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 ممخــــــــــــــــص

عالقة بعض التأثيرات النفسية واالجتماعية لإلعاقة عمى اإلخوة العاديين بالنسق 

 .األسري المدرك لديهم

وفقا لالتجاه النسقي إن إعاقة أحد أفراد األسرة تجعل األسرة كميا معاقة ،ولتحميل العالقة       

تم  إلخوة العاديين بالنسق األسري المدرك لدييمبين التأثيرات النفسية واالجتماعية لإلعاقة عمى ا

استخدام مقياس التأثيرات النفسية واالجتماعية لإلعاقة عمى  االعتماد عمى المنيج الوصفي ،و

( فردا من 022اإلخوة العاديين ومقياس النسق األسري المدرك. وشممت عينة الدراسة مائتي )

السمعية واإلعاقة البصرية الممتحقين بالمؤسسات إخوة األطفال ذوي اإلعاقة العقمية واإلعاقة 

الخاصة في واليات الوسط تم انتقاؤىا بطريقة قصدية. وجاءت نتائج البحث موافقة لمدراسات 

وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين التأثيرات النفسية  السابقة حيث تم التوصل إلى

عدم وجود تفاعل دال سري المدرك لدييم، و واالجتماعية لإلعاقة عمى اإلخوة العاديين والنسق األ

إحصائيا بين شدة التأثيرات النفسية واالجتماعية لإلعاقة عمى اإلخوة العاديين والمرحمة العمرية 

عدم وجد تفاعل دال إحصائيا بين ،و  عمى النسق األسري المدرك لدى اإلخوة العاديين لممعاق

 وجود تفاعل دال ،وعدم دى اإلخوة العاديينشدة التأثير والجنس عمى النسق األسري المدرك ل

إحصائيا بين شدة التأثير وشدة اإلعاقة عمى النسق األسري المدرك لدييم ،بينما وجد تفاعل دال 

عمى  إحصائيا بين التأثيرات النفسية واالجتماعية لإلعاقة عمى اإلخوة العاديين وطبيعة اإلعاقة

ىذا العمل في تناولو أثر اإلعاقة عمى اإلخوة  أىمية تظير والنسق األسري المدرك لدييم، 

 العاديين من منظور نسقي بنائي وىو توجو حديث.

 

 



The relationship between some psychological and social  

impacts of disability on the normal siblings and the 

perceptive family system to them. 

 

Abstract : 

         According to the systemic approach the disability of a family 

member makes the whole family handicapped. In order to analyze the 

The relationship between some psychological and social  impacts of 

disability on the normal siblings and the perceptive family system to 

them the descriptive search method was used and both of  the 

psychological and social impacts of the disability  on normal siblings 

scale  and the perceptive family system  scale were used. The study 

included a Non-probability sample of 200 siblings of children with 

mental disability, hearing impairment and visual impairment enrolled in 

private institutions in the central states. The results of the study were 

consistent with the previous studies: there was a statistically significant  

relationship between some psychological and social  impacts of 

disability on the normal siblings and the perceptive family system to 

them, and there was no statistically significant  interaction between the 

intensity of the psychological and social impacts of disability on siblings 

and the age group on the the perceived family system of them, there was 

no statistically significant interaction between the intensity of the effect 

and gender on the perceived family system of them , and there was no 

statistically significant interaction between the intensity of the impact  

and the severity of the disability on the perceived family system of them, 

whereas a statistically significant interaction was found between the 

psychological and social effects of disability on siblings and the type of 

disability on their family, And the importance of this work in dealing 



with the impact of disability on siblings from the structural systemic 

theory which  is a modern approach. 

 

 

 


