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المقدمة
أيضا بداية الحراك االجتماعي ألي مجتمع
إن التعليم النظامي الرسمي كما هو قاطرة التنمية البشرية هو ً
وخصوصــا إذا كان تعليــم المــرأة على ســلم أولوياته ..وتطبيقً ــا على البحريــن نجد أن هذه
نحــو الحداثــة،
ً
الفكرة تبلورت بشــكل كامل لدى حكام البحرين من «آل خليفة» ،منذ أكثر من قرن ،حين ســبق المرحوم
الشــيخ «عيســى بن علي آل خليفة» حاكم البحرين ( ،)1932 - 1869نظراءه في المنطقة؛ فأنشــأ مدرســته
من أوقافه بسوق المنامة عام ( ،)1891ومع نضج التجربة تم إنشاء أول مدرسة نظامية للبنين في البحرين
عام ( ،)1919ســميت بإســم «الهداية الخليفية» بالمحرق ،ثم مدرســة أخرى في عام ( ،)1926هي مدرســة دار
العلــم التــي أسســها «عبد اللطيف الشــمالن»؛ ليتم في خطــوة تالية إدماج المــرأة البحرينية في العملية
التعليميــة منــذ العــام ( ،)1928عندما قام األهالي بإنشــاء مدرســة للبنات ســميت بإســم مدرســة الهداية

يأتي إصدار هذا الكتاب بمناسبة يوم المرأة البحرينية 2019
الذي جرى تخصيصه لإلحتفاء بالمـرأة

الخليفية للبنات وتغير أســمها في وقت الحق لتســمى بـ«خديجة الكبرى» ،بالمحرق كأول مدرســة نظامية
للبنــات فــي الخليــج العربــي ،وفي العام التالي افتتحت مدرســة أخرى في المنامة ،ليتحول بعدها الشــيخ
«عيسى بن علي آل خليفة» إلى أكبر الداعمين لهذه المبادرة.
هــذا الحــراك الــذي شــهده المجتمــع البحريني أبــرز الــدور المتميز لطبقــة التجــار ،الذين كانوا فــي طليعة

في مجال "التعليم العالي وعلوم المستقبل"

المجتمع األهلي لجهة الدعوة إلى نشر تعليم المرأة ،وهي المبادرة التي توالها برعايته الشيخ «عيسى بن

لتوثيق مسيرة المرأة في مجال التعليم

علي آل خليفة» ،الذي وضع جميع المدارس التي أنشئت خالل تلك الفترة تحت مظلة الحكومة عام (،)1930
وحمــل الشــعلة مــن بعــده المرحوم الشــيخ «حمــد بن عيســى آل خليفة» حاكــم البحريــن (،)1942 - 1932
ليجعل التعليم على قمة األجندة الحكومية ،مستهد ًفا محو األمية التي كانت مستفحلة آنذاك ،وشمول
التعليم ألكبر عدد ممكن من البحرينيين ،بجعله مجانيًا ،وعني بتطويره ،واستقدم لهذا الغرض الخبير
اإلنجليــزي« ،أندريــان فاالنس» .وعلى هذا النهج ســار ،الشــيخ «ســلمان بــن حمد آل خليفــة» حاكم البحرين
( ،)1961 - 1942حيث كان محو األمية واالنطالق بتعميم التعليم وجودته على رأس أولوياته ،خاصة أنه في
العــام الــذي ســبق توليه المســؤولية كان معدل األمية بيــن البحرينيين قد بلــغ ( ،)٪89.4طبقًا ألول تعداد
أجري في البحرين عام (.)1941
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وكان ضــم المرحــوم الشــيخ «ســلمان بن حمــد آل خليفة»

وبفكر جديد ،جاء جاللة الملك «حمد بن عيسى

حاكــم البحريــن لألمير «خليفــة بن ســلمان آل خليفة» إلى

آل خليفة» ،منذ توليه األمانة في ()1999؛ ليعلن

مجلــس المعــارف بمثابــة نقلــة نوعيــة على طريــق تعليم

عــن مشــروع إصالحي كان التعليــم في طليعة

المــرأة؛ حيــث عمل األمير على االســتهداء واالســتفادة من

أهدافــه ،انطالقــً مــن قناعــة مفادهــا أنــه بدون

تجارب اآلخرين ،فاســتأذن والده في أغســطس ( )1956في

نظــام تعليمــي متطــور ،يصعــب الحديــث عــن

التوجــه إلــى بريطانيــا؛ حيــث أمضــى خمســة أشــهر أطلع

دولــة عصريــة تتعامــل بكفــاءة مــع معطيــات

خاللهــا علــى أســاليب التعليــم وبرامجــه الحديثــة ونظام

ومستجدات العصر ،وقد استندت استراتيجيته

اإلدارة في المدارس ،وعاد إلى بالده في يناير ( ،)1957حام ً
ال

علــى الجمع بيــن عنصريــن ،األول ،عراقة وأصالة

أفــكارًا جديــدة لإلســهام فــي تطويــر التعليــم فــي بالده،

تــراث البحريــن فــي هــذا الشــأن ،والثانــي ،األخذ

وكان مــن ضمــن مــا ســعى إليــه هو فتــح مــدارس للبنات

بمقومــات وأســس التعليــم الحديــث الــذي

في القرى والقيام بوضع قانون المدارس الخاصة ،وجعلها

يســتهدف تحســين مخرجات التعليــم وتطوير

تحت إشــراف الحكومة ،ومن أجل تطوير وتحديث العملية

المناهج الدراسية لتواكب المستجدات التربوية

التعليميــة ،طلــب الشــيخ «ســلمان بــن حمــد آل خليفــة»

والعلميــة ،مــن خالل زيادة عــدد المنح واالبتعاث

مســاعدة الدول العربية ،حيث اتصل عام ( )1960بالرئيس

للخارج وتنويعها وتطويرها.

المصــري «جمــال عبدالناصــر» إليفــاد خبيــر لتقييــم عملية

ولهــذا فإننــا نتنــاول فــي هــذا الكتــاب؛ عرضــً

التعليــم في البحرين وقتها ،كذلك اســتعان ب «جبرائيل

تاريخيــً يبيــن االنفتــاح الثقافــي للمجتمــع

كاتــول» مــن الجامعة األمريكيــة ببيروت؛ ليقدمــا رؤيتهما

البحرينــي ،والعوامــل الرئيســة التــي مهــدت

في تحسين جودة التعليم ،واالرتقاء به.

للتعليــم المبكــر للمــرأة البحرينيــة ،التــي نجــد

ثم جاء األمير الراحل الشيخ «عيسى بن سلمان آل خليفة»

عندمــا نتتبــع تاريــخ تعليمهــا حضــورًا فاعــ ً
ا

حاكــم البحريــن ( ،)1999-1961رحمــه اهلل؛ ليضــع تعليــم

بتحملهــا ألرفع المســئوليات الوطنية من تربية

المرأة كواحد من أهم مقومات بناء الدولة بعد االستقالل،

النــشء إلى المشــاركة فــي مشــروعات الخدمة

ثــم ينتقــل الكتــاب إلــى مرحلة جديدة وتطور الفــت لدور المرأة مــن متعلمة إلى

مستفيدا من خبراته
يعاونه في ذلك أخوه األمير «خليفة»،
ً

العامة وتنمية المجتمع.

معلمــة ،فنســتعرض مســيرتها قبل إنشــاء المعهد العالي للمعلمــات ،وتطور

التــي اكتســبها حين كان رئيســً لمجلــس المعارف ،حتى

وســيتناول الكتــاب بــزوغ فجــر جديــد وإشــراقة

مشــاركتها في هيئة التدريس ،وانتدابها للتدريس خارج حدود الوطن ،بعدها

وصــل تعليــم المــرأة إلــى المكانــة التــي رفعــت من شــأن

شــمس تعليــم البنــات مــن البدايــات األولــى

نتنــاول انطالقتهــا الواثقة نحو الريــادة؛ لنعرج على اســتثمار الدولة في العقول

البحرين في كافة التقارير التنموية الدولية.

للتعليــم غيــر النظامي ،إلــى التعليم النظامي

واالبتعــاث للدراســة في الخارج ،ثم نشــأة الجامعات الوطنيــة والتعليم الجامعي

ومرحلــة مــا قبل االبتدائية ،إلــى مراحل التعليم

والدراســات العليا ،وصوالً لتعليم المرأة في عهد جاللة الملك «حمد بن عيســى

قبــل الجامعــي ،إلــى المــرأة والتعليــم الفنــي

آل خليفة» ،من حيث مبادرات إصالح التعليم ومالمح التطوير النوعي ،ودور المرأة

والمهنــي ،إلــى الرياضــة والحركــة الكشــفية

البحرينية في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة ،ودورها المأمول لإلسهام في

والفنيــة ،إلى القضاء على األمية وتعليم الكبار.

علوم المستقبل في إطار رؤية .2030

الشيخ «سلمان بن حمد آل خليفة»
حاكم البحرين ()1961 - 1942

أول حفل لعيد العلم عام 1968

المصدر :النحاس (محمد كامل) وكاتول (جبرائيل) ،التعليم بالبحرين ،البحرين ،مطابع مديرية التعليم ،1960 ،صــ43 - 3
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أو ً
ال:

مدخل تاريخي

االنفتاح الثقافي للمجتمع البحريني

بمجــيء عــام ( ،)2019فقد م ّر قرن
مــن الزمان على انطــاق التعليم
النظامــي فــي البحريــن ،وفــي
العــام الماضــي ( ،)2018كانــت قد
مضت تســعة عقود على انطالق
التعليــم النظامــي للبنــات فــي
البحريــن ،لتصنــف كأول دولــة
خليجيــة تتيح التعليــم النظامي
لفتياتها.
وعبر هذه الفترة الممتدة ،تمكنت
الجهــود الحكوميــة مــن تطويــر
المنظومــة التعليميــة ،بشــراكة
فاعلــة مــع مؤسســات المجتمــع
األهلية ،الستدامة استفادة المرأة
مــن خدمــات التعليــم فــي كافــة
مراحله وأنواعه ،متعلمة ومعلمة،
حتــى اســتطاعت البحريــن ،فــي
فتــرة قياســية ،أن تحقــق األهداف

صورة من األرشيف البريطاني ألول مدرسة نظامية للبنات بالمحرق وقد التقطت عام 1937

األمــم المتحــدة ،وعلــى رأســها،

فــي تقريــر التنافســية العالميــة حول جودة التعليم لســنة ( ،)2016ولتســهم المــرأة على قدم

تحقيــق التعليــم للجميــع ودون

المســاواة مــع الرجــل في بناء مجتمــع المعرفة الذي يقــود إلى االبتكار ،ويصبح مــن أهم عناصر

تمييــز ،ومعــدل أميــة يقتــرب من

تنافسية المجتمع البحريني هو تميزه في التعليم.

الصفــر ،ونســبة تمــدرس بلغــت

وقــد كان االنفتــاح الثقافــي للمجتمــع البحريني في بداية القرن العشــرين بمثابــة المناخ الجيد

 ،٪100وتحقيق االنتقال من توفير

الــذي أتــاح للجهود اإلصالحيــة فرصة تحقيق الريادة اإلقليمية للبحرين فــي تعليم المرأة ،فكيف

التعليــم إلــى تحقيــق جودتــه،

كان هــذا االنفتــاح وكيف كانت العوامل التي مهدت للتعليم المبكر للمرأة؟ هذا ما ســنتناوله

لتحتل البحرين المرتبة  26عالميًا

في السطور التالية.

التنمويــة لأللفيــة التــي أعلنتهــا
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شارع البلدية بالمنامة في األربعينيات من القرن الماضي

تشــهد المخطوطــات التــي وضعهــا العديد من المؤرخيــن في مطلع

تلــك الفتــرة ،أمثال الكاتــب العراقي «محمد رؤوف الشــيخلي» ،والمؤرخ

القرن العشرين ،يصفون فيها تاريخ البحرين وطبيعة الحكم فيها ،أن

السعودي «محمد بن خليفة النبهاني» ،واألديب الرحالة اللبناني «أمين

االنفتــاح الثقافي هو مــن بين أهم ما يتميز به المجتمع البحريني ،كما

الريحانــي» ،والتربوي المصري الشــيخ «حافظ وهبــة» ،وأبرزت كتاباتهم

يشهد على ذلك أيضًا مراسالت مثقفي البحرين ومفكريها مع الصحف

ومشــاهداتهم فــي البحريــن وأحــوال شــعبها ومظاهــر الحيــاة فيهــا

العربية في مراكز الفكر والثقافة العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر،

ومصادر ثرواتها ،وما لمسوه من مظاهر نهضة ثقافية وتطور ملموس(.)2

وزيارات عدد من مشــاهير كتاب ومؤرخي وأدباء العرب والتربويين في

ولم تكن الكتابات العربية فقط هي التي تناولت حالة االنفتاح الثقافي

 2د .سبيكة النجار ،فوزية مطر ،المرأة البحرينية في القرن العشرين،
مرحلة ما قبل االستقالل  ،1970 - 1900مسعى للنشر والتوزيع ،أوتاوا ،كندا ،2017 ،صـ .32 - 28
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وزنــوج وأجنــاس مختلفة» ،وكتب «أميــن الريحاني»:
«ســكان المنامة كانوا من العــرب والفرس والهنود
واألوروبيين ،وبينهم المسلم والمسيحي واليهودي
والهندوسي» ،ويصف التقرير الحكومي عن تعليم
البنــات فــي عــام ( )1943أن مدرســة المنامــة كانــت
تضم خليطًا من الطالبات البحرينيات ومن مختلف
الجاليات األجنبية المقيمة في البحرين(.)4
كما أن من مظاهر هذا االنفتاح أن يتشــارك الذكور
واإلنــاث ذات الصفوف الدراســية فــي مرحلة ما قبل
التعليم النظامي ،ومنها الكتاتيب ،وكان المجتمع
يتقبــل ذلك .وقد ذكرت المرحومة «ســارة ســليمان
سيادي» ،التي التحقت بالكتّاب في مطلع الثالثينيات
المنصرمة في حي سيادي بوسط المحرق أن الفصل
الدراســي في الكتاب كان مختلطًا ،يجلس األطفال
نادي البحرين األدبي في حي بن خاطر بالمحرق عام 1938

الكتاتيب أو المطوعة وهي تعلم األوالد والبنات داخل منزلها

في مجموعتين متقابلتين إحداهما للبنين واألخرى
للبنات(.)5

من أعالم الثقافة في البحرين الذين كانت لهم هذه الصالونات(.)6

للمجتمع البحريني ،ولكن نجد ذلك في كتابات أجنبية لشخصيات

البحرينــي ،مثــل كتــاب الباحثــة األنثروبولوجيــة الدنماركيــة «هاني

ومن مظاهر هذا االنفتاح والنشاط الثقافي والفكري،

كما شــهد المجتمع البحريني للمرأة البحرينية مشــاركات مبكرة لها في مهن متنوعة،

أوروبية وآسيوية قدمت إلى البحرين وكتبت عنها في هذه الفترة

هارولد» عن زيارتها للبحرين في عام ( ،)1960وكتاب قضايا التغيير

تأسيس الصالونات األدبية( ،كصالون النادي األدبي

حيــث عملــت فــي مجــال تدريس وتحفيــظ القرآن الكريــم من خالل دورهــا كمطوعة في

مــن تاريخهــا ،مثــل كتابات الرحالــة «تيــودور بينيت» مــع زوجته في

السياسي واالجتماعي في البحرين ( ،)1970 - 1920للدكتور «محمد

بالمحــرق ،وصالــون شــيخ أدبــاء البحريــن الشــاعر

الكتاتيب أو كمعلمة للطالبات في المدارس ،وقيامها ببعض األنشطة والمهن التجارية

( ،)1900 - 1889والوثائــق البريطانيــة التــي تم تداولهــا عام (،)1993

الرميحــي» في عــام ( ،)1976وكتــاب القبيلة والدولة لـ«فؤاد إســحاق

الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة ،وصالونات نادي

كبيع المنتجات الغذائية أو صناعة العطور والمالبس وفتح ما يسمى بالدكاكين المنزلية،

للفترة من ( ،)1960 - 1820وموسوعة دليل الخليج التي وثقت أهم

الخوري» عام ( ،)1983ومجموعة اإلصدارات التاريخية التحليلية للشيخة

المحرق ،والنادي األهلي) ومثل هذه الصالونات كانت

إلى جانب ممارسة أدوار مثل التطبيب والعالج الشعبي وإعداد وصناعة األدوية الشعبية

الكتابــات عــن البحرين ،وباقــي دول الخليج العربية خــال العقدين

«مي بنت محمد آل خليفة» والسير الذاتية لرائدات الحركة النسائية

معروفة وشائعة في البحرين على مر السنين ،وإن

المختلفــة ،والتوليــد ،باإلضافــة إلــى دورها كمربية وجليســة أطفال ،كمــا توجهت المرأة

األولين من القرن العشرين ،والتي دونها «جوردون لوريمر» بتكليف

البحرينية كالســيدة «عائشة يتيم» واألستاذة «سكينة القحطاني»

كانت بأشــكال مختلفة ،فكان كل فقيه أو عالم أو

لمهنة «السقاية» عبر نقلها للمياه العذبة من العيون والينابيع للمنازل.

مــن الحكومــة البريطانية في عــام ( ،)1915وكتــاب المؤلف الهندي

والشيخة «لولوة بنت محمد آل خليفة»(.)3

مثقف يتخذ لنفسه مجلسًا يجتمع فيه المهتمون

وبمثــل هــذه البدايــات البســيطة ،كانــت مســاهمات المــرأة فــي ســوق العمل قــد بدأت

«ســي إم كرســنجي» في (« ،)1914البحرين أرض النخيل» ،ومذكرات

ومــن مظاهــر هــذا االنفتــاح الثقافــي للمجتمــع البحرينــي أن أعراقًا

بالثقافة والمعرفة والفقه والشــعر ويتداولون فيه

ّ
بالتشكل ،ويعود فضل ذلك للخصوصية الثقافية واالنفتاح الحضاري للمجتمع البحريني

مستشــار حكومة البحرين «تشــارلز بيلجريــف» ،والكاتب الصحافي

وطوائــف شــتى ســكنوا البحريــن وتعايشــوا معــً فــي ســام فــي

هــذه المعــارف ،وتزخــر الكتابات التي تناولت رســم

ودعمه لمسيرة المرأة التعليمية على مر تسع عقود.

الفرنسي« ،ألبير لوندر» ،وكتابه «صائدو اللؤلؤ» في عام (.)1931

مــدن البحريــن وقراهــا ،فقد كتب «كرســنجي»  -المشــار إليه عاليه

صــورة البحريــن فــي مطلع القــرن العشــرين بعدد

وإضافة إلى هذا ،فإن الكتابات الحديثة التي تناولت وصف البحرين

 -والــذي زار البحريــن فــي عــام (« :)1914مررنــا فــي األســواق مــرات

فــي مطلع القرن العشــرين دعمت واقع االنفتــاح الثقافي للمجتمع

عديدة بأجناس متنوعة من البشر من عرب وفرس ويهود وأفارقة

.Published by Government of Bahrain, 1st, edition, England, (1986), Vol 3, page 33 4
 5مقابلة مسجلة مع المرحومة «سارة سليمان سيادي» بتاريخ  2012\12\15أجرتها د .سبيكة النجار.
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ثاني ًا:
العوامل الرئيسة التي مهدت
للتعليم المبكر للمرأة البحرينية
عوامــل كثيــرة أدت إلــى ريــادة البحريــن إقليميــً فــي التعليــم

المســيرة ،وقد ُبني هذا الــدور الحكومي على االنفتاح الثقافي

النظامــي الرســمي للبنات؛ يأتي في مقدمتهــا تولي الحكومة

للبحريــن كأحــد أهم مقومــات انفتاحهــا الحضاري منــذ القدم،

فــي وقــت مبكــر مســؤولية التعليم ،واعتبــاره ركيزة أساســية

ودور المجتمــع األهلــي ،وخاصــة النــوادي األدبيــة والمكتبــات،

للتنميــة الوطنيــة التــي تســتثمر أغلــى مــوارد البحريــن ،وهي

والصحافــة البحرينية ،والمشــاركة االقتصاديــة للمرأة البحرينية

ثروتها البشــرية ،واعتبار تعليم المرأة مكونًا أساســيًا في هذه

مع الرجل.
إحدى الصفوف الدراسية عام 1947

 1ـ الدور الحكومي

وقــام الشــيخ «ســلمان بــن حمــد آل خليفــة» حاكــم البحريــن

التعليميــة في هــذه الفترة ،وعلــى رأس أولوياتهــا مكافحة

( ،)1961–1942بإســناد ملف التعليــم إلى دائرة المعارف (نواة

األمية وأن يســاند التعليم البرامج التنموية .وتضمنت هذه

تولــى حــكام البحريــن مــن «آل خليفــة» مســئولية تقديــم كل

التي قام بها الشيخ «سلمان بن حمد آل خليفة» حاكم البحرين

وزارة التربيــة والتعليــم) ،وأنشــأ مجلــس المعــارف فــي عــام

السياســة اســتمرار وتطويــر نظــام التعليــم العــام ،وتوفير

أوجــه العــون للمبــادرات األهليــة بإنشــاء المــدارس ،ســواء عبــر

( ،)1961–1942فمــن متابعتــه للتقــدم فــي العالــم كان طامحــً

المســاعدات الشــهرية ،أو تقديــم األراضــي التــي تقــام عليهــا

فــي محــاكاة البحريــن لهــذا التقــدم ،وتقليــص فجــوة التنميــة

عضــوا فيه،
( ،)1956وجعــل ابنــه األميــر «خليفــة بن ســلمان»
ً

التدريــب للمعلميــن ورفع تأهيلهــم ،والمراجعة المســتمرة

ثــم رئيســً لــه فــي ينايــر ( ،)1957والذي اســتفاد مــن التجربة

للمناهــج ،وتحســين نظــام إدارة المؤسســات التعليميــة،

األبنيــة التعليميــة ،حتــى تولــت الحكومــة العمليــة التعليميــة

ّ
ومكن اكتشاف النفط
والحداثة بينها وبين البلدان المتقدمة،

البريطانيــة فــي التعليــم ،ونقــل أفضلهــا للبحريــن ،ولهذا

وتفريــع المناهــج فــي المرحلــة الثانويــة ،وإنشــاء المــدارس

بكاملهــا ،اعتبــارًا مــن ثالثينيــات القــرن الماضــي ،ومكنّهــا من

عــام ( ،)1932وبــدء تصديره خــال ( ،)1934وبدء إنتاج مشــتقاته

وفي مســتهل عمل هذا المجلس أقــر وضع برنامج لتطوير

الخاصة ،إليجاد نظام تدريب مهني يستطيع تلبية احتياجات

ذلــك ازدهــار إيراداتها من كون البحرين مركــزًا بحريًا وتجاريًا ذو

وتصديرهــا في عام ( )1938من تعاظــم إيرادات الحكومة ،ومن

العملية التعليمية ،متضمنًا النهوض بتعليم المرأة ،ووضع

البالد من القوى العاملة ،وتحسين التجهيزات المدرسية(.)8

خصوصية استراتيجية.

ثــم قدرتهــا علــى اإلنفــاق علــى التعليم منــذ مراحلــه المبكرة،

التعليــم الخــاص تحت إشــراف دائــرة المعــارف ،وفتح فصول

ثم اكتسب االهتمام بتعليم المرأة قوة دفع كبيرة باإلصالحات

فقد بلغت هذه اإليرادات ( )6ماليين دوالر في عام (.)7()1945

جديــدة ومــدارس للبنــات ،ووضــع األســس األولى للسياســة

 7د.سبيكة النجار ،فوزية مطر ،مرجع سابق ،صـ .66
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 2ـ االنفتاح الحضاري للبحرين منذ القدم
راكمــت البحريــن عبــر تاريخهــا الطويل ،الــذي يعود لأللفيــة الرابعة

اختالطه بحضارات وثقافات الشــعوب األخرى ،حيث عاشــت فيه عدة

قبــل الميــاد ،رصيــدًا حضاريــً مــن االنفتــاح ،وكان موقعهــا ســببًا

جاليات آسيوية وأوروبية ،فاكتسب خبراتها وتعلم من تجاربها.

رئيســيًا فــي التنافــس عليهــا بيــن اإلمبراطوريــات المتصارعــة في

ورغم أن اإلسالم هو العقيدة الدينية الغالبة ،فإن المجتمع البحريني

التاريــخ القديم قبل ظهور اإلســام ،وكان إقليم البحرين من أوائل

شــمل أيظــً أتباع الديانات الســماوية األخرى ،كما عــاش فيه أصحاب

األقاليــم التــي اعتنقت اإلســام ،وكان يمتد إلى كافة شــرق الجزيرة

ديانات غير ســماوية وتعددت فيه المذاهب ،وكانت هذه التعددية

العربية.

أحد المصادر المهمة للثراء الثقافي الذي شــكل أهم مالمح البيئة

وبسبب موقعها وتاريخها الطويل كان من أهم سمات مجتمعها

االجتماعية التي انتصرت لبدء التعليم النظامي الرسمي للبنات.

 4ـ انتشار المكتبات والنوادي األدبية
عرفــت البحريــن النوادي األدبيــة منذ بداية القرن العشــرين؛
حيث تأســس نــادي «أوال» األدبــي في عــام ( ،)1913وتاله في
( )1919إنشاء النادي األدبي ،وفي عام ( )1920تم إنشاء نادي
اإلخــاء األدبي ،وبعده بســت ســنوات تأســس نــادي البحرين،
وفي عام ( )1937تم إنشــاء نــادي العروبة تاله النادي األهلي،
وفي عام ( )1941تم تأسيس نادي الطلبة ،وفي عام ()1946
تأســس نادي النهضة في الحــد ،ومثلت هذه النوادي مراكز
إشــعاع ،حيــث إنه مع نمو حركــة التعليم والعمــل والعمران
أخذ ينضم إليها الطلبة وموظفو الحكومة وشــركة النفط،
وكانت قضايا مشــاركة المــرأة وتعليمها والنهوض بها من

 3ـ البحرين كمركز تجاري

فرضة المنامة في الخمسينيات من القرن الماضي

كان لموقــع البحريــن الجغرافــي أثــره الكبير في بــروز أهميتها التجاريــة منذ أقدم

القضايــا االجتماعية التي دعت لها هــذه األندية ،وتداولت ما

العصور؛ وفي أوائل القرن العشرين ازدهرت بالبحرين التجارة والخدمات الجمركية،

كان يدور في بعض البالد العربية من حوارات حول دور المرأة

وغــدت البحريــن مركزًا لتجارة الترانزيت (إعادة التصدير) ،وكان مرفأها البحري األبرز

وتعليمها ،ككتابات «قاسم أمين» في مصر و«أمين الريحاني»

بيــن موانــئ المنطقــة ،كل هــذه األمــور جعلــت التجارة تمثــل النشــاط االقتصادي

في لبنان ،وكان نشــاط هذه النوادي في هذا الشــأن يمثل

الرئيــس ،وأصبــح التجار طليعــة القوى االجتماعيــة في البحرين الداعيــة إلى تعلم

حركــة مطلبية ،تفاعلــت معها الحكومــة البحرينية ورعتها

المــرأة البحرينيــة ،ونذكر هنا الدور الــذي قام به التاجر المعروف «محمد علي زينل»

بشكل الفت مما أدى إلى التوسع في تعليم البنات وتقديم

في دعم إنشاء أول مدرسة للبنات في البحرين(.)9

التســهيالت التي شــجعت أوليــاء األمور على إلحــاق بناتهم

التي برزت في القرن التاســع عشــر ضمن مجلسه المعروف .ومع بداية القرن

ّ
وشــكل التجــار أهــم مكونات اللجنــة األهلية التي قامــت بإدارة التعليــم النظامي

بالتعليم النظامي الرســمي ،منها مجانية التعليم ،وتوفير

العشرين ظهرت في المحرق مكتبة «الجودر» ومكتبة «الجامع» ،وظهرت عدة

قبــل أن تتوالهــا الحكومــة البحرينيــة فــي مطلــع ثالثينيــات القــرن الماضــي ،فقــد

الكتب واألدوات المدرسية والمواصالت دون أي مقابل.

مكتبــات فــي المنامة ،كان أشــهرها مكتبة «التاجر» التي تأسســت في عام

كان التجــار فــي حاجــة إلى التعليم بســبب أســفارهم وتعامالتهم ،خاصــة اللغات

أمــا المكتبــات األهلية التي انتشــرت في البحريــن ،فقد كان

( ،)1920تالها في القدم مكتبة «ســلمان كمال» في عام ( ،)1921ثم المكتبة

والمحاســبة ومسك الدفاتر حتى يستطيعوا إدارة عملهم في وزن اللؤلؤ وإدارته،

ارتيادهــا مــن أهم عوامــل نمو الوعي بأهميــة تعليم المرأة؛

«الوطنيــة» لصاحبهــا «إبراهيــم عبيــد» التــي تأسســت فــي عــام ( .)1929أما

وخــال الربــع األول من القرن العشــرين كانــت تجارة اللؤلؤ فــي أوج ازدهارها ،وكان

حيــث نقلت عبــر الكتب التي تزدحم بهــا ،والصحف العربية

المكتبات العامة فكان أقدمها مكتبة «اإلرسالية األمريكية» ،التي تعود إلى

صيــده وتجارتــه يوفر فرص عمــل لـ  20ألف رجل بحريني خالل الموســم(« ،)10وأحتاج

التــي كانت تصــل إليهــا ،دور المرأة المتعلمــة في النهوض

عــام ( ،)1894ومكتبــة «نــادي أوال» عــام ( ،)1913وقــد عمل انتشــار المكتبات

التاجــر أن تتعلــم المرأة كزوجة أو ابنة كي تكون قادرة على إدارة حســاباته،

بمجتمعاتهــا ،وبعض هــذه المكتبــات كان موجودًا بالفعل

العامة والنوادي على إذكاء الثقافة العامة والوعي االجتماعي وتنمية الشعور

سواء في حضوره أو غيابه أو على مستوى المؤسسات الفردية أو العائلية».

فــي القرن الثامن عشــر ،كمكتبــة «عائلة منصــور» ،ثم تالها

الوطني ،وظهور الطبقة المتوســطة التي كان لها الدور الكبير في الحراك

فــي القــدم مكتبــة الشــيخ «إبراهيــم بــن محمــد آل خليفة»

االجتماعي في البحرين ،والذي كان من أهم محاوره النهوض بتعليم المرأة(.)11

إحدى السيدات في مكتبة مدينة عيسى العامة عام 1973

 9د.عبد الحميد المحادين ،الهداية الخليفية ..رجال وآفاق ،وزارة اإلعالم البحرينية ،2002 ،صـ .33
 10الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ،تجارة البحرين منذ فتح العتوب حتى ظهور النفط ،مجلة الوثيقة ،يوليو  ،1985صـ .44
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 5ـ الدور التنويري للصحافة
مــع تأســيس أول صحيفة ورقيــة بالبحرين
عــام ( )1939وهــي جريــدة البحريــن ،التــي
صــدرت إثــر إنشــاء األديــب «عبــداهلل الزايد»
عــام ( )1936مطبعــة البحريــن ،وبعدهــا
قامــت مطبعــة المؤيــد عــام ( ،)1949حيــث
تولــت طباعــة أغلب صحــف الخمســينيات،
ثــم تأسســت المطبعة الشــرقية فــي عام
( )1952وجــرى توزيــع الصحــف المحليــة

الفصل األول
بزوغ فجر جديد وإشراقة شمس التعليم للبنات

والعربيــة واألجنبيــة فــي المكتبــات ،وبعد
صدور الجريدة الرســمية عام ( )1948صدرت
صــوت البحريــن األدبيــة (،)1954–1950
والخميلة ( ،)1954–1952والقافلة في نفس
الفتــرة ،والوطــن ( ،)1956–1955والميــزان
لنفــس الفترة .وكان لهــذه الصحف دورها
الكبيــر في إذكاء حركــة التحديث الثقافي
وتعليــم المــرأة واالرتقــاء بهــذا التعليــم
وربطه باحتياجات سوق العمل ،خاصة بعد
أن أخــذت تظهــر نتيجة التطــور االقتصادي
للبحريــن العديــد مــن فــرص العمــل التــي
ال تجــد مــن البحرينييــن والبحرينيــات مــن
يشغلها(.)12
نسخة صادرة عن أول صحيفة بحرينية عام 1939

 12منى عباس فضل ،مرجع سابق ،صـ ( .123بتصرف)
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أو ً
ال:
البدايات األولى للتعليم غير النظامي
كما ذكرنا ســابقًا ،بدأ التعليم النظامي الرســمي للبنات في عام ( ،)1928وقبل هذا
التاريخ وبعده أيظًا ،عرفت المرأة البحرينية طريقها إلى التعلم ،سواء في الكتاتيب
(المطوعيــات) أو المــدارس الوقفية أو األهلية ،كمدارس الفالح التي أسســها «محمد
علــي زينــل» ،ودار العلــم التــي أسســها «عبــد اللطيف الشــمالن» ،ومدرســة اإلصالح
األهليــة التــي أسســها «عبــد الرحمــن المعــاودة» ،والمدرســة األهليــة التي أسســها
«إبراهيم العريض» ،ومدرسة اإلرسالية األمريكية عام (.)1899
وإلــى جانــب هــذه المنظومــة التعليميــة عرفــت البحرين مــدارس الجاليــات األجنبية
كمدرســة االتحاد أو مدرســة العجم التي تأسســت في ( )1910وأعيد تأسيســها في
( )1923للجالية اإليرانية ،ومدرسة القلب المقدس التي تأسست في ( )1940وتديرها
الكنيســة الكاثوليكيــة الرومانيــة ،والمدرســة الهنديــة التــي تأسســت فــي ()1940
وتخــدم الجاليــة الهندية ،والمدرســة األردية الباكســتانية التي تأسســت في (،)1956
وتخدم الجالية الباكســتانية ،ومدرســة سانت كريســتوفر التي تأسست في ()1961
تحت إشراف الكنيسة األنجليكانية.
صورة لمدرسة خديجة الكبرى للبنات

شــهد عــام ( )1928بــدء التعليم النظامي للبنات بإنشــاء مدرســة

المرأة نفسها مدرسة ،وأن االستثمار في تعليمها يختصر الطريق

الهدايــة الخليفيــة للبنــات بالمحــرق والتي ســميت الحقًا بمدرســة

لصناعــة التقــدم؛ إذ تفتح من منزلها طريق المعرفــة أمام أبنائها،

«خديجــة الكبــرى»  ،وأنشــئت هــذه المدرســة بمبــادرة مــن األهالي،

وحين تســلم األمير الراحل الشــيخ «عيســى بن ســلمان آل خليفة»

فيما تبرع باألرض التي أقيمت عليها المدرســة الشــيخ «عيسى بن

المســؤولية ،وتولى بناء الدولة ،جعل من تعليم المرأة والنهوض

علــي آل خليفــة» ،حاكم البحرين في ذلك الوقــت ..كان هذا الحدث

بــه ركيزة أساســية في هذا البنــاء ،حتى بلغــت البحرين في نهاية

تحــول فارقة في حيــاة المرأة البحرينية ،لــم تحقق بها فقط
نقطــة
ّ

عقــد التســعينيات مكانتها بين الدول األعلــى عالميًا في التنمية

الريــادة اإلقليميــة فــي التعليــم ،بــل فتحــت أمامهــا طريــق االرتقاء

البشرية.

بوعيهــا وصناعــة تقــدم وطنهــا ،وإن كان حاكــم البحريــن الشــيخ

كان هذا هو الفجر الجديد وإشراقة شمس التعليم للبنات ،نعرض

«حمــد بــن عيســى آل خليفــة» قــد تولــى رعاية هــذه المبــادرة بعد

فيــه البدايات األولى للتعليــم غير النظامي ،والنظامي ،ومرحلة ما

الشــيخ «عيســى بــن علي آل خليفــة» ،إال أن تعليم البنات اكتســب

قبل االبتدائية ،ومراحل التعليم قبل الجامعي.

قوة دفعته األولى حين وضعه الشــيخ «سلمان بن حمد آل خليفة»
كأســاس لنهضــة الدولــة ،مثلهــا فــي ذلك مثــل الــدول المتقدمة
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التــي جعلــت مــن التعليــم مدخــ ً
ا للتنميــة الشــاملة  ،وأدركــت أن

وعــودة إلــى البدايــات ،فقــد انتشــرت الكتاتيــب
(المطوعيــات) فــي البحريــن فــي القرنيــن الثامــن
والتاســع عشــر ومشــارف العقــود األولــى مــن القــرن
العشرين ،واسم هذه المدارس مشتق من التطويع،
ويعني توجيه الطفل أخالقيًا وسلوكيًا وتعويده على
االنضبــاط وتعليمه المبادئ األولية للمعرفة ،ويتحمل
األبوان تكاليف هذا النوع من التعليم الخاص.
وفضــ ًا عــن حضــور الجنســين لــدروس الكتاتيــب،
والــذي كان أمــرًا مقبــوالً مــن المجتمــع ،فإنــه بجانــب
المطــوع الرجل كانــت هناك مطوعة من النســاء من
أصحاب الكتاتيب ،ومنهن المطوعة «والدة عبدالغفار
العلوي» والمطوعة «حواء» والمطوعة «آمنة اليحيى».
وكان المنهج األساسي في هذه الكتاتيب هو القرآن
الكريــم ،باإلضافــة إلــى تعليــم الطالــب المبتــدئ أو
الطالبــة األحــرف الهجائيــة العربيــة ،وبعــض الكلمات
القليلة التي يشملها الجزء األول من القرآن ،وتعليم
الصغــار مبــادئ التعاليــم اإلســامية ومبــادئ القــراءة
والكتابة والحساب .والمطوع أو المطوعة هو المصدر
الوحيــد واألساســي للمنهــج وتطبيقــه وتنفيــذه،
والتدريــس في الكتاتيب يبدأ على فترتين «صباحية
ومسائية» تتخللها استراحة الظهيرة ،وعندما يختم
الصبــي أو البنــت قــراءة القرآن الكريم ،تتم مراســيم
الختمــة ،ويتــم التكريــم علنــً ،ويشــارك المجتمع في
هــذا التكريــم ،وكانــت المطوعة تــد ّرس التالميذ في
بيتهــا الذي تســكن فيــه وتخصــص حجرة للدراســة،
وتتقاضى أجرًا« ،روبية» في األسبوع(.)13

تعليم البنات في الكتاتيب
 13د.عبد الحميد المحادين ،خطوات باتساع األفق 90 ،عامًا في اجتياز المستقبل ،المؤسسة العربية للطباعة والنشر ،2010 ،صـ ( .12بتصرف)
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وإضافــة إلى هذه الكتاتيب ،كانت هناك مدارس وقفية

وفي عام ( )1907كان النشاط المدرسي ينقسم إلى قسمين،

أو أهليــة لتعليــم مبادئ الدين واألخالق والفقه وشــيء

قســم للطالبــات فــي فترة ما بعــد الظهر لمدة خمســة أيام

من الكتابة مثل مدرسة «حسن بن مطر» الوقفية وسط

فــي األســبوع ،أما القســم اآلخر فهــو للطــاب ،وتفاوتت أعمار

المحرق ،ومدرســة «علي بن إبراهيم الزياني» ،ومدرســة

الطالبــات الالتــي يحضرن ،فكانت أصغرهن عمرها  3ســنوات

«حســن بــن خاطر» ،ولــم يكن التعليم فــي ذلك الوقت

وأكبرهن عمرها  16ســنة ،كما لوحظ حضور بعض الطالبات

مقتصرًا على الكتاتيب وهذه المدارس ،بل كانت هناك

المتزوجــات إلــى المدرســة ،مــا يــدل علــى اقتنــاع وســطهن

توجهــات للدراســة خــارج البحريــن ،فــي ظــل عالقاتهــا

بتعليم الفتيات.

التجارية المزدهرة مع مراكز عالمية كثيرة ،كما أن كثير

وقــد كانــت هــذه المدرســة واحــدة مــن مؤسســات اإلشــعاع

مــن رائدات التعليم النســائي فــي البحرين قد توجهن

التي ســاهمت في أن يكون اإلنســان البحرينــي متقب ً
ال لآلخر،

لبيــروت والقاهــرة للدراســة فــي جامعاتها ،وقــد تلقت

ويتواصــل معــه ،وفي الوقت نفســه ،اســتطاع أن يحافظ فيه

المرحومة «لطيفة يوســف الزياني» أول معلمة بحرينية

على دينه وعقيدته ،وفي عام ( )1910بلغ عدد الطالبات ()51

علومهــا علــى يد شــقيقها المرحــوم «عبداهلل يوســف

طالبة ،وفي عام ( )1912بلغ ( )61طالبة .

الزياني» وبعض أصحابه المثقفين ،وتهيأ للشــقيقتين

ومــع مــرور الوقــت ،أخــذ عــدد الطالبــات فــي التزايــد ،ووصــل

«ســكينة محمد القحطاني» و«مــوزة محمد القحطاني»
العيش في كنف أســرة متفتحــة ،اهتم رجالها بتعليم

()16

تأثيــر المدرســة إلــى كل منزل في البحرين .وفــي عام ()1936

مستشفى ومدرسة اإلرسالية األمريكية عام 1904

تــم ابتعــاث الفتيــات إلــى القاهــرة وبيــروت ولنــدن لتكملــة

بناتها قبل أن يبدأ تعليم البنات في البحرين(.)14

تحصيلهــن الجامعــي ،وبلــغ عــدد الطالبات في هذه الســنة

وبالتــوازي مــع ذلك ،أنشــئت أول مدرســة شــبه نظامية

بمدرســة اإلرســالية ( )140طالبة ،وكانت األمهات يحضرن إلى

للبنــات فــي البحريــن تحــت مســمى مدرســة «جــوزة

المدرسة ويبدين إعجابهن واعتزازهن بتعليم الفتيات ،وبادر

البلــوط» ،التــي أقامتهــا اإلرســالية األمريكيــة فــي عــام

المجتمع األهلي البحريني بتأســيس مدارس أهلية ،كمؤشر

( ،)1899وقبــل هــذا التاريــخ لم يكن هناك غير الشــكل

لنمــو الوعــي بأهميــة التعليــم ،ومثــال علــى ذلــك مدرســة

التقليــدي مــن التعليم في الكتاتيــب( ،)15وكان المنهج

المباركة العلوية التي افتتحت أبوابها في عام (.)17()1926

التعليمــي فــي مدرســة اإلرســالية األمريكيــة يتضمــن
اللغة العربية واإلنجليزية والحســاب والعلوم ،وشهدت
المدرســة إقبــاالً مــن األهالــي ،مــا أدى إلــى انتقالهــا إلى
مكان آخر أكثر اتساعًا.
16الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ،مائة عام التعليم النظامي في البحرين ،السنوات
14

مقابلة مسجلة مع السيدة فائزة إبراهيم الزياني

بتاريخ  25أغسطس  2014أجرتها الدكتورة سبيكة النجار( .بتصرف)
 15منى عباس فضل ،التربية السياسية للبحرينيات..

مبنى مدرسة الهداية الخليفية

أول مدرسة للبنات في منزل عبدالرحمن الزياني بالمحرق

األولى للتأسيس ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر( .1999 ،بتصرف)
17رضا يوسف محفوظ ،واقع تعليم المرأة في البحرين بين الماضي والحاضر ،أطروحة غير
منشورة لنيل شهادة اإلجازة التعليمية في علوم التربية( .2003 ،بتصرف)

األثر والرويا ،مرجع سابق ،ص .83
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ثاني ًا:

غيــر أن البدايــة الحقيقيــة لقيــام التعليــم
النظامي الرسمي الوطني في البحرين كانت
فــي ( ،)1919وجــاءت مع إدراك أهالــي البحرين

التعليم النظامي ومرحلة ما قبل االبتدائية

مــن حكام وشــيوخ وتجــار ووجهــاء البلد في
ذلــك الوقت ألهمية العلم في حياة الشــعوب
وتقدمهــا ،حيث بدأ هــؤالء في االكتتاب لجمع
تبرعــات لتشــييد أول صــرح للعلــم والمعرفة
علــى أراضــي البحرين ،فكان بناء أول مدرســة
نظامية في عام ( )1919ثمرة مجهودات أهلية

 1ـ بداية التعليم
النظامي للمرأة

مشــتركة ،وهي مدرســة «الهدايــة الخليفية»
فــي المحــرق .وبــادر الشــيخ «عيســى بن علي
آل خليفة» حاكم البحرين بتخصيص مســاحة
األرض الالزمــة إلقامة هذه المدرســة كهبة من
إحدى صفوف المرحلة االبتدائية في مدارس البنات

سموه لإلسهام في هذا المشروع.
وفــي عــام ( )1921بنيــت مدرســة ثانيــة فــي
مدينــة المنامــة ،وهي مدرســة الهدايــة أيضًا،

مدرســة خالل عام ( )1936-1935في قرية ســترة ،وبعد ذلك بســنتين فتحت مدرســتان في

وقــد اســتؤجر لها في البداية بيــت كبير كان

البديع والخميس(.)18

يســتعمل فــي األصــل كمقــر للمستشــفى

هــذا التعــدد والتعاقب في إنشــاء مــدارس البنين ،كان محطة تاريخيــة مهمة من محطات

األمريكي .وخالل عام ( )1927بنيت مدرســتان

تحديث المجتمع ،ليتوالى بعدها إنشــاء مدارس الفتيات بناء على مطالبات أهلية ،فكانت

أخرييــن إحداهما في مدينة الحد والثانية في

مدرســة «عبدالرحمــن الزيانــي» ،التي تأسســت عــام ( )1928بدايــة لظهور التعليــم الحديث

مدينــة الرفــاع الشــرقي ،وكل هــذه المدارس

للفتــاة فــي البحرين ،وقد فتحت أبواب هذه المدرســة للفتيات البحرينيات وغير البحرينيات

كان يطلــق عليهــا اســم مدرســة الهدايــة

الراغبات في التعليم لمدة ثماني سنوات ،ولما زاد اإلقبال عليها طرح األهالي الذين يؤيدون

الخليفيــة ،وقــد بدلــت أســماؤها فيمــا بعــد

التطور والتقدم في ذات الســنة فكرة البدء في تعليم الفتاة بشــكل رســمي ،خاصة بعد

وســميت بإســم المدينــة التــي تقــع فيهــا،

نجاح تجربة تعليم األوالد وتقبل األهالي لها وتشجيعها ،وقد استجاب مدير المعارف آنذاك

مــا عــدا مدرســة الهدايــة الخليفيــة للبنيــن

الشــيخ «عبداهلل بن عيســى آل خليفة» لفكرة افتتاح مدرســة رسمية لتعليم البنات بتأييد

بالمحــرق؛ حيث ظلت تحمل هذا االســم حتى

وتوجيــه حاكــم البحريــن فــي ذلــك الوقت الشــيخ «حمد بن عيســى آل خليفــة» ومن بعض

يومنا هذا .أما بالنســبة للقرى فقد بنيت أول

سيدات العائلة الحاكمة .

18

مجموعة من الطالبات بإحدى مدارس البحرين في األربعينيات

معــً ،وكانــت الطالبــات اللواتــي التحقن بالدراســة بالمدرســة فــي عامهــا األول من بنات
العائــات المحرقيــة المنفتحــة نوعًا ما( ،)20وذكرت األســتاذة «ســكينة محمــد القحطاني»،
أنهــا التحقــت بالمدرســة مع بــدء العام الدراســي الثالث على التأســيس (،)1931 - 1930
وحين ســجلت بالمدرســة امتحنتهــا المديرة في اللغة العربية والقــرآن الكريم ونقلتها
مباشــرة إلى الصف الثالث .ومن الرعيل األول لهذه المدرســة أيظًا «شــيخة علي الزياني»
و«رقية محمد الزياني» و«فاطمة يوســف الزياني» و«عائشــة يوسف الزياني» و«حصة علي
العبيدلي» و«مريم أحمد الزياني» و«سبيكة هاشم» و«رقية عبداللطيف» و«موزة يوسف
فخرو» و«آمنة بنت الشيخ عبدالرحمن الزياني» و«دولة محمد الخالصي»(.)21

المرجع السابق.

19مريم السليطي ،تطور نظم تعليم الفتاة في دولة البحرين خالل الفترة من ..1984 - 1928
عرض تاريخي ،وزارة التربية والتعليم ،مركز المعلومات والتوثيق ،1988 ،صـ .17
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()19

جــاء إنشــاء أول مدرســة رســمية للبنــات
عــام ( )1928بمثابــة حــدث تاريخــي ،ليــس
في البحرين فحســب ،ولكــن في منطقة
الخليــج بأســرها ،وبهــذه المبــادرة تحقــق
للبحريــن الريــادة إقليميــً فــي التعليــم
النظامــي الرســمي للبنات ،وبعــد افتتاح
المدرســة بثمانيــة أشــهر أصبحــت تضــم
أكثــر مــن ( )100طالبة ،واشــتمل المنهج
الدراســي علــى مــواد القــراءة والكتابــة
والخياطــة والرســم ،ولم يخضع تســجيل
المتعلمــات فيها إلى عمر معين ،بل يتم
تســجيل كل راغبــة فــي التعلــم .وكان
الصــف يضــم الصغيــرات ســنًا والكبيرات

20

مقابلة مسجلة مع السيد جاسم محمد مراد 19 ،يناير  ،2013أجرتها الدكتورة سبيكة النجار.

21

سكينة محمد القحطاني ،من وحي األيام ،وزارة اإلعالم ،1994 ،صـ .18
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وضمــن هــذا الســبق البحريني ،برز دور كبير لنســاء الجاليات

المرحلة الثانوية وشــكلن نســبة ( )٪34من التعليم الثانوي

العربيــة الوافــدة للعمــل كمعلمــات فــي هــذه المدرســة؛

في مقابل ( )٪66من البنين(.)28

حيــث ســهلت لهــن عوامــل اللغة والديــن والعــادات العربية

وهكــذا بــدأ تعليــم البنــات يحقق تطــورًا كميًا كبيــرًا ،خاصة

المشــتركة الدخول إلى نســيج المجتمع النســائي البحريني،

بعــد إنشــاء مجلــس المعارف فــي عــام ( ،)1956حيث حرصت

ومــن بيــن هؤالء الســيدة «رفيقــة نايــر» اللبنانية التــي تولت

السياســة التعليميــة علــى اســتمرار وتطوير نظــام التعليم

إدارة مدرســة خديجة الكبرى للبنات كأول ناظرة لها( ،)22فيما

العــام ،وتوفيــر التدريــب للمعلميــن والمعلمــات ،والمراجعــة

كانت الريادة للبحرينيات كمعلمات لكل من «لطيفة الزياني»

المســتمرة للمناهــج ،وتحســين نظــام إدارة المؤسســات

و«مريــم الزياني» في عام ( )1926كأول معلمتين بحرينيتين؛

التعليميــة ،بهــدف جعل إدارة المدرســة أكثر كفــاءة ،وتفريع

أي قبل إنشاء هذه المدرسة بعامين(.)23

الهيئة التعليمية لمدرسة خديجة الكبرى
وتظهر فيها سلوى العمران ووفيقة ناير وآخريات

توالى بعد ذلك إنشــاء مدارس البنات ،مثل مدرســة «عائشــة

زوجة مستشار حكومة البحرين في إحدى المدارس عام 1952

المناهــج فــي المرحلــة الثانويــة ،إليجــاد نظام تدريــب مهني
يستطيع تلبية احتياجات البالد من القوى العاملة وتحسين

أم المؤمنيــن» بالمنامة ،ومدرســة «فاطمة الزهــراء» بالمنامة،

التجهيــزات المدرســية .وقــد لعبــت المعلمــات العربيــات

ومدرســة «الحــد» ،ومدرســة «الرفــاع» .وحتــى عــام ( )1942كان

الوافــدات دورًا محوريــً فــي تنظيــم وتطويــر تعليــم البنــات

عدد الطالبات قد بلغ ( )800طالبة في جميع مدارس البحرين،

وكانت المدارس التي نشأت حتى عام ( )1930تتوالها اللجنة

مذهــ ً
ا ،وتأخــر تأســيس أول مدرســة ثانوية للبنــات إلى عام

وأحــدث هــذا التعليم نمــوًا كبيرًا وانتشــارًا للوعــي الصحي،

ولكــن ظــروف الحــرب العالميــة الثانية عرقلــت الحصول على

األهليــة المشــرفة علــى التعليــم ،وتتلقــى مســاعدات مــن

()1950؛ حيــث تم تأســيس مدرســة المنامة الثانويــة للبنات،

ما كان له أثره في الســيطرة على األمراض الســارية في ذلك

مدرســات مــن الخــارج ،فيمــا بــدأت مدرســة المحــرق افتتــاح

الحكومــة ،ولكن بعــد ذلك بعام تولت الحكومة مســؤولية

وفــي عــام ( )1951بلغ عــدد اإلناث فــي التعليــم الثانوي ()11

الوقت.

حضانــة لتشــجيع المــرأة البحرينيــة على العمل فــي مدارس

التعليــم ،وأصبحــت كل المــدارس ،ســواء أكانــت حكوميــة

طالبــة فــي مقابــل ( )162طالبــً ،ولكن هــذا العــدد أخذ في

وواصلــت الحكومــة تنفيــذ سياســاتها التعليميــة ويوازيها

البنــات .وفــي عــام ( )1946ارتفع عــدد الطالبات فــي المدارس

أم خاصــة تحت إشــرافها ورعايتهــا ،ولم يتغيــر الوضع ،فقد

التزايــد حتــى بلــغ  250طالبــة فــي العــام الدراســي (– 1960

فــي ذلك تطويــر مؤسســاتها وأجهزتها ،وغــدت هناك ثالث

إلى ( )1288طالبة ،وفي عام ( )1950ارتفع عدد مدارس البنات

استمر التعليم في المدارس الحكومية بالمجان .وفي العام

 )1961في مقابل ( )1246طالبًا(.)27

جهات في الحكومة تشرف على التعليم ،وهي :إدارة مدارس

إلــى ( )6مــدارس فــي مقابل ( )12مدرســة للبنيــن ،فيما ارتفع

( )1941تحــدد ســن دخــول هــذه المــدارس بثمانــي ســنوات

وفــي العــام الدراســي ( )1959 - 1958التحقــت بالمدرســة

البنات ،وإدارة مدارس البنين ،وإدارة المدارس المهنية ،وظل

عدد الطالبات إلى ( )1356في مقابل ( )3206للطلبة(.)24

(خفــض بعــد ذلك إلى ســت ســنوات) ،وأدخلــت كتب خاصة

الثانوية نســبة عالية غير متوقعة من الطالبات ممن أنهين

هــذا الوضع
قائما حتى عــام ( )1960حين دمجت هذه اإلدارات
ً

وبدأ بعد ذلك االنتشار الواسع الفتتاح مدارس البنات؛ وبحلول

بالقراءة لألطفال ،وتم تقســيم الفصــول الكبيرة ،واالعتماد

المرحلــة االبتدائيــة ،بحيث لــم يعد المبنى المســتأجر لهذه

في إدارة واحدة سميت مديرية التربية والتعليم(.)29

عام ( )1956بلغ عدد مدارس البنات ( )13مدرسة ،ضمت ()4000

علــى الفصــول الصغيــرة ،واألعــداد القليلــة مــن الطالبــات

المدرســة يتســع لهذا العــدد الهائل من الطالبــات ،مما أدى

وقــد كان نتيجــة كل تلــك الجهــود أن أصبحــت المــرأة توقن

طالبة و( )135معلمة ،ضمنهن ( )94معلمة تلقين تعليمهن

والطالب(.)26

إلى توجه المســؤولين لبناء مبنى خاص للمدرســة الثانوية

ويوقــن معهــا المجتمع أنها مكون أساســي لــه كل الحقوق

فــي مدارس البحرين ،فيما بلغ عــدد الطالبات ( )10952طالبة

وحتى بداية الخمســينيات من القرن الماضي ،اقتصر تعليم

للبنــات بالمنامــة ،وفعــ ً
ا تــم البنــاء والتجهيز للمدرســة في

اإلنســانية وعلــى رأســها الحق فــي التعليم ،وهــو ما حرصت

في ( )1958بزيادة ( )٪48عن السنة السابقة(.)25

الفتيــات علــى المســتوى االبتدائــي ،وكان قــد حقــق تطــورًا

( ،)1959وفــي العــام ( ،)1962 - 1961زاد عــدد الطالبــات فــي

عليه الحكومة البحرينية وأكدته في خططها وبرامجها.
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 2ـ مرحلة ما قبل االبتدائية

الصفوف التحضيرية

قامــت مديريــة المعارف بإنشــاء صفوف
للروضــة منــذ أوائــل األربعينيــات أي
فــي عــام ( )1942عندمــا افتتحــت فص ً
ال

اعتبر التعليم في الصفوف التحضيرية

واحــدا للروضــة فــي إحــدى مــدارس
ً

فــي حيــاة الطفــل التعليميــة فــي

البنــات االبتدائيــة بالمحــرق ،وعندمــا

الخمســينيات ،ولــذا اهتمــت بــه مديرية

أثبت هذا الفصل نجاحًا كبيرًا تشجعت

المعارف على أساس أنه البيئة الجديدة

المديرية على افتتاح فصول مماثلة في

على الطفل بعد بيئة البيت التي ألفها،

المــدارس االبتدائيــة األخــرى فيمــا بعــد.

ووجهــت لهــذا التعليــم عنايــة كبــرى،

وفي عام ( )1948تم افتتاح أول مدرســة

وتعد هــذه الصفوف جزءًا مــن التعليم

مســتقلة لرياض األطفال بالمحرق ،وتم

االبتدائــي ،علــى اعتبــار أن التعليــم

تعيين أول مديرة بحرينية لها( ،)30وكان

التحضيري يشكل السنوات التمهيدية

من أهــم أهدافها؛ تدريب األطفال (من

من تلــك المرحلة ،وذلك لغرس العادات

الجنســين) علــى اســتخدام حواســهم

الطيبــة فــي نفــس الطفــل وتوجيهــه

بطريقــة اللعــب واللهــو ،وتدريبهــم

الوجهــة الصالحــة( ،)32وكان التعليــم

على بعــض األعمال اليدوية التهذيبية،

التحضيــري يهدف إلــى إعدادهم إعدادًا

بجانــب تزويدهــم بمبــادئ القــراءة

جانب من األنشطة خارج الفصل في إحدى مدارس البنات في الخمسينيات

مناسبًا لدخول المدارس االبتدائية (.)33

والكتابة والحساب(.)31
كان التعليــم فــي الروضــة بالمجــان،
ويقتصــر علــى الفتــرة الصباحيــة فقط،
وكانت مدة الدراســة فيها سنة واحدة،

إحدى صفوف الروضة في الستينات

كمــا كان نظام التدريس فيها يتم عن
طريــق اللعــب ،ويتــم تعليــم األطفــال

التاليــة إلى ما يســمى بالحدائق ،وهي صفوف ملحقــة كذلك بالمدارس االبتدائية

األشــياء األوليــة ،مثــل مبــادئ القــراءة

ومكملــة للروضــة ،وتتشــابه معهــا في األهــداف ونظام الدراســة ،ومدة الدراســة

والكتابة والحســاب والرســم واألناشيد،

بهذه الحدائق سنتين ،غير أن نظام هذه الروضة قد ألغي في أواخر األربعينيات

ثم تنتقل الطفلة أو الطفل في السنة

وحلت محله «الصفوف التحضيرية».

وخصــص لهــذه المرحلــة مــن التعليــم

النظــام التعليمــي فــي البحريــن حتــى عــام ( )1960عندمــا تقرر ضم الســنتين

مدرســات متفرغــات حســب المناهــج

التحضيريتيــن للمرحلــة االبتدائيــة ،وذلــك بنــاء على التقريــر الذي رفعــه الخبير

التعليميــة الحديثــة ،وال تلتحــق بهــذه

المصــري فــي وزارة التربيــة والتعليــم المصريــة« ،محمــد كامــل النحــاس»

المرحلــة إال مــن أتمــت الخامســة مــن

والبروفيســور «جبرائــل كاتــول» مــن إدارة التعليم بالجامعــة األمريكية ببيروت،

عمرهــا ولــم تتجــاوز الســابعة ،وفقــً

واللــذان اســتعانت بهمــا مديرية التربيــة والتعليم لتقييم العمليــة التعليمية

لنظــام للقبــول أقرتــه مديريــة المعارف

في البحرين ،حيث تم ضم ســنتي المرحلة التحضيرية إلى الســنوات األربع التي

في بداية الخمسينيات.

تكون المرحلة االبتدائية آنذاك ،وبذلك أصبحت المرحلة االبتدائية ســتة صفوف

واســتمر التعليــم التحضيــري ضمــن

موحدة(.)34

 32البحرين :مديرية معارف البحرين ،تقرير عن التعليم في البحرين ،إعداد أحمد العمران ،البحرين ،صـ ( .10بتصرف)
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ثالث ًا
مراحل التعليم األساسي والثانوي
ال شك أن األسبقية التي حققتها البحرين في مجال تعليم المرأة

اللبنــة األساســية لتطويــر قدراتهــا ،وتمكينهــا ،وتعزيــز وعيها

لــم تكــن من فــراغ ،بل كانت نتيجــة لجهد دؤوب بذلتــه الكوادر

وتفكيرها النقدي واالرتقاء بقدرتها على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا،

البحرينيــة منــذ بداية القــرن الماضي ،وقد أدركــت الحكومة بأنه

ومــا لذلــك مــن تأثير تنموي شــامل مــن حيث التقــدم بالمجتمع

ينبغــي أن تأخــذ المــرأة حظهــا الكامل مــن التعليــم ،الذي يعد

كله واالرتقاء بمستواه في كافة مناحي التنمية البشرية.

 1ـ المرحلة االبتدائية ..تخريج أم مثقفة وربة بيت متعلمة
فصل لطالب إحدى رياض األطفال في بداية السبعينات

لــم تكن مســألة تعليم الفتيات تتســم بالجمــود والثبات،

المســار التعليمي؛ فلم تُفرض أي شــروط اللتحاق الفتيات

بــل كانــت ديناميكيــة؛ إذ حــرص القائمــون علــى نظــام

فيمــا يتعلق بالســن وغيره ،إال قدرة الفتــاة الملتحقة على

التعليــم االبتدائــي علــى مواكبــة التغييــرات والتطــورات

اســتيعاب الدراســة بهــا ،ولــم تكــن هنــاك مــدة محــددة

العالميــة ،فيمــا يخــص المناهــج والنظم الدراســية ،بحيث

النتهاء الدراســة في المرحلــة االبتدائية ،بل كانت مرتبطة

تــم فصل مســار التعليم فــي رياض

الملتحقيــن بهــا ،وتعتبر تلك المؤسســات من أهم الخدمات المســاندة التي تعمل

يكــون الهدف النهائي لتلــك المرحلة تخريج فتاة متمكنة

بحفــظ آيــات وســور مــن القــرآن الكريــم وتعليــم الفتيــات

األطفــال عــن التعليــم العــام الــذي

الدولــة علــى تجويــد خدماتها لتتمكن المــرأة البحرينية من التوفيــق بين واجباتها

من العديد من المهارات واألدوات التي تمكنها من االرتقاء

مبــادئ القــراءة والحســاب ،وتزويدهــن ببعــض الخبــرات

يبدأ بالمرحلة االبتدائية ،ويعتبر هذا

األسرية ومسئولياتها الوطنية.

بحياتهــا ومجتمعهــا .فالمرحلــة األولــى لتعليــم البنــات

الفنيــة والصحيــة ،وقد يســتمر وجود الفتاة في المدرســة

المجــال مــن المجــاالت التــي توجهت

وقــد تولت مهمة اإلشــراف على تلك المؤسســات لــدى وزارة التربيــة والتعليم إدارة

كان الهــدف منهــا اســتقطاب أكبر عدد مــن الفتيات نحو

 10سنوات(.)35

فيهــا الدولــة لتولــي دور رقابــي

التعليــم الخــاص ،وأصــدرت الحكومــة القوانيــن والقــرارات المنظمــة لعمــل ريــاض

واالعتمــاد علــى دور القطــاع الخــاص

األطفــال ،وعلــى وجــه التحديــد االشــتراطات التــي تحــدد كفــاءات وخبــرات الكــوادر

والمجتمــع المدنــي فــي تأســيس

التعليميــة المنتســبة لريــاض األطفــال ،وذلــك بالنظر إلــى أهمية هــذه المرحلة في

رياض األطفال ،حيث ارتفعت أعدادها

حياة اإلنسان التي يكتسب فيها األطفال المهارات االجتماعية والعملية ،وتتشكل

بشــكل مضطــرد وزادت أعــداد

فيها شخصياتهم.

التعليم برياض األطفال
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ومــع تطــور المفاهيــم والوعــي تطــورت وتنوعــت األهــداف
المجتمعيــة مــن التحــاق الفتيــات بالمــدارس فــي فتــرة
الثالثينيــات واألربعينيــات مــن القــرن الماضــي ،وقــد صاحــب
ذلــك وضــع شــروط اللتحــاق الفتيــات بالمــدارس ،وخاصة من
حيث الســن والذي تحدد بســن السادســة (لم يكن التعليم
في بدايته يحدد حد أدنى لســن البنات ،ثم حدد في ()1941
بثمانــي ســنوات؛ حيــث كان الهــدف اســتيعاب القــدر األكبــر
منهن).
وقــد اتجهــت مديريــة المعــارف فــي أوائــل األربعينيــات إلــى
تنظيم الدراسة وتحديد مدتها إلى سبع سنوات في البداية،
ثم تغيرت بعد فترة بســيطة فحددت مدتها بست سنوات،
كمــا اتجهت إلى تقســيم فترة الدراســة بالمرحلــة االبتدائية
إلــى قســمين ،وهمــا :األول ثالث ســنوات تقضيهــا التلميذة
في الروضة والمرحلة التحضيرية ،والثاني مدته أربع ســنوات
يخصص للدراسة بالمرحلة االبتدائية(.)36
ثم أخذت المواد الدراسية تتطور فأصبح يعطى لهن معظم
المــواد الدراســية المعروفــة حاليــً ،وكانــت اللغــة اإلنجليزيــة
تــدرس للصفــوف النهائيــة أي مــن الصــف الرابــع االبتدائــي،
مــع العلــم أن المناهج الدراســية التي كانت تــدرس للفتيات
تركــز بدرجة أكبر على اللغة العربية ،وإضافة دراســة التدبير
المنزلــي والحياكــة ،وذلك بهدف إعداد فتــاة قادرة على إدارة
األعمال المنزلية وتربية األطفال(.)37
وسرعان ما عمل القائمون على العملية التعليمية في ذلك
الوقت على توحيد التعليم بين الجنسين ،من حيث األهداف
والخطط والبرامج واالتجاهات إلى أوسع مدى مستطاع ،ومن
ثــم أصبحــت مديريــة المعارف تصــدر قرارات وأنظمــة موحدة
يتم تعميمها على مدارس البنين والبنات معًا(.)38

واستمر تطوير نظام التعليم ،وجاء قانون التربية والتعليم
عــام ( )1975ليعتبــر التعليــم االبتدائــي جــزءًا مــن التعليــم
األساسي ،ويصبح هذا التعليم األساسي ليس فقط مجانيًا
بــل وإلزاميــً( ،)39وأخــذت وزارة التربيــة والتعليــم تزيــد مــن
اهتمامهــا به وتطوره لرفع كفاءتــه وزيادة فعاليته ،وبعد إن
كان الهــدف مــن تعليم الفتاة هو إعدادهــا كي تكون زوجة
وأمــً وربــة منزل صالحة فقد امتد هذا الهدف ليصبح تعليم
المرأة إحدى ركائز النهضة التنموية التي تتم في البالد.
ثــم جــاءت فتــرة الثمانينيــات التــي تميــزت بالتطــور النوعي
فــي التعليــم االبتدائي باعتبــاره الركيزة األساســية للمراحل
التعليميــة األخــرى .وتــم تطويــر المناهــج فــي إطــار المنهــج
المتكامل القائم على الفلســفة الجديدة للتعليم االبتدائي
وأهدافــه .ومــن المشــروعات الرائدة فــي هذا المجــال إدخال
نظــام معلــم الفصــل بالصفــوف الثالثــة األولى مــن المرحلة
ابتداء من العام الدراسي ( )1984 - 1983بمواصفات
االبتدائية
ً
متطــورة في البناء وتنظيم الصفوف .واســتجابة لمتطلبات
هــذا النظــام لجأت الوزارة إلــى تأهيل المعلميــن والمعلمات
مــن حملــة بكالوريــوس التربيــة وفــي العــام ( )1986تخرجت
الدفعــة األولــى من معلمــي ومعلمات نظام معلــم الفصل،
وصاحــب ذلك تطوير نوعي في المناهج وأســاليب التدريس
والتقييم(.)40
وقــد تكللــت تلك الجهود بنمــو مطرد في عــدد الملتحقات
بمرحلــة التعليــم االبتدائيــة؛ وفــي بدايــة التســعينيات أخــذ
عــدد الفتيــات بالتعليــم االبتدائــي يقتــرب كثيــرًا مــن عــدد
الذكــور ،ففي مقابــل ( )32440من الذكــور ،كان عدد الفتيات
( ،)41()31560وقــد اقتربت نســبة اإلناث إلــى الذكور من الواحد
الصحيح في المرحلة االبتدائية حيث بلغت ( )0.997في العام
(.)2000 - 1999

جانب من االمتحانات
النهائية بإحدى
المدارس عام 1976

 36المرجع السابق.
عاما الستشراف األفق ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت  ،2003صـ .417
 37د .عبد الحميد المحادين ،الخروج من العتمة :خمسون ً
 38المرجع السابق.
 39مريم السليطي ،تطور نظم تعليم الفتاة في دولة البحرين خالل الفترة من  ..1984 - 1928عرض تاريخي ،مرجع سابق ،من صـ  30حتى صــ .37
 40بيانات المجلس األعلى للمرأة ،مرجع سابق.
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 - 2المرحلة اإلعدادية
جــاءت المرحلة اإلعداديــة لتعليم الفتيات في فترة متأخرة

للتدريــس حتــى أوائــل الســبعينيات ،حتــى تــم االعتمــاد

نســبيًا بالمقارنــة مــع المرحلتيــن االبتدائيــة الســابقة لهــا

على خريجات المعهد العالي للمعلمات ،ثم خريجات كلية

والمرحلــة الثانوية التالية لها ،فلم يكن للتعليم اإلعدادي

البحريــن الجامعيــة مــن المواطنــات البحرينيــات المؤهالت

وجــود ضمــن ســلم التعليــم قبــل الجامعــي حتــى أوائــل

تربويًا للتدريس ،حتى تم بحرنة معظم الهيئة التدريسية

الســتينيات مــن القــرن الماضــي؛ حيــث أضيفــت فصــول

فيها فيما بعد .

جديــدة خاصــة بهــذه المرحلــة إلــى المــدارس االبتدائيــة

وفــي العــام ( )1976صدر قرار من مجلس الــوزراء بمد فترة

والثانويــة قبل أن تصبح لها مدارس مســتقلة ويقبل في

الدراســة فــي المرحلــة الإعداديــة إلى ثالث ســنوات بدالً من

هذه المرحلة كل من أنهى المرحلة االبتدائية.

ســنتين ،ومــع بدايــة العــام الدراســي ( )1980 - 1979تــم

 - 3المرحلة الثانوية

()42

إحدى فصول المرحلة الثانوية عام 1967

ففي العام الدراسي ( )1962 - 1961قسم التعليم الثانوي

استحداث امتحان رسمي للصف الثالث اإلعدادي(.)43

مع دخول النصف الثاني من القرن العشــرين وبعد عشــر ســنوات

ونتيجــة لإلقبــال المتزايد على التعليم الثانــوي قامت مديرية

إلى مرحلتين اإلعدادية ومدتها ســنتان ،والثانوية ومدتها

وتشير اإلحصاءات التربوية إلى وجود نمو مطرد في حجم

من تدشــين مدرســة البنيــن الثانوية فــي ( )1940تفاعلــت عوامل

المعــارف بتطويــره وزيــادة عــدد ســنوات الدراســة فيــه ،فتــم

ثالث ســنوات ،وكان هذا التعليم منذ نشأته عامًا للجميع،

التعليــم اإلعــدادي بالنســبة للبنــات ،بما يدل علــى إعطاء

كثيــرة داخــل الحيــاة البحرينيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة ،فعــدد

إضافــة الصــف الثالــث الثانــوي فــي العــام الدراســي (- 1953

ونظامــه موحــد بين البنيــن والبنات ،وأهدافــه تتمثل في

الفتــاة مزيــدًا مــن فرص التعليم ،بحيــث أصبح حظها من

الطالبات بدأ يتزايد واإلقبال على التعليم صار أكبر وموقف األهالي

 ،)1954ثــم افتتــح فــي الســنة التالية الصــف الرابع بالمدرســة

إعــداد التلميــذات لمــا يمكنهــن مــن العمــل بعــد تدريــب

التعليــم اإلعــدادي متقار ًبــا مع حظ الفتــى ؛ إذ ارتفع عدد

بــدأ يتغيــر ،مما اســتدعى إحداث تغييــرات جوهرية فــي التعليم،

الثانوية ،وكانت الدراســة في هــذه الصفوف عامة؛ أي لم يكن

مهني أو إلى مواصلة الدراسة في المرحلة الثانوية العامة.

الطالبات من ( )258طالبة عام ( )1962 - 1961وهو ما يمثل

وكانــت الخطــوة األولــى الواضحة هي افتتاح قســم ثانــوي للبنات

هنــاك تفريع لهــذا التعليم؛ حيث كانــت الطالبة تحصل على

وكانت مناهج تلك المرحلة طبقًا لمناهج مصر حتى أوائل

نســبة ( )٪19.5مــن الملتحقيــن بهذه المرحلــة من البنين

فــي العــام الدراســي ( )1951 - 1950بمدرســة «فاطمــة الزهــراء

شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة .

السبعينيات ،حينما بدأت وزارة التربية والتعليم البحرينية

والبنــات ،ليصــل إلــى ( )8278طالبــة بمــا نســبته ( )٪45في

للبنــات» ،وكان عــدد الملتحقات بهذا القســم عنــد افتتاحه إحدى

وكانــت أهــداف التعليــم الثانــوي فــي ذلــك الوقــت تتمثــل

بوضــع مناهج هذه المرحلــة ،مراعية في ذلك ظروف البالد

العام الدراســي ( ،)1984 - 1983وتظهر بيانات اليونســكو

عشــرة طالبــة ونحــو أربــع معلمــات .وقد ســمي هذا القســم األول

واع بواجباتــه الوطنيــة ،وقــادر علــى تحمــل
فــي تنميــة جيــل ِ

والبيئة البحرينية.

لعــام ( )1991أن أعداد الفتيــات في التعليم اإلعدادي تكاد

للتعليــم الثانــوي للبنــات بالصــف الخــاص ( )Special classوكانت

مســؤولياته ،وتمكين كل طالب وطالبة من تنمية إمكانياته

وكذلــك اســتعانت مديريــة التربيــة والتعليــم فــي بدايــة

تتســاوى مــع أعــداد البنين ،فقــد بلغــت ( )11250فتاة في

الطالبات يلتحقن به بعد المرحلة االبتدائية مباشرة وكانت تدرس

بأقصى ما تؤهله له طاقته ،وإعداد الطلبة لاللتحاق بالجامعات،

ظهــور التعليــم اإلعــدادي بمدرســات مــن الــدول العربيــة

مقابل ( )11290فتى(.)45

فيــه مــواد عامة مشــابهة لمــا تدرس في مــدارس البنيــن الثانوية

ورفــع الوعــي الصحي لــدى الطلبــة والطالبــات ،وكذلك غرس

مــع بعــض المواد النســوية مثــل تربية الطفــل والتدبيــر المنزلي،

مواصفــات الشــخصية الجيــدة كالمثابــرة والتعــاون وحــب

وأضيف للصف الخاص في السنة التالية الصف الثاني الثانوي(.)46

الوطن(.)48

()44

()47
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وضمــت أول دفعــة خريجــات مــن المرحلــة الثانويــة عــام

الجديــدة للبنــات أوجــدت مديريــة المعارف قســمًا جديدًا

المعهد العالي للمعلمات .وظل التعليم

( )1956خمــس طالبــات ،وهــن( :صفيــة دويغــر؛ الشــيخة

بهذه المدرسة لدراسة التدبير المنزلي؛ حيث كانت تنقل

الثانــوي العــام بفرعيــه العلمــي واألدبــي،

منيــرة بنــت علي آل خليفة؛ مــي الشــيراوي؛ منيرة أحمد

إليه الطالبة بعد الصف الثاني الثانوي حسب رغبتها.

هــو التعليــم الوحيــد بالمرحلــة الثانويــة

فخــرو؛ نزيهــة علــى الرضوي) ،وتم إرســال كل من «صفية

وفــي العــام ( )1962 - 1961كان عــدد الملتحقــات بهذه

بمــدارس البنــات إلــى أن ظهــر التعليــم

دويغــر» و«مــي العريض» و«منيرة فخــرو» في بعثة إلتمام

المدرســة قــد زاد ،وتم تقســيم الدراســة بهــا بعد الصف

التجاري في أوائل السبعينيات.

دراستهن الجامعية في جامعة بيروت للبنات.

األول الثانــوي إلــى ثــاث شــعب ،وهــي :الشــعبة العامــة

ونتيجــة لزيــادة الوعــي المجتمعــي ارتفع

وفــي نهايــة ( )1956كان هنــاك ( )3923طالبــة فــي ()13

بفرعيهــا العلمــي واألدبــي ،والشــعبة التربويــة إلعــداد

عــدد الملتحقــات بالمرحلــة الثانويــة فــي

مدرســة ،وبلغ طاقم المدرسات ( )135مدرسة ( )94منهن

المعلمــات ،وشــعبة الفنــون المنزليــة  ،وبعــد تدشــين

العام الدراسي ( )1969 - 1968إلى ()453

بحرينيــات ،و( )41منهن من لبنان وســوريا واألردن ومصر

المرحلــة اإلعداديــة كان البــد مــن إجــراء تعديــل علــى

طالبــة أي بزيــادة بمقــدار ( )٪97.8خــال

والهند.

المناهج الدراسية وشروط القبول؛ إّذ أصبح هذا التعليم

خمــس ســنوات  ،ثــم ارتفــع مــن ()2797

وفــي أبريــل ( )1957غــادرت الســيدة «بلجريــف» البحريــن

يقبل الطالبة الحاصلة على إتمام الدراسة اإلعدادية أو ما

فــي عــام ( )1971إلــى ( )3925فــي عــام

لتحل محلها الســيدة «رفيقة نايــر» في أكتوبر من نفس

يعادلها.

( ،)1981فــي مقابــل ( )2435للبنيــن فــي

العــام كمديــرة للتعليم .وفي نهاية عام ( )1958بلغ عدد

وطبــق خــال عــام ( )1963نظــام الشــهادات التوجيهيــة

عام ( )1971و( )4520في عام (.)1981

الطالبــات ( )10952طالبــة بزيــادة قدرها ( )٪48عن الســنة

في مدرســة البنات الثانويــة بعد أن تم تطبيقه بمدارس

واســتمر هذا العدد في النمو حتى تكافأ

الســابقة ،وتخرجــت تســع طالبــات مــن الثانويــة ذهبــت

البنين؛ حيث أضيفت ســنة إلى المرحلة الثانوية ســميت

مع نسبة التحاق الذكور بالمرحلة الثانوية

إحداهــن للدراســة فــي العــراق ،والتحقــت أربعــة منهــن

بالتوجيهيــة ،وتــم إبعــاد التدبيــر المنزلــي مــن مدرســة

فــي العــام ()1991؛ حيــث بلغــت الفتيــات

بالتدريــس ،أما األخريات فالتحقــن بمجاالت عمل تطوعية

البنــات ،ممــا قرب مناهج البنات من مناهــج البنين ،وأتاح

الملتحقــات بالتعليــم الثانــوي فــي هــذا

اجتماعية ،كما فتحت دراسة مسائية للمدرسات لتحسين

فرص تعليم متكافئة بين الجنسين ،وبالتالي فتح أمام

العــام ( )6048في مقابــل ( )6510بنين ،

مســتواهن العلمي والتربوي في المنامة والمحرق ،وكن

الفتاة مجاالت العمل والتوظيف شأنها شأن الفتى(.)51

واعتبــارًا مــن العــام ( )1992أخــذ عــدد

يتلقين دروســً في علم نفس الطفل ،وأساليب تدريس

وبعد اســتبعاد التدبير المنزلي اقتصــر التعليم الثانوي

الفتيات فــي التعليم الثانــوي يفوق عدد

اللغة العربية واإلنجليزية والرياضيات(.)49

علــى العلمــي واألدبــي ،إضافة إلى قســم المعلمات الذي

البنين ،وشهد عقد التسعينيات تجديد

وقد اســتمرت الدراســة عامــة لجميع الطالبــات في جميع

شــهد إقبــاالً
متزايدا عليه؛ حيث أخذ يمــد مديرية التربية
ً

وتطويــر التعليــم الثانــوي فــي محتــواه

الصفــوف بالمدرســة الثانويــة للبنات حتى عــام (- 1959

والتعليــم بمعلمــات مؤهــات للتدريــس فــي المرحلــة

ووســائله وبنيتــه وتبني نظام الســاعات

 ،)1960غيــر أنــه بعــد االنتهاء مــن بناء المدرســة الثانوية

االبتدائيــة ،ولكنــه ألغــي فــي العــام ( )1967إثــر افتتــاح

المعتمــدة بهـــدف تجويــــــد مخرجـــــات

()50

()52

()53

التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل.

طالبات المرحلة الثانوية خالل االمتحانات النهائية عام 1976

 49المرجع السابق( .بتصرف)
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الفصل الثاني
تنمية القدرات والمهارات األساسية للمرأة البحرينية

38

39

40

كان اهتمام المرأة بدخول سوق العمل ،لرفع مستوى

تأسســت هــذه الحركــة فــي ينايــر ( ،)1970وهــي الريادة

معيشــتها ومعيشــة أســرتها ،أحــد أهــم دوافعهــا

التــي أهلت البحرين الحتضان حركة المرشــدات العربية

للتعليــم ،ولمــا كان ســوق العمــل فــي مســتهل

من ( )1988حتى (.)1996

نهضــة البحريــن االقتصادية قد اتســم بزيادة الطلب

ومنــذ البدايــة ،كانــت مــدارس البنــات بيئــة مناســبة

علــى العمالــة الفنيــة ،فقــد وجــدت المــرأة أن الفرصة

للثقافــة واألنشــطة الفنيــة واألعمال اليدويــة التي تقام

قــد غــدت مهيــأة لها ،خاصة مــع تقبــل المجتمع لها،

لهــا المعارض .وفي االحتفــاالت التي كانت تقيمها هذه

فكانــت البدايــة لدخــول الفتيــات التعليــم الصحــي

المدارس سنويًا تقدم أعمال البنات المسرحية واألشعار،

منــذ نهاية خمســينيات القرن الماضــي ،تاله التعليم

وكانــت تحظى بحضور نخبة المجتمــع البحريني ،وعلى

التجاري مع بداية السبعينيات ،ثم التعليم الفندقي،

رأسها قرينة حاكم البالد.

ثم الصناعي في مجال األنسجة والمالبس.

وإدراكًا مــن المــرأة البحرينيــة أن األمية هــي أكبر عوائق

وعندمــا أخــذ التعليم الحكومــي النظامــي للفتيات

التنميــة ،وأن القضــاء عليهــا يســاعد فــي نمــو وعيهــا،

فــي االنطــاق ،تواكبت معه النهضــة الرياضية .ومنذ

ويعــزز مشــاركتها اإليجابيــة تجــاه أســرتها والمجتمــع؛

أربعينيــات القــرن الماضــي كانت التمرينــات الرياضية

فقــد كانت حريصة علــى التفاعل مع جهــود الجمعيات

تمــارس يوميًا في مدارس البنات ،بل شــاركت البنات

النســائية للقضاء على هذه اآلفة االجتماعية حين بدأت

فــي تمرينــات رياضيــة أمــام الجمهــور ،وغــدت التربية

هذه الجهود في أوائل الســتينيات .ومن جانبها قامت

الرياضيــة منهجــً ونشــاطًا متنوعــً لهــا إدارتها التي

وزارة التربيــة والتعليــم بتقديــم الدعم الفنــي والمادي

تتابعهــا ،إيمانــً بمبــدأ العقــل الســليم في الجســم

لهــذه الجهــود إلــى أن تولــت مســؤولية تعليــم الكبــار

السليم.

مســتعينة بخبــرات اليونيســكو ..وســنة بعــد األخــرى

ومع نمو الحركة الكشفية نمت الحركة اإلرشادية من

أخــذ معــدل األميــة فــي التضــاؤل ..وكانــت هــذه هــي

مرحلة البراعم إلى مرحلة الزهرات إلى المرشدات إلى

خــال مــن األميــة األبجدية ،بل
البدايــة لمجتمــع بحرينــي
ٍ

الجــواالت .وكان للمــرأة البحرينية الريادة خليجيًا حين

والحاسوبية.
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أو ً
ال:
التعليم المهني والفني
فــي فترة اتســمت بتصاعــد وتيرة التنميــة االقتصاديــة وزيادة

ومــع توالــي خطوات تطوير التعليم الثانــوي تم إدخال مجاالت

الطلــب علــى العمالــة الفنيــة والمهنيــة ،اهتــم القائمــون

مهنيــة جديــدة فــي إطــار تطويــر هــذا النــوع مــن التعليــم،

علــى نظــام التعليــم بضــرورة تطبيــق نظــام التعليــم الفني

كالتعليــم التجــاري الذي ظهــر للبنات في ( 1أكتوبــر ،)55()1970

الــذي يوفــر للمجتمــع األيــدي الماهــرة والفنية ،فتم اســتحداث

كما تم إيجاد مجاالت دراسية مستحدثة منها ما هو مخصص

المدارس الفنية .وكانت البداية في عام  1936حينما تم إدخال

للبنــات كفــرع األنســجة والمالبــس ،وكذلــك فرعــا الفندقــة

التعليم المهني إلى مدرسة المنامة والمحرق ،وكان ذلك في

والتمريض اللذان كانت دراستهما متاحة للبنين والبنات على

مجــال النجــارة واألعمــال الميكانيكية البســيطة ،وتم توظيف

حد سواء.

اثنيــن من المدرســين العرب لهذا الغــرض ( ،)54ولم يكن آنذاك

وفيمــا يلي نســتعرض أبــرز الخطوات التي تمت بشــأن تطوير

للفتيات ّ
حظ من هذا النوع من التعليم في بداية األمر.

التعليم الفني للبنات:

 - 1التعليم التجاري
صورة توضح عمل المرأة في القطاع التجاري في السبعينات

ارتبــط التعليــم التجــاري ببدايــات تحــول البحريــن إلى مركز

الذكور واإلناث على حد ســواء لكســب فرص العمل النوعية

حيــث بــدأ التعليــم التجــاري اعتبــارًا مــن العــام الدراســي

وفــي نهايــة الســتينيات ،ومــع تطــور الحيــاة التجاريــة

مالي إقليمي منذ خمسينات القرن الماضي ،عندما أصبحت

التي توفرها المصارف والمؤسسات المالية ،وهذا َّ
مثل بوادر

( )1953\52حين افتتح فصل واحد بمدرســة المنامة الثانوية

واالقتصاديــة فــي البــاد تزايد الطلب علــى خريجي التعليم

البحرين وجهةً لكثير من المصارف والمؤسسات المالية في

تشــكل الخبــرات الوطنيــة البحرينية في المجــال المصرفي

للبنين ،التحق به عدد من الطلبة ال يتجاوز ثالثة عشر طالبًا،

التجــاري ،وظهــرت الحاجة إلى تطويره كمــً ونوعًا ،األمر الذي

المنطقــة والعالم ،وحاجة تلك المؤسســات لتوظيف كوادر

والمالــي ،والتــي لعبــت دورًا كبيــرًا فــي وقــت الحــق بتعزيــز

وبقــي على هــذه الحال حتــى أوائل الســتينيات؛ حيث زادت

دفع وزارة التربية والتعليم إلى التوسع فيه؛ فأنشأت قسمًا

محليــة تنهــض بمتطلبــات مختلــف عملياتها التشــغيلية،

ريــادة البحريــن فــي مجــال الصناعــة الماليــة والمصرفية في

الفصول ،وأصبح هناك قسمًا تجاريًا قائمًا بذاته ،وكانت مدة

تجاريــً آخــر للبنيــن فــي العــام ( ،)1970 - 1969وأدخــل هــذا

فحــدث تســارعًا فــي التوجــه نحو التعليــم التجــاري من قبل

المنطقة.

الدراســة ســنتين فقط بعــد المرحلة اإلعداديــة ،ثم أصبحت

النــوع مــن التعليــم ألول مــرة في مــدارس البنات فــي العام

ثــاث ســنوات
ابتــداء مــن العــام الدراســي (،)1967 - 1966
ً
ُيعطى الطالب بعدها شهادة دبلوم الثانوية التجارية (.)56

(.)1971 - 1970

54
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وبهــدف تطويــر التعليــم التجاري بــدأ االهتمام

كاملــة؛ اثنتــان للبنــات وواحــدة للبنيــن .وثالثة

بتعليــم المــواد التجاريــة باللغــة اإلنجليزية في

أقســام تجاريــة للبنين تحتوي علــى ( )68فص ً
ال،

العام الدراسي (.)1974 - 1973

و( )5أقســام تجاريــة للبنــات تحتــوي علــى ()82

يتعد نصيب الفتاة من هذا التعليم
وبينما لم
َ

فص ً
ال دراسيًا .وتم طرح منهج لتدريس الحاسب

فــي البداية ( )٪8,3ارتفعت النســبة إلى ()٪47,5

اآللي في مدرســة المنامة الثانوية التجارية ،كما

فــي العــام ( ،)1977 - 1976ويرجــع الفضــل فــي

تــم إدخــال مــادة قانــون العمــل للصــف الثالــث

ذلك إلى تغير النظرة المجتمعية إلى مشــاركة

تجاري.

المــرأة فــي األعمــال المكتبية والســكرتارية في

وتوســعت الــوزارة فــي تدريس المــواد التجارية،

القطاعيــن العام والخاص حتى أصبحت نســبة

كاالقتصــاد اإلســامي واألعمــال المكتبيــة

الطالبات تفوق الطلبة.

واإلدارية ،كما تأسســت مدرســة مدينة عيســى

ونتيجــة لهــذا التغ ّير تــم دمج هذا المســار في

الثانويــة التجاريــة للبنات في عام ()1987 - 1986

مرحلــة الثانويــة العامة في العــام ()1970؛ حيث

وبلــغ عدد طالباتها ( )860طالبة ،وبعدها بعام

تــم افتتــاح القســم التجــاري بمدرســة الحــورة

واحــد فقط تفــوق عــدد الطالبات فــي التعليم

اإلعداديــة للبنــات فــي أكتوبــر ( )1970بفصــل

التجــاري علــى عــدد الطلبــة الذكــور حيــث بلــغ

واحــد فقط ،كمــا تم افتتاح قســم تجاري جديد

عددهــن ( )1993مقابــل ( )1542طالبــً فــي هذا

بمدرســة الرفــاع الغربــي للبنــات فــي العــام

العــام ،وفــي بدايــة العــام ( )1993 - 1992بــدأ

( .)1978وفــي الثمانينيــات أخــذ اإلقبــال يشــتد

تطبيق نظام الســاعات المعتمدة والذي واكبه

علــى هــذا التعليم ،وزادت تخصصاته لتشــمل،

استحداث تخصصات جديدة في مدارس البنات.

السكرتارية ،والمحاسبة ،والتخصص العام.

ومنذ منتصف التســعينيات بدأت مرحلة أخرى

وفي أكتوبر عام ( )1982أصبحت هناك مدرسة

من المســاعي لتطوير التعليم التجاري تطويرًا

ثانوية تجارية فقط هي «مدرسة الحورة الثانوية

شام ً
ال يعتمد على العلوم التقنية في مناهجه

التجارية للبنات».

وطــرق تدريســه وعلــى التدريــب الميدانــي في

وفــي العــام ( )1984تم افتتاح فــرع تجاري جديد

مواقــع العمــل ،وبدأ تنفيــذ المرحلــة األولى من

في مدرســة جد حفص الثانويــة للبنات ،وبذلك

هذا التطوير خالل العام الدراسي ()1999 - 1998

صــار التعليــم التجــاري يضم ( )3مــدارس تجارية

في جميع المدارس الثانوية التجارية بالبالد(.)57
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مريم السليطي ،مالمح عن تطور التعليم في مملكة البحرين خالل القرن العشرين لألعوام من ( ،)2000 - 1900البحرين.2002 ،

 - 2التعليم الفندقي
صورة حديثة في إحدى معاهد الفندقة في البحرين

بالنظــر لكــون قطــاع الســياحة يعــد مــن أهــم األنشــطة

مســجلة بمســار الفندقــة (ما قبــل الجامعي) خــال الفترة

االقتصاديــة فــي البحريــن ،وأحــد مصــادر الدخــل الوطنــي

من (.)1987 - 1983

توجهــت الحكومــة البحرينية إلى هذا النــوع من التعليم؛

وفــي العــام ( ،)1976تــم إنشــاء مركــز التدريــب للتمويـــــن

وكانــت البدايــة ،إنشــاء معهــد البحريــن للفندقــة عـــــام

والفندقــة ،كأول مركــز خليجــــــي وثانــي مركــــــز عربــي

( ،)1975وكان المعهــد تابعــً لــوزارة اإلعــام قبــل أن تتــم

ُيعنــــــى بتدريب الكوادر المحليـــة في مجـــــاالت الضيافـــــة،

خصخصتــــــه ،وقد بلغ عــدد الطالبات بحســب اإلحصائيات

والــذي تم تنفيــذه بالتعاون بين وزارتــي التربية والتعليم

الرســمية لــوزارة التربيــة والتعليــم حوالــي ( )93طالبــة

واإلعالم.
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ويحصل الخريج على شــهادة دراســة الثانوية
العامة/فــرع الفندقــة ،وقــد تمــت خصخصتــه
وتحويلــه عــام ( )1997إلــى كليــة الخليــج
للضيافــة والســياحة بالتعــاون مــع جامعــة
مانشســتر البريطانيــة ،ولكن أغلقــت الكلية
في العام (.)2007
فيما تأســس المجلــس النوعــي للتدريب في
قطــاع الضيافة العــام ( )1979ويتبع للمجلس
األعلــى للتدريــب المهنــي ،والــذي كان يتبــع
وزارة العمــل ،ثــم أصبــح يتبع صنــدوق العمل
(تمكيــن) عــام ( ،)2015ويقــوم بالتدريــب
والتوظيــف وابتعــاث الملتحقيــن لــدورات
بالخارج.

 - 3تعليم األنسجة والمالبس
صورة ألحد فصول معاهد الفندقة في البحرين

وفي عام ( ،)1999تأســس معهد بيسان إلدارة

قطــاع الضيافــة والفندقة ،وتعتبر الكلية خطوة عملية إلحياء معهد الفندقة خالل

الضيافــة وهــو معهــد خاص ،وحــل محله منذ

فترة الثمانينيات والتسعينيات.

عــام ( )2008معهد البحرين للضيافة والتجزئة

وتخضع الكلية إلدارة هيئة البحرين للسياحة وبالتعاون مع شريك من فرنسا كلية

وهــو غير حكومي يقوم بتدريب الشــباب في

( )Vatelالمتواجــدة فــي  30دولــة ،وتعد من أهم المؤسســات التعليمية الفرنســية

مختلف قطاعات الضيافة والتجزئة والســياحة

في قطاع إدارة الضيافة.

بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة،

وتتبــع كليــة ( )Vatelأســلوب التعليم االحترافي عبر التركيز علــى المنهاج النظري

ويتبع وزارة العمل والتنمية االجتماعية (.)58

خصيصــا لهــذا الغــرض؛ وذلــك
والتطبيقــات العمليــة ضمــن مرافــق تــم إعدادهــا
ً

وفــي ســياق تطويــر المســار األكاديمــي فــي

لتمكيــن الطلبــة والطالبــات مــن التــدرب بشــكل احترافــي( ،)59وقد بلــغ وصل عدد

هــذا المجــال الواعــد ،تم إنشــاء كليــة ()Vatel

الطالبات المســجالت في العام الدراســي ( )2019 - 2018لنيل شهادة البكالوريوس

الفندقيــة ،بهدف تهيئة كوادر متخصصة في

في إدارة الفنادق الدولية من كلية ( )Vatelحوالي ( )8طالبات.

58

بــدأت صناعــة المالبــس فــي البحريــن العــام ( )1975علــى

وبلــغ عــدد الملتحقــات بهذا النوع مــن التعليم الفني من

نطــاق ضيــق ،ثــم توســعت تدريجيــً لتتحــول إلــى صناعــة

عــام ( )1982وحتــى عام ( )2009حوالــي ( )3014وفقًا ألحدث

منظمــة فــي المملكــة ،وفي ضــوء ذلــك ،تم إدخــال مجال

األحصائيــات الصــادرة عــن وزارة التربيــة والتعليــم( ،)60فيما

األنســجة والمالبــس بمــدارس البنــات وأضيــف للمرحلــة

بلغ عدد الطالبات الخريجات من تخصص أنســجة ومالبس

الثانويــة بهــدف تخريــج الفتيــات الراغبــات فــي العمل في

من الجامعة الملكية للبنات حوالي ( )40خريجة.

مجــال خياطــة المالبــس وذلــك في العــام الدراســي (1982

ومما تجـــــدر إليه اإلشـــــارة ،فقد بلغ عـــــدد العامليــــــــن في

 ،)1983 -واشــتملت الخطــة الدراســية علــى المــواد التــي

هــذا التخصــص نحــو ( )3025بحرينيــً منهــم نحــو ()٪98

يدرســها الطلبــة والطالبــات الملتحقــون بفــروع التعليــم

من النســـــاء ،كمــــــا مثلت صناعة المالبــس نحو ( )٪50من

الثانــوي األخــرى طــوال الســنوات الثــاث إلــى جانب دراســة

الصــادرات غيــر النفطيــة العــام ( )2003أي نحــو ( )٪3,9مــن

مــواد نظريــة وعمليــة تتعلــق بتصميــم األزيــاء والخياطة،

الناتج المحلي اإلجمالي.

هيئة تنظيم سوق العمل ،عزوف بحريني خلفه ضعف الراتب وضيق النظرة االجتماعية ،تمام أبو صافي.2008\11\27 ،
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إحدى صفوف تعليم الخياطة في السبعينات
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توفيــر ما تحتــاج إليه البالد مــن ممرضات

 - 4التعليم الصحي

وممرضيــن بحرينييــن مؤهليــن ،خاصــة
وأنــه وجد بــأن ( )٪10فقط من الممرضات

يعد التعليــم الصحي من التخصصات

الالتــي يعملــن بالمستشــفيات والمراكز

التــي القــت إقبــاالً مــن البنــات فــي

الصحية آنذاك هن من البحرينيات.

مســتوى التعليــم مــا قبــل الجامعــي،

وتحــول تخصــص التمريــض العــام إلــى

والمالحــظ أنــه لــم يقتصــر علــى

أحد األقســام األساسية في كلية العلوم

التمريــض ،وإنمــا تضمــن عــدة مجــاالت

الصحيــة حيث تتــاح الفرصــة للمتفوقين

وصلــت إلــى مســتوى المشــاركة فــي

مــن الجنســين مــن خريجــي التعليــم

العمليــات المختلفة المســاندة للطب،

الثانــوي (فــرع التمريــض) بمواصلــة

وقــد بدأ عمل المــرأة البحرينية ودورها

دراستهم لمدة سنتين بعدها يحصلون

فــي القطــاع الصحي في العــام ()1941

علــى شــهادة «مشــارك فــي علــوم

عندمــا تم تعيين أول ممرضة بحرينية

التمريض»؛ ليعملوا بعد ذلك كممرضات

مؤهلة .وقد افتتحت مدرسة التمريض

أو ممرضين قانونيين(.)61

عام ( )1959عندما اتجهت وزارة الصحة

وتعمــل المــرأة فــي وقتنــا الحاضــر ،فــي

إلــى إعداد فئــة الممرضين والممرضات

العديــد مــن المهــن الصحيــة ،كفنيــة

من أبناء الدولة إلحاللهم محل األجانب،

مختبــر وأشــعة وأســنان وعــاج طبيعي

وحينهــا لم يتم تحديد شــروط معينة

فــي المستشــفيات والعيــادات الصحية،

للقبــول ،وكان التعليــم فيهــا مجانيًا،

وهو ما ساهم إلى حد كبير في النهوض

ومــدة الدراســة خمــس ســنوات ،وكان

بالخدمات الصحية في مملكة البحرين.

أكثــر الطالبــات مــن خريجــات المرحلــة

وعلى الصعيد اإلقليمي والدولي ،للمرأة

االبتدائية واإلعدادية.

دور بارز من خالل توليها لمناصب عدة في
المكتب التنفيــذي لمجلس وزراء الصحة
بدول الخليج العربي ،والمكتب اإلقليمي
جانب من إحدى المحاضرات لعدد من طالبات التمريض

تدريب الممرضات في مستشفى السلمانية عام 1977

لمنظمــة الصحــة العالميــة ،وعملهــا مــع
المؤسسات الدولية ذات العالقة بالمجال
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وقــد التحقــت بالمدرســة فــي بدايــة

حتى العام ( ،)1971حينما تقرر االرتفاع بمستوى الدراسة إلى مستوى التعليم العالي.

ابتــداء من عام
وواصلــت الدولــة جهودهــا بدعــم برنامج العلــوم الصحية بالمرحلــة الثانوية
ً

الصحــي ،وســجلت البحريــن تعييــن أول

افتتاحها خمس طالبات فقط ،ثم تطور

وفي العام ( )1973انتقلت مدرسة التمريض إلى مبنى حديث باسم مدرسة «يوسف بن أحمد

( ،)1980بإضافته كفرع من فروع التعليم الثانوي ،وإدخال تخصصات مهنية جديدة منها فرع

وزيرة صحة على المستوى العربي وذلك

هذا النوع من التعليم وأعيد النظر في

كانو» للتمريض ،واقتصرت على مهنة التمريض فقط حتى عام ( )1976حين أنشئت الكلية

التمريــض ،وكان الهــدف من إدخــال هذا التخصص بجانب الفروع األخرى في المرحلة الثانوية

في العام .2004

شروط القبول فيه بحيث ال يقبل فيه إال

الصحيــة ،واتجهــت إلعداد كــوادر بحرينية في مجــال التمريض والمختبر واألشــعة والصيدلة

خريجات المرحلة اإلعدادية ،واستمر ذلك

والتفتيش الصحي وغيره.
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ثاني ًا:
الرياضة والحركة الكشفية والفنية

إحدى المهرجانات الرياضية والفنية في مدارس البنات

صاحــب النهضــة التعليميــة فــي البحريــن نهضــة رياضيــة،

وممارســة العديــد مــن األلعــاب الرياضيــة الجماعيــة والفردية

تدريــس األلعاب الرياضيــة للطلبة عن طريق أســاتذة البعثة

مســماها إلــى إدارة التربيــة الرياضيــة والكشــفية فــي العام

فعندمــا أخــذ التعليم في البالد طابعــه الحكومي النظامي

وتنظيــم المســابقات الرياضية بالمــدارس االبتدائية للبنين،

المصريــة حتــى عــام ()1951؛ حيــث تــم تدريــب المدرســين

(.)1975

شــقت التربية الرياضية طريقها جنبًا إلى جنب مع التعليم،

ومــدارس البنــات .ومــع انتهــاء العــام الدراســي ( )1948أقيم

البحرينيين على إقامة المهرجانات الرياضية ،وتكوين الفرق

وفــي بدايــة الثمانينيــات ،أدخلــت العديــد مــن التعديــات

وكان ذلــك فــي عــام ()1919؛ حيــث بــدأت فــي ذلــك العــام

المعرض التقليدي لمدارس البنات ،وكان الجديد فيه ،تقديم

الرياضــة المدرســية فــي مختلــف األلعــاب الرياضيــة وإقامــة

علــى مناهــج التربيــة الرياضية وأنشــطتها المتنوعة ســواء

الدراســة النظاميــة فــي ربــوع مدرســة الهدايــة الخليفيــة

تمارين رياضية اشترك في تنظيمها عدد من هذه المدارس،

الدورات التدريبية للمراحل الدراسية خالل العام (.)1966

الداخلية أو الخارجية التي تشــارك فيها المدارس الحكومية،

للبنين بالمحرق ،وكان الشكل الغالب على تدريس الرياضة

وكانــت المــرة األولى التي تــؤدي فيها البنــات تمارين رياضية

ومــن ثم تم اســتحداث تنظيم خاص للتربيــة الرياضية على

كما اســتحدث في التســعينيات عدد من األنشطة الرياضية

المدرسية باإلضافة إلى ممارسة كرة القدم.

أمام الجمهور ،ولقت ترحيب من أولياء األمور .

هيــكل مديريــة التربيــة والتعليــم لالضطالع بمســؤولياتها

والمســابقات وكــؤوس للمــدارس المتفوقة رياضيــً وتطوير

وفي العام ( ،)1943كانت التمارين الرياضية تمارس يوميًا في

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لم يكــن يوجــد منهج دراســي مقرر

تجــاه هــذا النشــاط ،تحــول الحقــً إلدارة للنشــاط الرياضــي

مراكز التدريب والمنتخبات المدرســية ،وتسعى الوزارة حاليًا

مــدارس البنــات ،ومع قدوم أول بعثة مصريــة للتدريس عام

للتربيــة الرياضيــة في بدايات التعليــم النظامي ،وإنما كانت

والكشــفي علــى الهيــكل اإلداري لــوزارة التربيــة والتعليــم

إلــى تطويــر برامــج التربيــة الرياضيــة وأنشــطتها واالرتقــاء

( )1946بــدأت الحركــة النظاميــة للتربيــة الرياضية؛ وتم نشــر

تُعطى بعض المحاضرات للمدرســين أســبوعيًا حول كيفية

بعــد صــدور قــرار لمجلس الــوزراء في العــام ( ،)1972ثم تغير

بمناهجها وتطوير دروسها بشكل نوعي(.)63
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الحركة الكشفية
أمــا الحركــة الكشــفية فــي
البحريــن فيرجع تأسيســها إلى
العــام ()1927؛ حيث تكونت أول
فرقة كشفية بالمدرسة الغربية
االبتدائيــة للبنيــن بالمنامــة،
وتولت مديرية المعارف باإلشراف
على الحركة الكشفية في البالد
التــي أخذت في التطــور والنمو
طابور المرشدات في إحدى المدارس عام 1977

وأصبــح لهــا قســم مســتقل
ضمــن إدارة النشــاط الرياضــي
والكشــفي ،لتتحــول فيما بعد

وقــد انعكــس ذلــك التنظيــم للحركة اإلرشــادية فــي البحرين

إلــى إدارة التربيــة الرياضيــة

على التنظيم أو الفرع النسائي من الحركة ،حيث ضمت مرحلة

والكشــفية فــي عــام (،)1975

البراعم وتمتد إلى مرحلة الروضة ،ومرحلة الزهرات في المرحلة

وليبــرز دور وأنشــطة الحركــة

االبتدائيــة ،وبعدهــا المرشــدات بالمرحلــة اإلعداديــة والثانوية،

الكشــفية بشــكل أكبــر مــن

وأخيرًا الجواالت في المرحلة الجامعية.

خــال إســهاماتها وفعالياتهــا

وقد تأسســت هــذه الحركة في ينايــر ( ،)1970بتكوين ( )3فرق

المتعــددة التــي تشــارك فيهــا

للمرشــدات في المدارس الثانوية وهي فرقة أوال في مدرســة

سواء داخل البالد أو خارجها.

المنامة الثانوية ،والشــعلة بمدرســة الحــورة الثانوية ،والعروبة
فــي مدرســة المحــرق الثانوية ،وفــي عــام ( )1971تكونت باقات
الزهــرات فــي المــدارس االبتدائية في المدن والقــرى ،وفي عام
( )1976انتشــر نشــاطها في جميع المدارس الحكومية ،وبعد
ذلك قامت وزارة التربية والتعليم وهي راعية حركة المرشدات

بتخصيص مقر دائم لها ،وتفريغ بعض القائدات لتولي
مهمة اإلشراف والمتابعة لجميع الفرق.
واعتمــدت برامج المرشــدات فــي البحرين منــذ البداية
على كل ما هو نافع لخدمة الفتيات من الناحية العقلية
والدينيــة والصحيــة والبدنية واالجتماعيــة ،مراعية في
ذلــك جميــع واجباتهــا األساســية التــي يفرضهــا نظام
المرشــدات في جميع مراحله ،وتعقد حركة المرشدات
دورات ودراســات تدريبيــة داخليــة وخارجيــة لقائــدات
المرشــدات لرفــع كفاءتهــن القياديــة ،كمــا تشــارك
مرشــدات البحريــن فــي كل مخيــم داخلــي أو خارجــي
لتدريب الفتيات على الثقة واالعتماد على النفس(.)64

جانب من فعالية تحية العلم لكشافة البحرين
 64مريم السليطي ،مالمح عن تطور التعليم في مملكة البحرين خالل القرن العشرين ( ،)2000 - 1900مرجع سابق ،ص ( .52 - 50بتصرف)
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ثالث ًا:

وقــد احتضنــت البحريــن مقــر حركــة المرشــدات العربية في
الفتــرة مــن العــام ( )1988إلــى العــام ( ،)1996وكانــت األميــن
العام لرابطة رواد كشــافة ومرشدات البحرين القائدة «فوزية

القضاء على األمية
وتعليم الكبار

أمين» .كما تمت االستعانة بالخبرات البحرينية لتأسيس حركة
المرشدات في دول الخليج ،منهن القائدة «فائقة أمين» رئيسة
مرشــدات البحرين في حينه ،التي أوكلت لها مهمة اإلشــراف
على تشكيل الطالئع والسداسيات من الزهرات والمرشدات
في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

 1ـ محو األمية

وعلــى صعيــد األنشــطة الفنيــة فقــد كانــت مــدارس البنــات
بيئــة مثالية لممارســة األنشــطة الثقافية والفنية ،ونشــطت
فيهــا األعمــال اليدويــة والمعــارض كمــا نشــطت التمثيليات
والمسرحيات؛ ففي سنة ( )1938قدمت مدرسة بنات المحرق

يعتبــر القضــاء علــى األميــة واحــدة مــن

مســرحية مــن إعداد «وفيقــة صواف» المديــرة ،وهي «الوصي

اإلنجازات المهمة التي حققتها البحرين في

الخائن» ،وقد مثلت فيها الشيخة «لولوة بنت محمد آل خليفة»

مســيرتها التعليميــة؛ إذ تشــير إحصــاءات

وأختها الشيخة «حصة» و«فاطمة الفايز» و«سكينة القحطاني»

التعــداد العــام للســكان لعــام  2001إلــى

و«فاطمة الزياني» وأخريات ،وحضرت العرض الشيخة «عائشة

أن نســبة معرفــة القــراءة والكتابــة لــدى

بنــت راشــد آل خليفــة» قرينــة الحاكــم الشــيخ «حمــد» ،وفــي

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة تكرم
السيدة فوزية أمين في يوم المرأة البحرينية 2012

مايو ( )1941أقامت مدرســة البنات بالمحرق مســرحية «محبة

صورة لصفوف محو األمية عام 1973

البحرينييــن قــد بلغــت لــدى اإلنــاث ()٪99.3

دارســة فــي مقابــل ( )125من الرجال ،واســتمر نشــاط هــذه اللجنة حتــى العام

ولدى الذكور (.)66( )٪99.2

( )1974 - 1973حين تولت وزارة التربية والتعليم مسؤولية تعليم الكبار(.)67
وفــي عــام ( )1975 – 1974قــام خبيــر من اليونســكو للتخطيــط التربوي بوضع

الوالدين» وحضرتها أيظًا قرينة الحاكم الشيخة «عائشة» ،كما
كان أيظــً مــن األنشــطة الفنية الشــائعة في مــدارس البنات

ويرجــع تاريــخ البــدء فــي تعليــم كبــار

اســتراتيجية جديدة تســتهدف إزالــة أمية جميــع البحرينييــن والبحرينيات في

األنشطة األدبية كتأليف الشعر وإلقاء القصائد مثل القصيدة

النســاء ومحــو أميتهــن فــي البحريــن إلــى

ســن ( )44 - 10خــال ( )5ســنوات للذكــور و( )10ســنوات لإلنــاث مــع عدالة توزيع

التــي ألفتهــا «بهيــة الجشــي» ونشــرتها مجلــة البحرين في

أوائــل الســتينيات؛ حيــث تبنــت الجمعيــات

مراكــز وفصول محو األمية بين المناطــق وبين الذكور واإلناث ،وتطوير محتوى

مايــو ( ،)65()1958وفي الســتينيات وبالتحديــد في عام ()1968

النسائية العديد من المبادرات ،وفي العام

برامج محو األمية ،مع إعطاء برامج محو أمية اإلناث اهتمامًا خاصًا.

ســاهمت مدارس البنات في تقديم فقرات موســيقية وفنية

( )1971تشــكلت «اللجنة األهلية المشتركة

والمالحظــة الجديــرة بالذكر هنا ،بأنه خــال الفترة من ( )1973حتى ( )1997ارتفع

في أول عيد للعلم والذي أقيم في مدرســة المنامة الثانوية

لتعليــم الكبــار» ،وكان مــن أبــرز أعمالهــا

عدد مراكز اإلناث في مقابل مراكز الذكور ،كما تزايد عدد المدرسات في مقابل

للبنين ،واســتمرت األنشــطة الفنية بتسارع حتى أقيمت في

فتــح ثمانيــة فصــول للنســاء بلــغ عــدد

عدد المدرســين ،وتواصلت الجهود الوطنية في هذا الشــأن ،فتكاد أن تنعدم

عــام ( )1985الدورة األولى لمهرجان المســرح المدرســي الذي

المســتفيدات منهــا في هذه الســنة ()280

نسبة األمية في مملكة البحرين بين أوساط المواطنين.

استمر حتى يومنا هذا ،وبلغ عدد المدارس المشاركة في آخر
دورة للمهرجان عام ( )2018حوالي ( )85مدرسة.
قصاصة في جريدة البحرين تنشر صحفي عام  1938عن مسرحية الوصي الخائن

 66تقرير مملكة البحرين ،مرجع سابق.
67جامعة الدول العربية ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،الجهاز العربي لمحو األمية وتعليم الكبار،
دور الجهود األهلية في محو األمية في دولة البحرين ،بغداد  ،1979صــ .4

 65د .عبد الحميد المحادين ،الخروج من العتمة :خمسون عامًا الستشراف األفق ،مرجع سابق ،صـ .462
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 2ـ تعليم الكبار
أتاحت الدولة بعد أن نالت اســتقاللها فرص مواصلة التعليم
وفــق برامج المــدارس النظاميــة بمســتوياتها المختلفة لمن
فاتهــم قطــار التعليــم ،كذلــك أتاحــت للعمــال والعامــات
فــي المجــاالت المختلفــة مواصلــة تدريباتهــم العمليــة وفــق
نظــم خاصــة تنظمهــا وزارة العمــل والشــؤون االجتماعية مع
المؤسسات المعنية(.)68
وكان أبــرز مــا قامت به مراقبة محو األميــة وتعليم الكبار منذ
نشــأتها فــي مجــال تعليــم الكبــار هــو فتــح فصــول التقوية
للمنتهيــن مــن الدراســة بمحــو األميــة منــذ العــام ()1978؛
ولتســهيل الدراســة علــى الملتحقيــن والملتحقــات بمرحلــة
التقوية ،اختصرت اإلدارة في عام ( )1983مناهج هذه السنوات
فــي المرحلــة اإلعدادية إلى ســنتين بدالً من ثــاث ،وتم إعداد

الفصل الثالث
المرأة البحرينية من متعلمة إلى معلمة

مناهج ومقررات دراسية وتقنينها بحيث تتالءم مع احتياجات
الدارسين(.)69
وتبلغ في الوقت الحالي عدد مراكز تعليم الكبار في المملكة
حوالــي ( )23مركزًا فيما لم تتجاوز نســبة الفئة المســتهدفة
 ٪2.46بحسب التقرير الصادر عن منظمة اليونسكو في عام
« 2010التعليم للجميع».

68برامج تعليم الكبار في كتاب دليل نظم التعليم في المؤسسات التعليمية المختلفة
في دولة البحرين إعداد مريم السليطي.1979 ،
69البحرين ،وزارة التربية والتعليم ،إدارة محو األمية وتعليم الكبار،
نظام الدراسة بفصول محو األمية وتعليم الكبار ،)1983( ،صـ .8
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واجــه حمــاس المــرأة البحرينيــة للتوســع فــي التعليــم ،إشــكالية نقــص

أو ً
ال:

إلــى االســتعانة بمــن لــم تكمــل دراســتها فــي المرحلــة االبتدائيــة للعمل

المرأة المعلمة قبل إنشاء المعهد العالي للمعلمات

الكــوادر المطلوبــة للقيام بالعملية التعليمية ،وقاد ذلك في بادئ الوقت،
كمدرســات ،ثم تطور األمر إلى االســتعانة بمن أكملن دراســتهن االبتدائية
أو الثانويــة (شــعبة المعلمــات) جنبــً إلى جنب مع مدرســات من جنســيات
عربية.
وفــي ضــوء تقارير التقييم التي كانت تتم من وقــت إلى آخر ،والحاجة إلى
وجود معلمات تربويات متخصصات ،تم االتجاه إلى إنشاء معهد المعلمات
فــي العــام ( ،)1967والــذي لــم يلبــث أن تحــول مع معهــد المعلميــن الذي
أنشــئ عــام ( )1966إلى كليــة البحرين الجامعيــة للعلــوم واآلداب والتربية
والتي كانت النواة األولى لجامعة البحرين التي قامت في عام (.)1986
وفــي ظــل التطــور التعليمــي للمــرأة البحرينية ،فقد اســتقبلت مدارســها
أبنــاء الــدول الخليجيــة والعربيــة المجــاورة الذيــن اتجهــت أنظارهــم نحــو
البحريــن لتعليــم أبنائهم بالمجان ،حيــث قدمت لهم الحكومــة البحرينية

لطيفة الزياني

كل مســاعدة ،وأولتهــم رعايتهــا ،وهــذا ســاعد فــي دعــم مكانتها وســط
أشقائها(.)70
وتعــدى الوضــع حــدود البحريــن؛ حيــث بذلــت البحريــن جهــودًا حثيثــة في
تطويــر التعليم على مســتوى المنطقة ،وكانــت أول بعثة منها للتدريس
فــي الخارج عــام ( ،)1970حين ابتعثت الحكومة ( )9مدرســين إلى الشــارقة،
و( )7إلــى رأس الخيمــة ،واثنيــن إلــى مدرســة االتحــاد الخاصــة فــي أبو ظبي،
وقــد عمــل عــدد من زوجات هؤالء المدرســين كمدرســات بشــكل فردي؛ إذ
لــم يكــن لدى البحريــن في ذلك الوقت فائض في هيئــة التدريس للفتيات
يمكــن أن تعيــره للخــارج ،ولكنها تجربة تضــاف إلى رصيد المــرأة البحرينية

مــع االنطالقــة األولــى لمســيرة التعليــم النظامــي للبنــات عــام

ومــع التوســع التدريجــي فــي مدرســتي البنــات تزايــدت الحاجة

( ،)1928ومــع قلــة عدد البحرينيــات المؤهالت للعمــل كمعلمات

للمعلمــات ،فبــدأ التوجــه نحــو اختيــار معلمــات مــن الطالبــات

في بداية انطالق تعليم البنات ،تم االســتعانة بمعلمات عربيات

المواطنــات ممــن أكملــن ثالثة صفــوف ،فكانت« :مريــم عبداهلل

كان لهــن دورًا محوريــً فــي تنظيــم وتطويــر هــذا التعليــم،

الزيانــي» الطالبــة بالصــف الثالث بمدرســة المحــرق أول من وقع

كـ«فاطمــة البيــات» مــن ســوريا أول مديــرة ألول مدرســة ابتدائية

عليها االختيار ،فعينت معلمة بالمدرسة ذاتها ،تلتها «سكينة

نظاميــة للبنــات ،و«ســنية أدهــم» مــن لبنــان ،التــي تولــت إدارة

محمد القحطاني» .

مدرســة المنامة االبتدائية للبنات عند نشــأتها ،وســاعدهن في

واســتمر األخــذ بنظام تعييــن الطالبات قبل إكمال دراســتهن؛

ذلــك بعض النســاء البحرينيات ممن تلقيــن التعليم عن طريق

حيث أشــارت األســتاذة «عائشــة عيســى الفائز» أنها لم تتمكن

أسرهن كالسيدة «لطيفة الزياني» ،أول معلمة بحرينية؛ إذ تلقت

من إكمال الصف الســادس بمدرســة المحرق في النصف الثاني

علومها على يد شــقيقها المرحوم «عبداهلل يوسف الزياني» ،

مــن األربعينيــات بســبب اختيارهــا للعمــل كمعلمة بالمدرســة

وكذلك من خالل الكتاتيب والمدارس غير النظامية.

ذاتها .

وقد كان الطاقم التعليمي بعد افتتاح مدرسة «خديجة الكبرى

وبهــدف خلــق جيل متميــز من المعلمــات البحرينيــات يضاهي

للبنــات» فــي المحــرق عام ( )1928عند نشــأته يتألــف من معلمة

نظيراتهــن مــن معلمات الدول العربية ،شــهد العام الدراســي

واحدة وهي الســيدة «لطيفة الزياني» ،والتي كان لها كبير األثر

( )1938 - 1937حدثــً مهمــً علــى طريــق تعليــم البنــات وهــو

فــي تشــجيع البنــات علــى االلتحــاق بتلك المدرســة ،وفــي العام

ابتعــاث الحكومــة أول فتاة بحرينية هي «لولــوة محمد الزياني»

التالــي انضمــت إليهــا «شــيخة مســاعد الزيانــي» .ومــن بعدهــا

للدراســة فــي كلية تدريب المعلمــات البريطانية فــي بيروت ،

افتتحــت مدرســة مماثلــة فــي المنامــة عــام ( ،)1929وكان عــدد

وفــي العام التالي أرســلت طالبتان أخريتــان في بعثة حكومية

المعلمــات عنــد افتتاحهــا أربع معلمــات اثنتان منهن ســوريتان

لــذات الغــرض ،وهمــا« :شــريفة محمــد الزياني» شــقيقة «لولوة»

واثنتان بحرينيات ،فيما كان عدد التلميذات نحو ( )140تلميذة(.)73

التي سبقتها بعام ومعها «زعفرانة سعيد» .

()72

()74

()75

()76

()77

في التدريس(.)71
يتنــاول هــذا الفصــل دور المــرأة البحرينيــة المعلمــة قبــل إنشــاء المعهــد
العالي للمعلمات وبعد إنشائه وتطور وأثر هذا الدور في هيئة التدريس.

 72سكينه محمد القحطاني ،مرجع سابق ،صــ .15
 73د.عبدالحميد المحادين« ،خطوات باتساع األفق  90عامًا في اجتياز المستقبل» ،مرجع سابق ،صــ .500
 74سكينة محمد القحطاني ،مرجع سابق ،صـــ .26 ،23 ،15

70مديرية معارف البحرين ،تقرير عن التعليم في البحرين مرفوع إلى حضرة صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين المعظم بتاريخ  25مارس ،1955
صحيفة الوسط ،العدد .2017\2\18 ،5279على هذا الرابط ( http:\\www.alwasatnews.com\elections\page\1212376.htmlبتصرف)
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معلمة تشرح إلحدى الطالبات في إحدى المدارس الحكومية عام 1972

مدرسة مريم بنت عمران للبنات بالمحرق

بالتــوازي مــع ذلك ســعت الســيدة «وفيقة نايــر» (المفتشــة لعدة

العالميــة الثانيــة وبالتالــي صعوبــة اســتقدام معلمات مــن الدول

وخالل العام الدراسي ( )1948 - 1947تم افتتاح مدرسة جديدة

كشعبة من شعب الدراسة بالمرحلة الثانوية؛ وذلك عم ً
ال

ســنوات في مــدارس البنات ورقيت كمســاعدة لمديــرة التعليم)

العربية ،نجحت مدارس البنات في تحقيق تقدم ملحوظ في إعداد

للبنــات بالمحــرق وهي مدرســة «مريــم بنت عمــران» ،كما تمت

بتوصيــة تقرير الخبيريــن كاتول والنحاس عام ( )1960حول

عــام ( )1939 - 1938إلــى فتــح فصــل خــاص للتدريــب علــى طــرق

المتعلمات؛ حيث بلغ عدد الطالبات في المدارس األربع آنذاك ،نحو

إضافــة صفيــن لمدرســة الرفــاع ،وتــم تعييــن جميــع الخريجات

تعليم البنات.

التدريــس في مدرســة «خديجة الكبــرى» للبنات بالمحــرق ،وكانت

( )763تلميذة في العام الدراسي ( )1943 - 1942ونحو ( )34معلمة.

ضمن الطاقم التعليمي بالمدارس.

واســتمر هــذا القســم حتــى العــام ( )1967عندمــــا أنشـــــأ

تقوم بنفســها بهذه المهمة ،كما كانت بعض تلميذات المرحلة

وللتعامــل مــع تلــك الزيــادة المطــردة فــي الطلــب علــى تعليــم

ومع انتهاء الحرب العالمية ،ابتعثت الحكومة البحرينية معلمات

المعهــد العالي للمعلمات ،وكان يلتحق به الطالبــــــات من

االبتدائيــة َيدرســن و ُيدرســن فــي الوقت ذاتــه؛ حيــث انضمت إلى
هيئــة التدريــس ٌّ
كل من« :لولــوة الزياني» ،و«ســكينة القحطاني»

البنــات تــم زيادة الطاقــم التعليمي في جميع المــدارس من خالل

مــن البحريــن لتلقــي التدريب في كلية تدريــب المعلمات التي

حملة الثانوية العامة لمدة عامين دراسييـــن للحصول على

االعتمــاد علــى المعلمــات البحرينيــات؛ حيث عينت في هــذا العام

افتتحــت في بغداد حديثًا في عــام ( )80()1947حتى بلغ إجمالي

دبلــوم المعهــد العالي للمعلمات ،ومن بعد هذا المعهد،

و«شــيخة علــي هجــرس» عــام ( )1939بعــد أن وصلــن إلــى الصــف

( )10معلمــات بحرينيــات( ،)78وفــي العــام التالــي ( )1945تــم تعيين

عــدد المعلمــات حوالي ( )49في العام الدراســي (.)1950 - 1949

كان يتــم إعــداد المعلمــات البحرينيــات مــن قبــل مركــز

الرابــع ،وفــي العــام ( )1940عينــت الســيدة «مــوزة القحطانــي»

( )12مــن الطالبــات المتخرجات كمعلمات مبتدئــات؛ فأصبح العدد

ومــع تطبيــق التعليم الثانــوي في منتصف الخمســينيات من

التأهيــل التربوي بــوزارة التربية والتعليم ،ثم بعد ذلك من

والسيدة «شريفة الزياني».

الكلــي للطاقــم التعليمــي بالمــدارس ( )54معلمــة منهــن ()47

القــرن الماضــي ،أصبحــت الخريجات مدرســات ،واتجهت مديرية

قبل كلية البحرين الجامعية للعلوم واآلداب والتربية.

وفــي مقابــل صعوبة حركة االنتقاالت والســفر بســبب قيام الحرب

معلمة بحرينية .

التربيــة والتعليــم في العام الدراســي ( )1962 - 1961إلى إعداد

()79

المعلمات من المرحلة الثانوية بإنشاء قسم خاص بالمعلمات
 78د .سبيكة النجار ،فوزية مطر ،مصدر سابق ،صــ .539
 79الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ،مرجع سابق ،صـ .362
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إنشاء مركز التأهيل التربوي
إنشاء الكلية الجامعية
وتطويــرًا لعمليــة التأهيــل التربــوي للمعلمــات فــي
المرحلتيــن االبتدائيــة واإلعداديــة ،ســعت وزارة التربية

مشاركة معهد المعلمات في إحدى االحتفاالت الوطنية

ثاني ًا:
إنشاء المعهد العالي للمعلمات

للعلوم واآلداب والتربية

والتعليــم مع برنامج األمم المتحــدة اإلنمائي بالتعاون

وفي العام ( )1980 - 1979أنشئت الكلية الجامعية للعلوم واآلداب

مــع منظمــة اليونيســيف إلى وضــع مشــروع تطويري

والتربيــة كمؤسســة بحرينيــة للتعليــم العالــي ،وفــق المرســوم

للتأهيــل التربــوي للمعلميــن والمعلمــات ،وهــو مــا

بقانــون رقــم ( )11لســنة ()1978؛ حيث تم دمج معهــدي المعلمين

أســفر عــن إنشــاء مركــز التأهيــل التربوي الــذي وفرت

والمعلمــات فيها ،وأخذت تتولى مهمة إعــداد المعلمات التربويات

لــه الحكومــة البحرينيــة كل اإلمكانيــات ،وتوســعت

وتأهيلهــن للعمــل فــي مجــال التدريــس ،وأصبحــت مدة الدراســة

مهامه لتشمل استمرار عقد دورات تدريبية وتأهيلية

بهــا ( )4ســنوات تحصــل الطالبــة بعدهــا على درجــة البكالوريوس

لمعلمي المرحلتين االبتدائية واإلعدادية أثناء الخدمة،

فــي تخصصــات اآلداب والعلــوم والتربيــة ،والتربيــة الرياضيــة ،كمــا

وذلك الطالعهم على أحدث األساليب والطرق التربوية

تمنــح الكليــة دبلــوم الدراســات العليــا فــي التربيــة ،وماجســتير

فــي مجــال التدريــس ،وقد اســتمر عطــاء هــذا المركز

التربية ،ودبلوم التخصص الفرعي ،وبرنامج تمهيدي للطب يؤهل

حتــى أوائــل الثمانينيات عندمــا صدر قــرار وزاري بنقل

لاللتحاق بكلية الطب في جامعة الخليج العربية ،ودبلوم الدراسات

اختصاصاتــه إلــى كلية البحرين الجامعية ،ثم تم إيجاد

الســكانية واإلحصائيــة ،ويشــترط فــي المتقــدم للكليــة أن يكون

إدارة جديــدة للتدريب بعد ذلــك ضمن الهيكل اإلداري

حاصــ ً
ا علــى ( )٪60على األقــل في امتحان الثانويــة العامة ،ويخضع

الجديد لــوزارة التربية والتعليم مع بداية العام ()1983

الطلبــة الجــدد الختبــارات تحــدد مســتواهم فــي اللغــة اإلنجليزيــة

تتولــى القيــام بدراســة االحتياجــات التدريبيــة الالزمــة

والرياضيــات والكيميــاء والفيزيــاء واألحيــاء لطلبــة الفــرع العلمــي،

بالوزارة سواء بإيجاد برامج إلعداد المعلمين واإلداريين

واللغــة العربيــة واللغــة اإلنجليزيــة لطلبــة الفــرع األدبي ،وتنقســم

أو عقــد دورات تدريبيــة للعامليــن بديوان الــوزارة لرفع

الســنة الدراســية فــي الكليــة إلــى فصليــن مــدة كل منهمــا ()16

كفاءتهم العلمية والمهنية(.)83

أســبوع ويطبــق فيهــا نظــام الســاعات المعتمــدة ،وقــد ازداد عدد

أنشــئ المعهــد العالــي إلعــداد معلمــات المرحلــة االبتدائيــة

فــي التربيــة ،وظلــت كذلك حتى عــام ( )1974حيــن عينت مديرًا

واإلعداديــة بالتعــاون مــع منظمــة اليونســكو وبرنامــج األمــم

للتعليــم العالــي بــوزارة التربيــة والتعليــم ،فأصبحت مســؤولة

المتحدة اإلنمائي في العام ( )1967بمبنى مســتأجر بالقضيبية،

عن معهدي المعلمين والمعلمات معًا إضافة إلى مســؤوليتها

وارتفــع مســتوى التعليــم فيه إلى مســتوى التعليــم العالي؛ إذ

عن البعثات ،واســتمرت هذه المسؤولية حتى عام ( ،)1979حين

اشــترط للقبول به الحصول على شــهادة الثانوية العامة ،ومدة

انتهت هذه التجربة في التأهيل التربوي للمعلمات.

الدراســة فــي هــذا المعهد ســنتان ،مقســمة إلى أربعــة فصول

وقــد تخرجــت أول دفعة من هــذا المعهد في العــام ( ،)1969أما

الطلبة باطراد في هذه الكلية فارتفع من ( )204طالب وطالبة في

دراسية(.)81

عــدد الملتحقــات به فقد زاد باطراد حتى عــام ()1975 - 1974؛ إذ

( )1980 - 1979إلــى ( )832طالــب وطالبــة فــي ( )1983 - 1982وإلــى

وعينــت الدكتــورة «صفيــة دويغــر» مديــرة لهذا المعهــد ،وهي

ارتفــع مــن ( )124طالبة فــي ( )1970 - 1969إلــى ( )260طالبة في

( )2232طالــب وطالبــة فــي ( ،)1985 - 1984وشــكلت اإلنــاث أكثريــة

خريجــة الجامعــة األمريكيــة ببيــروت وحاصلــة علــى الماجســتير

عام (.)82()1975 - 1974

طلبة الكلية منذ البداية.

 81د .عبد الحميد المحادين ،خطوات باتساع األفق  90عامًا في اجتياز المستقبل ،مرجع سابق ،صــ .555 - 554
 82د.رفيقة سليم حمود ،التعليم في البحرين ،مكتب التربية العربي لدول الخليج ،1987 ،البحرين ،صــ .207
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 83د .رفيقة سليم حمود ،مرجع سابق صــ .206 - 205
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ثالث ًا:
تولي جامعة البحرين
توفير المعلمات
وفــي عــام ( )1986صــدر المرســوم بقانــون رقــم ( )12لســنة ()1986
بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين ،وتضمن هذا المرسوم دمج الكلية
الجامعيــة للعلــوم واآلداب والتربيــة وانتقال أموالهــا وموجوداتها
إلــى جامعــة البحريــن ،وأصبحــت كليــة التربيــة فــي الجامعــة هــي
المعنيــة بتخريــج المعلمــات ،وتضــم ( )5أقســام هــي :قســم
المناهج وطرق التدريس ،وقســم األصول واإلدارة التربوية ،وقســم
تكنولوجيا التعليم ،وقسم علم النفس ،وقسم التربية الرياضية،
وتنوعت برامج الكلية لتشمل برنامج ماجستير التربية في تطوير
المناهــج ،وبرامــج الدبلــوم :دبلــوم التربيــة تخصــص التدريــس،

الفصل الرابع
انطالقة واثقة نحو الريادة

ودبلــوم اإلدارة المدرســية ،ودبلــوم مصــادر التعلــم والمعلومــات،
وبرامــج البكالوريــوس وتشــمل بكالوريــوس التربيــة نظــام معلم
الفصــل ،وبكالوريوس التربية الرياضيــة ،وبرامج التخصص الفرعي
وتشــمل التخصــص الفرعــي في التربيــة ،والتخصــص الفرعي في
علــم النفــس ،وبرنامــج التخصص المــزدوج في التربية والدراســات
اإلســامية ،وبرنامــج الدبلوم المشــارك في رياض األطفــال ،وبرنامج
التعليــم التربــوي المســتمر( ،)84وقــد بلغ عدد الطالبات المســجالت
في كلية التربية ( )615طالبة من إجمالي ( )884في (.)1996 - 1995

 84وزارة التربية والتعليم ،تقرير تطور التعليم في دولة البحرين.)1996 - 1995 ، 1995 - 1994( ،
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إن احتــال التعليــم وضــع األســبقية علــى ســلم

كمــا اســهمت تلــك التوجهات فــي تأســيس جامعة

وفــي العام ( )1939ابتعثت الحكومــة البحرينية إلى نفس

اهتمامات الحكومة البحرينية وجعلها تبادر بالتوسع

البحريــن جنبــً إلى جنب مــع جامعة الخليــج العربية،

الكليــة إحــدى المديــرات البحرينيــات ومعهــا مدرســة مــن

فــي ابتعــاث المــرأة البحرينيــة للدراســة فــي مصــر

كمكمــل لــدور معهــد المعلمــات والكليــة الجامعية

المــدارس االبتدائيــة في دورة تدريبية للتدريب على أصول

ولبنــان واألردن وســوريا والعراق والمملكــة المتحدة،

للعلوم واآلداب والتربية ،وكلية الخليج للتكنولوجيا،

التدريــس االبتدائــي ،وكان هناك في نفــس الوقت خمس

وقــد أظهرت أحد اســتطالعات الرأي التــي نفذت في

وهــو مــا وفــر األرضيــة الصلبــة لحصــول المــرأة علــى

فتيات يتلقين تعليمًا تخصصيًا فيها ليعملن مدرسات(.)87

الفترة من ( )1965 - 1940أن ( )٪65من الفتيات مقابل

درجــات جامعيــة (البكالوريوس  -الليســانس) وفوق

واســتمرت الحكومة في إرســال عدد من مدرسات المرحلة

( )٪29مــن الفتيان يرغبن فــي التعليم الجامعي ،بما

الجامعيــة مــن دبلوم وماجســتير ودكتــوراه ،ليتزايد

االبتدائيــة ممــن ســمحت ظروفهــن بالســفر إلــى هــذه

يتيح لهن ممارســة مهن الطب والصيدلة والمحاماة

العدد من سنة إلى أخرى.

الــدورات ،وإن كان عــدد المبتعثــات ظــل قلي ً
ال حتــى أوائل

وغيــره ،وهــو مــا جــاء مفســرًا لســبب ابتعــاث كثيــر

وفيمــا يلــي نعــرض لتطــور عمليــة ابتعــاث المــرأة

الخمســينيات ..وفي عام ( )1941تم إرســال ثالث فتيات إلى

مــن األســر البحرينيــة لبناتهــن إلــى الخــارج لمواصلة

للدراســة الجامعيــة والدراســات العليــا فــي الخــارج،

العــراق لدراســة التمريــض منهــن« :فاطمــة الزيانــي» التي

تعليمهن الجامعي.

ونشأة الجامعات الوطنية الخاصة.

كانت أول بحرينية تنضم إلى مستشفى النعيم ،وبعدها
زاد عدد البعثات الحكومية إلى مختلف الدول.
وفــي العــام الدراســي ( )1950 - 1949حصلت طالبة واحدة
أكملــت صفهــا الســادس في مدرســة المنامــة على منحة
دراســية فــي مدرســة إنجليزيــة ببعلبــك بلبنــان إلكمــال

أو ً
ال:

الصف الســابع( ،)88وبعد افتتاح قسم الدراسات التكميلية

االستثمار في العقول ..االبتعاث للدراسة في الخارج

المسائية ابتعثت الحكومة خريجات هذا القسم إلى خارج

فاطمة الزياني

البالد لالستزادة من الدراسات التربوية.
وفــي تطــور نوعــي ابتعثــت الحكومــة عــام ( )1955واحــدة

و«مــي إبراهيم العريض» و«صفية محمد دويغر» ،وتمكنت

أدركــت البحريــن أهميــة االبتعــاث إلى الخــارج باعتباره اســتثمارًا في

المهزع» و«عبدالعزيز الشمالن» و«راشد عبدالرحمن الزياني»(.)85

مــن المبتعثــات إلــى كليــة المعلمــات فــي بيــروت إلــى

الطالبــات الثــاث باإلضافــة إلــى رابعــة هــي «أمــل إبراهيــم

العقول الوطنية ،وفي الوقت نفسه إحدى الوسائل المهمة لتطوير

وفيمــا يتعلــق بابتعــاث المــرأة ،كانــت المــرأة البحرينيــة ســباقة

بريطانيــا للتدريــب على أعمــال التمريض في مستشــفى

الزيانــي» مــن مواصلــة دراســاتهن العليا حتــى وصلن إلى

التعليــم واالرتقــاء به؛ وانطالقًا من هــذا اإلدراك بدأت حركة االبتعاث

كعادتهــا مقارنــة بنظيراتهــا فــي دول الخليــج؛ حيــث شــهد العام

همرسميث .

درجة الدكتوراه .

للخــارج بعــد تســع ســنوات فقط مــن بدايــة التعليــم النظامي في

( )1938 - 1937ابتعــاث أول فتــاة بحرينية للدراســة في الخارج ،وهي

ومــع تخــرج أول دفعــة من التعليــم الثانوي للبنــات ،كانت

وقد عملت «أمل الزياني» في الســلك الدبلوماســي بوزارة

البحرين؛ أي في عام ( ،)1928واتجهت في هذا العام أول بعثة ،والتي

«لولــوة محمــد الزيانــي» إلــى الكليــة البريطانيــة الســورية لتدريــب

أول بعثــة للتعليــم العالــي فــي الخــارج عــام ( ،)1956وتــم

الخارجيــة ،وتدرجت «صفية دويغــر» في مناصب إدارية عدة

كانت من البنين ،إلى الجامعة األمريكية في بيروت ،وضمت عشــرة

المعلمــات فــي بيــروت ،كما أرســلت طالبتــان أخريتان للدراســة في

ابتعاث ثالث طالبات من خريجات الدفعة األولى من المرحلة

بــوزارة التربيــة والتعليــم ،وعملــت كل مــن «منيــرة فخرو»

طــاب التحقــوا بتخصصــات مختلفــة بالقســم اإلعــدادي بالجامعــة،

ذات الكليــة العــام التالــي ،وهمــا« :شــريفة محمد الزياني» ،شــقيقة

الثانويــة إلى كلية بيروت للبنــات ،هن «منيرة أحمد فخرو»

و«مي العريض» في مجال التعليم الجامعي.

وكان من بين الطلبة «أحمد العمران» والشيخ «عبداهلل بن إبراهيم

لولوة ،و«زعفرانة ســعيد» ،وقد جاء إرســال الفتيات الثالث إلعدادهن

آل خليفــة» والشــيخ «خليفــة بن عيســى آل خليفــة» و«محمد كامل

للعمل بالتدريس .
()86

()89

87

()90

د.عبد الحميد المحادين ،خطوات باتساع األفق ،مرجع سابق ،صــ .541

88د.مريم السليطي ،تطور نظم تعليم الفتاة في دولة البحرين خالل الفترة من  ..1984 - 1928عرض تاريخي ،مرجع سابق.

66

85

د .عبد الحميد المحادين ،من ذاكرة البحرين ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،2007 ،صــ .10

89د.عبد الحميد المحادين ،خطوات باتساع األفق ،مرجع سابق ،صــ .541

86

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة ،مرجع سابق صــ .306 - 305

90د.مريم السليطي ،تطور نظم تعليم الفتاة في دولة البحرين خالل الفترة من  ..1984 - 1928عرض تاريخي ،مرجع سابق.

67

فــي نفــس الحقبــة التحــق عــدد قليل من

للتعليــم فــي الخارج فــي ( )1981-1980حيــث بلغ عددهن

والتربية الموســيقية ،والتربية الفنيــة ،وعلوم المكتبات(،)95

الطالبات البحرينيــات بالجامعات المصرية،

( )145من بينهن ( )63على نفقتهن الخاصة(.)94

وتشــير بيانــات التعداد الســكاني للعــام ( ،)1991إلى النمو

منهن «بهية الجشــي» و«حصــة الخميري»

بعــد تلــك المرحلــة صــارت البعثــات الجامعيــة إلــى الخــارج

الكبيــر فــي عــدد اإلنــاث الحاصــات علــى الدرجــة الجامعيــة

و«بدريــة وشــهال خلفــان» و«ليلــى فخــرو»،

تنظمهــا لوائــح المنــح الدراســية ،والتــي تشــمل المنــح

(البكالوريوس  -الليسانس)؛ حيث بلغن ( )3735في مقابل

وشكل ذلك لهن نقلة حضارية ،فقد كانت

الحكوميــة واإلعانــات والمنــح المقدمة للطــاب البحرينيين

( )4669مــن الذكــور ،وفــي الدبلوم العالــي ( )802في مقابل

القاهــرة مركــز إشــعاع ،وكانــت الجامعــات

من قبل الحكومات الصديقة والشقيقة.

( )1148للذكور ،والحاصالت على درجة الماجستير ( )189في

المصريــة حاضنــة للطــاب العــرب مــن

وبالتوازي ســاهم إنشــاء الكليات الخمس للتعليم العالي

مقابــل ( )641مــن الذكــور ،وعلــى درجــة الدكتــوراه ( )55في

مختلف الــدول ،مما أثر على فكر الطالبات

فــي تغييــر التخصصــات التــي تمنــح فيهــا وزارة التربيــة

مقابــل ( ،)224وهــو ما يعنــي أن االبتعاث الخارجــي للفتيات

البحرينيــات لجهــة صقــل شــخصيتهن

والتعليم المنح الدراسية ،والتي اهتمت بالتخصصات التي

بدأ يحدث أثره في مكانة المرأة في التعليم العالي.

وتعرفهــن أســاليب جديــدة فــي العمــل

لــم تكــن متوافرة فــي البحرين ،منهــا على ســبيل المثال:

االجتماعــي والنســائي ،ممــا ســاعدهن

الطب ،والصيدلة ،والهندســة المعمارية ،والتعليم الخاص،

فــي إحــداث تغيير إيجابي فــي وضع المرأة
البحرينية لدى عودتهن(.)91
ومــع توحيــد التعليم فــي مــدارس البنين
والبنــات فــي الســتينيات ،تعــددت مجاالت

الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في زيارة لطلبة القاهرة عام 1977

االبتعــاث إلــى الخــارج ،وحــازت حوالــي ()12

وتزايد عدد الطالبات المبتعثات إلى الخارج ،فالبيانات تشــير إلى أن عدد

طالبة بحرينية على درجة البكالوريس في

الطالبــات البحرينيــات المبتعثات وصــل إلى ( )1025عــام ( ،)1981و()1024

تلك الفترة في تخصصات عدة من جامعات

عــام ( )1982وانخفــض بعــد ذلــك بشــكل تدريجــي( ،)93ونالحــظ أن عــدد

وهن «سلوى لطيف»« ،نظيمة
مصر والعراق
ّ

الطالبات المبتعثات في الدول العربية كان يزيد عن عدد الطالب الذكور،

حسين»« ،بنان عبدالرحمن»« ،آللئ الزياني»،

بينمــا العكــس كان يتم عند االبتعاث إلى الدول غير العربية ،كما يالحظ

«صالحة يوســف»« ،فريــدة الزيانــي»« ،فريدة

االنخفــاض التدريجي في عدد المســجلين لالبتعاث في الخارج منذ العام

رجب»« ،أمينة الصالــح»« ،ثاجبة المنصوري»،

( ،)1981ويمكــن إرجــاع ذلــك إلــى إنشــاء العديد مــن المــدارس والكليات

«شيخة الخاجة»« ،ليلى مصطفى»« ،ميساء

فــي البحرين ،وخاصة جامعة البحرين وتوســع التعليــم الجامعي ،كما أن

شهاب»(.)92

اهتمــام المرأة بالتعليم العالي لــم يجعلها تقتصر على انتظار االبتعاث
من جانب الحكومة ،فقد كانت كثير من البنات يلجأن للتعلم في الخارج
على نفقتهن الخاصة ..وتجدر اإلشارة هنا إلى بيانات تقسيم سفر البنات
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ثاني ًا:
المرأة تطرق باب التعليم الجامعي والدراسات العليا
مع تأسيس الكلية الجامعية للعلوم واآلداب والتربية في العام

مستفيدة من نظام االنتساب للجامعات العربية.

( ،)1978والتــي دمجــت معهــدي المعلميــن والمعلمــات فيهــا،

وفي خطوة نوعية ،ومع نشأة جامعة الخليج العربي عام ()1979

دخــل التعليم مرحلة جديدة ،وزاد إقبال الطالبات على االلتحاق

ووفود الطلبة ذكورًا وإناثًا إليها من جميع دول الخليج العربية،

بهــا زيادة ملحوظة ،ويمكن إرجاع الســبب في هــذه الزيادة إلى

بــرزت تخصصــات جديــدة أقبلــت عليهــا الطالبــات البحرينيــات،

أن هذا النوع من التعليم جعلها تستطيع التوفيق بين عملها

ومنها الطب؛ حيث تشــير إحصاءات كلية الطب بهذه الجامعة

بعــد التخــرج ،وبيــن واجباتهــا المنزليــة ،وبالتوازي مــع ذلك أخذ

أن عــدد البحرينيــات الملتحقات في ( )1983-1982بلغ ( )6مقابل

اآلبــاء يرســلون بناتهم إلتمام دراســتهن العليا فــي تخصصات

( )4ذكــور ،و( )6مقابــل ( )5فــي ( ،)1984-1982و( )5مقابل ( )4في

أخــرى فــي جامعات لبنان وســوريا ومصــر والكويــت وبريطانيا،

(. )1985 - 1984
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تخريج طلبة وطالبات جامعة البحرين

درجة البكالوريوس
وفــي عــام ( )1980ابتعثــت وزارة التربيــة والتعليــم جميــع

العليا لنيل الدبلوم العالي أو الماجستير.

المعلميــن والمعلمــات في دورات متتابعــة للحصول على درجة

هــذه الخطــوات المتتالية مهــدت الطريق أمام المــرأة البحرينية

البكالوريوس في التربية ،ومنذ ذلك الوقت لم يســمح للدخول

فــي مواصلــة الدراســة وحمــل درجــات تعليميــة عاليــة ،وهــو مــا

فــي مهنة التعليم إال بشــرط الحصول على درجة البكالوريوس

نجــد أثــره عند مقارنة أعداد الطلبة من خالل اإلحصاء الســكاني

فــي التربيــة ،أو دبلــوم التربيــة لمــن يحمــل مؤهــل جامعي في

عــام ( )2001ونظيــره عــام ()1991؛ حيث يتضح أن عــدد الطالبات

تخصــص آخــر ،وكان لهــذه النقلــة األثــر الكبيــر في االنتقــال إلى

الحاصــات علــى مؤهــل جامعــي فأكثر ارتفــع مــن ( )4781طالبة

مرحلــة التمهيــن الحقيقي لمهنــة التعليم ،مما أثــر على جودة

عــام ( )1991إلــى ( )11748فــي عام ( ،)2001ممــا يؤكد زيادة إقبال

مخرجات التعليم فيما بعد .وفي خطوة تالية مع إنشــاء جامعة

الطالبــات علــى التعليم الجامعــي والعالي ،وجهــود الدولة في

البحريــن أتيحــت الفرصة للطــاب والطالبات االلتحاق بالدراســات

هذا الشأن  ،وتركزت النسبة األكبر في مجال التربية.
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جانب من تقديم إحدى رسائل الدكتوراه

درجات الماجستير والدكتوراه من الجامعات األجنبية

وفيما يتعلق بالحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة

هــذا إلــى اســتحداث إدارة التعليــم العالي فــي وزارة التربية

يالحــظ فــي هــذا الســياق أن الرجل لم يســبق المــرأة كثيرًا،

والتعليــم عام ( )1972لتتولى أمور المعاهد العليا وتنظيم

بــل ربمــا تســاوى الرجل والمــرأة فــي البداية ،وكانــت البداية

البعثات الدراسية بالخارج ورعاية شؤون الطلبة المبتعثين.

في عقد الســتينيات ،وهي مرحلة متقدمة بالنســبة لدولة

وكان مــن ثمــار ذلك حصــول ( )12امرأة بحرينيــة على درجات

خليجيــة .وفــي عقــد الســبعينيات تمكنــت المــرأة مــن نيل

علميــة عليــا مــن الجامعــات األجنبيــة ،حيــث حصلــت علــى

درجات الماجستير والدكتوراة من الجامعات األجنبية ،ويرجع

ســبيل المثــال «ثريا إبراهيم العريض» علــى درجة الدكتوراة

71

في العام ( )1975من جامعة نورث كاروالينا بالواليات
المتحدة األمريكية ،لتصبح أول بحرينية تحصل على
درجــة الدكتــوراة ،وكان موضــوع بحثهــا اســتعراض
البنيــة اإلداريــة فــي نظــام التعليــم البحرينــي فــي
الفترة من ( )1919إلى ( ،)1974وكذلك حصول «ليلى
محمــد دويغر» على درجة الدكتوراه في التربية من
جامعــة تكســاس بالواليــات المتحــدة األمريكية في
مايو (.)98()1978
وفــي عقــد الثمانينيــات انطلقــت المــرأة البحرينيــة
بأعــداد أكبــر للحصــول علــى درجــات الماجســتير
والدكتــوراة ،فبلــغ عــدد الحاصــات على دبلــوم عال
( ،)802ودرجــة الماجســتير ( )189ودرجــة الدكتــوراة
( ،)55وذلــك فــي عــام ( ،)1991وارتفع هــذا العدد إلى
ثالثــة أضعاف بين تعدادي (« )2001 - 1991من 1046

الفصل الخامس
تعليم المرأة في عهد جاللة الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»

إلــى  »3128عــام ( )2001ليبلــغ عــدد الحاصــات علــى
دبلــوم عــال ( )2363وعلــى درجــة الماجســتير ()575
ودرجة الدكتوراة (.)99()190
وبفضــل ذلك شــغلت المرأة البحرينيــة العديد من
المناصــب الجامعيــة ســواء فــي مجــال التدريــس أو
مجال الخدمة العامة.
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مع تــولى جاللة الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»

جعلــت بوصلــة اإلصــاح التعليمــي تشــمل كل

مقاليد الحكم في مارس ( ،)1999وطرحه لمشروع

عناصــر العمليــة التعليميــة من طلبة ومدرســين

إصالحــي حداثــي يســتند علــى ثقافــة وانفتــاح

ومبــان تعليميــة ومناهــج ونظــم ،متوجهــة إلــى

اإلنســان البحرينــي ،ومعــوالً علــى قدرته فــي إدارة

تحقيــق الجــودة الشــاملة وإحــداث تطويــر نوعي،

شــأنه وترســيخ أركان دولة المؤسســات والقانون،

يــؤدي فــي إطــار رؤيــة البحريــن االقتصاديــة ،2030

فقد جاء ضمن أهم محاوره تطوير جودة التعليم

إلــى تعزيــز تنافســية الفــرد والمجتمــع البحريني.

في توقيت ،كانت فيه مسيرة التعليم قد حققت

وتشــكل مســألة اســتدامة تعليم المــرأة ،مرتكزًا

أهدافهــا الكميــة ،وأصبحــت البحرين شــبه خالية

رئيســً ســواء فــي اســتراتيجيات تقــدم المــرأة

من األمية.

البحرينيــة ،التــي يتبناهــا المجلس األعلــى للمرأة

ووفق هذا النهج امتدت مظلة المشروع اإلصالحي

منــذ العــام  ،2005أو فــي غيرها من اســتراتيجيات

للملك بضمانات تشــريعية وقانونية تحصنت بها

وخطط العمل ،كاالستراتيجية الوطنية للنهوض

الحقــوق االجتماعيــة للمــرأة ،وعلــى رأســها «حــق

بالتعليم ،واالستراتيجية الوطنية لرعاية الطفولة

التعليم» بسياســات انعكســت على ترسيخ تلك

والنهــوض بها ،واالســتراتيجية الوطنية للتعليم

الحقــوق ميدانيــً ،لتكــون النتيجــة الطبيعيــة أن

العالــي ،والبحث العلمي ،واالســتراتيجية الوطنية

تتحقق للمرأة مكاسب فعلية في مراحل التعليم

لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

المختلفــة ،ومــن بيــن أهمهــا ،تصنيــف مملكــة

إنها قصة نجاح بحرينية يتوجب ســردها كنموذج

البحرين ضمن الفئة األولى من الدول التي حققت

يحتذى به لتســتفيد منه األجيال القادمة وتشهد

األهداف األساســية لبرنامج األمــم المتحدة الخاص

عليه ،وهو ما ســنعرض له خالل هذا الفصل الذي

بالتعليــم للجميــع وفقــً لتقريــر اليونســكو عــام

يتنــاول مبــادرات إصــاح التعليم ومالمــح التطوير

(.)2007

النوعــي ،ودور المــرأة البحرينية في تحقيق أهداف

وهكــذا أخــذت البحريــن تمتلــك مجموعــة مــن

التنمية المســتدامة ،وعلوم المســتقبل في إطار

االســتراتيجيات وخطــط العمــل الكاملــة ،التــي

رؤية .2030
جاللة الملك المفدى يرفع وثيقة ميثاق العمل الوطني
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أو ً
ال:
مبادرات إصالح التعليم ومالمح التطوير النوعي

بــدأت الرحلــة بوضــع التصورات التي تســتند إليها الرؤية الحداثية لعاهل البالد لالرتقاء بالتعليم ،وهــو األمر الذي يمكن التعرف عليه من
خــال تحليــل خطاباتــه وتصريحاته ذات الصلة؛ حيث شــغلت قضية التعليم حوالي ( )٪28منها خالل فترة العقديــن الماضيين تقريبًا(،)100
بما يجســد مكانة وأهمية التعليم في فكره ووجدانه ،وتوازى مع ذلك خلق البيئة التشــريعية والقانونية التي تســتوعب ما يطمح إليه
لجهة خلق نموذج تعليمي بحريني يكون قدوة يحتذى به.
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وكانــت نقطــة االنطالق ميثاق العمل الوطنــي الذي كانت المرأة

وتفعي ً
ال اللتزامات الدولة الدستورية ،انضمت مملكة البحرين إلى

البحرينية شريكة في صياغته واالستفتاء عليه؛ حيث نص على:

عــدد مــن االتفاقيات والمبــادرات الدولية التي تؤكــد على توفير

«ترعــى الدولة العلوم واآلداب والفنون ،وتشــجع البحث العلمي،

التعليــم للجميــع ،مثــل التصديــق علــى اتفاقية حقــوق الطفل

كمــا تكفل الخدمــات التعليمية والثقافيــة للمواطنين ،ويكون

التــي ضمنت التــزام المملكــة بكفالة حق الطفلة فــي التعليم،

مشاركة المرأة البحرينية في لجنة إعداد الميثاق الوطني

قانون التعليم الجديد
وتطوير التنظيم اإلداري

وتــم إلحــاق معهــد البحرين للتدريب تحت مظلة وزارة التربية والتعليم ،وإنشــاء
قسم خاص لمتابعة تنفيذ إلزامية التعليم في مرحلة التعليم األساسي ،ومتابعة
المنقطعين عن الدراسة ،والعمل على إعادة إلحاقهم بالتعليم ،وضمان حصول

التعليم إلزاميًا ومجانيًا في المراحل األولى التي يحددها ويبينها

واالنضمــام والتصديــق على اتفاقية القضاء على جميع أشــكال

جــاء تطبيــق قانــون التعليــم الجديــد رقــم ()27

الطالبة المتزوجة على حقها في التعليم ،من خالل نظام التعليم المستمر.

أيضا خطة للقضاء على األمية».
القانون الذي يضع ً

التمييز ضد المرأة في عامي ( )2000و( )2002على التوالي.

لســنة ( )2005بعــد دراســة مســتفيضة ،بإعــادة

واســتحدث فــي عــام ( ،)2006إدارة للتربية الخاصــة تُعنى برعايــة ذوي االحتياجات

وأيضا نص الدســتور في المادة ( )7منه« :الدولة تكفل الخدمات
ً

وبعــد إرســاء البنيــة التحتيــة التشــريعية والمؤسســاتية التــي

هيكلــة وزارة التربيــة والتعليــم ،وإجــراء التطوير

الخاصــة ،وتعمــل علــى تطويــر البرامــج التــي كانــت مطبقــة مــن قبــل ،كبرنامــج

التعليمية والثقافية للمواطنين ،ويكون التعليم إلزاميًا ومجانيًا

تؤكــد على مشــروعية حــق المرأة فــي التعليم ،تواصــل العمل

المســتمر إلداراتهــا ،بما يمكنها مــن تحقيق هذا

صعوبــات التعلم ،وبرنامج الدمج ،إضافة إلى تنفيذ مشــروعات جديدة كمشــروع

في المراحل األولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين

على تدشين وتعديل العديد من التشريعات المحلية المنوطة

الهــدف ،ومــن أبــرز ما تم فــي هذا الشــأن ،تطوير

العــاج الوظيفــي ،الــذي يعنــى بالتقييــم ثــم العــاج لمهــارات الحيــاة اليوميــة

فيه»(.)101

بهذا األمر؛ حيث تم إصدار القانون رقم ( )3لســنة ( )2005بإنشــاء

نظام المناطق التعليمية وتغيير مســمى رئيس

لألشــخاص الذين يعانون من مشــاكل جسدية أو عصبية أو إدراكية

ويع ّبــر هــذا النــص عــن اعتــراف المملكــة والتزامهــا بالحــق في

مجلس للتعليم العالي يختص بالشؤون الجامعية من مختلف

المنطقــة التعليمية بحيث يكون رئيس مدارس،

المعلــم المســاند للطلبــة المكفوفيــن ،ومشــروع تأهيــل الطلبــة ذوي اإلعاقــة

التعليم كأحد الحقوق اإلنسانية ،وجاء ممهدًا لنيل المرأة كافة

جوانبهــا اإلداريــة والتعليميــة والبحثية والطالبيــة ،ليمثل بذلك

ويشــرف كل رئيــس مــدارس علــى  8مــدارس من

الذهنيــة فــي التعليم الفني ،وتعييــن اختصاصيين ســلوكيين لمتابعة الطلبة

حقوقهــا التزامــً بمبــادئ المواطنة والمســاواة التــي ترقى على

أهــم األدوات التشــريعية المســتندة على قاعــدة تكافؤ الفرص

مختلــف المراحــل التعليميــة ويتابــع الجوانــب

ذوي االحتياجــات الخاصــة بالمــدارس الحكومية ،وتعيين مجموعة من المرشــدين

الفروق ما بين المرأة والرجل.

أمام المرأة والرجل في الميدان التربوي والتعليمي.

التعليمية والفنية بالمدارس.

االجتماعيين في هذه المدارس(.)103
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المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب

وفي العام ( )2006جرى إنشــاء المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاســة نائب رئيس الوزراء ســمو الشــيخ «محمد بن مبارك آل خليفة»،
الذي جاء كتوصية من اللجنة العليا إلصالح التعليم برئاسة سموه وضمت في عضويتها كل من الدكتورة الشيخة «مريم بنت حسن آل خليفة»،
التي تولت مهام رئاسة جامعة البحرين في العام  ،2003واألستاذة «لولوة صالح العوضي» ،أمين عام المجلس األعلى للمرأة في حينه.
وعمــد المجلــس بحســب اختصاصاتــه إلــى إصالح التعليــم وتطويره ،وتحقيق جودته ،بما يشــمله ذلك من رســم االســتراتيجية العامة لمســاراته
ومواجهــة تحدياتــه وتنفيــذ مبادرات المشــروع الوطنــي للتعليم والتدريب ،واالســتثمار في المعلم ،ورفــع األداء التعليمي ،واالهتمام بتحســين
مخرجات العملية التعليمية ،واالرتقاء بتطوير مناهج وطرق التعليم ،مثل التعليم اإللكتروني وتفعيل النمط التعليمي المعتمد على االبتكار
واإلبداع بعيدًا عن التلقين ،ونشر استراتيجية وطنية للتعليم المهني ،فض ً
ال عن تعزيز مكانة البحرين دوليًا في مجال التعليم(.)104

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة يرعى حفل تخريج طلبة كلية البحرين للمعلمين عام 2016
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وفــي العــام ذاتــه ،انضمــت المملكــة إلــى العهــد الدولــي الخــاص

انضمامهــا لتلــك االتفاقيــات ،شــهد العمــل الميداني مبــادرة لبناء

المدرســية ،ورفــع مســتويات التحصيــل التعليمــي لجميــع الطلبــة

وفــي ضــوء كل تلك المبــادرات اإلصالحية ،بــدأت البحرين تجني أثر

بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،والــذي أقــر المســاواة بيــن المــرأة

القــدرات ،وذلــك من خالل برامــج تدريبية مســتمرة لجميع العاملين

والدارســين من الجنســين في مراحــل التعليم األساســي والثانوي

ذلــك من خالل عدد من المؤشــرات الكميــة والنوعية ،التي تقيس

والرجــل فــي هذه الحقــوق ،وأن يكون للمــرأة المتعلمــة فرص أكبر

من الجنسين بوزارة التربية والتعليم والهيئات اإلدارية والتعليمية

وبرامــج محــو األميــة وتعليم الكبــار ،وتطوير المناهج الدراســية بما

األداء فــي تعميــم التعليــم األساســي ،وتعــدد فــرص التعليــم

للتمكــن مــن هــذه الحقــوق ،وفي نفــس العــام تــم التصديق على

بالمــدارس الحكوميــة .ولتعزيــز هــذا الــدور قامــت الــوزارة فــي عــام

يتــاءم مع المســتجدات العلمية والتربويــة والتكنولوجية ،وتطوير

وتطويــر أداء المعلميــن ،ونســبة الطلبــة إلى المعلميــن ،وكثافة

الميثــاق العربي لحقوق اإلنســان ،والذي تضمن الحق الكامل للمرأة

( )2008بإنشاء كلية لتدريب المعلمين واإلداريين بالمدارس كإحدى

برامــج تكويــن المعلميــن وتأهيلهــم بتدريبهــم ،بمــا يتــاءم مــع

الفصول الدراسية ،ونسب الترفيع والتسرب والبقاء في المدرسة،

في التعليم في جميع مراحله دون تمييز.

مبــادرات مشــروع تطويــر التعليــم والتدريــب التــي أقرهــا مجلــس

عمليات تحسين جودة التعليم ومخرجاته.

ونســبة االنتقــال إلــى مرحلتــي التعليم اإلعــدادي والثانــوي .وهنا

وفــي العــام التالــي ( )2007انضمت المملكة للعهــد الدولي الخاص

الــوزراء فــي العام ( ،)2006وقد اســتفاد من هــذه البرامج ( )2628من

واســتهدفت الخطــة رفــع مســتوى جــودة التدريــس والتعلــم فــي

يمكــن القــول ،بأن نتائــج قياس المؤشــرات تؤكد التحــول الواضح

بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،وفــي مقدمــة هــذه

اإلناث في ( )2002 - 2001وفي ( )2013 - 2012حوالي ()2605

المــدارس الحكوميــة علــى برامــج ومبــادرات تعييــن المعلميــن

فــي مســيرة تعليم المــرأة من خالل وجود فــرص حقيقية لتطوير

الحقــوق حــق المــرأة في التعليــم ،وكذلــك االتفاقية الدولية بشــأن

وقــد ركــزت خطة العمــل الوطنية وبرنامج تحقيــق تعميم التعليم

والمعلمات ،ومتابعة أدائهم بالتنســيق بين الوزارة وكلية البحرين

مخرجات النظام التعليمي والتدريبي ،والتدريب الفني والمهني،

حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة الصــادرة فــي العــام ( )2008والتــي

األساسي على مواكبة التوسع الكمي في تطبيق التعليم األساسي

للمعلميــن ،ومشــروع تحســين أداء المــدارس ،ومشــروع تطويــر

والتعليــم العالــي ،إلى تدشــين مبــادرات التطويــر النوعي لجميع

انضمــت إليهــا المملكة في ( ،)2011ما يؤكد التزام المملكة بكفالة

اإللزامي والتعليم الثانوي وبرامج التعليم المستمر ،وتحسين كافة

التعليــم االبتدائــي واإلعــدادي والثانــوي والتعليــم اإللكترونــي،

المســتويات التعليميــة ،بالتركيــز علــى تحســين نوعيــة التعليم

حق المرأة المعاقة في التعليم.

الجوانب النوعية للتعليم وضمان االمتياز للجميع ،وتضمنت الخطة

والمشــاركة فــي االختبــارات الدوليــة ،ومشــروع الصحــة المدرســية،

واالرتقــاء بجودتــه ،بمــا يحقــق انتقــال المملكة إلى عصــر المعرفة،

وتطبيقــً لاللتزامــات التــي قطعتهــا المملكة على ذاتهــا من خالل

( )4أهداف فرعية ،وهي :االســتمرار في تحســين كافة جوانب البيئة

وإجــراء الدراســات والبحوث .وبالتوازي مــع هذا التطوير كان البد من

بالتــوازي مــع إصالح ســوق العمــل ،بما يدمــج احتياجــات المرأة في

التوســع فــي البنيــة التحتيــة للمــدارس وتطويــر البيئة المدرســية

المســار العــام للتنميــة ،ويجعل مــن وظيفة التعليــم ليس فقط

104

د .عمر الحسن وآخرين ،الشيخ محمد بن مبارك ..سيرة ومسيرة ،مركز الخليج للدراسات االستراتيجية ،تحت الطبع.

وتوفير الخدمات والدعم للطلبة والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة

لهدف إحداث األثر اإلنمائي ،وإنما لتعزيز االنتماء الوطني كمحصلة

105

قسم اإلحصاء التربوي بوزارة التربية والتعليم.

بخصوص ،ولذا تم تشجيع االستثمار في التعليم.

نهائية.
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 1ـ المؤشرات الكمية:

ب  -زيادة عدد المؤسسات التعليمية
ارتفــع عــدد المؤسســات التــي توفــر حضانــة لألطفــال دون

أ  -زيادة المخصصات
المالية للتعليم
استحوذ اإلنفاق على التعليم كنسبة مئوية
مــن إجمالــي اإلنفــاق العــام فــي المتوســط
الســنوي ( )٪12للسنوات من (،)2018 - 2000
وبلغت نســبة اإلنفاق على التعليم كنســبة
من إجمالي الناتج المحلي في هذا المتوسط
( ،)106( )٪3.2فيما ارتفعت موازنة قطاع التعليم
في ميزانية العام ( ،)2018إلى حوالي ()387.3
مليــون دينــار ،وهــو مــا مكــن مــن تحديــث
التعليــم وفــق أفضــل المناهــج العلميــة،
ومواجهــة زيــادة عــدد الطلبــة والطالبــات،
والتوســع في البعثات الدراسية ،برغم تراجع
اإليــرادات النفطيــة؛ حيــث أصبــح يتوافــر في
جميــع المــدارس الحكوميــة كافــة المرافــق
المســاعدة للعمليــة التعليميــة ،فنســبة
المدارس التي يتوافر بها مختبرات حاســوب
( ،)٪100كما تتوافر في جميع المدارس بوابة
مكتبــات مملكة البحريــن ،والمرافق الصحية
المالءمة وموارد مياه الشرب النظيفة.

السادسة بما نسبته ( )٪63خالل الفترة من العام ( )2001وحتى
العام ( ،)2017وقد استحوذ عدد األطفال من اإلناث على حوالي
( )٪48مــن إجمالــي عدد األطفــال في تلك الحضانــات في العام
()2017؛ وارتفع عدد المعلمات في هذه المرحلة من ( )1075في
( )2002 - 2001إلــى ( )1301فــي ( ،)2017وارتفــع عــدد المؤهلين

ج  -التوسع في التعليم العالي
شهدت البحرين توسع كمي في التعليم العالي ،الذي التحق به أكثر من
( )38ألــف طالــب وطالبة فــي ( )2014 - 2013في مقابل نحو ( )32ألف طالب
وطالبــة فــي ( ،)109( )2012 - 2011فيمــا ارتفــع عــدد الجامعــات ومؤسســات
التعليم العالي من ( )2إلى ( )22جامعة ومؤسسة في هذه الفترة ( ،)110إلى
جانــب إطالق االســتراتيجية الوطنية للتعليم العالــي ( ،)2024 - 2014التي
اعتبرت الحلقة الرابطة بين التعليم العالي والعملية التنموية.

منهن تربويًا من ( )393في ( )2002 - 2001إلى ( )975في (2012

.)107( )2013 -

هـ  -تطوير التعليم الفني والمهني

وفي مســار التعليم األساســي والثانوي ،نجــد أن المملكة بعد
أن حققــت الهــدف األممي الخــاص بتعميم التعليــم االبتدائي،
وتحقيق المساواة بين الجنسين قبل التاريخ الذي حددته األمم
المتحدة ( ،)2015فقد حصلت مملكة البحرين على المركز األول
عربيــً ضمــن الدول ذات األداء العالمي في مجال تحقيق أهداف
التعليم للجميع للعام ( ،)2010وفقًا لمنظمة اليونسكو.
كمــا تجــاوزت نســبة القيــد اإلجماليــة للجنســين فــي التعليــم
االبتدائــي ( )٪100فــي عــام ( ،)2013 - 2012وقــد بلغــت نســبة
القيــد اإلجمالية لإلنــاث ( )٪103.2في مقابــل ( )٪102للذكور في
هذا العام(.)108
وقــد ارتفــع عــدد المــدارس الحكوميــة مــن ( )195مدرســة فــي
( )2002 - 2001إلــى ( )207فــي ( ،)2015 - 2014وكان نصيــب
مدارس اإلناث من إجمالي المدارس ( ،)102وارتفع إلى ( )208في
العام (.)2017
أمــا عــدد المدارس الخاصــة فقد ارتفع في هــذه الفترة من ()46
مدرســة لعــام ( )2002 - 2001إلــى ( )74مدرســة لعــام (- 2014
.)2015

كأحد ركائز المبادرات الوطنية لتطوير التعليم والتدريب التي تبناها مجلس
التنميــة االقتصاديــة بهــدف تحســين مخرجــات التعليــم الفنــي والمهنــي
واســتهداف توفيــر خيــارات عديــدة مــن أنماط هــذا التعليــم للبنيــن والبنات،
واالرتقاء بمســتوى المهارات لدى الشــباب البحريني حتى يستطيع المشاركة
فــي ســوق العمل ،تــم تطبيق النظــام المطــور للتعليم الفنــي والمهني مع
بدايــة ( )2008 - 2007بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم بواليــة فكتوريــا
بأستراليا ،ومن مالمح هذا التطوير أيظًا مشروع المنهج الوطني الذي يهدف
إلى بناء منظومة منهجية وطنية تســاعد على صعيد التنمية اإلنســانية في
تحقيق المرور الفعال الســلس واآلمن إلى مجتمع ( )2030طبقًا لالســتحقاقات
الوطنية المترتبة على الرؤية االقتصادية (.)113( )2030
وقد مكنت زيادة المخصصات المالية من التوســع في تطبيق النظام المطور
للتعليــم الفنــي ،فارتفع عدد المــدارس المطبقة لهذا النظام من مدرســتين
حيــن بدايتــه إلــى ( )10مــدارس فــي ( ،)2015 - 2014تطبــق ( )6منهــا المســار
التجــاري ،و( )4المســار الصناعــي ،وارتفع عدد الملتحقين بهــا من ( )3642طالبًا
وطالبة في ( )2012 - 2011إلى ( )6666طالبًا وطالبة في (.)2015 - 2014
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وزارة المالية ،الحسابات القومية لمملكة البحرين السنوات  ،2017 – 2000وميزانية البحرين .2018

107

المرجع السابق.

108

مملكة البحرين ،تقرير التعليم للجميع ،المقدم إلى األمم المتحدة في .2014
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د .عمر الحسن وآخرين ،حمد بن عيسى آل خليفة..
والحكم الرشيد ،مركز الخليج للدراسات االستراتيجية ،2017 ،صـ .154
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المرجع السابق ،صـ99
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الموقع اإللكتروني لإليسيسكو 30 ،يناير .2019
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مجلس النواب ،تقرير مختصر حول واقع التعليم في مملكة البحرين 18 ،يناير .2015

د  -االهتمام بتكنولوجيا
التعليم والبحث العلمي
فعالة قائمة
دشنت مملكة البحرين منظومة تعليمية ّ
على أحدث األساليب التقنية ،بحيث تكون موجهة نحو
تزويــد األجيــال الناشــئة بالكفــاءات والمهــارات والقيــم
الالزمــة إلنشــاء مجتمــع المعلومــات واالقتصــاد القائــم
علــى المعرفــة ،وبتطــور المشــروع أصبحــت المنظومة
التعليميــة بوابــة التواصــل المعرفــي بيــن الطلبــة
والمعلمين وأولياء األمور.
ويأتــي تخصيــص جائــزة تحمــل اســم الملــك «حمــد»،
وتبنتهــا منظمــة اليونســكو فــي مجــال اســتخدامات
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال فــي مجــال التعليــم
فــي ينايــر ( )2009مــا هــو إال إضافــة نوعيــة تؤكــد علــى
جاهزية البحرين في هذا المجال ،فقد تم إنشاء المركز
اإلقليمــي لتكنولوجيــا المعلومات واالتصــال على أرض
المملكــة فــي المنامة تحت رعاية اليونســكو في العام
( ،)2011لتعزيز التعليــم والتدريب والبحوث التطبيقية
فــي مياديــن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال مــع
القطاعين الحكومي والخاص واليونســكو ومؤسسات
البحــث والتعليــم والتدريــب األخرى داخــل المملكة (،)111
وقــد أدى تميــز المملكــة فــي اســتخدام تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصال في التعليم إلــى فوزها في يناير
( )2019بجائــزة اإليسيســكو للمــوارد التربويــة الرقميــة
المفتوحة في دورتها األولى لسنة (.)112( )2018

81

 2ـ المؤشرات النوعية
بــرزت العديــد مــن المبــادرات النوعيــة
فــي عهــد الملــك «حمــد» لالرتقــاء بجــودة
ونوعيــة التعليــم فــي البحريــن على كافة
المستويات ،ومنها:
إنشــاء وتنظيــم هيئــة ضمــان جــودة
التعليم والتدريب بمقتضى المرسوم
بقانون رقم ( )32لسنة (.)2008

مشروع تطوير أداء المدارس وتطبيق نظام إدارة األداء.
برنامج التمكين الرقمي في التعليم.
النظام المطور للتعليم الفني والمهني وبرنامج التنمية المهنية.
تطبيــق مبادرة تحســين الزمن المدرســي فــي المرحلتيــن اإلعدادية
والثانوية.
رعاية وإدماج الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية.

إنشــاء كليــة البحريــن للمعلميــن في

وفي مؤشــر الجودة بلغ متوســط عدد الطالب لكل مدرسة في المدارس

العام (.)2008

الحكوميــة في هذه الســنة ( )647وفي المــدارس الخاصة ( )832وبلغ عدد
الطالب لكل فصل في المدارس الحكومية ( )30والخاصة ()20

()114

إنشــاء وتنظيــم كليــة البحريــن
للتقنية بوليتكنك البحرين بمقتضى
المرســوم بقانــون رقــم ( )65لســنة
(.)2008
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 ،وبلغت

نســبة التكافــؤ بيــن الجنســين فــي عــام ( )2015فــي التعليــم االبتدائي
( )1.01وفي اإلعدادي والثانوي ( )1وفي التعليم العالي ( )1.92وبلغ حضور
اإلنــاث في هيئة التدريــس ( )٪100في التعليم قبل االبتدائي و( )٪75في
التعليم االبتدائي ،و( )٪57في التعليم اإلعدادي والثانوي و( )٪33للتعليم

تطبيــق الخطــة االســتراتيجية وخطــة

العالي(.)115

العمــل الوطنيــة لنوعيــة التعليم في

وقــد بلغت كثافة الفصول الدراســية في المرحلــة االبتدائية في مدارس

الفتــرة مــن ( ،)2014 - 2010بهدف رفع

البنــات ( )29بالفصــل فــي ( )2002 - 2001ارتفعــت إلــى ( )30فــي (- 2012

مســتوى جــودة التعليــم والتدريــس

 ،)2013وفــي المرحلــة اإلعدادية ( )31بالفصل فــي ( )2002 - 2001ارتفعت

فــي مــدارس المملكــة ،وإتاحــة فرصــة

إلــى ( )32فــي ( ،)2013 - 2012وفــي المرحلــة الثانويــة ( )31بالفصــل فــي

التعلــم للجميــع وتشــجيع االســتثمار

( )2002 - 2001ارتفعت إلى ( )33في (.)2013 - 2012

فــي قطــاع التعليــم ،ورفــع مســتوى

وارتفعت نســبة التالميذ إلى المعلمين في ( )2015إلى مســتوى عالمي،

التعليم العالي والبحث العلمي.

فبلغــت فــي المرحلة قبــل االبتدائــي ( )15لكل معلــم ،و( )27لكل معلم

114

وزارة التربية والتعليم ،إدارة الخدمات التعليمية.

115

منظمة اليونيسكو ،تقرير التعليم للجميع 2018 ،الملحق اإلحصائي.

إحدى صفوف االحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية

مؤهــل و( )29لــكل معلــم مدرب ،وفــي المرحلــة االبتدائية

لتأتي بعد ذلك خطوة وضع السياسات والبرامج والمبادرات

( )12لــكل معلــم و( )12لــكل معلــم مؤهــل و( )14لــكل

ثــم التنفيــذ على أرض الواقع .والشــواهد التي عرضنا لها

معلــم مدرب ،وفــي التعليم اإلعــدادي والثانــوي ( )10لكل

تؤكــد أن المملكة نجحت فــي جعل تعليم المرأة من أهم

معلم ومثلها لكل معلم مؤهل و( )12لكل معلم مدرب.

مقومــات تنافســيتها علــى المســتوى الدولــي ،بمــا جعل

خالصــة مــا ســبق ،فــإن تعليــم المــرأة اعتمــد في األســاس

تصنيــف البحريــن فــي التقارير الدوليــة للتنمية البشــرية،

علــى هــدف «تحقيق التعليــم للجميع دونمــا تمييز» ،وهو

وفــي مقدمتها تقرير األمم المتحدة ،ضمن المرتبة األعلى

مــا اقتضى وضــع البنية التحتية التشــريعية أوالً ،لتتبعها

عالميــً في هــذه التنمية ،وغــدت المملكة بهــذه النهضة

خطــوة خلق الكيانات المســاعدة في تحقيق هذه الهدف،

مؤهلــة لولــوج مجتمــع المعرفــة الــذي تتســابق إليــه دول

وعلى رأسها المجلس األعلى للمرأة والجمعيات النسائية،

العالم النامية.
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ثان ًيا:
تعليم المرأة البحرينية وأهداف التنمية المستدامة
بالنظــر إلــى واقــع تعليــم المــرأة البحرينيــة مــن مســتهدفات
التنمية المستدامة ،نجد أن األمر مرتبط بشقين:
أولهما :حصول المرأة البحرينية على حظها من التعليم الجيد،
باعتبار أن التعليم الجيد وتوفيره بال تمييز يعد أحد أهم أهداف
التنميــة المســتدامة ( ،)2030 – 2015وقــد حققــت المملكة في
هذا الصدد معدل قيد إجمالي في التعليم االبتدائي والثانوي
بلــغ ( )٪100للعــام األكاديمــي ( ،)2017 - 2016وقضاء شــبه تام
على األمية ،وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع النساء والرجال في
الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الج ّيد ميسور
التكلفة ،بما في ذلك التعليم الجامعي .كما أن المملكة عززت

جانب من مشاركات مدارس البنات في إحدى معارض
أعمال المدارس المنتسبة لليونسكو عام 2017

من ميزانيتها الموجهة للتعليم إلى ( )343.4مليون دينار عام
( ،)2016ويأتــي تخصيــص ( )٪3مــن ميزانيــة الجامعــات للبحوث
العلميــة خطــوة جيــدة لــردم الفجــوة المعرفيــة الرقميــة ،مــع

للمرأة البحرينية ،التي حصلت على تعليم جيد ،نحو االبتكار.

في مجاالت التعليم تتبنى وزارة التربية والتعليم اســتراتيجية

وتولــي مملكــة البحريــن اهتمامــً خاصــً بــأن يكــون للمــرأة

أهميــة توظيــف تلك الميزانيــات في الجامعــات لخدمة التنمية

ثانيهمــا :دور المــرأة المتعلمــة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة

التربية المســتمرة والتعليم مدى الحيــاة Life Learning long

المتعلمــة دورًا فــي التنميــة الحضريــة التي تشــكل التمثيل

المستدامة(.)116

المســتدامة ،فانطالقــً مــن اعتبــار المــرأة شــريكًا أساســيًا فــي

التــي تهــدف إلى تمكين المتعلم والمتعلمة ،على حد ســواء،

جالء للترابط والتكامل بين األبعــاد المختلفة للتنمية
األكثــر
ً

ومن زاوية أخرى ،حرصت المملكة كذلك على أن تكتسب جميع

البناء الوطني ،فقد أصبحت تشــارك الرجل في تقديم الحلول

مــن تحقيــق ذاته وإثراء حياته ،وتطويــر وتحديث وتنمية قدرات

المســتدامة ،وبحســب مــا تنــادي لــه الهيئــات األمميــة ممثلة

المتعلمات المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية المستدامة،

لتــدارك المخاطر والتصــدي للتحديات التي تحــول دون تحقيق

ومهارات أفراد المجتمع البحريني المهنية والوظيفية وغيرها،

فــي الجمعية العامــة لألمم المتحدة ،بالتركيز على دور المرأة

عــن طريق ســبل عديدة ،مــن بينها ،التعليــم والترويج لثقافة

التنمية المستدامة ،وبمقدور ما تمتلكه من مستوى تعليمي

وبالتالي ،تمكينهم من مواكبة آخر المستجدات على الساحة

في القضايا الســكانية واالجتماعيــة ،ويعد تمكين المرأة في

الســام والالعنف والمواطنــة العالمية ،وتقدير التنوع الثقافي،

أن يســاعدها في المشاركة الفعالة في صناعة وصياغة أجندة

العالمية وتحقيق التنمية الوظيفية ،لدفع عجلة التنمية .ويتم

هذا الشــأن محور رئيس لدور المرأة في التنمية المســتدامة،

ومساهمة الثقافة في التنمية المستدامة.

البحريــن الوطنيــة لهــذه األهــداف ،فالتعليــم يصــوغ القيــم

ذلك عبر توفير برامج متنوعة ،تأخذ بعين االعتبار حاجة ســوق

ويعمــل المجلــس األعلــى للمرأة من خالل خططــه التي تركز

ولمــا كان االبتــكار أحــد أهم محركات النمــو االقتصادي ،كما أن

ووجهــات النظــر ،ويســهم أيضــً في تنميــة وتطويــر المهارات

العمــل ،وقــد تكفلت برامج التعليم المســتمر باســتيعاب من

علــى إدمــاج احتياجات المــرأة وضمان التوازن بين الجنســين،

المستوى التعليمي لدى المرأة البحرينية يعد من أهم مقومات

والمفاهيــم واألدوات التــي يمكــن أن تســتخدم فــي خفــض أو

لــم تمكنهم ظروفهم من مواصلة العمليــة التعليمية؛ حيث

بالتأكــد مــن تطبيــق ذلــك واقعيًا ومــن خالل قياســات كمية

سعيها لالبتكار والبحث العلمي ،فقد جاء تدشين االستراتيجية

إيقاف الممارسات غير المستدامة.

ارتفع عدد الملتحقين به من ( )4653مواطنًا عام ()2014 - 2013

ونوعيــة يتم اإلعالن عنها بشــكل دوري فــي تقارير مخصصة

الوطنيــة للبحــث العلمــي فــي عــام ( )2014ليعزز فتــح الطريق

ومــن أجل صقل المــرأة المتعلمة بأحدث ما توصــل إليه العالم

إلى ( )5476مواطنًا عام ( ،)2016 - 2015تشكل اإلناث نحو ()٪50

لهذا الشأن.

منهم(.)117
116
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االستراتيجية الوطنية للبحث العلمي .2024 - 2014
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مكتب األمم المتحدة في البحرين ،التقرير الوطني الطوعي األول لمملكة البحرين ألهداف التنمية المستدامة  ،2030صــ.57

85

ً
ثالثا:

العام الدراسي ( )2013 - 2012عشر مدارس ،أربع منها للمسار

تحقيــق أهــداف برنامج عمل الحكومة ورؤيــة البحرين ،2030

الصناعي وست للمسار التجاري(.)119

إذ نصــت هــذه االســتراتيجية علــى ضــرورة «تشــجيع البحــث

وكان لمجــال التعليــم العالــي ،حظــً وافر مــن االهتمام في

والتطوير في مؤسسات التعليم العالي لخلق نظام لالقتصاد

خطــط التطويــر وفقــً لرؤيــة 2030؛ حيــث تــم التركيز على

قائم على المعرفة لتحقيق الطموح بأن تصبح المملكة منافسًا

المعــارف والمهــارات المتطــورة بشــكل مســتمر ليصبــح

عالميًا في الريادة إقليميًا» ،ومن أبرز محاورها االهتمام بتحديد

التعليم العالي مرتكزًا أساسيًا في اقتصاد المعرفة ،ببرامجه

مجــاالت البحوث؛ لتلبية األولويات البحثيــة الوطنية ،بما يعزز

باتــت علــوم المســتقبل تــدرس فــي العديــد مــن دول العالم ،خاصــة الدول

األكاديمية المخصصة لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية

القدرة التنافســية للقطاع الخاص ،وتحويل اقتصاد البحرين

الصناعية ،وتشمل ،مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والفضاء ،والطاقة

والمستقبلية ،وتشجيع االستثمار فيه بالشراكة مع مؤسسات

القتصاد قائم على المعرفة واالبتكار (االقتصاد المعرفي).

المتجــددة ،والهندســة الماليــة ،وتكنولوجيا المــواد ،والتكنولوجيا الحيوية،

تعليم عالي عالمية مرموقة متخصصة في مجال تكنولوجيـا

ومــن المؤمل أن تحقــق الخطة الكثير مــن الفوائد ،كاالرتقاء

والحوسبة السحابية ،وتقنيات الذكاء االصطناعي ،والهندسة الوراثية ،وتقنيات

المعلومات واالتصاالت ،وذلك من أجل بناء نظام معلوماتي

بمؤسســات التعليــم العالــي ،وتعزيــز تنافســية رأس المــال

الزراعة بدون تربة ،وتقنيات الزراعة باستخدام المياه المالحة ،هذا باإلضافة إلى

علــى قاعــدة قوية ،باإلضافــة إلى فتح برامــج أكاديمية أخرى

البشري ،وقدرة أفضل على استيعاب المعرفة من جميع أنحاء

العديد من الدراسات المستحدثة في المجاالت التقليدية كالهندسة والطب

مع عدد من مؤسسات التعليم العالي في المملكة(،)120بما

العالــم لتطبيقها في التعامل مــع التحديات التي تواجهها

والعلوم والرياضيات .وهي تخصصات متاحة للرجال والنساء على حد سواء،

يلبــي االحتياجــات التنموية وبصــورة متوافقة مع متطلبات

البحريــن ،خاصة في مجاالت ترشــيد اســتخدام المياه ،واألمن

فبحســب دراســة أصدرتها جامعة أكســفورد في عام ( ،)2018أكدت أن ()٪47

المستقبل.

الغذائي كالزراعة بدون تربة ،واســتنباط أصناف تعتمد على

من جميع الوظائف التي يخلقها اإللمام بهذه العلوم يمكن أن تتوافر تلقائيًا

وفي ذات الســياق ،تتوجه الحكومة من خالل برنامج عملها

المياه التي ترتفع فيها نسبة الملوحة ،وترشيد الطاقة ،والطاقة

في خالل من ( )10إلى ( )20سنة ،حيث أن نسبة هذه الوظائف التي تشغلها

( )2018-2015بمشاريع نوعية تستجيب لضرورات تهيئة البنية

المتجددة ،وتغيرات المناخ ،وتدوير المخلفات ،وتنافسية جذب

النساء حاليًا هي (.)118( )٪46.7

األساسية إلعداد الطلبة لمهن المستقبل ،كبناء المدارس

وتطوير الشــركات القائمة على التكنولوجيا ،وتعاون أفضل

وانطال ًقا من هذا الواقع ،وباعتبار أن ازدهار أي دولة في المستقبل يتوقف على

الجديدة أن تكون مزودة بأحدث التجهيزات والتقنيات ،وبناء

بيــن الجامعــات والصناعة ،وإيجاد فرص أكبر الســتدامة نجاح

المختبرات العلمية المتطورة ،وبحسب ما تقتضيه المقاييس

وتنافسية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

العالميــة لتوفير التعليم الممهد لعلوم المســتقبل .ومن

واقتصاد ريادة األعمال(.)121

الجديــر بالذكــر ،فــإن المملكة تأتــي ضمن الــدول ذات األداء

وقد ضمت مؤسسات التعليم العالي اإلقليمية والحكومية

التوازن بين الجنسين ،بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية ،وجاءت المبادرة

التخصصات الجديدة والمتنوعة للبنين والبنات،

العالــي فــي تحقيــق أهــداف التعليــم للجميــع ،وتتطلع ألن

والخاصة العديد من التخصصات والكليات المهتمة بعلوم

تزامنــً مــع موضــوع يــوم المــرأة البحرينية للعــام ( ،)2019الــذي خصص إللقاء

تماشيًا مع التوجه العالمي نحو االرتقاء بقطاع

تحافــظ علــى هذه المكانة مع تطبيقات علوم المســتقبل،

المستقبل ،والتي تم استحداثها أو تطويرها تفعي ً
ال لبرامج

الضوء على دور المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل.

التعليــم الفنــي والمهني ،الرتبــاط تخصصاته

وهــو نفــس االتجاه الذي يســير عليه برنامــج عمل الحكومة

تطويــر مخرجات التعليم وموائمتها مع ســوق العمل ،وقد

وبالتــوازي كان للتعليــم الفنــي والمهني نصيب مــن التطوير ضمن رؤية

األكاديميــة الجديــدة بالعديــد مــن االحتياجات

للفترة (.)2022-2019

تم في هذا الخصوص ،تدشين سياسة الشراكة مع القطاع

البحريــن  ،2030حيــث تــم بالتعاون مع منظمة اليونســكو ،إطالق النظام

الملحة لســوق العمل ،وقد بلغ عدد المدارس

وقــد تبلور في هــذا االتجاه مضمون االســتراتيجية الوطنية

الخاص في التعليم ،واستحداث البرامج األكاديمية لمؤسسات

المطور للتعليم الفني والمهني «التلمذة المهنية» ،والذي وفر العديد من

التي طبقت نظام المطور للتعليم الفني في

للبحث العلمي ( ،)2024-2014والتي تعد خطوة رئيسة نحو

التعليم العالي المتوجهة لعلوم المستقبل.

نحو علوم المستقبل في إطار
رؤية 2030

إحداث تغيير جذري يستهدف تعزيز اإلنتاجية واالبتكار واللذين يعتمدان على
علوم المستقبل ،عمل المجلس األعلى للمرأة على استحداث مبادرة نوعية

جاللة الملك المفدى في زيارة لمدرسة الهداية الخليفية

بمناسبة تدشين مشروع مدارس المستقبل  -يناير 2005

مخصصــة إلدمــاج المــرأة البحرينية فــي مجال علوم المســتقبل في إطار من
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الخاتمة

وبدأت المرأة تتخصص في مجاالت الطب البشــري المختلفة من

للمــرأة ،في العــام ( ،)2001الذي وضع تقدم المرأة عنوانًا رئيســيًا

أمراض القلب والنساء والوالدة واألطفال والباطنية وطب العائلة

في استراتيجياته وسياساته.

والطوارئ واألســنان ،بل ودخلت المرأة تخصصات كانت مقتصرة

وأثبتــت مبادرات إصالح التعليم بأنها ركيزة أساســية في تنفيذ

علــى الرجال كالجراحة وجراحة العظــام .وطبق خالل هذه الفترة

الرؤيــة االقتصاديــة  ،2030ومــن أكبــر ممكنــات مشــاركة المــرأة

نظام الشهادات التوجيهية في مدرسة البنات الثانوية.

فــي الحيــاة العامــة ودورهــا المتزايد فــي تحقيق أهــداف التنمية

أما فترة السبعينيات ،فقد شهدت تشكيل أول وزارة للتربية

المســتدامة ،والتــي أنجــزت مملكــة البحريــن الكثيــر منهــا قبل

والتعليــم فــي البحريــن بعد االســتقالل ،وشــهدت أيضــً تطوير

موعدها الذي حددته األمم المتحدة.

معهــد المعلميــن والمعلمــات ليصبــح الكلية الجامعيــة لآلداب

ُقبل كما هو الحال
وغــدت المــرأة البحرينية في إطار هذه الرؤية ت ِ

والعلوم والتربية.

في أكثر بالد العالم تقدمًا على علوم المســتقبل ،وتتبوأ مراكز

وخــال هــذه الفتــرة ،زاد إقبــال الطالبــات على االلتحــاق بها زيادة

متقدمــة فــي صناعــة القرار في كل ســلطات الدولــة الثالث ،كما

ومــن خــال تولي الحكومة فــي وقت مبكر مســؤولية التعليم،

األربعينيات ،باإلصالحات التي قام بها الشيخ «سلمان بن حمد

ملحوظــة ،وأدخــل التعليم التجاري ألول مرة فــي مدارس البنات،

أخذ نشاطها االقتصادي؛ موظفة وسيدة أعمال ،يعادل مشاركة

واعتبــاره قاطــرة التنمية وفــي نفس الوقت اعتبــار تعليم المرأة

آل خليفــة» حاكــم البحريــن ،كأســاس لنهضــة الدولــة الحديثــة،

وبــدأت المرأة البحرينيــة تنال درجات الماجســتير والدكتوراة من

الرجل في ظل سياسات عامة تنتهجها المملكة تعلي الكفاءة

مكونًا أساســيًا فــي هذه القاطرة؛ كان هذا بمثابــة المناخ الجيد

مثلها في ذلك مثل الدول المتقدمة التي اعتبرت أن االســتثمار

الجامعات األجنبية.

واإلنتاجيــة وتكافــؤ الفــرص وتضمــن المســاواة والعدالــة وعــدم

الــذي أتاح للجهود اإلصالحية فرصة تحقيــق الريادة اإلقليمية لها

فــي تعليــم المرأة يختصــر الطريق لصناعة التقــدم؛ إذ تفتح من

وخــال الثمانينيــات ،أعيــدت تســمية كليــة الخليــج الصناعية

التمييز.

في التعليم بصفة عامة وتعليم المرأة بصفة خاصة.

منزلها طريق المعرفة أمام أبنائها.

لتصبــح كليــة الخليــج للتكنولوجيــا ،وبــدء عقــد المؤتمــرات

وفي النهاية ،لمــا كان هذا العمل األكاديمي هو المؤ َّلف الذي

وقــد ُبنــي هــذا الــدور الحكومــي منــذ بداية القرن العشــرين

وتــم فــي عهــد الشــيخ «ســلمان بــن حمــد آل خليفــة» ،إســناد

التربوية السنوية ،وتم تأسيس جامعة الخليج العربي بالبحرين،

ال يستغنى عنه المثقفون بصفة عامة ،والباحثون بصفة خاصة؛

علــى االنفتــاح الثقافــي للبحريــن كأحد أهــم مقومــات انفتاحها

ملــف التعليــم إلى دائــرة المعارف ،التــي بادرت بتطويــر العملية

كما شــهدت هذه الفترة أيضًا تدشــين أول جامعة وطنية وهي

الحضــاري منــذ القــدم ،ودور المجتمــع األهلــي ،وخاصــة النــوادي

التعليميــة ،متضمنة النهــوض بتعليم المرأة .وكان في مقدمة

«جامعة البحرين».

فقد صدر هذا الكتاب الذي ُيعد مرجعًا يرصد المعلومات ،ويتت َّبع
األحداث ،و ُيح ِّلل و ُيقارن ،مستخدمًا أدوات منهج البحث العلمي.

األدبية والمكتبات ،والصحافة البحرينية ،والمشــاركة االقتصادية

أولوياتها مكافحة األمية وأن يساند التعليم البرامج التنموية.

وشــغلت المرأة البحرينية العديد من المناصب الجامعية ســواء

غيــر أنــه ينبغي اإلشــارة هنا إلــى الصعوبات التــي واجهت إخراج

للمــرأة البحرينيــة مــع الرجــل .وتكلــل ذلــك بتدشــين التعليــم

وفــي هــذه الفتــرة بــدأ عمل المــرأة ودورهــا في القطــاع الصحي

في مجال التدريس أو مجال الخدمة العامة.

هــذا العمــل والمتمثلــة فــي الحصــول علــى بيانــات ومعلومــات

النظامــي للبنــات عام ( ،)1928والــذي كان نقطة تحول فارقة في

بتعييــن أول ممرضــة بحرينيــة مؤهلة .كما يعد أبــرز مالمح هذه

وفــي التســعينيات ،كانــت البحريــن قــد جعلــت مــن تعليــم

وإحصــاءات ترصــد المراحــل الزمنيــة لتطــور تعليــم المــرأة فــي

حيــاة المــرأة البحرينيــة ،لم تحقق بها فقط الريــادة اإلقليمية في

الفقرة افتتاح أول مدرسة ثانوية للبنين بالمنامة.

المــرأة والنهــوض بهــا ركيزة أساســية ،حتى بلغــت البحرين في

البحريــن ،لعــدم توافرها بالشــكل الكافــي ،خاصة فــي البدايات

التعليــم ،ولكنهــا فتحت أمامها طريق االرتقــاء بوعيها وصناعة

وجــاءت فترة الخمســينيات ،حيث اقتصر تعليــم الفتيات على

نهايــة هــذا العقد مكانتها بين الدول األعلى عالميًا في التنمية

األولــى ،وهــو مــا تمكنــا مــن تجــاوزه بمزيــد مــن البحــث والجهد

تقدم وطنها.

المســتوى االبتدائــي ،الــذي حقق انتشــارًا وطنيًا ،وتأسســت أول

البشرية ،وتم إنشاء معهد البحرين للدراسات المصرفية ،وغيره

للحصول على ما توافر منها قدر المستطاع ،استعانة بالمصادر

عــزز من ذلــك قيام حكام البحرين مــن «آل خليفة» بتقديم كافة

مدرسة ثانوية للبنات عام ( ،)1950فيما كانت أول بعثة للتعليم

من الصروح العلمية.

التــي وفرهــا المجلــس األعلــى للمــرأة ،ووزارة التربيــة والتعليــم،

أشــكال الدعم والعون للمبادرات األهلية بإنشاء المدارس ،حتى

العالي للبنات في الخارج عام (.)1956

وجــاءت األلفيــة الثانية وحملــت معها انطالق الميثــاق ،والذي

ومركــز عيســى الثقافــي ،وجمعيــات؛ «نهضــة فتــاة البحريــن»،

تولت الحكومة العملية التعليمية بكاملها ،اعتبارًا من ثالثينيات

وشــهدت الســتينيات ،افتتــاح المعهــد العالــي للمعلميــن

مــن خاللــه بــدأ تنظيــم تعــدد الجامعــات والمعاهــد بالبحريــن،

و«رعايــة الطفــل واألمومــة» ،و«أوال النســائية» ،باإلضافــة إلــى

القرن الماضي ،متزامنًا ذلك مع ازدهار إيراداتها ،واكتشاف النفط.

والمعلمــات ،وإنشــاء كليــة الخليــج الصناعيــة لتتخصــص فــي

وتأســيس أول مجلــس متخصــص في شــؤون التعليــم العالي،

المصادر المنشورة في هذا الخصوص.

ومــن اإلشــارات الجل ّيــة علــى هــذه الريــادة تأســيس التعليــم

التعليــم الفنــي والتقنــي ،وانطالقــة أولــى حفــات عيــد العلــم.

وإصــدار قانــون للتعليــم .وشــهدت المــرأة ،خــال هــذه الفتــرة،

الصناعــي منــذ منتصــف الثالثينات ،كمــا تم أيضــً ابتعاث أول

كمــا أنشــئ المعهد العالــي إلعداد معلمــات المرحلــة االبتدائية

تطــورات ومنجــزات غيــر مســبوقة علــى صعيــد مشــاركتها في

فتاة بحرينية للدراسة في الخارج.

واإلعدادية بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

التنمية الوطنية ،استهله «الملك حمد» بإنشاء المجلس األعلى

قرن من الزمان مر على تأسيس التعليم النظامي بالبحرين ،التي من الممكن اعتبارها حقبة ذهبية بما حملته في طيات
فصولها من محطات مضيئة انعكست جليًا على المكانة الرفيعة للمرأة البحرينية ،وساهمت عبرها في انتشار التعليم
والتنوير بمنطقة الخليج العربي.
وفي تتبعنا لتاريخ تعليم المرأة في البحرين نلحظ أنها عرفت طريقها إلى التعلم ،في وقت مبكر ،منذ القرنين الثامن
والتاســع عشــر ومشــارف العقــود األولى مــن القرن العشــرين ،عن طريــق التعليــم غير النظامي ،ســواء فــي الكتاتيب
(المطوعيات) أو المدارس الوقفية أو األهلية ،أو مدارس الجاليات األجنبية.
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