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املعاق طاقة ال إعاقة.. صفحة تعنى بشؤون وشجون املعاقني تصدر كل أحد،

تسلط الضوء على مشاكلهم وتنقلها الى املسؤولني وتستطلع آراءهم حول القضية. 
أردنا بها مد جسر التواصل بني املعاق واملسؤول، وان تكون صفحة مفتوحة

لطرح جميع اآلراء ووجهات النظر بشأن اخلدمات التي توفرها الدولة لهذه الفئة. 
ونسعى إلى حتقيق الغاية منها على أمل ان نتواصل مع كل من يجد لديه أي 

موضوع أو رأي يخدم هذه الشريحة االجتماعية املهمة.
للتواصل وابداء اآلراء يرجى ارسال آرائكم على البريد اإللكتروني لـ »األنباء«

    E - mail: editorial@alanba.com.kw
أو الفاكس: 24831217 

إعداد:  بشرى شعبان

كش���ف مصدر مس���ؤول في وزارة 
الشؤون االجتماعية انه ضمن اخلطوات 
العلمية النش���اء الهيئة املستقلة لذوي 
االعاقة قام املجلس األعلى لشؤون املعاقني 
مبخاطبة إدارة العالقات العامة في وزارة 
الشؤون الستبدال املطبوعات واالختام 
اخلاصة باملجلس بأخرى باس���م الهيئة 

العامة لالشخاص ذوي االعاقة.
وبني املصدر ان جمعيات النفع العام 
بادرت الى تسمية ممثليها في مجلس إدارة 
الهيئة العامة وهم د.سميرة السعد، مهدي 
العازمي، فايز العازمي، منيرة املطوع، 
باإلضافة إلى امني سر اجلمعية الكويتية 

للتصلب املتعدد احمد البراك.

تسمية ممثلي جمعيات اإلعاقة في إدارة هيئة المعاقين

خالل افتتاح المعرض السنوي في مركز الخرافي للمعاقين

بمشاركة أطفال من ذوي االحتياجات الخاصة

سبيكة الجاسر: الكويت سباقة إقليميًا 
ودوليًا في تقديم الخدمات للمعاقين

البدر: بدء التسجيل في أنشطة نادي 
األطفال التفاعلي الثالث اعتبارًا من اليوم

بهدف تقدمي كل جهة معلومات 
الت���ي توفرها  الرعاي���ة  ع���ن 
للطفل حسب انواع اإلعاقة في 
كل مدرس���ة. وهذا يخلق روح 
التنافس بني املراكز واملدارس في 
عرض افضل اخلدمات لالطفال 
املعاقني واسرهم باالضافة إلى 
مس���اعدتهم على اختيار املكان 

املناسب.
وعن رؤيتها املستقبلية لهذه 
الفئات في ظل القانون اجلديد 
للمعاق���ني دعت اجلاس���ر إلى 
الهيئة  ضرورة اهتمام اعضاء 
باحتياجاته���م وتوفير مدارس 
وجهات تدريبية تأهيلية تعينهم 
على العيش مبرونة دون احلاجة 
إلى إعانة الغير، مش���ددة على 
اهمية قانون الفحص قبل الزواج 

للتقليل من اسباب االعاقة.
هذا وتخلل املعرض العديد 
من االنش���طة متثلت بتنظيم 
القاها عدد  محاضرات متنوعة 

من املتخصصني.

خاص���ة ان العديد م���ن اولياء 
األمور يجهلون املدارس اخلاصة 
واحلكومية التي تهتم بإعاقات 

اطفالهم.
وكشفت عن وجود اكثر من 36 
جهة تربوية تهتم بذوي االعاقة 
سواء في املدارس احلكومية او 
اخلاصة او اجلمعيات اخليرية 
وان املش���اركة في هذا املعرض 

اعتبرت رئيسة مجلس ادارة 
مركز اخلرافي النشطة االطفال 
املعاقني سبيكة اجلاسر قانون 
املعاقني اجلديد خطوة مهمة على 
طريق تكريس حقوق االشخاص 

ذوي االعاقة.
وقالت في كلمة القتها خالل 
افتتاح املعرض السنوي الثاني 
ال���ذي ينظمه مرك���ز اخلرافي 
النش���طة االطف���ال املعاقني ان 
الكويت سباقة في خدمة املعاقني 
ورائدة محليا واقليميا وعربيا 
في هذا املجال مبا تقدمه من دعم 

مادي ومعنوي لهذه الفئات.
واضافت اجلاسر لدينا الكثير 
من املعاقني املبدعني الذين اثبتوا 
جدارته���م في ش���تى املجاالت 
الرياضي���ة واإلبداعي���ة على 

الصعيدين احمللي والدولي.
وبينت ان هذا املعرض يهدف 
الى حث االس���رة على التعرف 
على االشياء املتاحة في املراكز 
واملدارس اخلاص���ة باملعاقني، 

أنش�طة متنوعة لتنمي�ة مه�ارات األطفال وصق�ل مواهبهم 
العلمي�ة والفنية والحرفية والثقافية وتعزي�ز قدراتهم وإثراء عقولهم

سبيكة اجلاسر

أك����د رئيس قس����م العالقات 
العامة واإلعالم بشركة املشروعات 
السياحية صقر البدر حرص الشركة 
على التواصل الدائم واملس����تمر 
مع روادها وزوارها ومد جسور 
التعاون مع مختلف الش����ركات 
واملؤسس����ات في الكويت وأشار 
الى ان اهداف شركة املشروعات 
الس����ياحية هو تق����دمي اخلدمات 
املختلف����ة ألبن����اء الكويت ولكل 
مقيم على ارضها وان تنظيم نادي 
االطفال التفاعلي للعام الثالث على 
التوالي يأتي لدمج أطفالنا االحباء 
من ذوي االحتياجات اخلاصة مع 

اقرانهم االطفال األسوياء، وذكر البدر ان هذا البرنامج 
يتضمن العديد من األنشطة املشتركة بني االطفال التي 
من شأنها تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم العلمية 
والفنية واحلرفية والثقافية وكذلك تعزيز قدراتهم 
وإثراء عقولهم وتدريبهم على االستقالل واالعتماد 
على النفس والتصرف الهادئ، حيث يشمل البرنامج 
لغة اإلشارة � الكمبيوتر � املهارات احلياتية الورش 
الفني����ة � املكتبة والس����ينما باالضافة الى الرحالت 
الترفيهية اخلارجية وستقدم وجبة غداء صحية من 
أبراج الكويت. واشار البدر إلى أن التسجيل للمشاركة 

في النادي سيبدأ اعتبارا من اليوم 
االحد لالطفال من ذوي االحتياجات 
اخلاصة واالطفال االسوياء من عمر 
5-11 سنة لالوالد والبنات، ووجه 
البدر الدعوة الولياء األمور لسرعة 
تسجيل ابنائهم في النادي الذي 
ستبدأ انش����طته للفترة من يوم 
4-29 من يوليو القادم، وقال البدر 
ان التسجيل خالل الفترة الصباحية 
من الساعة الثامنة صباحا وحتى 
الثانية ظهرا في املقر الرئيس����ي 
لشركة املش����روعات السياحية 
الكائن في الشويخ االدارية مقابل 
نادي الكويت الرياضي بجوار وكالة 
االنباء الكويتية )كونا( وان البرنامج من االحد وحتى 
اخلميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية 
بعد الظهر، الفتا الى ضرورة اصطحاب صورة من 
البطاقة املدنية وعدد 3 صور شخصية وتقرير طبي 
وبطاقة املجلس األعلى لش����ؤون املعاقني بالنسبة 
الطفالن����ا االحباء م����ن ذوي االحتياجات اخلاصة، 
مشيرا الى ان النادي يضم طاقما محترفا في جميع 
التخصصات وفي حالة وجود أي استفس����ارات من 
النادي يتم االتصال عل����ى التلفون رقم 24965432 

مبقر الشركة الرئيسي.

صقر البدر

لقطة من نادي األطفال التفاعلي الثاني

دعت إلى تشكيل لجنة حكومية تهتم بهذه الفئة وتساندها في الحصول على حقوقها

القعود ل� »األنباء«: 15% من طلبة المدارس 
يعانون من صعوبات التعلم على اختالف مستوياتها

صعوبة في عد االشياء بدقة، يعد 
الطفل االعداد جميعها عند االضافة، 
مثال: عن����د جمع 7+3 يعد: 1، 2، 
3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. وقد يجد 
الطفل العد تنازليا أصعب كثيرا 

من العد تصاعديا.
وفي أغل����ب االحيان، ال يجيد 
سوى جدول ضرب االعداد 2، 5، 

.10
وكذل����ك يرتكب الطفل اخطاء 
كبيرة ف����ي حقائق الضرب، مثل 

.13=7×6 ،67=7×6
كما يجد الطف����ل صعوبة في 
معرفة إذا ما كان����ت اإلجابة عن 
مسألة حس����ابية ما صحيحة أو 

تقترب من الصحة.
ومن املمكن ان ينس����ى الطفل 
اخلطوات املتبعة في حل االسئلة 
احلسابية، الس����يما عندما تزداد 
املراحل تعقيدا، مثل اعادة التسمية 
عند حل اسئلة الطرح والقسمة.

الطف����ل مهارات  ويوجد لدى 
ضعيفة ف����ي التعامل مع النقود، 
على س����بيل املثال: ال يس����تطيع 
حس����اب املتبقي من االموال بعد 

شراء شيء ما.
ب����ني االعداد  الطفل  وال مييز 
)2، 6(، )7، 8(، )41، 14(، ق����راءة 

وكتابة.
وممكن ان يصيب الطفل قلق 
ش����ديد عندما يطلب اليه حل اي 

مسائل حسابية.
وال يدرك الطفل ادراكا سريعا 
او تلقائيا ان 7+5 تساوي 7+5 

أو أن 7×3 تساوي 3×7.
اضافة الى صعوبة اكتش����اف 
منط اكمال سلسلة االعدد )1، 5، 
9، ...( ويجد صعوبة في حتديد 
العالقات املكانية مثل: اعلى، أسفل، 

قريب، بعيد، فوق، حتت...إلخ.
وقد يصعب عليهم االنتقال من 
عملية رياضية لعملية اخرى أو 
إدراك القيمة املكانية لالعداد وكذلك 
فهم الكلم����ات او الرموز التي لها 
معنى رياضي مثل: »بعد نصف 
س����اعة، أكبر م����ن، ينتمي إلى...

إلخ«.
وقد يجد صعوبة في التمييز 
العمليات احلس����ابية   بني رموز 

.)÷ ،× ،- ،+(
كيف استطيع مس��اعدة طفلي 

للتغلب على عسر احلساب؟
على ولي األم����ر تقبل حقيقة 
أنه ليس كل طفل قادرا على تعلم 
احلقائق االساسية للحساب من 
خالل التك����رار، وعلى ولي األمر 
واملعلم عدم االستمرار في اعطاء 
الطفل مهام تظهر فشله، ميكن لولي 
األمر واملعلم ايجاد طرائق بديلة 
لتعليم الطفل احلقائق احلسابية 
مثل: اس����تخدام اسلوب احلساب 
النمائ����ي: إذ تعتمد هذه الطريقة 
على اس����تخدام االشياء احلسية 
التي يعرفها الطفل واملوجودة من 
املهارة املطلوبة،  حوله لتعليمه 
وتنمي هذه الطريقة فهما للحساب 
بينما تتعامل في الوقت نفسه مع 
مشكالت الذاكرة احلسابية. فمثال: 
لتعلم حقائق جدول ضرب العدد 
4، ميكن للطفل ان يضاعف حقائق 
جدول ضرب العدد 2، وهذا يعني 
ايضا ان الطفل يستخدم حقائق 
جدول ضرب العدد 2 اس����تخداما 

متكررا.
تزويد الطالب باستراتيجيات 
خاصة بالضرب تؤدي الى حفظ 
احلقائق بحيث يسترجع املعلومات 
املطلوبة وق����ت احلاجة، تعميم 
التعلي����م في املواق����ف احلياتية 
اليومية، قراءة املس����ائل اللفظية 
عدة مرات لتفسير املطلوب منها 
وفهمها، استخدام احلواس املتعددة 
لتعليمه املهارات املطلوبة وشرح 

الفكرة اكثر من مرة.
م��ا اضطرابات نق��ص االنتباه 
بفرط  املصحوب  االنتب��اه  ونقص 

النشاط؟
اضطرابات نق����ص االنتباه/
ونقص االنتباه املصحوب بفرط 
النشاط من االضطرابات النمائية 
التي تظهر  الشائعة  والسلوكية 
لدى الفرد في صورة ضعف في 
التركيز والتشتت واحيانا النشاط 

املفرط واالندفاعية.
يحت����اج ذوو اضطراب نقص 
االنتباه، ونقص االنتباه املصحوب 
بفرط النش����اط الى خطة تعديل 
سلوك عندما يؤثر ذلك االضطراب 

سلبا على عملية التعلم.

إحكام أزرار املالبس(، صعوبة اداء 
االنشطة التي تعتمد على املهارات 
احلركية غير الدقيقة )مثل: املشي، 
والقفز، واإلمساك بالكرة، أو ركوب 
الدراجة(، تأخر في الكالم، تأخر 
في السيادة املخية اجلانبية )مييل 
إلى استعمال اليدين دون تفضيل(، 
ضعف اإلحس����اس باالجتاهات، 

وامليل إلى االصطدام باألشياء.
أما األطفال في سن املدرسة فقد 
التآزر احلركي  تسبب صعوبات 
النمائي مشكلة في حصص التربية 
الرياضية  البدني����ة واألنش����طة 
األخرى، وغالبا ما تؤثر صعوبات 
التآزر احلركي النمائي على عملية 
امتام الواجب املدرسي وقد جتعلها 
عملية محبطة بسبب صعوبة في 
االمساك بالقلم، او بطء الكتابة، كما 
ال يستطيعون الكتابة بشكل واضح 
على الرغم من جدية محاوالتهم. 
وقد تؤثر صعوبات النطق الناجمة 
عن صعوبة التآزر احلركي على 
التواصل االجتماعي ومش����اركة 
الطفل في احلوارات اليومية، حيث 
قد تسبب له إحراجا مما يجعله 
يعزف عن االشتراك في احملادثة 
)مثال قد يتلعثم الطفل في اثناء 

احلديث مع زمالئه أو أهله(.
وفي بعض االحيان تصاحب 
صعوبات التآزر احلركي النمائى 
صعوب����ات تعل����م أخ����رى مثل: 
عس����ر القراءة »الدسلكسيا«، أو 
عسر احلس����اب »الدسكلكوليا«، 
او صعوبات نق����ص االنتباه، أو 
نقص االنتب����اه املصحوب بفرط 

النشاط.
ورمب����ا يواجه األف����راد الذين 
يعان����ون صعوبة التآزر احلركي 
النمائي مشكالت أخرى في تدني 
تقديرهم لل����ذات، وصعوبات في 

اجلوانب السلوكية والعاطفية.
وما الطريقة او البرنامج املناسب 
للتغلب على صعوبة التآزر احلركي 

النمائي؟
ال يوجد برنامج عالجي معروف 
لصعوبات التآزر احلركي النمائي، 
اال ان التدخل املبكر ميكن ان يحسن 
الدقيقة وكذلك  املهارات احلركية 
التدريب على اإلمس����اك باالشياء 
او تلقفه����ا او مناولتها مع قص 
بعض االشكال البسيطة والصاق 
االش����ياء املقصوصة في اماكنها، 
واس����تخدام مواد لتشكيل بعض 
املجس����مات، وتش����كيل الكلمات 
واحلروف بالصلص����ال. وتتبع 
اشكال احلروف والكلمات واالعداد 
باإلصبع واالمساك بالقلم وحتريكه 
ميينا ويس����ارا وأعلى واس����فل 

ودائريا.
م����ا ع���س���ر احل���س���اب 

»الدسكلكوليا«؟
عسر احلساب »الدسكلكوليا« 
هي صعوبة تعلم منائية خاصة 
في احلساب تظهر في صورة عدم 
القدرة عل����ى التعامل مع االعداد 
واستيعاب قيمتها مما يؤدي الى 
مشكالت في تعلم احلقائق املتعلقة 
باالعداد وخطوات حل املس����ائل 

احلسابية.
الكثير من املعسرين  أن  رغم 
حس����ابيا لديه����م صعوبات في 
ال����ى  باالضاف����ة  الرياضي����ات 
صعوبات أخرى في اللغة الشفهية 
والتحريرية، اال انه ميكن للمعسر 
حس����ابيا اال يعاني مشكالت في 

اللغة.
كيف أعرف أن طفلي يعاني من 

عسر احلساب؟
من ابرز مظاهر هذه الصعوبة 
هي ان يعاني الطفل صعوبة في 
تذكر حقائق اجلمع والضرب وكذلك 

دد درج����ة الصعوب����ة بعد  وحتحُ
عملية التشخيص، وعلى أساسها 
توضع توصيات خاصة باملساعدة 

الالزمة.
كما يعتقد البعض أن االطفال 
املعسرين قرائيا يؤدون أداء ضعيفا 
ف����ي املهارات املتعلق����ة بالقراءة، 
والكتابة، والتهجئة النهم »كسالى« 
أو »متخلفون عقليا« أو »مختلون 
شعوريا«، وهو اعتقاد غير صحيح، 
لغالبية املعسرين قرائيا معدالت 
ذكاء متوسطة أو فوق املتوسطة، 
وميثل عسر القراءة حوالي 60 – 

70% من صعوبات التعليم.
كما أن نسبة املعسرين قرائيا في 
الكويت مشابهة للنسب املتعارف 
عليها حول العالم والتي تشتر إلى 
ان هناك حوالي 5 – 7% من االفراد 
املعسرين قرائيا، ويتعامل االفراد 
املعسرون قرائيا مع اصوات الكالم 
)معاجل����ة فونولوجية ألصوات 
الكالم( تعامال مختلفا عن غيرهم 

)غير املعسرين قرائيا(.
كشف اس��تطيع مساعدة طفلي 

للتغلب على عسر القراءة؟
معظم االطفال املعسرين قرائيا 
الذي  التدريس  يس����تفيدون من 
يدرس ويؤكد عل����ى العالقة بني 
اصوات الكالم وقواعده، وحروف 
الكتابة دراسة صريحة وما يسمح 
باملراجعة والوقت الكافي للممارسة 
العملية ومس����اعدة االطفال على 
نطق الكلمات وقراءتها قراءة دقيقة 
وسريعة والربط بني اصوات الكالم 

وحروف الكتابة.
إضافة إلى اختيار موضوعات 
قرائية تتالءم مع ميوله واهتماماته، 
وتعليم الطفل مبا يتالءم وجوانب 
قوته وضعف����ه، واالعتماد على 
جتزئة امله����ام املطالب بها الطفل 
إلى أجزاء صغيرة ومرتبة يسهل 
فهمها وحفظه����ا والتعامل معها، 
وكذلك اس����تخدام الوسائط التي 
تعتم����د على احل����واس املتعددة 
واملتنوعة مثل: احلواس البصرية 
والسمعية، واحلركية، واللمسية، 
لتعزيز املعلومة لدى الطفل املعسر 

قرائيا.
الطف����ل  ويج����ب أن مين����ح 
املعس����ر قرائيا وقتا كافيا المتام 
بالقراءة والكتابة  املهام اخلاصة 

والتهجئة.
على ول����ي األمر أال يتأخر في 
طلب املساعدة واتخاذ االجراءات 
الالزمة إذا ش����ك أن طفله يعاني 

عسر القراءة.
احلركي  الت��آزر  م��ا صعوب��ة 

»الدسبراكسيا«؟
صعوبة التآزر احلركي النمائي 
هي إحدى صعوبات التعلم اخلاصة 
التي تؤثر على ق����درة الفرد في 
التآزر احلركي وفي تنظيم احلركة 
الدقيق����ة وغي����ر الدقيقة. وتؤثر 
صعوبة الت����آزر احلركي النمائي 
على اكتساب الطفل مهارات الكتابة 
الى  ال����ذي يؤدي  اليدوية، األمر 
مش����كالت في عملية التعلم وفي 
اكتساب مهارات القراءة والكتابة 

والتهجئة.
وكيف اع��رف ان طفلي يعاني 

صعوبة التآزر احلركي النمائي؟
بالنسبة إلى االطفال دون سن 
املدرسة قد يظهر االطفال الرضع 
تأخ����را في الزحف أو التقلب. أما 
االطفال الذين في مرحلة ما قبل سن 
املدرسة قد يظهرون الصعوبات 
اآلتية: صعوبة في استخدام ادوات 
املائ����دة وحمل الك����وب في اثناء 
التس����رب، صعوبة أداء االنشطة  
التي تعتمد على املهارات احلركية 
الدقيقة )مثل: ربط خيط احلذاء، أو 

يكون عبر اللجنة التي حتدثت عنه 
سابقا، وايضا نهدف من احلملة الى 
انشاء قسم خاص بهذه الفئات في 
وزارة التربية لالهتمام بشؤونهم 

ومتابعة امورهم؟
ما تقصدون في شعار »اختالفي 

مييزني«؟
نريد منه تسليط الضوء على 
ان طالب صعوبات التعلم والذين 
يشكلون حوالي 15% من مجموع 
عدد الطلبة في املدارس ان لديهم 
صعوب����ات واح����دة أو اكثر من 
اخلطوات الت����ي تتم بها العملية 
التعليمي����ة وذلك عبر املعلومات 
الت����ي تص����ل اليهم وتفس����يرها 
وحفظها وتذكرها وحتويلها إلى 
مخرجات من خالل اللغة او حركات 

العضالت.
واننا كاشخاص لدينا صعوبات 
تختلف درجاتهم عن غيرهم رغم 
انهم اش����خاص اذكياء ومبدعون 
ونح����ن هن����ا بحاجة ال����ى معلم 
متخصص يس����تطيع ان يعلمنا 
بطرق خاصة تساعدنا على التعرف 

على قدراتنا واستغاللها.
وبالنسبة لشعار »أنا اعاني« 
نقصد بذلك ان الفش����ل الدراسي 
يسبب لنا معاناة نفسية شديدة 
الثقة بالنفس  ف����ي  يرافقها تدن 
واالحباط، وان املعاناة ال تش����تد 
عندما يتهمنا من حولنا بالغباء 
والكس����ل ولهذا ه����م بحاجة الى 
ان يدرك من حولهم من اس����رهم 
ومدارس����هم ومجتمعهم حقيقة 
الت����ي يعان����ون منها  املش����كلة 
ومس����اعدتهم لتجاوزها بدال من 

الضغط عليهم.
الق��راءة  بعس��ر  املقصود  م��ا 

»الدسلكسيا«؟
القراءة »الدسلكسيا«  عس����ر 
هي صعوبة تعلم منائية خاصة 
تعبر عن نفس����ها في عدم القدرة 
أو الصعوب����ة في تعل����م مهارات 
القراءة والكتابة والتهجئة وتتعلق 
بالطريقة املختلفة التي يستقبل 
به����ا امل����خ املعلوم����ات ويخزنها 
ويس����تعيدها، يصاحبها أحيانا 
مش����كالت في تذك����ر املعلومات 
وترتيبها وف����ي مهارات التنظيم 

والتتابع
غالبا ما يقرأ املعسرون قرائيا 
ببطء ش����ديد و/أو تكون لديهم 
صعوبات كثيرة في التهئجة. وقد 
تظهر لدى هؤالء االفراد عالمات 
انخفاض الثقة بالذات واإلحباط.

وكيف نع��رف أن الطفل يعاني 
عسر القراءة؟

هناك العديد من مظاهر عسر 
القراءة، منها: صعوبة في معرفة 
اصوات احل����روف داخل الكلمات 
او حذفها أو إضافتها )مثل: يقول 
قطتي دون »ق«( أو ابدالها بحروف 
أخرى، صعوبة في معرفة تشابه 
نهايات أصوات الكلمات )السجع 
مثل: قطتي صغيرة، اسمها سميرة( 
أو تشابه بدايات أصوات الكلمات 
)اجلناس االستهالكي مثل: نادي، 
نائم(، صعوبة في معرفة قواعد 
التهجئة وتذكرها.، عدم القدرة على 
التفريق بني االصوات املتشابهة في 
النطق )مثل: »ث« و»ذ« أو»س« 
و»ز«، قل����ة االهتمام باالنش����طة 
االساسية اخلاصة بالقراءة والكتابة 
والتهجئة وعدم امليل إلى القراءة، 
ف����ي تعلم قراءة  صعوبة وبطء 
احلروف والكلمات، وصعوبة في 
استعادة أشكال احلروف في اثناء 

الكتابة وفي التهجئة.
رمبا يالح����ظ العديد من هذه 
املظاهر بدرجات متفاوتة تتدرج من 
البسيطة الى املتوسطة والشديدة، 

بشرى شعبان
الباحثة االجتماعية  كش��فت 
في كلي��ة العلوم االجتماعية في 
جامعة الكويت الناشطة في احلملة 
الوطنية لصعوبات التعلم ابتسام 
القعود ان الهدف من احلملة هو 
تعريف املجتمع مبشكلة صعوبة 
التعل��م ل��دى األطف��ال وكيفية 
اكتشاف احلاالت وطرق التعاطي 
معه��ا ودعت الى تش��كيل جلنة 
حكومية تهتم بهذه الفئة وتساندها 
للحصول عل��ى حقوقها اضافة 
الى احلديث عن انواع صعوبات 
التعليم وما يتعلق بكل نوع منها 
وطرق اكتشافها واهمية العمل على 
عالجها بعد اكتشافها وامور اخرى 
عن احلملة تطرقت لها القعود في 
لقائها مع »األنب��اء«، وفيما يلي 

التفاصيل:
بداية ما حملة »عطني حقي«؟

ه����ي حملة وطني����ة لتعريف 
املجتمع مبشكلة صعوبات التعلم 
واس����تمرت من 9 إل����ى 28 مايو 
اجلاري ومت التركي����ز فيها على 
تعريف االمهات واآلباء بصعوبات 
التعلم باالخص اننا بدأنا نسمع 
في اآلونة االخيرة عن صعوبات 
التعلم وما معنى هذه الصعوبات 
وكيفية التعرف على احلاالت التي 
تعاني منها وما اخلطوات املفترض 

اتباعها عند اكتشاف احلاالت.

أنواع متعددة

كيف يتم التع��رف على حاالت 
صعوبات التعلم؟

هناك انواع متعددة لصعوبات 
التعل����م منها صعوب����ة القراءة، 
وصعوبة التآزر احلركي، عس����ر 
الكتابة، اضطرابات نقص االنتباه 
املصحوب بفرط النش����اط، عسر 
احلس����اب وب����كل صعوب����ة من 
صعوبات عوارض خاصة وطرق 

خاصة للتعرف عليها.
هل يعتبر االطفال الذين يعانون 
م��ن صعوبات التعل��م ضمن فئات 

املعاقني؟
هؤالء األطفال لديهم صعوبات 
تعيقهم في التعليم ولكنهم اذكياء 
ونس����بة الذكاء لديهم تتخطى ال� 
90% وبالتالي ال ميكن اعتبارهم 

كأشخاص معاقني.
هل هذا يعني ان إدراجهم ضمن 
فئ��ات املعاقني في القانون يش��كل 

ظلما لهم؟
ال ميك����ن ان نعتبر ذلك ظلما 
باالخص إذا مت إدراجهم ضمن فئات 
اإلعاقة ألنهم يحتاجون ملساعدة 
خاصة ومدارس خاصة ذات تكلفة 
مالية عالية جدا يعني ان الطالب 
يكلف س����نويا ما بني 6 و7 آالف 
دينار وليس مبقدور اولياء األمور 

حتملها.
وبالتال����ي إذا صنفتهم الدولة 
ضم����ن فئ����ات االعاق����ة فإنه����م 
سيس����تفيدون من املس����اعدات 
التعليمي����ة وتس����اندهم لتذليل 
مشكالتهم التي يعانون منها في 
التعليم وممكن بعد تخطي املشكلة 
او مرحلة تأهيلهم ومس����اعدتهم 
الغاء التصنيف او شهادة اإلعاقة 
املمنوحة ويعود انسانا عاديا سويا 
ينتج في املجمع وال نذع سرا إذا 
قلنا ان هناك ش����خصيات تولت 
مناصب وزارية ووكالء وزارات 
كانوا في صغره����م يعانون من 
صعوبات في التعلم. وهذا الطفل 
يحتاج إلى اعتناء وتركيز ليصبح 

فردا عاديا.
كي��ف تنظرون ال��ى ذلك األمر 

وكيفية التعامل معه؟
أوال: يج����ب ان تك����ون هناك 
جلنة حكومي����ة تتبنى قضيتهم 
وترع����ى ش����ؤونهم وتعطيه����م 
حقوقهم ليتغلبوا على صعوباتهم 
وتس����اندهم ليعودوا اسوياء في 

املجتمع.
الى ماذا تدعون في احلملة؟

أوال ان يتع����رف املجتمع على 
ماهية صعوب����ات التعلم ويدرك 
اجلمي����ع أنهم اذكي����اء وقادرون 
النجاح في ش����تى مجاالت  على 
احلياة إذا ما توافرت لهم اساليب 
الدراسة املتخصصة وقام اجلميع 
مبساعدتهم ودعمهم، ومن الواجب 
ان يتمثلوا في الهيئة املس����تقلة 
املنوي انشاؤها لالشخاص ذوي 
االعاق����ة وان يكون هناك اعضاء 
متخصصون في صعوبات التعلم 
ليقوموا بالدفاع عن حقوقهم، هذا 

»عطن�ي حق�ي« حمل�ة وطني�ة لتعري�ف المجتم�ع بصعوب�ات التعلم 
اكتش�افها عن�د  المتبع�ة  والخط�وات  نواجهه�ا  ق�د  الت�ي  والح�االت 

خطوات لمساعدة الطفل في التغلب على عسر الكتابة
 ممارسة بعض التقنيات التي تساعد 
على تطوير ذاكرة بصرية حسية حركية 
الش���كال احل���روف اذا كان الطفل يعاني 
صعوبة في تذكر اشكال احلروف اذا كان 
الطفل يعاني صعوبة في تذكر اش���كال 
احلروف او الوحدات الصوتية االصلية، 
على س���بيل املثال: ميكن حتقيق ذلك من 
خالل تتبع الطفل لرسم احلرف على بعض 
االوراق على ان يقل ظهور احلروف فيها 
تدريجيا، او رسم احلروف باستخدام الطني 

)الصلصال(.
 استعمال بعض اوراق الكتابة التي توجد 
بها اسطر بارزة لتدريب الطفل على االنتظام 

في الكتابة على االسطر.
 استعمال مساكة القلم خصوصا مع 
الذين يعانون من مش���كالت في عضالت 

االصابع الدقيقة.
 جترب��ة العديد من اق��الم الرصاص 

واالقالم اجلافة ملعرفة ايها انس��ب واكثرها 
راحة للطفل في اثناء الكتابة.

 التدريب على كتابة احلروف والكلمات 
في الهواء بشكل وحجم كبير قبل كتابتها 
على الورقة لتقوية الذاكرة احلركية للطفل 

الشكال احلروف والكلمات.
 التشجيع والتدريب على القعود بوضع 
جيد واالمساك الصحيح بالقلم ووضع الورقة 

بزاوية صحيحة اثناء الكتابة.
 السماح بوقت اضافي لتأدية املهام 
الكتابية، مع التحلي بالصبر والتشجيع 

املستمر للطفل.
 السماح للطفل باستخدام لوحة مفاتيح 
الكمبيوت��ر، خصوصا عندم��ا تكون كمية 

املعلومات املطلوب كتابتها كبيرة.
 التقليل من املهام التي تعتمد على 
مجرد نسخ املكتوب والتركيز على املهام 

التي تتطلب كتابة ابداعية.

)سعود سالم(ابتسام القعود تتحدث إلى الزميلة بشرى شعبان


