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صعوبات التعلم  :ھل ھي حقا ً إعاقـة أم فقط صعوبة ؟

د .زيـد بن محمد البتـال

أستاذ مشارك ،قسم التربية الخاصة ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود
الـمـلـخـص :

شھدت الفترة السابقة لظھور مصطلح صعوبات التعلم

Learning disabilities

استخدام عدد من المصطلحات لوصف مشاكل األطفال ذوي التحصيل الدراسي المنخفض مثل :الخلل
البسيط في وظائف المخ  ،minimal brain dysfunction ،واضطرابات اللغة المحددة
disorders

 ،واإلعاقة العصبية

neurological impairment

specific language

 ،وحاالت قصور اإلدراك

perceptual

 ،impairmentوذوي اضطراب القراءة )ديسلكسيا  .(Dyslexiaوألن ھذه المصطلحات تتسم بالغموض
وعدم الوضوح فإن ھذا المجال لم ُيعد من مجاالت التربية الخاصة في تلك الفترة.
ولحـل ھذه المشكلة  ،اقترح صاموئيل كيرك

)(Samuel Kirk

مصطلح إعاقات التعلم  -في

اجتماع لمجلس أولياء األمور بمدينة نيويورك في أوائل الستينات من القرن المنصرم  -كمصطلح
توفيقي عام يمثل حالً وسطا ً يجمع بين مدلوالت مجموعة التصنيفات التي يكتنفھا الغموض ،والتي
كانت مستخدمة في ذلك الوقت لوصف األطفال ذوي الذكاء العادي )مقارنة بأقرانھم( ومع ذلك لديھم
مشاكل في التعلم .وبعد سنوات قليلة من المبادرة ،تم االعتراف رسميا ً بھذا المصطلح من قبل العاملين في
حقل التربية الخاصة والحكومية االتحادية األمريكية.
وقssssد تssssرجم المصsssssطلح اإلنجليssssزي

disabilities

 Learningفssssي اللغssssة العربيsssssة مssssن قبsssssل

المختصssssين فssssي المجssssال إلssssى صssssعوبات الssssتعلم ،وإلعتقssssاد الباحssssث أن ھssssذه الترجمssssة ال تعكssssس
مsssدلول المصsssطلح اإلنجليsssزي ،فsssإن ھsssذه الورقsssة تھsssدف إلsssى توضsssيح الترجمsssة الدقيقsssة وذلsssك مsssن
خsssالل التركيsssز علsssى عsssدة أمsssور ،ھsssي ترجمsssة المصsssطلح  ،وظsssروف ظھsssوره ،وتعريفاتsssه ،وأسsssباب
المشsssكلة .وقsssد تبsssين بعsssد مناقشsssة ھsssذه األمsssور ،أن الترجمsssة ينبغsssي أن تكsssون إعاقsssات الsssتعلم ال
صsssssعوبات الsssssتعلم .فالترجمsssssة تشsssssير وبشsssssكل واضsssssح إلsssssى إعاقsssssات الsssssتعلم ،وكsssssذلك الظsssssروف
المصsssاحبة لظھsssور المصsssطلح تؤكsssد الحاجsssة الماسsssة إلsssى مصsssطلح إعاقsssات الsssتعلم ليsssتم دمsssج مsssن
يعssssانون منھsssssا إلsssssى مجsssssال التربيsssssة الخاصsssssة والssssذي يھsssssتم أساسsssssا ً بالتالميsssssذ المعsssssاقين ،أيضsssssا ً
التعريفsssات وأسsssباب المشsssكلة توضsssح أنھsssا ذات منشsssأ داخلsssي فsssي الفsssرد  ،األمsssر الsssذي يؤكsssد علsssى
أنھا إعاقة وليست صعوبة.

المقدمـــــــه :
يعتبر مجsال صsعوبات الsتعلم مsن المجsاالت الحديثsة نسsبيا ً فsي حقsل التربيsة
الخاصssة مقارنssة بالمجssاالت التقليديssة المتعssارف عليھssا كاإلعاقssة البصssرية visual
 ، impairmentأو اإلعاقssة السssمعية  ، hearing impairmentأو التخلssف العقssـلي
 .(Coles, 1989; Harwell, 1995) mental retardationفمجssال صssعوبات الssتعلم

تم استخدام مصطلحي صعوبات التعلم وإعاقات التعلم بمعنى واحد .
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كمجال مsن مجsاالت التربيsة الخاصsة لsم يكsن معروفsا ً لغايsة منتصsف السsتينات مsن
القرن الماضي ).(Kavale & Forness, 1995
ولقد ظھر مصطلح صعوبات التعلم ألول مرة في عام ١٩٦٣م؛ حيث قدمه
صاموئيل كيرك ) Samuel Kirkأحد الرواد في حقل التربية الخاصة( أثناء حديثه أمام
أعضاء أحد المجالس الوطنية الذي يضم مجموعة من أولياء األمور والمختصين
المھتمين بالمشاكل التعليمية لألطفال بالواليات المتحدة األمريكية ).(Mercer, 1991
وفي ھذا السياق أورد كيرك أن ھناك أطفاالً " ...غير قادرين على اكتساب المھارات
اللغوية ،ولكنھم ليسوا صما ً  deaf؛ وبعضھم ال يستطيعون اإلدراك عن طريق حاسة
البصر ،ولكنھم ليسوا مكفوفين  blind؛ وبعضھم ال يستطيعون التعلم عن طريق أساليب
التدريس العادية  ،ordinary methods of instructionولكنھم ليسوا متخلفين عقليا ً
 ...mentally retardedھذه المجموعة من األطفال ھم الذين لديھم صعوبات في التعلم
 .(Kirk & Kirk, 1976, P. 3-4)"Learning disabilitiesومنذ ذلك التاريخ أصبح ھؤالء
األطفال محط اھتمام الباحثين والمختصين في ميدان التربية وعلم النفس.
وقد ترجم المصطلح اإلنجليزي  Learning disabilitiesفي اللغsة العربيsة مsن
قبل المختصين في المجال إلى صsعوبات الsتعلم .والعتقsاد الباحsث أن ھsذه الترجمsة
ليسssت دقيقssة وال تعكssس مssدلول المصssلح اإلنجليssزي ،فssإن ھssذه الورقssة تھssدف إلssى
توضssيح الترجمssة الدقيقssة وذلssك مssن خssالل التركيssز علssى األمssور التاليssة  :ترجمssة
المصطلح  ،وظروف ظھوره  ،وتعريفاته الشsائعة ،وأسsباب المشsكلة  ،وذلsك علsى
النحو التالي :
ترجمة المصطلح :
تssرجم المصssطلح اإلنجليssزي  Learning disabilitiesفssي اللغssة العربيssة إلssى
صعوبات التعلم بدالً من إعاقات التعلم .ونظراً العتقادنا أن ھذه الترجمة غير دقيقة
وال تعكس مدلول المصطلح ،حيث أن صعوبات التعلم يقابلھsا Learning difficulties
بينما إعاقات التعلم يقابلھsا  . Learning disabilitiesأن ھsذه الترجمsة ھsي األكثsر دقsة
للمصطلح ،بدالً من صعوبات الsتعلم وذلsك تأسيسsا ً علsى مsا ذكsر فsي الكثيsر مsن المعsاجم
اللغوية .باإلضافة إلى ذلsك اسsتخدم المصsطلح  disabilitiesلإلشsارة إلsى اإلعاقsة ولsيس
الصعوبة في كثير من النصوص اإلنجليزية ومنھا القانون الفيدرالي األمريكي العام PL
. 94/142
الظروف المصاحبة لظھور المصطلح :
ذكر ھاالھان وكوفمان ) (Hallahan & Kauffman, 2000أن الفترة السابقة
لظھور المصطلح )من عام  ١٩٣٠إلى ١٩٦٠م( شھدت استخدام عدد من
المصطلحات لوصف مشاكل األطفال ذوي التحصيل الدراسي المنخفض مثل :الخلل

البسيط في وظائف المخ  ،minimal brain dysfunction ،وإضطرابات اللغة
المحددة  ، specific language disordersواإلعاقة العصبية neurological
 ، impairmentوحاالت قصور اإلدراك ،perceptual impairmentواضطراب
القراءة )ديسلكسيا .(Dyslexia
وألن ھssذه المصssطلحات ذات دالالت مختلفssة وكssذلك تتسssم بssالغموض وعssدم
الوضوح فإن ھذا المجsال – إعاقsات الsتعلم – لsم ُيعsد مsن مجsاالت التربيsة الخاصsة
في تلك الفتsرة ،ممsا أدى إلsى معانsاة المھتمsون مثsل أوليsاء األمsور والمعلمsين مsن
عدم السمـاح لھؤالء التالميذ من حضور فصول التربية الخاصsة وذلsك لعsدم وجsود
إعاقssات ظssاھرة  visible handicapsلssديھم ).(Hallahan & Kauffiman, 2000
فالتلميذ الذي لديه إعاقة في التعلم يبدو طبيعيا ً في كل شيء ،سوى أن إعاقة التعلم
لديه تحد كثيراً من تقدمه في مجال الدراسة .وقد أشار أحد الباحثين ،إلى ذلsك ،فsي
معرض وصفه لھsذه المشsكلة ،معرفsا ً إعاقsات الsتعلم بأنھsا عبsارة عsن إعاقsة خفيsة
)مستترة(  . hidden handicapفھي ليست بادية للعيان كما ھو الحال في اإلعاقات
الجسمية أو الحسية.
ولحل ھذه المشكلة  ،اقترح صاموئيل كيرك ) (Samuel Kirkمصطلح
إعاقات التعلم  -في اجتماع لمجلس أولياء األمور بمدينة نيويورك في أوائل
الستينات من القرن المنصرم  -كمصطلح توفيقي عام يمثل حالً وسطا ً يجمع بين
مدلوالت مجموعة التصنيفات التي يكتنفھا الغموض ،والتي كانت مستخدمة في
ذلك الوقت لوصف األطفال ذوي الذكاء العادي )مقارنة بأقرانھم( ومع ذلك لديھم
مشاكل في التعلم .وعلى ضوء ما تقدم ،اتفق أولياء األمور والمختصون
المجتمعون في نيويورك على مصطلح إعاقات التعلم والذي يشتمل على مضامين
تعليمية ودالالت تربوية .وبناءاً عليه ،قام ھؤالء المجتمعون بتأسيس جمعية األطفال
ذوي إعاقات التعلم )(Association for Children with Learning Disabilities
والمعروفة حاليا ً باسم "الجمعية األمريكية إلعاقات التعلم (Learning Disabilities
) .Association of Americaوبعد سنوات قليلة من المبادرة ،تم االعتراف رسميا ً بھذا
المصطلح من قبل العاملين في حقل التربية الخاصة والحكومية االتحادية األمريكية
).(Mercer, 1991; Bender, 1992
تعريفات المصطلح :
ھناك العديsد مsن التعريفsات التsي تsم صsياغتھا لوصsف األطفsال الsذين لsديھم
إعاقsssات تعلsssم ،ويعتبsssر التعريsssف االتحsssادي األمريكsssي وتعريsssف اللجنsssة الوطنيsssة
المشتركة إلعاقات الsتعلم أشsھرھا جميعsا ً وأكثرھsا اسsتخداماً ،حيsث يsنص التعريsف
األول :على أن إعاقات الsتعلم المحsددة عبsارة عsن اضsطراب أو خلsل فsي واحsدة أو
أكثر من العمليات النفسية األساسية المتعلقة باستخدام اللغة أو فھمھsا ،سsواء كsان

ذلك شفاھة أم كتابة ،بحيث يتجسد ھذه االضطراب في نقsص القsدرة علsى اإلصsغاء
أو التفكير أو التحدث أو القراءة أو التھجئة أو إجراء العمليsات الرياضsية وتنطsوي
أوجه االضطراب المذكورة أعاله على حsاالت مثsل قصsور اإلدراك الحسsي وإصsابة
الدماغ والخلل البسيط في وظائف المخ وعسرة القsراءة وعsدم القsدرة علsى تطsوير
مھssارات التعبيssر بالكssـالم )الحبسssة النمائيssة  .(Aphysiaوال يشssتمل ھssذا المصssطلح
على صعوبات الsتعلم التsي تعsود فsي أصsلھا إلsى اإلعاقsات البصsرية أو السsمعية أو
الحركيssة ،أو االضssطراب االنفعاليssة أو الظssروف البيئيssة أو الثقافيssة أو االقتصssادية
غيsر المواتيsة (Individual with Disabilities Education Act Amendments of
).1997, P.13
أما التعريف الثاني  :فھو تعريف اللجنsة الوطنيsة المشsتركة إلعاقsات الsتعلم
 National joint Committee for Learing Disabilitiesفيssنص علssى أن إعاقssات
التعلم مصطلح عام يشير إلى مجموعsة غيsر متجانسsة مsن االضsطرابات التsي تبsدو
مssن خsssالل اإلعاقsssات الحsssادة فsssي اكتسssاب واسsssتخدام مھsssارات اإلصsssغاء والتحsssدث
والقراءة والكتابة والعمليات الرياضية واالستنتاجية .ھذه االضطرابات تكsون داخsل
الفرد وتعزى إلsى خلsل فsي الجھsاز العصsبي المركsزي .وعلsى الsرغم مsن أن إعاقsة
التعلم قد تحدث متالزمة مع إعاقات أخرى مثل  :اإلعاقات الحسية والتخلف العقلsي
واالضssطرابات النفسssية الشssديدة أو مssع عوامssل وتssأثيرات أخssرى خارجيssة مثssل :
التssدريس غيssر المالئssم واالختالفssات الثقافيssة ،إال أنھssا ليسssت نتيجssة لھssذه اإلعاقssات
والتأثيرات ).(Learner, 1993, P. 10-11
ھذان التعريفان يشتركان في عدة خصائص من أھمھا ما يلــي :
 – ١االضطراب النفسعصبي  :إعاقات التعلم ھsي نتيجsة لخلsل فsي العمليsات النفسsية
األساسssية  .Psychological Processing Disordersوالتssي تتضssح فssي عssدم القssدرة
على االستماع والتفكير والقراءة والكتابة وإجراء العمليات الحسابية (Kirk, Gallagher
) . & Anastasiow, 1997فقد قام مجsال إعاقsات الsتعلم علsى أسsاس أن األطفsال الsذين
يواجھsssون ھsssذه الصsssعوبات لsssديھم أوجsssه قصsssور فsssي القsssدرة علsssى إدراك وتفسsssير
المثيsرات السsمعية والبصsرية ) (Visual and auditory Stimuliأي أن لsديھم مشsاكل
على ھيئة اضطرابات في العمليsات النفسsية األساسsية )التsي تتضsمن فھsم واسsتعمال
اللغsة المنطوقsة واللغssة المكتوبsة ،وتبssدو فsي اضsطرابات االسssتماع والتفكيsر والكssالم
والقssراءة واإلمsssالء والحسssاب(؛ ولكsssن ھsssذه المشssاكل ليسsssت نفssس مشsssاكل السsssمع
والبصssر الحssادة ،التssي تظھssر فssي حssالتي الصssمم أو العمssى؛ وإنمssا ھssي عبssارة عssن
مصاعب في تنظيم وتفسير مدلوالت المثيsرات السsمعية والبصsرية التsي يsتم إدراكھsا

عن طريق األذن والعين .وقد اكتشsف البsاحثون أن العديsد مsن التالميsذ ذوي إعاقsات
التعلم يعانون بالفعsل مsن ھsذه المشsاكل المتعلقsة بمعالجsة المعلومsات والتعامsل معھsا
إدراكا ً ).(Hallahan & Kauffiman, 2000
 – ٢استبعاد العوامل األخرى :يجب عsدم تصsنيف الطفsل بsأن لديsه إعاقsة فsي الsتعلم
إذا كانssت المشssكلة ناتجssة عssن إعاقssات بصssرية أو سssمعية أو حركيssة أو انفعاليssة أو
تخلsssف عقلsssي أو عوامsssل بيئيsssة أو ثقافيsssة غيsssر مالئمsssة & (Kirk, Gallagher
) .Anastasiow, 1997إن األطفال الذين تعود مشاكلھم في التعلم إلى أسباب تعود إلsى
إعاقة ،أو عدم توفر البيئة المالئمة يتم استبعادھم من فئة إعاقات التعلم وفقا ً لمعظsم
تعاريفھا .ففي االعتقاد بضرورة تضمين فقرة االستبعاد المتقدم ذكرھا فsي التعsاريف
مssا يssدل علssى صssعوبة التمييssز بssين بعssض ھssذه الحssاالت فssي بعssض األحيssان .وھنالssك
مؤشssرات كثيssرة تssدل مssثالً علssى أن األطفssال المنحssدرين مssن بيئssات اجتماعيssة ذات
ظروف أسرية غيsر مالئمsة ھsم األكثsر قابليsة ألن يصsبحوا مsن ذوي إعاقsات الsتعلم؛
كما أن التالميsذ الsذين لsديھم شsيء مsن التخلsف العقلsي ،أو ذوي اإلعاقsة االنفعاليsة،
كثيراً ما تظھر عليھم ذات األعراض واألنماط السلوكية للتالميذ ذوي إعاقات الsتعلم.
وتفترض معظم التعاريف أن األطفsال ذوي إعاقsات الsتعلم يعsانون مsن مصsاعب تعلsم
جوھريssة ومتأصssلة )ليسssت عssابرة( ناجمssة عssن خل sل فssي وظssائف الجھssاز العصssبي
المركssزي .ومssن ھssذا المنطلssق تسssتبعد تلssك التعssاريف البيئssة مssن حسssاباتھا كعامssل
رئيسي متسبب في إعاقات التعلم .وتنص التعاريف المذكورة علsى أن إعاقsات الsتعلم
من شأنھا أن تحsدث جنبsا ً إلsى جنsب مsع تsداعيات الظsروف البيئيsة غيsر المالئمsة أو
التخلف العقلي أو اإلعاقة االنفعالية؛ ولكن لكي يتسنى تصsنيف الطفsل بأنsه مsن ذوي
إعاقات التعلم يلsزم أن تكsون مشsاكله الدراسsية ناجمsة فsي المقsام األول عsن إعاقsات
التعلم لديه ).(Hallahan & Kauffiman, 2000
أسباب إعاقات التعلم :
سيتم التركيز على الخلل الوظيفي في الجھاز العصبي كسبب رئيس
إلعاقات التعلم ،وذلك على النحو التــالي :
الخلل الوظيفي للجھاز العصبي المركزي ) : (CNS Dysfunctionليس ھنالك أدلة
كافية على وجود تلف فعلي بالدماغ من واقع الكشف الطبي على الجھاز العصبي
لمعظم األطفال ذوي إعاقات التعلم .وفي فترة سابقة ،كان بعض المختصين على
قناعة بأن األطفال ذوي إعاقات التعلم لديھم تلف في الدماغ؛ وكانت ھذه القناعة
تقوم على أساس األنماط السلوكية المميزة لھؤالء األطفال ،وتستند عليھا وحدھا،
وفي فترة الحقة ساد توجه عام يقضي بعدم اعتبار الطفل مصابا ً بتلف في الدماغ

مالم تسفر نتائج الكشف الطبي على الجھاز العصبي المركزي عن دليل على وجود
التلف بالفعل .ومن ھنا جاءت عبارة الخلل الوظيفي ) (dysfunctionلتحل محل
كلمة اإلصابة ) (injuryأو التلف ) .(damageوبنا ًء عليه ،فقد أصبح يشار في
الوقت الراھن إلى أن ما لدى الطفل ذو إعاقات التعلم ھو اختالل وظيفي في أداء
الجھاز العصبي المركزي أكثر من كونه إصابة في الدماغ.
ونحسب أن ھذا التغيير في المصطلحات يعكس الوعي بصعوبة تشخيص
تلف الدماغ ،ويدل على اإلقرار بتلك الصعوبة .أما الخلل الوظيفي ،فھو ال يعني
بالضرورة وجود تلف في أنسجة الدماغ أو الجھاز العصبي ،وإنما يفيد بوجود
قصور في أداء وظائف الدماغ أو الجھاز العصبي المركزي؛ بمعنى أنھا ال تتم
بالطريقة العادية.
وبفضل التقنيات الحديثة ،اكتشف الباحثون وجود دليل على أن بعض
حاالت إعاقات التعلم ذات منشأ عصبي؛ وذلك من خالل الكشف باستخدام طريقتي
التصوير السطحي أو المقطعي المحوري اآللي ) (CATوالتصوير بالرنين
المغناطيسي .واكتشف الباحثون أيضا ً وجود اختالفات في النشاط والتفاعل الحيوي
داخل المخ بين من لديھم اضطرابات شديدة في القراءة ومن ليس لديھم مثل ھذه
االضطرابات .فقد اكتشف فريق من الباحثين مثالً أن بعض أجزاء المخ كانت
نشطة أثناء القراءة ألشخاص كبار لديھم اضطراب في القراءة مقارنة بمن ليس
لديھم اضطراب قراءة؛ وقد استخدم ھذا الفريق طريقة التصوير بالرنين
المغناطيسي للكشف عن النشاط الوظيفي للمخ .
وال بد من اإلشارة إلى أن الدراسات المتقدم ذكرھا ال تمثل في مجملھا دليالً
قاطعا ً على أن إعاقات التعلم ذات منشأ عصبي أو أنھا تعود ألسباب تتعلق بأداء
الجھاز العصبي لدى جميع التالميذ الذين يتم التعرف عليھم بأنھم من ذوي إعاقات
التعلم .وقد الحظ بعض الباحثين أن الدراسات قد أجريت في الغالب على أفراد من
ذوي إعاقات التعلم الشديدة .ومع ذلك فأن نتائج الدراسات نقلت العديدين إلى
اليقين بأن االختالل الوظيفي للجھاز العصبي المركزي يمكن أن يكون سبب حاالت
عديدة من إعاقات التعلم .
وبكل حال ،وحتى في حالة التأكد تماما ً من أن الشخص الذي لديه إعاقات
التعلم لديه اختالل وظيفي بالجھاز العصبي ،فأن السؤال يظل قائما ً :كيف حدث ھذا
االختالل؟ حيث تندرج األسباب المحتملة لذلك تحت ثالث فئات عامة ھي  :العوامل

الوراثية ،والعوامل التي تعيق النمو السليم للجنين وتسبب التشوھات الخلقية،
والعوامل الطبية ) .(Hallahan & Kauffman, 2000وفيما يلي توضيح لذلك :
 - ١العوامل الوراثية  Genetic Factors :على مر السنين ،تداعت األدلة
والبراھين إلثبات أن إعاقات التعلم يمكن أن تورث .ولعل أشھر نوعين من
الدراسات المستخدمة للتطرق إلى األساس الوراثي إلعاقات التعلم ھما دراسات
الحاالت المتوارثة داخل األسرة الواحدة ) .(Familiality Studiesودراسات التوارث
على مستوى التوائم ). (Heritability Studies
أما دراسات التوارث على مستوى األسرة الواحدة ،فھي تبحث في معدل
حدوث حالة معينة ،كإعاقات التعلم مثالً ،لدى أفراد عائلة واحدة .ومن واقع ھذه
نحو من %٣٥
الدراسات ،الحظ الباحثون وجود مشاكل وعسر في القراءة لدى
ٍ
إلى  %٤٥من األقارب األقربين لألشخاص ذوي إعاقات القراءة )واألقربون
المعنيون ھم األب واألم واألخ واألخت ومن في حكمھم( .وقد لوحظت ذات الدرجة
من التوارث لدى أفراد العائلة الواحدة لألشخاص الذين لديھم مشاكل واضطرابات
في النطق والكالم واإلمالء.
إن قابلية إعاقات التعلم ألن تصبح متوارثة على مستوى العائالت يمكن
أيضا ً أن تعزى لعوامل بيئية ؛ إذ أن من الجائز مثالً أن تنتقل إعاقات التعلم من
اآلباء لألبناء عن طريق أساليب التنشئة المتبعة .وعلى ضوء ما سبق يمكن
استخدام أسلوب أكثر إقناعا ً لتحديد مدى إمكانية توارث إعاقات التعلم ويعرف ھذا
األسلوب بدراسات التوارث على مستوى التوائم ،والتي تنطوي على مقارنة معدل
إنتشار إعاقات التعلم بين التوائم من بويضة واحدة مع معدل انتشارھا بين التوائم من
بويضتين .
 - ٢العوامل المسببة للتشوھات الخلقية  : Teratogenic Factorsوھي العوامل
التي من شأنھا أن تتسبب في التشوھات لدى الجنين أثناء نموه مثل متالزمة
الكحول الجنيني والرصاص يحسبانھما سببين محتملين للتخلف العقلي .ويرى
المختصون أيضا ً أن بعض األشخاص قد يتعرضون لھاتين المادتين بمستويات ال
تكون عالية بالقدر الذي يؤدي إلى حدوث التخلف العقلي ولكنھا تبلغ معدالت تكفي
للتسبب في إعاقات التعلم .
 - ٣العوامل الطبيـة  Medical Factors :ھنالك حاالت طبية عديدة من شأنھا
التأثير سلبا ً على األطفال وذلك على نحو يؤدي إلى وجود إعاقات تعلم لديھم .
ومرة أخرى ،تجدر اإلشارة إلى أن العديد من تلك الحاالت يمكن أيضا ً أن تفضي
إلى التخلف العقلي ،ويتوقف ذلك على مدى شدة الحالة .فالوالدة المبكرة مثالً،

)التي تتم قبل أوانھا( تعرض المواليد لمخاطر االختالل الوظيفي للجھاز العصبي؛
كما أن أعراض نقص المناعة المكتسبة لدى األطفال ) (Pealiatric AIDSمن شأنھا
أيضا ً أن تؤدي إلى تلف األعصاب الذي يمكن أن يتسبب بدوره في إعاقات التعلم.
الخاتمــة :
يمكssssن الخلssssوص إلssssى أن األمssssور السssssابقة التssssي تمssssت مناقشssssتھا ،وھssssي
ترجمsssssة المصsssssطلح وظsssssروف ظھsssssوره وتعريفاتsssssه الشsssssائعة وكsssssذلك أسsssssباب
المشssssكلة تؤكssssد بمssssا ال يssssدع مجssssاالً للشssssك أن التسssssمية للمصssssطلح
Learning
 disabilitiesينبغssssي أن تكsssssون إعاقssssات الsssssتعلم ال صssssعوبات الsssssتعلم .فالترجمsssssة
تشsssssير وبشsssssكل واضsssssح إلsssssى إعاقsssssات الsssssتعلم  ،وكsssssذلك الظsssssروف المصsssssاحبة
لظھssور المصssطلح تؤكssد الحاجssة الماسssة إلssى مصssطلح إعاقssات الssتعلم ليssتم دمssج
مsssن يعsssانون منھsssا إلsssى مجsssال التربيsssة الخاصsssة والsssذي يھsssتم أساسsssا ً بالتالميsssذ
المعsssاقين ،أيضsssا ً تعريفsssات المصsssطلح وأسsssباب المشsssكلة توضsssح أنھsssا ذات منشsssأ
داخلي في الفرد  ،األمر الذي يؤكد على أنھا إعاقة وليست صعوبة.
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