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 2020/  8/  21قبول النشر :  2020/ 8/  2استالم البحث : 

 المستخلص:

يسهم البرنامج في تطوير جميع مكونات منظومة التعليم والتدريب بما فيها المعلمين 

والمدربين وأعضاء هيئة التدريس والحوكمة وأنظمة التقويم والجودة والمناهج والمسارات 

التعليمية والمهنية والبيئة التعليمية والتدريبية لكافّة مراحل التعليم والتدريب لتنسجم مع 

ً من التوجهات ا لحديثة والمبتكرة في مجاالت التعليم والتدريب. كما سيقوم البرنامج منطلقا

األسس اإلسالمية والتربوية واالجتماعية والمهنية باستحداث سياسات ونظم تعليمية وتدريبية 

وبما يحقق  2030جديدة تعزز من كفاءة الرأسمال البشري بما يتوافق ورؤية المملكة 

مرونة وخدمة كافة شرائح المجتمع تعزيزاً لريادة المملكة إقليمياً الشمولية والجودة وال

م، الموقع االلكتروني ( وهذا بدوره 2030وتنافسيتها دولياً. )رؤية المملكة العربية السعودية 

يوجب على المؤسسات التعليمية بذل المزيد من الجهد وتقديم المزيد من البرامج التي تخدم 

 خدمات اإلرشاد النفسي ألمهات المعاقين عقليا.كل فئات المجتمع ومنها 

Abstract:  

 The program contributes to the development of all 

components of the education and training system, including teachers, 

trainers, faculty members, governance, evaluation and quality 

systems, curricula, educational and professional paths, and the 

educational and training environment for all stages of education and 

training, in line with modern and innovative trends in the fields of 

education and training. The program will also, based on Islamic, 

educational, social and professional foundations, develop new 
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educational and training policies and systems that enhance the 

efficiency of human capital in line with the Kingdom's 2030 vision 

and in a manner that achieves inclusiveness, quality, flexibility and 

service to all segments of society to enhance the Kingdom's regional 

leadership and its international competitiveness. (Vision 2030 of the 

Kingdom of Saudi Arabia, the website) 

 مقدمة:      

يعد االهتمام  بالصحة عامة والصحة النفسية خاصة أمر بالغ األهمية في رقي وتقدم          

المجتمعات، والمرأة نصف المجتمع وهي الحاضنة األولى لكل فئات المجتمع، واالهتمام  بها 

من أولويات المجتمعات المتقدمة، وأمهات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة عليهن ضغوط 

تماعية شديدة نتيجة وجود الطفل المعاق خاصة في المراحل األولى الكتشاف نفسية واج

اإلعاقة  مما يوثر على جودة الحياة لهن، والورقة الحالية تهدف إلى توضيح دور اإلرشاد 

النفسي في تحسين جودة الحياة ألمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وذلك من خالل عدة 

 محاور كما يلي: 

م العديد من البرامج التنموية التي تهدف إلى تنمية اإلنسان ومن 2030وقد أقرت رؤية       

هذه البرامج برنامج تنمية القدرات البشرية حيث يهدف برنامج تنمية القدرات البشرية إلى 

تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها من التعليم المبكر وحتى 

دريب المستمر مدى الحياة للوصول إلى المستويات العالمية، من خالل برامج التعليم والت

تعليم وتأهيل وتدريب تواكب مستجدات العصر ومتطلباته وتتواءم مع احتياجات التنمية 

وسوق العمل المحلي والعالمي المتسارعة والمتجددة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، 

 العالقة محلياً ودولياً.  بالشراكة بين جميع الجهات ذات

كما يسهم البرنامج في تطوير جميع مكونات منظومة التعليم والتدريب بما فيها المعلمين      

والمدربين وأعضاء هيئة التدريس والحوكمة وأنظمة التقويم والجودة والمناهج والمسارات 

تعليم والتدريب لتنسجم مع التعليمية والمهنية والبيئة التعليمية والتدريبية لكافّة مراحل ال

ً من  التوجهات الحديثة والمبتكرة في مجاالت التعليم والتدريب. كما سيقوم البرنامج منطلقا

األسس اإلسالمية والتربوية واالجتماعية والمهنية باستحداث سياسات ونظم تعليمية وتدريبية 

وبما يحقق  2030جديدة تعزز من كفاءة الرأسمال البشري بما يتوافق ورؤية المملكة 

الشمولية والجودة والمرونة وخدمة كافة شرائح المجتمع تعزيزاً لريادة المملكة إقليمياً 

م، الموقع االلكتروني ( وهذا بدوره 2030وتنافسيتها دولياً. )رؤية المملكة العربية السعودية 

مج التي تخدم يوجب على المؤسسات التعليمية بذل المزيد من الجهد وتقديم المزيد من البرا

 كل فئات المجتمع ومنها خدمات اإلرشاد النفسي ألمهات المعاقين عقليا.
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وكذلك برنامج جودة الحياة حيث يعتني هذا البرنامج بتحسين نمط حياة الفرد واألسرة       

وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، وذلك من خالل تهيئة البيئة الالزمة لدعم 

يارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في األنشطة الثقافية والترفيهية واستحداث خ

والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد واألسرة، كما سيسهم تحقيق أهداف 

البرنامج في وتوليد العديد من الوظائف، وتنويع النشاط االقتصادي مما يسهم في تعزيز 

ب أفضل المدن العالمية. )رؤية المملكة العربية السعودية مكانة المدن السعودية في ترتي

 م، الموقع االلكتروني ( 2030

م أصبح من الضروري تفعيل الخدمات التي 2030وانطالقا من الحقوق التي أقرتها رؤية 

أشارت إليها برامج الرؤية وذلك لتخفيف األعباء الحياتية عن المرأة السعودية خاصة التي 

 ذوي اإلعاقة عن طريق تقديم الدعم والمساندة لها . لديها أطفال من

 ويمكن تلخيص المشكلة في السؤال الرئيس التالي: 

 كيف يمكن تحسين جودة الحياة ألمهات األطفال المعاقين عقليا من خالل اإلرشاد النفسي؟ 

 ويتفرع عن السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية األتية:

 عاني منها أمهات األطفال المعاقين عقليا؟ما الضغوط النفسية التي ت (1

 ما معايير جودة الحياة ألمهات األطفال المعاقين عقليا؟ (2

 ما دور اإلرشاد النفسي في تحسين جودة الحياة ألمهات األطفال المعاقين عقليا؟  (3

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى: 

 ن عقليا.تحديد الضغوط النفسية التي تعاني منها أمهات األطفال المعاقي 

 .تحديد معايير جودة الحياة ألمهات األطفال المعاقين عقليا 

  تسليط الضوء على أهمية اإلرشاد النفسي في تحسين جودة الحياة ألمهات األطفال

 المعاقين عقليا. 

 مصطلحات البحث:

 اإلرشاد النفسي

تعرفه الباحثة إجرائيا بأنه: خدمات تقدم من خالل برامج معدة على أساس علمي  

لها أهداف وخطوات محددة يتم تنفيذها باستخدام فنيات اإلرشاد النفسي وذلك لتحسين جودة 

 الحياة ألمهات األطفال المعاقين.  

 جودة الحياة

ين إلى الرضا عن الحياة تعرفها الباحثة إجرائيا بأنها: وصول أمهات األطفال المعاق

وتقبل الطفل المعاق والتعايش مع المجتمع بشكل سوي ال يؤثر على الحالة النفسية لألم مع 

 تلبية كافة متطلبات الرعاية الخاصة والتأهيل للطفل المعاق. 
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 أمهات األطفال المعاقين عقليا 
تعرفهن الباحثة إجرائيا بأنهن: كل أم ترزق مولودا من ذوي اإلعاقة له صفات جسمية أو 

 نفسية تختلف عن األطفال العاديين ويحتاج إلى نوع من التربية والرعاية الخاصة . 
 أهمية البحث: 

 تتضح أهمية البحث بما يمكن أن يقدمه لكل من:

  أمهات األطفال المعاقين عقليا حيث يسلط الضوء على قدر المعناة التي تصيبهن

نتيجة إنجابهن ألطفال من ذوي اإلعاقة مم يستوجب توفير الدعم التنفسي لهن من 

 خالل البرامج اإلرشادية.

  األطفال المعاقين حيث يوضح اإلرشاد النفسي لألمهات الحاجات األساسية التي

عند تأهيل الطفل المعاق وهذا بدوره يساعد الطفل المعاق على  يجب االهتمام بها

 اكتساب مهارات التكيف مع المحيط األسري واالجتماعي. 

  مؤسسات الرعاية االجتماعية حيث يوجه البحث هذه المؤسسات إلى تقديم الخدمات

اإلرشادية ألمهات األطفال المعاقين وبذلك تساعد هذه المؤسسات في تحسين جودة 

 حياة لهن.ال

  الباحثين حيث يوجه البحث إلى بناء برامج إرشاد نفسي يقوم بها ذوو االختصاص

 تساعد في تحسين جودة الحياة ألمهات األطفال ذوي اإلعاقة .

 الضغوط النفسية لدى أمهات المعاقين عقليا .

احتمال حدوث  تهتم الشعوب المتقدمة بثرواتها البشرية وباألطفال منذ الوالدة؛ لتقليل نسبة    

مشكالت اإلعاقة، وإذا أخفق هذا االهتمام في تحقيق السوية لألطفال، يبدأ االهتمام بالمعاقين 

على اختالف أنواع إعاقاتهم، حيث إن المعاق يمكن استثمار إمكاناته بتربيته، واالستفادة من 

ً في مجتمعه يشعر بالثقة وا ً سويا ألمان وقد زاد قدراته إلى أقصى حد ممكن؛ ليصبح إنسانا

 االهتمام في العصر الحديث بالمعاقين عقليا.

واإلعاقة العقلية تظهر نتيجة ضمور أو خلل في النمو العقلي للطفل مما يؤثر على لغته     

(، واإلعاقة العقلية 2002وهذا يجعله معتمدا على غيره في حياته اليومية )فاروق صادق: 

لتأخر في القدرات العقلية وهذا التأخر يستدعي ليست مرضا وإنما حالة من االنحراف وا

توفير نمط خاص وأساليب مختلفة لتأهيل وتعليم هذه الفئة، وتهتم جميع الدول في الوقت 

الحالي برعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة العقلية وهناك اهتمام بتعليم وتأهيل هذه الفئة من خالل 

 (.Abbeduto & Boudreau, 2004إعداد الدراسات التي تيسر سبل تحقيق ذلك ) 

ويصنف المعاقين عقليا طبقا لدرجة الذكاء وشدة اإلعاقة إلى عدة فئات أعلها القابلين      

( درجة على اختبارات الذكاء الفردية المقننة 70: 50للتعليم وتتراوح درجة ذكاؤهم من )

مستهدفة في (، وهذه هي الفئة ال2005(، )عبد المطلب القريطي: 2003)فاروق الروسان: 
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الدراسة الحالية نظرا لما تتمتع به من قدرات عقلية يمكن البناء عليها من خالل التدريب 

 والمران المستمر مما ينتج عنه في النهاية دمجهم بشكل مقبول داخل مجتمعاتهم.

وللمعاقين عقليا القابلين للتعليم سمات وخصائص منها ما يلي: قصور في معدل النمو    

لحركي بشكل عام، وتشوهات جسمية خاصة في الحجم الرأس واألطراف، الجسمي وا

وصعوبات في االتزان الحركي والتحكم في الجهاز العضلي خاصة العضالت الدقيقة.)أمل 

 ( 2002معوض، 

كما أن ذوي اإلعاقة العقلية لديهم قلة الحصيلة اللغوية، واضطراب النطق والكالم،    

لكلمات المنطوقة، وتأخر االستجابة الكالمية أثناء الحديث، والحذف واإلبدال والتشوية ل

وقصور شديد في الفهم العام وفهم اللغة بشكل خاص، وصعوبة التذكر والحاجة للتكرار، 

وقصور في تمييز المتشابهات، وقصور في التعبير الشفهي، وضعف القدرة على التمييز 

 (.2005لتحصيل. )قحطان أحمد: والتخيل وتحديد االتجاهات، وانخفاض القدرة على ا

ومن السبل التي يمكن بها تحسين قدرات ذوي اإلعاقة العقلية ما يلي: تشجيع الطفل     

المعاق عقليا على التحدث والكالم والتعبير الحر، وتقديم التعزيز المناسب الستنطاق الطفل 

 ,Balabaskar, Jayanthiالمعاق عقليا وتشجيعه عل االستعمال الصحيح للكلمات. )

Deepa, 2012 كما أن تقديم نماذج كالمية صحيحة يقلدها ليتمكن بالتدريج من التواصل ، )

اللغوي السوي، وعدم التركز الشديد على اصالح األخطاء اللغوية بقدر االهتمام بتوفير 

 (. 2005فرص فهم  واستخدام اللغة. )حامد عبد السالم زهران: 

عاقة من الضغوط خاصة فيما يتعلق برعاية األطفال ذوي وتعاني أمهات األطفال ذوي اإل

 اإلعاقة ومن مظاهر ذلك: 

 الصدمة 

  الحزن 

  التوتر 

 القلق 

 اإلحباط 

  .جلد الذات والشعور الدائم بالذنب 

  ،( 68،  2012اليأس.  )جبالي صباح 

وباإلضافة إلى ما سبق تنشأ وتتولد العديد من المشكالت نتيجة وجود طفل معاق عقليا 

 باألسرة ومنها ما يلي: 

 .شعور األم بأن كل ما تقدمه البنها المعاق ال جدوى منه 

 . الشعور بالحرج من االبن في المناسبات االجتماعية 

 . الشعور بالخوف على االبن من المستقبل 

 أن االبن المعاق يسبب مشكلة لألسرة.الشعور الدائم ب 
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 .اضطرابات النوم بشكل دائم 

 .الشعور بأن المكانة االجتماعية لألسرة تتناقص بسبب االبن المعاق 

 .العزلة االجتماعية بسبب وجود االبن المعاق 

  .ارتفاع التكاليف المادية الالزمة لرعاية االبن المعاق 

وتشكل الضغوط النفسية األساس الرئيس الذي تبني عليه الضغوط األخرى وتعدد أنواع      

الضغوط النفسية طبقا لفترة حدوثها منها: الضغط النفسي الحالي، الضغط النفسي المتوقع، 

الضغط، النفسي الحاد، الضغط النفسي المزمن، كما توجد أنواع من الضغوط النفسية خاصة 

ل المعاقين نتيجة وجود طفل معاق عقليا باألسرة وتشمل الضغوط الشائعة لدى بأمهات األطفا

 أمهات المعاقين عقليا ما يلي:

 .الضغوط المرتبطة بمرحلة والدة الطفل والتشخيص 

 .ضغوط التزام األسرة بتلبية احتياجات الطفل المصاب باإلعاقة والعناية به 

 أو مؤسسة التأهيل. الضغوط المتعلقة بدخول الطفل المعاق المدرسة 

 .الضغوط المتعلقة بسلوك الطفل المعاق ومشكالته النمائية 

 . عدم تقبل اآلخرين للطفل المعاق 

 والمظاهر السابقة الشك أنها من األسباب المباشرة التي تقلل من جودة الحياة.

باء بحكم كما تؤكد نتائج العديد من البحوث أن هن األكثر تأثراً بإعاقة األبناء من اآل      

ارتباطهن الكبير بالطفل، وبقائهن معه فترات طويلة بهدف إشباع حاجاته اليومية، وأن 

أمهات األطفال المعوقين يعانين من الضغط النفسي أكثر من أمهات األطفال العاديين، 

ً كبيرا وقلقاً  وأشارت نتائج العديد من الدراسات إلى أن األطفال المعاقين يشكلون ضغطا

 ً على أمهاتهم، وأن هؤالء األمهات أكثر عرضة لالكتئاب، ولديهن مخاطر عالية  مرتفعا

ً نفسية بدرجة كبيرة، كما أن اإلعاقة على  بالنسبة للمشكالت االنفعالية، ويعانين ضغوطا

المدى الطويل، ومطالب الرعاية الصحية، وإحباطات تأخر النمو، والقلق بشأن األبناء 

سرة واألصدقاء، كل هذه العوامل يكون لها تأثيرها المباشر ومستقبلهن واالنعزال عن األ

على األم، وتؤدي إلى ضغوط نفسية عالية لديها، خاصة في حالة غياب األب، أو يكون دوره 

(، 2007، )إيمان فياض،1995 )هامشياً في حياة األسرة . )منى الحديدي، جمال الخطيب، 

 (.2007سالمة عجاج 

مقدار الضغوط النفسية واالجتماعية التي تعاني منها أمهات األطفال مما سبق يظهر لنا جليا 

المعاقين عقليا والتي بالضرورة تنزع من الحياة جودتها وتحولها من السعادة إلى المعاناة مما 

يوجب استخدام الوسائل المناسبة لتخفيف أو تفادي حدوث ذلك ومن هذه الوسائل اإلرشاد 

 النفسي .
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 الحياة ألمهات األطفال المعاقين عقليامعايير جودة 

جودة الحياة هي الرضا التام بالواقع الذي يعيش فيه اإلنسان والتكيف مع المتغيرات التي قد 

تطرأ على هذا الواقع بما يضمن استمرار حالة الرضا التام ، وقد حددت العديد من الدراسات 

 معايير جودة الحياة ألمهات المعاقين عقليا ومنها:

 إللمام بالمعلومات الكافية عن حالة الطفل المعاق. ا 

  .المشاركة من كل أفراد األسرة في دعم وتأهيل الطفل المعاق 

  .القدرة على حل المشكالت الناتجة عن وجود طفل معاق باألسرة 

  .التواصل الفعال مع المختصين حول سبل رعاية الطفل المعاق 

  .معرفة حاجات الطفل المعاق وإشباعها 

 . تقبل المعاق باألسرة 

 إمكانية تدريب الطفل المعاق على المهارات الحياتية للوصول إلى أقصى قدر من التكيف 

  .تقديم نماذج سلوكية جيدة أمام الطفل المعاق تساعده على تعلم هذه السلوكيات واكتسابها

 ( 198، 2016)عبد المنصف بدر، 

ين أفراد األسرة لها دور كبير في تحقيق كما أن  أساليب التعامل األسري مع المعاق وب 

 معايير جودة الحياة ومن هذه المعايير ما يلي: 

 . اإليجابية والرضا والسعادة الذاتية 

 . العالقات األسرية  الدافئة التي تتسم بالتقبل 

 . الرضا عن نمط الحياة وتفاصيلها 

 . المعاملة الوالدية الحسنة 

 .( 38، 2012ف، ) عذارى القال  التقبل االجتماعي 

تعتبر المعايير السابقة من المؤشرات على جودة الحياة، وهذا  المعايير لن تتوفر تلقائيا      

لدى أسر المعاقين عقليا، ولكي تحقق البد من توافر اإلرشاد النفسي؛ لتسليط الضوء على هذه 

 اة ألم الطفل المعاق . المعايير وتوجيه األسرة إلى تحقيقها مما يؤدي في النهاية إلى جودة الحي

 اإلرشاد النفسي ودورة في تحسين جودة الحياة.

اإلرشاد في اللغة: هو نقيض الضالل، ويدل على الهداية، ويقال: راشد، ورشيد، ويقال:      

أرشده هللا إلى األمر، ورشده؛ أي هداه إلى طريق الحق، واسترشد فالن ألمره؛ أي اهتدى 

 الحسنى؛ فهو من أرشد الخلق إلى مصالحهم، وهداهم ودلهم عليها. له، والرشيد من أسماء هللا

أما اإلرشاد اصطالحا فهو: عملية مساعدة تهدف إلى تنمية قدرات المسترشد، وتحقيق    

النفع، واالستفادة من الموارد، والمهارات التي يمتلكها؛ للتكّيف مع صعوبات الحياة، 

وتحدياتها، ويعتبر اإلرشاد مساعدة، واإلرشاد خدمة يقدمها شخص متخصص، ومؤهل 

عالقة شخصية ديناميكية قائمة بين طرفين يشتركان في رسم لتقديم اإلرشاد، كما أنه: 
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األهداف، وتحديد المشكلة ضمن حالة من االحترام، واأللفة، والمحبة، والتقدير، مما يتيح 

 (2001للشخص المتخصص إيجاد الحلول المناسبة للمشكلة. )عبد هللا، طاش،

 الحاجة إلى اإلرشاد النفسي .

د النفسي ضرورة ملحة في الوقت الحاضر نتيجة تعقد الحياة أصبح التوجيه واإلرشا      

وتنوع حاجات األفراد وظهور االختراعات الحديثة وتغير الظروف التي يعيش فهيا الفرد 

واختالف مجاالت العمل وتعدد مطالبها وتطور نظام التعليم وظهور العديد من المشكالت، 

 توجيه واإلرشاد في الوقت الحاضر ما يلي:ولعل من أهم العوامل التي زادت الحاجة إلى ال

 . التغير االجتماعي السريع 

  .التقدم العلمي والتقني 

 . التطور في مجال التعليم 

  .التغيرات التي طرأت على العمل 

   .المراحل االنتقالية في حياة اإلنسان 

 .الفراغات النفسية واالحباطات المتكررة 

 

 أهداف اإلرشاد النفسي

 والتطورات التي تستوجب اإلرشاد النفسي وذلك لتحقيق ما يلي:تتعدد الظروف 

  تنمية األليات التي تمكن الفرد من التعامل مع ضغوط الحياة بأسلوب موضوعي وتقبلها

 على أنها أمور عادية.

  مساعد الفرد على استخدام قدراته وإمكاناته استخداماً سليماً في حل المشكالت

 بطرق توافقية.

  تحقيق الذات 

 تحقيق التوافق 

  ،(2010الوصول للصحة النفسية والتوافق االجتماعي  )أمين 

 اإلرشاد النفسي ألسر المعاقين 

 يهدف اإلرشاد النفسي ألسر المعاقين لتحقيق ما يلي:

  .تقبل الطفل المعاق في األسرة 

 عالج مشاعر القلق واالكتئاب 

  .التوجيه نحو تعليم الطفل المعاق المهارات األساسية 

 (2015حقيق الفهم لدى األسرة حول القدرات الخاصة للطفل المعاق.  ) أبو أسعد ،ت 
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واإلرشاد النفسي هو أحد فروع علم النفس التطبيقي يتم فيه تقديم خدمات إرشادية على أسس 

علمية وفنيات محددة من خالل عالقة تفاعلية بين مرشد ومسترشد بهدف الوقاية والتعليم 

 ( 2005العالقات اإلنسانية الجيدة.  )محمد سعفان،  والعالج في إطار من

 ويهدف اإلرشاد النفسي إلى تحقيق ما يلي: 

 ( التوافق النفسي 1

حيث يساعد اإلرشاد النفسي المسترشد على تحديد الهدف وحسم االختيارات سريعا وتعديل 

 االتجاه أو المسار في الحياة العملية ووضع أهداف واضحة قابلة للتحقق.  

 ( حل المشكالت 2

وذلك من خالل التعامل مع المشكالت بموضوعية وأسلوب علمي في التغلب عليها من خالل 

تحديد المشكلة ووضع حلول متعددة لها  ثم اختيار أنسب الحلول وفي النهاية اكتساب مهارة 

 ( 2003تعميم الخبرة.  )إبراهيم األسدي، سعيد عبد المجيد ، 

 ( تحقيق جودة الحياة.3

جودة الحياة هي السالمة العامة للفرد والمجتمع، وتوافر الرضا والصحة الجسدية والنفسية،     

 والعائلة، والتعليم، والعمل ، واألمان، والحرية المسؤولة. 

وتتسب العديد من المشكالت في فقدان ميزة أو أكثر من الميزات السابقة مما يعكر صفو الحياة 

ويفقد اإلنسان الرضا وبالتالي  يحتاج كثير من الناس إلى تعديل أفكاره أو تغير بعض قناعاته حتى 

 Bottomley  ,2002)) ،(Jarnbor.,2009)يتغلب على مشكالته . 

سرة من األسباب التي تعكر صفو الحياة وتحتاج من األسرة وخاصة األم ويعد وجود طفل معاق باأل

 إلى نوع من اإلرشاد النفسي للتغلب على ذلك وتحقيق مؤشرات جودة الحياة وهي: 

  . الوالء واالنتماء لألسرة والمجتمع والوطن 

 .الرضا عن الذات واألخرين 

  .الوعي بمشاعر األخرين 

  .ضبط وتنظيم االنفعاالت 

 .الضبط الداخلي للسلوك 

  .المسئولية الشخصية واالجتماعية 

 التوافق الشخصي والصحي واألسري والمهني 

  .التفاؤل 

 ومن مؤشرات جودة الحياة للمعاق توفير ما يلي. 

  .الحماية المناسبة 

  .الرفاهية العاطفية 

  .الصحة البدنية والنفسية 

  .التعليم والمهارات الشخصية 
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 ية. الرفاهية االجتماع 

 .التقبل والدعم 

  .العالقات االجتماعية المناسبةSousa.,2010)) 

 أبعاد جودة الحياة     

لجودة الحياة أبعاد متعددة تتكامل مع بعضها لتكون معا إطارا عاما يحقق السعادة للفرد 

 والمجتمع وهذه األبعاد هي:

 ( جودة الحياة الموضوعية 1

 إمكانات مادية إلى جانب الحياة االجتماعية للشخص.وتعني ما يوفره المجتمع ألفراده من 

 ( جودة الحياة الذاتية 2

 وتعني شعور الفرد بالحياة التي يعيشها ومدى الرضا والقناعة والسعادة بها.

 ( جودة الحياة الوجودية. 3

وتعني العمق الوجودي ومدى تعلق اإلنسان بالقيم الدينية والروحية وضبط حاجاته 

قدرا التوافق واالستقرار النفسي المصاحب لذلك. )إيمان حمدان الطائي، البيولوجية وم

2015 ) 

ومن وظائف اإلرشاد النفسي تبصير المسترشد بأبعاد جودة الحياة وتقديم النصائح 

والتوجيهات المناسبة لكي يتمكن الفرد من تحقيق التوازن المطلوب بين هذه األبعاد، وهناك 

كوسيلة، وجودة الحياة كغاية يسعى إليها كل الناس خاصة أمهات عالقة بين اإلرشاد النفسي 

األطفال المعاقين وتهدف ورقة العمل إلى تقديم برنامج إرشادي ألمهات األطفال المعاقين 

 يخفف عنهم معاناة وجود طفل معاق باألسرة ويحقق لهن جودة الحياة . من خالل ما يلي: 

 المرحلة اإلرشادية األولى. 

إلرشاد الزواجي، التوعية بمسببات اإلعاقة أثناء الحمل لتجنبها، التوجيه إلى وتتضمن: ا

 االهتمام  بعملية الوالدة لتالفي حدوث مخاطر أو مضاعفات لألم أو المولود.

 المرحلة اإلرشادية الثانية. )في حالة والدة طفل معاق عقليا( 

 وتتضمن:

 . تخفيف أثر الصدمة 

  بالمشكلة والبحث عن أفضل الحلول لها.توجيه األم إلى االعتراف 

  توجيه األم إلى معاملة الطفل كطفل له طبيعة خاصة واحتياجات مختلفة طبقا لنوع وشدة

 اإلعاقة.

  تبصير األم بخفض التوقعات المنتظرة من طفلها المعاق حتى ال تسبب له ضغوط ال فائدة

 منها.

  في البيئة المحيطة والتي يمكن لها أن توجيه األم إلى مصادر الدعم والمساندة المتوافرة

 تستفيد منها في رعاية طفلها.
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  وضع خطة لتنمية مهارات الطفل ومتابعة نتائجها لرفع الروح المعنوية لألم واألسرة

 بشكل مستمر أثناء فترة الرعاية. 

 طريقة وإجراءات تنفيذ اإلرشاد النفسي ألمهات األطفال ذوي اإلعاقة العقلية.  

 رشاد الفردي وذلك لتحقيق ما يلي: أوال: اإل

  .إزالة التشكيك في التشخيص 

  .مساعدة األم على تقبل الواقع 

 . تخليص األم من القلق والتوتر ومساعدتها على االعتراف بالواقع 

  .التشجيع على دعم ومساندة الطفل ورعايته 

 ثانيا : اإلرشاد الجماعي وذلك لتحقيق ما يلي: 

  مجتمعات في مشكالتهن بشكل مباشر وواقعي.مناقشة األمهات 

 .التنفيث االنفعالي لألمهات 

 .تبادل الخبرات بين األمهات في معالجة المشكالت الحياتية ألطفالهن ذوي اإلعاقة العقلية 

 .كسر العزلة االجتماعية عن األمهات نتيجة االنعزالية التي قد يسببها وجود طفل معاق 

  والدعم من جهات متعددة في المجتمع تساعدها في التغلب إشعار األم بوجود المساندة

 على مشكالتها. 

 ثالثا: اإلرشاد االنتقائي.

وهو نوع من اإلرشاد النفسي ال يتم في االلتزام بأسلوب معين أو نظرية محددة  ويكون 

حسب الحالة وطبقا لحاجات المسترشد. وهذا النوع من اإلرشاد يكون للحاالت الخاصة التي 

 ج إلى جهد مضاعف لتحقيق نتائج ملموسة.  تحتا

والشكل التالي يوضح العالقة بين اإلرشاد النفسي وتحقيق جودة الحياة ألمهات المعاقين عقليا 

 العالقة بين اإلرشاد النفسي وتحقيق جودة الحياة من وجهة نظر الباحثة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقيق جودة الحياة . إعداد المعاقين وت( العالقة بين توافر اإلرشاد النفسي ألمهات 1)شكل 

 التوصيات والمقترحات الباحث
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 في ضوء ما سبق توصي الباحثة بما يلي:

عمل مواد إعالمية واسعة االنتشار مطبوعة ومسموعة ومرئية للتوعية بأسباب اإلعاقة  (1

 لتجنبها.

 العقلية .إقامة ندوات واسعة االنتشار لإلرشاد النفسي ألمهات األطفال ذوي اإلعاقة  (2

عقد دورات تدريبية منتظمة من المؤسسات المجتمعية ذات الصلة لدعم أمهات األطفال  (3

 ذوي اإلعاقة العقلية.

تقديم خدمات ارشادية تطوعية مجانية ألمهات األطفال المعاقين عقليا من خالل طالب   (4

 وطالبات أقسام اإلرشاد النفسي بالجامعات.

ألسري تباعة ألقسام التربية الخاصة في كل إنشاء وحدات متخصصة في اإلرشاد ا (5

 جامعة. 

توفير مصادر للدعم والرعاية االجتماعية لألطفال المعاقين وأسرهم تخفف عنهم أعباء   (6

 اإلعاقة وتساهم في توفير مستوى أعلى من جودة الحياة. 
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 : المراجع

الثقافة للنشر، (: اإلرشاد التربوي، دار 2003إبراهيم األسدي ، سعيد عبد المجيد )  (1

 عمان، األردن.

(: إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم، دار 2015أحمد عبد اللطيف أبو أسعد )  (2

 المسيرة، األردن.

(: دور اإلرشاد النفسي في تحقيق جودة الحياة بالمجتمع 2015إيمان حمدان الطائي )  (3

لبحوث التربوية والنفسية ، ( ، مركز ا47المعاصر، مجلة العلوم التربوية والنفسية، العدد )

 جامعة بغداد ، العراق. 

(، فاعلية برنامج إرشادي في تنمية مهارات تعامل األمهات مع 2007إيمان فياض ) (4

ً وخفض نشاطهم الزائد. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية  -األبناء المعاقين سمعيا

 جامعة عين شمس.

واستراتيجيات مواجهتها لدى أمهات األطفال (: الضغوط النفسية 2012جبالي صباح )  (5

المصابين بمتالزمة داون، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية العلوم اإلنسانية 

 واالجتماعية، جامعة فرحات عباس، الجزائر. 

 (: علم نفس النمو، القاهرة، دار الفكر العربي.2005حامد عبد السالم زهران ) (6

امج تدريبي على تنمية القدرات االبتكارية عند التالميذ (، فعالية برن2007سالمة عجاج  ) (7

ً في دولة الكويت. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية  جامعة بني  -المعاقين سمعيا

 سويف.

(: اإلرشاد النفسي لذوي االحتياجات الخاصة، دار الفكر 2010سهير محمود أمين )  (8

 العربي، القاهرة. 

(: اإلرشاد النفسي واالجتماعي، المملكة العربية 2001جيد طاش )صالح عبدهللا، عبد الم  (9

 السعودية،  مكتبة العبيكان.

(: سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتدريبهم، 2005عبد المطلب أمين القريطي) (10

 القاهرة، دار الفكر العربي.

(: فاعلية برنامج إرشادي لتحسين جودة الحياة ألسر 2016عبد المنصف بدر) (11

طفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم دراسة تجريبية بمركز الشفلح للمعاقين بدولة قطر، األ

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم درمان، السودان. 

(: جودة الحياة وعالقتها بأساليب المعاملة والوالدية كما 2012عذارى القالف ) (12

ت، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، يدركها المراهقون المعاقون ذهنيا في دولة الكوي

 جامعة الخليج العربي، البحرين. 

(: سيكولوجية التخلف العقلي، الرياض، منشورات جامعة 2002فاروق صادق ) (13

 الملك سعود.
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(: مدخل إلى التربية الخاصة، األردن، دار وائل للنشر 2005قحطان أحمد الظاهر ) (14

 والتوزيع.

 العملية اإلرشادية، القاهرة، دار الكتاب الحديث.  (:2005محمد أحمد سعفان ) (15
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