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التربية مطالبة بتوفير المعلمين المؤهلين أكاديمي ًا وتطوير نظام الحافز لألكفاء

سبيتي لـ «الشاهد» :التعليم تراجع
والشهادة أصبحت مظهرة اجتماعية

• وفاء �سبيتي

اإلنكليزية وأنشطة
بناء الشخصية
تجذب أولياء
األمور للمدارس
الخاصة

حوار �إبراهيم الزاهي:

قالت �أ�ستاذة التمويل يف اجلامعة االمريكية وفاء �سبيتي ان التعليم يف العامل العربي عامة
ويف الكويت خا�صة �ضعيف وم�ستواه يرتاجع والكثري من الطلبة ا�صبح ي�سعى الى احل�صول
على ال�شهادة فقط ولي�س الى التعليم فالبد من الدولة ا�صالح البيئة التعليمية من خالل
و�ضع خريطة ا�صالح تكون ملزمة للجميع بدون جماملة.
و�أكدت �سبيتي يف حوارها مع «ال�شاهد» انه يجب عمل درا�سات ملعرفة �أ�سباب �ضعف الطالب
يف املواد التي يلج�أون فيها �إلى الدرو�س اخل�صو�صية كما يجب على وزارة الرتبية ان تقوم
بتوفري املعلمني املخت�صني وامل�ؤهلني اكادمييا وتربويا يف املدار�س.
وبينت ان الكثري من الطلبة يف�ضلون التخ�ص�صات التي تعتمد على احلفظ اك�ثر من
الأرقام،ال�سيما ان علم الأرقام او الريا�ضيات يحتاج الى بذل جمهود فكري كبري اكرث من
العلوم الأخرى وفيما يلي تفا�صيل احلوار الذي دار معها.

االقتصاد من أهم
العلوم ومفيد
لألفراد والدول
ويالمس الحياة
اليومية للمجتمع

سياسة اإلنفاق في البيوت العربية تحتاج إلى مراجعة جذرية ويجب تطبيق االعتدال والوسطية
• من وجهة نظرك ما �أ�سباب تراجع
م�ستوي خمرجات التعليم فى البالد
ب�شكل عام؟
 لي�س يف الكويت فقط التعليمالعام يف عاملنا العربي �ضعيف
وم�ت�راج���ع وال��ك��وي��ت ج���زء من
املنظومة العربية ال اريد ان ا�ؤيد
ما ورد يف تقرير البنك الدويل منذ
�سنوات قليلة بو�صف التعليم يف
العامل العربي متخلف ًا ويحتاج الى
ا�صالحات عاجلة ولكن ن�ستطيع ان
نقول ان التعليم مت�أخر فلو تكلمنا
عن الكويت ,كما نعلم ف�إن التعليم
يقوم على ثالثة اركان رئي�سية وهي
الطالب واملدر�س واملنهج جميعهم
على م�ستوى عال وراق فالطالب يف
جوهره ممتاز واملناهج ممتازة
وكذلك املدر�س بدليل الكثري من
الطلبة الذين يتخرجون على م�ستوى
عايل من التميز ولكن هذه االركان
الثالثة تعمل يف بيئة تعليمية غري
جيدة والبيئة التعليمية هي جزء
من بيئة اكرب وهي بيئة اقت�صادية
و�سيا�سية واجتماعية ,هذه البيئات
املختلفة تتجاذبها �رصاعات ت�ؤثر
ب�شكل كبري على �سلوكيات الطالب
وقناعاته مثال معظم التعيينات ال
تعتمد على معايري الكفاءة وقاتلة
للطموح ك��ل ه���ذه االم����ور اث��رت
�سلبا وا�صبحت مت�أ�صلة على مدى
الثالثني او االربعني �سنة املا�ضية.
ف�أ�صبحت ال�شهادة مرتبطة باملظهر
االجتماعي تتم وف��ق مقت�ضيات
تطور املجتمع بدون الرتكيز على
النوعية فاجلميع �أ�صبح ي�سعى الى
�شهادة فقط ولي�س الى تعليم فعلي
،فكل هذه االمور اثرت على االركان
اال�سا�سية للتعليم واملطلوب من
الدولة ا�صالح البيئة التعليمية
وو�ضع خريطة ا�صالح تكون ملزمة
للجميع بدون جماملة الي طرف على
ح�ساب اخر وقتها ميكن ان يكون
للتعليم دور فعال يف املجتمع.
• ملاذا يف�ضل االف الطالب الدرا�سة
يف امل���دار����س اخل��ا���ص��ة ولي�س
احلكومية؟
 رمب���ا م��ي��زة ت��دري�����س اللغةالإجنليزية يف املدار�س اخلا�صة هي
التي جتذب اولياء االمور وتوفري

بع�ض الأن�شطة والفعاليات التي
ي�شارك فيها الطالب ت�ساعد على
بناء �شخ�صيته وتنمية مهاراته
وه��واي��ات��ه وق��ل��ة ع��دد ال��ط�لاب يف
ال�صفوف يف امل��دار���س اخلا�صة
مقارنة مع احلكومية ،وبالتايل
�إعطاء كل طالب حقه من االهتمام
،بالإ�ضافة الى االهتمام مبرحلة
الت�أ�سي�س للطالب وتهيئته و�إعداده
ملراحل الدرا�سة املتقدمة الحقا
يف اجلامعات اخلارجية ال�سيما ان
االمر يعتمد على الطالب نف�سه �إذا
كانت لديه الرغبة يف الدرا�سة،
وعلى املدر�س �إذا كانت لديه القدرة
على تو�صيل املعلومات وحتمل
امل�����س��ؤول��ي��ة ،وال��ط��ال��ب املهتم
بدرا�سته يكون جمتهد ًا وناجح ًا يف
�أي مدر�سة �سواء كانت حكومية �أو
خا�صة.
• ب��ال��رغ��م م��ن احل��دي��ث املتكرر
مل�س�ؤويل وزارة الرتبية عن مواجهة
الدرو�س اخل�صو�صية اال ان االعتماد
عليها ي��زداد عاما بعد ع��ام ملاذا
بر�أيك ؟
 الأمر يتطلب عمل درا�سات ملعرفة�أ�سباب �ضعف الطالب يف املواد التي
يحتاجون فيها للدرو�س اخل�صو�صية
ب��الإ���ض��اف��ة ال���ى ع��ق��د ال��ن��دوات
واملحا�رضات التوعوية يف املدار�س
وت�شجيع الطالب على االعتماد على
النف�س وطرق املذاكرة ال�صحيحة
وكيفية تنظيم الوقت وتعلم حب
العلم واملذاكرة والتفوق واالطالع
امل�ستمر من اجل العلم ،ولي�س من
�أجل االمتحان واحل�صول على جمموع
مرتفع فقط ومن ثم تكوين �شخ�صية
منفتحة ذهنيا وعقليا وان تقوم
وزارة الرتبية بتوفري املعلمني
املخت�صني وامل�ؤهلني �أكادميي ًا
وتربوي ًا فى املدرا�س وتطوير نظام
احلافز للأكفاء منهم لت�شجيعهم
على بذل اجلهد والعطاء.
• ملاذا يحجم كثري من الطالب عن
درا�سة م��ادة الريا�ضيات وك��ل ما
يتعلق بالأرقام؟
 بالفعل االغلبية من الطالب لديهمفوبيا االرقام ونالحظ ذلك كثريا يف
اجلامعة الطلبة يف�ضلون التخ�ص�صات
التي تعتمد على احلفظ اك�ثر من

• �سبيتي متحدثة �إلى الزميل ابراهيم الزاهي

االرقام ،معروف ان علم االرقام او
الريا�ضيات حتتاج �إلى بذل جمهود
فكري كبري �أكرث من العلوم الأخرى،
كما �أن���ه ال يتم تو�ضيح �أهمية
تطبيقاتها يف حياتهم العملية،
و�أهميتها كعلم ،وكيف كانت �سبيل
تقدم كثري من احل�ضارات القدمية،
مثل احل�ضارة الإ�سالمية وغريها من
احل�ضارات ،وعلى املعلم �أن يختار
�أف�ضل و�أمتع الأ�ساليب لتعليم مادة
الريا�ضيات بطرق مرحة م�شوقة،
وو�سائل مبتكرة وخمتلفة.
• ما اهمية درا�سة العلوم االقت�صادية
واملالية يف الوقت احلايل؟
 االق��ت�����ص��اد م���ن �أه����م العلوماالجتماعية و�أب��رزه��ا ،فهو علم
حيوي ومفيد للأفراد وال��دول على
حد �سواء ،ويالم�س احلياة اليومية
للمجتمعات ،خا�صة يف ظ��ل ما
ي�شهده العامل اليوم من اعتماد على
مبادئ الر�أ�سمالية التي ت�سيطر
على تفا�صيله ب�شكل كبريٍ جد ًا،
ويبحث يف العديد من الأم��ور مثل

�إنتاج ال�سلع وتوزيعها وعمليات
ا�ستهالك اخلدمات وال�سلع ،والعديد
من الأمور الأخرى ،ومن هنا جنده
يرتبط بكل متطلبات الإن�سان املادية
املختلفة ف�أهمية علم االقت�صاد
والتمويل كبرية وتدخل يف �أكرث
من جمال ،فك�سب املال مث ًال يرتبط
ارتباط ًا وثيق ًا بهذا العلم الذي
ي�ساعد �أي�ض ًا على معرفة العوامل
امل�ؤثرة يف العر�ض والطلب ،مما
ي�سهم يف تطوير وحت�سني العديد
من النواحي املتعلقة بالعلميات
التجارية يف الدولة.
• هل يوجد وعي وتخطيط مايل يف
البيت العربي واخلليجي؟
 �سيا�سة الإنفاق يف البيت العربيحتتاج �إلى مراجعة جذرية ،فهناك
�سوء ا�ستخدام للمال ،ويجب �أن نعي
ك�سبه له �سقف
�أن املال الذي يتم
ُ
حمدد عند ال�شخ�ص ولي�س مفتوح ًا،
وب��ال��ت��ايل يجب تطبيق �سيا�سة
االع��ت��دال والو�سطية يف الإنفاق
وامل�رصوفات ،فم�صطلح اقت�صاد

ت�صوير :حمدي �شوقي

لغوي ًا يعني التو�سط بني الإ�رساف
والتقتري واالقت�صاد يف املال عرب
الت�رصف فيه بال�شكل ال�صحيح
يحقق ال�سعادة للفرد والأ��س�رة
ب�أكملها �أي�ض ًا ،لأن امل��ال و�سيلة
مهمة لتجنب ومعاجلة امل�شاكل
املختلفة ،وهناك الكثري من الأزمات
يف احلياة تعالج باملال فقط ومما
ال �شك فيه �أن ك� ً
لا منا يبحث عن
اال�ستقرار املايل يف حياته ،وهو ما
يعرف باال�ستقرار املعي�شي ،فمن
يبحث عن اال�ستقرار املعي�شي يجب
عليه �أن يجيد التخطيط املايل،
ورغ��م �أن فكرة التخطيط املايل
قد تكون غام�ضة عند الكثريين �أو
يعتقدون �أنها قا�رصة على الدول
وال�رشكات فقط� ،إال �أنها تقوم على
حتديد الفرد للأهداف املالية التي
يرغب باحل�صول عليها.
• ما ر�أيك فى توجه احلكومة لتطبيق
�رضيبة القيمة ُ
امل�ضافة فى 2018؟
 �رضيبة القيمة امل�ضافة هي�رضيبة غري مبا�رشة ونوع من �أنواع

�رضيبة اال�ستهالك .وتفر�ض يف كثري
من الدول على معظم توريدات ال�سلع
واخلدمات التي يتم �رشا�ؤها وبيعها
و�رضيبة القيمة امل�ضافة هي واحدة
من �أكرث �رضائب اال�ستهالك �شيوع ًا
ح��ول العامل ،حيث تط ّبقها �أكرث
من  150دول��ة  ،مبا فيها جميع
الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
والبالغ عددها  29دولة ،بالإ�ضافة
�إل��ى كندا ونيوزيلندا و�أ�سرتاليا
و�سنغافورة وماليزيا وتُ فر�ض
�رضيبة القيمة امل�ضافة يف كل
مرحلة من مراحل «�سل�سلة التوريد»
وب�شكل عام ،ف�إن امل�ستهلك النهائي
هو من يتحمل تكلفة هذه ال�رضيبة
يف حني تقوم هذه ال�سل�سلة بتح�صيل
واحت�ساب ال�رضيبة ،وتتولى بذلك
دور حت�صيل ال�رضيبة ل�صالح
احلكومة وهذه ال�رضيبة �رضورية
لرت�شيد اال�ستهالك وتعزيز االيرادات
احل��ك��وم��ي��ة وه����ذه ال��ن��وع��ي��ة من
ال�رضائب خا�صة يف االقت�صادات
اخلليجية ي��ج��ب ان ت�تراف��ق مع
اجراءات �صارمة لوقف الهدر واال فال
جدوى كبرية منها ف�إن مل ترتافق مع
تر�شيد وتوفري لوقف الهدر املايل
فلن ن�ستطيع ان نتحدث عن جدوى
فعلية منها على اجلانب االخر يجب
االنتباه ال��ى انها �رضيبة معقدة
بطبيعتها ويوجد بع�ض التحديات
يف تطبيقها مثل ا�صدار ت�رشيعات
حتكم املو�ضوع  ,اذ قد يتم اللجوء
�إلى ا�ستغالل نظام �رضيبة القيمة
امل�ضافة كذريعة لرفع الأ�سعار على
امل�ستهلك باال�ضافة الى انه يجب
احلر�ص على ت�ضمني النظام قواعد
حمددة تفر�ض على الأعمال الت�رصيح
بو�ضوح عن مقدار �رضيبة القيمة
امل�ضافة التي ي�سددها امل�ستهلك
عن كل معاملة وتوفري املعلومات
املطلوبة للم�ستهلك مل�ساعدته يف
اتخاذ القرار ال�صائب لدى �رشاء
ال�سلع واخلدمات.
• ما تقييمك للواقع اال�ستثماري
احلايل بالكويت؟
 الواقع اال�ستثماري يحتاج الىال��ك��ث�ير م��ن ال��ت����شري��ع��ات جلذب
امل�ستثمر االجنبي حيث �إنه طبقا
مل���ؤ��شرات البنك ال���دويل احتلت

طلبة إدارة األعمال استعرضوا خططهم
التسويقية في مجمع اليال
ق� ّ�دم ط�لاب كلية �إدارة الأع��م��ال ل��دى الكلية
الأ�سرتالية يف الكويت عر�ضا مميزا �إلى �إدارة
جممع اليال ،قدموا خالله خططهم الت�سويقية
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل��ل��م����شروع��ات ال�صغرية
واملتو�سطة.
وجاءت هذه املبادرة متا�شيا مع برنامج التعلم
القائم على امل�رشوعات الذي تقدمه الكلية
الأ�سرتالية يف الكويت والذي يجمع الطالب
بواقع �سوق العمل يف تطبيق فريد من نوعه
للمفاهيم الأكادميية للتخطيط اال�سرتاتيجي.
وتعليقا على �أداء ط�لاب الكلية ق��ال جمال
قي�شاوي ،مدير جممع اليال« :ي�سعدين �أن �أرى

امل�رشوعات املتنوعة والتخطيط اال�سرتاتيجي
املتميز الذي يقدمه طالب الكلية الأ�سرتالية
يف الكويت ،خا�صة �أن��ه يواكب التغريات
االقت�صادية واالجتماعية يف املنطقة».
و�أ�ضاف �أن �إدارة املجمع ت�سعى ج��ادة �إلى
�أن تكون مميزة يف ط��رح وتنويع اخلدمات
واملحالت التجارية يف برج وجممع اليال،
مبا يف ذلك افتتاح �صالة بولينغ مبوا�صفات
عاملية ،وه��ي الأك�ب�ر يف جنوب الكويت،
وبالإ�ضافة �إلى ذلك �سيتم افتتاح ناد ريا�ضي
للن�ساء يف الطابق العلوي ل�برج اليال،
ويتمتع النادي ب�إطاللة بانورامية رائعة،

حيث يطل على �شاطئ الفحيحيل.
من جانبه ،تقدم �سام توغلو عميد كلية �إدارة
الأعمال بالكلية الأ�سرتالية يف الكويت بال�شكر
�إلى �إدارة املجمع على �إتاحة الفر�صة لطالب
الكلية الأ�سرتالية لعر�ض م�رشوعاتهم ،التي
قام با�ستعرا�ضها وتقييمها عدد من مديري
الت�سويق والعمليات.
و�أنهى طالب الكلية الأ�سرتالية يف الكويت
زيارتهم بجولة يف املجمع ،تعرفوا خاللها
على املرافق املختلفة وال�برج ال��ذي يرتفع
 26طابقا ،ما يجعله عالمة بارزة يف منطقة
الفحيحيل.

• الطلبة �أثناء ا�ستعرا�ض خططهم يف جممع اليال

الكويت املرتبة  ١٠٢حول العامل
يف م�ؤ�رش بيئة االعمال وهو ت�صنيف
مت�أخر فاحلكومة تعمل االن على
ا�ستحداث القوانني والت�رشيعات
التي من �ش�أنها حت�سني بيئة االعمال
يف ظل تطور وتقدم دول املنطقة.
• بر�أيك هل البيئة الكويتية حتفز
على اال�ستثمار والتنمية؟
 البيئة اال�ستثمارية الكويتية غريجاذبة ب�شكل عام وحتتاج الى ابداع
وتطوير وخلق جم��االت تناف�سية
جديدة فهناك الكثري من اخلطط
املطروحة لتطبيق ا�سرتاتيجية
�صناعية ق��د ت��ك��ون مم��ت��ازة جدا
واالخذ بيد ال�شباب نحو ال�صناعة
والتنمية احلقيقية اال ان هذه
اخلطط حتتاج ال��ى ف�ترة طويلة
جدا لتعطي عائد ًا ا�ستثماري ًا قوي ًا
والكويت بها جم��االت ا�ستثمارية
جتارية ولي�ست �صناعية الن العائد
التجاري �رسيع جدا .فاملالحظ ان
الكثري من ال�رشكات االجنبية حتجم
عن دخول �سوق اال�ستثمار يف الكويت
وتف�ضل البيئات االك�ثر جاذبية
فحتى الكويتي يتجه با�ستثماراته
الى اخل��ارج فالكويت ت�أخرت يف
ا�صالح البيئة االقت�صادية يف الوقت
ال���ذي �سبقتها فيه دول جم��اورة
وحررت اقت�صاداتها وحققت قفزات
مهمة مثل توفري مناخ اقت�صادي حر
يتميز بحد ادنى من املعوقات واقل
قدر من البريوقراطية والقيود على
امل�ستثمر االجنبي ووجود ت�رشيعات
مالئمة وبنية حتتية متطورة وتوفري
املناخ املنا�سب لال�ستثمار وعندما
نقارن بني مدى ا�ستقطاب الكويت
لال�ستثمار االجنبي املبا�رش مع
دول جمل�س التعاون جند انه ي�شكل
 % 0.1من الناجت املحلي االجمايل
وه��ي ن�سبة تقل ع��ن مثيلتها يف
منظومة دول جمل�س التعاون حيث
بلغ هذا املتو�سط  %3خالل العقد
االخري كما �سجل ترتيب الكويت يف
�سلم ا�ستقطاب اال�ستثمار االجنبي
املبا�رش على م�ستوى العامل 135
من بني  141دولة ويبقى القول ان
ظ��روف الكويت م�شجعة من حيث
املوقع اجلغرايف وا�سعار الطاقة
املنخف�ضة وعدم وجود �رضائب.

