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 من احلاضر الوقت يف جمتمع أي خيلو وال املاضي يف جمتمع أي خيل مل

 نسبة يشكلون كانوا وإن ة،العقلي قدرام يف هام بنقص يتميزون أفراد

 الذي الفرد على تدل اليت باأللفاظ غنية العادية واللغة. سكانه من ضئيلة

 تسميات كلها والغيب، والواهن واألبله فاملعتوه. النقص هذا من يعاين

  . والقصور بالضعف ذكائه على حنكم واحد كل حق يف نصدرها ونعوث

 الظاهرة، هذه عن للتعبري العقلي التأخر مفهوم النفس علم تبىن وقد

 ملستوى بالنسبة جدا متأخرة مرتبة بالقياس هو الذكاء ضعف أن باعتبار

 يكون أن جيب الذي للمستوى بالنسبة النمو يف وتأخر لألفراد العام اموع

   Mental يستعملون فاألجنلوسكسونيون. معني سن يف الفرد عليه

retardation يستعملون والفرنسيون Arrieration Mentale 

 العقلية القدرات تطبع اليت والنواقص القصورات كل ضمنه تندرج كإطار

 العميق: هي العقلي للتأخر درجات ثالث بني التمييز مع لكن ومنوها،

 الدقيق التحديد يف فقط تكمن ال التمييز هذا أمهية وإن. واخلفيف واملتوسط

  . والعالج التربية يف تمثلةامل التطبيقية أبعاده يف أيضا بل العقلي للتأخر
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 الظاهرة هذه إبراز إىل أدت اليت األساسية العوامل من التمدرس ويعترب

 الطب اختصاص من مرضية ظاهرة يشكل العقلي التأخر أن فرغم. وتعريفها

 احلقيقية داللته تعطيه اليت هي وثقايف تربوي كمرجع املدرسة فإن العقلي،

 واإلدماج للتربية قابل غري كفرد رياوأخ أوال يظهر العقلي فاملتأخر.

  . االجتماعي

 املستوى على كمفهوم الظاهرة هذه مقاربة من الرئيسي اهلدف إن

 يف جهة من يتجلى امليداين، املستوى سوسيوتربوي على وكمشكل النظري

 التعرف وتعوق الظاهرة ذه حتيط اليت والصعوبات املالبسات كل رفع

 اخلروج يف أخرى جهة من ويتمثل. وأبعادها حبجمها والتعريف

 هذا من يعانون الذين األطفال واقع حول هامة باستنتاجات وخالصات

  . لفاس احلضري باملدار املشكل

  :أساسيتني نقطتني على البحث هذا يف سنركز اهلدف هذا ولبلوغ

 التحديد مستوى على إن الظاهرة، هلذه العامة املالبسات ختص األوىل

  . واملشاكل املعطيات مستوى على أو والتشخيص

 على إن املدرسي، واإلدماج العقلي التأخر مشكل م الثانية و

  . التربوي العالج مستوى على أو التمدرس مستوى

 العامة ومالبساتها العقلي التأخر ظاهرة -  1

 من ليس ? خاصة العقلي وباملتأخر عامة العقلي بالتأخر املقصود ما

  :اثنني العتبارين وذلك السؤال هذا عن ومقنعة ائية إجابة تقدمي السهل

 وموحد متجانس بتحديد القول إىل الوصول صعوبة قوامه: األول

 العنصر ميثل العقلية القدرة يف العام النقص كان وإن فحىت. الطاهرة هلذه

 وتعدد وحمدداا أسباا وتنوع تعريفها معايري اختالف فإن يوحدها، الذي
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 تدل ومؤشرات وقائع كلها وخصائصها، مظاهرها تباينو ودرجاا أصنافها

 . باملفرد إكلينيكي ككيان عقلي تأخر هناك يوجد ال أنه على

 القرنني امتداد على خضع الذي املفهوم هذا أن مفاده: الثاين

 التعديالت من لعدد األخرية، الثالثة العقود خالل خاصة وبصفة األخريين،

 سيستخدم حيث والغموض، اللبس مثار ذلك مع سيبقى والتحليالت

 التخلف البالهة، الغباوة، العقلية، العتاهة: قبيل من متعددة وصيغ بألفاظ

  .اخل.... العقلي االختالل العقلي، القصور العقلي، النقص العقلي،

 السؤال على لإلجابة الالزمة واملعطيات الوقائع بعض تقدمي قصد و

  :فرعيتني تنينقط على النطاق هذا يف سنركز السابق،

 مبستوى ترتبط والثانية والتشخيص التحديد مبستوى تتعلق األوىل

  . واملشاكل املعطيات

 والتشخيص التحديد مستوى على: 1-1

 مضامينه بعض وتشخيص العقلي التأخر مفهوم حتديد عملية تستدعي

  :التالية الثالثة األبعاد على االعتماد

  :والداللة التعريف  -أ

 األوصاف بعض عرف قد العقلي التأخر مفهوم أن يف جدال ال

 بالتشوهات الطبية اإلقرارات جانب فإىل. القرون امتداد على والتحديدات

 الذي هو العادي التمدرس على القدرة إىل االفتقار فإن البيوسيكولوجية

 عنها يعرب اليت والقصورات كالنواقص معانيه يف االنطالق نقطة يشكل كان

 اخلمسينات حدود وإىل القرن هذا أوائل من وابتداء أنه إال. املفهوم هذا

 سريتكز تعريفه فإن وبالتايل هامة لتطورات سيخضع املفهوم هذا فإن منه،

  :مستقلني معيارين على به أنيطت اليت التحديدات خمتلف يف
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 تسليمهم وبفعل أصحابه إن حيث العقلي، املستوى يف يتجلى األول

 من سيتخذون الذكاء، ومعامل العقلي خرالتأ بني العضوية بالعالقة

 ويعين .)*(العقلي التأخر معايري لتحديد املالئمة األدوات الذكاء اختبارات

 على وباالعتماد املفهوم هلذا أعطيت اليت التعريفات خمتلف فحص أن هذا

 املتأخرون يظهره الذي التباين أمام أنه بإقرار ينتهي أن ميكن املعيار هذا

 العقلي الضعف فإن والتشخيص، واالشتغال األسباب توىمس على عقليا

فمنذ . األفراد هؤالء فيه يشترك الذي الوحيد العنصر يبدو ما على ميثل

 وسيمون BINET بينيه من كل بإعداد متيزت اليت السنة هي و1905

SIMON املتمدرسني، بني بالتمييز املتعلقة االختبارات من لسلسة 

 التأكيد مت حيث الذكاء، ومعامل العقلي لتأخرا بني عضوية جد والعالقة

 احلد هذا وإن. 70الدرجة  عند يتحدد التأخر هلذا األقصى احلد أن على

 للتربير قابال ذلك مع يبقى احلني، ذلك منذ مستفيضة نقاشات سيثري الذي

 مل الرقم هذا فإن ZAZZO زازو ذلك على سيؤكد وكما إذ والربهنة،

 الدراسية املستلزمات لبعض ترمجة يشكل إنه بل مبرسوم، حتديده يتم

  ).1(واالجتماعية

 بعض اعتماد إىل ببنيه دفع الذي هو إجباريا أصبح الذي فالتعليم

 إىل التوصل وبالتايل األطفال ذكاء على احلكم يف البيداغوجية املؤشرات

 السن على سنة )11-10(العقلي  السن قسمة ميثل الذي) 70(الرقم 

  ).ةسن15(النهائي 

                                                           
  Binet – Simon - Zazzoميثل هذا االجتاه كل من  *

1
 Zazzo, R. Les débilités mentales, Paris, Armond Colin, 1969, p.15 
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 وبفعل أصحابه إن حيث االجتماعي، التكيف يف يتمثل الثاين

 هو الذي العقلي، التأخر أن يرون االجتماعية الكفاءة مفهوم على تركيزهم

 تترمجه االجتماعي، التكيف يف أمهية أقل أو أكثر اضطرابات عن عبارة

 يةبكيف العيش على قدرم وعدم عقليا املتأخرين األفراد كفاءة عدم أساسا

  ).**(الرشد سن يف مستقلة

 التغريات عن اجلديدة االكتشافات أساس وعلى املفهوم هذا لكن

 عقليا، املتأخرين تربية إعادة يف االجتماعية للعوامل اهلام الدور مث التكوينية

 رأسها وعلى وأبعاده، مضامينه عن تعبريا أكثر جديدة لتحديدات سيخضع

 ;A ; A)للقصور العقلي  األمريكية اجلمعية اقترحته الذي التعريف هذا

M ; D) "بشكل يقل الذي العام العقلي االشتغال إىل العقلي يشري التأخر 

 ويتمظهر التكيفي السلوك يف قصورات وجوده وتصاحب املتوسط عن دال

 ومنذ أضحى، الذي هو التعريف هذا أن والواقع). 2"(النمائية  الفترة خالل

 ألسباب وذلك الواسع بالتداول حيظى رن،الق هذا من السبعينات أواخر

  ).3(مقدمتها ويف عديدة

 لسن املطابقة االدعاءات جمموع على العقلي التأخر حتديد يف التركيز-

 احلركية احلسية السلوكات أمهية على سيؤكد النمائي املنظور وهذا.املتأخر

 ىوعل التمدرس سن خالل املدرسية االدعاءات وعلى األوىل الطفولة خالل

 . الرشد سن خالل مهين-السوسيو االستقالل

                                                           
  .Dollص ميثل هذا االجتاه وبشكل خا **

2
 Lambert, J.L., Introduction à l'arriération mentale, Bruxelles, Mardaga, 1978, p.15. 

3
 Lambert, J.L., Ibid, p.19. 
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 التكيف ومعيار العقلي املستوى معيار على نفسه اآلن ويف التأكيد-

 . االجتماعي

 لفكرة الواضح الرفض مع للفرد احلايل الوصف على التركيز-

 . الثابتة العقلية اإلمكانيات

 العقلي التأخر بني التفريق يتفادى كان وإن التعريف هذا إن-

 التصورات عن خيتلف فإنه مثال، كالفصام األخرى العقلية األمراضو

 التأخر تعترب كانت واليت اخلمسينات حدود إىل سائدة كانت اليت التقليدية

 معها يستحيل نورولوجية اضطرابات يف أسباا تكمن مرضية حالة العقلي

 . والتربية العالج

  واألسباب التصنيف- ب

 من واسعة بالئحة العقلي التأخر ظاهرة يف البحث مسار يزخر

 األفراد تباين فأمام. األشكال واملتنوعة املضامني املتعددة التصنيفات

 الذي احلد إىل كثرية تصنيفات تقترح أن الضروري من كان عقليا املتأخرين

 له علمي ختصص كل بإمكان األحرى على أو جمتمع كل بإمكان معه أصبح

 وهي. للتصنيف اخلاص نظامه على يتوفر أن العقلي التأخر مبيدان ارتباط

 درجات على تركز اليت تلك بني العموم على تتراوح جندها اليت التصنيفات

) العميق التأخر - املتوسط التأخر- اخلفيف التأخر(ومستوياته  العقلي التأخر

 - داخلية وذاتية(وحمدداته  العقلي التأخر أسباب على تبىن اليت وتلك

  ).وسوسيوثقافية سيكوعاطفية - ومرضية وراثية - ةوموضوعي خارجية

 يف أمهيتها وعن التصنيفات هذه عن اإليضاحات بعض تقدمي وقبل

 مت اليت احملددات أن على التأكيد ضرورة نرى العقلي، التأخر عن احلديث
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 مستويات لثالثة تبعا تتوزع التأخر هلذا رئيسية كأسباب اآلن حىت اختاذها

  ).4(أساسية

ال  واليت العادية التكوينية التغريات يف تتجلى اليت األسباب والأ هناك

  .بالوراثة هلا عالقة

 واألمراض الوراثية التغريات يف تتمثل اليت األسباب ثانيا وهناك

 ميكن اليت املرضية العوامل عن فضال الكروموزومية، والتشوهات التكوينية

  . معرفتها

 يف تعود اليت السوسيوثقافيةو عاطفية السيكو األسباب أخريا وهناك

 القصورات بعض إما بفعل وذلك اجتماعي أو سيكولوجي مصدر إىل العمق

 اإلمهال فيها يطغى هامشية جمموعة إىل االنتماء وإما التربوية واألخطاء

  . األسروية والرعاية الثقايف التحفيز على السيئة واملعاملة

 وعلى ومستوياته العقلي التأخر درجات على تركيزها بفعل إذن،

 تندرج ألن قابلة التصنيفات هذه خمتلف أن فاملالحظ وحمدداته، أسبابه

 Klarke (1975)و Clarke من كل يقترحها اليت اخلطاطة ضمن

  ).5(اآليت النحو على املداخل ثالثي نظام على تنبين واليت

 

  عادي تكويين تغري

 

  ثقافية سوسيو عوامل

 

                                                           
4

 Lafon, R. Vocabulairre de psychologie, Paris, PUF, 1969, p.415. 
5

 Lambert, J.L., Op.Cit. p.20-21. 
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 )باطولوجي(مرضي  أصل

 

75                         50                  20                 
0 

  

 

 تتراوح الذي التأخر هذا من قسما إن القول ميكن اخلطاطة، هلذه تبعا

 التغري أسباب أوىل جهة من حتكمه) 75و 50(بني  عناصره ذكاء معامالت

 اآلخر القسم وأما. ثقافية سوسيو أسباب ثانية جهة ومن العادي التكويين

 مرضية أصول إىل أسبابه فتعود 50عن  عناصره ذكاء معامالت تقل والذي

 الذكاء ملعامالت التقليدية األرقام يف املتمثل املدى هذا أن والواقع. خالصة

 متنوعة، تصنيفات القتراح املالئم اإلطار شكل قد) 75و 0(بني  الواقعة

 قدما أكثرها كان وإذا. مستوياته وتعيني العقلي التأخر درجة حتديد قوامها

واألغبياء ) 20إىل  0ذ من .م(  البلهاء: يف عقليا املتأخرين يرتب الذي هو

 جيب فإن ما) *)(75إىل  50من  ذ .م(واملعتوهني ) 50إىل  20من  ذ.م(

 اللغوي القاموس يف موقع بأي حتظى تعد مل األلفاظ هذه أن هو إليه التنبيه

  . العقلي للتأخر

سنة ) .O.M.S(للصحة  العاملية املنظمة ياتتوص أساس فعلى

 أصبح) A.A.M.D(العقلي  للقصور األمريكية اجلمعية وقانون 1968

  :درجات أربع يف يتحدد عقليا املتأخرين تصنيف

  )75-70 ±إىل  55-50 ±ذ من .م(اخلفيف  العقلي التأخر

                                                           
  .اءمعامل الذك): ذ.م(نعين بالرموز  *
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  )55-50 ±إىل  35 ±ذ من .م(املعتدل  العقلي التأخر

  )35 ±إىل  25-20 ±ذ من .م(صارم ال العقلي التأخر

  )25- 20 ±إىل  10- 0 ±ذ من .م(العميق  العقلي التأخر

 هل: هو التصنيفات هذه هامش على يطرح الذي اهلام السؤال لكن

  ? معىن وبأي ? عقليا املتأخرين تصنيف فعال جيب

 والدواعي املتطلبات من موعة يستجيب هؤالء تصنيف كان إذا

 وامليزانيات التشريع أبواب يفتح حيث سواء، حد على والعلمية اإلدارية

 اإلشكال فإن عقليا، املتأخرة الطفولة يف البحث جمال ويهيئ واخلدمات

 العقلي باملتأخر معني شخص وسم حيدثها قد اليت اآلثار يف يتجلى املطروح

.  
 هلذا العلمية الفعاليات بعض افردا اليت الساخنة النقاشات ضوء على

 التأخر درجة حسب التصنيف أن نعتقد ،)**(األخرية السنوات يف املوضوع

 هؤالء أن إذ والصارم، العميق التأخر ذوي لألفراد بالنسبة قبوله ميكن

 األفراد إىل يرجع فيما أما خاصة، وتربوية اجتماعية مساعدة يستوجبون

 تعلم صعوبة يف خاص بشكل واملتمثل واملعتدل اخلفيف العقلي التأخر ذوي

 وال " عقليا املتأخرين " تسمية يستحقون ال فإم الدراسية، املواد عضب

 تعليم حنو توجيههم على العمل هو املفروض إذ خاصة، مؤسسات يف العزل

  . ورغبام متطلبام يوافق مدرسي

  واملظاهر اخلصائص- ج

                                                           
نقصد بشكل خاص األفكار اليت تضمنها التقرير الذي أجنزه فريق من اخلرباء العاملني يف جامعـة   **

Vandabilt بالواليات املتحدة األمريكية حول مشكل اإلعاقة مبا يف ذلك اإلعاقة العقلية.  
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 مثل العقلي للتأخر املعروفة التقليدية اخلصائص عن فضال

 عدم مث والعاطفية واللغوية اإلدراكية و واحلركية احلسية االضطرابات:

 هناك الدراسي، التوافق وعدم والعدوانية والنكوص االنتباه وعدم املهارة

 الثالث املواصفات يف اختصارها ميكن اليت األساسية املظاهر من جمموعة

 l'hétérochronie النمو يف الزمين االتساق يف تتحدد األوىل: التالية

 ينمو العادي الطفل مع وباملقارنة العقلي املتأخر أن املؤكد نم أصبح حيث

). 6(السيكوبيولوجي النمو قطاعات ملختلف تبعا خمتلفة بسرعات ويتطور

 البطيء النمائي اإليقاع العقلي، للتأخر األساسية املظاهر من أنه هذا ويعين

 ستوياتم عند أخرى أحيانا والنهائية أحيانا املتقطعة بالتوقفات املطبوع

 سوى خيتلفون ال والعاديني املتأخرين أن إىل التوصل مت إذ معينة، تكوينية

 املعرفية البينات تكون مييز ما فإن وبالتايل املعريف، منوهم سرعة طريق عن

  . االكتمال وعدم والتوقفات البطء مظاهر هي املتأخرين عند

 la viscosité التكوينية امليوعة أو اللزوجة يف تتجلى الثانية

génétique حيث املختل، التوازن على العقلي املتأخر عند ترتكز اليت 

 ميكنه اإلجرائي، للتنظيم األولية األشكال إىل وبوصوله الذي األخري هذا إن

 تؤدي اليت واحليوية والفضول االهتمام أن لو كما عديدة لسنوات يبقى أن

 إىل املرور وبالتايل لولاحل وإجياد اجلديدة املشاكل طرح إىل العادي بالفرد

 احلال بطبيعة يوضح املختل التوازن فهذا. عنده تنعدم عليا، مستويات

 والالحقة السابقة املراحل بني املستمرة والتذبذبات السن يف اهلامة الفوارق

 حيث بالسرعة، يتميز العادي الفرد عند االرتقاء كان إذا أنه هذا ومعىن.

                                                           
6

 Zazzo, R., La notion d'hétérochronie, in M.Mirabail, La débilité mentale de l'enfant, Toulouse, 

Privat, 1979,p.166-168. 
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هو  العكس فإن أعلى، مستوى إىل عنيم مستوى من مباشر انتقال هناك

 اختالل استمرار وبفعل االرتقاء أن إذ العقلي، املتأخر عند جنده الذي

 حىت السابقة واملستويات املراحل ببصمات مفعما يبقى طويلة لفترة التوازن

  ).7(أعلى مستوى صاحبه بلوغ أثناء

 النمائية الليونة من بنوع حيتفظ االرتقاء هذا أن فاملؤكد ذلك مع لكن

Plasticité développementale على باالعتماد تسمح اليت 

 املعريف النمو حتقيق قصد املعرفية واملساعدة اإلجرائي التعلم برامج

  ).8(املالئم

 l'inértie العقلي اجلمود يف فتتمثل الثالثة املواصفة أما

oligophrénique والتعميم التجريد عمليات منو تأخر يف يتجلى الذي 

 املوضوعات لتعميم الالزمة السمات تعيني يف للغة الناقصة املسامهة ويف

 العموم على يفشلون االضطراب هذا من يعانون الذين املتأخرون فاألطفال.

 على إن املعرفية أدوام تشغيل ويف الالزمة العقلية العمليات إجناز يف

 الذي العقلي داجلمو إن .معاجلتها مستوى على أو املعلومات التقاط مستوى

 يبقى والتعميم التجريد عمليات على العميق التشويش هذا يف أساسا يتحدد

  ).9(عقليا املتأخرين من لعدد املعريف االشتغال على املسيطر املظهر هو

 :واملشاكل املعطيات مستوى على: 2.1

                                                           
7

 Inhelder, B., « La viscosité génétique », in M.Mirabail, Op.Cit., p.195-197. 

 8
Paour, J.L. « Retard mental et aide cognitive », in J.P. Caverni, Psychologie cognitive, 

Grenoble, PUG, 1988, p.194. 
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 جمتمع، أي يف العقلي التأخر ظاهرة حجم حتديد عملية أن الواقع

 أي إن أوىل جهة فمن: اثنني العتبارين وذلك األساسية ءاتاإلجرا من تعترب

 الظاهرة هذه على املسؤولة األجهزة لدن من ختطيط أي أو تنموي مشروع

 هذه مثل إن ثانية جهة ومن. الرقمية املعطيات من سلسلة يستوجب

 احلد سبيل يف اتمع ا يقوم اليت اهودات بتقومي تسمح اليت هي املعطيات

  . الظاهرة هذه ومشاكل آثار من تخفيفال أو

 حمددة نسبة حول االتفاق األحرى على أو حتديد صعوبة رغم و

)  %3(نسبة  اعتبار حول حاصل شبه اإلمجاع أن فالثابت العقلي، للتأخر

 وهي. عقليا املتأخرين األفراد على دالة كقيمة للسكان العام اموع من

  :التايل النحو على التأخر لدرجات بعات فرعية نسب إىل تتوزع اليت النسبة

 %2,5اخلفيف  العقلي التأخر-

  %0,4 والصارم املعتدل العقلي التأخر-

 %0,1العميق  العقلي التأخر-

 لظاهر احلقيقي احلجم حول التساؤل ميكن التحديد هذا ضوء على

 وأساليب تعيينها إجراءات وعن لفاس احلضري باملدار العقلي التأخر

 من أنه التأكيد ميكن ذلك على وكإجابة. عالجها ائلووس تشخيصها

 بلد يف الظاهرة هلذه الفعلي احلجم معرفة إىل الوصول جدا الصعب

 للدراسات التام الغياب بفعل وذلك كفاس، مدينة أويف كاملغرب،

 يف العقلي التأخر حاالت عن الدقيقة امليدانية والبحوث الالزمة اإلحصائية

  . املختلفة السكانية معاتوالتج واملدارس األسر

 معاينة قصد فاس مدينة مستوى على ا قمنا اليت احملاوالت كل فرغم

 والعوائق الصعوبات خمتلف أن إال احلقيقية وأبعادها أمهيتها يف الظاهرة هذه
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 من اخلروج من نتمكن مل وهلذا .الغاية هذه حتقيق دون حالت واجهتنا اليت

 املعامل فيها نرى اليت األساسية الحظاتامل ببعض سوى احملاوالت هذه كل

 اليت املالحظات وهي بفاس، عقليا املتأخرين األطفال واقع عن للتعبري القابلة

  :التالية الثالثة األبعاد على باالعتماد مضامينها بعض عن التعبري ميكن

 :التشخيص حيث من: 1-2-1

 التأخر حجم مبعاينة يسمح الذي احلد إىل دقيق غري جممله يف أنه يبدو

 ويف املستشفيات يف املعتمد فاألسلوب. عالجه وإمكانية ودرجته العقلي

 املعاينة على الغالب يف يقتصر املؤسسات بعض ويف اخلاصة العيادات

 تصنيف معه يصعب الذي األمر التأخر، لتشخيص األسرة مع واملقابلة

 ال األمر نفإ وهلذا. تطبق ال اإلكلينيكية االختبارات أن دام ما درجته

 الرجوع مث األدوية لالئحة الكامل والتحديد للحالة الوصف حدود يتجاوز

  . األسرة إىل ا

  :العقلي للتأخر نسب أربع بني اإلطار هذا يف التمييز ميكن و

 البسيط العقلي التأخر ذوي األفراد من ضئيلة نسبة أوال هناك - 

 الضطراباتا: مثل واضحة مرضية باضطرابات الغالب يف املصاحب

 قصد عنهم الكشف يتم الصرعية، والنوبات اجلسدية والتشوهات السلوكية

 طبيب(الطبيب  على أسرهم لدن من عرضهم بعد حاالم تشخيص

مبكرة  مرحلة ويف)  النفسي األخصائي  -العقلي  الطبيب -  األطفال

  ).املثال سبيل على  Follingو Down مرض (

 يف املتواجدين العقليني املتأخرين من ىأخر ضئيلة نسبة ثانيا هناك - 

 عن وإما احمللية السلطات طريق عن إما ا أحلقوا اليت اخلريية الدور بعض

 هؤالء عرض ورغم. م والتكفل رعايتهم من تتمكن مل اليت أسرهم طريق
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 بطريقة يعيشون فإم عنهم الكشف قصد األطباء بعض على آلخر حني من

 . مهمشة

 الكشف يتم الذين العقليني املتأخرين من هامة نسبة ثالثا، هناك - 

 بعض إدارات طرف من عليهم أحيلوا أن بعد األطباء بعض لدن من عنهم

 مستوى على معلميهم وخاصة مبالحظات أخذت اليت التعليمية املؤسسات

  الدراسي تأخرهم عن فضال والتعبري اللغة واضطرابات والتذكر الفهم عسر

 أو كشف بدون تبقى اليت هي جدا، كبرية ةنسب أخريا وهناك - 

 واجلهل أحيانا والكتمان والتستر أحيانا والالمباالة اإلمهال نتيجة تشخيص،

  . أخرى أحيانا الوعي وعدم

 العالج حيث من: 2.2.1

  :للعالج وسائل ثالث بني هنا التمييز ميكن

 األمري مؤسسة وهي اآلن، حىت واحدة مؤسسة سوى توجد ال -

 عنصر 64: يف حاليا تتحدد االستيعابية طاقتها. اخلريية اهللا دعب موالي

 يوجدون عنصر) 20(إىل  باإلضافة ،)سنة 20و 4(بني  أعمارهم تتراوح

 خفيف، عقلي تأخر من يعانون هؤالء أغلب كان وإذا .االنتظار الئحة يف

 الذي التربوي اخلبري ذلك يف مبا املؤسسة على املشرفني اعتقاد حد على

 وأن خاصة الشك إىل يدعو احلكم هذا أن هو املؤكد فإن به، ينونيستع

 حتيل اليت اجلهات وتتمثل .املتخصص التكوين إىل يفتقرون املشرفني هؤالء

 . العقلية األمراض وأطباء األطفال أطباء يف املؤسسة على األطفال هؤالء

 مدار على تزوره الذي العقلية لألمراض احلسن ابن مستشفى هناك-

 باضطرابات املصاحب العقلي التأخر ذات احلاالت من جمموعة سنة كل

 بلغ وقد. أسرها من مببادرة وإما املدرسية املؤسسات من بتوجيه إما متنوعة
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 ومعها عائلتها إىل وأعيدت املستشفى زارت اليت للحاالت العام اموع

  . 1994سنة  خالل حالة280: إىل دوائية وصفات

 تتردد الذين النفسيون واألخصائيون األطفال أطباء هناك وأخريا -

 مث دوائية وصفات على للحصول إما العقلي التأخر حاالت بعض عليهم

 على النفسي، األخصائي لدن من خاصة إلحالتها، وإما العائلة إىل الرجوع

 . إدماجها قصد )التقليدية الصناعة( املهنية القطاعات بعض

 :املواقف حيث من: 3.2.1

  :اتمع ومواقف واملعلمني اآلباء مواقف بني هنا مييزالت ميكن

 املتأخر إىل النظر بني تتراوح فهي واملعلمني اآلباء مواقف فبخصوص

 وبني لآلباء بالنسبة فيه مرغوب غري كشخص أو عادي كفرد العقلي

  . للمعلمني بالنسبة للتربية قابل غري كعنصر اعتباره

 يف اجلهود ببعض يتميز كان وإن فإنه اتمع موقف خبصوص أما

 اجتاهه يف ذلك مع يبقى أنه إال ورعايتها، عقليا املتأخرة الطفولة خدمة جمال

 هلذه بالنسبة وحىت. والتهميش والصمت والالمباالة باإلمهال مطبوعا العام

 عليه يغلب إطار ضمن اخلدمات تقدمي هو عليها الغالب الطابع فإن اجلهود

 حقوق من حقا اعتبارها مبدأ من االنطالق وضع واإلحسان الشفقة طابع

  . اتمع واجبات من وواجبا الطفل

 ما العقلي التأخر ظاهرة أن إذن يتضح املالحظات هذه أساس على

 حجمها حتديد معه يستحيل الذي األمر الواضح، لإلمهال عرضة عندنا تزال

 على املسؤولة واإلدارات لألجهزة بالنسبة فحىت .املطلوبة بالدقة وأبعادها

 املندوبية والرياضة، الشبيبة وزارة الصحة، وزارة(اتمع  من الشرحية هذه

 تصلها اليت الشهرية التقارير على سوى تتوفر ال جندها) للمعوقني السامية
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 هذه يزورون الذين عقليا املتأخرين ألعداد واملتضمنة املستشفيات بعض من

 العادة يف يعرضون ال هؤالء أمثال من كبريا عددا أن العلم مع هذا األخرية،

 يدعم ما وإن. املستشفيات يزورون وال التشخيص قصد الطبيب على

 تعتمد تزال ال نفسها واإلدارات األجهزة هذه أن هو الطرح هذا صواب

 حجم حتديد قصد للصحة العاملية للمنظمة)  %3(نسبة  على اآلن حىت

  . تقريبية بصفة ولو الظاهرة هذه

 لواقع بالنسبة ومصداقيتها املالحظات هذه وجاهة على ةوللربهن

 التقديرات بعض إىل اإلشارة ضرورة نرى بفاس، عقليا املتأخرة الطفولة

 بعض على وإما للصحة العاملية املنظمة مؤشرات بعض على إما املبنية األولية

 رأم أعين عندنا، يزال ما األمر ألن جهيد جهد بعد إليها توصلنا اليت النسب

  . واإلمهال والكتمان التستر يستدعي الظاهرة، هذه

 اإلحصاء حسب سكانه تعداد يصل حيث ككل، املغرب أخذنا إذا

 عقليا املتأخرين نسبة أن اعتربنا وإذا نسمة، مليون 27حوايل  إىل األخري

 التقديرات إىل الوصول األقل على أمكننا ،)%3(هي  املختلفة بفئام

  ):*(التالية األولية

 الوطين الصعيد على العقليني للمتأخرين العدد التقديري فبخصوص-

 .عنصر 810000إىل  يصل

 التأخر درجات تصبح العدد هذا على الفرعية النسب طبقنا إذا و

  :التالية لألعداد تبعا الوطين الصعيد على موزعة العقلي

 675000اخلفيف  العقلي التأخر-

 108000املتوسط  العقلي التأخر-

                                                           
  .1980النسبة املذكورة مستقاة من إحصائيات املنظمة العاملية للصحة لسنة  *
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 27000العميق  العقلي خرالتأ-

 بفاس، عقليا املتأخرين لألطفال التقديري العدد خبصوص أما-

 7869يف  فيتحدد ،)سنة 14و سنة من أقل(بني  أعمارهم واملتراوحة

 التأخر درجات تصبح العدد هذا على الفرعية النسب طبقنا إذا). **(عنصر

 :التالية لألعداد تبعا موزعة العقلي

 ،6558خلفيف ا العقلي التأخر-

 1049املتوسط  العقلي التأخر-

 262العميق  العقلي التأخر-

 املبنية التقديرية املعطيات هذه خبصوص املمكنة التحفظات كل ورغم

 الوحيدة املؤشرات مبثابة ذلك مع نعتربها فإننا النظرية، النسب بعض على

 التأخر هرةظا واقع عن ما حد إىل التعبري جمال يف اآلن حىت لدينا املتوفرة

  . لفاس احلضري باملدار العقلي

 المدرسي واإلدماج العقلي التأخر ظاهرة -2

 العقلي التأخر ظاهرة إىل التطرق من ا اخلروج ميكن خالصة أهم إن

 املوحد املوضوع تشكل ال الظاهرة هذه أن هي العامة، ومالبساا

 كلها هرها،مظا و درجاا وتنوع وأشكاهلا أسباا فتعدد. واملتجانس

 إكلينيكي ككيان عقلي تأخر يوجد ال أنه على تؤكد ووقائع معطيات

 الذي العنصر يشكل العقلية القدرة يف العام النقص كان وإن فحىت. باملفرد

 نفسه املشترك القاسم هذا ضمن أنه فاملالحظ الظاهرة، هذه مضامني يوحد

                                                           
 14و 0(، فإن عدد األطفال املتراوحة أعمارهم بـني  1992حسب التقديرات اإلحصائية لسنة  **

ويشكل هذا العدد اموع الـذي اعتمـدناه يف   . طفل 329.262: مبدينة فاس يصل إىل) سنة

  .استخراج نسبة األطفال املتأخرين عقليا بفاس
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 لتكيفل ووسائل إمكانيات تستلزم ومتنوعة عديدة حاالت تندرج

  . خمتلفة تربوية وسلوكات

 عقليا، املتأخرين األطفال عدد فإن الرمسية، اإلحصائيات غياب ويف

 7869يف  لفاس احلضاري باملدار يتحدد ذلك إىل اإلشارة سبقت وكما

 يف بنواقص يتميزون الذين املتأخرين من اهلام العدد هذا أن والواقع. عنصر

 من املنع بأساليب يواجهون ما عادة عيةاالجتما وكفاءام العقلية قدرام

 مباشرة من الرفض مث والتحصيل للتربية قابليتهم عدم بدعوى الدراسة متابعة

 " كمثال احلسن ابن مستشفى " املستشفيات داخل والعالج التطبيب

  . الكفاية فيه مبا مرضى ليسوا أم بدعوى

 كثريينال أعني يف تربئ كانت وإن التربيرات هذه أن واحلقيقة

 تعمل ال فإا األطفال، هؤالء عن التخلي يف واملستشفى املدرسة مسؤولية

 ال حبيث وتأزميها، وضعيتهم وميش وتعميقها إعاقتهم تكريس على إال

 بعض إىل اللجوء وهو توفر ما إذا واحد، خيار سوى أمامهم جيدون

  . اخلاصة و اخلريية املؤسسات

 والتهميش الرفض على إال تبعث ال اليت الظروف هذه ظل يف

 والوسائل اإلمكانيات ما هي نتساءل الذريع والفشل والالمباالة واإلمهال

 ميكن اليت الوظيفة هي وإدماجهم؟ وما األطفال هؤالء ملعاجلة املتوفرة

 هذين على اإلجابة سنحاول ? النطاق هذا يف ا تقوم أن للمدرسة

  :التاليتني لفرعيتنيا النقطتني على التركيز خالل من السؤالني

 :والتمدرس العقلي التأخر: 2-1

 من ال بالتمدرس عضويا ارتباطا يرتبط العقلي التأخر أن شك ال

 يف نقص فأي. والتربية العالج حيث من وال والتحديد التعريف حيث



49  خمترب األحباث والدراسات النفسية واالجتماعية                                                  الغايل أحرشاو، أمحد الزاهر

 ذلك تبني كما العقلي باملتأخر يؤدي النمو يف تأخر بسبب العقلية القدرات

 بعض وجدت فقد وهكذا. املتكرر الدراسي الفشل إىل الذكاء اختبارات

 فرنسا يف BINET مع القرن هذا أوائل منذ الغربية، التعليمية األنظمة

 يف األمريكية، املتحدة الواليات يف WECHSLERو TERMANو

 العاديني غري األطفال عن للكشف املالئمة املنهجية األدوات الذكاء مقاييس

 تأخر يكون اليت تلك وخاصة لينيالعق املتأخرين حاالت وتشخيص

 وقد. مثرية سلوكية أو جسمية أعراض بأية مصاحب غري خفيفا عناصرها

 La débilité mentale العقلية العتاهة مفهوم املمارسة هذه عن تولد

) 70و 50(بني  عناصره ذكاء معامالت تتراوح خفيف عقلي كتأخر

 الذين تمدرسنيامل من خاصة فئة يشكلون املعتوهني األطفال وأصبح

 على عجزهم أن اعتبار على التكميلية، أو املستقلة املدارس إىل يوجهون

 تعليم إىل إخضاعهم يستدعي العادية، التربوية واملناهج الطرق من االستفادة

 ومواصفاته العقلي تأخرهم بالضرورة يراعي وأطره وطرقه براجمه يف خاص

 من كبرية درجة على تكون ليتوا العقلي التأخر من األخرى األشكال أما.

 عالجها ويتم مبكرة بصورة عنها الكشف يتم ما فعادة ،"املرض"و احلدة

 مع لكن الرئيسي الدور الطيب اجلانب فيها يلعب خاصة مؤسسات يف

  .)*(استراتيجي وكهدف ضرورية كوسيلة بالتربية االحتفاظ

 جدال يثري يزال وما أثار قد قياسه وطرق الذكاء مفهوم كان وإذا

 التأخر أن هو إليه التنبيه جيب ما فإن املعنية، العلمية األوساط يف كبريا

 تطرح اليت الفكرية املشاكل حل عن العجز يف بالضرورة ينحصر ال العقلي

 التكيف عن العجز يف كذلك يتمثل إنه بل الطفل ذكاء على

                                                           
  .نقصد بشكل خاص األشكال املتمثلة يف التأخر العقلي املتوسط والتأخر العقلي العميق *
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 الستقاللا إىل يفتقد ذكائه ضعف إىل وباإلضافة العقلي فاملتأخر.االجتماعي

 أمس يف يكون حيث اليومية، احلياة مشاكل مواجهة من ميكنه الذي الذايت

 R يوضحها  مسألة وهذه. ورعايتهم اآلخرين مساعدة إىل احلاجة

.ZAZZO  (1964) العتاهة مييز الذي العقلي النقص أن على بتأكيده 

 من ختتلف جندها اليت اتمع مبتطلبات وحمكوما حمددا يكون ما عادة العقلية

  . آلخر سن ومن آلخر جمتمع

 حتديد مسؤولية اتمع إليها يوكل وثقافية تربوية كمؤسسة واملدرسة

 داللته العقلي للتأخر تعطي اليت فهي. حتقيقها على والعمل املتطلبات هذه

 هذا من يعانون الذين األفراد عجز على التأكيد خالل من وذلك احلقيقية

 الدراسي الفشل ويشكل. معها والتكيف طلبااملت االستجابة عن التأخر

  . العجز هذا عن يعرب الذي األساسي املظهر

 التعليمية الربامج مسايرة يستطيع ال العقلي املتأخر أن املعروف فمن

 الفشل يف ما يقع غالبا إذ العاديني، األطفال عند جندها اليت بالصورة

 الفشل كان إذا أنه الإ. وأسرته معلميه جمهودات رغم الذريع الدراسي

 ال يعين هذا فإن العقلي للتأخر األساسية املظاهر أحد يشكل الدراسي

 الدراسي الفشل أن املؤكد من صار حيث األخري، هذا يف اختزاله إمكانية

 الفشل يعين األخري هذا كان فإذا. العقلي التأخر غري أخرى أسباب حتكمه

 من عدد نتائج هعلي تدل ما حسب صحيح غري فالعكس الدراسي

نسبة  أن الدراسات هلذه اإلحصائية املعطيات من اتضح إذ الدراسات،

 من ضئيلة نسبة إال ال تفسر اخلفيف التأخر ذوي التالميذ من) 2.5%(

 مخس خالل)  %25(إىل  تصل واليت الدراسي للفشل العامة النسبة

 رتبطةم الفشل هذا من كبرية نسبة وتبقى االبتدائي، من األوىل سنوات
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 هي الدراسي الفشل ظاهرة أن يعين ما وهذا. الذكاء غري أخرى بعوامل

 األطفال عدد بكثري يتجاوز األطفال من كبريا عددا متس ضخمة ظاهرة

 الفئة هذه عن والكشف التشخيص أمهية تظهر وبالتايل عقليا، املتأخرين

 فشل، حالة يف يوجدون الذين اآلخرين األطفال عن متييزهم قصد األخرية

 اضطراب حالة أو بالقراءة خاصا اضطرابا تشكل اليت الديسلكسيك كحالة

 الفشل إىل كلها تؤدي اليت األسروية املشاكل بعض حالة أو وجداين

  . الذكاء يف نقص هناك يكون أن دون الدراسي

 قد الدراسي الفشل حول املغرب يف أجريت اليت الدراسات كل إن

 كاملستوى املتغريات، بعض على لتركيزا خالل من عامة بصورة تناولته

) مدينة / بادية(اجلغرايف  واالنتماء لألسرة والثقايف واالجتماعي االقتصادي

 تم اليت للدراسات تام غياب هناك حني يف التربوية، املتغريات وبعض

 االجتاه هذا مع وباملوازاة أنه واحلقيقة. بالتمدرس عالقته يف العقلي بالتأخر

 سيكولوجية عن متعمقة حتليلية دراسات إىل حاجة يف فنحن ويالسوسيوترب

 هؤالء مصري ألن هذا نقول. دراسي فشل حالة يف املوجودين األطفال

 واقعهم تطبع اليت واتمعية واألسرية املدرسية الشروط ظل ويف األطفال،

 والتهميش الذريع الفشل إال يكون أن ال ميكنه فاس، يف عايناه كما

 وضعيتهم وبفعل الذين األطفال من خاصة فئة يشكلون إم. االجتماعي

 يف إدماجهم حتقيق قصد فعلية ومساعدة خاصة رعاية حيتاجون الصعبة

  . اتمع

 :التربوي والعالج العقلي التأخر: 2-2

 والوسائل اإلمكانيات ما هي للذكاء، كيماوية أقراص غياب يف

 األمر وكأن عالج عن احلديث ميكن العقلي؟ وهل التأخر لعالج املتوفرة
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 يشكو الذي الفرد حالة حتسني معه يستحيل وراثي-نورولوجي كاضطراب

 االختصاصات املتنوعة العلمية الدراسات فتقدم. بعيد زمن منذ وىل قد منه

 فتئت ما العقلي التأخر إىل ينظر كان الذي التصور فعلي؟ إن مبرض يتعلق

 بنظرة املتشائمة الطبية النظرة هذه تعويض ضرورة على يوم بعد يوما تربهن

 ظاهرة معاجلة إىل تسعى اليت احلالية فاملماراسات . تفاؤال وأكثر واقعية أكثر

 بقلة أخرى جهة ومن والتنوع بالكثرة جهة من تتميز جندها العقلي التأخر

  :متكاملة اجتاهات ثالثة يف تتلخص وهي. واملردودية الفعالية

 األطفال أطباء ميثله ، Thérapeutique عالجي اجتاه األول

 الوصفات من مجلة يف تدخالم تتحدد الذين النفس وعلماء العقل وأطباء

 العقلي بالتأخر اخلاصة االضطرابات لبعض التحليلنفسية التقنيات أو الدوائية

.  
 من كل وميثله ، Réeducation التربية عادة إ عن عبارة الثاين

-النفسي واألخصائي L'orthophoniste النطق تقومي يف األخصائي

 وبالضبط واحلركية اللغوية باجلوانب التوايل على يهتمان واللذان احلركي،

 احلسي اجلانب وباضطرابات لألول بالنسبة والكالم النطق بصعوبات

  . للثاين بالنسبة احلركي

 املتخصصون املربون ميثله ، L'éducation صرف تربوي الثالث

 كالنظافة األداتية السلوكات أهم عقليا املتأخرين عليمت على يعملون الذين

  ... األدوات بعض واستخدام والتعبري واللعب واألكل

 املمارسات هذه كل أن هو النطاق هذا يف عليه التأكيد جيب ما لكن

 وترفع عقليا املتأخرين معاناة من ما حد إىل ختفف كانت وإن واهودات،

 للتأخر اجلوهري اجلانب ال متس إاف تكيفهم، مستوى من عام بشكل



53  خمترب األحباث والدراسات النفسية واالجتماعية                                                  الغايل أحرشاو، أمحد الزاهر

 العالج من النوع هذا فإن العموم وعلى. العقلية القدرات يف واملتمثل العقلي

 العقلي التأخر أما والعميق، الصارم العقلي التأخر األوىل بالدرجة خيص

 جزئيا يكون ما غالبا والذي العالجي، األسلوب هذا إىل فباإلضافة اخلفيف

 خاص تعليمي نظام على املبين التمدرس على فيه يتم تركيزال فإن وثانويا،

 ومبراعاته الذي التعليمي النظام مبعىن. وأطره وبراجمه مناهجه حيث من

 مستوى على هامة تطورات بتحقيق هلم يسمح للمتأخرين العقلية للقدرات

 األنشطة وبعض)  واحلساب والكتابة القراءة ( املعارف بعض اكتساب

 يقوم اليت األسس من C.Freinet لفريين التربوية املبادئ عتربوت. املوازية

 وحاجاته الطفل رغبات من االنطالق: مقدمتها ويف التعليم هذا عليها

 النظام هذا وبفضل... اجلماعي العمل مث العمل يف وحريته إيقاعه واحترام

 هامة نسبة بإمكان أصبح اخلاصة وبيداغوجيته التكميلية ومدارسه التعليمي

 يدجمون حيث الدراسي، وفشلهم العقلي نقصهم يتداركوا أن املعتوهني من

 التقدم ورغم عناصرها فإن املتبقية النسبة أما العادية، األقسام يف جديد من

 قصد املهين التعليم إىل يوجهون والكتابة، القراءة تعلم يف حيققونه الذي

  . اجتماعيا إدماجهم

 هي تقدم مما ا اخلروج ميكن اليت األساسية اخلالصة كانت إذا إذن،

 التأخر آثار حمو مستوى إىل ترقى ال التربوي للعالج األساليب هذه أن

 املتأخر هل: اإلطار هذا يف نفسه يطرح الذي اجلوهري السؤال فإن العقلي،

 عاجزة تبدو اليت هي احلايل أسلوا يف التربية أن للتربية؟ أم قابل غري العقلي

 حييل السؤال هذا أن العقلي؟ الواقع املتأخر ذكاء ستوىم من الرفع عن

 مدى وبالتايل للتربية، الذكاء قابلية مدى وهي أساسية مسألة إىل بشقيه
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 منازع وبدون يشكل الذي الذكاء مستوى من الرفع يف النجاح إمكانية

  . العقلي التأخر آثار حمو حنو الرئيسي املنفذ

 فعلية، وكممارسة تطبيقي علمك احلديثة، التربية أن إىل ونظرا

 برامج بفضل والتطور للنمو قابلة عقلية كقدرة الذكاء إىل تنظر أضحت

 ميثل أصبح املعاصر مبفهومه التربوي العالج فإن مالئمة، وتقنيات ومناهج

 مبختلف الطيب العالج وأن خاصة العقلي، التأخر ملعاجلة احلامسة اإلمكانية

 املساعد أو املصاحب األسلوب حدود يتجاوز يعد مل وصيغه أشكاله

 La remédiation املعريف العالج أو املعرفية التربية وتعترب.

cognitive  ا احلايل الوقت يف الواعدة العلمية االجتاهات أحدلكو 

 جهة ومن العقلي التأخر ملعاجلة التطبيقي امليدان تشكل جهة من أضحت

  :مقدمتها ويف السابقة، ويةالترب احملاوالت لكل الفعلي البديل أخرى

 املتحدة الواليات يف السبعينات خالل طبقت اليت التعويضية التربية-

 من بالرفع الدراسي الفشل حماربة أجل من واسع نطاق وعلى األمريكية

 الضعيفة السوسيوثقافية األوساط أطفال وخاصة األطفال ذكاء مستوى

 . تتوخاها كانت اليت امةاهل النتائج بلوغ يف كبري حد إىل فشلت واليت

 عامل على فيه املبالغ وبتركيزه الذي للتربية السلوكي النموذج-

 خارج يعتربها كان اليت العقلية األنشطة عن بعيدا ظل والتعزيز اإلشراط

 . اهتمامه إطار

 عرفت اليت املختلفة والقدرات الذكاء قياس حركة هناك وأخريا-

 املطاف اية يف أبانت أا رغم القريب املاضي يف كبريين وانتشارا نشاطا

 . حلها يف سامهت مما أكثر مشاكل طرح إىل وأدت عقمها على
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 عليها تبىن اليت األساسية املبادئ J .Lautrey لوثري خلص قد و

  ):10(التالية الثالث املصادرات يف املعرفية التربية هذه

 بريلتد يستخدمها أن للفرد ميكن عامة معرفية إجراءات توجد-

 . اخلاص املعريف اشتغاله

 خاص بشكل العقلية التأخرات ويف الذكاء يف الفردية الفوارق ترجع-

 .الفرد عليها يتوفر اليت العامة املعرفية اإلجراءات سجل يف فوارق إىل

 .العامة املعرفية اإلجراءات هذه يتعلم أن سن أي يف فرد ألي ميكن-

 يف الفردية الفروق كانت اإذ إنه القول ميكن التحديد، هلذا تبعا

 اإلجراءات سجل يف فوارق إىل باألساس تعود العقلية التأخرات ويف الذكاء

 املعريف اشتغاله لتدبري ويستخدمها الفرد عليها يتوفر اليت العامة املعرفية

 مبعىن يتعلمها، أن عمر أي ويف فرد لكل ميكن اإلجراءات هذه فإن اخلاص،

 وبالتايل بفاعلية التفكري جيب كيف تعلم لتدريبل برامج طريق عن ميكن أنه

  . ذكاء أكثر الفرد يصبح أن

 األفراد ا يقصد ال املعرفية، للتربية العامة الصيغة هذه أن احلقيقة

 فشل حالة يف يوجدون الذين األفراد إىل أصال موجهة هي بل فقط العاديني

 وبفعل فهي. التاملشك حل ويف التعلم يف الصعوبات بعض يعانون الذين أو

 التأخر ظاهرة لدراسة كبرية دفعة أعطت قد املعريف التصور على انبنائها

 االشتغال مييز الذي للمشكل الدقيق التحديد على وساعدت وفهمها العقلي

 هذه أدت لقد هذا، من وأكثر. وتعلمهم منوهم املتأخرين ويعوق عند املعريف

 يف حىت للتربية خاصة والذكاء عامة فيةاملعر العمليات قابلية تبيان إىل التربية
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 هذا مصداقية عن تعرب كثرية ومعطيات وقائع وتوجد. العقلي التأخر جمال

  :التالينت النقطتني يف أمهها بإمجال هنا نكتفي الطرح،

 املستوى نفس عند يتوفرون والعاديني كل من املتأخرين كان إذا-

 يظهرون عقليا املتأخرين أن فاملالحظ متساوية، معرفية أدوات على النمائي

 .العاديني من جناحا أقل املشكالت حل وضعيات يف

 تتخلله متذبذب، منائي بإيقاع يتميزون عقليا املتأخرين أن رغم-

 معينة، تكوينية مستويات عند أخرى أحيانا وائية أحيانا متقطعة توقفات

 ببعض لكذ مع حيتفظ منوهم أن تبني اإلجرائية التعلمات برامج أن إال

 . واملرونة الليونة

 إىل L.Paour باور ذهب النقطتني هاتني بني والتوحيد وللربط

 حيث املتأخرين، عند املعريف االشتغال يف املزمن العجز عن منوذجه اقتراح

 مستوى بني كبري معريف بتنافر شيء كل وقبل أوال يتميزون هؤالء أن يرى

  . الستخدامها التلقائية والطرق املعرفية الكفاءات منو

 توظيف عن يعجرون فإم العقلي، منوهم مستوى كان فكيفما

 املعريف االشتغال يف املزمن العجز هذا ويعترب. فعالة بطريقة املعرفية أدوام

 فشل ويف النمو، يف التوقف أو التأخر حصول يف األساسية العوامل أحد

  ).11(املعاجلة قبةومرا املعلومات والتقاط املشكالت حل عمليات يف الفرد

 التطوير إىل حاجة يف يزال ما الذي النموذج هذا أن الواقع و

 العقلي التأخر مفهوم يطرحها اليت األسئلة أهم على جييب والتدقيق،

 ويؤسس للتربية الذكاء قابلية أوىل جهة من يوضح فهو. عالجه وأساليب
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 وذلك التربية ذهه لتحقيق املالئمة والربامج والتقنيات الطرق ثانية جهة من

 املتأخرين عند االشتغال ومشكل العجز لطبيعة الدقيق التحديد خالل من

 هناك الصدد، هذا يف استعماال واألكثر الفعالة الطرق ضمن ومن. عقليا

  R .Fuernstein لفرنشتان (.P.E.I) األدايت اإلغناء برنامج:

 حسنيلت de la granderie لدوالجرندري العقلي التدبري وبرنامج

 للتعلم كثرية برامج توجد كما عقليا، املتأخرين عند املعريف االشتغال

 النمو، يف عليا مستويات إىل به وتنتقل االرتقاء تغين واليت اإلجرائي

 أساليب عقليا املتأخرين لتعليم للحاسوب السيكوبيداغوجي واالستعمال

  . العقلي بنشاطهم والوعي املعريف اشتغاهلم ومراقبة ضبط

 ميكنها ال والتطبيقات الربامج هذه أن هو إليه، التنبيه جيب ما نلك

 تدعمها إا بل العادية، التعليمية املناهج تعوض أن األحوال من حال بأي

 وتطويرها، املعريف العالج طرق تعميم أن هذا ويعين باستمرار، وتعززها

 من تبقى ،وفعاليتها نتائجها تربز أن ميكن اليت التقومي عمليات وباخلصوص

 التأخر ظاهرة معاجلة جمال يف تربوي مشروع أي لنجاح الضرورية الشروط

  . مضبوطة وممارسات تطبيقات وفق العقلي
 


