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ً إعاقـة أم فقط صعوبة ؟ ھل ھي: صعوبات التعلم  ∗   حقا
  زیـد بن محمد البتـال . د

  أستاذ مشارك، قسم التربیة الخاصة، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود
  

 Learning disabilitiesلظھور مصطلح صعوبات التعلم السابقة  شھدت الفترة: الـمـلـخـص 
الخلل : لدراسي المنخفض مثلاستخدام عدد من المصطلحات لوصف مشاكل األطفال ذوي التحصیل ا

 specific languageاللغة المحددة  واضطرابات، minimal brain dysfunctionالبسیط في وظائف المخ ، 

disorders  واإلعاقة العصبیة ،neurological impairment  وحاالت قصور اإلدراك ،perceptual 

impairment، دیسلكسیا(القراءة ذوي اضطراب و(Dyslexia .  وألن ھذه المصطلحات تتسم بالغموض
  . وعدم الوضوح فإن ھذا المجال لم یُعد من مجاالت التربیة الخاصة في تلك الفترة

في  - التعلمإعاقات مصطلح  (Samuel Kirk)یل كیرك ئموااقترح صولحـل ھذه المشكلة ، 
كمصطلح  -المنصرم بمدینة نیویورك في أوائل الستینات من القرن أولیاء األمور اجتماع لمجلس 

ً یجمع بین مدلوالت مجموعة التصنیفات التي یكتنفھا الغموض، والتي  ً وسطا توفیقي عام یمثل حال
ومع ذلك لدیھم ) أقرانھممقارنة ب(كانت مستخدمة في ذلك الوقت لوصف األطفال ذوي الذكاء العادي 

ً بھذا المصطلح من قبل العاملین في مبادرة، تم االعتراف رسمالوبعد سنوات قلیلة من . مشاكل في التعلم یا
  . حقل التربیة الخاصة والحكومیة االتحادیة األمریكیة

ف     ي اللغ     ة العربی     ة م     ن قب     ل  Learning disabilitiesوق     د ت     رجم المص     طلح اإلنجلی     زي 
المختص    ین ف     ي المج    ال إل     ى ص     عوبات ال    تعلم، وإلعتق     اد الباح     ث أن ھ    ذه الترجم     ة ال تعك     س 

لی   زي، ف   إن ھ   ذه الورق   ة تھ   دف إل   ى توض   یح الترجم   ة الدقیق   ة وذل   ك م   ن م   دلول المص   طلح اإلنج
خ   الل التركی   ز عل   ى ع   دة أم   ور، ھ   ي ترجم   ة المص   طلح ، وظ   روف ظھ   وره، وتعریفات   ھ، وأس   باب 

وق    د تب    ین بع    د مناقش    ة ھ    ذه األم    ور، أن الترجم    ة ینبغ    ي أن تك    ون إعاق    ات ال    تعلم ال . المش    كلة
اض      ح إل     ى إعاق      ات ال     تعلم، وك      ذلك الظ      روف فالترجم     ة تش      یر وبش     كل و. ص     عوبات ال      تعلم

المص   احبة لظھ   ور المص   طلح تؤك   د الحاج   ة الماس   ة إل   ى مص   طلح إعاق   ات ال   تعلم لی   تم دم   ج م   ن 
یع     انون منھ     ا إل     ى مج     ال التربی     ة الخاص     ة وال     ذي یھ     تم أساس     اً بالتالمی     ذ المع     اقین، أیض     اً 

ألم   ر ال   ذي یؤك   د عل   ى التعریف   ات وأس   باب المش   كلة توض   ح أنھ   ا ذات منش   أ داخل   ي ف   ي الف   رد ، ا
  .أنھا إعاقة ولیست صعوبة

ــھ ـــالمقدمـ   : ـ
یعتبر مجال صعوبات ال تعلم م ن المج االت الحدیث ة نس بیاً ف ي حق ل التربی ة 

 visualالخاص ة مقارن ة بالمج االت التقلیدی ة المتع ارف علیھ ا كاإلعاق ة البص ریة 

impairment اإلعاق  ة الس  معیة  ، أوhearing impairment ، التخل  ف العق  ـلي  أو
mental retardation (Coles, 1989; Harwell, 1995) . فمج  ال ص  عوبات ال  تعلم

                                                
∗ .تم استخدام مصطلحي صعوبات التعلم وإعاقات التعلم بمعنى واحد     
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م ن  التربیة الخاص ة ل م یك ن معروف اً لغای ة منتص ف الس تینات كمجال من مجاالت
  . )(Kavale & Forness, 1995القرن الماضي 

 م؛ حیث قدمھ1963ظھر مصطلح صعوبات التعلم ألول مرة في عام ولقد   
أثناء حدیثھ أمام ) الخاصةأحد الرواد في حقل التربیة ( Samuel Kirkصاموئیل كیرك 

 والمختصین أعضاء أحد المجالس الوطنیة الذي یضم مجموعة من أولیاء األمور
 .(Mercer, 1991) لألطفال بالوالیات المتحدة األمریكیة التعلیمیةالمھتمین بالمشاكل 

ً وفي ھذا السیاق أورد كیرك أن ھ غیر قادرین على اكتساب المھارات "... ناك أطفاال
 ً ؛ وبعضھم ال یستطیعون اإلدراك عن طریق حاسة  deafاللغویة، ولكنھم لیسوا صما

؛ وبعضھم ال یستطیعون التعلم عن طریق أسالیب  blindالبصر، ولكنھم لیسوا مكفوفین 
یسوا متخلفین عقلیاً ، ولكنھم لordinary methods of instructionالتدریس العادیة 

mentally retarded ...ھذه المجموعة من األطفال ھم الذین لدیھم صعوبات في التعلم 
Learning disabilities"(Kirk & Kirk, 1976, P. 3-4) . ومنذ ذلك التاریخ أصبح ھؤالء

  .وعلم النفساألطفال محط اھتمام الباحثین والمختصین في میدان التربیة 
في اللغة العربی ة م ن  Learning disabilitiesطلح اإلنجلیزي وقد ترجم المص

والعتقاد الباح ث أن ھ ذه الترجم ة . قبل المختصین في المجال إلى صعوبات التعلم
س م دلول المص  لح اإلنجلی زي، ف  إن ھ ذه الورق  ة تھ دف إل  ى  لیس ت دقیق ة وال تعك  

ترجم  ة : ی  ة توض  یح الترجم  ة الدقیق  ة وذل  ك م  ن خ  الل التركی  ز عل  ى األم  ور التال
المصطلح ، وظروف ظھوره ، وتعریفاتھ الشائعة، وأسباب المش كلة ، وذل ك عل ى 

  :النحو التالي 
  : ترجمة المصطلح 

ف  ي اللغ  ة العربی  ة إل  ى  Learning disabilitiesت  رجم المص  طلح اإلنجلی  زي 
ة ونظراً العتقادنا أن ھذه الترجمة غیر دقیق. صعوبات التعلم بدالً من إعاقات التعلم

 Learning difficultiesوال تعكس مدلول المصطلح، حیث أن صعوبات التعلم یقابلھا 
دق ة أن ھ ذه الترجم ة ھ ي األكث ر .  Learning disabilitiesبینما إعاقات ال تعلم یقابلھ ا 

، بدالً م ن ص عوبات ال تعلم وذل ك تأسیس اً عل ى م ا ذك ر ف ي الكثی ر م ن المع اجم للمصطلح
لإلش ارة إل ى اإلعاق ة ول یس  disabilitiesذل ك اس تخدم المص طلح  باإلضافة إل ى. اللغویة

 PLالصعوبة في  كثیر من النصوص اإلنجلیزیة ومنھا القانون الفی درالي األمریك ي الع ام 

94/142  .  
  : الظروف المصاحبة لظھور المصطلح 

السابقة  أن الفترة) Hallahan & Kauffman, 2000(ذكر ھاالھان وكوفمان 
استخدام عدد من شھدت ) م1960إلى  1930من عام (صطلح لظھور الم

الخلل : المصطلحات لوصف مشاكل األطفال ذوي التحصیل الدراسي المنخفض مثل
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، وإضطرابات اللغة minimal brain dysfunctionالبسیط في وظائف المخ ، 
 neurological، واإلعاقة العصبیة  specific language disordersالمحددة 

impairment وحاالت قصور اإلدراك ،perceptual impairmentاضطراب ، و
   . Dyslexia)دیسلكسیا(القراءة 

وألن ھ ذه المص  طلحات ذات دالالت مختلف  ة وك  ذلك تتس  م ب  الغموض وع  دم 
ل م یُع د م ن مج االت التربی ة الخاص ة  –إعاقات التعلم  –الوضوح فإن ھذا المجال 

م ن والمعلم ین  م وراألأولی اء المھتم ون مث ل في تلك الفترة، مما أدى إلى معان اة 
من حضور فصول التربیة الخاصة وذلك لع دم وج ود  لھؤالء التالمیذاح ـعدم السم

. (Hallahan & Kauffiman, 2000) ل  دیھم visible handicapsإعاق  ات ظ  اھرة 
 التعلم إعاقةفي التعلم یبدو طبیعیاً في كل شيء، سوى أن  إعاقةالذي لدیھ  فالتلمیذ

ً من تقدمھ في مجال الدراسة وقد أشار أحد الباحثین، إلى ذلك، في  .لدیھ تحد كثیرا
ً إعاق ات ال تعلم بأنھ ا عب ارة ع ن إعاق ة خفی ة  معرض وصفھ لھذه المشكلة، معرفا

فھي لیست بادیة للعیان كما ھو الحال في اإلعاقات .  hidden handicap) مستترة(
    .الجسمیة أو الحسیة

مصطلح  (Samuel Kirk)یل كیرك ئموااقترح صشكلة ، ولحل ھذه الم
بمدینة نیویورك في أوائل أولیاء األمور في اجتماع لمجلس  - التعلمإعاقات 

ً یجمع بین  -الستینات من القرن المنصرم  ً وسطا كمصطلح توفیقي عام یمثل حال
مدلوالت مجموعة التصنیفات التي یكتنفھا الغموض، والتي كانت مستخدمة في 

ومع ذلك لدیھم ) أقرانھممقارنة ب(لك الوقت لوصف األطفال ذوي الذكاء العادي ذ
أولیاء األمور والمختصون وعلى ضوء ما تقدم، اتفق . مشاكل في التعلم

مضامین یشتمل على المجتمعون في نیویورك على مصطلح إعاقات التعلم والذي 
ً علیھ، قام ھؤالء . تعلیمیة ودالالت تربویة بتأسیس جمعیة األطفال تمعون المجوبناءا

 (Association for Children with Learning Disabilities) ذوي إعاقات التعلم
ً باسم   Learning Disabilities)التعلم إلعاقات الجمعیة األمریكیة "والمعروفة حالیا

Association of America) . بھذاالوبعد سنوات قلیلة من ً  مبادرة، تم االعتراف رسمیا
 المصطلح من قبل العاملین في حقل التربیة الخاصة والحكومیة االتحادیة األمریكیة

(Mercer, 1991; Bender, 1992).  
  :تعریفات المصطلح 

ھناك العدید من التعریفات الت ي ت م ص یاغتھا لوص ف األطف ال ال ذین ل دیھم 
ی   ة إعاق   ات تعل   م، ویعتب   ر التعری   ف االتح   ادي األمریك   ي وتعری   ف اللجن   ة الوطن

المشتركة إلعاقات التعلم أشھرھا جمیعاً وأكثرھ ا اس تخداماً، حی ث ی نص التعری ف 
على أن إعاقات التعلم المحددة عبارة ع ن اض طراب أو خل ل ف ي واح دة أو : األول

أكثر من العملیات النفسیة األساسیة المتعلقة باستخدام اللغة أو فھمھا، سواء ك ان 
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ذه االضطراب في نقص القدرة عل ى اإلص غاء ذلك شفاھة أم كتابة، بحیث یتجسد ھ
أو التفكیر أو التحدث أو القراءة أو التھجئة أو إجراء العملیات الریاضیة وتنطوي 
أوجھ االضطراب المذكورة أعاله على حاالت مثل قص ور اإلدراك الحس ي وإص ابة 
الدماغ والخلل البسیط في وظائف المخ وعسرة القراءة وعدم الق درة عل ى تط ویر 

وال یش تمل ھ ذا المص طلح ).  Aphysiaالحبس ة النمائی ة(ھ ارات التعبی ر بالك ـالم م
على صعوبات التعلم التي تع ود ف ي أص لھا إل ى اإلعاق ات البص ریة أو الس معیة أو 
الحركی  ة، أو االض  طراب االنفعالی  ة أو الظ  روف البیئی  ة أو الثقافی  ة أو االقتص  ادیة 

 Individual with Disabilities Education Act Amendments of)غی ر المواتی ة 
1997, P.13).  

فھو تعریف اللجنة الوطنیة المش تركة إلعاق ات ال تعلم : أما التعریف الثاني 
National joint Committee for Learing Disabilities  فی نص عل ى أن إعاق ات

التعلم مصطلح عام یشیر إلى مجموعة غیر متجانسة م ن االض طرابات الت ي تب دو 
م  ن خ  الل اإلعاق  ات الح  ادة ف  ي اكتس  اب واس  تخدام مھ  ارات اإلص  غاء والتح  دث 

ھذه االضطرابات تكون داخل . والقراءة والكتابة والعملیات الریاضیة واالستنتاجیة
وعل ى ال رغم م ن أن إعاق ة . الفرد وتعزى إلى خلل في الجھ از العص بي المرك زي

إلعاقات الحسیة والتخلف العقلي ا: التعلم قد تحدث متالزمة مع إعاقات أخرى مثل 
: واالض  طرابات النفس  یة الش  دیدة أو م  ع عوام  ل وت  أثیرات أخ  رى خارجی  ة مث  ل 

التدریس غی ر المالئ م واالختالف ات الثقافی ة، إال أنھ ا لیس ت نتیج ة لھ ذه اإلعاق ات 
  .(Learner, 1993, P. 10-11)والتأثیرات 

  :ما یلــي  ھذان التعریفان یشتركان في عدة خصائص من أھمھا  
إعاقات التعلم ھي نتیجة لخلل ف ي العملی ات النفس یة : االضطراب النفسعصبي  – 1

والت ي تتض ح ف ي ع دم الق درة . Psychological Processing Disordersاألساس یة 
 Kirk, Gallagher)على االستماع والتفكیر والقراءة والكتابة وإجراء العملیات الحسابیة 

& Anastasiow, 1997)  . إعاقات التعلم عل ى أس اس أن األطف ال ال ذین مجال قام فقد
یواجھ  ون ھ  ذه الص   عوبات ل  دیھم أوج   ھ قص  ور ف  ي الق   درة عل  ى إدراك وتفس   یر 

ل دیھم مش اكل  نأي أ (Visual and auditory Stimuli)المثیرات السمعیة والبص ریة 
الت ي تتض من فھ م واس تعمال (على ھیئة اضطرابات في العملیات النفسیة األساسیة 

اللغة المنطوقة واللغة المكتوب ة، وتب دو ف ي اض طرابات االس تماع والتفكی ر والك الم 
؛ ولك  ن ھ  ذه المش  اكل لیس  ت نف  س مش  اكل الس  مع )والحس  اب م  الءوالق  راءة واإل

التي الص  مم أو العم  ى؛ وإنم  ا ھ  ي عب  ارة ع  ن والبص  ر الح  ادة، الت  ي تظھ  ر ف  ي ح  
السمعیة والبصریة الت ي ی تم إدراكھ ا ثیرات مصاعب في تنظیم وتفسیر مدلوالت الم
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وقد اكتشف الباحثون أن العدید م ن التالمی ذ ذوي إعاق ات . عن طریق األذن والعین
 ھ ال معالتعلم یعانون بالفعل من ھذه المش اكل المتعلق ة بمعالج ة المعلوم ات والتعام 

  .(Hallahan & Kauffiman, 2000) إدراكاً 
یجب عدم تصنیف الطفل ب أن لدی ھ إعاق ة ف ي ال تعلم : استبعاد العوامل األخرى – 2

إذا كان  ت المش  كلة ناتج  ة ع  ن إعاق  ات بص  ریة أو س  معیة أو حركی  ة أو انفعالی  ة أو 
 & Kirk, Gallagher)تخل   ف عقل   ي أو عوام   ل بیئی   ة أو ثقافی   ة غی   ر مالئم   ة 

Anastasiow, 1997) . تعود إلى إن األطفال الذین تعود مشاكلھم في التعلم إلى أسباب
البیئة المالئمة یتم استبعادھم من فئة إعاقات التعلم وفقاً لمعظم توفر عدم أو ، إعاقة

ففي االعتقاد بضرورة تضمین فقرة االستبعاد المتقدم ذكرھا في التع اریف . تعاریفھا
وھنال  ك . میی ز ب ین بع  ض ھ ذه الح االت ف  ي بع ض األحی انم ا ی دل عل ى ص  عوبة الت

مؤش  رات كثی  رة ت  دل م  ثالً عل  ى أن األطف  ال المنح  درین م  ن بیئ  ات اجتماعی  ة ذات 
ھ م األكث ر قابلی ة ألن یص بحوا م ن ذوي إعاق ات ال تعلم؛  الئمةظروف أسریة غیر م

النفعالی ة، كما أن التالمیذ الذین ل دیھم ش يء م ن التخل ف العقل ي، أو ذوي اإلعاق ة ا
. كثیراً ما تظھر علیھم ذات األعراض واألنماط السلوكیة للتالمیذ ذوي إعاقات التعلم

وتفترض معظم التعاریف أن األطفال ذوي إعاقات التعلم یع انون م ن مص اعب تعل م 
ناجم  ة ع  ن خل  ل ف  ي وظ  ائف الجھ  از العص  بي ) لیس  ت ع  ابرة(جوھری  ة ومتأص  لة 

تل  ك التع  اریف البیئ  ة م  ن حس  اباتھا كعام  ل  وم  ن ھ  ذا المنطل  ق تس  تبعد. المرك  زي
وتنص التعاریف المذكورة على أن إعاقات ال تعلم . رئیسي متسبب في إعاقات التعلم

من شأنھا أن تحدث جنباً إلى جن ب م ع ت داعیات الظ روف البیئی ة غی ر المالئم ة أو 
ن ذوي التخلف العقلي أو اإلعاقة االنفعالیة؛ ولكن لكي یتسنى تصنیف الطفل بأن ھ م 

إعاقات التعلم یلزم أن تكون مشاكلھ الدراس یة ناجم ة ف ي المق ام األول ع ن إعاق ات 
  .(Hallahan & Kauffiman, 2000) التعلم لدیھ

  : أسباب إعاقات التعلم 
سیتم التركیز على الخلل الوظیفي في الجھاز العصبي كسبب رئیس 

  :إلعاقات التعلم، وذلك على النحو التــالي 
لیس ھنالك أدلة :  (CNS Dysfunction)یفي للجھاز العصبي المركزي الخلل الوظ

كافیة على وجود تلف فعلي بالدماغ من واقع الكشف الطبي على الجھاز العصبي 
، كان بعض المختصین على سابقةوفي فترة . لمعظم األطفال ذوي إعاقات التعلم

؛ وكانت ھذه القناعة قناعة بأن األطفال ذوي إعاقات التعلم لدیھم تلف في الدماغ
تقوم على أساس األنماط السلوكیة الممیزة لھؤالء األطفال، وتستند علیھا وحدھا، 

ً بتلف في الدماغ وفي فترة الحقة  ساد توجھ عام یقضي بعدم اعتبار الطفل مصابا
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مالم تسفر نتائج الكشف الطبي على الجھاز العصبي المركزي عن دلیل على وجود 
لتحل محل  (dysfunction)ھنا جاءت عبارة الخلل الوظیفي  ومن. التلف بالفعل

ً علیھ، فقد أصبح یشار في . (damage)أو التلف  (injury)كلمة اإلصابة  وبناء
إعاقات التعلم ھو اختالل وظیفي في أداء  وإلى أن ما لدى الطفل ذالوقت الراھن 

  . صبي المركزي أكثر من كونھ إصابة في الدماغعالجھاز ال
أن ھذا التغییر في المصطلحات یعكس الوعي بصعوبة تشخیص  ونحسب

أما الخلل الوظیفي، فھو ال یعني . بتلك الصعوبة اإلقرارتلف الدماغ، ویدل على 
بالضرورة وجود تلف في أنسجة الدماغ أو الجھاز العصبي، وإنما یفید بوجود 

ھا ال تتم معنى أنبقصور في أداء وظائف الدماغ أو الجھاز العصبي المركزي؛ 
   .العادیةبالطریقة 

، اكتشف الباحثون وجود دلیل على أن بعض الحدیثةوبفضل التقنیات 
حاالت إعاقات التعلم ذات منشأ عصبي؛ وذلك من خالل الكشف باستخدام طریقتي 

والتصویر بالرنین  (CAT)التصویر السطحي أو المقطعي المحوري اآللي 
وجود اختالفات في النشاط والتفاعل الحیوي ف الباحثون أیضاً اكتشو. المغناطیسي

شدیدة في القراءة ومن لیس لدیھم مثل ھذه  اضطراباتداخل المخ بین من لدیھم 
ً أن . االضطرابات لمخ كانت بعض أجزاء افقد اكتشف فریق من الباحثین مثال

في القراءة مقارنة بمن لیس  اضطرابنشطة أثناء القراءة ألشخاص كبار لدیھم 
قراءة؛ وقد استخدم ھذا الفریق طریقة التصویر بالرنین  ضطرابالدیھم 

  .ظیفي للمخ وطیسي للكشف عن النشاط الاالمغن
وال بد من اإلشارة إلى أن الدراسات المتقدم ذكرھا ال تمثل في مجملھا دلیالً   

ً على أن إعاقات التعلم ذات منشأ عصبي أو أنھا تعود ألسباب تتعلق بأداء  قاطعا
عصبي لدى جمیع التالمیذ الذین یتم التعرف علیھم بأنھم من ذوي إعاقات الجھاز ال

وقد الحظ بعض الباحثین أن الدراسات قد أجریت في الغالب على أفراد من . التعلم
ومع ذلك فأن نتائج الدراسات نقلت العدیدین إلى . ذوي إعاقات التعلم الشدیدة

مركزي یمكن أن یكون سبب حاالت الیقین بأن االختالل الوظیفي للجھاز العصبي ال
  . عدیدة من إعاقات التعلم 

ً من أن الشخص   إعاقات  الذي لدیھ وبكل حال، وحتى في حالة التأكد تماما
كیف حدث ھذا : التعلم لدیھ اختالل وظیفي بالجھاز العصبي، فأن السؤال یظل قائماً 

العوامل : مة ھي تندرج األسباب المحتملة لذلك تحت ثالث فئات عاحیث االختالل؟ 
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وتسبب التشوھات الخلقیة،  والعوامل التي تعیق النمو السلیم للجنین، الوراثیة
  :وفیما یلي توضیح لذلك  .)Hallahan & Kauffman, 2000(والعوامل الطبیة 

على مر السنین، تداعت األدلة  Genetic Factors :العوامل الوراثیة   - 1
ولعل أشھر نوعین من . لم یمكن أن تورثوالبراھین إلثبات أن إعاقات التع

التعلم ھما دراسات  إلعاقاتالدراسات المستخدمة للتطرق إلى األساس الوراثي 
ودراسات التوارث . (Familiality Studies)الحاالت المتوارثة داخل األسرة الواحدة 

  . (Heritability Studies)على مستوى التوائم 
الواحدة، فھي تبحث في معدل األسرة  أما دراسات التوارث على مستوى  

ً، لدى أفراد عائلة واحدة كإعاقاتحدوث حالة معینة،  ومن واقع ھذه . التعلم مثال
ٍ من  وعسرالدراسات، الحظ الباحثون وجود مشاكل  % 35في القراءة لدى نحو

واألقربون (من األقارب األقربین لألشخاص ذوي إعاقات القراءة % 45إلى 
وقد لوحظت ذات الدرجة . )ب واألم واألخ واألخت ومن في حكمھمالمعنیون ھم األ

من التوارث لدى أفراد العائلة الواحدة لألشخاص الذین لدیھم مشاكل واضطرابات 
  .واإلمالء في النطق والكالم

إن قابلیة إعاقات التعلم ألن تصبح متوارثة على مستوى العائالت یمكن   
ً أن تعزى لعوامل بیئیة ؛ إذ  ً أن تنتقل إعاقات التعلم من أیضا أن من الجائز مثال

وعلى ضوء ما سبق یمكن . اآلباء لألبناء عن طریق أسالیب التنشئة المتبعة
ً لتحدید مدى إمكانیة توارث إعاقات التعلم ویعرف ھذا  استخدام أسلوب أكثر إقناعا

عدل األسلوب بدراسات التوارث على مستوى التوائم، والتي تنطوي على مقارنة م
إنتشار إعاقات التعلم بین التوائم من بویضة واحدة مع معدل انتشارھا بین التوائم من 

  .بویضتین 
عوامل الوھي  : Teratogenic Factors العوامل المسببة للتشوھات الخلقیة  - 2

الزمة تممثل  الجنین أثناء نموه لدىمن شأنھا أن تتسبب في التشوھات التي 
ویرى . العقلي فسببین محتملین للتخلیحسبانھما ص الكحول الجنیني والرصا

ً أن بعض األشخاص قد یتعرضون لھاتین المادتین بمستویات ال  المختصون أیضا
العقلي ولكنھا تبلغ معدالت تكفي  فإلى حدوث التخلیؤدي تكون عالیة بالقدر الذي 

  .للتسبب في إعاقات التعلم 
ھنالك حاالت طبیة عدیدة من شأنھا   Medical Factors : ةـالعوامل الطبی  - 3

ً على األطفال وذلك على نحو  . إلى وجود إعاقات تعلم لدیھم یؤدي التأثیر سلبا
ً أن تفضي  ومرة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن العدید من تلك الحاالت یمكن أیضا

ً، . دة الحالةشإلى التخلف العقلي، ویتوقف ذلك على مدى  فالوالدة المبكرة مثال
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تعرض الموالید لمخاطر االختالل الوظیفي للجھاز العصبي؛   )تتم قبل أوانھا التي(
من شأنھا  (Pealiatric AIDS)كما أن أعراض نقص المناعة المكتسبة لدى األطفال 

  . یمكن أن یتسبب بدوره في إعاقات التعلمالذي إلى تلف األعصاب تؤدي أیضاً أن 
  :الخاتمــة 

الس   ابقة الت   ي تم   ت مناقش   تھا، وھ   ي  یمك   ن الخل   وص إل   ى أن األم   ور  
ترجم     ة المص     طلح وظ     روف ظھ     وره وتعریفات     ھ الش     ائعة وك     ذلك أس     باب 

ً للش   ك أن التس   میة للمص   طلح   Learningالمش   كلة تؤك   د بم   ا ال ی   دع مج   اال

disabilities فالترجم    ة . ینبغ    ي أن تك    ون إعاق    ات ال    تعلم ال ص    عوبات ال    تعلم
وك    ذلك الظ    روف المص    احبة تش    یر وبش    كل واض    ح إل    ى إعاق    ات ال    تعلم ، 

لظھ  ور المص  طلح تؤك  د الحاج  ة الماس  ة إل  ى مص  طلح إعاق  ات ال  تعلم لی  تم دم  ج 
م   ن یع   انون منھ   ا إل   ى مج   ال التربی   ة الخاص   ة وال   ذي یھ   تم أساس   اً بالتالمی   ذ 
المع  اقین، أیض  اً تعریف   ات المص  طلح وأس  باب المش   كلة توض  ح أنھ  ا ذات منش   أ 

  .ى أنھا إعاقة ولیست صعوبةداخلي في الفرد ، األمر الذي یؤكد عل
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