
دراسة
اخلميس ١٦ مارس ٢٠١٧

12
دراسة تطالب باالبتعاد عن األساليب التقليدية واللجوء إلى أخرى مبتكرة

إصالح التعليم في الكويت.. رؤية جديدة في العالقة بني التربية والتنمية
إعداد وتقديم: د.سلوى عبداهلل الجسار - عضو مجلس األمة السابق

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك - كلية التربية - جامعة الكويت

إن قضية اإلصالح التربوي اليــوم قضية كل فرد وكل مجتمع وكل دولة حيث 
يســعى اجلميع نحو التطوير من خالل إعداد اإلنسان الصالح املنتج واملتزن، ولقد 
أضحى التعليم أولوية وطنية تتسابق الدول إلى االهتمام بها، واالستثمار فيه ومراجعته 
بهدف تطويره وحتديثه ملواكبة املستجدات العاملية. ولعل أكثر األمم جناحا هي األمم 
التي وجهت جهودها الى االســتثمار في تطوير اإلنسان من خالل االهتمام بالتعليم 
ومتطلباته ألنهــا قضية ترتبط باألمن القومي والتعامل معه يجب أن يكون على كل 
مستويات صناعة القرار، فالتعليم اليوم هو من أهم متطلبات برامج التنمية الشاملة 
واملســتدامة ألن جناح أي مشروع ال يكون إال بالتعلم اجليد القادر على التفاعل مع 
أبعاد التنمية وعناصرها والتي تتمثل في العامل السياسي واالجتماعي واالقتصادي. 
لذا، فالعالقة بني التربية والتنمية عالقة مترابطة حيث تهدف األنظمة العامة ألي دولة 

إلى أن توجه التربية من أجل منو وازدهار التنمية.
واستطاعت بعض الدول حتقيق منوها االقتصادي واالجتماعي من خالل التعليم. 
فالتعليم يعتبر الركيزة األساسية في نهضة وتطور البالد. ونالحظ أن عملية التنمية 
ترتكز على اإلنسان الذي يعتبر احملور األساسي في بناء املجتمعات، فبناء اإلنسان 
أبقى من بناء املاديات التي ال ميكن أن تضع حلوال ألي مشاكل يعاني منها أي نظام كما 
أنه ال ميكن االرتقاء بالعملية التعليمية دون حدوث نهضة حقيقية في أنظمة التربية، 
فالتربية تعمل على التنمية البشــرية، وإصالح العملية التربوية هو إصالح ملسيرة 
بناء إنسان وتربية املواطنة الصاحلة، وعليه يتطلب إصالح التعليم وضع إستراتيجية 
مستقبلية حقيقية وواقعية ومحددة األهداف كي نرتقي مبستوى مخرجات التعليم. 
وكما أكد »فرانسوا بيرو« أن التنمية تعد مشروعا متكامال لسد الفجوة بني املطلوب 
والواقع بطريقة علمية مخططة وبحركة مجتمعية منظمة وبقيم أخالقية مشــتركة 

وثمرة، هذا كله هو التنمية املستدامة.
وإلى تفاصيل الدراسة التي تبدأ بنظرة تشخيصية لواقع التعليم في الكويت..

أصدرت اليونسكو تقريرا حول 
الفساد في التعليم )٦/ ٢٠٠٧(، مشيرة 
الى أن املؤسسات التعليمية في أكثر 
من ٦١ بندا تعاني من الغش األكادميي 
واإلداري وهذا ما تضمنه تقريرها حول 
)مدارس وجامعات يعمها الفساد: كيف 
ميكن مواجهة هــذه الظاهرة(، حيث 
قام بإعداده املعهد الدولي للتخطيط 
التربوي التابع لليونســكو. وتناول 
التقرير أن ما ينفق على التعليم من 
مليارات ال يعــادل اجلهد املتمثل في 
توفير التعليم للجميع فهو يشــكل 
عائقــا حول تدني مســتوى املعايير 
التعليمية وبالتالي املستوى التعليمي 
للطلبة ويرجع أهم األسباب إلى عدم 
اعتماد آليات تنظيمية أكثر شــفافية 
تعمــل على تعزيز وتأهيــل القدرات 
القيادية واإلدارية بأن يكون أكثر قدرة 
على السيطرة وإدارة النظم التعليمية 
وحمايتها من الفساد، وقد خرج التقرير 
بتوصيات من أهمها التأكيد على وضع 
معايير واضحة ذات جودة عالية تشمل 
إجراءات حتدد مســؤوليات القائمني 
على النظام التعليمي من خالل عملية 
تخطيط وتوزيع واستخدام املدارس 
التعليمية وحتسني مستوى القيادات 
واإلدارة واحملاسبة واتخاذ نظام رقابي 
يسمح بالتقومي واملتابعة ومحاسبة 

املقصرين.
كما يؤكد تقرير البنك الدولي حول 
)إصالح التعليم في منطقة الشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا( الصادر في 
)٢٠٠8/٢( أن دول الشــرق األوســط 
تعمــل على إحــراز تقدم فــي عملية 
إصالح األنظمة التعليمية، لكن نوعية 
وجودة التعليم في املنطقة لم تواكب 
االحتياجات االقتصادية املتســارعة 
ومازالت هــذه األنظمة ال تســتطيع 
أن تدعــم تنمية املهــارات التحليلية 
للطالب، خاصة التي تتعلق مبهارات 

حل املشكالت والتفكير اإلبداعي.
ولعــل التصريح الــذي أدلى به 
نائب رئيس البنــك الدولي »دانييال 
جرجسياني« بأننا يجب أن نعترف 
بأهميــة الدور احليــوي للتعليم في 
توفيــر أنــواع الفرص أمــام الطالب 
ويحــب أن تضع الدول جهودا كاملة 
حــول االلتزام السياســي بأن يوجه 
التعليم ليواكب احتياجات االقتصاد 
وأال يكون التعليم فقط حلل مشكلة 

٭ نظرة املجتمع إلى التعليم.
٭ مجالس املعلمني واآلباء.

٭ املنهج املدرسي.
٭ أساليب التدريب والتنمية املهنية 
للعاملني في القطاع التربوي والتعليمي 
من الهيئة التدريسية واإلدارية والفنية 

واإلشرافية.
٭ برامج اإلرشاد والتوجيه االجتماعي 
والنفســي والتربوي في مؤسســات 

التعليم.
٭ برامج قياس جودة التعليم املدرسي 
وعالقته بســوق العمــل ومتطلبات 

التنمية املستدامة.

متطلبات ومسؤوليات
لعــل متطلبات املرحلــة احلالية 
واملستقبلية تتطلب حتديد املسؤوليات 
املهنيــة والتربويــة نحــو توضيح 
احلقائــق التي قد تغيــب عن العديد 
من أفــراد املجتمع وصناع القرار في 
املؤسسات التشــريعية والتنفيذية 

والتي ميكن أن نوجزها في التالي:
١ـ  بداية نود أن نؤكد أن جميع املبادرات 
التي تقوم بها السلطة التنفيذية تؤكد 
حجم املسؤولية التي تقع على عاتقها 
والتي تــدل على اخللل فــي االلتزام 
الكامل باللوائح والقوانني التي دائما 
تظل صمام األمان ملسيرة التعليم في 
احلرص على تقدمي أفضل اخلدمات في 
اجلهاز التعليمــي. وإذا ظهرت بوادر 
القصور والعجز في بعض اخلدمات 
فجميع العاملني في القطاع التربوي 

تقع عليهم املسؤولية.
٢ ـ نتيجة تراكمات تعليمية ســابقة 
والتي بكل أســف نعانــي منها اليوم 
يوجــد قصور في عدم وجــود إدارة 
تعليمية ذات كفاءة عالية تستطيع أن 
تستوعب عمل املستجدات واملتطلبات 

على الساحة التعليمية.
3ـ  إن مــا تعاني منــه وزارة التربية 
وباقــي الوزارات من بيروقراطية مع 
أجهزة الدولة األخرى تؤثر على عدم 
وجود كل اخلدمات في وقت مناسب وان 
عدم وجود االستقاللية املالية واإلدارية 
سبب جوهري في تأخر وصول بعض 
اخلدمات مثل الكتب املدرسيةـ  توافر 
أعــداد املعلمنيـ  نقص في التمديدات 

واعمال الصيانة وغيرها.
4ـ  إن التعامل مع القضية التعليمية 
وبكل أسف ما زال تعامال ماديا بحتا، 

إن االطالع على الدراسات واألدبيات 
والتقارير التي تناولت موضوع إصالح 
التعليم يشير إلى العديد من االنتقادات 
التي تعرضت لها السياسة التعليمية 
على مدى أكثر من ٢5 سنة، فقد أشار 
العديــد مــن املالحظني السياســيني 
والتربويني إلى أن هناك قصورا في أداة 
وآلية عمل هذه السياسات، األمر الذي 
أدى إلى حدوث خلل وتدني مستوى 
اخلدمات التعليمية في الدولة ولعل 
نتائج الطلبة الكويتيني األخيرة للعام 
٢٠١٢ في االختبارات الدولية للعلوم 
والرياضيات والقراءة عكست مؤشرات 
خطيرة، حيث تناول التقرير )ترتيب 
الكويت حيث جاءت في املرتبة األخيرة 
خليجيا في مؤشرات اإلصدار الدولي 
)TIMSS( في مادتي العلوم والرياضيات 
حيث احتلت املركز )4٧( من أصل )53( 
في اختبار العلوم وســجلت املرتبة 
)48( من أصل )58( دولة في اختبار 
الرياضيات وســجلت )4٦( من اصل 
)5٠( دولة في اختبــار تقدم القراءة 
)Pirls(، كما أن النتائج النهائية للعام 
)٢٠١5( الختبارات الرياضيات العاملية 
جاءت الكويت في املرتبة األخيرة حيث 
احتلــت املركز )49( مــن اصل )49( 
دولة وجاء ترتيب الكويت في نتائج 
اختبارات العلوم عامليا في املركز )4٧( 
من اصــل )4٧( دولة، ما يســتوجب 
حتليل النتائج للكشف على جوانب 
اخللل العلمي واإلداري والفني واملهني 
والتي نســتعرض منها أهم العوامل 
التي أدت إلى تدني مستوى التعليم 

وتراجع مؤشرات اجلودة:
٭ السياســة العامــة على مســتوى 

السلطتني التشريعية والتنفيذية. 
٭ مستوى القرار السياسي والتعليمي 
في مؤسسات الدولة وقطاع التعليم.
٭ غياب الفلسفة والرؤية التعليمية.
٭ مستوى اإلدارة التعليمية والتربوية.

٭ تدني أداء املتعلم.
٭ كفاءة املعلم.

٭ طرق التدريس وأساليب التعلم.
٭ املباني واإلمكانات.

٭ نوع االتفاق على التعليم.
٭ أساليب التقومي واملتابعة وقياس 
اجلودة والكشــف املبكر لصعوبات 

التعلم.
٭ األسرة والتحصيل العلمي للمتعلم.

٭ أثر وسائل اإلعالم في التعليم.

ارتفاع مؤشــرات اإلنفــاق احلكومي 
على التعليــم الذي وصــل إلى اكثر 
مــن مليار دينار ما يعــادل 5.9% من 
اإلنفاق احلكومي في العام ٢٠١5/ ٢٠١٦ 
ولعل تقرير التنافسية العاملي للعام 
)٢٠١5/ ٢٠١٦( كشف عن تراجع جودة 
التعليم في الكويت إلى املرتبة )١٠٦( 
من أصل )١48( دولة، كما جاء في بند 
)التعليم األساسي( أن مستوى جودة 
التعليم االبتدائي حصل على ترتيب 
)١٠3( من أصل )١4٠( وجودة تعليم 
الرياضيات والعلوم جاء في املرتبة 
)99( وجودة إدارة املدارس حصل على 
الترتيب )88(، ومستوى توافر خدمات 
التدريب املهني حصل على الترتيب 
)١١٢( )GCR، ٢٠١5، ٢٠١٦( وبالنظر إلى 
)اإلنفاق التعليمي وتكلفة الطالب للعام 
الدراسي )٢٠١٢/٢٠١3( فإن هناك تطورا 

في مصروفات الدراسة وفق التالي:

األعلى للتخطيط
لعل التقرير الذي صدر عن املجلس 
األعلى للتخطيط )٢٠١4/ ٢٠١5( حول 
التعليم في الكويت، يشير إلى وجود 
أزمــة حقيقيــة، وقد شــمل التقرير 
مؤشــرات تدل علــى تراجــع جودة 
عناصر النظام التعليمي من مستوى 
الطالب، كفاءة املعلم، اإلدارة املدرسية 
املناهج الدراســية. وبــني التقرير أن 
تكلفة الطالب الكويتي تفوق املتوسط 
السنوي العاملي مبقدار ١١ ضعفا، فقد 
وصلت تكلفــة الطالب فــي التعليم 
العام الى )4٧5.١4( دينارا كويتيا في 
مرحلة التعليم األساسي، كما حتتل 
الكويــت املرتبة )١٧( فــي العالم من 
حيث اإلنفاق على التعليم، فقد وصلت 
فــي ٢٠١١ إلى ١3% من مجموع اإلنفاق 
العــام مقارنة مبا تنفقه ســنغافورة 
على التعليم الذي يصل إلى )%3.3( 

من معدل اإلنفاق العام.

تراجع مؤشرات الجودة

البطالة وإيجاد فرص عمل للخريجني 
وإمنا في توفير األعداد اجليدة ملمارسة 
كل أنــواع املهن، لذلك من األهمية أن 
نوجه اجلهود إلعادة النظر في املناهج 
ومحتوياتهــا وطرق التعليم وكفاءة 
املعلمني واملوجهــني الفنيني لتواكب 

االحتياجات احلالية واملستقبلية.

معهد األبحاث
مما ســبق جند أن الدراسة التي 
قام بها معهد الكويت لألبحاث العلمية 
بالتعــاون مع جريــدة القبس حول 
مؤشــرات ثقــة رجال األعمــال وثقة 
املستهلك ومستوى الرخاء االجتماعي 
)ديسمبر ٢٠٠٧( تؤكد ما في التقارير 

السابقة.
فقد أشــارت الدراسة إلى املؤشر 
العام لقياس درجة ثقة األسر الكويتية 
والوافدة في مستوى اخلدمات املقدمة 
لهم من قبل الدولة )ديســمبر ٢٠٠٧( 
وجاء التقييم للخدمات التعليمية على 

النحو التالي:
٭ معدل التقدير جيد على )١٠.٦%( 
والتقدير مقبــول )4٦.٠%( والتقدير 
سيئ )43.4%(، حيث بلغ مؤشر الرخاء 
التعليمي )33.٦( نقطة من )١٠٠ نقطة( 
مبعنى أقل من املتوسط ويعتبر هذا 
املؤشر خطيرا وبحاجة إلى دراسات 
تعمل على تشخيص مواطن اخللل.

كما عرضت الدراســة التوقعات 
املستقبلية ملستوى اخلدمات احلكومية 
خالل العامني القادمني، حيث جاء مؤشر 
اخلدمات التعليمية مبؤشــر مرتفع 
يدل على عدم حــدوث أي تغيير في 
املســتقبل القريب وهذه دعوة بعدم 
التفاؤل حيث وصلت نســبة التوقع 
العام )93.4%( من أصل )١٠٠( نقطة 
)القبس 8 يناير ٢٠٠8ـ  العدد ١٢4٢9(.
ومن املالحظ في نتائج الدراسة 
أعــاله عــدم وجــود مســتوى رضا 
عن كفــاءة اخلدمــات التعليمية في 
الكويت مــن قبل أفــراد العينة رغم 

حيث ان املال ال ميكن أن يعالج اخللل 
والقصور التربوي وانه من اخلطأ أن 
تظل الدولة هي الوحيدة التي تتحمل 
تكاليف التعليم املتزايدة مبفردها، فال 
بد أن تكون هناك شراكة بني القطاع 
التربوي وقطاعات اإلنتاج وذلك تأكيد 
بأن التربية هي شــأن مجتمعي مهم 
وخطيــر ومخرجاته يســتفيد منها 

القطاعان احلكومي واخلاص.
5 ـ إن املؤشــرات توضح أن معدالت 
اإلنفاق على التعليم في ارتفاع مستمر 
خالل السنوات القادمة وهذا اإلنفاق 
يتأثر بالعوامل الداخلية واخلارجية 
للنظام التعليمي األمر الذي ما زالت 
له آثار سلبية على املستوى التوعوي 
ملخرجــات التعليــم وعلــى التنمية 
الشــاملة، لذا فالتعليــم ما زال ميثل 
عبئا إضافيا وأداة استهالكية وليس 

أداة إنتاج.
٦ـ  يجب أن تبدأ وزارة التربية باالعتماد 
على نظم تربوية ال مركزية في إدارة 
القطاعات التعليمية املختلفة ســواء 
داخــل الــوزارة أو خارجها من خالل 
التأكيــد علــى العمل بــإدارة الفريق 
واإلدارة اإلستراتيجية وإدارة التغير 
واإلبداع وإدارة اجلودة الشــاملة من 
خالل فك التشابك بني وزارة التربية 
واملؤسسات األخرى التي لها دور في 
تطوير التعليم وهي )املركز الوطني 
لالعتمــاد األكادميــي، مركــز تطوير 
التعليم( وهــذا ال ميكن إال من خالل 
توجيه األنظمة التعليمية على إعداد 
القيادة التربوية ذات الكفاءة العالية من 
املعلمني التربويني واإلداريني، والفنيني. 
نحن نعاني من جوانب خلل كبيرة وأن 
محاوالت التغيير والتجديد ال ميكن 
األخذ بها بسبب عدم توافر الكفاءات 
العالية ذات اجلودة في األداء واإلنتاج 
ألنــه وبكل أســف ما زالــت األنظمة 
التعليمية التي تقدم هي األنظمة التي 
تركــز على تعليــم املعرفة وتلقينها 
وليســت أنظمة التجديد والتوظيف 
احلياتي وصناعة اإلنسان الذي أصبح 
لزاما أن تواجه متطلبات منو املتعلم 

لهذه املرحلة احلالية واملستقبلية.
٧ـ  عدم توافر اإلدارة السياسية والقرار 
السياسي لدعم خطط واستراتيجيات 
التطويــر من خــالل مرونــة القيادة 
السياسية الواعية التي جتعل مصلحة 
التعليم فوق االعتبار وهذا ليس بيد 

وزيــر التربيــة فقط وإمنا الســلطة 
التشريعية التي يجب أن تعي جيدا 
أن إصــالح التعليــم ال يكون مبعيار 
الزمن أو مبفهوم املسكنات املؤقتة نحن 
اآلن نعيش ترســبات إدارة تعليمية 
تقليدية ســابقة وإن مناقشة إصالح 
التعليــم في الدولة ليســت بيد جهة 
معينة بل مسؤولية اجلميع من خالل 
منظور مؤسسي وجماعي وليس فرديا 
أو حزبيا أو تيارا سياسيا أو دينيا ألن 
عندما تصاحب مفاهيم السياسية قيم 
التعليم فإنها بداية النهاية. ان وضع 
مدخل علمي ذا منظور موضوعي يجب 
أن تسند مســؤولية إصالح التعليم 
وتطويــره إلى املؤسســات التي لها 
دور أساســي في التعليم، فاالقتصاد 
واإلعالم واالجتماع والسياسة لهم دور 
في إصالح التعليم، فالتربية هي قضية 
دولة ومجتمع وحكومة ومجلس أمة 

وليست جلهة معينة فقط.

 آلية تطوير النظام التربوي
إن عمل تطوير األنظمة التربوية 
وإصالحات القطاع التعليمي ال ميكن 
حتقيقها إال بتوافر شروط مهمة والتي 

ذكرها )اخلطيب، ٢٠٠٦(:
٭ توافر اإلدارة السياسية لدعم خطط 
واستراتيجيات التطوير التربوي. على 
أن تقوم القيادة السياسية بتوفير كل 
املوارد البشرية واملالية والتكنولوجية 
للنظــم التربوية لتمكينها من القيام 
مبسؤولياتها املتعلقة بتحقيق التنمية 

البشرية في كل املجاالت.
٭ اعتمــاد املنحنى الوظيفي كمدخل 
لتطوير وجتديد النظم التربوية، وهذا 
املدخــل يتوجه في عمليــة اإلصالح 
التربويــة برؤيــة شــاملة تتضمــن 
املدخــالت والعمليــات واملخرجات، 
بسياساته وخططه وأهدافه وهياكله 
وبناه التنظيمية واإلدارية ومناهجه 
وطرق وأساليب التدريس واالمتحانات 
واالختبــارات والتقــومي واإلعــداد 
والتدريب بحيــث تتم مراعاة جميع 

عناصر النظام التربوي.
٭ ان تبــدأ وزارة التربيــة ممارســة 
للتوجهات احلديثة فــي مجال إدارة 
األنظمــة التربوية والتي تعتمد على 
الالمركزية اإلدارية من خالل الفريق 
وإدارة التغير واإلبداع وتطبيق مفاهيم 

اجلودة الشاملة.
٭ ضرورة إيجاد نوع من الشــراكة 
بني القطاع التربوي وقطاعات اإلنتاج 
األخرى في املجتمع هذه الشــراكة ال 
تتحقق إال من خالل فرض ضريبة ال 
تقل عن )5%( مثال من أرباح الشركات 
والصناعــات والبنــوك واملعامــالت 
التجارية والعقارات بحيث توجه إلى 
اإلنفــاق على حتســني التعليم. ومن 
األهمية أنه لكونه هناك برامج تقومي 
شاملة لكل القوانني والتشريعات التي 
تعمــل من خاللها األنظمــة التربوية 
بهدف التأكيــد بأن التعليم هو األداة 
نحو بناء اإلنسان وأن حتقيق التنمية 
الشاملة ال يكون إال من خالل تطوير 

املوارد البشرية.

اإلصالح أولوية
مما سبق نرى أن عملية تطوير 
التعليم بصورة عامة تتطلب التأكيد 
على االهتمام بإعادة النظر في البنود 

التالية كأولوية في إصالح التعليم:
١ـ  أولوية تطوير اخلدمات التعليمية 

في رؤية احلكومة والبرملان.
٢ـ  توظيف العوملة لتطوير التعليم.

3ـ  الثورة العلمية التكنولوجية.
4ـ  التغيرات االجتماعية واالقتصادية 
والسياســية التي صاحبــت احلراك 

املجتمعي ومتطلباته.
5 ـ البدائل في مجال مصادر التعليم 

وتنويع مساراته.
٦ ـ رفــع مســتوى أداء العاملــني في 

القطاعني التربوي والتعليمي.

مرتكزات التعليم
وتناولــت الدراســة مقتــرح اإلطــار 
العام لإلستراتيجية التربوية في ظل 
املستجدات احمللية والعاملية حتى عام 
٢٠٢5، موضحــة أن التعليم املتصف 
بالفاعليــة واجلودة العالية يجب أن 
يقوم على عدة مرتكزات رئيسية وهي:

١ـ  إعادة صياغة الرؤية والرسالة لنظام 
التعليم مبا يتواكب مع كل املستجدات 

وطبيعة املتعلم.
٢ـ  تكافؤ الفرص التعليمية والتأكيد 
على مراعاة الفروق الفردية والتنوع 

االجتماعي للمتعلمني.
3 ـ اعتبــار البعد اإلنســاني للطالب 
أساس التعليم )اخلطيب واخلطيب، 

.)3٧٧:٢٠٠٦
4 ـ التأكيــد علــى أهميــة التدريــب 
والتنمية املهنية جلميع العاملني في 

القطاع التعليمي والعمل على تقومي 
األداء بربط االحتياجــات التعليمية 
مبحتوى التدريب والتأهيل واإلعداد 

املهني للمعلمني.
5 ـ تطوير أنظمــة التقومي والقياس 
لتشخيص التحصيل الدراسي للطالب 
وتطبيق نظام قياس جودة التعليم 
ومؤشــرات قياس التحصيل العلمي 

واملهاري للمتعلمني.
٦ـ  إعادة توجيه أساليب اإلنفاق على 

تطوير التعليم.

محاور اإلصالح
على ضوء املرتكزات السابقة يجب 

العمل على عدة محاور، وهي:

المحور األول
ان للجميع حقاً في التعليم، حسب 
ما جاء في )ميثاق األمم املتحدة( مادة 

٢8 والتي نصت على:
٭ االهتمام مبرحلة الرياض والتعليم 
االبتدائي مع التأكيد على متابعة االلتزام 
بالتحصيــل العلمي ألن هذه املرحلة 
متثل أساس العملية التعليمية. وان 
توجه فلسفة التعليم في هذه املراحل 
الى التعليم احلياتي بشكل واسع بحيث 
يحتل نسبة ٦٠% من اخلطة الدراسية 
والباقي يوجه الى التعليم االساسي في 
تعلم مهارات اللغة العربية والرياضيات 

والتربية االسالمية والعلوم.
٭ تشــجيع تطوير أشــكال التعليم 
الثانــوي العــام واملهنــي )التقنــي( 
وتوفيرها وإتاحتهــا جلميع الطلبة 
واتخــاذ التدابير املناســبة لتطوير 
التعليم وتقدمي املساعدة وكل أنواع 

الدعم الفني عند احلاجة إليها.
٭ جعل التعليم العام بشتى الوسائل 
املناســبة متاحا للجميع على أساس 

قدرات الطلبة وميولهم.
٭ جعل املعلومات واملبادئ اإلرشادية 
التربويــة واملهنيــة متوافرة جلميع 

الطلبة وفي متناولهم.
٭ اتخاذ تدابير لتشــجيع احلضور 
املنتظــم فــي املــدارس والتقليل من 

معدالت التسرب من املدرسة.
٭ االنتقال من تعليم املعرفة الى تعليم 
اســتخدام املعرفة الن قيادة التغيير 
حتتــاج الى إكســاب املتعلــم أنواعا 
من املعرفــة واملهارة والقيم وتعزيز 
االجتاهــات اإليجابية للمتعلم بهدف 

اعداد املواطن الصالح.

المحور الثاني
جــاء ليؤكد مــا جاء فــي مقولة 
عــن  بــوش  األميركــي  الرئيــس 
اإلستراتيجية التعليمية في الواليات 
املتحدة األميركية: »لقد خطونا خطوة 
موفقة، ونحن نضع أبصار األمة على 
ستة أهداف تربوية قومية طموحة، 
ووضعنا غايتنا لتحقيق ذلك عام ٢٠٠٠ 
فلطلبة اليوم ال بد أن جنعل املدارس 
القائمــة أفضل، وأن جنعلها موضعا 
حملاسبة أكبر، ولطلبة الغد أعني اجليل 
القــادم ال بد أن نضع جيال جديدا من 
املدارس األميركية«، هذه املبادرة تقوم 
على جعل املدرسة تناسب كل تلميذ 
ملتحق بها، وأن يجد كل طالب التعليم 
الذي يتناسب مع قدراته وإمكانياته 
مؤكدين أن اجلميع لديه القدرة على 

التعلم.

المحور الثالث
يجــب االهتمــام بتعليــم القيــم 
التربوية ملا لها من مكانة في حياة الفرد 
واملجتمع وذلك حملاربة الفساد بأنواعه 
وإعداد الفرد املتزن واملنتج ومحاربة 
التعليم املستهلك غير الهادف من خالل 
تعزيز مفاهيم وقيم املواطنة في إعداد 
املواطن الصالح ملمارسة مسؤولياته 

في املجتمع.

المحور الرابع
يؤكد رفع معدل حجم اإلنفاق على 
التدريب ألن إصالح وتطوير التعليم 
ال يكون إال بإعادة التأهيل لكل املوارد 
البشرية وان يصبح التدريب واإلعداد 
والتأهيل أولى األولويات على ســلم 
التغيير، ليس فقط في موازنة وزارة 
التربية وإمنا على مســتوى برنامج 

عمل احلكومة ومؤسسات املجتمع.

المحور الخامس
إن االعتقــاد بــأن املــال يعالــج 
القصــور واخللــل التربــوي اعتقاد 
خاطئ، فالتعليم اجليد مكلف وال ميكن 
احلصول على مخرجــات ذات كفاءة 
نوعيــة إال من خالل توجيه وســائل 
وحجم اإلنفاق على التعليم بسياسة 
واضحة حتدد البرامج واملشاريع وفق 

برنامج زمني محدد.

 د.سلوى عبداهلل اجلسار

غياب االستقاللية املالية بوزارة 
التربية سبٌب جوهري في تأخر 

اخلدمات ونقص املعلمني

على السلطة التشريعية 
استيعاب أن إصالح التعليم 

لن يتحقق مبفهوم امُلسكنات 
املؤقتة

من اخلطأ أن تتحمل الدولة 
وحدها التكاليف املتزايدة 

للتعليم.. فيجب الشراكة بني 
القطاع التربوي وقطاعات اإلنتاج

التربية قضية دولة ومجتمع 
وحكومة ومجلس أمة

وال تخص جهة بعينها فقط

يجب فرض ضريبة ال تقل عن %5
من أرباح الشركات والبنوك يتم 

توجيهها لإلنفاق على حتسني 
التعليم

من محاور إصالح التعليم أن 
تتضمن مرحلتا رياض األطفال 

واالبتدائي 60% من التعليم 
احلياتي

٭ اإلميان بأهمية اإلصالحات في التعليم بهدف 
مواكبة روح العصر، وحتسني عوائد البرامج 

التربوية ونتائجها.
٭ إعادة النظر في البرامج التربوية ومضامينها 
لتصبح قادرة على املنافسة والتأقلم مع متطلبات 
العصر احلديث، بهدف خلق إنسان جديد قادر 

على التفكير واالبداع والتميز واملنافسة.
٭ بناء أنظمة تربويــة مرنة وجذابة ملواجهة 
التغيرات الســريعة واملتالحقة على الساحة 
الدولية عبر مســارات التعليم املختلفة التي 

تواكب متطلبات املتعلم واحتياجاته.
٭ التكامل والتعاون في املؤسسات املجتمعية 
ومؤسسات التعليم واإلنتاج وعدم االقتصار 
على املدرسة أو اجلامعة، أي التحول من النظرة 
الضيقة إلى النظرة املوسعة للتربية ومصادر 

التعلم الواسع.
٭ إن النظام التربوي جزء من منظومة اجتماعية 
أوسع يؤثر ويتأثر بها، وجناح األنظمة التربوية 
يتأثر إلى حد كبير بطبيعة العالقة والتغيرات التي 
تتم في املنظومات األخرى خاصة االقتصادية 
والسياســية والثقافية، أي أن إصالح التعليم 
يجب أن يوجه من خالل التخطيط الشامل من 

كل القطاعات التنموية في املجتمع.
٭ مشاركة مجتمعية موسعة للتطوير واإلصالح 
التربــوي وذلك من خالل خطة وطنية تهدف 
إلى وضع رؤية لتمكــني اإلصالح التعليمي 

والتربوي وفق برنامج زمني محدد.
٭ االهتمام بالتقومي الشامل للعملية التربوية 
وعدم االهتمام فقط بتقومي التحصيل الدراسي 
للتالميذ من خالل املراجعة الدورية املستمرة 
للمؤسسات التعليمية وتقوميها تقوميا داخليا 
وخارجيا، وفق ضوابط ومعايير اجلودة النوعية 

في مؤسسات التعلم العام والتعليم العالي.
٭ أن تكون هناك صيغ شــراكة في متويل 
قطاع التعليم العام واجلامعي، من خالل إتاحة 
الفرص للقطاع اخلاص باالستثمار في مجال 

التعليم العام والعالي.
٭ التوســع في مجال التعليم الفني واملهني 
والتفكيــر في مرحلة التعليم العام بإنشــاء 
الثانويات املهنية، وضرورة فتح القنوات بني 

هذه األنظمة واألنظمة األخرى من التعليم مع 
مراعاة املرونة بني أنظمة التعليم املختلفة.

٭ أن يتم ربط التعليم بسوق العمل ومراكز 
اإلنتاج، والسعي املتواصل ألحداث املواءمة بني 
برامج التأهيل والتدريب واإلعداد لسد حاجة 

سوق العمل.
٭ التوسع في برامج التدريب املتواصل أثناء 
اخلدمة مع االهتمام بالنوعية وان يسند التدريب 
إلى اجلامعة. مع األخذ بتطبيق نظام الترخيص 
للمعلم والترخيص ملدير املدرسة وفق معايير 
معتمدة محليا وعامليا لضمان اختيار أصحاب 

الكفاءة للعمل في املؤسسات التعليمية.
٭ تبني صيــغ اإلدارة الالمركزية في العمل 
اإلداري والتربوي وإعطاء املزيد من الصالحيات 

للمستويات املختلفة في صناعة القرار.
٭ توفير مســاحة وحرية أكبر وصالحيات 
للمدرسني ومديري املدارس واإلدارات التعليمية 
في صناعة القرارات املرتبطة بتطوير احملتوى 
التعليمي، وأساليب التدريس وتقومي املتعلمني.
٭ االبتعاد عن األساليب التقليدية في التعليم 
املتمركزة حول احلفظ والتلقني، وإحالل طرائق 
وأســاليب ترتكز على الفهم والنقد والتحليل 
وحل املشكالت وتنمية مهارات التفكير بأنواعه.
٭ ال بد من إعــادة النظر في دور املعلم في 
العملية التعليمية، فيجب التحول من دور امللقن 
واملسيطر واملرسل إلى دور يهدف إلى إعداد 
املتعلم ملمارسة أدواره احلياتية كمواطن منتج.

٭ البعد عن التسلط اإلداري والرقابة التعليمية 
املوجهة، والدعوة إلى إيجاد مناخ تربوي متبادل 
الدميوقراطية واحلريات  السلوكيات  حتكمه 

املدروسة.
٭ فرض التعليم املفتــوح والتعليم عن بعد 
كبدائل تربوية إستراتيجية في مراحل التعليم 
املختلفة مع التأكيد على أهمية وضع اإلجراءات 
والضوابــط الالزمة لضمان اجلودة والكفاءة 

النوعية.
٭ االبتعاد عن األساليب التقليدية في أنظمة 
التقومي والقياس خاصة االمتحانات واالستعاضة 
عنها بطرق وأســاليب جديدة ومبتكرة تؤكد 
على أهمية األداء ونوعيته وليس على النتائج.

مقترحات عامة لتنفيذ إستراتيجية التربية في الكويت

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العـــــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

املوافق  اخلمي�س  يوم  وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقــار  بيـع  عن  الكــليــة  باملحكمة  الكتــاب  اإدارة  تعلن 

2017/4/6 - قاعة 52 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعــة التا�شعــة �شباحـــًا - وذلك تنفيـــذاً حلكـــم املحكمــة ال�شـادر 

يف الدعوى رقم 2016/48 بيوع/3.

املرفوعة مـن: 1- �شيته جعيالن مرزوق الر�شيدي      2- ح�شه جعيالن مرزوق الر�شيدي 

3- مرزوق جعيالن مرزوق الر�شيدي      4- نوير جعيالن مرزوق الر�شيدي

5-  هيا جعيالن مرزوق الر�شيدي       6- فالح جعيالن مرزوق الر�شيدي 

7- �شبح جعيالن مرزوق الر�شيدي       8- ورثة املرحوم/ حمود مرزوق الر�شيدي وهم خالد ونوف

        وعبدالعزيز وجميعهم من ورثة املرحوم جعيالن مرزوق

9- دليل جعيالن مرزوق الر�شيدي

�شد: 1- احمد جعيالن مرزوق الر�شيدي      2- دالل جعيالن مرزوق الر�شيدي 

3- بدر جعيالن مرزوق الر�شيدي      4- �شريفة جعيالن مرزوق الر�شيدي

5-  امال ابراهيم عطيه ابراهيم      6- حليمه جعيالن مرزوق الر�شيدي

6- حليمه جعيالن مرزوق الر�شيدي       7- نوال جعيالن مرزوق الر�شيدي

8- مدير عام بنك الت�شليف واالدخار ب�شفته

اأواًل: اأو�صاف العقار:

- عقار �لوثيقة رقم 1993/13291 �لو�قع يف منطقة �لفردو�س ق�شيمة رقم 132 من �ملخطط رقم م/�أ/ت ت /2/ع م قطعة رقم 4 �شارع 1 جادة 7 

منزل 12 وم�شاحته 301م2.

- �لعقار مو�شوع �لدعوى يقع يف منطقة �لفردو�س قطعة 5 �شارع 1 جادة 7 منزل 12.

- م�شاحة كما هو ثابت بوثيقة �لتملك 301 م2 وهو عبارة عن بيت �شكن خا�س مك�شي من �خلارج باحلجر �جلريي ويقع علي �شارعني (بطن وظهر) 

و�لأول هو �شارع د�خلي وهو �لذي عليه عنو�ن �لبيت �شارع رقم 1 و�لآخر هو �شارع رئي�شي يف�شل منطقة �لفردو�س عن منطقة �شباح �لنا�شر حيث 

يوجد بني �لبيت و�ل�شارع �رتد�د كبري.

- �لبيت مكون من دورين �لدور �لأر�شي مكون من عدد 2 �شالة وعدد 2 غرفة ومطبخ وخمزن وعدد 2 حمام غ�شيل وديو�نية باخللف مع حمامها.

- �لدور �لأول مكون من عدد 2 �شقة كل �شقة مكونة من عدد 3 غرف ومطبخ وحمام و�حد.

- حالة �لبيت جيدة وتكييف �لبيت بو��شطة �لوحد�ت.

- ب�شوؤ�ل �ملدعى عليها �لأوىل عمن ي�شكن حالياً يف �لبيت �أفادت باأنها هي و�بنها �حمد وزوجته و�أبناوؤه وخادم، و�بنها بدر فقط،  وكالهما يف �ل�شقق 

يف �لدور �لأول و�أن جميع �لبنات ي�شكن مع �أزو�جهن.

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً     : يبد�أ �ملز�د بالثمن �لأ�شا�شي وقدره / مائتان وخم�شون �ألف دينار كويتي وي�شرتط للم�شاركة يف �ملز�د �شد�د خم�س ذلك �لثمن على �لأقل 

مبوجب �شيك م�شدق من �لبنك �مل�شحوب عليه �أو مبوجب خطاب �شمان من �أحد �لبنوك ل�شالح �إد�رة �لتنفيذ بوز�رة �لعدل.

ثــانــيـــــــًا: يجب على من يعتمد �لقا�شي عطاءه �أن يودع حال �نعقاد جل�شة �لبيع كامل �لثمن �لذي �عتمد و�مل�شروفات ور�شوم �لت�شجيل.

ثــــالثــــــًا: فاإن مل يودع من �عتمد عطاوؤه �لثمن كاماًل وجب عليه �إيد�ع خم�س �لثمن على �لأقل و�إل �أعيدت �ملز�يدة على ذمته يف نف�س �جلل�شة على 

�أ�شا�س �لثمن �لذي كان قد ر�شا به �لبيع.

رابعـــــــــــًا: يف حالة �إيد�ع من �عتمد عطاوؤه خم�س �لثمن على �لأقل يوؤجل �لبيع مع زيادة �لع�شر.

خام�صًا: �إذ� �أودع �ملز�يد �لثمن يف �جلل�شة �لتالية حكم بر�شو �ملز�د عليه �إل �إذ� تقدم يف هذه �جلل�شة من يقبل �ل�شر�ء مع زيادة �لع�شر م�شحوباً باإيد�ع 

كامل ثمن �ملز�د، ففي هذه �حلالة تعاد �ملز�يدة يف نف�س �جلل�شة على �أ�شا�س هذ� �لثمن.

�صاد�صـــًا: �إذ� مل يقم �ملز�يد �لأول باإيد�ع �لثمن كاماًل يف �جلل�شة �لتالية ومل يتقدم �أحد للزيادة بالع�شر تعاد �ملز�يدة فور�ً على ذمته على �أ�شا�س �لثمن 

�لذي كان قد ر�شا به عليه يف �جلل�شة �ل�شابقة ول يعتد يف هذه �جلل�شة باأي عطاء غري م�شحوب باإيد�ع كامل قيمته، ويلزم �ملز�يد �ملتخلف 

مبا ينق�س من ثمن �لعقار.

�صابعــــــــــــًا: يتحمل �لر��شي عليه �ملز�د يف جميع �حلالت ر�شوم نقل وت�شجيل �مللكية وم�شروفات �إجر�ء�ت �لتنفيذ ومقد�رها 200 د.ك و�أتعاب �ملحاماة 

و�خلربة وم�شاريف �لإعالن و�لن�شر عن �لبيع يف �ل�شحف �ليومية.

ثامنـــــــــــــًا: ين�شر هذ� �لإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب �ملبا�شرين لإجر�ء�ت �لبيع وعلى م�شوؤوليتهم دون �أن تتحمل �إد�رة �لكتاب باملحكمة �لكلية �أي 

م�شوؤولية.

تا�صعـــــــــــــًا: يقر �لر��شي عليه �ملز�د باأنه عاين �لعقار معاينة نافية للجهالة. 

تنبيـــــــه: 1- ين�شر هذ� �لإعالن عن �لبيع باجلريدة �لر�شمية طبقاً للمادة 266 من قانون �ملر�فعات.

2- حكم ر�شو �ملز�د قابل لال�شتئناف خالل �شبعة �أيام من تاريخ �لنطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون �ملر�فعات.

3- تن�س �لفقرة �لأخرية من �ملادة 276 من قانون �ملر�فعات على �أنه »�إذ� كان من نزعت ملكيته �شاكناً يف �لعقار بقي فيه كم�شتاأجر بقوة 

�لقانون ويلتزم �لر��شي عليه �ملز�د بتحرير عقد �إيجار ل�شاحله باأجرة �ملثل«.

ملحوظة هامة: يحظر على جميع �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لفردية �مل�شاركـة يف �ملــز�د على �لق�شائم �أو �لبيوت �ملخ�ش�شة لأغر��س �ل�شكن �خلا�س عماًل 

باأحكام �ملادة 230 من قانون �ل�شركات �لتجارية �مل�شافة بالقانون رقم 9 ل�شنة 2008.

تكلفة الطالب في العام املرحلة
الدراسي 1994/1993

تكلفة الطالب في العام 
الدراسي 2013/2012

3983 دينارا١9٧5 دينارارياض األطفال
٢8٧٠ دينارا١59٦ دينارااالبتدائية
3٢٢٠ دينارا١54٧ دينارااملتوسطة
44٠٢ دينار٢٠٦8 ديناراالثانوية


