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إهداء
قال تعاىل {و ِ
اح ُّ
صغِرياً}
الر مْحَِة َوقُل َّر ِّ
الذ ِّل ِم َن َّ
َ م
اخف م
ب مار َْحم ُه َما َك َما َربـَّيَ ِاِن َ
ض ََلَُما َجنَ َ
(اْلسراء.)53 :
أهدي هذا الكتاب إىل أعز الناس إىل قليب...إىل والدي رْحه اهلل تعاىل الذي غرس ِف
شخصييت حب اْلصرار والعصامية وعزة النفس وحب العمل واتقانه...
وأهدي هذا اجلهد  -وبتواضع شديد -إىل أمجل ْحامة سالم عرفتها بنقاء الصدر
وصفاء البصرية؛ والديت رْحها اهلل تعاىل اليت مل تشعرِن يوما بأنين كنت يتيمة ،ربتين بفطرهتا،
دون تكلف أو تعسف ،وشاركتين وهي راضية ِف تربية أبنائي بكل طاقتها  ...حببتين بالعمل
ِف املنزل واَّلجتهاد ِف املدرسة ...كانت والديت "أم أْحد" رْحها اهلل عوِن وسندي
حصلت
ومرشديت ...غرست فيين روائع الرتبية باحلب والتسامح والعاطفة الصادقة ...عندما
ُ
قلت ِف نفسي :أمي أحق هبا مين  ..لقد وجهتين رْحها اهلل بفعلها
على جائزة األم املثالية ُ

وابتسامتها وحمبتها  ...وشاركتين حتديات احلياة بإميان راسخ ...علمتين كيف أعشق أطفايل
وأحب أسريت ،وأهوى بلدي ،وأخدم الناس قدر استطاعيت...

اللهم مبنتك ورْحتك وفضلك ارحم مجيع أمهاتنا وآباءنا وأدخلهم يا كرمي فسيح
جناتك وارفع منازَلم وارزقنا برهم ِف كل األحوال وجتاوز عن تقصرينا وغفلتنا يا رحيم يا غفور
يا أكرم األكرمني.

أ.د لطيفة حسين الكندري
لطيفة حسين الكندري
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والتعليم والتثقيفَ .لذا أصبحت العناية بالشخصيات النسائية ِف جمال العلوم واآلداب
والثقافة واَّلبداع عالمة على مسو اجملتمع وسبقه حضاريا.
تتكون الدراسة احلالية من مخسة فصول وهي كاآليت:
 الفصل األول :يتضمن نبذة تعريفية بالشخصية اليت مت اختيارها ملوضوع هذا الكتاب مع
الرتكيز على أهم احملطات ِف حياة أ.د .فوزية العبد الغفور.
 الفصل الثاِن :يناقش بذور املنهجية البحثية الرتبوية املبثوثة ِف انتاج أ.د فوزية يوسف العبد
الغفور العلمي ِف حماولة لتجليتها ورصد تطورها من خالل ربطها باألدبيات املتعلقة
بالتاريخ الرتبوي العام والتعريف بكوكبة من الباحثني الذين احتكت هبم وتفاعلت معهم
علميا.
 الفصل الثالث :فيه نظرات تربوية متنوعة عن املدرسة واملعلم ،وبيئة الطفل ،ودولة الكويت
واألسلوب املطور ،وتعليم البنات قدميا ،ومعلمات رياض األطفال ،والقاعدة البغدادية،
والرتبية اخلاصة.
 الفصل الرابع :حيتوي على مناذج من كتاباهتا :الرتبية ما قبل املدرسية وتطورها ،وتطور
التعليم ِف دولة الكويت.
 الفصل اخلامس :ويضم األفكار املفتاحية الواردة ِف الكتاب ،مث يشمل الفصل على
اخلامتة واملراجع وصور متنوعة.
أسأل املوىل سبحانه أن يبارك ِف هذه الدراسة وأن جيعلها مادة توثيقية وحتليلية لشخصية
نسائية وطنية رائدة ،وأن تصبح الدراسة الراهنة خطوة حمفزة للبحث العلمي بغية حتقيق
أ.د لطيفة حسين الكندري

طموحاتنا الشخصية وتطلعاتنا الوطنية.
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الفصل األول
دواعي الكتابة في هذا الباب
إن األستاذة القديرة أ.د فوزية يوسف العبدالغفور
عالمة بارزة ِف تاريخ الرتبية الكويتية إذ زودت املكتبة
العربية بإصدارات رصينة ،ووثقت بدقة فائقة تاريخ الرتبية
والتعليم ِف دولة الكويت ِف القرن املاضي .لقد
استخدمت مناهج ِبثية راسخة لتصل إىل مقاصدها اذ
استعانت باملنهج التارخيي واملنهج الوصفي .كما أهنا -
حفظها اهلل ورعاها  -صاحبة مسرية حافلة ِف خدمة قضايا الطفولة والسعي ِف تبين
اَّلجتاهات الرتبوية املعاصرة اليت من شأهنا حتسني دور مؤسسات التنشئة اَّلجتماعية .مثل
هذه الشخصيات البارزة هي أبرز ذخائر الوطن ،ومن أمجل مفاخر الزمن.
ومن منظور بعض املتخصصني ِف الرتاث الكوييت ،فإن كتابات أ.د .فوزية العبد الغفور
َّلسيما املتعلقة بتاريخ تطور التعليم ِف الكويت والشيخ عبداهلل اجلابر ذات أمهية وخاصة لوزارة
الرتبية اليوم إذ عليها أن هتتم مبثل هذه الكتب وأن تقتين منها كميات تضعها ِف مكتباهتا حىت
يطلع عليها من يشاء من املعلمني والطالب فكتاهبا عن الشيخ عبداهلل اجلابر ،يدل على كل
سين حياته ،فأفاد ،وفتح طرق العلم جلميع الكويتيني دون استثناء
ما قام بتقدميه طوال ِّ
(الغنيم5164 ،م)" .والكتاب سجل جديد ووثائقي يأيت ليزيد املكتبة الكويتية اصداراً من
الصعب على كل باحث ودارس اَّلستغناء عنه( ".القبس5118 ،م) .وإذا كان األمر كذلك
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فإن دراسة هذه الكتابات ومعرفة سبب قوهتا مادة جيدة للباحثني ليقوموا بتحليلها وكشف
جوانب اَّلبداع فيها.
لدى كل انسان حنني ملعرفة األحداث املاضية ومعرفة تاريخ بلده وتطور التعليم فيه إذ
أن التاريخ علم عظيم النفع غزير الفائدة كما ذكر علماؤنا .كتب األستاذ يعقوب عبدالعزيز
الرشيد ِف تصدير كتاب تاريخ الكويت لعبدالعزيز الرشيد :هناك حاجة دائمة ملعرفة التاريخ.
فعلى كل أمة أن تعرف تارخيها مهما كان قريب الزمن أو بعيده .وهبذه املعرفة جتعل األمة من
ماضيها واعظا جينبها الزلل" (ص .)62
وانطالقا من مجيع ما سبق فإن تسليط الضوء على طرف من سرية أ.د .فوزية العبد الغفور
ومسريهتا العلمية ِف غاية األمهية للمربني عموما ،وللجيل اجلديد الطموح على وجه اخلصوص
أمال ِف اقتفاء أثرها اجلميل ،وامتاما جلهدها األصيل.
كثرية هي الدراسات والكتب والتحقيقات الصحفية اليت تتناول تاريخ الكويت وتستند
إىل كتابات األستاذة الدكتورة فوزية العبد الغفور .اعتمد الباحثون على كتبها ِف بناء أِباثهم
وكتابة دراساهتم ألن كتب املؤلفة  -رعاها الرْحن  -منبثقة من منهجية صحيحة ،وريادة تربوية
أكيدة جعلتها تبين دراساهتا عرب التدوين املوثق لوقائع حدثت ِف املاضي .لقد بذلت جهدا
مذهال ِف عملية تدعيم كتبها ودراساهتا ببيانات صحيحة ،واحصاءات دقيقة رغم صعوبة
احلصول على بعضها فلجأت إىل املقابالت الشخصية وإىل املراسالت وأسلوب فحص
الوثائق .ولعل التأِن ِف الكتابة وحسن اختيار املوضوعات والرتكيز على احلقائق من العوامل
اليت سامهت ِف جودة تصانيفها ومؤلفاهتا مما جعل املهتم بالبحث العلمي يقدر جهودها
العلمية حق التقدير.
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لن ُتوض هذه الدراسة التحليلية الوصفية ِف التفاصيل الشخصية املرتبطة ِبياة األستاذة
الدكتورة فوزية العبد الغفور – وأمتىن أن تقوم هي بنفسها بكتابة سريهتا الذاتية كما فعل عدد
من كبار الرتبويني 1ولكنين سأكتفي بإيراد ومضات خاطفة لتتبع أفكارها الرئيسة ولتحليل
دراساهتا وِبوثها من جهة ،ولفحص كتبها من جهة أخرى .تلك اَّلنتاجات األكادميية
بشقيها (البحوث والكتب) تتضمن نظراهتا واسهاماهتا اليت تنطوي على حملات هادفة تكشف
عن جوانب من عطاءات هذه الشخصية املتميزة .وضمن حدود الدراسة الراهنة فإهنا تقدم
مدخال عاما لألفكار الثمينة لشخصية نسائية عرفت هدفها وسعت حنوه  -جبد واجتهاد -
تنمية لذاهتا  ،وخدمة لوطنها.
ومن منظور شخصي فإنين ِف احلقيقة اجنذبت لدراسة هذه الشخصية لعدة أسباب؛
فالدكتورة فوزية هي أختنا الكرمية وصاحبتنا العزيزة ِف قسم األصول واْلدارة الرتبوية ِف كلية
الرتبية األساسية ِف اَليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وَلا حق علينا يتمثل ِف أمهية
التعريف بالرواد من أعضاء القسم 2وإبراز اسهاماهتم ،كما أنين اجنذبت حنو رصيدها الفكري
القائم على توثيق دقائق تاريخ دولة الكويت عالوة على عنايتها بقضايا الطفل.
لقد كانت د .فوزية موفقة ِف اختيار موضوعاهتا وبرهنت األيام على صدق توجهاهتا
فمثال شخصية "الشيخ عبداهلل اجلابر" قامت أ.د فوزية العبد الغفور بتوثيق حياة تلك
1من مثل سعيد إمساعيل علي (5111م) ِف كتابه :هآؤم اقرءوا كتابيه – وكما فعل شيخ الرتبويني العرب الدكتور
حامد عمار عندما سرد سريته الذاتية ِف كتابه "خطى اجتزناها ..بني الفقر واملصادفة ايل حرم اجلامعة" (فاروق،
5161م).
 2سبق يل تقدمي ورقة تعريفية قصرية بالدكتورة الفاضلة سعاد الشبو مبناسبة حصوَلا على جائزة الدولة التشجيعية
لعام 5163م .املقال ِف موقعي على شبكة اَّلنرتنتhttp://latefah.net/artic1.aspx :
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الشخصية الرتبوية املرتامية األبعاد ِف كتاب موسع منفرد ،بذلت فيه جمهودا ملحوظا وظهر
الكتاب بصورة أنيقة نالت اعجاب املختصني واْلعالميني على حد سواء .وبعد فرتة من الزمن
جاءت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) لتكرم الراحل الشيخ عبداهلل
اجلابر الصباح بوصفه رائدا عامليا من رواد التعليم .هذا املوقف يدل قطعا على البصرية الرتبوية
الثاقبة للدكتورة كما يدل على سالمة نظرهتا املستقبلية .ولعل دراساهتا ِف جمال التاريخ هي
اليت أكسبتها مهارة انتقاء املعلومات ودراستها من الزاوية الرتبوية .من املعلوم أن الباحث اجليد
املوهوب صاحب املهارات البحثية هو الذي يقتنص القضايا احليوية اليت تثبت األيام أمهيتها
للمجتمع وضرورة اخلوض ِف مسائلها.
يدرك الباحثون أن دراسة الشخصيات الوطنية املؤثرة ِف مسرية التنمية واْلصالح ،متنحنـا
احلس النقدي ،ومتكننا من حتديد أسـباب القصـور ومـواطن التقصـري ،وإعـادة تقـومي الواقـع بقـيم
أكثر موضوعية وضبطا ،كما حتقق لنا اَّلطالع على التجارب السـابقة الـيت خضـعت لالختبـار
التـ ــارخيي ،فنضـ ــيف عق ـ ـوَّلً إىل عقلنـ ــا ،وجتـ ــارب إىل جتاربنـ ــا ،وتبص ـ ـرنا مبـ ــدى سـ ــالمة وسـ ــائلنا
وجدواها ،وحتقق لنا العربة والعظة ،ومتنحنا الوقاية (انظـر ْحيـداتو5114 ،م ،مقدمـة الكتـاب،
باختصار).
ومن األسباب اليت دعتين للكتابة عن الشخصية املذكورة أن معظم دراسايت تنصب ِف
جمال الفكر الرتبوي حيث أتتبع املسامهات الرتبوية للشخصيات املتميزة من اجلنسني قدميا
وحديثا ،شرقا وغربا .ومنذ أكثر من  63سنة وأنا أقوم بتدريس مقرر تطور الفكر الرتبوي
اْلسالمي وأجد أمهية بالغة ملثل هذه املقررات املهنية ِف كليات اعداد املعلم .واحلمد هلل
قدمت خالل مسرييت العلمية ِف هذا اجملال دراسات أكادميية كثرية عن شخصيات عديدة
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منها :اَّلمام الشافعي ،والشيخ يوسف القناعي والشيخ عبداهلل النوري وحممد الغزايل -القدمي
واجلديد -وبنت الشاطئ وهوارد غاردنر و ويل ديورانت .هذه الدراسات نشرُهتا ِف جمالت
علمية حمكمة ومعظمها موجودة ِف موقعي على شبكة اْلنرتنت :موقع أ.د .لطيفة الكندري
(.)http://www.latefah.net
لقد اعتنت الدكتورة فوزية بالفكر الرتبوي وِف معظم كتبها إشارات ملربني من أهل الكويت
وغريهم من العرب والغربيني ،قدميا وحديثا .هذه جمموعة نقاط التقاء كانت حافزا يل للبدء ِف
هذا الكتاب الذي آمل أن أكون قد خدمت من خالله مكتبتنا الوطنية والعربية على حد
سواء.

نبذة قصيرة عن المسيرة العلمية
اَّلسم :فوزية يوسف العبد الغفور.
الوظيفة احلالية :أستاذة بقسم األصول واْلدارة الرتبوية  -ليسانس آداب وتاريخ وتربية
بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف – جامعة الكويت.
 دبلوم خاص ِف الرتبية بتقدير عام جيد جدا – جامعة الكويت.
 ماجستري ِف أصول الرتبية مع التوصية بطبعها على نفقة اجلامعة – جامعة الكويت.
 دكتوراه فلسفة الرتبية – رياض األطفال – إعداد املعلم  ،جامعة عني مشس  ،مجهورية
مصر العربية.
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اخلربات الوظيفية :
· معيدة بقسم الرتبية – جامعة الكويت .
· مدرسة مبعهد الرتبية للمعلمني واملعلمات بالكويت.
· رئيس قسم الرتبية وعلم النفس.
· عضو هيئة تدريس بكلية الرتبية األساسية .
· رئيس مكتب الرتبية العملية والتدريب امليداِن بالكلية .
· أستاذ مساعد بقسم األصول واْلدارة الرتبوية .
· املشاركة ِف إعداد مشروع إنشاء شعبة إعداد معلمة رياض أطفال – جامعة البحرين –
البحرين .
· مدير مركز القياس والتقومي والتنمية املهنية باَليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
· أستاذ مشارك بقسم األصول واْلدارة الرتبوية .
· املشاركة ِف إعداد مشروع إنشاء كلية إعداد معلمة رياض األطفال  -مسقط سلطنة
عمان.
· إعداد برنامج تدرييب متكامل ملشروع " من كسب يدي  ،األمانة العامة لألوقاف.
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كتبها ودراساتها
نشرت أ.د .فوزية العبدالغفور أربعة كتب ِف جمال الرتبية والتعليم وتندرج حتت باب تربية
الطفل وتاريخ الرتبية والتعليم ِف الكويت وهذه الكتب هي:
 1975 .6تطور التعليم ِف الكويت من سنة ()6975 -6965
 1996 .5الرتبية ما قبل املدرسة وتطورها ِف الكويت.
 2007 .4الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح – سرية عطرة وتاريخ تربوي حافل.
 5163 .3إعداد الروضة كبيئة تربوية.
الكتاب األول هو مبين على رسالة املاجستري ونالت عليه درجة املاجستري من جامعة
الكويت .الكتابان األول والثاِن من ضمن الكتب الدراسية املقررة ِف قسم األصول واْلدارة
الرتبوية ِف كلية الرتبية األساسية.
ولقد أشار األستاذ الدكتور يعقوب الغنيم (5164م) إىل أبرز دراسات أ.د .فوزية العبد
الغفور فكتب اآليت:
البحوث والدراسات:
 1992تقومي برنامج معلم اللغة العربية بكلية الرتبية اَّلساسية ،دولة الكويت.
 1994تقومي برناجمي رياض اَّلطفال بكلية الرتبية األساسية وكلية الرتبية جامعة الكويت،
دراسة ميدانية.
 1995أثر استخدام منوذجي الرتبية العملية املتصل واملنفصل ِف تنمية األمناط السلوكية
التدريسية لطالب كلية الرتبية اَّلساسية بدولة الكويت.
 1997أثر برنامج اعداد معلمة رياض اَّلطفال ِف تنمية اَّلجتاهات اَّلجيابية حنو مهنة
التدريس – بكلية الرتبية اَّلساسية ِف دولة الكويت.
18

17

 1998أساليب التنشئة اَّلجتماعية ِف مرحلة الطفولة املبكرة عند األسرة الكويتية.
 1999دور مركز القياس والتقومي والتنمية املهنية ِف تطوير اداء اعضاء هيئة التدريس /
التدريب باَليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
 2000تقومي برنامج التأهيل الرتبوي ِف اَليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ِف ضوء
اَّلجتاهات احلديثة.
 2001املشكالت اليت تواجه عضو هيئة التدريس وتؤثر ِف مستوى أدائه الوظيفي بكلية
الرتبية اَّلساسية ِف دولة الكويت.
 2001اخلصائص اليت ينبغي أن يتمتع هبا عضو هيئة التدريس من وجهة نظر عينة من
طالب كليات اَليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ِف دولة الكويت.
 2001البيئة املدرسية الفعالة – مع منوذج مقرتح لقياس فاعلية البيئة املدرسية ِف دولة
الكويت.
 2002مشكالت العمل اليت تواجه معلمات رياض األطفال – ِف دولة الكويت.
 2002تقومي الشروط العامة للقبول ِف كليات الرتبية بدول اخلليج العربية.
 2003فاعلية رياض األطفال ِف حتقيق األهداف العامة املوضوعة َلا – ِف دولة الكويت.
وعلق األستاذ الدكتور يعقوب الغنيم قائال "ولعل من املفيد أن نقول عن أعماَلا املذكورة
أعاله ،إهنا ليست كل أعماَلا ،فقد قامت بأعمال كثرية أخرى مل ترد هنا ألهنا  ...ما قدمناه
كاف لإلبانة عن جهود هذه السيدة الفاضلة ،ودليل على انكباهبا على طلب العلم وتعليمه.
وإن إجنازها لكتاهبا عن الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح هبذا اَّلتقان الذي وجدناه فيه هو بث
ِف نفسي احلماس واملبادرة إىل الكتابة عنه ،فهو سفر نادر نعتز بوجود مثله بني كتب أبناء
الكويت...وبعد كل ذلك فإننا ينبغي أن نعرب عن إعجابنا هبذه اجلهود الكبرية اليت بذلتها
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الواقع تستحقها لصربها وإخالصها ِف عملها( ".الغنيم5164 ،م ،بتصرف يسري).

تحدثنا الباحثة عن نفسها
الدكتورة فوزية العبد الغفور
العبدالغفور ،فأوصلتها إىل املكانة العلمية والعملية اليت وصلت إليها ،وهي ِف
حصلت الدكتور

لصربهاربيةوإخالصها ِف عملها( ".الغنيم5164 ،م ،بتصرف يسري).
تستحقهاريخ وت
على ليسانسالواقعآداب وتا

بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف من

جامعة الكويت مث دبلوم خاص ِف
تحدثنا الباحثة عن نفسها
الرتبية بتقدير عام جيد جدا – جامعة
حصلت الدكتورة فوزية العبد الغفور
الكويت .وحصلت على درجة
على ليسانس آداب وتاريخ وتربية
املاجستري ِف أصول الرتبية مع التوصية
بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف من
بطبع رسالتها على نفقة اجلامعة .1أما
جامعة الكويت مث دبلوم خاص ِف
شهادة الدكتوراه فحصلت عليها ِف فلسفة الرتبية – رياض األطفال – إعداد املعلم ،وذلك
الرتبية بتقدير عام جيد جدا – جامعة
من جامعة عني مشس ،مجهورية مصر العربية.
الكويت .وحصلت على درجة
التوصية5112م) العدد األول تقول أ.د فوزية
معرتبوية (
اْلدارة ال
جملة اِفألصول
وِف لقاء مع
أصول والرتبية
املاجستري

عينت كمعيدة مقيمة "بقسم الرتبية " وبعدها
الكويت
بطبعُترجي
العبدالغفور "بعد
اجلامعة– .1أما
جامعةنفقة
رسالتهاِف على

الكويت
ياضمن جامعة
بية ال–رت ربية،
فلسفة الأصرتول
املاجستري ِف
اخلاصاه ِف الرت
إعداد .املعلم ،وذلك
األطفال –
بية ،مثعليها ِف
فحصلت
الدبلومالدكتور
حصلت علىشهادة

وزمياليت من ْحلة املاجستري فتم تعييننا
مجهوريةبنا كث
مشس،رحبت
عنيبية اليت
جامعة الرت
بعدها ،عملتمنِف وزارة
مصررياً العأناربية.
وِف لقاء مع جملة األصول واْلدارة الرتبوية (5112م) العدد األول تقول أ.د فوزية

 1طبع الرسالة على نفقة اجلامعة ،يعين حصوَلا على تقدير جيد جدا وما فوق.

العبدالغفور "بعد ُترجي ِف جامعة الكويت – عينت كمعيدة مقيمة "بقسم الرتبية " وبعدها
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حصلت على الدبلوم اخلاص ِف الرتبية ،مث املاجستري ِف أصول الرتبية ،من جامعة الكويت .
بعدها ،عملت ِف وزارة الرتبية اليت رحبت بنا كثرياً أنا وزمياليت من ْحلة املاجستري فتم تعييننا
 1طبع الرسالة على نفقة اجلامعة ،يعين حصوَلا على تقدير جيد جدا وما فوق.
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ِف معهد املعلمات ( آنذاك )  .وهنا بدأت التحديات اليت اعتربها ِف الواقع إجنازات مهنية
متتالية".
أصبحت رئيسة قسم الرتبية
وتضيف قائلة "بعد عملي بفرتة قصرية ِف معهد املعلمات "
ُ

وعلم النفس" وعلى الرغم من قلة خربيت وصغر سين أعتقد بأنين متكنت من قيادة القسم
بشكل أرضى قياديي املعهد آنذاك هذا باْلضافة إىل اْلشراف على تنظيم وإعداد برنامج
الرتبية العملية خلروج الطالبات وتوزيعهن على املدارس اَّلبتدائية ورياض األطفال .وقد ترأست
مكتب الرتبية العملية مدة تزيد عن (  ) 62سنة متتالية" .
هذه التجربة أكسبت الدكتورة فوزية خربات عديدة وصقلت مواهبها وجعلتها تراقب
بدقة صلة الدراسات النظرية ِف عمل املعلم ميدانيا أثناء تدريبه ،ومن جهة أخرى جعلتها
تكتشف النقص الذي قد يتعرض له املعلم أثناء اعداده ِف الكليات الرتبوية" .تشغل الرتبية
العملية مكانا بارزا ِف برنامج إعداد املعلم واملتدرب .فهي اخلربة العملية املقصودة اليت تتضمن
التدريب واملمارسة ِف مواقف تعليمية حقيقية .كما حتتوي الرتبية العملية على عمليات
توجيهية وتقوميية ينهض هبا مشرفو الرتبية العملية.
وتعد الرتبية العملية اخلربة املقصودة اليت مير هبا الطالب بعد أن يتلقى ِف كليته العديد من
األسس واملبادئ النظرية من خالل املقررات الدراسية .يسهم مكتب الرتبية العملية اسهاما
فعاَّل ِف توفري الفرص املناسبة لتدريب معلمي وموظفي املستقبل على العمل املشرتك
واجلماعي كفريق عمل متكامل وليس كأفراد متنافسني أو رمبا متعارضني مما يؤدي إىل
إكساهبم املهارات واخلربات املهنية واَّلجتماعية الالزمة ملمارسة املهنة.
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المؤتمرات والمهمات العلمية
شاركت أستاذ دكتور فوزية العبد الغفور ِف عدد من املؤمترات واملهمات العلمية داخل
الكويت وخارجها منها مؤمتر "تطوير تربية الطفولة املبكرة ِف الوطن العريب ِف ضوء معايري
اجلودة واَّلعتماد" ِف مجهورية مصر العربية ِف العام .5118
فيما يلي إشارة لعدد من تلك املؤمترات واملهمات العلمية:

6979

مؤمتر التعيينات الرتبوية – دمشق  ،اجلمهورية العربية السورية.

6995

املؤمتر العام الثاِن للمناهج – دولة الكويت  ،مارس.

6993

مؤمتر "التدريب واملستقبل"  ،دولة الكويت.

6993

مؤمتر الرتبية واْلعالم  ،القاهرة  ،رابطة الرتبية احلديثة جامعة عني
مشس.

6991

ندوة "دور املدرسة واألسرة واجملتمع ِف تنمية اَّلبتكار" ،كلية الرتبية
–جامعة قطر.

6991

املؤمتر الدويل – لصياغة املستقبل "التدريب والتنمية ِف القرن
احلادي والعشرين"  ،القاهرة.

6991

مؤمتر "تنمية الثروة البشرية – استثمار"  ،عضو جلنة التقومي.

6997

مهمة علمية إىل جامعة University of Technology
) (U.TS.سيدِن – اسرتاليا.

6998
22

عضو اللجنة العليا للمؤمتر الدولية لطفل الروضة  ،دولة الكويت
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(من  62-64أبريل).
5111

مؤمتر الطفولة العربية "الواقع وآفاق املستقبل"  46 – 59أكتوبر ،
مجهورية مصر العربية.

5115

املؤمتر الوطين لتطوير التعليم العام  ،دولة الكويت 53 – 56 ،
أبريل  ،عضو جلنة إعداد املعلم.

خدمة المجتمع
وعلى الرغم من انغماس أ.د فوزيه العبد الغفور بإجراء البحوث والدراسات امليدانية،
إَّل أن هذا األمر مل يبعدها عن القيام بدورها العلمي ِف خدمة اجملتمع ومؤسساته ذات
العالقة فعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن أسهمت ِف املشاركة والعمل مع جلان
متنوعة ونذكر منها على سبيل املثال ما يلي:
األنشطة :لجان الهيئة:
6991

رئيس اللجنة الرئيسية ملشروع التقومي الذايت بديوان عام اَليئة.

6999

عضو اللجنة العليا ملتابعة تنفيذ توصيات ومقرتحات مشروع التقومي
الذايت باَليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

– 6999
5111

عضو جلنة وضع اسرتاتيجية حتديد احتياجات كليات اَليئة من ْحلة
املاجستري والدكتوراه.

 – 6999حىت عضو جلنيت البعثات والتعيينات بقسم األصول واْلدارة الرتبوية
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اآلن
5115

بالكلية.
رئيس جلنة إنشاء قسم لرياض األطفال بكلية الرتبية األساسية.

لجان وزارة التربية:
– 6994
6999
– 6994

عضو جلنة مشروع توثيق التعليم ِف دولة الكويت  ،وزارة الرتبية
مبشاركة مركز البحوث والدراسات الكويتية ،الكويت.
عضو جلنة هيئة حترير ملشروع توثيق التعليم.

6999
– 6994

عضو جلنة مراجعة مشروع توثيق التعليم.

6999
6999

عضو مشروع التقومي الشامل للمدرسة ِف دولة اخلليج العربية املركز
العريب للبحوث الرتبوية.

5116

عضو جلنة دراسة نظام معلم اجملموعة ِف املرحلة اَّلبتدائية  ،وزارة
الرتبية.

5116

عضو جلنة تطوير املرحلة اَّلبتدائية  ،وزارة الرتبية.

5115

عضو جلنة تطوير برامج إعداد وتدريب املعلمني ِف دولة الكويت.

5115

عضو جلنة إعداد املعلم وتدريبه – املؤمتر الوطين لتطوير التعليم العام
بدولة الكويت – وزارة الرتبية.
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5115

عضو جلنة تعليم اليافعني والراشدين – اللجنة الوطنية الكويتية
للرتبية والعلوم والثقافة ،وزارة الرتبية.

5115

عضو جلنة مشروع برنامج تعليم مبادئ القراءة والكتابة واللغة
اْلجنليزية واحلساب ِف رياض األطفال ،وزارة الرتبية.

5115

عضو جلنة بناء مناهج الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية ،وزارة الرتبية.

5114

رئيس فريق عمل بناء مناهج الرتبية الوطنية والتنشئة املدنية (أهداف
رياض األطفال).

لجان ومشاركات أخرى:
6981

اْلشراف على التدريب امليداِن لطلبة معهد الكويت للتكنولوجيا –
اَليئة العامة للتعليم التطبيقي – الكويت.

6988

ُتطيط وتنفيذ ومتابعة وتقومي اخلطط الرتبوية ،املعهد العريب
للتخطيط – الكويت.

6996

املشاركة ِف إعداد مشروع نشأة شعبة إعداد معلمة رياض األطفال
– جامعة البحرين – البحرين.

6994

عضو ِف جهاز الدراسات والبحوث اَّلستشارية بالديوان األمريي.

6991

دورة "مكونات تنمية وتأهيل كفاءة وفاعلية اْلدارة العليا" (مايو –
يونيو)  ،الكويت.

6997

دورة "مهارات مسئويل التدريب" ،يونيو  ،الكويت.

6997

دورة "األداء التدريسي الفعال"  ،ديسمرب  ،الكويت.
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6999

املشاركة ِف إعداد مشروع إنشاء كلية إعداد معلمة رياض األطفال
– مسقط  ،سلطنة عمان.

 5111 - 91عضو جلنة مشروع قانون الرتبية اَّلقتصادية واَّلجتماعية ،جملس
الوزراء.
5111

عضو جلنة تعليم وتشغيل املعاقني ِف دولة الكويت.

5115إعداد برنامج تدرييب متكامل ملشروع "من كسب يدي" ،األمانة
2002– -5116
2001
العامة لألوقاف.
5115

دورة "التعامل مع الضغوط احلياتية".

5113

جلنة حتكيم الكتاب جلائزة معرض الكتاب العريب التاسع والعشرين،
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

5113

جلنة تقومي األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس جبامعة الكويت
للعام الدراسي 5112/5113م.

5112

عضو "جلنة التحقيق" ألعضاء هيئة التدريس بكليات اَليئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.

5112

رئيس "جلنة تظلمات" أعضاء هيئة التدريس بكليات اَليئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.

5117

رئيس جلنة استحداث قسم رياض األطفال ِف كلية الرتبية األساسية
بقرار الكلية رقم 5117/658م  ،بناء على توصية جلنة الشئون
العلمية بالقطاع ِف 5117/1/57م.
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أطروحة الدكتوراه
ركزت د .فوزية ِف رسالتها ِف الدكتوراه على أسباب اخنفاض مستوى أداء معلمات رياض
األطفال ِف دولة الكويت وتناولت "هذه الدراسة أمهية مرحلة رياض األطفال ومدى احلاجة
إليها وأصوَلا الفلسفية وأسسها النفسية وما يرتبط بذلك من آراء وأفكار الفالسفة وعلماء
النفس الذين اهتموا برتبية األطفال وتعليمهم ِف تلك الفرتة العمرية املبكرة.
واستعرضت الباحثة أهم اَّلجتاهات العاملية املعاصرة ِف اعداد معلمة الروضة وتناولت
بالتحليل مدى استفادة دولة الكويت من هذه اَّلجتاهات ِف اعداد معلمة الروضة .وقد
استخلصت الباحثة نتيجة مؤداها أن معظم اَّلجتاهات العاملية أصبحت تركز على اعداد
معلمة الروضة على املستوى اجلامعي  ،وِف هناية الدراسي تقرتح الباحثة برناجما ْلعداد معلمة
رياض األطفال ِف دولة الكويت تناولت فيه أسس بناء الربنامج وأهداف الربنامج ،مكونات
الربنامج ،أعضاء هيئه التدريس والطالبات والتكامل والرتابط ِف الربنامج مبا َّل يسمح باخللل
ِف الرتبية العملية من حيث التنظيم واَّلشراف والتقومي".
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مع مجلة "أصول"
قام قسم األصول واْلدارة
الرتبوية بإصدار جملة أصول ِف العام
 5112وتضمن العدد لقاءا مع
أ.د .فوزية العبدالغفور وبغرض
التوثيق َلذه الشخصية سوف أضع
املادة العلمية هنا امتاما للفائدة.
فيما يلي نص ذلك اللقاء مع
اختصار يسري علما بأن اللقاء
منشور على شبكة اَّلنرتنت ِف موقع اَليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:
http://www.paaet.edu.kw/old/bec/meg2.htm#_Toc944
27617
لقاء مع أ .د فوزية العبدالغفور
التحقت أ .د فوزية يوسف العبدالغفور بالعمل الرتبوي منذ السبعينات من القرن املاضي
وسامهت ِف إثراء الساحة الوطنية فكرا ،وِبثا ،وكتابة ،وتعليما ،وإدارة .فيما يلي نص احلوار
الصريح والثري مع املربية الفاضلة أ .د فوزية يوسف العبدالغفور.
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س – 6كيف بدأمت مشواركم العلمي وما التحديات اليت واجهتكم ِف حياتكم العملية ؟
* بعد ُترجي ِف جامعة الكويت – عينت كمعيدة مقيمة "بقسم الرتبية " وبعدها
حصلت على الدبلوم اخلاص ِف الرتبية ،مث املاجستري ِف أصول الرتبية ،من جامعة الكويت .
من هنا بدأ التحدي األول يل ِف حيايت العملية حيث خريتنا اجلامعة إما استكمال الدراسة ِف
اخلارج ( أمريكا أو إجنلرتا ) أو ترك اجلامعة  ،وعلى الرغم من إننا نستطيع رفع قضية على
جامعة الكويت اليت أخلت بأحد شروط التعيني آنذاك  ،إَّل إننا حنن جمموعة من املعيدين
واملعيدات املقيمات  ،آثرن ترك اجلامعة  ،دون املطالبة ِبقنا من استكمال الدراسة فيها "
عملت ِف وزارة الرتبية اليت رحبت بنا كثرياً أنا وزمياليت من ْحلة
كمعيد مقيم" .بعدها ،
ُ
املاجستري فتم تعييننا ِف معهد املعلمات (آنذاك )  .وهنا بدأت التحديات التالية اليت اعتربها
ِف الواقع إجنازات مهنية متتالية .
بعد عملي بفرتة قصرية ِف معهد املعلمات " أصبحت رئيسة قسم الرتبية وعلم النفس "
وعلى الرغم من قلة خربيت وصغر سين أعتقد بأنين متكنت من قيادة القسم بشكل أرضى
قيادي املعهد آنذاك هذا باْلضافة إىل اْلشراف على تنظيم وإعداد برنامج الرتبية العملية
خلروج الطالبات وتوزيعهن على املدارس اَّلبتدائية ورياض األطفال  .وقد ترأست مكتب الرتبية
العملية مدة تزيد عن (  ) 62سنة متتالية .
س – 5ما أهم اْلجنازات اليت متت باملعهد بعد عملكم به ؟

* وبعد عملي بسنة واحدة مت تطبيق " نظام املقررات " ِف املعهد  ،وقد كان هذا النظام
جديداً على العاملني باملعهد من أعضاء هيئة التدريس أَّل أن التعاون الذي مت بني إدارة املعهد
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وقسم التسجيل وبيننا ( األساتذة ) متكنا من تطبيق هذا النظام بشكل جيد ومت توزيع
املقررات الدراسية على الفصول الدراسية األربعة .
كما كنا نضع سنوياً ُتصصاً علمياً جديداً وذلك بإنشاء شعب ذات ُتصصات علمية
جديدة الواحدة تلو األخرى  .بدأنا بإنشاء شعبة " رياض األطفال " مث شعبة اَّلقتصاد املنزيل
 ،شعبة املكتبات والتقنيات الرتبوية ،الرتبية الفنية والرتبية الرياضية والديكور والكهرباء  .ومجيع
هذه التخصصات كانت حتتاج إىل مقررات دراسية َلا حمتويات علمية جديدةَ ،لذا كانت
هناك جلأن تعمل ليل هنار ْلجناز هذه املهمة وكنا نعمل مجيعاً بروح الفريق الواحد  ،بدعم
وتشجيع من إدارة املعهد ِف تلك الفرتة املمثلة ِف أ.د مرزوق الغنيم واألستاذة مرمي اخلالد .
مديرة معهد املعلمات آنذاك.
س – 4كيف حتولت الدراسة ِف املعهد من نظام السنتني إىل نظام األربع سنوات ؟ ومىت
مت ذلك ؟
* أعتقد إنه اْلجناز األهم لنا ِف املعهد حينما حتولت الدراسة من نظام السنتني إىل نظام
 3سنوات وذلك ِف العام  6981كان أمامنا التحدي الكبري وهو إعداد مقررات دراسية،
للسنتني اجلدد ،خاصة وأن النظام سيبدأ تطبيقه أو تنفيذه ِف السنة التالية وهكذا بدأ تشكيل
اللجان ْلعداد املقررات اجلديدة للسنة الثالثة والرابعة ِف كافة التخصصات الدراسية املوجودة،
وأذكر أن مجيع هذه اللجان التطوعية أهنت إعداد املطلوب قبل هناية السنة .وباملناسبة منذ
ذلك احلني مل حيدث على املقررات الدراسية أي تطوير أو إعادة نظر مع ما هو مستحدث
علمياً وتربوياً أو مبا يتناسب مع حاجة السوق احمللي للعمل  ،حيث أن اَّلجتهادات
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الشخصية من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس ِف تعديل املقررات اليت يقومون بتدريسها َّل
تعد من (وجهة نظري) تطويراً شامالً حملتويات املقررات .
فمثالً مقررات ( شعبة رياض األطفال ) منذ إعدادها لنظام  3سنوات ،مل يطرأ عليها أي
تعديل  ،من إضافة أو تغري أو غريه  ،وعلى الرغم من املشروع الذي قدمناه منذ سنتني لعميد
الكلية بتحويل الشعبة إىل قسم قائم بذاته  ،ومن مث السعي إىل إعادة النظر بشكل شامل ِف
مجيع ما يطرح حاليا من مقررات هذا التخصص املهم ِف الكلية  .وما زلنا ننتظر؟؟

س  – 3كيف ميكن من وجهة نظركم حتسني مستوى تربية الطفل ِف مدارس رياض
األطفال ؟
* إنين أومن وبشكل كبري بدور املعلم ِف العملية الرتبوية بشكل عام وبدور معلمة الروضة
بشكل خاص  ،وحىت ميكن حتقيق هذا اَلدف أرى إنه َّلبد من احلرص على اختيار
املتقدمات لشعبة رياض األطفال والتأكد من مدى توافر الرغبة الصادقة للعمل مع األطفال
وتوافر املواصفات املطلوبة عند املقبوَّلت من خالل تطبيق اَّلختبارات املقننة واملقابلة
الشخصية اليت تؤدي ِف هناية األمر إىل انتقاء أفضل الراغبات ِف هذه الشعبة  .كما إنين أمتىن
من كل قليب أن يعاد النظر ِف مقررات هذه الشعبة وتعديلها مبا يتناسب مع التطورات اليت
متت على رياض األطفال من حيث املنهج والطرق واألساليب والتقنيات احلديثة  ،بينما ما
زالت الكلية تقدم مقررات دراسية أعدت منذ العام  ،6981وعندما يتم ذلك سوف يتم
إعداد معلمة مؤهلة بشكل جيد تسهم ِف حتسني مستوى تربية الطفل ِف رياض األطفال
وهبذه املناسبة أناشد وزارة الرتبية بعدم تعيني معلمات لرياض األطفال من ْحلة التخصصات
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الدراسية املتنوعة "من علم النفس  ،الشريعة  ،جغرافيا  ،تاريخ  ..اخل " فالعمل ِف الروضة
ليس مبهمة سهلة أو بسيطة حىت توكل لكل من يرغب هبا .أن جناح العملية الرتبوية التعليمية
يرتبط إىل حد كبري باملعلمة املؤهلة خرجية شعبة رياض األطفال سواء من كليتنا أو كلية الرتبية
جبامعة الكويت اليت أعدت خصيصاً للتعامل مع خصائص طفل الروضة وطبيعته ِف ضوء
فلسفة وأهداف هذه املرحلة من خالل برنامج ومناهج دراسية تدربت عليها املعلمة.
س – 2كيف ميكن من وجهة نظرك تطوير كليات الرتبية ومؤسسات إعداد املعلم ؟
* إذا اتفقنا بأن املعلم هو الركيزة الرئيسة ِف العملية التعليمية الرتبوية فإن دور هذه
الكليات مزدوج ..كيف ؟ أوَّلً عليها احلرص على معلم املعلم من حيث ُتصصه وتأهيله
بالصورة املطلوبة حىت يكون عامالً مساعداً لتطوير دور الكلية ِف إعداد املعلمني ذوي كفاءة
عالية وهنا أرى أن عضو هيئة التدريس بكليات الرتبية َّل يعتمد فقط على ُتصصه العلمي
وشهاداته العليا  ،فمهمة التدريس حتتاج إىل مهارات قد َّل تتوافر لديه فتوصيل املعلومة
والقدرة على الشرح الواِف واختيار األسلوب املناسب ِف طرق التدريس باْلضافة إىل عملية
التقومي سواء للطالب أو املنهج مجيعاً مهارات مل يتدرب عليها من قبل ،كما أن التعامل مع
الطالب بأسلوب إجيايب وفعال  ،أساسي لنجاح عضو هيئة التدريس ولذا أعتقد أن الدورات
التدريبية ِف هذا اجملال أمر ضروري ألساتذة كليات الرتبية .
أما بالنسبة للطالب املعلمني فإنه من الضروري  ،احلرص أيضاً (كما سبق وذكرت)
على انتقاء أفضل املتقدمني من خالل إجراء املقابالت الشخصية املوضوعية  ،وإجراء
اَّلختبارات املقننة اليت من شأهنا الكشف عن أفضل العناصر املتقدمة  ،وليس اَّلكتفاء
باَّلعتماد على درجات الثانوية العامة ،باْلضافة إىل إجراء بعض التعديالت على نظام
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الدراسة مثالً السنة األوىل دراسة عامة مث يلي ذلك دراسة املواد التخصصية  ،ملن لديه الرغبة
اَّلستمرار ِف التخصص واملهنة .
س – 1كيف تقومني واقع و أوضاع الكلية ِف الوقت احلاضر ؟
* أرى أن الكلية ِف الوقت احلاضر قد حققت إجنازات كثرية وعظيمة منها على سبيل
املثال األعداد الكبرية من أعضاء هيئة التدريس من الكويتيني الذين كان للكلية دور كبري ِف
إعدادهم و تأهيلهم وإرساَلم ِف بعثات دراسية للخارج ويسهم هؤَّلء حالياً بدور كبري ِف
حتقيق األهداف احملددة للكلية  ،كما مت إنشاء أقسام علمية جديدة َّ ،ل شك إهنا تسد
احتياجات اجملتمع الكوييت و أمتىن أن َّل تضيع هذه اجلهود املبذولة بسبب بعض السلبيات
اليت أعتقد إهنا تؤثر على مسرية العمل الرتبوي بكليتنا .

س – 7ما هي أهم السلبيات ؟ هل ميكن التطرق َلا ؟
* منها على سبيل املثال  :مجود املقررات الدراسية وعدم تطويرها منذ سنوات  ،وعدم
تفرغ رؤساء األقسام العلمية للقسم العلمي واحلرص على التواجد وحتقيق التطوير والتجديد
للقسم ( مع العلم أن هناك نائباً له ) وباملناسبة أعتقد أن األسلوب املتبع حالياً ِف استمرار
رئيس القسم مبنصبه مدة أربع سنوات متتالية !! مهما كان مستوى أدائه ِف إدارة القسم ودوره
ِف اْلجناز والفاعلية يشكل سبباً مباشراً ِف مجود األقسام العلمية وركودها ذلك خاصة مع
خلو األقسام العلمية من التقارير السنوية اليت تصف اْلجناز والنمو السنوي للقسم .كذلك
انشغال أعضاء هيئة التدريس بالساعات الزائدة واَّلنتدابات اخلارجية ،والعمل خارج الكلية
مع رفض الغالبية منهم تطبيق استبانة األداء التدريسي  .وخلو األقسام العلمية من تقارير
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سنوية تصف مستوى أدائهم  .أضف إىل ذلك عدم صالحية األقسام العلمية املمثلة ِف
اللجان اليت تعمل بالقسم ِف إدارة أمورها وشئوهنا العلمية والفنية واَّلدارية ،مما يعين أن القسم
العلمي أصبح غري قادر على إدارة شئونه دون تدخالت خارجية .كما يزعجين كثرياً حينما
أمسع ما يتداوله املسئولون ِف الدولة عن تدِن مستوى اخلرجيني وعدم تدرهبم على القيام بالدور
املطلوب منهم  ،مما يعين إننا فعالً ِباجة ماسة إىل دراسة أهم التحديات اليت تعيق عملنا
التعليمي والرتبوي ِف إعداد الكوادر الفنية املطلوبة خلدمة اجملتمع الكوييت  .والعمل على
معاجلة تلك املعوقات والقضاء عليها ووضع األسس العلمية السليمة من أجل توفري اخلريج
املناسب الذي يليق بسمعة اَليئة ودورها ِف حتمل مسئولية إعداد وتأهيل الوظائف املطلوبة
منها على الوجه األمثل واألكمل  .أضف إىل ذلك مستوى املباِن والتجهيزات واألثاث
املخصص ألعضاء هيئة التدريس والغرف الدراسية مجيعاً مبستوى َّل يتناسب مع املواصفات
املناسبة للمؤسسات العلمية األكادميية  ،و أيضاً اخلدمات اليت تقدم للهيئة التدريسية؛ أماكن
اسرتاحة ولقاءات وكافترييا  ...مجيع هذه األشياء حدث عنها وَّل حرج !! ...

س – 8كلمة أخرية ! ...
* أمتىن من كل قليب اَّلزدهار والنمو للكلية اليت عشت فيها أمجل األيام وَلا ذكريات
سعيدة مع زمالء وزميالت الكثري منهم تركوا الكلية ومل يبق هبا إَّل القليل منهم  .و أرجو من
الزمالء والزميالت اجلدد أن يكملوا مشوار الرسالة ويعملوا بكل جهد وإخالص لتحقيق
الفاعلية والنجاح لكلية الرتبية األساسية.
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مجموعة رائدة في كلية التربية األساسية
ِف مقال للدكتور حسن املوسوي حتت عنوان كلية الرتبية األساسية أشار فيه الكاتب إىل
أن هذه كلية الرتبية األساسية مرت بسلسلة من التطورات وأن أ.د .فوزية العبد الغفور مع عدد
من أعضاء هيئة التدريس قاموا جبهود مشكورة" .منذ بدأت مبعهد للمعلمني بعد املتوسط ،مث
مبعهد للمعلمني بعد الثانوية ،كان نظام الدراسة فيها سنتني حيصل الطالب على شهادة دبلوم
معهد املعلمني ،مث إىل كلية الرتبية األساسية ،ونظام املقررات حيصل فيها الطالب على شهادة
البكالوريوس".
ومما ورد ِف املقال املذكور عن اجملموعة الرائدة ِف كلية الرتبية األساسية ما يلي:
"وعند ذكر مرحلة التطور والتغري ،فالبد من ذكر أمساء اجملموعة الرائدة اليت عملت جبد،
وواصلت الليل بالنهار من أجل اعداد هذه الكلية إىل النور ،مثل األخوات الفاضالت :أ.مرمي
اخلالد ،أ.غنيمة املهيين ،أ.نورية الصاحل ،أ.د.فوزية العبدالغفور ،أ.د .عدلة املطر ،أ.د.مرزوق
الغنيم ،د.عبدالعزيز أكرب ،د.حسني أيوب ،املرحوم د.علي عسكر .كان َلم دور كبري ِف
إنشاء ُتصصات علمية جديدة ِف الكلية"
ويستخلص الكاتب العرب املستفادة فيقول "اجلميع كانوا يعملون لتحقيق هدف واحد
جتمعهم احملبة واأللفة والوَّلء واَّلنتماء للكلية ،لذا ليس مستغرباً أن تقوم الكلية على أساس
متني وإعداد معلمني ومعلمات أكفاء ،استطاعوا أن يتحملوا املسؤولية ،ووصلوا اآلن إىل أعلى
املراتب واملراكز ِف البالد".
لقد شاركت د .فوزية زمالءها وزميالهتا ِف بناء مناهج هذه الكلية ويطلق د .حسن املوسوي
على ذلك الوقت بالعصر الذهيب فيقول "حنن إذ نذكر تاريخ الكلية الذهيب واألفراد الذين كان
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َلم الدور ِف البناء والتطوير ،منين النفس بأن تعود األيام اجلميلة ...وختاماً كل الشكر
والتقدير لرواد الكلية األساتذة األفاضل من الرجال والنساء ،ملا قاموا به من أعمال مميزة
مازالت حمفورة ِف أذهان كثري من املهتمني بالكلية ،ودعوة خالصة للزمالء ،الكلية تطالبكم
باملزيد واملزيد والعمل من أجل حتسني مسعتها وصورهتا ،فهي باقية وحنن مجيعاً زائلون".
(األربعاء  65يناير  ، 5166العدد .)64263
إن البحث عن اجلوانب اْلجيابية وابرازها صورة من صور الوفاء .هناك أمساء وطنية كثرية مل
تذكر هنا ألنه يصعب حصرها ِف هذه العجالة ولكن الفكرة األساسية هنا أن التجديد سنة
احلياة وأن استكمال ما أسسه الرواد من األمور احلامسة ِف مناء املؤسسات.
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نموذج توصيف مقرر
إعداد الروضة كبيئة تربوية
رقم املقرر  :ت.ر 555
اسم املقرر  :إعداد الروضة كبيئة تربوية
عدد الوحدات  4 :وحدات
عدد الساعات  3 :ساعات
نوع املقرر :اجباري ُتصصي
املتطلب املسبق  :مدخل إىل الرتبية املبكرة ()615
توصيف املقرر :
يتناول هذا املقرر التعريف مبا يلي :
* مبىن الروضة وأقسامه املختلفة
* املوقع وأمهيته .
* املنظر العام للروضة
* عالقة بناء الروضة ومرافقها وتأثيثها وجتهيزها مبا حيتوي عليه من أنشطة وبرامج من
ناحية وِباجات طفل املرحلة وخصائصه اجلسمية واحلركية والعقلية والنفسية واَّلجتماعية
ومبطالب منوه من ناحية أخرى .
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* املهام واملسئوليات الفنية واْلدارية للعامالت اليت جتعل الروضة بيئة تربوية حمببة إىل
الطفل وحمققة ألهداف املرحلة .
* التدريبات اليت تنمى لدى الطالب مهارات إعداد الروضة كبيئة تربوية .
أهداف املقرر :
 التعرف على أشكال البيئات املختلفة لطفل الروضة وكيفية تطويرها
 التعرف على مبىن الروضة ومرافقها نظريا وميدانيا وكيفية جتهيز وإعداد الفصل
حىت يكون بيئة تربوية جاذبة وفعالة .
 التعرف على العامالت ِف الروضة ودراسة املسئوليات والواجبات املنوطة هبن
واملهارات املرتبطة بطبيعة أعماَلن .
 تدريب الطالبة ميدانيا على اَّلحتياجات املتكاملة للروضة من ناحية املبىن والناحية
اْلدارية والفنية والرتبوية .
التقومي :
 % 52ملشروع ميداِن
 % 62للحضور واملشاركة
َّ % 51لختبار منتصف الفصل
َّ % 31لختبار حتريري ِف هناية الفصل
مع أطيب حتيات أ.د فوزية العبد الغفور
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الفصل الثاين
بـذور المنهجية التربوية
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الفصل الثاني
بذور المنهجية التربوية
احلياة اجلامعية فرصة مثينة لتكوين الشخصية العلمية وتوسيع املدارك .كانت جامعة
الكويت زاخرة بعمالقة الفكر وجنوم املعرفة عندما بدأت دكتورتنا طلب العلم ِف جامعة
الكويت .ومن األمهية مبكان أن نذكر أن دكتورتنا الفاضلة فوزية العبد الغفور ،هنلت ِف حياهتا
اجلامعية من علم عدد كبري من العلماء ينتمون إىل ُتصصات متعددة ،وأيضا هم من أقطار
شىت مثل مصر وسوريا والعراق .حتت اشرافهم مترست الدكتورة فوزية ِف أداء البحوث املنهجية
واكتسبت مهارات البحث وَّل شك أن من أفضل النعم ِف كل زمان أن يعثر اْلنسان على
معلم بصري ينهض بطاقات طلبته ويوجههم بإخالص حنو مقاصدهم حسب ميوَلم وحاجات
اجملتمع وتطلعاته.
درست أ.د .فوزية العبدالغفور عند عدد من املربني واملؤرخني النوابغ وتتلمذت على
كتبهم وحواراهتم وتوجيهاهتم وأِباثهم  ،وصاغت شخصيتها العلمية وتكونت ِف ضوء
خربات ثرية ،ومن هؤَّلء الرواد:
 .6أمساء أساتذة التاريخ  :عبداحلميد زايد  -حممد عواد  -شاكر مصطفي  -حسن
جنم.
 .5أساتذة الرتبية  :جواد رضا ،حممد ناصر  ،فكري ريان.
وِف هذا املقام نذكر نبذة موجزة عن سرية ثالثة علماء من أولئك العلماء األفذاذ الذين
استفادت منهم الدكتورة فوزية العبد الغفور:
 -6الدكتور حممد جواد رضا،
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 -5والدكتور حممد ناصر،
 -4والدكتور شاكر مصطفى.
محمد جواد رضا
املفكر الرتبوي محمد جواد رضا (5165-6946م)
"من أبرز العلماء العرب املتخصصني ِف جمايل التعليم والرتبية
أفىن جل حياته ِف معاجلة قضايا األمة العربية وقد ُترج على يده
الكثري من الباحثني ِف جمال الرتبية" .جاء حممد جواد رضا
للكويت ِف العام  6918و "ِف الكويت كان بداية مرحلة
اَّلستقرار اليت استمرت حىت سنة  ، 1991فخالَلا حاز على
درجة األستاذية  -6919-مث أصبح عميدا لكلية اآلداب والرتبية ...حقبة الكويت كانت
حافلة مبسامهاته الفكرية الكبرية ِف عدة أوجه منها عمله كمدير للبحوث العلمية لربنامج افتح
يا مسسم الناجح  6978-إىل -6981ومشاركته بتأسيس اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة
العربيةً عام ( 6981رضا5162 ،م).

ومن أبرز مؤلفاته:
 .6فلسفة الرتبية وأثرها ِف تفكري معلمي املستقبل :دراسة جتريبية .جامعة الكويت .
 .5الرتبية والتبدل اَّلجتماعي ِف الكويت و اخلليج العريب .الكويت :وكالة
املطبوعات.
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 .4العرب والرتبية و احلضارة -دراسة ِف الفكر الرتبوي املقارن .الكويت :مكتبة
املنهل.
 .3الفكر الرتبوي اَّلسالمي-مقدمة ِف األصول العقالنية و اَّلجتماعية .القاهرة:
دار الفكر العريب.
 .2معركة اَّلختالط ِف جامعة الكويت-دراسة ِف الفكر اَّلجتماعي الكوييت.
الكويت :شركة الربيعان .
 .1اْلصالح اجلامعي ِف اخلليج العريب  .الكويت  :شركة الربيعان للنشر والتوزيع.
 .7أئمة الفكر الرتبوي اْلسالمي  .الكويت ذات السالسل .
واجلدير بالذكر أن ابن الدكتور حممد جواد رضا (د .سامر الذي يعيش ِف أوهايو)
عندما عرف أنين بصدد اصدار كتاب سيتطرق ِف طياته عن باحثني وعلماء عاشوا ِف دولة
الكويت ،كان ِف غاية السرور والكرم  ...وكتب بتواضع شديد وخلق رفيع :الدكتورة لطيفة
الكندري أحسنت صنعا ِف هذا الفعل الذي يدل على الوفاء ِف حق أولئك العلماء الذين
قدموا منجزات كبرية للرتبية العربية وقدموا أفضل ساعاهتم وجهودهم خلدمة الثقافة وطلبة
العلم...شكرا لكل حميب حممد جواد رضا على مواقفهم النبيلة.
أشكر الدكتور سامر حممد جواد رضا ،على كرمي أدبه ورقي خلقه .ما يلي مقتطفات
من الرسالة العفوية الكرمية مع شيء يسري من التصرف:
[I want to acknowledge] Dr. Latifa Al-Kendary for [the] appreciative
memorial section in her book about those educators who gave their best
and best years of life to their students and genuinely cared over the
people's wellbeing. They wanted to leave an enlightened society at a
higher level. [Thanks] to Dr. Latifa [and to] all Prof. Jawad's colleagues,

42

friends & circles on such a Nobel act of remembering them.
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محمد ناصر
وِف جامعة الكويت عاصرت الدكتورة فوزية العبد الغفور الدكتور حممد ناصر وهو عامل
فاضل له بصماته الريادية ِف علوم الرتبية والتعليم .األستاذ الدكتور حممد ناصر الذي عرف
عنه الدقة ِف العمل وسعة املعرفة والعطاء العلمي .تقلد مناصب عديدة منها :أستاذ وعميد
سابق لكلية الرتبية جبامعة بغداد كما أنه كان رئيسا سابقا لقسم الرتبية جبامعة الكويت .تزخر
املكتبة العربية بكتابات حممد ناصر فهو صاحب كتاب يعد من أوسع الكتب الرتبوية؛ قراءات
ِف الفكر الرتبوي ،والكتاب من جملدين فيهما روائع الفكر العريب واْلسالمي والعاملي .من
املعروف عن األستاذ الدكتور حممد ناصر أنه صاحب خلق عظيم له مست العلماء ويشجع
طلبته على البحث العلمي ويرشدهم حنو دراسة عظماء الرتبية عرب القرونَّ .ل زال طالبه ِف
جامعة الكويت ممن درسوا على يديه يذكرون سريته العطرة.
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رغم كثرة السؤال والتحري ،إال أنين مل أعثر على ترمجة وافية منشورة عن الدكتور حممد ناصر،
املشرف على د .فوزية العبدالغفور يف رسالة املاجستري .وأثناء طباعة كتايب هذا أكرمين اهلل الفتاح
وظفرت بنبذة كافية كتبها فاروق – حفظه اهلل  -ابن الراحل حممد ناصر.
العليم ،الرزاق الكرمي ...
ُ
ولقد قام الدكتور الكرمي :سامر حممد جواد رضا بتسهيل عملية احلصول على البيانات املذكورة
هنا ،فلهما جزيل الشكر والتقدير( .تاريخ احلصول على املعلومات6102-4- 62 :م ،عرب
االمييل).
وألن ترمجة املريب الفاضل حممد ناصر هي سرية علم من أعالم الرتبية العربية املعاصرة ،واات
صلة بذكريات للدكتور يف دولة الكويت ،متتد لقرابة نصف قرن ،عاشها د .حممد ناصر رمحه اهلل
حرصت على توثيق سريته العطرة خدمة للعلماء ،وختليدا لسريهتم العطرة .وسرية هؤالء
يف الكويت،
ُ
الرواد عالمة على أن دولة الكويت عرب تارخيها اجمليد حتتضن نبالء العلماء ،وتنتقي أفضل الكوادر
التدريسية كفاءة ،وخلقا ،وعلما.
محمد ناصر عثمان :الميالد والوفاة

ولد الدكتور حممد ناصر عثمان عام  0100م يف قضاء أبو اخلصيب البصرة ووافته املنية بتاريخ
 ،6116/8/01يف بغداد  -املنصور.
الشهادات والوظائف
خترج من دار املعلمني االبتدائية يف حزيران  0190وعني معلماَ يف مدرسة تطبيقات دار
املعلمني من  0196 -0190اهب إىل بريوت للدراسة ملدة سنتني  0194-0196مث اهب
اىل الواليات املتحدة األمريكية -نيويورك ملدة سنتني  0192-0194للحصول على شهادة

البكالوريوس من جامعة كولومبيا .حصل على شهادة املاجستري من جامعة كولومبيا عام 0191م،
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يف عام  0191عني مدرساَ بدار املعلمني االبتدائية لغاية عام  0191م ،صدر يف 0141/8/4
قرار من وزارة املعارف بتعينه مدرساً بدار املعلمني العالية .ويف  0141/8/01صدر قرار آخر من
وزارة املعارف بتعينه معاوناً للعميد لشؤون االدارة لدار املعلمني العالية .ويف عام  0141عقد
زواجه على ليلى علي نعمان األلوسي .وعني مدير معارف البصرة من  0140/9/2لغاية
0140 /01/06حيث نقل إىل بغداد بسبب استيالء القوات الربيطانية على البصرة .وبعد انتهاء
احلرب الربيطانية  /العراقية يف  0140/2/1عاد اىل مقر عمله يف البصرة.
زيارة الى الكويت قبل العودة الى بغداد
قام بزيارة خاصة مع زوجته إيل دولة الكويت وكان بضيافة عبد اهلل املال وزوجته واألسرة مبن
فيها عميدها املال صاحل .وقد بقي أسبوعاً أو يزيد يف ضيافة عائلة صاحل املال .وأثناء وجوده يف
الكويت زار أمري الكويت الشيخ أمحد اجلابر الصباح يف ديوانيته وكذلك زار الشيخ عبد اهلل اجلابر
الصباح رئيس جملس املعارف الذي أصبح وزيراً للمعارف بعد استقالل الكويت عام .0120
يف العام  0140/01/06رجع إىل بغداد ودرس يف دار
املعلمني العالية لغاية  0146/0/09حيث صدر أمر تعينه
معاوناً لعميد دار املعلمني العالية يف شؤون اإلدارة لغاية
 .0142/1/4عني مدرساَ بدار املعلمني العالية -0141
 0142م ،كان يدرس علم النفس الرتبوي وطرق التدريس
العامة وطرق تدريس العلوم االجتماعية.
عني ملحق ثقايف لدى السفارة العراقية يف مصر  0148 -0142شارك ضمن الوفد العراقي
ألول اجتماع ثقايف جلامعة الدول العربية يف مصر بتاريخ  .0142/9/66مث عني ملحق ثقايف
لدى السفارة العراقية يف الواليات املتحدة األمريكية  .0124 -0148وحصل على شهادة
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الدكتوراه من جامعة كولومبيا عام  0124وعزم على أن يكون موضوع رسالته حول التعليم العايل
يف العراق .عني استاا زائر يف جامعة كاليفورنيا يف لوس أجنلس للعام الدراسي 0122-0124
وكان أول استاا عني يف قسم دراسات الشرق األدىن التابعة للجامعة وعهد باألعمال التالية:
 -0املسامهة يف التخطيط للمركز اات العالقة بالشرق األدىن.
 -6تدريس اللغة العربية للمبتدئني – احلضارة االسالمية – الثقافة العربية.
مت أمر نقله اىل دار املعلمني العالية يف  0122/00/4وعني بدرجة أستاا.
يف  0121/01/62صدر قرار وزاري بتعينه عميد لدار املعلمني العالية بعد اجراء انتخابات
لتعني عميد لدار املعلمني العالية وبقي عميداً لدار املعلمني العالية لغاية  .0121/6/00ويف
 0128/0/68مت تعينه وكيالً ملدير املعارف العام أضافة اىل عمله يف دار املعلمني العالية ولغاية
 .0128/1/62قرر جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة بتاريخ  0128/1/61بتعينه رئيساً جلامعة
بغداد إال أن عبد الكرمي قاسم وبتأثري من الشيوعيني مت تعني عبد اجلبار عبد اهلل لرئاسة جامعة
بغداد .يف  0128/0/00لغاية  0128/2/04عني عضو يف اجمللس التأسيسي جلامعة بغداد،
أي قبل ثورة  04متوز بشهر .بتأثري من الشيوعيني ،فرضت عليه االقامة اجلربية يف الناصرية من
 0121/06/9الغاية 0121 /9/2م ،وبعد انتهاء االقامة استمر يف التدريس يف دار املعلمني
العالية (كلية الرتبية) .وفاز بانتخابات نقابة املعلمني وأصبح نقيب املعلمني من 0120/6/64
ولغاية بداية عام  0126باإلضافة اىل عمله يف التدريس .أصبح وزيرا للتربية والتعليم في

 3691/3/13في وزارة طاهر يحيى .وعني سفري العراق لدى االحتاد السوفييت -0124
 .0122وعني وزير الثقافة واالرشاد  0122-0122يف وزارة عبد الرمحن البزاز.

االشتغال في دولة الكويت
دعي د .حممد ناصر إىل دولة الكويت عام 0122بعد استقالة وزارة عبد الرمحن البزاز للمسامهة
يف انشاء كلية الرتبية لدى جامعة الكويت .ويف العام التايل  0121مارس التدريس كأستاا يف
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كلية الرتبية يف الكويت لغاية احتالل العراق للكويت عام  0111حيث عاد إىل بغداد – العراق.
وقد قضى زهاء  64عاماً يف التدريس يف جامعة الكويت .شارك ضمن الوفد العراقي يف عدة
مؤمترات تربوية اليت انعقدت يف عدة أقطار عربية وأوربية له عدة مؤلفات ألفها وقسم منها شارك
يف تأليفها كما هو مبني.
كتب الدكتور محمد ناصر
 -0الكتب اليت وضعها وحده:
أ-

الفكر الرتبوية العربية اإلسالمي

 0111 .بريوت والكويت.
ب -قراءات يف الفكر الرتبوي
طبعتان  0119و  0111بريوت
والكويت .وقامت وكالة املطبوعات الكويتية
بتوزيع الكتاب.
ت -دليل الدراسة للطالب العرب يف الواليات املتحدة أألمريكية ، 0112 ،بغداد
ث -تربية املواطن العربية كتبها لنقابة املعلمني العراقية حينما كان نقيباً للمعلمني  0120بغداد.
ج -من القرية اىل بغداد فالعامل اجلزء األول سرية ااتية لتلميذ من العراق مذكرات الدكتور  /حممد ناصر
بغداد 6111
 -6الكتب اليت شارك يف وضعها أو راجعها :
أ-

الكتب واملكتبات يف املدرسة االبتدائية مع بعد احلميد كاظم  0198بغداد .

ب -القراءة العربية مع الدكتور مىت عقراوي  .الطبعة العاشرة  . 0122 .بغداد.
ت -الواجبات األخالقية والوطنية مع الدكتور جميد عباس وياسني عمر  .الطبعة األوىل  . 0146بغداد .مت
طبعه عدة مرات.
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شاكر مصطفى
وِف مرحلة اجلامعة وبعدها استفادت أ.د .فوزية العبد الغفور
من املؤرخ الشهري شاكر مصطفى (1221 - 1291م) ،وهو
مؤرخ وأديب وباحث ومعلم ،لقبه النقاد والباحثون بأديب املؤرخني
ومؤرخ األدباء ،ولد بدمشق ،نال اْلجازة ِف التاريخ من جامعة فؤاد
األول (القاهرة) سنة  ،6932يتقن اللغتني اْلسبانية والربتغالية إىل
جانب اللغتني الفرنسية واْلنكليزيةِ ،ف أغسطس سنة  6911أتته الدعوة إىل الكويت ،ومل
تكن جامعة الكويت قد افتتحت أبواهبا بعد ،فشارك ِف التدريس هبا مع غريه ممن افتتحوا
تلك األبواب وبقي يدرس فيها التاريخ العريب اْلسالمي مخساً وعشرين سنة نال فيها الدكتوراه

سنة  6971وكان له برنامج يومي ِف إذاعة الكويت (عنوانه :اعرف عدوك) جذب الناس
كرم فيها قبل وفاتهَ .مجَ َع شاكر مصطفى ِف شخصه ِمسَيت
إليه ،كما أنه طُلب إىل الكويت و ّ
لعل أكثر إجنازاته أمهيَّة هي مشروعه
ني العملني األَديب والعلميَّ .
األَديب والعامل فقد ميَّز لنا بَـ م َ

املؤرخون» ،الذي صدر اجلزء األ ََّول منه عام 6978م،
الضَّخم املعنون بـ«:التَّاريخ العريب و ِّ
املؤرخني ِبق (أْحد5165 ،م).
مؤرخ ِّ
هذا الكتاب الذي جيعلنا نَ ِسم شاكر مصطفى بأَنَّه ِّ
قال شاكر مصطفى عن أسفاره" :من السفر مجعت أمثن كنوزي الفكرية تعلمت األمل
البشري واحملبة وأن احتضن اْلنسان .يقول الدكتور حممد الرميحي ِف تقدميه لكتاب الدكتور
شاكر مصطفى :تارخينا وبقايا صور :ما أمتع أن تقرأ لشاكر مصطفى! فبعض الكتاب عندي
َلم طابع ُتصصي ،فهذا فلسفي وذاك سياسي ،وآخر اجتماعي ،ورابع علمي ،وغريه تارخيي،
أما حني تقرأ لشاكر مصطفى فتجده كل أولئك مجيعاً ،ليس ذاك فقط بل وِف أسلوبه من
الطالوة ما يذكرك باملاء البارد القراح ِف يوم قائظ (مرزوق5163 ،م).
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كان شاكر مصطفى مربيا فذا ،وأديبا بارعا ترك علما نافعا ،وعمال تعليميا مبدعا
وأمثاله َلم دور كبري ِف جعل دولة الكويت دوحة للمعرفة ،وواحة للعلوم ،وموطنا جاذبا
للعلماء.

تعليق وتحليل
فارقَت مقاعد الدراسة وانشغلَت بالتدريس والتأليف ِف كلية الرتبية األساسيةَّ ،ل
بعد أن َ

زالت الدكتورة فوزية العبد الغفور بعد مرور كل تلك األعوام ،تتحدث د .شاكر مصطفى وعن
أساتذهتا حممد جواد رضا وحممد ناصر وغريهم بنربة التقدير والفخر والعرفان ،وتعمل على بث
علمهم وذكر حماسنهم وتصفهم بأحسن العبارات وأمجلها ...كانت اجلامعة زاخرة جببال العلم
عندما كانت أ.د .فوزية العبد الغفور تطلب العلم ِف رحاب جامعة الكويت ...هذا جانب
من جوانب الوفاء لدى دكتورتنا .ومن ذكريات الدكتورة فوزية أن أولئك العلماء األفاضل كانوا
غاية ِف النشاط داخل احلرم اجلامعي وَلم حضور طيب ِف اجملالس واملنتديات والصحف
وسائر وسائل اْلعالم حينئذ.
تقول د .فوزية لقد درست عند خنبة من العلماء فتحوا يل آفاق املعرفة والثقافة
والطموح ...لقد بذلوا جهدا عظيما ِف خدمة طلبة العلم وخدمة اجملتمعات العربية واَّلرتقاء
باملؤسسات التعليمية.
استنادا للمعطيات السابقة فإن الذي يتفحص تراث أ.د .فوزية العبد الغفور جيد أن
الدكتورة أخذت املنهج الوصفي واملنهج التارخيي ِف عني اَّلعتبار وطبقت املناهج البحثية ِف الفكر
الرتبوي َّل سيما على أِباثها عن دولة الكويت .إن املعلمني الذين هنلت منهم دكتورتنا هم من
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األساتذة الكبار يف أصول وعلوم الرتبية ويف علم التاريخ وهذا ساعدها يف أن تأخذ العلم منهم
مث ترسم لنفسها طريقا مستقال يعكس شخصيتها املتميزة.
لقد أخذت أ.د .فوزية العبد الغفور من أساتذهتا عدة أمور:
 .1أخالقيات املعلم اجلامعي واملفكر الرتبوي.
 .2حب حقل األصول الرتبوية والعناية بتطور الفكر الرتبوي وتاريخ التعليم.
 .3املنهجية العلمية يف البحث الرتبوي.
 .4التأين يف الكتابة وحسن انتقاء عناوين األحباث الريادية.
 .5االميان بأمهية الفلسفة الرتبوية يف بناء شخصية املعلم.
 .6احرتام التخصص العلمي واملطالبة بالتعمق والتدقيق.
 .7اإلميان العميق بدور الكتب والبحوث الرتبوية يف العملية التنموية .وأمثرت البذور املنهجية
للرتبية ...وسارت على هنج أساتذهتا يف احلرص على تأليف الكتب ،والتدريس ،وخدمة اجملتمع
كما فعل أساتذهتا رمحهم اهلل.
 .8دراسات أ.د .فوزية العبد الغفور للتاريخ علمتها التثبت والتدقيق يف األرقام والتواريخ
واألخبار من جهة ،ومواد الفلسفة الرتبوية علمتها آليات االستدالل وفن حتليل األخبار والغوص
على املعاين اجلليلة ،واملواقف اجلميلة من جهة أخرى.
 .9العناية بقضايا الطفولة وطفل الروضة حتديدا.
 .11أمهية اعداد املعلم اعدادا سليما.
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الباحثة في تطور التعليم الكويتي
اختارت الربوفيسورة فوزية العبدالغفور تاريخ تطور الرتبية والتعليم ميدانا ألحباثها ،ومسرحا
لدراساهتا ،ومن املؤكد أن الباحث يف اجلذور التارخيية للمسرية التعليمية جيب أن يتصف بصفات
أمهها الدقة والتثبت واملصداقية واحلق أن أساتذهتا كانوا قدوات صاحلة يف هذا الباب وسعت دكتورتنا
يف الطريق ذاته فأصبحت امتدادا هلم.
لقد وجدت دكتورتنا يف حضرة تاريخ التعليم الكوييت جماال الجتهاداهتا حىت غدت واحدة من
أوائل من تناولوا تطور التعليم الكوييت بصورة منهجية أكادميية موسعة ،فهي حبق وحقيقة الباحثة
املرموقة يف أحباثها عن تطور التعليم الكوييت .ولعل تأثر الدكتورة يف دراساهتا اجلامعية بأساتذة كبار
يف حقل التاريخ عموما ،وتطور الفكر الرتبوي خصوصا ساهم يف اعدادها األكادميي .درست
الدكتورة فوزية العبد الغفور عند الباحث الكبري املؤرخ شاكر مصطفى ،وأكسبها مهارات البحث
التارخيي ،والزالت شديدة االعجاب به .الدكتور شاكر مصطفى مؤرخ قدير ،وأديب شهري ،وباحث
مرموق ،ومعلم متميز وال عجب أن يطلق عليه لقب أديب املؤرخني .ويف هذا السياق ،فإن حب
الدكتورة فوزية لتخصص تطور الفكر الرتبوي كان مثرة أيضا ملصاحبتها العلمية لكل من :حممد جواد
رضا ،وحممد ناصر ،ومها من أبرز املفكرين يف ميدان الفكر الرتبوي وكثري من اصداراهتما كتبت على
أرض دولة الكويت.يتضح مما سبق أ.د .فوزية العبدالغفور درست دراسة واعية على يد علماء رواد
هلم بصماهتم على مسريهتا األكادميية .وال ريب أن معاصرة أساتذة هم أعالم يف ختصصاهتم سيكون
له األثر البالغ يف نفس املتعلم الواعي .وهلذا حرص املربون على مر العصور على التأكيد على دور
املعلم املبدع يف تنمية املتعلم وتشكيل مستقبله.
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البالغ يف نفس املتعلم الواعي .وهلذا حرص املربون على مر العصور على التأكيد على دور املعلم
املبدع يف تنمية املتعلم وتشكيل مستقبله.
مل يتوقف األمر مع الدكتورة فوزية عند الدراسة على يد أولئك العلماء بل امتد إىل العمل
معهم ،ومصاحبتهم باعتبارها زميلة هلم يف التدريس ،وعمل األنشطة الثقافية املشرتكة ،وهذا أكسبها
املزيد من اخلربات واملهارات العالية يف حقل التعليم.
وتعقيبا على ما سبق ،تقول الربوفيسورة فوزية العبدالغفور عن أساتذهتا:
إن من األمور اليت أسعدتين أن أساتذيت الذين كنت طالبة عندهم يف املرحلة الدراسية اجلامعية
أصبحت بعد ذلك زميله هلم ،وفعال كانت فرصة مثينة يل أن أعمل جبوار هؤالء العلماء الذين
يعرف التاريخ قدرهم .ومن ذكريايت اجلميلة أنين تعاونت مع أستاذي الدكتور  /حممد ناصر بعد
حصويل على شهادة املاجستري يف تدريس مقرر (أصول الرتبية) جبامعة الكويت .ولقد كان هذا
األمر بالنسبة يل أكرب اجناز يف حيايت العلمية .يعد مقرر أصول الرتبية متهيدا لكثري من املقررات
الالحقة مثل مقرر تطور الفكر الرتبوي .ومن املعلوم أن هذا املقرر يتناول األصول التارخيية
واالجتماعية والنفسية واإلدارية وميهد للتخصص هبا .وتقول الدكتورة فوزية :وبعد سنوات قليلة من
العمل اشرتكت مع األستاذ الدكتور  /شاكر مصطفى يف جلنة توثيق تاريخ التعليم يف دولة الكويت
وعملت معه يف هذه اللجنة على مدى  3سنوات متتالية مع جمموعة من الزمالء اآلخرين.
وتضيف الدكتورة فوزية قائلة :أما األستاذ الدكتور /جواد رضا فكثريا ما كنت أشرتك معه
باملناقشة واحلوار يف التخصص العلمي للمحاضرات والندوات العلمية اليت كان يقدمها يف املنظمة
العربية للطفولة بدولة الكويت حول مرحلة الطفولة من خالل تقدمي الكثري من الدراسات والبحوث
اليت كان يقدمها يف املنظمة.
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المنهج العلمي للباحثة
ومع مرور الوقت قبل وبعد حصول الدكتورة فوزية العبد الغفور على شهادة الدكتوراه
رمست لنفسها منهجا للبحث العلمي بناءا على قراءاهتا الذاتية وتوجيهات أساتذهتا .تبنت
أ.د .فوزية العبد الغفور ِف أِباثها وكتبها منهج الدراسات الوصفية التحليلية ،واملنهج التارخيي.
وصف األستاذ الدكتور يعقوب الغنيم (5164م) كتاب الدكتورة فوزية العبد الغفور عن
الشيخ عبداهلل اجلابر بأنه كتاب ِبثي علمي مبعىن الكلمة" ،يغطي فرتة مهمة من فرتات تاريخ
الكويت املتعلقة ِبركة التعليم النظامي فيها منذ نشأته" (العبد الغفور5117 ،م ،ص .)7
وِف جمال الرتبية والتعليم جند الدراسات تدور حول ثالثة أمناط؛
 -6البحث التارخيي ،الذي يصف ما مضى .وتشتمل العملية على حتري وتسجيل،
وحتليل حوادث املاضي ،بغرض اكتشاف تعميمات تساعد ِف فهم املاضي.
 -5البحث الوصفي ،الذي يصف ما هو كائن .ويتضمن وصف الظروف القائمة
وتسجيلها وحتليلها وتفسريها.
 -4البحث التجرييب الذي يصف ما سيكون عند معاجلة أو ضبط بعض املتغريات
والرتكيز هنا على عالقات املتغري ،وكما هو مبني هنا فإن املعاجلة املتأنية املدروسة
تشكل دائما جزءا من الطريقة التجريبية (بست6988 ،م ،ص .)31
إن البحث الرتبوي ( )Educational Researchفرع من فروع البحث العلمي
عامة ،ينهل من مناهجه ويستعني بأدواته حسب احلاجة ،ولكنه ينحصر بتناول قضايا الرتبية
والتعليم ودراسة العوامل املرتبطة هبا واملؤثرة فيها (الكندري ،وملك5162 ،م) .البحث
الرتبوي نشاط يتوخى الباحث فيه املوضوعية واملنهجية ،وهو حقل اجتهادي له أهدافه وآفاقه
وتارخيه ورواده واجنازاته ومراكزه وخمترباته وحتدياته وتطلعات .وعلم املناهج (علم املناهج
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 )Methodologyاليوم من أعظم العلوم نفعا ،وأكثرها استخداما ،وأغزرها تنوعا .وذلك
العلم من العلوم اآللية فهي وسيلة عصرية ْلجناز األِباث ،وامتام الدراسات واكتساب املعرفة
بطريقة منظمة.
ولقد كانت أ.د .فوزية العبد الغفور موفقة أميا توفيق ِف اختيار منهج البحث حسب
املوضوع الذي ُتتاره وتشري دراساهتا الثرية إىل أهنا متمكنة من توظيف املنهج التارخيي واملنهج
الوصفي وَّل ريب أن من معايري قوة الباحث أن لديه قدرة على فهم وتطبيق مناهج البحث
العلمي وأي خلل فيها يؤدي إىل خلل ِف جمريات البحث بأسره .وجدت دكتورتنا القديرة أن
تاريخ دولة الكويت وتطور التعليم فيها قضية حتتاج إىل مزيد من البحث والتحليل واألمر ذاته
ِف قضايا طفل الروضة ،واعداد العلم ِف الكليات الرتبوية .ومن هنا جاءت اجتهاداهتا
ودراساهتا منصبة على تلك اجملاَّلت مستعينة مبناهج ِبثية مناسبة لتحقق أهدافها.
وإضافة ملا سبق شهد الباحثون للدكتورة فوزية العبد الغفور بتحريها الدقة ِف النقل وَّل
شك أن أهم خلق ِف الباحث األمانة فهي جوهر النزاهة األكادميية .وِف هذا السياق ذكرت
جريدة القبس (5118م) أن األستاذة الدكتورة املؤلفة فوزية العبدالغفور أكدت" :دورها
األمني ِف ذكر املصادر التحريرية ومصادر الصور وهو ما يعطي الكتاب مصداقية وثقة لدى
القارئ ..والكتاب سجل جديد ووثائقي يأيت ليزيد املكتبة الكويتية اصداراً من الصعب على

كل باحث ودارس اَّلستغناء عنه".

هذه األمانة ولدت مصداقية ،وهذه املصداقية أوجدت اجتهادات متنوعة جعلت كتابات
الدكتورة فوزية العبد الغفور ذات قيمة عالية ِف املكتبة الكويتية حىت قالوا "من الصعب على
كل باحث ودارس اَّلستغناء" عنها ،ألهنا جاءت شاملة " للبدايات األوىل لتاريخ التعليم
احلديث ِف الكويت".
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مؤلفاتها كنوز كويتية
ألفت دكتورتنا الفاضلة عدة كتب
متميزة ِف باهبا ،متقنة ِف مضموهنا ،متنوعة
ِف عناوينها ،رزينة ِف مناهجها ،ركينة ِف
نتائجها ،أمينة ِف اقتباساهتا.
ومن أمثلة ذلك كتاهبا املرموق
تطور التعليم ِف الكويت ،وكتاب الرتبية
ما قبل املدرسية وتطورها ِف الكويت،
وإعداد الروضة كبيئة تربوية.
وقامت الدكتورة فوزية بتأليف
كتاب الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح:
سرية عطرة وتاريخ تربوي حافل .قال األستاذ الدكتور يعقوب الغنيم (5164م) عن ذلك
الكتاب "هذا كتاب وفاء وتقدير لواحد من رجال الكويت الذين أمضوا حياهتم ِف خدمتها
والعمل على رفع شأهنا ،وهو وإن كان كتاب وفاء َلذا الرجل الذي َّل نزال نتفيأ ظالل ما قدم
لوطننا من مشروعات مهمة ِف جمال الرتبية جنده  -أيضا  -كتابا ِبثيا علميا مبعىن الكلمة،
يُغطِّي فرتة مهمة من فرتات تاريخ الكويت املتعلقة ِبركة التعليم النظامي فيها منذ نشأته".
وِف كتاهبا املوسوم اعداد الروضة كبيئة تربوية قدمت أ.د فوزية العبدالغفور اضاءات مهمة
حيث يتناول الكتاب أمهية البيئة الرتبوية والتعليمية اليت يتواجد فيها أطفال مرحلة الرياض.
يتضمن الكتاب ستة فصول ففي الفصل األول تناولت الدكتورة فوزية أمهية الرتبية ِف هذه
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املرحلة وِف الفصل الثاِن حتدثت عن موقع املبىن ومساحته وأقسامه كما تضمن الفصل الثالث
نشأة الرياض ِف دولة الكويت ...واحتوى الفصل الرابع على دراسة العامالت ومجيع من
يعمل ِف مؤسسات األطفال ...وِف الفصل اخلامس تطرقت إىل قواعد األمن والسالمة ِف
مؤسسات الطفولة ...وأخريا ِف الفصل السادس تطرقت إىل مناذج منتقاة من املقابالت
الشخصية أجرهتا الباحثة مع العامالت ِف مؤسسات رياض األطفال .ومن املالحظ أن
الباحثة تستمد من امليدان معلوماهتا وحتللها ِف ضوء احملددات الرتبوية مما يعطى دراساهتا جودة
علمية وصفة واقعية ألهنا مبنية على منهجية واضحة وعملية.
وعندما نتفحص كتاب تاريخ التعليم ِف دولة الكويت :دراسة توثيقية ،وهي دراسة شاملة
صدرت بإشراف من وزارة الرتبية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،ومركز البحوث والدراسات
الكويتية جند من ضمن مراجع هذا الكتاب النفيس الضخم كتاب تطور التعليم ِف الكويت
للدكتورة فوزية العبد الغفور ألنه من الكتب التخصصية املعتمدة ِف هذا الباب املهم ِف تاريخ
دولتنا احلبيبة.
وعرب تتبع منهج الكتابة عند أ.د فوزية العبدالغفور جند الباحثة هتتم باألحداث الكربى
فتوثقها بدقة دون أن هتمل اثراء املواضيع عرب ذكر بعض التفاصيل اجلانبية.
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ومثال ذلك أن الباحثة حرصت على بيان تأسيس مدرسة املباركية 1دون أن تغفل عن
ذكر املدارس املواكبة َلا واملنبثقة منها .تقول املؤلفة ِف كتاهبا تطور التعليم ِف الكويت أن
هناك "بعض املدارس اليت افتتحت بعد تأسيس املدرسة املباركية عام  6965م بعد أن درس
أصحاهبا ِف هذه املدرسة ،مث فتحوا َلم مدارس خاصة هبم كمدرسة أْحد بن مخيس ِف منطقة
القبلة ومدرسة حممد بن صاحل العدساِن ِف منطقة الوسط  .وآخر هذه املدارس مدرسة
اخلنيين ،مدرسة املال بالل ،مدرسة املال زكريا
األنصاري  ،مدرسة املال عثمان ومدرسة املال
يوسف ْحاده اليت مسيت مبدرسة اَّلرشاد
لتعليم األوَّلد الدين والكتابة واخلط
واحلساب" (العبدالغفور6984 ،م ،ص
.)39-32

 1ورد ِف جملة املنار للمصلح الكبري حممد رشيد رضا الكثري من اْلشارات تتحدث عن الكويت منها قول صاحب
املنار "ومن أكرب املشروعات العلمية اليت هي مناط الرجاء وموضع األمل ما توجهت إليه مهة الشيخ مبارك آل
الصباح صاحب الكويت من إنشاء مدرسة علمية دينية ِف بلده تكون مثابة للرتبية القومية والتعليم النافع الذي حييي
البالد ويرقي أهلها ِف أنفسهم وِف أعمال معايشهم ،ويَ مستَـ موري زناد الذكاء العريب الكامن ِف فطرهتم ،وإن هذا الشيخ
اجلليل ِف عقله وغريته وسعة جتاربه ومكانه من الندرة ِف األمة العربية جلدير بأن يأيت هذا العمل من بابه ،وينوطه
بأربابه" (ج ،62ص .)552
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منهج المؤلفة في كتابة تاريخ التعليم
اعتنت أ.د فوزية العبدالغفور كثريا بتوثيق نشأة وتطور التعليم ِف دولة الكويت وعلى
وجه التحديد منذ تأسيس املدرسة املباركية ( )6965-6966إىل بدايات السبعينات من
القرن املاضي ( ،)6975وهي مرحلة تعترب مرحلة هنضة
علمية وفرتة ذهبية أنتجت جمموعة من املصلحني
واملتنورين واملثقفني من اجلنسني.
ومل تغفل ِف ِبثها العلمي استعراض املرحلة اليت
سبقت نشأة املدارس النظامية وذلك حينما كان
للمساجد أوَّل والكتاتيب بعد ذلك دورا رائدا ِف نشر
بعض مبادئ القراءة والكتابة باْلضافة إىل حفظ أجزاء
من القرآن الكرمي وختمه ِف كثري من األحيان.
كما شهدت تلك الفرتة الذهبية تأسيس كثري من املراكز الثقافية والتعليمية ِف دولتنا
احلبيبة وعلى رأس تلك املؤسسات جامعة الكويت.
اهتمت الباحثة باملصادر األصيلة من مثل كتاب تاريخ الكويت للمصلح الكبري واملؤرخ
الشهري عبدالعزيز الرشيد ،وصفحات من تاريخ الكويت للشيخ يوسف بن عيسى القناعي ،
وكتاب قصة التعليم ِف الكويت ِف نصف قرن للشيخ عبداهلل النوري ...واستعانت أيضا
بكتاب دليل الكويت  ...هذه الكتب وغريها  -بطبيعة احلال  -هي أصول ِف باهبا َّل
يستغين عنها الباحث لبناء رؤية صحيحة عن مسريتنا التعليمية خاصة ِف البدايات األوىل
للتعليم النظامي احلديث .
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وِف هذا السياق الذي يتجه حنو حتليل منهج الدكتورة فوزية ِف الكتابة والتأليف جند أن
كتاباهتا تتسم بالعناية التامة بتعريف املصطلحات الواردة ِف كتاباهتا َّل سيما الكلمات الرتاثية
واليت مع مرور الزمن غدت كلمات غامضة ِف الثقافة املعاصرة لدى شرحية كبرية من الناس.
ِف كتاهبا "تطور التعليم ِف الكويت" قدمت تعريفات ذات صلة باملوارد املالية ألصحاب
الكتاتيب من مثل كلمة الدخالة واخلميسية والنافلة والفطرة (ص  .)24-25واملطلع على
الرتاث التعليمي اْلسالمي وعلى تاريخ األوقاف يعلم أن راتب املعلم والطالب له تسميات
عديدة مثل اجلامكية والرزق والبلغة واملعلوم واجلراية واجلعالة مما يدل على أمهية العامل
اَّلقتصادي ِف تنظيم العمل التعليمي.
ومن جانب آخر التزمت الباحثة القديرة أ.د .فوزية العبدالغفور باألمانة العلمية ِف مجيع
كتبها وأِباثها فتنسب القول إىل قائلة بوضوح ودقة وتضع ثبت املراجع ِف هناية كل عمل
تقوم به .عزو الفوائد واَّلقتباسات املباشرة وغري املباشرة إىل مصادرها من أصول البحث
العلمي النزيه ومن أوجب أخالقيات الباحث الصادق األمني .ومن املعلوم أن الكثري من
املؤلفني لألسف َّل ينهجون هذا النهج خاصة ِف تأليفهم وتصنيفهم الكتب الدراسية ِف
املستوى اجلامعي .هذا املسلك اخلطري ِف اغفال ذكر املراجع ،جلب مشكالت َّل حصر َلا
ألولئك ال ُكتاب كما أنه يسبب حرجا بالغا ملؤسساهتم التعليمية .إن اغفال ذكر املصادر
واملراجع من اآلفات اليت انتشرت ِف األوساط العلمية اليوم نظرا َّلهتزاز وضعف املناعة القيمية
عند البعض أوَّل ،ولغياب الرادع ثانيا.
ومبا أننا نعيش ِف عصـر ينعتـه الـبعض بعصـر الصـورة فـإن دكتورتنـا الفاضـلة؛ فوزيـة العبـد
الغفــور وظفــت الصــورة ِف كتاهبــا املرمــوق :الشــيخ عبــداهلل اجلــابر الصــباح ســرية عطــرة وتــاريخ
تربــوي حافــل .وِف نفــس الكتــاب مــا يشــري إىل أهنــا اس ـتعانت باملقــابالت واملراســالت ولــديها
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خطابــا مبعوثــا َل ــا م ــن (وص ــيفة ع ــودة) وهــي أول معلمــة فلس ــطينية ِف الكوي ــت (فوزي ــة العبــد
الغفور5117 ،م ،ص .)611
ومن التحليالت املنهجية ِف هذا املقام أن املؤلفة اعتمدت ِف كتاباهتا على املقابالت
الشخصية اليت أمدهتا مبادة علمية مهمة كما أهنا حرصت حرصا شديدا على اَّلستناد إىل
املصادر واملراجع ذات الصلة .جاء ذلك جليا ِف أطروحتها العلمية لرسالة املاجستري  ،حينما
اختارت موضوع نشأة وتطور التعليم ِف دولة الكويت ِف العام ِ 6972ف فرتة ندرت فيها
الكتابات العلمية واملراجع املوثقة فكان أن اعتمدت
على املقابالت الشخصية وعلى وثائق دائرة املعارف من
العام 6939حىت العام 6971م باْلضافة إىل ما
حصلت عليه من تقارير تربوية دونت واقع التعليم ِف
البالد أعدها جمموعة من اخلرباء الرتبويني الذين
استقدمتهم دائرة املعارف مثل درويش املقدادي
(6925م) وتقرير أْحد حافظ ْحدي وحممد علي رضا
ِف العام 6925م.
وأيضا اعتمدت أ.د .فوزية العبدالغفور على معطيات تقرير األستاذين :إمساعيل قباِن ومىت
عقراوي العام  6922اللذين كان َلما دورا ِف تغيري السلم التعليمي.1
 1وِف العام  5116ورد ِف تقرير تربوي "يذكر أن السلم التعليمي احلايل مت تطبيقه بناء على اقرتاح اخلبريين الرتبويني
إمساعيل القباِن ومىت عقراوي عام 6922م ،والذي أخذ ِف احلسبان عدة اعتبارات  ،من بينها أن التعليم اَّلبتدائـي
ِف ذلك احلني كان يدخله طلبة كبار إىل حد ما  ،كما أنه كان مطلوباً ُترج املواطنني متعلمني بسرعة بعد مرحلة
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وتعترب هذه التقارير ِف الوقت احلاضر من الوثائق النادرة وغري متداولة لدى الباحثني إَّل ِف
نطاق ضيق .متلك أ.د فوزية العبد الغفور تلك الوثائق وحترص على احملافظة عليها واَّلعتناء
هبا.
ولعل اختيار أ.د .فوزية العبدالغفور ملوضوع (نشأة وتطور التعليم ِف دولة الكويت) لرسالة
املاجستري من الدَّلئل الواضحة على ندرة الكتابات حوله حيث يعترب كتاهبا (تطور التعليم ِف
دولة الكويت6972-م) أول دراسة علمية موثقة حول هذا املوضوع املهم .اعتمد على تلك
الدراسة –فيما بعد -الكثري من الباحثني والدارسني ويعد اليوم مرجعا مهما للدراسات العلمية
عند التطرق لتاريخ وتطور التعليم ِف اجملتمع الكوييت.

ابتدائية مدهتا  3سنوات فقط ،ومطلوب أن يتنوع التعليم بعدهـا إىل فين وعام ( وهو ما قد مت إلغاؤه ِف السبعينيات )
كما أن اخلبريين قد أوصيا ِف تقريرمها أن يعاد النظر فيما اقرتحاه بعد  61سنوات  ،أي أن هذه كانت جمرد خطة
مؤقتة ْلصالح التعليم" انظر :نتائج مراجعة تشريعات التعليم العام ،الوثيقة األوىل من وثائق دراسة استكمال تطبيق
أحكام الشريعة اْلسالمية ِف التشريعات الرتبوية" (5116م).
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يبني اجلدول التايل أبرز الشخصيات اليت استقت منها أ.د فوزية معلوماهتا حول نشأة
التعليم وتطوره إضافة إىل أبرز املصادر واملراجع املتعلقة بتاريخ التعليم ِف دولة الكويت ِف
القرن املاضي.
املقابالت الشخصية

املصادر واملراجع

الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح

التقارير والقوانني الرمسية.

األستاذ عبدالعزيز حسني

الوثائق اَّلجنليزية

الشيخ عبداهلل النوري.

(وثائق دائرة اَلند الربيطانية).

املعلمة بدرية فرج العتيقي.

تقرير أْحد حافظ ْحدي وحممد

األستاذ أْحد شهاب الدين.

علي رضا.

األستاذ مخيس جنم.

تقرير إمساعيل قباِن ومىت عقراوي.

السيد هبري أْحد ناصر.

تقرير فاَّلنس.
الدراسات األكادميية.
اَّلحصاءات

مجيع الشخصيات السابقة ِف احلقيقة شخصيات مرموقة ِف جمال الفكر والرتبية والتعليم
واْلصالح والتنمية .تلك الشخصيات ذات مسامهات ْحيدة تزخر بكم وافر من العطاء َلذا
استعانت هبا الدكتورة فوزية العبد الغفور إما من خالل اَّلستفادة من تقاريرها عن احلركة
التعليمية الكويتية أو التقت هبا شخصيا ودونت منها وحاورهتا .الصفحات التالية فيها بيان
للقيمة العلمية للمصادر اليت اعتمدت عليها أ.د .فوزية عبد الغفور ِف دراساهتا التارخيية.
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إسماعيل قباني
استفادت الدكتورة فوزية العبد الغفور من تقرير إمساعيل قباِن وزميله مىت عقراوي .وِف
كتاهبا "الرتبية ما قبل املدرسية وتطوره ِف دولة الكويت" توظف أ.د .فوزية معطيات تقرير قباِن
وعقراوي فتقول مثال " ويؤكد اخلبريان الرتبويان إمساعيل القباِن  /مىت عقراوي اللذان زارا الكويت
ِف شهر مارس العام 6923م ،إنه حىت هذه السنة مل يكن هناك مدارس خاصة لصغار األطفال
ِف الكويت ِف مبان منفصلة هبا  ،حيث يشري التقرير الذي تضمن انطباعهما عن التعليم ِف
تلك الفرتة " أول ما وجهت إليها أنظارنا عند زيارة املدارس اَّلبتدائية وجود عدد كبري من
األطفال ِف السنة األوىل – الروضة – ممن هم دون سن السادسة من العمر".
لقد بذل إمساعيل القباِن ( 6914 – 6898م) –املريب املصري -جهودا علمية وعملية
ضخمة لنشر الفلسفة الربامجاتية عموما وفلسفة جون ديوي خصوصا ِف مصر وسائر أرجاء
الوطن العريب ونذر حياته احلافلة لذلك الغرض وجعلها من أولويات الرتبية العربية املعاصرة.
ولقد سجل الراحل الدكتور حممود قمرب (6992م) ابداعات إمساعيل قباِن وتناول حتليل
فكره الرتبوي ِف دراسة خاصة نشرت ِف كتاب :مفكرون من أعالم الرتبية وهو كتاب صادر عن
منظمة اليونسكو باللغة العربية والفرنسية واَّلجنليزية.
وإمساعيل قباِن كان صاحب فكر عصري استوعب بفكره نظريات جون ديوي واملدرسة
الرباغماتية وحتمس َلا وجاهد لتطبيقها .من طالب القباِن حامد عمار امللقب بشيخ الرتبويني
العرب وكانت حلامد عمار عالقات وثيقة باملؤسسات الكويتية الثقافية كما كان زميال مقربا
لألستاذ عبد العزيز حسني وهي من الشخصيات اليت استفادت منها د .فوزية العبدالغفور
واستمدت منها مادهتا العلمية الرصينة.
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كان شيخ املربني العرب حامد عمار –رْحه اهلل -معجبا بإمساعيل قباِن ويرجع إليه ِف
استشاراته الرتبوية.
قدم فياض سكيكر (5165م) نبذة مركزة عن إمساعيل القباِن ( 6898ـ  )6914ومما
جاء فيها "أن إمساعيل القباِن من أعالم الرتبية وأصوَلا ِف مصر .ولد ِف مدينة أسيوط وتلقى
تعليمه اَّلبتدائي والثانوي وأكمله فيها .حصل على دبلوم املعلمني العليا عام  .6967أوفد
لدراسة الرياضيات ِف جامعة «بريستول» بإنكلرتا عام 6968؛ ولكنه وألسباب صحية أعيد
وعني مدرساً للرياضيات ِف أسيوط (6969ـ .)6954عاد ثانية إىل جامعة لندن للحصول على
ّ
الدكتوراه ِف الرتبية عام  .6954عمل القباِن مدرساً ِف مدرسة املعلمني بعد عودته من لندن.

ودرس مع العامل السويسري ادوارد كالباريد  Edward Clparedeعام  . 6958ساهم
عني فيه أستاذاً مث وكيالً ،فعميداً ِف عام
القباِن ِف إنشاء معهد الرتبية عام  ،6959حيث ّ
 .6932عُ ِّني مستشاراً فنياً ِف وزارة املعارف عام  ،6937مث وكيالً ِف عام  ،6938مث وزيراً
للمعارف عام  6925وبقي حىت عام ( "6923ج  ،62بتصرف).

وَّل ريب أن القباِن بث فلسفته الرتبوية ِف تقريره عن التعليم ِف دولة الكويت لرفع
املستوى الفكري والرتبوي والثقاِف والوطين.
"اشتق القباِن املبادئ اليت جيب أن تركز عليها سياسة التعليم وبراجمها وطرائقها ،ودعا
إىل تعميم التعليم اَّلبتدائي وأن يصبح إلزامياً .حدد القباِن رؤيته ِف أساليب التعليم ومن أهم
معاملها:
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ـ تنمية شخصية املتعلم ِف جو من احلرية ،وذلك بتهيئة األحوال املالئمة ألنواع األنشطة
اليت يزاوَلا ،وحصوله على ما يشاء باْلقناع العقلي أو باَّلستهواء عن طريق الشعور
واَّلستجابة املستحبة.
ـ الربط بني مناهج الدراسة وحياة املتعلم ،فتستثري هذه املناهج فاعلية املتعلم وتتيح له
التعبري احلر عن ذاته.
ـ إجياد صلة وثيقة بني التعليم وشؤون احلياة العملية.
ـ العناية بالناحية العملية ،فتتمثل الصلة الوثيقة بني النشاط الذهين والنشاط العملي.
ـ اَّلهتمام بالفنون اجلميلة.
ـ جتنب اْلمالء والتلقني وترك املتعلم يتصدى للمشكالت كي يكتشف احللول بنفسه.
ـ تدرج التعليم منطقياً ِف مراحل التعليم املختلفة ،لتناسب امليول واَّلستعدادات الفردية
للمتعلمني وإشباع حاجات اجملتمع" (سكيكر5165 ،م ،باختصار).
من الواضح جدا أن القباِن ِف تركيزه على احتياجات الطالب وتنميته على حنو شامل
عرب املرور خبربات نافعة جعل املتعلم أساس العملية التعليمية وجعل أسلوب حل املشكالت
وعمل املشاريع من طرائق تنمية املهارات وهي املعتقدات اليت نادت هبا الفلسفة الرباغماتية
وكانت سائدة حينئذ وَّل زالت إىل يوم الناس هذا تؤثر ِف اَّلجتاهات الفكرية احلديثة .إن
مزاولة تلك املهارات بطريقة سليمة َلا منافع تعليمية كبرية.
66

58

أربع شخصيات كويتية
كثرية هي املصادر اليت عولت عليها أ.د .فوزية العبد الغفور ِف إمتام دراساهتا وإجناز أِباثها،
وألهنا استندت إىل مصادر رصينة أمينة جاءت دراساهتا ذات قيمة علمية رفيعة .فيما يلي نبذة
عن حياة أربع شخصيات كويتية بارزة قامت أ.د .فوزية العبدالغفور بإجراء مقابالت معها لتدوين
نشأة وتطور التعليم ِف دولة الكويت.
هذه الشخصيات هي:
 .6األستاذ عبدالعزيز حسني.
 .5الشيخ عبداهلل النوري.
 .4األستاذ أْحد شهاب الدين.
 .3بدرية مرزوق العتيقي.
لعبت تلك الشخصيات املشعة بالعطاء واملتسلحة باْلخالص دورا مهما ِف املسرية التعليمية
الكويتية فهؤَّلء النبالء وأمثاَلم عاصروا فرتة تأسيس الدولة احلديثة وساندوا هنضتها الثقافية
الكربى فال عجب أن ُتصص الدكتورة فوزية الوقت واجلهد لعمل مقابالت شخصية مطولة مع
نوعيات صنعت التاريخ ،ورمست معامله .ومن الناحية العلمية اَّلجتماعية ،من خيتلط هبؤَّلء يتعلم
ويغنم ،ويفيد ِبصاده عملية اْلصالح الرتبوي.

59

67

عبدالعزيز حسين
األستاذ عبدالعزيز حسني من املصادر اليت
ارتكزت عليها أ.د .فوزية العبد الغفور ِف مجع
مادهتا التارخيية عن التعليم ِف دولة الكويت .التقت
به وأخذت عنه وكذلك استفادت من كتابه الرائع
"حماضرات عن اجملتمع العريب" وهذا الكتاب على
صغر حجمه عميق ِف رصده ،دقيق ِف سرده.
واألستاذ عبدالعزيز حسني ِف حقيقة األمر من
أبرز الشخصيات الكويتية الثقافية ِف القرن
العشرين .ومن الكتب املوسوعية اليت تناولت فكر
األستاذ عبدالعزيز حسني كتاب "عبدالعزيز حسني وحلم التنوير العريب" .يقول أ.د .حسن
اْلبراهيم "عندما نتكلم عن تاريخ التعليم ِف الكويت َّل منلك إَّل أن نربطه بعبد العزيز حسني ،
فهو الذي رسم وكرس مالحمه األساسية ومتكن من خالل قنوات اتصاَّلته ِف فلسطني ومصر من
جلب خرية املعلمني واملعلمات" .وهكذا فإن البعد التعليمي والثقاِف َلذا الرجل جعل الباحثة
القديرة أ.د .فوزية العبد الغفور جتعله من ركائز ِبثها.
قلنا أن إمساعيل قباِن كان صاحب فكر عصري استوعب نظريات جون ديوي واملدرسة
الرباغماتية وحتمس َلا وجاهد لتطبيقها .من طالب القباِن حامد عمار امللقب بشيخ الرتبويني
العرب وكانت حلامد عمار عالقات وثيقة باملؤسسات الكويتية الثقافية كما كان زميال مقربا
لألستاذ عبد العزيز حسني وهو من الشخصيات اليت استفادت منها د .فوزية العبدالغفور مادهتا
68

60

تشرفت شخصيا مبعرفة الراحل حامد عمار –رْحه اهلل -وهو من أبرز
العلمية الرصينة .ولقد
ُ
املربني الذين كانت َلم عالقة ووشائج ثقافية مع املؤسسات الكويتية.
ونضيف هنا أن شيخ الرتبويني العرب الراحل حامد عمار قال عن األستاذ عبد العزيز
حسني :عريب وسيم هادئ الطبع عذب احلديث  ...وقد أصبح ِف ما بعد وزيرا وعلما من أعالم
الثقافة ِف دنيا العرب" (حمفوظ5162 ،م ،ص  .)697-691وهذه شهادة تربوية رفيعة صادقة
من رجل يعرف قدر النبالء.
كتبت جريدة النهار (العدد  )5119/13/57 - 295عن األستاذ عبدالعزيز حسني ما
يلي:
"رجل من رجال الكويت املخضرمني ومن شخصياهتا اليت لعبت دوراً كبرياً ِف الكويت عاش
فرتتني من الزمن عاصر فيها املاضي واحلاضر وبداية التطور واَّلستقالل ومرحلة ما بعد اَّلستقالل
وكان معلما وسفريا ووزيراً وقيادياً مبعين الكلمة ومل تشكل حكومة من بعد اَّلستقالل بالكويت
إَّل ومن ضمنها هذا الرجل .هو املرحوم عبدالعزيز حسني الرتكيت من أسرة كويتية سكنت
الكويت قدميا ومن أقدم األسر اليت قطنت الكويت قدميا ِف احلي الشرقي وهو من مواليد
 6951ميالدي والده عمل ِف الغوص قدميا كسائر أبناء الكويت مث عمل ِف جتارة أدوات
السفن رْحه اهلل عرف عن والده رْحه اهلل التدين والتقوى مما انعكس على تربية أبنائه رْحه اهلل.
بدأ دراسته ِف املدرسة املباركية مث األْحدية حيث أمت املرحلة الثانوية هبا تلقى دراسته على يد
املرحوم عبدامللك الصاحل واملرحوم عبداحملسن البحر واملرحوم راشد السيف واملرحوم سيد عمر
عاصم رْحهم اهلل مجيعاً وتعلم القراءة والكتابة واللغة العربية وحفظ القرآن الكرمي ومبادئ احلساب
كان من املميزين والنابغني ِف اللغة العربية و هذا يعود حلرصه على اجللوس إىل جانب املرحوم
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الشيخ يوسف بن عيسى القناعي رْحه اهلل الذي أثىن عليه وأوَّله عناية خاصة ملا رأى ِف املرحوم
عبدالعزيز من نبوغ وحرص على املعرفة وخاصة ِف اللغة العربية .وِف عام  6949أرسل من قبل
دائرة املعارف إىل القاهرة للدارسة ضمن أول بعثة طالبية للدارسة ِف القاهر ِف تاريخ الكويت.
وسافرت البعثة عن طريق الرب واستغرقت الرحلة  56يوما للقاهرة وِف عام  6934ميالدي ُترج
ِف جامعة األزهر حيث درس الدين اْلسالمي واللغة العربية وِف العام نفسه التحق ِف املعهد
العايل للمعلمني جبامعة القاهرة املتخصص ِف التدريس وُترج فيه ِف عام  6932ميالدي وهو
أول خريج من األزهر يلتحق باملعهد العايل للمعلمني ِف الكويت.
ِف عام  6916عني مديرا لدائرة املعارف وساهم ِف تطوير التعليم ِف الكويت للبنني
والبنات .وأسندت إليه رئاسة اجمللس الوطين للثقافة والفنون واألدب ِف عام 6974م وتوِف عبد
العزيز حسني الرتكيت ِف يوم األحد املوافق  9يونيو ( "6991باختصار ،انظر القتم5165 ،م،
ج ،6ص .)576
األستاذ عبد العزيز حسني –رْحه اهلل -رمز للثقافة وللشخصية الوطنية املخلصة املستنرية.
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عبداهلل النوري
العلم الشامخ -من رواد
وكذلك الشيخ عبداهلل النوري – َ

احلركة الثقافية ِف الكويت أخذت د .فوزية العبد الغفور من
معني هذا الشيخ معلومات مهمة عن التعليم ِف دولة الكويت

قدميا .وفيما يلي نبذة سريعة تلقي الضوء على األفكار الرتبوية
َلذا العامل الذي عاصر هو ووالده بدايات التعليم ِف الكويت
مث شهد التطورات احلديثة اليت مرت هبا البالد .قال األستاذ
عبدالعزيز حسني "كان انطباعي الدائم عن عبداهلل النوري أنه
شخص َّل يعرف شيئا امسه الفراغ" (النوري وآخرون5118 ،م ،ص .)9وكان والده هو
معلمه األول  .تصف أ.د .فوزية العبد الغفور والد عبداهلل النوري بأنه "ملع ِف جماَّلت العلم
واألدب" (تطور التعليم ِف الكويت ،ص .)13
ولد عبداهلل النوري (6316 -6454هـ = 6986 -6912م) ِف بلدة الزبري من
أعمال العراق ودرس علي يد أبيه مث درس ِف مدارس اَّلحتالل الربيطانية مث ِف كلية املعلمني
ِف بغداد عام  6955م  .هاجرت أسرة النوري من العراق واستقرت ِف الكويت واشتغل
عبداهلل النوري بالتدريس ِف املدارس األهلية أوَّل والتجارة حينا وباخلطابة واْلمامة واحملاماة
وأصبح سكرتريا ِف احملكمة وأخريا كان عضوا ورئيسا للجنة اْلفتاء ِف وزارة األوقاف والشؤون
اْلسالمية (6986-6919م) عالوة على مشاركاته املستمرة والبارزة ِف الربامج التلفزيونية
بصفة دورية مما أكسبه جتربة حياتية واسعة صاغت شخصيته ،وفتَّحت مداركه ،ورفعت مكانته
(ملك والكندري5119 ،م).
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" ميكن تقسيم مرحلة طلب العلم ِف حياة النوري إىل
مرحلتني تتخللهما فرتات خاض فيها النوري معرتك احلياة؛
مرحلة تعلمه ِف العراق حيث تعلم مبادئ العلوم وتبدأ هذه
املرحلة بعد أن ختم القرآن الكرمي مع والده ،وِف هذه املرحلة
أيضا دخل املدارس األهلية (الكتاتيب) ،ودخل املدارس
الرتكية كما تعلم ِف مدارس اَّلحتالل اْلجنليزي ِف سنة
6442هـ 6961 -م  .وكان متفوقا ِف دراسته وأكمل
مسرية التحصيل ِف دار املعلمني ِف بغداد .أما املرحلة الثانية ِف مسرية النوري التعليمية فقد
جرت أحداثها على أرض الكويت وهي اَّلنطالقة الفعلية وبداية طلبه العلم الشرعي .حيدثنا
النوري عن سر حتول مساره التعليمي وتعمقه ِف العلوم الشرعية ِف الكويت فيقول:
"وِف رجب سنة 6432هـ ،وكنت قد جاوزت السنة الثانية والعشرين من عمري ،قال
يل والدي رْحه اهلل :ستذهب بعد أربعة أيام إىل اَلند .وكنت َّل أجادل الوالد ِف قرار يقرره،
وَّل أرد عليه بغري كلمة "أبشر" .فسكت ومل أرد عليه بالكلمة اليت تعود مساعها مين ،فنظر إيل
نظرة عميقة وقال :مالك؟ فقلت :له أمرك ومل أقل أبشر .جرى هذا احلديث بعد صالة
املغرب ،فقال يل :اذهب فصل إماما باجلماعة العشاء ،فأنا اليوم تعبان ،وبعد الصالة عدت،
فقال يل :مالك؟ كأنك َّل تريد السفر؟ قلت :نعم يا أيب  ...سألين اليوم سائل عن الوضوء
فلم أعرف جوابه وأنا إمام وأيب من علماء املسلمني ،فكيف إذا سألين غدا سائل آخر عن
الصالة أو عن الصيام؟ إِن أريد أن أتعلم ألعرف كيف أجيب عن أسئلة السائلني".
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ومضت األيام وتعاقبت احلـوادث وكتـب النـوري إهـداء كتابـه "مـن غريـب مـا سـألوِن" إىل
والده ومعلمه األول وأستاذه وشيخه حممد نوري الذي غـذاه باملعرفـة وهـو رضـيع مث إىل عبـداهلل
الــدحيان الــذي ك ـان لــه كــاألب وأخلــص ِف التعلــيم ودعــا لعبــداهلل النــوري بالربكــة وأخ ـريا ك ـان
اْلهداء ألستاذه مجعة بن جودر الذي علمه قواعد اللغة العربية.
تش ــري الدراس ــات املتخصص ــة ِف الرتبي ــة (مل ــك والكن ــدري5119 ،م) إىل أن ـ ـه مل تك ــن
شخصية عبداهلل النوري شخصية تربوية عادية بل كان النوري معلما بصريا من الطراز األول ِف
صنع دعائم النهضـة الثقافيـة الكويتيـة .قـام الشـيخ النـوري برفـد احلركـة الثقافيـة عـرب البحـث عـن
املـآثر واألخـالق الفاضــلة وبثهـا ِف اجملتمـع واحلــث علـى التمســك هبـا وكـان بفكــره وجهـوده مــن
أبــرز املؤسســني للعمــل الرتبــوي الكــوييت فلــم تقتصــر جهــوده داخــل إطــار املدرســة بــل انطلــق ِف
فع ِمـد إىل كثـري مـن وسـائط
سبل اخلري كالريح املرسلة وأدرك بوعيه احلصيف أمهية البناء الرتبوي َ
التنشــئة وجعلهــا معــابر حضــارية للنهــوض اجملتمعــي .لقــد اُتــذ مــن املؤسســات التعليميــة املدنيــة
والدينيـة وسـائط تعليميـة لتنميـة الناشـئة والكبــار ،وتوجـه حنـو املسـجد ،واسـتغل وسـائل اْلعــالم
كــأدوات فاعلــة للتفكــري والتــذكري ،والــتعلم والتعلــيم ،والتــأثر والتــأثري ،واْلصــالح والتغيــري .وكـان
النــوري موفقــا ِف ذلــك أميــا توفيــق وَّل زال نبعــه فياضــا ومرياثــه مصــدر إَلــام واحـرتام .إن الصــورة
الكبرية اليت رمسها السابقون ِف احلقل هي حوافز اْلجناز َلذا اجليل ولألجيال القادمة.
أفكــار النــوري نتــاج جتــارب حياتيــة وخمالطــة يوميــة للنــاس حيــث باشــر ِف حــل مشــاكلهم
وتنميــة وعــيهم وإصــالح شــئوهنم ،فهــي بعيــدة عــن املثاليــة املفرطــة .لقــد كــرس حياتــه مــن أجــل
العلــم والتــدريس والــدعوة وإعانــة الضــعفاء ورعايــة احملتــاجني أينمــا كــانوا .ك ـان الــدين بالنســبة
للنوري منبع التسامح من غـري تسـاهل .وكـان الـدين لـه جمـال لالعتـداد بـالنفس باعتـدال ،وكـان
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الدين ِف منظوره حياة طيبة .انتقد النوري الشدة ِف التعليم وذم هذا املنهج العقيم .كان املعلم
قــدميا –ِف رأي النــوري -قــد يصــبح ديكتــاتورا َّل يــرد لــه أمــر وَّل خيــالف لــه قــول ولكــن ك ـان
يسكب اْلخالص ِف قلب التلميذ .
وعلى هذا النهج من األمانة العلمية ِف سرد التاريخ سارت أ.د .فوزية العبـد الغفـور وهـي
تــدون وقــائع التــارخيي الكــوييت كمــا هــو َّل كمــا ينبغــي أن يكــون ،فــذكرت بأمانــة بالغــة احملاســن
والتحديات .هذا اَّلطار النظري املني أعطى كتاباهتا ومنهاجها واجتهاداهتا مصداقية أكرب.

أحمد شهاب الدين
ومن الشخصيات الكويتية اليت التقت هبا الدكتورة
فوزية العبد الغفور جلمع معلومات دقيقة عن نشأة
وتطور التعليم ِف دولة الكويت األستاذ أْحد شهاب
الدين (5161-6965م).
حتدثت أ.د .فوزية العبدالغفور ِف كتاهبا
"الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح :سرية عطرة وتاريخ
تربوي حافل" (ص  ،)95عن البعثات الفلسطينية
التعليمية األوىل إىل الكويت وكان ِف طليعتها املريب
الفاضل أْحد شهاب الدين.
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يوضح اجلدول التايل البعثات التعليمية الفلسطينية األوىل اليت وفدت للعمل ِف
الكويت استنادا للدكتورة فوزية العبد الغفور:

البعثات التعليمية

أمساء أعضاء البعثة

البعثة التعليمية الفلسطينية األوىل
()6947 / 6941

أْحد شهاب الدين
جابر حديد
حممد املغريب
مخيس جنم

البعثة التعليمية الفلسطينية الثانية
()6948 / 6947

رفعة عودة
وصيفة عودة

البعثة التعليمية الفلسطينية الثالثة
()6949 / 6948

عبداللطيف الصاحل
حممد حممود جنم
زكي الدرهلي
عمر الدجاِن

البعثة التعليمية الفلسطينية الرابعة
()6931 / 6949

إبراهيم عيد
فيصل رشيد الطاهر
سليمان عبداجمليد أبوغوش
صبحي الدحلة
حممد حسن غفور
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وِف كتاهبا تطور التعليم ِف الكويت جند الدكتورة فوزية العبد الغفور ،وِف عدة مواطن
تستشهد بعبارات ألْحد شهاب الدين (ص .)79-78
وفيما يلي نبذة عن هذه الشخصية الكويتية املرموقة" .ولد املريب الفاضل األستاذ أْحد
حسن علي شهاب الدين ِف منطقة املنشية مبدينة يافا [ِف] فلسطني عام  6441هـ ،فيما
يوافق شهر نوفمرب عام 6965م .تلقى تعليمه ِف املرحلتني اَّلبتدائية والثانوية ِف املدارس
احلكومية مبدينة يافا ِف فلسطني ،مث درس السنة األوىل ِف كلية النجاح بنابلس عام 6946م
 6945م ،وهي املعروفة حاليا جبامعة النجاح .عُني املريب الفاضل بعد تركه كلية النجاح،مدرسا ِف مدرسة دار العلوم اَّلسالمية بيافا ،مث رشحه اجمللس اَّلسالمي األعلى ليكون عضوا
ِف بعثة تعليمية ضمت أربعة مبعوثني للدراسة ِف كلية املعلمني العليا ببغداد ملدة عامني ،من
 6945إىل عام 6943م .مث عاد بعد انتهاء البعثة إىل فلسطني ،حيث عمل مدرسا ِف دار
العلوم اْلسالمية بيافا ،وبعد عام واحد أي ِف عام 6941م ،رشحه اجمللس اْلسالمي األعلى
ليكون مدير أول بعثة تعليمية تسافر إىل الكويت ،وهي البعثة اليت كانت مكونة من مدير
وثالثة أساتذة ،هم :مخيس جنم ،وحممد جابر حديد ،وحممد املغريب .عُني املريب الفاضل فور

حضوره إىل الكويت مدرسا وناظرا للمدرسة املباركية ،كما عُني مشرفا على املدرسة األْحدية،
وقد عمل ،إىل جانب ذلك مفتشا عاما على مدارس الكويت مبا فيها املدارس األهلية ،ومديرا

للتعليم بالكويت ،وقد شغل هذه الوظائف جمتمعة خالل الفرتة من عام  6941إىل عام
6935م.
ومن زمالئه الكويتيني الذين عملوا معه ِف التدريس ،خالل تلك الفرتة ،املربون
األفاضل :السيد عمر عاصم ،وعبد امللك الصاحل ،وعبد احملسن البحر ،وعبد الرْحن الدعيج،
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وسامل احلسينان ،وعيسى مطر ،وحممد الشاجيي ،وحممد زكريا األنصاري ،وراشد السيف،
وعبداهلل السنان ،وأْحد بشر الرومي .أما تالميذه فكثريون ،منهم :صاحب السمو الشيخ
جابر األْحد اجلابر الصباح ،ومسو الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح ،والشيخ صباح األْحد
اجلابر الصباح ،والشيخ سامل العلي السامل الصباح ،والشيخ جابر العلي السامل الصباح.
وكذلك األساتذة األفاضل ،صاحل الشهاب ،وعبدالعزيز الصرعاوي ،ود .عبدالرزاق العدواِن،
وعبداهلل املطوع ،وعقاب اخلطيب ،ود.أْحد اخلطيب ،وأْحد العدواِن ،وحممد الفوزان ،ود.
صاحل العجريي ،وغريهم كثريون .ومن الوظائف واألعمال اليت هنض َلا املريب الفاضل ِف غري
مهنة التدريس ،عمله حماسبا مث أمينا عاما لقسم احملاسبة بالبنك العريب ،وتتوجيا جلهوده ِف
كرمته الدولة ِف أكثر من مناسبة،
جمال الرتبية والتعليم وجمال خدمة اجملتمع الكوييت ،فقد َّ
حيث ُمنح اجلنسية الكويتية عام 6916م ،ومت تكرميه عام  6915هو وأعضاء البعثة
التعليمية األوىل اليت جاءت إىل الكويت ،تقديرا خلدماهتم ِف جمال التعليم خالل الفرتة من
 6941إىل عام 6935م ،وذلك ضمن احتفاَّلت "اليوبيل الذهيب" ْلنشاء املدرسة املباركية،
كما حصل على وسام من مجعية املعلمني الكويتية تقديرا جلهوده وإجنازاته.
ومن مسات املريب الفاضل أنه هادئ الطبع ،حيب النظام ،وحيرتم القوانني واألمانة
واْلخالص ،كما أنه جاد ِف كل عمل يسند إليه ،مؤمن بأن التعليم هو سالح اْلنسان
للتغلب على صعاب احلياة .ومن صفاته وطباعه أيضا حبه لآلخرين ،واقباله على القراءة ِف
جماَّلت التعليم واَّلجتماع والدين واَّلقتصاد" (عبد احملسن اخلراِف ،مربون من بلدي ،ص
 ،114-115باختصار ،انظر أيضا جريدة القبس .)5161/1/56 -
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بدرية العتيقي
كتبت أ.د .فوزية العبد الغفور (6984م ،ص  )38ما يلي "نظرا ألمهية مدرسة
السيدة بدرية العتيقي قمنا بإجراء مقابلة شخصية معها ،حيث تعترب مدرستها منوذجا حيا
ملدارس البنات ِف ذلك الوقت فقد حظيت تلك املدرسة بالشهرة والسمعة احلسنة عند
األهايل .وقد ذكرت املعلمة بدرية "كما كان يطلق عليها" أهنا تعلمت عند السيدة عائشة
األزمريي رغبة من والدهتا ِف تعليم ابنتها .فعارض أقارهبا هذا األمر ولكنها مل تلق َلم باَّل.
وكانت السيدة بدرية تلميذة ذكية فاستطاعت أن تتقن كل ما تتلقاه بسرعة ِف فرتة وجيزة
وعندما أهنت دراستها أشار بعض األهايل على والدهتا أن تفتح َلا مدرسة لتعليم البنات .وقد
عاصرت مدرسة املعلمة بدرية مدرسة السيدة مرمي العسكر زوجة خالد حممد جعفر ".
املعلمة بدرية فرج العتيقي ( 6463هـ=6953م) من املربيات الاليت عرفن بالتعلم
الذايت حيث كتب عنها عبد احملسن اخلراِف "مل تكتف مبا تلقته ِف املرحلة األوىل من تعليمها
بالكتاب ،بل انكبت على الكتب تنهل من علوم القرآن الكرمي والدين احلنيف واللغة العربية
واحلساب" (ص .)231
وِف كتابه فتح رب البيت ِف ذكر مشايخ القرآن بدولة الكويت  ،كتب د .ياسر
املزروعي (5165م) أن املطوعة بدرية العتيقي افتتحت كتاهبا ِف منطقة املرقاب  ،وهي ِف
سن الرابعة عشرة  ،وقد أدخلت كتاهبا القراءة والكتابة جبانب حتفيظ القرآن الكرمي  ،وقد
أغلقت ال ُكتاب ...بسبب التحاقها بالعمل ِف املعارف ( ، )6948-6947مث افتتحت
كتاهبا الكائن ِف فريج الشاوي وبقيت فيه إىل أن أغلقته ِف أوائل اخلمسينيات ،وممن تتلمذ
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عليها سعاد احلميضي وكثريات من بنات األسر القاطنة ِف القبلة (ص  ،59باختصار ،انظر
أيضا تاريخ التعليم ِف دولة الكويت ،ج ،6ص .)31

باحثون يقدرون ابداعاتها وريادتها
ما أوجه اَّلبداع ِف عطاءات أ.د فوزية العبدالغفور من منظور الباحثني ؟
َّل يعرف فضل الكبار إَّل الكبار وها هو األستاذ الدكتور
يعقوب يوسف الغنيم –الباحث ِف التاريخ الكوييت -يكتب
مقاَّل مطوَّل رائعا بعنوان " الدكتورة فوزية العبدالغفور ترسم
حياة الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح ِف كتاب" .وبعد ذلك
يسجل كلمات نفيسة ويقدم شهادة قيمة فيقول "باَّلطالع
على سرية األستاذة الدكتورة فوزية يوسف العبدالغفور ،جند
كثرياً من األعمال املبهرة ،وجند سيدة َلا اهتمامها مبجال ُتصصها ِبيث مل ترتك فرصة من
الفرص املتاحة َلا ِف سبيل تزويد نفسها باملعلومات اليت أفادت هبا عملها ورفعت مستوى
طالهبا وطالباهتا ،إَّل واغتنمتها ،ولقد صارت بعد بذل اجلهد ِف الدراسة والبحث تربوية َلا
باع طويل ِف جمال الرتبية وخباصة ِف األصول الرتبوية ،وشؤون رياض األطفال .هي اآلن أستاذ
بقسم أصول الرتبية واْلدارة الرتبوية ،وكان طريقها إىل هذا العمل شاقا ،ولكنها وصلت إليه
ألهنا مل تقابل الصعوبات بأية
استهانة".
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تلك العبارات الصادقة من األستاذ الدكتور يعقوب يوسف الغنيم على وجازهتا فهي
عبارات جزلة وحتلل بإنصاف شخصية أ .د .فوزية العبد الغفور فهي شخصية خملصة جادة
حتب عملها وتتقن أداء واجباهتا وَّل تبخل بالعطاء على من حوَلا وهذه الصفات ِف حقيقة
األمر هي سر النجاح والتوفيق والريادة وهو األمر الذي جيب أن يكون واضحا للناشئة كي
يسريوا ِف الطريق املنري.
يقول السيد الفاضل األستاذ الدكتور يعقوب يوسف الغنيم (1023م):

"ومن النساء الكويتيات سيدة جعلت همها في طلب العلم والبحث ومزيد من
الدراسة ،ثم في القيام بتدريس أبناء الكويت كل ما درسته فأفادت وقدمت الكثير،
إضافة إلى أنها شاركت في اللجان التربوية ،في الكويت وفي خارجها ،كما قامت بكتابة
عدد كبير من الدراسات المهمة في مجال تخصصها وهو التربية بصفة عامة ،وأصول
التربية واالدارة المدرسية بصفة خاصة .تلك هي السيدة األستاذة الدكتورة فوزية يوسف
العبدالغفور ...وهذه السيدة التي بذلت جهدها في مجال تخصصها حتى قدمت أفضل
ما لديها بحثاً ودراسة وتأليفاً وتدريساً ومشاركة في اللجان الفنية المتعددة التي تدل
كثرتها على رغبة قوية بالعمل واالنجاز".
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وِف اْلطار ذاته كتبت األستاذة الفاضلة ليلى محمد
صالح ما يلي:
"كتاب تربوي علمي أنيق وقيّم ،حيمل عنوان «الشيخ
عبداهلل اجلابر سرية عطرة وتاريخ تربوي حافل» للدكتورة فوزية
يوسف العبدالغفور ،أستاذة األصول الرتبوية ِف كلية الرتبية
األساسية .وهي من األكادمييات الكويتيات املتميزات واملهتمات
بتاريخ القضايا الرتبوية من خالل مشاركتها ِف الدراسات
التوثيقية ،واطالعها على جهود املتطوعني واملسؤولني األوائل ِف تاريخ التعليم ِف دولة
الكويت ،ودور العديد من الشخصيات املؤثرة ِف املسرية العلمية بالبالد ،حاصلة على درجة
املاجستري عام ِ 6972ف موضوع التعليم وتطويره ِف دولة الكويت ،ودرجة الدكتوراه العلمية
حول نشأة وتطور رياض األطفال ِف دولة الكويت .وحني نتصفح هذا الكتاب املهم ندرك
مدى جهد الدكتورة فوزية ِف مجع املعلومات الرتبوية ،وفاءا وتقديرا منها ملسرية تاريخ وتطوير
مراحل التعليم ِف الكويت والدور الرائد الذي قدمه الشيخ عبداهلل اجلابر ،والذي وثقته بالصور
النادرة اليت تبني تدرج مراحل التعليم من عام  ،6941الذي يعترب بداية عهد جديد ِف تاريخ
التعليم ِف الكويت ،حيث مت إنشاء دائرة املعارف ووصول أول بعثة تعليمية من فلسطني
مكونة من أربعة مدرسني هم :أْحد حسن شهاب الدين مدير للبعثة ،جابر حسن حديد،
درسوا ِف املدرستني املباركية واألْحدية إىل
حممد أْحد املغريب ،مخيس حميي الدين جنم الذين َّ
جانب املعلمني الكويتيني ،وقد أسهم اجلميع ِف تطوير مناهج التعليم وتنظيمه".
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وتضيف الكاتبة قائلة" لقد أعطت الباحثة فوزية العبدالغفور َلذه الشخصية الفذة املتعددة
العطاء ِف جمال الرتبية والتعليم حقها اجلزيل من خالل توثيق مسرية الشيخ عبداهلل اجلابر اليت
اتسمت بالعطاء واَّلخالص والتواضع والنظرة الثاقبة القادرة على حتليل األمور ،ودوره الرائد ِف
تطوير مسرية التعليم ِف دولة الكويت ،فكانت لبصماته دور واضح ِف حتمل املسؤولية ِف
مجيع املناصب اليت توَّلها ِف البالد ،حيث كان جيمع بني التواضع وحب الناس ،وِف هناية
حياته دامهته أمراض الشيخوخة فاعتزل الناس إَّل املقربني من أسرته حىت وافاه األجل ِف
 6991وبفقده فقدت الكويت واحدا من أبرز أركاهنا وسدنتها .حتية كبرية لألستاذة الدكتورة
فوزية يوسف العبدالغفور اليت وثقت جبهد كبري املسرية التعليمية ِف الكويت بقيادة الشيخ
عبداهلل اجلابر أحد أبرز صناع تاريخ التعليم املضيء ِف دولة الكويت .حقا تستحق الشكر
والتقدير ويستحق كتاهبا الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح سرية عطرة وتاريخ تربوي حافل يستحق
التكرمي ألنه وثيقة تربوية خالدة تعترب من أبرز شهود تاريخ الكويت الرتبوي املعاصر".
إن األستاذة الفاضلة ليلى حممد صاحل فيما سبق من عبارات جزلة ،ومشاعر صادقة،
ونظرات ثاقبة أبرزت اجلوانب املضيئة ِف كتابات د .فوزية العبد الغفور وختمت حديثها بعبارة
جامعة ودقيقة جدا وهي أن كتابات دكتورتنا ِف ذلك الكتاب "وثيقة تربوية خالدة" يستحق
الشكر والتقدير والتكرمي .وهذه احلقيقة من نواتج املنهج التاريخ ِف البحث الذي اتبعته أ.د.
فوزية العبدالغفور ،وهو املنهج الذي اتبعته ِف كتاباته عن تطور مسرية التعليم ِف الكويت
حيث انتقت بدقة شهود تاريخ الكويت الرتبوي املعاصر واستثمرت كلماهتم ِف اثراء الرتاث
الرتبوي ،وصناعة كتاب رائق رزين ،يعجب الناظرين ،ويسر الباحثني.
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وعن الكتاب السابق كتبت جريدة القبس (5118م) تعريفا عن الكتاب بعنوان " فوزية
العبد الغفور تسافر بني الزمان ِف حياة الشيخ عبداهلل اجلابر " مث ختمت تعريفها باآليت
"والكتاب سجل جديد ووثائقي يأيت ليزيد املكتبة الكويتية اصداراً من الصعب على كل
باحث ودارس اَّلستغناء عنه".
الباحثون ِف حقل التاريخ جندهم يكثفون اَّلقتباسات من أعمال أ.د فوزية العبد الغفور
ألهنا متدهم مبعلومات مثينة وصادقة مت مجعها من امليدان ومن املصادر واملراجع املعنية.
مثال ذلك أن أ.د فيصل عبداهلل الكندري (5164م)
كتب ِبثا عن احلياة العلمية والثقافية ِف الكويت ووضع ِف
هناية ِبثه احاَّلت للمعلومات اليت استند إليها ِف ِبثه القيم.
ذكر أ.د .فيصل الكندري ِف ِبثه اسم أ.د فوزية العبد الغفور
وكتاهبا تطور التعليم ِف الكويت ،وتردد اَّلسم  67مرة (سبع
عشرة مرة) نظرا ألمهية هذا املرجع العريق ملعرفة البدايات
الثقافية والتعليمية ِف الكويت .ومن املعلومات اليت انتفع منها الباحث واستند فيها على عدد
من املراجع املهمة منها كتابات الدكتورة فوزية العبد الغفور ،املعلومة التالية :
"إعداد املعلمني -:ومع ازدياد عدد املدارس ونشر التعليم أصبح من الضروري توفري عدد
أكرب من املعلمني نظراً حلاجة املدارس املاسة لسد النقص الناتج عن تلك الزيادة وهذه من
أهم املشكالت اليت ميكن أن تواجه املعارف ِف الكويت بذلك الوقت ملا يرتتب على ذلك
العديد من الصعوبات واملشاكل النفسية والرتبوية لذلك فكان التوجه ْلعداد املعلمني من أبناء
البالد للتدريس ِف مدارس رياض األطفال واملدارس اَّلبتدائية هو احلل األنسب .ففي العام

75

83

الدراسي 6926 – 21م مت انشاء فصول ْلعداد املعلمني فقد اختري الطلبة الذين اهنوا السنة
الثانية الثانوية بعد أن درسوا منهج السنة الثالثة مضاف إليها بعض املوضوعات الرتبوية أرسلوا
إىل بريوت للجامعة األمريكية شهران ِف دراسة صيفية مث عينوا كمعلمني ِف املرحلة اَّلبتدائية
غري أن هذه اخلطوة مل تكن مرضية فرأت املعارف أن تكون الدراسات الرتبوية من السنة األوىل
الثانوية على أن تكون فرتة إعداد املعلم تقارب اخلمس سنوات السنة األوىل والثانية منهج
التعليم الثانوي ،والسنه الثالثة والرابعة الرتبية النظرية والسنة اخلامسة الرتبية العلمية .أما إعداد
املعلمات فقد بدأ ِف العام الدراسي 6923 -24م بصف دراسي أحلق ِف املدرسة القبلية
اَّلبتدائية للبنات انضمت إليه الفتيات الاليت اهنني املرحلة اَّلبتدائية وكانت مدة الدراسة
ثالث سنوات وقد َّلقى اقباَّلً كبرياً ،وُترجت الدفعة األوىل منه ِف العام الدراسي – 22
6921م  .ومع هذا مل تكن فكرة الفصول مرضية ،لذلك كان التخطيط ْلنشاء معهد
للمعلمني".
وكتب األستاذ الدكتور عبدالرحمن أحمد األحمد
(6984م) كتاب  :الرتبية ِف الكويتِ :بوث ودراسات،
وأشار إىل دراسة من دراسات أ.د .فوزية العبدالغفور (ص
 .)511 ،568 ،35وهكذا اقرتن اسم أ.د .فوزية العبدالغفور
بتطور التعليم بدولة الكويت وبالبحوث والدراسات الكويتية
األكادميية املهمة ،وأخذ الباحثون يشريون لتلك لدراساهتا
وِبوثها نظرا ألمهيتها .الكتابات الرائدة واألصيلة أينما وجدها
الباحث حيرص على اقتنائها واَّلشارة إليها ،واَّلنتفاع منها.
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الباحث اجليد يقدر ابداعات غريه ويشري إليها بأمانة ،ويثين عليها بلباقة ...هذا ما
حدث مع كتابات ودراسات دكتورتنا فوزية العبد الغفور حيث قام الباحثون باَّلقتباس منها،
واْلشارة إليها ،واْلشادة هبا ِف دراساهتم وكتبهم ومقاَّلهتم الصحفية.

صفاء بصيره وقوة عزيمة
مت وضع كتاب زميلتنا وأستاذتنا
أ.د .فوزية العبدالغفور ِف مدخل املكتبة
الوطنية (يوم األحد 5162-3-65م)
ضمن احتفالية اختيار املغفور له الشيخ
عبداهلل اجلابر الصباح كشخصية عاملية
ِف جمال الثقافة والتعليم .لقد قام مركز
الوثائق التارخيية ِف الديوان األمريي
بالتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية
بتنظيم احتفالية اختيار املغفور له الشيخ
عبداهلل اجلابر الصباح كشخصية عاملية
ِف جمال الثقافة والتعليم ومت عرض فيلم
وثائقي عن رحلة التعليم ِف الكويت،
وعلى هامش املعرض الرائع عن التعليم
ِف الكويت مت توزيع جمموعة اصدارات
عن رائد التعليم الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح رْحه اهلل....
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وعندما نتفحص كتاب :مىن اجلابر العبداهلل اجلابر (5163م) ،بعنوان :الشيخ عبداهلل
اجلابر الصباح :رائد الثقافة والتعليم ،وهو من اصدار الديوان األمريي ،سنجد ضمن املراجع
كتاب أ.د فوزية العبدالغفور الذي حيمل عنوان :الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح :سرية عطرة
وتاريخ تربوي حافل .واجلدير بالذكر أن د .فوزية العبدالغفور صاحبة أول دراسة أكادميية
مستقلة تربوية موسوعية توثيقية وشاملة عن رائد التعليم الشيخ عبداهلل اجلابر وذلك قبل أن
تقوم منظمة اليونسكو بتكرمي الراحل بوصفه رائدا عامليا من رواد التعليم ...برهنت األيام على
حسن اختيار د .فوزية العبد الغور للموضوع ،وصدق توجهاهتا وسالمتها ،وصفاء بصريهتا
وحدسها حينما خصصت كتابا تربويا موسوعيا عن رائد التعليم ،عبداهلل اجلابر الصباح.
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وعندما أرادت جملة الكويت (عبداهلل5163 ،م ،ص  )11-13اَّلحتفال بالشيخ
عبداهلل اجلابر الصباح وجدت ِف كتابات الدكتورة فوزية العبدالغفور مصدرا غنيا وصادقا
فاستعانت هبا وأخذت منها ،واستندت عليها .قابلت املؤلفة عبداهلل اجلابر واستخلصت
املعلومات ونظمتها بطريقة متقنة ومن مث دفعت بالكتاب إىل املطبعة ليتبوأ مكانته املرموقة ِف
املكتبة العربية.
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الشيخ عبداهلل الجابر الصباح
ِف أكثر من موضع ِف هذا الكتاب ذكرنا أن الدكتورة فوزية العبدالغفور أخذت مادهتا
العلمية من مصادر ذات مصداقية وحتدثنا عن األستاذ عبدالعزيز حسني والشيخ عبداهلل
النوري وغريمها بإجياز .واآلن نتحدث عن الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح واسهاماته املرموقة ِف
حقل الرتبية والتعليم والثقافة.
كتبت د .فوزية عن تاريخ التعليم ِف دولة الكويت حتديدا  ،ونالت شخصية الشيخ
عبداهلل اجلابر الصباح نصيب األسد ِف كتاباهتا لعدة أسباب منها:
 .6عناية الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح بالرتبية والتعليم وتقلده مناصب تربوية رفيعة ،مما
جعله حمط أنظار أهل اَّلختصاص بالرتبية عموما ،وبتاريخ الرتبية حتديدا ،فشخصية
عبداهلل اجلابر من أهم املداخل لتاريخ التعليم ِف دولة الكويت.
 .5استفادت أ.د .فوزية العبد الغفور من األخذ عنه مباشرة لدرجة أهنا أفردت كتابا
مستقال عن الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح ووضعت فيه الكثري من الصور النادرة
واملعلومات الثمينة.
 .4لعب عبداهلل اجلابر دورا مفصليا ِف تاريخ الكويت عموما والرتبية خصوصا.
 .3عايش الشيخ عبداهلل اجلابر األحداث الكربى ِف املسرية التعليمية الكويتية.
 .2عاصر عبداهلل اجلابر الصباح سبعة من حكام دولة الكويت ومجيعهم استفادوا من
خرباته والكل وثق به وبطاقاته .هذه العالقات اْلجيابية جعلته مطلعا عن كثب على
سياسة إدارة البالد (عبداهلل ،5163 ،ص  ،24الصباح5163 ،م ،ص .)99
 .1شهد له الفضالء بقوة تلك الشخصية الوطنية ،وأشادوا بغزارة العطاء لذلك الرجل.
وصف الشيخ عبدالعزيز الرشيد مؤرخ الكويت األكرب ،الشيخ عبداهلل اجلابر فقال:
"ذو أخالق عالية وآداب مجة ميال إىل العلم وأهله حمب للتجديد العصري النافع".
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الشيخ عبداهلل اجلابر صاحب فكر متقد ومستنري (حمبوب العبداهلل5163 ،م ،ص
 ،)16و"صاحب الشخصية الكاريزمية اليت أَلبت ِمهم الرجال والنساء ِف سبيل بلوغ أرقى
املراتب العلمية والفكرية ،وهو كذلك مؤسس دوائر األمن واحملاكم والبلدية واملعارف واألوقاف
واأليتام ،كما أنه رجل العالقات العامة األول ِف الكويت كما وصفته جريدة اَلدف الكويتية
ِف عام  ،6913استناداً إىل عالقاته الوثيقة داخل الكويت مع كافة فئات اجملتمع ،وصالته
الوطيدة بقادة دول اخلليج ،وتواصله العميق مع الزعماء العرب من خمتلف األطياف والعهود،
عالوة على صداقاته القوية مع عدد من زعماء العامل( ".طارق5163 ،م ،ص .)24
وِف السياق ذاته ،كان عبداهلل اجلابر "أول وزير للتعليم بعد اَّلستقالل وأول من
أرسل بناته للمدرسة عب ـ ــداهلل اجلاب ـ ـ ـ ــر ..رائـداً وجم ــدداً" (عبداهلل5163 ،م ،ص .)21
وحتت عنوان " فوزية العبد الغفور تسافر بين الزمان في حياة الشيخ عبداهلل

الجابر" كتب جريدة القبس (5118م):
يأيت كتاب «عبداهلل اجلابر سرية عطرة وتاريخ تربوي حافل» الذي اصدرته أخريا األستاذة
الدكتورة فوزية يوسف العبدالغفور ،ليضيف جوانب أخرى ِف سجل الشيخ عبداهلل اجلابر رْحه
اهلل ،وعطاءاته ِف تاريخ التعليم بالكويت وتاريخ األوقاف واحملاكم ...والكتاب الذي يضم
( )366صفحة من القطع املتوسط جاء شامال للبدايات األوىل لتاريخ التعليم احلديث ِف
الكويت وهو امتداد لبدايات كانت حمدودة اَّلمكانات من كل اجلوانب لكن إرادة الرجال
يتقدمهم الشيخ عبداهلل اجلابر كانت فوق التحديات وظروف الزمان واملكان.
مشل الكتاب عشرة فصول ،بدأ بتقدمي من الدكتور يعقوب يوسف الغنيم ،مبينا دوره ِف رئاسة
النادي األديب ورئاسته للمحاكم والبلدية مث املعارف ،وتناولت الدكتورة املؤلفة [فوزية
العبدالغفور] ِف املقدمة عن توثيق جهود الشيخ عبداهلل اجلابر ودوره الرائد ِف اْلجناز التارخيي
عمت مجيع أرجاء البالد بل جتاوزت إىل الدول الشقيقة اجملاورة
للتعليم وحتقيق هنضة شاملة له ّ
حني تصدى للصعوبات واملشكالت اليت واجهها ِف كل اجناز تربوي وتطرقت األستاذة

81

89

الدكتورة فوزية العبدالغفور ِف املقدمة عن قدرة الشيخ عبداهلل اجلابر على حتقيق تلك اَّلمور ملا
تتمتع به من مسات شخصية نادرة متيزت بروح العطاء والتضحية والنظرة الثاقبة والبصرية القادرة
على حتليل اَّلمور واحلكمة ِف تناول املوضوعات والقضايا والنظرة الصائبة ِف حتقيق أهداف
ومعطيات كل ما يقوم به من جهود وتضحيات ـ واشادت املؤلفة بشخصية الشيخ عبداهلل
اجلابر اليت وصفتها بالتواضع وحب الناس ومل متنحها التحديات والصعوبات إَّل اخالصاً
وحكمة ومل يعطها التفاِن وخدمة اآلخرين إَّل التمتع بنبل األخالق والبساطة وحب الناس.
فصول الكتاب العشرة ـ تتناول مولد ونشأة الشيخ عبداهلل اجلابر ودراسته وتعليمه ـ واملواقع
احلربية اليت خاضها مث املناصب اليت تقلدها مث دوره الشامل ِف التعليم منذ دائرة املعارف
والبعثات الدراسية مث دوره ِف مدارس الرتبية اخلاصة واألنشطة املدرسية واخلدمات الرتبوية مث
املدارس ِف اخلارج وجامعة الكويت.
وهبذا الصدد ،قالت الدكتورة أرينا بوكوفا  -مدير عام
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليونسكو)  -أن الشيخ عبداهلل اجلابر "قام بتجسيد
مبدأ اليونسكو املتمثل ِف توفري التعليم للجميع ِف
زمن سبق انشاء منظمة اليونسكو بوقت طويل".
وأضافت "وأعتقد أن اْلجناز الذي حققه الشيخ
عبداهلل اجلابر ألجل الكويت يتمثل ِف تبين مفهوم حديث للتعليم يتسم بالشمول ويتيح
الفرصة لتعليم البنات ،ويركز على جودة التعليم ،ويهتم بإعداد املعلمني ،وكل هذه العناصر
جمتمعة تشكل رسالة تتصف باحلداثة واملعاصرة" (الصباح5163 ،م ،ص .)656-651
ومن أقوال أيرينا بوكوفا (5163م)  :تعليم الفتيات هو طاقتنا املتجددة بامتياز.
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تلك األسباب جمتمعة جعلت أ.د فوزية العبدا
اسة الكويتية.
لدررتبية
الشخصيةيخ ال
العميق ِف تار
العبدالغفوربوي و
تلك األسباب جمتمعة جعلت أ.د فوزية فكرها الرت
أثرهاتلك
تنتقي
فكرها الرتبوي وأثرها العميق ِف تاريخ الرتبية الكويتية.

املقال التايل نشر ِف جملة الكويت وأستند فيه امل

وغريها وسنستعر
أ.د .فوز
كتاب
العبدالغفور على
عبداهللية (5163م)
حسن
املقال التايل نشر ِف جملة الكويت وأستند فيه املؤلف
كتاب أ.د .فوزية العبدالغفور وغريها وسنستعرضالفائدة.
مقتطفات من ذلك املقال لتعم

فارس الصحراء سبق عصره ووضع بصمته على

الفائدة.

التعليم والثقافة
الشيخ"أبو
الصباح . .
فارس الصحراء سبق عصره ووضع بصمته على كثير منالجابر
عبداهلل
المجاالت
الجابر الصباح " . .أبو التعليم والثقافة في الكويت والخليج"
بقلم حسن عبداهلل

بقلم حسن عبد

جملة الكويت – العد

جملة الكويت – العدد  474باختصار
باختصار
من هؤَّلء اآلباء املؤسسون
والرجال املستقبليون ِف الكويت،

من هؤَّلء اآلباء املؤسسون

الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح،

والرجال املستقبليون ِف الكويت،

وهو رجل وضع بصمته على كثري

الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح،

من اجملاَّلت ،وكان ومازال له

وهو رجل وضع بصمته على كثري

فضل السبق ِف أولويات كان هو

من اجملاَّلت ،وكان ومازال له

أول من بدأها ووضع بذرهتا،

فضل السبق ِف أولويات كان هو

وهنلت من معينها األجيال املتعاقبة .فمنذ رئاسته للنادي

أول من بدأها ووضع بذرهتا،

وهنلت من معينها األجيال املتعاقبة .فمنذ رئاسته للنادي األديب الذي أنشيء ِف الكويت ِف
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عشرينيات القرن املاضي ،وتسلمه للعديد من املهام واملسؤوليات كرئاسة احملاكم ورئاسة
البلدية ،مث إنشاء دائرة املعارف عام 6941وتوليه مسؤوليتها ،عمل الرجل على النهوض بتلك
األماكن وإدخاَلا إىل العصر احلديث ،ويكفي الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح شرفا تطويره
لقطاع الرتبية والتعليم ِف الكويت بالتوسع ِف افتتاح املدارس ،وفتح اجملال واسعا أمام الفتيات
للتعليم والتثقيف ،وإنشاء املكتبات العامة واملواسم الثقافية واملؤمترات اليت وضعت الكويت
على اخلريطة الثقافية العربية.
إن استشراف الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح للمستقبل جتاوز جمتمعه احمللي الصغري إىل
أبناء املنطقة ،فقد حرص على تعليم أبناء دول اخلليج العريب وغريهم من خالل إنشاء املدارس
وإمدادها باحتياجاهتا من املعلمني.
رمست د .فوزية [العبد الغفور] مالمح شخصية الشيخ عبداهلل اجلابر عرب
493صفحة جاءت ِف  61فصول ،تتبعت فيها مسرية الرجل منذ وَّلدته ونشأته واملناصب
اليت تقلدها  ،ونشأة جملس املعارف ومسرية التعليم منذ سنة 6941حىت  ،6915ومسامهة
الشيخ عبداهلل اجلابر ِف متابعة تقدمه ،والبعثات الطالبية إىل عدد من الدول العربية وبريطانيا
وإنشاء بيت الكويت ِف القاهرة ،والتعليم مبراحله املتعددة ،وأنواع الرتبية اخلاصة اليت بدأت
منذ اخلمسينيات ،واألنشطة املتنوعة ،والصورة احلقيقية َّلهتمام الشيخ عبداهلل اجلابر بافتتاح
املدارس ،ودوره ِف السعي َّلفتتاح أول جامعة ِف الكويت وما قام به من جهود عظيمة
تكللت بإنشاء أول جامعة عام .6911
أما عن املولد والنشأة فقد اختلف فيهما ،لكن الشيخ عبداهلل اجلابر حينما كان يسأل رْحه
اهلل قبل فرتة وجيزة من وفاته عن عمره ومىت ولد ؟
كان جييب ضاحكا هبذا البيت من الشعر:
عمري إىل التسعني يركض مسرعا والنفس ثابتة على اخلمسني
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توىل الشيخ عبداهلل اجلابر رئاسة البلدية عام  ،2391ورئاسة دائرة األوقاف عام
 ،2391لكن رئاسته لدائرة املعارف العام 2391متثل منعطفا تارخييا مهما يف مسريته ومسرية
الكويت التعليمية .فقد بقيت الكويت حىت عام  2391فيها مدرستان فقط مها املباركية
واألمحدية ،مع انتشار املطوع يف الوقت نفسه ،وكانت غاية املدرستني نفعية عملية ،تنحصر
يف إجياد كتبة للتجار ،ومن مث اكتفي بتعليم اخلط واإلمالء واحلساب ومسك الدفاتر مع قليل
من الدراسة الدينية واجلغرافيا ،مث اللغة اإلجنليزية فيما بعد.
ويف العام ذاته اجتمع نفر من وجهاء البلد يف منزل الشيخ يوسف بن عيسى ،وطرحت
فكرة تأسيس دائرة حكومية تتوىل شؤون التعليم ،ومتول املدرستني وما يستجد من مدارس
من مورد حكومي مستمر ،وبالفعل وافق أمري البالد آنذاك الشيخ أمحد اجلابر رمحه اهلل على
الفكرة ،ومت تأسيس جملس للمعارف توىل رئاسته الشيخ عبداهلل اجلابر.
تقول د .فوزية العبد الغفور:
وعليه ميكن اعتبار الشيخ عبداهلل اجلابر داعما ملسرية التعليم يف تلك احلقبة من الزمن..
حيث ال إمكانيات مادية سوى النزر اليسري ،ومع هذا فقد افتتحت املدارس يف عهده
وأرسلت البعثات إىل بعض الدول العربية وبصفة خاصة إىل مصر ولبنان والبحرين ،وكان
متيقظا واعيا ملا تريده بريطانيا من تدخل يف سياسة التعليم باتباع أساليب شىت ،كاعتماده
على بعض من رجاالت الكويت .كما استطاع بالتعاون مع أعضاء اجمللس مواجهة الصعاب
والتصدي للمشكالت والتحديات العديدة اليت واجهت مسرية التعليم.
ويف العام  2319توىل الشيخ عبداهلل اجلابر رئاسة النادي األديب الذي أسسه ثلة من
الشباب الكوييت الغيورين كي يلم مشلهم ويكون وساطة لتبادل اآلراء واألفكار ،واعترب النادي
مركز إشعاع أديب وثقايف يف الكويت يف تلك الفرتة.
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وعقب نيل الكويت استقالَلا بتاريخ  1حمرم 6481هجرية املوافق  69يونيو ِ6916ف عهد
الشيخ عبداهلل السامل ،وسعي البالد إثر ذلك إىل بناء مؤسساهتا الدستورية واستكمال
مقومات بناء الدولة احلديثة ،شكلت أول وزارة بتاريخ  67يناير عام 6915برئاسة الشيخ
صباح السامل الصباح ،وأسندت إىل الشيخ عبداهلل اجلابر حقيبة وزارة الرتبية والتعليم.
واستمر الشيخ عبداهلل اجلابر يدير وزارة الرتبية إىل أن أسندت إليه حقيبة وزارة التجارة ،اليت
شكلت ِف مطلع ديسمرب عام  ،6912واستمر وزيرا للتجارة حىت عام  ،6976وقد
ازدهرت خبرباته وتوسعت ومنت بعالقاته اخلارجية وصالته الوثيقة بدول وشخصيات ِف
اخلارج ،وكانت فرتة توليه َلذه الوزارة فرتة منو وجناح شهدت صدور القوانني واللوائح وإجراء
الدراسات والبحوث مما جعل التجارة ِف عهده ِف أحسن أحواَلا.
وعني بعدها املستشار اخلاص لألمري الراحل الشيخ صباح السامل الصباح ،كما اختاره بعدها
ّ
األمري الراحل الشيخ جابر األْحد اجلابر الصباح مستشارا خاصا له أيضا ،وذلك ملا يتمتع به
من مسات شخصية نادرة ،ولديه خربة واسعة وفكر صائب ومعرفة بكثري من أمور احلياة
وجتارهبا.
تعليم البنات :
يشكل إنشاء أول مدرسة حديثة للبنات حلظة فارقة ِف تاريخ هذا الوطن ،إذ أدخلت الكويت
ِف تلك األيام إىل العصر احلديث ،وأنارت بالعلم عقول الفتيات الاليت كن َّل حيصلن على يد
املطاوعة ،إَّل على النذر اليسري من التعليم .وكانت األصوات املعارضة لتعليم البنات هي
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األعلى واألصخب ،لكن إميان الشيخ عبداهلل اجلابر العميق ِبق املرأة ِف التعليم ومكانتها
ودورها ِف اجملتمع دفعته  -وكان ذلك عام 6948حيث كانت املرأة ِف كل األقطار العربية
تعاِن كشقيقتها ِف الكويت -إىل مواجهة تلك األصوات والتصدي َلا ،والعمل بكل قوة
وحسم على انتشال املرأة من العزلة واجلهل اللذين فرضا عليها طويال.
يقول الشيخ عبداهلل اجلابر« :بعد أن فكرنا ِف إنشاء مدرسة للبنات استأجرنا بيتا صغريا،
وأعددنا املنزل وأحضرنا املعلمات من فلسطني وفتحت املدرسة أبواهبا للبنات ،ومضت فرتة مل
تتقدم أية طالبة للتسجيل فيها ،وذلك نتيجة احلملة العشوائية اليت شنها أئمة املساجد
وحتذيرهم للناس بعدم إرسال بناهتم إىل املدرسة ألن تعليم البنت ِف نظرهم يؤدي إىل اَّلحنالل
والفسق».
ولكن هذا األمر مل يستمر طويال ،إذ أنين استعنت ببعض رجاَّلت الكويت وشرحت
َلم أمهية التعليم للبنات ومدى الفائدة اليت جتين من وراء ذلك .وجنحت ِف إقناع هؤَّلء
األشخاص بتسجيل بناهتم ِف املدرسة وبالفعل دخلن املدرسة كأول دفعة من البنات وكان
عددهن يفوق الثماِن طالبات».
جامعة الكويت :
بعد أن حققت الكويت التطور الذي شهده اجملتمع ِف شىت اجملاَّلت ،بدا تفكري املسؤولني ِف
دائرة املعارف وعلى رأسهم الشيخ عبداهلل اجلابر بضرورة استكمال املراحل الدراسية ِف البالد
خاصة بعد أن توافرت اْلمكانيات املادية والفنية الالزمة ْلنشاء جامعة ِف الكويت
[العبدالغفور5117 ،م ،ص .]476
وبالفعل افتتحت جامعة الكويت ِف  62أكتوبر من العام الدراسي ،6917/11بكليتني مها
كلية العلوم واآلداب والرتبية وكلية البنات اجلامعية.".
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الفصل الثالث
نـظـــرات تـربـويــــــة
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الفصل الثالث
نظرات تربوية
المدرسة والمعلم
" التعليم حق للمواطنني  ،على الدولة أن توفره للجميع حىت يستفيد املواطنون من فرص
التعليم املتاحة َلم  ،وتبذل الكويت جهوداً كبرية ِف سبل اَّلهتمام ِف شئون التعليم مبختلف
املراحل ( ".العبدالغفور6984 ،م ،ص .)681وِف هذا املسار فإن " املدرسة مؤسسة تزود
عموما بأهنا مبىن يذهب إليه الطلبة بانتظام ليتعلموا
النشء بالرتبية والتعليم .وتوصف املدرسة ً

القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم والدراسات اَّلجتماعية وغريها( " .املوسوعة العربية
العاملية5113 ،م).
واملدرسة ِف منظور الدكتورة فوزية العبدالغفور من أبرز وسائط التنشئة اَّلجتماعية بعد
األسرة وهي املؤسسة اَّلجتماعية اليت أوَّلها اجملتمع ثقته وأناهبا عنه ِف تربية أبنائه واعدادهم
للحياة واكساهبم املعلومات واملهارات الالزمة إىل جانب امناء الشخصية بصورة صحيحة.
واملعلم ِف هذا اْلطار الشامل هو الشخص الذي أنيط به اجناز هذه العملية الرتبوية املهمة
وصياغتها السليمة للتالميذ ِبيث يتم حتقيق األهداف اَّلجتماعية والصحية والثقافية والوطنية
اليت من أجلها أوجد اجملتمع هذه املدرسة .ومن هذا املنطلق فان املفكرين عرب القرون من مثل
الغزايل وابن خلدون وفروبل وماريا منتسوري وغريهم الكثري ،قدموا تصوراهتم الرتبوية ِف رعاية
الطفولة وأسندوا جناح العملية الرتبوية إىل وجود بيئات سليمة تعتين بالطفل على حنو شامل
يضمن مناء الفرد على حنو متدرج ووفق خطوات تربوية سليمة.
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منوهم وعلى توجيههم وإرشادهم وتوفري األجواء املناسبة لتيسري مشاركتهم الفعالة ،وتعلمهم
الذايت وتنمية ميوَلم وقدراهتم ،ومساعدة منوهم املتكامل ،وإعدادهم ملواجهة مطالب احلياة ِف
عصر سريع التغري (األْحد5165 ،م ،باختصار).
مل ترسم الدكتورة فوزية العبد الغفور صورة املعلم قدميا بأهنا دائما شخصية حمبوبة وهذا َّل
شك نوع من املثالية اليت َّل وجود َلا إَّل ِف عامل اخليال .ذكرت دكتورتنا أن بعض املعلمني
قدميا كانوا يتبعون أقسى أنواع العقاب ألتفه األسباب ،حىت وأن مل تكن ناجته عن ُتلف
التلميذ عن أداء واجبه املدرسي أو تأخره ِف احلضور إىل الكتاب .ويعزو الكثري من األشخاص
سبب حرماهنم من التعليم إىل قسوة املال وسوء معاملته َلم (العبدالغفور6984 ،م ،ص ،49
باختصار) .وهبذه املنهجية ِف تناول التاريخ جاءت اجتهادات الدكتورة فوزية ِف عرض قضايا
تعليم املرأة إذ أشارت للعقبات اليت صادفتها ِف مسريهتا التعليمية قدميا.
هذه الرؤية تعكس مصداقية الباحثة ِف تدوين التاريخ بطريقة موضوعية دون حتيز وهي
رؤية واقعية َّل تؤسس للنزعة املثالية ِف تصوير املاضي وهذا ما ينبغي اَّلعتماد عليه لتصبح
دراساتنا أكثر دقة ولنأخذ الدروس من املاضي .النزعة التسلطية لألسف وجدت طريقها ِف
تربية الطفل ِف أقطار العامل عرب القرون وَّل شك أن تربية الطفل بعيدا عن القسوة أساس
الرتبية الرشيدة وجوهر اَّلجتاهات التعليمية احلديثة.
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بيئة الطفل
ِف دراسة عن أساليب التنشئة اَّلجتماعية ِف مرحلة الطفولة املبكرة عند األسرة الكويتية
قامت أ.د فوزية العبدالغفور –باَّلشرتاك مع باحثة أخرى )6998( -بعمل دراسة ميدانية
مهمة لرصد الواقع وحتسينه معا" .هدفت الدراسة إىل تعرف أساليب التنشئة اَّلجتماعية اليت
تتبعها األسر الكويتية ِف مرحلة الطفولة املبكرة وذلك هبدف وضع تصور ملا جيب أن تتبعه
األسرة الكويتية من أساليب ِف تربية الطفل ِف هذه املرحلة .وقد قامت الباحثتان بتصميم
استبانة مشلت ستة أمناط سلوكية رئيسة ،وهي األكثر شيوعا وانتشارا كأساليب ِف عملية
التنشئة اَّلجتماعية مت اختيارها من أدبيات
الدراسات الرتبوية والبحوث النفسية اليت سبق
التعرض َلا ِف الدراسات السابقة .طبقت هذه
الدراسة على عينة من أولياء أمور األطفال بلغ
عددها ( )451فرداً ،مت اختيارها بشكل
عشوائي ِف عدد من رياض األطفال مشلت
املناطق التعليمية اخلمس (حويل ،األْحدي،
الفروانية ،العاصمة ،اجلهراء) .وقد جاء ترتيب
األمناط السلوكية األكثر شيوعا وانتشارا عند
األسرة الكويتية كأساليب لتنشئة األطفال على النحو التايل -:الدميقراطية  -اْلمهال والنبذ -
احلماية الزائدة  -التذبذب ِف املعاملة  -الدكتاتورية  -القسوة .وقد قامت الباحثتان بتحليل
النتائج وتفسريها ِف ضوء واقع اجملتمع الكوييت واستناداً إىل الدراسات العلمية اليت متت ِف هذا
اجملال .وقد أسفرت هذه الدراسة عن جمموعة من التوصيات هي - :إقامة دورات تدريبية
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للتوعية بأساليب الرتبية والتنشئة اَّلجتماعية لألطفال - .إدخال مادة (الرتبية األسرية) كمقرر
دراسي ِف املرحلة الثانوية والتعليم العايل – اجلامعي – لتأهيل الدارسني والدارسات للقيام
باألدوار اَّلجتماعية الصحيحة عند تكوين األسرة - .نشر الوعي األسري بأمهية التوافق
والتفاهم بني الوالدين ِف استخدام أساليب التنشئة اَّلجتماعية ِف تربية األطفال - .توفري
مكاتب استشارية إرشادية تضم خنبة من أساتذة الرتبية وعلم النفسُ - .تصيص برامج
تلفزيونية تربوية هتدف إىل تعريف األسر الكويتية بأساليب التنشئة اَّلجتماعية السليمة ِف
مرحلة الطفولة املبكرة - .التوعية بتأثري أساليب التنشئة غري السليمة على منو الطفل عقلياً
واجتماعياً ونفسياً( ".اجمللة العربية للعلوم اْلنسانية  ،جملد  ، 61عدد  ،13خريف
.) 6998

دولة الكويت واألسلوب المطور
تناولت أ.د .فوزية العبد الغفور جهود دولة الكويت ِف تطبيق األسلوب املطور وذلك ِف
كتاهبا الرتبية ما قبل املدرسية وتطورها ِف دولة الكويت (5113م ،ص  . )512وأشارت إىل
مدى العناية برياض األطفال بدولة الكويت وأشادت باجلهود املبذولة لتطوير أسلوب العمل
هبذه املرحلة  ،واتباع أحدث األساليب والطرق الرتبوية اليت حتقق الفاعلية والنجاح ِف عملية
تربية األطفال وتعليمهم ،واختيار أفضل ما يناسب الطفل ِف هذه املرحلة العمرية من مناهج
وطرق تدريس تتفق مع التوجهات الرتبوية احلديثة ِف هذا اجملال .
وقد كان جلهود التوجيه الفين العام لرياض األطفال بدولة الكويت دور رئيس ِف اختبار
األسلوب املطور كاجتاه حديث طبق ِف العديد من رياض األطفال لدول العامل املتقدمة وله
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فاعلية وتأثري ِف عملية تعليم الطفل وتربيته .ويعتمد األسلوب املطور  -كما تشري الدكتورة
فوزية  -على فاعلية الطفل ِف املوقف التعليمي حيث يتعلم الطفل تعلماً ذاتياً من خالل
أنشطة موجهة وخربات منظمة تتم وفق منهج يراعي خصائص منو األطفال املختلفة ويشبع
حاجاهتم العقلية والنفسية واجلسمية من خالل بيئة تربوية مثرية غنية مبواد وخامات متثل
مكونات البيئة احمللية.

معلمات رياض األطفال
من املتفق عليه أن مدارس رياض األطفال تضع األسس اليت تتمم دور األسرة حيث تتجه
تربية الطفل امجاَّل حنو امناء الطفل وايقاظ ملكاته واستغالل حواسه ِف تثقيف نفسه وهتذيب
أخالقه والتكيف املتناغم مع البيئة احمليطة به.
"يقصد بالرتبية ما قبل املدرسية pre-
 school educationتلك املرحلة اليت
تسبق دخول الطفل إىل املدرسة اَّلبتدائية ،أي
املرحلة اليت متتد من الوَّلدة إىل سن السادسة
تقريباً .وهي َّل تتم ِف مؤسسات قائمة بذاهتا
ومستقلة متام اَّلستقالل عن جوانب احلياة
اَّلجتماعية واملدرسية ،بل ترتبط هبا وتؤهل الطفل
َلا .مرحلة رياض األطفال :هي مؤسسات تربوية
تستقبل األطفال من عمر الثالثة حىت السادسة،
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وتسعى إىل توفري الشروط الرتبوية املناسبة ،واجلو املالئم لرعاية القوى الكامنة للطفل بغية
إيقاظها ،وتسهيل سبل منوها من النواحي اجلسدية والعقلية والنفسية واَّلجتماعية مجيعها".
(مرتضى5165 ،م ،باختصار).
والروضة مؤسسة تربوية تعىن بتعليم وتنشئة الصغار الذين ترتاوح أعمارهم بني أربع وست
درسة لتساعدهم على التعلم
عددا من الساعات يوميًا مع ُم ِّ
سنوات .ويقضي أطفال الروضة ً
من خالل اللعب ،أو األنشطة األخرى .تساهم املعلمات ِف تعويد األطفال على التفاعل
اجلماعي ،مع تقدمي مبادئ القراءة والكتابة أحيانًا (املوسوعة العربية العاملية5113 ،م).
ولقد نالت قضية تربية وتعليم الطفل اهتماما بالغا ِف املسرية العلمية والعملية عند د.
فوزية العبد الغفور وهذا واضح جبالء ِف سريهتا الذاتية وحياهتا العملية .وفيما يلي املعتقدات
الرتبوية لتلك املرأة الفاضلة وهي مقتبسة من كتاهبا الرتبية ما قبل املدرسة وتطورها ِف دولة
الكويت.
"معلمات رياض األطفال :حترص الدول املتحضرة على توفري املعلمات املؤهالت
واملختصات ِف جمال تربية الطفل وتعليمه ِف مؤسسات رياض األطفال ْلمياهنا املطلق بأن
التأهيل الرتبوي والتخصصي – على املستوى اجلامعي – ملعلمة الرياض جيعلها أكثر قدرة على
حتقيق ما َلذه املرحلة من وظائف وأهداف ،ويسهم ِف تنشئة األطفال تنشئة سليمة ،ومن
هذا املنطلق فأن العديد من الدول املتقدمة حترص على اعداد الربامج اليت تتوافر فيها األسس
والقواعد اليت من شأهنا رفع مستوى اعداد معلمات الرياض واَّلرتقاء هبن إىل أعلى املستويات
َّلنعكاس هذا املستوى املتقدم من اَّلعداد على واقع العملية الرتبوية ِف مرحلة رياض
األطفال .وتعترب دولة الكويت من أوائل الدول العربية بل اخلليجية اليت أعطت برامج اعداد
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معلمة الروضة اهتماما خاصا  ،فقد مرت عملية اعداد معلمة الرياض مبراحل متعددة بدأت
منذ العام  6915مبعهد املعلمات بربامج اعداد عامة إَّل أنه سرعان ما مت تطوير برنامج
اْلعداد ِ ،ف العام الدراسي  6978-77أعد أول برنامج ُتصصي لرياض األطفال مبعهد
الرتبية للمعلمات يتوىل مهمة اعداد مؤهالت للعمل ِف هذه املرحلة  ،وكانت فرتة الدراسة ِف
هذا الربنامج سنتان بعد الدراسة الثانوية .وقد أسهم هذا الربنامج ِف توفري املعلمات املؤهالت
– علميا وتربويا – لرياض األطفال ِف الكويت ابتداء من العام الدراسي  .6981-79وِف
العام  6981م مت تطوير هذا الربنامج وفق أحدث اَّلجتاهات العاملية املعاصرة ِف جمال اعداد
املعلم ليصبح مدة الدراسة فيه  3سنوات بعد احلصول على الشهادة الثانوية العامة ،وذلك
ضمن برنامج كلية الرتبية األساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي" (ص، 695
باختصار يسري).

في دنيا أصول التربية واعداد المعلم
وللباحثة أ.د فوزية العبد الغفور العديد من
األِباث والدراسات تناولت فيها موضوعات
خمتلفة ،انصبت ِف معظمها على جمالني رئيسيني
مها  ،أعضاء اَليئة التدريسية باَليئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب  ،واجملال اآلخر هو معلمات
رياض األطفال وذلك ِبكم ُتصصها العام ِف
األصول الرتبوية (إعداد املعلم) ورياض األطفال
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(إعداد املعلم) بشكل خاص كما أن لديها جمموعة دراسات عميقة تقدمت هبا للرتقية العلمية
حىت وصلت إىل املسمى الوظيفي (أستاذ) ِف العام (5114م) .
أما اجملال األول  ،أعدت دراسة حول " أهم اخلصائص اليت ينبغي أن يتمتع هبا عضو
هيئة التدريس"  .طبقتها على كليات اَليئة األربع  ،وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن التمكن
من املادة العلمية والقدرة على توصيل املعلومة بأسلوب مشوق  ،مرن  ،أهم اخلصائص
التدريسية اليت يود الطالب أن تتوافر عند معلميهم ،كما حظيت صفة الذكاء وسعة الثقافة
واَّلطالع وروح املرح مبرتبة متقدمة  ،ولعل مثل هذا النوع من الدراسات متكن املعلمني من
الوقوف على أهم ما ينبغي أن يتميز به أدائهم التدريسي لكي حيرصوا على التحلي والتمسك
بالصفات السابقة حىت ميكنهم اَّلرتقاء مبستوى أدائهم وتعاملهم مع الطالب.
وقد دفعت نتائج الدراسة السابقة أ.د فوزية العبد الغفور إىل إجراء دراسة حول "برنامج
دورة التأهيل الرتبوي" ،الذي يقدمه مركز القياس والتقومي باَليئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب  ،ودور هذا الربنامج ِف اْلعداد املهين لعضو هيئة التدريس عند التحاقه بالعمل
الفعال ،من خالل إعداد هذه الدورة اليت متكن
اجلامعي و توافر فرص التدريب على التدريس ّ
املعلم من التخطيط اجليد لتقدمي الدروس واختيار طرق التدريس املناسبة لتقدمي الدروس

والتدرب على كيفية عرض املادة العلمية بأسلوب مشوق وجذاب  ،واستخدام التقنيات
الرتبوية اليت تتفق مع موضوعات الدروس  ،طبقت هذه الدراسة على أعضاء اَليئة التدريسية
بكليات ومعاهد اَليئة ممن حضروا برنامج هذه الدورة وقد أسفرت نتائج الدراسة أن نسبة
اْلفادة من هذا الربنامج كانت "نسبة عالية" مما يعين التمكن من تزويد املشاركني باملهارات
اخلاصة  ،وأن الربنامج حقق أهدافه ِف إكساب عضو هيئة التدريس أساليب التدريس الف ّعال
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الفعال والتقومي
باملهارات اليت متكنهم من اختيار الطرق املناسبة وتزودهم مبهارات التدريس ّ
الناجح وأيضاً كيفية التعامل مع الطالب!
األمر الذي دفع أ.د فوزية العبد الغفور ِف أثناء ترأسها إدارة املركز السابق إجراء دراسة
علمية بعد تقدمي جمموعة من الدورات التدريبية ذات الصلة الوثيقة بتطوير قدرات أعضاء هيئة
التدريس ِف اجملاَّلت املختلفة وتزويدهم بآخر املستجدات التقنية و العلمية ومتكنهم من
استخدام تكنولوجيا التعليم احلديثة .كان اَلدف من تلك الدراسة ،الوقوف على دور مركز
القياس والتقومي والتنمية املهنية ِف تطوير أداء أعضاء هيئي التدريس والتدريب باَليئة .جاءت
نتائج تطبيق أداة الدراسة أن الدورات التدريبية اليت يقدمها املركز قد أسهمت ِف اَّلرتقاء
مبستوى األداء الوظيفي ألعضاء هيئي التدريس والتدريب ومكنتهم من اكتساب مهارات
الفعال وإتباع الطرق واألساليب املناسبة وكيفية إعداد اَّلمتحانات وتقومي الطالب.
التدريس ّ
ومما سبق يبدو لنا أن أ.د فوزية العبد الغفور ِبكم ُتصصها ِف إعداد املعلم أجرت عدداً،
من الدراسات والبحوث امليدانية ِف هذا اجملال وحرصت أن تكون حول أعضاء اَليئة
التدريسية ِف املؤسسة اليت تعمل هبا للمسامهة ِف تعرف أحواَلم وأوضاعهم واملشكالت اليت
تواجههم وكيفية اَّلرتقاء مبستوياهتم العلمية والرتبوية  ،وحماولة منها ِف وضع التوصيات
واَّلقرتاحات اليت حتقق َلم منواً وتقدماً دائمني.
أما اجملال اآلخر الذي قدمت فيه األستاذة الدكتورة فوزية العبد الغفور عدداً من الدراسات
القيمة هو (معلمات رياض األطفال) كوهنا حصلت على شهادة الدكتوراه ِف رسالتها حول
إعـ ــداد معلمة رياض األطفال فكان أن أعدت أوَّلً كتاهبا العلمي (الرتبية ما قبل املدرسية
وتطورها ِف دولة الكويت) تناولت فيه أمهية رياض األطفال والفالسفة وعلماء الرتبية الذين
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اهتموا هبذا اجملال وَلم أفكاراً أو نظريات تربوية وفلسفية حول تربية األطفال وتنشئتهم ودورهم
ِف نشأة مدراس الطفولة ومؤسساهتا .تطرقت بعدها إىل نشأة رياض األطفال وتطورها ِف دولة
الكويت فكان مؤلفها هذا مرجعاً علمياً حول رياض األطفال الكويتية  ،منذ تأسيس أول
روضتني ِف العام الدراسي ( )6922-6923وحيتوي املؤلف على عرض دقيق وموسع حول
املناهج اليت طبقت خالل أكثر من نصف قرن من الزمان لرياض األطفال ونظراً لتخصص أ.د
فوزية العبد الغفور الفلسفي ِف مرحلة رياض األطفال وْلمياهنا املطلق بأمهية املعلم ودوره ِف
العلمية الرتبوية والتعليمية فيكل املراحل التعليمية سعت إىل القيام بعدد من األِباث حول
(معلمة الروضة) واجتاهاهتا املهنية  ،مشكالهتا الوظيفية  ،فاعليتها ودورها الوظيفي ِف الروضة
وقدرهتا على حتقيق أهداف املرحلة وفلسفتها.
ومن أول دراساهتا ِف رياض األطفال هي الدراسة اليت أعدهتا حول (تقومي برناجمي رياض
األطفال ،بكلية الرتبية األساسية وكلية الرتبية -جامعة الكويت  )6995والتحقق من مدى
متكن خرجيات هذين الربناجمني من الكفايات التدريسية الالزمة ملعلمات رياض األطفال ،
وهي من الدراسات الرائدة ِف حتليل مقررات الربناجمني ومعرفة إمكانياهتا ِف حتقيق أهدافها ِف
تزويد الطالبات باملعلومات الوافية َلذه املرحلة وإكساهبم املهارات املطلوبة ِف كيفية تربية
الطفل وتعليمه والتعامل معه.
وِف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها تلك الدراسة جاءت أهم التوصيات ،ضرورة إنشاء
قسم مستقل لرياض األطفال ِف كلية الرتبية األساسية  ،يتوىل مهمة اْلشراف على برنامج
رياض األطفال والقيام مبهمة تطويره وحتديثه ِف ضوء املستحدثات الرتبوية ِف جمال تربية الطفل
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وتعليمه لعجز الربنامج ِف إعداد املعلمات بالشكل املطلوب (والغريب ِف األمر إنه حىت هذه
اللحظة مل يتم إنشاء هذا القسم على الرغم من اجلهود اليت بذلت من أجل ذلك).
وِف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة السابقة من نتائج غري مرضية حول ضعف برنامج إعداد
معلمات رياض األطفال وعلى األخص ِف منوذج الرتبية العملية اليت متثل الركيزة األساسية ِف
إعداد املعلم  ،أعدت األستاذة الدكتورة فوزية العبد الغفور دراسة حول (أثر استخدام منوذجي
الرتبية العملية املتصل واملنفصل ِف تنمية األمناط السلوكية لطالب – كلية الرتبية األساسية)
وقد مت تصميم استبانة لتعرف إمكانية أي من النموذجني أفضل ِف إكساب الطالب املهارات
وتنمية األمناط التدريسية السلوكية لديهم.
وبالرجوع إىل النتائج اتضح أن التدريب املستمر واملتواصل حقق نتائج أعلى ِف قدرته على
إكساب املتدربني األمناط التدريسية املطلوبة مقارنة بالنموذج املنفصل ِف عدد من الكفايات
التدريسية مثل حتضري الدروس واختيار الطرق وتنويعها واستخدام الوسائل التعليمية ،األمر
الذي جعل تلك الدراسة توصي بأمهية ُتصيص فصل دراسي كامل للرتبية العملية املتصلة،
حىت تتاح الفرص للمتدربني املعايشة الكاملة ِف مدارس التدريب .وِف كلية الرتبية األساسية
هذه الدراسة مت تطبيق منوذج الرتبية العملية املتصلة منذ العام الدراسي (6994-6995م ِف
كلية الرتبية األساسية) .
أما الدراسة الثانية اليت أعدهتا حول برنامج إعداد معلمة رياض األطفال هي (أثر برنامج
إعداد معلمة رياض األطفال على تنمية اَّلجتاهات اْلجيابية حنو مهنة التدريس) من أجل
تعرف قدرة الربنامج ِف تكوين اَّلجتاهات املطلوبة حنو مهنة تدريس األطفال ومدى مسامهة
مقررات هذا الربنامج النظرية والعملية ِف إكساب الطالبات اَّلجتاهات اْلجيابية حنو املهنة.
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جاء فيما توصلت إليه الدراسة من نتائج وجود قصور ِف قدرة الربنامج ومقرراته النظرية
وعجزه على إكساب الطالبات اجتاهات حنو مهنة التدريس بالشكل املطلوب وأوصت بتطوير
مقررات الربنامج وربطها ببعضها البعض حىت يسهم ِف تعديل توجهات الطالبات ومعتقداهتن
حنو املهنة .
كما أجرت أ.د فوزية العبد الغفور دراسته حول مدى "فاعليه رياض األطفال ِف حتقيق
األهداف العامة املوضوعة َلا ِف دولة الكويت " وقد هدفت هبذه الدراسة التحقق من فاعليه
املنهج املطبق ِف الروضة وقدرته على ترمجة األهداف السلوكية إىل سلوكيات يكتسبها الطفل
بعد مروره باخلربة  ،والتأكد من دور معلمة الروضة وكفاءهتا العلمية والرتبوية ِف حتقيق أهداف
املرحلة ،وقد متيز هذا البحث بأداة الدراسة اليت أعدهتا الباحثة و تكونت من عدد من املواقف
السلوكية اليت يتوقع أن ميارسها طفل الروضة واليت تعرب عما أكتسبه الطفل من مفاهيم علمية
واجتاهات وقيم تصبح جزءا من سلوكياته احلياتية اليومية  ،وزعت على أولياء أمور األطفال
لإلجابة على بنودها بعد مراقبة سلوكيات أطفاَلم .
وقد أسفرت نتائج الدراسة أن هناك تدنياً واضحاً ِف درجة اكتساب األطفال السلوكيات
املطلوبة أثر مرورهم خبربات املنهج املطبق  ،وأن هناك الكثري من السلوكيات واملهارات
واَّلجتاهات اليت هي على درجة عالية من األمهية مل يتم حتقيقها عند األطفال من وجهة نظر
أهاليهم بالشكل املطلوب.
وِف ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج جاءت التوصية األوىل حول ضرورة مراجعة
وثيقة األهداف العامة للمرحلة ،و دراسة مدى امكانية اَّلستغناء عن بعض اخلربات اليت
جاءت ِف املنهج املطبق وغريها من توصيات من أجل رفع مستوى أداء معلمات رياض
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األطفال لكي يتمكن من حتقيق األهداف بدرجات أعلى مما جاءت به الدراسة  ،إَّل أن
التوصية بضرورة إعداد دورات تدريبيه لتوعية املعلمات باألدوار اليت يفرتض أن يقمن بأدائها
بالصورة الصحيحة ويتمكن من حتقيق فاعلية األهداف العامة لرياض األطفال ،قد يكشف لنا
أوجه الضعف والقصور ِف برنامج اَّلعداد .
ونظرا حلرص الباحثة أ.د فوزية العبد الغفور على التوصل إىل معرفة أسباب قصور معلمات
رياض األطفال ِف القيام بدورهن على الوجه األكمل ومعرفة الواقع امليداِن الذي يعـشن به،
أجرت دراستها حول (مشكالت العمل اليت تواجه معلمات رياض األطفال ِف دولة الكويت)
لتحديد أسباب عدم قدرة معلمات الروضة ،القيام مبهامهن على الوجه األكمل  ،وما هي
أهم جوانب الضعف والقصور ِ ،ف برنامج األعداد والتأهيل املقدمة ملعلمة رياض األطفال.
وقد توصلت نتائج الدراسة إىل ما يفيد أن معلمة الروضة تواجه عدداً من املشكالت
والصعوبات اليت تؤثر على مستوى أدائها الوظيفي وقد أرجعت الدراسة أن أحد أهم األسباب
اليت أدت إىل ذلك هو عجز برامج إعداد معلمة رياض األطفال ِف اكتساب خرجيات الربنامج
باملعارف التخصصية ومبهارات التعامل مع واقع وطبيعة العمل ِف رياض األطفال والقدرة على
التصدي على حتديات العمل ومواجهة الصعوبات واملشكالت بشكل علمي وعملي ومرن.
تقول األستاذة الدكتورة فوزية بعد استعراضها لدراساهتا حول معلمة رياض األطفال " لسنا
هنا بصدد الكشف عن عيوب الربنامج وقصوره ِف إعداد معلمات رياض األطفال ،ولكن قد
يكون هذا األمر أحد األسباب الرئيسة اليت دفعتين إىل املطالبة بإعداد وتشكيل جلنة عملت
حتت إشراف إدارة الكلية على مدى أكثر من  4سنوات متتالية من أجل إنشاء قسم علمي
قائم بذاته لشعبة رياض األطفال وعلى الرغم من انتهاء التصور الكامل َلذا املقرتح ،إَّل أن
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هذا األمر مل يتحقق حىت هذه اللحظة وَّل نعرف ما هي أسباب هذا الرفض أو من هو
املستفيد من تشتت الطالبات ِف هذا التخصص بني ثالثة أقسام علمية ومن َّل يهمه أو يعنيه
تطوير هذا الربنامج على الرغم مما يعانيه من جوانب ضعف وقصور أثبتته الدراسات العلمية".
هذا ما جاء ِف تعليق أ.د .فوزية العبدالغفور حول معوقات إنشاء قسم رياض األطفال ِف
كلية الرتبية األساسية.
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تاريخ تعليم المرأة
اهتمت الدكتورة فوزية العبدالغفور برواية قصة تعليم
املرأة ِف الكويت ِف العديد من الصفحات  ،وكشف
التحديات اليت واجهتها وذلك ِف سياق اهتمامها بتطور
التعليم ِف الكويت ( )6975 –6965ومن منظور نسوي
يدرك معاناة األنثى ِف مسريهتا التعليمية  .ومن أجل ذلك
مجعت بياناهتا على أساس واضح يرتكز على التثبت واألمانة والدقة والنزعة النقدية املعتدلة
ومن هنا أخذ الباحثون ِف هذا احلقل يستندون لكتاباهتا وحييلون َلا حىت غدت مؤلفاهتا رافدا
مهما ِف هذا احلقل .فيما يلي معلومات مثينة حتكي لنا بدايات تعليم املرأة على حنو عام
ذكرهتا د .فوزية العبد الغفور ِف كتاهبا املرموق :تطور التعليم ِف الكويت.

تعليم البنات:
مل حتظ الفتاة الكويتية – ِف السابق – من حيث التعليم بأي اهتمام أو رعاية خاصة
من قبل أهلها وذويها  .فاحلديث السابق عن التعليم كان خاصاً بالبنني فقط .ألهنم يعتربون
اجلانب األساسي للعمل .وَلذا كانوا أسبق ِف التعليم من البنات  .وخلروج البنني للصالة ِف
املسجد وَّلستماع دروس رجال الدين أثر ِف سبق تعليمهم أيضاً  .خاصة وأن الفتاة الكويتية
كانت متنع من اخلروج من دارها مىت بلغت سن العاشرة  .ومع هذا فإهنا كانت حتفظ بعض
السور القرآنية القصرية وبعض األحكام الدينية  .ويقوم بتحفيظها هذه األشياء والدها وأخواهتا
من أجل تأدية فريضة الصالة .
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ويتضح لنا من هذا أن الفتاة الكويتية  ،كانت تعيش ِف حالة من األمية بسبب إمهال
تعليمها  ،على الرغم من بدء الدراسة ِف املساجد أوَّلً مث ِف الكتاتيب فيما بعد ِف عام
 6887م للبنني .
واستمر هذا الوضع حىت عام  6961م حينما بدأت إحدى السيدات الكويتيات وتدعى
املطوعة ( أمينة العمر ) بتعليم الفتيات قراءة القرآن الكرمي  .وكانت هذه السيدة حتفظ الكثري
منه  .وقد كانت الفتيات يفدن إىل دارها فتحفظهن آيات من القرآن الكرمي شفوياً .وهذا
احلفظ َّل يؤدي بالتايل إىل تعلمهن القراءة أو الكتابة (( فاملطوعة غالباً تقرئ البنات القرآن
الكرمي فقط ونادراً ما جتد مطوعة تعلم البنات الكتابة)) وَلذا فقد كانت الفتاة ُتتم القرآن
كله قراءة ولكنها َّل تتقن القراءة والكتابة.
وقد انتشرت كتاتيب البنات اليت توىل التدريس فيها نساء عرفن باملطوعات ِف معظم
أحياء الكويت القدمية ومنهن على سبيل املثال َّل احلصر :أم عمر  ،حليمة  ،أم عبدالعزيز
عبدالسالم  ،سارة الربيعة  ،أمينة اجلهرة  ،عديلة  ،سارة املطر  ،مرمي العمر  ،مساجة  ،لطيفة،
حبيبة  ،وضحة بنت طوق  ،فاطمة املسباح  ،سلمى وموضي .
ومع هذا استمرت الفتاة جتهل أبسط أمور القراءة والكتابة إَّل القلة النادرة اليت
حرصت على إدراك شيء بسيط من القراءة والكتابة بعد أن تعلمن من اخواهنن الذكور الذين
كانوا يتعلمون آنذاك ِف الكتاتيب أو املدرستني النظاميتني [املباركية واألْحدية].
وهبذه املناسبة نذكر مدرسة  Mrs .Mylreaاليت أنشأهتا بالكويت لتعليم البنات
وقد حظيت هذه املدرسة ِف البداية باْلقبال والتأييد من األمهات اللوايت سارعن بإرسال
بناهتن إليها ليتعلمن كيفية حتديد الوقت وبعض الدروس ِف القراءة باللغة العربية ولكن هذه
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املدرسة مل تستمر طويالً نتيجة للمعارضة الشديدة اليت لقيتها من الكويتيني فأدى هذا إىل
إغالقها .
وعن أول معلمة كويتية ِف دولة الكويت قالت أ.د .فوزية العبدالغفور ( ،5117ص
:)98
"وقد مت تعيني السيدة املعلمة (مرمي عبدامللك الصاحل) باملدرسة الوسطة وبناء عليه تعترب
هذه السيدة الفاضلة أول معلمة كويتية تعني مبدرسة حكومية نظامية ملقدرهتا على مزاولة هذه
املهنة ولذلك ملا متتعت به من كفاءة وعلم".
األستاذة مرمي عبدامللك الصاحل "بنت
الديرة" أول معلمة وناظرة كويتية .األوائل
أناس كتب اهلل سبحانه وتعاىل َلم فضل
الريادة ،وصدق القائل :الفضل للمبتدي
وإن أحسن املقتدي .رائدات الكويت هم
منبع الرجاء ،ومناط اجملد ،وموضع الفخر،
ومصدر اْلَلام ،وَّل زالت المربية القديرة:
األستاذة مريم عبدالملك الصالح حتضر
املناسبات الوطنية الكربى وحتظى بتقدير
كبري واهتمام عظيم  ،ونسأل اهلل سبحانه
أن يبارك ِف حياهتا وذريتها وطلبتها من البنني والبنات فهي ِبق سيدة عظيمة ،ومعلمة
لألجيال وجوهرة من جواهر دولة الكويت.
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أول كتاب لتعليم البنات:
وقد تغريت األوضاع بعد ذلك ،حينما افتتح أول كتاب لتعليم البنات ِف الكويت عام
6951م أي بعد افتتاح مدرستني نظاميتني لتعليم البنني مها املدرسة املباركية ِف عام 6965م
و املدرسة األْحدية ِف عام 6956م .ومن هذا ندرك أن تعليم البنات جاء بعد عدة سنوات
من تعليم البنني خاصة إذا قارنا ذلك بأول كتاب للبنني الذي أنشئ ِف العام 6887م .
أما عن أول كتاب للبنات  ،فقد افتتحته السيدة عائشة األزمريي – زوجة السيد عمر
عاصم األزمريي ِف عام 6951م  .واليت سبق َلا أن درست ِف مسقط رأسها ((أزمري
برتكيا)) فأجادت كال من القراءة والكتابة واحلساب وحياكة
املالبس النسائية وتطريزها  ،كما اشتهرت ِبسن خطها ومجاله.
وذلك بعد أن عرض زوجها السيد عمر عاصم على أمري البالد
آنذاك فكرة إنشاء مدرسة لتعليم البنات القراءة والكتابة .فتم أثر
ذلك إنشاء أول كتاب لتعليم البنات ِف عام 6951م ِبي
املباركية .
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السيدة عائشة األزمريي من رائدات التعليم ِف الكويت
أسست مدرستها ِف عام  6433هـ  6951 -م
وبدأت البنات يفدن إىل دارها لرغبتهن اجلادة ِف تلقي العلم والدراسة 1وكانت
استجابة األهايل عظيمة حىت ضاق كتاب السيدة عائشة فاضطرت لرفض بعضهن لضيق
مكاهنا  .وقد وفقت السيدة عائشة ِف مهنتها هذه كما ساعدهتا ِف تلك املهنة ابنتها زهرة
عاصم األزمريي .

 1ومن أوائل البنات الدارسات لديها :حصة العبدالرزاق زوجة فيصل الزبن ،دَّلل عبداحملسن الصانع ،وكرميات الشيخ
عبداهلل اجلابر.
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وحيتوي منهج السيدة عائشة على املواد التالية -:
 -6القراءة والكتابة .
 -5احلساب .
 -4القرآن الكرمي والدين .
 -3التطريز بأنواعه  ،وحياكة الصوف والقطن .
ويبدو أن منهج السيدة عائشة األزمريي ِف كتاهبا َّل خيتلف كثرياً عن منهج املدارس
النظامية اليت أنشأهتا معارف الكويت فيما بعد  .وقد سار الكثري من تلميذات السيدة عائشة
على نفس املنهج الذي اتبعته معلمتهن السابقة عندما فتح لبعضهن مدارس خاصة هبن .
ومنذ تلك الفرتة بدأت الفتاة الكويتية تتعلم القراءة والكتابة وغريمها من املواد ألول مرة
ِف تاريخ تعليم البنات ِف الكويت  .وقد اجتهدت كثرياً ِف هذا اجملال وبذلت كل ما ِف
وسعها لإلفادة من الفرص املتاحة َلا حىت برز الكثري من التلميذات اللوايت استطعن إجادة
املواد السابقة ِف أسرع فرتة ممكنة فأخذن على عاتقهن عبء مواصلة نشر التعليم ِف الكويت
بعد أن تعلمن عند السيدة عائشة أو ابنتها زهرة واليت استمرت ِف تأدية مهمتها ملدة عشر
سنوات إىل أن افتتحت أول مدرسة نظامية للبنات ِف عام . 6948\6947
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ومن أبرز تلميذات السيدة عائشة اللوايت استطعن إهناء دراستهن ِف فرتة قصرية السيدة
((بدرية فرج العتيقي))  1اليت أهنت دراستها وعمرها أربع عشر سنة .ففتحت َلا مدرسة
خاصة ِف منزَلا ِف حي املباركية .
وكانت املعلمة بدرية من أكثر املعلمات جناحاً .فحينما افتتحت أول مدرسة حكومية
للبنات ِف العام الدراسي 6948-6947م عينت السيدة بدرية مدرسة فيها إَّل أهنا مل
تستمر طويالً ِف التدريس عند املعارف وذلك لظروف خاصة هبا فقدمت استقالتها من
املدرسة واستمرت ِف التدريس مبدرستها اخلاصة  .وندرك من هذا أن مدرستها وجدت قبل
عام 6947م لكن السيدة بدرية مل تستطع أن حتدد بالضبط السنة اليت افتتحت هبا الدراسة.
منهج التدريس  :تبدأ الدراسة بتعليم البنات احلروف األجبدية وطرق هتجئتها وقد
استخدمت ِف ذلك كتيب (القاعدة البغدادية مع جزء عم) بأسلوب خيتلف اختالفاً كليا
عما هو متبع ِف املدارس احلكومية ِف الوقت احلاضر  .ومن طرقهم القدمية ِف تعليم األحرف:
أ َّل شيله  .أي َّل شيء عليه مبعىن َّل نقطة له .
ب نقطة من حتت .
ت نقطتني من فوق .
ث ثالث نقاط من فوق .
ج نقطة بالوسط .
1

أجرت أ.د .فوزية العبدالغفور مقابلة شخصية مع السيدة (بدرية العتيقي) مجعت فيها معلومات وافية حول

املدرسة اليت افتتحتها واملنهج الذي طبقته فيها.
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ح َّل شيله .
خ نقطة من فوق  .......وهكذا إىل هناية
احلروف .
مث يلي ذلك تدريس حروف اخلايل
والوسط واليمني واليسار  ....وأخرياً يأيت دور
تعليم احلركات وطريقتها كالتايل-:
فتحة من فوق .
كسرة من حتت.
ضمة من فوق .
سكنة من فوق .
وبعد أن تتقن التلميذات قراءة احلروف وطرق كتابتها ،تبدأ بتعليمهن الدروس األخرى
اليت يتكون منها منهجها التعليمي التايل - :
 .6ربط ومجع احلروف .
 .5حتفيظ وإمالء .
 .4احلساب ،ومنهجه يتكون من اجلمع والطرح والضرب والقسمة .
 .3القرآن الكرمي والدين.
 .2القراءة والكتابة( .العبدالغفور6984 ،م ،ص  ،39-32بتصرف يسري).
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تعليق على القاعدة البغدادية
وفيما يتصل بالقاعدة البغدادية
تقول أ.د .فوزية العبدالغفور أن املعلمة
بدرية تستخدمها ِف تدريسها لتعليم
األحرف األجبدية للصغار.
لقد كانت هذه القاعدة تستخدم
ِف الكتاتيب ورمبا تطبع القاعدة البغدادية
ويلحق هبا بعض أحكام التجويد ودعاء
ختم القرآن الكرمي أو جزء عم .وجند ِف
سرية عدد من العلماء أهنم ِف صغرهم
تعلموا عن طريق هذه الطريقة اجملربة ِف
الكتاتيب .ومن أقواَلم ِف كتب الرتاجم " :قرأ القاعدة البغدادية ،مث حفظ القرآن الكرمي".
" بلغ آنذاك اخلامسة من عمره حيث قرأ القاعدة البغدادية" " .قرأ عليها القاعدة البغدادية".
" كان والده من العلماء بالعلوم الشرعية فقرأ عليه القاعدة البغدادية ،مث قرأ القرآن الكرمي
كامالً بالنظر " ".تعلم عليه القراءة األولية ،من القاعدة البغدادية" " .بدأ أول ما بدأ بدراسة
احلروف واَلجاء ،فقرأ القاعدة البغدادية ِف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي باملدينة املنورة"" .
كانت مدارس صنعاء تستعمل إىل حد ما كتاب (القاعدة البغدادية) لعيسى البايب احلليب"" .
وَّل زالت ِف بعض املساجد تستقبل الطفل الصغري قبل املرحلة اَّلبتدائية ليتعلم خمارج احلروف
وقراءهتا من خالل القاعدة البغدادية" (انظر املكتبة الشاملة على شبكة اَّلنرتنت).
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معارضة تعليم الفتاة
كانت املعارضة شديدة لفتح املـدارس للفتيـات مث خفـت بعـد أن اتضـح للمعارضـني أن
القصــد تنميــة اجليــل اجلديــد َّل افســاده .تنقــل أ.د .فوزيــة العبــدالغفور (5117م) عــن الشــيخ
عبــداهلل اجلــابر الصــباح ســبب احلملــة الــيت شــنها أئمــة املســاجد وحتــذيرهم مــن إرســال بنــاهتم إىل
املدرسة .السـبب ِف ذلـك أن البنـت حينمـا تـذهب إىل مدرسـة املعـارف عليهـا أن ُتلـع العبـاءة
والبوشــية عــن وجههــا وجتلــس ِف الفصــل مكشــوفة الوجــه وبــدون خبنــق ...ورمبــا يكــون الســبب
أيضــا أن الرجــال رفضـوا مشــاركة البنــت ِف التعلــيم ألن هــذا ســيؤدي إىل زيــادة وعيهــا وإدراكهــا
لألمــور وحتررهــا  ...حيــث كانــت حمرومــة مــن أبســط حقوقهــا .لقــد شــن أئمــة املســاجد ْحلــة
عشوائية حتذر الناس من تلك املدارس ألن تعليم البنت ِف نظرهم يـؤدي إىل اَّلحنـالل والفسـق
(ص .)92-93
واألمــر الــذي أشــارت إليــه أ.د .فوزيــة العبــدالغفور ِف إشــكالية تعلــيم امل ـرأة كتبــت عنــه
املؤسســات البحثيــة الي ــوم .ورد ِف رســالة الكويــت (5163م) أن تعلــيم البن ــات ِف الكويــت،
شــأهنا شـأن اجملتمعــات الشــرقية ،عــد تعلــيم البنــات خروجـا عــن التعــاليم املرعيــة  ،ووصــل األمــر
برجــال الــدين وخطبــاء املســاجد إىل قــذف الشــيخ عبــداهلل اجلــابر بالفســق واحلــض علــى الفجــور
واخلروج على الدين ،خاض معركة تعليم البنات بشجاعة وحنكة ودهاء؛ إذ بعد إنشاء املدرسة
الوس ــطى واس ــتقدام معلم ــات م ــن فلس ــطني للت ــدريس مض ــت ف ــرتة مل تتق ــدم فيه ــا أي ــة طالب ــة
للتسجيل ِف املدرسة وذلك نتيجة حلملة رجال الدين الـيت شـنوها ِف املسـاجد لتحـذير األهـايل
من اَّلحنالل والفسـق الـذي سـيؤدي إليـه تعلـيم البنـات ِف املـدارس ،فقـام الشـيخ عبـداهلل اجلـابر
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وبعــض رجــاَّلت الكويــت -وأقــنعهم بأمهيــة تعلــيم البنــات وبــدأت العجلــة ِف اَّلنط ـالق (ص.)1
جلأ الشـيخ عبـداهلل اجلـابر الصـباح إىل اسـتقدام عشـر سـيدات مـن العـراق مهمـتهن نشـر
الوعي بني النساء الكويتيات فقمن بزيارة البيوت ْلقنـاع األهـايل بضـرورة تعلـيم الفتيـات (فوزيـة
العبد الغفور5117 ،م ،ص .)92
أشارت أ.د .فوزية إىل أنه خلروج البنني للصالة ِف املسجد وَّلستماع دروس رجال الدين
أثر ِف سبق تعليمهم أيضاً  .خاصة وأن الفتاة الكويتية كانت متنع من اخلروج من دارها مىت
بلغت سن العاشرةَّ .ل ريب أن الدكتورة فوزية وفقت إىل ابراز التحديات اليت واجهت املرأة
قدميا ومل تغض الطرف عنها فال بد للجيل اجلديد أن يعرف معوقات تربية املرأة كي َّل يستلم
َلا ولكي حيافظ على دعائم متكينها .ومن املؤكد أن الذي ذكرته أ.د .فوزية الغفور َّل يقتصر
على وضع املرأة الكويتية ِف مرحلة زمنية سابقة ،إذ أن األمم مارست التشدد والكبت
والسلطوية ِف تعاملها مع املرأة لعدة قرونِ .ف كثري من اجملتمعات اْلسالمية كانت حتجب
البنت من املدرسة ِف سن الثامنة خشية على أخالقها (أبو اْلسعاد5112 ،م ،ص .)664
ولقد كانت عادة (اخلفار) سائدة ِف الكثري من اجملتمعات اخلليجية وغريها" .واخلفار هو
حفل إعالن عن التحجب ...مث تدخل البنت إىل البيت وهو دخول هنائي ِف الغالب للبنت
املخفورة وَّل ُترج بعده للشوارع إَّل للضرورة حىت تتزوج" (الغذامي 5113 ،م ،ص -648
 ، 649باختصار وتصرف ،موسوعة األسرة5114 ،م ،ج ،6ص .)356
ذكرت أ.د .فوزية عبدالغفور أن مدرسة البنات الوسطى (6948-47م) قد أقبلت عليها
الفتيات الكويتيات اقباَّل شديدا (تطور التعليم ِف الكويت ،ص  .)81ولكنها ِف كتاهبا عن
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الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح تقدم تفصيال ِف املوضوع حيث أشارت إىل العقبات املتمثلة ِف
معارضة املشايخ ِف املساجد وعندما فتحت املدرسة للبنات مضت فرتة مل تتقدم أي طالبة
للتسجيل ِف املدرسة رغم وجود معلمات من فلسطني (ص  .)93لوَّل التوعية املكثفة ألمهية
تعليم البنات ملا كان اَّلقبال َّلحقا.
إن جتربة الكويت ِف تعليم البنات ِف املدارس كما وثقتها أ.د .فوزية العبدالغفور
تتشابه ظروفها مع معظم الدول اْلسالمية حيث بدأت املعارضة مث اَّلستجابة للفكرة ومسايرة
رأي املصلحني بعد معارك كبرية .
جند ِف جملة املعرفة السعودية سندا ملا سبق بيانه فلقد ذهبت "جمموعة من معارضي تعليم
ٍ
مدرسة لتعليم
الفتاة آنذاك جلاللة امللك فيصل رْحه اهلل ليبدوا له عدم رغبتهم ِف افتتاح
أحدا على إحلاق بناته
البنات ،فقال َلم كلمته اخلالدة« :املدرسة فُتحت ولن تُغلق ،ولن جنرب ً
فيها» وبقيت املدارس ِف تلك املنطقة خاوية إَّل من املعلمات وبناهتن وقليل من جترأ على
إحلاق بناته هبا خوفًا من اَلمز واللمز .كان من يقدم على إحلاق بناته باملدرسة أو يؤجر عقاره
َلا أو يساندها أو يقف معها يلقى من العنَت والضغط النفسي ما يالقيه من أولئك املتعنتني
واملعارضني ِ
لكل ما هو جديد ،كما يوسم بسمات غري حمببة ،فهناك أناس وآباء حتملوا ذلك

ووقفوا ضد املناوئني ْلدراكهم أمهية الرتبية والتعليم ألبنائهم ووطنهم ومستقبلهم ،وإدراكهم
أيضا أن املناوئني سيعودون إىل رشدهم ويدركون عظم خطئهم وقلة وعي" (انظر عبدالعزيز
الفاحل ،موضي السيف وريادة التعليم النسائي ،جملة املعرفة السعودية ،عدد5163 ،445 ،م،
سبتمرب ،باختصار) .ولعل التأخر املعرِف كان وَّل يزال يؤثر سلبا ِف حتول الدول العربية إىل
جمتمعات مدنية فكرا وعمال.
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االختالط في رياض األطفال!
استنادا إىل لقاء مع املرحوم عبدالعزيز حسني ذكرت
أ.د .العبدالغفور ِف كتاهبا الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح:
سرية عطرة وتاريخ تربوي حافل احلكاية التالية" :وللشيخ
(عبداهلل اجلابر) قصة ظريفة مع األهايل بعد إنشاء أول
روضتني ِف الكويت (طارق ،واملهلب) ِف العام الدراسي
 ،6922 /23بعد أن مت فيما تطبيق نظام اجلمع بني
األطفال (ذكور وإناث) ِف روضة واحدة ،مما أدى إىل اثارة
غضب األهايل واستيائهم وجعلهم مينعون أطفاَلم من
الذهاب إىل مدارسهم ويشنون ْحلة قاسية على الشيخ
(عبداهلل اجلابر) ويتهمونه بأنه يطبق اَّلختالط بني األوَّلد والبنات ،ويعمل ضد العادات
والتقاليد -وزاره وفدا ِف دائرة املعارف من األهايل ،إَّل أنه متكن من اقناعهم بأن هذا
اَّلختالط لن يكون إَّل َلذه املرحلة فقط ألن العملية الرتبوية تتطلب هذا األمر ،وأن تكون
العملية الرتبوية التعليمية ِف الرياض حتت اشراف معلمات فقط ،كما أكد َلم أن اَّلختالط
لن يكون ِف املرحلة اَّلبتدائية اطالقا .وبعد اقتناعهم مبا أوضح َلم الشيخ (عبداهلل اجلابر) عاد
األطفال إىل مدارسهم.
وبعد مضي السنتني توزع األطفال بني املدارس اَّلبتدائية للبنني والبنات" كما أكد َلم
الشيخ عبداهلل اجلابر (العبدالغفور5117 ،م ،ص .)657 -651
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العناية بالتربية الخاصة
مل تغفل أ.د .فوزية العبد الغفور عن اإلشارة إىل تاري
الرتبية اخلاصة ومؤسساهتا فوثقت يف كتاهبا تطور التعليم يف
الكويت هذا اجلانب اإلنساين املهم (ص  .)081ومما جاء
يف الكتاب:
"التعليم حق للمواطنني  ،على الدولة أن توفره للجميع
حىت يستفيد املواطنون من فرص التعليم املتاحة هلم  ،وتبذل
الكويت جهوداً كبرية يف سبيل االهتمام يف شئون التعليم
مبختلف املراحل  .وقد شعر املسئولون بشئون التعليم يف البالد أن هناك فئة من الصغار ال ميكنهم
االستفادة من فرص التعليم االعتيادي ألسباب وعوامل خمتلفة منها الصحية والعضوية والعقلية اليت
تؤدي إىل تباين األشخاص فيما بينهم فيختلفون يف صفاهتم اجلسمية والعقلية والنفسية ،فهناك
األسوياء وهناك غري األسوياء وهم املصابون بعاهات صحية وعقلية من أمثال املكفوفني والصم
والكم واملتخلفني عقليا ودراسيا واملشلولني .وقد عمدت وزارة الرتبية إىل توفري أنواع من التعليم
املناسب جلميع الفئات لتحقيق مبدأ الدميقراطية يف سياستها الرتبوية ،فأوجدت التعليم الذي
يتناسب مع نوعية اإلعاقة أو املرض لكل مصاب بعاهة أو املتأخرين دراسياً ففتحت لذلك العديد
من املعاهد اخلاصة وزودهتا جبميع األجهزة واملعدات احلديثة املناسبة لنوعية كل معهد".
ولقد أحسنت كلية الرتبية األساسية صنعا حينما أسست قسما مستقال للرتبية اخلاصة أسوة
بالكليات العريقة اليت تعين هبذا احلقل النبيل املهم .إن الدول اليت تعتين بأصح ـاب اإلعاقة تربـ ـ ـح
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الكثري؛ إن احرتام حقوق اإلنسان وتأصيل عملية التعلم والتعليم بال حدود من االجتاهات
الرتبوية احلديثة الالزمة لبناء األوطان واالرتقاء مبشاعر اإلنسان
لقد مت استحداث قسم الرتبية اخلاصة 1يف الكلية بالقرار رقم  3009 / 93/م ،الصادر
عن جملس إدارة اهليئة يف اجتماعه رقم  / 39/تاريخ  3009 / 90 / 93م و قد جاء هذا
القرار ،ترمجة إلميان كلية الرتبية األساسية -كمؤسسة إلعداد املعلم  -واهتماماً منها بشرائح
اجملتم كاةة  ،لييي

لبنة جديدة إ ى البناء الرتبو امله ي التدري ي  ،وليجعل من كلية الرتبية

األساسية ،الكلية الوحيدة يف دولة الكويت اليت متنح درجة البكالوريوس يف ختصص الرتبية
اخلاصة  ،على غرار شقيقاهتا يف كليات الرتبية التابعة جلامعات بعض الدول اخلليجية والعربية

http://www.paaet.edu.kw/mysite/Default.aspx?tabid=6320&language=en-US
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الفصل الرابع
نمـاذج من كتاباتهـــــا
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الفصل الرابع
نماذج من كتاباتها
من كتابها :تطور التعليم في الكويت
(2191-2121م)
أ.د فوزية يوسف العبدالغفور
تقديم
شهدت الكويت ِف السنوات األخرية
املاضية هنضة حضارية كبرية مشلت نواحي
احلياة اَّلجتماعية واَّلقتصادية ِف الكويت،
ولعل من أبرز ما ميز تلك النهضة
اَّلجتماعية ازدهار احلركة التعليمية ِف
الكويت اليت أصبحت مسة التطور والتقدم.
ولعل أهم ما يستدعي اَّلنتباه أن الكويت
أعطت الرتبية والتعليم أمهية كبرية باعتبارها
حجر األساس ِف تدعيم كل هنضة
اجتماعية واقتصادية وسياسية ،حيث أن كل
جمتمع عندما يريد أن حيقق لنفسه تطوراً أو

تقدما حقيقيني َّل بد أن يدعم هنضته
الشاملة بنهضة ثقافية وعلمية.
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من هنا جاء اهتمام الباحثة مبوضوع " تطور التعليم ِف الكويت من عام  6965إىل عام
.6975
والواقع أن اختيار هذا املوضوع مل يكن سهالً ،فلقد كانت الباحثة مقدرة للصعوبات اليت
تكتنف الكتابة ِف هذا املوضوع وأكربها قلة املصادر املتوفرة.
ولعل من أبرز مصادر هذه الدراسة تلك الوثائق اْلجنليزية اليت حصلت عليها الباحثة من
وثائق دائرة اَلند الرببيطانية . India Office
وقد كان لقسم الوثائق مبراقبة املكتبات ِف جامعة الكويت الفضل الكبري ِف احلصول على
هذه الوثائق واليت تضمنت العديد من التقارير عن التعليم ِف الكويت خالل الفرتة املمتدة من
عام  6943حىت عام  ،6931وقد أمدت هذه الوثائق الباحثة مبعلومات وافية عن أوضاع
التعليم خالل هذه احلقبة من التاريخ.
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معاهد اعداد المعلمين والمعلمات
"عدلت املناهج الدراسية ِف معهد اعداد املعلمات ِف عام  6922وِف عام ، 6972
واشرتط احلصول على الشهادة املتوسطة للدراسة ِف املعهد .كما تقرر أن تكون الدراسة ِف
املعهد دراسة عامة ِف مجيع املواد العلمية ْلعداد الطالبة لتكون مدرسة صف ِف املرحلة
اَّلبتدائية أو مرحلة رياض األطفال.
وقد سار معهد املعلمات على هذا احلال حىت أوائل الستينات مث نتيجة للتطورات
اَّلجتماعية والثقافية اليت شهدهتا البالد ورغبة من وزارة الرتبية ِف تعديل رسالة املعهد الرتبوية
أقرت ِف العام الدراسي  6915/16ما يلي-: 1
 -6تطوير معهد املعلمات ليساير رغبة الفتاة الكويتية واقباَلا املتزايد على التعليم ِبيث
تصبح كلية للمعلمات مستقلة ِف ادارهتا مع تطوير براجمها ونظمها ألداء رسالتها وجعلت
مقرها املدرسة القبلية .
 -5انشاء معهد للمعلمني حيمل مع معهد املعلمات رسالته الرتبوية وجعلت مقره مدرسة
قتيبة للبنني .
كما أصبحت مدة الدراسة ِف املعهدين أربع سنوات بدَّلً من السنوات الثالثة ِف النظام
القدمي وانقسمت الدراسة إىل الشعب األربع التالية بعد السنة الثانية -:
جـ  -شعبة الرتبية الفنية

أ -الشعبة العامة

- 1وزارة الرتبية والتعليم  .التقرير السنوي للعام الدراسي  . 6914/15ص.618
وقد تغريت التسمية إىل معهدي إعداد املعلمني واملعلمات بعد إنشاء جامعة وافتتاح كلية اآلداب وكلية العلوم .
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د – شعبة الرتبية البدنية

ب -شعبة الرتبية املوسيقية

وبغض النظر عن الشعبة اليت ينتمي إليها الطالب فإهنم مجيعاً يدرسون املواد املشرتكة
التالية-:
اللغة العربية ،اللغة اْلجنليزية  ،الرتبية اْلسالمية  /اَّلجتماعيات ،الرياضيات ،العلوم العامة،
الصحة والرتبية وعلم النفس .
وَّل شك أن هذين املعهدين قد أديا إىل ازدياد نسبة املدرسني الكويتيني ِف رياض األطفال
ومرحلة التعليم اَّلبتدائي فقد بلغت نسبة املدرسني ِف املرحلة اَّلبتدائية  %11من جمموع
املدرسني لتلك املرحلة  ،جاءت الغالبية العظمى منهم من تلك املعاهد .
إَّل أن وزارة الرتبية رأت ِف الفرتة األخرية ضرورة إنشاء معاهد عليا ْلعداد املعلمني تكون
ِف مستوى الدراسة اجلامعية واملعلمات اعتباراً من العام الدراسي ( ) 6976/71على أن
تستمر الدراسة ِف السنوات التالية إىل أن يتم ُتريج آخر دفعة من طلبة تلك املعاهد .
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داري المعلمين والمعلمات: 1
رغبة من وزارة الرتبية ِف إعداد أكرب عدد ممكن من املعلمني الكويتيني ملواجهة حاجة
املدارس املتزايدة من املعلمني ( خاصة بعد تطبيق قانون التعليم اْللزامي) رأت ضرورة تأهيل
بعض الطلبة احلاصلني على شهادة الدراسة الثانوية العامة تأهيالً تربوياً للعمل ِف وظائف
التدريس ِف املدارس املتوسطة .
فأنشأت دارين أحدامها للمعلمني واألخرى للمعلمات يلتحق فيها احلاصلون على شهادة
الدراسة الثانوية العامة بفرعيها ( األديب – العلمي ) ومدة الدراسة فيهما عامان.
اَلدف منهما ُتريج مدرسني ومدرسات للمرحلة املتوسطة ِف خمتلف التخصصات  .وقد
ابتدأت الدراسة بالدارين ِف العام الدراسي  ،6919/18وتضم الشعب التالية-: 2
 .6شعبة اللغة العربية والشريعة اْلسالمية .
 .5شعبة اللغة اْلجنليزية .
 .4شعبة الرياضيات .
 .3شعبة العلوم .
مث استخدمت شعبتا الرتبية الفنية ِف دار املعلمني  ،وشعبة الرتبية النسوية ِف دار املعلمات
ِف العام الدراسي الثاِن  ،مث تغريت الشعب الدراسية ِف داري املعلمني واملعلمات ِف العام
 - 1كانت التسمية األوىل َلذين املعهدين هي كلية املعلمني وكلية املعلمات  .مث تغريت التسمية  ،فأطلق على هذا
النوع من الدراسة اسم داري املعلمني واملعلمات .وزارة الرتبية  .التقرير السنوي للعام الدراسي.6919/18ص.59
 - 2وقد صدر بإنشائهما القرار الوزاري رقم ( )18/21بتاريخ  - 6918/4/61وزارة الرتبية  -التقرير السنوي
للعام الدراسي .6918/17ص.32
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الدراسي  ، 6974/75فأصبحت الدراسة تشمل شعبيت العلوم وآلداب فقط وذلك ْلعداد
معلمني لرياض األطفال واملرحلة اَّلبتدائية .
بعد أن أصبحت اجلامعة تعد املدرسني واملدرسات للمرحلة املتوسطة وذلك لرفع مستوى
تأهيل املعلمني من الناحيتني العلمية والرتبوية  ،ورفع كفاءة اَليئة التعليمية ِف مدارس الكويت.

مستوى المدرسين وإعدادهم -:
" إن املعلم هو العنصر األساسي واحلازم ِف جناح العملية الرتبوية ".1
وتعترب مشكلة إعداد املعلمني ِف الكويت من أبرز املشكالت الرتبوية اليت تواجه الرتبية ،
حيث يشكل املعلمون الكويتيون األقلية من بني جمموع املعلمني ِف مدارس الكويت ِف مجيع
املراحل فقد بلغت نسبتهم حوايل (ِ )%64ف مدارس الكويت  ،ولذا عمدت وزارة الرتبية إىل
توفري األعداد املطلوبة من املدرسني من خمتلف األقطار العربية  ،فأصبح جهاز التدريس ِف
وزارة الرتبية يتألف من مدرسني كويتيني ومدرسني غري كويتيني  ،إَّل أن كال من تلك الفئتني
تواجه بعض الظروف اليت قد تؤثر على دورها ِف تأدية مهمتها الرتبوية  ،فأما بالنسبة
للمدرسني غري الكويتيني وبالرغم من حرص وزارة الرتبية على اختيار املعلمني األكفاء  ،إَّل أن
عملية استعارة هؤَّلء املعلمني أو التعاقد معهم هي عملية شاقة ِف حد ذاهتا وَلا أخطار تربوية
ونفسية واضحة وتتعرض للصعوبات التالية-: 2
- 1يوسف عبداملعطي  -إعداد معلم املرحلة اَّلبتدائية ِ -ف ضوء اَّلجتاهات الرتبوية احلديثة ِف إعداد املعلم  .يونيه
.6975ص.61
 - 2سنجن جاسو انت ُ .تطيط خدمات الرتبية وإدارهتا ِف الكويت .ص. 21
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 -6عدم توفر اخلربة الكافية لدى املعلمني العرب بظروف وأحوال التالميذ ويؤدي هذا
بالتايل إىل احداث هوة واسعة بني الطالب واملدرس لعدم فهم كل منهما لآلخر.
 -5اختالف َلجة املعلمني العرب عن َلجة الطالب الكوييت  ،مما جيعل هذا األخري ِف
حالة تشوش واضطراب فهو يستمع ِف اليوم الواحد إىل أكثر من َلجة عربية .
 -4قصر فرتة تعيني املدرس العريب ِف الكويت  ،مما َّل يتيح له الفرصة الكافية للتعرف على
العادات والتقاليد السائدة ِف البالد األمر الذي يسهل َلم فهم أحوال التالميذ وحاجاهتم
املختلفة .
 -3حالة عدم اَّلستقرار والغربة اليت يشعر فيها املعلم العريب  ،جتعله ِف حالة اضطراب
وقلق نفسي يؤثر على تأديته ملهمته الرتبوية .
هذا باْلضافة إىل معاناهتم من سوء أحواَلم املادية واخنفاض رواتبهم بالنسبة لرواتب
املدرسني الكويتيني مما يؤدي إىل التجاهل بالتايل إىل البحث عن مصادر عمل أخرى للكسب
املادي كإعطاء الدروس اخلصوصية أو البحث عن عمل ِف دول عربية أخرى تدفع َلم رواتب
أعلى.1
والواقع أن هذه كلها تؤثر على مدى تأدية هؤَّلء املعلمني ملهمتهم الرتبوية وعلى مستوى
التعليم ِف مدارس الكويت .
أما بالنسبة للمعلمني الكويتيني  ،فقد أنشأت إدارة الرتبية املعاهد السابقة الذكر لتوفري
معلمني من أبناء الكويت خاصة للمراحل التعليمية األوىل ـ وأن أدت هذه املعاهد إىل زيادة
 - 1املذكرة املرفوعة إىل األستاذ جاسم خالد املرزوق وزير الرتبية  .ص. 65
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نسبة املعلمني الكويتيني ِف تلك املراحل  ،إَّل أن نسبة القبول واملكافآت التشجيعية ومدة
الدراسة واملستوى العلمي والرتبوي ِف تلك املعاهد أدى إىل فشلها ِف ُتريج معلمني ذوي
كفاءة عالية أو قادرين على التدريس ِف رياض األطفال أو مرحليت التعليم اَّلبتدائي والتعليم
املتوسط تلك املراحل ذات األمهية البالغة ِف تكوين شخصية التالميذ وحتقيق منوهم العقلي
والدراسي .
ويبدو أن وزارة الرتبية رغبةً منها ِف حتسني مستوى املعلمني ِف خمتلف املراحل اُتذت
القرارات التالية ِف عام -:16971
 -6ايقاف العمل باألنظمة القدمية ْلعداد معلمي املرحلة اَّلبتدائية من خرجيي املدرسة
املتوسطة وتصفية معاهد املعلمني اليت أنشأت ِف أوائل الستينات
 -5اَّلرتفاع مبستوى إعداد معلمي املرحلة األوىل وإنشاء معاهد معلمني جديدة يقتصر
اَّللتحاق فيها على ْحلة الشهادة الثانوية العامة  .وتكون مدة الدراسة باملعاهد اجلديدة سنتني
لإلعداد ملهنة التدريس ِف الرياض واَّلبتدائي.
 -4اَّلرتفاع مبستوى إعداد معلمي املراحل املتوسطة والثانوية ِبيث َّل يقل عن املستوى
اجلامعي مع التأهيل الرتبوي .
 -3تنظيم برامج التدريب املناسبة للعاملني ِف اخلدمة من مدرسني ونظّار ومشرفني
لتزويدهم باَّلجتاهات احلديثة ِف جمال عملهم ِف طرق التدريس والتوجيه الفين واْلدارة
املدرسية .
 - 1وزارة الرتبية  ،التطور الرتبوي ِف السنوات اخلمس األخرية .6975/6918ص.2
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 -2تنظيم دراسات تكميلية للمدرسني من خرجيي املعاهد القدمية واملدرسني غري املؤهلني
الغرض منها رفع مستوى املعلمني  ،تشمل هذه الدراسات الربامج التالية-:
أ -إعداد دراسات تكميلية للمعلمني الذين تتم ترقيتهم ونقلهم من املدارس اَّلبتدائية إىل
املدارس املتوسطة .
ب -تنظيم دورات دراسية خلرجيي داري املعلمني واملعلمات ِف شعبيت اللغتني العربية
واْلجنليزية .
جـ -تنظيم دورة تربوية للمفتشني الفنيني ِف التعليم اَّلبتدائي ملاديت اللغة العربية واحلساب .
د -تنظيم دورة تربوية ملفتشات الرياض .
ه -عقد دورات تدريبية ملعلمي ومعلمات املرحلتني اَّلبتدائية واملتوسطة من خرجيي
معهدي وداري املعلمني واملعلمات .
كما أن هناك برامج تدريبية أعدت للخرجيني اجلامعيني غري املؤهلني تربوياً وميارسون مهنة
التدريس  ،وقد بلغت نسبتهم حوايل ( )%52من مدرسي وزارة الرتبية .
وِف سياسة وزارة الرتبية حتقيق اَّلكتفاء الذايت بتوفري املعلمني من أبناء الكويت جلميع
مراحل التعليم  .إَّل أن شروط القبول بتلك املعاهد َّل تؤدي إىل حتقيق هذا اَلدف حيث أن
القبول فيها مقصود على الطلبة الكويتيني فقط بينما أعداد الطلبة اليت تلتحق سنوياً بتلك
املعاهد  ،وأن كانت تزداد سنوياً إَّل أهنا ما زالت قليلة بالنسبة لألعداد املطلوبة من املدرسني
سنوياً وذلك للتطور املتوقع ِف إعداد الطلبة والفصول ِف السنوات املقبلة  ،بينما إعداد الطلبة
الكويتيني املتوقع ُترجهم من تلك املعاهد َّل يوفر إَّل نسبة ضئيلة من العدد املطلوب فينتج

128

139

عن هذا جلوء وزارة الرتبية إىل توفري األعداد املطلوبة من املعلمني من خارج البالد  .بينما كان
بإمكاهنا احلصول على أكرب عدد ممكن من املعلمني من خارج الكويت إذا ما مسحت لغري
الكويتيني بالدراسة ِف تلك املعاهد خاصة وأن الغالبية العظمى منهم قد تلقت تعليمها
بالكويت منذ املراحل الدراسية األوىل  ،مما جيعلها أكثر تفهماً ومعرفة بظروف وبيئة اجملتمع
الكوييت وَلذا فعلى وزارة الرتبية إعادة النظر ِف شروط القبول والسماح لغري الكويتيني بالدراسة
ِف معاهد املعلمني  ،وذلك بعد أن تعمل على تطوير املستوى العلمي والرتبوي فيها  ،من
املطبقة  ،حيث أن من املتوقع أن تواجه وزارة الرتبية بعض الصعوبات ِف احلصول على األعداد
الالزمة من املعلمني نظراً لتطور الظروف اَّلجتماعية واَّلقتصادية ِف بعض الدول العربية اليت
متد الكويت باملعلمني واَلجرة املعاكسة اليت ظهرت ِف الكويت حيث بدأ الكثري من أبناء
اجلاليات العربية يعودون إىل بالدهم أو إىل دول عربية أخرى تقدم َلم ضمانات مادية ومعنوية
أكرب مما تقدمه َلم الكويت .
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التربية الخاصة
التعليم حق للمواطنني  ،على الدولة أن توفره للجميع حىت يستفيد املواطنون من فرص التعليم
املتاحة هلم  ،وتبذل الكويت جهوداً كبرية يف سبيل االهتمام يف شئون التعليم مبختلف املراحل .
وقد شعر املسئولون بشئون التعليم يف البالد أن هناك فئة من الصغار ال ميكنهم االستفادة من
فرص التعليم االعتيادي ألسباب وعوامل خمتلفة منها الصحية والعضوية والعقلية اليت تؤدي إىل
تباين األشخاص فيما بينهم فيختلفون يف صفاهتم اجلسمية والعقلية والنفسية ،فهناك األسوياء
وهناك غري األسوياء وهم املصابون بعاهات صحية وعقلية من أمثال املكفوفني والصم والكم
واملتخلفني عقليا ودراسيا واملشلولني .وقد عمدت وزارة الرتبية إىل توفري أنواع من التعليم املناسب
جلميع الفئات لتحقيق مبدأ الدميقراطية يف سياستها الرتبوية ،فأوجدت التعليم الذي يتناسب مع
نوعية اإلعاقة أو املرض لكل مصاب بعاهة أو املتأخرين دراسياً ففتحت لذلك العديد من املعاهد
اخلاصة وزودهتا جبميع األجهزة واملعدات احلديثة املناسبة لنوعية كل معهد .وأوىل تلك املعاهد معهد
املكفوفني ومعهد النور للبنني الذي أنشئ يف العام الدراسي 6551/55م مث ازدادت املعاهد عاماً
بعد عام حىت بلغت يف العام الدراسي 6511/16م أربعة عشر معهداً للرتبية اخلاصة يضمهم
مبىن موحد خاص هو مبىن معاهد الرتبية اخلاصة والذي يضم أكثر من ( )61ألف طالب وطالبة".
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معهد النور للبنين والبنات -:
افتتح ِف مطلع العام الدراسي 6921/22م معهد للمكفوفني وقد التحق به آنذاك ()41
طالباً مث تاله معهد آخر للمكفوفات بتاريخ 6928/65/8م مبلحق تابع ملعهد النور
للمكفوفني .
ويتبع معهد النور النظم واملناهج الدراسية املتبعة ِف املدارس اَّلعتيادية ولكن بطريقة ( بريل
) باْلضافة إىل بعض الدروس املهنية مثل صناعة اخليزران والسجاد وغريمها للبنني وأشغال
الرتيكو واحلياكة والتدبري املنزيل للبنات .
ويشمل املعهد املرحلتني اَّلبتدائية واملتوسطة فقط وبعد انتهاء املرحلة األخرية واحلصول على
الشهادة املتوسطة ميكن للطلبة مواصلة دراستهم ِف إحدى املدارس الثانوية اَّلعتيادية .

معاهد الصم والبكم -:
أنشئ هذا املعهد ِف بداية العام الدراسي 6911/29م والتحق به ( )68طالباً و ()3
طالبات ممن فقدوا قدرهتم على السمع أو النطق  .الغرض منه تدريس الصم والبكم بطريقة
اْلشارة وهي طريقة الربط بني نطق احلروف وحتريك الشفاه ويتوىل التدريس فيه مدرسون
ومدرسات خمتصون وخمتصات ِف هذا اجملال من التعليم  ،فيتعلم الطلبة ِف السنة األوىل القراءة
والكتابة باْلشارة أما ِف السنة الثانية فيتعلمون عن طريق الشفاه. 1
1

 -وقد أنشئ املعهد ِف ملحق تابع ملعهد النور للبنات وبعد أن تزايد عدد امللتحقني باملعهد فكرت إدارة الرتبية

اخلاصة افتتاح معهد مستقل للصم والبكم  .التقرير السنوي للعام الدراسي  6911/29ص.52
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َّل ُتتلف املناهج والكتب الدراسية املقررة َلذه املعاهد كثرياً عن املناهج املتبعة ِف املدراس
اَّلعتيادية ِف املرحلة اَّلبتدائية ويقوم بوضعها أساتذة خمتصون باَّلشرتاك مع مفتشي الوزارة
ومدة الدراسة اَّلبتدائية بتلك املعاهد ست سنوات وَلذا ادخلت على املناهج مادة اللغة
اْلجنليزية .
كما يعد الطلبة إعداداً مهنياً فيأخذون دروساً ِف أعمال النجارة وأشغال اجللود واألحذية
والنسيج والسجاد واخلزف بينما تتلقى الطالبات دروساً ِف التدبري املنزيل وأشغال اْلبرة
والرتيكو وَلذا يزود املعهد باملكائن واآلَّلت اخلاصة ويتدرب الطلبة على الضرب على اآللة
الكاتبة بطريقة اللمس ويتلقون دروساً ِف املوسيقى والغناء .
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معهد التربية – بنين وبنات -:
معهد التربية – بنين وبنات -:
افتتح هذا املعهد ِف مطلع العام الدراسي  6911/11للمتأخرين دراسياً والذين أثبتت
افتتح هذا املعهد ِف مطلع العام الدراسي  6911/11للمتأخرين دراسياً والذين أثبتت
اَّلختبارات اخلاصة اخنفاض نسبة الذكاء لديهم وعدم مقدرهتم على متابعة تعليمهم ِف
اَّلختبارات اخلاصة اخنفاض نسبة الذكاء لديهم وعدم مقدرهتم على متابعة تعليمهم ِف
املدارس اَّلعتيادية  ،فتجرى عليهم بعد التحاقهم باملعهد فحوص طبية نفسية وتدرس حالتهم
املدارس اَّلعتيادية  ،فتجرى عليهم بعد التحاقهم باملعهد فحوص طبية نفسية وتدرس حالتهم
اَّلجتماعية ملعرفة مستوى ذكائهم وذلك ْلحلاقهم بالدراسة املناسبة َلم . 11ويتوىل التدريس ِف
اَّلجتماعية ملعرفة مستوى ذكائهم وذلك ْلحلاقهم بالدراسة املناسبة َلم  .ويتوىل التدريس ِف
معاهد الرتبية مدرسون ومدرسات أخصائيون مدربون على مثل هذا النوع من التعليم وتعطي
معاهد الرتبية مدرسون ومدرسات أخصائيون مدربون على مثل هذا النوع من التعليم وتعطي
الدروس العملية اهتماماً كبرياً ألهنا تتمشى مع مستوى ذكاء الطلبة أكثر من الدروس النظرية
الدروس العملية اهتماماً كبرياً ألهنا تتمشى مع مستوى ذكاء الطلبة أكثر من الدروس النظرية
األكادميية ويتدرب الطلبة على أشغال النجارة واخلزف واخليزران والنسيج بينما تتدرب
األكادميية ويتدرب الطلبة على أشغال النجارة واخلزف واخليزران والنسيج بينما تتدرب
الطالبات على أعمال الرتيكو والتطريز والتدبري املنزيل واخلياطة .
الطالبات على أعمال الرتيكو والتطريز والتدبري املنزيل واخلياطة .
وميكث الطلبة ِف هذا املعهد حىت سن الرابعة عشر مث حيولون إىل مرحلة التأهيل املهين
وميكث الطلبة ِف هذا املعهد حىت سن الرابعة عشر مث حيولون إىل مرحلة التأهيل املهين
ومدهتا أربع سنوات .
ومدهتا أربع سنوات .

معهد الشلل المشترك -:
معهد الشلل المشترك -:

 - 11يطبق على هؤَّلء اختبار ستانفورد بينيه للذكاء املتفق عليه دولياً  ،واملعدل ليتناسب مع البيئة الكويتية وعادة ما
 يطبق على هؤَّلء اختبار ستانفورد بينيه للذكاء املتفق عليه دولياً  ،واملعدل ليتناسب مع البيئة الكويتية وعادة ماترتاوح نسبة ذكاء هذا املعهد ما بني (. )71-21
ترتاوح نسبة ذكاء هذا املعهد ما بني (. )71-21
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المشترك -:
معهد
مطلع الدراسي  6913/14مببىن مؤقت انضم إليه عند افتتاحه (
الشلل الشلل ِف
افتتح معهد
السادسة(
سن افتتاحه
بني عند
انضمماإليه
مببىناوحمؤقت
6913
مطلعفيه الدر
معهد
61افتتح
أعمارهم
الذين ترت
14و/لون
اسياملشل
الطلبة
الشلل) ِفويقبل
وتلميذة
تلميذاً
1
تلميذاً .وتلميذة ) ويقبل فيه الطلبة املشلولون الذين ترتاوح أعمارهم ما بني سن السادسة
و61
العاشرة

على هؤَّلء اختبار ستانفورد بينيه للذكاء املتفق عليه دولياً  ،واملعدل ليتناسب مع البيئة الكويتية وعادة ما
1و -
يطبق. 1
العاشرة

ويتلقى الطلبة فيه املناهج املقررة ِف املدارس العادية باْلضافة إىل العالج الطبيعي واجلسماِن

ترتاوح نسبة ذكاء هذا املعهد ما بني (. )71-21

اجلسماِن
الطبيعي
خمتلفباْلضافة
فيها العادية
ويتلقى الطلبة فيه املناهج املقررة ِف املدارس
بات وعلى هذا
العالج مدر
األجهزةإىلوخبريات
حيث زود املعهد بصالة للتدليك تتوفر133
هذا
يستمرون على
الذين مدربات
وخبريات
األجهزة
الصباح خمتلف
تتوفر فيها
للتدليك
حيث
بعالجهم
األطفال
يلتحق فيه
مبستشفى
بصالةملحق
املعهدفصل
العالج ،زودوهناك

ملحق مبستشفى الصباح يلتحق فيه األطفال الذين يستمرون بعالجهم
فرتةفصل
وهناك
العالج ،
طويلة .
املستشفى
ِف
ِف املستشفى فرتة طويلة .
معاهد اإلعداد المهني – بنين وبنات ( صم ) -:

معاهد اإلعداد المهني – بنين وبنات ( صم ) -:
افتتح معهد العالج املهين للبنني الصم ِف العام الدراسي  6911/12وعهد البنات الصم

الصم
اسي 12
املعهدانالدر
وهذان ِف العام
للبنني الصم
/11املهين
معهداسيالعالج
ِف افتتح
اتالتدريب
البن و
وعهدراسة
6911فرتة الد
الذين /أهنوا
للطلبة
، 6917
العام الدر
الطلبةالتدر
وميولراسة و
املهاواراتفرتة الد
الذين أهن
منهماللطلبة
املعهدان
، 6917
اسي
العام الد
ِف
متهيد
اكتشاف
وهذانالغرض
األمل " و
/11معاهد
البكم "
الصمر و
مبعاهد
يباً
الطلبة متهيدا
اكتشاف املها
التأهيل منهما
مبعاهدوالغرض
التخصصاتاألمل "
البكم " معاهد
ْلحلاقهمالصم و
مبعاهد
احلياكةً
وميول بفن
فتتخصصراتالطالبات
املهين ،
بإحدى
احلياكة
الطالباتاأل بفن
املهين ،
التخصصاتبينمامبعاهد
ثاث واللحام
فتتخصص اجللدية و
ِف الصناعات
التأهيلالطالب
يتخصص
بإحدى واملوسيقى ،
ْلحلاقهمواملاكياج
والتطريز
الطباعةو.املوسيقى  ،بينما يتخصص الطالب ِف الصناعات اجللدية واألثاث واللحام
املاكياج
ووالتطريز
السمكرةو و
والسمكرة والطباعة.
ويزود املعهد التالميذ بالسماعات الفردية والزوجية لتسهيل عملية الدراسة والتحصيل ،
عملية الدراسة والتحصيل ،
لتسهيل
الفردية و
بالسماعات
ويزود
املهين .
الزوجيةالتأهيل
مبعاهد
بعدمها الطلبة
التالميذ يلتحق
املعهدفيه سنتان
الدراسة
ومدة
ومدة الدراسة فيه سنتان يلتحق بعدمها الطلبة مبعاهد التأهيل املهين .
معاهد التأهيل المهني – بنين وبنات " صم وتربية " -:
1

معاهد التأهيل المهني – بنين وبنات " صم وتربية " -:

 -وقد مت ِف العام الثاِن  6912/13إنشاء معهد خاص مزود بأحدث طرق العالج الطبيعي  .التقرير السنوي

.637/13
.6913ص
اسيِف/14
للعام الد
 6912إنشاء معهد خاص مزود بأحدث طرق العالج الطبيعي  .التقرير السنوي
العام الثاِن
وقدر مت
-1
للعام الدراسي .6913/14ص.637
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والسمكرة والطباعة.
ويزود املعهد التالميذ بالسماعات الفردية والزوجية لتسهيل عملية الدراسة والتحصيل ،
ومدة الدراسة فيه سنتان يلتحق بعدمها الطلبة مبعاهد التأهيل املهين .
أنشئ ِف العام الدراسي  6918/17معهد للتأهيل املهين بنني وِف العام الثاِن
معاهد التأهيل المهني – بنين وبنات " صم وتربية " -:
 6919/18معهد آخر للبنات الغرض منهما تأهيل الطلبة والطالبات الذين أهنوا دراستهم
على السنوي
العامير
يبهم التقر
وِف .
الطبيعي
طرق
مزود
إنشاء معهد
/13
العام
وقد
-1
بعض
العالجبننيوتدر
اسياً "
معهدر
خاصد
املتأخرين
بية" /
6912رت
اسي ال
ومعاهد
البكم
الصم و
مبعاهد
املهينمهنياً
بأحدثتأهيالً
الثاِن
للتأهيل
6918
17
الثاِنالدر
العام
أنشئ مت ِفِف
للعام الدراسي .6913/14ص.637
أي
فيما دربعد
الطالباتأنفسهم
اَّلعتماد على
يتمكنوا
للبناتوذلك
املناسبة َلم
6919احلرف
الصناعات و
استهم
الذين"أهنوا
من الطلبة و
تأهيل
حىتمنهما
الغرض
معهد آخر
/18
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1
نافعنياسيِفاً "اجملتمع
البكمواقتصادي
مبعاهدالتخرج
بعد
الصم" ومهنياً
تأهي .الً مهنياً وتدريبهم على بعض
أعضاءرين در
ويكونوا" املتأخ
ومعاهداً الرتبية

الصناعات واحلرف املناسبة َلم وذلك حىت يتمكنوا من اَّلعتماد على أنفسهم " فيما بعد أي
بعد التخرج " مهنياً واقتصادياً ويكونوا أعضاء نافعني ِف اجملتمع.1

 - 1مينح طلبة معهد التأهيل املهين مكافأة تشجيعية للطلبة أسوًة بإخواهنم طلبة معهد النور .
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 - 1مينح طلبة معهد التأهيل املهين مكافأة تشجيعية للطلبة أسوةً بإخواهنم طلبة معهد النور .

أوالً  :شعبة التربية -:
 -6يقبل فيها الطلبة الذين بلغوا سن الرابعة عشر ِف معاهد الرتبية "املتأخرين دراسياً ".
 -5الطلبة الذين تكرر رسوهبم ثالث سنوات متتالية ِف املدارس العادية ِف الصف األول
املتوسط ِف املرحلة املتوسطة  ،مث جتري عليهم اختبارات الذكاء والفحوص النفسية
واَّلجتماعية لتأكد من أن التأخر الدراسي ناتج عن تأخر عقلي أو ألسباب صحية ونفسية
وليس ْلمهال الطالب املتعمد ِف الدراسة والتحصيل .
ثانياً  :شعبة األمل -:
يقبل فيها من أهنى الدراسة باملرحلة اَّلبتدائية ومرحلة اْلعداد املهين للصم باملعاهد اخلاصة.
ومدة الدراسة باملعهد أربع سنوات حيث خيتار الطالب أو الطالبة إحدى املهن اليت سبق
َلا ِف مرحلة اْلعداد املهين باْلضافة إىل الدراسات النظرية املتعلقة بكل مهنة ،واملهن اليت
تد ّرس ِف املعهد هي -:
َ
للبنين -:
صناعات جلدية  ،صناعة األثاث  ،مسكرة  ،أدوات صحية  ،معادن  ،برادة ،طباعة على
ماكينات الطباعة والتجليد .
للبنات -:
خياطة  ،تفصيل وتطريز  ،تريكو  ،آلة كاتبة ( عريب-افرجني )  ،أعمال السكرتارية ،فن
التجميل  ،التدبري املنزيل" (العبدالغفور6984 ،م ،ص . )682-674
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من كتابها :التربية ما قبل المدرسية وتطورها في دولة الكويت
أ.د فوزية يوسف العبد الغفور
مقدمة :
"إن املتتبع ملراحل ونظم التعليم ِف عاملنا
العريب جيد أن معظم الدول العربية تعترب مرحلة
رياض األطفال مرحلة غري أساسية ،وأهنا أقل أمهية
وشأناً من املراحل التعليمية األخرى ،وأن وجدت
فهي نادرة وَّل تدخل ضمن السلم التعليمي وَّل
ُتضع لإلشراف الرمسي أو احلكومي .حيث يؤكد
اجمللس العريب للطفولة والتنمية " بأن رياض األطفال
ِف معظم األقطار العربيةَّ .ل حتظى بنفس القدر من
الرعاية واَّلهتمام الذي حتظى به املراحل التعليمية
األخرى ،وِف كثري من األحيان تكون غري مرتبطة
مبرحلة التعليم األساسي " كما أن عدد مؤسسات
رياض األطفال األهلية واخلاصة ِف معظم دول الوطن العريب َّل يكفي لتوفري الرعاية املطلوبة
جلميع األطفال ِف سن  1-4سنوات باَّللتحاق مبثل هذه املؤسسات ،األمر الذي أدى إىل
انتشار النظرة غري املتفهمة أو الواعية لطبيعة دورها الرتبوية واَّلجتماعي فأصبح ينظر إليها على
أهنا ترف حضاري َّل حيظى به إَّل أطفال األسر ذات املستويات اَّلقتصادية املرتفعة.
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وملا كانت السنوات األوىل من حياة الفرد حامسة وأساسية ِف تكوين الشخصية اَّلنسانية،
فإن رياض األطفال  ،وهي املؤسسات الرتبوية اليت تتناول الطفل ِف هذه الفرتة الزمنية املهمة
من العمر بالتشكيل والتعديل أصبحت ضرورة اجتماعية تربوية  ،تقتضيها اخلصائص اْلمنائية
لطفل هذه املرحلة  ،ومن مث فقد سعت معظم الدول املتقدمة إىل التوسع ِف إنشاء مؤسسات
األطفال ،وتوفري فرص اَّللتحاق هبا ألكرب عدد ممكن منهم  .أما بالنسبة للوطن العريب فإن
عدد األطفال امللتحقني ألكرب عدد ممكن منهم .أما بالنسبة للوطن العريب فإن عدد األطفال
امللتحقني بتلك املؤسسات َّل يتجاوز سوى  %61من األطفال دون سن السادسة والذين
تبلغ نسبتهم  %51من إمجايل سكان الوطن العريب  ،وهي ليست بالنسبة القليلة اليت
يستهان هبا.
إَّل أن ذلك مل مينع من اهتمام بعض الدول العربية هبذه املرحلة اهتماما رمبا فاق اَّلهتمام
باملراحل التعليمية األخرى .وتعترب دولة الكويت من الدول العربية اليت حظيت رياض األطفال
فيها برعاية الدولة واهتمامها منذ أوائل اخلمسينات ،فهي من الدول القليلة على مستوى
الوطن العريب اليت بذلت الكثري ِف سبيل اَّلرتقاء مبستوى تلك املرحلة وتربية طفل ما قبل
املدرسة  .وقد متثل هذا اَّلهتمام ِف توفري كافة اْلمكانات الالزمة لتحقيق أهداف تلك
املرحلة ،والعمل على تطوير براجمها ونظمها مبا يتفق واَّلجتاهات العاملية املعاصرة ِف جمال تربية
الطفل ولقد مرت رياض األطفال ِف دولة الكويت خبطوات وتغريات بارزة نتيجة للرعاية اليت
حظيت هبا منذ نشأهتا حىت السنوات األخرية ،األمر الذي دعا زوار الكويت على اختالف
جنسياهتم إىل اَّلعتقاد بأن رياض األطفال ِف الكويت مرحلة إجبارية َّل ُتتلف عن املراحل
التعليمية األخرى يؤمها مجيع األطفال الكويتيني.
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وكما نشأ هذا اَّلنطباع أيضا أثر تزايد نسبة األطفال املسجلني برياض األطفال ِف دولة
الكويت حيث بلغت نسبتهم ِف العام الدراسي  95/96حوإىل  %96.1من عدد األطفال
الذين هم ِف سن  1-4مما يدل على اْلميان بأمهية هذه املرحلة ودورها الرتبوي اَّلجتماعي
ِف تنشئة الطفل وتربيته.
وإذا حاولنا تتبع نشأة هذه املرحلة ِف الكويت جند أن اَّلهتمام هبا بدأ ِف مطلع
اخلمسينات من هذا القرن  ،حني شعر املسؤولون بدائرة املعارف بأمهية تربية األطفال
وتنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة منذ نعومة أظافرهم  ،وذلك عن طريق توفري مؤسسات
تربوية خمتصة تسعى إىل تربية الطفل وتنشئته ،وفقاً ألهداف تربوية واضحة حمددة متمشية مع
طبيعة وخصائص منو الطفل ِف هذه املرحلة وطبيعة وظروف اجملتمع ،لذا سعت دائرة املعارف
إىل توفري مرحلة تسبق املرحلة األساسية للتعليم  ،يلتحق هبا األطفال دون سن السادسة من
العمر ،ويتضح ذلك من التقرير السنوي لدائرة املعارف للعام الدراسي  6924/25والذي
أكد على أن دائرة املعارف " عزمت على انشاء بساتني أطفال مدهتا سنتان أو ثالث سنوات
لصغار التالميذ الذين هم ِف سن الرابعة أو اخلامسة من العمر والذين اكتظت هبم املدارس
اَّلبتدائية حىت بلغ عددهم حنو ثالثة آَّلف طفل ِف تلك السنة" .
وملا كان السلم التعليمي ِف الكويت ِف تلك الفرتة ينقسم إىل مرحلتني دراسيتني ،املرحلة
الثانوية ومدة الدراسة فيها مخسة سنوات دراسية واملرحلة اَّلبتدائية ومدة الدراسة فيها سبع
سنوات دراسية أطلق على الثالث سنوات األوىل منها مرحلة الروضات والسنوات أربع األخرية
املرحلة اَّلبتدائية ومرحلة الروضات تلك َّل تعين رياض األطفال باملفهوم الذي يقصد به مرحلة
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ما قبل التعليم اَّلبتدائي ،بل هي الثالث السنوات األوىل من املرحلة اَّلبتدائية وفقاً خلطة
الدراسة املتبعة ِف الكويت آنذاك واملستمدة من النظام الدراسة املصري.
لذا كان توجه دائرة املعارف ِف تلك الفرتة توفري مرحلة تسبق املرحلة األساسية من التعليم،
الغاية منها توجيه األطفال الذي هم دون سن السادسة إىل العادات السلوكية احلميدة
وتعويدهم الطاعة النظام  ،والعناية بصحتهم ونظافتهم ومراقبة منوهم وإعدادهم لدخول مرحلة
الروضات ،فقد جاء ِف خطة دائرة املعارف هبذا الصدد " أهنا هتدف إىل انشاء أكرب عدد
ممكن من بساتني األطفال حىت يكون ِف كل بستان عدد قليل من األطفال  ،يذهبون صباحاً
إىل بساتينهم ويلعبون فيها ويأكلون وجبة خفيفة صباحاً ووجبة أخرى ظهراً وينامون قليالً بعد
الظهر ويكونون طوال النهار حتت إشراف ومراقبة معلمات قديرات .
وعلى الرغم من ذلك  ،فإن التقارير السنوية لدائرة املعارف خالل اخلمسينات مل توضح
ما إذا كانت تلك البساتني قد أنشئت بالفعل ِف مبان منفصلة أو أهنا ْحلت أمساء خاصة
هبا ،حيث أن ظاهرة تواجد األطفال الصغار ِف السن استمرت ِف املدارس اَّلبتدائية  ،وذلك
كما جاء ِف التقارير السنوية لدائرة املعارف ِف تلك الفرتة.
ويبدو أن فكرة انشاء بساتني األطفال  ،قد طبقت ِف دولة الكويت من خالل استمرار
قبول صغار لتالميذ دون سن السادسة ِف املدارس اَّلبتدائية املنتشرة آنذاك ِف معظم مناطق
وأحياء الكويت السكنية  ،حيث أن دائرة املعارف مل متانع ِف قبول هؤَّلء األطفال ِف هذه
السن املبكرة بالرغم من عدم وجود منهج حمدد َلم وذلك حىت تسمح َلم باَّلستفادة من
الوجبات الغذائية اليت تعطي َلم مما يؤدي إىل حتسني صحتهم وزيادة منوهم ،كما أن قبوَلم
املبكر يؤدي إىل توفري أوجه العناية َلم وْحياهتم من خطر األمراض واألوبئة اليت قد يتعرضون
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َلا نتيجة خروجهم للعب ِف الشوارع دون رقابة أو متابعة من قبل األهل  ،بينما يكون
تواجدهم ِف املدارس اَّلبتدائية فرصة ملمارسة اللعب وحتقيق منواً جسماِن سليم ،باْلضافة
لكونه جماَّلً َّلكتساب العادات السلوكية املقبولة والتعود عليها.
ويؤكد اخلبريان الرتبويان إمساعيل القباِن  /مىت عقراوي اللذان زارا الكويت ِف شهر مارس
العام 6923م  ،إنه حىت هذه السنة مل يكن هناك مدارس خاصة لصغار األطفال ِف
الكويت ِف مبان منفصلة هبا  ،حيث يشري التقرير الذي تضمن انطباعهما عن التعليم ِف
تلك الفرتة " أول ما وجهت إليها أنظارنا عند زيارة املدارس اَّلبتدائية وجود عدد كبري من
األطفال ِف السنة األوىل – الروضة – ممن هم دون سن السادسة من العمر  ،وقد بلغ عدد
هؤَّلء حنو نصف األطفال ِف بعض املدارس  ،وأغلبهم يضطرون إىل اعادة السنة األوىل ألهنم
دخلوها صغاراً ِف السن ،غري مستعدين لتلقي مبادئ القراءة واحلساب  ،وقد أكد لنا نظار
املدارس وناظراهتا كما يذكر اخلبريان إهنم كانوا مضطرين لقبول هؤَّلء األطفال نظراً ْلحلاح
آبائهم واستخدامهم كل أساليب الضغط لكي يتم قبول أوَّلدهم باملدارس اَّلبتدائية ِف تلك
السن الغضة" .
وبناء عليه فقد اقرتح اخلبريان أنه من األمهية مبكان تأسيس رياض أطفال ِف الكويت
مبعناها الصحيح وفق مواصفات خاصة يدخلها األطفال ِف سن الرابعة ،يبقون فيها سنتني
لكي يتعلموا العادات الصحية والنظافة وآداب السلوك ومعايشة ومعاشرة األطفال اآلخرين،
وممارسة األلعاب واحلركات اْليقاعية وشيئاً من الرسم وأعمال الطني وغري ذلك دون أن
يتعلموا القراءة والكتابة بشكل منظم.
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وَلذا ،فإنه بناء على ما جاء ِف توصية اخلبريين ،حتقيقاً لرغبات األهايل ِف ارسال أطفاَلم
صغار السن إىل املدارس اَّلبتدائية  ،أعادت دائرة املعارف تنظيم فكرة بساتني األطفال
السابقة فأعدت خطة انشائية جديدة  ،هتدف إىل بناء عدد من املدارس وفق أحدث
املواصفات العلمية ِف تصميم وإنشاء مباِن رياض األطفال من حيث الفصول الدراسة
والساحات املختلفة مثل ساحات األلعاب واألنشطة املتعددة وصفات لألكل والنوم
واَّلحتفاَّلت واملوسيقية وغريها من املرافق األساسية واليت حتقق لتلك املؤسسات أهدافها
الرتبوية واَّلجتماعية .

انشاء أول روضتين :
افتتحت دائرة املعارف ِف العام الدراسي  6922/23أول روضتني ِف دولة الكويت مها
روضة املهلب ِ ،ف منطقة الشرق وروضة طارق ِف منطقة القبلة  ،فقد جاء ِف التقرير السنوي
لعام  6922/23لدائرة املعارف " أنه ِف هذا العام مت افتتاح مدرستني لصغار التالميذ من
البنني والبنات اللذين ترتاوح أعمارهم ما بني سن الرابعة وسن السابعة  ،يقضي فيها األطفال
يوماً كامالً  ،يتناولون وجبة الغذاء  ،وينامون فرتة الظهرية  ،ميارسون أنشطة خمتلفة حتت مراقبة
معلمات قديرات بينما يأخذ كبار السن منهم منهج السنة األوىل من املرحلة اَّلبتدائية  .وقد
سارع األهايل إىل تسجيل أبنائهم ِف تلك الروضتني رغبة منهم ِف تواجد أطفاَلم بظروف
تربوية اجتماعية سليمة.
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جدول رقم  : 6يوضح أعداد األطفال واملعلمات ِف كل من الروضتني :

يتضح من اجلدول السابق أن عدد األطفال ِف روضة "املهلب" قد بلغ  511طفالً وزعوا
على ستة فصول دراسية بكثافة بلغت  44طفالً لكل فصل ،أما عدد األطفال ِف روضة
طارق فقد بلغ  671طفالً وزعوا على مخسة فصول دراسية بكثافة بلغت  42طفالً كما بلغ
جمموع املعلمات ِف الروضتني  67معلمة وقد كن من جنسيات عربية خمتلفة  8 ،فلسطينيات
 3 ،مصريات  4 ،سوريات  ،واثنتان من لبنان.
وقد مت جتهيز الروضتني باألثاث والتجهيزات اليت تتناسب مع طبيعة وأهداف املرحلة .كما
طبق ألول مرة ِف الكويت نظام اَّلختالط بني اجلنسني ِف مدرسة واحدة  ،كذلك مت تطبيق
نظام جديد حيتم على الطفل قضاء يوم كامل ِف الروضة  ،ميارس فيه أنواعاً خمتلفة من اللعب
والنشاط ،ويكتسب الكثري من العادات الطيبة  ،مث يتناول ِف فرتة الظهرية وجبة الغذاء اليت
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يعقبها فرتة من النوم أما الكبار من هؤَّلء األطفال فكانوا يدرسون خالل لعبهم منهج السنة
األوىل اَّلبتدائية وفقاً لسنهم واستعداداهتم.
وقد اقتصر القبول ِف هذه الرياض على األطفال الكويتيني فقط وذلك منعاً َّلزدحام
الفصول بأعداد كبرية من األطفال  ،مما يكفل حتقيق الغرض األساسي من انشاء مرحلة رياض
األطفال وهو توفري العناية والرعاية الالزمتني َلم حتت اشراف معلمات مؤهالت.
ومنذ ذلك احلني بدأت دائرة املعارف التوسع ِف إنشاء مثل هذا النوع من املدارس –
رياض األطفال – ملوجهة األعداد املتزايدة من األطفال وتلبية رغبة األهايل ِف احلاق اطفاَلم
هبذه املؤسسات الرتبوية " فقد أوصت دائرة املعارف بضرورة توزيع هذه املؤسسات على مجيع
املناطق السكنية ِف الكويت مع مراعاة أن تكون قريبة من منازل األطفال وبيوهتم " وبناء عليه
فقد أنشأت دائرة املعارف ِف العام الدراسي  6921/22مدرستني خمتلطتني جديدتني لصغار
األطفال مسيت كل منها املدرسة املشرتكة أو املختلطة  .مها روضة املنصور مبنطقة الشويخ
وروضة اجلابرية مبنطقة الشرق.
وقد أدخلت دائرة املعارف ِف العام الدراسية  6927/21بعض التعديالت على تلك
املدارس متثلت فيما يلي :
-6

اطالق اسم رياض األطفال على تلك املدارس بدَّلً من اسم املدارس املشرتكة .

-5

حتديد سن القبول بسن الرابعة أو سن اخلامسة .

-4

مدة الدراسة فيها سنة أو سنتان ينقل األطفال بعدها إىل أحد املدارس

اَّلبتدائية ( بنني  ،بنات ) .
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-3

أن اَلدف األساسي من تلك الرياض هو توفري اجلو الصاحل للصغار ِف هذه

السن املبكرة من العمر  ،حيث جيدون فيها املتعة واملرح  ،وأنواعاً من اللعب املنظم بعيداً عن
األغراض التعليمية املقصودة .
-2

اَّلهتمام باأللعاب الرياضية والدروس املوسيقية واألناشيد  ،وكذلك الرسم

واألشغال ومشاهدة الطبيعية .
-1

التدريب العملي على مبادئ القراءة والكتابة واحلساب .

ويوضح اجلدول التايل الزيادة املضطردة ِف أعداد رياض األطفال مما يؤكد على وعي
واهتمام األهايل واملسؤولني مبرحلة رياض األطفال .
جدول  : 5الزيادة املضطردة ِف أعداد رياض األطفال ِف اخلمسينات
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ويتضح من اجلدول رقم  5أن هناك زيادة مضطرة ِف أعداد رياض األطفال ،ففي العام
الدراسي  6922/23كان عدد الرياض من روضتان فقط ،بينما وصل العدد فيها للعام
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الدراسي  6911/59إىل مخسة عشرة روضة  ،كما صاحب ذلك زيادة مستمرة ِف أعداد
املعلمات .
ويبدو أن لألهايل ِف الكويت دوراً بارزاً ِف فكرة إنشاء رياض األطفال ،وذلك حينما
سارعوا إىل ارسال أوَّلدهم ِف سن مبكرة دون سن السادسة – إىل املدارس اَّلبتدائية (
الروضات ) املنتشرة آنذاك ِف معظم إحياء الكويت السكنية ومل يكن هذا األمر غريباً على
الكويتيني الذين تعودوا على إرسال أبنائهم ِف سن مبكرة جداً إىل الكتاتيب ليتعلموا فيها
قراءة القرآن الكرمي وحفظه ومبادئ القراءة والكتابة واحلساب ،ومنذ إنشاء املدارس احلكومية
النظامية ِف الكويت ،رغب األهايل ِف اَّلستفادة من فرص التعليم النظامي فأرسلوا أوَّلدهم
وبناهتم ممن هم دون سن السادسة إىل تلك املدارس  ،األمر الذي دفع املسؤولني ِف دائرة
املعارف التفكري بضرورة توفري التعليم املناسب َلؤَّلء الصغار والذى يتالءم مع مستوى منوهم
ونضجهم ويوفر َلم أسباب الرعاية والعناية الالزمتني ِف مرحلة الطفولة املبكرة.

األهداف واملناهج:
تعترب مرحلة رياض األطفال من املراحل الرتبوية املهمة ِف حياة املتعلم  ،ففي هذه املرحلة
تنمو قدرات الطفل وتتفتح استعداداته ومواهبه ويكون أكثر قابلية للتوجيه والتشكيل إىل حد
كبري .ومن هذا املنطلق قامت دائرة املعارف ِف العام الدراسي  6927/21بوضع جمموعة من
األهداف واألسس َلذه املرحلة مت مبوجبها حتديد طبيعة املناهج واألساليب والطرق اخلاصة
بتلك املرحلة ،فمن املتعارف عليه أنه بدون حتديد واضح وحمدد لألهداف الرتبوية ألية مرحلة
تعليمية َّل بد أن حيدث نوع من التخبط والغموض ِف إتباع الكثري من املمارسات واألساليب
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الرتبوية ،ومن مث فأن هنالك ضرورة ماسة لتحديد األهداف الرتبوية لكل مرحلة تعليمية ،وهذا
ما حرصت عليه دائرة املعارف ،وميكن تلخيص تلك األهداف فيما يلي :

-2

األمومة الواعية:

يقبل األطفال ِف هذه املدارس إذا ما بلغوا سن الرابعة ،وهي سن مبكرة َّل متكن من
التحصيل أو اَّلنتظام ِف جو مدرسي يغلب عليه التعليم املنهجي .ومن أجل هذا وضعت
دائرة املعارف َلا نظاماً خيتلف عن نظام املدرس اَّلبتدائية وقد هدفت من ذلك أن هتيئ َلؤَّلء
األطفال جواً صاحلاً من األمومة الواعية جيدون فيه عطفاً حكيماً َّل يفسده اْلسراف ،وهتذيباً
خلقياً يعتمد على أصول نفسية وتربوية َّل تشوبه شدة أو قسوة ،ورعاية جسدية جتنبهم
الضعف وحتول بينهم وبني اْلرهاق مث هم إىل جانب ذلك كله يصيبون أطرافاً من حقائق
احلياة تفسح اجملال أما املواهب لالنطالق دون إحساس بعبء الدراسة أو ضيق بقسوة النظام
وأداء الواجبات.
وملا كانت دائرة املعارف تعلم أن املعلمة َّل تستطيع أن ُتلق الطفل خلقاً جديداً ِف هذه
الساعات اليت يقضيها كل يوم ِف مدرسته ،فقد رأت أن ميتد تأثريها إىل املنزل ،حىت تلتقي
اَّلجتاهات واملبادئ فتتعاون األمهات مع املدرسة ِف تنفيذ وسائلها وحتقيق غاياهتا.
وَلذا فقد خصصت هذه املدارس ساعة من النهار ِف كل أسبوع تلتقي فيها أمهات
األطفال باملدرسات وفيها يطلعن على أعمال أبنائهن  ،ويدركن ما تبذله املدرسة من جهود
ِف سبيلهم وعندئذ تشعر األمهات بأهنن مسؤوَّلت عن تنفيذ ما تنصح به املدرسة يتأكدن
من أن أطفاَلن قد انتقلوا من حميط املنزل إىل حميط آخر يوفر َلم رعاية أكرب وتقومياً أمشل .
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-1

محبة المدرسة :

قد يشعر الطفل ِف األيام األوىل بشيء من الوحشة  ،ألنه انتقل إىل حياة جديدة فيها
أطفال َّل يعرفهم ومدرسات مل يألفهن من قبل  ،وَلذا كان من األعمال املهمة اليت تقوم هبا
املدرسات  ،الرتغيب ِف جو املدرسة  ،وإشعار الطفل بأن حياته باملدرسة َّل تقل شوقاً
وإمتاعاً عن حياته خارجها ،ويتحقق ذلك بوسائل كثرية منها أن تقدم له املدرسة ِف الفرتة
األوىل من املواد ما يشوقه كاملوسيقى واألناشيد واأللعاب الرياضية ،مث التلوين ِف دروس الرسم
وكل ذلك حىت يقضى الطفل وقتاً سعيداً.
-3

التربية الخلقية :

رمبا كانت الرتبية اخللقية والتأثري ِف سلوكيات األطفال أهم ما هتدف إليه الروضةَ ،لذا
أوجبت دائرة املعارف ِف نظامها أن يستمر األطفال طوال يومهم حتت رعاية املعلمات  .فهم
يقبلون إليها ِف الصباح وَّل يغادروهنا إَّل آخر النهار ،ذلك لتكفل َلم اجلو الصاحل لغرس
العادات الطيبة وتكوين األخالق الفاضلة ِف كل عمل من األعمال .
وأهم ما تتذرع به املعلمات ِف سبيل ما يلي :
-6

القدوة الصاحلة  ،وَّل يظهر تأثريها الواضح إَّل إذا اشرتكت املدرسات مع

األطفال ِف أعماَلم املختلفة  ،ألعاهبم وطعامهم وحديثهم ومجيع أنشطتهم .
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-5

إصالح السيء من العادات السلوكية دون تشهري  ،مع امتداح الصاحل منها.

-4

تربية الذوق اجلمايل ِف نفوس األطفال بالوسائل املختلفة .
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-3

اشاعة الروح اجلماعية بني األطفال للقضاء على األنانية اليت تبدو بوضوح ِف

هذه السن .
-2

غرس الشجاعة األدبية  ،إذ َّل جيوز للمدرسة أن حتد من حرية الطفل إَّل إذا

جتاوزت احلد وطغت على حقوق اآلخرين  .وقد أوضحت دائرة املعارف للمعلمات الوسائل
اليت تقوي هذه الشجاعة.
 -4العناية بالصحة :
للصحة دور مهم ِف تربية الطفل وتنشئته ،وَّل يقل شأهنا عن الرتبية اخللقية وقد أشارت
دائرة املعارف ِف توجيهاهتا إىل ما جيب أن تقوم به املدرسات ليباعدن بني األطفال وبني ما
يسيء إىل منوهم اجلسمي والصحي وتتعاون الصحة املدرسية ِف هذا السبيل تعاوناً حمموداً مع
الروضة .
 -5النشاط العلمي :
مل حيدد َلذه املدارس منهج مرسوم تلزم الدراسات باستيعابه وإمنا طلب إليهن أن يأخذن
األطفال ِف بعض الفرتات وِف أثناء اللعب بشيء من أوليات العلوم كالتهجئة واحلساب
ومبادئ العلوم وحنوها على أن يكون األساس ِف كل ذلك الرغبة الدافعة من قبل األطفال ِف
التزود هبذه احلقائق ،واَّلشرتاك العلمي ِف ادراكها.
تلك كانت أهداف مرحلة رياض األطفال ِف هذه الفرتة واليت تربز أمهية دور املعلمة ِف
تربية الطفل وتوجيهه  ،ومدى اَّلعتماد الكلي عليها ِف حتقيق األهداف املوضوعة  ،واليت
ميكن تلخيصها بأبسط صورها فيما يلي :

150

161

 توفري أسس الرعاية الرتبوية واَّلجتماعية للطفل . اكساب األطفال العادات السلوكية السلمية . اَّلهتمام بصحة الطفل والعناية به جسمياً . التهيئة والتمهيد للمرحلة الدراسية التالية .ويتضح مما سبق أن املهمة الرئيسة لرياض األطفال هي هتيئة اجلو الصاحل لصغار األطفال
ِف سن ما قبل السادسة واجياد متعة اَّليناس ومرح الطفولة وأنواع اللعب املنظم مما َّل جيدونه
ِف حميط املنزل ،والعمل على تدريب األطفال على ألوان من العادات والتقاليد تصلح أساساً
لتنشئة واعداد املواطن الصاحل على أساس من األخالق الكرمية الصاحلة .
توجيهات املنهج املطبق:
ومن األمهية مبكان اْلشارة إىل أن دائرة املعارف مل تضع منهجاً قائماً بذاته ملرحلة رياض
األطفال يتناسب مع طبيعة هذه املرحلة وأهدافها فقد ساد الشعور عند املسؤولني عن هذه
املرحلة بأن األمر َّل يتطلب أكثر من وجود معلمة تستطيع توفري الرعاية الالزمة لألطفال
وتعمل على اكساهبم العادات احلسنة دون ضغط عليهم أو تقييد حلرياهتم ،وَلذا فأن دائرة
املعارف تركت للمعلمات العامالت ِف هذه املرحلة حرية اختيار ما يرونه مناسباً لعمر األطفال
وفقاً لألهداف املوضوعة َلذه املرحلة من جهة ،وما يساعد على إعدادهم للمرحلة التالية من
جهة أخرى وذلك من منهج املرحلة اَّلبتدائية ِف الصفني األول والثاِن اَّلبتدائي.
إَّل أن التزايد املستمر ِف أعداد رياض األطفال ومنو عدد األطفال فيها أدى إىل الشعور
باحلاجة إىل ضرورة وضع منهج دراسي ملرحلة رياض األطفال  .لذا قامت دائرة املعارف ِف
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العام الدراسي  6927/21بوضع خطة أساسية وتوجيهات مهمة ألنشطة الرياض ومناهجها
وخطتها الدراسية  ،على أن ترتك التفاصيل الدقيقة لطبيعة كل روضة وظروفها.
وميكن تلخيص ما جاء ِف هذه التوجيهات فيما يلي :
-6

أن تتمتع الرياض ِف ادارهتا وخطتها ومنهجها بقسط وافر من احلرية واَّلستقالل

ِف ضوء ما تراه ناظرة الروضة مناسباً ومالئماً لتعليم الطفل وتربيته ِبيث تكتسب كل روضة
طابعاً مميزاً .
-5

تكتسب اخلربات اليت مير هبا الطفل من خالل مواد الرتبية الدينية ،اللغة العربية،

احلساب ،العلوم ،الصحة ،الرتبية الفنية ،الرتبية البدنية ،والرتبية املوسيقية ،باْلضافة إىل اللعب
واألنشطة املختلفة.
-4

يقضي األطفال يومهم بأكمله ِف الروضةِ ،ف حماولة التعليم عن طريق اللعب

والقيام بأنواع من النشاط الغنائي واملوسيقي وِف اكتساب بعض العادات احلسنة .
-3

وضع جدول يومي تسرتشد به الرياض املختلفة ِف توزيع األنشطة والدروس

اليومية على أن يرتك املعلمة مزيداً من احلرية للتصرف وفق ما تراه مناسباً ملصلحة األطفال
ومستوى منوهم ( "....ص .)94-86
مقدمة في األسلوب المطور :
"سعى عدد من الباحثني الرتبويني واملختصني ِف عملية تعليم الطفل وتربيته إىل التوصل
إىل أفضل الطرق واألساليب اليت متكن الطفل من التعلم واكتساب املفاهيم واخلربات اليت
تقدم َلم ،وِف حتديد مواصفات البيئة الرتبوية التعليمية اليت يساعد الطفل على التعلم وحتقق
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له منواً ِف اجلوانب العقلية واجلسمية واَّلنفعالية ِف الوقت نفسه  .ففي منتصف الثمانينات
 6987أصدرت (املؤسسة الدولية لتعليم الطفولة  )NAEYCما يوضح الفلسفة اليت تقوم
عليها عملية تعليم الطفل وتربيته واليت ترتكز أساساً على حتقيق النمو الشامل للطفل وتدعو
إىل فاعليته ِف املوقف التعليمي  ،وأكدت أن الطفل يتعلم بصورة أفضل ِف األحوال التالية :
 حينما تكون اخلربة والنشاط املقدمان للطفل مناسبان مع عمره العقلي وتسداناحتياجاته وميوله ورغباته.
 حينما تكون اخلربة شيئاً حمسوساً وَلا معىن وفادة بالنسبة للطفل. حينما يكون تفاعل الطفل مع اآلخرين ِف أحسن األحوال  ،حيث أن تفاعل الطفلفيما يقدم له من خربات ومعارف له أمهية بالغة ِف حتقيق النمو اللغوي واَّلجتماعي للطفل .
 حينما يكون اللعب هو النشاط الذي يقوم به الطفل ِف املوقف الرتبوي التعليميوالذي يساعد الطفل على اكتساب مهارات عقلية وحسية واجتماعية.
وبناء على ما تقدم انتقدت املؤسسة الدولية نظام تعليم الطفل التقليدي الذي يعتمد على
دور املعلم ِف العملية الرتبوية ويقلل من دور وتفاعل الطفل ِف تلك العملية .وأكدت أن هذا
األسلوب عجز عن حتقيق نتائج إجيابية ِف سلوكيات الطفل واكسابه املهارات املناسبة،
باْلضافة إىل عدم فاعليته ِف حتقيق أهداف مؤسسات تربية الطفل  .واقرتحت بعد إجراء
دراسات وِبوث ِف جمال الطفولة املبكرة نظاماً واسرتاتيجية جديدة اعتربت الطفل هو حمور
العملية الرتبوية وأنه وحدة متكاملة متجانسة من الناحية العقلية والناحية اجلسمية والناحية
اَّلجتماعية ،وأن البيئة الرتبوية احمليطة بالطفل َّلبد أن تراعي هذا األمر من خالل املنهج الذي
يقدم له واألنشطة اليت تالءم قدراته وتسد احتياجاته ِف مراحل العمر األوىل ِ .ف الوقت الذي
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أعطى هذا النظام املعلم حرية أكرب ِف التصرف مع األطفال ِف املوقف التعليمي مبا يتفق مع
ميوَلم واهتماماهتم .كما دعا إىل أمهية مشاركة أولياء األمور واَّلستفادة من ذوي اخلربة منهم.
وعليه ميكن القول أن النظام املقرتح ِف تعليم صغار األطفال والذي أطلق عليه بعد ذلك
األسلوب املطور هو ليس مبنهج قائم بذاته أو طريقة معينة ِف التدريس ،بل هو أساليب مطورة
ِف الرتبية اعتمدت أساساً على نتائج أِباث ونظريات حول عملية تعليم الطفل وتدريسه،
جاء هبا جمموعة من املختصني ِف الطفولة املبكرة .
وميكن القول أن هذه النظريات اليت أسفرت عن الدراسات احلديثة اليت متت ِف هناية
القرن العشرين وطبقت ِف األلفية الثالثة َّ ،ل ُتتلف كثرياً عن الفكر الفلسفي والنظريات
الرتبوية القدمية  ،اليت جاء هبا كل من ( روسو  ،فروبل  ،بستالوتزي  ،ومنتسوري  ..وغريهم )
ممن كان َلم مبادئ وأسس تربوية ِف كيفية تعليم الطفل ودوره ِف املوقف التعليمي وما يتضمن
هذا املوقف من خربات ومعارف وأنشطة  ،وميكن التطرق إىل هذا الفكر الفلسفي من خالل
استعراض النظريات واآلراء الرتبوية َلؤَّلء الفالسفة وذلك على النحو التايل :

فلسفة األسلوب املطور:
تناول جمموعة من فالسفة الفكر الرتبوي ِف عملية تعليم الطفل نظريات ومبائد تربوية،
ميكن التطرق َلا ( بشكل موجز) على النحو التايل :
أوَّلً :أكد معظم الفالسفة واملربون الذين اهتموا بتعليم الطفل أن عمل الرتبية وغايتها ِف
هذه املرحلة العمرية هي إمناء القوى الكامنة  ،واستغالل القدرات اليت زود اهلل هبا الطفل ،
ومن مث السماح َلا بالتعبري عن نفسها لكي يتحقق َلا النمو السليم والشامل والذي يؤدي إىل
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فهم طبيعة الطفل اخلاصة  ،وبالتايل الكشف عن الفروق الفردية بني األطفال حىت يتم التعامل
مع كل طفل وفقاً ْلمكانياته وقدراته وطبيعته اليت تعود أصالً إىل عوامل وراثية  ،ودعا هؤَّلء
الفالسفة املهتمني ِف تربية األطفال ِف املرحلة العمرية املبكرة إىل ضرورة إتاحة الفرص اليت
تساعد الطفل على تفتح قواه الداخلية بأسلوب طبيعي هادئ ،وأن َّل جيربهم على األعمال
اليت َّل تتفق مع مقدراهتم وميوَلم لكي َّل يكون ذلك ضد الطبيعة الفطرية َلم  .ولعل من
أقدم من دعا إىل هذا األمر (أفالطون) حينما أكد على ضرورة مراعاة ميول األطفال
واستعداداهتم ِف عملية التعليم ،وأن َّل جنربهم على دراسة أنواع خاصة من املعرفة َّل تتناسب
مع قدراهتم الطبيعية  ،كما أكد (جان جاك روسو) أن عدم معرفة املعلمني لطبيعة أطفاَلم له
آثار سلبية ِف عملية تعلمهم وطالبهم بضرورة دراسة حاَّلت األطفال ملعرفة ميوَلم وقدراهتم
حىت ميكنهم توجيه كل فصل وفقاً َّلستعداداته ورغباته.
ثانياً  :يتم التعلم من خالل انشاط الذايت للطفل الذي يكسبه خربة مباشرة تكون ِف
العادة أكثر ثباتاً وأطول عمراً .وأوجه النشاط الذايت كثرية ومتنوعة  .وقد بني (جان جاك
روسو) أمهية النشاط الذايت للطفل ِف املوقف التعليمي.
وأؤكد ِف كتابه ( أميل ) أمهية املمارسة العملية النشاط الذايت ِف عملية تعليم الطفل
وتدريبه  ،مبعىن أن يكون للطفل دور وفاعليه فيما يقوم بتعلمه من خالل تفاعله ِف املوقف
التعليمي ،كما يرى بستالوتزي أن النشاط الذايت للطفل واجيابيته ِف املوقف الرتبوي التعليمي
ضمان لنجاح عملية التعلم  ،ودعا إىل اتباع الطريقة التأملية (املالحظة) ِف أثناء تعليم الطفل
وتدريبه  ،وذلك لالستفادة من قدراته  ،واستغالَلا ِف مالحظة كل ما حييط به وما يرتبط به
من مظاهر حياتيه  ،فاْلدراك احلسي هو أساس عملية التعليم.
166

155

كما أوضح ( فروبل ) أن الطفل ميكنه التعلم من خالل نشاط اللعب الذي أكد أنه
يتكون عند األطفال نتيجة رغبة فطرية للحركة فينتج عنه تفريغ الطاقة الكامنة لديهم ،وهو
وسيلة منهجية لرتبية اجلسم وتدريب احلواس وتنميتها واكتساب مهارات عقلية واجتماعية،
ويؤدي إىل تكوين قيم خلقية ومهارات حياتية ميكن ممارستها ِف احلياة ،من خالل عملييت
التفاعل والتواصل مع اآلخرين .
ثالثاً  :اتفق معظم الفالسفة الذين اهتموا ِف تربية الطفل ،أن لرتبية احلواس وتنميتها أمهية
بالغة ِف عملية تعليم الطفل .فقد أكد (بستالوتزي) بأنه َّل بد أن تسعى الرتبية إىل تنمية
احلواس والعمل على تدريبها  ،لكوهنا منافذ َّلكتساب املعرفة لدى الطفل ِف السنوات الست
األوىل من العمر  ،كما رأت منتسوري أن تربية احلواس تؤدي إىل تنمية العمليات العقلية وعلى
تطور جوانب النمو األخرى ،فقد أكدت أن منو احلواس يتقدم ويولد األعمال العقلية الرقيقة،
ويكون هذا النمو عند الطفل من سن الثالثة إىل سن السابعة ِف مرحلة نشوئه األوىل.
وِف هذا الصدد يؤكد( ،فروبل) أنه باْلضافة إىل دور احلواس ِف تنمية عقل الطفل
وجسمه ومشاعره وأحاسيسه وحتقيق النمو الكامل  ،فإهنا تسهم أيضاً ِف تفهم الطفل
لألشياء اخلارجية احمليطة به ِف حاَّلهتا املتعددة  .وبناء على ذلك فإننا ندع املربني بالرتكيز
على هتذيب احلواس وتدريبها لكوهنا األساس الذي يرتكز عليه ِف عملييت تعليم وتعلم الطفل
ِف سنوات العمر األوىل وألهنا الوسيلة اليت تسهم ِف حتقيق النمو العقلي املعرِف للطفل .
رابعاً  :بني كومنيوس بأن الطفل يدرك األشياء البسيطة واألجسام احملسوسة بسهولة ويسر
ِف الوقت الذي يصعب عليه فهم األفكار اجملردة واملعاِن الذهنية املعقدة .ففي كتابة (عامل
املوضوعات احلسية املصورة ) الذي يعترب أول كتاب ينشر لألطفال  ،ركز فيه على أساليب
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نقل املعرفة للطفل ِف مادة جذابه ،مشوقه مغالة بالصور ،تثري ِف نفس الطفل الرغبة ِف
التعلم ،وِف هذا السياق نفسه دعا (بستالوتزي) اَّلبتعاد عن استخدام الطريقة اللفظية ،أي
الشرح والتلقني ِف عملية تعليم الطفل كلما أمكن ذلك  ،وعلى األخص عند بدء التعليم،
فالطفل يضطرب كثرياً إذا ما استعملت معه هذه الطريقة ألهنا َّل تناسب مع مداركه ومستوى
فهمه ،وميكننا بعد ذلك ِف املستويات املتقدمة الربط بني اللغة احملسوسات  ،أي ربط الكلمة
بالشيء نفسه  ،فالطفل َّل ميكنه ادراك معىن الرموز واملفاهيم اجملردة أو حىت احلروف اليت
ليس َلا معىن عنده ومن األفضل أن يستخدم عند تعليم الطفل الوسائل واألشياء احملسوسة
اليت تكون ذات معىن بالنسبة له ،فتسهل بالتايل عملية التعليم والفهم اْلدراك.
خامساً :دعم املربون ( األوائل ) دور البيئة الطبيعية احمليطة بالطفل ومدى أمهيتها ِف
عملية تعليم الطفل  ،وذلك ملا يتوافر فيها من ظروف وعناصر مالئمة متكن الطفل من تعلم
القوانني ودراسة املظاهر الطبيعية املختلفة اليت تكسبه حمبة اخلالق واْلميان به ،وذلك كما أكد
فروبل  ،وِف هذا الصدد يرى جان جاك روسو أن التعليم يتم عن طريق ثالثة طرق ..
الطبيعة ،الرجال واألشياء ،واعتقد أن الطبيعة هي أحسن معلم  ..وطالب أن يرتك األطفال
ليتعلموا من الطبيعة ويدركوا قدرة اخلالق ،وجيب أَّل يعتمد الطفل على الكتب وحدها ِف
التعلم .ومع تطور الفكر الرتبوي لرتبية الطفل وتعليمه ظهر ِف فرتة متقدمة ،مفهوماً أكثر
حتديداً للمعىن املقصود بالبيئة احمليطة بالطفل واليت أصبحت تعين مجيع ما حييط بالطفل واليت
أصبحت تعين مجيع ما حييط بالطفل من عناصر مادية وبشرية – طبيعة وغري طبيعية – َلا
تأثرياً كبرياً على التكوين الشخصي له  ،فقد رأت منتسوري (على سبيل املثال) أن البيئة تقدم
العوامل اليت تساعد على النمو العقلي واجلسمي للطفل أكثر من غريها  ،وأن َلا تأثري واضح
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ِف تعليم الطفل وتربيته ،وكان األساس الذي قامت عليه طريقة (ديكرديل) هي أن الرتبية
حياة ،وأن املدرسة للحياة باحلياة ،مبعىن أن يتم تنظيم البيئة وما فيها من عناصر وعوامل
وكائنات حية ونباتات ومجاد ،حىت يتمكن الطفل  .من مالحظة كل ما يدور حوله مما يؤدي
إىل حتقيق تفاعل بني الطفل وبيئته كأسلوب ْلعداد الطفل للحياة .وِف هذا األمر دعوة من
هؤَّلء املربني أن تكون البيئة اليت يكتسب منها الطفل معلوماته وخرباته هي بيئة اجملتمع الذي
يعيش به وعليه فإنه َّلبد أن يستغل معلمي الصغار مكونات وعناصر وطبيعة اجملتمع ،كركائز
مهمة من مناذج ومصادر وأمثلة ِف تعلم الطفل  ،حىت يصبح النظام املدرسي صورة مصغرة من
احلياة اَّلجتماعية .فيكثروا من الرحالت والزيارات اليت يطلع فيها األطفال على واقع جمتمعهم
فتكسبهم خربات مباشرة ترتبط باملفاهيم العلمية واملهارات املعرفية اليت يشملها املنهج املطبق
عليهم .أضف إىل ذلك أنه َّل بد من أن يتم تنظيم البيئة الرتبوية اليت يتعلم فيها الطفل
بالشكل الذي يتالءم مع ميول وإمكانيات الطفل على أن يتم تزوديها باخلامات واملواد
واألدوات من واقع بيئة الطفل حىت تكون البيئة املصغرة للطفل هي جزء من بيئة اجملتمع الذي
يعيش فيه ،حيث يكتسب الطفل الكثري من مهاراته ومعلوماته من خالل تفاعله مع األشياء
اليت تعترب صورة مصغرة ملكونات هذا اجملتمع وثقافته.
سادساً :رأى الفالسفة واملربون األوائل أن الطفل يتعلم بشكل أفضل حينما يلجأ معلم
الصغار إىل التدرج ِف عملية تعليم الطفل  ،وذلك من حيث اَّلنتقال من البسيط إىل املركب
ومن السهل إىل الصعب ،ومن العام إىل اخلاص ،ومن الكل إىل اجلزء ،وقد أكد هذا األسلوب
كل من بستالوتزي و ابن خلدون وغريمها ،من الذين دعوا أن يكون التدرج منطقياً
ومتسلسالً ،حىت تصبح العلوم اليت تقدم للطفل سهلة ومفيدة ،وهذا يعين أن يقوم املعلم
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بشرح األشياء والدروس للمتعلمني األطفال شيئاً فشيئاً ويراعي ِف ذلك عقل الطفل
واستعداده ،كما أنه َّل جيب أن ينتقل املعلم من نقطة إىل أخرى إَّل بعد التأكد من أن الطفل
قد فهم النقطة السابقة وثبتت ِف ذهنه.
نستخلص من الفكر الفلسفي جملموعة الفالسفة املربني األوائل أن هناك اتفاقاً واضحاً
بينهم ِف أن الغاية من تربية األطفال ِف سن مبكرة هو حتقيق النمو الشامل واملتوازن َلم،
وأكدوا ِف الوقت نفسه أمهية النشاط الذايت للطفل ِف املوقف التعليمي ودعوا إىل اَّلهتمام
بتنمية حواس الطفل والعمل على تدريبها لكوهنا منافذ َّلكتساب املعرفة ،وتؤدي أيضا إىل
تنمية العمليات العقلية ،الذهنية لدى الطفل كما بني معظم هؤَّلء الفالسفة دور البيئة احمليطة
بالطفل ِف عملية التعلم وطالبوا أن تكون مكوناهتا وعناصرها املختلفة أهم مصادر التعلم
بالنسبة لألطفال حىت يتحقق التفاعل بينهم وبني احمليط الذي يعيشون به .وجند ِف هذا الفكر
الفلسفي العديد من األفكار والنظريات اليت تفق مع التوجهات واألساليب املتطورة ِف عملية
تعليم الطفل ِف الوقت احلاضر واليت جاءت ِف األسلوب املطور" (ص . )512-699
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الفصل الخامس
مـلخــص األفكـار المفتاحيـة
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الفصل الخامس
ملخص األفكار المفتاحية
على ضوء ما سبق ميكننا الوصول للحقائق التالية:
 .6كثرية هي الدراسات والكتب والتحقيقات
الصحفية اليت تتناول تاريخ دولة الكويت الرتبوي
وتستند إىل كتابات األستاذة الدكتورة فوزية العبد
الغفور.
 .5التعليم ِف فكر األستاذة الدكتورة فوزية
العبدالغفور  :حق للمواطنني  ،على الدولة أن توفره
للجميع حىت يستفيد املواطنون من فرص التعليم املتاحة
َلم.
 .4جند الباحثة الدكتورة فوزية العبدالغفور هتتم
باألحداث الكربى فتوثقها بدقة دون أن هتمل اثراء املواضيع عرب ذكر بعض التفاصيل اجلانبية.
 .3اعتمدت املؤلفة ِف كتاباهتا على املقابالت الشخصية مع الرجال والنساء وهذه
املقابالت هي اليت أمدهتا مبادة علمية مهمة كما أهنا حرصت حرصا شديدا على اَّلستناد
على املصادر واملراجع واملراسالت والدراسات والرجوع إىل الوثائق والتقارير ذات الصلة.
َ .2لا باع طويل ورؤية ثاقبة ِف جمال الرتبية وخباصة ِف اعداد املعلم ،وشؤون رياض
األطفال.
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.1كان طريقها إىل بناء شخصيتها العلمية شاقا ،ولكنها وصلت إىل مرادها ِبكمة ألهنا
مل تقابل الصعوبات بأية استهانة.
 .7كتابات املؤلفة ِف تاريخ التعليم ِف دولة الكويت سجل حافل أمني يعد من ركائز
املكتبة الكويتية املعاصرة ومن الصعب على الدارسني اَّلستغناء عنها ألهنا وثائق خالدة.
 .8لقد التقت أ.د فوزية العبد الغفور بكبار رجاَّلت البلد ِف حقل التعليم واستقت منهم
مباشرة معلومات متنوعة ومن أولئك الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح ،والشيخ عبداهلل
النوري ،واألستاذ عبدالعزيز حسني ،والسيد حممد سليمان ابن اخ املال مرشد واألستاذ
أْحد شهاب الدين واملعلمة بدرية العتيقي.
 .9وتتسم كتابات الدكتورة فوزية بالعناية التامة باملصطلحات الواردة ِف كتاباهتا َّل سيما
الكلمات الرتاثية الغامضة ِف الثقافة املعاصرة.
.61

ومن املالحظ أن الباحثة تستمد من امليدان معلوماهتا وحتللها ِف ضوء احملددات

الرتبوية مما يعطى دراساهتا جودة علمية ألهنا مبنية على منهجية واضحة وعملية.
.66

رصدت الباحثة نشأة وتطور تعليم البنات منذ زمن الكتاتيب إىل افتتاح أول

مدرسة نظامية للبنات ِف عام  6948\6947وتتبعت هذا املسار إىل السبعينات من القرن
املاضي.
.65

من توصياهتا أنه :من األمهية مبكان إقامة دورات تدريبية للتوعية بأساليب الرتبية

والتنشئة اَّلجتماعية لألطفال.
.64

ينبغي إدخال مادة (الرتبية األسرية) كمقرر دراسي ِف املرحلة الثانوية والتعليم

العايل – اجلامعي – لتأهيل الدارسني والدارسات للقيام باألدوار اَّلجتماعية الصحيحة
املطلوبة منهم عند تكوين األسرة.
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.63

جيب نشر الوعي األسري بأمهية التوافق والتفاهم بني الوالدين ِف استخدام

أساليب التنشئة اَّلجتماعية ِف تربية األطفال.
.62

يتعني على وسائل اْلعالم والوسائط اَّلجتماعية ُتصيص برامج تلفزيونية تربوية

هتدف إىل تعريف األسر الكويتية بأساليب التنشئة اَّلجتماعية السليمة ِف مرحلة الطفولة
املبكرة.
.61

مل تغفل أ.د .فوزية العبد الغفور عن اْلشارة إىل بدايات الرتبية اخلاصة

ومؤسساهتا فنوهت هبذا األمر و وثقت ِف كتاهبا تطور التعليم ِف الكويت هذا اجلانب
اْلنساِن املهم.
.67

للمؤلفة دراسات رصينة انصبت ِف معظمها على جمالني رئيسيني مها  ،أعضاء

اَليئة التدريسية باَليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  ،واجملال اآلخر هو معلمات رياض
األطفال وذلك ِبكم ُتصصها العام ِف األصول الرتبوية (إعداد املعلم) ورياض األطفال
(إعداد املعلم) بشكل خاص.
.68

تطرقت أ.د فوزية العبد الغفور إىل نشأة رياض األطفال وتطورها ِف دولة

الكويت فكان مؤلفها ِبق وحقيقة مرجعاً علمياً حول رياض األطفال الكويتية  ،منذ تأسيس
أول روضتني ِف العام الدراسي ( )6922-6923وحيتوي املؤلف على عرض دقيق وموسع
حول املناهج اليت طبقت خالل أكثر من نصف قرن من الزمان لرياض األطفال.
.69

َّل بد من احلرص على اختيار املتقدمات لشعبة رياض األطفال والتأكد من

مدى توافر الرغبة الصادقة للعمل مع األطفال وتوافر املواصفات املطلوبة عند املقبوَّلت من
خالل تطبيق اَّلختبارات املقننة واملقابلة الشخصية املتقنة اليت تؤدي ِف هناية األمر إىل انتقاء
أفضل الراغبات لاللتحاق ِف هذه الشعبة .
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.51

تتبعت الباحثة أ.د .فوزية العبد الغفور نشأة وتطور التعليم ِف اجملتمع الكوييت

كما وكيفا إذ حرصت على تزويد كتاباهتا باْلحصائيات الدقيقة واألرقام املتاحة كما أهنا ِف
الوقت ذاته قامت بتحليل املعلومات وتنظيمها بناء على تسلسلها الزمين.
.56

استخدمت الباحثة ِف أِباثها مناهج البحث الرتبوي على حنو سليم ،وركزت

على املنهجني ،املنهج التارخيي ،واملنهج الوصفي التحليلي.
.55

متيزت كتابات الدكتورة فوزية بتدوين وتوثيق تاريخ التعليم ِف دولة الكويت ،

صور متنوعة

ودرست بعزمية َّل تعرف الكلل أكثر من نصف قرن من تارخينا ودليلها ِف رحلتها البحثية
اْلنصاف ،ومنهجها التثبت فكتبت كتبها املتألقة بأناة ومن دون مغاَّلة.
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الخاتمة
املعلمات الكويتيات املتميزات ِف اجملال األكادميي َلن اسهامات مثينة جيب تدوينها
والتذكري هبا واْلفادة منها فهي روافد فريدة ،ونوافذ مفيدة .لقد سلط هذا الكتاب الضوء على
عطاءات أ.د .فوزية يوسف العبد الغفور ِف اجملالني العلمي واملهين ومن حق هذه املرأة
املكافحة بيان سريهتا العلمية الثرية فهذه الشخصية املتميزة اليت تشرفت خبدمة الرتاث الرتبوي
الكوييت من خالل أعمال علمية رصينة ،قدوة حسنة للجيل القادم الذي عليه أن يصيغ هويته
الوطنية ويبين شخصيته العلمية ِف ضوء اسهامات السابقني وتطلعات املبدعني.
َّل شك أن كلماتنا ومقاَّلتنا وكتبنا لن تفي ِبق املفكرين واملفكرات من أصحاب الريادة
ِف وطننا احلبيب ولكن ماَّل يدرك كله َّل يرتك كله (وَّل يرتك جله) .إن أجهزة اْلعالم اليوم
مطالبة بتوثيق حياة رواد الرتبية وأعالمها بشىت الطرق املتاحة فحقهم عظيم ،وأبواب الوفاء
كثرية .هذه الدراسة ألقت الضوء على حياة خنبة من رواد الرتبية من الكويتيني والكويتيات
وغريهم مع الرتكيز على كتابات السيدة فوزية العبد الغفور ،هذه املربية القديرة واألستاذة
الفاضلة ذات اَّلسهامات املرموقة ،وهي ِف ضوء كل ما سبق قامة كويتية رفيعة ،وطاقة علمية
متميزة.
إن تراجم أعالم الرتبية العربية أمانة ِف األعناق فاجليل اجلديد يود أن يطلع عليها ويضيف
َلا ويعرف فضل الطاقات الوطنية .إن تارخينا الرتبوي وتاريخ التعليم ِف كل بلد يتضمنان
صفحات مضيئة وحقيق بنا اَّللتفات َلا واَّلعرتاف بفضلها وامتام املسرية.
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أختم هذه الدراسة بشكر من أعماق القلب للسيدة األستاذة الدكتورة فوزية يوسف
العبدالغفور اليت خصتين بساعات من وقتها الثمني ،وزودتين باملراجع املطلوبة ،وكان احلوار
معها من أمجل ساعايت العلمية ...وصدق األستاذ الدكتور يعقوب الغنيم حينما قال
(5164م) " فإننا نراها منوذجاً من مناذج الوفاء للوطن ،وملن عمل من أبنائه على رفعته.
وفقها اهلل".
نسأل اهلل سبحانه أن يبارك ِف السيدة الوقورة :فوزية يوسف العبد الغفور وأن يضاعف َلا
األجر على جمهوداهتا الرتبوية السخية ،واجتهاداهتا العلمية السديدة ،وأن يوفقنا مجيعا للخري
كله ،أوله وآخره.

أ.د لطيفة حسين الكندري
أستاذة األصول الرتبوية ِف كلية الرتبية األساسية
اخلميس  6341/13/41ه  19 -فرباير  5162م
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ثبت المراجع
أ.د .فوزية عبد الغفور (5102م) .موقع على شبكة االنرتنت:

https://sites.google.com/site/ashwaqalhatha/home

أبو اإلسعاد ،حممد (5112م) .نبوية موسى ودورها يف احلياة املصرية .القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب.
مَّت عقراوي .املوسوعة العربية السوريةhttp://www.arabency.com .
أبو عمشة ،عدنان (5105م) .ى
األمحد ،خالد طه (5105م) .املعلم .املوسوعة الرتبوية (سوريا)http://www.arabency.com .

األمحد ،عبدالرمحن أمحد (0891م) الرتبية يف الكويت :حبوث ودراسات .الكويت.
أمحد ،عزت السيد (5105م) .مصطفى شاكر .املوسوعة العربية .دمشقhttp://www.arab-( .

.)ency.com

أيرينا بوكوفا (5102م)  :تعليم الفتيات هو طاقتنا املتجددة بامتياز .صحيفة البيان اإلماراتية 01 .مارس ،
5102م .موقع صحيفة البيانhttp://www.albayan.ae/opinions/articles/2014-03-17- :

1.2082503

بست ،جون (0899م) .منهج البحث الرتبوي .ترمجة :عبدالعزيز غامن الغامن .ط  ،0الكويت :مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي.
تاريخ التعليم يف دولة الكويت :دراسة توثيقية (وزارة الرتبية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي5115 ،م ،ج 5عصر
التنوير ،ص .015 ،50
جريدة القبس (5119م) .فوزية العبد الغفور تسافر بني الزمان يف حياة الشيخ عبداهلل اجلابر .العدد - 05610
تاريخ النشر .5119/11/59
محيداتو ،مصطفى حممد ( 5111م) .عبد احلميد بن باديس وجهوده الرتبوية .سلسلة كتب األمة القطرية (عدد رقم
 ،21سنة  0209هـ ،السنة السابعة عشر) .موقع إسالم وبhttp://www.islamweb.net :
اخلرايف ،عبداحملسن ( 0889م) .مربون من بلدي .ط .0الكويت.
رائد التعليم :الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح .الديوان األمريي :الكويت.
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رســالة الكويت (5102م) .الشــيخ عبداهلل اجلابر الصــباح .مركز البحوث والدراســات الكويتية .الســنة -05العدد
 .22يناير 5102م.
الرشيد ،عبدالعزيز ( 0819م) .تاريخ الكويت .بريوت :منشورات دار مكتبة احلياة.
رضا ،حممد جواد (5118م) .جامعة الكويت :املناهج الدراسية ...وتسطيح العقل الثقايف (دراسة حالة) .الكويت:
اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية.
رضا ،حممد جواد (5102م) .موقع األستاذ الدكتور حممد جواد رضاhttp://www.jawadridha.com .

سكيكر ،فياض (5105م) .إمساعيل قباين .املوسوعة العربية السورية.
صاحل ،ليلى حممد .فوزية العبدالغفور توثق بصمات عبداهلل اجلابر املضيئة .جريدة القبس:

http://www.alqabas.com.kw/node/656058

الصاحل ،مرمي عبدامللك الصاحل (5115م) .صفحات من التطور التارخيي لتعليم الفتاة .وزارة االعالم .الكويت.
الصباح ،مىن اجلابر العبداهلل اجلابر (5102م) .الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح :رائد الثقافة والتعليم .ط ،0مراجعة
د .طارق عبداهلل فخر الدين .حتقيق خالد علي الفيلكاوي ،وهيا سامي العيسى ،الديوان األمريي :الكويت.
العبد الغفور ،فوزية يوسف فهد ( .)0881أسباب اخنفاض مستوى اداء معلمات رياض األطفال يف دوله الكويت.
جامعة عني مشس .كلية البنات .قسم أصول الرتبية.
العبدالغفور ،فوزية يوسف (0211هـ 0891 -م) .تطور التعليم يف الكويت (0805م0815 -م) .ط ،5مكتبة
الفالح :الكويت.
العبدالغفور ،فوزية يوسف (0882م) .الرتبية ما قبل املدرسية وتطورها يف الكويت .ط ،0الكويت.
العبدالغفور ،فوزية يوسف (5111م) .الشيخ عبداهلل اجلابر الصباح :سرية عطرة وتاريخ تربوي حافل .ط،0
الكويت.
العبدالغفور ،فوزية يوسف (5102م) .إعداد الروضة كبيئة تربوية .ط ،0الكويت.
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عبداهلل ،حسن (0216هـ5102-م) .فارس الصحراء سبق عصره ووضع بصمته على كثري من اجملاالت الشيخ
عبداهلل اجلابر الصباح " . .أبو التعليم والثقافة يف الكويت واخلليج" .جملة الكويت – العدد  ،111نوفمرب 5102م،
وزارة اإلعالم .الكويت.
عبداهلل ،طارق (0216هـ5102-م) .أول وزير للتعليم بعد االستقالل وأول من أرسل بناته للمدرسة عب ـ ــداهلل
اجلاب ـ ـ ـ ــر ..رائـداً وجم ــدداً  .جملة الكويت – العدد  ،111نوفمرب 5102م ،وزارة اإلعالم .الكويت.
عبداهلل ،طارق (0216هـ5102-م) .عبداهلل اجلابر شخصية ريادية من ذاكرة التاريخ .جملة الكويت – العدد
 ،111نوفمرب 5102م ،وزارة اإلعالم .الكويت.
عبداهلل ،حمبوب (0216هـ5102-م) .كانت ضمن أول دفعة بنات أرسلها للدراسة يف القاهرة  :فاطمة حسني
تتذكر :عرفت عبداهلل اجلابر شابـاً وشيخ ـاً وعقالً مستنرياً ومتقداً .جملة الكويت – العدد  ،111نوفمرب 5102م ،وزارة
اإلعالم .الكويت.
علي ،سعيد إمساعيل (0211هـ5116-م) .هاؤم اقرءوا كتابية .ط ،0القاهرة ،عامل الكتب.
الغذامي ،عبداهلل ( 5112م) .حكاية احلداثة يف اململكة العربية السعودية .املغرب :ط ، 5املركز الثقايف العريب.
الغنيم ،يعقوب يوسف ( . )5101األزمنة واألمكنة :الدكتورة فوزية العبدالغفور ترسم حياة الشيخ عبداهلل اجلابر
الصباح يف كتاب .جريدة الوطنhttp://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=326334 :
فاروق ،عبدالس ـ ـ ـ ـ ــالم (5101م) .ش ـ ـ ـ ـ ــيخ الرتبويني يفتح قلبه لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ"األهرام املس ـ ـ ـ ـ ــائي" .موقع األهرام االلكرتوين.

http://digital.ahram.org.eg

القتم ،عبداهلل (0211ه5105-م) .مراحل التطور الثقايف يف الكويت .ط ،0مكتبة العروبة للطباعة والنشر.
الكويت.
قصر الشيخ عبداهلل اجلابر (5102م) .متحف الثقافة والتعليم .الديوان األمريي :الكويت.
قمرب ،حممود (0882م) .إمساعيل قباين .يف مفكرون من أعالم الرتبية .املشرف على التحرير :زغلول مرسي .ج،5
منظمة اليونسكو.
الكندري ،فيصل عبداهلل (5101م) احلياة العلمية والثقافية يف الكويت .موقع  :تاريخ الكويت – اخلط الزمين.
http://kuwaithistorytimeline.com/index.php/article/display_eventarticle/25
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الكندري ،لطيفة حسني ( 5116م) .حترير املرأة يف فكر القناعي .كتاب الكويت الثالث ،الكويت :وزارة
اإلعالم.
الكندري ،لطيفة حسني (5102م) .املشكالت املدرسية املؤثرة على التحصيل الدراسي لدى طلبة املرحلة االبتدائية
من منظور أولياء األمور يف دولة الكويت .اجمللة الرتبوية ،جامعة الكويت ،العدد  011اجلزء الثاين.
الكندري ،لطيفة حسني (5102م) .موقع الدكتورة لطيفة الكندريhttp://www.latefah.net .

الكندري ،لطيفة حسني وملك ،بدر حممد ( 0216هـ = 5102م) .تعليقة أصول الرتبية .ط ،2الكويت :مكتبة
الفالح.
الكندري ،لطيفة حسني ،ملك ،بدر حممد ملك (0216هـ5102-م) .مناهج البحث الرتبوي :مناذج
وتطبيقات .ط ،0مطبعة الفالح :الكويت.
جملة أصول (5112م) .قسم األصول واإلدارة الرتبوية .موقع اهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:

http://www.paaet.edu.kw/old/bec/meg2.htm#_Toc94427617

جملة املنار (كاملة  12جملدا) .املؤلف :جمموعة من املؤلفني ،حممد رشيد بن علي رضا (املتوىف0122 :هـ) وغريه
من كتاب اجمللة .املكتبة الشاملة .
اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب .املدرسة املباركية مائة عام على التعليم النظامي يف الكويت.
حمفوظ ،هند عبداحلليم (0216هـ5102-م) .وداعا حامد عمار " ...شيخ الرتبويني العرب" .جملة العريب ،العدد
 ، 612وزارة االعالم ،الكويت.
مرتضى ،سلوى (5105م) .الرتبية ما قبل املدرسية .املوسوعة العربية السوريةarabency.com .

مرزوق ،ياسر ( .)5102مصطفى شاكر .سوريتنا .جريدة أسبوعية ،العدد  .052موقع اجلريدة:

http://www.souriatnapress.net/?p=5555

مركز الوثائق التارخيية ومكتبات الديوان األمريي (0216هـ5102-م) .عالمات من سرية الشيخ عبد اهلل اجلابر
الصباح ( .)0886-0989جملة الكويت 5102م ،العدد 111 ،ص  .22-22وزارة اإلعالم .الكويت.
املزروعي ،ياسر (0211هـ5105-م) .فتح رب البيت يف ذكر مشايخ القرآن بدولة الكويت .ط ،5الكويت:
اهليئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومها .الكويت.
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ملك ،بدر حممد  ،و الكندري ،لطيفة حس ـ ـ ـ ـ ـ ــني (5118م) .اآلراء الرتبوية عند عبداهلل النوري( .جملة كلية الرتبية،
جامعة األزهر ،العدد .)021
ملك ،بدر حممد  ،والكندري  ،لطيفة حســني (0256هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ5118-م) .الفكر الرتبوي عند معلم الكويت األول
الشيخ يوسف القناعي .الكويت :اجمللة الرتبوية :العدد  ، 16اجمللد .08
موسوعة األسرة (5111 – 0252م) .ط ،0الكويت :اللجنة االستشارية العليا على استكمال تطبيق أحكام
الشريعة اإلسالمية.
املوسوعة العربية العاملية (5112م) .الرياض.
موقع وطن النهار (5105م) .شخصيات كويتية :عبد العزيز حسني.

http://www.watanalnhar.com/?q=node/907

النوري ،عبد الباقي وآخرون (5119م) .الشــيخ عبداهلل النوري حياته ومؤلفاته .ط ،5مجعية الشــيخ عبداهلل النوري
اخلريية.
النوري ،عبداهلل (0819م) .مذكرات عن حياة املرحوم الشيخ أمحد اجلابر حاكم الكويت العاشر .ط .0الكويت:
منشورات ذات السالسل.
النوري ،عبداهلل (بدون تاريخ) .قصة التعليم يف الكويت يف نصف قرن .الكويت :منشورات ذات السالسل.
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