس     حيث أن 
قد يتم دفعهم إلـى لعـب دور   ، أن ينمو لدى األطفال االستعداد لتحمل المسؤولية     وقبل   .النفسية
 وهو الدور الذي ال يستطيعون القيام به، وإن تحمل مثل هذه المسؤوليات قبل األوان قد                ،اآلباء

 .إضافة إلى حرمانه للكثير من الخبرات الـضرورية        قل الطفل وبسرعة عبر مراحل النمو،     ين
 إلى أن تحميل األخوة عبء العناية باألطفال المعاقين هو (Blacher, 1993)  أشار بالشروقد

أمر شائع عند أسر ذوي االحتياجات الخاصة، حيث ظهرت على األخوة أعراض االمتعـاض              
 ودون  ، بـسرعة  حتياجات الخاصـة  ذوي اال  من خالل الرعاية التي يقدمونها ألخوتهم        ،الشديد

  .رفق وحنان
  

  :الحاجة إلى المعلومات
 هناك نقصاً رهيباً في المعلومات  في دراستها أن (Wasserman ,1983)الحظت واسرمان 

، ذوي االحتياجات الخاصـة   أخوة األشخاص   عن اإلعاقة ومظاهرها وعواقبها والتي يحتاجها       
 ،ارتباك األخوة فيما يتعلق بالـشعور بالمـسؤولية       ى  ، إل ويؤدي نقص أو انعدام هذه المعلومات     

  . ومع المشاعر المقلقةم،وكيفية التعامل مع أخيه
ذوي  إلى أن األخوة يثيرون تساؤالت كثيرة حـول أخـوتهم   (Meyer, 1985)ويشير ماير 

  :مثلاالحتياجات الخاصة 
   اهتمامات األخ الخاصة بالمستقبل-
   الخدمات المقدمة لألطفال وأسرهم-
  . مناقشة المشاعر التي غالباً يمر بها األخوة-
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 األخوة مرتبط ا أن نمط المعلومات التي يحتاجه(Murphy, 1976) وقد أشار مورفي
ون عن النمو   أعوام يسأل  9-6بالعمر، حيث أظهرت دراسته أن أخوة أطفال متالزمة داون من           

ات الطبية والبيولوجية، أما أطفال     هية قدرات أخوتهم، واالهتمام بالمعلوم    الحركي والكالم، وما  
  . سنة فيهتمون بالمستقبل بشكل واضح12-10من 

  
ذوي  أخـوة األطفـال    أن(Powell & Gallager, 1993)  باول وجـاالجر ويؤكد

لحصول على المعلومات عن اإلعاقة في مختلـف مـراحلهم          ل يحتاجون   ،االحتياجات الخاصة 
 أن  ألسئلة العامة، وال بـد    تهم الشخصية بدالً من ا    ب على أسئل  العمرية، فهم بحاجة إلى من يجي     

  . حاجاتهم المتغيرةلنظام المعلوماتي المقدم لهم ايعكس
  

  :الغضب واالحساس بالذنب
 يشعرون بالغضب مـن     ذوي االحتياجات الخاصة  أخوة األطفال   ن  إ: "يقول فيثرستون 

و األب بـسبب   األم أم، ويلقي بعـضهم بـاللوم علـى   ، ومن الطفل المعاق، ومن العال الوالدين
حدوث االعاقة، فاالعاقة تخلق حاجات غير اعتيادية، وكثير من األطفال يحسدون أخـتهم أو              

ناً يتطـور لـديهم   أخاهم على هذا االهتمام الخاص الذي يحظون به، وبعض األطفال األكبر س        
 النقود التي تنفق على تشخيص وعالج أخيهم المعـاق، وهـي مـوارد              غضب شديد من حجم   

منها لتلبية حاجات األسرة ودفع األقساط المدرسية والجامعية وما إلـى            رية يمكن االستفادة  أس
  ).1992الخطيب وآخرون، " (ذلك

  
 أن االستياء والغضب من ، لألخوة الراشدين(Kirkman, 1985)أظهرت دراسة كيرمان وقد 

 ، سلبية نحو والـديهم    عينةردود فعل قلة من أفراد ال     تقديم الرعاية تكون أحادية االتجاه، وكانت       
  .بسبب فشل الوالدين في تقديم االهتمام المناسب ألخيهم

 بسبب ما يعيشون فيـه مـن صـحة          ،وربما يعيش األخوة حالة من الشعور بالذنب المستمرة       
مقارنة بأخوتهم العاجزين أو المرضى، أو جراء ما يتمتعون به من مميـزات، حيـث يكـون                 

 وقد يظل األخ أو     ألخ المعاق، الحساس بالذنب هو القيام برعاية ا     هذا ا السبيل إلى التخفيف من     
  .خيه طويالً بسبب قسوة الشعور بالذنباألخت في خدمة أ

 التعبير عن الغضب أكثر من غيـرهم، حيـث   ذوي االحتياجات الخاصةأخوة يستطيع بعض   و
  كـان   وسواء غضب على والديهم أو مجتمعهم،    ينكر البعض اآلخر بأنهم يعانون من الشعور بال       

 فإن هـذه    ،مشاعر الغضب والشعور بالذنب التي قد تنتابهم      ون   أو يظهر  أخوة المعاقون يخفون  
  : هيالمشاعر تتوقف على مجموعة من العوامل
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  .المدى الذي يضطلع إليه الطفل بدور أساسي لتقديم الرعاية في نطاق األسرة -
 .معاقدى الذي يستفيد فيه األخ المعاق من وجود أخيه غير الالم -

جتماعية، أو أن يعتبـر مـصدراً    المدى الذي يمكن أن يقيد الطفل المعاق حياة أخيه اال          -
 .رتباكلال

المدى الذي يتطلب فيه األخ المعاق وقتاً واهتماماً زائداً من الوالدين، والمـدى الـذي                -
 .يسلب فيه الوقت من أخوة آخرين

 .حتياجات الطفل المعاقستنزف فيه الموارد المالية لألسرة جراء االمدى الذي ي -

 .، وجنسهم األطفال في األسرةعدد -

 ).2001كاشف، (التكيف العام الذي حققه اآلباء مع ظروفهم الخاصة  -

  
ويرى مارتينو ونيومان أن الشعور بالذنب يشكل حجر األساس للصعوبات التي يواجههـا             

 ,Berslalu, Weitzman)األخوة غير المعاقين الحقاً، ووجد بيرسلولو ووايزمان وميسز 

& Messener, 1981) أسرة، نتائجاً متناقضة فيما 239 استناداً إلى مقابالت أجروها مع 
يتعلق بتكيف األخوة، والحظوا أن هناك نزعة قوية نحو السلوك العدواني وارتباك التفكير             

  .لديهم
  

  :الضغوط النفسية
 ، كـاألفراد العـاديين     أخوة األطفال ذوي األمراض المزمنة أنهم متوافقون جيداً        أظهر

 لكـن  ،(Tritt & Esses, 1988)وذلك من خالل ما أشارت إليه دراسة تريت وإيـسيس  
 وفي  .لوكية أكثر، مثل االنسحاب والخجل    اآلباء شعروا بأن األبناء يعانون من مشكالت س       

 ذوي االحتياجـات الخاصـة   تبين أن أخوة األطفـال  (Dyson, 1989)دراسة دايسون 
 والكفاءة االجتماعية كبقيـة      مفهوم الذات والمشكالت السلوكية،    ستوى من أظهروا نفس الم  

  .األطفال غير المعاقين
  

 17 التي قابلت من خاللهـا الباحثـة   (Glendinning, 1983)وفي دراسة جلندننج 
  بأنهم  أظهر الوالدين أن األخوة كانوا ينظرون إليهم       اقات شديدة، والداً وأماً ألطفال ذوي إع    

وسـجل  . عاقة المزمنة قد لمت شمل األسرةحياة بتفاؤل، وأثبتت الدراسة أن اال  يواجهون ال 
التـي   أبحـاثهم  في  (Kibert, 1986; Grossman, 1972) كل من كيبرت وجروسمان
الذين لدهم أخوة من ذوي االعاقة العقليـة،         الطالب الجامعيين    أجروها على مجموعة من   
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ذوي االحتياجات الخاصة، وقد     مع أخوانهم     تلقوها التربية األسرية التي  يستفيدون من   بأنهم  
  . وأكثر رحمة ومعرفة لظروف إخوتهم المعاقين، أكثر تحمالًتبين بأنهم

  
ر مما  جون أخوة األطفال المعاقين أكث    لويفيد بوزانسكي أن أخصائيي الطب النفسي يعا      

ألطفال العاديين  أن ا(Trevino, 1979) عتقد تريفيونفسهم، وتيعالجون األطفال المعاقين أ
 في حالـة خطـر       هم حقاً أطفال   ،رون بظروف معينة  ويم ،الذين يمتلكون خصائص معينة   

  .وغالباً ما يحتاجون إلى خدمات نفسية
  

 هناك مجموعة من العوامل التي ترفـع   إلى أن(Trevino, 1979)وقد توصلت تريفينو 
  :يمن مستوى االضطراب االنفعالي عند أخوة األطفال المعاقين وه

  عدد األخوة في األسرة -
 عمر األخ المعاق -

  المعاقجنس األخ -

 رد الفعل الوالدي على إعاقة االبن -

 نوع اإلعاقة -

 شدة االعاقة -

  .العبء والمسؤولية الملقاة على األخوة لرعاية أخيهم المعاق -
  

  :قلق األخوة عبر مرحلة الطفولة
ي أخوته، لذلك يمـر األخـوة        ف  األسرة من شأنه أن يؤثر بشكل كبير       إن ميالد طفل معاق في    

النفعالية، بما فيها القلق، االحباط والشعور بالـذنب بـأنهم           من الخبرات ا   واألخوات بمجموعة 
، والخـوف  جاه مستقبل أخـيهم ، ويشعرون بالقلق أيضاً تاإلعاقةربما يكونون سبباً في حدوث      

  . يصبحوا معاقين مثلهأنب
  

  :مرحلة الطفولة المبكرة
 السن في مرحلة ما قبل المدرسة بصعوبة فهم طبيعة وسبب إعاقة            يتسم األخوة صغار  

أخيهم، وإنهم غالباً يعتمدون على خبراتهم الخاصة وتصوراتهم لتعريف وتفسير الموقف، وإن            
 بمجرد معرفتهما بإعاقـة طفلهمـا يـتم إدراكهـا           ،زن الشديدة التي يظهرها الوالدان    ححالة ال 

 بأنهم سبباً في مشكلة أخيهم، سـواء ألنهـم          هم يعتقدون  األخوة الصغار، و   ومالحظتها من قبل  
 في بعض المواقف وكأنهم غير مطيعـين لتعليمـات           أو ألنهم ظهروا   ،ي حماية أخيهم  فشلوا ف 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 أكثر حتى يخففـوا     ن أخطائهم بأن يتصرفوا بشكل الئق      يحاولون التكفير ع   لذلك فهم الوالدين،  
 ، من وقتهم  ذوي االحتياجات الخاصة  الدين بأبنائهم   من حدة قلقهم، وغالباً ما تأخذ اهتمامات الو       

 والحـسد تجـاه     ة مشاعر الغير  يثيرمما يؤثر على طاقتهم في تلبيتهم الحتياجات األخوة، مما          
 .(Lobato, 1993) الطفل المعاق

 مع إهمـال حاجـات األطفـال        مد، بحنان بشكل طويل األ     الوالدين مع ابنهم المعاق    تعاملإن  
ـ            من شأنه    ،اآلخرين ة مـا قبـل     أن يؤدي إلى تقليل كمية تواصل أخ الطفل المعاق في مرحل

 عاطفي الذي يشعر به، أو ربما يتجـه        تعبيراً عن االنقطاع ال    ، المعاق المدرسة مع والديه وأخيه   
  . كردة فعل على مشاعر الوحدة التي يشعر بها،مشاعره إلى الخارجب
  

  :األطفال في مرحلة المدرسة
 عادة هم عرضة لكم كبير من القلق المرتبط بأخوتهم          ،المدرسةفي مرحلة   إن األطفال   

 جراء دمج أخيهم المعاق بنفس      ،اً يشعر هؤالء األطفال بمشكلة كبيرة في البداية       البالمعاقين، وغ 
ا بدور الحفـاظ علـى سـالمة أخـيهم     والمدرسة التي يدرسون بها، حيث يتوقع منهم أن يقوم    

 ، حلقة وصل بـين المدرسـة والبيـت، وحمـل األدويـة      أن يكونوا منهم والعناية به، ويطلب  
 والذي يكون هنـاك إمكانيـة لتعرضـه         ،والتصرف كطالب مساعد في الصف ألخيهم المعاق      

لمعيقات من قبل الزمالء، وربما يشعر األخوة بالوصمة االجتماعية للمرة األولى عنـدما يبـدأ      
 عـن مـشاعر االحبـاط التـي     يعبرون بالدوام المدرسي، وذوي االحتياجات الخاصةأخوتهم  
  . جراء النظرة السلبية من الزمالء اآلخرينللدفاع عن أخوتهم المعاقين، ويتأهبون تنتابهم

غالباً ما يفتقر األخوة في هذا السن إلى المعلومات األساسية عن أخـوتهم المعـاقين، وهـم                 و
ـ            ن المهـم فـي     بحاجة لنشر المعلومات عن أخوتهم خاصة ألصدقائهم ومعلميهم، وقد يكون م

بعض األحيان تطوير مهاراتهم في التعامل لضبط سلوك إخوتهم، أو تعلم طرق جديدة لتكـوين     
  . معهمتواصل وتفاعل أفضل

 وتعزيـز اهتمامـاتهم     ، من أجل بناء هويتهم الخاصة     ويكافح األخوة في هذه المرحلة،    
لذي يـشعرهم بـالقلق   ونشاطاتهم خارج األسرة، ويكلفون ببعض مهام العناية بأخوتهم، األمر ا   

ذوي االحتياجـات  والضغط، إضافة إلى قلقهم حول دراستهم في نفس الـصف مـع أخـوتهم      
  . األكبر سناً منهم حين يتكرر رسوبهمالخاصة

يحتاجون إلى ذوي االحتياجات الخاصة أخوة  أن (Sourkes, 1987)وتشير دراسة سوركس 
، وال بد من إخبارهم      بنفس المرض أو االعاقة    إعادة االقتناع بأن هناك احتماالً ضعيفاً لإلصابة      

وأيضاً ربما يشعر األخوة غير المعاقين الـصغار بـالقلق مـن أن             .  االعاقة ليست معدية   بأن
 في المستقبل، كما يلجأ األطفال غير المعاقين إلى إظهـار الـشكاوي   عمياناً أو صماً  ونيصبح
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وقـد الحـظ لوترمـان    . (Rolland, 1994)الجسمية في محاوالتهم لكسب انتباه الوالـدين  
(Luterman, 1979) حسي كاذب كوسـيلة   بأنه قد يتطور لدى األخوة غير المعاقين ضعف

 أن األطفال عندما يكبرون ويـدخلون  (Michaelis, 1981)الحظ ميشيليس و. للفوز باالنتباه
  . ألطفال معاقينباءة المراهقة يخافون من أن يصبحوا آمرحل

  
  :مرحلة المراهقة

إن مرحلة المراهقة ومرحلة الرشد المبكرة قد تنتج مشاعراً غامضة عند األخوة الذين             
، وقد يتجهون إلى عدم االنسجام في هذا السن بالمقارنة مـع     ذوي احتياجات خاصة  لديهم أخوة   

 وإدراك  ذوي االحتياجات الخاصـة   اآلخرين، في الوقت الذي يكون لديهم تفهماً أكبر ألخوتهم          
  .الفردية بينهم، وعليهم مواجهة وصمة العار واالرتباك جراء وجود أخ معاق لهمكبير للفروق 

 باألخذ باالعتبار العوامل الوراثية لإلعاقة، في حين أن          أيضاً لديهم،  وإن عنصر الشك موجود   
تحمل مسؤوليات محددة متوقعة منه كتلك التي يتحملها الوالدين، بل أكثـر مـن   يعلى المراهق  
مر الـذي   وجود أخ معاق يؤثر بشكل متكرر على اختيارهم لمهنة المستقبل، األ   ذلك، فإن تأثير  

 سواء اإليجابية أو السلبية جراء وجود أخ معاق فـي األسـرة عبـر           ،يوضح التأثيرات القوية  
  .الزمن

ذوي االحتياجـات الخاصـة   أخوة  إلى أن هناك قلق عند (Fish, 1993)وتشير دراسة فيش 
سـتون   ويقـول فيثر   . ومدى قبوله وتحملـه لـألخ المعـاق        ،ستقبليتعلق بزوج أو زوجة الم    

(Featherstone, 1980)ـ  فاقم عندما يعلمـون  أن القلق عند األخوة يت ـ ب ة سـببها  أن االعاق
  . مثل الحصبة األلمانية أو االلتهاب السحائي،مرض

  
  :التواصل مع اآلخرين

ن هناك مواضيعاً    في بعض األحيان أ    ذوي االحتياجات الخاصة  أخوة األشخاص   يشعر  
 إعاقة أخـيهم، وكيفيـة التعامـل    أسباب مثلتتعلق بإعاقة أخيهم من المحرم الحديث فيها،        

المعاق، مما يحد من تواصل األخ غير المعاق مع والديه، وخاصة أمه المـشغولة بتلبيـة                
احتياجات األخ المعاق، وكذلك انسحاب األخ غير المعـاق أحيانـاً عـن التواصـل مـع       

  . مواقف محرجة أو أية مواضيع قد يتم إثارتها حول أخيه المعاقةتفادياً ألي ،اآلخرين
  

 أن المعلومـات التـي يجـب    (Pearlman & Scott, 1981)ويشير بيرلمان وسكوت 
توصيلها لألبناء عن إعاقة أخيهم يجب أن تتناسب مع أعمارهم، وقـدرتهم علـى الفهـم                

 وما ستؤول إليـه     ،ب إعاقة أخيهم وشدتها   ألن األخوة متعطشون لمعرفة أسبا     واالستيعاب،
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لحـديث  ا كذلك ال بد من مراعاة األلفاظ التي يستخدمها الوالدين أثناء            األمور في المستقبل،  
مع أبنائهم، ويوصي الباحثان بضرورة البدء في مصارحة األخوة حول إعاقة أخيهم بشكل             

  .ذاكرتهم األفكار السلبيةداخلهم، وتدور في ي ال يحتفظوا بالهموم والمشكالت مبكر، لك
  

 مجموعة من النقـاط األساسـية   (Powell & Gallagher, 1993)ويقدم بول وجاالجر 
  :للتواصل مع أخوة المعاق وتزويدهم بالمعلومات الالزمة عن إعاقة أخيهم

   ذوي االحتياجات الخاصةخوة اإلنصات االيجابي أل -
 إعطاء الوقت الكافي لهم -

 رورية بعض المعلومات الضتقديم -

 االخالص واألمانة في توصيل المعلومات -

 االستجابة للموقف بطريقة شاملة -

 تقديم المعلومات المتوازنة -

  اللفظيرالوعي بالتواصل غي -

  
  :المستقبل المهني

قد تتأثر األهداف الحياتية األساسية لألخوة غير المعاقين عند وجود طفل معـاق فـي              
يتشكل بالتفاعل مع أخ معـاق لـه، فـاألخوة غيـر         األسرة، فقرار مستقبل األخ المهني ربما       

المعاقين يكونون على علم بردود فعل اآلخرين نحو أخيهم، إضافة إلى حـساسيتهم للعالقـات               
 ذاتياً خاصة في األسرة المحبـة       المعاقاالجتماعية، وربما يصبح العمل المستمر لرعاية األخ        

  .(Meyer & Vadasy, 1994)الرحيمة، إلى حد أنه يؤثر في قرارات اتخاذ المهنة 
  

 في دراستهم أن األخوة العـاديين   (Cleveland & Miller, 1977)وقد وجد  كليفالند وميلر 
 أو  ، بجهودهم المهنية نحو تحسين الكائن االنـساني       اً ذاتية للمساعدة ويتوجهون   يضعون معايير 

  .اعلى األقل نحو األهداف التي تتطلب االخالص للقضية والتضحية من أجله
  

حمـالً   تعاطفـاً وت (Illes, 1979)دراسة إيليس بدى أخوة ذوي االحتياجات الخاصة في وقد أ
  كونتـسمان  ووجـد . التخصصات المساعدةاطفياً، وهي خصائص لها قيمتها في وتقمصاً ع

(Kontsmsn, 1993)   في دراسته على مجموعة من الطالب الجامعيين، أن الطـالب الـذين 
 بالمقارنة مع مجموعـة     ،اإلنسانيةيكونوا أكثر احتماالً للتفكير في خدمة       لديهم أخوة معاقين لم     

  .شباب الذين ليس لدهم أخوة معاقينال
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  :العوامل المؤثرة في األخوة
هناك تواصل دينامي في العالقات بين أخوة األطفال المعاقين، وإن التغيرات في أنظمة األسرة              

عالقات األخوة، وإن الـسن، والجـنس، شـدة          في نتائج مختلفة في      ت ساهم  قد وتطور الفرد 
 ، حجم األسرة والدخل، واتجاهات الوالدين والتكيف واأليـدلوجيات الثقافيـة والدينيـة            اإلعاقة

ذوي ليـة متنوعـة تجـاه األطفـال        وتنضم لتنتج استجابات وردود فعـل عائ        جميعهاً خلاتتد
  .االحتياجات الخاصة

ن  بنية أسرية متغيرة ومعقـدة، حيـث أ        لكن ضمن إن عالقات األخوة ال تنشأ بشكل منعزل، و       
 يؤدي إلى تغير في بقية األفراد والمواضـيع األخـرى فـي             ،تغيراً في فرد من أفراد األسرة     

 تؤثر فـي بقيـة أفـراد     ال بد أنثر في فرد واحدؤ التي تاإلعاقة على ذلك فإن    األسرة، وبناء 
  .األسرة، وتغير في مجمل التركيبة األسرية

  
  :رةحجم األس
 الذين ينتمون إلـى     ذوي االحتياجات الخاصة   بعض األبحاث أن أخوة األطفال       دتوج

ن و هم أكثر تكيفاً من األخوة الذين ينتمون إلى أسر صغيرة الحجم، ويـزود             ،أسر كبيرة الحجم  
أقل ارتباكـاً   حالة  األسرة بمصادر مالية كافية، وإنه من المعتقد أن حجم األسرة الكبير مرتبط ب            

لوالديـة   ألخوة غير المعاقين، ونقص في عبء العناية المقدمة، في حين أن التوقعات ا             بالنسبة
  .تحمل طفل واحد مسؤولية حمل األعباء المتوقع انجازهاالمنصفة تخفف من فرص 

 بـأن  (Faila & Jones, 1991) فايال وجـونز  توعلى العكس من النتائج السابقة فقد وجد
كثر من األمهـات الـصغيرات    يمرون بخبرات ضاغطة أ ،سناًألكبر  معاقين ا لاطفال  أمهات األ 

األسرة، فلديهن عالقـات اجتماعيـة أكثـر        أكثر في   ن تلقائياً لديهن أفراد     في العمر، وبما أنه   
  . تنوعاًووسائل تحكم أكثر

التحديات التـي تـواجههن    تتمثل في ،إن األمهات في األسر كبيرة الحجم لديهن مشكالت أكثر       
ن أن حالة عـدم الرضـا الحـالي التـي      الباحثو ، ويعتقد الحتياجات الخاصة   ذوي ا في تربية   

 هي نتيجة لذكريات الوظائف واألعمال األسرية التي كانت سابقاً قبـل والدة الطفـل               ،يعشنها
  .المعاق

إن التكيف الوالدي هو عامل تنبؤي قوي لمدى تكيف األخوة، وإن هذه الدراسات قـد أوردت                
 من األسر صغيرة وكبيـرة     ذوي االحتياجات الخاصة   حول أخوة األطفال     نتائج سلبية وايجابية  

الحجم، وفي نفس الوقت فإن هناك عوامل أخرى غير حجم العائلة تلعـب دوراً فـي اآلثـار                  
  .أخوة األشخاص المعاقينالنفسية واالجتماعية على 
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رين مـن   أن طالب الجامعة الذين تقابل معهم والمنحد      (Grossman,1972)  جروسمان ووجد
 يشكل ضغطاً عليهم بـشكل أكبـر  معاق ذهنياً   يجدون العيش مع أخيهم ال     ،أسر فيها طفلين فقط   

 فـي    عناصر المـساعدة   شون مع أخوة كثيرين أسوياء، ويمكن أن تتوفر       ي الذين يع  أقرانهممن  
، فهناك مسؤولية مشتركة أكبر وضغط أقل ملقـى         يكون األطفال أكثر عدداً   األسر األكبر حيث    

  . المعاقةم أو أختهم لمساعدة أخيه،ل أخ من هؤالءعلى ك
  

  :الوضع االجتماعي واالقتصادي لألسرة
ـ      ،المعداتوإن كلفة العالجات الطبية واألدوية المرتفعة،         ،ل والعنايـة الخاصـة بالطف

ذوي االحتياجـات   ة، وإن أسر األطفـال      ضافي على المصادر المالية لألسر    ترتبط بالعبء اإل  
رات انخفاض التحرك االجتماعي، ونمو مالي محدود، وإن أمهات األطفال          ن بخب  يمرو الخاصة

 أو يعملن فقط بشكل جزئي من أجل تلبية احتياجات األطفـال            ،المعاقين يوقفن أعمالهن المهنية   
  .المعاقين

يف مـع   التك  تمر بتجربة صعبة في    ، إلى الطبقات االقتصادية المتوسطة    يسر التي تنتم  األإن  و
 وإن هذه األسر تشعر بدرجة كبيرة من الوصـمة          ،ذوي االحتياجات الخاصة     توقعات أطفالهم 

ل لهم في األسـرة،     االجتماعية، ويشعرون بأنهم بحاجة إلى التفوق من أجل تعويض وجود طف          
 مـن ذوي الطبقـة االجتماعيـة    ذوي االحتياجات الخاصـة  طفال  خوة األ  فإن أ  ،وعلى العكس 

دة لمـساع ليد مصادر دخل جديدة لألسرة، أو ا      مجبرون لتو  يشعرون بأنهم    ،االقتصادية المتدنية 
 & Powell)ضافية غيـر المتـوفرة خـارج نطـاق األسـرة      في تلبية احتياجات العناية اإل

Gallagher, 1993).  
 
ما يؤكد صحة فرضية فاربر     ذوي االحتياجات الخاصة    لم تجد الدراسات الحديثة حول أخوة       و

(Farber, 1960)ينتمون إلى أسر ذات دخل متدني مطالبون بعناية زائـدة   بأن األطفال الذين 
 قد وجد عالقة بين التحـصيل       (Stoneman,1988)ألخوتهم المعاقين، في حين أن ستونمان       

 وبين دخل األسرة كعوامل مرتبطة بزيادة اشـتراك األخـوة فـي             ،الدراسي المرتفع للوالدين  
  .أصدقائهم وزيادة الوقت الذي يقضونه مع ،األنشطة خارج البيت

  
  :تأثير الوالدين

هي انعكاس الستراتيجيات   بين بعضهم البعض،    إن عملية التفاعل التي يتبعها األطفال       
، وإن الـضغوط    فيما بينهم تربية الطفل التي يتبعها الوالدين، مما ينعكس على عالقات األخوة           
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لوالدية واستراتيجيات  الذي تجلبها مطالب تربية األطفال المعاقين، تنعكس على تأثير الوظائف ا          
  .تربية الطفل، وبالتالي التدخل في تكيف الطفل وعالقات األخوة

  
  :اتجاهات الوالدين

إن عالقات األخوة مع بعضهم البعض هي انعكاس التجاهات الوالدين نحـو طفلهـم              
المعاق، وإن العامل األكثر قوة للتنبؤ في مدى تقبل الطفل المعاق في األسرة هـو اتجاهـات                 

التفاؤل والتقبل الوالدي نحو الطفل المعاق تـرتبط         لدين، وخاصة اتجاهات األم، وإن نظرة     الوا
 وتشجيع العالقة مـع  إيجاباً بتحسن التكيف الشخصي في األخوة غير المعاقين، وبالتالي تحسن         

  .أخوتهم ذوي االحتياجات الخاصة
ل المعاق تـؤثر علـى      إلى أن طريقة استجابة اآلباء للطف     ) 1992الخطيب وآخرون،   (ويشير  

ردود فعل األخوة، فاآلباء الذين لديهم قبول عام لطفلهم يقدمون استجابات واتجاهـات تمكـن               
األخوة من االستجابة بطريقة مماثلة لألخت أو األخ المعاق، ومن ناحية أخرى فاآلباء الـذين                

ذوي أطفـالهم   يستجيبون بطريقة سلبية وبخجل وقلق ليسوا قادرين على التأثير إيجاباً علـى             
  .االحتياجات الخاصة

  
 ولذلك فقـدرتهم  ، أن األبناء إنما هم امتداد آلبائهم(Trevino, 1970)والحظ تريفينو 

 تتأثر إلى حد كبير باتجاهات آبائهم،       ،على قبول االعاقة والتعايش مع الصعوبات المرتبطة بها       
كتئاب هو السمة الوالدية التي تـم  إن اال و.وإن اآلباء يمثلون نماذج يحتذى بها بالنسبة ألطفالهم   

كل أكثر أهمية مـن      آخذين باالعتبار دراسة األمهات بش     ،دراستها غالباً في األدب المتخصص    
ذوي االحتياجات  بأن أمهات األطفال (Hawkins, 1993)  حيث أشار هاوكنز .دراسة اآلباء

علـى   و المعـاقين،  يمرون بأعراض اكتئابية ضعف ما تمر به أمهات األطفال غيـر             الخاصة
راض االكتئابية التي يمرون بها غالباً تؤثر علـى       أن هؤالء األمهات أقلية، فإن األع      الرغم من 

 وتقييد قدراتهن في تدعيم عالقات األخوة بعضهم الـبعض، لـذلك            ،طرق التربية التي يتبعنها   
ضن للخطر في التكيف مع المشكالت والخالف العام ضمن نظام األسرةفإنهن يعر.  

  
 بأن األمهات المكتئبات (Stoneman & Brody, 1993)وقد أشار ستونمان وبودي 

 ويستخدمن العقاب اللفظي والبدني بـشكل أكبـر مـن       ،ال يتبعن أنماطاً ثابتة في تربية أبنائهن      
األمهات غير المصابات باالكتئاب، وهن أقل تحمالً، وأقل استجابة وأقـل رعايـة وتـشجيعاً               

 الشعور بالذنب والقلق نحو أطفالهم من أجل ضبط سلوكهم، إضافة إلـى              ويملن إلى  ،ألطفالهن
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أن أنماط التربية الوالدية المرتبطة باالكتئاب هي مرتبطة بالسلوك المـضاد والعـدواني بـين               
  .األخوة

  
  :اختالف المعاملة

على الرغم أن اآلباء يبذلون جهودهم للتعامل مع أطفالهم بعدل، إال أن االختالفات في              
 دراسة  وقد أفادت مر، الجنس، الترتيب الوالدي والمزاجية تستلزم معاملة مختلفة لكل طفل،           الع

 بأن االختالف في السلوك الوالـدي   (McHale & Pawletko ,1992)ماك هول وباولتكو 
يبدو أنه يخفف المستوى العام من التفاعل بين األخوة، ممـا يـؤدي إلـى عـدم االنخـراط                   

 قـد  (Stocker, Dunn & Plomin, 1989)سة ستوكر وآخـرون  االجتماعي، إال أن درا
  .أفادت بأن االختالف في السلوك الوالدي يزيد من المنافسة والصراع بين األخوة

  
 ما يدعم الفرضيات التي تقول بأن العناية واالشراف (Stoneman, 1987)لم يجد ستونمان و

ن وقتهم وطـاقتهم الالزمـة لألطفـال        الالزم والتي تتطلبه أسر األطفال المعاقين، يستنزف م       
اآلخرين غير المعاقين، وبأن اختالف المعاملة بين الوالدين تمنع التفاعل الطبيعي بين األخوة،             
أو تؤدي إلى زيادة الحسد والنزاع بين األخوة، والحقيقة أن التباين في المعاملـة بـين أخـوة                  

ال، ولكنه تعبير عـن المبالغـة فـي         هم ليس تعبيراً عن اإل    ذوي االحتياجات الخاصة  طفال  األ
  .التعويض في إعطاء الوقت األكبر لألخوة غير المعاقين

  
الذين حظيوا بوقت واهتمام أكبر من أبائهم       ذوي االحتياجات الخاصة    إن أخوة األطفال    

 ولكن أظهروا زيادة في المشكالت التكيفية، وفـي المقابـل           ،أظهروا عالقات دافئة مع إخوتهم    
 أظهـروا عالقـات     ،طفال غير المعاقين الذين حظيوا بوقت أطول وعناية أكبـر         فإن أخوة األ  

 & McHale)ضعيفة مع أخوتهم ولكن مشكالت تكيفية أقل، وقد اعتقد ماك هـول وبـاولتكو  

Pawletko ,1992)  بأن المعاملة الوالدية االيجابية ألخوة األطفال المعاقين تؤدي إلى احترام 
عر السلبية تجاه أخوتهم المعاقين، وبالمقابل تنشئ مـشاعر القلـق        إيجابي للذات، وتجلب المشا   

  .والذنب، إال أنها تؤدي في النهاية إلى زيادة العاطفة والحنان في عالقات األخوة
  

  :الرضا بين الزوجين
ـ           ة للعالقـة بـين اآلبـاء       إن العالقة بين الزوج والزوجة ربما تحمل تـضمينات قوي

األسرة يزيد القلق والحزن    ة فيما إذا كان وجود طفل معاق في          وهناك نتائج متناقض   واألطفال،
الوالدي، في حين اقترحت نتائج بعض الدراسات أن الضغط الوالدي يرتبط بالتربية الوالديـة              
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 حالة من اإلكراه لبعض حاالت الزواج، فقد        اإلعاقةغير الثابتة وغير الوظيفية، وعندما تشكل       
ين الزوجين ربما تؤثر سلباً على المناخ العاطفي واالنفعـالي          استنتج الباحثون بأن الخالفات ب    

في األسرة، وتحمل تضمينات مباشرة للحياة الزوجية وعالقات األخـوة االجتماعيـة، وفـي              
الحقيقة فقد وجد ارتباط ايجابي بين بقاء االفتقار التكيفي بين األخـوة وبـين الخالفـات فـي                  

 أفـادوا  (Crnic & Lyons, 1993)كرنك وليونز العالقات الزوجية، وإضافة إلى ذلك فإن 
بأن العالقة الزوجية العدائية ربما تعمل على حل المشكالت بشكل بـدائي بـين األخـوة فـي         

  .األسرة، فينتج عن ذلك الصراع في عالقات األخوة
إن التغير في رضا الزوجين يؤدي إلى أن تكون ردود الفعل الزوجية نحو وجود طفل معـاق                 

، وقد وجـد البـاحثون بـأن    اإلعاقةليست ثابتة، فهي تعتمد على عدة عوامل غير        في األسرة   
االستقامة في الزواج قبل والدة الطفل المعاق تؤدي إلى اختالف في أنماط التعامل الشخـصي،   
وكذلك األسر الممتدة وأنظمة الدعم المجتمعي، وعوامل بيئية أخرى قد تساهم فـي اسـتقرار               

  . األسريالزواج، ومن ثم التكيف
  

  :التواصل األسري
 من أبرز الطـرق التـي   االت بين أفراد األسرة، وجد بأنه إن الخط المفتوح من االتص    

تخلص الضغط في مرحلة الطفولة، وواحدة من أكثر التنبؤات قوة لتكيف األخـوة اإليجـابي               
عرفـة  أخت من ذوي االحتياجات الخاصة، إن اآلباء الذين هم على م          أو  عندما يتربون مع أخ     

ة الدقيقة التي تأخـذ باالعتبـار       بإعاقة أطفالهم هم أكثر قدرة على تزويد المعلومات الضروري        
، وهم أكثر نجاحاً في تربية مهارات التعامل االيجـابي فـي            ذوي االحتياجات الخاصة    أخوة  

ـ       ة أطفالهم غير المعاقين، إضافة إلى ذلك فإن االتصاالت المفتوحة واألمينة تولد الثقـة والراح
  .لدى األخوة، وتساعد األخوة في التغلب على مشاعر الذنب، الغضب، االستياء والغيرة

 والمـشاركة فـي     ، تساعد األسر على اكتساب الممارسة العملية      إن عملية التواصل الصريحة   
وضع االفتراضات والمدلوالت عن أنفسهم في عالقة كل واحد مع اآلخر، وعن أسـرهم فـي       

 تخفف الشك   ، أفراد األسرة  ه المدلوالت التي يتم إشراكها بين     محيط، وهذ عالقتها مع المجتمع ال   
 وتصنع تناسقاً في ردة فعل األسرة الممكنة، وإن التناسق ينـتج عنـه              ،اإلعاقةالشخصي نحو   

  .استقرار وتماسك بين أفراد األسرة
  

  :استراتيجيات التعامل األسري
امل من أجل التكيف والتوافـق مـع        تستخدم األسر أنواعاً عديدة من استراتيجيات التع      

  :، وإن من أكثر االستراتيجيات استخداماًاإلعاقة
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  . البحث عن الدعم من أعضاء األسرة الممتدة واألصدقاء-
   الوصول إلى خدمات الدعم المجتمعي-
   المشاركة في األنشطة الدينية والبحث عن مرشد ديني-
   البحث عن االرشاد-
  المعرفية الشخصية استخدام مهارات التعامل -
  

 بأنـه ال يوجـد   (Gamble & Woulbroun, 1993)وقد وجد جامبل وولبـراون  
اختالفات بين أنماط التعامل الوالدي والتكيف بين األخوة وعالقاتهم، وقد وصلوا إلى خالصـة        

 بأن استراتيجيات التعامـل كاالهمـال،       توصلوابأنه ال يوجد طرق تعامل صحيحة وخاطئة، و       
  .دوان غالباً تم اعتبارها كردود فعل سلبية للضغط سواء كانت جيدة أو سيئةالعنف، والع

، والتـي قـد     اإلعاقةن تضمنوا إدراك الفوائد المستمدة من       وبشكل مشابه فهناك باحثون آخرو    
يعتقد بأنها مؤشر للرفض أو االنكار  والتي هي في الحقيقة خطوة نحو التكيف االيجابي مـع                 

  .الضغط
  

 إما بمواجهة الموقـف  اإلعاقة بأن األسر بشكل عام تتعامل مع (Boss, 1993)واستنتج بوس 
أو االستسالم واالعتماد على التوجيه، ولكن تقنيات التعامل الفعالة هي عـادة األكثـر نجاحـاً         

 بأنه ليس من الصحيح التفكير بأن التعامل الفعـال          "بوس"مقارنة مع الطرق السلبية، ويؤكد      بال
التعامل السلبي ليس عملياً، بل إن ما هو فعال ومثمر لدى أسرة قد ال يكـون   هو العملي، وبأن    

بالضرورة مفيداً ألخرى، فالعديد من العوامل الثقافية والموقفية تؤثر على الطريقة التي تتكيف             
  .تعامل مع وجود طفل من ذوي االحتياجات الخاصة فيهابها األسر وت

  
 أن عالقة األخوة تتأثر مباشرة   (Stoneman & Berman, 1993) ستونمان وبيرمانويقول

بخصائص خاصة لألخوة المتفردين ، وبخـصائص األسـرة التـي يعـيش فيهـا األبنـاء،                 
  .وباستراتيجيات التربية التي يستخدمها اآلباء ومقدمي الرعاية األولية مع األطفال

  
  :االختالفات العرقية

لى عالقات األخوة في األسرة عنـدما      إن المعلومات المتوفرة حول الدالالت العرقية ع      
يكون أحد أفرادها معاقاً هي قليلة، وكيفما كان فهناك دليل على وجود مستويات مختلفـة مـن                

 مما ينـتج عنـه      ، لدى أقليات السكان، خاصة عند ذوي المستويات المرتفعة من الفقر          اإلعاقة
  .مال العقاقير خالل الحملتغذية غير كافية، واستعورعاية أقل في مرحلة ما قبل الوالدة، 
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في حين أن العديد من الدراسات قد عكست اختالفات الثقافة الفرديـة بـين األسـر مختلفـة                  
 وعالقات األخوة، وربما ال نـستطيع       اإلعاقةالمجموعات العرقية، فيما يتعلق باالتجاهات نحو       

  .تعميم ذلك على األسر ذات الخلفية العرقية المتشابهة
  

  :يةالمعتقدات الدين
 بأن الدين يشكل طاقة للتأثير االيجابي لحياة األسـر   (Crnic, 1993)لقد وجد كرنك

، فاألسر التي تعتنق معتقدات دينيـة تظهـر   من ذوي االحتياجات الخاصة  التي لديها أشخاص    
تقبالً أكثر، وتكيفاً أكثر إيجابية، أقل ضغطاً وأكثر ميالً نحو العناية بالطفل المعاق فـي البيـت     

  .مقارنة مع األسر األخرىبال
 يتبعن  تقنيات ذات تعامل إيجابية       ،وإن أمهات األطفال المعاقين اللواتي ينخرطن بأنشطة دينية       

 الـذين يمارسـون     ذوي االحتياجات الخاصـة   أكثر، وعلى الشبيه من ذلك فإن أخوة األطفال         
ة األخوة، ولديهم مستوى    شعائراً دينية يظهرون أعراض قلق أقل، وأقل اكتئاباً بالمقارنة مع بقي          

  .مرتفع من تقدير الذات
  

  :عمر أخ الطفل المعاق
ذوي إن األخوة الكبار الذين كان يطلب منهم اآلباء القيام بواجبـات عنايـة أخـوتهم                

 قد تعرضوا لمشاعر الغضب واالستياء بشكل أكبر، األمر الـذي يـؤدي         ،االحتياجات الخاصة 
قارنة مع األخوة الذين لديهم أخوة أصغر مـنهم غيـر            بالم ،إلى مستويات مرتفعة من الصراع    

 قد  ،الذين تعرضوا لدور مشابه وعبء كبير     و ،وعلى النقيض فإن األخوة األصغر سناً      .معاقين
 بالمقارنة مع األخوة صغار الـسن الـذين لـديهم أطفـال     ،أظهروا عالقات تتسم بصراع أقل    

، ووجدت دراسة سـتونمان  (Stoneman, 1988) والذين تم تكليفهم بمسؤوليات أقل ،معاقين
ألخوة األكبر هم الذين يعيـشون صـراعاً    أن ا(Stoneman & Berman, 1993)وبيرمان 

  . زائداً فيما بينهم عندما يكون عليهم متطلبات رعاية أكبر
  

سـنة أظهـروا   ) 11-7(أن األخوة بين أعمـار   (Dyson, 1989)وأظهرت دراسة دايسون 
سنة فقد كـانوا    ) 15-12(ومنعزلة بشكل أقل، أما األخوة من عمر        سلوكيات خيالية ومنحرفة    

أقل عدوانية، وأقل في النشاط الزائد، وكانوا يميلون إلى معاناة سلوكية أقل من األطفل ألخـوة     
  .غير معاقين

  
  : بأن األسباب المحتملة الختالف النتائج هي نتيجة لـ(Stoneman, 1991)أفاد ستونمان و
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األخوة قادرون على   ؤوليات العناية لألخوة الصغار فقط عندما يكون        تكليف اآلباء لمس   -
  التعامل معهم

  بسبب اإلثم أو القوانين الوالدية، ةعندما يكبت األخوة صغار السن ردود الفعل السلبي -

 .بشكل عام، فإن األخوة الصغار يحملون مشاعر ايجابية تجاه األخوة األكبر المعاقين -
 

تنامي بين األخوة الصغار الذين لديهم أخوة أكبر سناً منهم من ذوي             الم إن السلوك التربوي  
 ربما يحتاجون إلى النموذج األبوي المتنامي لسلوك التربيـة مـن قبـل              ،االحتياجات الخاصة 

أمهاتهم، إضافة إلى ذلك، يأمل الباحثون بأن هذه التجـارب تـساعد فـي تنـشئة النـواحي                  
  .عرفي عند األخوة صغار السن التي لم يكتسبوها بالمقابلاالجتماعية، االنفعالية، والتطور الم

  
  :جنس األخوة

مـن ذوي  إن جنس األخوة له دور كبير في عالقات األطفـال الـذين لـديهم أخـوة         
 والذين ليس لديهم، فالجنس يؤثر بقوة في الطرق التي يرتبط بها األخـوة              االحتياجات الخاصة 

طفال غير المعاقين وبين أخوتهم المعـاقين هـو فـي    وفي نوعية عالقاتهم، إن العالقة بين األ     
 ،األصل شكل من أشكال العناية، إضافة إلى ذلك فإن التغيرات في األدوار المرتبطة بـالجنس              

  . المساواة بين األخوة واألخواتمسوف تساعد في توزيع مهام العناية على قد
 له تأثير قليل فـي التـأثير        ،يإن التغيرات في أدوار النوع االجتماعي للمرأة في الوقت الحال         

، في حـين أن هنـاك       ذوي االحتياجات الخاصة  على أدوار الجنس المرتبطة بأخوات األطفال       
 وقد وجـدت    .تماعي المرتبطة باألخوة في األسر    بعض التغيرات حصلت في أدوار النوع االج      

في تقديم هاماً  أن جنس األخ غير المعاق يلعب دوراً (Grossman, 1972)  جروسماندراسة
أن ، وبالتـالي يمكـن    من الذكور عملية تقديم الرعاية      االناث يمارسن أكثر   الرعاية، فاألخوات 

ٍٍعرضة لسوء التوافق النفسي، وهن معرضات لضغوط مزدوجة، حيث تمـر األخـوات              يكن 
 والقيـام بـدور     ، الطفل المعاق  لناجمة عن تحملها رعاية ومسؤوليات    بحاالت الضغط النفسي ا   

  .لبديلة أحياناًاألم ا
  

 التي أخذت بعـين  (Stoneman et al, 1987, 1988, 1989, 1991)إن دراسات ستونمان 
االعتبار مسؤوليات العناية، ومقارنة األطفال الذين لديهم أخوة معاقين والـذين لـيس لـديهم               

  :وجدت ما يلي
يـاً أو   إن األخوات األكبر سناً في كال المجموعتين أخذن علـى عـاتقهن  دوراً إدار               -

، في حـين أن األخـوات الكبـار         كبر سناً  بشكل أكثر من األخوة األ     ،د للمعلمة كمساع
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 بهذه األدوار أربعة أضعاف      تقع على عاتقهن القيام    ،لنمائيةألخوة من ذوي اإلعاقات ا    
ألخوات في كـال المجمـوعتين تقـع    خريات في مجموعة المقارنة، وإن ااألخوات األ 

تحضير وجبة الطعام، وفي المقابل فإن األخوة فـي كـال           عليهن مسؤوليات العناية، و   
  .المجموعتين يقع عليهم مسؤوليات في األعمال الخارجية ومهام خارج المنزل

 يقمن على رعاية أخوتهن     ذوي االحتياجات الخاصة،  إن األخوات األكبر سنا لألطفال       -
األخـوة  المعاقين الصغار بشكل أكثر من األخوة في نفس المجموعة، فـي حـين أن               

 بـشكل   ذوي االحتياجات الخاصة، هم يقومون بأعمال العناية بإخوتهم       الكبار لألطفال   
 مـن األخـوات فـي       وبشكل أكبـر  أكثر من األخوة اآلخرين في مجموعة المقارنة،        

 قـد جربـوا  اقات نمائية علديهم إ في حين أن األخوة الكبار ألطفال      مجموعة المقارنة، 
هذه المسؤوليات لم تشمل مهارات استخدام المرافـق        ومية،  مطالب العناية الذاتية المتنا   

 . بل كانت تكلف بها غالباً األخوات،الصحية والطعام

 يقع على عـاتقهم أدواراً  ،إن األخوة واألخوات الذين لديهم أخوة معاقين أكبر سناً منهم   -
ـ        مشابهة في عالقتهم مع أخوتهم المعاقين بالمقار       ى نة مع أخوتهم األكبـر سـناً، وعل

 واسـتخدام المرافـق     ، تقع عليهن مسؤوليات التغذية    ،ألغلب فإن األخوات األكبر سناً    ا
 .الصحية

  
ذوي االحتياجات الخاصة وعلى الرغم أن هناك دراسات في الستينات قد أظهرت أن أخوة          

ومن المسؤوليات التي   ، للهروب من الضغوط المنزلية،       العالقات خارج البيت    إقامة يميلون إلى 
 أن األخـوة  وا قـد وجـد  (Stoneman et al, 1988)  وزمالءهون بها، فإن ستونمانفقد يكل

 سواء داخل أو    ،األكبر سنا ألطفال لديهم إعاقات نمائية هم أكثر نشاطاً اجتماعياً مع األصدقاء           
 فيما أفادت دراسـة   . خوة واألخوات في المجموعة الثانية    بالمقارنة مع األ   وذلك   خارج البيت،   
 قد مررن ، أن األخوات األكبر سناً ألطفال معاقين(Crnic & Lyons, 1993) كرنك وليونز

 وبطريقة ال تخلو مـن المواجهـة        ،بمستوى متدن من الخبرات االجتماعية والعالقات التفاعلية      
والقلق في التعامل مع والديهن، في حين أن هناك اختالفات موجودة بين األخوة تبعاً لـدورهم                

 يقضون فتـرات زمنيـة    ذوي االحتياجات الخاصة  م فإن أخوة األطفال     االجتماعي، وبشكل عا  
 كالتي يقضيها أقرانهم الذين لديهم الفرص المتـساوية مـن           ،متساوية في الوقت مع أصدقائهم    

  .الصداقة والتفاعل االجتماعية
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  :الترتيب الوالدي والمسافة الزمنية بين األخوة
 الوالدي والمسافة الزمنية بين األخـوة  هناك تعارض في البحوث التي درست الترتيب      

 يعتقـد بـأنهن     ذوي االحتياجات الخاصـة   في األسرة، فاألخوات األكبر سناً في أسر األطفال         
متأثرات بطريقة غير مالئمة، وكذلك األمر بالنسبة لألخوة واألخوات الذين ولدوا بعد الطفـل              

 عنـدما تكـون   ، وخالفاً أكثر ، وعدائية ، فإن األطفال قد أظهروا ارتباكاً أكثر      ،المعاق، وبالمثل 
المسافة الزمنية بينهم وبين أخوتهم المعاقين أكثر قرباً وقريبين في العمر، وإن المسافة الزمنية              
األكبر بين األخوة ترتبط بمستوى أعلى من التكيف، وربما مرتبط بالضغط الوالدي المنخفض              

 ,Wilson)تائج فقـد وجـد ويلـسون    وزيادة الرضا بين الزوجين، وعلى العكس من هذه الن

 أظهروا تماسـكاً    ، والقريبين في العمر من الطفل المعاق      ، بأن األخوة من نفس الجنس     (1989
  .ذات داللة إحصائية بدون فوارق  في التكيف وإيجابية،في عالقاتهمأكثر 

  
ر، وا في العمر أدلة بسيطة على تكيف األخوة عندما يكب(Dyson, 1989)وقد الحظ دايسون 

 بأن ضعف التكيف الموجود عند (Powell & Gallagher, 1993)فيما اعتقد باول وجاالجر 
 ربما يكـون نتيجـة لمـشكالت    ،األخوة األكبر سناً أو القريبين في العمر من أخوتهم المعاقين       

  .الهوية في مرحلة الطفولة
  

  :اإلعاقةنوع وشدة 
لى األخوة تبعاً لشدتها ونوعهـا،       ع اإلعاقة أيضاً وجدت في تأثير      ةهناك أدلة متعارض  

 وبـين المـشكالت     اإلعاقـة ففي حين أشار بعض الباحثين أن هناك ارتباطاً إيجابياً بين شدة            
 مـؤثرة  اإلعاقةالوالدية، والمشكالت األسرية، ومشكالت األخوة، فقد وجد آخرون أن بأن شدة   

توسطة، وهذا يتبين خاصة    بشكل سلبي على األخوة، خاصة على األسر من الطبقات العليا والم          
  . وتعريفها ليست واضحة أو مفهومة بشكل كاملاإلعاقةعندما تكون المعرفة بمعنى 

 يلعب دوراً بسيطاً في تحديد مـستوى تكيـف    اإلعاقةن متغير نوع    باحثون آخرون أ  وقد وجد   
  . ودرجة تكيف األخوةاإلعاقةاألخوة، وليس هناك ارتباط بارز بين شدة 

  
 للنظر أن أخوة ذوي اإلعاقات المتوسطة وخاصة القريبين معهم مـن            والشيء الملفت 

 سيكون لديهم إلـى  ا بأنهم سيواجهون مشكالت تكيفية أكبر، وربما ذلك ألنهحيث العمر، اعتقدو 
 وسيكونون في نفس الدوائر االجتماعية التـي يتفاعـل فيهـا أقـرانهم          ،حد ما نفس األصدقاء   

  .المعاقين
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 ستنتقل إليهم، وذلـك     اإلعاقة يميلون إلى االعتقاد بأن هذه       اإلعاقةطي  وإن أخوة األطفال متوس   
ات ي، وإضافة إلى ذلك فإنهم أقل تحمـالً لـسلوك         اإلعاقةبشكل أكبر من أخوة األطفال شديدي       

  .أخوتهم غير المناسبة، خاصة عندما تكون إعاقة أخيهم غير ظاهرة بشكل واضح
  

على الرغم من عدم وجود معلومات كافية عـن   أنه (Dyson, 1989)دايسون وبينت دراسة 
آثار ذوي صعوبات التعلم على تكيف أخوتهم، فإن دراسات األسر واألفراد قد أفادت بأن هناك          

رات سلبية نتيجة وجود أخ من ذوي صـعوبات الـتعلم           داً كبيرة من األطفال قد مروا بخب      أعدا
أظهروا توافقاً سـلوكياً أقـل   عقلية  أن أخوة األطفال ذوي االعاقة ال  )دايسون( ويضيف   عندهم،

ت الجسمية أو   اومفهوماً للذات أقل إيجابية، وكفاءة اجتماعية أقل من أخوة األطفال ذوي االعاق           
  .الحسية

  
ا على العالقات بين األخـوة يقـول سـتونمان          ثارهة وآ والحسي وعن ذوي االعاقات الحركية   

ين األطفال يتضمن بشكل طبيعي بما أن اللعب ب" :(Stoneman & Brody, 1993)وبرودي 
، فإن ألعاب ذوي االعاقات الحركية والحسية تتـأثر جـراء           ةاألنشطة الحركية الدقيقة والكبير   

، وإن األخـوة  العالقات والتفاعالت بين األطفال  إعاقاتهم، على اعتبار أن اللعب هو الذي يولد         
دم قـدرتهم علـى التواصـل       الصم يكون لديهم الرغبة في إقامة عالقات مع إخوتهم إال أن ع           

  ."األمثل قد تخلق العزلة عن أآلخرين
  

  :تفاعل األخوة
 بأن الوسيط األساسي في تفاعالت األخوة ليس اللغة كما (Stoneman, 1987)وجد ستونمان 

  :هو متوقع، بينما المشاركة في المهارات التكيفية والتي تنتج خالل وجود
  خوة  بين األأكثر تكراراً تفاعالت اجتماعية -
 لفترات زمنية أطولطاً في اللعب انخرا -

 تقليل األدوار غير المتماثلة بين األخوة -

  
اعالت اجتماعيـة   فإن األطفال الذين أظهروا زيادة في اللغة والمهارات التكيفية انخرطوا في ت           

 في حين أن األطفال الذين لديهم مهارات لغوية محدودة يشاركون بصعوبة            ،وفي اللعب الهادف  
  .سلة ممتدة من اللعب المعرفي المعقدفي سل

وحين يظهر األطفال المعاقون مهارات تكيفية أقل، فإن دور األخ غير المعاق في اللعب يتغير               
إلى شخص مقدم العناية، وإن األطفال الذين لديهم مهارات تكيفية منخفضة يمرون مع إخـوتهم        
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ز، وإن هذه التفاعالت تبدو وكـأن مـا   بخبرات تفاعلية أكبر أثناء تناول الطعام ومشاهدة التلفا       
رغبـة فـي التفاعـل والتطبيـع     ال وليس  بدرجة أولى،  يدفع إليها هو احتياجات الطفل المعاق     

  .االجتماعي مع اآلخرين
  

  :الصراع بين األخوة
 الصراع والتعارض بين األخوة هو من أكثر المشكالت والمتكررة التـي عبـر              يبدو

 أطفاالً معاقين، ونظراً لوجود متغيرات كثيرة موجـودة داخـل           عنها الوالدين الذين ليس لديهم    
 تمـر  ذوي االحتياجـات الخاصـة    نطاق األسرة، فليس هناك ما يؤيد صحة افتراض أن أسر         
  .(Stoneman & Brody, 1993)بصراعات أكثر أو أقل حدة بالمقارنة مع األسر األخرى 

، وإن المستويات الشديدة من     الموجه عنده لسلوك االداري   د ا وع ي إن عدم اإلذعان للطفل المعاق    
 األطفال المعاقين ال تؤدي إلى تقليدها أو تبادلها من قبـل أخـوتهم غيـر               بعض العدوانية عند 

  .(Brody, 1991, 1993)المعاقين 
  

 أن األطفال غير المعاقين قد عانوا بشكل متكـرر  (Holt, 1958)وبينت نتائج دراسة هولت 
  . عة من أخوانهم المعاقين، وتوجيه األذى اللفظي نحوهممن هجمات بدنية غير متوق

 أن أخوة األطفال المعاقين قـد  (Powell & Gallagher, 1993) ال حظ باول وجاالجر فيما
 ,Stoneman) انكل أقل جداالً وضرباً، ومشاكسة أثناء اللعـب، ويفـسر سـتونم   ظهروا بش

  :نتيجة إلى التفاعل االيجابي بين األخوة بأنه (1993
  الشعور بالذنب عند األخوة غير المعاقين -
 عدم التحمل الوالدي للسلوكيات السلبية النمطية بين األخوة -

األشـخاص  االختالف في القـدرات بـين      و ،االستجابة الطبيعية للتطور غير المتماثل     -
 .غير المعاقيناألخوة  والمعاقين

  
  :دور األخوة كمساعدين ومقدمي العناية

 ليس بالـضرورة أن    ،دوار األسرة ألق في مرحلة الطفولة المنسوب إلى       أكدت الدراسات أن الق   
  :عندماموجوداً  القلق يكون هناك أخ معاق، حيث يبقىيظهر عندما 

  يكون هناك مسؤوليات عديدة -
 هام مرهقة بدنياًتكون الم -

 تكون المهام غير مرضي عنها أو غير صحية -

 يكون األخ المعاق غير مستجيب أو من الصعب ضبطه -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  محل أنشطة مرغوب فيها في البيت المسؤولياتحلت -

 يكون العمل غير مالحظاً وال يتم مكافأته -

 & Gamble)ال يكون هناك مجال للعالقات بين األخوة سوى العناية بالطفل المعاق  -
Woulbourt, 1993) 

وعندما يكون هناك مسؤوليات كبيرة على أخوة الطفل المعاق فإن ذلك يـشعرهم باالمتعـاض       
 ، واالحـساس باالنجـاز    ،االسـتقالل و وفي نفس الوقت يطور عندهم احترام الذات،         ،قلقوال

  .(Stoneman, 1988)واالنتماء 
  

  :دور الوصاية
 كطريقة لتسوية الخالفات بين المعاقين وأخوتهم،       ،استخدم دور األخ كوصي على أخيه المعاق      

 هـم   ، لديهم أخوة فـي البيـت      ويرى بعض الباحثين أن األطفال ذوي االعاقات النمائية الذين        
ن  بدور المعـالجي األخوة للقياميمثلون تلقائياً دور  األوصياء عليهم، في حين أن التوقعات نحو        

، سبب بشكل غير مقصود زيادة في االختالفات بـين األخـوة         أو المعلمين نحو أخوتهم، ربما ي     
  . في هذه األسرلألخوةشكل عبئاً وربما ي

  
 على أن تدريب أخوة المعاق علـى أن يكونـوا أوصـياء أو     (Gibbs, 1993)ويؤكد جبس

، فـي حـين أن   خوية الطبيعية لزميـل اللعـب   يحد من العالقة األ،معالجين سلوكيين ألخوتهم 
 التشجيع، التشكيل، وتوابع الـسلوك، والتعزيـز بـسرعة          األخوة يستطيعون اكتساب مهارات   

، وكذلك يعزز    ومدة اللعب بين الطرفين    روبسهولة، إضافة إلى أن تدريب األخوة يزيد من مقدا        
  .اتجاهات ايجابية أخرى وتفاعالت ذات داللة بين األشقاء

 بـشكل أقـل      التي يقدمها أخوة ذوي االحتياجات الخاصة ألخـوتهم،        الجلسة التعليمية  وتظهر
 أخيه المعاق، إضافة    خصوصياً تفاعلياً من قبل األخ نحو     كأنها درساً    وتبدو و  ،وصاية ورعاية 

 غياب المعلمـين    ت أخرى عند  لى أن التفاعالت بين األخوة غالباً يتم تعميمها إلى أنشطة وبيئا          إ
  .والوالدين

  
  : الدراسات السابقةخالصة

ذوي اإلحتياجات  أخوة وأخوات األطفال    مجال  إن الدراسات العلمية والمتخصصة في      
لعقود الثالثة األخيـرة     معقدة ومتشعبة، حيث أظهرت العديد من الدراسات على مدار ا          الخاصة

 وفشل العديد منها في إحضار أي تـدخالت أو متابعـات ذات             ،أخطاء وتناقضات في البيانات   
ة ألخوة األطفال المعاقين، وقد أكدت هذه الدراسات علـى          ح على النتائج الصحي   اعتماداًمعنى،  
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طفـال المعـاقين   سر األ  من المتغيرات التي تؤثر في أ      كثيرمدار السنوات الماضية أن هنالك ال     
 عنـدما   ه شـكل  خوة والتفاعل بينهم ربما يختلف    أكد الباحثون بأن عالقات األ    ، و وغير المعاقين 

يكون هناك أخ أو أخت معاقة في األسرة، في حين أن عالقات األخوة واألسـرة ككـل هـي                
 بالمقارنة مع العائالت التي ليس لديها أطفـال مـن ذوي االحتياجـات              ،ليست أفضل أو أسوأ   

  .لخاصةا
هناك دليل واضح على أن سمات األسرة والطفل تؤثر في شخصية األخـوة لدرجـة               

ن في التركيـز علـى   ة شخص معاق أم ال، واستمر الباحثو سواء كان موجود في األسر  ،بعيدة
 معـاق فـي      للحصول على بيانات تعزى لوجود طفـل       ،أسر األطفال المعاقين بشكل منفصل    

 ذوي اإلحتياجـات الخاصـة    لومات أظهرت أن أسر األطفـال        فإن المع  األسرة، وفي الحقيقة  
  .متشابهة إلى حد بعيد مع أسر األطفال اآلخرين

  
 يتأثرون سلباً لوجـود طفـل       ذوي اإلحتياجات الخاصة  العتقاد بأن أخوة    اومن الخطأ   

معاق في األسرة، فهناك دراسات قد أثبتت العكس كما رأينا، فقد يستجيب األخوة ويتـصرفون            
 ،تسم بالدفء والحنان تجاه أخوتهم المعاقين، وإنهم أحياناً يتأثرون إيجابـاً بخبـراتهم            بطرق ت 

بحيث أنهم يمتهنون مهناً تساعد أخوتهم المعاقين ومن هم مثلهم، إال أنه في نفس الوقت لـيس                 
 ،كل األخوة قادرون على تجنب اآلثار السلبية التي قد تنجم عن وجود طفل معاق في األسـرة                

  .ب تقديم االرشاد واالسناد النفسي لهممما يتطل
 تحـدث صـدمة وردة فعـل بـين          ،في حين أنه عندما يتم تشخيص طفل على أنـه معـاق           

 ردة  .خل الشامل ألسر األطفال المعـاقين     لمساعدة والتد تم تقديم ا  ، وي اصيين في المجال  االختص
ـ       إن مقـدمي  ور، الفعل هذه تبدو وكأنها مرتكزة على افتراضات غامضة تختلف عند هذه األس

 وذلك عبر تشجيع األسرة على المشاركة في        ،الخدمة يحافظون على استمرارية هذا االختالف     
إن التدخل المبكـر والتربيـة      و وبتزويدهم بخدمات متخصصة فردية ودعم،       ،البرامج الخاصة 

  بدالً من التشابه  ،الخاصة تركز على االختالفات ونقاط الضعف في الطفل ذو االحتياج الخاص          
 يدل علـى أن أسـر        والتعامل معها،  رة الحالة  في إدا   والتردد  الشديد إن التحفظ وونقاط القوة،   

 إلى حد ما تختلف عن األسر النموذجية، وغير قادرة علـى          ذوي اإلحتياجات الخاصة  األطفال  
  . الوصول إلى االستقالل ومن الصعب بقاءها بدون مساعدة االختصاصيين

  
ء بوجود أو بدون شخص معاق فيها، وكل األسـر تمـر            إن كل األسر هي فريدة سوا     

ن كل األسر تمتلك القوة، والكل يمتلك القـدرة   والمهم في األمر أ،غط خالل حياتها بحاالت الض 
ة الـضرب (  والتكيف مع التغير عند الحاجة، وربما يكون المثل الذي يقول  على التعلم، والنمو،
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 مع التغيير والتحدي الذي يوجد مع الطفل المعـاق،           فالتكيف صحيحاً،) التي ال تميت تزيد قوة    
  .يمكن أن يجدد القوة والطاقة والجدارة لدى أفراد أسرته والعائلة ككل

  
ذوي اإلحتياجـات   أسـر    أظهرت أدلة بـأن      ،إن الدراسات الحديثة عن مرونة األسر     

لـسابق، هـذه    في مقابل مع ما كان يعتقد في ا قوية وأكثر مرونة في مواجهة الشدائد،      الخاصة
  . وتساعدها على التماسك،المرونة تسهل على األسرة التعافي والتكيف

م بعد قدرة   إن التدخل المتطفل، يركز بشكل طبيعي على األمور غير الطبيعية في الفرد ويسلّ            و
األسرة على القيام ببعض وظائفها، وإن االختصاصيين في المجال قد يستطيعون خدمة أسـرة              

 أفضل عن طريق حماية وتقوية سالمة وحدة األسرة، وتأييد حق األسـرة             الطفل المعاق بشكل  
  .في االستقالل والفعالية

يجب على مقدمي الخدمة أن يصغوا ويستمعوا إلى األسر التي تحتاج لذلك، ربما تحتـاج               إذن  
، وربما يحتاجون إلـى الوصـول للمعـالجين         اإلعاقة في مجال  وتدريباألسر إلى معلومات    

  .الوقتإلى تمع التربوي، وربما يسألون عن االرشاد، وقد يحتاجون ومصادر المج
 القدرة الفريدة إلعادة صياغة تعريفهم لإلعاقة،        لديها ذوي اإلحتياجات الخاصة  إن أسر األطفال    

،  وإلى إيجاد المعنى اإليجابي في الظروف الـصعبة          )حتى لو لم يكن المجتمع قد عمل بذلك       (
تشكيل فريق عمل حول مهام األسرة، والمحافظـة علـى حاسـة        والسلبية، وهم قادرون على     

الضبط التي تأخذ باالعتبار بيوتهم ومهنهم، إنهم مرنين ولديهم الرغبة في تعلم أشـياء جديـدة                
لمساعدة أنفسهم وأطفالهم، ولديهم القدرة على التواصل مع بقية األقارب واالستفادة من الـدعم              

ذات تاريخ عام، يـشاركون المعـاني والقـيم، توحـدهم     المجتمعي، واألهم من ذلك، هم أسر    
  .عواطف الطاعة واالنتماء كبقية األسر

إن العقبة الكبيرة التي على األسرة مواجهتها هي وصمة العار التي وضعها المجتمع             و
 عن بنية اجتماعية،   ة هي عبار  اإلعاقةعليهم كنتيجة لوجود طفل معاق في األسرة، وألن حقيقة          

 فإن االختصاصيون يلعبون دوراً مهماً في تشكيل الطريقة التي تـدرك بهـا              ،صحية وتربوية 
، ن مـن تـشخيص    صييالمعلومات المقدمة مـن االختـصا     إن  ، و ألسرة ذاتها، وطفلها المعاق   ا

 كمأسـاة أو  اإلعاقـة  تقرر فيما إذا كانت األسرة تنظر إلـى   ،تنبؤ، و تربويةورعاية ومصادر   
 أن تقـوي األسـرة وتعـزز         إما ،الختصاصيين إلى األسر  جهة من ا  ومتحدي، وإن الرسالة ال   

 باألخذ باالعتبار دورهم كمربين وآباء لطفل       ، وتشعرهم بعدم األمان   سعادتها، أو تحبط أفرادها   
 األمان فإنهم ينسحبون لحماية أنفسهم، وإن االنسحاب يبعـدهم    ممعاق، وعندما تشعر األسر بعد    

م البعض، وهذا الموقف يؤكد حاجة األسرة إلـى  عن مجتمعهم، وعن أقاربهم وربما عن بعضه    
  .التدخل، ويزيد من الحاجة للخدمات، والمتابعة
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وينصح االختصاصيون بتقديم الخدمات المتخصصة لألسرة كطرق فعالة عن طريق األقـارب         
جلسات العالج  و ورش العمل ومواعيد األطباء،   و،  سميواألصدقاء والجيران، وإن التدخل الر    

 .ربوية أحياناً تؤدي دوراً آخرواللقاءات الت

  
  الفصل الثالث

  الطريقة واالجراءات
يتناول هذا الفصل وصفاً لكل من منهج الدراسة وعينتها، إضافة إلى وصف أدوات 
الدراسة وكيفية التحقق من صدقها وثباتها، وكذلك االجراءات التي اتبعها الباحث في 

  .مة والمعالجات االحصائية المستخد،تطبيق الدراسة
  

  :منهج الدراسة
  .اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي الميداني لمالءمته ألغراض الدراسة

  
  :مجتمع الدراسة وعينتها

بأقسام ومعاهد مدينة الشارقة المعاقين الملتحقين  طالبأخوة اليتكون مجتمع الدراسة من 
 وأخت من أخ) 119(، وقد تم اختيار عينة عشوائية منهم عددها مات االنسانيةللخد

  :، والجداول التالية تبين توزيع عينة الدراسة وفق متغيراتهامراحل عمرية مختلفة
  

  )1(الجدول 
  جنس أخ المعاقتوزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغير 

  
  النسبة المئوية  التكرار  الجنس
  %60.5  72  ذكر 
  %39.5  47  أنثى

  %100  119  المجموع
  
  )2(الجدول 

  ترتيب الوالدي ألخ المعاقاً لمتغير الينة الدراسة وفقتوزيع ع
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  النسبة المئوية  التكرار  الترتيب الوالدي
  %24.4  29  األول
  %12.6  15  الثاني
  %29.4  35  الثالث

  %33.6  40  الرابع فما فوق
  %100  119  المجموع

  
  )3(الجدول 

  الجنسيةتوزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغير 
  

  النسبة المئوية  التكرار  الجنسية
  %26.9  32  االمارات 

  %73.1  87  أخرىجنسية 
  %100  119  المجموع

  
  
  )4(الجدول 

   أخ المعاقرعمتوزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغير 
  

  %النسبة المئوية   التكرار  العمر
  %55.5  66   سنة فأقل18
  %44.5  53   سنة فما فوق19

  %100  119  المجموع
  

  )5(الجدول 
  اإلعاقةنوع غير توزيع عينة الدراسة وفقاً لمت

  
  %النسبة المئوية   التكرار  اإلعاقةنوع 

  %56.3  67  ذهنية
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  %24.4  29  سمعية
  %10.1  12  توحد

  %9.2  11  شلل دماغي
  %100  119  المجموع

  
  )6(لجدول ا

  عمر المعاقتوزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغير 
  

  %النسبة المئوية   التكرار  العمر
  %69.7  83   سنة فأقل16
  %30.3  36  فما فوق سنة 17

  %100  119  المجموع
  
  

  : الدراسةةأدا
اشتملت أداة الدراسة على استبانة موجهه للمستجيبين موضح فيها هدف الدراسة وكيفية 
االجابة عن األسئلة، باالضافة إلى المعلومات الشخصية التي تمثل متغيرات الدراسة المستقلة، 

  :وفيما يلي وصف لألداة المستخدمة
  

، أخوة األشخاص المعاقيناآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة على باحث ببناء استبانة قام ال
 إضافة إلى إجراء ، بهذا المجالواقع خبرة الباحثواعتماداً على األدب التربوي المرتبط 

 والتي تم الحصول من خاللها على معلومات  والمختصينأولياء األمورالمقابالت مع بعض 
 أبعاد ستةفقرة موزعة على ) 30(بناء أداة الدراسة، وقد تكونت االستبانة من هامة أفادت في 

  :هي
  )5-1( الفقرات من اوتمثله: االحساس بعبء المسؤولية -1
 )10-6( الفقرات من اوتمثله: مشاعر الخوف -2

 )15-11( الفقرات من اوتمثله: الغضب والشعور بالذنب -3

 )20-16(وتمثلها الفقرات من : التواصل -4

 )24-21(وتمثلها الفقرات من :  مع الوالدينالعالقة -5
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 )30-25(وتمثلها الفقرات من : العالقة مع المجتمع -6

  
للتعرف على اآلثار التي تظهر على األخوة  سلبيةوقد تم صياغة فقرات الدراسة صياغة 

  .جراء وجود شخص معاق في األسرة
م لكل فقرة من فقرات استخدم الباحث مقياس ليكرت الخماسي لتحديد درجة التقدير العاو

  :االستبانة على النحو التالي
  ولها خمس درجات) أوافق بشدة(
  ولها أربع درجات) أوافق(
  ولها ثالث درجات) محايد(
  ولها درجتان) أعارض(
  .ولها درجة واحدة) أعارض بشدة(
  

  :صدق األداة
ة لتربيمجاالت ا ن المحكمين من حملة الدكتوراة فيمخمسة تم عرض األداة على 

العاملين في مجال ذوي االحتياجات الخاصة من ذوي بعض ، وةصوعلم النفس والتربية الخا
الكفاءة والخبرة الطويلة، وطُلب إليهم الحكم على كل فقرة من فقرات االستبانة من حيث 

أعطى بعد أن ، وع الذي صممت لقياسه ومدى عالقتها مع الموضو،صياغتها اللغوية
فقرات نظراً لعدم صلتها ) 4( حذف تم، صياتهم على االستبانةحظاتهم وتوالمحكمون مال

  النهائيةورتهاحتى خرجت األداة بصفقرات أخرى، ) 3(وإعادة صياغة  المباشرة بالموضوع،
  ).1الملحق  أنظر  (فقرة) 30(مكونة من 

وقد تم إيجاد معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل عليها المستجيبون في كل 
 و 0.46 (الدرجة الكلية، وتراوحت معامالت االرتباط  بينبين بارات االستبانة وعبارة من ع

يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة ) 7(والجدول رقم ) 0.72
  :والدرجة الكلية
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  )7(جدول رقم ال
  يةمعامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكل

رقم 
  العبارة

رقم   معامل االرتباط
  العبارة

رقم   معامل االرتباط
  العبارة

  معامل االرتباط

1  0.65  11  0.72  21  0.55  
2  0.46  12  0.51  22  0.52  
3  0.68  13  0.49  23  0.67  
4  0.48  14  0.61  24  0.62  
5  0.66  15  0.55  25  0.64  
6  0.60  16  0.70  26  0.65  
7  0.49  17  0.71  27  0.58  
8  0.67  18  0.54  28  0.49  
9  0.63  19  0.58  29  0.70  
10  0.52  20  0.63  30  0.66  

  
 جميع معامالت االرتباط بين فقرات االستبانة والدرجة        نأ) 7(ويتضح من الجدول السابق رقم      

  .ؤكد هذه االرتباطات صدق فقرات االستبانةتو) 0.01(عند مستوى إحصائياً  هي دالة ،الكلية
          
  :ة الدراسةثبات أدا

لالتساق تم التأكد من ثبات الدراسة بحساب معامل الثبات عن طريق معادلة كرونباخ ألفا 
  .وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة) 0.92(حيث بلغ الداخلي بين الفقرات، 

  
  :إجراءات الدراسة

ة من أجل تطبيقها بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة، قام الباحث باالجراءات الالزم
  :على عينة الدراسة وذلك على النحو التالي

 من خالل أحد األنشطة الخاصة أخوة األشخاص المعاقينعلى تم توزيع االستبانات  -1
والتي تم تنظيمها في مدينة الشارقة للخدمات االنسانية، حيث تم شرح هدف هم ب

سرية ح توضيراتهم والدراسة وكيفية تعبئة االستبانات، مع االجابة على استفسا
 .استبانة)  130(البيانات ، وقد بلغ عدد االستبانات الموزعة 

استبانة معبأة ) 119( الموزعة وفرزها، تبين أن هناك بعد عملية جمع االستبانات -2
 من مجموع االستبانات  )%91.5(لبحث، أي ما نسبته غراض اوصالحة أل

 .ائج الدراسةالموزعة، وقد تم االعتماد عليها في استخراج نت
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بعد أن تم جمع أداة الدراسة، تم تبويب البيانات وترميزها وإدخالها إلى الحاسوب،  -3
 .(S.P.S.S)ومن ثم عولجت إحصائياً باستخدام البرنامج 

    
  :المعالجات االحصائية

تم اختبار فرضيات الدراسة بمعالجة البيانات إحصائياً باستخدام برنامج الرزم االحصائية 
 والتي تمثلت  Statistical Packages for Social Sciencesالجتماعية للعلوم ا

  واختبار شيفيه  One way ANOVAوتحليل التباين األحادي    T testبإجراء اختبارات 
(Scheffe) للمقارنات البعدية، واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  .والتكرارات والنسب المئوية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الرابع
  نتائج الدراسة ومناقشتها
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  : ؤال الدراسة الرئيس ساالجابة عن:الجزء األول 
  االمارات دولة فيأخوة األشخاص المعاقينما اآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة على 

  ؟العربية المتحدة
 المعيارية ولإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات

يوضح ) 6( والجدولعينة الدراسة على أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لإلجابات إلجابات 
  .ذلك

  :ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت الدراسة على التقدير التالي
 لإلعاقة على  منخفضةآثار نفسية واجتماعيةيمثل ) 2(سط الحسابي أقل من المتو -

  .أخوة المعاق
 لإلعاقة  متوسطةيمثل وجود آثار نفسية واجتماعية)  2.9-2(من المتوسط الحسابي  -

 .على أخوة المعاق

 لإلعاقة  مرتفعةيمثل وجود آثار نفسية واجتماعيةفما فوق ) 3(المتوسط الحسابي من  -
  .على أخوة المعاق
  . على هذا التقدير بعد استشارة المحكمينحيث اعتمد الباحث

  
  )8( الجدول

  الجابات عينة الدراسة  االنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية و
  أخوة األشخاص المعاقينوالنفسية لإلعاقة على   على أبعاد التأثيرات االجتماعية

  الترتیب  تأثیراتال  االنحرافات المعیاریة  المتوسطات الحسابیة  أبعاد الدراسة

  1 مرتفعة  0.48  3.36  اإلحساس بعبء المسؤولية

  3 متوسطة  1.01  2.40  مشاعر الخوف

  5  منخفضة  0.68  1.94  شعور بالذنبالغضب وال

  2  متوسطة  0.86  2.62  التواصل

  4  متوسطة  0.99  2.18  العالقة مع الوالدين

  6 منخفضة  0.66  1.63  العالقة مع المجتمع

  ____  متوسطة  0.54  2.34  الدرجة الكلية

  
 إلجابات عينة الدراسة على بعد  المتوسطات الحسابيةأن) 8 ( السابقیتضح من الجدول

الحساس بعبء العمل كانت مرتفعة مما يشير إلى وجود آثار نفسية واجتماعية على أخوة ا
مشاعر الخوف، التواصل (أبعاد ، أما د طفل معاق في األسرة وفقاً لهذا البعدالمعاق جراء وجو
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 أن بعد الغضب والشعور فقد ظهرت التأثيرات عليها بشكل متوسط، إال) والعالقة مع الوالدين
  .بالذنب كانت التأثيرات عليه منخفضة، وبالتالي ظهرت الدرجة الكلية لإلجابات بشكل متوسط

  
ويعزو الباحث ذلك إلى تكليف األسرة المستمر لألخـوة بتحمـل مـسؤوليات عنايـة           

ـ          شطة، ورعاية أخيهم المعاق، وبالتالي األخذ من وقتهم وحرمانهم من ممارسة العديد مـن األن
عندما يكون هناك مسؤوليات كبيرة علـى أخـوة    بأنه )(Stoneman, 1988ويتفق ذلك مع 

الطفل المعاق فإن ذلك يشعرهم باالمتعاض والقلق وفي نفس الوقت يطـور عنـدهم احتـرام                
إن األخوة واألخوات الـذين لـديهم أخـوة         والذات، االستقالل واالحساس باالنجاز واالنتماء،      

 منهم يقع على عاتقهم أدواراً مشابهة في عالقـتهم مـع أخـوتهم المعـاقين                معاقين أكبر سناً  
بالمقارنة مع أخوتهم األكبر سناً، حيث تظهر عند بعضهم مشاعر سلبية تجاه أخـوتهم نتيجـة                
االهتمام الزائد من قبل الوالدين بالطفل المعاق، وإهمال أخوته وعدم تلبية احتياجاتهم النفـسية              

جاب هـذا   حو الوالدين ويحمالنهما مسؤولية أ    خوة أحياناً هذا الغضب ن    بشكل كاف، ويوجه األ   
  .المعاق في األسرة

عدم وجود تأثيرات ترجع في بقية األبعاد فيعزوه الباحث إلى الشوط الذي قطعته مؤسسات              أما  
التربية الخاصة في التوعية المجتمعية تجاه المعـاق وطبيعتـه وقدراتـه، ونفـي الجوانـب                

لسلبية التي كانت سائدة عنه، مما أدى إلى تواصل أفـضل بينـه وبـين أخوتـه،        والمعتقدات ا 
 أدى إلى تخفيض مشاعر الخوف عند األخوة، وبالتالي عدم الخجـل            اإلعاقةوالتعريف بطبيعة   

  .من المجتمع الذي أصبح يدعو إلى إظهار المعاق ودمجه
  

ـ              تبانه تـم اسـتخراج     ومن أجل الحصول على إجابات تفصيلية لكل فقرة مـن فقـرات االس
  :متوسطات إجابات عينة الدراسة على فقراتها وهي على النحو التالي

  
  )9(الجدول 

  المتوسطات الحسابية الجابات عينة الدراسة على الفقرات
  المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم 

  4.17  يتم تكليفي في البيت بالعناية بأخي المعاق  1
  4.12  اسية عاليةتطلب مني أسرتي تحقيق انجازات در  2
  4.25  أشعر بأني سوف أتحمل مسؤولية أخي المعاق في المستقبل  3
  2.25المسؤوليات التي يتم تكليفي بها تحرمني من القيام بالعديد من األنشطة   4
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  مع أصدقائي
  2.00  أشعر بالضيق بسبب تحملي مهام أكبر من طاقتي  5
  2.63  أخاف أن أصبح معاقاً في المستقبل  6
  2.97  اف أن أنجب ولداً معاقاً بعد أن أتزوجأخ  7
  1.80  أخشى أن ينتقل لي المرض عن طريق أخي المعاق   8
  2.43   في األسرةاإلعاقةأنا قلق من وجود عوامل وراثية سببت   9

  2.18  أخشى من مواجهة عقبات اجتماعية عند اإلقبال على الزواج  10
  1.47  ألقي اللوم على والداي بسبب إعاقة أخي  11
  1.63  أشعر بالغضب تجاه العالم ألن أخي معاق  12
  1.99  أحسد أخي المعاق على االهتمام الخاص الذي يحصل عليه من الوالدين  13
  1.43  أغضب بسبب األموال الكثيرة التي تنفق على عالج أخي المعاق  14
  3.21  علي أن أجابه اآلخرين حتى ال يعتدو على أخي المعاق  15
  2.57  الوحدة لعدم تواصل أفراد أسرتي مع بعضهم البعضأشعر ب  16
  2.09  ال أستطيع مناقشة والداي حول موضوع إعاقة أخي  17
  2.10  يتخذ والداي القرارات المتعلقة بأخي المعاق دون مشورتنا  18
  3.87  أشعر بالحاجة إلى معلومات كثيرة عن إعاقة أخي  19
  2.47   ال أجد من يتفهم حاجاتي وانفعاالتي  20
  1.78  ال تعطيني أمي الوقت الكافي بسبب انشغالها بأخي المعاق  21
  2.38  أسرتي تهتم بأخي المعاق أكثر مني  22
  2.14  ال يوجد من يتابع دراستي  23
  2.42  أشعر بتمييز أمي بالمعاملة بيني وبين أخي المعاق  24
  1.63  أخجل من المجتمع بسبب أخي المعاق  25
  1.73  رمنا من الخروج لألماكن العامةإعاقة أخي تح  26
  1.44  ال أحب أن يزورنا اآلخرين بسبب وجود معاق في البيت  27
  1.84  ال أتحدث مع أصدقائي عن إعاقة أخي  28
  1.63  أشعر باستهزاء اآلخرين بي بسبب إعاقة أخي  29
  1.50  ال يرغب الكثيرون بإقامة عالقات اجتماعية معي ألن أخي معاق  30
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 قد حصلت على )19، 15، 3، 2، 1(ق أن الفقرات رقم السابح من الجدول ويتض
، وكانت أعلى أخوة األشخاص المعاقينمستوى مرتفع مما يدلل على أنها عباراتها مؤثرة في 

هذه الفقرات هي التي تتعلق بتحمل أخوة المعاق مسؤوليات أخيهم وإحساسهم بعبء هذه 
أن بعد اإلحساس بعبء المسؤولية بالتي أشارت ) 8(جدول المسؤوليات، وهذا يتفق مع نتائج ال

  . )1أنظر الملحق،  (أخوة األشخاص المعاقينقد احتل المركز األول في التأثير على 
  

  :فحص الفرضيات الصفرية: الجزء الثاني
  :الفرضية الصفرية األولىفحص : أوالً

اآلثار النفسية في   )0.05= ألفا ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 تعزى إلى متغير جنس أخ  في االماراتأخوة األشخاص المعاقينواالجتماعية لإلعاقة على 

  ).ذكر، أنثى(المعاق 
  

لعينتين مستقلتين لداللة الفروق ) ت(ومن أجل اختبار صحة الفرضية تم استخدام اختبار 
  : تبين ذلك) 10(بين متوسطات عينة الدراسة حسب متغير الجنس ونتائج الجدول 

  
  )10(الجدول 

   الدراسةأبعادلعينتين مستقلتين لداللة الفروق بين متوسطات ) ت(اختبار 
   غير المعاقجنس األخ حسب متغير 

  
  ذكور

  )72= ن (
  إناث

  )47= ن (
  أبعاد الدراسة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

درجات   )ت (قيمة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  0.30  1.02  0.48  3.3  0.48  3.4  عبء المسؤوليةاإلحساس ب
  *0.03  -2.13  1.01  2.6  0.99  2.2  مشاعر الخوف

 *0.02  -2.28  0.75  2.1  0.62  1.8  شعور بالذنبالغضب وال

 0.70  0.38  0.92  2.5  0.82  2.6  التواصل

 0.34  -0.95  1.05  2.2  0.95  2.1  العالقة مع الوالدين

  0.46  0.73  0.67  1.5  0.66  1.6  العالقة مع المجتمع
  -0.92  0.61  2.3  0.49  2.3  الدرجة الكلية

117  

0.35  
  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
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 أن هناك فروقاً دالة إحصائياً بين متوسـطات إجابـات        )10 (يتضح من خالل الجدول السابق    

  :عينة الذكور واالناث على أبعاد االستبانة، حيث ظهر
 بين الجنسين ولصالح اإلنـاث وهـذا        اإلعاقةف نحو   وجود اختالف في مشاعر الخو     -

 علـى صـحتهم الجـسمية وعلـى         اإلعاقة اث أكثر خوفاً وقلقاً من آثار     يعني أن االن  
نثـى هـي بالدرجـة      مستقبلهم االجتماعي، ويرجع الباحث السبب في ذلك إلى أن األ         

تحمل األولى ضحية النظرة االجتماعية نحو أسرة المعاق، حيث تقل فرص زواجها وت           
  .أعباء ومسؤوليات أكبر تجاه أخيها المعاق

يضاً، وهذا  لذنب بين الجنسين ولصالح االناث أ     وجود اختالف في الغضب والشعور با      -
ثر غضباً من األخوة وإلقاء باللوم على الوالـدين،     عني أن أخوات األطفال المعاقين أك     ي

راء وجود أخ معـاق     وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن األخت هي األكثر تأثراً من ج            
فإنهـا أكثـر    في األسرة واألعباء والمسؤوليات التي تلقى على عاتقها أكبر، وبالتالي           

 .ميالً للغضب كتعبير عن الضغوط التي تقع عليها

 بأن األخـوة مـن نفـس الجـنس     (Wilson, 1989)ويلسون وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 
في عالقاتهم وإيجابية بدون فوارق     أكثر  ماسكاً  والقريبين في العمر من الطفل المعاق أظهروا ت       

  .ذات داللة في تكيف األخوة
  

  :الفرضية الصفرية الثانيةفحص : ثانياً
اآلثـار النفـسية    فـي    ) 0.05= ألفـا   ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         

الترتيـب   تعزى إلى متغير      في االمارات  أخوة األشخاص المعاقين  واالجتماعية لإلعاقة على    
  ).األول، الثاني، الثالث، الرابع فما فوق(الوالدي لألخ 

  
ومن أجل اختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفـروق              
بين متوسطات اجابات عينة الدراسة على كل بعد من أبعاد االستبانة حسب متغيـر الترتيـب                

فيه البعدي لتحديد لصالح من ترجع الفروق بين المتوسـطات،          إضافة إلى اختبار شي   ،  الوالدي
  : وكانت النتائج على النحو التاليوالمتوسطات الحسابية

  
  )11(الجدول 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة على
  بعد عبء تحمل المسؤولية حسب متغير الترتيب الوالدي
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  االنحرافات المعيارية  طات الحسابيةالمتوس  الترتيب الوالدي
  0.28  3.51  األول
  0.69  3.12  الثاني
  0.50  3.41  الثالث

  0.46  3.29  الرابع فما فوق
  0.48  3.36   للبعدالدرجة الكلية

  
ويالحظ من نتائج الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية الجابات عينة الدراسة على هذا 

اق، ومن أجل التعرف فيما إذا  الترتيب الوالدي ألخوة المعالبعد هي مرتفعة، بغض النظر عن
 هناك أي فروق دالة إحصائياً على هذا البعد حسب الترتيب الوالدي تم استخدام اختبار كان

  :تحليل التباين األحادي كما هو في الجدول التالي
  
  )12(الجدول 

ات إجابات عينة الدراسة على نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسط
  بعد االحساس بعبء المسؤولية حسب متغير الترتيب الوالدي

مجموع   مصدر التباين
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  0.621  3  1.86  بين المجموعات
  115  26.13   المجموعاتداخل

  118  27.99  الكلي
0.227  

2.73  0.047  

  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
  

وجود فروق دالة إحصائياً في إجابات عينة الدراسة على عدم يتضح من خالل الجدول السابق 
بعد االحساس بعبء المسؤولية وفقاً لمتغير الترتيب الوالدي، ويرجع الباحث السبب في ذلك 

وقف على األخ األول، مع أن أن المهام والمسؤوليات التي يكلف بها أخوة المعاق ال تتإلى 
 قد حصل على أعلى متوسط حسابي، إال أن هذه المسؤوليات تنتقل إلى كافة األخوة ولاألخ األ

بغض النظر عن ترتيبهم الوالدي، حيث تميل األسر إلى توزيع المسؤوليات تجاه المعاق من 
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 الرغم من اختالف قبل أخوته بما يتناسب مع المرحلة العمرية التي يمر بها األخوة، وعلى
  .المهام والمسؤوليات من حيث نوعيتها وطبيعتها إال أنها موجودة عند جميع األخوة

    
  )13(الجدول   

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة على
  بعد مشاعر الخوف حسب متغير الترتيب الوالدي

  رافات المعياريةاالنح  المتوسطات الحسابية  الترتيب الوالدي
  1.26  2.31  األول
  0.92  2.18  الثاني
  1.06  2.31  الثالث

  0.78  2.64  الرابع فما فوق
  1.01  2.40   للبعدالدرجة الكلية

  
يتضح من الجدول السابق أن إجابات عينة الدراسة على بعد مشاعر الخوف هي منخفضة 

، إال أن األخ الرابع فما فوق قد بشكل عام عند جميع األخوة بغض النظر عن ترتيبهم الوالدي
ظهر المتوسط الحسابي لديه بشكل مرتفع قليالً عن الوسط مما يشير إلى وجود مخاوف من 

 عند هؤالء األخوة الصغار، ومن أجل معرفة فيما إذا كانت هذه الفروق دالة اإلعاقةانتقال 
  : عليه في الجدول التاليإحصائياً أم ال تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي كما هو

  
  )14(الجدول 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة على 
  بعد مشاعر الخوف حسب متغير الترتيب الوالدي

مجموع   مصدر التباين
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  1.14  3  3.43  لمجموعاتبين ا
  115  118.9   المجموعاتداخل

  118  122.3  الكلي
1.03  

1.10  0.349  

  )0.05= ألفا(ى الداللة مستو* 
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يتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائياً في إجابات عينة 

 السبب في ذلك الدراسة على بعد مشاعر الخوف وفقاً لمتغير الترتيب الوالدي، ويرجع الباحث
صة وي االحتياجات الخاالتوعية التي أصبحت تتبعها وسائل االعالم ومؤسسات ذ إلى

سباب التي كانت سائدة عند األسر، حول أواالرشاد األسري في دحض المعتقدات والمفاهيم 
ت اإلعاقة وسبل الوقاية منها، حيث وصلت هذه التوعية إلى جميع بيوت المعاقين وأصبح

ن من نتاج تنامي الوعي ن كانت قاصرة على الوالدين، وكاة أفراد األسرة بعد أتستهدف كاف
أخوة األشخاص عاقة هو تقلص مشاعر الخوف التي كانت تتوارد في أذهان بأسباب اإل

   .المعاقين
  

  )15(الجدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة على

  لذنب حسب متغير الترتيب الوالديبعد الغضب والشعور با
  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  الترتيب الوالدي

  0.78  1.79  األول
  0.71  2.13  الثاني
  0.69  2.05  الثالث

  0.59  1.90  الرابع فما فوق
  0.68  1.4   للبعدالدرجة الكلية

  
ينة الدراسة على بعد يتضح من خالل الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية الجابات ع

 من مختلف أخوة األشخاص المعاقينالغضب والشعور بالذنب هي منخفضة عند جميع 
أخوة األشخاص المراحل العمرية، مما يدل على أن مشاعر الغضب والشعور بالذنب عند 

 هي منخفضة، ولمعرفة فيما إذا كان هناك اختالفات ذات داللة إحصائية بين مختلف المعاقين
ل العمرية في استجاباتهم على هذا البعد تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي المراح

  :يبين ذلك) 16(والجدول 
  
  )16(الجدول 
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة على 
  بعد الغضب والشعور بالذنب حسب متغير الترتيب الوالدي

مجموع   لتباينمصدر ا
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  0.559  3  1.67  بين المجموعات
  115  54.35   المجموعاتداخل

  118  56.03  الكلي
0.473  

1.18  0.319  

  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
  

اً في إجابات عينة الدراسة على يتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائي
إلى ، ويرجع الباحث السبب في ذلك بعد الغضب والشعور بالذنب وفقاً لمتغير الترتيب الوالدي

التوعية المجتمعية الموجهة ألخوة الطفل المعاق في كيفية التعامل السليم مع الطفل المعاق في 
تي تكون عندهم جراء وجود األسرة، إضافة إلى أن بعض األخوة يكبتون مشاعر الغضب ال

  .أخ معاق لهم
  

  )17(الجدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة على

  بعد التواصل حسب متغير الترتيب الوالدي
  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  الترتيب الوالدي

  0.75  2.35  األول
  0.80  2.56  الثاني
  0.63  2.77  الثالث

  1.08  2.72  الرابع فما فوق
  0.86  2.62   للبعدالدرجة الكلية

  
يتح من نتائج الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية الجابات عينة الدراسة على بعد 
التواصل ظهرت بمستوى مرتفع بغض النظر عن الترتيب الوالدي لألخ، مما يدل على أن 

تواصل مع والديهم حول موضوع إعاقة أخيهم وهم  يفتقرون إلى الأخوة األشخاص المعاقين
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بحاجة إلى الكثير من المعلومات عن هذه اإلعاقة، ومن أجل معرفة فيما إذا كانت هذه الفروق 
بين المتوسطات الحسابية دالة إحصائياً أم ال، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي كما هو 

  :عليه في الجدول التالي
  

  )18(الجدول 
تائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة على ن

  بعد التواصل حسب متغير الترتيب الوالدي
مجموع   مصدر التباين

مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  1.11  3  3.34  بين المجموعات
  115  84.86  موعات المجداخل

  118  88.20  الكلي
  

0.73  

1.50  0.216  

  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
  

يتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائياً في إجابات عينة 
حث السبب في ذلك إلى ، ويرجع الباالدراسة على بعد التواصل وفقاً لمتغير الترتيب الوالدي

اق الطبية والتعليمية، وما يتعلق بإعاقة الطفل من حيث أسبابها أن االلمام بأمور الطفل المع
رات بشأن المعاق ينفرد فيها الوالدين دون إطالع إخوة المعاق بشكل كافي القراو ،وتطورها

برامج لكافية من قبل أخوة المعاق في العلى مراحل سير العالج أو التعليم، وعدم المشاركة ا
 وعلى ، هذه األنشطة تقتصر على الوالدينلطفل المعاق، بل أنالعالجية والتربوية المقدمة ل

معظم الحاالت، إضافة إلى أن انشغال األم بالطفل المعاق وتلبية احتياجاته قد يحد من األم في 
  .تلبية احتياجات أخوته غير المعاقين مما يقلل من فرص تواصل األخوة مع والديهم

  
  )19(الجدول 

  حرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالن
  بعد العالقة مع الوالدين حسب متغير الترتيب الوالدي على

  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  الترتيب الوالدي
  1.07  1.75  األول

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  0.97  2.46  الثاني
  0.69  1.94  الثالث

  1.00  2.60  الرابع فما فوق
  0.99  2.18  الدرجة الكلية

  
ظهر الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة هي في مستوى ي

منخفض لدال األخ األول والثاني والثالث، فيما كان المتوسط الحسابي مرتفعاً لدى األخ الرابع 
ة على عالقة أخوته ثير بسيط لوجود أخ معاق في األسرلى أن هناك تأفما فوق، مما يدل ع

والديهم، ومن أجل معرفة فيما إذا كانت هذه الفروق بين األخوة حسب  غير المعاقين مع
ترتيبهم الوالدي دالة إحصائياً أم ال تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي كما هو عليه في 

  :الجدول التالي
  

  )20(الجدول 
 بعد العالقة  على اإلجاباتنتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات

  مع الوالدين حسب متغير الترتيب الوالدي
مجموع   مصدر التباين

مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  5.27  3  15.82  بين المجموعات
  115  101.35   المجموعاتداخل

  118  117.18  الكلي
0.88  

5.98  0.001*  

  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
    

يتضح من خالل الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً في إجابات عينة الدراسة 
جل التأكد لصالح من ترجع اً لمتغير الترتيب الوالدي، ومن أعلى بعد العالقة مع الوالدين وفق

يوضح  ) 21( الفروق بين المتوسطات تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية والجدول 
   :ذلك

  
  )21(الجدول 
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  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية
   لتحديد لصالح من ترجع الفروق بين متوسطات اإلجابات على بعد العالقة مع الوالدين

  حسب متغير الترتيب الوالدي
  

  الرابع فما فوق  الثالث  الثاني  األول  
  *0.856  0.193  0.716    األول
  0.139  0.523      الثاني
  *0.663        الثالث

          الرابع فما فوق
  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
  

يبين الجدول السابق أن هناك فروقاً دالة إحصائياً في إجابات عينة الدراسة على بعـد               
  : بين األبعاد التالية تظهرحسب متغير الترتيب الوالدي وهذه الفروق العالقة مع الوالدين

  
الرابع فما فوق األخ األول و بين األخ جتماعيةوجود اختالفات في اآلثار النفسية واال -
 ، وهذا يعني أن التأثيرات النفسية واالجتماعية لإلعاقة علىالرابع فما فوقاألخ لصالح و

،  مع والديه األخ األولعالقة ير على أكبر من التأثهي  مع والديه األخ الرابع فما فوقعالقة
 ترتيبهم الوالدي الرابع فما فوق يكونون في أن األخوة الذين وقد يرجع السبب في ذلك إلى

 وبالتالي تكون لهم احتياجات نفسية واجتماعية وأولية من والديهم إال ،مستويات عمرية متدنية
أن وجود أخ معاق في األسرة قد يحد من إمكانية تلبية جميع هذه االحتياجات، مما يؤثر على 

إال أن األخ األول وهو األكبر سناً من تواصل األخوة الصغار مع والديهم وخاصة األم، 
المفترض أن يكون قد اعتمد على ذاته في تلبية العديد من احتياجاته، وبالتالي فإن ذلك لم يقلل 
من مدى تواصله مع والديه، وهو يمتلك مهارات للتواصل أكثر من التي يمتلكها أخوته 

  .األصغر سناً
الرابع فما فوق األخ  وبين الثالثماعية بين األخ وجود اختالفات في اآلثار النفسية واالجت -
، وهذا يعني أن التأثيرات النفسية واالجتماعية لإلعاقة على الرابع فما فوقاألخ لصالح و

، وقد  مع والديهاألخ الثالثعالقة  أكبر من تأثيرها على  مع والديهاألخ الرابع فما فوقعالقة 
صل التي يمتلكها األخ الثالث هي أكثر تطوراً من مهارات التوا أن يرجع السبب في ذلك إلى

 الرابع فما فوق من وةإضافة إلى تأثر تلبية احتياجات األخالتي يمتلكها األخ الرابع فما فوق، 
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 حاجات ومطالب أساسيه أكثر من أخوتهم األكبر سناً منهم، مما يقلل م، بما أن لهمقبل والديه
  .صهم في التواصل مع والديهمرفمن 

  
  )22(جدول ال

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة 
  بعد العالقة مع المجتمع حسب متغير الترتيب الوالدي على

  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  الترتيب الوالدي
  0.51  1.38  األول
  0.55  1.66  الثاني
  0.70  1.96  الثالث

  0.67  1.50  الرابع فما فوق
  0.66  1.63   للبعدالدرجة الكلية

  
عينة الدراسة على بعد العالقة مع المجتمع أنها تظهر المتوسطات الحسابية الجابات 

ظهرت بمستوى متدني عند األخوة بغض النظر عن ترتيبهم الوالدي، مما يدل على عدم 
نشطته وإقامة ي أواصلهم مع المجتمع وانخراطهم فوجود تأثيرات على أخوة المعاق تتعلق بت

عالقات اجتماعية مع أفراده، ومن أجل معرفة فيما إذا كانت هذه الفروق بين متوسطات 
إجابات األخوة حسب ترتيبهم الوالدي دالة إحصائياً أم ال، تم استخدام اختبار تحليل التباين 

  :يوضح ذلك) 23(األحادي والجدول 
   
   

  )23(الجدول 
    اإلجاباتألحادي لداللة الفروق بين متوسطاتنتائج اختبار تحليل التباين ا

  على بعد العالقة مع المجتمع حسب متغير الترتيب الوالدي
مجموع   مصدر التباين

مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  2.08  3  6.24  بين المجموعات
  0.40  115  46.53   المجموعاتداخل

5.14  0.002*  
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  118  52.78  لكليا
  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 

  
يتضح من خالل الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً في إجابات عينة الدراسة 

جل التأكد لصالح من ترجع اً لمتغير الترتيب الوالدي، ومن أعلى بعد العالقة مع المجتمع وفق
يوضح  ) 24( مقارنات البعدية والجدول الفروق بين المتوسطات تم استخدام اختبار شيفيه لل

  : ذلك
  
  )24(الجدول 

  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية
  بين متوسطات اإلجابات على بعد العالقة مع المجتمع  لتحديد لصالح من ترجع الفروق 

  حسب متغير الترتيب الوالدي
  

  الرابع فما فوق  الثالث  الثاني  األول  
  0.119  *0.576  0.281    األول
  0.162  0.295      الثاني
  *0.457        الثالث

          الرابع فما فوق
 )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 

 إجابات عينة الدراسة على بين متوسطاتيبين الجدول السابق أن هناك فروقاً دالة إحصائياً   
  :ليةحسب متغير الترتيب الوالدي وهذه الفروق بين األبعاد التا المجتمعبعد العالقة مع 

  
،  الثالث األخلصالحو ،الثالثاألخ األول و بين األخ العالقة مع المجتمع وجود اختالفات في -

 وقد يرجع السبب ، على األخ الثالثتظهر بشكل أكبر على هذا البعد التأثيراتوهذا يعني أن 
تالي  مع الزمن وبال)األخ األول ( النضج االجتماعي الذي يتمتع به األخ األكبرفي ذلك إلى

ر تنظيماً وتحديداً التكيف مع المجتمع وأفراده والتواصل األفضل، ووجود أهداف حياتية له أكث
 ,Dyson) دايسونأخوته األصغر سناً،  وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة بالمقارنة مع 

شارت بأن هناك أدلة بسيطة على تكيف األخوة عندما يكبروا في العمر، فاألخ  التي أ(1989
ألكبر حسب ما أشارت إليه الدراسة الحالية لم يتأثر بشكل كبير كما هو عليه الحال عند األخ ا

  .على بعد العالقة مع المجتمعالثالث 
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األخ لصالح  و ،الرابعاألخ  الثالث و  وجود اختالفات في اآلثار النفسية واالجتماعية بين األخ          -
 علـى  واضحة بشكل أكثر على هذا البعد هي ، وهذا يعني أن اآلثار النفسية واالجتماعية     الثالث

 ترتيبهم الوالدي بعد    ن أن األخوة األصغر سناً والذي     األخ الثالث وقد يرجع السبب في ذلك إلى       
كبيراً من حياتهم    والتفاعل مع المجتمع حيزاً      صلا لم تأخذ عملية التو    ،الطفل الثالث في األسرة   

عاق لهم على تواصـلهم مـع أصـدقائهم أو           هناك آثار لوجود أخ م     لكي يكون الشخصية بعد،   
سـتونمان  وهـذا يتفـق مـع نتيجـة دراسـة           خجلهم من النظرة المجتمعية السلبية نحوهم،       

(Stoneman, 1991)   والتي أشارت أنه بشكل عام، يحمل األخوة الصغار مـشاعر ايجابيـة 
 . األكبر سناًخوة األشخاص المعاقينتجاه األ

  
  

  )25(الجدول 
بية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة على الدرجة الكلية المتوسطات الحسا

  لإلستبانة حسب متغير الترتيب الوالدي
  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  الترتيب الوالدي

  0.62  2.17  األول
  0.58  2.32  الثاني
  0.48  2.41  الثالث

  0.51  2.40  الرابع فما فوق
  0.54  2.34  الدرجة الكلية

  
يظهر الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية بشكل عام الجابات عينة الدراسة حسب 
الترتيب الوالدي ألخوة المعاق، ظهرت بمستوى منخفض لدى جميع فئات الترتيب الوالدي، 
مما يدل على أن التأثيرات النفسية واالجتماعية لوجود طفل معاق في األسرة على أخوته غير 

 تأثيرات بسيطة ودون المتوسط، على الرغم من وجود فروق في هذه التأثيرات المعاقين هي
حسب مختلف فئات الترتيب الوالدي لألخوة، ومن أجل معرفة فيما إذا كانت هذه الفروق بين 
األخوة حسب ترتيبهم الوالدي دالة إحصائياً أم ال تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، 

  :تبين ذلك) 26(ونتائج الجدول 
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  )26(الجدول 
بين متوسطات اإلجابات على الدرجة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق 

  الكلية حسب متغير الترتيب الوالدي
  

مجموع   مصدر التباين
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  0.38  3  1.16  بين المجموعات
  115  33.96   المجموعاتداخل

  118  35.12  الكلي
0.29  

1.31  0.274  

  
يتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائياً فـي إجابـات عينـة         

، تعـزى  أخوة األشخاص المعـاقين  الدرجة الكلية للتأثيرات النفسية لإلعاقة على       الدراسة على   
 أن قضية االعاقة هـي هـم        جع السبب في ذلك إلى    ، وقد ير   لألخ متغير الترتيب الوالدي  إلى  

ة سوف وبالتالي فإن تأثيراتها السلبية أو االيجابي  مشترك عند كل أفراد األسرة بما فيهم األخوة،         
 ذوي االحتياجات الخاصـة     ن قضية التوعية التي تنظمها مؤسسات     تشملهم جميعًأ، إضافة إلى أ    

ة أفراد األسرة بمـا    صبح يفرض نفسه على كاف     أ ي طرأ في مجال التربية الخاصة ،      الذوالتقدم  
، وبالتالي على عملية تواصلهم وتفاعلهم مع أخيهم المعـاق ووالديـه والمجتمـع      يشمله األخوة 

بأسره، وبالتالي التقليل من نظرة الخجل من االعالن عن طفل معاق باألسرة كما هو الحـال                
 مثلت األخوة الـذين لهـم أخـوة معـاقين           عليه سابقاً، إضافة إلى أن عينة الدراسة الحالية قد        

  .منتظمين في مدينة الشارقة للخدمات االنسانية
  

  : الفرضية الصفرية الثالثةفحص: ثالثاً
اآلثار النفسية في  ) 0.05= ألفا (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ى متغير الجنسية  تعزى إلمارات في اإلأخوة األشخاص المعاقينلإلعاقة على واالجتماعية 
  ). أخرىاالمارات، جنسيات(
  

لعينتين مستقلتين لداللة الفـروق بـين       ) ت(ومن أجل فحص الفرضية تم استخدام اختبار        
  :يبين ذلك) 27(متوسطات أبعاد الدراسة حسب متغير الجنسية، ونتائج الجدول 
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  )27(الجدول 
   الدراسةبعادألعينتين مستقلتين لداللة الفروق بين متوسطات ) ت(اختبار 

  الجنسية حسب متغير 
  

  اإلمارات
  )32= ن (

  جنسيات أخرى
  )87= ن (

  أبعاد الدراسة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

درجات   )ت (قيمة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  0.668  -0.43  0.55  3.37  0.24  3.33  اإلحساس بعبء المسؤولية
  *0.008  -3.68  0.99  2.55  0.98  2.00  مشاعر الخوف

 *0.014  -2.49  0.66  2.04  0.71  1.69  شعور بالذنبالغضب وال

 0.181  -1.34  0.89  2.68  0.76  2.45  التواصل

 0.138  -1.49  0.98  2.26  1.00  1.96  العالقة مع الوالدين

  0.720  -0.36  0.67  1.64  0.67  1.59  العالقة مع المجتمع
  -2.23  0.51  2.40  0.58  2.16  الدرجة الكلية
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0.028*  
  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 

  
يتضح من خالل الجدول السابق أن هناك فروقاً دالة إحصائياً بين متوسطات إجابات عينة              

  :الدراسة على أبعاد االستبانة ترجع إلى متغير الجنسية، حيث ظهر
بعـبء  عدم وجود اختالفات دالة إحصائياً في إجابات عينة الدراسة على بعـد االحـساس                -

، حيث ظهر المتوسط الحسابي على هذا البعد بشكل مرتفع، مما يـدل علـى إحـساس                 العمل
فق مع دراسات   توهذا ي األخوة بعبء المسؤولية الملقاة على عاتقهم بغض النظر عن الجنسية،           

 بأن تحميل األخوة عبء العناية باألطفـال  (Seligman, 1983)سيليجمان   و(1976)ترافز 
  .ر شائع عند أسر ذوي االحتياجات الخاصةالمعاقين هو أم

، حيث  عدم وجود اختالفات دالة إحصائياً في إجابات عينة الدراسة على بعد التواصل            -
ظهرت المتوسطات الحسابية على هذا البعد بشكل متوسط، مما يـدل علـى وجـود               

، ويرجع الباحث السبب في ذلـك  خوة ووالديهم لكن ليس بمستوى كاف     تواصل بين األ  
 أن مشكلة االعاقة هي مشكلة تبدأ عند الوالدين مـن حيـث اهتمـامهم بالرعايـة             إلى

الصحية البنهم المعاق، والتوجه إلى مختلف الخدمات التي قد تفيـد ابـنهم، وتحملهـم        
 مما يجعلهم هـم الـذين يتخـذون         ،الصدمة ومراحلها إضافة إلى األعباء االقتصادية     

 بقية أفراد األسرة بصفتهم الـذين يمتلكـون         القرارات الخاصة بابنهم دون اللجوء إلى     
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المعلومات عن تطور الحالة وأسبابها، مما يقلل بعض الشيء من تواصلهم مع أبنـائهم     
 . اآلخرين

العالقـة مـع     عدم وجود اختالفات دالة إحصائياً في إجابات عينة الدراسة على بعـد            -
 منخفض، مما يـدل     ، حيث ظهرت المتوسطات الحسابية على هذا البعد بشكل        الوالدين

على عدم تأثير االعاقة على تواصل األخوة مع والديهم من مختلف الجنسيات، ويرجع             
الباحث السبب في ذلك إلى التوعية التي تتبعها مؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة في             
تعامل األسرة مع حالة االعاقة ومواجهتها حيث يلتحق المعـاقون فـي معظـم هـذه                

لجنسيات، مما انعكس إيجاباً على طريقة تعامل الوالدين مـع          المؤسسات من مختلف ا   
، ومحاولة األسرة تكريس جهد ووقت آخر ألخوة         دون تمييز  أخوة األشخاص المعاقين  

 .المعاق يعوضهم عن الوقت الذي يتم قضاؤه مع المعاق لتلبية احتياجاته

 العالقـة مـع     عدم وجود اختالفات دالة إحصائياً في إجابات عينة الدراسة على بعـد            -
، وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن المجتمع الذي يعيشه األخوة من الجنـسية               المجتمع

االماراتية والجنسيات األخرى هو مجتمع واحد بمؤسساته ومرافقه الخدماتيـة، حيـث    
يندمج فيه األفراد من مختلف الجنسيات في العالم، وبالتالي فإن تعاملـه مـع قـضية                

  .على األخوة تكون متشابهةاالعاقة وانعكاساتها 
وجود اختالف في مشاعر الخوف بين أخوة المعاق من حملة الجنسية االماراتية وبين              -

 الجنسيات األخرى، ولصالح حملة الجنسيات األخرى وقد يرجع السبب في ذلك إلـى            
االختالف في التعبير عن مشاعر الخوف من االعاقة عنـد األخـوة فـي المجتمـع                

  .االماراتي
 لدى أخوة الشخص المعـاق مـن حملـة          شعور بالذنب ختالف في الغضب وال   وجود ا  -

الجنسية االماراتية وبين الجنسيات األخرى، ولصالح حملة الجنسيات األخـرى وقـد            
 االختالف في التعبير عن مشاعر الغضب والشعور بالـذنب   يرجع السبب في ذلك إلى    

 .نحو االعاقة عند األخوة في المجتمع االماراتي

ختالف في متوسطات اإلجابات على الدرجة الكلية بين األخـوة االمـاراتيين            وجود ا  -
ولصالح األخوة من الجنسيات األخرى وقـد يرجـع          واألخوة من الجنسيات األخرى،   

 الظروف االقتصادية المهيأة للمعاقين في المجتمع االماراتي وتكفل         السبب في ذلك إلى   
إضـافة  بشكل أكبر من الجنسيات األخرى،      الدولة برعايتهم الصحية والتعليمية، وذلك      

 مما ال يشكل وجود المعاق في األسرة عبئـاً          ،إلى الوضع االقتصادي المرتفع لوالديهم    
 األمر الذي قـد يثيـر       ، الجنسيات األخرى  الحال لدى  كما هو عليه     عليها،مادياً كبيراً   
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ن ممـا   مشاعر الغضب نحو االعاقة، ويزيد من الضغوط االجتماعية علـى الوالـدي           
 .ديهم وعالقاتهم مع أخوتهم المعاقينلينعكس على عالقة األخوة مع وا

 هـم أقـل تعبيـراً عـن انفعـاالتهم      ،وقد يرجع السبب أيضاً في أن األخوة من المجتمع  
 بالمقارنة مـع  ،وغضبهم ومشاعر الخوف التي قد تنتابهم من وجود طفل معاق في األسرة       

وهذا يتفق مـع    االماراتية تعتبر من البيئات المحافظة،    الجنسيات األخرى، نظراً ألن البيئة    
 يعبرون عن الغـضب أكثـر مـن         أخوة األشخاص المعاقين  بأن بعض   ) 2001كاشف،  (

غيرهم، حيث ينكر البعض اآلخر بأنهم يعانون من الشعور بالغـضب علـى والـديهم أو                
  .مجتمعهم

  
  : الفرضية الصفرية الرابعةفحص: رابعاً

اآلثار النفسية في  ) 0.05= ألفا ( داللة إحصائية عند مستوى  ال توجد فروق ذات
 تعزى إلى متغير عمر األخ  في االماراتأخوة األشخاص المعاقينواالجتماعية لإلعاقة على 

  ). سنة فأعلى 19 سنة فأقل، 18( 
  

لعينتين مستقلتين لداللة الفـروق بـين       ) ت(ومن أجل فحص الفرضية تم استخدام اختبار        
بين ت ) 28( أبعاد الدراسة حسب متغير عمر األخ غير المعوق، ونتائج الجدول            متوسطات

  :ذلك
  

  )28(الجدول 
   الدراسةأبعادلعينتين مستقلتين لداللة الفروق بين متوسطات ) ت(اختبار 

  عمر األخ غير المعاق حسب متغير 
  

   سنة فأقل18
  )66= ن (

   سنة فأعلى19
  )53= ن (

  أبعاد الدراسة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

درجات   )ت (قيمة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  0.460  -0.74  0.34  3.40  0.57  3.33  اإلحساس بعبء المسؤولية
  *0.000  4.23  0.94  1.99  0.95  2.73  مشاعر الخوف

 *0.000  5.07  0.47  1.62  0.72  2.20  شعور بالذنبالغضب وال

 0.223  1.22  0.66  2.51  0.99  2.71  التواصل

  3.93  0.81  1.80  1.02  2.48  العالقة مع الوالدين
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  *0.013  2.51  0.61  1.46  0.68  1.76  العالقة مع المجتمع
  *0.000  4.18  0.38  2.12  0.59  2.51  الدرجة الكلية

  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
  

ن متوسطات إجابات عينة    يتضح من خالل الجدول السابق أن هناك فروقاً دالة إحصائياً بي          
  :وهي على النحو التالي، عمر األخ غير المعاقالدراسة على أبعاد االستبانة ترجع إلى متغير 

عدم وجود اختالف في متوسطات عينة الدراسة على بعد االحساس بعبء المسؤولية، حيث              -
 الباحث  عظهرت المتوسطات الحسابية عند األخوة بشكل مرتفع بغض النظر عن العمر، ويرج           

أن األسرة تقوم بتكليف جميع أفرادها بمسؤوليات العناية والرعايـة نحـو            السبب في ذلك إلى     
 هـذه النتيجـة مـع       تختلفو األخوة صغار السن وحسب قدراتهم،        ويشمل ذلك  ،أخيهم المعاق 

ألخوة األكبر هم الذين  في أن ا(Stoneman & Berman, 1993)دراسة ستونمان وبيرمان 
 . فيما بينهم عندما يكون عليهم متطلبات رعاية أكبرزائداً عاً يعيشون صرا

عدم وجود اختالف في متوسطات عينة الدراسة على بعد التواصل، حيـث ظهـرت               -
 الباحث عالمتوسطات الحسابية عند األخوة بشكل مرتفع بغض النظر عن العمر، ويرج          

ت التـي تخـص إعاقـة    عدم إشراك الوالدين ألبنائهم في المعلوماالسبب في ذلك إلى    
 .أخيهم ، وتفردهم في اتخاذ القرارات حول مصيره ومستقبله العالجي

 متوسطات عينة الدراسة على بعد مشاعر الخوف، ولصالح أخـوة           وجود اختالف في   -
 حيث ظهرت لديهم مـشاعر الخـوف بـشكل           فما دون  18المعاق الذين هم في سن      

 سنة فما فوق، ويرجع الباحـث       19 مرتفع، فيما كانت مشاعر الخوف متدنية عند فئة       
 وبالتـالي  ، األخوة األصغر سناًدم النضج االنفعالي الذي يتسم به     السبب في ذلك إلى ع    

تعبيرهم عن هذه المشاعر بشكل صريح، إضافة إلـى الـوعي باالعاقـة وأسـبابها               
  .ونتائجها الذي يملكه األخوة األكبر سناً مما قلل من مشاعر الخوف عندهم

ـ     وجود اختال  - ، شعور بالـذنب ف في متوسطات عينة الدراسة على بعـد الغـضب وال
، حيـث ظهـرت المتوسـطات        فما دون  18ولصالح أخوة المعاق الذين هم في سن        

 إلى   المتوسطات ختالفشكل منخفض، وقد يرجع السبب في ا      الحسابية على هذا البعد ب    
دم قـدرتهم فـي     أن األخوة األصغر سناً هم أكثر تعبيراً عن مشاعرهم، إضافة إلى ع           

التحكم في نوبات الغضب وسهولة االستثارة، على العكس من األخوة األكبر سناً الذين             
القدرة على التحكم فـي االنفعـاالت ومـشاعر         يتميزون بنضج انفعالي أكبر وبالتالي      

 .الغضب والشعور بالذنب
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طفـال  بأن األ: (Fairbrother, 1991)  فيثرستون هذه النتيجة مع ما قالهتتعارضو
، ومن الطفل المعاق، ومن العالم، ويلقي بعضهم بـاللوم علـى            يشعرون بالغضب من الوالدين   

األم او األب بسبب حدوث االعاقة، وكثير من األطفال يحسدون أختهم أو أخاهم علـى هـذا                 
االهتمام الخاص الذي يحظون به، وبعض األطفال األكبر سناً يتطور لديهم غضب شديد مـن               

، وقد يرجع االخـتالف فـي هـذه         لتي تنفق على تشخيص وعالج أخيهم المعاق      كمية النقود ا  
  .النتيجة إلى االختالف في الثقافات التي أجريت فيها الدراستين

 
وجود اختالف في متوسطات عينة الدراسة على بعد العالقة مع الوالـدين، ولـصالح               -

ى عالقـتهم مـع      حيث كانت التأثيرات عل     فما دون  18أخوة المعاق الذين هم في سن       
والديهم بشكل متوسط، فيما، كانت التأثيرات على األخوة األكبر سناً منخفـضة، وقـد            
يرجع السبب في ذلك إلى أن األخوة األصغر سناً بحاجة إلى عاطفة وحنان أكثر مـن            
الوالدين، مما يجعل عملية االهتمام بأخيهم المعاق من الوالدين تقلل من الرعاية التـي              

تنعكس إلى حد ما على عالقتهم مع والديهم، على عكس األخوة األكبـر              و ،يحتاجونها
سناً الذين قد استقلوا في تحمل مسؤولياتهم الشخصية، وبالتـالي تكـون احتياجـاتهم              

  .النفسية واالجتماعية لوالديهم أقل
وجود اختالف في متوسطات عينة الدراسة على بعد العالقة مع المجتمـع، ولـصالح               -

، علمـاً أن المتوسـطات       فمـا دون   18 الذين هم في سـن       لمعاقينأخوة األشخاص ا  
  تـأثير  الحسابية لكال الفئتين فد ظهرت بمستوى منخفض، مما يدل على عدم وجـود            

 على عالقة األخوة بمختلف مستوياتهم العمرية مع المجتمـع،           في األسرة  معاقالخ  لأل
ح ينظر فيه المجتمـع     وقد يرجع السبب في ذلك إلى زيادة الوعي المجتمعي الذي أصب          

إضافة إلى أن األخوة األكبر سناً أصبحوا يمتلكون المهارات والخبـرات   نحو اإلعاقة،   
 .ة وعدم الخجل في نقاش قضية االعاق،التي تمكنهم من مواجهة المجتمع

 حيث وجد أن األخوة األكبـر  (Stoneman, 1991)  ستونمان وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
إعاقات نمائية هم أكثر نشاطاً اجتماعياً مع األصدقاء سواء داخل أو خـارج             سنا ألطفال لديهم    

خوة واألخوات في مجموعة المقارنة، وتتفق هذه النتيجـة أيـضاً فـي          البيت، بالمقارنة مع األ   
 من حيث أنه ال توجد آثـار سـلبية   (Dieter Thren)عموميتها مع نتيجة دراسة ديتر ثرين 

بأن نصف األقران الذين تمـت      ) ديتر ثرين (المجتمع، حيث أشار    على عالقة أخوة المعاق مع      
مقابلتهم يحتلون مكانة معينة بين أقرانهم اآلخرين، ولديهم تفهم أكثـر لعامـة النـاس، وهـم                 
اجتماعيون لدرجة كافية وإيجابيون مع زمالئهم وأخوتهم، بالمقارنة مع الطالب الـذين لـيس              

  .لديهم أخوة معاقون
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توسطات عينة الدراسة على الدرجة الكلية لإلجابـات، ولـصالح          وجود اختالف في م    -
، حيث يتبين أن هناك آثار لوجود أخ معاق  فما دون 18أخوة المعاق الذين هم في سن       

على أخوته األصغر سناً بشكل متوسط، بينما كانت اآلثار على األخوة األكبـر سـناً               
االجتماعيـة والنـضج   بشكل منخفض، ويرجع الباحث السبب في ذلك إلى الخبـرات      

االجتماعي والنفسي والمعلومات العلمية التي يمتلكها األخوة األكبر سناً عن االعاقـة             
مما يقلل من تأثيراتها النفسية واالجتماعية عليهم، بينما يفتقر األخوة األصغر سناً إلى              
هذه المهارات والمعلومات مما يجعلهم متأثرين بوجود أخ معاق لهم سواء من حيـث              

التواصل أو العالقة مع الوالدين أو تحمل بعض المسؤوليات التـي           شاعر الخوف أو    م
 .ألسرة عليهم لرعاية أخيهم المعاقتفرضها ا

 بأنه بشكل عـام،  (Stoneman, 1991) ستونمان  وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
رجع السبب فـي    يحمل األخوة الصغار مشاعر ايجابية تجاه األخوة األكبر المعاقين، وقد ي          

 ,Dyson)هذا االختالف إلى اختالف أدوات الدراسة المستخدمة، ولكنها تتفق مع دايسون 

 . الذي وجد أدلة بسيطة على تكيف األخوة عندما يكبروا في العمر(1989

  
  :الفرضية الصفرية الخامسةفحص : خامساً

ثار النفسية اآلفي  ) 0.05= ألفا (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
نوع  تعزى إلى متغير  في االماراتأخوة األشخاص المعاقينواالجتماعية لإلعاقة على 

  ).ذهنية، سمعية، توحد، شلل دماغي (اإلعاقة
  

ومن أجل اختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفـروق              
بعد من أبعاد االسـتبانة حـسب متغيـر نـوع           بين متوسطات اجابات عينة الدراسة على كل        

، ب ار ش یفیھ البع دي لتحدی د ل صالح م ن ترج ع الف روق ب ین المتوس طات                     تاخ، إض افة إل ى      اإلعاقة

  :وكانت النتائج على النحو التالي
  

  )29(الجدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة على

  اإلعاقة متغير نوع بعد عبء تحمل المسؤولية حسب
  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  اإلعاقةنوع 
  0.43  3.40  ذهنية

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  0.68  3.15  سمعية
  3.50  3.60  توحد

  3.03  3.40  شلل دماغي
  0.48  3.36  الدرجة الكلية

  
أن المتوسطات الحسابية الجابات عينة الدراسة ) 29(يتبين من خالل الجدول السابق 

 من االعاقات أخوة األشخاص المعاقين المسؤولية هي مرتفعة عند جميع على بعد عبء
األربعة التي أجريت عليها الدراسة، ومن أجل التعرف فيما إذا كان هناك فروقاً دالة إحصائياً 
بين هذه المتوسطات، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، ونتائج الجدول التالي توضح 

  :ذلك
  

  )30(الجدول 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة على 

  اإلعاقةبعد االحساس بعبء المسؤولية حسب متغير نوع 
مجموع   مصدر التباين

مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  0.66  3  2.00  بين المجموعات
  115  25.99   المجموعاتداخل

  118  27.99  الكلي
0.22  

2.96  0.035  

  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
  

أنه ليس هناك فروق دالة إحصائياً في إجابات عينة ) 30(ويتضح من خالل الجدول السابق 
بعد االحساس بعبء المسؤولية ترجع إلى متغير نوع االعاقة، ويرجع الباحث الدراسة على 
لك إلى أن قضية وجود طفل معاق في األسرة بغض النظر عن إعاقته هي هم السبب في ذ

مشترك عند جميع أفراد األسرة، وبالتالي تنعكس عليهم جميعًأ أعباء تحمل مسؤولية العناية به 
ورعايته بما فيهم األخوة، علماً أن لكل االعاقات متطلبات رعاية خاصة على اختالف 

مهارات االعتماد على الذات للطفل التوحدي والمعاق ذهنيا والطفل أنواعها، فالتعاون في تقديم 
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المصاب وذوي الشلل الدماغي أمراً الزماً، إضافة إلى مسؤوليات تواصل الشخص المعاق 
   .سمعياً مع البيئة المحيطة به

  
  )31(الجدول 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة على
  اإلعاقةر الخوف حسب متغير نوع بعد مشاع

  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  اإلعاقةنوع 
  0.92  2.72  ذهنية
  0.91  2.63  سمعية
  1.67  1.40  توحد

  0.00  1.00  شلل دماغي
  1.01  2.40  الدرجة الكلية

  
أن المتوسطات الحسابية الجابات عينة الدراسة ) 31(يتبين من خالل الجدول السابق 

على بعد مشاعر الخوف هي مرتفعة عند أخوة االعاقات الذهنية والسمعية ومنخفضة عند 
أخوة أطفال التوحد والشلل الدماغي، ومتوسطة على الدرجة الكلية، ومن أجل التعرف فيما إذا 
كانت هذه الفروق بين المتوسطات دالة، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، ونتائج 

  :الي توضح ذلكالجدول الت
  

  )32(الجدول 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة على 

  اإلعاقةبعد مشاعر الخوف حسب متغير نوع 
مجموع   مصدر التباين

مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  14.03  3  42.11  بين المجموعات
  115  80.24   المجموعاتداخل

  118  122.35  الكلي
0.69  

20.17  0.000*  

  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
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أنه توجد فروق دالة إحصائياً في إجابات عينة ) 32(ويتضح من خالل الجدول السابق 

ى صالح الدراسة على بعد مشاعر الخوف ترجع إلى متغير نوع االعاقة، ومن أجل التعرف إل
من ترجع هذه الفروق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، والجدول التالي يوضح 

  :ذلك
  

  )33(الجدول 
  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

 لتحديد لصالح من ترجع الفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة على بعد مشاعر 
  اإلعاقةالخوف حسب متغير نوع 

  
  شلل دماغي  توحد  معيةس  ذهنية  

  *0.000  *0.000  0.973    ذهنية
  *0.000  *0.001      سمعية
  0.726        توحد

          شلل دماغي
 )0.05= ألفا(مستوى الداللة   * 

  
 هناك فروقاً دالة إحصائياً في إجابات عينة الدراسة علـى           أن) 33(تبين نتائج الجدول السابق     

  : بين األبعاد التالية تظهر وهذه الفروقةنوع االعاقحسب متغير مشاعر الخوف بعد 
  
لصالح و ،توحدأخوة أطفال الذهنية و توجد فروق دالة إحصائياً عند أخوة ذوي االعاقة ال-

، وهذا يدل على أن هناك مشاعر للخوف ظاهرة بشكل أكبر عند أخوة الذهنيةأخوة االعاقة 
خوف من األسباب الوراثية التي ذوي االعاقة الذهنية، ويرجع الباحث السبب في ذلك إلى ال

تنتقل وتسبب االعاقة الذهنية، فيما لم يثبت وجود أسباب وراثية تسبب التوحد، إضافة إلى 
كثرة حاالت االعاقة الذهنية بالمقارنة مع التوحد، وهذا يظهر أيضاً من أعداد الحاالت التي 

  .طبقت عليها الدراسة
 ،دماغيالشلل وأخوة ذوي الذهنية ال االعاقة  توجد فروق دالة إحصائياً عند أخوة ذوي-
، وهذا يدل على أن هناك مشاعر للخوف ظاهرة بشكل الذهنيةأخوة ذوي االعاقة لصالح و

أكبر عند أخوة ذوي االعاقة الذهنية، ويرجع الباحث السبب في ذلك إلى المظاهر العقلية 
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ي إعاقة ذهنية في األسرة، مما والجسمية واللغوية والسلوكية التي يترتب عليها وجود طفل ذو
ينعكس على تفاعله مع أخوته ومع المجتمع ككل ويسبب تخوفاً أكبر أخوته، على عكس ذوي 
الشلل الدماغي الذي تتأثر مهاراته الحركية بشكل كبير، إضافة إلى عدم وجود مشكالت 

من التخوفات التي سلوكية وحركية كثيرة، علماً أن بعضهم ال تتأثر قدراتهم العقلية مما يقلل 
  .يظهرها أخوتهم، إضافة إلى أن عينة الشلل الدماغي كانت قليلة في الدراسة الحالية

 لصالحو ،توحدأخوة أطفال السمعية و توجد فروق دالة إحصائياً عند أخوة ذوي االعاقة ال-
سبباً ، وقد يرجع السبب في ذلك إلى العوامل الوراثية التي قد تكون م السمعيةأخوة االعاقة

، مما يشعر أخوة ذوي لالعاقة السمعية، فيما لم تثبت هذه العوامل كمسببات لحاالت التوحد
  .االعاقة السمعية بتخوف أكبر من المستقبل ومن مرحلة ما بعد الزواج

 ،دماغيالشلل  توجد فروق دالة إحصائياً عند أخوة ذوي االعاقة السمعية وأخوة أطفال ال-
 مشكالت التواصل ، ويرجع الباحث السبب في ذلك إلىالسمعيةقة ذوي االعا  أخوةلصالحو

  .التي تسببها االعاقة السمعية وتأثيرها على مختلف نواحي الحياة
  

  )34(الجدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة على

  اإلعاقةبعد الغضب والشعور بالذنب حسب متغير نوع 
  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  اإلعاقةنوع 
  0.63  2.03  ذهنية
  0.63  2.33  سمعية
  1.67  1.40  توحد

  0.00  1.00  شلل دماغي
  0.68  1.94  الدرجة الكلية

  
أن المتوسطات الحسابية الجابات عينة الدراسة ) 34(يتبين من خالل الجدول السابق 

توسط عند أخوة جميع اإلعاقات التي طبقت على بعد الغضب والشعور بالذنب هي أقل من الم
عليها الدراسة، مما يدل على أن مشاعر الغضب والشعور بالذنب كانت اقل من المتوسط عند 
األخوة، إال أنها ظهرت بشكل أعلى قليالً عند أخوة االعاقات الذهنية والسمعية، ومن أجل 

ائياً، تم استخدام اختبار تحليل التعرف فيما إذا كانت هذه الفروق بين المتوسطات دالة إحص
  :التباين األحادي، ونتائج الجدول التالي توضح ذلك
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  )35(الجدول 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة على 
  اإلعاقةبعد الغضب والشعور بالذنب حسب متغير نوع 

مجموع   مصدر التباين
مربعات 

  افاالنحر

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  6.08  3  18.26  بين المجموعات
  115  37.77   المجموعاتداخل

  118  56.03  الكلي
0.32  

18.53  0.000*  

  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
  

أنه توجد فروق دالة إحصائياً في إجابات عينة ) 35(ويتضح من خالل الجدول السابق 
لدراسة على بعد الغضب والشعور بالذنب ترجع إلى متغير نوع االعاقة، ومن أجل التعرف ا

إلى صالح من ترجع هذه الفروق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، والجدول التالي 
  :يوضح ذلك

  
  )36(الجدول 

  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية
ن متوسطات إجابات عينة الدراسة على بعد الغضب  لتحديد لصالح من ترجع الفروق بي

  اإلعاقةوالشعور بالذنب حسب متغير نوع 
  

  شلل دماغي  توحد  سمعية  ذهنية  
  *0.000  *0.008  0.153    ذهنية
  *0.000  *0.000      سمعية
  0.428        توحد

          شلل دماغي
 )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
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ناك فروقاً دالة إحصائياً في إجابات عينة الدراسة  ه أن) 36(تبين نتائج الجدول السابق     
 بين األبعـاد     تظهر  وهذه الفروق  نوع االعاقة حسب متغير   الغضب والشعور بالذنب    على بعد   

  :التالية
  
 توجد فروق دالة إحصائياً عند أخوة ذوي االعاقة الذهنية وأخوة أطفال التوحد، ولصالح -

ن أخوة ذوي االعاقة الذهنية يظهرون مشاعر الغضب ، وهذا يدل على أأخوة االعاقة الذهنية
والشعور بالذنب بشكل أكبر من أخوة أطفال التوحد، مع أن المتوسطات الحسابية للفئتين هي 
أقل من المتوسط، وقد يرجع السبب في هذا االختالف إلى العدد القليل من أخوة أطفال التوحد 

  . د أخوة االعاقة الذهنيةالتي أجريت عليهم الدراسة بالمقارنة مع أعدا
 لصالحو ،دماغيالشلل  توجد فروق دالة إحصائياً عند أخوة ذوي االعاقة الذهنية وأخوة ال-

، وهذا يدل على أن أخوة ذوي االعاقة الذهنية يظهرون مشاعر  الذهنيةأخوة ذوي اإلعاقة
 السبب في الغضب والشعور بالذنب بشكل أكبر من أخوة أطفال الشلل الدماغي، وقد يرجع

ذلك إلى المشكالت السلوكية التي قد تظهر بشكل متكرر عند ذوي االعاقة الذهنية والتي تؤثر 
على الو العام لألسرة مما يثير مشاعر الغضب عند األخوة، ويؤثر على تكيفهم في األسرة 

م بشكل وممارستهم لحياتهم االعتيادية، علماً أن ذوي الشلل الدماغي هم أقل حركة وتتأثر لغته
  .واضح مما يكونوا أقل إثارة لآلخرين من حولهم

لصالح ، وتوحدأخوة أطفال السمعية و توجد فروق دالة إحصائياً عند أخوة ذوي االعاقة ال-
، وهذا يدل على أن أخوة ذوي االعاقة السمعية يظهرون مشاعر الغضب السمعيةأخوة االعاقة 

توحد، ويرجع الباحث السبب في ذلك إلى والشعور بالذنب بشكل أكبر من أخوة أطفال ال
 اقتصادياً على األجهزة والمعينات السمعية التي يتطلبها األخ المعاق سمعياً والتي تشكل عبئاً

األسرة وتشكل استنزافاً لمواردها المالية، مما قد يحرم األخوة غير المعاقين من بعض 
  .المصروفات األمر الذي قد يثير غضبهم تجاه األسرة

، دماغيالشلل وجد فروق دالة إحصائياً عند أخوة ذوي االعاقة السمعية وأخوة أطفال ال ت-
، وهذا يدل على أن أخوة ذوي االعاقة السمعية يظهرون مشاعر السمعيةأخوة االعاقة لصالح و

الغضب والشعور بالذنب بشكل أكبر من أخوة أطفال الشلل الدماغي، ويرجع الباحث السبب 
وال التي تنفقها األسرة على المعينات السمعية لذوي االعاقة السمعية وتجديدها في ذلك إلى األم

 أثرت هذه المصروفات باستمرار والتي تشكل عبئاً مادياً عليهم، مما قد يثير غضب األخوة إذا
  .سلباً على مستوى رفاهيتهم

  
  )37(الجدول 
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  راسة علىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الد
  اإلعاقةبعد التواصل حسب متغير نوع 

  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  اإلعاقةنوع 
  0.93  2.64  ذهنية
  0.87  2.82  سمعية
  3.35  2.80  توحد

  1.51  1.80  شلل دماغي
  0.86  2.62  الدرجة الكلية

  
عينة الدراسة أن المتوسطات الحسابية الجابات ) 37(يتبين من خالل الجدول السابق 

على بعد التواصل هي أعلى من المتوسط عند أخوة جميع اإلعاقات التي طبقت عليها 
الدراسة، ما عدا أخوة أطفال الشلل الدماغي، مما يدل على أن هناك تأثير على مدى تواصل 

، ومن أجل  والسمعية والتوحد مع البيئة المحيطة من حولهمأخوة ذوي االعاقات الذهنية
يما إذا كانت هذه الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً، تم استخدام اختبار تحليل التعرف ف

  :التباين األحادي، ونتائج الجدول التالي توضح ذلك
  
  

  )38(الجدول 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة على 

  ةاإلعاقبعد التواصل حسب متغير نوع 
مجموع   مصدر التباين

مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  3.02  3  9.06  بين المجموعات
  115  79.41   المجموعاتداخل

  118  88.20  الكلي
0.68  

4.39  0.006*  

  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
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ق دالة إحصائياً في إجابات عينة أنه توجد فرو) 38(ويتضح من خالل الجدول السابق 
 ترجع إلى متغير نوع االعاقة، ومن أجل التعرف إلى صالح من التواصلالدراسة على بعد 

  :ترجع هذه الفروق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، والجدول التالي يوضح ذلك
  

  )39(الجدول 
  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

ح من ترجع الفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة على بعد التواصل  لتحديد لصال
  اإلعاقةحسب متغير نوع 

  
  شلل دماغي  توحد  سمعية  ذهنية  

  *0.025  0.946  0.798    ذهنية
  *0.009  1.000      سمعية
  *0.044        توحد

          شلل دماغي
  )0.05= ألفا(مستوى الداللة    * 

  
    :ق أنهيتبين من خالل الجدول الساب

 توجد فروق دالة إحصائياً عند أخوة كل من االعاقات الذهنية والسمعية والتوحد من جهة -
وأخوة أطفال الشلل الدماغي، ولصالح أخوة االعاقات الذهنية والسمعية والتوحد، وهذا يدل 
على أن أخوة هذه االعاقات ال يمتلكون مهارات التواصل بشكل كبير مع البيئة األسرية 

يطة بهم بالمقارنة مع أخوة أطفال الشلل الدماغي، ويرجع الباحث السبب في ذلك إلى أن المح
وجود طفل معاق في األسرة يشعر األخوة بالحاجة إلى المعلومات حول هذه االعاقة، إال أن 
انشغال الوالدين بالشخص المعاق وتقديم الرعاية له والعالج، ومشاعر الحزن الشديد التي يمر 

لدين إضافة إلى مشاعر نفسية أخرى، قد تبعدهم عن حلقة التواصل مع أبنائهم غير بها الوا
 فقد ،أما عن عدم وجود هذا التأثير بشكل واضح على أخوة أطفال الشلل الدماغيالمعاقين، 

يرجع إلى قلة حجم العينة التي طبقت على أخوة أطفال الشلل الدماغي في هذه الدراسة، مما 
  .هذه اآلثار بشكل واضحأدى إلى عدم ظهور 
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 األخوة من الصم يكون لديهم الرغبة في بأن )ستونمان وبرودي(دراسة  مع  هذه النتيجةتفقوت
اصل األمثل قد تخلق العزلة عن إقامة عالقات مع إخوتهم إال أن عدم قدرتهم على التو

  .خريناآل
  

  )40(الجدول 
  عينة الدراسة علىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات 
  اإلعاقةبعد العالقة مع الوالدين حسب متغير نوع 

  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  اإلعاقةنوع 
  0.98  2.39  ذهنية
  1.06  2.33  سمعية
  0.00  1.75  توحد

  0.00  1.00  شلل دماغي
  0.99  2.18  الدرجة الكلية

  
ات الحسابية الجابات عينة الدراسة أن المتوسط) 40(يتبين من خالل الجدول السابق 

على بعد العالقة مع الوالدين هي أعلى من المتوسط عند أخوة االعاقة الذهنية فقط، فيما كانت 
قريبة من المتوسط عند أخوة ذوي االعاقة السمعية، ومنخفضة عند أخوة أطفال التوحد والشلل 

 المتوسط، ومن أجل التعرف فيما إذا الدماغي، فيما كانت الدرجة الكلية لالستجابات قريبة من
كانت هذه الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، 

  :ونتائج الجدول التالي توضح ذلك
  

  )41(الجدول 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة على 

  اإلعاقةالقة مع الوالدين حسب متغير نوع بعد الع
مجموع   مصدر التباين

مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  7.08  3  21.24  بين المجموعات
  0.83  115  95.93   المجموعاتداخل

8.48  0.000*  
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  118  117.18  الكلي
  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
  

أنه توجد فروق دالة إحصائياً في إجابات عينة ) 41(من خالل الجدول السابق ويتضح 
الدراسة على بعد العالقة مع الوالدين ترجع إلى متغير نوع االعاقة، ومن أجل التعرف إلى 
صالح من ترجع هذه الفروق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، والجدول التالي 

  :يوضح ذلك
  

  )42(الجدول 
  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

العالقة مع  لتحديد لصالح من ترجع الفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة على بعد 
  اإلعاقةحسب متغير نوع الوالدين 

  
  شلل دماغي  توحد  سمعية  ذهنية  

  *0.000  0.176  0.995    ذهنية
  *0.001  0.326      سمعية
  0.281        توحد

          شلل دماغي
  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 

  
  :يتبين من خالل الجدول السابق أنه

 توجد فروق دالة إحصائياً عند أخوة ذوي اإلعاقة الذهنية وأخوة أطفال الشلل الدماغي، -
قد تأثرت مدى عالقتهم الذهنية ولصالح أخوة االعاقة الذهنية، وهذا يدل على أن أخوة االعاقة 

السبب في ذلك إلى كثرة العناية والرقابة التي يتطلبها الطفل المعاق وقد يرجع مع والديهم، 
ذهنياً، وحركته التي تحتاج إلى متابعة وضبط بين الحين واآلخر، على عكس طفل الشلل 
الدماغي الذي يبقى مكانه دون أن يحتاج إلى درجة كبيرة من المتابعة خاصة إذا كان ال يعاني 

يقلل من وقت أم الطفل المعاق ذهنياً المعطى ألخوته، حيث من إعاقة ذهنية، األمر الذي 
يشعرون باهتمام الوالدين أكثر بالمعاق، مع أنهم بحاجة إلى من يتابع واجباتهم المدرسية 

  . ويعطيهم الحنان والعاطفة
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 توجد فروق دالة إحصائياً عند أخوة ذوي اإلعاقة السمعية وأخوة أطفال الشلل الدماغي، -
 االعاقة السمعية، وهذا يدل على أن أخوة االعاقة السمعية قد تأثرت مدى ولصالح أخوة

عالقتهم مع والديهم، وقد يرجع السبب في ذلك إلى ضعف مهارات التواصل بين الطفل 
المعاق سمعياً وأخوته، فهو يتطلب لغة إشارة خاصة قد ال يتقنها األخوة، مما قد ينعكس على 

  .عاقة السمعية وبالتالي على عالقتهم مع والديهمعالقة األخوة بأخوتهم ذوي اال
  

  )43(الجدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة على

  اإلعاقةبعد العالقة مع المجتمع حسب متغير نوع 
  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  اإلعاقةنوع 
  0.68  1.56  ذهنية
  0.55  1.66  سمعية
  0.00  2.50  توحد

  0.00  1.00  شلل دماغي
  0.66  1.63  الدرجة الكلية

  
أن المتوسطات الحسابية الجابات عينة الدراسة ) 43(يتبين من خالل الجدول السابق 

 فقط، بينما ظهرت  هي ضمن المتوسط عند أخوة أطفال التوحدعلى بعد العالقة مع المجتمع
قية االعاقات، لذلك كان المتوسط الحسابي للدرجة أقل من المتوسط عند أخوة أطفال ببشكل 

طفال االعاقات الذهنية والسمعية اً، وهذا يدل على أن أخوة أالكلية أقل من المتوسط أيض
الشلل الدماغي ، حيث كانت عالقة أخوة أطفال والشلل الدماغي لم تتأثر عالقاتهم مع المجتمع

، ومن أجل  بشكل متوسط مع المجتمعل التوحد فيما تأثرت عالقة أخوة أطفاهي األقل تأثراً،
التعرف فيما إذا كانت هذه الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً، تم استخدام اختبار تحليل 

  :التباين األحادي، ونتائج الجدول التالي توضح ذلك
  

  )44(الجدول 
نة الدراسة على نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات إجابات عي

  اإلعاقةبعد العالقة مع المجتمع حسب متغير نوع 
مستوى   )ف(قيمة متوسط درجات مجموع   مصدر التباين
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مربعات 
  االنحراف

  الداللة  المربعات  الحرية

  4.58  3  13.76  بين المجموعات
  115  39.02   المجموعاتداخل

  118  52.78  الكلي
0.33  

13.51  0.000*  

  )0.05= ألفا (مستوى الداللة* 
  

أنه توجد فروق دالة إحصائياً في إجابات عينة ) 44(ويتضح من خالل الجدول السابق 
الدراسة على بعد العالقة مع المجتمع ترجع إلى متغير نوع االعاقة، ومن أجل التعرف إلى 
صالح من ترجع هذه الفروق تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، والجدول التالي 

  :وضح ذلكي
  

  )45(الجدول 
  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

 لتحديد لصالح من ترجع الفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة على بعد العالقة مع 
  اإلعاقةالمجتمع حسب متغير نوع 

  
  شلل دماغي  توحد  سمعية  ذهنية  

  *0.035  *0.000  0.907    ذهنية
  *0.020  *0.001      سمعية
  *0.000        توحد

          شلل دماغي
 )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 

  
  :يتبين من خالل الجدول السابق أنه

 االعاقات الذهنية والسمعية والشلل توجد فروق دالة إحصائياً عند أخوة أطفال كل من -
وهذا ،  أطفال التوحد أخوة وأخوة أطفال التوحد من جهة أخرى ولصالح،الدماغي من جهة

ت عالقتهم مع المجتمع بشكل أكبر، ويرجع الباحث السبب وة أطفال التوحد قد تأثريعني أن أخ
في ذلك إلى إن إعاقة التوحد ال زالت االعاقة الغامضة وتتسم بصفات مختلفة عن بقية 
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االعاقات كضعف التواصل واللغة اللفظية وغير اللفظية، والحركات النمطية الغريبة وإيذاء 
مة عالقات اجتماعية مع اآلخرين والتحدث ى مدى رغبة األخوة في إقا يؤثر علمما قدالذات، 

معهم حول إعاقة أخيهم، أو الرغبة في تبادل الزيارات معهم تفادياً للسلوكيات الغريبة التي قد 
   .تظهر من أخيهم

شلل ال استجابات أخوة أطفال االعاقة الذهنية وأخوة أطفالفي توجد فروق دالة إحصائياً  -
 وهذا يدل على أن أخوة األطفال ذوي ،الذهنيةأخوة األطفال ذوي االعاقة لصالح و ،يدماغال

لمقارنة مع أخوة ذوي الشلل الدماغي،  المجتمع باتأثراً في عالقتهم معاالعاقة الذهنية هم أكثر 
العاقة والحركية واللغوية التي تفرزها اوقد يرجع السب في ذلك إلى المظاهر السلوكية 

والتي قد تثير االستغراب واالستهزاء أحياناً من قبل اآلخرين، مما يعكس خجالً في  ،الذهنية
 في نفس أخوة هؤالء األطفال بالمقارنة مع أخوة أطفال الشلل الدماغي األقل حركة واألقل

 لم يكن في مستوى ،إظهار السلوكات غير التكيفية، علماً أن هذا التأثير في العالقة مع المجتمع
  .ا يعكس تنامي النظرة االجتماعية المعقولة نحو االعاقة نتيجة التوعيةمرتفع مم

   
  وأخـوة أطفـال    سمعيةتوجد فروق دالة إحصائياً في استجابات أخوة أطفال االعاقة ال          -

، وقد يرجع السبب فـي ذلـك إلـى    السمعيةأخوة ذوي االعاقة دماغي لصالح   الشلل  ال
 االعاقـة  ة التي يواجهها األشخاص ذويمشكالت التواصل مع المجتمع والبيئة المحيط    

السمعية، والتي قد تنعكس على أخوتهم غير المعاقين حين يرافقـونهم فـي أنـشطتهم             
   .خالل حياتهم التعليمية واالجتماعية، وعملهم كحلقة تواصل بينهم وبين المجتمع

  
  )46(الجدول 

سة على الدرجة الكلية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدرا
  اإلعاقةلإلستبانة حسب متغير نوع 

  االنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية  اإلعاقةنوع 
  0.51  2.43  ذهنية
  0.57  2.46  سمعية
  3.26  2.26  توحد

  3.70  1.53  شلل دماغي
  0.54  2.34  الدرجة الكلية
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ة الجابات عينة الدراسة يأن المتوسطات الحساب) 46(يتبين من خالل الجدول السابق 
 كانت في حدود المتوسط عند أخوة االعاقات الذهنية ،على الدرجة الكلية ألبعاد االستبانة

والسمعية والتوحد، فيما كانت منخفضة عند أخوة أطفال الشلل الدماغي، وهذا يعني أن اآلثار 
لدماغي، فيما كانت أكثر النفسية واإلجتماعية لإلعاقة هي أقل تأثيراً على أخوة أطفال الشلل ا
ومن أجل التعرف فيما إذا تأثيراً على أخوة االعاقات السمعية فالذهنية ثم التوحد على التوالي، 

كانت هذه الفروق بين المتوسطات دالة إحصائياً، تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي، 
  :ونتائج الجدول التالي توضح ذلك

  
  )47(الجدول 

تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة على نتائج اختبار 
  اإلعاقةالدرجة الكلية لإلستبانة حسب متغير نوع 

مجموع   مصدر التباين
مربعات 
  االنحراف

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   )ف(قيمة 
  الداللة

  2.75  3  8.27  بين المجموعات
  115  26.84  عات المجموداخل

  118  35.12  الكلي
0.23  

11.81  0.000*  

 )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 

  
أنه توجد فروق دالة إحصائياً في إجابات عينة ) 47(ويتضح من خالل الجدول السابق 

 ترجع إلى متغير نوع االعاقة، ومن أجل التعرف إلى الدرجة الكلية لإلستبانةالدراسة على 
م استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، والجدول التالي صالح من ترجع هذه الفروق ت

  :يوضح ذلك
  
  

  )48(الجدول 
  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية

  اإلعاقة لتحديد لصالح من ترجع الفروق بين المتوسطات حسب متغير نوع 
  

  شلل دماغي  توحد  سمعية  ذهنية  
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  *0.000  0.754  0.990    ذهنية
  *0.000  0.686      سمعية
  *0.006        توحد

          شلل دماغي
  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 

  
  :يتبين من خالل الجدول السابق أنه

في التأثيرات النفسية واالجتماعية لإلعاقة بين أخوة ذوي االعاقة         توجد فروق دالة إحصائياً      -
وهذا يدل علـى أن     ،   الذهنية  أخوة ذوي االعاقة   لصالحو ،دماغيالشلل  أخوة أطفال ال  ذهنية و ال

األثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة تنعكس على أخوة ذوي االعاقة الذهنية بـشكل أكبـر مـن     
جع الباحث السبب في ذلك إلى بعض األنماط الـسلوكية التـي          ر، وي أخوة ذوي الشلل الدماغي   

جتمـع   تنعكس على األخوة وتفاعلهم معهم ومـع الم         قد  والتي ،تظهر عند ذوي االعاقة الذهنية    
  .المحيط
توجد فروق دالة إحصائياً في التأثيرات النفسية واالجتماعية لإلعاقة بين أخـوة ذوي              -

 ، الـسمعية   أخوة ذوي االعاقـة    لصالحو ،دماغي ال شللوأخوة ذوي ال  سمعية  االعاقة ال 
ثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة تنعكس على أخوة ذوي االعاقـة  وهذا يدل على أن اآل    

 ويرجع الباحث السبب في ذلك إلى       أكبر من أخوة ذوي الشلل الدماغي،     السمعية بشكل   
مشكالت التواصل مع اآلخرين التي يواجهها ذوي االعاقة السمعية، والتـي تـنعكس             
على أخوتهم في تفاعالتهم معهم ومع البيئة المحيطة، والمسؤوليات التي قد تلقى علـى        

 .عاتقهم كوسطاء في التواصل
 

 بأن األطفال الذين أظهروا (Stoneman, 1987) ستونمان  دراسة معة هذه النتيجتفق وت
زيادة في اللغة والمهارات التكيفية انخرطوا في تفاعالت اجتماعية وفي اللعب الهادف في              

 ممتـدة  حين أن األطفال الذين لديهم مهارات لغوية محدودة يشاركون بصعوبة في سلـسلة     
  .من اللعب المعرفي المعقد

  
ق دالة إحصائياً في التأثيرات النفسية واالجتماعية لإلعاقة بـين أخـوة ذوي             توجد فرو  -

طفال التوحد، وهذا يدل على أن      إعاقة التوحد وأخوة ذوي الشلل الدماغي، ولصالح أخوة أ        
 تنعكس على أخوة أطفال التوحد بشكل أكبر من أخـوة    ،ثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة   اآل

 الباحث السبب في ذلك إلى السلوكيات النمطيـة والروتينيـة           ويرجعذوي الشلل الدماغي،    
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الغريبة واالضطرابات السلوكية التي قد تظهر من أطفال التوحد، والرقابـة واالشـراف             
إعاقة التوحد، بالمقارنة مع إعاقة الشلل الدماغي التي ال تظهر فيهـا           المستمر التي تتطلبها    

  . قها إعاقة ذهنيةعندما ال تراف هذه األنماط السلوكية خاصة

  
التي  (Stoneman, & Brody, 1993)نتائج مع دراسة ستونمان وبرودي وتتعارض هذه ال

 تتأثر عالقاتهم مع -بما فيهم الشلل الدماغي– أظهرت بأن أخوة األطفال ذوي االعاقة الحركية
قيقة طة الحركية الد اللعب بين األطفال يتضمن بشكل طبيعي األنشألنأخوتهم المعاقين، 

 جراء إعاقاتهم، على اعتبار أن اللعب ي االعاقات الحركية والحسية ألعاب ذووالكبيرة، فتتأثر
 هذا االختالف إلى االختالف في ، وقد يرجعهو الذي يولد العالقات والتفاعالت بين األطفال

  .نة التي تم إجراء الدراسة الحالية عليهايحجم الع
  

  : ادسةفحص الفرضية الصفرية الس: سادساً
اآلثار النفسية في ) 0.05= ألفا (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 تعزى إلى متغير عمر  االمارات دولة فيأخوة األشخاص المعاقينواالجتماعية لإلعاقة على 
  ). سنة فما فوق17 سنة فأقل، 16(المعاق 

  
ن مستقلتين لداللة الفروق لعينتي) ت(ومن أجل اختبار صحة الفرضية تم استخدام اختبار 

  : تبين ذلك) 49(بين متوسطات عينة الدراسة حسب متغير عمر المعاق ونتائج الجدول 
  

  )49(دول الج
   الدراسةأبعادلعينتين مستقلتين لداللة الفروق بين متوسطات ) ت(اختبار 

  عمر المعاق حسب متغير 
  

   سنة فأقل16
  )83= ن (

   سنة فما فوق17
  )36= ن (

  
  أبعاد الدراسة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

درجات   )ت (قيمة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  0.10  1.26  0.43  3.27  0.50  3.40  اإلحساس بعبء المسؤولية
  *0.008  2.71  0.85  2.03  1.04  2.57  مشاعر الخوف

  0.67  0.50  1.88  0.75  1.97  شعور بالذنبالغضب وال
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  )0.05= ألفا(مستوى الداللة * 
  

  :لنتائج وهيمجموعة من ا) 49(يتضح من خالل الجدول السابق 
 على بعـد االحـساس   أخوة األشخاص المعاقين ظهرت المتوسطات الحسابية إلجابات      -

ويرجع الباحث السبب   خيهم المعاق،    بغض النظر عن عمر أ     ،بعبء المسؤولية مرتفعة  
في ذلك إلى أن األشخاص المعاقين بمختلف مستوياتهم العمرية هم بحاجة إلـى قـدر               

 وبمستويات مختلفة من أفراد األسرة، وإن جزءاً من         ،مناسب من الرعاية أو المساعدة    
 أو   الذين يكلفون بها مـن آبـائهم       أخوة األشخاص المعاقين  هذه العناية تقع على عاتق      

 ،، مع أن الحاجات التي يحتاجها المعاق من أسرته قد تتغير مع الـزمن             بدافع شخصي 
  .  والتوجيهيطابع الرعاية إلى الطابع االرشاديمن 

ق دالة إحصائياً بين المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة على بعـد             فرو توجد -
مشاعر الخوف تبعاً لمتغير عمر الشخص المعاق، ولصالح األشخاص المعاقين الـذين         

ظهرت عندهم مشاعر الخوف بمستوى متوسط، و      سنة فأقل حيث ظهرت      16 عمرهم
 فوق بمستوى أقـل مـن        سنة فما  17 نلخوف عند أخوتهم الذين أعمارهم م     مشاعر ا 

باحث السبب في ذلك إلى أن مشكلة االعاقة عندما تكون حديثة في             ال عالمتوسط، ويرج 
 مفـاهيم أفـراد      تكون حينها  - صغيراً  ال يزال  المعاقالطفل   أي عندما يكون  -األسرة  

األسرة عن االعاقة في طور النمو والتبلور، ولكن عنـدما يكبـر الـشخص المعـاق       
أخـوة األشـخاص     تخف مشاعر الخوف نتيجة احتكاك       ،ة عشرة ويتخطى سن السادس  

 وبالتالي االنخفاض التدريجي لمـشاعر الخـوف      ، معهم لسنوات زمنية أطول    المعاقين
 .بحكم عامل الزمن

  
 والتـي أشـارت أن هنـاك    (Trevino, 1979)وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة تريفينو 

 ،الضطراب االنفعالي عند أخوة األطفال المعاقين     مجموعة من العوامل التي ترفع من مستوى ا       
 .ومن بينها عمر األخ المعاق

 0.476  0.71  0.62  2.53  0.95  2.66  التواصل

 *0.016  2.43  0.74  1.85  1.06  2.32  العالقة مع الوالدين

  0.092  -1.69  0.60  1.78  0.68  1.56  العالقة مع المجتمع
  0.132  1.51  0.31  2.22  0.61  2.39  الدرجة الكلية
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 على بعـد التواصـل      أخوة األشخاص المعاقين  ظهرت المتوسطات الحسابية إلجابات      -
 بغض النظر عن عمر أخيهم المعاق، ويعـزو الباحـث           ،بمستوى أعلى من المتوسط   

لى الوالدين بغض النظر عن عمر       المطالب التي تفرضها االعاقة ع     السبب في ذلك إلى   
 . مما يقلل من فرص تواصل الوالدين مع أبنائهم غير المعاقين،المعاق

 مـن حيـث أن أخـوة    (Powell & Gallager, 1993) وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
األطفال المعاقين يحتاجون للحصول على المعلومات عن اإلعاقة في مختلف مراحلهم العمرية            

  .لذي يقلل من تواصلهم مع اآلخريناألمر ا
 

توجد فروق دالة إحصائياً بين المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة على بعـد              -
العالقة مع الوالدين تبعاً لمتغير عمر الشخص المعاق، ولصالح األشـخاص المعـاقين          

 أن الـشخص المعـاق       سنة فأقل، وقد يعود السبب في ذلك إلى        16الذين عمرهم من    
دما يكون في مستويات عمرية أدنى، يتطلب رعاية واهتماماً أكبر من والديه، هـذه              عن

يـنعكس علـى    ، مما   خوة األشخاص المعاقين  العناية التي تؤثر على الوقت الممنوح أل      
 من حيث عدم االهتمام الكافي، وقلة متابعة الواجبات المدرسـية،           عالقتهم مع الوالدين  

 .والشعور بالتمييز في المعاملة

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسة على بعد              -
العالقة مع المجتمع تبعاً لمتغير عمر الشخص المعاق، حيث ظهرت هذه المتوسـطات             

 التوعية االعالمية التي أدت إلى تعامـل        بمستوى متدني، وقد يعود السبب في ذلك إلى       
 وبالتالي مع أخوته، بغض النظـر       ،ع مع الشخص المعاق   أكثر إيجابية من قبل المجتم    

 .عن أعمار األشخاص المعاقين

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدراسـة علـى               -
 تبعاً لمتغير عمر الشخص المعاق، حيث ظهرت المتوسـطات          ،الدرجة الكلية لالستبانة  

قل من المتوسط بقليل، ويعزو الباحث السبب في ذلك         الحسابية للدرجة الكلية بمستوى أ    
تغير المفاهيم المجتمعية بشكل واضح حول االعاقة، وبالتالي توعية كافـة أفـراد             إلى  

األسرة بما فيهم األسرة عن أسباب االعاقة وآثارها وكيفية التعامل معها، مما قلل مـن      
جود شخص معـاق فـي       جراء و  أخوة األشخاص المعاقين  حدوث اآلثار السلبية عند     

هذه التوعية ال زالت بحاجة إلى استمرار وبطـرق مختلفـة، خاصـة        أن  األسرة، إال   
، لكي تقل اآلثار النفسية     خوة األشخاص المعاقين  البرامج االرشادية والتفريغ النفسي أل    

  .واالجتماعية عليهم إلى أكبر درجة ممكنة
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  ملخص نتائج الدراسة
  :  الدراسة الرئيسؤال ساالجابة عن :الجزء األول

 في دولة االمارات    أخوة األشخاص المعاقين  ما اآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة على       
  العربية المتحدة؟

  
االحـساس  (اسة على بعدي     المتوسطات الحسابية إلجابات عينة الدر     أظهرت نتائج الدراسة أن   

ر نفسية واجتماعيـة علـى      كانت مرتفعة مما يشير إلى وجود آثا      )  والتواصل بعبء المسؤولية 
أخوة المعاق جراء وجود طفل معاق في األسرة وفقاً لهذين البعدين، أما بقية األبعاد فلم تظهـر    

  .تأثيراتها على أخوة المعاق نظراً ألن متوسطاتها الحسابية منخفضة
  

  :فحص الفرضيات الصفرية: الجزء الثاني
   تبعاً لمتغير جنس األخ-1

جابات العينة على أبعاد مشاعر الخوف والغضب والـشعور بالـذنب         وجود اختالف في إ   تبين  
  بين الجنسين ولصالح اإلناث 

 
   تبعاً لمغير الترتيب الوالدي-2
االحـساس بعـبء    ( عدم وجود فروق دالة إحصائياً في إجابات عينة الدراسة على أبعـاد              -

الدرجـة الكليـة    وعلـى   ) المسؤولية، بعد العالقة مع الوالدين، الغـضب والـشعور بالـذنب          
  لالستجابات

 المتوسطات الحسابية الجابات عينة الدراسة على بعد التواصل ظهـرت بمـستوى مرتفـع             -
  .بغض النظر عن الترتيب الوالدي لألخ

 وجود اختالفات في استجابات عينة الدراسة على بعدي العالقة مع المجتمع والعالقـة مـع                -
  . الوالدين

  
 :  تبعاً لمتغير الجنسية-3
 

االحـساس بعـبء    (عدم وجود اختالفات دالة إحصائياً في إجابات عينة الدراسة على أبعـاد             
 العمل، العالقة مع الوالدين والعالقة مع المجتمع
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مشاعر الخوف، الغـضب    (وجود اختالفات دالة إحصائياً في إجابات عينة الدراسة على أبعاد           
ن أخوة المعـاق مـن حملـة الجنـسية          وعلى الدرجة الكلية لالستجابات، بي    ) والشعور بالذنب 

 . من الجنسيات األخرىأخوة األشخاص المعاقيناالماراتية وبين الجنسيات األخرى، ولصالح 

  
   تبعاً لمتغير عمر األخ غير المعاق-4

 عدم وجود اختالفات دالة إحصائياً في إجابات عينة الدراسة على بعد االحساس بعبء العمل

   مع الوالدين وبعد العالقة مع المجتمعوبعد التواصل وبعد العالقة
  

مشاعر الخـوف، الغـضب والـشعور    (وجود اختالف في استجابات عينة الدراسة على أبعاد   
وكذلك على الدرجة الكلية، وذلك بين أخوة المعاق من حملة الجنسية االماراتية وبـين              ) بالذنب

 الجنسيات األخرى، ولصالح حملة الجنسيات األخرى 

  
  متغير نوع االعاقة تبعاً ل-5
 ليس هناك فروق دالة إحصائياً في إجابات عينة الدراسـة علـى بعـد االحـساس بعـبء             -

أخوة األشخاص المسؤولية ترجع إلى متغير نوع االعاقة، فيما وجدت فروق دالة إحصائياً عند            
  . على بقية أبعاد الدراسةالمعاقين

  
   تبعاً لمتغير عمر الشخص المعاق-6
طات الحسابية على بعد االحساس بعبء المسؤولية مرتفعة بغض النظر عـن    ظهرت المتوس  -

 عمر الطفل المعاق

 توجد فروق دالة إحصائياً على بعد مشاعر الخوف وبعد العالقة مع الوالدين لصالح األطفال              -
  سنة فأقل16المعاقين الذين عمرهم 

المتوسط العـام بغـض      ظهرت المتوسطات الحسابية على بعد التواصل بمستوى أعلى من           -
 النظر عن عمر الطفل المعاق

 ال توجد فروق دالة إحصائياً بين على بعد العالقة مـع المجتمـع وعلـى الدرجـة الكليـة           -
 لالستجابات
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  :التوصيات
  :بناء على نتائج الدراسة الحالية يقدم الباحث مجموعة من التوصيات هي

  
، عن حالة أخيهم بما اجات الخاصةذوي اإلحتيتقديم المعلومات الالزمة ألخوة  -

 . من العمر المرحلة العمرية التي يمرون بها، وفي وقت مبكريتناسب مع
 النفسية واالنفعالية من قبل ذوي اإلحتياجات الخاصةأخوة  احتياجات مراعاة -

 .، ومحاولة تلبية هذه االحتياجات قدر االمكانوالديهم
برامج العالجية والتربوية المقدمة  على الذوي االحتياجات الخاصةأخوة  إطالع -

 هذه البرامج، وفي عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بشأن ألخيهم، وإشراكهم في
 .أخيهم

 وخاصة ذوي اإلحتياجات الخاصةأخوة تنظيم برامج التدخل االرشادي والنفسي لدى  -
 نحو إعاقة أخيهم، التي قد تصيبهم من مستوى مشاعر الخوف االناث، للتخفيف

 .لتركيز على أخوة األطفال ذوي االعاقة الذهنية والتوحداو
 بآليات التعامل السليم مع أخوتهم، وطرق ذوي اإلحتياجات الخاصةأخوة تزويد   -

توعية الوالدين بتأثيرات االعاقة هم االنفعالية ومشاعرهم السلبية، وتفريغ شحنات
نائهم، وتخفيض حجم أبالمحتملة على األخوة، وتزويدهم بطرق التعامل السليم مع 

 .المسؤوليات الملقاة على عاتقهم
مساعدة أسرة المعاق بما فيها األخوة على التخلص من مشاعر الخجل من إظهار  -

 نحو  المجتمع السلبيةنظرة  مواجهة مهارات دريبهم على، وت للمجتمعالمعاق
 .االتجاهات االيجابية نحوها، وبناء االعاقة

 بهدف، ذوي اإلحتياجات الخاصةأخوة  المؤلفة من تشكيل مجموعات الدعم الذاتي -
إسناد ودعم األخوة، واالطالع على تجارب وخبرات بعضهم البعض وتبادل األفكار 

  .حول إعاقة أخوتهم والبرامج المقدمة لهم
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  )1(الملحق 
  التكرارات والمتوسطات الحسابية الجابات عينة الدراسة على كل فقرة من فقرات االستبانة

أعارض   أعارض  دمحاي  أوافق  أوافق بشدة  العبــــارة  لرقما
  بشدة

  االحساس بعبء المسؤولية
  44  يتم تكليفي في البيت بالعناية بأخي المعاق .1

37%  
61  

51.3%  
7  

5.9%  
5  

4.2%  
2  

1.7%  
  40  تطلب مني أسرتي تحقيق انجازات دراسية عالية .2

33.6%  
63  

52.9%  
9  

7.6%  
5  

4.2%  
2  

1.7%  
  58  سوف أتحمل مسؤولية أخي المعاق في المستقبلأشعر بأني  .3

48.7%  
40  

33.6%  
16  

13.4%  
3  

2.5%  
2  

1.7%  
المسؤوليات التي يتم تكليفي بها تحرمني من القيام بالعديد من  .4

  األنشطة مع أصدقائي

3  
2.5%  

13  
10.9%  

26  
21.8%  

46  
38.7%  

31  
26.1%  

  6  أشعر بالضيق بسبب تحملي مهام أكبر من طاقتي .5
5.0%  

7  
5.9%  

18  
15.1%  

39  
32.8%  

49  
41.2%  

         مشاعر الخوف
  20  أخاف أن أصبح معاقاً في المستقبل .6

16.8%  
18  

15.1%  
22  

18.5%  
17  

14.3%  
42  

35.3%  
  21  أخاف أن أنجب ولداً معاقاً بعد أن أتزوج .7

17.6%  
26  

21.8%  
24  

20.2%  
25  
21%  

23  
19.3%  

  6  معاق أخشى أن ينتقل لي المرض عن طريق أخي ال .8
5.0%  

7  
5.9%  

10  
8.4%  

31  
26.1%  

65  
54.6%  

  11  أنا قلق من وجود عوامل وراثية سببت اإلعاقة في األسرة .9
9.2%  

13  
10.9%  

24  
20.2%  

40  
33.6%  

31  
26.1%  

  12  أخشى من مواجهة عقبات اجتماعية عند اإلقبال على الزواج10
10.1%  

13  
10.9%  

11  
9.2%  

32  
26.9%  

51  
42.9%  

  ور بالذنبالغضب والشع  
  3  ألقي اللوم على والداي بسبب إعاقة أخي11

2.5%  
11  

9.2%  
22  

18.5%  
0  
0  

83  
69.7%  

  6  أشعر بالغضب تجاه العالم ألن أخي معاق12
5.0%  

4  
3.4%  

4  
3.4%  

31  
26.1%  

74  
62.2%  

أحسد أخي المعاق على االهتمام الخاص الذي يحصل عليه 13
  من الوالدين

7  
5.9%  

6  
5.0%  

21  
17.6%  

30  
25.2%  

55  
46.2%  

أغضب بسبب األموال الكثيرة التي تنفق على عالج أخي 14
  المعاق

0  
0  

2  
1.7%  

9  
7.6%  

28  
23.5%  

80  
67.2%  

  33  علي أن أجابه اآلخرين حتى ال يعتدو على أخي المعاق15
%  

33  
%  

13  
%  

6  
%  

34  
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  :المراجع
  

  التواصل       

  12  مع بعضهم البعضأشعر بالوحدة لعدم تواصل أفراد أسرتي 16
10.1%  

21  
17.6%  

27  
22.7%  

22  
18.5%  

37  
31.1%  

  7  ال أستطيع مناقشة والداي حول موضوع إعاقة أخي17
5.9%  

5  
4.2%  

29  
24.4%  

29  
24.4%  

49  
41.2%  

  6  يتخذ والداي القرارات المتعلقة بأخي المعاق دون مشورتنا18
5.0%  

10  
8.4%  

20  
16.8%  

38  
31.9%  

49  
41.2%  

  53  اجة إلى معلومات كثيرة عن إعاقة أخيأشعر بالح19
44.5%  

31  
26.1%  

9  
7.6%  

19  
16%  

7  
5.9%  

  4  ال أجد من يتفهم حاجاتي وانفعاالتي 20
3.4%  

32  
26.9%  

18  
15.1%  

28  
23.5%  

37  
31.1%  

         العالقة مع الوالدين
  4  ال تعطيني أمي الوقت الكافي بسبب انشغالها بأخي المعاق21

3.4%  
7  

5.9%  
13  

10.9%  
30  

25.2%  
65  

24.6%  
  14  أسرتي تهتم بأخي المعاق أكثر مني22

11.8%  
14  

11.8%  
13  

10.9%  
41  

34.5%  
37  

31.1%  
  2  ال يوجد من يتابع دراستي23

1.7%  
11  

9.2%  
25  
21%  

45  
37.8%  

36  
30.3%  

  13  أشعر بتمييز أمي بالمعاملة بيني وبين أخي المعاق24
10.9%  

20  
16.8%  

15  
12.6%  

28  
23.5%  

43  
36.1%  

      العالقة مع المجتمع   
  0  أخجل من المجتمع بسبب أخي المعاق25

0  
13  

10.9%  
10  

8.4%  
16  

13.4%  
80  

67.2%  
  3  إعاقة أخي تحرمنا من الخروج لألماكن العامة26

2.5%  
3  

2.5%  
22  

18.5%  
22  

18.5%  
69  
58%  

  0  ال أحب أن يزورنا اآلخرين بسبب وجود معاق في البيت27
0  

0  
0  

10  
8.4%  

33  
27.7%  

76  
63.9%  

  9  ال أتحدث مع أصدقائي عن إعاقة أخي28
7.6%  

1  
0.8%  

14  
11.8%  

33  
27.7%  

62  
52.1%  

  0  أشعر باستهزاء اآلخرين بي بسبب إعاقة أخي29
0  

2  
1.7%  

12  
10.1%  

45  
37.8%  

60  
50.4%  

ال يرغب الكثيرون بإقامة عالقات اجتماعية معي ألن أخي 30
  معاق

0  
0  

2  
1.7%  

10  
8.4%  

34  
28.6%  

73  
61.3%  
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