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 دراسة اخلاصة االحتياجات ذوي الطالب أسر احتياجات
 السعودية األحساء حمافظة من عينة على

ىدفت الدراسة الحالية إلى محاولة التعرؼ عمى احتياجات  _ممخصال
أسر الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في مجاالت االحتياجات: 
المعرفية والمادية والمجتمعية واالجتماعية، واستخدمت المنيج 
الوصفي، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع أسر ذوي االحتياجات 

بية السعودية، فيما تكونت الخاصة بمحافظة األحساء بالمممكة العر 
( أسرة مف أسر ذوي االحتياجات الخاصة خبلؿ 21عينة الدراسة مف )

ـ تـ اختيارىـ بطريقة المتيسرة، واستخدمت الدراسة أداة 2014العاـ 
احتياجات أسر ذوي االحتياجات الخاصة، حيث كاف معامؿ الفا 

ي (، وبينت النتائج أف أسر ذو 93. 0كرونباخ لثبات األداة )
االحتياجات الخاصة بحاجة عالية في مجاالت: االحتياجات المعرفية، 
االحتياجات المادية، واالحتياجات االجتماعية، واالحتياجات 
المجتمعية، واوصت الدراسة بتوفير المراكز التعميمية الخاصة بمواجية 
االحتياجات التعميمية لذوي االحتياجات الخاصة والمزودة بالوسائؿ 

 .والتدريبية المختمفة التعميمية
 . المقدمة1

تشكؿ رعاية المعاقيف إحدى أولويات الدوؿ والمنظمات      
المعاصرة، والتي تنبثؽ مف مشروعية حؽ ذوي االحتياجات 
الخاصة في فرص متكافئة مع غيرىـ في كافة مجاالت الحياة 
وفي العيش بكرامة وحرية. وأكثر مف ذلؾ، فإف مستوى العناية 

بذوي االحتياج الخاص يشكؿ أحد المعايير األساسية والرعاية 
التي تقاس بموجبيا حضارات األمـ ومستويات تطورىا، ويقترف 
االىتماـ بحاجات بذوي االحتياج الخاص ومستويات الخدمات 
المقدمة لو مع المستوى الحضاري الذي تحتمو كؿ بمد مف 

ًا مف البمداف. فاالىتماـ بيذه الشريحة يعتبر مظيرًا حضاري
الطراز األوؿ، بما يعنيو ذلؾ مف توجو المجتمع لخدمة الفرد، 

 .وتمكيف الفرد مف خدمة المجتمع
وتعود جذور التزاـ المجتمع الدولي بالنيوض بحقوؽ      

دماجيـ في المجتمع  األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وا 

والتنمية إلى أىداؼ األمـ المتحدة: تمبية نداء ميثاؽ األمـ 
حدة فيما يتعمؽ بحقوؽ اإلنساف األساسية، وكرامة الفرد المت

وقدره، ورفع المستويات المعيشية في ظؿ مزيد مف الحرية. وقد 
عالجت األمـ المتحدة وضع األشخاص ذوي اإلعاقة منذ 
السنوات األولى متوخية في ذلؾ نيجا متطورا عمى مر العقود. 

عاقة مف وكاف التركيز في البداية منصبا عمى معالجة اإل
منظورات الرعاية االجتماعية والطبية، وذلؾ إلى بداية السبعينات 
عندما بدأ المجتمع الدولي يركز عمى إدماج حقوؽ األشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة في جميع جوانب التنمية. وفي عاـ 

، اعتمدت الجمعية العامة برنامج العمؿ العالمي المتعمؽ 1982
( وذلؾ بيدؼ النيوض 38/28لقرار باألشخاص ذوي اإلعاقة )ا

بالمجتمع والتنمية الشامميف. وانتقد البرنامج العالمي الرأي القائؿ 
إف عمى األشخاص ذوي اإلعاقة التكيؼ مع المعايير المجتمعية 
القائمة، ووضع العبء بدال مف ذلؾ عمى كاىؿ المجتمع نفسو 

 ].1ليزيؿ الحواجز التي تعوؽ مشاركتيـ الكاممة ]
وفي ظؿ تمؾ المتطمبات واالحتياجات لمطمبة ذوي االحتياج      

قديـ الخدمات الخاص وأسرىـ تكوف الحاجة أكبر ما يمكف لت
نيا تسييؿ تخفيؼ معاناة كؿ مف األسرة أالمختمفة التي مف ش

الطفؿ ف ،المعيمة لمطفؿ ذوي االحتياج الخاص وتسيؿ حياتيـ
كبيرة عمى أبويو، ووجوده في  ذوي االحتياج الخاص مسئولية

حياتيما يقتضي منيما إلمامًا واسعًا بكثير مف المعارؼ 
والمعمومات التي تساعدىما عمى التعامؿ معو مف ناحية، 

[. كما أنيما 2] وتخفيؼ الضغط النفسي عمييما مف ناحية ثانية
بحاجة إلى مساعدة مجتمعية ودعـ اجتماعي كبير ليتمكنا مف 

ومتطمباتيا والتي تمقي عمييما بأعباء كثيرة، منيا  مواجية اإلعاقة
[. وقد أظيرت دراسة 3النفسي والمادي واالجتماعي وغيره ]

أف ىناؾ اختبلفًا دااًل إحصائيًا في الضغط النفسي  [4]جرادات 
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واالستقرار األسري بيف أسر األطفاؿ العادييف وأسر األطفاؿ 
عادييف أكثر استقرارًا غير العادييف حيث كانت أسر األطفاؿ ال

 .أسريا وأقؿ تعرضًا لمضغوط مف أسر األطفاؿ المعاقيف
ومف ىنا فإف دراسة احتياجات أسر ذوي االحتياجات       

الخاصة في شتى الجوانب يعتبر خطوة أولى نحو لفت االنتباه 
ليذه االحتياجات لتوجيو بعض الجيود المبذولة لرعاية المعاقيف 

توفير ىذه االحتياجات سعيًا نحو توفير في المجتمع نحو 
 .ظروؼ حياة أفضؿ واكثر استقرارًا ليذه األسر

وال شؾ أف تجربة إنجاب طفؿ مف ذوي االحتياجات       
الخاصة تعد صدمة كبيرة لموالديف يحتاجاف معيا إلى بذؿ جيود 
كبيرة لتقبؿ ىذا الطفؿ وحقيقة إعاقتو، وحقيقة أف كؿ ما تسمحا 

ؼ وخبرات حوؿ مسئوليات األبوة واألمومة تحتاج بو مف معار 
منيما إلى مراجعة في ضوء واقع طفميما المعاؽ، فيما بحاجة 
إلى تنمية جوانب معرفية جديدة حوؿ اإلعاقة المصاب بيا 
أبنيما وأساليب رعايتو والتعامؿ معو وتطوير مياراتيما في ىذا 

ا عمى توفير الجانب، كما أنيما بحاجة إلى وفرة مادية تساعدىم
متطمبات ىذه الرعاية والتي كثيرًا ما تكوف مكمفة وباىظة الثمف 

[ إلى أف آباء 5وفي ىذا الصدد تشير دراسة دوكيرتي وآخروف ]
األطفاؿ ذوي الظروؼ الخاصة يعانوف مف صعوبات مادية 

% مف األسر 74بسبب احتياجات أطفاليـ الخاصة فقد قرر 
اف أنيـ يحتاجوف إلى الذيف لدييـ أطفاؿ مرضى بالسرط

بسبب اآلثار المالية لمرض أطفاليـ. وىكذا فإف أفراد  االستدانة
األسرة التي تتضمف ذوي االحتياجات الخاصة ىـ بحاجة إلى 
تكثيؼ الجيود اإلرشادية نحوىـ لمساعدتيـ عمى التغمب عمى 
الضغوط ومواجيتيا بشكؿ إيجابي يعود بالنفع عمى ىذا الطفؿ 

 ].6وأسرتو ]
وأوؿ خطوة في اتجاه ىذه الجيود يتمخص في تممس      

االحتياجات الناجمة عف وجود طفؿ معاؽ في األسرة حيث يشير 
[ إلى أف مف األىمية بمكاف أف تستند الخدمات 7الخطيب ]

اإلرشادية والتدريبية لوالدي الطفؿ المعاؽ إلى تقييـ موضوعي 
ضية تعديؿ لحاجاتيما الحقيقية، وقد ترتبط ىذه الحاجات بق

سموؾ الطفؿ أو بقضايا عامة مختمفة تيـ األسرة ككؿ. وتشير 
 ,Orr et.al)[ إلى نتائج دراسة قاـ بيا أور وآخروف8جميؿ ]
ىدفت إلى دراسة الضغوط التي تعاني فييا األسرة التي  (1991

لدييا أطفاؿ متخمفوف عقميًا وفحص أسموب مواجية ىذا الضغط 
في ضوء الموارد األسرية المتمثمة في العبلقات األسرية والحالة 

مف األصدقاء  االجتماعيةوالمساندة  واالقتصادية االجتماعية
مومي، وقد أظيرت والمتخصصيف خارج األسرة واإلدراؾ األ

الدراسة أف تأثير الموارد األسرية في تقميؿ الضغط عمى أسرة 
الطفؿ المتخمؼ عقميًا يعتمد عمى تعريؼ وتفسير األسرة 

الطفؿ ومستوى كفاءة الوالديف والمشاكؿ السموكية  الحتياجات
لؤلبف المتخمؼ، وقد أظيرت النتائج أف الوالديف قادراف عمى 

يجب عمى المتخصصيف العمؿ معيما ، و احتياجاتيماتحديد 
 .بشكؿ تعاوني ودائـ

[ عمى عينة مف 9وفي دراسة أجراىا ستارؾ وآخروف ]     
ستخدمت او ( والد ووالدة يعاني أبنائيـ مف متبلزمة تيرنر 45)

فييا المقابمة بيدؼ وصؼ خبرة الوالديف الذيف لدييما أطفاؿ 
نة أف مشكبلت يعانوف مف متبلزمة تيرنر، وقد قرر أفراد العي

تأخر النمو والتغذية لدى األطفاؿ قد أثر عمى حياتيـ اليومية 
والنصح كانت مؤثرة بشكؿ داؿ في  االجتماعيةوأف المساندة 

تعامميـ مع ىذه المشكبلت، كما أشاروا إلى أف الشخص المرشح 
ألف يكوف لديو طفؿ مشكؿ يجب أف يكوف لديو معرفة كافية 

أف تحدث في العائمة نتيجة وجود حوؿ الصعوبات التي يمكف 
رضيع يعاني مف متبلزمة تيرنر. وفي دراسة أجراىا بوتسفورد 

[ ىدفت إلى تقييـ أثر برنامج تدخؿ عبلجي تعميمي 10] وروؿ
سيدة مسنة لدييف أبناء راشديف يعانوف مف تخمؼ عقمي  27مع 

ومشكبلت في النمو، وقد كانت مدة البرنامج ستة أسابيع 
ائج أف ىناؾ أثر داؿ إحصائيًا لمبرنامج عمى وأظيرت النت

[ 11الجانب المعرفي لؤلميات. أما دراسة ويسبريف وآخروف ]
( والد ووالدة يعاني أطفاليـ مف 263والتي تكونت عينتيا مف )

اضطرابات ناجمة عف اختبلالت حيوية جينية فقد ىدفت إلى 
فحص الضغوط التي يعانوف منيا بسبب االضطرابات التي 
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اني منيا أوالدىـ واستخدمت فييا أداة المقابمة وأظيرت النتائج يع
أف التكيؼ الوظيفي لمطفؿ والرضا عف الدعـ والصعوبات التي 
يواجيونيا بسبب االحتياجات الصحية ألبنائيـ كميا تزامنت مع 
درجاتيـ عمى مقياس الضغوط وبالتالي فإف مساعدتيـ عمى 

 .فض ىذه الضغوطمواجية ىذه االحتياجات سيؤدي إلى خ
ويعرؼ االحتياج لغة بأنو االفتقار والنقص، والحاجة تعني      

القصور عف المطموب، واالحتياج ىو ما يتطمبو الشيء 
[. وتنطوي إعاقة الطفؿ عمى 7الستكماؿ نقص أو قصور فيو ]

توفير احتياجات متنوعة بالنسبة لؤلسرة. فاإلعاقة ال تؤثر عمى 
مى جميع أفراد األسرة وبخاصة الوالديف. الطفؿ فقط لكنيا تؤثر ع

ومف الواضح أف أولياء أمور األطفاؿ المعوقيف يتحمموف 
المسؤوليات التي يتحمميا كؿ اآلباء واألميات في المجتمع 
ويواجيوف أيضا تحديات خاصة ويتحمموف أعباء إضافية بسبب 

[. ولذلؾ تتمثؿ إحدى المسؤوليات الرئيسة 12حالة اإلعاقة ]
ميف في ميداف التربية الخاصة في دراسة الوضع األسري لمعام

[. ويشكؿ 13] بوجو عاـ وتحديد احتياجات الوالديف بوجو خاص
تقييـ حاجات األسرة أحد المقومات التي ينبغي توافرىا في برامج 
التربية الخاصة بوجو عاـ، وغالبا ما تكوف ىذه األسر بحاجة 

خريف، وتمّقي خدمات إلى المعمومات، والدعـ، والتوضيح لآل
اإلرشاد والتدريب، والدعـ المالي، والحاجة إلى الخدمات 

 ].14المجتمعية، والحاجات المرتبطة بالحياة األسرية ]
 مشكمة الدراسة. 2

ال شؾ أف التعرؼ عمى احتياجات أسر ذوي االحتياجات      
الخاصة ىو شيء ضروري وأساسي لتوجو الجيود نحو توفير 

االحتياجات التي في حاؿ توفرىا سينعكس أثرىا إيجابًا عمى ىذه 
نفسياتيـ وأدائيـ في تعامميـ مع أبنائيـ كما سينعكس إيجابًا 
عمى األبناء المعاقيف أنفسيـ، حيث سيصبح الوالداف أكثر 
إيجابية ووعي في التعامؿ وأكثر قدرة عمى مساعدة األبناء 

 د مف الدراساتإلعطاء أفضؿ ما لدييـ، حيث تشير العدي
إلى اىمية التعرؼ عمى احتياجات  [12] [؛ قنديؿ،4الروساف، ]

أسر ذوي االحتياجات الخاصة، كما استعرض السرطاوي 

لنتائج  Hawkins-Shepard (1982) [ مراجعة2والشخص ]
بعض الدراسات التي تناولت االحتياجات المعرفية ألولياء أمور 

لطمبات المقدمة مف ومعممي األطفاؿ المعاقيف سمعيًا وا
المنظمات المنوط بيا رعاية ىؤالء األطفاؿ وكذلؾ فحصت آراء 

فردًا مف المتخصصيف في المجاؿ حوؿ تمؾ االحتياجات  550
% مف الطمبات تمركزت حوؿ كيفية 72وقد أوضحت النتائج أف 

التعامؿ مع األطفاؿ كما أوضحت الدراسة حاجة أولياء األمور 
عاقة السمعية وكيفية التعامؿ معيا إلى المعمومات حوؿ اإل

 " وكذلؾ الحاجة إلى كثير مف الخدمات االجتماعية والمجتمعية
 ة الدراسةأسئم أ.
ونظرًا لما يمحظو الباحث مف خبلؿ االحتكاؾ المباشر مع  

تياجات الخاصة مف خبلؿ حاالالعديد مف أولياء امور ذوي 
ة الخاصة عممة في التدريب الميداني لطمبة برنامج التربي

بالجامعة العربية المفتوحة وما ينقؿ لو عف معاناة أسر ىذه 
الفئة، جاءت ىذه الدراسة بيدؼ محاولة التعرؼ عمى احتياجات 
أسر الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في مجاالت: المعرفية 
والمادية والمجتمعية واالجتماعية، مف خبلؿ االجابة عف األسئمة 

 :اآلتية
ما ىي درجة أىمية احتياجات أسر ذوي االحتياجات  -1

جات المعرفية، يااالحتالخاصة بمحافظة األحساء في مجاالت: 
اجات ياجات االجتماعية، واالحتياجات المادية، واالحتياالحت

 المجتمعية؟
ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا في درجة أىمية احتياجات  -2

حساء تبعًا لممستوى أسر ذوي االحتياجات الخاصة بمحافظة األ
 التعميمي لؤلسرة؟

ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا في درجة أىمية احتياجات  -3
أسر ذوي االحتياجات الخاصة بمحافظة األحساء تبعًا لمصدر 

 المعمومة؟
 أهمية الدراسةب. 
 تأتي أىمية الدراسة مف أىمية دور األسرة بشكؿ عاـ ودور     

 لخاصة في المجتمع، ومسئوليتياأسر الطمبة ذوي االحتياجات ا
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تجاه رعايتيـ، حيث تحتاج رعايتيـ إلى ميارات واستعدادات 
مكانات خاصة في الجوانب النفسية والمعرفية والمادية  وا 
واالجتماعية، وىذا لف يتأتى إال بمعرفة االحتياجات المختمفة 

 .ليما في المجاالت موضوع الدراسة
 مصطمحات الدراسةج. 

موسوعة عمـ النفس والتحميؿ النفسي إلى أف  الحاجة: تشير
المقصود بالحاجة " عندما ينشط دافع لدى الفرد يجعمو يحس 
بأف شيئًا ينقصو أي أنو بحاجة إلى شيء يشبع ىذا الدافع 
ويرضيو، فمثبًل عندما ينشط دافع الجوع عند الكائف الحي أو 
 اإلنساف يحس بحاجة إلى تناوؿ الطعاـ، وعندما ينشط دافع

 ].15العطش يحس بحاجة إلى شرب الماء" ]
أسر ذوي االحتياجات الخاصة: تشير األسرة إلى " جماعة مف 
األشخاص يرتبطوف بروابط الزواج والدـ ويؤلفوف عائمة متميزة، 
ويتفاعموف ويتصموف ببعضيـ البعض خبلؿ األدوار االجتماعية 

واالبف المقررة ليـ، وتشمؿ أدوار الزوج والزوجة واألب واألـ 
[. كما 16واالبنة واألخ واألخت، وينشئوف ثقافة عامة مشتركة ]

تعرؼ بأنيا" رابطة تتمتع بصفة االستمرار وتتكوف مف الزوج 
والزوجة مع وجود أطفاؿ أو بدونيـ، أو مع رجؿ بمفرده أو امرأة 

[. وتعرؼ الدراسة الحالية األسرة 17بمفردىا مع وجود أطفاؿ ]

ستمرار وتتكوف مف الزوج والزوجة أو مع رابطة تتمتع بصفة اال
رجؿ بمفرده أو امرأة بمفردىا مع وجود أطفاؿ مف ذوي االحتياج 

 .الخاص
 حدود الدراسةد. 

تتحدد الدراسة مكانيا بمحافظة األحساء بالمممكة العربية 
ـ، وموضوعيًا بعينة الدراسية مف 2014 السعودية، وزمنيا بالعاـ

 .أسر ذوي االحتياجات الخاصة
 . الطريقة واالجراءات3

 دراسةمجتمع الأ.  
جميع أسر ذوي االحتياجات  تكوف مجتمع الدراسة مف     

الخاصة بمحافظة األحساء بالمممكة العربية السعودية خبلؿ 
ـ، وعددىـ غير محدد، كما ال توجد أي احصائيات 2014العاـ 

دقيقة نظرًا لحساسية الموضوع لبعض العائبلت، والرغبة في 
 .إخفاء بعض حاالت اإلعاقة وعدـ إبرازىا

 دراسةعينة الب. 
( أسرة شممتيـ الدراسة بعد التعيد 21بمغت عينة البحث )     

ليـ بإخفاء كؿ ما يشير إلى ىذه األسر، وتتكوف ىذه األسر مف 
( 1) ( اـ شممتيـ الدراسة. ويوضح الجدوؿ21( اب، و)19)

 .بعض خصائص العينة
 1جدول 

 وصف عينة الدراسة
 المستوى التعميمي نوع االعاقات مصدر البيانات المتغير
 ثانوية فأعمى أقؿ مف ثانوية متعدد االعاقات صـ وبكـ إعاقة عقمية تخمؼ عقمي أـ أب 
 19 21 3 7 9 2 24 16 
 دراسةأداة الج. 
[، المعد 6استخدـ الباحث مقياس السرطاوي والشخص ]     

ضمف بطارية قياس الضغوط النفسية، الضغوط النفسية وأساليب 
المواجية ليذه الضغوط واالحتياجات ألولياء أمور المعاقيف، 
وتضمنت ثبلثة مقاييس لغرض قياس كؿ مف الضغوط النفسية 

أمور ذوي االحتياجات  وأساليب المواجية واالحتياجات ألولياء
الخاصة، ومقياس االحتياجات يتكوف في صورتو النيائية كما 

فقرة ويتكوف مدرج اإلجابة عميو مف  25أعدىا الباحثاف مف 

غير ميـ، ميـ بدرجة قميمة، ميـ ) خمس درجات تمثمت في
بدرجة متوسطة، ميـ كثيرًا، ميـ جدًا( بحيث تعطى درجة واحدة 

درجات ألعبلىا وىو ميـ  5جيًا لتصؿ إلى لغير ميـ وتزداد تدري
 جدًا ولغرض استخداـ المقياس في ىذه الدراسة فقد قاـ الباحث
بتطبيؽ المقياس عمى عينة البحث وحسب صدقو وثباتو قبؿ 

 معالجة النتائج فكانت مؤشرات الصدؽ والثبات وفؽ اآلتي:
 صدؽ المقياس:

 الصدؽ وقد تـ اعتماد صدؽ االتساؽ الداخمي كمؤشر عمى     
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كانت نتائجو بالنسبة لمفقرات وارتباط الفقرة بالمجاؿ الفرعي حيث 
(، كما تراوحت 0.83 – 0.67تراوحت لجميع الفقرات بيف )

( 0.85 – 0.58معامبلت ارتباط الفقرة مع المجاؿ الكمي بيف )
 (. 0.01وجمييا دالة عند مستوى )

معامبلت كما حسب االتساؽ الداخمي لممقياس ككؿ بحساب 
ارتباط المجاالت الفرعية ببعضيا وارتباطيا بالمجاؿ الكمي 

 (2في جدوؿ )الموضحة فكانت النتائج 

 2 جدول
 االتساق الداخمي بالنسبة لممجاالت مع بعضها ومع المجال الكمي

 المجـــــــــال االحتياجات المعرفية الماديةاالحتياجات  االحتياجات المجتمعية االحتياجات االجتماعية المجال الكمي
 االحتياجات المعرفية -    
 االحتياجات المادية 55. 0**  -   
 االحتياجات المجتمعية 85. 0**  58. 0**  -  
 االحتياجات االجتماعية 51. 0**  35. 0**  60. 0**  - 
 المجاؿ الكمي 94. 0**  73. 0**  93. 0**  65. 0**  -

 (0.01دالة عند مستوى داللة أقؿ مف ) **
أف كؿ الفقرات ذات ارتباط داؿ بمجاليا  (2الجدوؿ ) مفيبلحظ 

 .( فأقؿ0.01) الفرعي وبالمجاؿ الكمي وعند مستويات داللة
 :ثبات المقياس

كرونباخ لحساب ثبات المقياس  كما تـ استخدـ معامؿ ألفا     
( لمجاؿ 0.91( لممقياس الكمي و)0.93) مغ معامؿ ألفافب

( لمجاؿ االحتياجات المادية 0.60االحتياجات المعرفية و)
( لمجاؿ 0.71( لمجاؿ االحتياجات المجتمعية و)0.83و)

االحتياجات االجتماعية. وىي معامبلت ثبات عالية تطمئف عمى 
 .ثبات المقياس

 مقياس الحكـ عمى االداة
احتياج أسر الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة  ولتحديد درجة

ولمحكـ عمى استجابات أفراد العينة، استخدمت المعادلة اآلتية: 
القيمة الدنيا لمبديؿ( / عدد المستويات.  –)القيمة العميا لمبديؿ 

 وبذلؾ كانت المستويات عمى النحو اآلتي: 

(5 – 1 / )3  =1.33 
 درجة احتياج بمستوى عاؿ     5 - 67 .3

 درجة احتياج بمستوى متوسط  66 .3 – 34 .2
 درجة احتياج بمستوى منخفض  33 .2 – 1

 نتائج. ال4
 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ

ما ىي أىـ احتياجات أسر ذوي االحتياجات الخاصة بمحافظة 
األحساء في مجاالت: االحتياجات المعرفية، االحتياجات 

  واالحتياجات المجتمعية؟المادية، واالحتياجات االجتماعية، 
ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية، 

سر ذوي االحتياجات الخاصة أ إلجاباتواالنحرافات المعيارية 
عمى فقرات مجاالت: االحتياجات المعرفية، االحتياجات المادية، 
واالحتياجات االجتماعية، واالحتياجات المجتمعية، كما تـ ترتيب 

ت تنازليًا لمتعرؼ عمى اىـ االحتياجات ألسر الطمبة ذوي المجاال
 .( تمؾ النتائج3االحتياجات الخاصة، ويبيف الجدوؿ )

 3 جدول
 ترتيب مجاالت درجة أهمية االحتياجات ألسر الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة وفقا لممتوسطات الحسابية

 درجة االحتياج االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور الرقم
 عالية 40792 .0 46 .4 االحتياجات المعرفية  .1
 عالية 38542 .0 29 .4 االحتياجات المادية  .2
 عالية 50594 .0 28 .4 االحتياجات االجتماعية  .3
 عالية 44079 .1 12 .4 االحتياجات المجتمعية  .4
 عالية 24132 .0 29 .4 الكمي  .5
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( أف االحتياجات المعرفية جاءت 3يبلحظ مف الجدوؿ )     
حيث أف أىـ  (4.46)ه مقدار بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي 

االحتياجات المعرفية ألسر الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة 
تتمثؿ في توفر معمومات وبرامج إرشادية حوؿ كيفية تنشئة 

عاؽ وتربيتو والتعامؿ معو وىذا ال شؾ ىو أمر منطقي الطفؿ الم
حيث أف رعاية الطفؿ المعاؽ وتربيتو عممية ذات خصوصية ال 
تكفييا ميارات الوالديف العادية بؿ تحتاج إلى ميارات خاصة 
تتطمب تدريبًا عبر البرامج اإلرشادية المعدة ليذا الغرض 

حاجة ألسر  والموجية خصيصًا ألولياء األمور. وكذلؾ تتمثؿ
الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة إلى التعرؼ عمى كيفية 
اكتشاؼ اإلعاقة مبكرًا وسبؿ الوقاية منيا وذلؾ ال شؾ يعكس 
المعاناة التي يعانييا أولياء األمور جراء اإلعاقة المصاب بيا 
أطفاليـ ولذا فيناؾ حاجة لدييـ لتجنب ىذا الوضع لؤلطفاؿ 

شرات اإلعاقة قد يعيؽ اكتشافيا مما القادميف كما أف الجيؿ بمؤ 
يفاقـ مف أضرارىا وىو ما يريد أولياء األمور أف يتجنبوه عبر 
االكتشاؼ المبكر لئلعاقة حيث أف التدخؿ المبكر عمى صعيد 

والطفؿ يشكؿ مفيومًا أساسيًا في اإلرشاد الناجح  ةاألسر كؿ مف 
رفة الطمبة ذوي الحاجات الخاصة. وكذلؾ حاجتيـ إلى مع ألسر

سبؿ مواجية المشاعر والسموكيات السمبية الصادرة عف األطفاؿ 
ىـ في برامج التربية الخاصة وضرورة وجود مثؿ ىذه ور ود

البرامج، وبالتالي فإنيـ بحاجة إلى الخدمة االرشادية الممحة 
حوؿ اإلعاقة وكيفية مواجيتيا والتعامؿ مع الطفؿ المعاؽ وذلؾ 

والكتيبات اإلرشادية بؿ وحتى الصحؼ عبر البرامج والنشرات 
 .اليومية وما تتضمنو مف تقارير حوؿ الموضوع

كما جاءت االحتياجات المادية بالمركز الثاني مف حيث      
األولوية حسب مرئيات أفراد عينة الدراسة مف أسر ذوي 

(، بما تمثمو 4.29االحتياجات الخاصة بمتوسط حسابي مقداره )
رورة لمساندة ىذه األسر في توفير ىذه االحتياجات مف ض

الوسائؿ واأللعاب التعميمية المناسبة لمطفؿ كوف ىذه الوسائؿ 
واأللعاب ليا خصوصية وفي نفس الوقت غير متوفرة بسيولة 
ومكمفة في حاؿ وجودىا مع تدني المستوى االقتصادي لؤلسرة 
وكوف مستقبؿ األبناء وتعميميـ ىو ما يشغؿ كؿ ولي أمر فمذا 

ىذه الوسائؿ واأللعاب في الصدارة، وكذلؾ الحاجة إلى  وقعت
الدعـ المادي لتوفير العبلج الطبي ووسائؿ ترفيو لمطفؿ المعاؽ 
وأفراد أسرتو. كما عبر أولياء األمور عف حاجتيـ إلى بعض 
المميزات في الخدمات العامة كنوع مف تخفيؼ العبء المادي 

عف االحتياج  المعبرة عمييـ وفي ىذا الصدد تتناسب ىذه النتيجة
المادي مع تدني المستوى االقتصادي لبعض العائبلت، وارتفاع 

 .تكمفة اعالة الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة
كما جاءت االحتياجات االجتماعية بالمركز الثالث مف      

حيث األولوية حسب مرئيات أفراد عينة الدراسة مف أسر الطمبة 
(، 4.28سط حسابي مقداره )ذوي االحتياجات الخاصة بمتو 

وتمثؿ أىـ احتياجات أسر الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة بيذا 
المجاؿ حاجتيـ إلى الحصوؿ عمى النصح والمشورة وتبادؿ 
الخبرات مع أسر تعيش مثؿ أوضاعيـ والحقيقة أف التعرؼ عمى 
أسر ذوي احتياجات خاصة تشِعر أولياء األمور بوجود آخريف 

وؼ مما يخفؼ مف المعاناة، كما أف خبرة يعيشوف نفس الظر 
التعامؿ مع الطفؿ تزداد تحسنًا يومًا بعد يـو بالممارسة وبالتالي 
فإنو مف الممكف أف تستفيد األسر مف بعضيا في ىذا المجاؿ. 
حيث برزت بوضوح حاجة أسر الطمبة ذوي االحتياجات 
الخاصة إلى مف يساعدىـ في رعاية األطفاؿ وذلؾ لمحصوؿ 

وقت فراغ يقضونو بعيدًا عف أعباء الطفؿ المعاؽ، وال شؾ عمى 
أف رعاية الطفؿ المعاؽ ىي مسئولية كبيرة بالفعؿ يحتاج فييا 
ولي األمر إلى المعونة، والمعونة قد تكوف مف أقارب أو مف 

 .أسر بديمة لبعض الوقت
وفي المركز الرابع واألخير جاء مجاؿ االحتياجات      

(، وبما تمثمو ىذه 4.12) سابي مقدارهالمجتمعية بمتوسط ح
االحتياجات مف مثؿ حاجتيـ إلى وجود جيود منظمة لمساعدتيـ 

بنائيـ ممثمة في برامج اعمى تخطي أزماتيـ والتخطيط لمستقبؿ 
إرشادية وعبروا بقوة عف حاجتيـ إلى وجود أشخاص استشارييف 
متخصصيف في اإلرشاد، بؿ ومكاتب إرشادية وجمعيات تقدـ 

العوف اإلرشادي عبر المعمومات أو اإلرشادات كما عبروا  ليـ
عف حاجتيـ إلى أف يتفيـ المحيطوف بيـ معاناتيـ عبر 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاستيداؼ ىؤالء اآلخريف بالبرامج اإلرشادية مما يتيح عممي
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 .الدمج لؤلبناء في مدارس العادييف 
 ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً  :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني

 االحتياجات الخاصة بمحافظة األحساء حتياجات أسر ذويفي ا

  تبعًا لممستوى التعميمي لؤلسرة؟
ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار ت لمكشؼ عف 

 .( تمؾ النتائج4الفروؽ، ويبيف الجدوؿ )
 4جدول 

 ثانوية، ثانوية فأعمى( وفقًا لممتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةالمحاور حسب متغير مستوى التعميم )أقل من 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مستوى التعميم المحور الرقم
1 
 

 االحتياجات المعرفية
 

 37137 . 8592 .2 أقؿ مف ثانوية
 36727 . 8672 .2 ثانوية فأعمى

 57450 . 4136 .3 أقؿ مف ثانوية االحتياجات المادية 2
 60359 . 3365 .3 ثانوية فأعمى

 55935 . 5672 .3 أقؿ مف ثانوية االحتياجات االجتماعية 3
 66834 . 4958 .3 ثانوية فأعمى

 61544 . 5900 .3 أقؿ مف ثانوية االحتياجات المجتمعية 4
 66903 . 6671 .3 ثانوية فأعمى

 التعميمي لممستوى الحسابية المتوسطات أف الجدوؿ يبيف     
 لممستوى الحسابية المتوسطات مف أعمى( ثانوية مف أقؿ)

 االجتماعية، االحتياجات: محاور في( فأعمى ثانوية) التعميمي
 التعميمي لممستوى الحسابية المتوسطات واف المادية، االحتياجات

 التعميمي لممستوى الحسابية المتوسطات مف اقؿ( ثانوية مف أقؿ)

 االحتياجات المجتمعية، االحتياجات: محاور في( فأعمى ثانوية)
 التعميـ مستوى لمتغير ظاىرية فروؽ ىناؾ أف أي المعرفية،
 المستقمة لمعينات( ت) اختبار إجراء تـ الفروؽ ىذه أثر ولمعرفة

(Independent - Samples T Test) يبيف( 5) والجدوؿ 
 .ذلؾ

 5 جدول
 عمى( فأعمى ثانوية ثانوية، من أقل) التعميم مستوى متغير أثر لمعرفة( Independent -Samples T Test) المستقمة لمعينات( ت) اختبار

 المختمفة المحاور
 مستوى الداللة Tقيمة )ت(  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي المحور

 االحتياجات المعرفية
 

  37137.  8592 .2 24 أقؿ مف ثانوية
0. 188 

 .851 
 36727.  8672 .2 16 ثانوية فأعمى

 253.  145 .1 57450.  4136 .3 24 أقؿ مف ثانوية االحتياجات المادية
 60359.  3365 .3 16 ثانوية فأعمى

 323.  989 .0- 55935.  5672 .3 24 ثانويةأقؿ مف  االحتياجات االجتماعية
 66834.  4958 .3 16 ثانوية فأعمى

 302.  035 .1 61544.  5900 .3 24 أقؿ مف ثانوية االحتياجات المجتمعية
 66903.  6671 .3 16 ثانوية فأعمى

( انو ال يوجد أثر لمتغير مستوى 5) يتبيف مف الجدوؿ     
التعميـ )أقؿ مف ثانوية، ثانوية فأعمى( عمى جميع المحاور وىذا 
موضح مف خبلؿ مستوى الداللة اإلحصائية، وىذا يفسر أف 
متغير مستوى التعميـ )أقؿ مف ثانوية، ثانوية فأعمى( ليس لو 
أثر، أي أف احتياجات أسر ذوي االحتياجات الخاصة ال تقوـ 

 (.مى نوع متغير التعميـ )أقؿ مف ثانوية، ثانوية فأعمىع

وتعد ىذه النتيجة مخالفة لممتوقع حيث أف أفراد األسرة مف      
ذوي التعميـ العالي يتوقع أف تكوف حاجتيـ المعرفية أقؿ مف 
األفراد ذوي مستويات التعميـ األقؿ، ولكف حاجة كؿ منيما 

ح المعمومات حوؿ لرعاية االبف ذوي االحتياج الخاص وش
اإلعاقة وطرؽ التعامؿ معيا، جعؿ مف حاجتيـ لمدعـ المعرفي 

 ةػػػػػػػػػػػػػػػمتماثؿ، وىذا يبرر عدـ وجود فروؽ في استجابات أفراد عين
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 .الدراسة مف أسر ذوي االحتياجات الخاصة
 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث

 ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا في احتياجات أسر ذوي 
الخاصة بمحافظة األحساء تبعًا لمتغير مصدر االحتياجات 

  البيانات؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية 
جراء اختبار  واالنحرافات المعيارية لمتغير مصدر البيانات، وا 

 (Independent - Samples T Test) )ت( لمعينات المستقمة
حرافات المعيارية ( المتوسطات الحسابية واالن6ويبيف الجدوؿ )

 (.مصدر المعمومة) لمتغير
 6جدول 

 المحاور حسب متغير مصدر البيانات )األم، األب( وفقًا لممتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مصدر البيانات المحور الرقم
1 
 

 36584.  8906 .2 األـ المعرفيةاالحتياجات 
 35318.  7255 .2 األب

 58148.  3252 .3 األـ االحتياجات المادية 2
 60807.  5843 .3 األب

 61718.  5000 .3 األـ االحتياجات االجتماعية 3
 67242.  6490 .3 األب

 63492.  6187 .3 األـ االحتياجات المجتمعية 4
 71484.  7304 .3 األب

( أف المتوسطات الحسابية لمصدر 6يبيف الجدوؿ )      
البيانات )األب( أعمى مف المتوسطات الحسابية لمصدر 
المعمومة )األـ( لممحاور الثاني والثالث والرابع، واف المتوسطات 
الحسابية لمصدر المعمومة )األب( أعمى مف المتوسطات 

ناؾ الحسابية لمصدر المعمومة )األـ( لممحور األوؿ، أي أف ى

فروؽ ظاىرية لمتغير مصدر البيانات )أالـ، األب( ولمعرفة أثر 
 ىذه الفروؽ تـ إجراء اختبار )ت( لمعينات المستقمة

(Independent -Samples T Test) (، يبيف 7) والجدوؿ
 .ذلؾ

 7ل جدو
 ( لمعرفة أثر متغير مصدر البيانات )األم، األب( عمى المحاور المختمفةIndependent -Samples T Testاختبار )ت( لمعينات المستقمة )

مصدر  المحور
 البيانات

 مستوى الداللة Tقيمة )ت(  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 االحتياجات المعرفية
 

  36584.  8906 .2 21 األـ
3. 040 

 .003 
 35318.  7255 .2 19 األب

 007.  807 .2- 58148.  3252 .3 21 األـ المادية االحتياجات
 60807.  5843 .3 19 األب

 147.  469 .1 61718.  5000 .3 21 األـ االحتياجات االجتماعية
 67242.  6490 .3 19 األب

 312.  040 .1- 63492.  6187 .3 21 األـ االحتياجات المجتمعي
 71484.  7304 .3 19 األب

( انو يوجد أثر لمتغير مصدر 7يتبيف مف الجدوؿ )     
المعمومة )األـ، األب( أعمى أوؿ محوريف وىذا موضح مف 
خبلؿ مستوى الداللة اإلحصائية، أي أف احتياجات أسر الطمبة 
ذوي االحتياجات الخاصة ألوؿ محوريف تقـو عمى نوع متغير 

مصدر المعمومة )أـ، أب( في محاور االحتياجات المعرفية، 
 واالحتياجات المادية. 

( أيضا عدـ وجود أثر لمتغير 7) كما يظير الجدوؿ     
مصدر المعمومة )األـ، األب( عمى المحوريف الثالث والرابع، 
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وىذا موضح مف خبلؿ مستوى الداللة اإلحصائية، أي أف 
حتياجات الخاصة لممحوريف احتياجات أسر الطمبة ذوي اال

الثالث والرابع ال تقـو عمى نوع متغير مصدر المعمومة )األـ، 
األب(، وقد تبدو ىذه النتيجة منطقية حيث أف تقديرات األـ 
واألب قد تختمؼ أحيانا فيما يتعمؽ ببعض المجاالت الحياتية، 
فقد اختمفت تقديرات أفراد عينة الدراسة في تقدير االحتياجات 

عرفية، وربما يعود ذلؾ إلى االختبلؼ في المستويات التعميمية الم
بيف الذكور واإلناث، أو نتيجة اىتماـ فئة بشكؿ اكبر في 
المعرفة بجوانب اإلعاقة، وغالبا ما تكوف األـ نظرا لعاطفتيا 
واىتماميا باألسرة بشكؿ اكبر مف االب الذي يجعؿ جؿ عممو 

 في كسب العيش إلعالة العائمة. 
في حيف جاءت إجابات األب واألـ متوافقة في مجاالت      

االحتياجات المجتمعية، واالجتماعية بحكـ البيئة واالشتراؾ 
بمتطمبات وظروؼ وجود فرد مف األسرة مف ذوي االحتياجات 
الخاصة في بيئة تجمع كؿ منيما. وكذلؾ فإف الحاجة إلى الدعـ 

أف يشعر الفرد  االجتماعي تعد حاجة إنسانية أساسية، إذ يجب
 بدعـ اآلخريف ومساندتيـ لو في محنتو. 

 التوصيات. 5
 في ضوء النتائج التي توصمت ليا الدراسة توصي بما يمي:

توفير المراكز اإلرشادية والتدريبية الخاصة بمواجية  -
االحتياجات المختمفة ألسر ذوي االحتياجات الخاصة حيث 

جاءت في المركز األوؿ أظيرت الدراسة اف احتياجاتيـ المعرفية 
 مف حيث االحتياجات. 

ياجات تتوفير متطمبات ولواـز وعبلج األفراد ذوي االح -
الحكومية  الخاصة بأسعار رمزية، ودعميا مف قبؿ المؤسسات

واألىمية لتخفيؼ العبء المادي عف أسر ذوي االحتياجات 
 الخاصة. 

ت توفير المراكز التعميمية الخاصة بمواجية االحتياجا -
التعميمية لذوي االحتياجات الخاصة والمزودة بالوسائؿ التعميمية 

 .والتدريبية المختمفة

تقترح الدراسة الحالية إعادة اجراء الدراسة عمى عينة أوسع  -
مف محافظات المممكة العربية السعودية، كما تقترح اجراء 
الدراسة وفقًا لمتغيرات اخرى مثؿ نوع االعاقة والمنطقة 
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THE NEEDS OF THE FAMILIES OF 

STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS- STUDY 
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ABSTRACT_ The aim of the descriptive study to identify the needs of the families 

of students with special needs in the areas of cognitive, physical, social and 

community. A sample of (21) families with special needs was chosen from Al -

Ahssa in Saudi Arabia during the year 2014; selected by the available method. 

Alpha coefficient kronbakh for stability instrument was (0. 93). The results 

showed a high need for families with special needs in the areas instrument, and 

recommended different educational and training methods for families. 
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