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باجلنس والعمر  وعالقتهاالعقلية  اإلعاقةذوي  األطفال أسرحاجات 
  للمعاقني عقليا  اإلعاقةودرجة 

 
 عمر فواز عبد العزيز

 كمية التربية -  قسم التربية الخاصة
 جامعة الممك عبد العزيز

 
، التعرؼ عمى الحاجات المعرفية إلىسعت الدراسة الحالية  - الممخص
، العقمية اإلعاقةذوي سر األطفاؿ أل االجتماعيةو النفسية و ، والمادية

 عقمياالمعاؽ  الطفؿوعبلقتيا ببعض المتغيرات ذات العبلقة بخصائص 
تكونت عينة الدراسة  .عاقتوإودرجة ، الزمني همر عو ، وجنسوالمتمثمة في 

مف الذكور العقمية  اإلعاقةذوي  أسر األطفاؿ مف أسرة  (164) مف
، البناتفي مدينة جدة والممتحقيف بمعيدي التربية الفكرية لمبنيف و  اإلناثو 

وتـ التحقؽ مف صدقو  ،لحاجات األسر مقياس حيث قاـ الباحث بتطوير
، الحاجات المعرفية :ثبلثة أبعاد وىي مف ىذا المقياس تكوفي .وثباتو

ولئلجابة عف أسئمة االجتماعية. و النفسية  الحاجات، الحاجات المادية
وتـ  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية داـالدراسة تـ استخ
ومف أىـ النتائج ( Independent Sample T-test) استخداـ اختبار

 :ما يمي  التي توصمت إلييا الدراسة
بيف  (  0.05)  عند مستوى إحصائيةذات داللة  اتوجد  فروق -

         تعزىعمى الدرجة الكمية العقمية  اإلعاقةحاجات أسر األطفاؿ ذوي 
 لصالح الذكور.و جنس لا لمتغير

بيف  (  0.05)  عند مستوى إحصائيةذات داللة  اال توجد فروق -
لمتغير العمر تعزى عمى الدرجة الكمية حاجات أسر األطفاؿ المعاقيف عقميا 

 .الزمني
بيف  (  0.05)  عند مستوى إحصائيةذات داللة  افروق ىناؾ -

لمتغير تعزى عمى الدرجة الكمية العقمية  اإلعاقةحاجات أسر األطفاؿ ذوي 
 البسيطة. اإلعاقةذوي  ولصالح اإلعاقةدرجة 

 أسر حاجات –أسر المعاقيف عقميا  –التربية الخاصة  :الكممات المفتاحية 
 .ارشاد أسري – المعاقيف عقميا

 مقدمةال .1
باىتماـ عدد كبير مف الدراسات مف   حظيت االعاقة العقمية     

أف ىناؾ قصورا   ولوحظ، وشدتيا وحجميا، حيث نوع االعاقة
أسر األطفاؿ المعاقيف عموما والمعاقيف  واضحا في دراسة حاجات

األخيرة اتجاىات حديثة تركز  اآلونةوظيرت في ، عقميا خصوصا
، عمى أسرة المعاؽ وما تتعرض لو ىذه األسر مف أثار نفسية

يؤثر عمى  ف وجود طفؿ معاؽ عقميا في األسرةإ .ومادية، واجتماعية
دي الى توتر في قد تؤ ، ة ويضعيـ أماـ مواقؼ صعبةأفراد األسر 

إف أسر األطفاؿ المعاقيف عقميا بحاجة ماسة إلى ، العبلقات األسرية
لى ضرورة توفر خدمات ارشادية ليـ وحتى تكوف ىذه  الدعـ وا 
الخدمات فاعمة وتحدث فرقا يجب تحديد الحاجات األساسية ليا حتى 

المشاركة  تمعبو  لمقدمة ليـلمخدمات ا صورة فاعمةيتـ التخطيط ب
طفاؿ المعاقيف عقميا دورا كبيرا في نجاح الخدمات والبرامج األسرية أل
ولعؿ أحد أىـ المعايير ، المقدمة لؤلطفاؿ المعاقيف عقميا التربوية

لمحكـ عمى فاعمية خدمات التربية الخاصة ىو ذلؾ المتعمؽ بالعمؿ 
مؿ مع األسر العإف ، مع أسر األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة

ذا، يتضمف إجراءات معقدة ومتنوعة تشمؿ تقييـ الحاجات األسرية  وا 
الخصائص التي ينبغي توافرىا  إحدىكاف تقييـ حاجات األسرة يشكؿ 

فيو يتبوأ مكانة خاصة وأىمية ، بوجو عاـفي برامج التربية الخاصة 
األطفاؿ  حاجات أسر إلىاستثنائية في برامج التدخؿ المبكر والتعرؼ 
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فردية لخدمة  طافي تطوير خط والذي يساعد العقمية اإلعاقةذوي 
 الخاصة.األسر بناء عمى حاجاتيا 

 مشكمة الدراسة. 2
 أسئمتها و   مشكمة الدراسة . أ

المشكبلت  مف أىـ في األسرة  وجود طفؿ معاؽ عقميا عتبري       
يكوف لو وقد ، تواجييا أسر األطفاؿ المعاقيف عقمياوالتحديات التي 

يجاد خمؿ في التنظيـ ، أثرا كبيرا في إحداث تغير في تكيؼ األسرة وا 
بغض النظر عف درجة تقبؿ األسرة ، النفسي واالجتماعي ألفرادىا

مثؿ ، والتي ينُجـ عنيا ظيور حاجات خاصة لدييـ ليذا الطفؿ
االجتماعية النفسية و  والحاجات، والحاجات المادية، الحاجات المعرفية

[1]. 
أف الضغوط والمشكبلت التي تتعرض  إلى [2] فافويشير دونو      

وىذا ما  .عاقتوإليا أسرة المعاؽ تختمؼ تبعا لعمر الطفؿ ودرجة 
، في أف حدة الضغوط ترتبط كذلؾ بجنس المعاؽ [3]كراوس  أكده 

 سرأف أ اؿ توحدييففي دراستو عمى أطف [4]جونكي ويشير تراي
أف توفير  حاجاتيـ بحاجات أطفاليـ حيثربطت األطفاؿ المعاقيف 

     . حاجات أسرىـ إشباع إلىحاجات األطفاؿ المعاقيف يؤدي 
اما عند تمعب دورا ى تحديد حاجات أسر المعاقيف عقميا فإفوكذلؾ 

الخدمات التي ستوجو ألسر ف إحيث  تصميـ برامج تدريب األسر
بصورة عممية منظمة  حيث يجب أف تقدـ المعاقيف عقميا يجب أف 

 أسر المعاقيف عقميا نظاـ لمتقييـ لضماف تمبية احتياجات إلىتستند 
أسر تصورات حيث أف ، األساسية والفعمية التي ىـ بحاجة ماسة ليا

األشخاص  مع تصوراتقد تختمؼ  لبلحتياجات المعاقيف عقميا
حديد تولذلؾ يجب ، العامميف مع أطفاليـ المعاقيفالمينييف 
لىشباعيا و إ إلىيؤدي  ألف ذلؾ، بعنايةلؤلسر  االحتياجات تحسيف  ا 

وبالتالي  دمة ألسر األطفاؿ المعاقيف عقميامستوى الخدمات المق
 [5]. اإلعاقةمع  ياتحسيف تكيف

الحالية سعت إلى اإلجابة عف األسئمة  الدراسة  فإفوبالتحديد       
 :اآلتية 
       االجتماعية و ما ىي الحاجات المعرفية والمادية والنفسية  -1

 ؟العقمية اإلعاقةألسر األطفاؿ ذوي 
العقمية  اإلعاقةفروؽ بيف حاجات أسر األطفاؿ ذوي  ىؿ توجد -2

 ؟جنس المعاؽ عقميا لمتغيرتعزى 
العقمية  اإلعاقةفروؽ بيف حاجات أسر األطفاؿ ذوي  ىؿ توجد -3

 ؟معاؽ عقميالم الزمني لعمرا لمتغيرتعزى 
العقمية  اإلعاقةفروؽ بيف حاجات أسر األطفاؿ ذوي  ىؿ توجد -4

 ؟معاؽ عقميالم  اإلعاقةدرجة  لمتغيرتعزى 

 أهمية الدراسة ب.  
 :تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة فيما يمي   
المعاقيف  األطفاؿ تحديد الحاجات األساسية التي تحتاجيا أسر -1

 أولويتيا وأىميتيا.حسب  عقميا
ألسر  تحسيف مستوى الخدمات المقدمةتساىـ ىذه الدراسة في  -2

 .األطفاؿ المعاقيف عقميا 
حاجات أسر األطفاؿ  إلىندرة الدراسات العممية التي تطرقت  -3

 .وخصوصا أسر األطفاؿ المعاقيف عقمياذوي الحاجات الخاصة 
حديد حاجات أسر توفر ىذه الدراسة مقياسا يمكف استخدامو لت -4

بشكؿ بشكؿ عاـ واألطفاؿ المعاقيف عقميا ذوي الحاجات الخاصة 
  .خاص
 أهداف الدراسة  ج.     
جتماعية المعرفية والمادية والنفسية واال التعرؼ إلى الحاجات -1

 ألسر األطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية. األساسية األكثر إلحاحا
في حاجات أسر األطفاؿ التعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ فروقا  -2

ذوي اإلعاقة العقمية تعود لمتغيرات الدراسة وىي الجنس والعمر 
 .الزمني ودرجة االعاقة
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 الدراسة  محددات .د   
اقتصرت عينة الدراسة عمى أسر األطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية  -1

( 18-6) بدرجة بسيطة ومتوسطة والذيف تراوحت أعمارىـ ما بيف
بمعيدي التربية الفكرية لمبنيف  إلناث الممتحقيفاسنة مف الذكور و 

 .والبنات في مدينة جدة في المممكة العربية السعودية
اقتصرت فترة تحديد حاجات أسر األطفاؿ المعاقيف عقميا  خبلؿ  -2

 .ىػ1431/1432الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 
لحاجات يتحدد تعميـ نتائج ىذه الدراسة بمدى صبلحية مقياس ا -3

 . و صدقو وثباتو في الدراسة

 مصطمحات الدراسة  .هـ 
الرغبة في الحصوؿ عمى خدمات أو ىي األىداؼ التي : الحاجة

الدراسة ويعبر عنيا في ىذه . ينبغي تحقيقيا مف وجية نظر األسرة
تمؾ الحاجات التي يتـ التعبير عنيا مف خبلؿ أداة الدراسة  عمى أنيا

المعرفية الحاجات  عمىواشتممت الدراسة ، بإعدادىاالتي قاـ الباحث 
  .النفسية واالجتماعيةوالمادية و 

ألسر األطفاؿ المعاقيف تتمثؿ الحاجات المعرفية  :الحاجات المعرفية
    ، معمومات عف طبيعة إعاقة االبف المعاؽ عقميا إلى الحاجةفي  عقميا

والضغوط التي ستتعرض ليا األسرة بوجود أحد أفرادىا  وخصائصو 
الفرص  معرفة  إلىوكذلؾ الحاجة  .العقمية اإلعاقةيعاني مف 

المستقبمية لتعميـ وتدريب وتشغيؿ المعاؽ عقميا عمى الميف المناسبة 
 ويعبر عنيا في ىذه الدراسة .وكذلؾ طرؽ التدخؿ الطبي المناسبة

بالمظاىر السموكية التي تقيسيا قائمة الحاجات المعرفية  التي قاـ 
 .تطويرىاالباحث ب

ألسر األطفاؿ ذوي  تتمثؿ الحاجات المادية :الحاجات المادية
مالي لتأميف المستمزمات الدعـ ال إلىالحاجة  العقمية في اإلعاقة

، المواصبلت وتأميف، كالرعاية الصحيةلممعاؽ عقميا  األساسية
، والتدريب الميني، كالتدريب النطقي ضافيةإلامساندة الخدمات وال

ويعبر عنيا في  .وسائؿ تعميمية وترفييية لبلبف المعاؽ عقميا وتوفير

بالمظاىر السموكية التي تقيسيا قائمة الحاجات المادية   الدراسة ىذه
 .بتطويرىا التي قاـ الباحث

 النفسية واالجتماعية الحاجاتتتمثؿ  :االجتماعيةالنفسية و  الحاجات 
الدعـ المعنوي مف األقارب واألصدقاء والمجتمع  إلىفي الحاجة 

سرة الطفؿ أ التي تتعرض لياالنفسية  بشكؿ عاـ لتخفيؼ الضغوط 
وجود برامج إرشادية متخصصة في  إلىوالحاجة ، المعاؽ عقميا
الوسائؿ ر برامج موجية عب تفعيؿ إلىوالحاجة ، الدعـ األسري

أماكف  وتوفير، وأسرىـاإلعبلمية لتوعية المجتمع بفئة المعاقيف عقميا 
ويعبر عنيا في ىذه  .معاؽ عقميالمترفيو واألنشطة الرياضية لم

الدراسة بالمظاىر السموكية التي تقيسيا قائمة الحاجات النفسية 
 .بتطويرىاواالجتماعية  التي قاـ الباحث 

فئة األطفاؿ الممتحقيف في معيدي التربية  ىي :العقمية اإلعاقة
تـ تصنيفيـ عمى أف  في مدينة جدة والذيف بنيف والبناتالفكرية لم

لدييـ إعاقة عقمية بناء عمى مقاييس تـ تطويرىا عمى البيئة 
 .السعودية

 اإلطار النظري .و 
العقمية ظاىرة  اإلعاقة :(Mental Retardation) العقمية اإلعاقة

، تجمع بيف اىتمامات عدد مف مياديف العمـ والمعرفة كعمـو النفس
واالجتماع والقانوف. ويركز الميتموف بالجوانب الطبية عمى ، والطب

بينما يعتمد ، تمؾ الحالة إلىتطور نمو الفرد واألسباب التي أدت 
ة الميتموف في مجاؿ القدرة العقمية عمى تقدير نسبة الذكاء مقاس

ويعتمد الميتموف بالجوانب االجتماعية عمى مدى ، بمقاييس الذكاء
نجاح الفرد أو فشمو في االستجابة لممتطمبات االجتماعية المتوقعة 

أي القدرة عمى التكيؼ االجتماعي. أما الميتموف بالجوانب ، منو
 التربوية فيعتمدوف عمى قدرة الفرد عمى التعمـ واالستفادة مف التدريب

[6]. 
 اإلعاقةمما سبؽ يمكف مبلحظة أف االختبلؼ في تعريؼ      

. وأما أكثر اإلعاقةالمعيار المستخدـ في تحديد  إلىالعقمية يرجع 
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التعاريؼ شيوعًا وقبواًل لئلعاقة العقمية فيو تعريؼ الجمعية األمريكية 
 The American Association of Mental) لمتخمؼ العقمي

Retardation, AAMR)  اإلعاقةتمّثؿ  :ينص عمى ما يميلذي وا 
العقمية قصورًا في عدد مف جوانب أداء الفرد دوف سف الثامف عشر 
وتبدو في التدني الواضح في القدرة العقمية عف متوسط الذكاء 
ويرافقيا قصور واضح في اثنيف أو أكثر مف مظاىر السموؾ التكيفي 

، ياة اليوميةوالح، والعناية بالذات، كميارات االتصاؿ المغوي
والميارات ، والخدمات االجتماعية، والتوجيو الذاتي، واالجتماعية
 . [6] وأوقات العمؿ والفراغ، والصحة والسبلمة، األكاديمية

 إلىالعقمية  اإلعاقةوتصنؼ الجمعية األمريكية لمتخمؼ العقمي      
وىي حسب ، والسموؾ التكيفي، حسب متغيري القدرة العقمية، فئات
  :التصنيؼ ما يميىذا 
 ( Mild Mental Retardation : )العقمية البسيطة اإلعاقة - 1
درجة عمى اختبارات  (70-55) تتراوح نسبة ذكاء ىذه الفئة مف 

الذكاء ولدييـ قصور واضح في اثنيف أو أكثر في السموؾ التكيفي 
بعض  حيث تستطيع ىذه الفئة تعمـ ، وتعتبر ىذه الفئة قابمة لمتعمـ

  .[7]الكتابة والحساب  القراءة و الميارات األكاديمية ك
 Moderate Mental : )العقمية المتوسطة اإلعاقة -2

Retardation) درجة  ( 40-54) تتراوح نسبة ذكاء ىذه الفئة مف
، عمى ىذه الفئة مصطمح القابميف لمتدريبو ، عمى اختبارات الذكاء

 .الميارات المينية البسيطةويمكف تدريب ىذه الفئة عمى بعض 
  : (Severe Mental Retardation)العقمية الشديدة اإلعاقة -3 

درجة عمى اختبارات  ( 39-25) تتراوح نسبة ذكاء ىذه الفئة مف
، وتتميز ىذه الفئة بقصور واضح في المظاىر النمائية، الذكاء

ولدييـ قصور في تعمـ الميارات ، ومشكبلت واضحة في المغة
إشراؼ  إلىويحتاجوف ، ويعانوف مف إعاقات مصاحبة، قبلليةاالست

  .ورعاية كاممة
  :(Profound Mental Retardation) الحادةالعقمية  اإلعاقة-4

 درجة عمى اختبارات الذكاء (25) تقؿ نسبة ذكاء ىذه الفئة عف     
المغة ولدييـ عجز في نوف مف صعوبات شديدة في الحركة و ويعا

 [7] . رعاية مستمرة إلىويحتاجوف ، الشخصية واالجتماعيةالكفاءة 
   :أسر األطفال المعاقين عقميا 

دورا كبيرا في تنشئة األطفاؿ وتربيتيـ فيي تعمـ  تمعب األسرة     
الشعور باألمف  إلىوتمبي حاجاتيـ ، أفرادىا قيـ المجتمع وتقاليده

والعبلقة ما بيف الفرد وأسرتو عبلقة تبادلية فيو يتأثر  وتقدير الذات
المفيومي لنظاـ األسرة عمى أربعة  اإلطاربيا ويؤثر فييا ويشتمؿ 

  :مكونات ىي
وتمثؿ الوسائؿ المتاحة لؤلسرة إلشباع  : المصادر األسرية -1

 .الحاجات الفردية والجماعية ألعضائيا
العبلقات بيف أفراد األسرة المجتمع  إلىويشير  :التفاعؿ األسري -2

 .المحيط
تمثؿ جممة الحاجات المختمفة التي تتحمميا  :الوظائؼ األسرية -3

 .األسرة
تمثؿ التغيرات التي تطرأ عمى األسرة في  :مجرى حياة األسرة -4

 .[8]الظروؼ المختمفة 
عدد ) بخصائص األسرةالمتعمقة وتتمثؿ المصادر األسرية      

 (االقتصاديو  المستوى االجتماعي، خمفيتيا الثقافية ،أفرادىا
وأما الوظائؼ األسرية فتشكؿ ( العقمي، الصحي) وخصائص أفرادىا

وتنطوي رعاية  .مجموعة حاجات األفراد التي عمى األسرة إشباعيا
تواجو  ياألن الطفؿ المعاؽ عقميا عمى تحديات وصعوبات ألسرتو

غالبًا  طفؿ معاؽ عقميافوجود ، مشكبلت وتتصدى لتحديات خاصة
صعوبات نفسية ومادية وطبية واجتماعية وتربوية  ىنطوي عميما 

 . [5] ألسر األطفاؿ المعاقيف عقميا
 نظاـ مف الدعـ الذي إلى أسر األطفاؿ المعاقيف حتاجتو       
ساعدىـ عمى اكتساب المعرفة والميارات البلزمة لتربية وتعميـ ي

 عف إعاقة ولدىـ المعموماتبتوفير أبنائيـ بفعالية. ويتمثؿ ذلؾ الدعـ 
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والتي تجعميـ يشعروف بأنيـ ، والنفسية والمساندة المادية واالجتماعية
 .[8] يحظوف بعناية وتقدير اآلخريف

في مقدمة  تعتبر توفير المعمومات في البيئة المحمية  إف      
وذلؾ ، األطفاؿ المعاقيف أسرالحاجات األكثر أىمية مف وجية نظر 

افتقار البيئة العربية لؤلدبيات والممارسات التوجييية  إلىيرجع 
ومحدودية ، واإلرشادية الموجو لمطفؿ ذي الحاجات الخاصة وأسرتو

سات والمراكز ذات العبلقة في تزويد الخدمات التي تقدميا المؤس
تعزيز دور األسرة في القياـ  إلىباإلضافة ، بالمعمومات أسر المعاقيف

 . [5] بواجباتيا تجاه الطفؿ المعاؽ
 عمى األسرة اإلعاقةأثر 
مشكبلت وعبلقات  إلىيؤدي ألسرة في اإف وجود طفؿ معاؽ       

إحداث تغير في تكيؼ وقد يكوف لو األثر الكبير في ، أكثر تعقيداً 
يجاد خمؿ في التنظيـ النفسي واالجتماعي ألفرادىا، األسرة بغض ، وا 
 شدة تأثير فإحيث  .[1]عف درجة تقبؿ األسرة ليذا الطفؿ النظر 

 :منياعوامؿ  عمى عدة تحدد يعمى األسرة  وجود طفؿ معاؽ عقميا
يمعب المستوى التعميمي  :المستوى التعميمي والثقافي لموالدين -1

والثقافي لموالديف دورًا أساسيًا في تحديد الطرؽ واألساليب التي 
كما يؤثر في المستوى المعيشي  .يستخدميا الوالداف في تربية أبنائيـ

 .والوظيفي لموالديف
بردود الفعؿ نحو وجود معاؽ حجـ األسرة يؤثر إف  :حجم األسرة -2

الوالديف ويريحيـ  يساعدفوجود عدد مف األبناء غير المعاقيف ، عقميا
 مف مسؤولية الرعاية المباشرة لمطفؿ المعاؽ.

ترتبط ردود فعؿ األسرة وطريقة تفاعميا  :وشدتها اإلعاقةنوع _ 3
 .بدرجة إعاقتوارتباطًا مباشرًا  عقميا  مع المعاؽ

إف استجابات األىؿ وردود فعميـ نحو  :المعاق الطفل  جنس -4
 .[9] في مجتمعاتنا العربية ـ المعاؽ تختمؼ تبعًا لجنسو خاصةطفمي

ما  أسر المعاقيف عقمياأىـ حاجات  [10]ويمخص سيمجماف ودارلنج  
 :يمي

 .الطبية المستمرة الرعاية  إلىالحاجة  -1
  .لمطفؿ المعاؽ عقميا الخدمات التربوية  الحاجة إلى -2
 .مواجية المشكبلت السموكيةل المعمومات  إلىالحاجة  -3
 .الدعـ المادي إلىالحاجة  -4
 .الدعـ االجتماعي إلىة الحاج -5

والتي أجريت  ،[11]كٍؿ مف رودريجو ومورجف وجفكف  ويشير     
حوؿ طبيعة  معموماتلم  تيـحاج إلىعمى أسر أطفاؿ معاقيف عقميا 

ف إحيث  وكذلؾ حاجتيـ لمحاجات المادية  .ابنيـ عاقةإومستقبؿ 
بايبلي  وىذا ما أكده .وجود معاؽ في األسرة يستنزؼ مبالغ طائمة

األطفاؿ المعاقيف عقميا لمدعـ  حاجة أميات إلى [12]ف و وآخر 
 األسري واالجتماعي.

 السابقةلدراسات . ا3
أجريت العديد مف الدراسات في األدب التربوي والمتعمقة      

أسر األطفاؿ المعاقيف عقميا وعبلقتيا ببعض المتغيرات بحاجات 
 :ومف ىذه الدراسات ما يمي

 :الدراسات األجنبية :أوال"
األطفاؿ  أسر حاجاتدراسة  إلىىدفت  دراسة [13]ندا يأجرت ل     

اختبلؼ  إلىنتائج أشارت الو ، اإلعاقةوعبلقتيا بشدة  عقمياالمعاقيف 
حاجات  حيث أفأبنائيـ   عاقةإختبلؼ شدة ال تبعا حاجات األسر

حاجات  مقارنة مع ، بدرجة بسيطة أقؿعقميا آباء األطفاؿ المعاقيف 
 .ةمتعددالو  ةشديدمف ذوي اإلعاقة العقمية ال األطفاؿ المعاقيفأسر 
بدراسة حوؿ حاجات األطفاؿ المعاقيف  [14] قاـ ليسر ودكؿ      

 حاجة إلىوأشارت نتائج الدراسة ، أسرة (82) وبمغت عينة الدراسة
 إلىوالحاجة ، المعمومات حوؿ نمو وتطور الطفؿ المعاؽ إلى األسر

عدـ وجود فروؽ  إلىالخدمات المجتمعية وكذلؾ أشارت النتائج 
حصائيا تعزى لمتغير إتعزى لمتغير العمر الزمني ووجود فروؽ دالة 

صادي لؤلسرة الجنس ولصالح  المعاقيف الذكور وكذلؾ المستوى االقت
 .ولصالح األسرة الفقيرة
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بمغ باء وأميات آ التي أجريت عمى [3] وفي دراسة كراوس      
تحديد الضغوط التي  إلىلدييـ أطفاؿ معاقيف وىدفت  (121) عددىـ

أف حدة الضغوط  تتأثر  إلىتتعرض ليا األسر حيث أشارت النتائج 
وال توجد فروقا في الضغوط  اإلناثبالجنس ولصالح الذكور مقارنة ب

 تعزى لمتغير العمر الزمني لمطفؿ المعاؽ.
 اآلباء تحديد حاجات إلىدراسة ىدفت  [15]أليف  أجرى      

تراوحت أعمار ، العقمية اإلعاقةلدييـ أطفاؿ مف ذوي  الذيف واألميات
زوجا  (40) سنة حيث بمغت عينة الدراسة (13-6) أبنائيـ ما بيف

حاجة اآلباء  إلىميات وأشارت نتائج الدراسة مف اآلباء واأل
 .ومعرفة مستقبؿ أبنائيـ أطفاليـلمعمومات حوؿ كيفية التعامؿ مع 
الدعـ  إلىحاجة األميات  إلىوكذلؾ أشارت نتائج الدراسة 

 االجتماعي.
بدراسة عمى عينة   [16]قاـ ميرؿ وكوت وديريند وفيرىمست      

العقمية البسيطة  اإلعاقةمف المعاقيف عقميا المراىقيف مف ذوي 
 إلىوىدفت  (18-14) والمتوسطة والذيف تراوحت أعمارىـ ما بيف

تحديد المشكبلت االجتماعية التي يعاني منيا المعاقيف عقميا عف 
انتشار السموؾ  إلىأشارت نتائج الدراسة و ، طريؽ والدييـ ومعممييـ

واالنسحاب والعزلة االجتماعية لدييـ ولصالح ذوي ، لعدواني والجنوحا
 .العقمية المتوسطة اإلعاقة
 إلىسة ىدفت ادر   [17]وأجرى كؿ مف ىيدوؼ, وويكببلد وأنريف     

معاقيف  يمبي حاجات أسر األطفاؿالمعموماتي الذي  تحديد الدعـ
 (86) مف ذوي متبلزمة داوف, وقد تكونت عينة الدراسةعقميا مف 

 أسرة لدييا أطفاؿ يعانوف مف متبلزمة داوف, وقد بينت النتائج أف
مف أفراد العينة لـ يحصموا عمى الدعـ المعموماتي الكافي  (56%)

مف  (%70) كما أوضحت النتائج أف، بعد تشخيص إعاقة أبنائيـ
عينة الدراسة تركزت معظـ المعمومات التي حصموا عمييا عمى 

لسمبية المصاحبة لمتبلزمة داوف وتجاىمت الجوانب الصحية ا
  . يجابية لدييـإلالجوانب ا

أجريت والتي  [18]وفي الدراسة التي قاـ بيا وايت وىاستنغ       
          أسرة لدييا أبناء معاقيف عقميا تراوحت أعمارىـ ما بيف (33) عمى

تحديد مصادر الدعـ المجتمعي والميني  إلىسنة وىدفت ( 13-19)
أف مصادر الدعـ  إلىوأشارت نتائج الدراسة ، ألسر المعاقيف عقميا

األساسي لؤلسر يأتي مف خبلؿ ما يسمى بالدعـ المجتمعي غير 
الرسمي والمتمثؿ في دعـ الزوجيف ودعـ األسرة الممتدة ودعـ 

 األصدقاء. 
دراسة حوؿ الحاجات  [19]ٍؿ مف سف ويارتسيفر ك أجرىو       

 إلىالدراسة  وأشارت النتائج ليذه، معاقيفالفاؿ طاألساسية ألسر األ
التي يعانى منيا  اإلعاقةطبيعة  حوؿمعمومات لم حاجة األسر

الدعـ المادي لمواجية النفقات المترتبة عمى  إلىوحاجتيـ ، طفاليـأ
تتأثر العبلقات حيث  والدعـ االجتماعي، رعاية الطفؿ المعاؽ

 االجتماعية. 
 الدراسات العربية  :ثانيا   

 أسرحاجات  إلىالتعرؼ  إلى ىدفتدراسة  [20]أجرى الحسف      
بمغ  عاقات العقمية والسمعية والبصرية والحركية إلا األطفاؿ ذوي 

حاجات الأىـ أف  إلىنتائج الدراسة  شارت. وأأسرة (313) عددىا
المالية والحاجة ، الدعـ إلىوالحاجة  ،المعمومات إلى كانت الحاجة

، لآلخريف اإلعاقةوالحاجة لتفسير ، والحاجة لمخدمات المجتمعية
وجود فروؽ  إلىوالحاجة المرتبطة بوظيفة األسر وأشارت النتائج 

، في الحاجات تبعًا لمتغير العمر الزمني إحصائيةذات داللة 
اجة لممعمومات عمى كؿ مف الحالمعاؽ لمطفؿ  اإلعاقةونوع ، والجنس

الخدمات  إلىوالحاجة ، األصغر سناً  الذكور طفاؿلصالح أسر األ
 .المجتمعية لصالح أسر األطفاؿ المعاقيف عقميا و حركيا األكبر سناً 

التعرؼ عمى  إلىوىدفت  [21] وفي دراسة قامت بيا الحديدي     
قيف عقميا في األردف االمع مشكبلت التي تواجييا أسر األطفاؿال

قيف عقميا امف أميات األطفاؿ المع (200) حيث بمغت عينة الدراسة
 ترتيب المشكبلت كانت كما يمي أف إلىوقد أشارت نتائج الدراسة 
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المشكبلت ثـ ، المشكبلت النفسيةف، المشكبلت االقتصادية
اختبلؼ حدة  إلىوأشارت النتائج كذلؾ  .عمى التوالي، االجتماعية

 عاؽالم لمطفؿ اإلعاقة شدةالجنس و  متغيري المشكبلت باختبلؼ
 ذو داللةأثر  أيمتغير عمر الطفؿ المعاؽ  لـ يكفو ، عقميا

  .إحصائية
تحديد احتياجات أولياء  إلىدراسة ىدفت  [22]أجرى الشمري      

مف أولياء أمور األطفاؿ  (81) أمور األطفاؿ التوحدييف بمغ عددىـ
التوحدييف ممف يتمقى أبناؤىـ خدمات في معاىد حكومية أو أىمية في 

نتائج وفقا ألىميتيا بالنسبة ألولياء األمور الوأشارت ، مدينة الرياض
أخيرا الجتماعية و ثـ االمادية  تمتيا، االحتياجات المعرفية :بالترتيب

عدـ  إلىاالحتياجات المجتمعية عمى التوالي. وأشارت النتائج كذلؾ 
في االحتياجات وفقًا لمتغير عمر  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة 

 الطفؿ.
أف معظـ مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة يبلحظ      

المعاقيف أىـ حاجات أسر  إلىاىتمت بالتعرؼ ، الدراسات السابقة
نبلحظ  الدراسات العربيةوفيما يتعمؽ ب تباينت في نتائجيا. حيثعقميا 

باستثناء ، المعاقيف عقميا فقط أسرالتي تناولت حاجات الدراسات  قمة
ستيف الدرا متاوك [20]الحسف  وكذلؾ دراسة [21]دراسة الحديدي 

 عمىة الدراسات التي أجريت ندر نبلحظ و  أجريتا عمى البيئة األردنية

أجريت عمى أسر  التيو  [22]باستثناء دراسة الشمري  البيئة السعودية
 .مف ذوي اضطراب التوحد طفاؿاأل
جات أسر األطفاؿ لحاسة الحالية في تناوليا اتنبع أىمية الدر       

، والحاجات المادية، لمعرفيةا اتالحاج) والمتمثمة في عقميا المعاقيف
 المعاؽ عقميابجنس الطفؿ وعبلقتيا  (االجتماعيةالنفسية و والحاجات 

( سنة 18- 12) ،(11-6) عمر الطفؿ المعاؽو ، (أنثى، ذكر)
  .( بسيطة ومتوسطة) ودرجة إعاقتو

 جراااتاإلو  لطريقة ا.4
 الدراسة  عينة - أ

ممف يعاني أطفاليـ أسرة   (164) بمغت عينة الدراسة            
التربية الفكرية  الممتحقيف بمعيدي اإلناثالعقمية مف الذكور و  اإلعاقة

وأما عف توزيع عينة الدراسة حسب  .في مدينة جدة لمذكور واإلناث
 بمغ عددىـ تبعا لمتغير الجنسفقد  اإلعاقةالجنس والعمر ودرجة 

وبمغ ، اإلناثمف  (52)و، المعاقيف عقميا الذكور مفطفبل  (112)
 سنة( 12 –6)  بيف عينة الدراسة والذيف تتراوح أعمارىـ ما عدد
 بيف وأما مف تراوحت أعمارىـ ما اإلناثمف الذكور و طفبل  (60)
وأما فيما يتعمؽ بدرجة ، طفبل (104) فبمغ عددىـ سنة (18 –12)

، طفبل (107) بدرجة بسيطةفقد بمغ عدد المعاقيف عقميا  اإلعاقة
 الجدوؿو ، طفبل ( 57) وعدد المعاقيف عقميا مف الدرجة المتوسطة

 .اإلعاقةيبف توزيع العينة حسب الجنس والعمر ودرجة  (1) رقـ

 1 جدولال
 اإلعاقةتوزيع العينة حسب الجنس والعمر ودرجة 

 العدد النوع المتغير

 112 ذكور الجنس
 52 ناثإ

 60 سنة 12 – 6 العمر الزمني
 104 سنة 18 – 12

 107 بسيطة اإلعاقةدرجة 
 57 متوسطة
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  الدراسة اةأد - ب
أداة خاصة وىي مقياس حاجات أسر  بإعدادقاـ الباحث      

األطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية لغايات ىذه الدراسة متبعا الخطوات 
 :التالية

بحاجات أسر األطفاؿ ذوي مراجعة األدب التربوي المتعمؽ  -1
العقمية بشكؿ  اإلعاقةالحاجات الخاصة بشكؿ عاـ وحاجات ذوي 

 وروف بيمي مقياسو   [14]ليسر ودكؿ وخاصة دراسة خاص
 .[23] سمينسوف

ثبلثة اشتممت عمى  احث بعد ذلؾ بتصميـ أداة الدراسةقاـ الب -2
 :عمى النحو اآلتي بعادأ

 .فقرة (11) الحاجات المعرفية ويشتمؿ عمى -3
 .فقرات (9) الحاجات المادية ويشتمؿ عمى -4

 (9) االجتماعية ويشتمؿ عمىالنفسية و الحاجات  -5
 .فقرات

 صدق وثبات أداة الدراسة  -ج   
مقياس حاجات وقد تـ التحقؽ مف صدؽ  :صدؽ أداة الدراسة -1

عمى عف طريؽ عرضو العقمية  اإلعاقةأسر األطفاؿ ذوي 
محكميف مف ذوي  (8) مجموعة مف المحكميف والبالغ عددىـ
، واإلرشادوعمـ النفس ، الخبرة واالختصاص في التربية الخاصة

الستطبلع آرائيـ حوؿ مدى مناسبة الفقرات مف حيث الصياغة 
في صورتو  ومدى انتماء كؿ فقرة لمبعد الذي تنتمي إليو ،المغوية

أخذ كافة مبلحظات تـ  حيث، فقرة (33) األولية والبالغ عددىا
جراء التعديبلت البلزمةالمحكميف  وبناء عمى ذلؾ تـ تضميف ، وا 

حيث ، % مف المحكميف 80المقياس الفقرات التي أجمع عمييا 
فقره موزعة  (29) فقرات المقياس في صورتو النيائيةبمغ عدد 

وىي الحاجات المعرفية والحاجات المادية  :عمى ثبلثة أبعاد
االستجابة عمى  وقسمت درجات، والحاجات النفسية واالجتماعية 

أحتاجيا ، أحتاجيا بدرجة شديدة :ثبلث فئات وىي إلىالمقياس 

 (صفر) أحتاجيا أبدا. وأعطيت الدرجة ال ،بدرجة متوسطة
أحتاجيا  لبلستجابة (1) والدرجة، أحتاجيا أبدا ال لبلستجابة

، أحتاجيا بدرجة شديدةلبلستجابة  (2) والدرجة، بدرجة متوسطة
 ى التي يمكف أف يحصؿ عمييا الفردالقصو وبذلؾ تكوف الدرجة 

 .(صفر) والدرجة الدنيا، درجة (58) الحاجاتعمى مقياس 
االتساؽ الداخمي حيث  تـ استخراجو باستخداـ :ثباتال -2

لقياس االتساؽ الداخمي بيف فقرات  استخدـ معامؿ كرونباخ ألفا
 وقد بمغت قيمة معامؿ االتساؽ الداخمي الكمي لممقياس، المقياس

(80.0). 

  حصائيةالتصميم والمعالجة اإل -د

في البحث  صفيالدراسة الحالية مسحية اتبعت المنيج الو     
 العقمية  اإلعاقةحاجات أسر األطفاؿ ذوي تحديد  إلىوىدفت 

 عددابالتالي تضمنت و  اإلعاقةعبلقتيا بالجنس والعمر ودرجة و 
  :وىي وليا ثبلثة مستويات المتغيرات المستقمة مف
 .(أنثى، ذكر) الجنس لمطفؿ المعاؽ عقميا -
 .(18-12) ،(12-6) العمر الزمني لمطفؿ المعاؽ عقميا -
 .(متوسطة، بسيطة) درجة إعاقة الطفؿ المعاؽ عقميا -
 

 المتغيرات التابعة 
الحاجات  ، المعرفيةالحاجات ) :وليا ثبلثة أبعاد الحاجات
  .(النفسية واالجتماعيةالحاجات ، المادية

فتـ  حصائيةأما بالنسبة لممعالجات اإل :المعالجة االحصائية
 اتالمتوسط حساب وتـتحميؿ التبايف لمقيـ المتكررة  داـاستخ

 تـ استخداـ اختبارو  ةالمعياري اتاالنحرافو  ةالحسابي
(Independent Sample T-test).  
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 نتائج الدراسة .5

 :فيما يمي عرض لمنتائج التي تـ التوصؿ ليا
ما  :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ والذي نص عمى ما يمي -1

االجتماعية ألسر و  النفسيةىي الحاجات المعرفية والمادية و 
 ؟العقمية اإلعاقةاألطفاؿ ذوي 

ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية  فلئلجابة عو      
، يبيف ذلؾ (2) واالنحرافات المعيارية لمحاجات المختمفة والجدوؿ

وقد اعتمد الباحث المعيار التالي لتصنيؼ درجات ىذه الحاجات 
ما حيث اعتبرت الحاجة منخفضة اذا تراوح المتوسط الحسابي ليا 

 بيفليا ما ومتوسطة اذا تراوح المتوسط الحسابي ( 0.66 ) بيف
 بيفليا ما ومرتفعة اذا تراوح المتوسط الحسابي  (1.33–0.67)
(1.34 -2.0).  
 
 

 2جدول ال
 االجتماعية  تنازليا ألسر األطفاؿ ذوي اإلعاقةالحاجات المعرفية والمادية والنفسية و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب 

رقم 
 فقرات  الحاجات الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الترتيب المعياري

 مرتفع 1 0.48 1.8 مف المعمومات عف الفرص المستقبمية لتعميـ ابني المعاؽ عقميا.أحتاج إلى مزيد  5

11 
أحتاج إلى معرفة الميف المناسبة التي يمكف أف يتدرب عمييا ابني المعاؽ عقميا ويشتغؿ فييا 

 مستقببل.
 مرتفع 2 0.51 1.79

 مرتفع 3 0.69 1.56 السموكية البني المعاؽ عقميا.أحتاج إلى معرفة أساليب تعديؿ السموؾ  لمعالجة المشكبلت  7

 مرتفع 4 0.63 1.5 أحتاج إلى الكتب والنشرات  العممية  المبسطة التي تساعدني في التعامؿ مع ابني 6

 مرتفع 5 0.64 1.49 أحتاج إلى معمومات عف خصائص ابني المعاؽ عقميا. 2

 مرتفع 6 0.74 1.46 ابني المعاؽ.أحتاج إلى معمومات حوؿ طرؽ التدخؿ الطبي مع  4

 مرتفع 7 0.72 1.45 إنني بحاجة إلى مزيد مف المعمومات حوؿ الخدمات التي ستقدـ ألبني المعاؽ في المستقبؿ. 1

10 
أحتاج إلى معرفة مصادر الدعـ والمساندة والتي تعني باألطفاؿ المعاقيف وأسرىـ كالجمعيات 

 األىمية.
 مرتفع 8 0.74 1.41

 متوسط 9 0.79 1.31 أحتاج إلى معمومات عف كيفية تعامؿ أبنائي العادييف مع أخييـ المعاؽ عقميا. 3

8 
أحتاج إلى التعرؼ عمى المواقع العممية  المتخصصة لطرؽ التعامؿ مع المعاقيف عقميا و 

 المتوفرة عمى شبكة االنترنت
 متوسط 10 0.76 1.3

 متوسط 11 0.76 1.19 أبنائي اآلخريف مع الضغوط النفسية بسبب إعاقة أخييـ.أحتاج إلى معمومات حوؿ كيفية تعامؿ  9

 مرتفع   2.35 16.27 لمحاجات المعرفية الكمي  

 مرتفع 1 0.61 1.72 أحتاج إلى توفير عمؿ مناسب البني المعاؽ عقميا بعد  تدريبو. 15

 مرتفع 2 0.61 1.71 المدرسة.أحتاج لتأميف وسيمة مواصبلت لنقؿ ابني إلى المعيد أو  14

12 
إنني بحاجة إلى مزيد مف المساعدة مف الدولة لتمبية نفقات ابني المعاؽ عقميا ) كالطعاـ والعبلج 

 والنقؿ( .
 مرتفع 3 0.55 1.69
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 2جدول التابع 

13 
لؤلسر أحتاج إلى توفير مبالغ مالية دورية  لبللتحاؽ بالدورات التدريبية  المتخصصة والتي تقدـ 

 لتحسيف تعامميا مع ابنيا المعاؽ عقميا.
 مرتفع 4 0.68 1.59

 مرتفع 5 0.65 1.57 أحتاج إلى مزيد مف المساعدة لدفع نفقات األلعاب التي يحتاجيا ابننا المعاؽ. 20

 مرتفع 6 0.74 1.49 أحتاج لتخصيص مبالغ مالية لتقديـ خدمات مساندة إضافية ألبني ) تدريب نطقي( 19

18 
أحتاج إلى مبالغ مالية إضافية ألف العناية الطبية إلبني المعاؽ تشكؿ عبئا ماليا كبيرا عمى 

 أسرتنا.
 مرتفع 7 0.82 1.4

 مرتفع 8 0.83 1.38 نحتاج إلى مساعدات مادية لشراء مستمزمات البني المعاؽ عقميا. 16

 متوسط 9 0.79 1.26 تعميمية إضافية.ازدادت أعباء أسرتي المالية بسبب احتياج ابننا المعاؽ لدروس  17

 مرتفع   2.16 13.8 الكمي لمحاجات المادية  

27 
أحتاج إلى أف تقوـ المدرسة أو المعيد بتشجيع ابني المعاؽ عقميا عمى المشاركة باألنشطة 

 التعميمية والرياضية والترفييية.
 مرتفع 1 0.49 1.77

 مرتفع 2 0.63 1.64 ترفييية.أحتاج  إلى المساعدة لمقياـ بنشاطات  26

 مرتفع 3 0.6 1.62 أحتاج إلى  أف يفيـ الناس في المجتمع إعاقة ابني . 29

 مرتفع 4 0.59 1.61 أحتاج إلى عقد جمسات مع فريؽ العمؿ مع ابني في المدرسة أو المعيد، لمتابعة أداء ابني. 25

 مرتفع 5 0.67 1.47 المعاؽ.احتاج إلى التخمص مف حالة االكتئاب بسبب حالة ابني  28

 مرتفع 6 0.73 1.37 أحتاج إلى  المزيد مف األصدقاء الذيف أستطيع التحدث معيـ. 22

23 
أحتاج إلى  مزيد مف المقاءات المنظمة مع المرشد أو األخصائي النفسي لمناقشة مشكبلت 

 أسرتنا.
 مرتفع 7 0.73 1.36

 متوسط 8 0.75 1.32 والتحدث مع أسر لدييا معاقيف عقميا.أحتاج إلى  مزيد مف الفرص لبللتقاء  24

 متوسط 9 0.82 1.15 أحتاج إلى الدعـ المعنوي مف األقارب لتخفيؼ الضغوط التي نتعرض ليا. 21

 مرتفع   2.1 13.31 الكمي لمحاجات النفسية واالجتماعية  

 مرتفع   3.82 43.38 الدرجة الكمية لمحاجات  

 
وىي  (43.38) بمغ المتوسط الحسابي لمحاجات مجتمعة       

وقد بمغ المتوسط الحسابي لمحاجات ، تعتبر ذات درجة مرتفعة
عمى أوقد بمغ ، وىي تعتبر ذات درجة مرتفعة (16.27) المعرفية

والتي تنص عمى  (5) رقـ ات المعرفية الفقرةمتوسط حسابي لمحاج
 (عف الفرص المستقبمية لتعميـ المعاؽ عقميا معموماتال) إلى الحاجة

في ىذا وفي المرتبة الثانية ، وبدرجة مرتفعة (1.8) بمتوسط حسابي
معرفة ) إلىوالتي تنص عمى الحاجة  (11) رقـجاءت الحاجة البعد 

وبدرجة  (1.79) بمتوسط حسابي (عقميا ممعاؽلالميف المناسبة 
والتي تنص عمى الحاجة  (7) رقـ الثالثة الفقرةوفي المرتبة ، مرتفعة

معرفة أساليب تعديؿ السموؾ لمعالجة المشكبلت السموكية ) إلى
جاءت ثـ ، وبدرجة مرتفعة (1.56) بمتوسط حسابي .(معاؽ عقميالم

 إلىفي المرتبة الرابعة والتي تنص عمى الحاجة  (6) الفقرة رقـ
وبدرجة مرتفعة.  (1.5) بمتوسط حسابي العممية( والنشرات الكتب)
والتي تنص عمى  (9) الفقرة رقـخيرة فقد جاءت ألالمرتبة افي  ماأ
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 (كيفية تعامؿ أبنائي اآلخريف مع الضغوط النفسية) إلىالحاجة 
جاءت قبميا ، وىو يعتبر ذو درجة متوسط( 1.19) بمتوسط حسابي

التعرؼ عمى المواقع ) إلىوالتي تنص عمى الحاجة  (8) الفقرة رقـ
حيث بمغ  (العممية المتخصصة لطرؽ التعامؿ مع المعاقيف عقميا

 وبدرجة متوسطة.  (1.3) المتوسط الحسابي ليذه الحاجة

بمغ  وأما فيما يتعمؽ بالنتائج الخاصة بالحاجات المادية فقد     
وىي تعتبر ذات درجة  (13.80) المتوسط الحسابي لمحاجات المادية

والتي تنص  (15) لمفقرة رقـعمى متوسط حسابي أوقد بمغ ، مرتفعة
توفير عمؿ مناسب البني المعاؽ عقميا بعد  ) إلىعمى الحاجة 

ثـ في المرتبة ، وبدرجة مرتفعة (1.72) بمتوسط حسابي (تدريبو
تأميف ) إلىوالتي تنص عمى الحاجة  (14) الفقرة رقـالثانية جاءت 

وفي ، ة مرتفعةوبدرج (1.71) بمتوسط حسابي (وسيمة مواصبلت
 إلىوالتي تنص عمى الحاجة  (12) الفقرة رقـالمرتبة الثالثة جاءت 

وبدرجة  (1.69) بمتوسط حسابي (مزيد مف المساعدة مف الدولة)
والتي تنص عمى  (13) الفقرة رقـوفي المرتبة الرابعة جاءت ، مرتفعة

لبللتحاؽ بالدورات التدريبية  مبالغ مالية دورية) إلىالحاجة 
وفي المرتبة ، وبدرجة مرتفعة (1.59) بمتوسط حسابي (المتخصصة

دروس ) إلىوالتي تنص عمى الحاجة  (17) الفقرة رقـخيرة جاءت ألا
وىو يعتبر ذو درجة  (1.26) بمتوسط حسابي (تعميمية إضافية

 لىإوالتي تنص عمى الحاجة  (16) الفقرة رقـجاءت قبميا ، متوسط
حيث بمغ المتوسط  (مساعدات مادية لشراء مستمزمات البني المعاؽ)

وأما فيما يتعمؽ  .وبدرجة مرتفعة ( 1.38) الحسابي ليذه الحاجة
واالجتماعية  فقد بمغ المتوسط النفسية بالنتائج الخاصة بالحاجات 

وقد بمغ ، وىي تعتبر ذات درجة مرتفعة، ( 13.31) الحسابي ليا

 إلىوالتي تنص عمى الحاجة  (27) فقرة رقـحسابي لمعمى متوسط أ
تشجيع المعاؽ عقميا عمى المشاركة باألنشطة التعميمية والرياضية )

ثـ في المرتبة ، وبدرجة مرتفعة (1.77) بمتوسط حسابي (والترفييية
 إلىوالتي تنص عمى الحاجة  (26) فقرة رقـالثانية جاءت ال

 (1.64 ) بمتوسط حسابي( المساعدة لمقياـ بنشاطات ترفييية)
والتي  (29) فقرة رقـوفي المرتبة الثالثة جاءت ال، وبدرجة مرتفعة

( عاقة ابنيإأف يفيـ الناس في المجتمع ) إلىتنص عمى الحاجة 
وفي المرتبة الرابعة جاءت ، وبدرجة مرتفعة( 1.62) بمتوسط حسابي

عقد جمسات مع فريؽ ) إلىوالتي تنص عمى الحاجة  (25) فقرة رقـال
وبدرجة  (1.61) بمتوسط حسابي (المعاؽالعمؿ لمتابعة أداء 

والتي تنص  (21) فقرة رقـخيرة فقد جاءت الألما المرتبة اأ، مرتفعة
 بمتوسط حسابي( الدعـ المعنوي مف األقارب) إلىعمى الحاجة 

 ( 24) فقرة رقـجاءت قبميا ال، وىو يعتبر ذو درجة متوسط( 1.15)
الفرص لبللتقاء والتحدث مع أسر ) إلىوالتي تنص عمى الحاجة 

 حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الحاجة( لدييا معاقيف عقميا
 .وىو يعتبر ذو درجة متوسط ( 1.32)

نص ىذا السؤاؿ عمى ما النتائج المتعمقة  بالسؤال الثاني:  -2
  ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )  يمي:

( بيف حاجات أسر األطفاؿ ذوي اإلعاقة العقمية تعزى 0.05
الختبلؼ جنس الطفؿ المعاؽ عقميا؟ ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ 

باستخداـ اختبار"  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةحساب 
( لفحص داللة الفروؽ بيف Independent Sample T-test) ت"

ة العقمية باختبلؼ جنس الطفؿ حاجات أسر األطفاؿ ذوي اإلعاق
 ( : 3وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدوؿ رقـ ) 
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 3جدول ال

 لمحاجات المعرفية والمادية والنفسية واالجتماعية  تبعا لمتغير الجنس T-test المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ اختبار
درجات  قيمة ت اإلناث الذكور نوع الحاجة 

 الحرية
 مستوى الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.000 162 5.21 1.58 15.62 2.36 16.57 الحاجات المعرفية
 0.000 162 10.65 1.56 12.58 2.08 14.38 الحاجات المادية

 0.488 162 0.03 1.47 13.31 2.07 13.31 الحاجات النفسية واالجتماعية
 0.000 162 9.24 2.66 41.50 3.77 44.26 الدرجة الكمية

داللة  اتذ اقو ف ىناؾ فر أظيرت النتائج في الجدوؿ السابؽ أ     
تعزى الختبلؼ جنس المعاؽ  في متوسطات الدرجة الكمية إحصائية

وتبيف مف المتوسطات الحسابية ، (9.24) فقد بمغت قيمة ت، عقميا
في  (44.26) أف ىذا الفرؽ كاف لصالح الذكور بمتوسط حسابي

في  إحصائيةف ىناؾ فروقا ذات داللة أو ، (41.5) ناثئلحيف بمغ ل
وتبيف مف ، (5.21) د بمغت قيمة تمتوسطات الحاجات المعرفية فق

المتوسطات الحسابية أف ىذا الفرؽ كاف لصالح الذكور بمتوسط 
كما أظيرت ، (15.62) لئلناثفي حيف بمغ  (16.57) حسابي

في متوسطات الحاجات  إحصائيةالنتائج أف ىناؾ فروقا ذات داللة 
وتبيف مف المتوسطات ، ( 10.65) المادية فقد بمغت قيمة ت

 الحسابية أف ىذه الفروؽ كانت لصالح الذكور بمتوسط حسابي

وأظيرت النتائج أنو ال ، (12.58) في حيف بمغ لئلناث (14.38)
حصائيا في الحاجات النفسية واالجتماعية فقد إدالة  توجد فروؽ

 (13.31) ذكورلموقد بمغ المتوسط الحسابي  (0.03) بمغت قيمة ت
 .(13.31 ) لئلناثوبمغ 
ما  عمى ىذا السؤاؿنص  :بالسؤال الثالث النتائج المتعمقة-3

  )  عند مستوى إحصائيةتوجد فروؽ ذات داللة  ىؿ :يمي
تعزى  العقمية اإلعاقةذوي بيف حاجات أسر األطفاؿ  (0.05

تـ ىذا السؤاؿ  فولئلجابة ع .؟الختبلؼ عمر الطفؿ المعاؽ عقميا
 ـباستخدا المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات حساب 
 يبيف النتائج. (4 ) والجدوؿ(  T-test ) اختبار

 4جدول ال
االجتماعية تبعا لمتغير  و الحاجات المعرفية والمادية والنفسية  لمحاجات  T-test المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ اختبار

 عقمياالعمر الزمني لمطفؿ المعاؽ 

 
 18-12من  سنة 12-6من 

 قيمة ت
درجات 
المتوسط  مستوى الداللة الحرية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.293 162 0.54 1.79 16.70 1.86 16.80 الحاجات المعرفية
 0.052 162 1.63 1.56 13.80 2.55 13.50 الحاجات المادية

النفسية  الحاجات
 واالجتماعية

13.50 1.93 13.00 1.62 2.72 162 0.004 

 0.052 162 1.63 2.66 43.50 3.86 43.80 الدرجة الكمية
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في  إحصائيةذات داللة  انو ال توجد فروقأأظيرت النتائج      

  فقد بمغت قيمة ت تعزى لمعمر الزمني لممعاؽ عقميا الدرجة الكمية
 (12-6) لؤلعمار مف (43.8) وبمغ المتوسط الحسابي (1.63)

في حيف ظير أف ىناؾ ، (18-12) مف لؤلعمار (43.5) وبمغ
في متوسطات الحاجات النفسية  إحصائيةذات داللة  افروق

وتبيف مف المتوسطات ، (2.72) واالجتماعية فقد بمغت قيمة ت
ذوي  مف قمياالحسابية أف ىذه الفروؽ كانت لصالح المعاقيف ع

 في حيف بمغ ( 13.5) سنة بمتوسط حسابي (12-6) األعمار مف
 . وقد ظير أنو(18 -12) ذوي األعمار مف مف لممعاقيف ( 13.0)

حصائيا في الحاجات المعرفية والحاجات إال توجد فروؽ دالة 
 .المادية

ما  عمى ىذا السؤاؿنص  : بالسؤال الرابعالنتائج المتعمقة   -4
 )           عند مستوى إحصائيةذات داللة  اتوجد فروق ىؿ :يمي
 0.05 ) العقمية تعزى  اإلعاقةبيف حاجات أسر األطفاؿ ذوي

ىذا  عفولئلجابة  .؟الختبلؼ درجة إعاقة الطفؿ المعاؽ عقميا
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةتـ حساب  السؤاؿ
لفحص داللة  يبيف النتائج (5) والجدوؿ (T-test) اختبار ـباستخدا

العقمية باختبلؼ  اإلعاقةالفروؽ بيف حاجات أسر األطفاؿ ذوي 
 .عاقة الطفؿإدرجة 

 5جدول ال
 لمحاجات المعرفية والمادية واالجتماعية تبعا لمتغير درجة اإلعاقة (  T-testختبار ) االمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيـ 

 ) بسيطة، متوسطة( 

  
 متوسطة بسيطة

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

المتوسط  مستوى الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.000 162 4.36 1.8 16.6 1.9 17.4 الحاجات المعرفية
 0.000 162 8.72 1.6 13.4 2.6 15.0 الحاجات المادية
الحاجات النفسية 

 واالجتماعية
13.6 1.9 13.0 1.6 3.27 162 0.001 

 0.000 162 16.34 2.7 43.0 3.9 46.0 الدرجة الكمية 

         
ذات داللة  اتبيف مف النتائج في الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ فروق 

تعزى  الختبلؼ درجة  في متوسطات الدرجة الكمية  إحصائية
وتبيف مف المتوسطات ، (6.34 ) فقد بمغت قيمة ت، اإلعاقة

 اإلعاقةعقميا مف ذوي  أف ىذا الفرؽ كاف لصالح المعاقيفالحسابية 
 اإلعاقةفي حيف بمغ لذوي  (46.0) البسيطة بمتوسط حسابي

في  إحصائيةذات داللة  اوظير أف ىناؾ فروق، (43.0) المتوسطة
 وتبيف مف ، (4.36) متوسطات الحاجات المعرفية فقد بمغت قيمة ت

 
 اإلعاقةالمتوسطات الحسابية أف ىذا الفرؽ كاف لصالح ذوي 

 اإلعاقةفي حيف بمغ لذوي  (17.4) البسيطة بمتوسط حسابي
في  إحصائيةوتبيف أف ىناؾ فروقا ذات داللة ، (16.6) المتوسطة

وتبيف مف ، (8.72) متوسطات الحاجات المادية فقد بمغت قيمة ت
المتوسطات الحسابية أف ىذه الفروؽ كانت لصالح المعاقيف عقميا 

 في حيف بمغ لذوي  (15) البسيطة بمتوسط حسابي اإلعاقةذوي 
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كما تبيف أف ىناؾ فرقا ذات داللة ، (13.4) المتوسطة اإلعاقة
جات النفسية واالجتماعية فقد بمغت في متوسطات الحا إحصائية
وتبيف مف المتوسطات الحسابية أف ىذه الفروؽ ، (3.27) قيمة ت

البسيطة بمتوسط  اإلعاقةكانت لصالح المعاقيف عقميا مف ذوي 
 .(13.0) المتوسطة اإلعاقةفي حيف بمغ لذوي  (13.6) حسابي

 
 مناقشة النتائج. 6

أعمى متوسط حسابي  أفنبلحظ  :بالسؤال األول فيما يتعمق  
 ( الفرص المستقبمية لتعميـ المعاؽ عقميا) ىي المعرفية اتلمحاج

 [14]ليسر ودكؿ  ودراسة [24] تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة دانياؿو 
ضعؼ البرامج  إلىويعزو الباحث ىذه النتيجة  [25]بمـو  راسةدو 

الجمعيات العقمية مف قبؿ  اإلعاقةأسر ذوي  إلى ةاإلرشادية الموجي
 الفقرةوفي المرتبة الثانية  في ىذا البعد جاءت ، مفةتالمؤسسات المخو 
 وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (معرفة الميف المناسبة لممعاؽ عقميا)

برامج التأىيؿ ومحدودية  قمةويعزو الباحث ىذه النتيجة  [24]دانياؿ 
معرفة أساليب ) إلىوفي المرتبة الثالثة الحاجة ، الميني في المجتمع

وتتفؽ  .(تعديؿ السموؾ لمعالجة المشكبلت السموكية لممعاؽ عقميا
ودراسة  [16] ميرؿ وكوت وديريندوفيرىمست ىذه النتيجة مع دراسة

انتشار المشكبلت  إلىويعزو الباحث ىذه النتيجة  [15]اليف 
 إلىبحاجة األسر  فإفالسموكية لدى المعاقيف عقميا ولذلؾ 

 . استراتيجيات عممية لمعالجتيا
 
ضعؼ البرامج  إلى وبشكؿ عاـ يعزو الباحث نتائج ىذا البعد       

العقمية مف قبؿ الجمعيات  اإلعاقةأسر ذوي  إلى ةاإلرشادية الموجي
التي تساعد األسر عمى التعامؿ مع أبنائيـ و ، والمؤسسات المختمفة

ضعؼ المعمومات المقدمة  وكذلؾ، يجابية وسميمةإالمعاقيف بصورة 
 إلىحاجة المستقبؿ تعميـ أبنائيـ مما يجعميـ يشعروف ب لؤلسر حوؿ

في مواجية مسؤولية تربية وتعميـ أبنائيـ وكيفية  ةالمعمومات الضروري

 إلىاجة حىـ فيـ بؤ مواجية السموكيات غير التكيفية التي يظيرىا أبنا
و الباحث ىذه النتيجة ويعز ، تيتـ بيذا الجانب لكترونيةإكتب ومواقع 

الموجودة في  برامج التأىيؿ المينيقمة ومحدودية  إلىكذلؾ 
 المجتمع.

 
جاءت فقد  النتائج الخاصة بالحاجات الماديةوأما فيما يتعمؽ ب     

تتفؽ نتائج ىذه و ، (معاؽ عقميالمتوفير عمؿ مناسب ) إلىالحاجة 
ويعزو الباحث ىذه   [24]ودراسة دانياؿ [15]اليف  الدراسة مع دراسة

تحقيؽ االستقبلؿ  إلى العقمية اإلعاقةأسر ذوي سعي  إلىالنتيجة 
تدريبيـ عمى ميف  عف طريؽ المعاقيف عقمياألبنائيـ  االقتصادي

 وجاءت في .مكاناتيـ وقدراتيـ وانتياء بعممية تشغيميـإتتناسب مع 
 وتتفؽ ىذه (تأميف وسيمة مواصبلت) إلىالمرتبة الثانية الحاجة 

وقد يعزى ذلؾ  [21] الحديديو  [19] سف يارتسيفر النتيجة مع دراسة
ظروؼ أف خاص وخصوصا  ة لتوفير سائؽمكانية الماليإللضعؼ ا

وكذلؾ عدـ وجود ، بالمغادرة إلحضار أبنائيـال تسمح ليـ  عمميـ
وفي المرتبة الثالثة . أعداد كافية مف الباصات الخاصة بالمراكز

وتتفؽ  (ة  الدعـ المالي  المقدـ مف الدولةزياد) إلىجاءت الحاجة 
ويعزو الباحث ىذه  .[19] سف يارتسيفر ىذه النتيجة مع دراسة

أف رعاية طفؿ معاؽ في األسرة يستنزؼ مبالغ طائمة  إلىالنتيجة 
عمى تمبية  سمبا يؤثرمما ، ةتستيمؾ الجزء األكبر مف دخؿ األسر 

 .بقية أفراد األسرة احتياجات

ارتفاع تكاليؼ  إلىوبشكؿ عاـ يعزو الباحث نتائج ىذا البعد      
متابعة صحية  إلىفالمعاؽ عقميا بحاجة ، العناية بالمعاؽ عقميا

صرعية المستمرة بسبب انتشار األمراض المزمنة لدييـ كالنوبات 
خدمات تدريبية وتأىيمية  إلىوالعناية السنية وغيرىا وىو بحاجة 

أو ، والعبلج الوظيفي، لعبلج النطقيضافية كاإخدمات داعمة  و 
يؤثر  سرة ممامف دخؿ األ ءا كبيراالتي تستنزؼ جز الطبيعي أو غيرىا 
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وخصوصا عندما يكوف دخؿ األسرة بالكاد  تمبية احتياجاتياعمى سمبا 
 ال يسد احتياجاتيا األساسية. 

صة بالحاجات النفسية وأما فيما يتعمؽ بالنتائج الخا      
تشجيع ) إلىبمغ أعمى متوسط حسابي الحاجة  قدف واالجتماعية

 (المعاؽ عقميا عمى المشاركة باألنشطة التعميمية والرياضية والترفييية
 دراسة ويستمينغو  [14]ليسر ودكؿ  وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة

قمة البرامج المتوفرة في المجتمع والتي  إلىويعزو الباحث ذلؾ  [26]
في األنشطة  المعاقيف عقميا أقرانيـ العادييفمع مشاركة تتيح فرصة 

 إلىالحاجة في المرتبة الثانية وجاءت  .المختمفةالتعميمية والترفييية 
سف  وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (المساعدة لمقياـ بنشاطات ترفييية)

قمة البرامج المتوفرة في  إلىويعزو الباحث ذلؾ  [19] يارتسيفر
التفاعؿ االجتماعي لممعاقيف عقميا الدمج و المجتمع التي تتيح فرصة 

 ضعؼىـ لدييـ ءوشعور أولياء األمور بأف أبنا، مع أقرانيـ العادييف
مما يدفعيـ لمبحث عف مثؿ ىذه ، واضح في الميارات االجتماعية

وفي المرتبة الثالثة  .البرامج لزيادة الكفاية االجتماعية لدى أبنائيـ
وتتفؽ  عاقة ابني(إأف يفيـ الناس في المجتمع ) إلىجاءت الحاجة 

 إلىويعزو الباحث ذلؾ  [18] وايت ىاستنغىذه النتيجة مع دراسة 
، اإلعاقةبشكؿ عاـ في مجاؿ توعية المجتمع ب اإلعبلميةقمة البرامج 
انتشار االتجاىات السمبية بيف أفراد المجتمع نحو  إلىوىذا يؤدي 

مج المتخصصة ليذه الفئة في وكذلؾ قمة البرا، المعاؽ وأسرتو
عبلمية المختمفة فبالرغـ مف وجود برامج متخصصة إلالمؤسسات ا

ال أنو ال توجد برامج إفي السياسة واالقتصاد والرياضة واألطفاؿ 
 .نحو المعاؽ وأسرتو ةمخصصة وموجي

انتشار  إلى يعزو الباحث نتائج ىذا البعد وبشكؿ عاـ      
المعاقيف المفاىيـ الخاطئة في المجتمع حوؿ االتجاىات السمبية و 

وقمة الجمعيات االجتماعية في المجتمع والتي تعنى بأسر  ،عقميا
 مشكبلت إلى حيث تتعرض أسرة المعاؽ عقميا، األطفاؿ المعاقيف

سواء عمى صعيد تفاقـ الضغوط النفسية التي تتعرض ليا  إلىؤدي ت
والمعاؽ عقميا أو الزوجيف  بيف األخوة) الداخمية لعبلقات االجتماعيةا

 أو عمى صعيد العبلقات االجتماعية الخارجية (معا أفراد األسرة
 إلىوىذا يؤدي  (العبلقة مع األصدقاء أو األقارب أو الجيراف)

والمتمثمة في القمؽ والخوؼ  المشكبلت النفسية إلى تعرض األسرة
 ميةاإلعبلقمة البرامج  إلىذلؾ  باحثوقد يعزو ال، ولـو الذات
والتي تعمؿ عمى نحو المعاؽ عقميا وأسرتو  ةوالموجي، المتخصصة
قمة  إلىيعزو الباحث ذلؾ و  لآلخريف. وخصائصيـ إبراز قدراتيـ

البرامج المتوفرة في المجتمع والتي تتيح فرصة التفاعؿ االجتماعي 
 مع أقرانيـ العادييف. لممعاقيف عقميا

أظيرت النتائج أنو توجد   :النتائج المتعمقة  بالسؤال الثاني      
بيف حاجات  (  0.05) عند مستوى إحصائيةفروقا ذات داللة 

العقمية عمى الدرجة الكمية تعزى لمتغير  اإلعاقةأسر األطفاؿ ذوي 
 [20]لصالح الذكور. وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الحسف و ، الجنس

 إلىيعزو الباحث ذلؾ و  [3] كراوسو  [14]دراسة ليسر ودكؿ و 
أف والدة ذكر معاؽ عقميا في  امؿ متعمقة بالثقافة العربية حيثعو 

، األسرة يزيد مف مشاعر الحزف واألسى لدى األسرة بشكؿ عاـ
 رابشكؿ مبالغ فيو عندما يكوف الطفؿ المعاؽ ذك ةاىتماـ األسر  ويكوف

ويظير ذلؾ بشكؿ واضح في عرض المعاؽ عمى  مقارنة باألنثى
محاولة الحاقو  إلى ةإضاف، عمى حالتو أكثر مف طبيب لبلطمئناف

 .والتي غالبا ما تكوف مرتفعة الرسـو في أفضؿ المراكز
 

أظيرت النتائج أنو ال توجد  :النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث     
بيف حاجات  (  0.05) عند مستوى إحصائيةفروقا ذات داللة 

أسر األطفاؿ المعاقيف عقميا عمى الدرجة الكمية تعزى لمتغير العمر 
 والحديدي  [14]ودكؿ ليسر وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة .الزمني
 [3] كراوس مع دراسة ولـ تتفؽ نتائجيا [22]والشمري  [21]

 إلى يعزو الباحث ذلؾو  [20]الحسف و  [27]الشخص والسرطاوي و 
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والتي ترتبط بتمؾ  أف حاجات األسر والضغوط التي تتعرض ليا
وقد يعزو . واحدة بغض النظر عف عمر المعاؽ عقميا الحاجات ىي
األسر في التعامؿ مع أبنائيـ بشكؿ  محدودية خبرة إلىالباحث ذلؾ 

 عاـ سواء في المرحمة العمرية الصغرى أو الكبرى.

أظيرت النتائج أف ىناؾ فروقا  :النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع    
بيف حاجات أسر  (  0.05) عند مستوى إحصائيةذات داللة 

العقمية عمى الدرجة الكمية تعزى لمتغير درجة  اإلعاقةاألطفاؿ ذوي 
ولـ تتفؽ نتائج ىذه الدراسة  .البسيطة اإلعاقةولصالح ذوي  اإلعاقة

وقد  [16] وفيرلستميرؿ وكوت وديريند  ودراسة [13] لندامع دراسة 
كبر حجـ عينة المعاقيف عقميا مف  إلىيعزو الباحث ىذه النتيجة 

خصائص المعاقيف أو أف  (107) البسيطة حيث بمغ اإلعاقةذوي 
وىذا ىي قريبة مف العادييف عقميا بدرجة بسيطة وخصوصا الجسمية 

ابنكـ بيذه يتصرؼ  لماذا ) كثرة الضغوط االجتماعية حوؿ إلىيؤدي 
 .(الطريقة

 التوصيات. 7
المعاقيف  إلىو الموجية المراكز اإلرشادية المتخصصة  تفعيؿ -1

 .عقميا وأسرىـ
المجتمع لتوضيح حاجات  إلىتفعيؿ البرامج التوعوية الموجية  -2

 .وخصائص وحقوؽ المعاقيف وأسرىـ
نشاء الجمعيات التي تعنى بالمعاقيف بشكؿ عاـ إالتوسع في  -3

 .بشكؿ خاص وأسرىـ والمعاقيف عقميا
القياـ بدراسات أخرى تتعمؽ بالحاجات وتركز عمى خصائص  -4

األسرة كالحجـ والوضع االقتصادي والوضع الثقافي وغيرىا مف 
 .المتغيرات
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THE NEEDS OF FAMILIES OF MENTALLY RETARDED 

CHILDREN AND ITS RELATIONSHIP WITH SEX, AGE AND 

DEGREE OF DISABILITY 
 

Omar Fawaz Abdul Aziz 

Special Education Dept. – Faculty of Education 

King Abdul Aziz University  

 

Abstract 

         The current study tried to identify the social, psychological, physical and cognitive needs of 

the families of mentally retarded children and its relation with some variables that are related to 

characteristics of the retarded child exemplified in sex, age and degree of disability. The sample 

study consisted of 164 families of mentally retarded children- male and female in Jeddah who 

joined the two Intellectual Education Institutes. The researcher prepared (developed)  a 

measurement for the family needs which is composed of three dimensions: Cognitive, physical, 

psychological and social needs .In An attempt to answer the questions of the study  the arithmetic 

mean,  standard deviation and an independent Sample test T-Test were used The most important 

findings of the study were: -There were differences in the means of the needs with statistical 

indication at ( 0.05≥ α) level  among the needs of the  families of mentally retarded children  

attributed to gender variable in favor of males. Findings showed that there were no differences of 

statistical indication at (0.05≥ α) level among the families on the total degree for age variable. 

Findings showed differences of statistical indications at (0.05≥ α) level among the needs of 

families of mentally retarded children on the total degree attributed to disability degree and in 

favor of children with mild disability. 

 

Keyword: Special Education – Mental Retardation - Families of Mentally Retarded Children- 

Family counseling. 

 

 

 

 


