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  ..."إمنا العلم بالتعلم، والصرب بالتصرب، واحللم بالتحلم"

لطيفة الكندري، رمبا ألا تدفعها إىل األمام مـن  . هذه كلمات تكررها كثريا د

أجل حتدي الصعوبات، وتسترجع معها صعوبات مجة واجهتها خالل مسـريا العلميـة   

  ...نعطافااالطويلة، املؤثرة بأحداثها ومفارقاا وا

فلم يكن الطريق أمامها مفروشا بالورود، فتصربت حىت صربت، وتأملـت حـىت   

وأصبحت منوذجا تربويا مشرفا ، تستقي من القرآن واهلـدي النبـوي جـل    ...تعلمت

أثناء الدراسة وقراءاا  مفاهيمها يف جمال التربية، كما تستفيد من جتربتها الطويلة يف الغرب

  .يف هذا االين الغربيني للمفكر

لطيفة حسني الكندري، أستاذة يف كلية التربية األساسية يف اهليئة العامة للتعليم . د

النطبيقي والتدريب وأستاذة يف كلية التربية باجلامعة العربية املفتوحة ، واملستشارة احمللية يف 

اإلدارة حاصلة علـى الـدكتوراه يف األصـول و   . املركز شبه اإلقليمي للطفولة واألمومة

. م 2001التربوية من جامعة بنسلفينيا ستيت يف الواليات املتحـدة األمريكيـة عـام    

تعليقة أصول التربية، تراثنا التربوي ننطلـق منـه وال   : أصدرت عددا من املؤلفات منها 

ننغلق فيه، مهارات احلياة للصف األول والثاين واخلمس اإلبتدائي، تشجيع القراءة وسلسلة 

صدارات مع زوجها الدكتور بدر ملك حيث قاما كما نشرت بعض تلك اإل. ناءتربية األب

وهي املذكرة العلمية اليت دف إىل تنمية املهارات الكتابيـة  " التعليقة"سويا بتطبيق فكرة 

  .بني حماسن األصالة ومعطيات احلداثةعلى أسس موضوعية جتمع 
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رة متماسـكة وسـعي إىل   امتدت رحلة الدكتورة لطيفة الكندري ما بني بناء أس

كسب علمي متميز فأعطت كل جمال حقه دون أن يأخذ من نصيب اجلهة األخـرى ،  

ومن هذا التوازن والعدل يف العطاء أوجدت لذاا االستقرار النفسي الذي أمدها بقـوة  

داخلية كانت نتيجتها هذا التميز وحتقيق اهلدف الكبري يف احلصول على شهادة الدكتوراه 

. ويبـدأ يـوم د  ... ، واالهتمام بالعائلة ، والتعاون العلمي املستمر مع زوجها والتدريس

  .ذلك الوقت املبارك املليء باالجناز...لطيفة الكندري بعد صالة الفجر مباشرة

  وعلم...أمومة 

  :لطيفة الكندري نفسها بالقول. تعرف د

وأمضيت طفوليت يف منطقة شـرق مث  . م 1964/ 1/9ولدت يف تاريخ 

روانية وتزوجت بعد انتهاء الدراسة من املرحلة الثانوية مباشـرة ورزقـين اهللا   الف

وأربعـة أوالد  ) بدور وهي اآلن يف اية املرحلة الثانويـة (سبحانه وتعاىل ببنت 

  ).سنوات 8أمحد , سنة 12شعيب , سنة 15حممد , سنة 19ناصر (

م  1987م بعد زواجي بسنة التحقت بكلية التربية األساسية وذلك يف عا

. وختصصت يف دراسة اللغة العربية واخترت التربية اإلسالمية كتخصص مساند

التشـجيع املسـتمر   ) أمحـد (وأخي األكرب ) أم زوجي(لقد وجدت من خاليت 

والدعم املثمر مما حبب إيل التفرغ للدراسة إىل حد كبري مع مزاولة حيايت املنزلية 

رحلة استفدت علميا من طائفـة مـن   أثناء هذه امل. وأداء واجبايت كأم وزوجة

. والدكتور عبداهللا حسـن , املعلمني الفضالء أمثال الدكتور عبداللطيف اخلطيب

مباحث يف علوم والدكتور عبدالعزيز أكرب ومن الكتب اليت شدت انتباهي كتاب 

  .ملناع القطان القرآن

 فور التخرج وبعد التحرير قمت بتدريس مادة اللغة العربيـة يف املرحلـة  

م ومازلت أحتفظ بدفاتر التحضري اليت أعـددا لشـرح    1992االبتدائية عام 

واستفدت استفادة كبرية جدا من املربية الفاضلة األستاذة سناء العلـي  . الدروس

م  1995ويف عام . صاحبة التوجيهات العملية واخلربات الثرية جزاها اهللا خريا
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 University of(حصلت على شهادة املاجستري مـن جامعـة بتسـربغ    

Pittsburgh (   يف الواليات األمريكية املتحدة يف ختصـص أصـول التربيـة 

ورغم حصـويل  ) Social foundation of education(االجتماعية 

على قبول للدخول يف برنامج الدكتوراه إال أنين رفضت اقتراح زوجـي بإمتـام   

رزق يف الدراسة حيث إن ابين شعيب كان رضيعا وكنت أقـول إن كـان يل   

الدكتوراه فسأحصل عليها وتغلبت مشاعر األمومة على النزعة العلمية وفضلت 

  .تأجيل دراسة الدكتوراه

  

  جتماعياتواصل 

أكرمين اهللا سبحانه وتعاىل بتحقيق حلمـي يف مواصـلة    2001يف عام     

مشواري العلمي فحصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة بنسلفينيا ستيت 

)The Pennsylvania State University ( يف ختصص األصول

  ).Educational Theory & Policy(واإلدارة التربوية 

  :لطيفة أيام الدراسة يف اخلارج بالقول. وتستعيد د

مازلت أحتفظ بذكريات مجيلة كان أروعها البحث يف مكتبـة اجلامعـة       

ا هناك واحلوار مع الزمالء والزميالت ومن اخلربات اجليدة اليت حصلت عليه

. أنين قمت بإلقاء بعض احملاضرات يف اجلامعة لطالب وطالبات البكالوريوس

استفدت استفادة كبرية من املشرف على رساليت الدكتور جـريي التنـدر   

)Gerald. K ,LeTendre (    الذي مـازال يواصـلين بالرسـائل

ي وال أنسى أبدا موقفه التربوي عندما حضر بنفسه لوداع, واخلربات التعليمية

كما استفدت أيضا من الدكتورة مـادو  . يف املطار بعد االنتهاء من دراسيت

نين درسـت علـي يـدها    إإذ ) Madhu. S ,Prakash(براكاش 
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اليت تركز على األنشطة احلـرة   (Deschooling)الفلسفة الالمدرسية 

  .والبيئة العامة كوسيط من وسائط التربية مع االعتناء الكبري بالتربية البيئية

  :لطيفة الكندري على تأثري اال الطاليب فتقول. ؤكد دوت

إن االس الطالبية يف الكويت وخارجها واملراكز اإلسالمية يف أمريكـا      

لقد تعلمت كثريا . كانت هلا عظيم األثر يف تشكيل شخصييت وتنمية مواهيب

 اليت مجعت مجيع أبنائها مع زوجام يف منزهلا فكنـا ) أم زوجي(من خاليت 

لعدة سنوات ننعم بتماسك وتواصل اجتماعي فكنا جنتمع يف كل على وجبة 

الغداء ونتعاون يف تربية األبناء وتلبية االحتياجات إىل أن كرب األبناء فخرجنا 

إىل منزل مستقل ولكن الزال التواصل االجتماعي الذي مييز اتمع الكوييت 

  . وال بد من احلفاظ عليه

  أسرة للعلم

األسرة السعيدة هـي  : لطيفة عن دور األسرة يف جمال العلم . وتتحدث د

األسرة اليت توفر أجواء التعلم والتعليم ليس من أجل احلصول على الشـهادات  

العلمية أو ثناء الناس ولكن من أجل االستمتاع بلذة العلم فإن مجيع لذائذ الدنيا 

وعنـدما ميـارس   . هومتعها قد تضعف يوما ما إال متعة العلم فالنور ال غناء عن

الزوج والزوجة واألبناء دور العامل واملتعلم كلما سنحت الفـرص لالسـتزادة   

العلمية والروحية والفكرية زادت وشائج األسرة وقويت العالقات بني أفرادهـا  

مع زوجها ) بنت الشاطئ(كما كانت أسرة أبو الدرادء وأسرة عائشة عبدالرمحن 

  .األديب أمني اخلويل

  صدمات
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لطيفة الذكريات املؤملة واملفيدة يف الوقت ذاتـه يف  . وتسترجع د         

عندما ذهبت إىل الغرب ملرافقة زوجي ليطلب العلم كنت : رحلة العلم فتقول

حريصة على أداء مهامي املنزلية واألسرية مث أغتنم الوقت لزيارة دار املسننني 

إحـدى   حيث كنت أمني لغيت األجنبية على يد مسنة كانـت معلمـة يف  

 . اجلامعات ورحبت يب كمتعلمة فكانت تراجع بعض أوراقي وأكون هلا أنيسا

عندما كنت أعد رسالة الدكتوراه وبعد أن حددت هديف ألختصص يف و    

أثناء الدراسة مث اشتد األمـر  شؤون األسرة تربويا واجهتين صعوبات كثرية 

ي الذي مل يكن وبلغ حدا خميفا عندما مسعت نبأ وفاة أخي علي الكندر سوءا

وإىل اآلن وأنا أحتدث .... جمرد أخ بل كان الصديق احلميم وأحب الناس إيل 

من أن تتساقط  ملهولة ال أستطيع أن أمنع الدموععن هذه الصدمة العاطفية ا

ويف ليلة من ليايل الشتاء اكتست األرض بالثلوج وخرجت .... على خدي 

نين جيب أن أعـود  وشعرت إمن احملاضرة وأثناء سريي سقطت على األرض 

لكويت وأخضع لضغوط الظروف االجتماعية القاسية، واحملن الصـحية  إىل ا

حدثتين نفسي بأن استسلم وأترك حلمي . املفاجئة، واألعباء الدراسية الكثرية

وجلست يف املكتبة حائرة أفكر يف مآل أمري . بإمتام دراسيت وأعلن إاء بعثيت

كبرية ولكن رمحة اهللا تعاىل جعلتين أنظر إىل أن  كانت مأسايت. واية رحليت

العلم بالتعلم، والصرب بالتصرب، واحللم بالتحلم وأن الذي يسعى إىل اخلري يناله 

رضيت بقدر اهللا تعاىل وعـدت إىل أسـريت   . مهما تكالبت عليه املعوقات

ودراسيت واثقة بعطاء وكرم اهللا سبحانه وتعاىل فواصلت دراسيت واغتنمـت  

رسات الصيفية وواصلت املسرية العلمية فحصلت على شهادة الدكتوراه الكو

  .  خالل أقصر فترة بفضل اهللا وحده

 


