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موجهو خدمة اجتماعية لـ «األنباء»: نطالب بإقرار كادرنا اخلاص أسوة بزمالئنا

عبدالعزيز الفضلي

دعــا عدد مــن موجهي 
اخلدمة االجتماعية والنفسية 
وزارة التربيــة الــى اقرار 
كادرهم أسوة بباقي الوظائف 
التربوية، السيما وان التوجيه 
للمشاكل  الدفاع االول  خط 
االسرية واالجتماعية عالوة 
على متابعة احلاالت الصحية 
والطلبة مــن ذوي االعاقات 
التعلم،  املختلفة وصعوبات 
مطالبني باملساواة مع زمالئهم 
من موجهي املواد الدراسية.

وقالوا فــي تصريحات 
لـ «األنبــاء» ان القرار رقم 
٢٠١٩/١٦ الــذي أقر مبوجبه 
كادر الوظائف املساندة أضاف 
بنــد «العاملني في املدارس» 
العاملني  لنا نحن  وهذا ظلم 
في املناطق التعليمية، ولذلك 
قــام العديد مــن املوجهني 
بالعــودة للعمل في املدارس 
كاخصائيني للحصول على 
الكادر، مؤكديــن ان املوجه 
الفني يقوم بعمله بالتنسيق 
والتعاون مع مكاتب الباحثني 
االجتماعيني والنفسيني داخل 
املدارس واالشراف عليهم الي 
جانب وضع اخلطط العالجية 
لكثير من احلاالت وحتويلها 
الى روافد اخلدمات االجتماعية 
والنفسية منوهني الى الدور 
الكبير واملشاركة في البرامج 
واالنشــطة املختلفة داخل 
املدارس وفيما يلي التفاصيل:
في البداية اكدت املوجهة 
الفنية للخدمــة االجتماعية 
الكبيــر  مبــارك  مبنطقــة 
التعليميــة موزة اجلناع ان 
توجيه اخلدمة االجتماعية 
والنفســية عصب املراقبات 
في املناطق التعليميه الست، 
وهو العني التي تتابع احلاالت 
الفردية واملشاكل التربوية، 
مشيرة الى ان التوجيه خط 
الدفاع االول للمشاكل االسرية 
واالجتماعية والنفسية عالوة 
على متابعة احلاالت الصحية 
االعاقــات  ذوي  والطلبــة 
املختلفة وصعوبات التعلم، 
متسائلة ملصلحة من حتارب 
الكفاءات الكويتية وأين وصل 
بنا احلال؟، هل املطلوب منا 
كموجهــني وموجهــات ان 

لتدريبهــم وإعدادهــم ملــدة 
أيام، واليوم اخلامس  أربعة 
في املنطقة التعليمية إلمتام 
أعمالنا اإلداريــة،  ومن غير 
املعقول ان يخصم من راتب 
املوظف بعــد ترقيته، داعية 
وزارة التربيــة الى االهتمام 
مبوضوعنا وااليكون حبيس 

االدراج.
بدوره، قال موجه اخلدمة 
االجتماعية مبنطقة العاصمة 
التعليمية جوهر محمد جوهر، 
ان مما يدعو لالســتغراب ان 
يحرم املوظف مــن املميزات 
املالية عنــد الترقي كما جاء 
فــي كادر الوظائف التربوية 
املســاندة، وأصبحنا نشعر 
بعــدم الرضــا الوظيفي مما 
انعكس علينا نفســيا طوال 
تواجدنا في العمل، فالكويت 
رائدة وتعتبر األولى من بني 
دول العالــم التي تطبق فيها 
اخلدمة االجتماعية والنفسية 
في املدارس بصورة متطورة 
ومنظمة من جميع النواحي، 
معربا عن اسفه ان يكون اجلزء 
هو هضم احلقوق من جميع 

النواحي.

املساواة مع الزمالء
من ناحيتها، أكدت موجهة 
اخلدمة االجتماعية مبنطقة 
اجلهــراء التعليميــة لطيفة 

العاصمــة التعليمية ميزي 
الشمري ان املوجهني ظلموا 
الــكادر الذي  بحرمانهم من 
لالخصائيــني  اقــراره  مت 
االجتماعيني مشيرة الى ان 
ذلك يعتبر اجحافا للموجه 
وانتقاصا حلقه واســتمرارا 
لظلــم كان واقعــا عليهــم 
بحرمانهم من بدل االشراف 
واملسمى الفني والغاء مسمى 
موجه اول، وفي الوقت الذي 
انتظرنا فيه ان يتم انصافنا 
بإقرار الكادر تفاجأنا بانه ال 
يشــمل املوجهني، الفتة الى 
ان ذلك دعا بعض املوجهني 
لالعتذار عن التوجيه وعادوا 
للعمل في املدارس مما تسبب 
بنقص شديد في التوجيه في 

املناطق التعليمة.

فرحة ناقصة
في الســياق ذاته، بينت 
موجهة اخلدمة االجتماعية 
مبنطقه الفروانية التعليمية 
حسنة القشعان ان فرحتنا 
التــي اقرت  املالية  باملزايــا 
للوظائف التربوية املساندة  
كانت ناقصة، متمنية اضافة 
جميع الفئات املستحقة للكادر 
وانصاف املوجهني، فاملوجه 
الفني يقوم بزيارات ميدانية 
مخططة بشكل يومي طوال 
العام الدراسي مع احلضور 

التعليميــة ختــام العنــزي 
أنــه في أي وظيفــة بالعالم 
عندما يترقى املوظف حسب 
ســلم الترقيــات الوظيفــي 
فإنه يســتحق مكافأة مادية 
وزيــادة  مســماه  بحكــم 
مسؤوليات عمله، باستثناء 
موجهي اخلدمة االجتماعية 
والنفســية، مشــيرة الى ان 
الباحــث االجتماعــي الــذي 
عمــل فــي املــدارس وتغير 
الوظيفي اســتنادا  مســماه 
لســنوات خبرته والدورات 
التي اجتازها ومتت ترقيته 
ملوجه فني فإنــه يحرم من 

الكادر.
وأضافت العنزي ان هذا 
البند غير املنطقي جعل الكادر 
منقوصا ويبخس حق املوجه 
الذي انطلق بعمله أساســا 
مــن املــدارس مبــدة ال تقل 
عن ١٤ عاما حســب شروط 
الترشــيح لوظيفــة موجه، 
وبالتالــي ترتــب علــى هذا 
الشــرط قتل طموح باحثي 
املــدارس بالترقــي والبقاء 
باحثــا فــي املــدارس طوال 
فترة عمله، إضافة إلى اعتذار 
بعض الزمـــــالء املوجــــهــني 
معنا في امليــــدان ونزولهم 
للمدارس الحــساسهم بالظلم 
ولرغبتهــم للتمتــع مبيزة 
املاديــة، ولالســف  الــكادر 

الديحاني انه منذ عدة سنوات 
ونحن نطالب باملساواة في 
الكادر مــع زمالئنا موجهي 
املواد الدراسية وذلك ألهمية 
دورنا  املتمثل بتنظيم الدورات 
التدريبية والورش ومتابعة 
مكاتب اخلدمــة االجتماعية 
البرامج واألنشــطة   وأعداد 
ومتابعة التنظيمات املدرسية 
و العمل مع اجلماعات وخدمة 
الفرد ومنذ ســنة تقريبا مت 
إقــرار الــكادر للباحثني في 
املدارس ولالسف استبعدنا 
كموجهني منه، متسائلة هل 
من املنتظر أن يتنازل الباحث 
االجتماعي مستقبال عن الكادر 
عند الترقى للتوجيه، ومن 
غير املعقول أن يشمل الترفيع 
الوظيفي خصما من الراتب 

بدال من الزيادة.
وتابعــت الديحاني: اننا 
  كموجهني لــم جند التقدير 
املعنوي الذي يتناســب مع 
كــم اجلهود التــي نقوم بها 
ولم جند التقدير املادي الذي 
نســتحقه  كمســمى وظيفي 
وخبرة في هذا املجال متمنية 
من  وزارة التربية انصافهم 

واعطاء كل ذي حق حقه.

العمل في املدارس
من جهتها، اكدت موجهة 
اخلدمة االجتماعية مبنطقة 

للمناطــق التعليميــة بدون 
بــدالت، الفتــة الــى قيامهم 
بدورات خاصــة بعد تعيني 
خريجــي علــم االجتمــاع 
كباحثني اجتماعيني ومتابعة 
احلاالت اخلاصة في املدارس.
القشــعان ان  وأضافــت 
املوجــه الفني يقــوم ايضا 
باإلشراف واملتابعة على تنفيذ 
السياسات العامة للمجاالت 
الدراسية واألنشطة التربوية 

في املراحل التعليمية.
وذكرت موجهة التقنيات 
التربويــة مبنطقــة حولــي 
التعلـــيمية فاطمة املوسوي 
ان الكادر حق لنا ويجب ان 
يتم اقراره ومر على مطالبنا 
عام كامل، ونعمل مبســمى 
وظيفة اشرافية ونحرم من 
البدل ورغــم قيامنا بزيارة 
املدارس ٤ أيام في االسبوع 
واليــوم االداري في املنطقة 
ونستـــــخدم  التعليميــة 
سيــاراتنا وهواتفنا اخلاصة 
اضافــة الــى اعــداد الورش 
والدورات التدريبية للعاملني 
في الوظائف املساندة، معربة 
عن اسفها الشديد بان تكون 

الوظيفة االشرافية طاردة.

سلم الترقيات
وأكدت موجهــة اخلدمة 
االجتماعية مبنطقة العاصمة 

اجلميع هنا يشعر باالحباط 
وعدم الرضا الوظيفى.

اخلدمــة  موجهــة  امــا 
االجتماعيــة مبنطقه حولي 
السليمان  التعليمية ربيعة 
فأكــدت ان حرمان التوجيه 
الترقــي  الفنــي مــن كادر 
الوظيفــي دفــع الكثيــر من 
عــن  للعــزوف  املوجهــني 
التوجيه والعودة الي العمل 
باملدارس، مستغربة من عدم 
اقرار الــكادر فاملوجه الفني 
يقــوم بعملــه بالتنســيق 
والتعاون مع مكاتب الباحثني 
االجتماعيني والنفسيني داخل 
املــدارس واالشــراف عليهم 
الــى جانب وضــع اخلطط 
العالجية لكثير من احلاالت 
وحتويلها الي روافد اخلدمات 

االجتماعية والنفسية.
من ناحيتها، قالت موجهة 
اخلدمــة االجتماعية مبنطقة 
العاصمــة التعليمية وضحه 
دوام  طبيعــة  ان  الثوينــي 
للخدمــة  الفنــي  التوجيــه 
االجتماعية والنفسية مرتبطة 
بدوام املــدارس، فنحن نداوم 
مع بدايــة اول يوم للمدارس 
قبل الطــالب وتكون اجازتنا 
مــع آخــر يــوم بعــد صدور 
نتائج الدور الثاني للمرحلة 
الثانوية، ولكــن الغريب في 
الوزارة تتعامل  املوضوع ان 
معنا من حيث الدوام بطريقة 
خاصة جــدا وبدون تفســير 
فيعاملوننا معاملة االداريني 
مــن حيــث البصمــة وطول 
الدوام وعــدم على احلصول 
على اجازة دورية كما معمول 
به في بقية الوزارات ويلزموننا 
بإجــازة املــدارس التي تكون 
الدراســي  العام  في منتصف 
الثويني/  والصيف. وتابعت 
وعندما اقر الــكادر للباحثني 
االجتماعيني وضعوا شــرطا 
في القرار وهو (للعاملني في 
املدارس فقط) مع العلم اننا كنا 
باحثني اجتماعيني في املدارس 
ونتيجة سنوات اخلبره والعمل 
حصلنا علــى الترقية، فنحن 
لــم نحصل علــى امتيــازات 
العاملــني في املــدارس او في 
الــوزارة واملناطق التعليمية 
ومطالبــني مبتابعة الباحثني 
االجتماعيني والنفسيني فنيا 
والعمل في املناطق التعليمية 

اداريا.

أكدوا أن طبيعة عملهم تقتضي تدريب الباحثني في املدارس ملدة أربعة أيام و«اخلامس» لإلداريني باملناطق التعليمية

موزة اجلناع جوهر محمدمرمي الفضل ميزي الشمريربيعة السليمان سها ابوطالبختام العنزي وضحة الثويني

نستجدي حقوقنا بعد سنوات 
خدمتنا في الوزارة؟ وملاذا لم 
يلتفت إلينا احد؟ وملصلحة 
مــن تهمــش هــذه الكفاءات 
الكويتيــة؟، فــكل الوظائف 
املختلفة لها كادر خاص بها 
حتى الشباب حديث التخرج 
ونحن نطالــب بالكادر منذ 
اكثــر من ٢٠ عامــا ولكن مت 

تهميش التوجيه.

ظلم وإجحاف 
مــن جانبها، ابــدت كبير 
اختصاصي اجتماعي وموجهة 
اخلدمــة االجتماعية مبنطقة 
العاصمة التعليمة مرمي الفضل 
اسفها الشديد لعدم حصولها 
وبقية زمالئها املوجهني على 
حقوقهم، فبعد ان انتظرنا إقرار 
الكادر اخلاص باألخصائيني 
االجتماعيني والنفسيني كانت 
املفاجأة انه لم يشمل موجهي 
اخلدمة االجتماعية والنفسية 
مما أشعرنا بالظلم واإلجحاف.

وقالت الفضل: أال يكفي أننا 
محرومون من املسمى الفني 
ومسمى املوجه األول؟ والنعلم 
لم هذا الظلم الواقع علينا نحن 
حتديــدا وما هي أســبابه؟!، 
الســيما أننــا محرومون من 
رصيــد اإلجــازات فــي فترة 
التقاعد وطبيعة عملنا تقتضي 
العمل في املدارس مع الباحثني 

 نصاب املوجه يصل
إلى ٣٠ مدرسة 

شددت موجهة املكتبات في منطقة العاصمة التعليمية 
ســها أبوطالب على ضرورة انصــاف توجيه املكتبات 
والتقنيات التربوية واخلدمة االجتماعية والنفســية في 
وزارة التربية، قائلة: عملنا سنوات بجهد وحب لهذه املهنة 
لالرتقاء بها ومت قبولنا بالتوجيه بال مزايا مالية واعتمدنا 
على سياراتنا في التنقل بني املدارس، وأحيانا يصل نصاب 
املوجه ٣٠ مدرســة لقلة شاغلي هذه الوظيفة اضافة الى 
إلزامنا ببصمة حضور وانصراف كما اننا مطالبون آخر 

االسبوع بتقرير متكامل عن زيارة كل مدرسة.
وذكرت ابوطالب ان هناك تواصال مستمرا مع املوظفني 
في املدارس واحلرص على املشاركة في املسابقات احمللية 
والدولية وحصر أعداد املدارس والطلبة املشاركني لرفع 
اســم الكويت احلبيبة عاليا، ناهيك عن قيامنا آخر العام 
الدراســى مبتابعة اجلرد السنوي لكل مكتبة ومراجعته 

وختمه وإرساله للوزارة.
(زين عالم) ملشاهدة الڤيديووضحة الثويني وختام العنزي وربيعة السليمان 

جوهر: نشعر بعدم الرضا الوظيفي مما انعكس علينا نفسيًا طوال تواجدنا بالعمل

اجلناع: مهمشون ونطالب بالكادر منذ أكثر من ٢٠ عامًا ولم يلتفت إلينا أحد 

الثويني: عملنا مرتبط بصورة كلية مع املدارس والطلبة في مختلف املراحل 

الفضل: من غير املعقول أن يتم اخلصم من راتب املوظف بعد ترقيته 

الكويت األولى من بني دول العالم التي تطبق اخلدمة االجتماعية بصورة متطورة

توجيه اخلدمة االجتماعية والنفسية عصب املراقبات في جميع املناطق التعليمية

كادر الباحثني االجتماعيني مت حتديد مستحقيه من «العاملني في املدارس فقط»

الشمري: الكثيرون اعتذروا عن التوجيه وعادوا للعمل كأخصائيني في املدارس

تسليم كتب املرحلتني االبتدائية واملتوسطة خالل أسبوعني
عبدالعزيز الفضلي

تأكيــدا ملا نشــرته «األنبــاء» في 
عددها امس، أعلنــت وزارة التربية 
انه بالفعل لم يتم االنتهاء من طباعة 
كتب املرحلتني االبتدائية واملتوسطة 
للعام الدراســي اجلديــد بينما كتب 

الثانوي جار توزيعها على املدارس.
وفــي هذا الســياق، قــال الوكيل 
املســاعد لقطاع البحــوث التربوية 
واملناهــج بــوزارة التربيــة صــالح 
دبشــة إن اســتعدادات القطاع للعام 
الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠ تسير وفقا للخطة 
املوضوعة، فمن حيث جتهيز الكتب 

الدراســية فقد مت االنتهاء من طباعة 
كتب املرحلة الثانوية بالكامل وجار 
توزيعها على املدارس من قبل اجلهة 
املختصــة، أمــا عن كتــب املرحلتني 
االبتدائيــة واملتوســطة فأوضــح 
دبشة انه سيتم االنتهاء من طباعتها 
وتســليمها فــي غضون أســبوعني، 

وتــوزع علــى املــدارس ويتســلمها 
الطلبة قبل بدء الدراسة، وذلك وفق 
اإلجراءات االحترازية املناسبة، مشيرا 
الى أن القطاع قام بتوفير جميع الكتب 
الدراســية املقررة بصيغة PDF على 
املوقــع اإللكتروني لــوزارة التربية 

بالتعاون مع اجلهة املختصة.

«املرأة للتنمية» ينظم امللتقى اخلليجي تأكيداً ملا نشرته «األنباء» في عددها أمس
االفتراضي للتعليم عن ُبعد لذوي اإلعاقة

أهلية اإلنسان القانونية وعوارضها

عبدالعزيز الفضلي

ينظم معهد املرأة للتنمية 
والسالم «امللتقى اخلليجي 
االفتراضي األول التعليم عن 
ُبعد لالشخاص ذوي االعاقة.. 
حتديات واجنازات.. جتارب» 
وذلك مســاء اليوم الثالثاء 

عبر منصة «زووم».
وقالــت رئيســة امللتقى 
احملامية كوثر اجلوعان إن 
امللتقــى التربوي التوعوي 
التثقيفــي يأتي في ظروف 

صحية يشــهدها التعليم فــي جميع أنحاء 
العالم بســبب جائحة كورونا وما ســببته 
مــن آثار ســلبية على التعليــم منها إغالق 
جامعــات ومدارس أو إنهاء العام الدراســي 
أو تأجيله، مشــيرة الى اننا في معهد املرأة 
للتنمية والســالم أولينا اجلانب التعليمي 
اهتماما خاصا باعتبار التعليم قاطرة التنمية، 
ومت عقــد املنتدى اخلليجــي األول للتعليم 
عن بعد شــارك فيه نخبة من املتخصصني 

وأصحاب القرار.
وأوضحــت اجلوعان أهداف امللتقى هي: 
تسليط الضوء على عدة جوانب تتعلق مبدى 
فعالية التعليم عن بعد بالنسبة لطلبة ذوي 
اإلعاقــة، وأهم املعوقــات والصعوبات التي 
ميكن مواجهتهــا وتخطيها بنجاح، وتقدمي 
الدور التثقيفي والتوعوي للمجتمع باإلضافة 

لدورها املجتمعي واإلنساني 
من خالل تنظيــم مثل هذه 
امللتقيات التي تخدم املجتمع 
مبختلف أطيافه وشرائحه 
باســتضافة املتخصصــني 
وذوي اخلبــرة األكادميية، 
وأهمية وإيجابيات التعليم 
عــن بعد فــي ظــل جائحة 
كورونــا في حــال تطبيقه 
بالصورة الصحيحة ومراعاة 
الفردية،  املعلم للفروقــات 
اضافة الى التخفيف من حدة 
القلق والتوتر املصاحبة لهذه 
النقلــة وتذليل الصعوبــات التي قد تواجه 
الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة، كما ال ميكن 
تطبيق معيار واحد ثابت لهم الختالف درجات 
اإلعاقة وضرورة حتديد الفئات املستهدفة.

وأضافت: نسعى مع اجلادين إليجاد سبل 
تنمويــة بديلة للتعليم عن ُبعد، فقد عمدنا 
في معهد املرأة للتنمية والسالم في مواصلة 
البحث في قضية التعليم عن ُبعد، ولكن هذه 
املــرة لفئات مهمة هي جزء مهم من نســيج 
وطننا هم فئــة ذوي االحتياجات اخلاصة، 
فالتعليم عن بعد هو البديل القوي للتعليم 
التقليدي، ولهم احلق في التعليم والتعليم 
واحلصول على الشهادات األكادميية واملهنية، 
وفــي ظل وجــود اجلائحة أصبحــت حافزا 
مشجعا الســتخدام التكنولوجيا واكتساب 

اخلبرات.

كوثر اجلوعان مشاركة طالبية

اإلنسان بطبيعته كائن اجتماعي، ال يستطيع العيش 
منفردا خارج املجتمع فهو بحاجة إلى املشاركة واالنتماء 
في مجتمعه من أجل تأمني حاجاته والوصول إلى غايته 
ومن اجل نشوء عالقات بينه وبني األفراد فيكون احد 

أطراف هذه العالقة دائنا واآلخر مدينا.
وينتج عن هذه العالقات أنشــاء اتفاقات وعقود، 
ومفهوم العقد هو: التئام مشــيئتني أو اكثر واالتفاق 
على احداث اثر قانوني معني وهذا األثر يكون جوهرة 
التراضــي بني أطراف العقد، ويتبني من ذلك ان العقد 
ال ينعقد إال اذا توافرت أركانه وهي الرضى وما يتبعه 

من األهلية لدى األفراد واحملل والسبب.
وكل شخص كامل األهلية يكون قابال للتعاقد ما لم 
يطرأ على أهليته عطل يجعله ناقصا أو منعدم األهلية، 
واألهلية لها نوعــان: األول: وهو أهلية الوجوب أي 

قابلية اإلنسان الكتساب احلقوق والتمتع بها وحتمل 
الواجبات التي حددها القانون وهي دائمة طوال فترة 
حياته ولكن من املمكن لعدة اسباب ان يحرم منها، أما 
النوع الثاني فيسمى أهلية األداء أي قابلية االنسان على 
ممارسة حقوقه املالية والشخصية حسب ما يتضمن 
القانون. والشــخص عند والدته تنشأ عنده احلقوق 
والواجبات لكن ال يستطيع ان يقوم مبباشرة االعمال 
والتصرفات القانونية بنفســه، ألنه ال يعتبر مؤهال 
للقيام بهذه االعمــال القانونية وهذه األهلية متعلقة 
بسن الشخص ودرجة التميز لديه وحيث نص القانون 
على «ان كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته 
أو يحد منها القانون»، وهناك بعض األمور تطرأ على 
اإلنسان قد تؤثر في أهليته ومتيزه، وهذه العوارض 
اما أن تزيل أهليته بشــكل كلي أو حتد منها وتؤدي 

الى اضطراب في عقل االنسان أو تضعف تفكيره مثل 
العته واجلنون. كما ان تصرفات الشخص املجرد من 
قوة التمييز قابلة لإلبطال مثل الصغير واملجنون تعد 
كأنها لم تكن، اما تصرفات األشخاص الذين ال أهلية 
لهم لكنهم من ذوي التمييز فهي قابلة لإلبطال كالقاصر 
املميز وعوارض األهلية تنقسم الى اجلنون وحاالته هي  
حالة اجلنون املطبق واجلنون املتقطع ونوع آخر من 
عوارض األهلية هو العته والثالث هو الغفلة والسفه.

واملجنون املطلق من تاريخ جنونه أفعاله غير قائمه 
أي منعدم اإلدراك والتمييز بشــكل كلي، اما اجلنون 
املتقطع فيمكن معاجلته أو التحقيق من حالته، اذا انتهت 
لديه حالة اجلنون واستعاد قدرته العقلية تصبح أفعاله 

جائزة ألنه أصبح عاقال.
طالل ناصر عباس كلية الدراسات التجارية - تخصص القانون


