نبذة عن ورقة:
طلبة البعوث اإلسالمية يف دولة الكويت وسبل الًتشيد
إعداد
أ.د .بدر ؿبمد ملك
رئيس قسم األصوؿ واإلدارة الًتبوية
كلية الًتبية األساسية
أ.د .لطيفة حسُت الكندري
خبَتة تربوية يف برنامج األمم اإلمنائي
ورقة مقدمة إىل
اللجنة الًتبوية
اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكماؿ تطبيق أحكاـ الشريعة اإلسالمية
الديواف األمَتي
ٖٔٗٔىػٕٓٔٓ-ـ

1

المحتويات
Contents
المحتويات 2 ................................................................................
المقدمة 3 ...................................................................................
تعريف عاـ ؼبصطلحات مهمة ٖ .............................................................
مربرات العناية بالبعوث الدراسية ٘ ...........................................................
قضايا مهمة عن المنح الدراسية 5 ............................................................
اإلطار النظري 7 .............................................................................
اؼبراىقةٚ ..................................................................................
الرحلة يف طلب العلم ٜ .....................................................................
إطاللة تارخيية على اؼبنح الدراسية يف الكويت ٔٔ ..............................................
سبل إعداد الطالب المبعوث 44 .............................................................
تحديات قيمية تواجه الطالب في غربته 22 ...................................................
ربديات دراسية ٕٔ .........................................................................
خطوات تطبيقة الستثمار طلبة البعوث 24 ....................................................
دور مكتب عميد الشئون الطالبية 25 ........................................................
أهم المراجع 26 ............................................................................
مراجع أجنبية 32 ............................................................................

2

المقدمة
ِ
ِ ِ
اغبَ ِكْي ِم فرفع
ث نَبِيَّوُ صلى اهلل عليو وسلم بِالْ ّْذ ْك ِر ْ
اغبَ ْم ُد لل ِو الذي كَّرَـ ا ِإلنْ َسا َف بِالف ْك ِر الْ َك ِرِْْيَ ،وبػَ َع َ
شأف الًتبية والتعليم وجعل طالب العلم يف مكاف رفيع .وبَعد:
فإف ىذه الورقة تسعى إىل معاعبة قضية البعوث اإلسالمية (أصحاب اؼبنح الدراسية) وبياف
أمهيتها ال سيما لشرحية الشباب ودورىم الكبَت يف عملية التنمية  .وستتناوؿ الورقة باقتضاب خصائص
اؼبراىقة حيث أف طالب البعوث من ىذه الفئة العمرية وال بد من فهم ىذه اؼبرحلة ووضع ذلك بعُت
االعتبار كما ستتناوؿ الورقة الراىنة بياف الًتبية اإلسالمية عموما وأمهية الرحلة يف مسَتة الًتبية االسالمية
وأغراضها قدديا وحديثا على وجو اػبصوص .ويف سبيل رؤية واضحة ؽبذا الشأف  ،فإف ىذه الدراسة
ستشَت إىل تاريخ عناية دولة الكويت بدعم مسَتة البعوث اإلسالمية وأىم التحديات اليت تواجو الطلبة
يف ىذا االطار وصوال إىل شبرة الورقة وىي تقدْي أىم اػبطوات التطبيقية الستثمار طلبة البعوث دبا حيقق
متطلبات التنموية لدولة الكويت والدوؿ اإلسالمية عموما.
وعن طريقة كتابة ىذه الورقة فإهنا جاءت بعد ست جلسات نقاشية مكثفة بُت أعضاء الفريق
اؼبنبثق من اللجنة الًتبوية يف اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكماؿ تطبيق أحكاـ الشريعة
اإلسالمية كما استعاف الفريق بعدد من اؼبهتمُت ّٔذا الشأف من أىل اػبربات لتوظيف حوارهتم
وطروحاهتم إلثراء آّاؿ وتطوير واقع طلب اؼبنح الدراسية يف الكويت دبا يعود نفعو للجميع .وعليو فهذه
الورقة حصيلة رؤية تسعى إىل ترشيد الواقع استنادا إىل معطيات ميدانية مع اغبرص على اإلفادة من
اػبربات العاؼبية.
ستقدـ الورقة اغبالية مربرات العناية بطلبة البعوث اإلسالمية كمجاؿ من ؾباالت ربقيق مقاصد
الًتبية اإلسالمية اليت ربث على تعميق أواصر اإلخاء وال تدخر وسعا يف تقوية التكافل الفكري ودعم
كل حركة علمية ؼبناصرة الوحدة اإلسالمية .إف يف ذلك التكاتف إثراء لنهر اإلنسانية وقضاياىا العادلة
فالوحدة اإلسالمية تدعم بال تردد كل اؼبساعي الدولية اليت تصب يف مصلحة اإلنساف وربسُت مسَتة
آّتمع العادؿ.

تعريف عام لمصطلحات مهمة
إف البعوث الدراسية ىي الفرص الدراسية اؼبتبادلة بُت بلدين أو أكثر حيث تقوـ دولة أو منظمة
دبنح فرص تعليمية ؾبانية ألبناء دولة أخرى للتفرغ التاـ للتحصيل العلمي وذلك يف اطار االتفاقات
الثقافية والسياسات التعليمية العامة .هتدؼ اؼبنح الدراسية إىل توثيق روابط الصداقة وزيادة التعاوف
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الثقايف بُت اغبكومات والشعوب واؽبيئات يف الدوؿ الشقيقة والصديقة .إف البعوث اإلسالمية يف
الكويت تسهم بشكل كبَت يف تعريف آّتمع باػبصائص التعليمية والثقافية واغبضارية لكثَت من الدوؿ
اإلسالمية .البعثات الدراسية يف العموـ بوابة ؿبلية تستقطب العقوؿ الشابة والنفوس الطموحة من شىت
بقاع األرض وال شك أف االحتكاؾ اؼبباشر عرب تلقي العلم واؼبعايشة اليومية من أفضل اػبربات التعليمية
ال سيما التعامل مع الناشئة من تلك الشعوب .إهنم يف حقيقة األمر قادة ؾبتمعاهتم يف الغد القريب فبا
يسهم يف ربقيق التنمية والرخاء عبميع األطراؼ ،ويقرب وجهات النظر ،ويوثق العالقات على مر األياـ.
ولعل التعارؼ والتقارب والتعاوف على الرب من أخص مقاصد الًتبية اإلنسانية فبا ديهد ؼبساحات أوسع
للحراؾ الفكري ،والنماء االقتصادي ،والرضا النفسي أو كما قاؿ وصف سبحانو حتمية االحتكاؾ
ِ
ند ٱللَّ ِو
َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ّْمن ذَ َك ٍر َوأُنْػثَ ٰى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوباً َوقَػبَآئِ َل لتَػ َع َارفُػۤواْ إِ َّف أَ ْكَرَم ُك ْم َع َ
الثقايف " ٰيأَيػُّ َها ٱلن ُ
ِ
ِ
يم َخبَِتٌ" (سورة اغبجرات اآلية ٖٔ).
أَتْػ َقا ُك ْم إ َّف ٱللَّوَ َعل ٌ
إف "الًتبية اإلسالمية ىي عملية تنشئة إسالمية سبكن الفرد اؼبسلم من ربقيق أىداؼ اإلسالـ،
وعلى رأسها عبادة اهلل  ،وعمارة األرض ،مراعية الشموؿ والتكامل ،فهي تربية تسعى إىل تنمية جوانب
الشخصية اإلنسانية ،لًتقي ىذه الشخصية إىل مستوى ديكنها من تطبيق اإلسالـ يف آّتمع دبا يكفل
ازدىار الدنيا ،وسعادة اآلخرة" (العياصرةٕٓٔٓ ،ـ ،ص ٓ٘ٗ) .الًتبية اإلسالمية "ؾبموعة من األصوؿ
اػباصة ببناء اإلنساف اؼبسلم والواردة يف القرآف والسنة اؼبطهرة واآلراء والتطبيقات الًتبوية يف أي زماف أو
مكاف ّٔدؼ بناء الشخصية اإلسالمية اؼبتكاملة اليت تعمل ػبَت دنياىا وآخرهتا" (انظر اؼبيماف،
ٕٕٓٓـ ،ص  )ٜٜٗضمن ؾبتمع تسوده قيم التكافل االجتماعي وربكمو وقوانُت العدؿ واإلحساف.
وعليو فالًتبية يف عمومها عملية شاملة ومعقدة لتكيف الفرد مع بيئتو االجتماعية احمليطة بو  ،بكل ما
فيها من أفكار ومعايَت مرجعية وتستهدؼ بناء الشخصية اإلنسانية (الرجوبٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٕٗ).
وإىل جانب ذلك حرص اإلسالـ على تربية الفرد تربية اجتماعية ذبعلو ينسجم مع اآلخرين
وحيسن إل يهم ،ويسهر على سالمة الناس وأمنهم ،وديتنع عن إيذائهم والعدواف عليهم (عمرٕٓٓٓ ،ـ،
ص ٘٘ٔ .) ٔ٘ٚ ،الًتبية عملية تعزيز النمو والتقدـ يف آّاؿ اإلدراكي واعبسدي واالجتماعي
والعاطفي لدى األفراد أو آّموعات (كولينز ،وأبراينٕٓٓٛ ،ـ ،ص.)ٕٓ٘ ،
يستخدـ مصطلح ( )culture shockالصدمة الثقافية لوصف شعور الكآبة ومشاعر
الدىشة واالرتباؾ ،وفراؽ الوطن واليت يشعر ّٔا الناس عند السفر والعيش يف بيئة أو وسط اجتماعي ذو
ثقافة مغايرة للثقافة اليت نشئوا عليها وقد استخدـ ىذا اؼبصطلح ألوؿ مرة عاـ ٜٗ٘ٔـ بواسطة الباحث
األمريكي كالفرو أو بَتغ (طالبٕٓٓٚ ،ـ ،ٜٔ٘ ،كولينز و أبراينٕٓٓٛ ،ـ ،ص .)ٔٙٙ
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يعاين كثَت من الطالب من ىذه الصدمة فور خروجهم من أوطاهنم حيث يشعروف بالرىبة من
اعبديد ويشعروف باػبوؼ من التكيف االجتماعي والتعليمي والثقايف مع آّتمع اعبديد.

مبررات العناية بالبعوث الدراسية
إف لربامج اؼبنح الدراسة يف اػبارج فوائد كثَتة منها ما يعود على الطالب الدارسُت أنفسهم
بزيادة معارفهم وعلومهم واكتساب أمناط حياتية جديدة  ،ومنها ما يعود على ؾبتمعاهتم من خالؿ دفع
عملية التنمية وتوطيد عرى الصداقة وزيادة فرص التعاوف مع آّتمعات األخرى (طالبٕٓٓٚ ،ـ ،ص
 .) ٕٚوعليو فالدراسة يف اػبارج من أعظم االستثمارات الثقافية إذا أحسنا يف اإلفادة منها على كبو
منهجي ال سيما البعوث اإلسالمية اليت هتدؼ إىل توثيق عرى األخوة والتكافل الفكري بُت األقطار
اإلسالمية وتوثيق أواصر الصداقة بُت آّتمعات.
واليوـ أصبح طالب العلم يف عصر العلم عنصرا مهما من عناصر الثقافة وسفَتا متنقال لبالده.
قاؿ مهاتَت ؿبمد "أنا مقتنع سباماً بأف اعبهاد اغبقيقي ما ىو إال جهاد اؼبسلم لتحقيق الوحدة اإلسالمية،

يؤدي إىل ربرير
واكتساب فنوف اغبكم وإدارة الدولة وربصيل اؼبعرفة والتسلح باؼبهارات العالية ،دبا ّْ
اؼبسلمُت من االضطهاد والقمع ،وُدي ّْكنهم من إعداد أنفسهم للمسامهة بفاعلية يف إعادة إنتاج اغبضارة
اإلسالمية اؼبقبلة على غرار ما شهده العامل من قبل" (طالبٕٓٓٚ ،ـ ،ص .)٘ٚ

ودولة الكويت ؽبا ذبربة تارخيية فريدة فعندما دامهتها قوات الغزو العراقي واجتاحت صبيع
أراضيها وقفت الكثَت من اعباليات ضد الغزو وكاف الكثَت من طلبة البعوث يقفوف مع قضية الكويت
العادلة وكشفوا حقيقة األمر لشعؤّم وساندوا دوؽبم يف بياف أمهية تطبيق القرارات الدولية لتحرير
الكويت اليت وجدوا فيها اغبياة الكردية والعمل اػبَتي اؼبتميز الذي امتد إىل أكباء العامل .لقد قاـ النجباء
األوفياء من طلبة البعوث فبن سبق أف درسوا على ىذه األرض بكشف مزاعم العدواف العراقي إعالميا
يف دوؽبم ودافعوا عن حرية الكويت وىؤالء شبرة طبيعية وطيبة ؼبن وقفت الكويت معهم يف الرخاء فوقفوا
معها يف البالء.
قضايا مهمة عن المنح الدراسية
حيتاج طالب اؼبنحة إىل صبلة من اػبدمات الضرورية وال بد من تكاتف اعبهود احمللية للقياـ ّٔذا
الواجب وليس من العدالة ربميل الدولة صبيع التكاليف والواجبات للوفاء حبق الطالب الوافد من
أصحاب اؼبنح .تقدـ االربادات الطالبية اصدارات توعوية تتضمن اغبقوؽ واؼبسئوليات اليت جيب أف
تكوف نصب عُت الطالب يف مؤسستو التعليمية وعلى سبيل اؼبثاؿ يقوـ ارباد الطلبة يف جامعة كلورادو
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) Associated Students of Colorado State University (2010باصدار
مفكرة سنوية تتضمن اؼبواقع التعليمية والًتوحيية اليت قد حيتاج إليها الطالب إضافة إىل األخالقيات اليت
جيب أف يتحلى ّٔا الطالب يف الفصل ويف اغبرـ اعبامعي وربذره من كل صنوؼ الغش وترشده إىل
األماكن اليت يتوجو ؽبا إذا تعرض لإلساءة أو الظلم .وشبة ؿباولة جيدة لرابطة طلبة كلية العلوـ االدارية
(ٕٓٓٛـ) يف وضع دليل مبسط حيتوي على تعريف باألساتذة يف القسم ونبذ ـبتصرة عن كل مقرر .
ويف ىذا السياؽ ،ال بد من التأكيد على أف اغبياة مرآة للتعليم وفلسفتو ،فكما يكوف التعليم
تكوف اغبياة وإال حدث انفصاـ صارخ وانفصاؿ صارـ بُت اؼبدرسة وبُت آّتمع فبا يؤثر على اؼبخرجات
التعليمية .والتعليم يف بالدنا العربية واإلسالمية ليست لو فلسفة وال غاية واضحة " .ويبدو أف عدـ
وضوح اؽبدؼ يف ىذه القضية ينتاب العقل اؼبسلم منذ فتح عينو أوؿ مرة على االستعمار إىل اليوـ،
ولذلك مل يصنع شيئًا سوى اغبَتة واحملاكاة الشكلية ،على حُت خطت دوؿ أخرى عرفت الغرب بعدنا
بزمن خطوات عظيمة على طريق التقدـ ،وبعضها -كالياباف -بلغ من التقدـ الصناعي والعلمي ما مل
تبلغو الدوؿ اليت تعلم منها ،وكذلك كورية اعبنوبية وتايواف .ويف بعض الدوؿ العربية بدأ بعث الطلبة إىل
فرنسا قبل الياباف بسنُت عدة ،لكن الغايات الكربى مل تكن واضحة فلم نستفد من البعوث استفادة
كربى (الغوثٖٔٗٓ ،ىػ ،ص ٔ .)ٜواغبقيقة أنو قبل أف يتم احتالؿ البالد العربية كانت الرؤية الًتبوية
غَت متوفرة وكانت سببا لضياع الفكر واالستقالؿ ودبنطق مالك بن نيب يف الفكر السياسي كانت القابلية
لالحتالؿ واؽبزدية أشد خطرا من االحتالؿ نفسو.
ويف ضوء ما سبق فإف الغرض التعليمي ينبغي أف يتصدر فلسفة الًتبية ال سيما عند توفَتىا
ألصحاب اؼبنح الدراسية فهذا الغرض النبيل سيحمل الطلبة طوعا على الوفاء ؽبذه البلدة اليت ربتضنهم
لتنمية فكرىم ال لتجنيدىم ؼبصاغبها السياسية أو الفكرية أو الستخدامهم واستغالؽبم بأي شكل من
أشكاؿ االستغالؿ.
ومن جهة أخرى وعلى اؼبستوى االقتصادي فرغم أف التعليم ليس سلعة ذبارية إال أف اغبكمة
تقتضي اإلفادة القصوى من الطلبة عموما يف هنضة البلداف .تؤكد إحدى الدراسات أجريت على ٕٜٔ
بلدا يف العامل أف ما نسبتو  %ٔٙمن النمو يعود إىل رأس اؼباؿ اؼبادي وتأيت ما نسبتو ٕٓ من رأس اؼباؿ
الطبيعي  ،بينما تعزى بقية النسبة (ٗ ) %ٙإىل رأس اؼباؿ البشري وذلك يعود حتما إىل أف التعليم يزود
القوى البشرية بالقدرات واؼبهارات واؼبعارؼ والقيم اإلجيابية  .أسهم الطالب األجانب الدارسوف يف
أمريكا يف إضافة ما ال يقل عن ٖٔ ونصف بليوف دوالر دعما القتصاد الدولة ويف بريطانيا ٘ باليُت
جنيو اسًتليٍت سنويا (طالبٕٓٓٚ ،ـ ،ص ٖٓ .)ٖٚ ،
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قبل اػبوض يف كيفية ذبويد اػبدمات اؼبقدمة لطلبة البعوث كاف لزاما التطرؽ ػبصائص مرحلة
اؼبراىقة حيث أهنا الشرحية اؼبعنية وال ديكن خدمتها دوف معرفة دقيقة ػبصائصها وسبل التعامل الواعي
اؼبتزف معها .وعالوة على ذلك فاغباجة ملحة إىل معامل الًتبية اإلسالمية فهي البوتقة اليت ستشكل ثقافة
اؼبراىق يف آّتمعات اؼبسلمة وؽبذا ستتطرؽ الورقة بعجالة إىل الرحلة يف طلب العلم عند اؼبسلمُت قدديا
فهي اليوـ ذات وجو جديد ومسمى جديد إذ تعرؼ الرحلة العلمية اليوـ باسم البعثات الدراسية أو
الدراسة يف اػبارج واؼبنح اؼبنح الدراسية أيضا .وال يكتمل اغبديث إال باالشارة للبعوث يف الكويت
كإطاللة تارخيية  .صبيع ما سبق سيشكل إطارا نظريا ؽبذه الورقة سبهيدا القًتاح خطوات عملية الستثمار
طلب ة البعوث دبا حيقق مقاصد الًتبية اإلسالمية أوال مث دبا ينفع صبيع األطراؼ اؼبعنية باألمر ثانيا .ىذه
االقًتاحات يف حقيقتها ؿبصلة للبحث اغبايل ،واغبلقات النقاشية اؼبكثفة يف ىذا الشأف ،ومقابالت
متفرقة مع طلبة اؼبنح الدراسية وهتدؼ إىل ربسُت اػبدمات اؼبقدمة ؽبذه الفئة اؼبهمة يف الكويت.
اإلطار النظري

المراهقة
اؼبراىقة حلقة من حلقات التوقد العقلي واالنطالؽ النفسي واؼببادرة الطموحة وىػي مرحلػة ربتػاج
لتعزيز الثقة  ،وتقبل الذات ،وتكوين الصدقات ،وصػقل اػبػربات ،وبػث روح التفػاؤؿ ،وتطػوير االذباىػات
االجيابي ػػة وص ػػوال إىل بن ػػاء أرك ػػاف الشخص ػػية الس ػػوية .ى ػػذه اؼبرحل ػػة م ػػن اؼبراح ػػل ال ػػيت تتس ػػع فيه ػػا اؼبس ػػاحة
االجتماعية واؼبدركات اغبسية ،والتفكػَت آّػرد ،وتتمػدد فيهػا ؾبػاالت اغبيػاة العمليػة كمػا تتسػم بػالتغَتات
اعبسدية واالىتماـ باؼبظهر العاـ.
إف الرغبػػة يف ربقيػػق صػػورة إجيابيػػة عػػن الػػذات تبلػػغ حػػدىا األقصػػى يف مرحلػػة اؼبراىقػػة الػػيت تتميػػز
بأهنػػا مرحلػػة "حرجػػة" وانتقاليػػة بػػُت الطفولػػة والرشػػد .فػػاؼبراىق ،بػػالنظر للتحػػوالت الػػيت تنتابػػو مػػن الناحيػػة
الفسػػييولوجية والنفسػػية واالجتماعيػػة ،حيػػاوؿ الػػتخلص مػػن مرحلػػة الطفولػػة لينػػدمج يف عػػامل الراشػػدين .ويف
ىػذه اؼبرحلػػة يتجػو اؼبراىػػق إىل تكػوين صػػداقات مػع أمثالػػو مػن اؼبػراىقُت حيػث يتػػاح لػو أف يقػػارف ذاتػو ّٔػػم
فيكتشف جوانب صػداقات مػع أمثالػو مػن اؼبػراىقُت حيػث يتػاح لػو أف يقػارف ذاتػو ّٔػم فيكتشػف جوانػب
القػػوة والضػػعف يف شخصػػيتو ،وحيػػاوؿ تعػػديل مواقفػػو وأفكػػاره لتنسػػجم مػػع مواقػػف وأفكػػار صباعػػة الرفػػاؽ
ليكػػوف مقبػػوال مػػن طػػرفهم .ويتبػػُت للمراىػػق ،مػػن خػػالؿ عالقػػة الصػػداقة ،سباثلػػو مػػع اؼبػراىقُت اآلخػرين مػػن
حيػػث مشػػاعرىم واىتمامػػاهتم… فبػػا جيعلػػو يتكيػػف مػػع التحػػوالت اعبسػػدية والنفسػػية الػػيت ط ػرأت علػػى
شخصيتو ،ويتقبلها باعتبارىا أمرا طبيعيا (نور الدينٜٜٔٛ ،ـ).
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وتقوـ فلسفة تربية الناشئة عند فالسفة اإلسالـ على حف الشباب من رؤية وظباع كل ما ىو
فاحش وال شك أف الوقاية خَت من العالج .آمن ابن رشد بأف الًتبية الشرعية تؤثر يف وقت الصبا
واؼبنشأ ،وعند االنتقاؿ إىل زمن الرشد ،فال جيب على الفيلسوؼ أف يستهُت دبا نشأ عليو من تربية
دينية .بل عليو أف يتأوؿ ذلك أحسن تأويل ،وأف يعلم أف اؼبقصود بذلك التعليم الديٍت ىو ما يعم ال ما
خيص .فإذا نشأ اإلنساف على الفضائل الشرعية كاف فاضال بإطالؽ .واغبكمة أيضا تتفق مع الشريعة يف
ىذا اؼبنحى .وتدعو إىل تربية الناشئة على الفضائل واألخالؽ اغبسنة .وربذر فبا ديكن أف يؤدي إىل
عكس ىذه النتيجة .وحذر من إظباع الصبياف اغبكايات اػبرافية الكاذبة ،وحذر من أف نعود نفوسهم
ظباع األقاصيص اؽبابطة كما يدعو إىل ضباية الناشئة من ظباع سيء الشعر ورديئو الذي يتضمن دعوة
إىل الرذيلة والفسق والفجور ويتعارض مع األخالؽ اغبميدة والعفة ويهدد الفضيلة فقاؿ "فاعلم أف
أشعار العرب مليئة ّٔذه األمور الشريرة ،وضرره كبَت على النشء يف الصبا .كاف ابن رشد فيلسوفا
مسل ما كبَتا ذا إدياف قوي ،بذؿ جهده يف الدفاع عن العقل والفلسفة والتقريب بينهما وبُت الشريعة.
وبرىن على أف الوحي والعقل ال يتعارضاف .وحاوؿ النهوض بالعقل اؼبسلم وذبديده .ووضع خطة لًتبية
الناشئة تربية عقلية مؤسسة على اإلسالـ ،ربقق معرفة بشرية طبيعية سبكن من فهم قوانُت الطبيعة
واالقًتاب من قوانُت الوجود ،ربًتـ العقل وتقدره وتراعي القواعد الشرعية يف التفكَت واغبكم" (مهداد،
ٕٗٓٓـ ،باختصار وتصرؼ).
وال يكتمػػل اغبػػديث عػػن اؼبراىػػق مػػن دوف اإلشػػارة غباجػػة اؼبراىػػق لالنتمػػاء .الرغبػػة يف االنتمػػاء
للجماعة ،هتيء اؼبراىق ألف يبدأ يف تكػوين عالقػات اجتماعيػة دبعناىػا اغبقيقػي باعتبارىػا عالقػات تفػرض
عليػػو واجب ػػات إزاء اآلخ ػرين ورب ػػدد لػػو حقوق ػػو ،كم ػػا تف ػػرض علي ػػو تكييػػف مواقف ػػو وأفك ػػاره لتنس ػػجم م ػػع
مواقف وأفكار رفاقو .وكلما ربقق ىذا االنسجاـ بينو وبُت صباعػة الرفػاؽ كلمػا شػعر بأنػو مقبػوؿ ومرغػوب
فيو من طػرفهم ،وبػذلك يشػبع رغبتػو يف االنتمػاء للجماعػة فبػا دينحػو شػعورا بػاألمن واالطمئنػاف الضػروريُت
لنم ػػو شخصػػيتو .وفبارسػػة اؼبراى ػػق للعالقػػة االجتماعيػػة تسػػاعده عل ػػى إدراؾ معػػٌت الق ػػيم األخالقيػػة كق ػػيم
الوفاء والتضحية واإليثار والتسامح… ويتجلى سبثل اؼبراىق ؽبذه القػيم مػن خػالؿ عالقتػو بػاعبنس اآلخػر،
وىي عالقة متميزة تسمح لو بأف يتدرب على فبارسػة االلتػزاـ بػالقيم األخالقيػة واالجتماعيػة .وعلػى الػرغم
مػػن الطػػابع العػػاطفي لتمثػػل اؼبراىػػق ؽبػػذه القػػيم إال أف إقدامػػو علػػى االلت ػزاـ ّٔػػا يشػػكل خطػػوة ىامػػة كبػػو
اندماجػػو يف عػػامل الكبػػار ،وكبػػو التمثػػل اغبقيقػػي للقػػيم األخالقي ػة واالجتماعيػػة ،وبالتػػايل خطػػوة ىامػػة يف
تكوين شخصيتو بكيفية إجيابية ومتوازنة (نور الدينٜٜٔٛ ،ـ).
إف الشباب بناة اؼبستقبل ولقد حددت األمم اؼبتحدة يف أغسطس ٕٓٔٓـ "العاـ الدويل
للشباب " ضمن جهودىا اؼبكثفة لتشجيع الشباب على تكريس طاقاهتم وضباسهم وإبداعهم للتنمية
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية وربفيز الدوؿ األعضاء على تعزيز استثماراهتم يف الشباب .أطلقت
اؼبنظمة الدولية العاـ الدويل للشباب الذي يتزامن مع احتفاؿ األمم اؼبتحدة باليوـ الدويل للشباب،
اؼبوافق الثاين عشر من آب/أغسطس من كل عاـ .أكدت األمم اؼبتحدة على ؾبموعة قيم مشًتكة يف
عامل تتواصل فيو ـبتلف الشعوب والتقاليد على كبو أوثق وأكثر تواترا من أي وقت مضى ،فمن األمهية
دبكاف أف يتعلم الشباب كيفية اإلصغاء باىتماـ ،والتعاطف مع اآلخرين ،وتقبُّل تباين اآلراء ،وأف يكونوا
قادرين على حل النزاعات ومواجهة صرؼ اغبياة .ىذه اؼبناسبة ربث الشباب يف كل مكاف للعب دور
نشط يف تشكيل اؼبستقبل ؼبصلحة صبيع العاملٔ.

ويف مرحلة الشباب أحوج ما يكوف الشاب إليو التزود بالعلم ،فهي فريضة عليو قبل أف تصبح
فضيلة لو فالعلم ثروة ال تفٌت وبركة ال تضمر .قاؿ الشيخ جابر األضبد الصباح رضبو اهلل وىو خياطب
شرحية الشباب فيقوؿ إف العلم "طلب ومعاناة وليس شرابا جاىزا نسقاه ،العلم أشرؼ ما دييز اإلنساف".
وىذا عُت الصواب أو كما قاؿ اإلماـ على بن أيب طالب رضي اهلل عنو "كل إناء يضيق دبا جعل فيو إال
وعاء العلم فإنو يتسع" .ؽبذا وجب ضبل أمانة العلم من الصغر إىل أبد الدىر .ومن منظور الًتبية
اإلسالمية فإف العلم بال خلق ال قيمة لو .وؽبذا عظم اإلسالـ من شأف األخالؽ؛ عن عبد اهلل بن
ِ
ك ِم َن ُّ
الدنْػيَاِ :ح ْف ُ
ك َما فَاتَ َ
يك فال َعلَْي َ
عمرو ،أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلّم قاؿ« :أ َْربَ ٌع إِذَا ُك َّن ف َ
يث ،وحسن خلي َق ٍةِ ،
وص ْد ُؽ ح ِد ٍ
أَمانٍَةِ ،
وعفةٌ يف طُ ْع َم ٍة» (رواه أضبد) .إف ما سبق يشكل أرضية خصبة
ُُْ َ
َ
َ
لفهم الناشئة وتوجيههم كبو الفضائل بكافة الوسائل.

الرحلة في طلب العلم
تقرف الًتبية اإلسالمية بُت طلب العلم وبُت الرحلة من أجل طلبو .إف عصامية علماء اإلسالـ
ورحالهتم وتفضيلهم حياة الطلب جعلهم جيوبوف مدف عديدة حبثا عن النافع من العلوـ ومشاركة يف
التلقي واإللقاء .وعن أمهية التعلم ومذاكرة العلم قاؿ الشاعر:
ِ
لم َو َذاكره
َمن َح َاز الع َ
فأدـ للعلم ُم َذا َكرًة

صلحت ُدنْػيَاهُ َوآَ ِخَرتُو
َ
فَ َحياةُ العِل ِم ُم َذا َكَرتُو

وقاؿ بعضهم
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ُمكْتَ ِسباً
لم أفْ َ
ت َكاسبُوُ * فَ ُك ْن لَوُ طَالباً َما ع ْش َ
ض ُل َشيء أَنْ َ
الع ُ
اىل اغبي ميت حُت تػنسبو * و ِ
ِ
اؼبيت َحي ُكلَّ َما نَ َسبَا
العاملُ ْ
َْ
َْ ُ ُ َ َ
َواعبَ ُ
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9

ولعل الرحلة من أنسب الطرؽ لفهم سنن الكوف وحياة الشعوب وعظمة خلق اهلل .قاؿ جل
ِ
ند اللَّ ِو
َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُكم ّْمن ذَ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوباً َوقَػبَائِ َل لتَػ َع َارفُوا إِ َّف أَ ْكَرَم ُك ْم ِع َ
ثناؤه "يَا أَيػُّ َها الن ُ
ِ
ِ
يم َخبَِتٌ" اغبجرات ٖٔ .قاؿ أحد الغربيُت "السفر دينحنا نظرة عن قرب إىل تعقيدات
أَتْػ َقا ُك ْم إ َّف اللَّ َو َعل ٌ
العامل ومعانا تو وديكننا من استيعاب تلك األخبار وفهمها .أي أف السفر يساعدنا على االحتفاء بالتنوع
واالختالؼ ال اػبوؼ" .
وعندما نستعرض تارخينا اإلسالمي قبد "اؼبأموف أرسل بعثات ثقافية عديدة ،كجماعات وفرؽ،
لتخَت أىم ما يف خزانة اليوناف والروـ من أمهات الكتب ألخذىا والعودة ّٔا إىل بغداد ،إىل بيت اغبكمة
لنقلها إىل العربية" (ضبيدٕٜٓٓ ،ـ ،ص  .)ٕٜٗقاؿ ابن خلدوف إف الرحلة يف طلب العلم مزيد كماؿ
وذكر يف مقدمتو "ومن تشوؼ بفطرتو إىل العلم فبن نشأ يف القرى واألمصار غَت اؼبتمدنة فال جيد فيها
التعليم الذي ىو صناعي ،لفقداف الصنائع يف أىل البدو كما قدمناه وال بد لػو من الرحلة يف طلبو إىل
األمصار اؼبستبحرة شأف الصنائع كلػها واعترب ما قررناه حباؿ بغداد وقرطبة والقَتواف والبصرة ،والكوفة ؼبا
كثر عمراهنا صدر اإلسالـ واستوت فيها اغبضارة كيف زخرت فيها حبار العلم وتفننوا يف اصطالحات
التعليم وأصناؼ العلوـ واستنباط اؼبسائل والفنوف حىت أربوا على اؼبتقدمُت وفاتوا اؼبتأخرين ،وؼبا تناقص
عمراهنا وابذعر سكاهنا انطوى ذلك البساط دبا عليو صبلة وفقد العلم ّٔا والتعليم وانتقل إىل غَتىا من
أمصار اإلسالـ وكبن لػهذا العهد نرى أف العلم والتعليم إمنا ىو بالقاىرة من بالد مصر ،ؼبا أف عمراهنا
مستجر وحضارهتا مستحكمة منذ آالؼ من السنُت فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت ومن صبلتها
تعليم العلم وأكد ذلك فيها وحفظو ما وقع لػهذه العصور ّٔا منذ مائتُت من السنُت يف دولة الًتؾ من
أياـ صالح الدين بن أيوب وىلم جرا ،وذلك أف أمراء الًتؾ يف دولتهم خيشوف عادية سلطاهنم على من
يتخلفونو من ذريتهم ؼبا لػو عليهم من الرؽ أو الوالء وؼبا خيشى من معاطب اؼبلك ونكباتو فاستكثروا من
بناء اؼبدارس ،والزوايا والربط ووقفوا عليها األوقاؼ اؼبغلة جيعلوف فيها شركا لولدىم ينظر عليها أو يصيب
منها مع ما فيهم غالبا من اعبنوح إىل اػبَت ،والتماس األجور يف اؼبقاصد ،واألفعاؿ فكثرت األوقاؼ،
لذلك وعظمت الغالت والفوائد ،وكثر طالب العلم ومعلمو بكثرة جرايتهم منها وارربل إليها الناس يف
طلب العلم من العراؽ ،واؼبغرب ونفقت ّٔا أسواؽ العلوـ وزخرت حبارىا ،واللػو خيلق ما يشاء".

وعلى نفس ىذا اؼبنواؿ تتوارد األقواؿ .قاؿ الرامهرمزي يف كتابو احملدث الفاصل بُت الراوي

والواعي " ولو عرؼ الطاعن على أىل الرحلة مقدار لذة الراحل يف رحلتو ،ونشاطو عند فصولػو من
وطنو ،واستلذاذ صبيع جوارحو عند تصرؼ غبظاتو يف اؼبناىل واؼبنازؿ ،والبطناف والظواىر ،والنظر إىل
دساكر األقطار وغياضها ،وحدائقها ورياضها ،وتصفح الوجوه ،واستماع النغم ،ومشاىدة ما مل ير من
عجائب البلداف ،واختالؼ األلسنة واأللواف ،واالسًتاحة يف أفياء اغبيطاف ،وظالؿ الغيطاف ،واألكل يف
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اؼبساجد  ،واستصحاب من حيب يف ذات اللػو  ،وترؾ التصنع ،وكنو ما يصل إىل قلبو من السرور عن
ظفره ببغيتو ،ووصولػو إىل مقصده ،وىجومو على آّلس الذي مشر لػو ،وقطع الشقة إليو لعلم أف لذات
الدنيا ؾبموعة يف ؿباسن تلك اؼبشاىد ،وحالوة تلك اؼبناظر ،واقتناء تلك الفوائد ،اليت ىي عند أىلػها
أّٔى من زىر الربيع ،وأحلى من صوت اؼبزامَت ،وأنفس من ذخائر العقياف ،ولوال عناية الطالب بضبط
الشريعة وصبعها ،واستنباطها من معادهنا مل يتصدر ىو وأصحابو إىل السواري ،وال عقد أىل الفتيا
ؾبالسهم يف اؼبسائل اليت ىي مبينة من السنن اؼبنقولة ،ومستخرجة من اآلثار اؼبروية" (باختصار).
وباختصار فإف من ال يعرؼ إال وطنو ال يعرؼ وطنو (طالبٕٓٓٚ ،ـ ،ص  )ٕٜفاألسفار
ومنها الدراسة يف اػبارج ذبعل الفرد يقدر وطنو وديثلو ويعرؼ فضل اؼبكاف الذي يأوي إليو فيتسع أفقو
ولنا يف موسى عليو السالـ والسلف الصاحل أسوة حسنة فقد سعوا يف جنبات األرض حبثا عن العلم
وكبن أحوج منهم بذلك السعي.

إطاللة تاريخية على المنح الدراسية في الكويت
مثلها مثل سائر األقطار اإلسالمية ،عشق الكويتيوف طلبػة العلػم وأخػذوا ديػدوف يػد العػوف ؼبسػاعدهتم
فكػػانوا ؽبػػم سػػندا فشػػيدوا اؼبػػدارس يف الكويػػت وخارجهػػا؛ يف بػػوميب ،وكراتشػػي ،وإمػػارات اػبلػػيج الع ػػريب
(العب ػ ػػدالغفورٕٓٓٚ ،ـ ،ص  )ٖٙٗ-ٖ٘ٚوغَتى ػ ػػا (وزارة الًتبي ػ ػػةٕٕٓٓ ،ـ ،جٕ ،ص ٕ )ٕٜورح ػ ػػب
الكويتيػػوف باحملتػػاجُت وكانػػت الكويػػت قيػػادة وشػػعبا سبػػد ؽبػػم يػػد اؼبسػػاعدة .ورغػػم ركػػود االقتصػػاد مػػن حػػُت
آلخر إال أننا قبد اعبود يدفع أىل اػبَت من احملسنُت يف الكويت للسػعي يف مصػاحل النػاس فكػانوا يهرعػوف
إىل بنػػاء مػػدارس متنوعػػة لرعايػػة وتعلػػيم الصػػغار وكػػاف لصيتػػاـ مػػنهم نصػػيبا معلومػػا حيػػث أشػػادوا مدرسػػة
لصيت ػػاـ بآّ ػػاف رغ ػػم الظ ػػروؼ االقتص ػػادية القاس ػػية وظبي ػػت اؼبدرس ػػة يومئ ػػذ دبدرس ػػة الس ػػعادة (الش ػػطي،
ٕٜٓٓـ) .افتُتِحػت مدرسػػة السػػعادة عػػاـ (ٖٖٗٔى ػٜٕٔٗ -ـ( وكػػاف يُصػ َػرؼ للطػػالب مالبػػس لكسػػوة
الصػػيف والشػػتاء ،ومػواد غذائيػػة شػػهرية فبػػا يػػدؿ علػػى أصػػالة أىػػل اػبػػَت وسػػابق إحسػػاهنم وإديػػاهنم بالعمػػل
التطوعي واالبداع فيو كقيمة حضارية حيث مت دمج الطلبة الفقراء واأليتاـ بغَتىم مػن الناشػئة كػي يعيشػوا
وخيالطوا آّتمع جبميع فئاتو.
إف أعػدادا كبػَتة مػن أبنػاء الػبالد العربيػة وغػػَتىم مػن اؼبقيمػُت يف الكويػت كػانوا يتلقػوف التعلػيم بآّػػاف
وحيص ػػلوف عل ػػى اػب ػػدمات ال ػػيت حيص ػػل عليه ػػا اؼبػ ػواطن الك ػػوييت م ػػن الكت ػػب واؼبالب ػػس واألحذي ػػة والغ ػػذاء
والرعايػػة الصػػحية .وطبقػػا لإلحصػػائيات يف العػػاـ  ٜٔ٘ٙفقػػد بلػػغ عػػددىم  ٖٗٗٛطالػػب وطالبػػة بنسػػبة
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 %ٔٚمن عدد الطلبة وبلغ عددىم ٕٕٕٔٔ طالػب وطالبػة يف العػاـ ٜٔٔٙـ بنسػبة ٕ٘ %مػن اصبػايل
عدد الطالب والطالبات (وزارة الًتبيةٕٕٓٓ ،ـ ،جٕ ،ص .)ٕٜٜ
وبعػػد أف أنعػػم اهلل علػػى أىػػل الكويػػت بػػالنفط بػػدأت اغبكومػػة بقبػػوؿ طػػالب اؼبػػنح الدراسػػية يف العػػاـ
ٖ٘ ٜٔحيػػث قبلػػت تسػػعة طػػالب مػػن عػػدة أقطػػار عربيػػة (زكػػي ،بػػدوف تػػاريخ) مث أخػػذ العػػدد يتضػػاعف
وأص ػػبحت اؼب ػػنح الدراس ػػية ؽبػػا سياس ػػات تعليميػػة منظمػػة للم ػػنح الدراسػػية يف اؼب ػػرحلتُت الثانويػػة واعبامعي ػػة
حرصػػا علػػى تػػوفَت خػػدمات ثقافيػػة متميػػزة .ويف العػػاـ ٖ٘ ٜٔقامػػت الكويػػت بفػػتح اؼبػػدارس يف اػبػػارج يف
درس يف
ال ػػدوؿ الش ػػقيقة (وزارة الًتبي ػػةٕٕٓٓ ،ـ ،جٕ .)ٕٜٔ ،وال زلن ػػا إىل الي ػػوـ نس ػػمع فب ػػن درس أو ّ
الكويت كلمات الثناء دبا تقدـ الكويت ألبناء اؼبسلمُت وغَتىم من خَت وفَت وعمل طيب وحياة آمنة.
ال زاؿ العمل جاريا على قدـ وساؽ حيث تؤكد مصادر تربوية أف الكثَت من الطالب
والطالبات سينضموف اىل طلبة اؼبنح الدراسية الذين يتلقوف تعليمهم يف الكويت على نفقة اغبكومة
الكويتية  .يذكر أف ىؤالء الطلبة يتم تقدْي خدمات تعليمية ـبتلفة ؽبم يف الكويت بناء على اتفاقيات
مربمة مع دوؿ من قارت متنوعة يف مدارس وزارة الًتبية واؼبعاىد الدينية ومدارس الًتبية اػباصة السيما
أف ىناؾ اىتماما رظبيا وشعبيا يف زيادة عدد البعثات الدراسية للمحتاجُت.
خصصت وزارة الًتبية سكن اعباح يف منطقة قرطبة الستضافة الطلبة الذكور وسكن رابعة
العدوية يف منطقة النقرة الستضافة الطالبات ،وىناؾ توجهات تسعى إىل طرح مشروع إلقامة ؾبمع
سكٍت متكامل اؼبرافق واػبدمات بقدرة استيعابية تصل اىل ٓٓ٘ٔ طالب وطالبة ليكوف واجهة

للكويتٕ .وال شك أف ىذا األمر سيدفع يف اؼبستقبل القريب إىل دراسة جدوى بناء مدينة البعوث
أسوة بدوؿ أخرى حيث تناؿ اؼبدف اعبامعية أمهية كربى يف حياة تلك الدوؿ .من تباشَت اػبَت أف
ربتضن الكويت أعدادا متزايدة من أصحاب اؼبنح الدراسية ينتموف إىل عشرات الدوؿ ،وينالوف رعاية
كردية وشاملة حىت يبلغوا مرادىم من اؼبعارؼ واؼبهارات .تقبل الكويت أبناء دوؿ ؾبلس التعاوف لدوؿ
اػبليج العربية  ،وطلبة اؼبنح الدراسية من الدوؿ العربية واإلسالمية وأبناء الوافدين العرب بنسبة ال تتجاوز
 15%من ؾبموع الطلبة اؼبقبولُت سنويا طبقا للقواعد والنظم اليت تضعها بعض اؼبؤسسات التعليمية يف
ىذا الشاف.

ٕ http://www.arrouiah.com/node/113908
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توفر اؼبؤسسات التعليمية يف الكويت الكثَت من اؼبزايا لطالب اؼبنح الدراسية الكاملة منها ما يلي:
ٓ ٙوأحيانا ٓٓٔ دينار كوييت ـبصص مايل شهري على مدار السنة.ٓ٘ دينار كوييت بدؿ كتب ومالبس يف بداية كل فصل دراسي.٘ ٚدينار كوييت بدؿ سكن للطالب اؼبتزوج والذي تقيم معو زوجتو داخل دولة الكويت.ٕ٘ دينار كوييت بدؿ قدوـ للطالب القادـ أوؿ مرة.ٕٓ دينار كوييت بدؿ نظارة مرة كل سنتُت بعد اعتماد اعبهات الطبية بوزراة الصحة.٘ٔ دينار بدؿ عيدية يف كل من عيدي الفطر واألضحى إذا صادؼ العيد أثناء الدراسة.تذكرة سفر سنويا ذىابا وايابا لبلده باإلضافة اىل تذكرة وزف زائدة بقيمة ٕٓ كيلو للطالب اػبريج.االعفاء من رسوـ الدراسة .االعفاء من رسوـ االقامة طواؿ فًتة الدراسة.تتحمل الكويت نفقات عالج الطالب من خالؿ اؼبؤسسات الطبية الرظبية بالدولة.اإلقامة بالسكن الداخلي للطالب والطالبات.توفَت صبيع وسائل اإلعاشة بالسكن ( تغذية – فرش -مكاتب الدراسة -غرؼ غسيل اؼبالبس)توفَت اؼبواصالت من السكن.تنظيم األنشطة الثقافية والرياضية واإلجتماعية للطالب .ولعل رحالت العمرة على وجو اػبصوصتشهد إقباال كبَتا من الطلبة حيث يغتنم الطلبة الفرصة ألداء مناسك العمرة مع ضبالت متميزة ورحالت
قصَتة نظرا لقرب الكويت من اؼبملكة العربية السعودية .وىكذا من ضمن أمناط الرعاية اليت حيظى ّٔا
الطالب الوافدوف األنشطة الطالبية اليت تقدمها الكويت لطلبة اؼبنح الدراسية واليت تتضمن الربامج اليت
تنظم ؽبم ضمن األنشطة والفعاليات اليت تقدمها اؼبؤسسات التعليمية والثقافية والدينية واالجتماعية يف
الكويت .وىذه الربامج منوعة ثقافية واجتماعية ورياضية وتروحيية يستفيد منها ىؤالء الطلبة يف دراستهم
حسب مراحلهم الدراسية ودبا يؤىلهم يف حياهتم العملية.
تشَت البيانات اؼبتاحة واؼبقابالت ومعطيات اؼبقابالت اؼبيدانية إىل تتنوع األنشطة الثقافية تنوعا
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واسعا حيث تقوـ اؼبؤسسات اغبكومية بالتعاوف مع اؼبؤسسات اػبَتية بتقدْي حلقات يف ربفي القرآف
الكرْي وذبويده واغبديث الشريف والفقو كما تقوـ بعقد دورات يف اللغة العربية واالقبليزية واغباسب
اآليل واؼبشاركة يف احملاضرات والندوات وتوفَت صبيع الصحف اليومية للطلبة وتنسيق الرحالت الداخلية
للقياـ بزيارة اؼبعارض اؼبختلفة بأرض اؼبعارض .وتعمل تلك اعبهود على تسهيل فرص إصدار ؾبلة
الطالب الوافد وجريدة صوت السكن الطاليب وتنظيم الدوري الثقايف لطلبة السكن وتنظيم زيارات
للمكتبات لالطالع والبحث.
سبل إعداد الطالب المبعوث
تُعد اؼبؤسسات التعليمية مصنعا للفكر وعليها عبء معرفة متطلبات الطلبة واحتياجاهتم
النفسية واالجتماعية والعقلية واعبسدية والثقافية لتحديد ما يقدـ ؽبم من برامج ومناىج داخل وخارج
قاعات اؼبؤسسة التعليمية .ىذه الوظيفة من أىم وظائف اؼبدارس واعبامعات ومن أىم أىدافها (الربعي،
ٕٕٓٓـ ،ص  .)ٖٓٚاعبامعة من أىم مراكز انتاج واكتساب اؼبعرفة (بدويٕٜٓٓ ،ـ ،ص ٕٔ) إال
أف جامعات العامل العريب تعاين من ضعف شديد ؼبناىجها وطرؽ التدريس فيها (رضإٜٓٓ ،ـ) فبا
يستدعي اؼبزيد من السعي لتصويب اؼبسار ضباية لصجياؿ وصيانة ؼبستقبلهم.
تتجو الًتبية يف مرحلة ما بعد اغبداثة إىل اعبمع بُت العلم والقيم والعمل" .من أجل إنساف
اؼبستقبل-إنساف الغايات  ...جيب تعزيز الثقة بالنفس وترسيخ العالقة بُت الذات وآّتمع والطبيعة،
وإتاحة الفرصة للفرد بالتفاعل مع اؼباضي واغباضر وفبكنات اؼبستقبل ،ولن يكوف ذلك قبل "التحرر من
االنبهار باآلخر كنقطة جذب وإطار مرجعي .جيب اؼبزج العضوي بُت اؼباضي واؼبستقبل ووضعو يف
كل يف حقلو ،وليتناغم ىذا العمل اؼببدع مع إيقاعات
اغباضر ،وىذا يُعطى كل إنساف فرصة أف يبدع ٌ
التغَت الكوين .من أجل إنساف اؼبستقبل-إنساف الغايات  ...جيب أف يكوف يف مدارسنا مساحة ؼبسائل
ُّ
الفنوف جبانب مسائل العلوـ ،ومساحة لإلنساف الشاعر ال تقل عن اؼبساحة لإلنساف العامل  ...مساحة
ليتفاعل الناس مع بعضهم ويشًتكوف يف بناء اؼبعاين ويعطوف الغاية واؼبعٌت ألنفسهم وللكوف احمليط ّٔم
وكما يقوؿ ماكس فيرب " :إف اإلنساف كائن يتشبث بشبكة اؼبعاين اليت نسجها بنفسو" .ال بد من
الدعوة إىل االنتقاؿ يف مناىجنا الثقافية من اؼبنهجية اؼبوضوعية اليت عزلت األشياء واإلنساف ،وأصبح
موضوعاً مفرداً ينتظر يف فضاء ـبترب اؼبوضوعية من يشرحو ،إىل منهجية اؼبشاركة؛ ألف اغبياة باختصار
مشاركة ،واؼبشاركة تتأسس على التعاطف والشعور باآلخر وعلى فهم خاص للحياة وىذا جيعل اإلنساف
يرى نفسو جزءاً من الكل ،وبالتايل ترتفع مسؤوليتو عن الكل" (كشكٕٓٓٚ ،ـ ،بتصرؼ).
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ويف ذلك السياؽ تصبح مؤسساتنا الًتبوية ؾبسات للفكر اغبر اؼببدع للناشئة أوال وللمجتمع
بعمومو ثانيا تضخ الثقافة اؼبنتجة وهتب اإلرادة يف التعمَت .إف الطالب احملب لدراستو يدفع قومو لتعزيز
دور اؼبؤسسات العلمية وقصص النجاح ملموسو يف ىذا آّاؿ تؤكد أف حب الناشئة ؼبدارسهم
وجامعاهتم يف أقطار العامل من أسباب سعادة أولياء األمور وإزدىار آّتمع (الراشدٕٓٔٓ ،ـ ،ص
ٗٓٔ) .يقوؿ أحد الباحثُت "إف حضور الثقافة العلمية ال يكوف باستهالؾ أدواهتا ،أو نشر ترصباهتا ،بل
تغيَتا يف نسيج اػبطط القائمة يف التعليم والنشر واإلعالـ .أرى أف حضور الثقافة العلمية يكوف
أراه ً

بتكثيف براؾبها على الشاشات العربية اؼبتناسلة واؼبتكاثرة كزبد ماء احمليط ،وأف تكوف من خالؿ
ٍ
مطبوعات دورية متاحة  -كما وكيفا  -بشكل أكرب للمواطن العريب يف كل قطر عريب ،وأف تتم إعادة
النظر إىل منظومة الكتب اؼبدرسية من أجل تثويرىا لتالحق ما نريده ،وىو بناء عقل نقدي علمي
وخالؽ ،يستوعب الفكر العلمي الذي يقف وراء اؼبنتج العلمي ،قبل أف يستوعب اؼبنتج ذاتو ،ويتعامل
معو .إف التفكَت العلمي سابق لإلنتاج اؼبادي ،وعلينا أف نبدأ يف تعليم أبنائنا طرائق ىذا التفكَت وأدواتو،
قبل أف نعلمهم استخداـ تلك اؼبنتوجات اؼبادية .ىذا ىو بيت القصيد يف نقطة البدء ببناء ؾبتمعاتنا
العربية ،إف أردنا ،وآمنا ،بضرورة اللحاؽ بأمم العامل اؼبتحضر" (العسكريٕٓٔٓ ،ـ ،ص ٖٔ).
ومن جهة أخرى فإف الطالب يف اؼبؤسسات التعليمية قد يعاين من ربديات صبة ال سيما
الطالب اؼبغًتب .إف االنعزاؿ االجتماعي ( )Social Isolationيشَت إىل شعور الفرد بالغربة
واالنعزاؿ عن أىداؼ آّتمع (احملادين ،والنوايسةٕٜٓٓ ،ـ ،ص ٕ )ٚوعدـ التفاعل مع الثقافة احمليطة
وقد يكوف بسبب اػبوؼ من الثقافة اعبديدة أو االستغراؽ يف أحالـ اليقظة .ال بد ؼبؤسسات التعليم
وضع ما سبق يف عُت االعتبار واحتواء اغبالة النفسية للطلبة عرب توفَت أنشطة من شأهنا تقليص اآلثار
السلبية لالغًتاب والصدمة الثقافية اؼبصاحبة للحياة يف بيئة جديدة .إف اغبالة النفسية للطالب ربدد إىل
حد كبَت درجة االستفادة من الربنامج األكادديي ومدى التفاعل معها ودرجة االستجابة معها.
ومن أشد اؼبعوقات اليت قد تواجو الطلبة كثرة األعباء الدراسية أو التسويف والكسل فبا جير فئة
غَت قليلة كبو الغش وقنواتو اغبذر من األحباث اؼبسروقة اليت تباع يف اؼبكاتب التجارية (السنعوسي،
ٕٓٔٓـ ،ص  ،ٜ٘اعبماؿٕٜٓٓ ،ـ ،ص ٓٔ) وأضحى مستوى انتاج البحوث يف اعبامعات العربية
ديثل عالمة استفهاـ كربى (بدويٕٜٓٓ ،ـ ،ص ٕٔ).
وتأيت عملية رببيب الناشئة على البحث واإلطالع من أىم سبل إعداد الناشئة على التثقيف الذايت
والتنمية الكردية .قاؿ ستيفن كويف  :ال شيء ديكن أف جيعلك مثقفا مثل كالقراءة (الشاذيلٕٜٓٓ ،ـ،
ص  .)ٔٓٙقاؿ عبداهلل النوري:
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بػػدا لػي وجهػهػا كػالػشػمػػس

مػػن خ ػلػػف غ ػيػمػ ػػات

فػمػا أح ػلػى لػ ػػقاىا ل ػػو

أمػػنا مػن رقػػابػ ػ ػػات

ل ػهػا ج ػيػد لػو ح ػ ػسػ ػػن

ي ػفػػوؽ اغب ػس ػػن م ػرات

فَػل ػيػػالي الػػذي أعػن ػ ػػي

ػاب ذو إف ػ ػػادات
كػ ػت ػ ٌ

ومن سبل إعداد الطلبة من أصحاب اؼبنح وغَتىم يف مؤسساتنا التعليمية تزويدىم باػبربات
النافعة ال الًتكيز على االختبار العقيمة .إف اقًتاف النظري بالعملي من شروط التعليم اعبيد ولقد وىب
علماء السلف الصاحل حياهتم الكتساب العلم النافع النابع من اػبربات العملية .قاؿ ابن البيطار " فما
صح عندي باؼبشاىدة والنظر وثبت لدي باػبربة ال اػبرب ادخرتو كنزاً " (ابن البيطارٕٓٓٔ ،ـ ،جٔ،
ص ٖ ،سعيدٕٓٓٛ ،ـ ،ص ٖ .)ٜواؼبعاينة ىي اػبربة وىي غاية يف األمهية يف الًتبية القرآنية والسنة
النبوية واألسفار تتضمن عادة على ذبارب جد نفيسة .ويف ىذا السياؽ الفكري عن اؼبشاىدة والتجارب
قاؿ األبشيهي يف اؼبستظرؼ "وقاؿ أىل اؼبعرفة والعلم :العقل جوىر مضيء خلقو اهلل عز وجل يف
الدماغ ،وجعل نوره يف القلب يدرؾ بو اؼبعلومات بالوسائط واحملسوسات باؼبشاىدة .واعلم أف العقل
ينقسم إىل قسمُت :قسم ال يقبل الزيادة والنقصاف ،وقسم يقبلهما .فأما األوؿ فهو العقل الغريزي
اؼبشًتؾ بُت العقالء .وأما الثاين فهو العقل التجرييب وىو مكتسب ،وربصل زيادتو بكثرة التجارب
والوقائع ،وباعتبار ىذه اغبالة يقاؿ إف الشيخ أكمل عقالً وأمت دراية ،وإف صاحب التجارب أكثر فهماً
وأرجح معرفة ،وؽبذا قيل :من بيضت اغبوادث سواد ؼبتو ،وأخلقت التجارب لباس جدتو ،وأراه اهلل تعاىل
لكثرة فبارستو ،تصاريف أقداره وأقضيتو".
ويف سبيل إعداد الطالب إعدادا كرديا فإننا حباجة ماسة ؼبراعاة طبيعة اؼبراىقة والتعامل مع الطلبة
على ضوء أنسب الطرؽ اؼبالئمة للتعامل مع اؼبراىق .تشَت الدراسات إىل أف اؼبراىق يتعطش إىل أف يتم
التعامل معو كراشد وأنو مهم وال بد التعامل معو يف ضوء ىذه الرؤية ( Alllen & Allen, 2010,
 .)p. 25إف زبصيص الوقت واؼبكاف واؼبناسبات لفتح قنوات اغبوار مع الطلبة قضية ملحة للعاملُت يف
اغبقل التعليمي فتقدْي اػبدمات التعليمية جزء من اػبدمات اؼبطلوبة والشق اؼبهم عالوة على ذلك بناء
العالقات اإلنسانية.
وتأيت اػبطورة الكربى يف اؼبرحلة العمرية للمراىق حيث يبحث عن ىويتو ويريد تطوير أو انضاج
شخصيتو يف عصر يسم دبتغَتات مذىلة وأحيانا مضطربة .اػبطر األعمق يف العوؼبة الثقافية ىو أهنا
16

تفرض من اػبارج وليست انعكاسا لتفاعالت سليمة بُت اغبضارات والثقافات اؼبختلفة على مستوى
العامل (الصالحات ،وىالالتٕٓٓٚ ،ـ ،ص ٔ )ٔٙفبا يًتؾ أثره العميق يف حس الناشئة .ومن أجل
ذلك ال بد يف اؼبؤسسات التعليمية من تدريب اؼبتعلم على ربمل اؼبسئولية .قاؿ جورج برنارد شو "كثَتا
ما يلوـ الناس ظروفهم ؼبا ىم فيو ،أنا أؤمن بالظروؼ ،الناجح يف اغبياة ىو من يسعى للبحث عن
الظروؼ اليت يريدىا ،وإف مل جيدىا يصنعها بنفسو" (الشاذيلٕٜٓٓ ،ـ ،ص .)ٜٗ
ويرى عامل النفس أريكسوف أف األزمة الرئسية اليت سبيز اؼبراىقة ىي أزمة البحث عن اؽبوية ففي
تلك اؼبرحلة زبتلط األدوار اليت يتطلع اؼبراىق الختيارىا فهو يريد أف حيقق دور الراشد اؼبستقل عن
سلطاف األسرة والزميل اؼبخلص لقيم األصدقاء ويف نفس الوقت االبن الطيب يف أسرتو .ومن أكثر
مشكالت اؼبراىقُت شيوعا ىي اؼبشكالت العاطفية مث مشكالت التوافق الدراسية وأكثر اؼبشكالت
ضغوطا تأيت من مواقف اػبالفات األسرية (عطيةٕٓٔٓ ،ـ ،ص  .)ٕٗ ،ٜوالشجار بُت األصدقاء.
تؤكد دراسة األضبد (ٕٓٔٓـ) أف أزمة القيم واؽبوية عند طلبة اعبامعة يف الكويت من القضايا
اؼبهمة اليت تسبب البطالة واألمية الثقافية والسلوؾ السليب وعدـ االكًتاث بالوقت .إف دور الًتبية معاعبة
ذلك عرب السماح للشباب باكتشاؼ مواىبهم ومؤازرهتم يف عمليات النمو والبناء فذلك يقلل سبرد
الشباب ومن خالؿ معرفة ىوية الذات واكتشافها يأيت النجاح واالحًتاـ (ص ٖٕٔ .)ٕٖٗ ،والتعليم
العايل يف حد ذاتو بالغ األمهية بالنسبة لرفد البحث األساسي والتطبيقي اؼبتصل باؼبواىب فالتعليم ليس
قاصرا على التلقي بل ال بد من البحث واالبتكار ومعايشة الواقع (سوئيتٕٓٓٚ ،ـ )ٕٚ ،حيث تقوـ
اعبامعات بتعليم اػبرجيُت وتشغيلهم واستثمار الشباب يف برامج اقتصادية (رايتٕٓٓٚ ،ـ.)ٕٗٓ ،
وألمهية الًتويح يف حياة اإلنساف ويف حياة آّتمعات ينادي جوف ديوي بضرورة استبداؿ
مصطلح الًتويح دبصطلح الًتبية الًتوحيية حيث أف اػبربات اؼبتمثلة يف اؼبناشط الًتوحيية تعد خربات
تربوية  ،وأف تلك اؼبناشط تعد من أىم مظاىر اغبياة اإلنسانية يف العصر اغبديث كما اؼبعلومات
واػبربات واؼبهارات والقيم اليت يتعلمها الفرد يف الًتبية الًتوحيية تعد جزء من الًتبية العامة وتفيد يف التأثَت
االجيايب على اذباىات وسلوؾ الفرد يف أوقات الفراغ .إف الًتويح بالفن وبراؾبو الًتوحيية يف اعبامعة من
االذباىات الًتبوية اغبديثة (خليلٕٓٔٓ ،ـ ،ص  .)ٕٜٔ ،ٖٚومن ىنا تنادي الدراسات بتشجيع
األنشطة االجتماعية والثقافية وتنمية اؼبواىب الفنية واألدبية لدى الشباب يف اؼبدارس واعبامعات وتنادي
بدعمها بكافة الوسائل لتكوين كوادر قادرة على تنمية البشر (حجازيٕٓٓٛ ،ـ ،ص  )ٕٕٙدبا
يتناسب مع أىدافهم وطموحهم (ضبزةٕٓٔٓ ،ـ ،ص  .)ٖٗٛوجدت دراسة عن العشرة األوائل يف
الثانوية العامة بقسميها العلمي واألديب خالؿ العشرين عاما اؼباضية أنو لدى كل متفوؽ يف الدراسة
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ىواية مفضلة ديارسها يف وقت الفراغ اؼبتاح وىي على الًتتيب :القراءة العامة واألدب ،والرياضة البدنية
(الصقارٕٓٓٚ ،ـ ،ص ٕٖ ،ٖٖ-الفهيديٕٜٓٓ ،ـ ،ص ٖٓ).
ومن األمهية دبكاف ؼبؤسسات التعليم أف تغرس وتنمي اعبانب اإلدياين يف حس الناشئة .إف
الشاب اؼبغًتب قد يقع فريسة للتدخُت عرب أصدقاء السوء وقد يسلك سلوكا مذموما نظرا لضعف
متابعة األىل بصفة مباشرة وعليو فإف التذكَت اغبسن بأمهية الفرائض الدينية والنصائح اؼبوفقة واإلرشاد
برفق حاجة ضرورية للمراىقُت خاصة عندما يفقدوف دؼء األسرة لبعض الوقت وىم يقضوف زىرة
حياهتم خارج أوطانو .إف الشاب صاحب الوازع الديٍت يبتعد عن مواطن الفنت ويضع نصب عينو
ِِ
ضوُ اللَّوُ َخ َْتاً ِمْنوُ" رواه أضبد ،وعن بعض الصحابة مرفوعاً بلف :
"م ْن تَػَرَؾ َشْيئَاً للَّو َع َّو َ
اغبديث التايلَ :
اؾ اللَّوُ َخْيػَراً ِمْنوُ" وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عمر مرفوعاً:
ع َشْيئَاً اتَّػ َقاءَ اللَّ ِو إِالَّ أ َْعطَ َ
"إِن َ
َّك الَ تَ َد ُ
ِِ
ِِ
ضوُ اللَّوُ ِمْنوُ َما ُى َو َخْيػٌر لَوُ ِمْنوُ ِيف ِديِ ِنو َو ُدنْػيَاهُ" وأخرج
"ما تَػَرَؾ َعْب ٌد للَّو أ َْمَراً ال يػَْتػ ُرُكوُ إِالَّ للَّو إِالَّ َع َّو َ
َ
"ما تَػَرَؾ َعْب ٌد َشْيئَاً الَ يَ َد ُعوُ إِالَّ لِلَّ ِو إِالَّ آتَاهُ اللَّوُ ِدبَا ُى َو َخْيػٌر
أيب بن كعب رفعوَ :
األصبهاين يف ترغيبو عن ّ
لَوُ ِمْنوُ".
ولعل العفة من أىم الفضائل غبماية اؼبراىق وتسديد مسعاه .قاؿ اؼبناوي يف فيض القدير وىو
يشرح اآلية الكردية "{قل للمؤمنُت يغضوا من أبصارىم والغض عن احملارـ يوجب حالوة اإلدياف ،ومن
ترؾ شيئاً هلل عوضو اهلل خَتاً منو ،ومن أطلق غبظاتو دامت حسراتو فإف النظر يولد احملبة يف القلب مث
تقوى فتصَت صبابة ينصب إليو القلب بكليتو فيصَت غراماً يلزـ القلب كلزوـ الغرْي مث يقوى فيصَت
عشقاً .وىو اغبب اؼبفرط ،مث يقوى فيصَت شغفاً وىو اغبب الذي وصل إىل شغاؼ للقلب ودواخلو ،مث
يقوى فيصَت تتيماً ،والتتيم التعبد :فيصَت اؼبتتيم عبداً إىل من ال يصلح أف يكوف ىو عبداً لو فيقع القلب

يف األسر فيصَت أسَتاً بعد ما كاف أمَتاً ،ومسجوناً بعد ما كاف طليقاً" .إف ـبالطة الناس أمر مرغوب
ولكن جيب أف يكوف يف حدود اغبشمة ويف سياج السماحة.
واتساقا مع ما سبق ،ف من اؼبهم أف تعلي اؼبؤسسات التعليمية من شأف القيم األخالقية وتنمي
الوعي االجتماعي بالفضائل من وحي ىويتنا وعلى ىدي تراثنا .فيما يلي طائفة أخرى مهمة من سلسلة
القيم اغبيوية يف حياتنا اليومية:
ٔ .اؼبرونة يف التعامل .قاؿ صاحب كليلة :ال يرد بأس العدو القوي دبثل التذلل واػبضوع ،كما أف
اغبشيش يسلم من الريح العاصف بلينو ؽبا وانثنائو معها.
ُت أ ِ
ِ
َح ُد ُكم الْ َق َذا َة ِيف َع ْ ِ
َخ ِيو
ٕ .النقد الذايت لتطوير األداء .ورد يف اغبديث الشريف ( يػُْبص ُر أ َ ْ
ويػْنسى ِْ
ع ِيف َعْينِ ِو) رواه البخاري.
اعب ْذ َ
ََ َ
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ِ
وؿ ُّ { :
الدنْػيَا
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يَػ ُق ُ
َّيب َ
ٖ .إعالء شأف العلم وفضل طلبة العلم والعلماء .قاؿ الن ّ
م ْلعونةٌ م ْلعو ٌف ما فِيها إال ِذ ْكر اللَّ ِو وما وااله وع ِ
ّْخ َِت ابْ َن أ ٍ
املٌ أ َْو ُمتَػ َعلّْ ٌم َ .وَرأَى ابْ ُن الش ّْ
ََ َ ُ َ َ
َخ لَوُ
ََُ َُ َ َ
ُ
إيل ِمن فَ ْ ِ ِ
ِ
اآلداب الش َّْر ِعيَّة البن مفلح).
يػَتَػ َعبَّ ُد فَػ َق َ
َح ُّ
َي بػُ ََّ
ض ِل الْعبَ َادة ( َ
ب ََّ ْ
ٍت  ،الْع ْل ُم أ َ
اؿ  :أ ْ
ٗ .رفع قيمة اؼبعلم اؼبرشد .قيل أليب حنيفة رضي اهلل عنو :يف اؼبسجد حلقة ينظروف يف الفقو؛
فقاؿ ا َؽبُ ْم رأس؟ قالوا :ال ،قاؿ :ال يفقو ىؤالء أبداً.
٘ .اغبذر من االستدراج .قاؿ الصاغبوف :واستِ ْدراج اللَّ ِو تعاىل العب َد :أنو ُكلَّما جد ِ
َّد َخطيئةً َجد َ
َ َ
َْ
َّد لَوُ
ْ َُ
ِ
ِ
االستِ ْغ َف َار ،أو أ ْف يأخ َذه قليالً قليالً ،وال يُباغتَوُ.
ن ْع َمةً ،وأنْساهُ ْ
 .ٙتنمية الًتاحم والتكافل وتوعية القائمُت على شئوف الطلبة بقيمة الرفق والسماحة يف التعامل مع
الناشئة .إف حب الصغَت أمر مركوز يف فطرة البشر فقد قيل البنة اغبسن :أي بنيك أحب
إليك؟ قالت :الصغَت حىت يكرب والغائب حىت يقدـ واؼبريض حىت يشفى.
 .ٚالعمل بالعلم وتطبيق اؼبعرفة .وَكا َف ابن مسع ٍ
إين
وؿ ّْ
وؿ تَػ َعلَّ ُموا فَ َم ْن َعلِ َم فَػ ْليَػ ْع َم ْل َوَكا َف يػَ ُق ُ
ود يػَ ُق ُ
َ ُْ َ ُْ
ب أ َّ
الر ُج َل يػَْن َسى الْعِْل َم لِْل َخ ِطيئَ ِة يػَ ْع َملُ َها .
َف َّ
أل ْ
َح َس ُ
 .ٛتذىب الًتبية اغبديثة إىل ضرورة غرس وتعزيز قيمة البذؿ واالجتهاد يف حس ووعي الطالب وأف
العباقرة ال يستغنوف عن اؼبثابرة والعمل اعباد (.)Dweck, 2010, p. 16
ومن الوصايا اعبامعة يف الًتبية اإلسالمية العداد األجياؿ الصاعدة على القيم اغبميدة ما روى
وؿبمداً ،فقاؿ" :أوصي ُك ْم
ُتَّ ،
الثعاليب يف تفسَته أف عليِّا (رضي اللَّو عنو)َ ،د َعا َ
أوالدهُ؛ اغبَ َس َن ،واغبُ َس ْ َ
اغبق يف الرضا والغضب ،وال َق ِ
ب والشهادةِ ،و ِ
بت ْقوى اللَّ ِو ِيف الغَْي ِ
الع ْد ِؿ َعلَى
كلمة ّْ
َ ََ
ْ
الغٌت وال َف ْقر ،و َ
صد يف َ
َ
ِ
ِ
ِ
الع ُد ّْو ،و ِ
الرخاء؛ يا بَِ َّ
العمل يف النشاط وال َك َسل ،والرضا عن اللَّو يف الشدَّة و َ
ٍت ،ما َشّّر ْبع َدهُ
الصديق و َ
ٍ
ِ ِ
اعبنَّةُ بِ َشٍّر ،والَ خيػر بػع َده النَّار ِخبَ ٍَت ،و ُّ ِ
صَر
َ ٌَْ َ ْ ُ ُ ْ
كل نَعي ٍم ُدو َف اعبَنَّة َحق ٌَتَ ،وُك ُّل بَالَء ُدو َف النَّا ِر عافيةٌَ ،م ْن أَبْ َ
َ
ِ
عيب ِ
ِ
نفس ِو ُشغِل َع ْن َعْي ِ
ف بػَ ْغ ٍي قُتِ َل
سي َ
وم ْن َس َّل ْ
وم ْن َرض َي ب َق ْسم اللَّو مل َْحيَز ْف علَى ما فاتوَ ،
ب غَتهَ ،
َْ َ
َ
ِ
ِ
ِِ
استغٌت بعقلو َزَّؿ،
وم ِن
َ
وم ْن نَس َي خطيئتو ،استعظَ َم َخطيئَةَ َغ َْتهَ ،
وم ْن َح َفر ألخيو بْئراً وقَ َع فيهاَ ،
بوَ ،
ِ
السوء
َوَم ْن َّ
اخل ُّ
ب برأْيو َ
س العلماء ُوقّْػَرَ ،
ض َّلَ .
تكرب على الناس َذ َّؿَ ،
وم ْن أ ُْعج َ
وم ْن َد َخل َم َد َ
وم ْن جالَ َ
ف بِِو ،ومن أ ْكثػر ِمن ٍ
ِ
استُ ِخ َّ
شيء عُ ِر َ
وم ْن َمَز َح ْ
وم ْن كثُر كالمو َكثػَُر َخطَُؤهُ ،ومن كثر َخطَُؤهُ
ؼ بوَ ،
َ ْ ََ ْ
ُّاهت َمَ ،
ب
دخ َل النار ،يَا بَِ َّ
ٍتَ ،
وم ْن قَ َّل َوَرعُوُ َ
وم ْن مات قلبو َ
األد ُ
مات قلبوَ ،
قل حياؤه ،ومن قَ َّل حياؤه قَ َّل ورعُوَُ ،
ٍ
ٍ
الصم ِ
ت إالَّ َع ْن ذكر
وح ْس ُن اػبُلُ ِق َخْيػ ُر قَ ِري ٍن ،يا بَِ َّ
تس َعةٌ منها يف َّ ْ
َخْيػ ُر مَتاثُ ،
ٍت ،العافيةُ َع َشَرةُ أجزاءْ :
أعُّز
الصْبػ ُر ،وِزينَةُ الغِ ٌَت ُّ
ٍتِ ،زينَةُ ال َف ْقر َّ
اللَّ ِو ،وواح ٌد يف ترؾ ُؾبَالَ َس ِة ُّ
ٍت ،ال َشَر َ
الشك ُْر ،يا بَِ َّ
الس َفهاء ،يَا بَِ َّ
ؼ َ
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من اإلسالـ ،والَ َكرـ أعُّز من التقوى ،يا ب ِ ِ
َّص ِ
ص
َ َّ
وَب ؼبن ْ
َ ََ َ
ب ،طُ َ
مفتاح البَػ ْغ ِي ،ومطيَّةُ الن َ
أخلَ َ
ٍت ،اغب ْر ُ
ص ُ
َ
ِ
ِ
ص ْمتَوُ ،وقَػ ْولَوُ وف ْعلَوُ" .
وحبَّوُ َوبػُ ْغ َ
ضوُ ،وأ ْ
َخ َذهُ وتَػ ْرَكوُ ،وَكالََموُ َو َ
للَّو َع َملَوُ وع ْل َموُُ ،
كبتاج صبيعا تلك القيم السامية لتحصُت آّتمع بالفضائل ولكي تؤيت الًتبية اؼبنشودة شبارىا
اليانعة .ال بد للمؤسسات التعليمية من وضع خطط واضحة وآليات ؿبددة لغرس وتعزيز تلك القيم
اغبميدة يف أسوار الكلية ويف السكن الداخلي للطلبة ويف كل ركن من أركاف آّتمع .إف الدورات التوعية
والتدريبة  ،والربامج اإلعالمية  ،والتحفيز اؼبستمر من أىم وسائل غرس وتعزيز القيم اغبميدة.
تحديات قيمية تواجه الطالب في غربته
ٔ .التدخُت ّٓاراة األصدقاء أو سبضية الوقت أو الًتفيو.
ٕ .االدماف على االنًتنت أو مشاىدة الصور اػبليعة والدخوؿ يف مواقع ال تليق باؼبسلم.
ٖ .السهر وقلة النوـ.
ٗ .االنشغاؿ دبتابعة الفضائيات.
٘ .سرقة األحباث.
 .ٙالغش يف االختبارات.
 .ٚضعف التواصل مع األىل.
 .ٛعدـ تدبَت حياتو اؼبعيشة حبكمة يف االنفاؽ واالدخار.
 .ٜصعوبة التعرؼ على األصدقاء وعدـ اؼببادرة ببناء عالقات اجيابية.
ٓٔ.

العنف داخل سكن الطالب واػبشونة يف التعامل ال سيما بُت اعبنسيات

اؼبختلفة.
ٔٔ.

التعصب عبنسية معينة وتقليل شأف اعبنسيات األخرى.

ٕٔ.

التأثر بالتشدد الديٍت وتبٍت اؼبفاىيم السياسية اؼبتطرفة.
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تحديات دراسية
إف ضعف التحصيل الدراسي نتيجة ألسباب عديدة؛ بعضها ذاتية ذات عالقة بالفرد وأخرى
بيئية تتصل باؼبناخ احمليط بالفرد ال سيما اؼبناخ األسري واؼبدرسي .ومن أىم األسباب االجتماعية لتدين
التحصيل الدراسي للطلبة تلك األسباب تتعلق بالصحبة السيئة واؼبشكالت األخالقية وشبة أسباب
نفسية تتعلق بعدـ الثقة بالنفس واإلمهاؿ والتسويف وسائر االضطرابات السلوكية ومنها أسباب صحية
مرتبطة بكثرة الغياب واؼبعوقات السمعية أو البصرية أو الذىنية أو اغبركية ذات الصلة بعدـ القدرة على
الًتكيز وضعف اغبافز وعدـ أداء اؼبهاـ اؼبدرسية بطريقة مرحية .وىناؾ عوامل أخرى ال تقل أمهية عن
األمور السابقة من مثل جودة أداء اإلدارة اؼبدرسية ودورىا يف تشكيل البيئة اؼبدرسية الفاعلة .وال ريب
أف اؼبعلم القدير جيذب ذىن طالبو كبو إعماؿ العقل وحب اؼبعرفة واستخداـ أحدث الطرؽ يف التدريس
والتشويق فبا يًتؾ األثر اغبميد يف حس اؼبتعلم وينتج عنو اؼبناخ التعليمي اؼبناسب على وجو العموـ.
ومن زاوية أخرى ،فإف التحصيل الدراسي القائم على اغبف ال التدبر مضيعة غبياة الطالب بل
من أشد التحديات التعليمية يف العامل الثالث كما يري باولو فريري وغَته من أعالـ الفكر الًتبوي
اؼبعاصر .انتبو ابن خلدوف ؽبذه اآلفة فقاؿ " فتجد طالب العلم منهم بعد ذىاب الكثَت من أعمارىم يف
مالزمة آّالس العلمية سكوتا ال ينطقوف وعنايتهم باغبف أكثر من اغباجة".
ومن األمور اليت الزلنا نلمسها يف اؼبيداف التعليمي أف الناشئة يهجروف اؼبراجعة اليومية طواؿ
العاـ الدراسي ويبذل وف أقل اؼبطلوب ويف ليلة االختبار يهرعوف لطاولة الدراسة ،ويرىقوف أذىاهنم ،ويبلغ
الضغط النفسي الرىيب ،واإلعياء الفكري العصيب أعلى اؼبستويات .وحياوؿ الطلبة يوـ االختبار تعلم
مادة علمية كثيفة يف ساعات معدودة وىي يف األساس تتطلب أسابيع من الدراسة اؼبضنية وتتطلب أداء
سبارين متنوعة .يظن الناشئة حينئذ وبعد ذبربة فاشلة أف طاقاهتم ؿبدودة وأف االختبارات شديدة ،وكافة
الطرؽ مسدودة ،واغبقيقة أف طريقتهم الدراسية عقيمة وخطتهم التعليمية غَت سليمة .حيتاج الناشئة إىل
تدريب مكثف إلدارة الوقت وفق سلم األوليات كما حيتاجوف للتدريب على فن اؼبذاكرة اؼبوفقة.
العناية بعمل البحوث والتقارير تجعل العلم غزيرا والعقل متدبرا.
كثَتة ىي اؼبواقف اليت شاىدنا فيها الطلبة يثقوف باؼبكاتب لعمل األحباث ؽبم وتكػوف اؼبفاجػأة أف
البحػػث برمتػػو اشػًتاه أكثػػر مػػن طالػػب يف نفػػس اؼبدرسػػة ونفػػس اؼبػػادة ال بػػد للمؤسسػػات التعليميػػة علػػى
ذبنػب الكبػػائر اؼبهػػددة للتحصػػيل الدراسػي ومنهػػا :سػػرقة األحبػػاث مػػن االنًتنػت وقػػم باالمتنػػاع عػػن شػرائها
من اؼبكتبػات الػيت أعماىػا اعبشػع اؼبػادي وأخػذت بتػدمَت الشػبيبة وبػدأت تقػدـ خػدمات مشػبوىة ىػي يف
حقيقتهػػا سػػرقات وليسػػت خػػدمات .وىكػػذا فعػػال تضػػييع األمانػػات  ،وىكػػذا يقينػػا تنهػػار آّتمعػػات .إف
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لصػوص النصػوص وغػػَتىم مػن أىػم أسػػباب تػدين اإلدراؾ ،وؿبػػق الربكػة ،وضػعف اؽبمػػم ،والفكػر الضػػحل
بسػػبب أهنػػم يسػػرقوف الكلمػػات ويزيفػػوف الصػػفحات ويػػزوروف اؼبعػػارؼ .قػػاؿ تعػػاىل َّ ِ
ين ُىػ ْػم أل ََمانػَػاهتِِ ْم
َ
"والػػذ َ
َو َع ْه ِد ِى ْم َراعُو َف" (اؼبؤمنوف.)ٛ :
األمانػػة يف النق ػػل م ػػن االنًتن ػػت ومعرفػػة اغبق ػػوؽ الفكري ػػة م ػػن الس ػػلوكيات العص ػرية ف ػػال ب ػػد أف ي ػػتعلم
الطفػػل األمانػػة ويبتعػػد سبامػػا عػػن الغػػش ىػػذه أخالقيػػات جيػػب أف يتعلمهػػا الفػػرد يف أس ػرتو ومدرسػػتو فػػال
يسرؽ رسالة أو قصة أو لوحة ويرسلها لغَته على أهنا من إبداعاتو.
خطوات البحث الجيد
حيتاج الطالب عموما والطالب اؼببعوث إىل أخذ دورات يف مفاتيح النجاح يف الدراسة كي
حيقق أكرب قدر من الفائدة يف رحلتو يف طلب العلم .فيما يلي إشارة إىل ؾبموعة خطوات من
األمهية دبكاف أف حيرص الطالب على التقيد ّٔا من أجل ذبويد حبثو:
.1
.2
.3

.4
.5

يتأكد الطالب من فهم اؼبوضوع الذي طلب اؼبعلم البحث فيو ويراجع اؼبعايَت اؼبطلوبة ألداء
البحث.
يذىب للمراجع ذات الصلة حسب التخصص وال خيلط بُت العلوـ بل يركز على اسم اؼبقرر
ويذىب للمصادر األصلية أو الثانوية ذات العالقة اؼبباشرة .
الصفحات اؼبطلوبة إلقباز البحث كأف
يفضل أف يتَّفق كل من اؼبعلم والطَّالب على تقدير َّ
يقًتح اؼبعلم أو الطَّالب أف ال تتجاوز صفحات البحث عن طبس صفحات مثالً وكذلك
الزمنية الكافية لتحقيق اؽبدؼ اؼبطلوب كأف يتم التسليم مع بداية أوؿ
ينبغي ربديد الفًتة َّ
اختبار أو مع هناية الشهر.
يتقيد الطالب دبوعد تسليم البحث ومراجعتو مراجعة هنائية بصورتو األخَتة فإف اللمسات
النهائية ال تقل قيمة علمية من اػبطوات السابقة.
يكتب الطالب البيانات األساسية للبحث على الغالؼ فيذكر عنواف البحث ،واالسم
الكامل للطالب كاتب البحث واسم أستاذ اؼبادة مث التاريخ اؽبجري واؼبيالدي لبياف يوـ
تسليم البحث .مثاؿ على ذلك:
نبذة عن تاريخ التعليم يف الكويت
إعداد الطالبة شوؽ خليل اػبلف
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حبث مقدـ إىل الدكتورة
سعاد الشبو
اػبميس ٕٓ ذي القعدة ٖٔٗٔ ىػ
-ٕٛأكتوبرٕٓٔٓ-ـ
.6

.7
.8
.9

يبدأ البحث دبقدمة قصَتة مث تأيت اؼبوضوعات اليت ىي جوىر البحث وأخَتاً توضع
اػباسبة وقائمة اؼبراجع وأحيانا اؼبالحق .ربتوي اؼبقدمة على نبذة تكشف عن سبب اختيار
موضوع البحث وأمهيتو ومكوناتو أما اػباسبة فإهنا تتضمن أىم الفوائد اليت وردت يف البحث.
يستفيد الطالب من عدة مصادر قدر اؼبستطاع (كتب قددية وحديثة – ؾبالت – مواقع
انًتنت).
توضح صفحة ؿبتويات البحث (الفهرس) بشكل ُمتسلسل ودقيق أىم موضوعات البحث

(اؼبوضوع والصفحة).
ربتوي خاسبة البحث على خالصة البحث وفيها يوجز الطَّالب أىم الفوائد والنتائج اليت
توصل إليها يف حبثو.

 .11أي كالـ يتم اقتباسو ُمباشرة (حرفياً) من كالـ اآلخرين جيب وضعو بُت قوسُت "…" مع
الصفحة مث يف هناية البحث يقوـ الباحث (الطَّالب أو الطَّالبة) بتوثيق
ربديد اسم اؼبؤلف و َّ
اؼبصدر كامالً ربت عنواف اؼبراجع .مثاؿ للتَّوثيق يف قائمة اؼبراجع:
بكار ،عبدالكرْي (ٕٕٗٔىػ ٕٓٓٔ -ـ) .دليل الًتبية األسرية ٚ٘ :ملحظا تربويا لصبوين .الطبعة
األوىل .الرياض :دار األعالـ.
Merrill, A. Roger and Rebecca, R (2010). First Things First : To Live, to ،.Stephen R ،Covey
Love, to Learn, to Leave a Legacy. USA: FranklinCovey.

.11
.12

قد يضع الطالب صفحة للمالحق إذا كانت ىناؾ مرفقات مهمة ذات صلة وثيقة بالبحث
وتدعم نتائجو (إحصاءات –صور-استبانة).
اإلطالع على رأي اؼبعلم يف البحث كي يستفيد الطالب من اؼبالحظات إلقباز األحباث
والتقارير يف اؼبرات القادمة (الكندريٕٓٔٓ ،ـ).
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خطوات تطبيقة الستثمار طلبة البعوث
ٔ .عمل ؾبلس أعلى ينسق اػبدمات الثقافية اؼبقدمة للبعوث اإلسالمية يف الكويت ويقيم
أنشطة مشًتكة ويضع سياسة عامة توحد جهود وزارة الًتبية وجامعة الكويت واؽبيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعبنة مشروع البعوث الطالبية التابعة لوزارة األوقاؼ
والشؤوف اإلسالمية وسائر اؼبؤسسات اؼبعنية بذلك.
ٕ .تفعيل االربادات الطالبية .تعاين الكثَت من االربادات واعبمعيات الطالبية يف
اؼبؤسسات التعليمية من نقص اؼبوارد والدعم اؼبايل فبا يقلص من دورىا .وتوفَت مقرات
خاصة بالطلبة لعقد اجتماعاهتم وتنظيم براؾبهم بالتنسيق مع اؼبرشد األكادديي يف
األقساـ العلمية اؼبعنية.
ٖ .استحداث برامج لتشغيل اػبرجيُت من البعوث اإلسالمية وغَتىم واستثمارىم ؿبليا
حيث أف التعليم اعبامعي يف حد ذاتو بالغ األمهية بالنسبة لرفد البحث األساسي
والتطبيقي اؼبتصل باكتشاؼ وتوظيف اؼبواىب فالتعليم ليس قاصرا على التلقي بل ال
بد من البحث واالبتكار ومعايشة الواقع حيث تقوـ اعبامعات اؼبتميزة عاؼبيا بتعليم
اػبرجيُت وتشغيلهم واستثمار الشباب يف برامج اقتصادية.
ٗ .تأسيس قطاع تابع ؼبكتب اػبرجيُت يف اؼبؤسسات التعليمية يقوـ بالتواصل االجتماعي
والثقايف باػبرجيُت ويقوـ بتسهيل زيارهتم للكويت ويشجعهم على التعاوف الدائم.
٘ .تشجيع الدراسات الراصدة للواقع ،والدراسات التتبعية ،والدراسات اإلستشرافية
اؼبتعلقة بالبعوث اإلسالمية يف الكويت ورصد التحديات واقًتاح اغبلوؿ واستشراؼ
اؼبستقبل .كلما كانت اؼبعرفة بواقع الشباب دقيقة كانت السياسات اؼبقًتحة ،واألنشطة
التعليمية والًتبوية القائمة ذات نفع أكرب.
 .ٙتوسيع نطاؽ قبوؿ طلبة اؼبنح يف التخصصات اؼبتنوعة وتوجيو الطلبة كبو التخصصات
العملية التطبيقية والتقليل من الدراسات النظرية وفقا لالحتياجات اؼبيدانية والتطلعات
التطبيقية ).)Higher education, 2010
 .ٚتطبيق اللوا ئح اؼبتعلقة بقبوؿ الطلبة يف اؼبنح الدراسية ومنع االستثناءات القائمة على
العالقات الشخصية.
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 .ٛالعناية بالدورات واألنشطة اإلديانية فالسفر فرصة ؼبمارسة التقوي وطلب اػبَت والتطوع
بعمل األعماؿ الفاضلة .روى الًتمذي عن ٍ
اؿ" :جاء رجل إىل رس ِ
ثابت َعن ٍ
وؿ
أنس قَ َ
َ
َ ٌ َُ
ِ
ِ
ِ
وؿ اللَّو ّْ
فزودين ،قَ َ
اؿ يا َر ُس َ
وسلَّم فَػ َق َ
يد سفراً ّْ
إين أر ُ
اؿ َّزوَد َؾ اللَّوُ
اللَّو َ
صلَّى اللَّوُ َع ْليو َ
اػبَت
اؿ زدين بأيب أنت وأ ُّْمي ،قَ َ
ك .قَ َ
اؿ ِز ِدين ،قَ َ
َّقوى .قَ َ
اؿ ويَ َّسَر َ
اؿ و َغ َفَر َذنْػبَ َ
لك َ
الت َ
ت".
ُ
حيث ما ُكْن َ
 .ٜبناء مدينة البعوث أسوة بدوؿ أخرى حيث تناؿ اؼبدف اؼبخصصة لطلبة اعبامعة ومن
أصحاب اؼبنح أمهية كربى يف حياة تلك الدوؿ.
ربسُت شامل للخدمات اؼبادية واإلستشارية اؼبقدمة للطلبة يف السكن دبا
ٓٔ.
يتناسب مع مكانة الكويت اليت عرفت بكرـ الضيافة ودقة العمل التطوعي ودبا يوفر
اغبياة اليومية اؼبرحية للطلبة يف السكن وخارجو.
العناية بتوفَت كورسات متميزة يف اللغة العربية لغَت الناطقُت ّٔا واغبرص على
ٔٔ.
تذليل الصعاب ؽبم بصورة دورية.
تفعيل دور مكتب عميد الشئون الطالبية
أ .وضع خطة واضحة لطلبة البعوث إذ يتعُت كتابة سياسة واضحة للعناية بأصحاب اؼبنح
الدراسية واستثمار طاقاهتم وتعريفهم بقضايا الكويت وتوفَت رعاية تعليمية رصينة تتناسب مع
ظبعة الكويت.
ب .تقدْي الدعم الكايف لضماف قدرة الطالب على فهم اللغة العربية ووضع الربامج الكفيلة
باعدادىم اعدادا كافيا ؼبتابعة دراستو على أكمل وجو.
ت .عمل ورش عمل لتدريب الطلبة على التسجيل يف اؼبقررات عرب االنًتنت للمستجدين وذلك
بالتنسيق مع اعبهات اؼبعنية.
ث .تنمية الوعي الطاليب باللوائح والنظم من خالؿ نشر دليل تعريفي.
ج .توجيو الطلبة للحصوؿ على االستشارات اؼبتعلقة دبعادلة اؼبقررات وشروط التحويل بُت األقساـ
العلمية.
ح .عمل لقاءات تنويرية لتحفيز الطلبة وتوجيههم لإلفادة من فًتة دراستهم يف الكلية دبا يتفق مع
غرض البعثات اليت حصلوا عليها.
خ .توفَت ساعات ؿبددة لالستماع للطلبة والتواصل معهم وحل بعض اؼبشكالت اؼبتعلقة بسَت
دراستهم بالكلية.
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د .دعم اؼببدعُت من الطالب وإبراز أنشطتهم وإبداعاهتم عرب توفَت التشجيع وتذليل الصعاب ؽبم
والتواصل معهم بعد زبرجهم واالستعانة خبرباهتم لتحقيق مصاحل مشًتكة ودائمة.
ذ .توعية الطلبة دبهامهم الرئيسة والتحذير من اقحاـ أنفسهم بأنشطة سياسية وغَتىا تتناقض مع
رسالتهم يف ىذا البلد.
ر .التواصل مع سفارات الدوؿ اليت ينتمي ؽبا الطلبة واستغالؿ اؼبناسبات الدولية لتوثيق العالقات
الثقافية معها وتوظيف إمكاناهتا يف خدمة البيئة التعليمية.
ز .توحيد اللوائح العامة ومراجعتها مراجعة شاملة فمن اػبلل أف يأخذ الطالب من أصحاب اؼبنح
الدراسية يف جامعة الكويت دعما بقيمة ٓٓٔ دينار يف حُت أف الطالب أو الطالبة يف اؽبيئة
العامة للتعليم التطبيقي خيصص لو ٓ ٙدينارا وىو وضع غَت مقبوؿ تكافؤ الفرص والعدالة من
اؼبفاىيم اليت سبارس كأصوؿ قبل أف تُدرس يف الفصوؿ.
أهم المراجع
ابن البيطار ،ضياء الدين عبد اهلل بن أضبد (ٕٔٓٓـ) .اعبامع ؼبفردات األدوية واألغذية .بَتوت:
دار الكتب العلمية .يف اؼبرجع األكرب للًتاث (االصدار الثالث).

األضبد  ،عبدالعزيز أضبد (ٕٓٔٓـ) .أزمة اؽبوية لدى الشباب اعبامعي الكوييت يف ظل التغَتات
والتحديات اؼبعاصرة (دراسة وصفية ربليلية) .جامعة الكويت :مركز دراسات اػبليج واعبزيرة العربية.
ألربخيت ،كارؿ (ٕٓٓٛـ) .الذكاء االجتماعي  :علم النجاح اعبديد .التمهيد بقلم وارين بينيس.

طٔ ،الرياض :مكتبة جرير.

بدوي ،أضبد موسى (ٕٜٓٓـ) .األبعاد االجتماعية النتاج واكتساب اؼبعرفة :حالة علم االجتماع
يف اعبامعات اؼبصرية .طٔ ،بَتوت :مركز دراسات الوحدة العربية.
الربعػػي ،وفػػاء ؿبمػػد (ٕٕٓٓـ) .دور اعبامعػػة يف مواجهػػة التطػػرؼ الفكػػري .تقػػدْي د .شػػبل بػػدراف.
طٔ ،االسكندرية دار اؼبعرفة اعبامعية.
اعبماؿ (ٖٔٗٔىػٕٓٔٓ-ـ) .التعليم العايل والشباب :دكاكُت بيع األحباث العلمية منتشرة من
دوف رقابة :طلبة اعبامعة "يشًتوف سبيزىم" جريدة القبس (الكويت) العدد -ٖٖٜٔٔالسنة ٕٚ -ٖٛ

ديسمرب.
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حجازي ،أضبد ؾبدي (ٕٓٓٛـ) .إشكاليات الثقافة واؼبثقف يف عصر العوؼبة .القاىرة :دار قباء
اغبديثة.
ضبزة ،أضبد عبدالكرْي (ٖٔٗٔى ػ ٕٓٔٓ -ـ) .كيف نريب أبناءنا .طٔ ،األردف :دار الثقافة.
خليل ،ظبية حسُت (ٕٓٔٓـ) .أساسيات التثقيف آّتمعي بالفن التشكيلي .طٔ ،القاىرة:
مكتبة االقبلو اؼبصرية.
خليل ،ظبية حسُت ؿبمد (ٕٓٔٓـ) .أساسيات التثقيف آّتمعي بالفن التشكيلي .طٔ ،القاىرة:

مكتبة االقبلو اؼبصرية.

خليل ،ظبية حسُت ؿبمد (ٕٓٔٓـ) .أساسيات التثقيف آّتمعي بالفن التشكيلي .طٔ ،القاىرة:

مكتبة االقبلو اؼبصرية.

خليل ،ظبية حسُت ؿبمد (ٕٓٔٓـ) .أساسيات التثقيف آّتمعي بالفن التشكيلي .طٔ ،القاىرة:

مكتبة االقبلو اؼبصرية.

رابطة طلبة كلية العلوـ االدارية (ٕٓٓٛـ) .دليل النجاح .جامعة الكويت.
الراشد ،إبراىيم (ٕٓٔٓـ) .حكاية جامعة .ؾبلة اإلنشائي .اؼبعهد اإلنشائي (اؽبيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب) ،العدد األوؿ .الكويت.
رايت ،مايك (ٕٓٓٚـ) .روابط اعبامعات والصناعة :السياسات واؼببادرات اإلقليمية يف اؼبملكة
اؼبتحدة .يف اذباىات يف التنمية :دور اعبامعات يف التنمية االقتصادية .احملرراف :شهيد يوسف – و
كورونابشيما .اؼبًتجم :شعباف عبدالعزيز خليفة .مصر :اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب.
الرجوب ،ؿبمد علي (ٕٗٓٓـ) .اإلدارة الًتبوية يف اؼبدارس يف العصر العباسي ٕٖٔٙ٘ٙ-ىػ.
األردف :مؤسسة ضبادة.
رضا ،ؿبمد جواد (ٕٜٓٓـ) .جامعة الكويت...وتسطيح العقل الثقايف :دراسة حالة .الكويت:
اعبمعية الكويتية لتقدـ الطفولة العربية.
زكي ،ضياء أضبد (بدوف تاريخ) .البعثات الطالبية الوافدة إىل الكويت.
سعيد ،سعاد جرب (ٕٜٔٗىػ ٕٓٓٛ -ـ) .القيم العاؼبية وأثرىا يف السلوؾ اإلنساين .طٔ ،األردف:

علم الكتاب اغبديث.
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السنعوسي ،سعود عبدالعزيز (ٕٓٔٓـ) .التعليم واألحباث اؼبعلبة .ؾبلة اإلنشائي .اؼبعهد اإلنشائي
(اؽبيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) ،العدد األوؿ .الكويت.
سوئيت ،لوؾ (ٕٓٓٚـ) .مالحظات حوؿ سياسات اغبكومات الوطنية ذات الصلة بروابط
اعبامعة والصناعة .يف اذباىات يف التنمية :دور اعبامعات يف التنمية االقتصادية .احملرراف :شهيد يوسف
– و كورونابشيما .اؼبًتجم :شعباف عبدالعزيز خليفة .مصر :اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب.
الشاذيل ،كرْي (ٖٓٗٔىػ ٕٜٓٓ -ـ) .امرأة من طراز خاص :العادات اػبمس للمرأة الناجحة.
طٔ ،مصر :دار اليقُت.

الشطي ،خالد يوسف (ٖٓٗٔىػٕٜٓٓ-ـ) .مدرسة السعادة لصيتاـ ومؤسسها مشػالف بػن علػي آؿ
سيف .طٔ ،دار الوطن.
الصقار ،وجيو (ٕٓٓٚـ) .أسرار التفوؽ .مصر :مركز اغبضارة العربية لالعالـ والنشر والدراسات.

الصالحات ،سامي ؿبمد وىالالت ،دالؿ ؿبمد (ٕٔٗٛىػ ٕٓٓٚ -ـ) .فصوؿ يف الفكر
اإلسالمي .طٔ ،الكويت :مكتبة الفالح.
طالب ،عبدالعزيز بن عبداهلل (ٕٔٗٛىػٕٓٓٚ-ـ) .الدراسة يف اػبارج  :مرجع شامل .طٕ،

الرياض.

العبدالغفور ،فوزية يوسف ( ٕٓٓٚـ) .الشيخ عبداهلل اعبابر الصباح :سَتة عطرة وتاريخ تربوي
حافل .طٔ ،الكويت.
العسكري،سليماف إبراىيم (ٕٓٔٓـ) .الثقافة الغائبة .ؾبلة العريب (الكويت) ،العدد ٕٕ ٙسبتمرب.
عطية ،ؿبمود (ٕٓٔٓـ) .ضغوط اؼبراىقُت والشباب وكيفية مواجهتها .القاىرة :مكتبة االقبلو
اؼبصرية.
عطية ،ؿبمود (ٕٓٔٓـ) .ضغوط اؼبراىقُت والشباب وكيفية مواجهتها .القاىرة :مكتبة االقبلو
اؼبصرية.
عمادة النشاط والرعاية الطالبية (ٕٓٔٓـ) .الئحة اعبمعيات العلمية .اؽبيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب.
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الغوث ،ـبتار (ٖٓٗٔىػ) .ؼباذا تقدمت الياباف والصُت وزبلفنا؟ «لبسنا قشرة اغبضارة  ..والروح
جاىلية » .يف ؾبلة اؼبعرفة ،العدد ٓ .ٔٚالسعودية.
الفهي ػػدي ،رش ػػيد راش ػػد (ٕٜٔٗى ػ ػٕٜٓٓ-ـ) .دلي ػػل األنش ػػطة الطالبي ػػة .إشػ ػراؼ :م ػػرزوؽ يوس ػػف
الغنيم .طٔ ،الكويت :وائل.
كشك ،وائل (ٕٓٓٚـ) .حيدث يف عصر العوؼبة الفكر والثقافة ،الًتبية واإلنساف :قيم أـ حطاـ؟

العدد  .ٛٙؾبلة فكر ونقد :موقع ؿبمد عابد اعبابريhttp://www.aljabriabed.net :

الكنػػدري ،لطيفػػة حسػػُت (ٕ٘ٗٔىػ ػٕٓٓٗ-ـ) .تشػػجيع الق ػراءة .طٔ ،الكوي ػػت :اؼبرك ػػز اإلقليم ػػي
للطفولة واألمومة.
الكنػػدري ،لطيفػػة حسػػُت (ٕٓٔٓ) .توصػػيف اؼبقػػررات :خط ػوات البحػػث اعبيػػد .موقػػع د .الكتػػورة
لطيفة الكندريhttp://www.latefah.net :

الكنػػدري ،لطيفػػة حسػػُت -ملػػك ،بػػدر ؿبمػػد (ٕٓٔٓـ) .سلسػػلة تربيػػة األبنػػاء السادسػػة  :أفضػػل
ٓٓٔ طريقة للحصػوؿ علػى االبن/االبنػة الػيت تريػد .الصػندوؽ الػوقفي للتنميػة العلميػة واالجتماعيػة (ربػت
الطبع).
الكندري ،لطيفة حسُت وملك ،بدر ؿبمد ( ٕٜٔٗىػ = ٕٓٓٛـ) .تعليقة أصوؿ الًتبية .طٖ،

الكويت :مكتبة الفالح.

كػػولينز ،جػػوف  ،و أب ػراين ،نانسػػي باتريسػػيا (ٕٓٓٛـ) .قػػاموس دار العلػػم-غرينػػوود للمصػػطلحات
الًتبوية .ترصبة حناف كسرواف .مراجعة الًتصبة ىالة سنو .طٔ ،بَتوت :دار العلم للماليُت.
احملادين ،حسُت طو  -والنوايسة ،أديب عبداهلل (ٕٜٓٓـ) .تعديل السلوؾ نظريا وإرشاديا.

األردف :دار الشروؽ.

مفاتيح "ويلي" لتحقيق النجاح :كيف تدرس لتنجح (ٕٓٓٛـ) .طٔ ،الرياض :مكتبة جرير.
ملك ،جاسم وآخروف (ٕٓٔٓـ) .مفكرة صناع النجاح للطلبة والطالبات .الكويت :ديزاين وورلد.

ملك ،بدر ،والكندري ،لطيفة ( ٕٔٗٚى ػ =  ٕٓٓٙـ) .تراثنػا الًتبػوي :ننطلػق منػو وال ننغلػق فيػو.

طٕ ،الكويت :مكتبة الفالح.
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مهداد ،الزبَت (ٕٗٓٓـ) .البعد الًتبوي آلراء ابن رشد الفلسفية .العدد ٕ .ٙؾبلة فكر ونقد:

موقع ؿبمد عابد اعبابريhttp://www.aljabriabed.net :

اؼبيماف ،بدرية صاحل عبدالرضبن (ٖٕٗٔىػٕٕٓٓ-ـ) .كبو تأصيل إسالمي ؼبفهومي الًتبية
وأىدافها :دراسة يف التأصيل اإلسالمي للمفاىيم .طٔ ،الرياض :دار عامل الكتب.
ىوؼبز ،أندرو (ٕٓٓٛـ) ٕ٘ .فكرة رائعة :النجاح يف االختبارات .طٔ ،الرياض :مكتبة جرير.
وزارة الًتبي ػػة (ٕٕٓٓـ) .ت ػػاريخ التعل ػػيم يف دول ػػة الكوي ػػت :دراس ػػة توثيقي ػػة .طٔ ،الكوي ػػت :مرك ػػز

البحوث والدراسات الكويتية.

ياجر ،جاف (ٕٓٓٛـ) .عندما تصبح الصداقة مؤؼبة .طٖ ،الرياض :مكتبة جرير.
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