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א 
عقـىل, كلهـا مـن وجهـة نظـره اإلعاقة العقلية أو الضعف العقىل أو القـصور ال

هى حالـة نقـص أو تـأخر أو عـدم اكـتامل النمـو أو النـضج العقـىل : حدبمعنى وا
ة ال تسمح له بحياة مستقلة أو محايـة املعرىف, مما يؤد إىل نقص ىف ذكاء الفرد بدرج
 قد يفكركام يفكر غريه, وقـد يفهـم ًانفسه ضد خماطر احلياة إال أن الفرد املعوق عقلي

خرون ولكن عىل مستو أقل وبرسعة أبطأ وهناك أمور يـصعب عليـه كام يفهم األ
 .التفكري فيها أو فهمها

אאא 
أقل قدرة عـىل الفهـم وعـىل التفكـري مـن : اقة العقلية بأنه اإلعويعرف الطفل ذ

 للتعلم كام أن قدرته عىل التذكر وعـىل ًا وأقل استعدادًااألطفال العاديني وأقل إدراك
 . الرتكيز حمدودة

אא 
هو الضعف العقىل وهو عكس التقدم العقـىل أ الـذكاء بمعنـاه العـام أ أنـه 

 .)١(ًا أو متدنيًا كان هذا النمو ضعيفًاىل أيصورة من صور النمو العق
אאא 

 : يمكن لألرسة أن تكتشف بوادر التخلف العقىل عند طفلها باملالحظات اآلتية 
 .نقص الوزن بالنسبة للطول −١
 .عدم انسجام أعضاء احلس ىف عملها −٢

                                                           
 .  القاهرة٢٠٠٩شاهني رسالن سيكولوجية اإلعاقات العقلية واحلسية مكتبة االنجلو املرصية  )١(
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 .عدم انتظام الرضاعة أو عدم استكامهلا −٣
 .اليقظةعدم انتظام حاالت النوم و −٤

 .النظرة النهائية غري املحدودة إىل األشياء −٥

 .شدة االنفعال بدون سبب وعدم التوقف عند اإلنسحاب −٦

عدم إطراد النمو اجلسمى بشكل واضح عـىل نحـو مـا يظهـر ىف األطفـال  −٧
 .العاديني

 . النمو ىف املهارات احلركية وعدم تناسقهاءطب −٨

 .لطبيعيةتأخر املشى والكالم واالبتسام وردود االفعال ا −٩

 ىف صـورة ًخلو االنفعاالت لديه من التطور حسب حاجته إذ تكـون دائـام −١٠
 .بدائية

عدم قدراتـه عـىل إدراك عالقـات املحيطـني بـه وال التمييـز بـني جـسمه  −١١
 .)١(ومالبسه

 أسباب التخلف العقىل 
 .سوء تغذية األم أثناء احلمل −١
 .سوء تغذية الطفل −٢

 .نقص األوكسجني −٣

 : نقص اليود −٤

 بـل , ليود إىل مضاعفات خطرية وليس فقط تضخم الغدة الدرقيـةيؤد نقص ا
اختالل ىف وظائف املخ ىف اجلنني مما يؤد إىل التخلف العقىل والتـشوهات اخللقيـة 

 أو ناقص النمو ويؤد نقص اليـود إىل ارتفـاع نـسبة الوفيـات , ووالدة طفل ميت
 .بالنسبة للرضع واألطفال الذين هم ىف سن ما قبل املدرسة

                                                           
 . مرجع سابق.تنمية األطفال املعاقني.عبد املجيد عبد الرحيم )١(
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אאW 
 التبلد, اخلمول, امليل للنوم 

 وىف األطفال ختلف النمو اجلسامنى والذهنى بدرجاته املختلفة 
 : أسباب نقص اليود

يوجد اليود ىف الرتبة واملاء وتوجد مناطق كثرية ىف العامل فقرية ىف اليـود وخاصـة 
,  فقرية ىف اليودًا تكون األغذية  املنتجة حملياملناطق اجلبلية البعيدة عن البحر وبالتإىل

سواء كانت أغذية حماصيل زراعية أو حيوانية وخيتلف نقص اليـود عـن الـنقص ىف 
املغذيات األخر ىف أنه ال يمكن املتغلب عليه عن طريق تناول أغذيـة أخـر مـن 

ــود ــة بعنــرص الي ــة غني ــة ألن الرتب ــ. البيئ ــة والفواك ه وتكــون احلاصــالت الزراعي
واخلرضوات واألغذية احليوانية ومنتجاهتا اللحوم والدواجن مصادر غذائية جيـدة 

 وبالتإىل تزيد النسبة ىف األسامك , ويوجد اليود بنسبة كبرية ىف مياه البحر واملحيطات
 .)١(املستخرجة منها كام يوجد بنسبة عالية ىف الطحالب واألعشاب البحرية

אאW 
 :   هناك بعض العوامل واملشكالت التى قد تسبب الضعف العقىل وتنقسم إىل

 .أمراض −١
 .مشكالت نفسية واجتامعية −٢
 .مسببات غذائية وتشمل هذه املسببات نقص الفيتامينات −٣

 , مثال ذلك نقص الفيتامني يؤد إىل حـدوث مـرض الكـساح لـد األطفـال
 , ا يؤد إىل عرقلة نمو هيكلهم العظمـىوانخفاض نسبة الكالسيوم ىف أجسادهم مم

وىف حاالت الكساح احلاد فإن االضطرابات ال تقترص عىل تشوه العظام فقـط وإنـام 
 .ًيتعداه إىل وقف نمو الطفل إمجاال

                                                           
متحدوا اإلعاقة من منظور اخلدمة االجتامعية دار املعرفة اجلامعية .عبد املحى حممود حسن صالح )١(

٢٠٠٦ . 
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 العناية بالتغذية السليمة واملفيدة واملتكاملة 

بتقديم وجبات كاملة لألطفال ووجبات خفيفة مـا بـني الوجبـات ويكون ذلك 
بـل ال يأخـذون , ألن هؤالء األطفال غري األسوياء ال جيلسون للامئدة حتى يشبعوا

كفايتهم من الطعام ىف كل وجبـة ولـذلك البـد مـن مـساعدهتم بوجبـات خفيفـة 
 , األرز, ضار والبد من وجبة مطهوة حتتو عىل اخل, ومغذية بني الوجبات الرئيسية

,  حتتو عىل اللبن والبيض مع البـسكويتًا ووجبة خفيفة صباح, اللحم ىف الغذاء
وجيب أن تكون الوجبات حاملة ألهم مكونات الغذاء الكامل مـا بـني الربوتينـات 

 .والكربو هيدرات والفيتامينات واحلديد واألمالح
 نرش الثقافة الصحية والغذائية لد الطفل املعوق واهله

وذلك حتى هيتموا بالتكامل الغذائى البنهم املعـوق وحتـى هيتمـوا بـاإلرشاف 
 وال يمكـن ًاالطبى الدقيق الدائم عىل ا بنهم فاملتابعة الصحية والغذائية رضورية جد

 . )١(جتاهلها
אאא 

 :  مهارات األكل البد من اتباع اآلتىًا عند اكتساب الطفل املتخلف عقلي
 ).  العشاء– الغذاء −اإلفطار ( ميعاد تناول الوجباتطبض −١
 ,  ووزنه وعمـره الزمنـىتعيني الكمية الالزمة واملالئمة حلالة وصحة الطفل −٢

 .  حر–وكذلك حالة اجلو برد 
 : وعند تقديم وجبات الطعام البد من مراعاة  −٣
 طبق ملون مجيـل يكـون لونـه ًتقديم األكل ىف أدوات خاصة بالطفل فمثال -
 وأن يكون من البالسـتيك حتـى ال ً فيه عصفورة أو وردة مثالًا للطفل مرسومًاحمبب

 .يتعرض للكرس من جانب الطفل مما يعرضه لإلصابة
                                                           

 . دث. دن.اسامعيل عبد الفتاح عبد الكاىف فن التعامل مع ذو االحتياجات اخلاصة )١(
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تدريب الطفل عىل محل أطباق الطعام بيديـه وتدريبـه عـىل إسـتعامل يديـه  -
يتم تـدريب الطفـل عـىل  وكذلك جيب ختصيص ملعقة خاصة للطفل وأن , االثنني

 . وأن حيمل األطباق ويضعها ىف احلوض بعد انتهائه من األكل, إستعامهلا بمفرده

 فال يكون , أ اختيار الوقت املالئم واملناسب لألكل: مراعاة ميعاد الوجبة −١
 ألن هـذا سـوف جيعلـه ال ,  أو مشاهدته للتلفزيـونًأثناء لعب الطفل مثال

 األكل مع التنبيه دائام عـىل الطفـل لالنتبـاه إىل يركز ىف عملية تعلم مهارات
 وأن يـتم ًاعدم بعثرة الطعام من الطبق أو أن يقذف بالطبق أو بامللعقة بعيـد

 .ختصيص مكان معني لتناول الطعام
 , هبةأ أن تكون نوعية األكل غـري متـشا: مراعاة التوازن ىف نوعية األغذية −٢

 بـل جيـب أن تـشمل عـىل كـل , فال تكون نشويات كلها أو بروتينات كلها
 .العنارص الغذائية املهمة لنمو اجلسم

كذلك جيب حتديد كمية الطعام التى يتناوهلا الطفل والتى تناسب سنه واملجهـود 
 . ودرجة حرارة اجلو فال ترتكه يأكل ما يشاء وىف أ وقت, الذ يقوم به

م بأسـنان  حيث إن االهـتامالبد من تعويد الطفل عىل طريقة تنظيف أسنانه −٣
الطفل أمر رضور وحيو, وأن نقوم بتزويـد الفرشـاة بمـسكه إذا كـان 

كذلك البد من تعويد الطفـل عـىل , الطفل ال يستطيع اإلمساك هبا بسهولة
 . )١( بعد االنتهاء من غسيل األسنان بالفرشاةًاشفط الفم جيد

אEpilepsyW 
 وهـو أحـد األمـراض مصطلح الرصع مشتق من كلمة يونانيـة تعـرف بالنوبـة
وخاصـة ىف مرحلتـى , العقلية التى تصيب بعض الناس ىف مراحل العمـر املختلفـة

 . الطفولة والصبى
                                                           

 . ١٣٩ ١٣٨ القاهرة ص ٢٠٠١دار قباء للطباعة والنرش . اإلعاقة العقلية بني األمهال والتوجيه )١(
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 والـذ , وهو اضطراب متكرر الوقـوع ىف النـشاط الكهربـى الكميـائى للمـخ
 . عضىل وفقدان الوعى لفرتات زمنية متفاوتة ينعكس ويظهر ىف شكل تشنج

 : التغذية ىف حالة الرصع
وإعطائـه عـدد ثـالث , جيب عىل األم توفري الراحة للطفل بعد كـل نوبـة رصع

 مثل كوب عصري أو لبن أو خرض أو فواكه مع , وجبات رئيسية بجانب التصبريات
حماولة غرس العادات السليمة مبكرا أو مراقبته وتشجيعه بشكل منتظم مع إعطائـه 

ياضـة كاملـشى أو اللعـب الدواء بـشكل منـتظم ومواعيـد منتظمـة واإلهـتامم بالر
واإلهتامم بالنواحى النفسية مع الغذاء والرياضة وىف حالة عدم السيطرة عليه يعطى 

). نـشويات وسـكريات( كربوهيـدات  ١: ٣الوجبة الكيتونية وحتتو عىل دهـون 
 السلسلة إلهنا متـتص ةونوعية الدهون املستخدمة من اجلليرسيدات الثالثية متوسط

 كيلـوجرام مـن جرام لكـل  ١٫١٢دار ـطى بمقـيعني ـ والربوتمـى اجلسـا فـرسيع
ويمكـن اسـتمرار . م بالفيتامينـاتـبريات والتدعيــوزن اجلسم مع االهتامم بالتص

ة شهور حتى هيدا الطفـل ونبـدأ بـاإلقالل مـن الـدهون وزيـادة ـة ثالثـهذه الوجب
 ذلـك بمتابعـة  حتى نصل إىل الطاقة املطلوبة ويستدل عـىل,ًاالكربوهيدرات تدرجيي
 . التحليل الدور للبول

 , وىف حــاالت تعــدد االضــطرابات العــصبية حيــث تتــأثر األعــصاب الطرفيــة
وحيدث فقد ىف الذاكرة وضغف متكامل وفقد شهية وإمساك واآلم شديدة ىف البطن 

والعالج ىف هـذه احلالـة .وقد يرتدد الشعور بني احلار والبارد, وانزعاج النوم وشلل
 .١ مع التدعيم بالفيتامينات خاصة ب ًاات متوازنة غذائيتقديم وجب

אאאאאאW 
وحتدث نتيجة نقـص إنـزيم الالكتـوز الـذGalactosemia :  اجلالكتوسيميا −

ال ليس  إىل جلو كوز وجاالكتوز يولد أطف, هيضم سكر الالكتوز ىف اللبن ومنتجاته
لدهيم هذا اإلنزيم وتظهر عليهم عالمات سوء التغذية والقييء واضـطراب الكبـد 
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, ينصح بإعطائه أغذية خاليـة ًاوتدهور القدرة الذهنية وقد يموت إذا مل يعالج مبكر
 .من اللبن ومنتجاته

ويولد هؤالء األطفال ولدهيم سـوء متثيـل احلمـض : PKu الفينيل كيتونيوريا −
. يل األنني عن طريق إنزيم اهليـدرو كـسيليز فـال يوجـد هـذا اإلنـزيماألمينى الفين

 وله آثار سامة عـىل خاليـا املـخ ويـؤد ملـوت اخلاليـا األمينىويزيد هذا احلمض 
 وإعطـاء , ًاهذا احلمض يوجد ىف األلبان ويمكن منعهـا ومنتجاهتـا أيـض. العصبية

 حتـى –حلمض املـذكور الطفل مركبات خالية تباع ألجل هذه احلاالت خالية من ا
ويزيـد مـستو , ينخفض مستواه ىف حمتو الـدم فيتحـسن األداء وتقـل اإلكـزيام

 ٧٢ – ٤٨ السلوكية خـالل شاكلالذكاء وفرتة اليقظة االنتباه واالنتهاء من بعض امل
 . ساعة بعد الوجبة
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