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إخوة  لدى النفسي بالتكيف وعالقتها واالنفعالية االجتماعية هدفت الدراسة الحالية إلى قياس مستوى المشكالت

( 159، طبقت الدراسة على عينة مكونة من )االرتباطيذوي اضطراب التوحد، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي 

( أخت لذوي اضطراب التوحد، تم اختيارهم من إخوة ذوي اضطراب التوحد الموجودين في المراكز 244أخ و )

، ولتحقيق أهداف الدراسة 2017/2016اسي المختارة في مدينة عمان خالل الفصل الدراسي األول من العام الدر 

وتم استخراج تطبيق مقياس المشكالت االجتماعية واالنفعالية ومقياس التكيف النفسي و  بتطوير قامت الباحثة

 دالالت مناسبة من الصدق والثبات لغايات الدراسة الحالية.

وة ذوي اضطراب التوحد جاء بدرجة مستوى المشكالت االجتماعية واالنفعالية إلخوأظهرت نتائج الدراسة أن  

أشارت النتائج إلى أنه  التكيف النفسي إلخوة ذوي اضطراب التوحد جاء بدرجة منخفضة، كما مرتفعة، ومستوى 

إلخوة ذوي اضطراب  ال يوجد اختالف في المشكالت االجتماعية واالنفعالية وفقا لمتغير الجنس أو متغير العمر



أن هناك عالقة ارتباطيه سلبية بين تقديرات أفراد العينة على فقرات المشاكل ، وأظهرت النتائج كذلك التوحد

 االجتماعية واالنفعالية، وعالقتها بالتكيف النفسي.

 التوحد اضطراب ذوي  إلخوة واالجتماعي النفسي الدعم توفير ضرورةب ةالباحث توبناًء على نتائج الدراسة أوص

 .ارس العاديةالخاصة والمد والمراكز األسرة خالل من
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Abstract 

 The present study aimed to measure the level of social and emotional 

problems and their relation to psychological adaption among siblings with autism, 

the study employed the corrective descriptive method, the study on a sample of (159) 

brother and (244) sisters with disorder autism, they were selected from brothers with 

autism disorder present at selected centers in the city of Amman during the first 

semester of the academic year 2016/2017, to achieve the objectives of the study, the 

researcher applied the scale of social and emotional problems and the measure of 

psychological adjustment after the verification of his validity and stability. the 

results of the statistical analysis were as follows: social and emotional problems 



faced by the brothers with autism individual was  came the results showed that the 

psychological adjustment of the brothers with autism came highly-grade, the results 

also showed that there was no difference in the social and emotional problems, 

according to the gender of siblings with autism disorder, The results also showed 

that there is a negative correlation between the sample estimates of the item of social 

and emotional problems, relationship, and their relationship to psychological 

adaptation. 

And based on the results the researcher recommended that: the need to provide 

psychological and social support to the brothers with autism through family and 

private centers and schools. 

 


