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 ملخص ال

هدفت الدراسة إلى معرفة أهم احتياجات أسر ذوي الشلل الرباعي في المملكة العربية السعودية من  وجةنة رهنرهم ومن  

استخدم الباحن  المنجةا الويناي المسنحي، وتكورنت عيجنة  األخصائيي  االجتماعيي ، ولتحقيق هدف الدراسةوجةة رهر 

وقد استخدم الباح  االسنتبارة ( أخصائي اجتماعي، 01( م  أسر ذوي الشلل الرباعي، باإلضافة إلى)021) الدراسة م 

(، 4،01علنى االحتياجنات المعرفينة، بمتوسن  ) باعيأسر ذوي الشلل الر كأداة للدراسة، وأظةرت رتائا الدراسة موافقة

(، وعلننى 5منن   3،14(، وعلننى االحتياجننات االجتماعيننة بمتوسنن  )5منن   4،24وعلننى االحتياجننات الماديننة بمتوسنن  )

(. كمنا أظةنرت رتنائا الدراسنة 5من   4،03االحتياجات الجاسية ألسر ذوي الشلل الرباعي من  وجةنة رهنرهم بمتوسن  )

(، وعلنى 5من   4،32ي  االجتماعيي  على االحتياجات المعرفية ألسنر ذوي الشنلل الربناعي بمتوسن  )موافقة األخصائي

(، وعلنى االحتياجنات 5من   4،00(، وعلى االحتياجات االجتماعية بمتوس  )5م   4،10االحتياجات المادية بمتوس  )

 (.5م   4،32الجاسية بمتوس  )

 الشلل الرباعيالكلمات المفتاحية: احتياجات، أسرة، 

Abstract 

The study aimed to know the most important needs of the families of quadriplegics in the 

Kingdom of Saudi Arabia from their point of view and from the point of view of social 

workers. To achieve the goal of the study, the researcher used the descriptive survey 

method, and the study sample consisted of (120) of the families of quadriplegia, in addition 

to (70) Social worker. The researcher used the questionnaire as a tool for the study, and the 

results of the study showed the consent of the families of the quadriplegic on average 

knowledge (4.19), on the physical needs with an average of (4.24), on social needs with an 

average of (3.94), and on the psychological needs of the families of quadriplegic from their 

point of view Average (4.13). The results of the study also showed the approval of social 

workers on the cognitive needs of the families of quadriplegic patients with an average of 

(4.32), and on the material needs with an average of (4.08), and on social needs with an 

average of (4.17), and on psychological needs with an average of (4.32). 
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 مقدمة

تولي مةجة الخدمة االجتماعية األسرة اهتماماً كبيراً إلى الحد الذي حدا بةا إلى تخصيص مجال م  مجاالتةا للتعامل مع 

حل مشاكلةا. فاألسرة هي اللبجة األولى في تكوي  المجتمع، وهي األساس في األسرة ودراستةا دراسة معمقة م  أجل 

ظةور الحياة االجتماعية واإلرسارية بي  أفراد الججس البشري، وتُعد هي العجصر األكثر أهمية في رمو الطال وتطوره 

اسي له، ومجةا يتعلم اللغة والقيم في سجواته األولى، وذلك لما تقوم به م  أدوار متعددة فةي الحاض  األول والمربي األس

الديجية والعادات االجتماعية وهي الوحدة االجتماعية األولى التي يجشأ فيةا الطال والجواة األساسية في المجتمع التي 

يجضم الطال إليةا، وهي كذلك تعد البيئة األولى التي يجبغي عليةا تلبية احتياجات الطال ومتطلباته م  شتى أرواع 

 ة الجاسية واالجتماعية.الرعاي

وتعد أسرة المعاق إحدى األرساق التي تؤثر وتتأثر بكل المتغيرات المرتبطة بالمعاق، فباإلضافة إلى ما تتحمله م  أعباء 

 .رعاية طالةا المعاق فإرةا تتااعل راسياً واجتماعياً مع كل ما يتعلق بحياة المعاق في حاضره ومستقبله وآالمه وأحالمه

هتمام فترات طويلة وال ياال بقضايا المعاقي  ومشكالتةم الجاسة واالجتماعية والصحية واالقتصادية وقد ظل اال

والتأهيلية، والبح  ع  أفضل السبل لمواجةة هذه المشكالت، بيد أن االهتمام باحتياجات ومشكالت أسر المعاقي  لم 

)باحشوان  التأثير المتبادل بي  األسرة والمعاقيك  بجاس المستوى على الرغم م  تشابك المشكالت واالحتياجات و

 .(2103والاقي، 

وتجطوي إعاقة الطال على تحديات متجوعة وكبيرة في أحيان كثيرة بالجسبة لألسرة، فةي ال تؤثر على المعاق راسه فق  

في االعتبار )ذو  لكجةا تؤثر على جميع أفراد األسرة وخاية الوالدي ، وبالتالي فإن وجود طال ذي إعاقة إذا أخذرا

الشلل الرباعي( في األسرة يضاعف إلى حد كبير الضغوط األسرية وتصبح بداية لسلسة هموم راسية ومشكالت ال 

 تحتمل. 

وتختلف احتياجات أسر ذوي اإلعاقة باختالف روع إعاقة أطاالةم ودرجتةا، وتعد أسر ذوي الشلل الرباعي م  األسر 

ات ويسعون للحصول عليةا وإذا ما تم تحديد هذه االحتياجات كان لااما عليجا أن رصمم التي يجقصةا العديد م  االحتياج

براما تدريبية علمية مجهمة تساهم في تقديم الخدمات الالزمة لةم ثم تسجد لجهام تقييم لضمان تلبية االحتياجات وإشباعةا 

يف المصابي  بالشلل الرباعي مع إيابتةم، وتحسي  مستوى الخدمات المقدمة لةم وبالتالي يجعكس ذلك على تحسي  تك

وتكيف أسرهم مع إعاقة أبجائةم وغالبا ما تكون هذه األسر بحاجة إلى المعلومات والدعم، والتوضيح لآلخري ، وتلقّي 

 خدمات اإلرشاد والتدريب، والدعم المالي، وغير ذلك.

الشلل الرباعي في المملكة العربية السعودية، وفي ضوء ذلك تهةر لجا مدى أهمية دراسة ومعرفة احتياجات أسر ذوي 

األمر الذي سيقودرا بإذن هللا لتلبية هذه االحتياجات والتخايف م  معاراتةم في المستقبل وتحسي  جودة الخدمات المقدمة 

 لةم ودعمةا.
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 مشكلة الدراسة 

مات واالحتياجات التي تارضةا تواجه أسرة الطال م  ذوي اإلعاقة الحركية الكثير م  المشكالت والصعوبات واألز

 طبيعة الحياة على باقي األسر العادية، والكثير م  الضغوط التي تارضةا طبيعة اإلعاقة لدى الطال وليد هذه األسرة.

وظةرت في اآلورة األخيرة العديد م  االتجاهات الحديثة التي تركا وتؤكد على أسرة ذوي اإلعاقة وما تتعرض له م  

ماعية ومادية، األمر الذي يؤثر على أفراد األسرة ويضعةم أمام مواقف عديدة يعبة قد تؤدي في بعض آثار راسية واجت

 (.2102قة فيما بيجةم )عبدالعايا، األحيان إلى توتر العال

وقد أكدت العديد م  الدراسات التي تجاولت حاجات أسر المعاقي  عامة على تعدد تلك الحاجات وتجوعةا م  بي  معرفية 

ليسر ودكل  تجاولته دراسة مل )معلومات حول الطال المعاق، وخصائصه وأسباب إعاقته( وهذا ماوتش

Leyser(1999) & Dekel،  وأخرى تدريبية واجتماعية وتشمل )مواجةة المشكالت السلوكية، التدريب على كياية

باإلضافة للحاجات  Sen & Yurtsever (2007التعامل مع الطال المعاق( وأكدت عليه دراسة سي  ويورتسيار )

 (.0112عم المادي( حسب دراسة )حس ، المادية وتشمل )تقديم الد

( أن اهم المشكالت التي تواجه أسر المعاقي  كارت تتمثل في المشكالت االقتصادية 2110) ا بيجت دراسة الحديديكم

 والمشكالت الجاسية والمشكالت االجتماعية على التوالي.

 المعرفية والمادية، واالجتماعية، ألولياء ( والتي هدفت الى التعرف على الحاجات2111ازمي )كما بيجت دراسة الح

فكريا أن  المعاق التلميذ بخصائص العالقة ذات ببعض المتغيرات الاكرية، وعالقتةا اإلعاقة ذوي أمور التالميذ

ء األمور ثم الحاجات المعرفية والحاجات الحاجات المادية جاءت في المرتبة األولى وفقاً ألهميتةا بالجسبة ألوليا

 االجتماعية على التوالي. 

 الحاجات الثارية المرتبة في تلتةا األولى المرتبة في جاءت المادية الحاجات ( أن2105كما بيجت دراسة يورس )

 خاية لمتابعةمراكا  وأويت بضرورة إرشاء األخيرة المرتبة في االجتماعية الحاجات جاءت بيجما األساسية لألسرة

العالج،  مثل ذوي اإلعاقة باألطاال الخاية االحتياجات وضرورة توفير ذوي اإلعاقة االطاال أمور أولياء احتياجات

 .المساردة والخدمات الطبية والتأهيلية والرعاية

ة، مما يدعو وتارض اإلعاقة على أسرة هذا الطال الكثير م  الضغوط مجةا الضغوط الجاسية وكذلك الضغوط االجتماعي

ألن تقوم األسرة أحياراً ببعض التصرفات السلبية، وما يتبع هذا التصرف م  مشكالت راسية واجتماعية وعقلية للمعاق 

 وغير ذلك م  الضغوط التي تواجه أسرة الطال م  ذوي اإلعاقة. 

 بد م  معرفة احتياجاتةم ولكي تقوم أسر ذوي الشلل الرباعي بدورهم تجاه أبجائةم م  رعاية وتعليم خير قيام فال

)الشمري،  دية، أو االجتماعيةوالتعرف على أوجه الدعم والمساردة التي يطالبون بةا م  الجاحية المعرفية أو الما

2112 .) 
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وبالرغم م  التطور الكبير الذي تشةده المملكة العربية السعودية في مجال رعاية وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة إال  

أن أسر المصابي  بالشلل الرباعي ال تاال تواجه العديد م  المشكالت ويجقصةا العديد م  االحتياجات، حي  أن 

بجاًء على ما و .تقديمةا ألسر ذوي الشلل الرباعي الخدمات الالزمم في تحديد ماهية التعرف على هذه االحتياجات سيساه

ما احتياجات أسر ذوي الشلل الرباعي من وجهة نظرهم يياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:  سبق يمك 

 ومن وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين؟

 أهداف الدراسة

التعرف على أهم احتياجات أسر ذوي الشلل الرباعي: ويتم تحقيق تةدف هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس وهو  

 ذلك الةدف م  خالل:

 العربية السعودية م  وجةة رهرهم التعرف على أهم احتياجات أسر ذوي الشلل الرباعي في المملكة .0

 التعرف على أهم احتياجات أسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي . .2

 الدراسةأسئلة 

 ما أهم احتياجات أسر ذوي الشلل الرباعي في المملكة العربية السعودية م  وجةة رهرهم؟ .0

 ما أهم احتياجات أسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي ؟ .2

 أهمية الدراسة

عرفة احتياجات أسر ذوي الشلل تكم  أهمية هذه الدراسة في طبيعة المشكلة التي ستتجاولةا وتكتسب أهميتةا م  خالل م

حدود -الرباعي ومعاراتةم في المملكة العربية السعودية، كما أرةا م  أوائل الدراسات في المملكة العربية السعودية في 

والتي تةتم بدراسة احتياجات أسر ذوي الشلل الرباعي في المملكة العربية السعودية. وم  المتوقع أن توفر  -علم الباح 

راسة للباحثي  والمةتمي  بجاس الموضوع أداة قياس ستساعدهم في تحديد احتياجات أسر المصابي  بالشلل هذه الد

 الرباعي واالستاادة مجةا في دراساتةم الحقا.

 مصطلحات الدراسة

 الحاجة وتطلق ما شيء يلامه أره يجقصه، أو ما بأن شيئا المرء االحتياجات: تعرف الحاجات ايطالحاً بأرةا " شعور

 (. 41، ص2100وحجم )عبدالمعطي، والسيد،  اتجاه لةا قوة األشياء، وتولد على قيمة وتضاي بعض الطاقة

وتعرف إجرائيا بأرةا مجموعة م  المةارات واالتجاهات والقدرات الاجية والسلوكية التي يراد إحداثةا أو تغييرها أو 

تيجة لمعاراتةم م  وجود فرد م  أفراد األسرة مصاب بالشلل تعديلةا أو تجميتةا لدى مجموعة م  األفراد تضررت ر

 .رباعي وما يترتب على ذلك م  احتياجات معرفية ومادية وراسية ويحية وجسمارية ودعم اجتماعي

( بأرةا الوحدة االجتماعية المكورة م  أفراد تربطةم عوامل بيلوجية واحدة 011ص ،2104ةا يالح )األسرة: يعرف

  .هؤالء األفراد م  جيل واحد أو م  أجيال متعاقبةوسواء أكان 
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وتعرف األسرة اجرائيا في هذه الدراسة بأرةا: عبارة ع  أولئك األشخاص الذي تربطةم عالقة م  الدرجة األولى م   

اردة التي القرابة )األب أو األم أو أبجاؤهم(، والذي  تقع على عاتقةم المسؤولية األولى في تقديم الدعم والرعاية والمس

 يحتاجةا أحد أفراد األسرة والذي يعاري م  اإليابة بالشلل الرباعي.

بأنه "ضعف عميق في التنقل يظهر على أنه شلل في جميع األطراف  الشلل الرباعي كما عرفالشلل الرباعي: 

 .(Gohritz& Fridén,2015, p26)األربعة بسبب إصابة الحبل الشوكي

يعرف الشلل الرباعي اجرائيا بأره عدم القدرة على استخدام األطراف األربعة )بصورة ولغايات الدراسة وأهدافةا  

 جائية أو كلية( رتيجة خلل بيولوجي أو خلقي مكتسب مما يستدعي العجاية المستمرة بالمريض.

 الدراسات السابقة

 م  اإلعاقة ذوي األطاال أسر حاجات أهم على التعرف ( إلى2100يوسف و المومجي والشرعة ) هدفت دراسة

 الطال، عمر اإلعاقة، روع الشةري، الدخل التالية: للمتغيرات تبعاً  وجةات الجهر تحديد إلى باإلضافة رهرهم، وجةة

 حاجات مقياس تطبيق تم الدراسة أهداف ولتحقيق ذوي اإلعاقة، م  أسرة (11) م  الدراسة عيجة وججسه. تكورت

 األولى المرتبة في جاء المعلومات إلى الحاجة أن مجال الدراسة رتائا وأظةرت وثباته، يدقة م  التحقق وتم األسر،

 األخيرة المرتبة في اآلخري  تاسير مجال بيجما جاء مرتاعة، درجة تعد وهى( 2.36) بلغ حسابي متوس  بأعلى

 الدخل لمتغيرات ( تبعاً α=0.05إحصائية عجد ) داللة ذات فروق وجود إلى الجتائا وأشارت (0910حسابي) وبمتوس 

 وجود وعدم العقلية، اإلعاقة لصالح الاروق جاءت اإلعاقة روع ومتغير المجاالت، جميع في دون فما (211) لصالح

 تاسير باستثجاء المجاالت جميع في العمر لمتغير ( تُعاىα =0.05الداللة ) مستوى عجد إحصائية داللة ذات فروق

 جميع الججس في ألثر ( تعاىα =0.05إحصائية ) داللة ذات فروق وجود المجتمعية، وعدم والخدمات اآلخري 

 الدعم اإلعاقة، وتقديم ذوي أسر تخدم التي متخصصة علمية مواقع إرشاء ضرورة إلى الدراسة وتويلت .المجاالت

 .الرسمية الجةات قبل م  لةم المادي

إلى التعرف على  ,Nuri, Aldersey, & Ghahari( 2100لديرسي وجةاري )اوهدفت دراسة روري و

 21احتياجات أسر األطاال المصابي  بالشلل الدماغي في بججالدش، واستخدمت الدراسة مجةجا روعيا، حي  تم مقابلة 

فرداً م  أسر األطاال المصابي  بالشلل الدماغي الذي  زاروا مركا تأهيل المصابي  بالشلل في بججالدش. وأظةرت 

ت الحتياج أسر ذوي الشلل الدماغي وهي: االحتياجات المالية، احتياجات الخدمات المتعلقة الجتائا أن هجاك خمسة مجاال

 اإلعالمية، االحتياجات العاطاية.باإلعاقة، احتياجات تماسك األسرة والمجتمع، االحتياجات 

 المملكة في التوحد اضطرابات األطاال ذوي إلى التعرف على حاجات أولياء أمور( 2105دراسة يورس)وهدفت 

 درجةواألمر،  لولي التعليمي العمر، والمستوى بمتغيرات تمثلت والتي المتغيرات وعالقتةا ببعض السعودية العربية

 عيجة وتكورت .الوياي المجةا الباح  استخدم الةدف هذا ولتحقيق. لولي األمر الشةري التوحد، والدخل اضطراب

 أمور أولياء حاجات على للتعرف أداة بجاء تم عشوائية. وقد بصورة َوليَّ أمر، وجرى اختيارهم (00) م  الدراسة

 متوس  األولى بأعلى المرتبة في جاءت المادية الحاجات الدراسة أن رتائا أظةرت التوحد، وقد اضطراب األطاال ذوي

 الحاجات جاءت بيجما، 2952بلغ  حسابي بمتوس  األساسية لألسرة الحاجات الثارية المرتبة في تلتةا 2950حسابي 

 .2953َكُكل  للحاجات الحسابي . وقد بلغ المتوس 2942بلغ  حسابي وبمتوس  األخيرة المرتبة في االجتماعية
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الدراسة إلى التعرف على حاجات أسر األطاال ذوي االحتياجات ( 2100دراسة عبدالمعطي وأبو قلة )وهدفت 

أطاال م   لديةم الذي  واألمةات اآلباء م  (00) م  لدراسةعيجة ا تكورت الخاية وعالقتةا بتقبل الطال المعاق وقد

 الطال أسر حاجات مسح بيارات خاية، وقائمة استمارة م  الدراسة أدوات تكورت وقد ،الخاية االحتياجات ذوي

 حاجات أكثر أنإلى  الدراسة رتائا وثباتةا وتويلت يدقةا م  التحقق بعد المعاق للطال األسرة المعاق، واستبيان تقبل

 الكاملة الرعايةإلى  المعوقي ، والحاجة أطاال األسرة غير لرعاية الحاجة هي إلحاحا الخاية ذوي االحتياجات أسر

  .المعاق الطال مستقبل تأمي إلى  الاوج والاوجة، والحاجة الشريك دعمإلى  المعاق، والحاجة للطال

 أمور التالميذ المعرفية، والمادية، واالجتماعية، ألولياء الحاجات على إلى التعرف (2111دراسة الحازمي)وهدفت 

 الدراسة عيجة وتكورت، فكريًّا المعاق التلميذ بخصائص العالقة ذات المتغيرات ببعض اإلعاقة الاكرية، وعالقتةا ذوي

 المديجة في الاكرية التربية وبراما بمعةد الملتحقي  الذكور م  ذوي اإلعاقة الاكرية التالميذ أمور أولياء م  (303م  )

 في جاءتقد  المادية أنَّ الحاجاتالدراسة  رتائاوأظةرت  واستخدم الباح  االستبارة كأداة لجمع البيارات.المجورة، 

كما .التوالي على االجتماعية والحاجات الحاجات المعرفيةواألمور،  ألولياء بالجسبة ألهميتةا األولى وفقًا المرتبة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي  حاجات أولياء أمور التالميذ المعاقي  فكريًّا باختالف تويلت الدراسة إلى 

عمر التلميذ كما تويل الباح  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بي  أولياء أمور التالميذ المعاقي  فكريًّا إعاقة 

درجة الحاجات المعرفية والمادية واالجتماعية لصالح  بسيطة وأولياء أمور التالميذ المعاقي  فكريًّا إعاقة متوسطة في

 أولياء أمور التالميذ المعاقي  فكريًّا إعاقة بسيطة.

إلى التعرف إلى آراء والدي األطاال المعاقي  في  Sen & Yurtsever (2007دراسة سي  ويورتسيار )وهدفت 

عيات ومراكا اإلعاقة واعتمدت الدراسة على أداة في الجم الدعم الذي يحتاجه الوالدان م  خالل مشاركته حول تركيا

االستبيان. وأظةرت الجتائا معهم اآلباء ياتقدون إلى المعلومات الكافية ع  طبيعة الحالة التي يعاري مجةا أبجاؤهم، 

اسة وكذلك بيجت الجتائا أثر الوضع العائلي واالقتصادي على مواكبة متطلبات الدعم الذي تحتاجه األسرة وأويت الدر

 بوجوب تقديم الدعم لألسر بكافة أرواعةا م  خالل جمعيات رعاية الطال المعاق ومراكاها. 

 Liewellyn, McConnell, Cant, andوماكونيل وكانت ويستبروك  دراسة لويلينوهدفت 

Westbrook(1999)  لديةا أطاال إلى التعرف إلى شبكات الدعم، والمساردة االجتماعية، ورماذجةا المطلوبة في أسر

م  ذوي اإلعاقة الاكرية، ومدى حاجتةا لةذه الجماذج، وذلك بالبح  ع  خصائص مجموعات الدعم والتحقق مجةا، كما 

ا 25عملت على تحليل تصورات األم ألسرها وتوقعاتةا الخاية بتلك الشبكات ورماذجةا المختلاة وذلك في عيجة ) ( أُّمً

أواًل: حاجة األمةات إلى الدعم االجتماعي كمصادر أساسية طبقًا لترتيب األمةات،  استرالية إلى الحاجة لألمور اآلتية:

والتي تميات بعدة حاالت وهي: أمةات تعيش في يورة عالقات والدية وأخرى تقيم بماردها مع أطاالةا وثالثة تقيم مع 

 شريك)رفيق( في األسرة.

ف ع  اإلدراك والتكيف في العائالت التي لديةا إلى الكش Leyser, Dekel 1991)دراسة ليسر ودكل )هدفت و

( أسرة، وأشارت رتائا الدراسة إلى حاجة األسر إلى المعلومات حول رمو 02طال معاق، حي  بلغت عيجة الدراسة )

وتطور الطال المعاق، والحاجة إلى الخدمات المجتمعية. كذلك أشارت الجتائا إلى عدم وجود فروق تعاى لمتغير العمر 

ي، ووجود فروق دالة إحصائيًّا تعاى لمتغير الججس ولصالح المعاقي  الذكور وكذلك المستوى االقتصادي الامج

 ولصالح األسر الاقيرة.

 منهج الدراسة
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، كما يعتبر المسح أكثر طرق البح  االجتماعي ي وذلك لمجاسبته لطبيعة الدراسةاستخدام الباح  مجةا المسح االجتماع

(. واستخدم الباح  مجةا المسح االجتماعي لمسح أسر ذوي الشلل الرباعي 2110وكايد وعدس، استعماال )عبيدات 

بأسلوب العيجة، وللمسح الشامل لألخصائيي  االجتماعي  العاملي  والمشرفي  على ذوي الشلل الرباعي في مؤسسات 

 الرعاية االجتماعية ومراكا التأهيل والمستشايات في مديجة الرياض.

 راسةمجتمع الد

يتكون مجتمع الدراسة م  أسر ذوي الشلل الرباعي باإلضافة لألخصائيي  االجتماعي  العاملي  معةم في المؤسسات 

الخاية بالرعاية االجتماعية ومراكا التأهيل والعالج الطبيعي في المستشايات بمجطقة الرياض بالمملكة العربية 

( م  01لة ذوي شلل رباعي وكذلك يقدر عدد األخصائيي  بـ)( حا011السعودية، ويقدر عدد الحاالت تقريباً بـ)

 الججسي  ذكوراً وإراًث.

 عينة الدراسة

( م  أسر ذوي الشلل الرباعي، وتم اختيار العيجة باستخدام أسلوب العيجة العمدية 021تكورت عيجة الدراسة م  ) 

)القصدية( حي  لجأ الباح  الستخدام هذا األسلوب لعدم توفر شروط ومتطلبات اتباع أحد أرواع العيجات االحتمالية 

دراسة والتي تحتوي على بيارات للمستايدي  المسجلي  أو والتي تمثلت بعدم وجود قوائم تتضم  جميع ماردات ال

مرتادي هذه المؤسسات بالطريقة المجاسبة التي تمك  الباح  م  االستاادة مجةا بطريقة علمية، باإلضافة لجميع 

 ( أخصائي اجتماعي.01األخصائيي  االجتماعي  العاملي  معةم م  الججسي  الذكور واإلراث، وقد بلغ عددهم )

 دراسةال أداة

م  خالل مراجعة األدبيات المتعلقة بحاجات أسر ذوي الشلل الرباعي قام الباح  بإعداد استبارة لقياس احتياجات أسر 

حي  قام الباح  بتصميم االستبارة لتحديد احتياجات أسر المصابي  بالشلل الرباعي م  وجةة ذوي الشلل الرباعي، 

تقسيمةا إلى أربعة أبعاد وهي: )االحتياجات المعرفية، واالحتياجات المادية، رهرهم ورهر األخصائيي  االجتماعي  وتم 

 ( فقرة.20واالحتياجات االجتماعية، االحتياجات الجاسية(. حي  تكورت االستبارة م  )

 صدق أداة الدراسة

 أ .الصدق الظاهري 

بعرضةا في يورتةا المبدئية على للتعرف على مدى يدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه قام الباح  

مجموعة م  المحكمي  األكاديميي ، للتأكد م  يدقةا الهاهري وذلك الستطالع أراءهم حول مدى وضوح يياغة كل 

عبارة م  عبارات االستبارة، وتصحيح ما يجبغي تصحيحه مجةا، ومدى أهمية ومالئمة كل عبارة للمحور الذي تجتمي 

ة لقياس ما وضعت ألجله، مع إضافة أو حذف ما يرون م  عبارات في أي محور م  إليه، ومدى مجاسبة كل عبار

 .تةم قام الباح  بإجراء التعديالتالمحاور؛ وعلى ضوء توجيةاتةم ومقترحا
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 ب. صدق االتساق الداخلي 

لك ع  " لمعرفة الصدق الداخلي لالستبارة وذPearson Correlationقام الباح  بحساب معامل االرتباط بيرسون"

طريق حساب معامل االرتباط بي  درجة كل فقرة م  فقرات االستبارة بالدرجة الكلية للبعد الذي تجتمي إليه الاقرة، 

 وجاءت الجتائا كالتالي:

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من الفقرات بالدرجة الكلية للبعد. (1جدول)

 االحتياجات المادية االحتياجات المعرفية

 معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  العبارةرقم 

0 1،011** 0 1،000** 

2 1،123** 2 1،014** 

3 1،004** 3 1،000** 

4 1،135** 4 1،000** 

5 1،122** 5 1،050** 

2 1،110** 2 1،021** 

0 1،002** 0 1،004** 

 االحتياجات الجاسية االحتياجات االجتماعية

 معامل االرتباط  رقم العبارة معامل االرتباط  رقم العبارة

0 1،051** 0 1،020** 

2 1،011** 2 1،024** 

3 1،020** 3 1،113** 

4 1،014** 4 1،001** 

5 1،032** 5 1،021** 

2 1،010** 2 1،003** 

0 1،050** 0 1،042** 

 فأقل 1910** دالة عجد مستوى الداللة 

معامالت االرتباط بي  درجة العبارة والدرجة الكلية، جميعةا قيم موجبة ودالة إحصائياً ( أن قيم 0يتضح م  الجدول )

. مما يعجي وجود درجة عالية م  االتساق الداخلي، بما يعكس درجة عالية م  الصدق لاقرات  1،10عجد مستوى داللة 

 المقياس.

 ثبات أداة الدراسة
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كد م  أن اإلجابة ستكون واحدة تقريباً إذا تكرر تطبيقةا على أما ثبات أداة البح  )االستبارة( فيعجي التأ 

(.ولقياس مدى ثبات أداة الدراسة )االستبارة( استخدم الباح  )معادلة ألاا 431، ص0115ذاتةم.)العساف.  األشخاص

 ( يوضح معامالت الاا كرورباخ ألبعاد الدراسة. 2(. والجدول )Cronbach'a Alphaكرورباخ 

 يوضح "قيم معامل ألفا كرونباخ "ألداة الدراسة" (2جدول)

 الثبات عدد الاقرات محاور االستبارة

 1،124 0 االحتياجات المعرفية

 1،140 0 االحتياجات المادية

 1،012 0 االحتياجات االجتماعية

 1،135 0 االحتياجات الجاسية

 1،105 20 الثبات العام لالستبارة

جميع معامالت الثبات مرتاعة مما يدل على أن االستبارة تتمتع بدرجه عالية م  الثبات ( أن 2يتضح م  الجدول )

 .وبالتالي يمك  االعتماد عليةا في التطبيق الميداري للدراسة

 األساليب اإلحصائية

 الدراسة: في المستخدمة اإلحصائية األساليب

 :، وكما يليspssتمت المعالجات اإلحصائية باستخدام برراما الرزمة اإلحصائي 

معامل حساب  -(standard Deviationاالرحراف المعياري )حساب  -(mean) المتوس  الحسابيحساب  -

 .(Cronbach'aAlphaمعامل ألاا كرو رباخ )حساب  -pearson Correlation االرتباط بيرسون

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها

تويلت إليةا الدراسة الحالية، وذلك م  خالل اإلجابة ع  أسئلة الدراسة يتجاول الباح  عرضا تاصيلياً للجتائا التي 

وفق المعالجات اإلحصائية المجاسبة، وم  ثم تاسير هذه الجتائا وفق ما يتم التويل إليه، في ضوء األطر الجهرية، 

 والدراسات السابقة، وذلك على الجحو التالي:

 ي الشلل الرباعي من وجهة نظرهم ؟ما أهم احتياجات أسر ذوإجابة السؤال األول: 

للتعرف على أهم احتياجات أسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهرهم، قام الباح  بحساب التكرارات والجسب المئوية 

والمتوسطات الحسابية واالرحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة رحو)االحتياجات المعرفية، االحتياجات 

 حتياجات االجتماعية، االحتياجات الجاسية( هذا المحور، وجاءت الجتائا كما يوضحةا الجدول التالي:المادية، اال

 أوالً: االحتياجات المعرفية:

 استجابات أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المتعلقة باالحتياجات المعرفية (3جدول)
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توافر المعلومات حول الخدمات المتاحة ألسر ذوي الشلل الرباعي على شكل  0

 ردوات

4،03 0،125 0 

 0 1،104 4،22 ،توافر براما إرشادية حول خصائص ذوي الشلل الرباعي واحتياجاتةم 2

التوايل توافر التحقيقات الصحاية والتقارير المتعلقة بالشلل الرباعي في مواقع  3

 االجتماعي والمواقع االلكترورية الرسمية

4،04 0،110 2 

 4 1،101 4،00 توافر معلومات حول المتخصصي  في مجال رعاية ذوي الشلل الرباعي 4

توافر األساليب المجاسبة لمواجةة السلوكيات المضطربة لذوي الشلل الرباعي  5

 وكياية التعامل معةا

4،23 1،125 3 

 2 0،120 4،24 معلومات حول كياية التدخل المبكر على اإليابةتوافر  2

 5 1،100 4،00 توافر براما تدريبية متجددة يمك  تطبيق محتوياتةا مع ذوي الشلل الرباعي 0

 - 1،102 4،01 المتوس  الحسابي العام

المعرفية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  ( أن المتوس  الحسابي العام للبعد المتعلق باالحتياجات 3يتضح م  الجدول )

وهذا المتوس  يقع بالائة الرابعة م  المقياس المتدرج الخماسي والتي تشير إلى درجة  (،5م   4،01وجةة رهرهم )

موافق أي أن أفراد مجتمع الدراسة موافقون على االحتياجات المعرفية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهرهم، 

دراسة بعجوان" حول حاجات األطاال  Leyser &Dekel (1991)سة كالً م  ليسر ودكل وهذا يتاق مع درا

المعاقي "، والتي اشارت رتائا الدراسة إلى حاجة األسر إلى المعلومات حول رمو وتطور الطال المعاق، والحاجة إلى 

ية ألسر ذوي الشلل الرباعي ، وفيما يلي عرض وتاسير للعبارات التي توضح االحتياجات المعرفالخدمات المجتمعية

 م  وجةة رهرهم والتي حازت على درجات موافقة عالية:

( وهي" توافر براما إرشادية حول خصائص ذوي الشلل الرباعي واحتياجاتةم" بالمرتبة 2جاءت العبارة رقم ) .0

أفراد عيجة  (. وهذه الجتيجة تدل على موافقة1،104(، وارحراف معياري )5م   4،22) بمتوس  حسابي ،األولى

 الدراسة بشدة على ضرورة توافر براما إرشادية حول خصائص ذوي الشلل الرباعي واحتياجاتةم.

بمتوس   ،( وهي" توافر معلومات حول كياية التدخل المبكر على اإليابة" بالمرتبة الثارية2جاءت العبارة رقم ) .2

على موافقة أفراد عيجة الدراسة بشدة على  (. وهذه الجتيجة تدل0،120( وارحراف معياري )5م   4،24) حسابي

 ضرورة توافر معلومات حول كياية التدخل المبكر على اإليابة.

( وهي" توافر األساليب المجاسبة لمواجةة السلوكيات المضطربة لذوي الشلل الرباعي وكياية 5جاءت العبارة رقم ) .3

(. وهذه الجتيجة تدل على 1،125(، وارحراف معياري )5م   4،23) بمتوس  حسابي ،التعامل معةا " بالمرتبة الثالثة

موافقة أفراد عيجة الدراسة بشدة على ضرورة توافر األساليب المجاسبة لمواجةة السلوكيات المضطربة لذوي الشلل 

 الرباعي وكياية التعامل معةا.

لل الرباعي " بالمرتبة ( وهي" توافر معلومات حول المتخصصي  في مجال رعاية ذوي الش4جاءت العبارة رقم ) .4

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة 1،101(، وارحراف معياري )5م   4،00) بمتوس  حسابي ،الرابعة

 الدراسة على ضرورة توافر معلومات حول المتخصصي  في مجال رعاية ذوي الشلل الرباعي. 
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 ثارياً: االحتياجات المادية:

 استجابات أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المتعلقة باالحتياجات المادية (4جدول)
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 ا
قم
ر
 

 العبارة

ي
اب
س
ح
 ال
 
س
تو
لم
ا

 

ف 
را
ح
الر
ا

ي
ر
يا
مع
ال

 

ب
تي
ر
الت

 

 0 1،102 4،33 توافر الوسائل واأللعاب التعليمية المجاسبة لذوي الشلل الرباعي وخاية األطاال مجةم 0

 5 0،101 4،23 وألعاب الكترورية متجوعة يستخدمةا ذوي الشلل الرباعيتوافر براما  2

3 
تخصيص بعض الممياات والحقوق ألسر ذوي الشلل الرباعي مثل )الةواتف 

 المحمولة، الموايالت، إلخ(

4،30 1،102 2 

 3 0،134 4،31 توافر العالج الطبي المجاسب لذوي الشلل الرباعي 4

 0 0،024 4،02 المجاسبة )مثل: الرحالت( ذوي الشلل الرباعي وأسرهمتوافر وسائل الترفيه  5

 4 0،135 4،20 توافر الدعم المالي بتخصيص راتب شةري ألسر ذوي الشلل الرباعي 2

 2 0،145 4،02 الحاجة لمعرفة أي روع م  أرواع الدعم المادي 0

 - 1،134 4،24 المتوس  الحسابي العام

 4،24المتوس  الحسابي العام للبعد المتعلق باالحتياجات المادية ألسر ذوي الشلل الرباعي )( أن 4يتضح م  الجدول )

وهذا المتوس  يقع بالائة الخامسة م  المقياس المتدرج الخماسي، والتي تشير إلى درجة موافق بشدة أي أن أفراد  (5م  

لل الرباعي م  وجةة رهرهم وهذا يتاق مع مجتمع الدراسة موافقون بشدة على االحتياجات المادية ألسر ذوي الش

دراسة بعجوان" اآلباء واألمةات: تصورات ارخراط اآلباء في األسر التي لديةا أطاال  Bruce (2001)دراسة بروس 

يغار لديةم إعاقة في استراليا"، والتي أشارت أن هجالك اتااقا كبيرا بي  اآلباء واألمةات في وجةات الجهر، حول 

. وفيما يلي Nuri,et al (2018)لالم في االعتجاء بالطال المعاق. كما تتاق مع دراسة روري أخرون  مساعدة األب

عرض وتاسير للعبارات التي توضح االحتياجات المادية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهرهم والتي حازت على 

 درجات موافقة عالية:

ي وخاية األطاال مجةم واأللعاب التعليمية المجاسبة لذوي الشلل الرباع( وهي" توافر الوسائل 0جاءت العبارة رقم ) -0

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة 1،102( وارحراف معياري )5م   4،33) بمتوس  حسابي ،" بالمرتبة

 األطاال مجةم.الدراسة بشدة على ضرورة توافر الوسائل واأللعاب التعليمية المجاسبة لذوي الشلل الرباعي وخاية 

( وهي" تخصيص بعض الممياات والحقوق ألسر ذوي الشلل الرباعي مثل )الةواتف 3جاءت العبارة رقم ) -2

(. وهذه 1،102(، وارحراف معياري )5م   4،30) بمتوس  حسابي ،المحمولة، الموايالت، إلخ(" بالمرتبة الثارية

  ،صيص بعض الممياات والحقوق ألسر ذوي الشلل الرباعيالجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة الدراسة بشدة على تخ

 بمتوس  حسابي ،( وهي" توافر العالج الطبي المجاسب لذوي الشلل الرباعي" بالمرتبة الثالثة4جاءت العبارة رقم ) -3

ج (. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة الدراسة بشدة على توافر العال0،134( وارحراف معياري )5م   4،31)

 الطبي المجاسب لذوي الشلل الرباعي.
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( وهي" توافر الدعم المالي بتخصيص راتب شةري ألسر ذوي الشلل الرباعي " بالمرتبة 2جاءت العبارة رقم ) -4

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة 0،135(، وارحراف معياري )5م   4،20) بمتوس  حسابي ،الرابعة

 دعم المالي بتخصيص راتب شةري ألسر ذوي الشلل الرباعي.الدراسة بشدة على توافر ال

 ثالثاً: االحتياجات االجتماعية:

 استجابات أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المتعلقة باالحتياجات االجتماعية  (5جدول)

رة
با
لع
 ا
قم
ر
 

 العبارة

ي
اب
س
ح
 ال
 
س
تو
لم
ا

 

ف 
را
ح
الر
ا

ي
ر
يا
مع
ال

 

ب
تي
ر
الت

 

 3،04 قبل األقارب في رعاية أحد أفراد العائلة وذوي الشلل الرباعيتوافر المساعدة م   0

 

0،145 

 

5 

 3،00 تواجد األيدقاء الستشارتةم واألخذ بجصائحةم عجد الحاجة 2 

 

0،010 

 

2 

تواجد ملتقيات التعارف بي  أسر ذوي الشلل الرباعي لتبادل المشورة والجصح  3 

 والخبرات

4،13 

 

1،104 

 

4 

 4،00 تواجد جمعيات متخصصة يمك  أن تلجأ إليةا األسر وقت الحاجة 4 

 

0،122 

 

0 

توافر براما إرشادية مجتمعية تقدمةا جمعيات متخصصة ألفراد أسر ذوي الشلل  5 

 الرباعي

4،00 

 

0،105 

 

3 

 
2 

األوقات تواجد أسر بديلة يمك  أن تشرف على ذوي الشلل الرباعي في بعض 

 خالل أيام األسبوع )أسر حاضجة مؤقتة(

3،41 

 

0،311 

 

0 

 

 تواجد المؤسسات الحقوقية الداعمة ألسر ذوي الشلل الرباعي 0
4،00 

 

0،145 

 

2 

 

 - 1،004 3،14 المتوس  الحسابي العام

االجتماعية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  ( أن المتوس  الحسابي العام للبعد المتعلق باالحتياجات 5يتضح م  الجدول )

وهذا المتوس  يقع بالائة الرابعة م  المقياس المتدرج الخماسي، والتي تشير إلى درجة  (5م   3،14وجةة رهرهم )

موافق أي أن أفراد مجتمع الدراسة موافقون على االحتياجات االجتماعية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهرهم، 

والتي أظةرت حاجة األمةات إلى الدعم االجتماعي  Liewellyn& et al (1999دراسة لويلي  وآخري ) وهذا يتاق مع

كمصادر أساسية طبقا لترتيب األمةات، والتي تميات بعدة حاالت وهي: أمةات تعيش في يورة عالقات والدية، 

ريا: حاجات األمةات إلى مساعدات إضافية وأخرى تقيم بماردها مع أطاالةا، وثالثة تقيم مع شريك)رفيق( في األسرة، ثا

وجةات مختلاة للدعم. وفيما يلي عرض وتاسير للعبارات التي توضح االحتياجات االجتماعية ألسر ذوي الشلل 

 الرباعي م  وجةة رهرهم والتي حازت على درجات موافقة عالية:

 ،األسر وقت الحاجة " بالمرتبة األولى ( وهي" تواجد جمعيات متخصصة يمك  أن تلجأ إليةا4جاءت العبارة رقم )

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة الدراسة على 0،122(، وارحراف معياري )5م   4،00) بمتوس  حسابي

 ضرورة تواجد جمعيات متخصصة يمك  أن تلجأ إليةا األسر وقت الحاجة.
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 ،الداعمة ألسر ذوي الشلل الرباعي " بالمرتبة الثارية( وهي" تواجد المؤسسات الحقوقية 0جاءت العبارة رقم ) -0

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة الدراسة على 0،145(، وارحراف معياري )5م   4،00) بمتوس  حسابي

 ضرورة تواجد المؤسسات الحقوقية الداعمة ألسر ذوي الشلل الرباعي.

دية مجتمعية تقدمةا جمعيات متخصصة ألفراد أسر ذوي الشلل ( وهي" توافر براما إرشا5جاءت العبارة رقم ) -2

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة 0،105( وارحراف معياري )5م   4،00) بمتوس  حسابي ،الرباعي "بالمرتبة الثالثة

 أفراد عيجة الدراسة على ضرورة توافر براما إرشادية مجتمعية تقدمةا جمعيات متخصصة ألفراد أسر ذوي الشلل

 ،الرباعي

( وهي" تواجد ملتقيات التعارف بي  أسر ذوي الشلل الرباعي لتبادل المشورة والجصح 3جاءت العبارة رقم ) -3

(. وهذه الجتيجة تدل على 1،104( وارحراف معياري )5م   4،13) بمتوس  حسابي ،والخبرات " بالمرتبة الرابعة

لتعارف بي  أسر ذوي الشلل الرباعي لتبادل المشورة والجصح موافقة أفراد عيجة الدراسة على ضرورة تواجد ملتقيات ا

 والخبرات.

( وهي" توافر المساعدة م  قبل األقارب في رعاية أحد أفراد العائلة وذوي الشلل الرباعي " 0جاءت العبارة رقم ) -4

ى موافقة أفراد (. وهذه الجتيجة تدل عل0،145(، وارحراف معياري )5م   3،04) بمتوس  حسابي ،بالمرتبة الخامسة

 عيجة الدراسة على ضرورة توافر المساعدة م  قبل األقارب في رعاية أحد أفراد العائلة وذوي الشلل الرباعي.

 رابعاً: االحتياجات الجاسية:

 استجابات أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المتعلقة باالحتياجات النفسية (6جدول)
رة
با
لع
 ا
قم
ر
 

   العبارة
س
تو
لم
ا

ي
اب
س
ح
ال

 

ف 
را
ح
الر
ا

ي
ر
يا
مع
ال

 

ب
تي
ر
الت

 

 4،10 توافر فرق الدعم الجاسي الالزم ألسر ذوي الشلل الرباعي 0

 

0،023 

 

0 

 4،13 توافر براما التاريغ الجاسي لذوي الشلل الرباعي وألسرهم 2 

 

0،040 

 

2 

إتاحة الارية ألسر ذوي الشلل الرباعي للتعبير ع  احتياجاتةم المختلاة  3 

 لرعاية ذوي الشلل الرباعي

4،03 

 

0،112 

 

4 

 
 4،14 الحاجة لمعرفة أي تسمية أو تصجيف مجاسب للطال ذوي الشلل الرباعي 4

 

0،055 

 

5 

 4،21 الحاجة لمعرفة أي روع م  أرواع الدعم الجاسي 5 

 

1،112 

 

2 

 4،01 تعايا الجوارب الديجية ألسر مريض الشلل الرباعي لتقبل قضاء هللا وقدره 2 

 

0،140 

 

3 

 4،20 قبول المرض والتصديق بالحالة المرضية 0 

 

0،104 

 

0 

 - 1،153 4،03 المتوس  الحسابي العام 

( أن المتوس  الحسابي العام للبعد المتعلق باالحتياجات الجاسية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  2يتضح م  الجدول )

( وهذا المتوس  يقع بالائة الرابعة م  المقياس المتدرج الخماسي، والتي تشير إلى درجة 5م   4،03وجةة رهرهم )
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موافق أي أن أفراد مجتمع الدراسة موافقون على االحتياجات الجاسية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهرهم، وهذا 

ات األمةات واآلباء ع  اثار األطاال الصغار ( في دراسته بعجوان " افادMclinden,2005يتاق مع دراسة مك لجدي )

م  ذوي االحتياجات الخاية في األسرة"، والتي أظةرت أن العالقة الاوجية وضغوط الوالدي  ال ترتب  باإلعاقة 

راسةا بقدر ما ترتب  بشدة االعاقة لدى الطال، فكلما زادت شدة اإلعاقة، زادت الضغوطات الجاسية، وإضرابات 

جية، وارخااض مستوى التوايل بي  الاوجي . وفيما يلي عرض وتاسير للعبارات التي توضح العالقات الاو

 االحتياجات الجاسية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهرهم والتي حازت على درجات موافقة عالية:

العبارات المتعلقة ( وهي" قبول المرض والتصديق بالحالة المرضية " بالمرتبة األولى بي  0جاءت العبارة رقم ) -0

( وارحراف معياري 5م   4،20) باالحتياجات الجاسية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهرهم بمتوس  حسابي

 (. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة الدراسة على ضرورة قبول المرض والتصديق بالحالة المرضية.0،104)

ة أي روع م  أرواع الدعم الجاسي " بالمرتبة الثارية بي  العبارات ( وهي" الحاجة لمعرف5جاءت العبارة رقم ) -2

( وارحراف 5م   4،21) المتعلقة باالحتياجات الجاسية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهرهم، بمتوس  حسابي

م  أرواع  (. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة الدراسة على ضرورة الحاجة لمعرفة أي روع1،112معياري )

 الدعم الجاسي.

( وهي" تعايا الجوارب الديجية ألسر مريض الشلل الرباعي لتقبل قضاء هللا وقدره" بالمرتبة 2جاءت العبارة رقم ) -3

 4،01) الثالثة بي  العبارات المتعلقة باالحتياجات الجاسية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهرهم، بمتوس  حسابي

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة الدراسة على ضرورة تعايا الجوارب 0،140) (، وارحراف معياري5م  

 الديجية ألسر مريض الشلل الرباعي لتقبل قضاء هللا وقدره.

( وهي" إتاحة الارية ألسر ذوي الشلل الرباعي للتعبير ع  احتياجاتةم المختلاة لرعاية ذوي 3جاءت العبارة رقم ) -4

بالمرتبة الرابعة بي  العبارات المتعلقة باالحتياجات الجاسية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة الشلل الرباعي " 

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة 0،112(، وارحراف معياري )5م   4،03) رهرهم، بمتوس  حسابي

جاتةم المختلاة لرعاية ذوي الشلل الدراسة على ضرورة إتاحة الارية ألسر ذوي الشلل الرباعي للتعبير ع  احتيا

 الرباعي.

 ما أهم احتياجات أسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي  ؟إجابة السؤال الثاري: 

للتعرف على أهم احتياجات أسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي  قام الباح   

ئوية والمتوسطات الحسابية واالرحرافات المعيارية والرتب الستجابات أفراد الدراسة بحساب التكرارات والجسب الم

رحو)االحتياجات المعرفية، واالحتياجات المادية واالحتياجات االجتماعية، واالحتياجات الجاسية( هذا المحور، وجاءت 

 -الجتائا كما يوضحةا الجدول التالي:

 أوالً: االحتياجات المعرفية:
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 استجابات أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المتعلقة باالحتياجات المعرفية (7جدول)

رة
با
لع
 ا
قم
ر
 

 العبارة

  
س
تو
لم
ا

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الر
ا

ي
ر
يا
مع
ال

 

ب
تي
ر
الت

 

توافر المعلومات حول الخدمات المتاحة ألسر ذوي الشلل الرباعي على شكل  0

 ردوات

4،05 1،100 3 

 5 0،125 4،03 ،إرشادية حول خصائص ذوي الشلل الرباعي واحتياجاتةمتوافر براما  2

توافر التحقيقات الصحاية والتقارير المتعلقة بالشلل الرباعي في مواقع التوايل  3

 االجتماعي والمواقع االلكترورية الرسمية

4،10 0،112 2 

 4 0،133 4،03 توافر معلومات حول المتخصصي  في مجال رعاية ذوي الشلل الرباعي 4

توافر األساليب المجاسبة لمواجةة السلوكيات المضطربة لذوي الشلل الرباعي  5

 وكياية التعامل معةا

4،33 0،132 0 

 2 0،012 4،20 توافر معلومات حول كياية التدخل المبكر على اإليابة 2

 0 0،033 4،10 توافر براما تدريبية متجددة يمك  تطبيق محتوياتةا مع ذوي الشلل الرباعي 0

 - 1،251 4،32 المتوس  الحسابي العام

( أن المتوس  الحسابي العام للبعد المتعلق باالحتياجات المعرفية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  0يتضح م  الجدول )

( وهذا المتوس  يقع بالائة الخامسة م  المقياس المتدرج 5م   4،32وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي  بلغ )

الخماسي، والتي تشير إلى درجة موافق بشدة أي أن أفراد مجتمع الدراسة موافقون بشدة على االحتياجات المعرفية 

 & Senألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي ، وهذا يتاق مع دراسة سي  ويورتسيار )

Yurtsever, 2007 يمر بةا عائالت االطاال م  ذوي االحتياجات ( فقد أجرى دراسة بعجوان" الصعوبات التي

الخاية "، والتي بيجت أثر الوضع العائلي واالقتصادي على مواكبة متطلبات الدعم الذي تحتاجه األسرة، وأويت 

الدراسة بوجوب تقديم الدعم لألسر بكافة ارواعةا م  خالل جمعيات رعاية الطال المعاق ومراكاها. وفيما يلي عرض 

بارات التي توضح االحتياجات المعرفية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي  وتاسير للع

 والتي حازت على درجات موافقة عالية:

( وهي" توافر األساليب المجاسبة لمواجةة السلوكيات المضطربة لذوي الشلل الرباعي وكياية 5جاءت العبارة رقم ) .0

األولى بي  العبارات المتعلقة باالحتياجات المعرفية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر التعامل معةا " بالمرتبة 

(. وهذه الجتيجة تدل على 1،132(، وارحراف معياري )5م   4،33) األخصائيي  االجتماعيي  وبمتوس  حسابي

السلوكيات المضطربة لذوي الشلل موافقة أفراد عيجة الدراسة بشدة على ضرورة توافر األساليب المجاسبة لمواجةة 

 الرباعي وكياية التعامل معةا.

( وهي" توافر معلومات حول كياية التدخل المبكر على اإليابة" بالمرتبة الثارية بي  2جاءت العبارة رقم ) .2

متوس  العبارات المتعلقة باالحتياجات المعرفية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي ، ب

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة الدراسة بشدة على 0،012(، وارحراف معياري )5م   4،20) حسابي

 ضرورة توافر معلومات حول كياية التدخل المبكر على اإليابة.
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ردوات ( وهي "توافر المعلومات حول الخدمات المتاحة ألسر ذوي الشلل الرباعي على شكل 0جاءت العبارة رقم )  .3

"بالمرتبة الثالثة بي  العبارات المتعلقة باالحتياجات المعرفية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي ، 

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة الدراسة على 1،100( وارحراف معياري )5م  4،05) بمتوس  حسابي

 سر ذوي الشلل الرباعي على شكل ردوات.ضرورة توافر المعلومات حول الخدمات المتاحة أل

" بالمرتبة رعاية ذوي الشلل الرباعي( وهي" توافر معلومات حول المتخصصي  في مجال 4جاءت العبارة رقم ) .4

الرابعة بي  العبارات المتعلقة باالحتياجات المعرفية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة 0،133( وارحراف معياري )5م   4،03) االجتماعيي ، بمتوس  حسابي

 الدراسة على ضرورة توافر معلومات حول المتخصصي  في مجال رعاية ذوي الشلل الرباعي. 

 ثارياً: االحتياجات المادية:

 ماديةاستجابات أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المتعلقة باالحتياجات ال (8ول)جد

رة
با
لع
 ا
قم
ر
 

 العبارة

  
س
تو
لم
ا

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الر
ا

ي
ر
يا
مع
ال

 

ب
تي
ر
الت

 

توافر الوسائل واأللعاب التعليمية المجاسبة لذوي الشلل الرباعي وخاية  0

 األطاال مجةم

4،20 0،151 2 

 0 0،110 3،02 توافر براما وألعاب الكترورية متجوعة يستخدمةا ذوي الشلل الرباعي 2

تخصيص بعض الممياات والحقوق ألسر ذوي الشلل الرباعي مثل  3

 )الةواتف المحمولة، الموايالت، إلخ(

4،11 0،150 5 

 0 0،145 4،41 توافر العالج الطبي المجاسب لذوي الشلل الرباعي 4

توافر وسائل الترفيه المجاسبة )مثل: الرحالت( ذوي الشلل الرباعي  5

 وأسرهم

4،10 0،013 4 

 2 0،015 4،11 توافر الدعم المالي بتخصيص راتب شةري ألسر ذوي الشلل الرباعي 2

 3 1،111 4،03 الحاجة لمعرفة أي روع م  أرواع الدعم المادي 0

 - 1،555 4،10 المتوس  الحسابي العام

 4،10الشنلل الربناعي )( أن المتوس  الحسابي العام للبعد المتعلق باالحتياجات المادية ألسنر ذوي 0يتضح م  الجدول )

وهنذا المتوسن  يقنع بالائنة الرابعنة من  المقيناس المتندرج الخماسني، والتني تشنير إلنى درجنة موافنق أي أن أفنراد  (5م  

مجتمع الدراسة موافقون على االحتياجات المادية ألسر ذوي الشلل الربناعي من  وجةنة رهنر األخصنائيي  االجتمناعيي . 

للعبننارات التنني توضننح االحتياجننات الماديننة ألسننر ذوي الشننلل الربنناعي منن  وجةننة رهننر وفيمننا يلنني عننرض وتاسننير 

 األخصائيي  االجتماعيي  والتي حازت على درجات موافقة عالية:

( وهي" توافر العالج الطبي المجاسب لذوي الشلل الرباعي" بالمرتبة األولى بي  العبارات 4جاءت العبارة رقم ) .0

 المادية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي ، بمتوس  حسابيالمتعلقة باالحتياجات 

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة الدراسة بشدة على توافر 0،145(، وارحراف معياري )5م   4،41)

 العالج الطبي المجاسب لذوي الشلل الرباعي.

ائل واأللعاب التعليمية المجاسبة لذوي الشلل الرباعي وخاية األطاال مجةم ( وهي" توافر الوس0جاءت العبارة رقم ) .2
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" بالمرتبة الثارية بي  العبارات المتعلقة باالحتياجات المادية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  

على موافقة أفراد عيجة (. وهذه الجتيجة تدل 0،151( وارحراف معياري )5م   4،20) االجتماعيي ، بمتوس  حسابي

 الدراسة بشدة على ضرورة توافر الوسائل واأللعاب التعليمية المجاسبة لذوي الشلل الرباعي وخاية األطاال مجةم.

بالمرتبة الثالثة بي  العبارات المتعلقة أي روع م  أرواع الدعم المادي " ( وهي" الحاجة لمعرفة0جاءت العبارة رقم ) .3

م   4،03) سر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي ، بمتوس  حسابيباالحتياجات المادية أل

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة الدراسة على ضرورة معرفة أي روع م  1،111(، وارحراف معياري )5

 أرواع الدعم المادي.

)مثل: الرحالت( ذوي الشلل الرباعي وأسرهم " ( وهي" توافر وسائل الترفيه المجاسبة 5جاءت العبارة رقم ) .4

بالمرتبة الرابعة بي  العبارات المتعلقة باالحتياجات المادية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي ، 

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة الدراسة على 0،013( وارحراف معياري )5م   4،10) وبمتوس  حسابي

 وافر وسائل الترفيه المجاسبة )مثل: الرحالت( ذوي الشلل الرباعي وأسرهم.ضرورة ت

 ثالثاً: االحتياجات االجتماعية:

 استجابات أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المتعلقة باالحتياجات االجتماعية (9جدول)

رة
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ر
 

 العبارة

  
س
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ا
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س
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ر
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توافر المساعدة م  قبل األقارب في رعاية أحد أفراد العائلة  0

 وذوي الشلل الرباعي

3،00 0،105 2 

 5 1،040 3،10 تواجد األيدقاء الستشارتةم واألخذ بجصائحةم عجد الحاجة 2

تواجد ملتقيات التعارف بي  أسر ذوي الشلل الرباعي لتبادل  3

 المشورة والجصح والخبرات

4،32 1،512 3 

 2 1،205 4،35 تواجد جمعيات متخصصة يمك  أن تلجأ إليةا األسر وقت الحاجة 4

توافر براما إرشادية مجتمعية تقدمةا جمعيات متخصصة ألفراد  5

 أسر ذوي الشلل الرباعي

4،45 1،534 0 

تواجد أسر بديلة يمك  أن تشرف على ذوي الشلل الرباعي في  2

 حاضجة مؤقتة(بعض األوقات خالل أيام األسبوع )أسر 

3،05 0،212 0 

 4 1،003 4،32 تواجد المؤسسات الحقوقية الداعمة ألسر ذوي الشلل الرباعي 0

 - 1،511 4،00 المتوس  الحسابي العام

( أن المتوس  الحسابي العام للبعد المتعلق باالحتياجات االجتماعية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  1يتضح م  الجدول )

وهذا المتوس  يقع بالائة الرابعة م  المقياس المتدرج الخماسي،  (5م   4،00األخصائيي  االجتماعيي  بلغ)وجةة رهر 

والتي تشير إلى درجة موافق أي أن أفراد مجتمع الدراسة موافقون على االحتياجات االجتماعية ألسر ذوي الشلل 

وتاسير للعبارات التي توضح االحتياجات  الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي . وفيما يلي عرض

 االجتماعية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي  والتي حازت على درجات موافقة عالية:

( وهي" توافر براما إرشادية مجتمعية تقدمةا جمعيات متخصصة ألفراد أسر ذوي الشلل 5جاءت العبارة رقم ) .0

الرباعي " بالمرتبة األولى بي  العبارات المتعلقة باالحتياجات االجتماعية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر 
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(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة 1،534راف معياري )(، وارح5م   4،45) األخصائيي  االجتماعيي ، بمتوس  حسابي

أفراد عيجة الدراسة بشدة على ضرورة توافر براما إرشادية مجتمعية تقدمةا جمعيات متخصصة ألفراد أسر ذوي 

 الشلل الرباعي.

ثارية ( وهي" تواجد جمعيات متخصصة يمك  أن تلجأ إليةا األسر وقت الحاجة " بالمرتبة ال4جاءت العبارة رقم ) .2

بي  العبارات المتعلقة باالحتياجات االجتماعية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي ، 

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة الدراسة بشدة 1،205( وارحراف معياري )5م   4،35) بمتوس  حسابي

 يةا األسر وقت الحاجة. على ضرورة تواجد جمعيات متخصصة يمك  أن تلجأ إل

( وهي" تواجد ملتقيات التعارف بي  أسر ذوي الشلل الرباعي لتبادل المشورة والجصح 3جاءت العبارة رقم ) .3

والخبرات " بالمرتبة الثالثة بي  العبارات المتعلقة باالحتياجات االجتماعية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر 

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة 1،512(، وارحراف معياري )5م   4،32)   حسابياألخصائيي  االجتماعيي ، بمتوس

أفراد عيجة الدراسة بشدة على ضرورة تواجد ملتقيات التعارف بي  أسر ذوي الشلل الرباعي لتبادل المشورة والجصح 

 والخبرات.

شلل الرباعي " بالمرتبة الرابعة بي  ( وهي" تواجد المؤسسات الحقوقية الداعمة ألسر ذوي ال0جاءت العبارة رقم ) .4

العبارات المتعلقة باالحتياجات االجتماعية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي ، بمتوس  

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة الدراسة بشدة على 1،003( وارحراف معياري )5م   4،32) حسابي

 سسات الحقوقية الداعمة ألسر ذوي الشلل الرباعي.ضرورة تواجد المؤ

 رابعاً: االحتياجات الجاسية:

 استجابات أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المتعلقة باالحتياجات النفسية (11جدول)
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 4،31 ألسر ذوي الشلل الرباعيتوافر فرق الدعم الجاسي الالزم  0

 

1،122 

 

2 

 4،23 توافر براما التاريغ الجاسي لذوي الشلل الرباعي وألسرهم 2 

 

1،111 

 

3 

إتاحة الارية ألسر ذوي الشلل الرباعي للتعبير ع  احتياجاتةم المختلاة  3 

 لرعاية ذوي الشلل الرباعي

4،30 

 

1،025 

 

0 

 4،22 تصجيف مجاسب للطال ذوي الشلل الرباعيالحاجة لمعرفة أي تسمية أو  4 

 

1،025 

 

4 

 4،00 الحاجة لمعرفة أي روع م  أرواع الدعم الجاسي 5 

 

0،141 

 

5 

تعايا الجوارب الديجية ألسر مريض الشلل الرباعي لتقبل قضاء هللا  2 

 وقدره

4،13 

 

1،152 

 

0 

 4،01 قبول المرض والتصديق بالحالة المرضية 0 

 

1،102 

 

2 

 - 1،552 4،32 المتوس  الحسابي العام 

( أن المتوس  الحسابي العام للبعد المتعلق باالحتياجات الجاسية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  01يتضح م  الجدول )
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( وهذا المتوس  يقع بالائة الخامسة م  المقياس المتدرج الخماسي، 5م   4،32وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي  )

إلى درجة موافق بشدة أي أن أفراد مجتمع الدراسة موافقون بشدة على االحتياجات الجاسية ألسر ذوي الشلل  والتي تشير

الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي . وفيما يلي عرض وتاسير للعبارات التي توضح االحتياجات الجاسية 

 ي  والتي حازت على درجات موافقة عالية:ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعي

( وهي" إتاحة الارية ألسر ذوي الشلل الرباعي للتعبير ع  احتياجاتةم المختلاة لرعاية ذوي 3جاءت العبارة رقم ) .0

الشلل الرباعي " بالمرتبة األولى بي  العبارات المتعلقة باالحتياجات الجاسية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر 

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة 0،025(، وارحراف معياري )5م   4،30) األخصائيي  االجتماعيي ، بمتوس  حسابي

أفراد عيجة الدراسة بشدة على ضرورة إتاحة الارية ألسر ذوي الشلل الرباعي للتعبير ع  احتياجاتةم المختلاة لرعاية 

 ذوي الشلل الرباعي.

وافر فرق الدعم الجاسي الالزم ألسر ذوي الشلل الرباعي " بالمرتبة األولى بي  ( وهي" ت0جاءت العبارة رقم ) .2

العبارات المتعلقة باالحتياجات الجاسية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي ، بمتوس  

جة الدراسة بشدة على (. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عي1،122( وارحراف معياري )5م   4،31) حسابي

 ضرورة توافر فرق الدعم الجاسي الالزم ألسر ذوي الشلل الرباعي.

( وهي" توافر براما التاريغ الجاسي لذوي الشلل الرباعي وألسرهم " بالمرتبة الثالثة بي  2جاءت العبارة رقم ) .3

األخصائيي  االجتماعيي ، بمتوس  العبارات المتعلقة باالحتياجات الجاسية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر 

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة الدراسة بشدة على 1،111( وارحراف معياري )5م   4،23) حسابي

 ضرورة توافر براما التاريغ الجاسي لذوي الشلل الرباعي وألسرهم.

طال ذوي الشلل الرباعي " بالمرتبة ( وهي" الحاجة لمعرفة أي تسمية أو تصجيف مجاسب لل4جاءت العبارة رقم ) .4

الرابعة بي  العبارات المتعلقة باالحتياجات الجاسية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر األخصائيي  االجتماعيي ، 

(. وهذه الجتيجة تدل على موافقة أفراد عيجة الدراسة بشدة 1،025( وارحراف معياري )5م   4،22) بمتوس  حسابي

 عرفة أي تسمية أو تصجيف مجاسب للطال ذوي الشلل الرباعي.على الحاجة لم

 دراسةأهم نتائج ال

 احتياجات أسر ذوي الشلل الرباعي من وجهة نظرهم.أوالً: أهم النتائج المتعلقة 

أظةرت رتائا الدراسة موافقة أفراد عيجة الدراسة علنى االحتياجنات المعرفينة ألسنر ذوي الشنلل الربناعي من  وجةنة  -0

 (.()موافق5م   4،01بمتوس  )رهرهم 

أظةرت رتائا الدراسة موافقنة أفنراد عيجنة الدراسنة علنى االحتياجنات المادينة ألسنر ذوي الشنلل الربناعي من  وجةنة  -2

 (.( )موافق بشدة5م   4،24رهرهم بمتوس  )

الرباعي من  وجةنة أظةرت رتائا الدراسة موافقة أفراد عيجة الدراسة على االحتياجات االجتماعية ألسر ذوي الشلل  -3

  (.( )موافق5م   3،14رهرهم بمتوس  )
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أظةرت رتائا الدراسة موافقنة أفنراد عيجنة الدراسنة علنى االحتياجنات الجاسنية ألسنر ذوي الشنلل الربناعي من  وجةنة  -4

 (.( )موافق5م   4،03رهرهم بمتوس  )

 األخصائي  اإلجتماعيي .ثاريا: أهم الجتائا المتعلقة احتياجات أسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر 

أظةرت رتائا الدراسة موافقة أفراد عيجة الدراسة علنى االحتياجنات المعرفينة ألسنر ذوي الشنلل الربناعي من  وجةنة  -0

 (.()موافق بشدة5م   4،32رهر األخصائيي  االجتماعيي  بمتوس  )

ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر  أظةرت رتائا الدراسة موافقة أفراد عيجة الدراسة على االحتياجات المادية ألسر -2

 (.( )موافق5م   4،10األخصائيي  االجتماعيي  بمتوس  )

أظةرت رتائا الدراسة موافقة أفراد عيجة الدراسة على االحتياجات االجتماعية ألسر ذوي الشلل الرباعي من  وجةنة  -3

 .( )موافق(5م   4،00رهر األخصائيي  االجتماعيي  بمتوس  )

الدراسة موافقة أفراد عيجة الدراسة على االحتياجات الجاسية ألسر ذوي الشلل الرباعي م  وجةة رهر أظةرت رتائا  -4

 (.( )موافق بشدة5م   4،32األخصائيي  االجتماعيي  بمتوس  )

 التوصيات

 توفير المعلومات الالزمة ألسر ذوي الشل الرباعي بالخدمات المتوفرة . -

 شلل الرباعي وأسرهم .توفير الدعم المادي الكافي لذوي ال -

 توفير فرق الدعم الجاسي ألسر ذوي الشلل الرباعي. -

 توفير وسائل ترفيةية لذوي الشلل الرباعي وأسرهم.  -
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