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86% من أولياء األمور يوافقون على الدروس الخصوصية

المضحي لـ »األنباء«: توجيه اإلنذارات للمصانع المخالفة اليوم

كف���اءة األداء داخل احلصص 
الدراس���ية ويقل���ل من فرص 
االبت���كار والتجدي���د في طرق 
التدريس والش���رح والوسائل 
التعليمية. عالوة على ذلك فإن 
كثافة محتوى املناهج الدراسية 
والتي قد ال تتناسب مع البرنامج 
الدروس  الزمني احملدد لشرح 
أثناء فترات الدراس���ة األربعة 
مما يقلل من فرص املراجعات 
والتدريب على االختبارات أثناء 
احلصة الدراسية. وبعد ذلك يأتي 
املردود املادي للمعلم فالرواتب 
ال تكف���ي في ظ���ل الغالء الذي 
نعيشه اآلن ويعاني منه كل أفراد 
املجتم���ع مع عدم ثبات النظام 
املطبق للتعلي���م الثانوي مما 
ميثل عبئا على الطالب واملعلم 
فال يكاد يجود املعلم من طرق 
ش���رحه لدروس وموضوعات 
املادة الدراس���ية وفق���ا لنظام 
يطب���ق لبعض الوقت ثم يأتي 
نظام جديد مبوضوعات دراسية 
جديدة حتتاج من املعلم اإلتقان 
والتدريب من جديد واحلصة 
الدراسية لن تكفيه لتحقيق ذلك 

بالشكل املطلوب.
واملدق���ق للنتائ���ج التي مت 
إليها في اإلجابة عن  الوصول 
هذا السؤال واملتعلق بأسباب 
الدروس اخلصوصية  انتشار 
الدراسة بشرائحها  عبر عينة 
الثالث )طالب � معلم � ولي أمر( 
اتفاق الطالب وأولياء  يالحظ 
األمور على أن السبب الرئيسي 
واألول الذي يدفع ألخذ الدروس 
الرغبة في  اخلصوصية ه���و 
احلص���ول على أعلى الدرجات 
وأن كثرة املواد الدراسية التي 
يدرسها الطالب وصعوبة املناهج 
من أهم األسباب التي تدفع ألخذ 
الدروس اخلصوصية وانتشارها 
في احمليط الطالبي، فيما اتفق 
املعلمون وأولياء األمور على أن 
التغيرات املتالحقة في النظام 
الثانوي من أهم األسباب التي 
تس���اعد على انتشار الدروس 
اخلصوصية، وان جميع هذه 
املالحظات تؤكد وجود خلل ما 
في املنظومة التعليمية يحتاج 
إل���ى وقف���ة ج���ادة ومراجعة 

شاملة.

قد يبعث لدى أولياء األمور اخلوف 
والقلق على األبناء من متطلبات 
النظام الذي يطبق ولذا يلجأون 
إلى من يحاكي النظام من املعلمني 
ملتابعة األبناء وتوجيههم علميا 
الدروس اخلصوصية  من خالل 
فضال عن كثرة املواد الدراس����ية 
وصعوب����ة بع����ض املناهج التي 

يدرسها األبناء.
وحول أسباب انتشار ظاهرة 
الدروس اخلصوصية باملرحلة 
الثانوية بالكويت من وجهة نظر 
املعلمني تبني أن أكثر األسباب 
التي تدفع املعلمني لتأييد فكرة 
إعطاء دروس خصوصية السبب 
الذي ينص على »إرهاق املعلمني 
بأعب���اء إضافي���ة كاإلش���راف 
األسبوعي« مبتوسط حسابي 
الس���بب  4.06 وجاء بعد ذلك 
الذي ينص على »كثافة املقررات 
الدراس���ية« مبتوسط حسابي 
الذي  3.88 وجاء بعده السبب 
ينص »على التغيرات املتالحقة 
في نظ���ام التعلي���م الثانوي« 
مبتوسط حسابي 3.85 وجاء 
بنفس املتوس���ط السبب الذي 
الرواتب  ينص على »ضع���ف 
املخصصة للمعلمني« مبتوسط 
حسابي 3.85 في حني جاء السبب 
الذي ينص على »تبعث الثقة 
لدى الطالب« مبتوسط حسابي 
2.73 أقل األسباب تأييدا لتعاطي 

الدروس اخلصوصية.
وقد ترجع هذه النتيجة إلى 
أن املعلم���ني يرون أن تكليفهم 
بأعباء اإلشراف اإلداري داخل 
امل���دارس يرهقهم ويضيع من 
اجله���د والوق���ت ويؤثر على 

هذه العوامل واألسباب مجتمعة 
الدروس  الطلب���ة ألخذ  دفعت 

اخلصوصية.
وأكدت الدراس���ة ان اولياء 
االمور يوافقون على ان السبب 
الذي ينص عل���ى »الرغبة في 
حص���ول االبن عل���ى درجات 
مرتفعة« مبتوس���ط حس���ابي 
الذي  الس���بب األول  4.42 هو 
يدفعهم العطاء اوالدهم وبناتهم 
دروس���ا خصوصي���ة ثم جاء 
الذي ينص على  بعده السبب 
»التغي���رات املتالحق���ة بنظام 
الثانوي« مبتوس���ط  التعليم 
حس���ابي 4.37 ثم جاء السبب 
الذي ينص على »صعوبة املناهج 
الدراسية« مبتوسط حسابي 4.15 
وبنفس املتوسط جاء السبب 
الذي ين���ص على »كثرة املواد 
الدراسية في الصف الدراسي« 
مبتوسط حسابي 4.15، في حني 
جاء أقل س���بب من وجهة نظر 
اولياء األمور البند الذي ينص 
عل���ى »التفاخر بأخ���ذ أبنائي 
دروسا خصوصية« مبتوسط 

حسابي 1.54.
وقد ترجع هذه النتيجة إلى أن 
أولياء األمور ينظرون إلى املرحلة 
الثانوية على أنها حتدد املس����ار 
إلى  املستقبلي لألبناء فيسعون 
توفي����ر كل االحتياجات لألبناء 
والتي تضمن لهم احلصول على 
الدرج����ات هذا  النج����اح وأعلى 
باإلضافة إلى التغيرات املتالحقة 
التي تط����رأ على النظام الثانوي 
م����ن حني آلخ����ر بالكويت فتارة 
نظام الفصلني وتارة أخرى نظام 
املقررات واآلن النظام املوحد مما 

ولفت الى ان ما سيتم تناوله 
في االجتماع الوزاري التنسيق 
بني دول املجلس بش���أن تغير 
املناخ ومخرجات قمة كوبنهاغن 

دارين العلي
أعل����ن مدي����ر إدارة امل����وارد 
البشرية مبعهد الكويت لألبحاث 
العلمية غامن الشمري عن االنتهاء 
من إجراء املقابالت الش����خصية 
للطلب����ة والطالبات املرش����حني 
الربيعية  التدريبي����ة  لل����دورة 
الثانية والعشرين واملقرر عقدها 
خالل العطلة الربيعية من 1/31 
� 2010/2/11 الت����ي ينظمها املعهد 
سنويا. وقال الشمري في تصريح 
صحافي: لقد تقرر أن تكون مادة 
البرنامج التدريبي للدورة حتت 
شعار »بيئتنا البحرية وسواحلها« 

بهدف غرس روح احملافظة على البيئة البحرية وسواحلها لدى أجيال 
املستقبل وشغل أوقات فراغهم أثناء العطلة الربيعية مبا يعود عليهم 
وعلى وطنهم بالنفع وس����عة االطالع، وقد مت قب����ول عدد »45« طالبا 
وطالبة من بني الطلبة الذين مت ترشيحهم من جميع املناطق التعليمية 
سعيا لتحقيق ونشر الوعي لدى أبنائنا الطلبة، ودعا الشمري الطلبة 
املقبولني الى ضرورة التواجد مبقر املعهد في الشويخ الساعة التاسعة 
م����ن صباح يوم األح����د املوافق 2010/1/31.  وفيما يلي أس����ماء الطلبة 
والطالبات املقبولني: حنان عجمي الشمري، مرمي ماجد احلربي، ليلى 
حامد العايض، اسامة احمد الديحاني، حوراء قاسم بارون، حوراء مؤيد 
بوعباس، جنان جاسم الطواري، شريفة أحمد الكندري، رغد عبداالمير 
بهبهاني، دالل علي عبدالرضا، علي حسني شاهني، فاطمة خالد مهدي، 
زينب خالد مهدي، زهرة عبداهلل احملميد، س����ارة نبيل بستكي، مرمي 
عبدالعزي����ز الدعيج، فاطمة خالد الياقوت، البندري محمد الدريويش، 
حنان فيصل الكندري، ميرنا محمد الدبوسي، محمد عبدالرؤوف القالف، 
عبدالرحمن هش����ام فاروق، مهاب محمد الدبوسي، فجر جنف عباس، 
متيل محم����د ابونوري، فاطمة جليل مطر، س����ارة جليل مطر، فاطمة 
ناصر الربيع، ألطاف ابراهيم فناهي، سارة ابراهيم فناهي، غيداء فيصل 
احلليل، مش����عل فالح العنزي، خالد حسن الشمري، علي عادل حسن، 
بدر فهد الوهيب، مساعد جاس����م الفودري، عبدالوهاب جاسم املعلم، 
بدر محمد احلمود، حمد س����عد الش����ريدة، حمد عبدالناصر التويتان، 
علي عادل اجلريوي، عبداهلل محمد الطشاني، حمد سامي العبداجلليل، 

شهاب عبدالرؤف القالف وأسيل عدنان القبندي.

واملقترحات التي عرضت فيها 
بهدف تقليل حجم االنبعاثات 
املؤدية الى االحتباس احلراري، 
كما س���يتم خ���الل االجتماع 
البحث في عمليات التنس���يق 
بني دول مجلس التعاون والبنك 
الدولي اخلاص بالبيئة البرية 
والدراسات املزمع اجراؤها بهذا 

الشأن.
واشار حيدر الى ان جدول 
االعم���ال يعتبر اوليا الى حني 
ان يأت���ي مفصال م���ن االمانة 
العامة، مؤكدا انه س���يتضمن 
البرامج التي وضعت مع دول 
املنطقة بواسطة االمانة العامة 
وكل التطورات التي حلقت بها 
باالضافة لرؤية دول املجلس في 

القضايا البيئية املختلفة.

أسامة دياب
اكد امني عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة باإلنابة فوزي املجدلي 
ان تكويت العقود احلكومية من اهم الوسائل التي 
يسعى البرنامج لتحقيقها لتوفير فئات الوظائف 
للش���باب الكويتي، حيث ان تلك العقود التي تتم 
بني الوزارات وشركات ومؤسسات القطاع اخلاص 
تعد باملاليني، متس���ائال: مل���اذا ال تأخذ كل العقود 
جميع العاطلني عن العمل وخاصة تلك الوظائف 
املخصصة حلملة شهادة املتوسطة والذين ال ميكن 

توظيفهم في القطاع احلكومي؟
جاء ذلك اثناء ترؤسه االجتماع التنسيقي الذي 
عقد مع ممثل���ي وزارات الدولة في مقر البرنامج 
متهيدا الجتماعات اخرى مع ممثلي جلنة املناقصات 

املركزية والعقود احلكومية في وقت الحق.
التربية  ورح���ب املجدل���ي مبمثل���ي وزارات 
والدفاع والكهرباء واملاء والصحة واألشغال العامة 
واملواصالت ومؤسسة البترول الكويتية واملؤسسة 
العامة للموانئ، مثمنا جهودهم الطيبة لدعم وزيادة 
الفرص الوظيفية، ومناقش���ة معوقات التوظيف 
بهدف الوصول الى احللول املناسبة لها لتحقيق 
اهدافنا الوطنية وتوظيف املئات من اخلريجني في 
مختلف الوظائف اخلاصة بهذه العقود احلكومية 

من مختلف املراحل الدراسية.
وأضاف األمني العام باإلنابة ان البرنامج يسعى 
من خالل أدوات مختلفة لتحقيق أهدافه في زيادة 
نسبة عدد املواطنني العاملني في القطاع اخلاص، 

وكذلك من خالل العقود احلكومية لدعم مس���يرة 
البرنام���ج وفتح قنوات اتصال مع جميع اجلهات 

احلكومية واخلاصة مبختلف قطاعاتها.
وأشار الى اننا نسعى الى حتديد الرواتب في 
العقود احلكومية وتساويها لدى جميع اجلهات مبا 
يتوافق والشهادة احلاصل عليها، وفترة اخلبرة 

في هذا املجال.
وبدورها اكدت مدير ادارة التوظيف في برنامج 
اعادة الهيكلة نادرة احلمود على ضرورة التعاون 
التخاذ ق���رارات وتوصيات تتواف���ق وطموحات 
البرنامج في هذا املجال، الفتة الى ان الهدف األول 
واألخير للبرنامج هو توفير فرص وظيفية للعمالة 
الوطني���ة وخاصة اصحاب املؤهالت الدنيا وممن 
ليس لهم خبرة، مرحبة ب���كل املقترحات واآلراء 

لدعم هذه املسيرة.
وقد حتدث ممثلو الوزارات واملؤسسات املختلفة 
وأشادوا بفكرة هذا االجتماع وأثروا االجتماع بالكثير 
من اآلراء واالقتراحات التي تساهم في اجناح هذه 
املهمة، ووس���ائل تخطي العقبات والصعاب التي 
قد يواجهها البرنام���ج لتحقيق األهداف الوطنية 
املش���تركة واعطاء األولوية في التعيني للشباب 

والباحثني عن عمل وبعد ذلك املتقاعدون.
اضافة الى العمل على تدريب وتأهيل املعينني 
مبا يتوافق والوظائ���ف املعروضة عليهم وكذلك 
التعرف على القصور في شروط املناقصات لهذه 
العقود للعمل على اعدادها بشكل يتوافق وطموحات 

البرنامج في هذا املجال.

دارين العلي
اعلن نائب مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة الكابنت علي حيدر 
في تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان اجتماع الوزراء اخلليجيني 
البيئية  املعني���ني بالش���ؤون 
س���يكون خالل مايو املقبل في 
الكويت يسبقه اجتماع تشاوري 
في مسقط خالل مارس املقبل.
ولفت حيدر الى ان اجتماع 
جلن���ة التنس���يق البيئية في 
مجلس التعاون اخلليجي والتي 
من املقرر ان يعقد اليوم وغدا في 
فندق الشيراتون سيكون مبثابة 
اجتماع حتضي���ري لالجتماع 
الوزاري ملناقش���ة ابرز مالمح 
الذي سيتناول  جدول االعمال 

عدة قضايا بيئية مهمة.

وهم في س���بيل ذلك يسلكون 
كل السبل ويتيحون كل الفرص 
ويوفرون كل اإلمكانات لتحقيق 

هذا الهدف. 
وحددت الدراس���ة أس���باب 
الدروس اخلصوصية  انتشار 
وفقا ألهميتها وتأثير كل منها 
الدروس اخلصوصية  في أخذ 
حيث جاء ف���ي املرتبة األولى 
السبب املتمثل في »الرغبة في 
احلصول على أعلى الدرجات« 
مبتوسط حسابي 4.50 وجاء في 
املتمثل  الثانية السبب  املرتبة 
في »كثرة عدد املواد الدراسية« 
مبتوسط حسابي 4.24، ثم جاء 
في املرتبة الثالثة السبب املتمثل 
في »صعوبة املناهج الدراسية« 
مبتوسط حسابي 4.17، في حني 
جاء أضعف سبب يدفع الطالب 
ألخ���ذ ال���دروس اخلصوصية 
املتمثل ف���ي »تقليد  الس���بب 
الزمالء« وذلك مبتوسط حسابي 
النتائج  2.20. وقد ترجع هذه 
إلى حرص الطلبة على احلصول 
على أعلى الدرجات التي تؤهلهم 
لاللتحاق بالكليات التي حتقق 
طموحهم وهم في سبيل حتقيق 
هذا الهدف يواجههم كثرة عدد 
املواد الدراسية اإللزامية فضال 
الدراسية  املناهج  عن صعوبة 
فمثال طالب الصف العاشر ذو 
امليول األدبية يدرس أربع مواد 
علمية اجبارية مما يعرضه لفقد 
كثير م���ن الدرجات التي تؤثر 
على معدله كم���ا ان الطالب ذا 
امليول العلمية يدرس مواد ذات 
طبيعة ادبي���ة مما قد يعرضه 
ايضا لفقد الكثير من الدرجات كل 

كشفت دراس���ة حديثة أن 
الذين يؤيدون  أولياء األم���ور 
إعطاء األبناء دروسا خصوصية 
بلغوا نسبة كبيرة في الكويت 
حيث بلغت نسبتهم 85.91% من 

عينة الدراسة.
وجاءت في الدراسة التي أعدها 
كل من د.محسن الصاحلي ود.بدر 
ملك، ود.لطيفة الكندري حتت 
عنوان »الدروس اخلصوصية 
باملرحلة الثانوية بدولة الكويت: 
ان  الواقع واألسباب والعالج« 
الدروس اخلصوصية منتشرة 
انتشارا واسعا بني طالب التعليم 
الثان���وي بدولة الكويت حيث 
أكد 68.79% من الطالب بعينة 
أنهم يأخذون دروسا  الدراسة 
خصوصية، وق���د ترجع هذه 
إلى رغبة الطالب في  النتيجة 
احلصول على املعدل التراكمي 
املناسب الذي يتيح لهم الفرص 
لاللتحاق بإحدى كليات جامعة 
الكويت أو األهلية أو اجلامعات 

اخلارجية. 
وأوضحت الدراسة انخفاض 
الذين يؤيدون  نسبة املعلمني 
ال���دروس اخلصوصية حيث 
أيد 25.47% من املعلمني بعينة 
الدروس  الدراسة فكرة إعطاء 
اخلصوصية، وقد ترجع هذه 
إقرار املعلمني  أن  إلى  النتيجة 
الدروس  وتأكيدهم على فكرة 
اخلصوصية يعد اعترافا منهم 
بالتقصير في أداء الواجب املهني 
داخل املدارس وأنهم يشاركون 
بشكل أو بآخر في حدوث هذه 
الظاهرة اخلطي���رة التي تؤثر 
على األسر الكويتية اقتصاديا 
واجتماعيا باإلضافة إلى القلق 
والتخوف من املساءلة القانونية 
من قبل الوزارة على اعتبار أن 
غالبية هؤالء املعلمني وافدون 
يخشون التورط في كسر اللوائح 

والقوانني.
وتوضح نتائج الدراسة أن 
أولياء األمور الذين يؤيدون إعطاء 
األبناء دروسا خصوصية بلغوا 
نسبة كبيرة حيث بلغت نسبتهم 
85.91% من عينة الدراسة. وقد 
إلى رغبة  النتيجة  ترجع هذه 
اآلباء في أن يحقق األبناء النجاح 
واحلصول على أعلى املعدالت 

دارين العلي
اسفرت زيارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي الى 
لبنان بدعوة من وزارة البيئة اللبنانية خالل االس���بوع املاضي عن 
تبلور فكرة توأمة بني الهيئة والوزارة اللبنانية بهدف تبادل اخلبرات 
واالطالع على الطرق الناجعة في عملية احلفاظ على احملميات الطبيعية 

في البالد أسوة بالتجارب اللبنانية الناجحة في هذا املجال.
وفي هذا الصدد ق���ال املضحي في تصريح خاص ل� »األنباء« انه 
بصدد التحضير لدعوة املسؤولني في وزارة البيئة اللبنانية الى الكويت 
في مارس املقبل للتباحث في ش���أن بنود التوأمة وتوقيعها في حال 
جهوزها، مشيرا الى ان التجارب اللبنانية في مجال احملميات تعتبر 
ناجحة جدا وعملية ادارتها تعتبر سهلة بالنسبة اليهم خصوصا ان 
أهالي البلدات املجاورة للمحميات يساهمون بشكل كبير في حمايتها 
واحملافظ���ة عليها وهذا ما نفتقر الي���ه في الكويت حيث على الهيئة 

حماية احملمية من األهالي.
وفي سياق آخر، اعلن املضحي ان االنذارات االخيرة التي ستوجه 
الى 15 مصنعا مخالفا من مصانع الش���عيبة الغربية سيتم تسليمها 
الى الهيئة العامة للصناعة اليوم خالل اجتماع مجلس ادارة الهيئة 
ال���ذي يعقد عند 12 ظهرا في مقر الهيئة بعد ان مت اعداد كتب مفصلة 
خاصة بكل مصنع وحج���م املخالفة وفترة االنذار وس���تقوم هيئة 

الصناعة بدورها بتوجيه هذه االنذارات للمعنيني.
ولف���ت الى ان اغالق املصانع ال� 12 ال���ذي أقر في اجتماع مجلس 
الهيئة املاضي ينتظر تصديق املجلس األعلى للبيئة املتوقع اجتماعه 

االربعاء او اخلميس املقبلني.
واش���ار املضحي الى ان اجتماع مجلس االدارة اليوم س���يناقش 
كادر املوظفني إلقرار الئحة شؤون املوظفني والالئحة املالية اخلاصة 

بهم.

اجتماع تنسيقي ناجح للهيكلة وممثلي وزارات الدولة برئاسة المجدلي

 الدراسة أكدت أن الرغبة في الحصول على معدالت عالية وضعف الرواتب هي الدافع األقوى

توأمة بين الهيئة ووزارة البيئة اللبنانية لتبادل الخبرات في المحافظة على المحميات

جانب من االجتماع التنسيقي

د.محسن الصاحلي 

د.صالح املضحي

د.بدر ملك

الكابنت علي حيدر

غامن الشمري

د.لطيفة الكندري

»األبحاث« أعلن عن أسماء المقبولين 
في الدورة التدريبية الربيعية الـ 22

حيدر لـ »األنباء«: الكويت تستضيف اجتماع 
الوزراء الخليجيين المعنيين بالبيئة مايو المقبل

المجدلي: العقود الحكومية تستوعب
فئات العاطلين عن العمل


