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  الملخص

ال#��ذج ال���ي للعالقات ال���ادلة ب�� ال�ع�ر �ال����ل�ة   ىعل ع�فإلى ال�ه
ف ال��� ال�الى 
و>ل م� ال�عا9ف ال�ج
انى وال�ل�ك اإلی4ار/ ل
/ أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة ، وت&�ن$  

م�(   م�    ٨٥الع�#ة  م��  األ9فال  )  أشقاءالعادی��   Bیه
، م�    ل ال+اصة  االح��اجات  ذو/ 
إع
اد ( إع
اد ال�اح4ة ) ، مق�اس ال�عا9ف ال�ج
انى (  ل�ة��� �ر �ال�واس�+
م ال��� مق�اس ال�ع 

ال�ع�ر    إلى أن  ( إع
اد ال�اح4ة ) ، وت�صل$ ن�ائج ال���  �ل�ك اإلی4ار/ ال�اح4ة ) ، مق�اس ال
ب��   العالقة  م�ار  في   ��Kوس�  �Lم�غ�� 4�Oالن  وال�فاعل   ، االه��ام  ب�ع
یها:  �ال����ل�ة 

 . اإلی4ارT >��غ�� تا�ع ��ات م��قلة وال�ل�ك�غ>�  لفةده ال�+�ال�عا9ف ال�ج
اني �أ�عا
: ال	ف�اح�ة  �ال����ل�ة    ال�ل	ات  ال�ج
انى    –ال�ع�ر  اإلی4ار/    –ال�عا9ف  أشقاء    –ال�ل�ك 

  ذو/ االح��اجات ال+اصة 
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A Causal Model for the Interrelationships Between Sense of 
Responsibility and Both Emotional  Sympathy and Altruistic Behavior 

of Siblings of people with Special Needs 
Abstract 

The aim of the current research is to identify thecausal model of the 

interrelationships between a sense of responsibility and each of 

emotional sympathy and altruistic behavior of siblings of people with 

special needs, and the sample consisted of (85) brothers of ordinary 

people and they have siblings with special needs, and the research used 

the measure of Sense of responsibility Scale ,  Emotional Empathy Scale, 

altruistic behavior Scale  and the results of the research concluded that 

sense of responsibility in its two dimensions: interest and interaction 

represent two intermediate variables in the path of the relationship 

between emotional empathy with its various dimensions as independent 

variables and altruistic behavior as a dependent variable. 

Key words: Sense of Responsibility - Emotional Sympathy - Altruistic 

Behavior - Siblings with Special Needs. 
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  :مةمقد

ال��ل�ة  ال�Vس�ات وال�U��عات  الع
ی
 م�  اه��ام  ال+اصة م��ر  االح��اجات  تع
 رعاOة ذو/ 
داخل األس�ة    ولعل ت�اج
 9فل م� ذو/ االح��اجات ال+اصة  ال
ول�ة بل وال�اح��4 والعل�اء ،  و 

 
قة  لعالت��] الع
ی
 م� ال��Zالت األس�Lة خاصة ف��ا ی�عل��K� Yعة ا  Oع
 م� األم�ر ال�ى ق

   �  � ب�� الKفل وأشقاؤه العادیLح�� ی�  Bخاصة إذا >ان ه#اك تقارب فى الع�� ال[م#ى ب�#ه

االض�Kاب  ذو/   Bشق�قه �Oار>�ا  أن  وت�ادل    واإلعاقة  األ9فال  االج��اعى  وال�فاعل  اللع]  فى 
ال�+�لفة م� حالة إلى أخ�/ ، ف�عb    االنفعاالت وال��اع� ، ول&� ن��Uة ل��Kعة خaائaه  

وال�ل�>ى     ف�ات  االج��اعى  الUان]  فى  االض�Kاب  م�  Oعان�ن   Bه
Uن االح��اجات  ذو/ 
ال�وت�#�ة ، وتأخ�ه وم�Zالته اللغ�Lة >ل    Bاالنع[ال�ة ونdام ح�ات�هوال�عb اآلخ�  Oعان�ن م�  

 eZم�ا ی#ع B9فله fائaا مع�#ا ی��اشى مع ��9عة وخLاما أس�dی� ن
ذلO hف�ض على ال�ال
عادی��ن م�ا �Oع�هB ب#�ع م� ال�فb ألخ�هB ال��Kjب ون�أة ن�ع م� س�ء  سل�ا على أشقاءه ال

 Bب�#ه Yم ال��اف
  العالقات وع
أن األ9فال العادی�� م� الl>�ر واإلناث م��  إلى    )(Griffith,etal.,2014وق
 أشارت دراسة  

أشقاء    Bیه
وم#هل ال+اصة  االح��اجات  ذو/  ال��ح
 م�  ا  ا   bع� م�  Oعان�ن   
لaع�mات ق
  أك�4 م� األ9فال الlی� ل
یهB أشقاء عادی�� وال��Zالت ال��aة  �ع�ف�ة ، واإلدراك�ة ،ال

دراسة   أشارت  ����ال ع
وان�ة  )  (Brouzos,etal., 2017ب�#�ا  �Oع�ون   
ق األ9فال  أن   إلى 
  Bاه أشقاءهUی� ،    م� ذو/ االح��اجات ال+اصة  ت
ن�dا ألنهB ی�لق�ن ج��ع اه��ام ورعاOة ال�ال

  انى ال�عb م#هB م� م�Zالت ومهارات لغ�Lة م�
ودة >#�ع م� ال�قل�
 ألق�نهB  كlلO hع
دراسة   أك
ت   
فق آخ�  جان]  األ9فال    (Jones, E. A. 2015 )وم�  م�ار>ة  أه��ة  على 

العادی�� ألشقاءهB ذو/ االح��اجات ال+اصة  فى ب�امج تع
یل ال�ل�ك وت#��ة ال�هارات ال�ق
مة  
  . دی�� ��4ا�ة م��Uعات ال
عB وال��ف�[ ألشقاءهB لهB ح�� Oع
 األ9فال العا

دراسة  ب�#�ا      9فال    ),.Emily A .Jones,Etal  (2020أشارت  وج�د  أن  ذو/  إلى  م� 
ال+اصة   أف�اد االح��اجات  ل��Uع  ال#ف��ة  ال�aة  تVث� سل�ا على  ال�ى  األم�ر  األس�ة م�  فى 

  فى ش�ى ال�Uان]  العادی��  ءاألس�ة على ح
 ال��اء ��ا فى ذلh ال�ع
ل ال#�ائي لألشقا
الKفل   [Lر
ت ی�
أ  للف�د ح��  الق��ي  وال�#اء   �L�&�ال م�  �ال����ل�ة ه� ج[ء  ال�ع�ر  أن  ك�ا 

ك�ا أن ال����ل�ة وت#���ها وال�ع�ر بها  ،  على ت��ل ال����ل�ة فى ال��احل ال���Zة م� ح�اته  
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وال� االج��اع�ة  ال��Zالت   Bفه ن��  الف�د  اس�Uا�ات  م�aلة  إخ�انه ه�  وم�ار>ة  و  +�aة 
( �ارق ع��  وزمالءه وأق�انه ، وlmل أقaى الUه
 فى س��ل ال�فاs على مZان�ه وسr ال�Uاعة

  ) .  ١١،  ٢٠٠٨ر��ع ع�� الؤوف ، الؤوف و 
ك�ا أن ال����ل�ة ت���j ق
رة الف�د على اخ��ار ما ی#اس�ه وL#اس] ال��قف الO /lعا�Oه م�  

آلخ��L ، فهى فعل ح� ی�B م� خالله اخ��ار اس�Uا�ة م� ع
ة  �ا  أق�ال وأفعال دون اإلض�ار

ث اإلض�ار فإن ال�+f دائ�ا فى حاجة  �O ا�ة ما ، وح�ى الU�ا�ات أو االم�#اع ع� اسU�اس

ر ال�ع�ار خارج�ا س��$  aذا >ان مvأ اخ��اره ، وKإل�ه ل�ع�ف ص�ة أو خ B&��O إلى مع�ار


ر ال�ع�ار داخل�ا س��$ م���ل�ة ش+�aة وهى  م���ل�ة اج��اع�ة أو دی#�ة ،أما إذا >اaن م
٢٦٢،  ��٢٠١١
 أح�
 سعفان ، ( م م�ت�Kة �ال���j وKLلY عل�ها أjOا م���ل�ة أخالق�ة( .  

Oع
 ال�عا9ف ال�ج
انى م� ال��ض�عات ال�ى نال$ اه��ام ال�اح��4 وأج�L$ فى ض�ءه الع
ی
 و  
م+� ف�ات  على   واألج#��ة  الع��mة  ال
راسات  وق
  ة  لفم�   ، ال#ف��ة  ال�aة  مUال  فى  خاصة 

ق�ل   م�  الع��L#ات  فى  االنفعالى  ال�ج
انى   fال�ق� أو  ال�ج
انى  ال�عا9ف  مKaلح  اس�+
م 
وهlا ال�ع#ى O+�لف قل�ال ع� األصل الl/ دخل إلى   A.B.Titchenerال#فe األم��ZLة    ةعال�

ال��نان�ة   ال&ل�ة  م�  و   EmpatheiaاإلنUل�[Lة  ال��اع�   fتق� اس�+
مه  م   ه�أ/  Kaلح 
، ول&� نL�dة   آخ�   f+ات�ة ل�lال لل+��ة  ال��ي  اإلدراك  تع���ا ع�  ال�Uال  نL�dة  أص�اب 

ال�ج
انى ی#�ع م� م�اكاة معاناة اآلخ��L ج���ا �اس��jار م�اع�    ت����#� تق�ل أن ال�عا9ف
ع�ة  ��9 اآلخ� وتق�aها إلى داخل ال��عا9ف نف�ه ، >�ا أن ال�عا9ف مع اآلخ��L ی#�� ��aرة

  ) .١٤٧،   ٢٠٠٠م#l س#�ات الKف�لة األولى و�L��� على ام�
اد الع�� (  دان��ل ج�ل�ان ، 

   ، للKفل  ال��/  االنفعالى  ال�ج
انى  وال#��  ال#jج  على  مVش�ا  ال�ج
انى  ال�عا9ف   
Oع ك�ا 
 /
  و>lلh دل�ال على ال��ار>ة الفعالة للKفل مع اآلخ��L ، >�ا ی#�d إل�ه ال�عb على أنه إح

�Zفاءة  ل
 ا ی�aف�ن  بl>اء  انفعال�ا  ی��aف�ن  الlی�  فاأل9فال  االنفعالى  الl>اء  ن��  على  الالت 
وت&�ن   �Lاآلخ� مع  اج��اع�ة  عالقات   �L�&ت م�   Bه#Zت� لل��ان
ة   اج��اع�ة  
را aم  Bله

  ) Yaoguo Geng, etal.,2012,502(االج��اع�ة 
  

اإل    االج��اعى  ال�ل�ك   xأن�ا أرقى  م�  اإلی4ار  ال+��U TاOوLع���  ال�ل�ك  4�Oل  أنه  ح��  بي 
الlات�ة فى   �ه ت�Kعا دون مقابل و�jLى ��aال�ه  Oق�م  الف�د  داخل  ی#�ع م�   /lال  fال+ال
  B��O /lم مفه�م اإلی4ار ل�ع�� ع� ال�ل�ك األخالقى للف�د ال
+��Lو ، Bوأشقاءه �Lس��ل اآلخ�
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Bقلل م� آالمهLو �Lم� س�ور اآلخ� 
L]ي ، م��  ( أحالم ح�   عل�ه أن یUmد و س�� ال��ر��
٢١،  ٢٠١٢ .(  

ب��     وث�قة  فه#اك عالقة  ال#ف��ة  الف�د  ل�aة  الهامة  ال�>ائ[  م�   
Oع اإلی4ار/  ال�ل�ك  أن  ك�ا 
اإلی4ار والع
ی
 م� ال��ات األخ�/ للف�د م4ل ال
افع�ة ، ال��افY ال#ف�ي ، ال��غ��mة االج��اع�ة  

�ا  $�dح ال�ى  ال��ض�عات  م�  اإلی4ار   
اخ�الف  ه�ال ،وLع على  ال�U��ع  فى  �ال
راسة  �ام 
ال��احل الع��Lة وذلh الت�ام الع�a ال�الى �األنان�ة فى ض�ء ان��ار ال�سائل ال�&#�ل�ج�ة وهlا 

زL#] أب�    ،)  ٢٠١٣نها م���د ع�ن
س (    ،)  ٢٠٠٥إ�Oان م��
 أب� ض�ف (  ما أك
ته دراسة  
     .) ٢٠١٨د ( �� ع  س�� ع�
 الغ#ى)  و ٢٠١٧س�Lع ح�� و شlا أح�
 إمام ( 

  البحثمشكلة  

ال����ل�ة انعZاسا ل��ص الف�د على ال��اصل وال�عاون فى ج��ع ما ی
ور ح�له  �Oع���ال�ع�ر  
�أن�اعها   ال����ل�ة  تعلB واك��اب   
Oع ف�ها ، >�ا  بها وVLث�  ال�U��ع م� أح
اث ، وL�أث�  فى 

��اع�ة للف�د وخاصة فى م�حلة ج االال�+�لفة م� األم�ر ذات األه��ة ال�الغة فى ع�ل�ة ال�#��ة  
الKف�لة ، >�ا أن غ�اب اإلح�اس �ال����ل�ة ی#�ج ع#ه ن�أه سل�>�ات وخaائf ف�دOة سل��ة  
م#ها ال���>[ ح�ل الlات ، ال�#��  األنان�ة ، الالم�االة ، ع
م ال�عا9ف مع اآلخ� خاصة خالل  

    )ucindaL ,& Martell,  2016ال��حلة االب�
ائ�ة وهlا ما أشارت إل�ه (
الKفل   ال���ة وال�#��ة األس�Lة ح�� ی���ب  ال�&��L م�  ی�
أ فى  ال�ع�ر �ال����ل�ة   أن  >�ا 

وهlا ما أك
ته دراسة   الق�B واالتUاهات وL�ع�ف على ال�ق�ق وال�اج�ات وL�علB ال�عاون واإلی4ار
ال
ل��ي(   ع�اس  أس�اء  و  الق��ي  ال�هاب   
ع� إلى  ٢٠١٥خ�لة  أشارت  وال�ى  ل����ل�ة  ا  أن) 

االج��اع�ة ل
/ األ9فال ت��Kر ب��Kر الع�� ، >�ا أنها تع��
 على ع
ة ع�امل م#ها ال����/  
ال����ل�ة  ت��ل  على  وت
ر�Lه  للKفل  االج��اع�ة  ال�#��ة   rن�  ، لألس�ة  واالج��اعى  ال�عل��ى 

  ال��ار>ة فى ال�ه�ات ال��ات�ة  . و 
Z���ها الKفل خالل ال��احل الع��Lة ال���Zة ل�ا O  �ىOع
 ال�عا9ف ال�ج
انى أح
 ال�فاه�B الك�ا  

  Yت�اف تأث�� على  م�  له  ل�ا   hلl<و  ، للKفل  ال�ج
ان�ة  ال���mة  ��Oى  ��ا  وث�قة  له م� عالقة 
  eعل�اء ال#ف �d#Lع ، و��Uة فى ال�
الKفل مع اآلخ��L والقjاء على ال�ل�>�ات ال�ل��ة ال�ائ

أ�عاد   
أح أنه  على  عامة  �aفة  ال�عا9ف  لl ا  لل�عا9ف  �ع
ی� ه�ا  ��Oل   /lوال ال�ج
انى  >اء 
  (Jean Decety,2018,3) ال�ع�فى ، ال�عا9ف ال�ج
انى
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اإلی4ار ه� شZل م� أفعال ال��Kع �غ�ض ت�ف�� سعادة لآلخ��L ب
ون ان�dار العائ
  ك�ا أن  

،   +�aةال� أو الفائ
ة ، >�ا أنه ن�ع م�
د م� ال
افع�ة لفائ
ة اآلخ��L دون ال#�d لاله��امات 
فى   ال+الaة  ال�غ�ة  على   
ت��# ال�ى  ال�لقائ�ة  ال��اع
ة  ن�ع  إلى   ���O اإلی4ار  أن  ��ع#ى 
م�اع
ة اآلخ��L ، >�ا أنه ل�e م�ادفا ل�ل�ك ال��اع
ة ح�� O+�لف >ال م#ه�ا ع� اآلخ�  
فى أن اإلی4ار ال ی���j أOة أ�عاد ذات�ة أو م#فعة ش+�aة فى ح�� أن ال��اع
ة تع��
 على 


/ م��
 Y فات�ق�Uم ) 
ئ
ة للف�د ذاته القائB ب�ق
BO ال��اع
ة أ/ أنها ت���j ال�&لفة والعائ
  ) .١٥،  ٢٠١٢خال
 ع�ض ال�الح ،  ال��ات و

dOه�ون أن�ا9ًا    االح��اجات ال+اصة �اخ�الف حاالتهB ق
 وم� جان] آخ� فإن األ9فال ذو/  
سل�  تVث�  واج��اع�ة  انفعال�ة   fائaوخ سل��ة  علسل�>�ة  �9 ا  أشقاءهB  ى  مع   Bعالقاته �عة 

  hتل  l+�ت  
وق  ، األخ�ة  فى عالقة  �ال
فء  ال�ع�ر   
حاج[ًا ض ��4ا�ة   hذل و�ZLن  العادی�� 
العالقة أشZال م�ع
دة فق
 ت&�ن إUOاب�ة ت���/ على �عb ال��اع� وال+aائf م4ل ال�ع�ر  

وم�ار>�ه فى    ��ح
 �ال  �االن��اء األس�T وال��دة ، رغ�ة الKفل العاد/ فى فهB أخ�ة ال�aاب 
ح�اته ، وم�اولة تع�jLه انفعال�ا واج��اع�ا ع�ا Oعان�ه م� ج�ان] ق�aر  ، وق
 ت&�ن سل��ة  
ال�ال
ی� للKفل   �اله��#ة ن��Uة الن��از  ی#�ابها ن�عا م� ال�aاع األخ�/ ، وال�#افe وال�ع�ر 

�   �االض�Kاب ال�aاب   مقارنة  وااله��ام  ال�عاOة  درجات  �أقaى  ت�ل�ه  اأشقاو  لعادی��  ءه 
)Carolyn M.Shivers,Etal.,2019,175 (  

وفى ض�ء ما تB ع�ضه ی�jح أه��ة إج�اء ال
راسات وال���ث ال�ى ت�#اول ف�ة م� األ9فال ال  
وهى أشقاؤهB ، وفى ض�ء م�
ودOة ال
راسات ال�ى    االح��اجات ال+اصة  تقل أه��ة ع� ذو/  
الف�ة  hتل )ت#اول$  ال�اح4ة   Bعل ح
ود  فى   )   
ال  وتأك�  bع�  Bه#��jت ض�ورة  على  
راسات 

ته
ف   ال�ى  ال��امج  فى   Bع
لل ال+اصةك���Uعات  االح��اجات  م�Zلة    ذو/   
تع�� ه#ا  م� 
العاد/ �ال����ل�ة تUاه شق�قه   �Z�O    ال��Kjب ال��� ال�الى على اف��اض أن شع�ر الKفل 

 
  . Oهانى معه و سل�>ه اإلی4ار/ ل
 أن ت��سr العالقة ب�� تعا9فه ال�ج
 �Z�O Y ص�اغة م�Zلة ال��� فى ال��اؤالت ال�ال�ة :اس�وم�
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ال�ع�ر �ال����ل�ة وأ�عادها  - ١ ب��  العالقة  ال�فاعل)  ما   ، الفهB ، االه��ام  وال�عا9ف   (  
وأ�عاده �ال�عاناة)ال�ج
انى(االه��ام    ال�ج
انى  ال�ع�ر   ، االUOاب�ة  ال��ار>ة  وال�ل�ك   ، 

 صة؟ ات ال+ال
/ أشقاء ذو/ االح��اج اإلی4ار/ 
O+�لف   - ٢ م�  هل  �ال����ل�ة  >ل  اإلی4ار/    ال�ع�ر  ال�ل�ك  و  ال�ج
انى  ل
/ وال�عا9ف 

 ) ؟   ��9عة إعاقة األشقاء –أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة �اخ�الف ( ال#�ع  
 أ�عاد  ال�عا9ف ال�ج
انى وأ�عاد   هل �Z�O ال��صل إلى ن��ذج س��ي Oف�� العالقة ب��   - ٣

  وال�ل�ك اإلی4ار/ ؟ r �غ�� وس>��ال�ع�ر �ال����ل�ة 
  البحثأهداف  

  : یه
ف ال��� ال�الى إلى
 .ال�ع�ف على العالقة ب�� أ�عاد ال����ل�ة و>ل م� ال�عا9ف ال�ج
انى وال�ل�ك اإلی4ار/  - ١
م�غ�� - ٢ تفاعل  أث�  على  )،   ال#�ع    (ال�ع�ف   Yلل�ق� اإلعاقة  ال&ل�ة  ن�ع  ال
رجة  على 

 �ل�ك اإلی4ار/ نى ، والف ال�ج
اا9ال����ل�ة ، و ال�عال�ع�ر �ل�ق�اس 
�ال��Vل�ة  - ٣ ال�ع�ر  ب��  ال���ادلة  العالقات  Oف��   /lال ال���ي  ال#��ذج  م�   Yال��ق

 . وال�عا9ف ال�ج
انى وال�ل�ك اإلی4ار/ ل
/ أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة 
  همية البحثأ

  ا?همية النظرية  أوال: 

اه�B ح�ل �عb  ل�مات وال�فل#�d/ �ال�ع�Oعى ال��� ال�الى إلى إث�اء الUان] ال�ع�فى ا - 
 . ال����ل�ة ، ال�عا9ف ال�ج
انى ، ال�ل�ك اإلی4ار/ ال�ع�ر �ال��غ��ات وهى 

ال���ث  -  م�   
الع
ی ت�ص�ات  خالل  م�  ال�الى  لل���  ال#L�dة  األه��ة   Y�ت� ك�ا 
ال���
 ت�ف�Y (    وال
راسات   
ال�K] أح�
 وال�ش�
    ٢٠١٨وم#ها دراسة م�وة ع� ) ، ه�ه 


 على ض�ورة االه��ام ب��جه ال���ث ل
راسة ف�ة   ) و٢٠١٨ي (  �اع�ل ال��ل إس<Vال�ى ت
ال+اصة   االح��اجات  ذو/  ذو/  أشقاء  أس�  ل�عاOة  ت�lل  ال�ى  الUه�د  إ9ار  فى   hوذل

للKفل  ال�+�aة  ال#�احى  ج��ع  على  إUOاب�ة  ��aرة   eZی#ع م�ا  ال+اصة  االح��اجات 
 .العاد/ وشق�قه ال�عاق 
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  قيةهمية التطبيثانيا : ا?

 -   ) اإلUOابي  ال�ل�ك   xأن�ا  bل�ع  eمقای�  BO
تق فى  ال�الى  ال���   Bه�O ال�ع�ر
 Vال���  Bاه أشقاءهUاأل9فال العادی�� ت /
ل�ة ، ال�عا9ف ال�ج
انى ، ال�ل�ك اإلی4ار/)  ل

 .م� ذو/ االح��اجات ال+اصة 
 - �Lر
ال� ال��امج  إع
اد  فى  ال�الى  ال���  ن�ائج  م�  االس�فادة   �Z�O واإلرشاد ال�ى  �ة  Oة 

 
ال�فاعل اإلUOابي ب�#هB و��m ته  rالعادی�� م� أجل ت#��ة وت���� ن� ف ف�ة األ9فال 
 أشقاءهB ال�عاق�� . 

 

  مصطلحات البحثالتعريفات ا�جرائية ل

  تع�ف مKaل�ات ال��� إج�ائ�ا >�ا یلي 
بالمسؤلية على   هى"    Sense of Responsibility   الشعور   
Oع�� داخلى    إح�اس 

اال ذو/     للف�د   ج��اع�ةال�#��ة  الKفل ألشقاؤه  تق�ل  على  ت
ل  اس�Uا�ات  ع
ة  على  و��Lل   ،

و ذلh فى ارت�ا9ه بهB ، وتفه�ه ل�ال�هB وم�ZالتهB وم�ار>�هB فى  �Lاالح��اجات ال+اصة ، و

عل�ها  "حلها   a�Oل  ال�ى  �ال
رجة  إج�ائ�ا   hذل وLع�� ع�  ال�ق�اس    ال�ف��ص ،  على  العاد/ 
 lل  
اال�ع �ال���   hل�Lو  ، ،  ل�الى  ال��ار>ة)    ، االه��ام   ،  Bالفه  ) ال�ال�ة  األ�عاد  �ل على 

  و�Z�L تع��L تلh األ�عاد أج�ائ�ا >�ا یلي.
  

ع�ف �أنه " ق
رة األ9فال العادی�� على اس��عاب ال�الة ال#ف��ة واالنفعال�ة وال�غ��ات O    :الفهم  
ما Oعان�ن م#ه ه� ناتUا  vدراكهB أن  ت ال+اصة، و ال�ل�>�ة واالج��اع�ة ألشقائهB ذو/ االح��اجا

إلى   ��اجة  دائ�ا  ال�عاق��   Bأشقاؤه أن  أjOا   Bدراكهvو  ،  Bیه
ل الق�aر  أو  االعاقة  حالة  ع� 
 " �Lب�ق�ل اآلخ� Bة ال�ى ت�ع�ه
  ال��ان

وأشقائهO    Bع�ف  :االه�	ام     العادی��  األ9فال  ب��  وال�ل�>ى  العا9فى   xاالرت�ا " حالة م�  �أنه 
االح��اجاذو   /  ، ال+اصة  ال�عاق ت  لKفل  االنفعال�ة  ال�الة  مع  ال�عامل  على  الق
رة  وت��ل 

وال�عا9ف معه وال�عى ن�� تل��ة اح��اجاته وع
م شع�ره �ال�ح
ة واالنع[ال وارت�ا9ه �األس�ة ال�ى  
  ی#��ى إل�ها وخاصة أشقاؤه العادی��.

  

العاد/    :التفاعل الKفل  م�  داخل�ة  رغ�ة   " �أنه  شق�Oع�ف  االح��اجات  قه  ل��ار>ة  ذو/  م� 
الKفل    ال+اصة  Bفه على   hذل  
وLع��  ، ال��ات�ه  أن�K�ه  ج��ع  فى  وUOvاب�ة  م����ة  ��aرة 
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العاد/ وvدراكه ��الة أخ�ه واه��امه �ه ، وتق�له إج��اع�ا ، وسع�ه ال
ائB ن�� ت#���ه اج��اع�ا  
 " ومهارLا وسل�>�ا 

الوجدانى   اق
ر   ه�"   Emotional  Sympathy  التعاطف  ص�رة  ة  فى   eZت#ع نفعال�ة 
أو   االض�Kاب  م�  Oعانى   Tlال أخ�ه  تUاه  العاد/  الKفل  بها  Oق�م  م����ة  أو  �اه�ة  اس�Uا�ة 
 ، Yالقل  ،  Y�jال الف�ح ،   ، ال�[ن  االنفعال�ة م�  اإلعاقة و ت��4ل فى م�ار>�ه ج��ع حاالته 

الح��اجات  الKفل ذو/ اى �Oع� بها  ال��ت� األم� ال�O /lهB فى ال�+ف�ف م� ح
ة ال�عاناة ال�
ال+اصة  " وLع�� ع#ه إج�ائ�ا �ال
رجة ال�ى a�Oل عل�ها الKفل العاد/ الl/ ل
Oه شق�Y م�  
ذو/ االح��اجات ال+اصة على ال�ق�اس ال���+
م �ال��� ال�الى م� إع
اد ال�اح4ة ، وذلh فى  

ع��L تلh  ة ) و�Z�L ت�ر �ال�عاناال�ع  –ال��ار>ة اإلUOاب�ة    –ض�ء ثالثة أ�عاد هى ( االه��ام  
  األ�عاد إج�ائ�اك�ا یلي  

Oع�ف �أنه "  وعى الKفل ��الة أخ�ه االنفعال�ة خاصة ال�ل��ة ، واإلدراك     ال�ج
انى  االه��ام
 ال�ام لها وال�عى إلى تق
BO ال��اع
ة له ".

  

ا�يجابية اال   المشاركة  ذو/  م�  ألخ�ه   العاد/  الKفل  م�ار>ة    " �أنها  ح��اجات  تع�ف 
حالال فى  س�] +اصة  مع�فة  م�اول�ه  خالل  م�   hوذل سل��ة  >ان$  س�اء  االنفعالى  ال��ت�  ة 

االنفعال وته
ئ�ه وال�
 م#ه ، أو >ان$ إUOاب�ة وذلh م� خالل م�ار>�ه م�اقف الف�ح وال��ور 
  ال�فاعل اإلUOابي ب�� األشقاء"  األم� الl/ ی#�ى م�

  

ة أخ�ه ال�m�Kjة ، وال�ع�ف على العاد/ ��الدراك الKفل  Oع�ف �أنه " إ   الشعور بالمعاناة
أس�ابها وvدراك أن ما Oعانى م#ه م� ت�ت�ات أو م�Zالت سل�>�ة ه� ناتج ع� حالة االض�Kاب  

   ال�ى ت��aه " .
ه� سل�ك اج��اعى إUOابي Oق�م �ه ال�ق�Y تUاه  "  Altruistic Behavior      السلوك ا�يثارى

إلى  یه
ف   ، ال�عاق  فى  شق�قه  ال  م�اع
ته  م�اع�ه  ال�االت  واح��ام   ، ال��اع
ه   Y��ت� �ى 
و��وف اعاق�ه ، وذلh به
ف ال�+ف�ف م� آالمه وضغ�9ه وم�اع
ته على ت�ق�Y ال#�� ال��/  

واالج��اعى ال#ف�ي  الUان]  ال�ف��ص   فى  عل�ها  a�Oل  ال�ى  �ال
رجة  إج�ائ�ا  ع#ه  وLع��   ،
  ة ع
اد ال�اح4 على ال�ق�اس ال���+
م �ال��� ال�الى م� إ 

ال�اصة   االح��اجات  ذو�  األشق أشقاء  ذو/  إاء  Oع�ف  األ9فال  وأخ�ات  أخ�ة   Bأنه� ج�ائ�ا 
اض�Kاب ال��ح
 ، ال�عاق�ن عقل�ا ، ذو/ ف�x ال��>ة وت��$   ذو/ م� (  االح��اجات ال+اصة  
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ال�عاق��   عاقات أو م�Zالت ، وق
 �ZOن�ا أك�� م� أشقاءهBإ االن��اه )  والlی� ال Oعان�ن م� أOة 
    .م#هB#ا أو أصغ� س

  

  

  البحث  محددات 

�دات�م� أشقاء األ9فال ذو/ االح��اجات    ٨٥م�  األساس�ة  ت&�ن$ ع�#ة ال���  :  ال"! �ة    ال	
  ) عام . ١٢- ٦ما ب��( الع�� ال[م#ى لهB  ت�اوح، ال+اصة م� الl>�ر واإلناث 

�دات�اال :  ال	$ان�ة    ال	 ذو/  م�اك[  م�  �ع
د  ال���   Y��Kت  Bال+اصت ���افdة  ح��اجات  ة 

رLة ،  اال#Zدها  (س
، ت���/ على ف�ات م�#�عة م� ذو/ االح��اجات ال+اصة    )م�اك[س$  وع

   . ح�� ی�لق�ن ب�امج ال�عاOة وال�
خل وتع
یل ال�ل�ك
�دات�  –  ١٢-   ٣٠    وح�ى  ٢٠٢٠- ١٠- ٤(    تY��K ال��� خالل الف��ة م�تB  :  ال&مان�ة    ال	

٢٠٢٠(.  
  

  ا�طار النظرى  
  Sense of Responsibility  ليةمسئولاالشعور بال : أو

  مفهوم المسئولية 

  ��ل�ة �أن�ا9ها ال�+�لفة وم#ها :ه#اك ع
ة تع�Lفات لل��
�ال�اج]  ال�ع�ر  وهى   ، ال�Uاعة  وأمام  نف�ه  أمام  ال�Uاعة  ع�  الlات�ة  الف�د  م���ل�ة  هى 

  ) .  ٢٨٧،   ٢٠٠٠االج��اعى والق
رة على ت��له ( حام
 ع�
 ال�الم زه�ان ، 
ق�امه  ا  ك� أث#اء  فى  الKفل  اس�Uا�ات  م�  ��Oل م��Uعة  ت&��L خاص  �أنها  لل����ل�ة   �d#ی

أش�ف    ) وواج�اته  ��ق�قه  ومع�ف�ه   ، مU��عه  ون��   ، أس�ته  ون��   ، نف�ه  ن��  م�
د  ب
ور 
 ، $Lش� 
  ) .   ١٠٦،   ٢٠٠٣م��

ی�ج
 ف�ه وما    �اعى فى ال���r الl/ك�ا أن ال����ل�ة تع�� ع� م
/ إدراك الف�د ل
وره االج�
  على ذلh م� ت��ل ل��عات هlا ال
ور وق
رته على ال�أث�� على م� ح�له    ی��ت] 

  ، Bال�افعى إب�اه� B١٢٥،  ٢٠٠٤( أب�اه�  . (  
هى م
/ ما یل[م �ه الف�د نف�ه أخالق�ا �أن �ZOن مه��ا ��Uاع�ه وم#�غال ���Zالتها وقjاOاها  

ره  وهlا اإلل[ام ناتج ع� شع�   �ادها ، م�عاونا معهBل�ال وال�ق$ ل+
مة أفوم�ار>ل لها �الUه
 وا
  ). ٣٥،  ٢٠٠٧هللا ال��
 خا�9 ،   ( ه�ة �اإلن��اء وال�اج] ن�� مU��عه
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وذلh م� خالل    ، وأص
قائه   ، وvخ�انه   ، وأس�ته   ، نف�ه  تUاه  وواج�اته  ل
وره  الف�د   Bفه هى 
قاسB ، م�ZالتهB ( ج��ل م��
  عهB ، وم�ار>�ه فى حل  اه��امه �اآلخ��L وعالقاته اإلUOاب�ة م

٨،  ٢٠٠٨ . (  
 ، Bوالق�  
�ال�قال� وال�[امه   ، ذاته  إل�ها وتUاه  ی#��ى  ال�ى  ال�Uاعة  �����ل�اته تUاه  الف�د  شع�ر 

  ) . ١٠،  ٢٠٠٩( ن�را 9ارق ال�ه�لي ، ف�اد ال�U��ع فى فهB م�ZالتهB  وم�ار>ة أ
  

لق�امه ب
ور    � م�aلة اس�Uا�ات الKفلة على أنه مفه�م Oع�� عك�ا ی#�d لل�ع�ر �ال����ل� 
  ) . ١٢،  ٢٠١١( أف�اح أح�
 ال�#
الو/ ،   ته ، وأق�انه ، وأس�ته ، ومU��عه م�
د ن�� ذا

  

    Bالفه خالل  م�   hذل  eZع#Lو وذات�ة  اج��اع�ة  ج�ان]  ع
ة  لها  �أن  ال����ل�ة  تع�ف  ك�ا 
،    ٢٠١٥ح�
 رزق ال�aمى ،  نف�ه وتUاه ال�U��ع ( أوال��ار>ة وااله��ام م� ق�ل الف�د تUاه  

٣٦١. (  
  

هى م��Uعة الق�ارات واإلج�اءات ال�ى ی�+lها الف�د ل��ق�Y ه
ف م�
د أو ت#��ة م�Kل�ات ذات�ة      
   (Clara Morgan,2017,200)أو اج��اع�ة 

  
  

  أنواع / أنماط  المسئولية

  ة وم#ها : أشارت ال
راسات واألدب�ات إلى تع
د أن�اx ال����ل�
ال - ١ /الlاال����ل�ة  م���ل�اته  �+�aة   وت��ل  نف�ه  أمام   f+ال� ال�[ام  تع#ى  وهى   : ت�ة 

ال
اخلى  اإلل�[ام  ع�  تع��  وهى   ، ض���ه  أمام   f+ال� ال�[ام  أjOا   ��j�وت  ، ال�+�aة 
 األخالقى وKLلY عل�ها ال����ل�ة األخالق�ة ، وهlا ال����/ أساسي فى تع��L ال����ل�ة


 بهاال����ل�ة  - ٢aقLاالج��اع�ة : و Uأمام ال f+ع . ال�[ام ال���Uاعة أو ال�� 
>ل   - ٣ Oفعل  �أن  أمام هللا   f+ال� ال�[ام  تع#ى  وهى   : ال
ی#�ة  ومف�
 ال����ل�ة  خ��  ه�  ما 

  �Lل#ف�ه ولآلخ� 
ال�U��ع    - ٤ أمام  ما  ج�اعة  م���ل�ة  وهى   : ال�Uاع�ة  سعفانال����ل�ة   
أح�  
م��  )    ،

٢٦٣،  ٢٠١١( . 
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   للمسئولية البنائية اتالمكون
) إلى أن لل����ل�ة االج��اع�ة ال��Zنات  ٢٨٧،  ٢٠٠٠ (حام
 ع�
 ال�الم زه�ان أشار

  :   والع#اص� ال�ال�ة
العا9فى   االرت�اx ی���j وه� ، ال��Vول�ة فى األول ال�ع
  االه��ام Z�Oل ح��   االه��ام - ١  

 .فها وتق
مها وت�ق�Y أه
ا  ا،واس���اره وت�اسZها سالم�ها على الف�د  وح�ص  ، �ال�Uاعة
٢ - Bالفه :     Bق�#Lاعة ، ولل�غ[/ االج��اعى ل�ل�>ه ، و�Uالف�د لل Bفه ��j�ت Bوم���ل�ة الفه

 . فهB الف�د لأله��ة االج��اع�ة ل�ل�>ه و   فهB الف�د لل�Uاعة ، B إلى شق�� الفه

 بها م�ار>ة الف�د مع اآلخ��L فى ع�ل �Oل�ه االه��ا    : ال��ار>ة   - ٣aقLم ، ولل��ار>ة و

  . ف�l ، وال�ق��B #ال�ق�ل ، وال�ن] هى ثالثة ج�ا
  ) إلى أن لل����ل�ة ال��Zنات ال�ال�ة : ٢٠١٨ (ك�ا أشارت دراسة >ل�4م ع�
 ع�ن ردام 

 ال+��ات  إلى إس�#اداً  اإلرادة وت�أسe اإلن�ان�ة ال�+�aة ج�ه� ع� اإلرادة تع��  : اإلرادة - ١
 األ�عاد  �اع��ارها  وال&�اه�ة وال�]  ق
امإلوا وال+�ف واأللB اللlة B تj  وال�ي ، ال��#اقjة اإلن�ان�ة 

 . اإلن�ان�ة ال�+�aة ع��ها ت���ك ال�ى ال�Uان]  أو
، م�Zنات  م� أساس�ا م�Zنا العقل Oع
  : وال�عي العقل - ٢  أداء  أن  وذلh ال����ل�ة 

 عاقًال. كائ#ا ال����ل�ةی�Kل] 
 ب�� م��ازنه  ت�ادل ع�ل�ة ع� ع�ارة ��ل�ة هيال�� أن Oع#ى ذلh : وال�اج�ات  ال�ق�ق  ت�ازن  - ٣


  اإل9ار هlا وفى وال�اج�ات،  ال�ق�ق Uق��ا، اآلخ� مع ی��ادل كاله�ا لل����ل�ة �9ف��، أن ن 
 . أومع#�Lة مادOة ��9عة ذات 

  

  العوامل المؤثرة فى تنمية المسئولية لدى ا?طفال 
،  األس�ة   الف�د  تأث��ا فى سل�ك  ال�Uاعات  أق�/  للKف  : وهى م�  األولى  ال�
رسة  ال�ى وهى  ل 

ك�� فى ص�غ سل�>ه ��aغة اج��اع�ة ح�� ی�B إش�اع حاجات الKفل م� �ZOن لها ال
ور األ
ال�ع�ر  ت#�ى  أن  لألس�ة   �Z�O ال���Kع  ع�ل�ة  خالل  وم�   ، وال�عا9ف   ، واألم�   ، ال�] 

وال��Zالت  ال��اقف  فى  ال��ار>ة  على   Bعه�Uت� خالل  م�  ألب#اءها  واألح
اث    �ال����ل�ة 
 .�ات�ة ال�+�لفة االج��اع�ة ال�

: وهى ال�U��ع ال4انى ال��Zل ل�#��ة الKفل والl/ ی�علB وZL��] ف�ه الق�B وال�هارات ،   ال�
رسة
 ، ال�U��ع  داخل  وعالقاته   ، واتUاهاته  وسل�>�اته  ش+�a�ه   �L�&ت فى  أساسي  عامل  وهى 
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األن�Kة    ��ل�ة م� خالل اش��اكه فىوj�Lح دور ال�
رسة أjOا فى اك�اب الKفل مفه�م ال��
  ال�Uان] ال#ف��ة وال�
ن�ة له  ال�+�لفة وت#��ة

  ، Bقاس 
 )  ٢٨:  ٢٦،   ٢٠٠٨( ج��ل م��
  Emotional  Sympathyالتعاطف الوجدانى ثانيا: 

  تع �, ال�عا*ف ال)ج�انى 
 - Bال�فاه ��Kaلح  أjOا  ع#ه  وLع��  ال�ج
انى  الl>اء  أ�عاد   
أح ه�  ال�ج
انى  أو    ال�عا9ف 

آلخ��L واالس�Uا�ة لها ، و�Lاع
 ال�عا9ف ق
رت#ا على ق�اءة م�اع� اال�فهB وه� ���O إلى  
ال�ج
انى على خلY عالقة ألفة مع اآلخ��L وله دورا إUOاب�ا فى >��4 م� عالقات#ا ال�+�لفة  

  �Lمع اآلخ�  
  ).٣٢٣،  ٢٠٠٠عالء ال
ی� >فافى ،  ( صفاء األع�� و 

ف�احه وعى الف�د ���اع� اآلخ� أخلى وج
انى خفى ی��4ل فى  ال�عا9ف ه� مdه� داك�ا أن   - 
 f+ة لل�+ف�ف ع� ال�Lورو�jافة األع�ال الZ� ه للق�امO
، أح[انه ، آالمه مع وج�د رغ�ة ل

  اآلخ� وvنهاء آالمه  
 ، Bالغ#ى إب�اه� 
  )٤٠،  ٢٠٠٣( أح�
 ع�

ال�اوال�ع -  االنفعال�ة  ال�عل�مات   eت�� على  الق
رة  ه�  ال�ج
انى  ق�ل  9ف  م�  ب
قة  �لقاة 
  f+رة تع�فال�
�ال
قة فى ال�عا9ف م� ق�ل اآلخ��L  ( دخ�ل ع�
 هللا    اآلخ� ، وهlه الق
 ). ٢١٥،   ٢٠٠٧ال
خ�ل ، 

 

  

  

  حالة انفعال�ة ت���/ على م�اع� ال�ح�ة وال�#ان ن��Uة ل�ؤLة ومعا�Oة معاناة ش+f آخ�  -   
)Clark,2010 ,95 (  

  
   -  Oاإل ال�غ�ة  ه�  ال�ج
انى  اآلخ��L  ال�عا9ف  م�ار>ة  فى  دوافعهU Bاب�ة   Bوتفه  Bم�اع�ه

ال��ور وا وال�+ف�ف ع#هB و�vهار   Bاح��اجاته وتل��ة  ال�اجة   
ل�عا�O معهB وم�ان
تهB ع#
  )   ١٧٩،  ٢٠١٠ألف�احهB وال�[ن ل�عاس�هB أو ان&�ارهB( أ��O غ�L] ناص� ، 

 -  lمع ال����[ ب�� ال �Lی� م�اع� اآلخ�
ات واآلخ� و��Lل هlا ال�عا9ف ه� الق
رة على تق
ن�� وضع ال�+f لlاته م�ل اآلخ� فى ال�ف&�� وال��اع�    ه�م ال���ل ال+�الي للlات ال�ف

  وال�ع�ف  
)Decety,Michalska,2010,886 (  
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ك�ا Oع�ف ال�عا9ف ال�ج
انى �أنه الق
رة على مع�فة وvدراك م�اع� اآلخ��L م�ا یVد/ إلى  - 
معه واالنفعالى  العا9فى   Bال�#اغ م�  الف�د حالة   
�Oاع فال�عا9ف   ،  B    [�U��O ان  على 


ه أو ی�غ] ف�ه اآلخ��L ، و��Lل ��aرة م#اLد ما ی�
س�ة لإلشارات االج��اع�ة وال�ى ت�
  hلl<و  ،  �Lاآلخ� م�اع�  مع  ال�عامل  فى  ال�هارة  على  ال�ع#ى  بهlا  ال�ج
انى  ال�عا9ف 

 �Lال�هارة فى ال�عامل ��المة مع اآلخ� 
 )  ٣١،  ٢٠١٢( رشاد على م�سى ، 

  
   
إلى أن  )    (Julie Poehlmann Tynan ,etal., 2016  راسة  راسات وم#ها د وق
 أشارت ال

اج��اع�ة   ل
یهB عالقات  ال�ج
انى  �ال�عا9ف  الlی� ی����ن  �ال�aة  األ9فال  ، ی���ع�ن  ج�
ة 
، ، م���/ عال م�    ال#ف��ة   �Lاآلخ�  Bفه ق
رة على   Bیه
ل  ، الع
وان�ة  أقل م�  ل
یهB م���/ 

  l>اء ال�ج
انى  ال
ال�جال�عا9و     الف�د م� خالل  ف  فى ح�اة  ال�ى تVث�  ال#ف��ة واالج��اع�ة  ال��غ��ات   
أح 
انى 

وع�ه ���اع� وأف&ار اآلخ��L وام�الكه الع
ی
 م� ال�هارات م#ها ال��اصل اللفdى وغ�� اللفdى 
  )Benjamin Cuff,Etal.,,2016,145(  ، ح�� االس��اع ، ال�ق
ی� الlاتى لآلخ�  

  

رها الف�د م� خالل فه�ه �ال�الة االنفعال�ة  ه� ق
رة ت��ل على ال�عا9ف ال�ج
انى   aO ا�ةU�اس


Oة ، وت�ت�r  هlه الق
رة أjOا ��فه�م ال�عى  �Uال Bاءاته�Ovو ، Bوتع���ات وج�هه ، �Lلآلخ�
  �الlات 

(Julie Poehlmann Tynan ,etal., 2016 ,48)  
التهZ�� Bل إUOابي  �اع� اآلخ��L وانفعا الفهB واالس�Uا�ة ل� �أنه  وLع�� ع� ال�عا9ف ال�ج
انى    


/ العا9فى و��Lل الق
رة على ال�ع��� العا9فى وت#B�d االنفعاالت aال bه ال�ع����Lو ،  
 Emily Timmer,etal., 2017 ,451) (  

أشارت   (ك�ا  ه�  )   Veronica Guadagnis ,etal., 2019دراسة  ال�ج
انى  ال�عا9ف  أن 
�وت�
و مdاه�ه فى ال�ع�ر  YL�9 م�ار>�هZ�� Bل م�اش  على فهB ع�ا9ف اآلخ��L ع� الق
رة  

  .��الة م� الY�j واألذ/ ال#ف�ي أث#اء م�اق�ة أو معا�Oة ش+f آخ� فى وضع سل�ي 
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  مستويات التعاطف الوجدانى  

أ��r م���Lات ال�عا9ف ح�� لaO Bل إلى ح
 ال��ار>ة الفعال�ة فال�عا9ف  :  ال�عا9ف الU[ئى
اله  /
ل م+�فى  داخلى  فى ص�رة سل�ك  #ا dOل  ی�
و  ال  ال��عا9ف ف�د   f+ال� مع  �اه�/ 

 .معه
ال&لى ال���لى ت���ل م� خالله ال��اع� ال
اخل�ة إلى سل�ك �اه�/ على شZل   ال�عا9ف   :

،   UO٢٠٠٣اب�ة وال�ل��ة ( أح�
 ع�
 الغ#ى إب�اه�B ،  ع
ة اآلخ� وم�ار>�ه إنفعاالته اإل فعل ل��ا
٤١  (  
  �ا یلي  ت��4ل م���Lات ال�عا9ف ف�ا ك�

: وف�ه ت&�ن االس�Uا�ة االنفعال�ة غ�� إرادOة وال تع��
 على اس�+
ام الع�ل�ات أو  ال�عا9ف العام  
ف�ر ص
ور ت�
ث  تلقائ�ة  االس�Uا�ة   hتل ت&�ن  ال�ع�فى ح��  لل�Kف   ال�#اء  االنفعال�ة  ال�الة 

 اآلخ�  
الlات  على  ال����>[  �O�  ال�عا9ف  وف�ها   :  [�U فلKال    �Lاآلخ� لlاته  ل�عاناة  إدراكه  أن   Bرغ
  ]��O ف اآلخ� ه� م�    غ�� واضح ول&� ما�Kفل على وعى تام �أن الKا ال����/ أن الlه

 Oعانى أو ل
Oه اض�Kاب فى ال��اع� ول&� ال �K��Oع ت�
ی
 ال��] .
�Lات ول&�    ال�عا9ف ل��اع� اآلخ�lا ال����/ ال���>[ ح�ل الlه� فى هdO فل : الKی��جه ال

ن jOع نف�ه مZان ال�+f اآلخ� وأن �O�4ار  ى هlا ال����/ �Z�O للKفل أن�� اآلخ��L وف
 عا9ف�ا  

  .)  ١٤٣،   �٢٠١٨اح مKaفى ال�قا ، ( أنe م��
 ش�ادة و ص                             
 

  مكونات وأبعاد التعاطف الوجدانى  
  .و ال�[ن واألسىاالم�عاض ال�+aي م4ل م�اع� ال+�ف  - ١  

 . +f ال���ه
ف �ال�عا9ف العKف و ال�فقة �ال� االه��ام العا9فى م4ل - ٢
 ) .  ٢١٥،   ٢٠٠٧( دخ�ل ب� ع�
 هللا ال
خ�ل ، 

) دراسة  أشارت  االنفعالى )  Amy Datyner ,etal.,2016ب�#�ا  ال�ج
انى  لل�عا9ف  أن  إلى 
  األ�عاد ال�ال�ة : 

ل�+f+� f على االس�
الل وال�ع�ف على م�اع� ا: وه� ق
رة ال   الفهB العا9فى ال�ج
انى
 اآلخ�  



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٥٨  


ر م� م�اع� وانفعاالت ت�#اس] مع ال��قف    ال�ع��� العا9فى ال�ج
انىaO ل >ل ما��O :
 الl/ ی�ج
 �ه ال�+f ال���ه
ف �ال�عا9ف .

ال�ج
ان�ة  العا9ف�ة  ع�ل�ة     ال��ار>ة  أو  ح�ار  أو  م�اش�  سل�ك  م�  
ر aO ما  >ل  وت��ل   :
  عاناة .  ال�+f ال��عا9ف معه لل�+ف�ف م� ح
ة ال�اتaال مع 

 ) م���د  ح#فى  
ه Lوه� ف�اج  أن�ر   
م�� دراسة  أشارت  ال�ج
انى ٢٠٠٤ب�#�ا  ال�عا9ف  إلى   (
وتق
ی�   االع��ار  فى    Bووضعه Bوتفه�ه  Bبه اآلخ��L وااله��ام  ال��اس�ة تUاه م�اع�  ��Oل 

ن ش�اء وال�ى ب
ورها ت�هB فى ع�ل ال��از االخ�الف ب�� ال#اس فى ال�ع��� ع� م�اع�هB تUاه األ 
    �ف ال�عاناةب�� ال��اع� ال�ل��ة واإلUOاب�ة وت+ف 

فى     لآلخ�  االنفعالى  ال�ق
ی�  وهى  أ�عاد  ع
ة  ض�ء  فى  ال�ج
انى  ال�عا9ف  دراسة   �Z�O ك�ا 
حاالت الف�ح وال��ور والغj] وال+�ف والقلY ، ال�ع�ف على ال#�احى ال�[اج�ة ، واالس�Uا�ات  

٤٨،  ٢٠١١
 ال+�لى ، ل�>�ة فى ال��اقف ال�+�لفة ( م���د سع�ال� . ( 
دراسة   أشارت  Benjamin Cuff ,etal., 2016)(    �Z�Oك�ا  ال�ج
انى  ال�عا9ف  أن  إلى 

م#ها   أ�عاد  ع
ة  ض�ء  فى  ل��ار>ة  الدراس�ه  ،  االنفعال�ة  ال�ل��ة  أو  اإلUOاب�ة  س�اء  لع�ا9ف 
ا ال��اقف  خالل  م�  ال�ل�>�ة  وذلh  ال��ار>ة  االه��ام   ، أس  لل�ع�فل��اش�ة  ال�على  الة  �اب 

 ال�ج
ان�ة .  
  Alturism Behaviorالسلوك ا�يثارى ثالثا:

  مفهوم السلوك ا�يثارى 
دون   -  �Lاآلخ� رفاه�ة  إلى  یه
ف  خارجى   rدون ضغ الف�د  داخل  م�  ی#�ع  اج��اعى  سل�ك 

 ) .  ٤٢،   ٢٠٠٥( إ�Oان م��
 أب� ض�ف ، ال#�d إلى اه��امات الف�د الlات�ة 
ح�ى مع اخ�الف ال
وافع واأله
اف ،   لف�د إلى االه��ام �اآلخ�ه� سل�ك غ��T ی��جه ف�ه ا -

     (Felix & Michael,2009,399)وذلh به
ف ت+ف�ف >�ب أو ت�ق�Y ه
ف لآلخ� 
ه� سل�ك إن�انى اج��اعى إUOابي Oق�م �ه ش+f ومVداه ال�عا9ف مع اآلخ� وااله��ام �ه   -

٥،  ٢٠١٢
 سعفان ، 
 أح�( م��   ال�االت ال�ى ت���Y ال��اع
ه   وم�اع
ته فى (. 
ه� سل�ك أو فعل اج��اعى �ق�م �ه األ9فال به
ف ال�عا9ف وال��ار>ة االج��اع�ة وال�عاون   -

أو   مقابل  ان�dار  ب
ون   �Lاآلخ� وvسعاد   ، ال��اع
ة  ح]  ب
افع   �Lلآلخ� ال��اع
ة   BO
وتق
 مZافأه
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 ) . ٣٧،   ٢٠١٣( نها م���د ع�ن
س ،  
�ق
BO ال��اع
ة ، حل ال��Zالت ، ، ل��ام ال��جه ن�� اآلخ��L  ه� سل�ك اج��اعى مVداه االه  -

 ). Decety,etal.,2015:2945( اح��ام ال��اع� 
  ارى خصائص السلوك ا�يث

 ال�ل�ك اإلی4ار/ ه� غاOة ول��$ وس�لة ل��ق�Y أغ�اض ش+�aة   -
 اآلخ��L   ��ه وvرادته دون ضغr م�Oق�م �ه الف�د ب�غ -
  ). ٤١،  ٢٠٠٥( إ�Oان م��
 أب� ض�ف ،       د اآلخ��L یه
ف م� وراءه ال�+f إلى إسعا -

  ) ال��رUmى  و س��  م���د  أحالم ح��  دراسة  أشارت  م� خaائf ٢٠١٢ك�ا  أن  إلى   (
  ال�ل�ك اإلی4ار/ ما یلي:

-  . �Lافع لفعل ال�ل�ك داخل�ا م4ل االه��ام وال�عا9ف مع اآلخ�
 أن �ZOن ال
   � أجل سعادتهB ورفاه��هB وت�ق�Y ال#فع لهBاله��ام فى هlا ال�ل�ك ی#a] على اآلخ��L م ا -
�ZOن   - وال  ذاته   
ح فى  غاOة  اإلی4ار  �ZOن   hلlmو ن�عها  >ان$  أOا  ال+ارج�ة  ال�Zافأة  غ�اب 

 ل��ق�Y غ�ض ش+aي .  
  أبعاد السلوك ا�يثارى 

 ) داغ��انى  إس�اع�ل  ب#$   eبلق� دراسة  إلى٢٠١١أشارت  وم���Lات    )  أ�عاد  ع
ة  ه#اك  أن 
  ار/ وهى : لل�ل�ك اإلی4

١ -   �Lللع�ل مع اآلخ� الف�د  إلى ه
ف م���ك ورغ�ة  لل�ص�ل  ال���ادل  ال�عى  ال�عاون : وه� 
 لفائ
ة ل��Uع األ�9اف ال��عاونة ل��ق�Y ا

 ال�عا9ف : الق
رة على فهB ال�الة ال�ج
ان�ة ل�+f آخ�  - ٢

 �ه ال� - ٣aقLو : �Lآخ� فى خ��ة م اس��عار م�اع� اآلخ� f+انى مع ش
ا  �ح
 العقلي ال�ج

 مهارات مع�ف�ة وخ��ات .   و�Lت�r بهlا ال�فه�م ما �O�ل&ه الف�د م�

 به
ف ال�+ف�ف م� معاناة  ال��اع
ة : وه� سل�ك الع�ن لآلخ��L وB�L ت�Kع�ا   - ٤aوع� ق

  �Lاآلخ� 
�ال�Uاعة   - ٥ اه��امه  على  ال
الة  الف�د  اس�Uا�ات  وهى   : إل�ها ال�ع�رmال��Vل�ة  ی#��ى  ال�ى 

 �ه فى حلها . وتفه�ه ل��Zالتها وم�ار>
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الف�د ال��اه�ة لآلخ��L أو   - ٦  BO

م ��ع#ى اإلح�ان ح�� ���O إلى تق+��O اء : وه�Kالع
   hلlاج ل��O آخ� f+م��ل&اته ل� bال���ع أو ال�#ازل ع� �ع 

  دراسات وبحوث سابقة  
إب اه�.   الغ1ى   �ع"  �أح	 إلى  ٢٠٠٣(    دراسة  ه
ف$  واإلی4ار  )  ال�عا9ف  ب��  العالقة  دراسة 

) س#ه ح�� ت&�ن$ الع�#ة م�    ١٥  -�١٢(  � الlات ل
/ األ9فال فى ال��حلة الع��Lة موتق
ی
نف��ة    ٢٤٠ آل�ه  ه�  اإلی4ار  أن  ال
راسةإلى  وأشارت   ، اإلع
ادOة  �ال��حلة  وتل��lه  تل��lا 

 
Oة ، >�ا أن >ًال م� ال�عا9ف  اج��اع�ة UO] أن ت#�ى ل
/ األ9فال م� خالل ال��ارسات ال�ال
خالل ع�ل�ة ال�#��ة االج��اع�ة وe&#L  4ار/ م� ال�عای�� األخالق�ة ال�ى ت#�� م�  وال�ل�ك اإلی
  لKفل نف�ه وج��ع أف�اد أس�ته .  تأث��ها على ا

وال�ى ه
ف$ إلى دراسة م���Lات ال�عا9ف     Yaoguo,etal.,(2012)  9اج) وآخ ون دراسة  
) س#ه تUاه  ١٨- ٩ما ب�� (    ج
انى على ع�#ة م� األ9فال ت��اوح أع�ارهBب#�ع�ه ال�ع�في وال� 
Oعا ال�عا9ف ی�ت�r ب
رجة  أشقاءهB م��  ان  ال#�ائج  ال�ل�ك ، وأ�ه�ت  ن�ن م� اض�Kاب فى 

  rل أف�اد الع�#ة على درجات أعلى فى ن�aح 
ك���ة �ال�ل�ك االج��اعى اإلUOابي للف�د ، وق
ا حaل$ اإلناث B ال���m�Kj مقارنة �ال�عا9ف ال�ع�فى ، >�ال�عا9ف ال�ج
انى تUاه أشقاءه

ال�عا9ف   فى  أعلى  درجات  �الl>�ر  على  مقارنة  ش�ف ز ب�ع
Oه  >ارول�;   Carolyenدراسة 
M.Shivers(2017)    عانى م#هاO الت االنفعال�ة وال�ل�>�ة ال�ىZال�� bف$ إلى دراسة �ع
ه

Yوم#ها ( القل 
، س�ء ال�&�ف ، الjغr ال#ف�ي ، االجهاد   أشقاء األ9فال ذو/ اض�Kاب ال��ح
القة ب�� األشقاء العادی� وذو/ اض�Kاب ال��ح
 ،  ل����� ) ومالها م� تأث��ات سل��ة على العا

وق
 أشارت ال
راسة إلى أن ح
ة تلh ال��Zالت االنفعال�ة وال�ل�>�ة لألخ�ة العادی�� ت+�لف ب#اء  
 Bألشقاءه 
  . على ح
ة اض�Kاب ال��ح

وآخ ون دراسة ع ال!�=  الع&�&   �ه
ف$  ٢٠١٧(    "  
وق إع
اد  )  إلى  مق��ح  ال
راسة  ب�نامج 
��ح
ی�� وق
 �اس�+
ام أن�Kة اللع] ل�#��ة ال�فاعل االج��اعى ب�� األ9فال العادی�� وأشقاءهB ال

الع األ9فال  أن  إلى  ال
راسة  ال+اصة  اأشارت  االح��اجات  ذو/  ی�أث�ون ب�ج�د شق�Y م�  دی�ن 
UO /lاألم� ال  Bرته
على ت��ل ج[ءًا م� ال����ل�ة  علهO Bع���ن فى ضغ�x وشع�رهB �ع
م ق
Kا الlاه هUفل ال�عاق ورعای�ه ت .  
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ق اق�< رف�@  صفاء  عالقة٢٠١٧(    دراسة   ال�ع�ف  إلى  ه
ف$   ذوT  �إخ�تهB األشقاء ) 
 تلh على �عb ال��غ��ات( الع�� ال[م#ى لل�ق�Y ، ش
ة اإلعاقة )   وأث� ال��ح
  �9ف اض�Kاب 

لة ،  لع�امل وم#ها ( ال�ق�ل ، اللKف فى ال�عامالعالقة ، >�ا ه
ف ال��� إلى دراسة �عb ا
ال�عا9ف ، االه��ام ) ف��ا ی�عل��K� Yعة العالقة ب�� األشقاء ،   ال�U#] ، ال�ع�ر �ال+Uل ، 

 
أشقاء ٨٠ على الع�#ة ش��ل$  وق أشارت   اض�Kاب    ذوT  األ9فال م�   
وق  ،  
ال��ح �9ف 
ف اد ( ال�ق�ل ، اللKف فى ال�عاملة ، ال�عا9ى أن العالقة ب�� األشقاء ال���4لة فى أ�عال#�ائج إل

ع�امل ال�U#] وال�ع�ر �ال+Uل فل�ZO B لها تأث�� على    ، االه��ام ) ات��$ �اإلUOاب�ة ، ب�#�ا  
ال#�ائج إلى ع
م وج�د ف�وق   ��9عة العالقة ب�� األشقاء وات��$ �ع
م ال�
وث ، >�ا أشارت 

األذا ب��  العالقة  م���/  فى  إحaائ�ة  داللة  ت�جع  ت   
ال��ح اض�Kاب  ذو/   Bخ�تهvو شقاء 
س�اء  ل��غ العادی��  لألشقاء  ال[م#ى  الع��   ،  ( ال#�ع   ) الKفل  ��ات  م�  أصغ�  أو  أك�� 

  . ال��Kjب 
وال�ى ه
ف$ إلى إع
اد ب�نامج ت&املى ل�#��ة ال�ل�ك )  ٢٠١٨(    دراسة س�  ع"� الغ1ى ع")د

تل��lا وتل��lه   ٢٠، وت&�ن$ الع�#ة م�    
/ أ9فال ال�لقة األولى م� ال�عل�B األساسياإلی4ار/ ل
ب�� ت�ا ما   Bأع�اره   وح$ 
ال�ل�ك    ١٢-٩(   ت#��ة  فى  ال�&املى  ال��نامج  فعال�ة  إلى  ال
راسة  ن�ائج  وت�صل$   ، س#ه   (

ال ع�#ة  م�  واإلناث  الl>�ر  ب��  إحaائ�ا  دالة  ف�وق  وج�د  ع
م   hلl<و  ، فى اإلی4ار/  
راسة 
  ال�ل�ك اإلی4ار/.  
�ع" م وة  ت)ف�@  دراسة   ��	�قائB  ٢٠١٨(    ال ب�نامج  فعال�ة  ال�ع�ف عى  إلى  ه
ف$  وال�ى   (

م�    ٣٠على ال�#اء ال�ج
انى فى ت#��ة اإلی4ار ل
/ أشقاء ال�عاق�� ذه#�ا ، وت&�ن$ الع�#ة م�  
وت�صل$ ال#�ائج إلى فعال�ة  س#ه ،    ٢٢  - ١٧األشقاء العادی�� ، ت�اوح الع�� ال[م#ى لهB ما ب��  

  عاق�� ذه#�ا . �ة اإلی4ار ل
/ األشقاء تUاه أخ�تهB م� ال�ال��نامج فى ت#� 
�أح	  C�Dال ال"�ليدراسة ه"ة  إس	اع�ل   �الjف�x  )  ٢٠١٨(    وال ش� دراسة  إلى  وال�ى ه
ف$ 

الع�#ة م�   ال��ح
ی�� ح�� ت&�ن$  األ9فال  أشقاء   /
ل األ9فال   ٧١ال#ف��ة  أخ�ة وأخ�ات    م� 
اسة  عام ، وأشارت ال
ر   ٤٠  -٢٠ال[م#ى بهB ماب��  ال��ح
ی�� م� الl>�ر واإلناث ت�اوح الع��  

  Bرة على ال�عامل مع أشقاءه
إلى أن أشقاء أ9فال ال��ح
 ال Oعان�ن م� ضغ�x نف��ة ول
یهB الق
العادی��    واإلناث  الl>�ر ب�� ف�وق  ه#اك أن��aرة ��9ع�ة ،ك�ا    م���/    في م� األشقاء 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٦٢  

 ألشقاء  ال#ف��ة الjغ�x في ف�وق  وج�د  ع
م   لaالح اإلناث،  و>lلh وش
تها    ال#ف��ة jغ�xال
  . للع��ال[م#ى  ت�عا ال��ح
ی�� األ9فال

ج)ن�&  إ9	�لى  ت
ر�Lي    Emily A Jones(2020)  دراسة   ب�نامج  إع
اد  إلى  ه
ف$  وال�ى 
ال�Uان]   bل����� �ع  hوذل 
�ال��ح ال�aاب�ن  األ9فال  لهB    عالجى ألشقاء  ال#ف��ة والعقل�ة 

  Bتعل على   Bته
ال��Zالت وم�اع حل  ومهارات  ال�&�ف  اس��ت��Uات   bذو/    �ع  Bأق�انه مع 
م� أخ�ة وأخ�ات األ9فال ذو/ اض�Kاب ال��ح
،   ٤٤اض�Kاب ال��ح
 ، وق
 ت&�ن$ الع�#ة  م� 

إلناث ، وق
  س#ه م� الl>�ر وا  ١٥س#�ات و  ٧وق
 ت�اوح الع�� ال[م#ى لألشقاء العادی�� ما ب��  
تأث�� إلى  ال
راسة  ن�ائج  ال��افY  أشارت  على  العادی��  لألخ�ة  ال[م#ى  ذو/    الع��   Bأق�انه مع 

اض�Kاب ال��ح
 وتفه�هB ل�الة االض�Kاب ل
یهl< ، Bلh أشارت ال
راسة إلى ع
م وج�د ف�وق  
�m�Kjال� Bألشقاءه Bته
� وم�اع
تهB  ب�� الl>�ر واإلناث م� األخ�ة العادی�� ف��ا ی�علY ���ان

  على حل ال��Zالت 
وال�ى ه
ف$ إلى ال�ع�ف على ص�رة     Muthia & Duma( 2020 )  و دی)ما  دراسة م�)ث�ا

  ٣١مفه�م الlات ل
/ ال��اهق� اللlی� ل
یهB أشقاء مaاب�ن ���الزمة داون ، ت&�ن$ الع�#ة م�  
م#هB >ان    ١٩�ائج أن  م� ال��اهق�� م� الl>�ر واإلناث أشقاء ذو/ م�الزمة داون ، وأشارت ال#

، >�ا أشارت ال
راسة م#هO Bعان�ن م� مفه�م م#+فb للlات    ١٢، و    ل
یهB مفه�م ذات م�تفع
ب
رجة ق��لهB ألشقاءهB ال�عاق�� ذه#�ا وال�#��ة األس�Lة  إلى أن ال�فاه�B الlات�ة لل��اهق�� ت�أث�  

األشقاء العادی�� فى درجة لألشقاء العادی�� ، >lلh ع
م وج�د ف�وق ب�� الl>�ر واإلناث م�  
 Bوتعا9فه Bال�عاق�� ذه#�ا . تق�له Bمع إخ�ته  

ه
ف$ إلى دراسة وت�
ی
 ال�dاه� اإلUOاب�ة      Megan,etal.(2020)دراسة م�Iان وآخ ون 
للعالقة ب�� العادی�� وأشقاءهB م�� Oعان�ن م� اض�Kا�ات ن�ائ�ة م4ل ال��ح
 ، و>lلh دراسة  

/
ل الlات�ة  ال��غ��ات   bال+  �ع وم#ها  االنفعال�ة  واالض�Kا�ات  ع�#ة  األشقاء  ت&�ن$   ، �ف 
وأخ�ات األ9فال ذو/ اض�Kاب ال��ح
 ت�اوح$ أع�ارهB ما ب�� (    ) م� أخ�ة  ١٠٨ال
راسة م� ( 

ب��    ٢٤- ١٨ وال�ل�ي  اإلUOابي  ال�فاعل   rن�  ) ق�اس  فى  ال
راسة  م�غ��ات  وت�4ل$   ، س#ه   (
الlات ، �عb األع�اض   العادی�� ) ، وأشارت االك�� األشقاء، اح��ام  إلى أن  اسة  ال
ر اب�ة لألخ�ة 

واح��ام   اإلUOاب�ة  م�  عال�ة  م���Lات  إلى  یVد/  ال��Kjب   Yال�ق� تUاه  �ال��Vل�ة  ال�ع�ر 
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  /
الlات ل
/ العادی�� م�ا ی#عeZ �اإلUOاب على ت#��ة �عb ال�Uان] ال�ل�>�ة واالنفعال�ة ل
  ال�ق�Y ال��Kjب.

  ة ح�ل ��9عة دراسة نMustafa & Ayperi(2020)  L�d   وأی" L >	ا ق�م >ال م; مDJفى   
االح��اجات   ذو/  م�   Bألخ�ته ال�عاOة   BO
تق فى  س#ا  األك��  األشقاء  ب��  ال��ار>ة   xوأن�ا

ثالث حاالت م� ذو/ االح��اجات ال+اصة وأشقاءهB ( حالة  ال+اصة ، وق
 ت�4ل$ الع�#ة فى  
  ت ، حالة 9فل Oعانى م� إعاقة �L�aة وشق�ق�ه س#�ا  9٩فل Oعانى م� م�الزمة داون وشق�ق�ه  

س#ه )    ١١س#�ات و    ٨العdام ول
یها شق�قان    عاما ، حالة 9فلة تعانى م� ق�aر فى ن��   ١١
وأشارت ال
اراسة إلى ال
ور اإلUOابي لع�ل�ة ال�#��ة االج��اع�ة واألس�Lة  لألشقاء العادی�� فى  

ت ال+اصة ، �غb ال#�d ع� ن�ع الKفل العاد/  تق
BO ال�عاOة وال
عB ألخ�تهB ذو/ االح��اجا
ال�ق
مة ال�عاOة   xأن�ا وت�4ل$  ال[م#ى  االه��ام    وع��ه   ، ال�عا9ف   ، ال�عاون   ، ال�غOlة   ) فى 

  ال��ار>ة فى ال�عاOة ال��aة ) . �ال#dافة ، 
  م� خالل ع�ض ال
راسات وال���ث ال�ا�قة ی�jح ل#ا :

��اجات ال��� ال�الى �ال
راسة وهB أشقاء ذو/ االح   ال�أك�
 على أه��ة الع�#ة ال�ى ی�#اولها -
ال  bت#اول �ع ال�غB م�  فعلى  أن  ال+اصة   إال  ال+اصة  االح��Uات  ذو/  
راسات ألشقاء 

  
تأك�
 تلh ال
راسات فى ح
ود علB ال�اح4ة >ان على أشقاء األ9فال ذو/ اض�Kاب ال��ح
ألشقاء ل�+�لف أن�اع اإلعاقات لB وال�عاق��� ذه#�ا ، فى ح�� أن ه#اك ف�ة >���ة أخ�/ م� ا

 �ام �ال��� وال
راسة .تلY االه�
على  -  ( إناث   / ذ>�ر   ) ال#�ع  ب�أث��   Yی�عل ف��ا  ال�ا�قة  وال���ث  ال
راسات  ن�ائج  ت�ای#$ 

 .العالقة ب�� األشقاء العادی�� وذو/ االح��اجات ال+اصة  
ون�ع   - ش
ة  ب�أث��   Yی�عل ف��ا  وال���ث  ال
راسات  ن�ائج  ب��  ت�ای#$  العالقة  على  اإلعاقة 

 األشقاء . 
ال
راسات على أه��ة ع�ل�ة ال�#��ة االج��اع�ة وال���ة األس�Lة فى ت#��ة    ائج �عb أك
ت ن� -

 .ال�dاه� اإلUOاب�ة لل�فاعل ب�� األشقاء العادی�� وأخ�تهB م� ذو/ االح��اجات ال+اصة 
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  فروض البحث 

عالقة   - ١  
ب��  ارت�ا�9ةت�ج إحaائ�ا  ودالة  (  م�ج�ة  وأ�عادها  �ال����ل�ة  ،    ال�ع�ر   Bالفه
، ال��ار>ة االUOاب�ة ،    ال�ج
انى  (االه��اموأ�عاده  وال�عا9ف ال�ج
انى  فاعل)  ه��ام ، ال�اال

 ل
/ أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة   ال�ع�ر �ال�عاناة)
عالقة   - ٢  
ب��  ارت�ا�9ة  ت�ج إحaائ�ا  ودالة  وأ�عادها  م�ج�ة  �ال����ل�ة  الفهال�ع�ر    ) ،  B

 االح��اجات ال+اصة  / ل
/ أشقاء ذو/  وال�ل�ك اإلی4ار   االه��ام ، ال�فاعل) 
عالقة   - ٣  
ب��  ارت�ا�9ة  ت�ج إحaائ�ا  ودالة  وأ�عادهم�ج�ة  ال�ج
انى  (االه��ام    ال�عا9ف 

�ال�عاناة)ال�ج
انى ال�ع�ر   ، االUOاب�ة  ال��ار>ة  ذو/   ،  أشقاء   /
ل اإلی4ار/  وال�ل�ك 
 االح��اجات ال+اصة  

االح� ت�  - ٤ ذو/  أشقاء  ب��  إحaائً�ا  دالة  ف�وق   
ال�عج في  ال+اصة  �ال����ل�ة  �اجات  �ر 
ال�+�لفة   �أ�عادها 

إعاقة    و��9عة  العاد/،   Yلل�ق� ال#�ع  عاملي:  إلى  ت�جع  وال�فاعل)   ، وااله��ام   ،Bالفه  )
 األشقاء. 

٥ -  
ال�ج ال�عا9ف  في  ال+اصة  االح��اجات  ذو/  أشقاء  ب��  إحaائً�ا  دالة  ف�وق   
اني ت�ج
ال�ج
اني،   (االه��ام  ال�+�لفة  ت�أ�عاده  �ال�عاناة)  وال�ع�ر  اإلUOاب�ة،  إلى  وال��ار>ة  �جع 

 عاملي:  ال#�ع لل�ق�Y العاد/ ، و��9عة إعاقة األشقاء. 
ت�ج
 ف�وق دالة إحaائً�ا ب�� أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة في ال�ل�ك اإلی4ارT ت�جع  - ٦  

 و��9عة إعاقة األشقاء.إلى عاملي: ال#�ع لل�ق�Y العاد/ ، 
ب�� >ل م�: أ�عاد ال�عا9ف ال�ج
اني(االه��ام    ذج للعالقات ال����ة�Z�O ال��صل إلى ن��  -٧

، وال��ار>ة االUOاب�ة، وال�ع�ر �ال�عاناة) وأ�عاد ال�ع�ر �ال����ل�ة االج��اع�ة:( ال�ج
انى
 Tااله��ام ، وال�فاعل) وال�ل�ك اإلی4ار ،Bأشقاء ذو/ االح�  الفه /
 ة �اجات ال+اصل

  منهج البحث 

   فى وذلh ل�#اس��ه ل��اؤالت ال��� وأه
افه ، وف�وضهى على ال�#هج ال�صاع��
 ال��� ال�ال
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  عينة البحث

 اإلس�Dالع�ة ع�1ة ال - ١
  Bده
  ١٠٤تB تY��K أدوات ال��� على ع
د م� أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة وق
 بلغ ع

�  وذلh لل�أك
 م )  ٦٤وع
دهB (  واإلناث    )  ٤٠(  وع
دهB    ، م� الl>�ر  العادی��  األشقاء  م�  
 .��Zم��Lة ألدوات ال��� ال+aائf ال�

  

 ع��ة ال
	� األساس�ة  -٢
ال���    ع�#ة  األ9فال  األساس�ة      ت&�ن$  أشقاء  بلغ   ذو/ م�   
وق  ، ال+اصة  االح��اجات 

)  Bده
  م�� ل
یهB أشقاء م� ذو/ االح��اجات ال+اصة ، وال   العادی��األ9فال  ) م�    ٨٥ع
 lا�ات  م� ال�Kة إعاقات أو اضOعان�ن م� أO  ماب�� (  >�ر واإلناث Bت�اوح الع�� ال[م#ى له

  .   B وخaائf ع�#ة ال��� األساس�ة� تق� )١ج
ول (، و�Lضح  ) عام  ١٢- ٦

  

  

  ی&ضح ت&ز$ع ع�!ة ال �� األساس�ة م� أشقاء األ�فال ذو� االح��اجات ال
اصة )١ج�ول(   
  

  
ذو�  ن&ع اإلعاقة لل,فل 

  االح��اجات ال
اصة  

عادی�� وفقا ل3ل  ب�انات األشقاء  ال
  اقة  إع
ع�د األشقاء  

  العادی��  
  

  الع�د ال3لى  
  إناث    ذ9&ر  

  ٣٩  ٢١  ١٨  ت&ح�  
  ٢٧  ١٨  ٩  إعاقة ذه!�ة  

  ١٩  ٧  ١٢  ف@A ح@9ة وت?�< ان� اه 
  

  

  

  

  أدوات البحث  

    ( إع�اد ال"احSة)       جات ال�اصةأوال : مق�اس ال!ع)ر Pال	NO)ل�ة ل�� أشقاء ذو� االح��ا
ت�
ی
 م���/ ودرجة شع�ر الKفل العاد/ �ال����ل�ه  ه
ف ال�ق�اس إلي  :  ل	ق�اسم; ا  اله�ف

  .ال�ى Oعانى م#ها ال�ق�Y ال+اصة �اخ�الف ن�ع ودرجة اإلعاقةتUاه شق�قه م� ذو/ االح��اجات 
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ال#L�dة وال:  خD)ات ب1اء ال	ق�اس  ال�ى ت#اول$  اال9الع على األ�9  ال�ا�قة  ال�ع�ر 
راسات 

/ م��
 ال��ات (  ٢٠٠٣أش�ف م��
 ش��L (    وم#ها دراسة  �ال����ل�ةU٢٠١٢) ، م  ، (

تB ب#اء ال�ق�اس فى  ، و   )  ٢٠١٨) ، >ل�4م ع�
 ع�ن ردام (  ٢٠١٤(    سهام ع�
 الغفار عل��ة

 مف�دات ، ال�ع  ٨م�    الفهB    ت&�ن ال�ع
 األولح��    مف�دة  ٣٠ص�رته األول�ة  وق
 ت&�ن$ م�   

 مف�دة ١١ال�فاعل م�  ع
 ال4ال� �دة ، ال�مف ١١م�   االه��ام ال4انى
    ص�ق ال	ق�اس: 
�ق الJق العاملى ل�ق�اس:  العاملى
aم$ ال�اح4ة� ال�ع�ر  ل��اب ال
 ال��ل�ل ال����ل�ة اس�+

 األساسـ�ة  ال��Zنـات  �L�Kقـة  Exploratory factor Analysis االس�&�ـافى العـاملى
Principal Components Method مـع �Lو
 Varimx الفار�LـاكL�K� eقـة ال��ـاور تـ

Method  $م$ ال�اح4ـة اخ��ـار �ارتلـ
لل�أكـ
  Bartlett's Test of Sphericity. >�ـا اسـ�+
، و>انـ$ (Field, A, 2009, P648)مـ� أن مaـف�فة االرت�ـاx ال ت�ـاو/ مaـف�فة ال�حـ
ة. 

وهـlا �Oُـ��  )،٠.٠١دالة إحaـائ�ًا ع#ـ
 م�ـ��/ داللـة (  Bartlett's Testن��Uة اخ��ار �ارتل$ 
أ/ أن مaـف�فة االرت�ـاx ال ت�ـاو/  تامـة ارت�ـاx معـامالت  مـ� االرت�ـاx خلـ� مaـف�فة إلـى

ا یـ�ف� مaـف�فة ال�حـ
ة وأنـه ی�جـ
 ارت�ـاx بـ�� �عـb ال��غ�ـ�ات فـى ال�aـف�فة م�ـا سـل�ً�ا  أساسـً
ــائً�ا ــ�+
ام إحaـ ــل�ب  السـ ــل أسـ ــام ال��ل�ـ ــح .ىلالعـ ــ
ول  و�Lضـ ــائج )٢(جـ ــاملي ن�ـ ــل العـ  ال��ل�ـ

  ال����ل�ةال�ع�ر �ي ل�ق�اس �&�افاالس
  االس��!افي ل	ق�اس ال	NO)ل�ة االج�	اع�ة ال��ل�ل العاملي ن�ائج )٢(ج�ول  

 )١٠٤=(ن
 ال��عات  ال�ف�دة 

  العامل 
 األول  

  العامل 
 ال�انى  

  العامل 
 ال�ال�  

١ 0.440   
٢ 0.453   
٣ 0.553   
٤ 0.481   
٥ 0.552   
٦ 0.552   
٧ 0.562   
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 ال��عات  ال�ف�دة 
  العامل 

 األول  
  العامل 

 ال�انى  
  العامل 

 ال�ال�  
٨ 0.541   
٩  0.456  
١٠  0.465  
١١  0.593  
١٢  0.554  
١٣  0.552  
١٤  0.589  
١٥  0.571  
١٦   0.565  
١٧   0.578  
١٨  0.677  
١٩  0.656  
٢٠   0.426 
٢١   0.423 
٢٢   0.404 
٢٣   0.437 
٢٤   0.416 
٢٥   0.428 
٢٦   0.427 
٢٧    0.522 
٢٨    0.508 
٢٩   0.504 
٣٠   0.513 

 7.54 9.45 10.98 ال��ر ال�ام� 
 22.17 27.78 32.28 ن��ة ال��ای� 

 82.23 ن��ة ال��ای� ال���!عي 
  أن: ) ٢ل ( ج�و ی�\ح م;  

األول (  :العامل  ( ٨ت��ع عل�ه ع
د  ال&ام�  ق��ة جlره  وmلغ$  ن��ة  ١٠.٩٨) مف�دات  ) وف�� 
و )  ٪٣٢.٢٨( ال�ق�اس،  على  االس�Kالع�ة  الع�#ة  أداء  فى  ال��ای�  على  م�  ع�اراته  ق
رة  ت
ل 
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واالج��اع�ة   ال�ل�>�ة  وال�غ��ات  واالنفعال�ة  ال#ف��ة  ال�الة  اس��عاب  على  العادی��  األ9فال 
 ."الفه." وعل�ه �Z�Oُ ت���ه هlا العامل بـألشقائهB ذو/ االح��اجات ال+اصة، 

الSاني (  :العامل  ع
د  عل�ه  (١١ت��ع  ال&ام�  جlره  ق��ة  وmلغ$  مف�دة  وف��  ٩.٤٥)  ن��ة  ) 
حالة م�  ) م� ال��ای� فى أداء الع�#ة االس�Kالع�ة على ال�ق�اس، وت
ل ع�اراته على  ٪٢٧.٧٨(

االرت�اx العا9فى وال�ل�>ى ب�� األ9فال العادی�� وأشقائهB ذو/ االح��اجات ال+اصة ، وت��ل 
وال�عى معه  وال�عا9ف  ال�عاق  لKفل  االنفعال�ة  ال�الة  مع  ال�عامل  على  تل��   الق
رة  ة  ن�� 

 ."االه�	ام " وعل�ه �Z�Oُ ت���ه هlا العامل بـاح��اجاته 
الSال^  (العامل  ع
د  عل�ه  ت��ع   :١١) ال&ام�  جlره  ق��ة  وmلغ$  مف�دة  ن��ة ٧.٥٤)  وف��   (

ال�ق�اس، وت
ل ع�اراته على  ٪٢٢.١٧( االس�Kالع�ة على  الع�#ة  أداء  فى  ال��ای�  رغ�ة  ) م� 
ل�ار
ة شق�قه  العاد�  ال�فل  �ة    داخل�ة م� ��ال"اصة  ��رة م االح��اجات  م� ذو� 

 ."ال�فاعل " وعل�ه �Z�Oُ ت���ه هlا العامل بـو234اب�ة فى ج�ع أن���ه ال+�ات�ه ، 
 

ال�ق��ل وال
ال إحaائ�ًا UO] أال تقل    وال���ع ) ،  ٪٨٢.٢٣لل�ق�اس (  ال&لىبلغ$ ن��ة ال��ای�   
) ع�  وعل�ه  ٠.٣٠ق���ه  ال)؛  م�  
ول   ی�jح UYال����ل�ة  �  ال�ع�ر   ق�اسمأ�عاد  أن    ال�اب

  دالة ت��عات  فهي ولlلh ال�ح�
  ل العام على )٠.٣٠(  نأ�ه�ت ت��عات زادت �یمتها �
  )٢٠٦، ص  ٢٠٠٢ع�
 ال���
، وع[ت ب� ض��ان سع�د (                        

  

  

. )١ال����ـ[T  ال�Kف�ـة (الaـ
ق ال�قارنـة صـ
ق �ـإج�اء ةال�اح4ـ $ قامـ :ال	قارنـة الD ف�ـةصـ�ق   
  )٣ج
ول ( وال#�ائج ی�ض�ها 

األدنى  رaاعياإل  أف اددرجات  ى�اللة الف وق ب�; م�)سD ل ق�	ة اخ�"ار "ت"  )٣(ج�ول 
  ) ٥٦(ن= ال�لى ومI	)عهاال	NO)ل�ة  P ال!ع)ر األعلى فى أPعاد مق�اس رaاعيواإل 

  اإلرaاعي األدنى   ال	�غ� ات
  ) ٢٨(ن =

  اإلرaاعي األعلى
  ) ٢٨(ن =

   وق الفداللة 

  م�O)�    ق�	ة (ت)   ع  م  ع  م
  ال�اللة

  0.01 6.065 2.75 20.11 1.00 23.46 الفه..
 

الحاصلين على أعلى الدرجات فى المقياس، والعكس  العينة) من ٪٢٧يُشير اإلرباعى األعلى إلى ( - ١
 صحيح. 
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  اإلرaاعي األدنى   ال	�غ� ات
  ) ٢٨(ن =

  اإلرaاعي األعلى
  ) ٢٨(ن =

   وق الفداللة 

  م�O)�    ق�	ة (ت)   ع  م  ع  م
  ال�اللة

  0.01 7.754 3.42 27.29 0.79 32.43 االه�	ام. 
  0.01 8.679 3.41 27.00 0.71 32.71 ال�فاعل.

  ال	I	)ع ال�لي  
  ل	ق�اس ال!ع)ر Pال	NO)ل�ة 

88.61 1.17 74.39 7.24 10.252 0.01  

م�   م���   )٣(ول  ج
 ی�jح   
ع# إحaائ�ًا  دالة  ف�وق  (  / وج�د  م��سK )٠.٠١داللة    ى ب�� 
ال����ل�ة وم��Uعها  مق�اس ال�ع�ر �  أ�عاد األعلى فى    رmاعياألدنى واإل  رmاعياإل  أف�اد درجات  
أن  ال&لى ی�jح  وعل�ه  �مق�اس  ؛  
ق ال�ع�ر aال) ال�Kف�ة  ال�قارنة  
ق a� ی���ع  ال����ل�ة 

  . ال����[/)
  س م� خالل ال�Kق ال�ال�ة : �اب ث�ات ال�ق�اح تB ث"ات ال	ق�اس:

ال�ع�ر مق�اس ث�ات قام$ ال�اح4ة ���اب   Cronbach's alphaمعامل ث"ات ألفا > ون"اخ:  
قـ�B معـامالت ال�4ـات �L�Kقـة "ألفـا  )٤(جـ
ول �اس�+
ام L�9قة ألفا >�ون�اخ و�Lضـح   �ال����ل�ة  

 ال����ل�ة >Zل.� ع�رال� ك�ون�اخ" ل&ل مف�دة ومعامل ال�4ات ل�ق�اس
  
 

مق�اس ل�ل مف دة ومعامل الS"ات  ق�. معامالت الS"ات DP �قة "ألفا > ون"اخ"  )٤(ج�ول   
  ) ١٠٤>$ل (ن=ال!ع)ر Pال	NO)ل�ة 

  معامل ث"ات    ال	ف دة 
ألفا لل	ق�اس >$ل 

  في  
  حالة حfف ال	ف دة 

  معامل ث"ات    ال	ف دة 
ألفا لل	ق�اس >$ل 

  في  
  حالة حfف ال	ف دة 

  ل ث"ات  اممع  ال	ف دة 
ألفا لل	ق�اس >$ل 

  في  
  حالة حfف ال	ف دة 

١ 0.807 ١١  0.801 ٢١  0.801 
٢ 0.806 ١٢  0.812 ٢٢  0.804 
٣ 0.805 ١٣  0.806 ٢٣  0.803 
٤ 0.809 ١٤  0.811 ٢٤  0.811 
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  معامل ث"ات    ال	ف دة 
ألفا لل	ق�اس >$ل 

  في  
  حالة حfف ال	ف دة 

  معامل ث"ات    ال	ف دة 
ألفا لل	ق�اس >$ل 

  في  
  حالة حfف ال	ف دة 

  ل ث"ات  اممع  ال	ف دة 
ألفا لل	ق�اس >$ل 

  في  
  حالة حfف ال	ف دة 

٥ 0.811 ١٥  0.805 ٢٥  0.806 
٦  0.806 ١٦  0.798 ٢٦  0.810 
٧  0.812 ١٧  0.808 ٢٧  0.803 
٨  0.810 ١٨  0.791 ٢٨  0.794 
٩  0.804 ١٩  0.808 ٢٩  0.811 
١٠  0.805 ٢٠  0.811 ٣٠  0.812 

 0.813  معامل ث"ات ال	ق�اس >$ل 
معامل ث�اتها ع� ق��ـة معامـل  لOق ال�ع�ر �ال����ل�ةمف�دات مق�اس أن   )٤ج
ول (ی�jح م�  

  ).٠.٨١٣ث�ات ال�ق�اس >Zل وهي (
�اســ�+
ام �ــاس ال�ــع�ر �ال��ــ��ل�ة قمت قامــ$ ال�اح4ــة ���ــاب ث�ــامعامــل ث"ــات إعــادة ال�D"�ــ@ 

Yــ��K�قــة إعــادة الL�9 األول Yــ��K�مــ�ور اســ��ع�� مــ� ال 
ح�ــ� بلغــ$ ق��ــة معامــل ال�4ــات  ،�عــ
  Bالفه 
،  ٠٬٨٦٢، ولل�ق�اس >Zل  ٠٬٨٣٢، ول�ع
 ال�فاعل   ٠٬٨٣٥، ول�ع
 االه��ام    ٠٬٨٢٨ل�ع

  .)٠.٠١وه� معامل ث�ات دال إحaائ�ًا ع#
 م���T داللة (
��ت Jق�اس:ح ا	ل    /
م� خالل ح�اب ال+aائf ال���Zم��Lة ل�ق�اس ال�ع�ر �ال����ل�ة ل

مف�ده   ٣٠أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة ی�jح أن ال�ق�اس فى ص�رته ال#هائ�ة ق
 ت&�ن م�  
، ال�ع
 ال4انى  )٨- ١(مف�دات    ٨مق��ة على ثالثة أ�عاد ، ال�ع
 األول ( الفهB ) وق
 ت&�م� م�  

  ١١، ال�ع
 ال4ال� ( ال�فاعل ) وق
 ت&�ن م�  )١٩-٩(  مف�دة    ١١وق
 ت&�ن م�  )    ( االه��ام
)    )٣٠- ٢٠(مف�دة دائ�ا   ) ب
ائل  ثالث  م�  االخ��ار  م� خالل  ال�ق�اس  على  اإلجا�ة   B�Lو  ،

  ثالث درجات ، أح�انا ( درج�ان ) ، ( نادرا ) درجة واح
ة . 
  )إع�اد ال"احSة (   اجات ال�اصةح��اال ثان�ا : مق�اس ال�عا*ف ال)ج�انى ل�� أشقاء ذو� 

�أ�عــاه  م�ــ��/ ودرجــة ال�عــا9ف ال�جــ
انيیهــ
ف هــlا ال�ق�ــاس إلــى ق�ــاس الهــ�ف مــ; ال	ق�ــاس: 
 /
  ع�#ة م� أشقاء  ذو/ االح��اجات ال+اصة.ل
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ال	ق�اس ب1اء  ال�عا9ف  :خD)ات  ت#اول$  ال�ى  ال�ا�قة  وال
راسات  ال#L�dة  األ�9  اال9الع على 
أح�
 ع�
  / ذو/ االح��اجات ال+اصة على وجه ال��
ی
  وم#ها دراسة  ول
 مة  ل
/ األ9فال عا
  )  Bإب�اه� (  ٢٠٠٣الغ#ى   Yت�ف�  
م�� ، رضا   (٢٠٠٨  ،  (  ،Yaoguo,etal.,(2012)ه  /


  
 Veronica ,etal.,(2015)     ،Benjamin) ،   ٢٠١٥(  شع�ان م��
 و ح�
/ شاك� م��
  )Cyff,etal., ( 2016   ح�اد  
أح�  
  م��
 )  ٢٠١٧، ( Emily ,etal.,( 2017) م� eش�اده و ص�احأن 
،   )  ٢٠١٨م��
 ال�قا (    �
، تB ص�اغ�ها فى ص�رة م�اقف مف�دة  ١٨تB ب#اء ال�ق�اس فى ص�رته األول�ة  وق
 ت&�ن$ م�  و 

  ، ال�ج
انى على  سل�>�ة  االه��ام  األول   
ال�ع ش�ل  ال��ار>ة    ٨ح��  ال4انى   
ال�ع  ، م�اقف 
  م�اقف . ٥ال�ع
 ال4ال� ال�ع�ر �ال�عاناة على ف ، م�اق ٥االUOاب�ة على  
    ص�ق ال	ق�اس:

ــ�ق ال ــاملىJـ ــائج )٥جـــ
ول( ی�ضـــح العـ ــافي ل�ق�ـــاس  ال��ل�ـــل العـــاملي ن�ـ ــا9ف االس�&�ـ ال�عـ
  .ال�ج
اني

 ) ١٠٤=(ن ال�عا*ف ال)ج�انياالس��!افي ل	ق�اس  ال��ل�ل العاملي ن�ائج )٥(ج�ول 
 ال��عات  ال�$#" 

  العامل 
 ول األ  

  امل الع
 ال�انى  

  العامل 
 ال�ال�  

١ 0.628   
٢ 0.636   
٣ 0.226   
٤ 0.616   
٥ 0.517   
٦ 0.254   
٧ 0.279   
٨ 0.414   
٩  0.432  
١٠  0.456  
١١  0.613  
١٢  0.515  
١٣  0.526  
١٤   0.551 
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 ال��عات  ال�$#" 
  العامل 

 ول األ  
  امل الع
 ال�انى  

  العامل 
 ال�ال�  

١٥   0.563 
١٦   0.475 
١٧   0.607 
١٨   0.570 

 6.88 8.37 12.03 ال��ر ال�ام� 
 18.65 22.69 32.60 ن��ة ال��ای� 

 73.93 ن��ة ال��ای� ال���!عي 
  أن: )٥ج�ول (ی�\ح م; 

األول (العامل  عل�ه ع
د  ت��ع  (  م�اقف)  ٥:  ال&ام�  جlره  ق��ة  ن��ة ١٢.٠٣وmلغ$  وف��   (
الع�#ة االس�Kالع�ة على ال�ق�اس٪٣٢.٦٠( ى  وع ، وت
ل ع�اراته على    ) م� ال��ای� فى أداء 

  ة أخ�ه االنفعال�ة خاصة ال�ل��ة ، واإلدراك ال�ام لها وال�عى إلى تق
BO ال��اع
ة له " ل ��الالKف
 ."االه�	ام ال)ج�اني" وعل�ه �Z�Oُ ت���ه هlا العامل بـ

الSاني   (العامل  ع
د  عل�ه  ت��ع  (  م�اقف )  ٥:  ال&ام�  جlره  ق��ة  ن��ة  ٨.٣٧وmلغ$  وف��   (
م�ار>ة Kالع�ة على ال�ق�اس، وت
ل ع�اراته على  االس�  الع�#ة) م� ال��ای� فى أداء  ٪٢٢.٦٩(

الKفل العاد/ ألخ�ه  م� ذو/ االح��اجات ال+اصة فى حالة ال��ت� االنفعالى س�اء >ان$ سل��ة  
وذلh م� خالل م�اول�ه مع�فة س�] االنفعال وته
ئ�ه وال�
 م#ه ، أو >ان$ إUOاب�ة وذلh م� 

وال��  الف�ح  م�اقف  م�ار>�ه  األخالل  الl ور  األشقاء" م�  ب��  اإلUOابي  ال�فاعل  م�  ی#�ى   /
 ."ال	!ار>ة االI9اب�ة" وعل�ه �Z�Oُ ت���ه هlا العامل بـ

الSال^    (العامل  ع
د  عل�ه  ت��ع  (  م�اقف )  ٥:  ال&ام�  جlره  ق��ة  ن��ة  ٦.٨٨وmلغ$  وف��   (
ال�ق�اس، وت
ل ع�ار ٪١٨.٦٥( الع�#ة االس�Kالع�ة على  أداء  ال��ای� فى  إدراك ى  اته عل) م� 

م�   م#ه  Oعانى  ما  أن  وvدراك  أس�ابها  على  وال�ع�ف   ، ال�m�Kjة  أخ�ه  ��الة  العاد/  الKفل 
وعل�ه �Z�Oُ    ت�ت�ات أو م�Zالت سل�>�ة ه� ناتج ع� حالة االض�Kاب واإلعاقة  ال�ى ت��aه

 ."Pال	عاناة ال!ع)ر" ت���ه هlا العامل بـ
ال���ع ال�ق��ل وال
ال إحaائ�ًا UO]  و ) ،  ٪٧٣.٩٣(بلغ$ ن��ة ال��ای� ال���Uعي لل�ق�اس >Zل  

 ) ع�  ق���ه  تقل  وعل�ه  ٠.٣٠أال  ال)؛  م�  
ول   ی�jح UYأ�عاد    ال�اب ال�عا9ف  ق�اس  مأن 
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  ت��عات   فهي  ولlلh  ال�ح�
   لالعام  على  )٠.٣٠(   نأ�ه�ت ت��عات زادت �یمتها �  ال�ج
اني
فق
 بلغ ق�B ت��عاتها    ٧  ،  ٦،  ٣أرقام  فى ال�ع
 األول وهى    ف�	ا ع�ا ثالث م)اg,   إحaائ�اً   دالة

 وعل�ه تB حlف تلh ال��اقف   ٠٬٣أقل م� 
 


ق ال�قارنة ص
ق �إج�اء ةال�اح4 $ قام ال	قارنة الD ف�ة:ص�ق   aف�ة (ال�Kال  T]����وال#�ائج . )ال

ول اآلتىUی�ض�ها ال  

ألدنى ا  رaاعياإل درجات *الب  ى�اللة الف وق ب�; م�)سD ل ق�	ة اخ�"ار "ت"  )٦(ج�ول 
  ) ٥٦(ن= ال�لى ومI	)عها ال�عا*ف ال)ج�انياألعلى فى أPعاد مق�اس  رaاعيواإل 

  اإلرaاعي األدنى   ال	�غ� ات
  ) ٢٨(ن =

  اإلرaاعي األعلى
  ) ٢٨(ن =

  داللة الف وق 

  م�O)�    ق�	ة (ت)   ع  م  ع  م
  ال�اللة

  0.01 8.420 2.17 20.50 0.19 23.96 االه�	ام ال)ج�اني.
  0.01 8.203 1.52 12.64 0.00 15.00 ال	!ار>ة االI9اب�ة. 
  0.01 10.120 1.43 12.14 0.26 14.93 ال!ع)ر Pال	عاناة.  

  ال	I	)ع ال�لي  
  ألPعاد ال�عا*ف ال)ج�اني

53.89 0.31 45.29 4.06 11.176 0.01  

 ىبــ�� م��ســK )٠.٠١داللــة ( / وجــ�د فــ�وق دالــة إحaــائ�ًا ع#ــ
 م�ــ��  )٦جــ
ول(ی�jــح مــ� 
؛ وم��Uعها ال&لى  ال�عا9ف ال�ج
اني  أ�عاد األعلى فى   رmاعيواإلدنى  األ  عيرmااإل  أف�اد درجات 


ق ال����[/) ال�عا9ف ال�ج
انيمق�اس وعل�ه ی�jح أن aف�ة (ال�Kق ال�قارنة ال
a� ی���ع.  
  ث"ات ال	ق�اس:

مق�ـــاس ث�ـــات قامـــ$ ال�اح4ـــة ���ـــاب  Cronbach's alphaمعامـــل ث"ـــات ألفـــا > ون"ـــاخ: 
ــ
اني  ــا9ف ال�جـ ــ�+
 ال�عـ ــح ام �L�9اسـ ــاخ و�Lضـ ــا >�ون�ـ ــة ألفـ ــ
ول قـ ــات  )٧(جـ ــامالت ال�4ـ ــ�B معـ قـ

  >Zل. ال�عا9ف ال�ج
اني�L�Kقة "ألفا >�ون�اخ" ل&ل مف�دة ومعامل ال�4ات ل�ق�اس 
  
 

  

 ج
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ل�ل مف دة ومعامل الS"ات  DP �قة "ألفا > ون"اخ" ق�D معامالت الB ات  )٧(ج�ول 
  ) ١٠٤=(ن >$ل ال�عا*ف ال)ج�انيل	ق�اس 

 ,g(	ث"ات معامل  ال    
ألفا لل	ق�اس >$ل 

  في  
  ال	)g, حالة حfف 

 ,g(	معامل ث"ات    ال  
ألفا لل	ق�اس >$ل 

  في  
  ال	)g, حالة حfف 

 ,g(	معامل ث"ات    ال  
ألفا لل	ق�اس >$ل 

  في  
  ال	)g, حالة حfف 

١ 0.779 ٧  0.793 ١٣  0.761 
٢ 0.780 ٨  0.792 ١٤  0.773 
٣ 0.789 ٩  0.786 ١٥  0.769 
٤ 0.775 ١٠  0.783    
٥ 0.784 ١١  0.775    
٦  0.788 ١٢  0.770    

 0.794  معامل ث"ات ال	ق�اس >$ل 
معامـل ث�اتهـا عـ� ق��ـة معامـل  لOقـ ال�عـا9ف ال�جـ
انيمفـ�دات مق�ـاس  أن    )٧ج
ول(ی�jح م�  

  ).٠.٧٩٤ث�ات ال�ق�اس >Zل وهي (

ام �اسـ�  يال�عـا9ف ال�جـ
انقامـ$ ال�اح4ـة ���ـاب ث�ـات مق�ـاس  معامل ث"ات إعـادة ال�D"�ـ@:  +

  ،Y��K�قة إعادة الL�9   انى
، ول�ع
 ال��ار>ة اإلUOاب�ـة  ٠٬٨١٤وmلغ$ ق���ه ل�ع
 االه��ام ال�ج
وهـــ� معامـــل ث�ـــات دال ،  ٠٬٨٤٠، ولل�ق�ـــاس >Zـــل  ٠٬٨١٥، ول�عـــ
 ال�ـــع�ر �ال�عانـــاة  ٠٬٨١١

  )٠.٠١إحaائ�ًا ع#
 م���T داللة (
��ح ال	ق�اس: Jم  ت�Zال�� fائa+ة لم� خالل ح�اب الL�� انى �ق�اس
لـ
/  ال�عا9ف ال�ج

م�قفـا  ١٥أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة ی�jح أن ال�ق�اس فى ص�رته ال#هائ�ـة قـ
 ت&ـ�ن مـ� 
م�قف على ثالثة اخ��ارات O+�ـار م#هـا ال�ف�ـ�ص مـا ی#اسـ] اسـ�Uاب�ه مـ� و��Lل >ل      سل�>�ا

انى ( درج�ـان ار ال4ـاالخ��ـدرجـات ) ، ٣وجهة ن�dه لهlا ال��قف  ح�ـ� OعKـى االخ��ـار األول (
) ، ٥-١) ، االخ��ار ال4ال� ( درجة واح
ة ) ح�� 4�Oـل ال�عـ
 األول االه��ـام ال�جـ
انى أرقـام ( 

و4�Lــل ال�عــ
 ال4الــ� ال�ــع�ر �ال�عانــاة  ) ،١٠-٦و4�Lــل ال�عــ
 ال4ــانى ال��ــار>ة اإلUOاب�ــة أرقــام ( 
  ) م� م�اقف ال�ق�اس  .١٥-١١أرقام ( 
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  ( إع�اد / ال"احSة )      Sار� ألشقاء ذو� االح��اجات ال�اصةك اإلیالOل)  مق�اس ثالSا: 
یهــ
ف هــlا ال�ق�ــاس إلــى ق�ــاس ال�ــل�ك اإلی4ــارT لــ
/ ع�#ــة مــ� أشــقاء  الهــ�ف مــ; ال	ق�ــاس:   

  ذو/ االح��اجات ال+اصة.
ال	ق�اس ب1اء  ال�ل�ك   خD)ات  ت#اول$  ال�ى  ال�ا�قة  وال
راسات  ال#L�dة  األ�9  على    اال9الع 

إ�Oان أب� ض�ف (    ) ،  ٢٠٠٣رLاض نایل العاس�ى (    عb ال�قای�e وم#ها  دراسةار/ وmاإلی4 
نها م���د ع�ن
س (  ٢٠١٢) ، م��
 أح�
 سعفان (    ٢٠٠٥ ) ، أحالم ح��  ٢٠١٣) ،  

ال��رUmي (   إما)  ٢٠١٢م���د و س��   
أح أب�س�Lع ح�� وشlا   [#Lو ،)  ٢٠١٧(    م، ز  Bت
  مف�دة  ٢٠$ م�  
 ت&�ن�ة  وقب#اء ال�ق�اس فى ص�رته األول

    ص�ق ال	ق�اس:
�ق الJول  ی�ضح  :العاملى
  ال�ل�ك اإلی4ارT االس�&�افي ل�ق�اس  ال��ل�ل العاملي ن�ائج )٨(ج

 )١٠٤=(ن الOل)ك اإلیSارL االس��!افي ل	ق�اس  ال��ل�ل العاملي ن�ائج )٨(ج�ول   

 العاملعلى  ال�!"ع ال	ف دة  العاملعلى  ال�!"ع ال	ف دة 
١ 0.524 ١١ 0.515 
٢ 0.513 ١٢ 0.506 
٣ 0.530 ١٣ 0.462 
٤ 0.413 ١٤ 0.459 
٥ 0.590 ١٥ 0.640 
٦ 0.575 ١٦ 0.464 
٧  0.489 ١٧ 0.456 
٨ 0.460 ١٨ 0.520 
٩  0.545 ١٩ 0.560 
١٠ 0.524 ٢٠ 0.511 

 14.21 الEFر ال3ام� 
 55.37 نG ة ال� ای� 

 55.37 نG ة ال� ای� ال��IFعي 
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٨
ول(جی�jح م� (    
ق��ة جlره ال&ام�    بلغ$ أن مف�دات ال�ق�اس ت��ع$ على عامل عام واح
م� ال��ای� فى أداء الع�#ة االس�Kالع�ة على ال�ق�اس، وت
ل ) ٪٥٥.٣٧) وف�� ن��ة (١٤.٢١(

سل�ك اج��اعى إUOابي Oق�م �ه ال�ق�Y تUاه شق�قه ال�عاق ، یه
ف إلى م�اع
ته  ع�اراته على  
واح��ام م�اع�ه و��وف اعاق�ه ، وذلh به
ف ال�+ف�ف    �اع
ه ،��Y ال�فى ال�االت ال�ى ت� 

وعل�ه    م� آالمه وضغ�9ه وم�اع
ته على ت�ق�Y ال#�� ال��/ فى الUان] ال#ف�ي واالج��اعى
بـ العامل  هlا  ت���ه   �Z�Oُ  " LارSاإلی تقل  و   "الOل)ك  أال   [UO إحaائ�ًا  وال
ال  ال�ق��ل  ال���ع 


ول   ال�jح م�  ی )؛ وعل�ه ٠.٣٠ق���ه ع� ( UYق�اس  مأن أ�عاد    ال�اب Tأ�ه�ت   ال�ل�ك اإلی4ار
� �یمتها  زادت   . إحaائ�اً   دالة  ت��عات   فهي  ولlلh  ال�ح�
   لالعام  على  )٠.٣٠(  ن ت��عات 

  ) ٢٠٦،  ٢٠٠٢ع�
 ال���
، وع[ت ب� ض��ان سع�د (
 .١)��ـ[T ال�� ال�Kف�ـة (الaـ
ق ال�قارنـة صـ
ق �ـإج�اء ةال�اح4ـ $ قامـ ال	قارنـة الD ف�ـة:صـ�ق 


ول اآلتىUوال#�ائج ی�ض�ها ال  
اإلرNاعي األدنى واألعلى  درجات �الب   ى�اللة الف@وق ب�� م�&س,ل  ق�Iة اخ� ار "ت"  )٩(ج�ول 

 OارBل&ك اإلیGعهافى مق�اس ال&IF٥٦(ن=  ال3لى وم (  
  اإلرaاعي األدنى   ال	�غ� ات

  ) ٢٨(ن =
  اإلرaاعي األعلى

  ) ٢٨(ن =
  داللة الف وق 

  �  م�O)   ق�	ة (ت)   ع  م  ع  م
  ال�اللة

 LارSل)ك اإلیO0.01 13.208 4.78 45.50 51. 57.50  ال  

ول ال�ابY وج�د فـ�وق دالـة إحaـائ�ًا ع#ـ
 م�ـ�� Uح م� الj�٠.٠١داللـة ( / ی( Kىبـ�� م��سـ 

مق�ـاس ؛ وعل�ـه ی�jـح أن ال�ـل�ك اإلی4ـارT األعلـى فـى  رmـاعياألدنـى واإل  رmاعياإل  أف�اد درجات  
 Tق ال ال�ل�ك اإلی4ار
a� ق ال����[/)ی���ع
aف�ة (ال�Kقارنة ال�.   
قامــ$ ال�اح4ــة ���ــاب  Cronbach's alphaمعامــل ث"ــات ألفــا > ون"ــاخ:  ث"ــات ال	ق�ــاس:

قـ�B معـامالت  )١٠(جـ
ول ال�ل�ك اإلی4ارT �اس�+
ام L�9قة ألفـا >�ون�ـاخ و�Lضـح مق�اس  ث�ات  
  >Zل �ك اإلی4ارT ال�لت ل�ق�اس ال�4ات �L�Kقة "ألفا >�ون�اخ" ل&ل مف�دة ومعامل ال�4ا

  

 
جات فى المقياس، والعكس أعلى الدر الحاصلين على العينة) من ٪٢٧يُشير اإلرباعى األعلى إلى ( - ١

 صحيح. 
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ل�ل مف دة ومعامل  DP �قة "ألفا > ون"اخ" ق�D معامالت الB ات   )١٠(ج�ول 
  ) ١٠٤=(ن >$ل الOل)ك اإلیSارL الS"ات ل	ق�اس 

  معامل ث"ات    ال	ف دة 
ألفا لل	ق�اس >$ل 

  في  
  حالة حfف ال	ف دة 

  معامل ث"ات    ال	ف دة 
ألفا لل	ق�اس >$ل 

  في  
   دة حالة حfف ال	ف

  عامل ث"ات  م  ال	ف دة 
ألفا لل	ق�اس >$ل 

  في  
  حالة حfف ال	ف دة 

١ 0.800 ٩  0.781 ١٧  0.801 
٢ 0.803 ١٠  0.801 ١٨  0.804 
٣ 0.805 ١١  0.804 ١٩  0.805 
٤ 0.803 ١٢  0.795 ٢٠  0.801 
٥ 0.804 ١٣  0.803  
٦  0.797 ١٤  0.802 
٧  0.805 ١٥  0.806 
٨  0.790 ١٦  0.795 

 0.806  ال	ق�اس >$ل  معامل ث"ات
معامل ث�اتها ع� ق��ة معامل    لOق  ال�ل�ك اإلی4ارT مف�دات مق�اس  أن    )١٠ج
ول(ی�jح م�  

  ).٠.٨٠٦ث�ات ال�ق�اس >Zل وهي ( 
  :@�"Dال� إعادة  ث"ات  مق�اس  معامل  ث�ات  ���اب  ال�اح4ة  �اس�+
ام  قام$   Tاإلی4ار ال�ل�ك 

ق��ة   وmلغ$   ،Y��K�ال إعادة  إعL�9قة  ث�ات  لمعامل   Y��K�ال اإلی4ارT   �ق�اسادة  >Zل    ال�ل�ك 
  )٠.٠١ًا ع#
 م���T داللة (وه� معامل ث�ات دال إحaائ�**) ٠.٨٥٤(
��ح ال	ق�اس:   Jت /
م� خالل ح�اب ال+aائf ال���Zم��Lة ل�ق�اس ال�ل�ك اإلی4ار/  ل

ده مف�   ٢٠أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة ی�jح أن ال�ق�اس فى ص�رته ال#هائ�ة ق
 ت&�ن م�  
اإل  B�Lو  ، ، درجات  ثالث   ( دائ�ا   ) ب
ائل  ثالث  م�  االخ��ار  م� خالل  ال�ق�اس  على  جا�ة 

  أح�انا ( درج�ان ) ، ( نادرا ) درجة واح
ة . 
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    ومناقشتها وتفسيرها نتائج البحث
ال#�ائجت   وم#اق�ة  وتف���  ال���  ف�وض  ص�ة  اخ��ار  الU[ء  هlا  فى   ال�اح4ة  وق
 �#اول   ، 

 
"ت"   اخ��ار   األسال�] اإلحaائ�ة األت�ة:  aائي لل��انات علىال��ل�ل اإلح  ال�اح4ة فى  ت اع��
ال���قلة   ال��ای�    ،معامل ارت�اx ب��س�ن    ،  Independent-samples t-testللع�#ات  ت�ل�ل 

 TاألحادANOVA،  "اخ��ار "ش�ف�هSchefe 
األول   الف ض  إاخ�"ار ص�ة  ارت"ا*�ة م)ج"ة ودالة  ت)ج� عالقة  ب�; حJائ�: و�1= على:  ا 

وأPعادهاال Pال	NO)ل�ة  ال�فاعل)     (  !ع)ر   ، االه�	ام   ، وأPعاده  الفه.  ال)ج�انى  وال�عا*ف 
Pال	عاناة) ال!ع)ر   ، االI9اب�ة  ،ال	!ار>ة  ال)ج�انى  االح��اجات   (االه�	ام  ذو�  أشقاء   ��ل

  ال�اصة
ل���س�ن    xاالرت�ا معامالت   Bق� �إUOاد  ال�اح4ة  قام$  الف�ض  هlا  م�   Yم�: ولل��ق >ل    ب�� 

�ال����ل�ةال ال�+�لفة  �ع�ر  (  و  �أ�عادها  
ول Uوال ال�+�لفة  �أ�عاده  ال�ج
اني  ) ١١ال�عا9ف 
 ی�ضح ذلh على ال#�� ال�الي:

 و ال!ع)ر Pال	NO)ل�ة وأPعادها ) ق�. معامالت االرت"اp ل"� س)ن ب�; >ل م;:١١ج�ول (
  )٨٥صة (ن=ل�L أشقاء ذو� االح��اجات ال�ا ال�عا*ف ال)ج�اني PأPعاده

 ال�ع�ر �ال���ل�ة  	غ��ات ال�
  ال����ع   ال	فاعل    االه	�ام  الفه� 

 ال�لي
  ال	عا!ف 
 ال�ج#اني 

 **٠.٦٤٧ **٠.٤٩٧ **٠.٦١١ ١**٠.٥٣٩ االه	�ام ال�ج#اني
 **٠.٦٦٥ **٠.٥٠٨ **٠.٥٩٧ **٠.٥٩٦ ال��ار)ة اإل&�اب�ة
 **٠.٥٥٢ **٠.٥٥٧ **٠.٥٤٦ **٠.٥٢٢ ال�ع�ر �ال�عاناة 

٠.٦٩١ **٠.٥٠٧ **٠.٦٥٢ **٠.٦١١ ����ع ال�ليال** 

ول  Uم���/ (  )١١(وم� ال 
)  ٠.٠١ی�jح أن ه#اك عالقات ارت�ا�9ة م�ج�ة دالة إحaائً�ا ع#

�  ب�� ال�+�لفةال�ع�ر  �أ�عادها  ال�+�لفةال  و  ال����ل�ة  �أ�عاده  ال�ج
اني  أشقاء   �عا9ف   T
ل  ،
  ألول. ب��قY الف�ض اذو/ االح��اجات ال+اصة، وم� ث�Z�O B الق�ل 

 
 ).٠٫٠٥)؛ في حين تشير العالمة (*) إلى أن مستوى الداللة (٠٫٠١تشر العالمة (**) إلى أن مستوى الداللة ( ١
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) ، ع�
 الع[L[ ٢٠١٧ت�فY ن��Uة الف�ض األول مع ن�ائج دراسة >ل م� صفاء رف�Y ق�اق�� (  و 
  ) وآخ�ون   f+٢٠١٧ال�  ) ع[از/   
م��  
أح�  ، ه#اك ٢٠٢٠)  أن  إلى  أشارت  وال�ى   ،  (


/ األ9فال  عالقة إUOاب�ة ب�� ال����ل�ة ، ال��افY ، ال�عا9ف ، االه��ام ، ال��ار>ة اإلUOاب�ة ل  
ال�ع�ر   ب��  ال��ج�ة  االرت�ا�9ة  �العالقة   Yی�عل ف��ا  األول  الف�ض  ن��Uة  تف���   �Z�Lو

م�   ال+اصة  االح��اجات  ذو/  أشقاء   /
ل وأ�عاده  ال�ج
انى  وال�عا9ف   ، وأ�عادها  �ال����ل�ة 
ال�#  ع�ل�ة  ع�  ناتUة  ال�عاق��   Bوأشقاءه األخ�ة  ب��  اإلUOاب�ة   العالقة  ��9عة  أن  ��ة  ح�� 

ات�اع األن�اx ال��Lة فى ال���mة وما ی��ت] عل�ه م� اك��اب سل�>�ات س�Lة لألخ�ة األس�Lة و 
و   ، و  العادی��  ال4قافى  ال�عى  درجة  ارتفاع   hلl<  Bأشقاءه  fائaاه خUت األخ�ة   /
ل ال#ف�ي 

األس�ة   اه��ام  إلى  ال#��Uة   hتل ارجاع   �Z�O آخ�  جان]  وم�   ، ال+اصة  االح��Uات  ذو/ 
األب#اء  ���ار>ة ل���ه   ج��ع  ما  وهlا   
ال��
ی وجه  على  وال�Lاض�ة  االج��اع�ة  األن�Kة  فى 

 Bاب األخ�ة مع أشقاءه�Kانى لل��� م� ح�ص األم على اص
ال�اح4ة خالل ف��ة ال�Y��K ال��
وم�اك[ ال�عاOة وال�
رL] به
ف أن   م� ذو/ االح��اجات ال+اصة فى أغل] األماك� واألن�Kة

ل�
ع�B أن�اx ال�فاعل ب�#هB م�ا یVد/ إلى ن�ع    قى الUل�ات وأjOا اءهB أث#اء تل�ZOن�ا دع�ا ألشق
و  ال�قارب  تع[L[م�   Bث وم�  األشقاء  ب��   Yال����ل�ة  ال��اف� ال�ع�ر  دراسة  مفه�م  أك
ت   
وق  ،

) أن العالقة ال����ة ال�ى تف�ضها العالقة األس�Lة ال�ى ی�ج
 بها  ٢٠٢٠أح�
 م��
 ع[از/ (  
ا  أش+اص م� ذو/  ال�4ال  االح��اجات  ال��ح
 على س��ل  تق
م$ م���LاتهB  ل+اصة م4ل  >ل�ا 

 الع��Lة إزدادت حاج�هB إلى ال�غ�ة فى ال��اع
ة م� ج��ع أف�اد األس�ة خاصة األخ�ة .
الSانى:  الف ض  ب�;   اخ�"ار ص�ة  إحJائً�ا  دالة  م)ج"ة  ارت"ا*�ة  ت)ج� عالقة  على:  و�1= 

ال PأPعادها  Pال	NO)ل�ة  الفهال!ع)ر  اإلیSارL ل�L 	��لفة:(  .، وااله�	ام ، وال�فاعل) والOل)ك 
 أشقاء ذو� االح��اجات ال�اصة.

م�:   >ل  ب��  ل���س�ن   xاالرت�ا معامالت   Bق� �إUOاد  ال�اح4ة  قام$  الف�ض  هlا  م�   Yولل��ق

ول (Uوال ،Tعلى ال#��  ١٢ال�ع�ر �ال����ل�ة �أ�عادها ال�+�لفة وال�ل�ك اإلی4ار hی�ضح ذل (

  ل�الي ا
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) ق�. معامالت االرت"اp ل"� س)ن ب�;: ال!ع)ر Pال	NO)ل�ة والOل)ك اإلیSارL ١٢ج�ول (
  )٨٥ل�L أشقاء ذو� االح��اجات ال�اصة (ن=

 ال���ل�ة ال�ع�ر � 
 ال����ع ال�لي ال	فاعل   االه	�ام   الفه� 

 **٠.٦٦١ **٠.٦٠٦ **٠.٥١٧ **٠.٥٧٠ الل�ك اإلی+ار* 

ولUح  )١٢(وم� الj�م���/ (أن ه#اك عالق  ی 
)  ٠.٠١ات ارت�ا�9ة م�ج�ة دالة إحaائً�ا ع#
ال�ع ال�+�لفةب��  �أ�عادها  �ال����ل�ة  االح��اجات  �ر  ذو/  أشقاء   T
ل  Tاإلی4ار وال�ل�ك 

  ال+اصة.، وم� ث�Z�O B الق�ل ب��قY الف�ض ال4انى. 
  ) Yت�ف� 
ال4انى مع ن�ائج دراسة م�وة ع�
 ال���  Emily A) ،  ٢٠١٨وت�فY ن�ائج الف�ض 

Jones(2020)    ،Mustafa Ayperi(2020)    أشارت ب��  وال�ى  إUOاب�ة  عالقة  وج�د  إلى 
�عb أ�عاد ال�ع�ر �ال����ل�ة وم#ها ال�فاعل وااله��ام وال�ل�ك اإلی4ار/ وال�فاعل اإلUOابي ب�� 

  األخ�ة وأشقاءهB م� ذو/ االح��اجات ال+اصة . 
ال4انى فى   الف�ض  ال���� و�Z�L تف��� ن��Uة  أن  الع��  ض�ء  ل
/ األ9فال ب��Kر  ت��Kر  ل�ة 

ال�#��ة    rن�  hلl<و  ، لألس�ة  واالج��اعى  ال�عل��ي  ال����/  م#ها  ع�امل  ع
ة  على   
وتع��
  BO
تق ل��اولة  �Oعى  ال�عاق  شق�قه  تUاه  �ال����ل�ة  �Oع�   /lال والKفل   ، للKفل  االج��اع�ة 

ل ال��Kع�ة ال�لقائ�ة ال�ى Oق�م بها  Zال م� األفعاالع�ن وال�ع�ر �ال����ل�ة واإلی4ار الO /lع
 ش
الف�د ل�ق
BO ال��اع
ة لآلخ� به
ف ال�+ف�ف ع#ه ، أو م
 ی
 الع�ن فى أم� ما ل��اع
ته ، >�ا 

أح�
 سعف  
(م�� ،  أشار  الف�د  ٢٠١٢ان  أن شع�ر  إلى  فى  )  اآلخ� ورغ��ه  تUاه  �ال����ل�ة 
ال لع�ل�ة  ه�ن�اج  ذاته  على  وvی4اره  ت�ف�هم�اع
ته  وما   ��#    Bدع م�  وال�
رس�ة  األس�Lة  ال���ة 

  ورعاOة . 
: و�1= على: ت)ج� عالقات ارت"ا*�ة م)ج"ة دالة إحJائً�ا ب�; الSال^اخ�"ار ص�ة الف ض    

وال!ع)ر  اإلI9اب�ة،  وال	!ار>ة  ال)ج�اني،  ال	��لفة:(االه�	ام  PأPعاده  ال)ج�اني  ال�عا*ف 
  LارSل)ك اإلیOعاناة) وال	الPأشقاء L� ات ال�اصة ذو� االح��اج ل

م�:   >ل  ب��  ل���س�ن   xاالرت�ا معامالت   Bق� �إUOاد  ال�اح4ة  قام$  الف�ض  هlا  م�   Yولل��ق

ول�عا9ف ال�ج
اني الUوال ،Tعلى ال١٣ (وال�ل�ك اإلی4ار hى #�� ال�ال ) ی�ضح ذل  
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 ) ق�. معامالت االرت"اp ل"� س)ن ب�;: ال�عا*ف ال)ج�اني  والOل)ك اإلیSارL ١٣ج�ول (
  )�٨٥ االح��اجات ال�اصة (ن=ل�L أشقاء ذو 

 ال	عا!ف ال�ج#اني 
 ال����ع ال�لي ال�ع�ر �ال�عاناة  ال��ار)ة اإل&�اب�ة االه	�ام ال�ج#اني

 **٠.٥٠٢ **٠.٥٠٨ **٠.٥٩٥ **٠.٥٣٤ الل�ك اإلی+ار* 

ولUال م���/    ال�ابY  وم�   
ع# إحaائً�ا  دالة  م�ج�ة  ارت�ا�9ة  عالقات  ه#اك  أن  ی�jح 

ب�٠.٠١( ب��  ال)  ال�+�لفة�  �أ�عاده  ال�ج
اني  ذو/  �عا9ف  أشقاء   T
ل  Tاإلی4ار وال�ل�ك 
  .ال4ال� االح��اجات ال+اصة، وم� ث�Z�O B الق�ل ب��قY الف�ض 

ن� مع  ال4ال�  الف�ض  ن��Uة   Yت�فBإب�اه� الغ#ى   
ع�  
أح� دراسة  ،  ٢٠٠٣(  ائج   (
Yaoguo,etal.,(2012)   )ق�اق�� Y٢٠١٧، صفاء رف�.(  

��Uة هlا الف�ض إلى ما تB ذ>�ه �اإل9ار ال#�d/ لل��� م� ح�� أن ال�عا9ف  �جع ال�اح4ة نوت
اإلی4ار/   ال�ل�ك   
Oع وأjOا   ، لإلی4ار  دافعا  وه�  ی#قaه  أو  اآلخ�  �O�اجه  ل�ا  اس��عار  ه� 
سل�>ا مjادا لل�ل�ك األنانى الl/ ی#�d إل�ه على أنه ال�عى ل��ق�Y ال�aالح ال�+�aة دون  

ال�عا9ف ،ك�ا أن ه#اك آثارا إUOاب�ة ت�
و فى  aالح اآلخ��L  اع��ار م وهlا ی�#افى مع مفه�م 
��9عة العالقة ب�� األخ�ة وأشقاءهB م� ذو/ االح��اجات ال+اصة ت�4ل$ فى أن األخ�ة �O�ف�
وا 

ی
فع  hوذل ال�عاق��   Bأشقاءه مع  ال�عامل  فى   Bخ��ته م�اولة هم�  على  اإلص�ار  ن��   B
وال�فاع  Bته
وتق
BOم�اع  Bمعه اج��اع�ا   ل   Bوتق�له  BاناتهZمvو  Bراته
�ق لالرتقاء   Bله الع�ن   
ی

ونف��ا ، وL#عeZ ذلh إUOا�ا على ال&��4 م� ال�dاه� ال�ل�>�ة فى ال�فاعل ب�� األشقاء وم�  
  تلh ال�dاه� ( اإلی4ار ، ال�عاون ، االه��ام ، ال�عا9ف ).

  

  

ال اPع  الف ض  ص�ة  ت)ج�اخ�"ار  على:  و�1=  إح  :  دالة  ذو� ف وق  أشقاء  ب�;  Jائً�ا 
ال! مق�اس  في  ال�اصة  ال	��لفةاالح��اجات  PأPعاده  Pال	NO)ل�ة  ،  ع)ر  وااله�	ام  الفه.،   )

 وال�فاعل) ت جع إلى عاملي: ال1)ع، و*"�عة إعاقة األشقاء.
ق�B >ل   إUOاد  ال��زLع م� خالل  اع�
ال�ة  �ال��قY م�  ال�اح4ة  قام$  الف�ض  ولل��قY م� هlا 


ول (: معاملي: االم�Uل&ل م#ه�ا، وال Tأ ال�ع�ارK+على ١٤ل��اء،  وال�ف�9ح وال hی�ضح ذل (
  ال#�� ال�الي 
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) إI9اد ق�. معاملي: االل�)اء، وال�ف *ح وال�Dأ ال	ع�ارL ل�ل م1ه	ا ل�رجات ١٤ج�ول (
  ) ٨٥ال	ف�)ص�; على مق�اس ال!ع)ر Pال	NO)ل�ة >	sش ات على اع��ال�ة ال�)ز�ع (ن= 

  ال01أ ال�ع�ار*  االل	�اء  ع �ال�	غ�
 لالل	�اء 

  ال01أ ال�ع�ار*  ال	ف�!ح
 لل	ف�!ح 

 ٠.٥١٧ ٠.٣٦٤ ٠.٢٦١ ١.٦١٨- ٢.٣٣٣ الفه� 
 ٠.٥١٧ ٠.٤٧٦ ٠.٢٦١ ١.٤٩٦- ٣.٠٣٧ االه	�ام  
 ٠.٥١٧ ٠.١٥٩ ٠.٢٦١ ١.٢٦٤- ٣.٢٥٩ ال	فاعل  

  ال����ع ال�لي
 لل���ل�ة 

٠.٥١٧ ٠.٧٦٨ ٠.٢٦١ ١.٤٩٧- ٧.٣١٤ 

��ة االل��اء، وال�ف�9ح أقل م� ضعف ال+Kأ ال�ع�ارT ل&ل م#ه�ا،  ) أن ق١٤
ول (ی�jح م� ج
اع�
ال على  مVشً�ا   
Oع ال��زLعم�ا  لع�#���  ،    �ة  (ت)  اخ��ار  �اس�+
ام  ال�اح4ة  قام$   
وق

ال�ع�ر   في  ال+اصة  االح��اجات  ذو/  أشقاء  ب��  الف�وق  واتUاه  داللة  لل�ع�ف على  م��قل��� 

ول (ا ال�+�لفةوال�ال����ل�ة �أ�عادهUالعاد/، وال Yإلى عامل ال#�ع لل�ق� T]ی�ضح  ١٥�ي تع (

  ىذلh >�ا یل
ن�ائج اس���ام اخ�"ار(ت) لع���1; م�Oقل��; لل�ع ف على داللة واتIاه  )١٥ج�ول (

وال�ي تع&L  وأPعادهاال	NO)ل�ة  ال!ع)رaالف وق ب�; أشقاء ذو� االح��اجات ال�اصة في 
  )٨٥(ن= ال1)عإلى عامل 

  االن�8اف   ال�	�س5 الع#د  ��عةال�� ال�	غ��
 ال�ع�ار* 

ق��ة  
 (ف)

ق��ة  
 (ت)

p. 
value 

 :�	  م
 ال#اللة 

  الفه� 
 

  ال   ٠.٦٢٣ ٠.٤٦٥ ٠.٢٤٤ ٢.١٤٦ ٢٢.١٥٣ ٣٩ ال>)�ر 
  ی�ج#  
  داللة 
 إح<ائ�ة

 ٢.٤٩٨ ٢٢.٣٩١ ٤٦ اإلناث 
 ٠.٢١٥ ٢.١٧٢ ١.٥٥٨ ٢.٥٢٧ ٢٩.٣٣٣ ٣٩ ال>)�ر  االه	�ام  

 ٣.٣٠٢ ٣٠.٧٣٩ ٤٦ ث اإلنا
 ٠.٥٤٥ ٢.٢٩٤ ٠.٣٧٠ ٢.٩٠١ ٢٩.٢٨٢ ٣٩ ال>)�ر  ال	فاعل  

 ٣.٣٩٦ ٣٠.٨٦٩ ٤٦ اإلناث 
  ال����ع ال�لي

 لل�ع�رBال���ل�ة 
 ٠.١٦١ ٢.٠٦٩ ١.٩٩٧ ٥.٨٨٧ ٨٠.٧٦٩ ٣٩ ال>)�ر 
 ٨.١٠٥ ٨٤ ٤٦ اإلناث 
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ول  Uال إحaائ�ً ال�ابY  وم�  دالة  ف�وق   
ت�ج ال  أنه  ذ ی�jح  أشقاء  ب��  االح��اجات  ا  و/ 
وااله��ام    ،Bالفه ال�+�لفة:(  �أ�عادها  �ال����ل�ة  ال�ع�ر  في  إلى ال+اصة   T]تع وال�فاعل)   ،

  ،  عامل ال#�ع
ولل�ع�ف على داللة الف�وق ب�� أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة في ال�ع�رmال����ل�ة �أ�عادها  

��ح
، وذو/ اإلعاقة الlه#�ة، وذوT (ذو/ إعاقة الال�+�لفة وال�ي تع[T إلى ��9عة إعاقة األشقاء:
  

ول (ANOVAف�x ال��>ة)، قام$ ال�اح4ة �اس�+
ام ت�ل�ل ال��ای� في اتUاه واحU١٦، وال  (

  ی�ضح ذلh على ال#�� ال�الي:
لل�ع ف على داللة   ANOVA) ن�ائج اخ�"ار ت�ل�ل ال�"ای; في اتIاه واح� ١٦ج�ول (

وال�ي تع&L  وأPعادها ال	NO)ل�ة  ال!ع)ر9 ف�اجات ال�اصة الف وق ب�; أشقاء ذو� االح�
  ) ٨٥إلى *"�عة إعاقة األشقاء (ن=

 CایD	ع   م<#ر ال���  م
 ال��Bعات 

  م	�*  ق��ة ف  ال	DایC  د. ح
 ال#اللة 

 0.01 ٩.٦٧٩ ٤٣.٦٦١ ٢ ٨٧.٣٢١ ب�C ال����عات  الفه� 
 ٤.٥١١ ٨٢ ٣٦٩.٩٠٢ داخل ال����عات 

  ٨٤ ٤٥٧.٢٢٤ ال01ــأ 
  االه	�ام  

 
 4.935 0.01 ٤١.٦٤٠ ٢ ٨٣.٢٨١ �C ال����عات ب

 ٨.٤٣٩ ٨٢ ٦٩١.٩٦٦ داخل ال����عات 
  ٨٤ ٧٧٥.٢٤٧ ال01ــأ 

  ال	فاعل  
 

 دالةغ��  0.585 ٦.٢٨٠ ٢ ١٢.٥٦٠ ب�C ال����عات 
 ١٠.٧٢٩ ٨٢ ٨٧٩.٧٤٦ داخل ال����عات 

  ٨٤ ٨٩٢.٣٠٦ ال01ــأ 
  ال����ع ال�لي
 ��ل�ة ال�ع�ر �ال�

0.01 4.483 ٢٢١.٤٤٦ ٢ ٤٤٢.٨٩١ ����عات ب�C ال 
 ٤٩.٣٩٤ ٨٢ ٤٠٥٠.٣٣٢ داخل ال����عات 

  ٨٤ ٤٤٩٣.٢٢٤ ال01ــأ 

ول (Uح أنه:١٦وم� الj�ی (  

) ب�� أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة في >ل ٠.٠١ت�ج
 ف�وق دالة إحaائً�ا ع#
 م���/ (  - 
 تع[T إلى ��9عة إعاقة األشقاء.  ة لل����ل�ة )م�: (الفهB، وااله��ام ، وال
رجة ال&ل�
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ولScheffeولل�ع�ف على اتUاه تلh الف�وق، قام$ ال�اح4ة �اس�+
ام اخ��ار ش�ف�ه  Uوال ،  
  ى ال) ی�ضح ذلh على ال#�� ال�١٧(
  

في >ل   لل�ع ف على اتIاه الف وق  Scheffe) ن�ائج اس���ام اخ�"ار ش�ف�ه ١٧ج�ول (
ة لل	NO)ل�ة ت"ًعا ل	�غ�  *"�عة إعاقة األشقاء وال�رجة ال�ل�م;: الفه.، وااله�	ام ، 

  ) ٨٥(ن=
ً  التوحد  المجموعات والمتوسطات   ذوى فرط الحركة المعاقون ذهنيا

  التوحد  الفهم 
٢٢٫٣٥٩ 

 ---------- ١٫٧٨٠ ١٫٠١١ * 

 ً   المعاقون ذهنيا
٢٣٫٣٧٠ 

  --------- ٢٫٧٩١ ** 

  ذوى فرط الحركة
٢٠٫٥٧٩ 

   ----------- 

  التوحد  تمام  االه
٢٩٫٥٨٩ 

 ---------- ٠٫٤٨٤ *  ١٫٩٢٩ 

 ً   المعاقون ذهنيا
٣١٫٥١٩ 

  --------- ٢٫٤١٣ * 

  ذوى فرط الحركة
٢٩٫١٠٥ 

   -------- 

  المجموع الكلي 
 للمسئولية  

  التوحد 
٨١٫٨٤٦ 

 ------- ٢٫٣١٩ ** ٣٫٧٦٤ * 

 ً   المعاقون ذهنيا
٨٥٫٥٩٢ 

  ------ ٦٫٠٦٦ ** 

  ذوى فرط الحركة
٧٩٫٥٢٦ 

  -- --------- 


ول (ومUح اآلتي: �١٧ الj�ی (  
 - ) م���/   
إحaائً�ا ع# دالة  ف�وق   
وذو/ ٠.٠٥ت�ج ال��>ة   xف�  Tذو األشقاء  ب��   (

  .
 ال��ح
 في درجة الفهB لaالح ذو/ ال��ح
) ب�� األشقاء ال�عاق�ن عقل�ًا وذوT ف�x ٠.٠١ت�ج
 ف�وق دالة إحaائً�ا ع#
 م���/ (  - 

 �� ذه#�ًا. لaالح ال�عاق ال��>ة في ال�ع�ر �ال�عاناة 
 -  ) م���/   
ع# إحaائً�ا  دالة  ف�وق   
عقل�ًا  ٠.٠٥ت�ج ال�عاق�ن  األشقاء  ب��   ( xوف�

 في االه��ام لaالح ال�عاق�� ذه#�ًا.  ال��>ة 
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) ب�� األشقاء ذو/ ال��ح
 وال�عاق�� ذه#�ُا  ٠.٠١ت�ج
 ف�وق دالة إحaائً�ا ع#
 م���/ ( - 
 �ًا. ال�عاق�� ذه#  في ال
رجة ال&ل�ة لل����ل�ة لaالح

 - ) م���/   
إحaائً�ا ع# دالة  ف�وق   
وذوT ٠.٠٥ت�ج ال��>ة   xف� ذو/  األشقاء  ب��   (
 .
 ال��ح
 في ال
رجة ال&ل�ة لل����ل�ة لaالح ذو/ ال��ح

) ب�� األشقاء ذو/ ف�x ال��>ة وال�عاق��  ٠.٠١ت�ج
 ف�وق دالة إحaائً�ا ع#
 م���/ (  - 
 ه#�ًا.ذه#�ُا في االه��ام لaالح ال�عاق�� ذ 

ن  Yع�اس  ت�ف وأس�اء  الق��ي  ال�هاب   
ع� خ�لة  م�  >ل  دراسة  ن��Uة  مع  ال�ا�ع  الف�ض  �ائج 
، و�Z�L تف��� ن��Uة هlا الف�ض ف��ا   Mustafa &Ayberi(2020)) ، و ٢٠١٥ال
ل��ي (  

ی�علY �ع
م وج�د ف�وق فى ال�ع�ر �ال����ل�ة ب�� أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة ت�جع إلى  
ث) م� األخ�ة العادی�� ح�� تع
 ال����ل�ة مKل�ا ح��Lا وLع��
 على  ( ذ>�ر / إنا  عامل ال#�ع

ن�� الف�د وع�ل�ة ال�#��ة االج��اع�ة ، وLع
 ت��ل الKفل لل����ل�ة ه� أح
 أسال�] ال���mة ال�ى  
  ، الl>�ر واإلناث  ذلh >ال م�  فى   Yف�Lو الKف�لة  م#l س#�ات  األب#اء  ت��mة  فى  األس�ة  ت��عها 

�ال�وLع ال�ع�ر   
ال���Kع   ع�ل�ة   YL�9 وع�   ،  �Lاآلخ� مع  ال�عا9ف  ل#��  هامًا  أم�ًا  ���ل�ة 
االج��اعى Oأتى ه#ا ال
ور األس�T فى ت#��ة ال�ع�ر �ال����ل�ة ل
/ األخ�ة تUاه أشقاءهB م� 
ذو/ االح��اجات ال+اصة ع� YL�9 ت��UعهB على ال��ار>ة فى ال��اقف واألن�Kة االج��اع�ة  

ا  Bال�ل�>وتعل  xالعادی�� فى ع�ل�ة  ألن�ا الl>�ر واإلناث  ی�
و ه#اك اخ�الفا ب��  ال��Lة وال  �ة 
  تعلB وت#��ة ال�ع�ر �ال����ل�ة >�ا أشارت ن�ائج ال��� ال�الى . 

وف��ا ی�علY �االخ�الف فى �عb أ�عاد ال�ع�ر �ال����ل�ة ل
/ األخ�ة تUاه أشقاءهB م� ذو/  
ج�د ف�وق فى �ع
 ال�فاعل >أح
 أ�عاد ال�ع�ر ائج إلى ع
م و االح��اجات ال+اصة أشارت ال#�

�ال����ل�ة و�Z�L تف��� ذلh فى ض�ء أن ع�ل�ة ال�فاعل تع��
 على ال��ار>ة االج��اع�ة فى  
ب� ال�فاعل   Yی��ق أن   �Z�O  hلlول اللع]  م4ل  ال�+�لفة  ن�ع  األن�Kة  اخ�لف$  مه�ا  األخ�ة   �

ة ع#
ما �ZOن ه#اك تقارب فى الع��  �ه و�amرة خاصدون ال�اجة إلى ت
رL] أو ت�ج  اإلعاقة
  ال[م#ى .

ب��  إحaائ�ا  دالة  ف�وق  وج�د  إلى  ال���  ن�ائج  أشارت  وااله��ام   Bالفه  /
ب�ع  Yی�عل وف��ا 
أشقاء    /
أب ح��   Yلل�ق� اإلعاقة  ل#�ع  ت�جع  ال+اصة  االح��اجات  ذو/  م�   Bوأشقاءه األخ�ة 

م� أشقاء ذو/ اض�Kاب ال��ح
 وف�x    فهB وااله��امال�عاق�� ذه#�ا درجات أفjل فى م���/ ال
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ال���Kة   اإلعاقة  ذو/  خاصة  عقل�ا  ال�عاق��   fائaأن خ إلى   hذل إرجاع   �Z�Lو  ، ال��>ة 
�ال�فاعل    Yی�عل ف��ا  ال��>ة   xوف�  
ال��ح أ9فال   fائaخ ع�  وUOvا�ا  ما  ن�عا  ت+�لف 

لة م� الع[لة �ى تع�� فى حااالج��اعى وال��ار>ة فى األن�Kة ، على عeZ حاالت ال��ح
 ال
م�   aOع]   /lال األم�  الع
وان�ة  ال�ل�>�ات   bع� وdLه�ون   �Lاآلخ� ع�  ال�ام  واالن��اب 
��9عة ال�فاعل ب�#هB و��m أخ�تهB العادی�� ، و>lلh تعانى حاالت ف�x ال��>ة م� صع�mة فى  

UOعل  hذل و>ل   �Lلآلخ� واإلساءة   ، والع
وان   ، االج��اع�ة  العالقات   �L�&م�   ت ن�عا    ه#اك 
م�ا ی��ت] عل�ه ق�aر فى ال�ع�ر   ال�فاعل ال�ل�ي ب�� األخ�ة وأشقاءهB م� ذو/ ف�x ال��>ة

  . �ال����ل�ة 
  

  uال�ام الف ض  ص�ة  ذو�  اخ�"ار  أشقاء  ب�;  إحJائً�ا  دالة  ف وق   �ت)ج على:  و�1=   :
�ال)ج ال	��لفة:(االه�	ام  PأPعاده  ال)ج�اني  ال�عا*ف  في  ال�اصة  وال	!ار>االح��اجات  ة اني، 

 إلى عاملي: ال1)ع، و*"�عة إعاقة األشقاء.  ت جعاإلI9اب�ة، وال!ع)ر Pال	عاناة) 
ولل��قY م� هlا الف�ض قام$ ال�اح4ة �ال��قY م� اع�
ال�ة ال��زLع م� خالل إUOاد ق�B >ل م�: 


ول (Uل&ل م#ه�ا، وال Tأ ال�ع�ارK+عل١٨معاملي: االل��اء،  وال�ف�9ح وال hى ال#��  ) ی�ضح ذل
  ي:ال�ال

) ق�. >ل م; معامل االل�)اء، وال�ف *ح وال�Dأ ال	ع�ارL ل�ل م1ه	ا ل�رجات ١٨ج�ول (  
  ) ٨٥ال	ف�)ص�; على مق�اس ال�عا*ف ال)ج�اني >	sش ات على اع��ال�ة ال�)ز�ع (ن=

  ال01أ ال�ع�ار*  االل	�اء  ع ال�	غ��
 لالل	�اء 

  ال01أ ال�ع�ار*  ال	ف�!ح
 لل	ف�!ح 

 ٠.٥١٧ ١.٠١ ٠.٢٦١ ٠.٢٦٩- ١.٩٨ #انيااله	�ام ال�ج
 ٠.٥١٧ ٠.٩٨ ٠.٢٦١ ٠.٤٥٧- ١.٣٧ ال��ار)ة اإل&�اب�ة
 ٠.٥١٧ ١.٠١ ٠.٢٦١ ٠.٣٣٠- ١.٥٣ ال�ع�ر �ال�عاناة 
  ال����ع ال�لي 
 لل	عا!ف ال�ج#اني 

٠.٥١٧ ٠.٩١ ٠.٢٦١ ٠.٤٢- ٤.٤١ 

#ه�ا،  ل�ع�ارT ل&ل م) أن ق��ة االل��اء، وال�ف�9ح أقل م� ضعف ال+Kأ ا١٨ی�jح م� ج
ول (  
 ،
  ).٢٣٤ -٢٣٣:  ٢٠١٦م�ا Oع
 مVشً�ا على اع�
ال�ة ال��زLع (ع[ت ع�
 ال���
 م��



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٨٧  

وق
 قام$ ال�اح4ة �اس�+
ام اخ��ار (ت) لع�#��� م��قل��� لل�ع�ف على داللة واتUاه الف�وق ب��  
إلى عامل    جعت� أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة في ال�عا9ف ال�ج
اني �أ�عاده ال�+�لفة وال�ي  


ول (اUا یلي: ١٩ل#�ع، وال�< hی�ضح ذل (  
) ن�ائج اس���ام اخ�"ار(ت) لع���1; م�Oقل��; لل�ع ف على داللة واتIاه ١٩ج�ول (  

الف وق ب�; أشقاء ذو� االح��اجات ال�اصة في ال�عا*ف ال)ج�اني وال�ي تع&L إلى عامل 
  )٨٥(ن= ال1)ع

  ف  االن�8ا ال�	�س5 الع#د  ال����عة ال�	غ��
 ال�ع�ار* 

��ة  ق 
 (ف)

  ق��ة  
 (ت)

p. 
value 

 :�	  م
 ال#اللة 

  االه	�ام  
 ال�ج#اني 

   ٠.٢٨ ٠.٠٣٥ ١.١٦ ٢.٢١ ٢٢.٦٢ ٣٩ ال>)�ر 
  غ�� 
   دالة

 ١.٨٠ ٢٢.٦٣ ٤٦ اإلناث 
  ال��ار)ة  
 اإل&�اب�ة

 ٠.١٧ ٠.٧٤ ١.٩٣ ١.١٧ ١٤.١٨ ٣٩ ال>)�ر 
 ١.٥٣ ١٣.٩٦ ٤٦ اإلناث 

  ال�ع�ر 
 �ال�عاناة 

٠.٨٧ ٠.٠٥ ٠.٠٣ ١.٥٥ ١٣.٨٢ ٣٩ ل>)�ر ا
 ١.٥٤ ١٣.٨١ ٤٦ اإلناث  ٠

ال����ع  
 ال�لي 

 ٠.٧٨ ٠.٢٣ ٠.٠٨ ٤.٤٣ ٥٠.٦١ ٣٩ ال>)�ر 
 ٤.٤٤ ٥٠.٣٩ ٤٦ اإلناث 


ول ال�ابY ی�jح أنه ال ت�ج
 ف�وق دالة إحaائً�ا ب�� أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة Uوم� ال
ولل�ع�ف على داللة الف�وق ب��  ،  ال#�ع  [T إلى عامل  ده ال�+�لفةتعفي ال�عا9ف ال�ج
اني �أ�عا 

أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة في ال�عا9ف ال�ج
اني �أ�عاده ال�+�لفة وال�ي تع[T إلى ��9عة  
األشقاء    إعاقة 
( ذو/ إعاقة ال��ح
، وذو/ اإلعاقة الlه#�ة، وذوT ف�x ال��>ة)، قام$ ال�اح4ة �اس�+
ام ت�ل�ل  


ول (ANOVAح
 � في اتUاه واال��ای Uعلى ال#�� ال�الي ٢٠، وال hی�ضح ذل (  
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لل�ع ف على داللة   ANOVA) ن�ائج اخ�"ار ت�ل�ل ال�"ای; في اتIاه واح� ٢٠ج�ول (
الف وق ب�; أشقاء ذو� االح��اجات ال�اصة في ال�عا*ف ال)ج�اني وال�ي تع&L إلى  

  ) ٨٥*"�عة إعاقة األشقاء (ن= 
  م<#ر
 CایD	ال 

  م���ع
 ال��Bعات 

  م	�*  ق��ة ف  ال	DایC  د. ح
 ال#اللة 

  االه	�ام 
 ال�ج#اني 

  غ��  ٢٬١٥٨ ٨.٢٩٨ ٢ ١٦.٥٩٥ ب�C ال����عات 
 ٣.٨٤٦ ٨٢ ٣١٥.٣٥٨ داخل ال����عات  دالة

  ٨٤ ٣٣١.٩٥٣ ال01ــأ 
  ال��ار)ة 
 اإل&�اب�ة

  غ��  ٢٬٣٤٠ ٤.٢٨٥ ٢ ٨.٥٧٠ ب�C ال����عات 
 ١.٨٣١ ٨٢ ١٥٠.١٣٦ داخل ال����عات  دالة

  ٨٤ ١٥٨.٧٠٦ 01ــأ ال
  ال�ع�ر
 �ال�عاناة 

 0.05 ٤٬٧٣٤ ١٠.٣٠٠ ٢ ٢٠.٥٩٩ ب�C ال����عات 
 ٢.١٧٥ ٨٢ ١٧٨.٣٨٩ داخل ال����عات 

  ٨٤ ١٩٨.٩٨٨ ال01ــأ 
  ال����ع ال�لي
 لل	عا!ف ال�ج#اني 

 0.05 ٣٬٥٩٩ ٦٥.٩٨٧ ٢ ١٣١.٩٧٣ ب�C ال����عات 
 ١٨.٣٣٣ ٨٢ ١٥٠٣.٢٧٤ داخل ال����عات 

  ٨٤ ١٦٣٥.٢٤٧ 0ــأ ال1

ول (Uح اآلتي: ٢٠وم� الj�ی (  

 - ) م���/   
ع# إحaائً�ا  دالة  ف�وق   
في ٠.٠٥ت�ج ال+اصة  االح��اجات  ذو/  أشقاء  ب��   (
 ال�ع�ر �ال�عاناة تع[T إلى ��9عة إعاقة األشقاء. 

 - ) م���/   
ع# إحaائً�ا  دالة  ف�وق   
ال+اص٠.٠٥ت�ج االح��اجات  ذو/  أشقاء  ب��  في )  ة 
  ل&ل�ة على مق�اس ال�عا9ف ال�ج
اني تع[T إلى ��9عة إعاقة األشقاء. ال
رجة ا

ش�ف�ه   اخ��ار  �اس�+
ام  ال�اح4ة  قام$  الف�وق،   hتل اتUاه  على  
ول  Scheffeولل�ع�ف Uوال  ،
  ) ی�ضح ذلh على ال#�� ال�الي ٢١(
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ق في >ل  لل�ع ف على اتIاه الف و Scheffe) ن�ائج اس���ام اخ�"ار ش�ف�ه ٢١ج�ول (
ل!ع)ر Pال	عاناة، وال�رجة ال�ل�ة على مق�اس ال�عا*ف ال)ج�اني ت"ًعا ل	�غ�  *"�عة  م;: ا

  ) ٨٥إعاقة األشقاء (ن=
 ذو: ف�M ال�8)ة ال�عاق�ن ذه�Jاً  ال	�ح#  ال����عات وال�	�س0ات 

  ال�ع�ر 
 �ال�عاناة 

  ال	�ح# 
١٣.٧٦٩ 

 ---------- ٠.٧١٦ ٠.٦٣٨ 

  ال�عاق�ن ذه�Jاً 
١٤.٤٠٧ 

 --- ------ ١.٣٥٥* 

  ذو: ف�M ال�8)ة
١٣.٠٥٣ 

   ----------- 

  ال����ع ال�لي
 لل	عا!ف ال�ج#اني 

  ال	�ح# 
٥٠.٢٣١ 

 ---------- ١.٤٩٣ * ١.٨٨٠* 

  ال�عاق�ن ذه�Jاً 
٥٢.١١١ 

  --------- ٣.٣٧٤* 

  ذو: ف�M ال�8)ة
٤٨.٧٣٧ 

   ----------- 


ول (Uح اآلتي: ٢١وم� الj�ی (  
إحaائ�ً  -   دالة  ف�وق   
م���/  ت�ج  
ع# ف�x  ٠.٠٥( ا   Tوذو عقل�ًا  ال�عاق�ن  األشقاء  ب��   (

 ال��>ة في ال�ع�ر �ال�عاناة لaالح ال�عاق�� ذه#�ًا. 
) ب�� األشقاء ال�عاق�ن عقل�ًا وذوT ال��ح
 في ٠.٠٥ت�ج
 ف�وق دالة إحaائً�ا ع#
 م���/ ( - 

.
 ال
رجة ال&ل�ة لل�عا9ف ال�ج
اني لaالح ذو/ ال��ح
دالة    -  ف�وق   
ع#
  ت�ج (إحaائً�ا  ف�x  ٠.٠٥م���/   Tوذو عقل�ًا  ال�عاق�ن  األشقاء  ب��   (

 ال��>ة في ال
رجة ال&ل�ة لل�عا9ف ال�ج
اني لaالح ال�عاق�� عقل�ا. 
) ب�� األشقاء ذو/ ف�x ال��>ة وذوT ال��ح
  ٠.٠٥ت�ج
 ف�وق دالة إحaائً�ا ع#
 م���/ (  - 

 
 .في ال
رجة ال&ل�ة لل�عا9ف ال�ج
اني لaالح ذو/ ال��ح
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) ، و م��
 أح�
  ٢٠٠٣الف�ض ال+امe مع ن�ائج دراسة أح�
 ع�
 الغ#ى إب�اه�B (  ت�فY ن��Uة  
ح�� ت#اول$ تلMuthia &Duma(2020)   h) ،  ٢٠١٨) ،ه�ة ال�K] أح�
 (  ٢٠١٧(  جاد  

  Bف�ات م� ذو/ االح��اجات ال+اصة وأشقاؤه /
  .ال
راسات مفه�م ال�عا9ف وأن�اعه ل
اإلناث م� األخ�ة العادی�� فى و د ف�وق دالة ب�� الl>�ر  ل+اصة �ع
م وج� و�Z�L تف��� ال#��Uة ا

  rی�ت� ال�عا9ف  أن  فى ض�ء  ال+اصة  االح��اجات  ذو/  م�   Bأشقاؤه تUاه  ال�ج
انى  ال�عا9ف 
ال��عا9ف معه وvدراكه �آالمه وأوجه   ��Zل >��� �األلB وال�عاناة ال�ى �Oع� بها ال�+f تUاه 

ل حاج�ه   /
وم ل
Oه  وmالالق�aر   ، الl>�ر ل��اع
ه  م�  ال+اصة  االح��اجات  ذو/  فأخ�ة  �الى 
معاناة أشقاءهB واح��اجاتهB االج��اع�ة ، االنفعال�ة ، ال��L�mة و�Lع�ون أjOا  واإلناث Oع���ن  

�ال�أث�� ال�ل�ي ل�ج�د 9فل معاق داخل األس�ة س�اء >ان هlا ال�أث�� على األب واألم أو على  
  ، أjOا  العادی��  ن�� األخ�ة  ت+�لف  دراسة  ول&�  ن��Uة  مع  لل���   eال+ام الف�ض  Uة 
Yaouguo,etal.,(2012)    ) م��
 ع[از/   
أح� م#ه�ا  ٢٠٢٠،  >ل  أشارت  وال�ى  أن )  إلى 

  /
م���/ ال�عا9ف ل
/ اإلناث م� أخ�ة ذو/ االح��اجات ال+اصة أعلى م� م���/ ال�عا9ف ل
  الl>�ر . 

وج�د   ع
م   eال+ام الف�ض  ن�ائج  أ�ه�ت   hلl<اوaإح دالة  ذو/  ف�وق  أشقاء  ب��  ئ�ا 
ن�ائج   ذلh مع   Yف�Lو االج��اع�ة  وال��ار>ة  ال�ج
انى  االه��ام   /
فى �ع ال+اصة  االح��اجات 

مع    )(Emily,etal., 2017دراسة   �االع��ار  ج
ی�ا  تفاعال  األخ�ة  ب��  العالقات  ت�ف�  ح�� 
األخ ب��  العالقات   hتل ال�ق$ معا وت����  >��4ا م�  األخ�ة  ال قjاء  إتاحة  فى  ل�علB  �ة  ف�صة 

ال االج��اع�ة  ال�هارات  م�   
م�  �الع
ی ن�عا  ه#اك  UOعل  وهlا   ، اللع]   ،  Bال�فاه م4ل  ه�ة 
. bال�ع Bهjال�قارب وااله��ام وال��ار>ة ب�� األخ�ة �ع  

ال�عاق�ن  دالة إحaائ�ا لaالح أشقاء األ9فال  ك�ا أ�ه�ت ن�ائج الف�ض ال+امe وج�د ف�وقا 
الف�ات  ،  ة  ل�ع�ر �ال�عاناذه#�ا فى �ع
 ا ال�عاق�� ذه#�ا هB م�  و�Z�L تف��� ذلh ن��Uة ألن 

عل�ها   ی�
وا  فى   اإلعاقةdاه� مال�ى  >�ا  العقل�ة  أو  ال���Uة  ال#اح�ة  فى  س�اء  واض�ة  ��aرة 
حاالت ال
اون على س��ل ال�4ال ، ب�#�ا حاالت ال��ح
 وف�x ال��>ة ال ی�
و عل�ها أOة مdاه�  

�� ج��ى وعقلي  أق�ب إلى العادOة األم� الUO /lعلها ت��  ی���ع الKفل ب#ق�aر ج���ة بل  
،    )٢٨- ٢٠،   ٢٠٠٤( عادل ع�
 هللا م��
 ،    ��ع
الت ن�� أفjل م� حاالت اإلعاقة الlه#�ة

وmال�الى ال �Oع� الKفل العاد/ �االخ�الف ال�ل��s ع� شق�قه ال��ح
/ أو ذو/ ف�x ال��>ة  
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عeZ أخ�ة ال�عاق�� ذه#�ا الlی� �Oع�ون �ال�فقة    االج��اعى على  إال فى الUان] ال�ل�>ى أو
  تUاه أشقاءهB ن��Uة الق�aر ال��Uى والعقلي الO /lعان�ن م#ه  

  

  

 

الOادس   الف ض  ص�ة  ذو� اخ�"ار  أشقاء  ب�;  إحJائً�ا  دالة  ف وق   �ت)ج على:  و�1=   :
 LارSل)ك اإلیOألشقاء.و*"�عة إعاقة ات جع  إلى عاملي: ال1)ع،  االح��اجات ال�اصة في ال 

ولل��قY م� هlا الف�ض قام$ ال�اح4ة �ال��قY م� اع�
ال�ة ال��زLع م� خالل إUOاد ق�B >ل م�: 

ول (Uل&ل م#ه�ا، وال Tأ ال�ع�ارK+على ال#��  )  ٢٢معاملي: االل��اء،  وال�ف�9ح وال hی�ضح ذل

  ى ال�ال
رL ل�ل م1ه	ا  وال�Dأ ال	ع�ا ) إI9اد ق�. >ل م;: معاملي: االل�)اء، وال�ف *ح٢٢ج�ول (

ل�رجات ال	ف�)ص�; على مق�اس الOل)ك اإلیSار< L	sش ات على اع��ال�ة ال�)ز�ع 
  ) ٨٥(ن=

  ال+Kأ ال�ع�ارT  االل��اء ع  ال��غ�� 
 لالل��اء

  ال+Kأ ال�ع�ارT  ال�ف�9ح 
 لل�ف�9ح  

  T٠.٥١٧ ٠.٧٥٦ ٠.٢٦١ ٠.٣٥٦- ٥.٨٣٧ ال�ل�ك اإلی4ار 
�ف�9ح أقل م� ضعف ال+Kأ ال�ع�ارT ل&ل م#ه�ا،  االل��اء، وال  ) أن ق��ة٢٢ی�jح م� ج
ول (

O ال��زLع  م�ا  اع�
ال�ة  على  مVشً�ا   
لع�#���  ،ع (ت)  اخ��ار  �اس�+
ام  ال�اح4ة  قام$   
وق
ال�ل�ك  ال+اصة في  أشقاء ذو/ االح��اجات  ب��  الف�وق  لل�ع�ف على داللة واتUاه  م��قل��� 


ول ( ،ال#�عاإلی4ارT وال�ي تع[T إلى عامل Uا یلي ) ٢٣وال�< hی�ضح ذل  
) ن�ائج اس���ام اخ�"ار(ت) لع���1; م�Oقل��; لل�ع ف على داللة واتIاه الف وق ٢٣ج�ول (

 ال1)عب�; أشقاء ذو� االح��اجات ال�اصة في الOل)ك اإلیSارL وال�ي تع&L إلى عامل 
  ) ٨٥(ن=

  االن��اف  ال���سr الع
د ال���Uعة ال��غ�� 
 Tال�ع�ار 

ق��ة  
 (ف)

ق��ة  
 (ت) 

p. 
value 

  م���/  
 ال
اللة

  ال�ل�ك  
  Tاإلی4ار 

غ��   ٠.٠١ ٨.٠١ ١٧.٠٢٥ ٧.٠٤٦ ٥١.٨٧١ ٣٩ الl>�ر
 ٤.٦٠٥ ٥٢.٨٩١ ٤٦ اإلناث  دالة


ول ال�ابY ی�jح أنه ت�ج
 ف�وق دالة إحaائً�ا ب�� أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة Uوم� ال
�ع�ف على داللة الف�وق ب�� أشقاء  ولل، لح اإلناث لaا ال#�عفي ال�ل�ك اإلی4ارT تع[T إلى عامل 
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(ذو/ إعاقة    ذو/ االح��اجات ال+اصة في ال�ل�ك اإلی4ارT وال�ي تع[T إلى ��9عة إعاقة األشقاء
في   ال��ای�  ت�ل�ل  �اس�+
ام  ال�اح4ة  قام$  ال��>ة)،   xف�  Tوذو الlه#�ة،  اإلعاقة  وذو/   ،
ال��ح

 

ول (ANOVAاتUاه واحUعلى ال#�� ) ی�ضح ٢٤، وال hال�الي ذل  
لل�ع ف على داللة   ANOVA) ن�ائج اخ�"ار ت�ل�ل ال�"ای; في اتIاه واح� ٢٤ج�ول (

الف وق ب�; أشقاء ذو� االح��اجات ال�اصة في الOل)ك اإلیSارL وال�ي تع&L إلى *"�عة  
  ) ٨٥إعاقة األشقاء (ن=


ر ال��ای� aعات  مmع ال����Uاللة  ق��ة ف  ال��ای�  د. ح م
 م���T ال
 0.05 ٤.٢٨٠ ١٣٥.٢٩٣ ٢ ٢٧٠.٥٨٦ ت ب�� ال���Uعا

 ٣١.٦١٢ ٨٢ ٢٥٩٢.١٦٧ داخل ال���Uعات 
  ٨٤ ٢٨٦٢.٧٥٣ ال+Kــأ

دالة إحaائً�ا ع#
 م���/ ( ٢٤ج
ول (وم�     أنه ت�ج
 ف�وق  ) ب�� أشقاء ذو/  ٠.٠٥) ی�jح 
األشقا إعاقة  إلى ��9عة   T]تع وال�ي   Tاإلی4ار ال�ل�ك  في  ال+اصة  ءولل�ع�ف على  االح��اجات 


ول (ScheffeتUاه تلh الف�وق قام$ ال�اح4ة �اس�+
ام اخ��ار ش�ف�ه  اU٢٥، وال hی�ضح ذل (
  على ال#�� ال�الي: 

لل�ع ف على اتIاه الف وق في   Scheffe) ن�ائج اس���ام اخ�"ار ش�ف�ه ٢٥ج�ول ( 
  ) ٨٥الOل)ك اإلیSارL ت"ًعا ل	�غ�  *"�عة إعاقة األشقاء (ن= 

ال�عاق�ن  ال��ح
  ���سKات ال���Uعات وال
 ذه#�اً 

 ذو/ ف�x ال��>ة

 
  ال��ح
٥٣.٩٧٤ 

 ------ ١.١٣٢ ** ٤.٠٨٥ 

  ال�عاق�ن ذه#�اً 
٤٩.٨٨٩ 

  ----- ٢.٩٥٣ * 

  ذو/ ف�x ال��>ة
٥٢.٨٤٢ 

   ----- 


ول (Uح اآلتي: ٢٥وم� الj�ی (  
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 -  ) دالة إحaائً�ا ع#
 م���/  ف�وق   
ال�� ٠.٠١ت�ج ال�عاق�� عقل�ًا وذو/  أشقاء  ب��  في )   
ح
 إلی4ارT لaالح ذو/ ال��ح
. ال�ل�ك ا

) ب�� أشقاء ال�عاق�ن عقل�ًا وذوT ف�x ال��>ة ٠.٠٥ت�ج
 ف�وق دالة إحaائً�ا ع#
 م���/ (  - 
 في ال�ل�ك اإلی4ارT لaالح ذو/ ف�x ال��>ة. 

 

   ) Yت�ف� 
) ، س�� ع�
   ٢٠١٨ت�فY ن��Uة الف�ض ال�ادس مع ن�ائج دراسة م�وة ع�
 ال���
ع��  (الغ#ى  و٢٠١٨�Lد   ، ف��ا  )  العادی��  األخ�ة  م�  واإلناث  الl>�ر  ب��  الف�وق  تف���   �Z

ال��اع
ة    BO
ل�ق ل
یه� م�ل  دائ�ا  اإلی4ار/ لaالح اإلناث فى ض�ء أن اإلناث  ی�علY �ال�ل�ك 
وتق
BO ال��ان
ة أك�4 م�   و�vهار ال�وح اإلی4ارLة وال���jة ، وال��ل ألن �ZO أك�4 فعال�ة وح#�اً 

یهB ال��ل لل�اقع�ة والUان] الع�لى ال�ل�>ى فى ال�عامل مع اآلخ��L ، >�ا  الlی� �ZOن ل
   الl>�ر
أشارت ال#�ائج إلى وج�د ف�وق فى ال�ل�ك اإلی4ار/ ب�� أشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة ت�جع 
دراسة   ن�ائج  مع   hذل  Yف�Lو  
وال��ح ال��>ة   xف� حاالت  أشقاء  لaالح   Yلل�ق� اإلعاقة  ل#�ع 

ر  (  صفاء  ق�اق��   Yل&�ن  ٢٠١٧ف���O العادی��  األخ�ة  أن  ض�ء  فى   hذل تف���   �Z�Lو  (
ن��اء ، >�ا تع
 ن�dة  فى ال�] ، ال&�ه ، ال�الء ، اال  م��Uعة م� ال��اع� تUاه أشقائهB ت��4ل

��aرة   اإلعاقة  مdاه�   Bعل�ه ی�
و  م�  خاصة  ال+اصة  االح��اجات  لlو/  ال�ل��ة  ال�U��ع 
ث� ��Zل م�اش� على م�اع� الـأخ�ة وسل�>�اتهB تUاه  عاق�ن ذه#�ا تV واض�ة >�ا فى حالة ال�

  Bتق�ل األخ�ة ألشقائه ازدادت صع�mة  ال��اع� سل��ة >ل�ا  ف&ل�ا >ان$  ال�عاق�ن ،   Bأشقاؤه  ،
ی�
و   ال  ال��>ة   xوف�  
ال��ح حاالت  أن   Yال�اب الف�ض  فى  أش�نا  >�ا  اآلخ�  الUان]  وعلى 

�االت وmال�الى یVد/ ذلh إلى زLادة درجة تق�ل ة فى غال��ة العل�هB أOة مالمح خارج�ة لإلعاق
ال�ل�>�ات اإلUOاب�ة    bن�� �ع Bث ال�+�لفة وم�  ال��اقف   Bفى م�ار>�ه Bورغ��ه Bله  Bأشقاؤه

 ف��ا ب�#هB وم#ها اإلی4ار.  
: و�1= على: 9	$; ال�)صل إلى ن	)ذج للعالقات الO""�ة ب�; اخ�"ار ص�ة الف ض الOاPع 

أ م;:  اكل  ال�عا*ف  وال!ع)ر  Pعاد  االI9اب�ة،  وال	!ار>ة  االج�	اعي،  ل)ج�اني(االه�	ام 
  ��ل  LارSاإلی والOل)ك  وال�فاعل)   ، وااله�	ام  الفه.،  Pال	NO)ل�ة:(  ال!ع)ر  وأPعاد  Pال	عاناة) 

 أشقاء ذو� االح��اجات ال�اصة.
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� ال�#ائ�ة  ال#�lجة  معادلة  �اس�+
ام  ال�اح4ة  قام$  الف�ض  هlا  م�   Yب�نامج ولل��ق   اس�+
ام 
)AMOS 23  ��#ال على  ال�ف��ضة،  لل��انات   YابKم ن��ذج  ع�  اإلج�اء  هlا  أسف�   
وق  ،(

  ال�الي:
 ا< ق��ة  داللة    ٣ب
رجات ح�Lة=    ٢.٠٥٧=    ٢بلغ$  ق��ة  ٠.٢١٧وم���/  أن   Tأ  ،
ح��،   ٢كا ع[ت   ) لل��انات  
ة �Uال ال#��ذج  مKا�قة  إلى   ���ٍO م�ا  إحaائ�ًا،  دالة  غ�� 

٢٧٣  -٢٧٢: ٢٠٠٨.(  
     �Lول (و
Uلل#��ذج ال�ف��ض على ال#�� ال�الي:٢٦ضح ال YابK�ش�ات ج�دة الVم (  

  

  ) مsش ات ج)دة ال	DاPقة ل"�انات ال1	)ذج ال	ف� ض  ٢٦ج�ول ( 
  )٨٥ل�� أشقاء ذوL االح��اجات ال�اصة (ن= 

 الق	�ة  ال��ش� الق	�ة  ال��ش�
 ٠.٤٤١ NFI ٢.٠٥٧ ) 2x( ٢كا

 ٠.٣٩٠ PGFI ٣ ) dfدرجة ال��ة (
 ٠.٨١٢ AGFI ٠.٢١٧ ��Sig ال�اللة م��

RFI ٠.٠٩٨ GFI ٠.٩٢٠ 
IFI ٠.٥٦٦ CACI ١٢٥.٩٤ 
CFI ٠.٤٠٣ AIC ٤٢ 
PNFI ٠.٢٢٥ ECVI ٠.٨٧٣ 
NNFI ٠.١٧٣ RMR ٠.٠٥٣ 

RMSEA ٠.٠٦   

ول (  Uق��ل  ٢٦وم� ال �Z�O فانه ،
) وفى ض�ء مKا�قة ال#��ذج ال�ف��ض لل��انات ��Zل ج�

  ذلh :ال�الى ی�ضح  #��ذج، وال�Zلهlا ال
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) ال	Oار ال��D�Dي ل1	)ذج ال	عادلة ال"1ائ�ة االف� اضي ل�� أشقاء ذو� االح��اجات ١ش$ل (
  ال�اصة Pع� حOاب ال"ارام� ات

  

) ی�jح أن ال�ع�ر �ال����ل�ة  �أ�عادها ال�+�لفة 4�Oُل م�غ��ًا وس�Kًا ج[ئ�ًا ب��  ١وم� ال�Zل (  
م�   ال�ج
اكل  (ال�عا9ف  
ول Uال و�Lضح   ،Tاإلی4ار وال�ل�ك  ال�+�لفة،  �أ�عاده  ق�B  ٢٧ني   (

ال�ل�ك  في  ال�+�لفة  �أ�عاده  ال�ج
اني  ال�عا9ف  م�  ل&ل  ال��اش�ة  وغ��  ال��اش�ة  ال�أث��ات 
  اإلی4ارT م� خالل ال�ع�ر �ال����ل�ة االج��اع�ة >��غ�� وس�r على ال#�� ال�الي: 

�@ الI اش@ة لل�عا�ف ال&ج�اني في الGل&ك اإلیBارO م�  ات الI اش@ة وغ ) ق�D ال�أث�@ ٢٧ج�ول (
  ) ٨٥خالل ال?ع&ر ^الGI[&ل�ة �I9غ�@ وس�] (ن= 

  ق!�ة  ش'ل العالقة ال���!ة 
 ال�أث!� ال��اش� 

  ق!�ة ال�أث!�  
 غ!� ال��اش� 

 صف�  ٠.١١٧ االه��ام ال$ج.اني                 الفه, 
 صف�  ٠.٢٩٨ ام  االه��        االه��ام ال$ج.اني         

 صف�  ٠.٢٨٥ االه��ام ال$ج.اني                 ال�فاعل  
 ٠.١٠٨ ٠.٠.٣٣٨ االه��ام ال$ج.اني                 ال�ل$ك اإلی�ار5  

 صف�  ٠.٣٨١ ال�ار;ة اإل:�اب!ة                 الفه, 
 صف�  ٠.٢٥٣ ال�ار;ة اإل:�اب!ة                 االه��ام  

 صف�  ٠.٣٢٩ اإل:�اب!ة                 ال�فاعل   ال�ار;ة
 ٠.١١١ ٠.١٥٣ ال�ار;ة اإل:�اب!ة               ال�ل$ك اإلی�ار5  

 صف�  ٠.١٨٧ الفه,                  الع$ر >ال�عاناة
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  ق!�ة  ش'ل العالقة ال���!ة 
 ال�أث!� ال��اش� 

  ق!�ة ال�أث!�  
 غ!� ال��اش� 

 صف�  ٠.١٧٢ االه��ام                   الع$ر >ال�عاناة
 صف�  ٠.٠٥٩- عل  ال�فا                 الع$ر >ال�عاناة

 ٠.٠٥٤- ٠.١٢٧- ال�ل$ك اإلی�ار5                   الع$ر >ال�عاناة
 صف�  ٠.٠٧٧- الفه,          ال�ل$ك اإلی�ار5 
 صف�  ٠.٠٦٥- االه��ام           ال�ل$ك اإلی�ار5  
 صف�  ٠.٤٧٨ ال�فاعل          ال�ل$ك اإلی�ار5  


ول (U٢٧وم� ال�Z�O ( ا یلى: اإلشارة إلى م  
م�Oقل >	�غ� ات  ال	��لفة  PأPعاده  ال)ج�اني  ال�عا*ف  ب�;   yوس� >	�غ�   الفه.  دور  ة  أوًال: 

  والOل)ك اإلیSارL >	�غ�  تاPع:
االه  ب�;  العالقة  مOار  في   yوس� >	�غ�   الفه.  اإلیSارL دور  والOل)ك  ال)ج�اني  ق��ة    �	ام 

م� ال�أث��    ) وهى ق��ة أك��٠.٣٣٨  ل�ك اإلی4ارT (ال�أث�� ال��اش� لاله��ام ال�ج
اني في ال�
ال��اش� ( الفهB ، و )٠.١٠٨غ��  اإلی4ارT م� خالل  ال�ل�ك  ال�ج
اني في  تأث�� االه��ام  ق��ة 
) r٠.٠٧٧  -٠.١١٧ك��غ�� وس�) Tوهي ق��ة أقل م� ق��ة ال�أث�� ال��اش�؛ ٠.٠٤) ت�او (

لل ُمع
ل  م�غ��  4�Oُل   Bالفه أن  الق�ل   �Z�O  Bث ج[ وم�   rووس�  &  moderatedئي  عالقة 
mediation .Tاني وال�ل�ك اإلی4ار
 في م�ار العالقة ب�� االه��ام ال�ج

ال	!    العالقة ب�;  الفه. >	�غ�  وس�y في مOار  اإلیSار دور  ق��ة   �  ار>ة اإلI9اب�ة والOل)ك 
  Tاب�ة في ال�ل�ك اإلی4ارUOال��اش� لل��ار>ة اإل ال�أث��  ) وهى ق��ة أك��  ٠.١٥٣(ال�أث��  م� 

ق��ة تأث�� ال��ار>ة ال�ج
ان�ة في ال�ل�ك اإلی4ارT م� خالل الفهB ، و   )٠.١١١ال��اش� (   غ��
 ) r٠.٠٧٧ -٠.٣٨١ك��غ�� وس�) Tوهي ق��ة أك�� م� ق��ة ال�أث�� ال��اش�؛  ٠.٣٠٤) ت�او (

ومع
ل    rوس� م�غ��  4�Oُل   Bالفه أن  الق�ل   �Z�O  Bث ل��ار    mediated moderationوم� 
 ر>ة ال�ج
ان�ة وال�ل�ك اإلی4ارT.القة ب�� ال��االع

Sاإلی والOل)ك  Pال	عاناة  ال!ع)ر  ب�;  العالقة  مOار  في   yوس� >	�غ�   الفه.  ق��ة   ارL دور 
  ) Tم� ال�أث��  ) وهى ق��ة أك��  ٠.١٢٧-ال�أث�� ال��اش� لل�ع�ر �ال�عاناة في ال�ل�ك اإلی4ار

ل�ل�ك اإلی4ارT م� خالل الفهB  �ال�عاناة في اق��ة تأث�� ال�ع�ر  ، و   )٠.٠٥٤-غ�� ال��اش� ( 
) r٠.٠٧٧  -٠.١٨٧ك��غ�� وس� ) Tوهي ق��ة أك�� م� ق��ة ال�أث�� ال��اش�؛ ٠.١١) ت�او (
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  Bالفه أن  الق�ل   �Z�O  Bث ومع
ل  Oُ وم�   rوس� م�غ��  ل��ار    4�mediated moderationل 
.Tالعالقة ب�� ال�ع�ر �ال�عاناة وال�ل�ك اإلی4ار 

غ�  وس�y ب�; ال�عا*ف ال)ج�اني PأPعاده ال	��لفة >	�غ� ات م�Oقلة  ر االه�	ام >	�ثان�ُا: دو  
  والOل)ك اإلیSارL >	�غ�  تاPع:

بلغ}   �	ام ال)ج�اني والOل)ك اإلیSارL دور االه�	ام >	�غ�  وس�y في مOار العالقة ب�; االه
لاله ال��اش�  ال�أث��  اإلی4ار ق��ة  ال�ل�ك  في  ال�ج
اني  أك�٠.٣٣٨(  / ��ام  ق��ة  وهى  م�    �) 

ق��ة تأث�� االه��ام ال�ج
اني في ال�ل�ك اإلی4ارT م� خالل  ، و   )٠.١٠٨ال�أث�� غ�� ال��اش� ( 
) r٠.٠٦٥  -٠.١١٧االه��ام االج��اعي >��غ�� وس�) Tوهي ق��ة أقل م� ٠.٠٥٢) ت�او (

ي  القة ووس�r ج[ئ 4�Oُل م�غ�� ُمع
ل للع أن االه��ام    �؛ وم� ث�Z�O B الق�لق��ة ال�أث�� ال��اش
للعالقة   ال�ج
اني وال�ل�ك    moderated mediationومع
ل  ب�� االه��ام  العالقة  في م�ار 

 .Tاإلی4ار 
ق��ة   ار>ة اإلI9اب�ة والOل)ك اإلیSارL دور االه�	ام >	�غ�  وس�y في مOار العالقة ب�; ال	!
  ) Tاب�ة في ال�ل�ك اإلی4ارUOال�أث��  م  هى ق��ة أك�� ) و ٠.١٥٣ال�أث�� ال��اش� لل��ار>ة اإل �

) ال��اش�  خالل  و    )٠.١١١غ��  م�   Tاإلی4ار ال�ل�ك  في  ال�ج
ان�ة  ال��ار>ة  تأث��  ق��ة 
 ) r٠.٠٦٥  -٠.٣٨١االه��ام >��غ�� وس�) Tوهي ق��ة أك�� م� ق��ة ال�أث��  ٠.٣١٦) ت�او (

ومع
ل    rوس� م�غ��  4�Oُل  االه��ام  أن  الق�ل   �Z�O  Bث وم�   mediatedال��اش�؛ 
moderation ل��ار .Tان�ة وال�ل�ك اإلی4ار
 العالقة ب�� ال��ار>ة ال�ج

:LارSل)ك اإلیOعاناة وال	الP ار العالقة ب�; ال!ع)رOفي م yغ�  وس��	ام  >	ق��ة  دور االه�
  ) Tال�أث��  ) وهى ق��ة أك�� م٠.١٢٧-ال�أث�� ال��اش� لل�ع�ر �ال�عاناة في ال�ل�ك اإلی4ار �

ال�ع�ر �ال�عاناة في ال�ل�ك اإلی4ارT م� خالل االه��ام  ق��ة تأث��  ،   )٠.٠٥٤- غ�� ال��اش� (
 ) r٠.٠٦٥ -٠.١٨٧ك��غ�� وس�) Tوهي ق��ة أك�� م� ق��ة ال�أث�� ال��اش�؛  ٠.١٢٢) ت�او (

ل��ار    mediated moderationوم� ث�Z�O B الق�ل أن االه��ام 4�Oُل م�غ�� وس�r ومع
ل  
 T.ال�ل�ك اإلی4ار العالقة ب�� ال�ع�ر �ال�عاناة و 

  

 

  

 

ثالSًا: دور ال�فاعل >	�غ�  وس�y ب�; ال�عا*ف ال)ج�اني PأPعاده ال	��لفة >	�غ� ات م�Oقلة   
  والOل)ك اإلیSارL >	�غ�  تاPع:
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االه ب�;  العالقة  >	�غ�  وس�y في مOار  ال�فاعل  اإلیSارL:دور  والOل)ك  ال)ج�اني  ق��ة  �	ام 
م� ال�أث��    ) وهى ق��ة أك��4٠.٣٣٨ارT (  في ال�ل�ك اإلی ال�أث�� ال��اش� لاله��ام ال�ج
اني  

ق��ة تأث�� االه��ام ال�ج
اني في ال�ل�ك اإلی4ارT م� خالل ال�فاعل ، و   )٠.١٠٨غ�� ال��اش� ( 
)  rوس� >��غ��  (٠.٤٧٨+  ٠.١١٧االج��اعي   Tت�او ق��ة  ٠.٥٥٩)  م�  أك��  ق��ة  وهي   (

�4ل م�غ�� وس�r ج[ئي ومع
ل  عل االج��اعي Oُ ال�أث�� ال��اش�؛ وم� ث�Z�O B الق�ل أن ال�فا
 في م�ار العالقة ب�� االه��ام ال�ج
اني وال�ل�ك اإلی4ارmediated moderation .Tللعالقة 

  

 

  

 :LارSل)ك اإلیOاب�ة والI9!ار>ة اإل	ار العالقة ب�; الOفي م yغ�  وس��	ق��ة   دور ال�فاعل >
م� ال�أث��    ) وهى ق��ة أك�� ٠.١٥٣  ل�ك اإلی4ارT (ال�أث�� ال��اش� لل��ار>ة اإلUOاب�ة في ال�

) ال��اش�  و   )٠.١١١غ��  خالل ،  م�   Tاإلی4ار ال�ل�ك  في  ال�ج
ان�ة  ال��ار>ة  تأث��  ق��ة 
) r٠.٤٧٨+  ٠.٣٨١ال�فاعل االج��اعي >��غ�� وس�) Tوهي ق��ة أك�� م�  ٠.٨٥٩) ت�او (

اال ال�فاعل  أن  الق�ل   �Z�O  Bث وم�  ال��اش�؛  ال�أث��  4�Oُل  ق��ة  ج[ئي  ج��اعي   rوس� م�غ�� 
 ل��ار العالقة ب�� ال��ار>ة ال�ج
ان�ة وال�ل�ك اإلی4ارmediated moderation  .Tومع
ل 

ال ب�;  العالقة  في مOار   yغ�  وس��	< ال�فاعل  اإلیSارL دور  والOل)ك  Pال	عاناة  ق��ة    !ع)ر 
  ) Tم� ال�أث��  وهى ق��ة أك��  )  ٠.١٢٧-ال�أث�� ال��اش� لل�ع�ر �ال�عاناة في ال�ل�ك اإلی4ار

) ال��اش�  و   )٠.٠٥٤- غ��  خالل  ،  م�   Tاإلی4ار ال�ل�ك  في  �ال�عاناة  ال�ع�ر  تأث��  ق��ة 
) r٠.٤٧٨+  ٠.١٨٧ال�فاعل االج��اعي >��غ�� وس�) Tوهي ق��ة أك�� م�  ٠.٦٦٥) ت�او (

وس� م�غ��  4�Oُل  االج��اعي  ال�فاعل  أن  الق�ل   �Z�O  Bث وم�  ال��اش�؛  ال�أث��  ج[ئي  ق��ة   r
 ل��ار العالقة ب�� ال�ع�ر �ال�عاناة وال�ل�ك اإلی4ارmediated moderation  .Tومع
ل 

   وم; خالل الع ض الOاب@ لل�1ائج ال	��Jل عل�ها 9	$; الق)ل:
أن ال�ع�ر �ال����ل�ة ب�ع
یها: االه��ام ، وال�فاعل 4�Oالن م�غ���L وس���K في م�ار العالقة 

>�ا  ,    لة وال�ل�ك اإلی4ارT >��غ�� تا�ع��غ��ات م��قاده ال�+�لفة >ب�� ال�عا9ف ال�ج
اني �أ�ع
  rللعالقة ووس� مع
ل  >��غ��   Bللفه األساس���   �Lور
ال أن  إلى  اإلشارة   �Z�Omoderated 

mediation   لل�فاعل االج��اعي rور ال�س�
ب�� االه��ام ال�ج
اني وال�ل�ك اإلی4ارT، وvلى ال
O
ب�ع ال�ج
اني  ال�عا9ف  اإلب��  ال��ار>ة  �الة:  وال�ع�ر  م��قل��  UOاب�ة،   �Lغ����< �عاناة 

 اإلی4ارT >��غ�� تا�ع. وال�ل�ك
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وm#اء على ن�ائج الف�ض ال�ا�ع �Z�O ال#�d إلى �ع
/ ال�ع�ر �ال����ل�ة ( االه��ام ، ال�فاعل  
ذو  أشقاء   /
ل اإلی4ار/  وال�ل�ك  ال�ج
انى  ال�عا9ف  ب��  العالقة  فى   ��Kوس�  �Lغ����<  (  /

ل+اصة �Z�O تف��� ذلh م� خالل ال
ور الO /lق�م �ه >ال م� االه��ام وال�فاعل  االح��اجات ا
ح�� یVد/ االه��ام إلى ح�ص األخ�ة على ال�ع�ف على م�اكل أشقائهB م� ذو/ االح��اجات  
ال+اصة واالرت�اx العا9فى معهB ، وال�ع�ف على اح��اجاتهB ، وتق
BO ی
 الع�ن لهB فى ال��اقف 

هB على ذاتهl< ، Bلh یVد/ ال�فاعل إلى رغ�ة األخ�ة فى م�ار>ة أشقاءهB فى  ، وvی4ار ل��جة  ا
jع� م�   Bهmتق� ال�ى  االج��اع�ة  الغفاراألن�Kة   
وت�/ سهام ع�  ،  bال�ع  Bأن  ٢٠١٤(  ه  (

ال�ع�ر �ال����ل�ة UOعل الف�د أك�4 تعا9فا وتفاعال مع اآلخ��L وأك�4 رغ�ة ل�lل الUه
 والعKاء  
ن��Uة الف�ض ال�ا�ع فى ض�ء أن األخ�ة الlی� ی���[ون �ال�ع�ر �ال����ل�ة  �ا �Z�O تف���  ، >

 �d#ال bغ� Bعلى أنف�ه Bث�ونهVLو Bوال�عا9ف معه Bته
تUاه أشقاؤه��O Bل�ن عادة إلى م�اع
  ع� ان�dار ال�ع�bL أو ال�Zافأه 

  توصيات البحث 

��� نL�dًا وال���4لة فى  أص�ل مفاه�B الفى ض�ء ما أسف� ع#ه ال��� م� ن�ائج ، وفى ض�ء ت
  ال�ع�ر �ال����ل�ة ، ال�عا9ف ال�ج
انى ، وال�ل�ك اإلی4ار/ �Z�O ال+�وج �ال��ص�ات ال�ال�ة : 

أشارت ال#�ائج أن ال�ع�ر �ال����ل�ة یلع] دورًا هامًا فى ت
ع�B ال�عا9ف ال�ج
انى وال�ل�ك   - 
وم�  ال+اصة  االح��اجات  ذو/  أشقاء   /
ل ذلh    اإلی4ار/  ی�Kل]   Bإلث�اء  ث ال���  زLادة 

 مفه�م ال�ع�ر �ال����ل�ة ألشقاء ذو/ االح��اجات ال+اصة 
 -  ]L]ل�ع 
ض�ورة االه��ام ب�ق
BO ب�امج اإلرشاد األس�T ال�ى ت��ل األخ�ة على وجه ال��
ی

 أن�اx ال�فاعالت اإلUOاب�ة مع أشقاءهB ذو/ االح��اجات ال+اصة  
م�   -   
L]م على  ال��>�[  وال
راسض�ورة  االح��اجات  ال���ث  ذو/  أشقاء  ت�#اول  ال�ى  ات 

  ال+اصة وتأث�� إعاقة أخ�تهB عل�هB وعلى تفاعالتهB وت&�فهB االج��اعى . 
  البحوث المقترحة 

االج��اعى   -   ، ال�ع�في   ، ال�ج
انى  �أن�اعه  ال�عا9ف  مفه�م  ل�#��ة  ت��L�Uة  دراسات  إج�اء 
  /
ال�ل�>�ة ل
/ أشقاؤهB    ة �عb ال��Zالت األخ�ة وال��قY م� فعال��ها فى خفb ح
 ل

 م� ذو/ االح��اجات ال+اصة 
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ذو/   -  أشقاء  م#ها  Oعانى  ال�ى  ال��Zالت   bع� ح
ة   bل+ف إرشادOة  ب�امج  إع
اد 
 االح��اجات ال+اصة  

ل�#��ة >ل م� ال�عا9ف ال�ج
انى وال�ل�ك اإلی4ار/    قائ�ة على ال�
خل ال���Z إع
اد ب�امج -
 ت ال+اصة  ل
/ أشقاء ذو/ االح��اجا

  مراجع ال
  المراجع العربية 

   )  Bإب�اه� ال�افعى   B٢٠٠٤إب�اه�    bعmال+لقى و  BZال�� االج��اع�ة  ال����ل�ة  . عالقة   (
  . ال�ع�دOة  الع��mة  ال��ل&ة  فى  ال�عل���  >ل�ة  9الب   /
ل ال�+�aة  ال	Iلة م�غ��ات 

   ١٥٧:   ١١٥.   ٧١. ع   ال� a)�ة
   ) يUmف�ف��  ) . اإلی4ا٢٠١٢احالم ح�� م���د و س�� ال��رZوال� Baاأل9فال ال /
ر ل

  . ثقاف�ة  ع��  دراسة  
رLة  #Zواإلس  rم�ق للعل)م  فى  الع �aة  األم �$�ة  األكاد9	�ة  مIلة 
   ٩٢:  ١٩.  ٦. ع  ٣. مج  وال��1)ل)ج�ا

   ) فى�aرزق ال 
الف�دOة واالج��اع�ة وفY    –��9ع�ها    –) . ال��Vول�ة مفه�مها  ٢٠١٥أح�
اإلسال .  ال�#�dر  الق�مى  . ع    .مIلة  وال���Kق�ة  اإلن�ان�ة  للعل�م   B�aالق جامعة   .٣   .

٣٨٥:  ٣٤٥.  
   )  Bإب�اه� الغ#ى   
ع�  
ل
/  ٢٠٠٣أح� الlات  ب�ق
ی�  وعالق�ه�ا  واإلی4ار  ال�عا9ف   .  (

   ٨٠  – ٣٥. ص ص   ٤٥. جامعة ال[قازYL . ع  مIلة >ل�ة ال� �aة األ9فال . 
   ) /عا9ف ع[از 
الج��اعى ون�ع�ة ال��اة األس�Lة  �افY ال#ف�ي وا) . ال�٢٠٢٠أح�
 م��

  . 
. ع  ٣١. جامعة ب#ها . مج    مIلة >ل�ة ال� �aةل
/ أشقاء األ9فال ذو/ اض�Kاب ال��ح
 . ٣٥٢  -٣٠٦. ص ص  ١٢١

  ) ر�mع  ب نامج  ).  ٢٠٠٧أسامة  Pاس���ام  اإلحJائي  ال�Z��ة SPSSال��ل�ل  القاه�ة:   .  
  االكاد��Oة 
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   ) $Lش� 
اس�+
ام األن�Kة ال��L�mة ل�#��ة ال����ل�ة  ب�نامج مق��ح �) .  ٢٠٠٣أش�ف م��
.    ٢. مج    دراسات ع �aة فى عل. ال1فuاالج��اع�ة ل
/ أ9فال م�حلة ما ق�ل ال�
رسة .  

    ١٤٦:  ٩٥.ص ص  ٣ع 
   ) ال�#
الو/  نUف   
أح� ال��Zم�ة  ٢٠١١أف�اح  ال�Lاض  االج��اع�ة أل9فال  ال����ل�ة   .  (

  م#��ر . >ل�ة ال���mة لل�#ات . جامعة �غ
اد . . غ�� ماج��O   واألهل�ة دراسة مقارنة .
   ) فى ال�قاKaش�ادة وص�اح م 
) . ال�عا9ف ال�ج
انى وعالق�ه �ال�ضا  ٢٠١٨أنe م��

ال�س��ة .    Yة دم�dارس م�اف
ال#ف���� فى م ال��ش�
ی�   /
ل ال� a)�ةال�ه#ى  .    ال	Iلة 
  ١٨٢:  ١٣٣. ص ص  ١٢٩. ع  ٣٣جامعة ال&�L$ . مج  

 أب 
) . ب�نامج إرشاد/ فى ت#��ة ال�ل�ك اإلی4ار/ ل
/ األ9فال �٢٠٠٥ ض�ف (  إ�Oان م��
    ٦٨:  ٣٦.ص ص  ١٣. ال�#ة ال�ادسة . ع   مIلة الSقافة وال�1	�ة. 

   ) ناص� [Kق [Lغ� ��Oة ال+لق�ة  ٢٠١٠أLانى واله�
) . اإلی4ار واألنان�ة وال�عا9ف ال�ج
  . األزه�  ال�امu  ال	sت	   ل
/ 9الب ومعل�ى   �(1Oاألس �  ال اإلرشاد   " Pع1)ان  ع!  

. جامعة ع�� ش�e    م�>[ اإلرشاد ال#ف�ي .   وت1	�ة ال	�I	ع ن�) آفاق إرشاد9ة رح"ة " .
  ٢٢٠:  ١٧١ص ص 

   ) داغ��انى  إس�اع�ل  ب#$   eال�ل�ك ٢٠١١بلق� ت#��ة  فى  ال���Zدراما  اس�+
ام  أث�   .  (
. الU[ء األول   ١٤٥ه� . ع  . جامعة األز   ةمIلة >ل�ة ال� �a اإلی4ار/ ل
/ أ9فال ال�وضة .  

    ٣٦٢:   ٣٢٧.ص ص 
   )  Bقاس  
م�� ل
/  ٢٠٠٨ج��ل  االج��اع�ة  ال����ل�ة  ل�#��ة  ارشاد/  ب�نامج  فعال�ة   .  (

  . . غ�� م#��ر . >ل�ة ال���mة . الUامعة اإلسالم�ة : غ[ة ماج��O 9الب ال��حلة ال4ان�Lة . 
  ) ال�الم زه�ان 
  . عالB ال&�]: القاه�ة    ٦. x  ال1فu االج�	اعىعل. ) . ٢٠٠٠حام
 ع�
   ) 9ال]  .  ٢٠١٥ح#ان  ال#ف�ان���  األخaائ���   /
ل ال�ج
انى  الl>اء   .  . العل)م )  مIلة 

  ١٢٧:  ١١٣. ص ص  ٢١. ع   اإلنOان�ة واالج�	اع�ة
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   ) ال
ل��ي   ]L]ع ع�اس  وأس�اء  الق��ي  ال�هاب   
ع� ال����ل�ة  ٢٠١٥خ�لة  ت�Kر   (
    ٩٤:   ٧٣.  ص ص  ١٥. مج  مIلة ال"اح^
ان�ة . أل9فال دراسة م�االج��اع�ة ل
/ ا

   ) .  ٢٠٠٠دان�ال ج�ل�ان  العا*فى)  . م��
   الf>اء  . م�اجعة  ال�Uالي  ل�لى   . ت�ج�ة   .
  ی�نe . القاه�ة : عالB ال�ع�فة 

   )� خ�ل
ال ب� ع�
 هللا  .  ٢٠٠٧دخ�ل  ال	فه)م  )  ال�L�aة   الق�اس  –ال�عا*ف  اله��ة   .
  ٢٣٩:  ٢١٠) . ص ص ٧٥- ��٧٤ون . ع ( �اب . ال�#ة العالعامة لل&

   ) م�سى   ]L]الع  
ع� .  ٢٠١٢رشا  الDف)لة  )  م حل�ى  فى  وت1	��ه  ال)ج�انى  الf>اء 
  . عالB ال&�] : القاه�ة   وال	 اهقة

  ) على   
م��  Yت�ف�  
م�� الl>اء ٢٠٠٨رضا  م�Zنات  فى  ت
ر�Lي  ب�نامج  فعال�ة   .  (
�هارات االج��اع�ة وال�عا9ف واالتUاه ن��  �ه على ت#��ة الال�ج
انى ل
/ معل�ى ال�ارLخ وأث

  مIلة الI	ع�ة ال� a)�ة لل�راسات االج�	اع�ة ال�ادة ل
/ تالم�l الaف ال+امe االب�
ائي .  
  ٨٥  -٤٥. ص ص  ١٧. >ل�ة ال���mة . جامعة ع�� ش�e . ع 

  ) اض نایل العاس�ىLة العا  دل�ل مق�اس ال�عا*ف) . ٢٠١٣ر��Zم : Yدم� .. /
  ئ
   أب�  [#Lإمام (  ز  
اللع] فى   ٢٠١٧س�Lع ح�� وشlا أح� قائB على  فاعل�ة ب�نامج   .  (

ال�ل�ك   وأث�ه على  ال�وضة  ل
/ 9فل  العل��ة  وال���ل   Bالعل �عb مهارات ع�ل�ات  ت#��ة 
  . Bیه
.    ٤١. جامعة ع�� ش�e . مج    مIلة >ل�ة ال� �aة فى العل)م ال� a)�ة اإلی4ار/ ل
     ٢٥٦:  ١٦٧ص الع
د األول . ص 

 الغ#ى ع��د (  س�  
اإلی4ار/ وأث�ه    �٢٠١٨ ع� ال�ل�ك  ل�#��ة  إن�قائي ت&املى  ) . ب�نامج 
ال�عل�B األساسي .   ال�لقة األولى م�  ل
/ أ9فال  ال#ف�ي  ت#��ة األم�  مIلة اإلرشاد  على 

   ٩١:  ١. ص ص  ٥٣. جامعة ع�� ش�e . ع   ال1فOي
 )  ���� زغل�ل   
ال"  ).  ٢٠٠٣سع إلى  اإلحJائي  دل�ل|  :  (SPSS)نامج  �غ
اد  الع�اق,   .

 م#��رات ال�عه
 الع�mي لل�
رL] وال���ث اإلحaائ�ة. 
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 )  
ال���  
ع� وع[ت  ض��ان  ب�  ب نامج )،  ٢٠٠٢سع�د  Pاس���ام  ال"�انات    معالIة 
SPSS  
فه  hال�ل مZ��ة   : ال�Lاض  م#ه�Uة،  ال�ا�ع سل�لة ���ث  ال&�اب  ال4اني،  الU[ء   ،
 . ال�9#�ة

  الغ 
) . ال����ل�ة االج��اع�ة وعالق�ها �ال��افY ال�ه#ى وال�ضا ٢٠١٤فار عل��ه (  سهام ع�
. >ل�ة ال���mة    مIلة ال�راسات ال� a)�ة واإلنOان�ةع� ال��اة ل
/ معل�ى ال���mة ال+اصة .  

  ١٤٤:  ٦٧. الع
د األول . ص ص  ٦. جامعة دم#ه�ر . مج  
   ) >فافى  ال
ی�  عالء  و  األع��  .  ٢٠٠٠صفاء  ال)ج�انىالf>ا)  دا  ء  لل#�� .  ق�اء  ر 

  وال��زLع : القاه�ة  
   ) ق�اق�� Y٢٠١٧صفاء رف�   bوأث� �ع 
) . عالقة األشقاء �إخ�تهB ذو/ اض�Kاب ال��ح

. >ل�ة عل�م اإلعاقة وال�أه�ل . جامعة    مIلة ال� �aة ال�اصةال��غ��ات على تلh العالقة .  
   ٢١٤:   ١٧١.   ٢١ال[قازYL . ع 

 ) ف�ج 
), القاه�ة: مZ��ة  x٢ (  عاملي في العل)م الOل)>�ة.ال��ل�ل ال).  ١٩٩١صف�ت أح�
 األنUل� ال�L�aة. 

  )ی� م���د عالم
الق�اس وال�ق)�. ال� L(a وال1فOي أساس�اته وتD"�قاته  ).  ٢٠٠٠صالح ال
ال	عاص ة. الع�mي.  وت)جهاته  الف&�  دار  م�اد                       القاه�ة:  صالح 

العل) األسال�C اإل).  ٢٠١١( ال1ف�Oة وال� a)�ة واالج�	اع�ة.حJائ�ة فى  القاه�ة: مZ��ة    م 
 األنUل� ال�L�aة. 

 ) ال�ؤف   
ع� ور�mع  ال�ؤف   
ع� .  9٢٠٠٨ارق  ال�اصة)  االح��اجات  :    ذو�  القاه�ة   .
 مVس�ة ��9ة لل#�� وال��زLع . 

  ) 
 . القاه�ة : دار ال�شاد .   اإلعاقات العقل�ة) . ٢٠٠٤عادل ع�
 هللا م��
 ع 
الع[L[ ال��  
) .    ٢٠١٧ال�+f و ش���L جاد هللا ��Kس و م��
 ع�
ه ح�#ى (    �

العادی��   األ9فال  ب��  االج��اعى  ال�فاعل  ل�#��ة  اللع]  أن�Kة  �اس�+
ام  مق��ح  ب�نامج 
    ٤٩٢:  ٣٩٩ص ص .   ٥٢. ع   مIلة اإلرشاد ال1فOيوأشقاءهB ال��ح
ی�� . 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ١٠٤  

   ) ع�ن ردام 
عل�ات رLاض األ9فال األهل�ة  الج��اع�ة ل
/ م) . ال����ل�ة ا٢٠١٨كل�4م ع�
  ٢٥٦٩:   ٢٥٥٧.  ٣. ع   ٢٩. مج  مIلة >ل�ة ال� �aة لل"1اتوال��Zم�ة دراسة مقارنة .  

   ) ال�الح ال��ات و خال
 ع�ض   

/ م��Uاء  ٢٠١٢م<lال� اإلی4ار/ وعالق�ه  ال�ل�ك   .  (
  . الUامعة  9الب   /
ل االج��اع�ة  وال����ل�ة  العلال�ج
انى  والمIلة  ال� a)�ة  .  1ف�Oة)م 

  ٦٨: ١ص ص  .  ٦جامعة القB�a . الع
د األول . مج 
   ) سعفان Bإب�اه� 
ال�عل. االج�	اعى ال)ج�انى الD �@ ل��ق�@ ج)دة  ) .  ٢٠١١م��
 أح�

  . دار ال&�اب ال�
ی� : القاه�ة .  ال��اة
   ) سعفان Bإب�اه�  
أح�  
.  ٢٠١٢م�� لأل*فال)  اإلیSار�  الOل)ك  القا  مق�اس  دار .   : ه�ة 

  ب ال�
ی� ال&�ا
 

   ) ح�اد   
أح�  
>�#�أت ٢٠١٧م�� وال�ج
انى  ال�ع�في  وال�عا9ف  العقل  نL�dة   .  (
ال�عاق�� س�ع�ا والعادی�� .   الفعل ل
/ األ9فال  العل)م للع
وان االس��اقى وع
وان رد  مIلة 

  ٦٧٢:  ٦٥٢.   ٤. ع  ١٨. م�>[ ال#�� العل�ى . جامعة ال����L . مج   ال� a)�ة وال1ف�Oة
 أن�ر 

ه ح#فى م���د (  م��Lاز وال�ل�ك اإلی4ار/ وقابل�ة  ٢٠٠٤ف�اج و ه�Uدافع�ة االن . (

  . الUامعة  9الب  م�  ال��ف�ق��  وغ��  دراس�ا  ال��ف�ق��   /
ل ال� �aة ال�عا9ف  مIلة 
  ٦٥- ٤. ص ص  ٢٦. ع   ٢١. مج  ال	عاص ة

   ) ال+�لى   
سع� .  ٢٠١١م���د  ال1!أة  )  ماب�;  ال)ج�انى  م#�أ  وال�D"�@الf>اء  ة  . 

رLة #Zال�عارف : اإلس  

   ) Yت�ف� 
) . فعال�ة ب�نامج ت
ر�Lي قائB على ال�#اء ال�ج
انى   ٢٠١٨م�وة ع�
 ال���
 أح�
   . >ل�#��Zة  س��Zم��Lة  دراسة  ذه#�ا  ال�عاق��  أشقاء   /
ل اإلی4ار  ت#��ة  ال"�^ فى  مIلة 

:    ٣٦٣ص ص .     ٩. ج    ١٩. >ل�ة ال�#ات جامعة ع�� ش�e . ع    العل	ى فى ال� �aة
٣٨٩  
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  ١٠٥  

   ) ع�ن
س   
أح� م���د  ال�ل�ك  ٢٠١٣نها  ت#��ة  فى  الKفل  م��ح  اس�+
اد  فاعل�ة   .  (
. >ل�ة ال���mة . جامعة ع��    مIلة الق اءة وال	ع فةاإلی4ار/ ل
/ األ9فال ال�عاق�� س�ع�ا . 

    ٥٠:   ٢٩  ص ص . ١٤٦ش�e . ع 
   ) 9ل�ة  ة وعالق�ها �ال#) . ال����ل�ة االج��اع�٢٠٠٩ن�را 9ارق ال�ه�لى /
�Y الق��ي ل

  . غ�� م#��ر . >ل�ة ال���mة : جامعة �غ
اد  ماج��O ال��حلة اإلع
ادOة . 
   ) اه� ال#�ليKإس�اع�ل ال 
) . الjغ�x ال#ف��ة    ٢٠١٨ه�ة ال�K] ی�سف أح�
 و ال�ش�

قr .  ل
/ أشقاء األ9فال ال��ح
ی�� ع�#ة م� م�اك[ ال��ح
 فى والOة ال+��9م م�افdة م�
    ٢٤٣:  ٢٢٩ص ص .  ٤٦. ع   ١٢. جامعة ال#�ل�� . مج    سات العل�امIلة ال�را

   ) خا�9   
م�� خا�9   
ال�� �الفعال�ة  ٢٠٠٧ه�ة هللا  وعالق�ها  االج��اع�ة  ال����ل�ة   .  (
. غ�� م#��ر .   ماج��O الlات�ة ووجهة الr�j وال��ار>ة ال��اس�ة ل
/ ال��أة العاملة .  

  ل�#�aرة  كل�ة اآلداب : جامعة ا
 شع /
). الع
وان االس��اقي وع
وان رد الفعل �٢٠١٥ان م��
 وح�
/ شاك� م���د (  ه

. جامعة    مIلة >ل�ة ال� �aةوعالق�ه�ا �ال�عا9ف ال�ج
انى وال�ع�في ل
/ ال�عاق�� س�ع�ا .  
  ١٩٦:  ١٥١ص  . ص  ٣. ع   ٣١أس��x . مج
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