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 جودة احلياة عند الطفل الذي يعاين من اعاقة عقلية 
 * 1عوبن مسية  . د
 جامعة مستغان  1

 2بوشعور زهرة نوال  د. 
 جامعة ادرار 2

 
  :امللخص 

بوشيل                و  ابتريك  و  بونومي  تعرف  يعرف كما  ما  او  احلياة  جودة  ب  الدراسة             هتتم 
   (;2000 , Patrick et BushelBonomi  يتأر و  واسعا  مفهوما  متثل  ابهنا  احلياة  جودة   )

جبوانب متداخلة من النواحي الذاتية و املوضوعية مرتبطة ابحلالة الصحية و احلالة النفسية للفرد و مدى 
ن جودة  االستقالل الذي يتمتع به املعاق  ، هتتم هذه الدراسة ابالعاقة العقلية عند األطفال ، كيف تكو 
 حياة الطفل املعاق عقليا  كيف مي استغالل جود احلياة يف حتسني استقاللية الطفل املعاق عقليا؟ 

 الكلمات املفتاحية: جودة احلياة، االعاقة العقلية، االستقاللية 
abstract 

Study relates to quality of life or what is known as representing a broad 

concept and Ator overlap aspects of the self and objectivity aspects related 

to the individual's state of health and mental state, Extent of independence 

enjoyed by people with disabilities, this study focuses on mental impairment 

in children, how to be the quality of life of a disabled child Yum mentally 

and how to exploit the existence of life to improve The independence of the 

mentally handicapped child ? 

Keywords: quality of life, mental retardation, independence 

 

 

 
ان موضوع دراستنا يسمح لنا بدراسة جودة احلياة لفئة املتخلفني عقليا ،كما تسمح ابجاد احللول ملشكل  
الفئة من ذوي االحتياجات اخلاصة .فالتخلف الذهين من بني االعاقات   تعانيها هذه  االستقاللية  اليت 

 
 عوبن مسية . داملؤلف املرسل:  * 
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اجلوانب متعددة  ابعاد  وله  االبعاد    الثقيلة  .اتهلية.وهذه  .مهنية  .نفسية  .تعليمية  .اجتماعية  من صحية 
تتداخل فيما بنها حىت تتضمن وجوب رعاية و اهتمام من قبل اجملتمع عامة و االسرة خاصة ،فالتخلف 
و  املعرفية  املهارات  ابحتالل يف  يتميز  و  عدم اكتماله  او  العقلي  النمو  التوقف يف  من  الذهين هو حالة 

 و احلركية و االجتماعية و اللغوية و حىت العالئقية  النمائية 
 تعريف االعاقة العقلية:

)غسان،  غسان  العقلية  2001حسب  االعاقة  مع (  املرتافق  الفكرية  ابلوظائف  القيام  عن  التأخر  هو 
 التكيفي مع املواقف ومع اآلخرين   قصور يف السلوك

نسبة حصول   وتبلغ   ، " الوالدة  بعد  أو  أثناء  أو  قبل  للتلف  الدماغ  تعرض  نتيجة  الذهين  النمو  أتخر 
 % من األطفال 1التخلف العقلي 

العقلي للتخلف  العاملية  الصحة  منظمة   World Health Organizationتعريف 
(WHO ;1999)   لألمراض العاشر  الدويل  التصنيف   International Classificationيف 

Of Diseases (ICD-10)    عدم أو  العقلي  النمو  توقف  من  حالة  أبنه  العقلي  اخللف  يعرف 
العام   النماء و يؤثر يف املستوى  أثناء دورة  يتميز بشكل خاص ابختالل يف املهارات ، يظهر  اكتماله و 

ية  و قد حيدث التخلف مع أو بدون اضطراب  للذكاء أي القدرات املعرفية و اللغوية، احلركية و االجتماع
نفسي أو جسمي أخر، لكن األفراد املعاقني عقليا قد يصابون بكل أنوا ع االضطراابت النفسية بل أن 
معدل انتشار االضطراابت األخى بني املعاقني عقليا يبلغ على األقل من ثالثة اىل أربعة أضعافه بني عموم  

 ( 1999خمتال.)العاملية،السكانو يكون السلوك التكيفي 
 تصنيف االعاقة العقلية: 

 ان تصنيف االعاقة العقلية أمر صعب تتدخل فيه عدة جوانب . يقسم اىل  
درجة و يتصف الطفل بعدم    75-90الفئة األوىل: فئة بطيء التعلم: ترتاوح نسبة الذكاء ما بني   -

اليه من مناهج يف املدارس ال عادية و يود السبب اخنفاض  قدرته على موائمة نفسه مع ما يعطى 
نسبة الذكاء. هذا الطفل يظهر عدم قدرة عى حتقيق املستوايت املطلوبة منه يف الصف الدراسي 
العمرية)   الفئة  نفس  من  أقرانه  حتصيل  مع  قياسا  األكدميي  حتصيله  يف  مرتاجعا  يكون  حيث 

 ( 2007السيد،
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على االستفادة من الربامج التعليمية العادية و الفئة الثانية: القابلني للتعلم: و هم من لديهم القدرة   -
مقبوال يف   ليصبح  السلوك االجتماعي  موجهة يف  برامج خاصة  اىل  فيحتاجون  بطيئة  بصورة  لكن 
االعتماد  الفئة  تلك  تستطيع  و  املهنية  املعرفية و  العمليات  أيضا يف حتسن  و  مع األخرين  تفاعله 

اليدوي  مع مبادئ بسيطة من الناحية األكادميية،    على نفسها يف مرحلة عمليات الشراء و العمل
 ( 2003)الزغيب،  70-50أي املهارات األولية للتعلم و ترتاوح نسبة ذكائهم ما بني 

بني   - ما  ذكائهم  نسبة  ترتاوح  و  للتدريب:  القابلني  الثالة:  اىل   49-25الفئة  الفئة  هذه  حتتاج  و 
ذه الفئة أبن حتصيلهم األكادميي ضئيل جدا و االشراف و الرعاية اخلاصة طوال حياهتم و تتميز ه

بدون   أبنفسهم  العناية  على  قادرين  غري  هم  و  حممية  ورشات  يف  اال  العمل  أفرادها  يستطيع  ال 
 ( 2003مساعدة من األخرين) خمتار،

سنوات و   3أما العمر العقلي هلم فهو أقل من  25/ 20الفئة الرابعة: االعتماديني: ذكاهم أقل من  -
القدرة  يعانون من   القدرة على األكل و عدم  اللغة و اكتساب اخلربات، عدم  صعوابت ابلغة يف 

متعلقني   و  اتبعني  عموما  يكونون  فيها،  التحكم  و  االخراج  و  التبول  عملية  مراقبة  على 
(D.Macellin;1993  احلالة تدهور  الفئة  هذه  يصاحب  مساعدة  و  متابعة  اىل  حيتاجون   )

مر احلسي حركي، معظمهم لديهم حاالت صرع و مشكالت بصرية  الصحية و التأزر احلركي و الن
و مسعية، مشكالت يف التواصل هذا ما يرتتب عنه عجز يف الكفاءات الشخصية و االجتماعية )  

 ( 1994موسى،
 خصائص التخلف العقلي:

 اخلصائص العامة:   -
القدرة على العام، نقص  النمو  ضبط السلوك و تكييفه حسب املواقف، مجود و راتبة السلوك،    أتخر 

 عدم القدرة على الرتكيز
 اخلصائص اجلسمي و احلركية:   -

بطئ النمو اجلسمي، صغر احلجم و الوزن عن احلجم الطبيعي ، نقص حجم و وزن اجلمجمة و  
االضطر  بعض  و  احلركي  النمو  بطء  اللسان،  و  األسنان  الفم،  العينني،  و  ،  األذنني  احلركية  اابت 

 اضطراب و عدم اتزان الطفل أثناء السري. 
 اخلصائص العقلية، املعرفية و اللغوية: -
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درجة، ضعف الذاكرة و االنتباه و الرتكيز ،   70بطئ النمو العقلي و املعريف، اخنفاض نسبة الذكاء عن 
 ضعف التحصيل  و نقص املعلومات و اخلربة

 اخلصائص االنفعالية:  -
راب االنفعايل، بطئ االنفعال و غرابته، عدم القدرة على حتمل القلق و االحباط، عدم التقلب و االضط

 القدرة على ضبط االنفعاالت 
 اخلصائص االجتماعية:  -

صعوبة التوافق االجتماعي، اضطراب التفاعل االجتماعي، االنسحاب و العدوان، عدم حتمل املسؤولية ،  
 ألصغر سنا  اضطراب مفهوم الذات و امليل اىل مشاركة ا

 تعريف جودة احلياة:  
( أبهنا "ادراك الفرد لوضعه املعيشي يف  WHO ;,1994تعرف منظمة الصحة العاملية جلودة احلياة  )

سياق أنظمة الثقافة و القيم يف اجملتمع الذي يعيش فيه و عالقة هذا االدراك أبهذافه و توقعاته و مستوى 
 (  2010اهتمامه" )أبو حالوة،

( جودة احلياة أبهنا كل ما يفيد الفرد بتنمية طاقاته النفسية و 2004يعرف مصطفى الشرقاوي)مصطفى،
للمواقف الضاغطة و  ال التدريب على كيفية حل املشكالت و استخدام أساليب املواجهة  عقلية ذاتيا و 

املبادرة مبساعدة األخرين و التضحية من أجل رفاهية اجملتمع و هذه احلالة تتسم ابلشعور و هي كذلك 
تماعية االجيابية و  القدرة على اشباع حاجات الصحة النفسية مثل احلاجات البيولوجية و العالقات االج

و  االجتماعية  الضغوط  مقاومة  على  القدرة  و  االستقرار  و  العمل  عن  الرضا  و  األسري  االستقرار 
 االقتصادية و يؤكد أي شعور الفرد ابلصحة النفسية من ملؤشرات القوية الدالة على جودة احلياة.

الرضا اليت يشعر هبا الفرد جتاه ( يرى أن جودة احلياة هي درجة الرضا أو عدم  2009أما جاسم )جاسم ،
املظاهر املختلفة يف احلياة و مدى سعادته ابلوجود االنساين و تشمل االهتمام ابخلربات الشخصية ملواقف  
احلياة، كما أهنا تشمل على عوامل داخلية ترتبط أبفكار الفرد حول حياته و عوامل خارجية كتلك اليت 

 ى اجناز الفرد للمواقف  تقيس سلوكيات االتصال االجتماعي ، مد
(ان جودة احلياة هي درجة استمتاع الفرد بتطلعات املهمة    2006أما ابلنسبة أبو حالوة ) أبو حالوة،  

يف حياته أو جوانب احلياة كما يدركها الفرد و اليت توثر على درجة الرضا اليت يشعر هبا افرد يف ظل ظروفه  
 دمات الصحية و التعليمية و اجملتمعية املقدمة له  احلالية كالدعم االسري و االجتماعي و اخل
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يرتبط مفهوم جودة احلياة ببعض العوامل الذاتية: املفهوم االجيايب للذات،  الرضا عن احلياة، عن العمل،  
احلالة االجتماعية و السعادة و أخرى موضوعية كاجلانب املادي و احلالة الصحية و الوظيفة و مستوى  

 ليمالتع
 ة احلياة: مؤشرات جود

 تقسم املؤشرات اىل: Fallow Field, 1990حسب فلوفيد 
 الرضا  و ابلسعادة الشعور أو املرض  مع التوافق  أو االكتئاب و ابلقلق شعور من: النفسية  املؤشرات -
  الفرد  ممارسة   عن  فضال  نوعيتها  و  الشخصية   العالقات  خالل  من  تتضح:  االجتماعية   املؤشرات -

 الرتفيهية و االجتماعية  لألنشطة 
 قدرته   و  وظيفته  مهام  تنفيذ  على   القدرة  و   هلا  حبه  و   مهنته  عن  الفرد   رضا  درجة :  املهنية   املؤشرات -

 عمله واجبات مع التوافق على
 النوم  و  اآلالم  مع  التعايش  و  الصحية   حالته  عن  الفرد  رضا  يف  تتمثل:  البدنية   و  اجلسمية   املؤشرات -

     اجلنسية  القدرة و الغذاء تناول يف الشهية  و
 ( 1999أبعاد جودة احلياة:حسب الغندور )الغندور،  

الشعور  - احلياة،  جبودة  الفرد  شعور  و  ابحلياة  الشخصي  الرضا  مدى  هبا  يقصد  و  الدايت:  البعد 
 الشخصي ابلسعادة 

 البعد املوضوعي: و يشمل: -
 الصحة البدنية  ✓
 العالقات االجتماعية ✓
 االنشطة اجملتمعية ✓
 العمل ✓
 لسفة احلياة ف ✓
 وقت الفراغ ✓
 مستوى املعيشة  ✓
 العالقات األسرية  ✓
 الصحة النفسية  ✓
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 العوامل األساسية يف تشكيل جودة احلياة:
 ( اىل أربعة عوامل لتشكيل جود احلياة2008يشري جود )عبد القادر،  

 حاجات الفرد )احلب، التقبل، اجلنس، الصداقة، الصحة و األمن( -
 جملتمع الذي يعيش فيه توقعات أبن هذه احلاجات خاصة اب -
 املصادر املتاحة الشباع هذه احلاجات بصورة مقبولة اجتماعيا -
 النسيج البيئي املرتبط ابشباع هذه احلاجات   -

 (  2001أما ابلنسبة لسامي )هاشم، 
لتحقيق أهذافه يف   - لديه الفرصة  الفرد جبودة احلياة عندما تشبع حاجاته األساسية و تكون  يشعر 

 جماالت حياته األساسية
 ترتبط جودة احلياة لدى الفرد جبودة حياة األشخاص األخرين الذين يعيشون يف البيئة نفسها  -
 احمليطني بهتعكس جودة احلياة لدى الفرد تراثه الثقايف و تراث األخرين  -
 تعزيز جودة احلياة يتضمن أنشطة و برامج التأهيل و العالج و الدعم االجتماعي  -

 جودة حياة الطفل املعاق ذهنيا:  
فاننا نوجه   الرعاية الصحية فقط  بتوفري  االهتمام  فبدال من  املعاق وجودة حياته  هناك تكامل بني صحة 

معاشه االقتصادي ، كما ان حتقيق العدل واملساواة يف  االهتمام ايضا مبعاشه النفسي ومعاشه االجتماعي و 
جتعلها   خاصة  ظروفا  تعيش  أن  هلا  وتعاىل  سبحانه  شاء هللا  اجملتمع  من  لفئات  طبيعية كرمية  حياة  توفري 

 حباجة ملساندة اجلميع هلا،يتطلب 
  
  .االرتقاء هبم نفسيا و اجتماعيا وثقافيا و دينيا و تعليميا و أكادمييا-1
  .م مهارات و قدرات جتعلهم أكثر قدرة على التعامل مع البيئة إكساهب-2
  .مساعدهتم على التأقلم مع اجملتمع احمليط بكل جوانبه-3
  .تعزيز مفاهيم النهضة و صناعة احلياة لديهم و االرتقاء ابملستوى الفكري-4

  :اآلليات العملية 
 ترفيهية( –عالجية  -حماضرات )نفسية   -ندوات  -لقاءات-1
  .دورات متعددة هتدف إىل تثقيفهم يف شىت اجملاالت-2
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 نشاطات و رحالت علمية ترفيهية )املشاركة إببداعاهتم يف املعارض( -3
  .ورشات عمل للخروج أبفكار جديدة تساعدهم يف إدارة حياهتم-4
 .يل املهن(مشاريع إنتاجية ختتص بذوي احلاجات للكسب مما تنتجه ايديهم ) التشغيل و التأه-5
 الرسم ( -إنشاء جملة اوجمالت خاصة هبم لنشر إبداعاهتم الكتابية -6

إن استقاللية املعاق بنفسه تتحقق بعد اكتشاف نقاط القوة و تعزيزها و نقاط الضعف و عالجها )مبعىن  
  .و خيرج من الدائرة اليت جعله فيها اجملتمع جمرد عالة عليه.أن يصبح املعاق إنساان منتجا

  .لقاءات دورية يف بيوهتم-7
  .دورات حفظ القرآن-8
 إكساهبم الثقة ابلنفس-9

 يكون ذلك يف اطار ما يعرف ابلرتبية اخلاصة من خالل االهتمام ب: 
 :حتقيق الكفاءة الشخصية -1
  .يف احلياة و االكتفاء و االعتماد على نفسه مساعدة املعاق على حتقيق اإلستقاللية -
  متكينهم من قضاء حوائجهم بدرجة تتناسب مع طرف اإلعاقة لديهم-
تدريبهم على أساليب األمان و كيفية درء املخاطر على أنفسهم أ ثناء املواقف اليت ميرون هبا و األشياء  -

  اليت يستخدموهنا و يتعاملون معها يف حياهتم اليومية 
  :قيق الكفاءة االجتماعية حت-2
  غرس وتنمية اخلصائص و األمناط السلوكية الالزمة للتفاعل و بناء العالقات االجتماعية -

  .حنن منلك القوى البشرية الالزمة لتحقيق ذلك
  املثمرة مع اآلخرين

  .حتقيق التوافق االجتماعي للمعاق -
البيئة احمليطة و اليت متكنهم من احلركة النشطة يف   إكساهبم املهارات اليت متكنهم من احلركة النشطة يف-

  .البيئة احمليطة و االختالط واالندماج يف اجملتمع
 .إشباع إحتياجاهتم النفسية إىل االمن و احلب و التفهم والثقة ابلنفس-

  .التقليل من شعورهم ابلقصور والعجز والدونية 
  .نية املناسبة إكساهبم بعض من املهارات اليدوية و اخلربات الف-
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  .حتقيق الكفاءات الثالثة )الشخصية واالجتمتعية واملهنية( من خالل االستقاللية و االعتناء ابلنفس-
  .غرس األمناط السلوكية للتفاعل-
  .إكساهبم املهارات اليدوية -

وينمي  ذلك أن التدريب على ممارس أي مهنة يساعد على زرع الشعور بقيمتهم و ينمي اعتبارهم لذواهتم 
إحساسهم ابلرضا واإلشباع ويقلل شعورهم ابلعجز وقد يؤدي هبم أو ببعضهم إىل الكفاية االقتصادية  

الذاتية. وحتقيق التكامل بني صحة املعاق و جودة حياته فبدال من االهتمام يتوفر الرعاية الصحية فقط  
 .و االقتصاديفإن جودة حياة املعاق تؤكد على االهتمام مبعاشه النفسي و االجتماعي 

 قائمة املراجع : 
 العالج   و  االجيابية  الوقاية   االجيايب،  النفس  علم  ،2006  اجلواد،   عبد  السعيد  حممد   حالوة،  أبو -

 www .gulfkids/pdf/elm-nafs.pdf االجيايب النفسي
 جامعة  بدمنهور،  الرتبية   كلية   األبعاد،  و  املفهوم  احلياة  جودة  ،2010  السعيد،  حممد  حالوة  أبو -

 الشيخ كفر  جامعة  الرتبية، لكلية  السنوي املؤمتر فعاليات اطار ضمن  االسكندرية،
 ،االسكندرية،  2( التخلف العقلي يف حميط األسرة، الطبعة 2007حالوة حممد السيد ) -
 بعض   و  احلياة  جودة حتسني  يف انفعايل  عقالين ارشادي  برانمج  فعالبة   ،2009  أمحد،  سناء  جسام -

 مصر  الرتبية، كلية   دكتوراه، رسالة  املسنني، من عينة  عند هبا املرتبطة  العوامل
- ، والنشر  للطباعة  العريب  احلرف  دار  األطفال،  عند  العقلي  التخلف  ،    جعفر،  لبنان   ، بريوت 

، حبوث يف سيكولوجية العاق، دار النهضة العربية ، 1994رشاد علي عبد العزيز موسى،2001
 القاهرة غسان 

حممد،   - أمحد  و 2003الزغيب  لرعايتهم  اخلاصة  السبل  و  املعاقني  و  للموهوبني  اخلاصة  ،الرتبية 
 ، املطبعة العلمية،دمشق 1ارشادهم،الطبعة 

، دار العلم و الثقافة، 1، سيكولوجية األطفال ضعاف العقول، الطبعة 2005صفوت وفيق خمتار ، -
  بلد -بدون 

 الزقازيق جامعة  االعاقة، من للحد كمنبئ  احلياة جودة حتسني ،2005 أمحد، أشرف القادر عبد -
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 ننظرية   دراسة   احلياة،  جبودة  عالقته  و  املشكالت  حل   أسلوب  ،1999  حممد،  ابلل   العارف  الغندور -
 العشرين،  و  احلادي  للقرن  قومي  توجيه  احلياة   جودة  النفسي،  االرشاد  ملركز  السادس  الدويل  املؤمتر

 مشس  عني جامعة 
 طالب   و  املسنني  و  جسميا  املعاقني  لدى  احلياة  جودة  ،  2001  موسى،  حممد  سامي  هاشم، -

   13 النفسي االرشاد  جملة   اجلامعة،

- Ringler M ; 1998K l’enfant différent, accepter l’enfant handicapé ; 

2eme édition ;dunod ; Paris  

 
 
 
 


