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المقدمة :
يمكن القول بأن التعليم هو عملية منظمة ومقصودة وهادفة ترمي إلى
إحداث التعلم لدى من تتم معه تلك العملية(.)1
مما ال شك فيه فإن التعليم التقليدي (النظامي) والذي ال زال متبعا في
المؤسسات التعليمية على نطاق بلدان العالم حتى اليوم ،كان له الفضل في نشر
المعرفة في المجتمعات كما كان له الدور الفاعل في تنظيم حياة األفراد
واستثمارهم تربويا مما دفع بعجلة التقدم واالزدهار في كثير من البلدان الرائدة
في مجال التعليم.
إن الجهود التي بذلت من أجل تعليم أفضل كان لها األثر الكبير في ترقية
البنية التعليمية وذلك بإتباع السبل الكفيلة بذلك مثل التخطيط السليم المساير
لمتطلبات العصر من حقبة ألخرى بهدف المواكبة وتقنية المعرفة بتوصيل
المعلومة في أسرع وقت وبأبسط الوسائل للمتعلمين على اختالف قدراتهم
وظروفهم الفردية ،ومواطنهم المختلفة.
أن دور التعليم التقليدي كبير جدا في خلق األطر (األنماط) ذات القدرات
الفائقة التي قادت المجتمعات منذ بدايات هذا النوع من التعليم في مختلف
مجتمعات العالم وأن اختلفت وتفاوتت النظم التعليمية من مجتمع آلخر.
ونسبة للمعالجات المتالحقة التي يقوم بها التربويون في مجال التعليم
التقليدي ألوجه القصور التي تنشأ من وقت آلخر ،أمكن تطوير نظم التعليم حتى
تفي بحاجة الفرد وحاجة المجتمع.
رغم ما بذله التربويون من تخطيط ومعالجة وتقويم لهذا النوع من التعليم
إال أن ثمة صور من القصور والسلبيات ال زالت تالحق مسيرة التعليم وتلقي
بظاللها من وقت آلخر من بينها عدم اإليفاء بمتطلبات المجتمعات وإتاحة
الفرصة للراغبين في التعليم في شتى أنواع التعلم.
وقد أدى ذلك القصور مع السلبيات إلى ظهور ما يعرف بالتعليم عن بعد
وهو نوع من التعليم الذاتي الذي خرج عن النمط التقليدي للتعليم ،فهو ال يتقيد
بالزمان وال المكان بل يتيح الفرص للتعلم لكل راغب في الوقت والمكان والكيفية
التي يريدها .ومن أهم خصائصه التباعد بين المعلم والمتعلم أثناء عملية التعليم.
قد أتاح التعليم عن بعد مجاالت واسعة للتعلم عجز عن تنفيذها نظام التعليم
التقليدي المتبع مما جعله متمما له ومساندا في تجاوز أوجه القصور والصعوبات
التي واجهته.

()1طه الحاج الياس ،التعليم غير النظامي تعليم الكبار ،عمان ،دار مجدالوي للنشر ،الطبعة األولى 1999م ،ص .29

وقد اتسعت رقعة مؤسسات التعليم عن بعد في العالم اليوم حتى أصبح
واقعا ملموسا معترفا به جنبا إلى جنب مع التعليم التقليدي.
إن التعليم مثله مثل أي منشط من مناشط الحياة له إيجابيات وسلبيات،
فالتعليم أكثر المناشط عرضة لظهور السلبيات ومجابهة الصعوبات وذلك لما
يترتب عليه من واقع التطور المستمر واإليقاعات النشطة في مجال المعرفة
والكم الهائل المتزايد من المعلومات على نطاق العالم ،والرغبة الزائدة للتعلم بين
األفراد على اختالف أنماطهم وحاجات األفراد والمجتمعات المتالحقة.
عليه فقد تبنت المجتمعات المختلفة المتعاقبة عملية التعليم والذي بدأ في
أبسط صوره ابتداء من األسرة والمجتمع حتى وصل إلى ما يعرف اآلن بالتعليم
التقليدي والذي شمل التعليم ما قبل المدرسي وتعليم األساس والتعليم الثانوي
والتعليم العالي ،وتبنى مناهج مختلفة متفاوتة حسب أعمار المتعلمين
وخصائصهم ملبيا لحاجات الفرد والمجتمع.
عن طريق ،التعليم عن بعد ،ورغم ما يسوده من سلبيات ،تم تجاوز الكثير
من هذه الصعوبات بإتاحته إمكانية التعلم الذاتي في نطاق ديمقراطي.
من خالل عملي في مهنة التدريس الحظت أن التعليم عن بعد يواجه
انتقادات حادة من جانب بعض المعلمين اللذين يشككون في مردوده العلمي
والتربوي وبالتالي جاءت هذه الدراسة لتقف على فاعلية التعليم عن بعد في مجال
التعليم مقارنة بالتعليم التقليدي.
يسعدني كثيرا أن يجد القارئ الكريم بعضا من المعارف التي كان يصبو
إليها بين طيات هذا الكتاب والذي آمل أن يكون مرجعا في مجال التعليم والتعلم .
دكتور  /عمر محمد العماس
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 /30علي محمد شمو  ،التعليم عن بعد  ،الخرطوم  ،مطبعة سولو  ،الطبعة
األولى 2004م .
 /31فهيم مصطفى  ،مدرسة المستقبل ومجاالت التعليم عن بعد  ،القاهرة  ،دار
الفكر العربي  ،الطبعة األولى 2005م .
 /32ماهر حسن رباح  ،التعليم اإللكتروني  ،عَمان  ،دار المناهج للنشر والتوزيع
2004م .
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مقابلة 2005م
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كلية التربية  ،الطبعة األولى 1998م .
 /35محمد زياد حمدان  ،المنهج المعاصر  ،عَمان  ،دار التربية الحديثة  ،الطبعة
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 /36محمد زياد حمدان  ،تصميم وتنفيذ برامج التدريب بأسلوبه وقيمه وسلوكه
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 /40محمد محمود الحيلة  ،تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق  ،عَمان  ،دار
الميسرة للنشر والتوزيع  ،الطبعة الثانية 2000م .
 /41محمود قمبر وآخران  ،دراسات في أصول التربية  ،دار الثقافة  ،الطبعة
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في الوطن العربي  ،توجهات مستقبلية  ،مجلة اتحاد الجامعات العربية  ،العدد
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2003م .
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نظام التعليم في السودان
مقدمة:
التعليم هو عملية منظمة ومقصودة وهادفة ترمي إلى إحداث تعلم إيجاابي
للفئااا المسااتهدفة وهااو مااا يحاادث تمامااا فااي نظامااا التعلاايم التقلياادي لاادينا فااي
السودان ،أو يحدث حتى في توجيه اآلباء ألبنااههم أو المرشادين ورجاال الادين
أو رجاااال السياساااة أو اإلعالمياااين وغيااارهم ممااان ياااونرون فاااي تعااادي سااالو
المتعلمين انطالقا من أهداف معينة بغية بلوغها.
بهذا المفهاوم يمكان تنااول أوجاه التعلايم التقليادي فاي الساودان مان حياث
نشااأته وتأريخااه وأهدافااه وأوجااه القصاااور فيااه وكياا يمكاان أن نتجاااوز ذلااا
القصور عن طريق نظام التعليم عن بعد.
نظام التعليم التقليدي:
نظام التعليم التقليدي هو نظام التعليم الذي ظ يمارسه العاالم مناذ بادايا
العمليا التعليمية النظامية وحتى اليوم.
فهو نظام التعليم الذي يجلس فيه المتعلموو داخو خووو أو كتوا أو فصوو أو
قاعوووا أو أي موقووو تعليمووو

أموووام شوووي أو فكووو أو معلوووم أو مووود س أو محاضووو يقووووم

بعملية التلقي للمتعلمي بهدف نق المعلومة ع ظه قل كما وقود يمكو أ يسوتعي
علووو ذلووو بوسوووا

تعليميوووة مسووواند ومعينوووا لتوصوووي المووواد التعليميوووة وفيوووه يتلقووو

المتعلمووو م و الشووي أو الفك و أو المعلووم أو الموود س أو المحاض و مباش و

حواجز محتو الماد التعليمية.

وم و غي و

ولنظام التعلايم التقليادي أسا ونظام وقاوانين ولاواه ومنااهج و مناشا
في جوانب مختلفة من المعرفة والثقافة ظلت تطبق من وقت لي بالقصير.
وقد ساد نظام التعليم التقليدي التطور نتيجة التفاعا ماع متطلباا الحيااة
المتعددة ومتغيراتها حتى وص إلى ما هو عليه اليوم.
يمارس نظام التعليم التقليدي بمفهومه الحديث في ك المراح التعليمية
بدءا بالتعليم ما قب المدرسي تم تعليم األساس فالثانوي والجامعي وما فوق
الجامعي إضافة للتعليم في الخالوي وظ هذا النم الوحيد من التعليم حتى
بزوغ فجر التعليم عن بعد في القرن التاسع عشر.

نظام التعلايم التقليادي لاه مويادو ومنظارو واختصاصايو فاي كا جاناب
ماان جوانبااه ممااا أدي إلااى االهتمااام بااه وبتطااوير حتااى تجاااوز معظاام الساالبيا
والتي ظلت تالزمه طيلة المسيرة التعليمية وأصب له من اإليجابيا الكثير مماا
أدي للتمسااا باااه والعمااا علاااى ترقيتاااه وتساااخير لتلبياااه رغباااا المتعلماااين
ومجتمعاتهم.
نبذة تاريخية:
اإلنسان منذ بدء حياته بدأ معه والزمتاه عملياة التعلايم والتاي كانات تاتم
عن طريق الصدفة المحضة في البيئة نتيجة األحاداث والتجاار ،،وكانات أدواتاه
ووساه تعليمه األساسية هي المشاهدة والتقليد والمحاكااة والماراس  )1وتبعاا
لاااذل بااادأ عملياااة التعلااايم وهاااي عملياااة نقااا المعرفاااة إلاااى األجياااال الحاضااارة
والقادمة بطرق قد تكون غريزية وبداهية .وعمليتا التعلايم والاتعلم معاا تقاودان
إلى شغ اإلنسان بالحياة والتمس بها فهو يمارساهما وكأناه يعاي أبادا  -كماا
اناه فاي نفا الوقاات يساعى لتخلياد ذكاارا بعاد مماتاه بمااا يعلماه ألجيالاه وبمااا
يخلد من رسوما ونقوشا على جدران أماكن سكنه والتي غالبا ما تكون فاي
الجبال والمناطق المحمياة منهاا بالاذا مثا الكهاوف واألغاوار ،وهاي أمااكن ال
تطالها عوام الفناء السريع مع الطبيعة مث الرياح واألمطار ودرجا الحارارة
العاليااة ودرجااا الرطوبااة المرتفعااة آمااال فااي ذلا ببقاههااا ألجيااال وأجيااال وكااان
القصد من هذ الرسوما التعبير عن واقع حياته في تل الفترة من الزمان.
تحوي الرسوما والنقوشا كثيرا من مناش اإلنسان في تل الحقبة
من حقب حياته المتتالية وهي تعك

الواقع الذي كان يعيشه اجتماعيا

واقتصاديا وبيئيا وما إلى ذل مما ينعك

على واقع حياته .من غير ما تحويه

هذ الرسوما والنقوشا من مواد تعليمية ذا طابع بداهي فهي تشير إلى أن
عملية التعليم رافقت اإلنسان منذ بدايا حياته والتي أصبحت في تطور مستمر
مع مرور الزمن ،قاد ذل إلى نشوء حضارا كثيرة قديمة ساد في زمانها
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وخلد طابع حياة يختل من حضارة ألخرى لم يزل البعض يتناوله بالتحلي
والتدقيق حتى اليوم.
مااا خلااد اإلنسااان فااي األغااوار والكهااوف يعتباار رساااه تعليميااة ألجيااال
متالحقة فهي رسالة صيغت حسب اإلمكانا المتاحة وقتئذ.
إذا كان هذا هو ديادن اإلنساان مناذ القادم فاي تفعيا عملياة التعلايم والاتعلم
والذي ظهر في إرسال رسالة نعتبرها أول رساالة فاي التاأري مان األجاداد إلاى
األحفاااد ،فإنااه ال زال يشااد بقبضااته علااى الحياااة وممااا شاااهدنا علااى شاشااا
التلفزيون فاي ساتينيا القارن الماضاي أن رواد الفضااء فاي المركباة األمريكياة
أبوللو  )11عندما ح أرمسترونج برجليه على سط القمر عاام 1969م كاان
مبرمجا له أن يضع على ساط القمار بعاض المخطوطاا التاي تتحادث عان بناي
البشر وكوكبهم األرض) مصااغة بلغاا مختلفاة كاان مان بينهاا اللغاة العربياة،
إلمكانية التواص مع كاهنا أخرى ،إن وجد  ،وهو عملية تعتبر اتصاال تم بين
اآلباء إلى األحفاد وأحفاد األحفاد وهذا يشير إلى أن اإلنسان بالتعلم المبني علاى
االتصال يعم على الخلود.
كانت المخطوطا التي وضعها الرواد على سط القمر عبارة عن رساالة
لمستقب قادم من مرس حاضر سيصب ماضيا بعد حين.
إن الرسااوما والنقااو التااي أشااير إليهااا وجااد فااي كثي ار ماان البلاادان
العربية في المغاور والكهوف خاصة في الجزيرة العربية والجزاهار وفاي أمااكن
متفرقة من أفريقيا وإسبانيا.
والغار منذ القدم هو أكثار مكاان آمان للحفا وال يُنساى أن الرساول الكاريم
كان يتعبد في غار حراء وعند الهجرة للمدينة لجأ إلى غار نور ،فالغار إذا مكاان
معد للحماية واالختباء والخلوة ويذكر هنا أن أصاحا ،الكها والارقيم ولبساوا
فااي كهفهاام نااالث ماهااة ساانين وازدادوا تسااعا)  )1وال زالاات األجيااال الحاضاارة
تمارس عمليا متوارنة من اآلباء واألجداد فكاان ذلا إقارارا لماا أراد األجاداد
بعملية الخلود من خالل الرساه التعليمية فقد تمات وأخاذ بهاا وال زالات تماارس
عمليا التونيق والتخليد بالكيفية والواقعية في حياة اإلنسان.
ظهور الكتابة:
تطور مع الزمان وتوالي الحقب ،الرساوما فاي مصار ،إلاى لغاة ،فكاان
ك رسم أو رمز يرمز به لمعنى معين فهاو يعبار عان حاال مان األحاوال وقاد أدى
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ذل إلى ظهور الكتابة الهيروغلوفية والتي تم اكتشافها على جدران األهراماا
بالجيزة والمواقع األنرية األخرى المتفرقة منذ آالف السنين قب الميالد.
كما يالحا التطاور التادريجي واالخاتالف فاي نوعياه الصاور والرساوما
ك يمث حقبة زمنية معينة ساد فيها نقافة مجتمع معين ويظهار ذلا جلياا فاي
المتاح التاريخياة بعاد أن تمات ترجماة اللغاة الهيروغلوفياة إلاى لغاا مختلفاة
منهااا العربيااة واإلنجليزيااة وذل ا لتسااهي التواص ا بااين أجيااال األم ا واليااوم
والغد.
نتيجاااة لهاااذا االمتاااداد والتواصااا خلاااد هاااذ المعااااني وأد إلاااى ظهاااور
الحضارا المختلفة والتي امتد حتى اليوم تحكي عن سما حياتية معينة لهاا
طابعها الخاص بها أنناء تل الحقب الماضية.
من هذ الحضارا الحضارة المصرية في وادي الني والتي خلد الحياة
فااي معاباادها وماادنها يظهاار ذلا جليااا فااي األنظمااة الزراعيااة وأنظمااة الااري كمااا
عمد أيضا لتخليد الروح كما يشاهد في المقابر القديمة ومن بينها تل التي في
المتاح وفي األهراما حيث تدفن مع الميت كا حاجياتاه وأغراضاه التاي كاان
يستخدمها في حياته الدنيوية ظنا منهم أنه سيتواص العم بها بعد دفنه.
عضد هذ السما الحضارية بالمخطوطا على الجدران والتاي طالتهاا
الترجمة إلى لغاتنا الساهدة اليوم.
ونسبة لما للكتابة مان أنار فاعا فاي نقا المعرفاة نتعارض فاي الساطور
التالية إلى تأري نشأة الكتابة.
 /1أول أنااوا الكتابااة الناتجااة عاان الااتعلم ماان الواقااع البيئااي للحضااارة القديمااة
كاناات الكتابااة الهيروغلوفيااة ،الناتجااة عاان أبجديااة أوغارياات أقاادم األبجااديا
المعروفة في العالم ،وهي معتمدة حتى اآلن وأصبحت لغة تدري  ،فعن طريقهاا
تم تفسير ك الظواهر والممارسا الحياتية المختلفة في الحضارا السابقة.
 /2فااي منطقااة الرافاادين سااادة الحضااارة السااومرية وظهاار الكتابااة المعروفااة
بـ الكتابة المسامارية) والتاي يشابه شاك حروفهاا المساامير وهاي مان الكتاباا
الرمزية ذا المعنى.
 /3في منطقاة سااح البحار األبايض المتوسا الشارقي وبااألخ منطقاة لبناان
ظهر الفينيقيون) وهم شعب ذو تراث حضاري مميز وهام الاذين وضاعوا أسا
األبجدية) والتي قاد العالم إلى اكتشاف الكتابة الفعلية .)1
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يالح ا أن األبجديااة الفينيقيااة أقاار ،مكان اة ماان اللغااة اإلنجليزيااة فااي عاادد
حروفها حيث أمكن وضع األحرف اإلنجليزية مقاب ك حرف من حروفها.
من السرد السابق يمكن أن نوضا فاي خطاوا تطاور الكتاباة عان طرياق
الرسااوما التااي توضاا ممارسااا الفاارد والجماعااة فااي حقاابهم وحضاااراتهم
المختلفة.
أوال :الكتابة عن طريق الرسوما والرموز.
نانيا :الكتابة الهيروغلوفية
نالثا :الكتابة المسمارية.
رابعا :الكتابة الفينيقية بداية األبجديا ) .)2
خامسا :الكتابة الالتينية.
سادسا :األبجدية العربية لغاة القارآن الكاريم والتاي بادأ حاوالي  200عاام بعاد
الميالد.
سابعا :الكتابة عن طريق أبجديا اللغا المختلفة الموجودة اآلن  )3بظهور
الكتابة بدأ العملية التعليمية في التطور ،أصب في اإلمكان تدوين المعلومة
فعليا وأصبحت عملية التعليم ال تخضع للظروف البيئية العشواهية أو تخضع
للممارسا الفردية أو لعمليا الصدفة.
عليااه فااان للكتابااة فضااال كبياارا فااي توصااي المعرفااة علااى النطاااق األوسااع
وحف المعرفة في عملية التعليم والتعلم مما جعلها تصب وسيلة فعالة .كما أنها
جعلت عملية التعليم والتعلم أكثر سهولة ويسرا.
تطور العملية التعليمية:
فااي ك ا حقبااة ماان الحقااب المتتاليااة فااي حياااة اإلنسااان كااان هنال ا تجديااد
وتطور في عملية التعليم وذل لماا يملياه واقاع الحيااة ومتغيراتهاا علاى العملياة
التعليمية حتى يتمكن اإلنسان من المواكبة لألحداث الجارية في المجتمع المعاين
وحولااه وحتااى يااودي التعلاايم دور فااي تلبيااة الطلااب االجتماااعي وتلبيااة رغبااة
المتعلمااين وأساارهم ،فكااان التفكياار الجاااد فااي تنظاايم التعلاايم منااذ بدايااة عمليااا
التعلم التي قادها المريدون المتواجدون في أماكن العبادة من غيار نظاام تعليماي
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أو منهج فكاان كا مانهم يادلي بادلو فاي نشار المعرفاة الدينياة وقاد سااعد إقباال
المتعلمين أنفسهم إلى تل الدور أو حينما يوجهون إليها.
أيضااا أن ظهااور الخااالوي بمنهجهااا الماانظم والااذي يتضاامن عمليااة تحفااي
القرآن الكريم ودراسة علومه وتعلم مبادئ القراءة والكتاباة مساتخدمة فاي ذلا
وساه تعتبر _ بمعيار _ اليوم بداهياة ،كااأللواح الخشابية والكتاباة علاى األرض
والتلقااين والحفا المباشاار المتاادر لعمليااة حفا القاارآن الكااريم مصااحوبا بااتعلم
كتابة األحرف الهجاهية وقراءتها والكلما المبسطة حتى تطور األمر إلى كتاباة
اآليا وقراءتها وتجويدها مشكلة بحركا الهجاء المختلفة حسب مواقعهاا مان
اإلعاارا ،،كااان لااذل أناار الكبياار فااي العمليااة التعليميااة آنااذا فقااد ّخرجاات هااذ
الخالوي رجاال من خيرة العلماء الحفظة الذين ساهموا كثيرا في عمليا التعليم
ونق المعرفة الدينية في نطاق أوسع من نطاق الخلاوة فأصابحوا أهماة للمسااجد
وفقهاء في الادين ومصالحين اجتمااعيين وماا إلاى ذلا مان المناشا الدينياة فاي
مجال نشر المعرفة.

التعليم في الخالوي:
الش أن التعليم في الخالوي نظام موس منظم ،كماا أن لاه أهادافا وقيماا
وله طراهق في التدري وفي نق المعرفة فكان نظام التعليم في الخاالوي يهادف
إلى التلقين وتحفي القرآن الكريم إلى جاناب تعلايم أجازاء مان السايرة والقاراءة
والكتابة.
يتميز نظام التعليم فاي الخاالوي باالنضاباط فاي زمان الدراساة المحادد لهاا
بفترتين صباحية ومساهية .تبدأ الفترة الصباحية مان بعاد صاالة الصاب مباشارة
وحتى وقات الظهيارة والفتارة المسااهية تبادأ مان بعاد صاالة العصار وحتاى بداياة
صااالة العشاااء وفااي بعااض األوقااا تاادمج الفترتااان وفااي كااال الفتاارتين الشااي أو
الفكااي هااو محااور العمليااة التعليميااة  ،وهااو الااذي يقااوم بك ا شاايء مث ا عمليااة
التحفااي وعمليااة االنضااباط وعمليااة التسااميع العاارض) وعمليااة الكتابااة علااى
األلااواح للمبتاادهين الااذين ال يجياادون الكتابااة وال القااراءة  ،وإصاادار اإلرشااادا
والتوجيه الالزم والثوا ،والعقا ،والذي يعاد أساسايا فاي عملياة التعلايم  .ودور
الطالب هنا التلقاي والحفا والتطبياق تحات إمارة الشاي أو الفكاي) والاذي كاان
بمثابااة المربااي والموجااه وفااي الحااي  ،هااو القاضااي والمااأذون واإلمااام والطبيااب
واألخصاااهي النفسااي والمشاارف االجتماااعي ممااا أكساابه نفااوذا وساالطة روحيااة
جعال ينفارد بنشار المعرفاة إلاى جاناب حفا القارآن وبعاض مان أناوا المعرفاة

التي يتلقاها الطال ،عن طريق التلقين  .هنال أيضا يتدر ،الطال ،علاى ماا يلاي
من التعاليم وذل مما لمسته عندما كنت تلميذا في الخلوة:
 /1حسن السير والسلو .
 /2التأد ،مع الكبير من الناس في محيطه  ،يمتاد ذلا إلاى احتارام الكبيار بصافة
عامة.
 /3الطاعة الكاملة للشي أو الفكي والوالء له لكونه مصدرا للمعرفة.
 /4اإللمام بالجوانب السلوكية اإليجابية لدى المجتمع والنابعة من نقافته.
 /5اإللمام بالجوانب السلوكية المرفوضة لدى المجتمع والتي تعود سلبا عليه.
 /6التعاون بين األفراد من األقران في موقع الدراسة وخارجه.
 /7تعلم أخالقيا التكاف االجتماعي.
 /8التدر ،على ذل بوساه مختلفة مث ما يودى في الحلقا والخلوا .
 /9معرفااة مااا هااو حااالل وحاارام حسااب نصااوص الشااريعة اإلسااالمية  ،وكيفيااة
مزاولة ما هو حالل وكيفيه تجنب ما هو حرام.
 /10تعلم أداء اآلذان في أوقاته المختلفة.
 /11تعلم كيفية أداء الصلوا واإللمام بقواعدها.
دخا نظااام التعلاايم عاان طريااق الخااالوي مااع دخااول العاار ،المساالمين إلااى
السااودان  ،وخاصااة فااي شااماله  ،واسااتقرارهم علااى ضاافاف الني ا حيااث الماااء
والمرعااى ،ونساابة ألن الثقافااة التااي تميااز مجتمااع العاار ،والمساالمين آنااذا هااي
الثقافة اإلسالمية فقد اهتم المسلمون بتعليم أبناههم بتحفيظهم القارآن الكاريم،
والذي كان حقا على ك فرد حفظه ،والفقه  .وكان ما يمياز الفارد عنادهم درجتاه
في حف القرآن الكريم ،وقد دخا المسالمون الساودان وهام متمساكون بثقاافتهم
اإلسالمية وغيرتهم على تعاليمهم واإلقبال الجااد علاى نشارها وتعليمهاا لغيارهم
من سكان المناطق التي استقروا فيها.
الخلوة مشتقة من كلمة اختالء) ،وهي مكان يختلي فيه الشي أو الفكاي
بنفسه ليتفرغ لعباادة رباه فقاد تكاون كهفاا محمياا ومنعازال فاي مكاان مرتفاع مان
الجب أو قد يكون في أي مبنى من المباني على أن يتميز بالعزلة) .)1
وقد عرف مكان التعليم بالخلوة بهذا االسم نتيجة اخاتالء الطاال ،والشاي
أو الفكي في موقع ما للدراسة.
وكانت الخلوة في السودان فاي ذا الوقات هاي الوحادة التعليمياة الوحيادة
التااي لقياات االهتمااام الكاماا ماان المجتماااع وجاااء نتاجااا لمجتمااع مسااتقر لاااه
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أساسياته ونظمه وتقالياد ونقافتاه .الفكاي فاي ذلا الوقات كاان مان الاذين تلقاوا
تعليمهم في مكة أو األزهر أو تعلم وتدر ،في السودان.
وقد اجتذبت الخلوة في تل الحقبة العديد من العلمااء مان خاار الساودان
إماا بادعوة مان الزعمااء والسااالطين أو بمحاض إرادتهام .كاان هاوالء العلماااء ال
يتلقون رواتب محددة من الجها المسئولة إنما كانوا يتلقون بعاض الهادايا مان
طالبهم وآباههم وقطعا زراعية يعمروها بالزراعاة لتكاون مصادر زرق لهام .كماا
أن الطااال ،هاام ماان يقومااوا بك ا األعمااال الزراعيااة ألرض الشااي أو الفكااي منااذ
بدايااة الزراعااة وحتااى الحصاااد  ،وهااذا الااذي أدى إلااى اسااتقرار أولئ ا العلماااء
وأمكاان االسااتفادة ماان علمهاام ومعاارفتهم .كمااا كااانوا يعفااون رسااميا ماان العشااور
والضراهب وأي تبعا رسمية مالية.
ورد عن ود ضي هللا أن الشاي محماود العركاي الاذي قادم الساودان مان
مصر ،كان أول مان أقاام خلاوة للتادري فاي الابالد ،بينماا تقاول بعاض المصاادر
األخااارى أن غاااالم هللا بااان عاياااد هاااو أول مااان اخااات نظاااام الخاااالوي لتااادري
الاادين)  .)1وتشااير المصااادر إلااى أن غااالم هللا باان عابااد القااادم ماان الاايمن فااي
النص الثاني من القرن الرابع عشر من جزيرة نواوة أنشأ الخالوي في منطقاة
دنقال نم انتق أبناؤ وأسالفه لمنطقة الشايقية حيث أسساوا أشاهر الخاالوي فاي
ذل الزمان.
ومهما يكن فإن دور الخلاوة والعلمااء والفقهااء والمتصاوفة كاان لاه أكبار
األناار فااي تحفااي القاارآن ونشاار العلااوم اإلسااالمية ممااا ساااعد فااي إرساااء قواعااد
الثقافة اإلسالمية في تل البقا  ،وأصب مان الساه انتشاار الخاالوي فاي بقياة
أنحاء السودان فشاملت منااطق ساواكن ومنااطق البجاا ودار فاور وسانار .إال أن
انتشااارها فااي جنااو ،السااودان كااان متوقفااا نساابة الرتباااط اإلسااالم لاادى سااكان
الجنو ،بالرق وتجارة الرقيق.
من المناطق التي تم إنشاء الخالوي فيها في السودان حيث تام تعلايم حفا
القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية المختلفة على مر الحقب:
 خالوى دار الشايقية – ي ّدرس فيها ساللة غالم هللا ابن عايد .(
 خلوة قرية ترنج بالقر ،من كريماة -أسساها إباراهيم بان جاابر تلقاى تعليماهباألزهر الشري ).
 خلوتين في كورتي وكريمة – أسسهما عبد الرحمن بان جاابر شاقيق إباراهيمبن جابر.
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 خالوى نوري ونواوة ودويم ود حا وتنقاسي والقرير -أسستها أسارة أوالدجابر.
 خااالوى دنقااال والدبااة وقوس اتابن -ياادرس فيهااا العلماااء ود عيسااى ،ودولياابوحبيب.
 خلوة بربر أنشأها الشي محمد المصري الذي قدم من مصر. خالوى المجاذيب في الدامر. خالوى شندي -سااهم فيهاا الشاي أباو سانينة كانات تضام حلقتاه ألا طالابتقريبااا) إلااى جانااب المشاااي المضااوي المصااري وصااغيرون علااودي وعبااد
الرحمن من قبيلة الشايقية.
 خالوى منطقة الحلفايا -يقوم بالتدري فيها الشاي البناداري -الاذي قادم مانمصاار والشااي حمااد ود أم مريااوم والشااي ساارور الفاضاالي غااادر الحلفايااا
لدارفور).
 خالوى توتي -يدرس فيها الشي خوجلي عبد الرحمن تلقى تعليماه علاى يادعاهشة الفقيرة بنت ود القدال).
 خالوى منطقة الجزيرة وسنار -من موسسي الخالوي بها الشي إباراهيم باننصير والشي حسن ود حسونة والشاي دفاع هللا أباو إدريا والشاي أرباا،
بن عدن.
 خالوى منطقة الني األبيض -من موسسيها الشي المسلمي والشي إباراهيمبن عبودي والشي حمد العركي.
 خااالوى دار فااور -أشااهرها خلااوة كببااي وخلااوة نازفااانق وخلااوة جانااا وخلااوةكبكابية وخلوة منواشي) .)1
وهكذا يالح أن المناطق التي تقع علاى ضافاف النيلاين األزرق واألبايض
بين الخرطوم وسنار هي التي أصاابت نوعاا مان التطاور فاي التعلايم فاي القارون
السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر.
وقاااد كاااان العلمااااء ورجاااال الااادين الاااذين ورد ذكااارهم فاااي كتاااا ،الطبقاااا
يعكسااون مبمختلاا اتجاهاااتهم ومشاااريعهم حقيقااة مااا كااان يجااري فااي العااالم
اإلسالمي وما كانات تساود مان ماذاهب فكرياة وروحياة  ،إال أن عزلاة الساودان
عنه وتخل الحالة التعليمية فيه نجم عنه ضع وقلة الدراسة والطلب.
بيد أنه رغم هذ العوام  ،ورغم الركود الاذي ران علاى العاالم اإلساالمي
فاي تلا الفتارة التاريخيااة وقلاة الكتااب والمصااادر فقاد كاناات المنجازا فااي حقا
التعليم بالسودان ذا أهمية وأنر كبيرين إذ استطا الفقهااء والعلمااء فاي عهاد
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مملكااة الفااونج أن يقاادموا إلااى السااودان نوعااا ماان التعلاايم مالهمااا لظااروف الاابالد
ومتطلباتها وقتئذ ،األمر الاذي جعا ذلا الناو مان التعلايم محتفظاا بكياناه إبّاان
فترة الحكم التركي المصري في عام 1820م) .)2
الزال دور الخالوى حتى يومنا هذا فعاال حيث ال توجد اآلن قرية أو مديناة
فااي السااودان وليساات بهااا خلااوة تقااوم علااى تحفااي القاارآن الكااريم  ،وإن انتقلاات
المواد األخرى منها إلى المدرسة الحديثة والتي سيتم تناولها ألحقا.
منهج الخلوة:
الوساه التعليمية المستخدمة في الخلوة:
 /1لوح الخشب:
ماان تجربتااي والتصاااقي بااالخالوى التااي درساات بهااا وتلقياات فيهااا حف ا
القرآن الكريم  ،فإن لوح الخشب هاو عباارة عان لاوح خشابي تختلا مقاييساه ،
إال أن النو المتوس المساحة هو المتداول بين الطال ،علاى اخاتالف أعماارهم
ماااا باااين الطفولاااة والمراهقاااة) -وهاااو بالتقرياااب  30 × 60سااام .يساااتخدم مااان
الجانبين -لاه رقباة صاغيرة وقصايرة مان أعاال تسااعد فاي حملاه والتعاما معاه
وتثبيته عند الكتابة عليه بالعمار)  ،وهو حبر يصنعه الطال ،يتكاون مان ماواد
محلية كربون +صمغ+ماء) ،كان الطال ،يجمعاون الكرباون مان مناازلهم وهاو
المتجمع على السط الخارجي لألواني التاي تساتخدم فاي إعاداد األطعماة نتيجاة
اسااتخدام الحطااب أو العشااب فااي إشااعال النااار ألعااداد الطعااام ،يسااميه الاابعض
السااكن) .يا ّاذو ،الكربااون ف اي ماااء قلي ا فااي داخ ا الدوايااة) وهااي عبااارة عاان
محبرة صغيرة مصنوعة من الزجا أو الطين المحروق أو القر نم يضاف إليه
صمغ محلول يساعد في تثبيت الكربون المذا ،بالماء عند استخدامه في الكتاباة
على لوح الخشب.
يستخدم قلم من القصب غالبا أو البوص وتساوى مقدمتاه بالموساى أو أي
شاافرة حااادة لتصااب لااه ساانة كااالتي نوجااد فااي الريشااة التااي تسااتخدم فااي الكتابااة
بالمدارس في السابق.
يقااااوم الشااااي أو الفكااااي بالكتابااااة للمبتاااادهين الااااذين ال يجياااادون الكتابااااة
والقراءة ،أما الطال ،المتقدمون فيملي عليهم الشاي أو الفكاي عنادما يتحلقاون
حوله فهو حاف للقرآن الكريم يسقي الجميع في وقت واحد من نبع واحد.
والخلوة االسم في السودان) يوازي الكتا ،في عدد من الدول اإلسالمية،
وفي السودان أدى الزح السكاني ألماكن إقامة الخالوى جعلها ال تتمتع بصافة
االختالء التام .إال أن االختالء من الناحياة المعنوياة الزال موجاودا وعلياه يمكان
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أن نالح أن إقامة الخالوى في أماكن بعيدة عن المناطق السكنية كما هاو الحاال
في األديرة -أعطى مكانة سامقة للعلم من ناحية التفرغ له واالهتمام به.
اإلسناد في الخلوة:
يقدم إسناد كام للطالب من ناحية اإلسكان واإلعاشة والوسااه التعليمياة
إلى جانب اإلرشاد والتوجيه والتربياة ،فالطالاب ال يصارف علاى نفساه إنماا يجاد
ك ما يطلبه من مأك ومشر ،ومسكن متوفرا ،فيه ما هو متوفر في مكان إقامة
الخالوى  ،ومنه ما يتوفر من أه الخير من إيواء للطال ،في المنازل المجااورة
للخالوى وذل باستضافتهم استضافة كاملة أنناء فترة تعليمهم بالخلوة.
األهداف التربوية للخلوة :
أن أهم األهداف للتعليم في الخالوي هي:
 /1تربية الن ء تربية سليمة وإعداد إعدادا كامال للحياة .
 /2تسمية المتعلم بالحوار) لها صلة بالحواريين.
 /3القدوة الحسنة الفكي أو الشي ).
 /4المتابعة اللصيقة لسلو الحيران داخ الخلوة وخارجها.
 /5الرب بين األسرة والخلوة يتمث فاي النفقاة الممنوحاة مان األسار للشاي فاي
تربية أبناههم.
 /6تكي الحوار مع المجتمع حوله.
 /7إعداد الحوار على االعتماد على الذا .
الخلوة كموسسة تعليمية:
 /1التفرد فاي التعلايم :حساب القادرا التحصايلية لكا ماتعلم حاوار) والمياول
واالستعداد والزمن الذي يمكن أن ينجز فيه مهامه الدراسية.
 /2اإلتقان في التعليم :وذل بمتابعة الحوار حتى يتقن مهمته الدراسية المحاددة
حتى يمكن منحه اإلجازة).
 /3تخطي حاجز العمر في التعليم :لي هنال سن محدد لاللتحاق بالخلوة.
 /4رفع اإلنسان بالعلم :ال يهدف لتأهي اإلنسان لاللتحاق بعم ما أو أداء مهماة
معينة إنما االرتقاء بنفسه فق .
 /5التقويم والقياس :بعد إكمال الدراسة يستطيع الشي أو الفكي أن يق ّوم طالبه
حتى انه يمكن أن يحدد نوعية المهنة التاي سايقومون بهاا وذلا حساب قادراتهم
وشخصياتهم التي يعلم عنها الكثير) .)1
على الطالب أن يقوم بحف ما كتب على لوحه –بمعاونة قدامى الطال ،إذا
كااان مبتاادها  -فااي وقاات محاادد وماان ناام يعاارض علااى الشااي أو الفكااي عمليااة
()1
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التسميع) وعندما يتأكد الشي من عملية الحف يأمر الطالب بمحو اللوح بالمااء
إلزالة اآليا المكتوبة نم يحضر مرة أخارى ليتلقاى المزياد مان اآلياا المتقدماة
والتي تكتب على لوحه ليقوم بحفظها مرة أخرى .وهكذا تساتمر عملياة التحفاي
إلى أن يتم الطالب القرآن حفظا .
هنال سور معيناة تازينن عناد كتابتهاا بماا يعارف بالشارافة عملياة تلاوين
وزخرفة على جنبا اللاوح وأعاال باألوان تعارف باالزيلقون) وهاو لاون أحمار
فات .
عادة يستغ الطال ،هذ الشرافة في التجوال بها فاي األساواق أو األحيااء
العااامرة وذلاا لجمااع بعااض الحاجيااا كالخضااار واللحااوم والاابل والحلويااا
والنقود وغيرها مما يتوفر لدى المتبر .
يتحر الطال ،في جمعهم هذا يحم أحدهم اللوح المزيّن بالشرافة واآليا
القرآنية في مقدماة المجموعاة ويتباادلون أناشايد بنغماا معيناة تحاتم علاي مان
يسمعها أن يدفع شيئا مما عند في أيديهم  ،ومن أمثلة تل األناشيد :
ربوح ياربوح ....................كومي يرددها الجميع )
كلب العر ،المنبوح ..............كومي
أمه جا تبكي وتنوح .............كومي
قالتلو ياولدي .....................كومي
س سيف الزردي ................كومي
سكين الخوصى ..................كومي
في األرض وخسوسة .............كومي
ياطالع الشجرة ...................كومي
جيب لي معا بقرة ..............كومي
البقرة حالبة .....................كومي
تحلب تعشيني ....................كومي
بي معلقة صيني ..................كومي
الصيني وقع اتكسر ...............كومي
لقيت حبيب هللا ...................كومي
قاعدلو في بنبر ...................كومي
تحته حمام أخضر ..........كومي
بلقملو في سكر .............كومي
قال لي تعال ضوقه ........كومي
أريتني كان ضقته ..........كومي
حتى الرسول زرته ........كومي

أنها أناشيد وليسات أناشايد وكلماا قاد تحما معناى أو ال تحما ،ال يعارف
من قام بتأليفها وال يستطيع أحد أن يجمع فيما بينها مان معااني أو ربااط أياا كاان
ولكاان كااان لهااا وقعهااا الجينااي ذلا بارتباطهااا بتحفااي القاارآن والخلااوة  ،فكاناات
تدغدغ مشااعر المساتمعين ويلهبهاا فيستحسانها الجمياع وغالباا مايساألون عان
صاحب الشرافة وألي سورة كانت .
يحم الطال ،ك الخيرا التي جمعت ،بك الصدق وألمانة ،لمنازل الشاي
أو الفكااي ،وهنااا تقااوم زوجتااه أم الفقااراء ) كمااا كاناات تاادعى  ،بإهااداء بعضااها
للطال ،الاذين يشاعرون باأنهم قااموا بعما وإنجااز صاادق فارحين بماا ناالوا مان
الخيرا .
 /2الكتابة على األرض:
الكتابة على األرض كانت وسيلة مساندة للوح حيث كاان الطاال ،يقوماون
بمساا األرض الرملياااة – غالبااا  -أو األرض التاااي فاار عليهاااا الرماا  -ببااااطن
أقدامهم لتسويتها فاي خا مساتقيم يشابه أنار إطاار السايارة علاى األرض -يكتاب
عليه الطال ،األرقام واألحرف وأدوا النحو المختلفة ومن أمثلة ما يكتبون:
بَا  -جا ،أل حالة النصب).
بِي _ جا ،يا حالة الجر).
بُو  -جا ،واو حالة الضم) )1
مع لف المخار حسب التشكي .
كما يقومون بكتابة بعض اآليا القرآنية ومحوها تمهيدا لحفظها.
األنشطة المصاحبة:
هنال ا مجموعااة ماان األنشااطة المصاااحبة للعمليااة التعليميااة فااي الخلااوة
منها:
 /1الفزعة:
هي عملية خرو الطال ،إلاى األودياة المجااورة المعشابة إلحضاار حطاب
بعااض الشااجيرا الصااغيرة مسااتعينين علااى ذل ا باابعض األدوا مث ا الفااأس،
الف ّر ار ،الس ّكا )،وكلها أدوا قاطعة وسهلة االستخدام وذا أوزان خفيفة.
تجمااع الفزعااة فااي فناااء الخلااوة وتتاار لتج ا وتسااتخدم كوقااود لحلقااا
القااراءة الليليااة حيااث تشااع النااار فااي موقااع وس ا يعاارف بااـلالتقابةل يتحلااق
الطال ،حوله في شك دواهر متداخله حتى ينال الجميع قسطا من الضوء ليتمكن
من رؤية ما خ على لوحه من آيا قرآنية .ويستمر ذل الحال حتاى بداياة آذان
()1

للوة الشيخ أحمد عوض اهلل ،الصييراية ،النيل األبيض1954 ،م( .الللوة التي درست فيها )

صالة العشاء حيث تطفأ النار التي يعودون إلشعالها قبي صالة الصب من اليوم
التالي .
 /2كرامة األربعاء البليلة):
هااي عبااارة عاان إحضااار بعااض الحبااو ،غالبااا مااا تكااون ذرة ،ماان بيااو
الطال ،أو من الهدايا والتبرعا من الخيرين والمزارعين.
يحضر الطال ،إناء كبيرا يتسع لجوال من الاذرة تقريباا أو اصاغر مان ذلا
يعرف بـ الصا ) ويوضع على حجارة كبيرة تحمله بعيدا عن األرض حيث يتر
فراغااا توضااع تحتااه األعااواد المشااتعلة ماان أعااواد الفزعااة .يُمااأل الصااا بالااذرة
والماء ويتر ليغلاي حتاى ينضاج ويتخاذ بمثاباة وجباة خفيفاة لكا الحضاور مان
الط اال ،وغياارهم حتااى أن العطاااء يمتااد إلااى األساار المجاااورة وعااابري الساابي .
اختير يوم األربعاء للكرامة ألنه في تقويم الخالوي توجد عطلة لياومي الخماي
والجمعة فهي بمعنى آخر نهاية األسبو .
 /3الزراعة:
فااي موساام الزراعااة يااذهب الطااال ،لماادة يااوم واحااد للعم ا الزراعااي فااي
مزرعااة الشااي أو الفكااي فينجاازون ك ا مااا يوك ا إلاايهم ماان عم ا بااروح تعاااون
وتفان عالية.
وفااي موساام الحصاااد أيضااا يقااوم الطااال ،بحصاااد المزرعااة بك ا طواعيااة
كبيرهم وصغيرهم وك حساب طاقتاه .يعتبار هاذا النشااط الزراعاي تادريبا عملياا
للطال ،إذ أنهام يجناون نماار المعرفاة مان الزراعاة ومناشاطها  ،كماا أن الطاال،
من أبناء المزارعين ينالون قساطا مان التادريب يمكان اساتثمار ماع أسارهم فاي
مزارعهم.
 /4حلقا الذكر:
فااي أمساايا الخمااي ماان ك ا أساابو  ،وهااو الوقاات الااذي يعاارف بااـ ليلة
الجمعة) يتحلاق المريادون مان الصاوفية والادراوي الاذاكرين فاي فنااء الخلاوة
مسااتخدمين الطبااول النوبااة) والاادفوف وهاام ياارددون اساام هللا ساابحانه وتعااالى،
يااأتون خااالل ذل ا بحركااا راقصااة وأصااوا صااارخة يمجاادون بهااا ر ،العاازة،
يشاار الطاال ،فاي الاذكر مماا ياودي إلااى نشااط روحاي محباب لاديهم يقاوي ماان
رباطهم الديني ويساعدهم على النشأة الدينية السليمة.
مدارس المساجد:
المدرسااة هااي مكااان الدراسااة أو الااتعلم أو المكااان الااذي يقاارأ فيااه الاادرس
وهي مكان أُعد أصال لتاتم فياه العملياة التعليمياة ويحتاوي علاى الغارف الخاصاة
بالدراسة والكتب واأللواح .كما يتباع ذلا التنظايم الخااص بالدراساة مان نوعياة
المااواد الدراسااية وتحديااد أوقااا مناساابة لتلقااي المعااارف وأن يتااوفر األساااتذة

المختصااين حسااب مااوادهم الدراسااية وتحاادد لهاام الرواتااب واألجااور نظياار مااا
يقدمونه من جهود تعليمية.
فقد أورد محمود قمبر وآخران في هذا المعنى:
المدرسة لف مولد عناد العار ،ماأخوذ مان العبرانياة أو اآلرامياة وأصاله
ماان را أو ماادراس أو ماادرس وجمعااه مااداري  ،ناام خفاا فأصااب ماادارس
ومفردها مدرسة) .)1
ويرى آخرون أن هذا اللف مدرسة) اشتقاق عربي ساليم ،وقاد جااء فاي
الحااديث الشااري  :تدارسااوا القاارآن ،أي يدرسااه بعضااكم علااى بعااض وم ان هنااا
عاارف المساالمون المدرسااة ،وهااو البياات الااذي ياادرس فيااه القاارآن .كمااا عرفاات
المدرسة في الجاهلية بأنها البيت الذي يدرس فيه اللهو ،وهذا المعنى قريب مان
المعنى اإلغريقي األول للمدرسة والذي جع منها بيت الراحة واللعب) .)1
نساابة ألن المساااجد تعاادد أغراضااها وأصاابحت المكااان الااذي يتلقااى فيااه
الطال ،دروسا إضافية غير تحفي القرآن كما هو في الخالوي .يمكنناا أن نطلاق
على المساجد في السودان كلمة مدارس وذل في الفترة التاي تلات تلقاي التعلايم
في الخالوى.
وقد كان ود ضاي هللا ،صااحب الطبقاا  ،يطلاق كلماة مدرساة علاى مكاان
اجتما الطال ،لدراسة العلم في أي جزء من المسجد.
أصبحت المساجد مدارسا بالمفهوم الذي أشاير إلياه ،يماارس فيهاا تعلايم
العلوم المختلفة عالوة على دورها التاريخي في الوظاه األخرى المنوطة بها.
فيمووا يلو بعو

الموودا س التو نشو

فو منووا

السووودا المختلفووة ومؤسسووو ا

ونوعية المواد الد اسية الت كا ال و يتلقونها عل أيدي أساتذتهم م المؤسسوي أو
غي م م األساتذ .

 /1مدرسة أوالد جابر:
أنشئت في بالد الشايقية بشمال السودان وفي كورتي والادفار وهام أربعاة
ماان األخااوة المتفقهااين ذكاار ود ضااي هللا عاان أوالد جااابر قااال :وأوالد جااابر
كالطباااااهع األربعااااة ،أعلمهاااام إبااااراهيم ،وأصاااالحهم عبااااد الاااارحمن ،وأورعهاااام
إسماعي  ،وأعبدهم عباد الارحيم ،وأخاتهم فاطماة أم الشاي صاغير ون نظيارتهم
في الدين) .)2
درس إبراهيم في األزهر على يد الشي محمد البنوفري الفقه واألصول وعبد الرحيم درس على يد أخيه إبراهيم الفقه وساهر الفنون وختم القرآن أربعين
ختمه.

()1
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أما عبد الرحمن فتولى القضاء في فترة ما في عهد المل دكاين وكاان لاه
معرفااة فااي علاام القضاااء وفصا الخصااوما )  .)3وقااد مااال إسااماعي للتصااوف
ودرس على الفقه على يد أخيه عبد الرحمن.
ويتض مان نشااط هاذ المدرساة أن الماواد التاي كانات تادرس إلاى جاناب
تحفااي القاارآن والقااراءة والكتابااة كاااان ياادرس الفقااه وعلااوم التصااوف وعلااام
القضاااء وغيرهااا ،ونساابة لتفاااو الطااال ،فااي أعمااارهم ومسااتوياتهم فقااد درس
بعضهم الرسالة) وهي للمبتدهين  ،والمتقدمون يدرسون الخلي ).
من طرق التدري المتبعة في هذ المدرسة طريقة عملية تساعد في فهام
ما يرمي إلياه الشاي مان معااني ومعاارف السايما أن المتلقاين هام حاديثي العهاد
باإلسالم وتعاليمه .وقد ذكر أن إبراهيم البوالد كان يلجأ إلى طريقاة علمياة عناد
شرحه للدرس ،فكان كلما تكلم عن ركن من أركان اإلسالم يجل فاي ظا عماود
من عماهد المسجد لتوضي أركان اإلسالم الخمسة مان الشاهادتين إلاى حاج بيات
هللا الحرام) .)1
 /2مدرسة الحمتويا:،
ماان ماادارس دار الشااايقية وقااد أسسااها عبااد الاارحمن ولااد حماادتو المتتلمااذ
على الشي البنوفري بمصر وكانت المدرسة تعنى بتدري القرآن وأحكامه.
 /3مدرسة سعد الكرسني:
وهااي ماان ماادارس دار الشااايقية أيضااا وقااد أسسااها الشااي سااعيد
الكرسني والذي كان يهتم كثيرا بتدري الشد والمد والهمزة والقلقلة واإلظهاار
واإلدغاااام والغناااة ،وكاااان الشاااي ال يااادرس القااارآن إال للاااذين أجاااادوا المعاااارف
المذكورة.
 /4مدرسة الشي عبد الرحمن بن حا الدويحي:
مدرسة بدار الشايقية أسسها الشي عبد الرحمن بن حاا الادويحي
الذي درس القرآن وأحكامه علاى ياد الشاي عباد الارحمن بان أسايد وكاان يقاوم
بتدري المختصر والرسالة) .)2
 /5مدرسة الشي محمد بن عدالن في تنقاسي:
ماان ماادارس دار الشااايقية موسسااها الشااي محمااد باان عاادالن الااذي درس
علم الكالم والمنطق واألصول العربية بالمدينة المناورة ،اعتنات المدرساة أيضاا
بالتصوف وعلومه.
()3
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()2
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 /6مدرسة سوار الذهب:
أنشئت المدرسة بمنطقة دنقال وموسساها هاو الشاي محماد عيساى ساوار
الااذهب الااذي تتلمااذ علااى أوالد جااابر ودرس الخلي ا علااى والااد ودرس التوحيااد
والمنطق وعلوم القرآن على الشي محمد المصري وعلاى التلمسااني المغرباي،
جمااع سااوار الااذهب بااين العلاام والتصااوف وبااين المصاادر المصااري والمصاادر
المغربي .وقد قام بتدري ك تل العلوم.
 /7مدرسة بربر األولى:
أنش ا الشي محمد ب علو بو قو م الكهيوان عوام 1563م قوام بتود يس الفقوه

الشافع وخاصة كتا (المنهج) (والمنا ج) و ما م كت الشافعية.

 /8مدرسة بربر الثانية:
أنشأها الشي محمد المصري القناوي وكان يقوم بتدري الفقه والتوحيد
والنحو وساهر العلوم الدينية.
 /9مدرسة الغب :
موسساااها هاااو الشاااي عباااد هللا األغاااب الباااديري والاااذي درس القااارآن
وعلومه على يد الشي محمد عيسى سوار الذهب في دنقال ودرس العلم على ياد
أوالد جابر.
كان يدرس علوم القرآن وعلوم الدين وكان للمدرسة فضا كبيار فاي نشار
هذ العلوم.
 /10مدارس الدامر:
أنشأها الشي محمد المجذو ،وأصبحت تعرف بمدارس المجاذياب ،كانات
مركزا لإلشعا الديني وقصدها الطال ،من دار فور وبرناو وسانار وباالد النوباة
وغيرها.
شااملت المدرسااة تااالوة القاارآن وتجويااد وحفظااه وعلاام القاارآن والفقااه
والتفسير والتوحيد وجميع الفنون واألحكام والسالو  .جمعات المادارس ماا باين
نقافة الحجاز ونقافة مصر.
 /11مدرسة شندي:
أسسااها الشااي المضااوي المصااري وكااان يقااوم بتاادري الرسااالة والنحااو
وعلم الكالم واألصول والمنطق.
وقامت على إنرها مدارس أخري في منطقة شاندي اهتمات بتادري الفقاه
والعقاهد والتصوف.
كما أس الشي محمد صاغيرون مركازا دينياا فاي الفجيعاة جناو ،شاندي
والذي اعتبر مدرسة من المدارس.
 /12مدرسة اسالنج:

فيمااا نعلاام فااإن تأسااي أول مسااجد فااي جزياارة اسااالنج يرجااع إلااى عهااد
الشاااي عجياااب المانجلااا 118 -970م) – 1610 -1562هاااـ) ،الاااذي بناااا
للشاي حماد النجايض الجماوعي)  .)1اهتمات المدرساة بتادري القارآن الكااريم
وتحفيظه.
 /13مدرسة الحلفاية:
أسسها الشي البنداري وهو من أص شامي ،واهتمات المدرساة بتادري
وتحفي القرآن والفقه واألحكام والفتوى إضافة إلى كتب الشاذلية وأحزابها.
 /14مدرسة الخرطوم بحري:
أسساااها الشاااي حماااد ولاااد زروق القاااادم مااان حضااارمو وساااكن منطقاااة
الصبابي وكانت الدراسة قاصرة على القرآن فق .
 /15مدرسة أربا ،العقاهد:
أسسها الشي أربا ،العقاهد في توتي والمقرن وسنار والذي تلقى علاوم
الفقه على يد الشي الزين صغيرون وتلقى علم العقاهد على ياد الشاي علاى ولاد
بري) .)2
اهتمااات المدرساااة بتااادري العقاهاااد بعاااد تحفاااي القااارآن وعلوماااه وعلااام الكاااالم
والتصوف.
 /16مدرسة حمد ود مريوم:
موسسها الشي حمد ود مريوم وفي بعض الروايا ود أم مريوم في
مدينة بحري الحالية .اهتمت المدرسة بتدري

الفقه والعقاهد إلى جانب علوم

الزوا والطالق والربا ومخالطة النساء مع الرجال ،والخفاض والصدقة
وغيرها كما كان يحذر من الربا والنميمة والكذ ،والحسد.
 /17مدرسة القوز:
أسسااها محمااد باان مساالم وهااو ينتسااب إلااى أوالد جااابر ماان أمااه ،اهتماات
المدرسة بتادري الفقاه والعقاهاد وكتاا ،الحكام البان عطااء الساكندري وشارا،
القوم الزهد والتصوف) والفتاوى واألحكام.
 /18مدرسة كترانج:
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أسسااها الشااي عيسااى باان بشااارة األنصاااري فااي القاارن السااادس عشاار
الماايالدي ،درس فااي األزهاار العلااوم المعقولااة والمنقولااة وباار فااي المااذهبين
الشااافعي والمااالكي .كااان ياادرس بهااا تحفااي القاارآن وعلومااه واللغااة والبالغااة
والتصوف.
 /19مدرسة العركيين:
أسسااها الشااي محمااود العركااي ،تلقااى العلاام علااى يااد الشااي شاام الاادين
اللقاني ،وكاان يهاتم بتادري الفقاه الماالكي والنحاو والفتااوى إلاى جاناب علاوم
أخرى.
 /20مدرسة أربجي:
أسساااها الفقياااه حماااد بااان أباااي زياااد الحضاااري والاااذي أشاااتهر بالتصاااوف
وبتدري الرسالة .اهتمت المدرسة بتدري التصوف والرسالة وكتابي المنهج
والمنها وكالهما من كتب الشافعية.
وقد اشتهر علماء كثيرون في مناطق متفرقة من الجزيارة وأدلاوا بادلوهم
فااي تاادري العلااوم الدينيااة وتحفااي القاارآن والعلااوم الصااوفية ،وكااان لهاام األناار
البالغ في نشر الثقافة اإلسالمية وانتشال الناس من قوقعة الجه واألمية.
مراح الدراسة:
إن االلتحاق بحلقا مدارس المساجد كان يتم دون الخضو ألي امتحان لقيااس
المستوى األكاديمي ،كما أنه ليست هنال مدة محددة للدراسة أو صافوف معيناة
ينتقا الطالااب فيهااا ماان فصا لفصا  ،إنمااا كااان الاازمن متاحااا للطالااب ،وللطالااب
الخيااار فااي أن يااداوم علااى حضااور تل ا الحلقااا دون الخضااو المتحااان للنق ا
ويميز ك طالاب بقدرتاه وميولاه التاي كانات ال تخفاى علاى أساتاذ نتيجاة الصالة
الداهمااة المتواصاالة بينااه وبااين الطالااب ممااا يمكنااه ماان معرفااة مسااتويا طالبااه
أجمعين.
وينتق ا الطالااب بمحااض إرادتااه ماان حلقااة شااي إلااى أخاارى اعتمااادا علااى
سرعته في االستيعا ،وبعد أن يأن في نفسه الكفاءة ونهله لمقدار مرضي مان
العلوم يطلب من شيخه اإلجازة في تل المادة التي كان يقوم بتلقيها معه فيمنحه
اإلجازة التي تدل علاى أهليتاه للتادري  .وقاد عااني كثيار مان الطاال ،مان جاراء
التنق من شي آلخر ومن مكان آلخر بحثا عن الشيوخ المميزين في علام ماا قاد
ال يتوفر في بلدانهم.
إن الطالب عادة ما يكون في إحدى حالتين:
أ /مبتدها ،وهذ مرحلاة ماا بعاد الخلاوة مباشارة وكاان يادرس الرساالة) وبعاض
العلوم التي تتناسب مع قدراته.

 /،متقاادما ،وكااان ياادرس العلاام ومااواد دراسااية أكثاار تقاادما وتعقياادا ويدرسااون
مختصر الخلي .
ك ا المااواد وبنوعيهااا كااان ياادرس الشااي الواحااد فااي المدرسااة الصااغيرة
والشي ومساعدو في المادارس الكبيارة ،وكاان الطاال ،يتعااقبون فاي حلقااتهم
على الشي فيأتي المبتدهون نم ينصرفوا ليح محلهم المتقدمون.
يعتباار هااذا النظااام أكثاار تطااويرا ماان نظااام الخلااوة والااذي يتحلااق فيااه ك ا
الطال ،حول الشي على اختالف قدراتهم ومساتوياتهم ويعتبار هاذا النظاام أكثار
تخصصا وتميزا .
ومث هذا أورد أحمد شلبي ،إذ ذكر أن الصبي المسلم كان إذا التحق فاي
المسجد بحلقة مان الحلقاا يادرس كتباا ساهلة التنااول فاإذا قطاع فاي هاذا الادور
شوطا استطا أن يلتحاق بحلقاا أخارى فاي المساجد نفساه ،أو فاي مساجد آخار
حيث يجل إلاى مشااهير الشايوخ الاذين يدرساون كتباا عالياة المساتوى ،كثيارة
التفاصي والتعلم واإلحاطة) .)1
أساليب التدري :
إن األساالو ،الااذي كااان متبعااا لاادى األساااتذة عنااد إلقاااههم لدروسااهم علااى
طالبهم هو أن يجلا األساتاذ علاى فاروة أو بار أو مصاال علاى األرض ،وقاد
يجلاا علااى ساارير عنقريااب) وطالبااه يتحلقااون ماان حولااه ،وهااذا يعااد نمطااا
سودانيا جاء نتاجا لما كان يجري في مصر والبلدان اإلساالمية المجااورة ،إذ أن
الشاايوخ فااي غالااب بااالد اإلسااالم األخاارى كااانوا يجلسااون فااي كراسااي ماان خشااب
جوار أحد أعمدة المسجد ويتصدرون الطال ،أنناء إلقاههم للدرس.
كان سير الدرس يتم عبر الخطوا التالية:
 /1كان يبدأ األستاذ بالبسملة والحمدلة والصالة على النبي ص).
 /2يبدأ األستاذ في اإللقاء.
 /3بعد نهاية اإللقاء يختم بقراءة الفاتحة.
 /4يعين للطال ،موضع الدرس المقب .
في بعض اللقاءا :
 /5يعمد ألحد الطال ،قراءة الفقرة المراد شرحها.
 /6يقوم الشي بعملية الشرح كاملة للفقرة المذكورة.
 /7يختم حديثه بقراءة الفاتحة.
 /8يعين للطال ،موضع الدرس المقب .
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في دروس الحاديث كاان األساتاذ يتباع الخطاوا التالياة وهاي أسالو ،مان
أساليب التدري أو ما يعرف بالطريقة) اليوم:
 /1البداية بتالوة آيا من القرآن الكريم.
 /2يقوم األستاذ بإمالء الطال ،ما عند من المادة العلمية.
 /3نم يقوم بالشرح واإليضاح.
فااي حالااة اإلمااالء المشااار إليهااا كااان األسااتاذ يملااي بااب ء فقاارة ففقاارة إلااى
نهاية ما يراد إمالؤ .
إذا ألقينا نظرة لما ذكر سابقا فيما يخا طريقاة التادري نجاد أن الطارق
تختل حتى ما بين شي وآخار ،فلاي هنالا طريقاة واحادة للتادري با كانات
الطرق واألساليب تتراوح ما بين القراءة والشرح والمناقشة واإلمالء.
ولتقلي ا كلفااة التاادري فقااد لجااأ معظاام الشاايوخ للقااراءة ماان الكتااب مااع
إتباعها بالشرح بدال من األمالي والتي كانت تتطلب ورقا وحبرا وقلما.
كما أن طريقة القراءة والشرح فيها إذكاء للفكر ومادعاة للخلاق واالبتكاار
وتنمية الدافعية للتألي .
يالح ا أن أساااليب التاادري المتبعااة فااي ماادارس المساااجد أكثاار تطااورا
ومواكبة لتطلعا وقدرا الطال ،،كما أنها أيضا تواكب التطور الذي ساد مجال
التعلاايم والااذي أدى إلااى سااد حاجااة الفاارد والمجتمااع وعما علااى ترسااي قواعااد
نقافا المجتمع وازدهارها.
وساه التحصي :
من وساه التحصي المتعددة لدى الطال ،اآلتي:
 /1الحف :
جاء عملية الحف من نتا ما كان يجاري فاي الخلاوة مان عملياة تحفاي
القرآن الكريم فأصب الطال ،يحفظون ما جاء في الكتاب والمختصارا  ،كماا أن
الغيا ،عن االجتهاد واالستنباط لم يد للطالب إال أن يحفا فقا  ،كماا أن القارآن
كان يختم أكثر من مرة وذل لترسي عملية الحف  .لذا فقد أصب الحفا وسايلة
فعالة من وساه التحصي لدي الطال.،
 /2المناقشة والسوال والجوا:،
كانت تتم على نطاق واسع في المادة المقررة فيما باين األسااتذة والطاال،
وكااان للااروح الوديااة الساااهدة فاايهم تطاارح كثياار ماان األساائلة ويقااوم األساااتذة
باإلجابااة وينقلااب الوضااع إلااى مناقشااة هادفااة تساااعد الطااال ،علااى تبنااي األفكااار
والتألي والشجاعة األدبية ومقارعة الحجة بالحجة.
قد تاودي المناقشاة فاي بعاض الحااال إلاى أن يتار الطالاب حلقاة أساتاذ
متمسكا برأيه لفترة من الزمن وهذا يدل على أهمية المناقشة.

كمااا أن بعااض جوانااب المناقشااة كااان ياادور مااا بااين الطااال ،أنفسااهم فااي
الدروس المقررة والمساه الفقهية األخرى.
المواد الدراسية والكتب:
لاام يكاان التعلاايم خاضااعا لجهااة رساامية آنااذا  ،ولكاان كااان المتبااع فااي ك ا
البلاادان اإلسااالمية هااو دراسااة المااواد الدينيااة المختلفااة أو كااان لشااهرة الشاايوخ
وذيا صيتهم أنر في إقباال الطاال ،علايهم ،وكاان كا شاي مخات فاي علام ماا
يتحلااق حولااه طالبااه لينهلااوا ماان علمااه فتعاادد العلااوم والتخصصااا وحلقااا
الدراسة ،ومن المواد التي كانت تدرس في تل الحلقا ما يلي:
 /1الفقه :وكانت من كتبه الرسالة) و المختصر).
 /2التوحيد.
 /3علوم القرآن.
 /4الحديث.

 /5علوم اللغة العربية :نحو وصرف ومنطق وبالغة.
 /6السيرة واألخبار.
 /7الفلسفة:
وعلى أنر كتب المقررا بدأ عملية تاألي الكتاب تأخاذ حيازا فاتم تاألي
كتب كثيرة في مجاال :
 /1الفقه.
 /2التوحيد.
 /3علوم القرآن.
 /4التصوف.

نشأة نظام التعليم الحديث في السودان
ظهور المدرسة :
ظهرت المدرسة كنتاج ضروري للخالوى ومدارس المساجد وذلك بعد أن ازدادت
رقعة التعليم وإدخال بعض المواد الجديدة ،فهدي تعتبدر أكثدر تنظيمدا وانضدباطا فقدد
تناولت معارف متعددة إلى جوار تحفيظ القرآن الكريم ودراسة علومه.
المدرسة مكان الدراسة وأهم عناصرها:
 /1المعلم.
 /2المتعلم.
 /3المحتوى التعليمي أو المنهج.
 /4الكتاب المدرسي.
فددالمعلم هددو الددذي يقددوم بتوصدديل المددادة الدراسددية للمددتعلم مسددتعينا علددى ذلددك
ببعض الوسدائل والمعيندات ،أمدا المدتعلم فهدو فدي التعريدف الحدديث  ،يعتبدر محدور
العملية التعليمية بعد ما كان متلقيا فقط .والمنهج هو الذي يمثدل خصدائص المجتمدع
وتراثدده وثقافتدده وآمالدده .أمددا الكتدداب المدرسددي فهددو الوسدديلة والصددديق المالزمددان
للمتعلم .
للمدرسة كما للخالوى ومدارس المساجد توقيت خاص منتظم للقيدام بالمهمدة
التعليمية  ،ومكان خاص لجلوس المتعلمين لتلقي المعارف المختلفة .ونسبة التسداع
رقعددة وتعدددد المددواد الدراسددية والتددي أصددبحت تضددم مددوادا تتعلددق بحيدداة المددتعلم
وتطلعاتده وطموحاتده  ،وتشدعبت هدذه المدواد حتدى وصدلنا لمدا نحدن عليده اآلن ممددا
أوجب تقسيم الوقت الخاص بالدراسة إلى حصص مجدولة ومراحل تعليمية متعددة
ممددا أدي إلددى تددأليف الكتددب الدراسددية المقددررة لمختلددف المددواد مددع العمددل علددى
تطويرها وتنقيحها من وقت آلخر .لكل مرحلة أصدبح هنداب برندامج للعمدل اليدومي
والمرحلي مع وضع الميزانيدات والتمويدل الدالزم لكدل منشدط مدن المناشدط وتحديدد
المسئوليات العامة إلنجاح المهام المدرسية وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية.
أص ةةبد ت ةةدريب المعلم ةةين أكث ةةر أهمي ةةة للنه ةةوض بالعملي ةةة التعليمي ةةة ،وت ةةم وض ةةع اله ةةرم
اإلداري في المدرسةة بهيكلةه مثلةى يشةمل تحديةد المسة وليات والواجبةات والصةالحيات لكةل فةرد
أو ف ةةة مةةع وضةةع ل ةوا د مدرسةةية ينضةةوي تحتهةةا العمةةل اإلداري بصةةية عامةةة ،كمةةا تةةم إل ةزام
المتعلمةةين بةةزي موحةةد ووضةةعت أيضةاأ أسةةس وطةةرق القيةةاس والتقةةويم الملتليةةة والتةةي مةةن بينهةةا

االمتحانةةات وهةةي شةةر البةةد منةةه يدمةةل أن يوجةةد ملةةرج آلةةر مسةةتقبالأ يدلةةذ بةةه كمعيةةار للتقةةويم

الناجد.

التعليم في العهد التركي المصري:
بعد قيام الحكم التركي المصري في السدودان ازداد إقبدال السدودانيين علدى األزهدر
الشدريف ،حتدى أنده تدم إنشداء رواق خدداص للسدودانيين فدي األزهدر أسدوة باألروقددة
األخرى للدول اإلسالمية وكان ذلك عام 1846م وأطلق عليه اسم رواق السدنارية
معانا من الحكومة المصرية إعانة كاملة.
وكان محمد على باشا قد اهتم بالتعليم في مصر وكذلك في السدودان وأرسدل
المبعوثين من السودانيين لتلقي العلوم في مصر كما بعث بمصريين ألوروبدا لتلقدي
الدراسة هناب أمال أن يخلق من مصر دولة حديثة.
وفةةي عهةةد اللةةديوي عبةةاس (1854 -1848م) والةةذي اشةةتهر بكراهيتةةه للتعلةةيم وعةةدم
ار أن ك ةةان ف ةةي مص ةةر أو الس ةةودان ،ونتيج ةةة ل ةةذل فق ةةد
تبن ةةي السياس ةةة التعليمي ةةة بويجابي ةةة سة ةو أ
أص ةةاب الس ةةودان الكس ةةاد اإلداري والتعليم ةةي ف ةةي س ةةنوات حك ةةم الل ةةديوي عب ةةاس حت ةةى ج ةةارت
فرص ةةة إبع ةةاد رفاع ةةة ارف ةةع الطهط ةةاوي م ةةن مص ةةر .علي ةةه فق ةةد ت ةةم إنش ةةار مدرس ةةة ابتدا ي ةةة ف ةةي
اللرطوم عين رفاعة ناظ اأر لها وكان ذل في عام 1853م.

خطددط لمدرسددة الخرطددوم االبتدائيددة أن تسددير علددى نفددس نهددج مثيالتهددا مددن
المدارس المصرية وتم استيعاب أبناء زعمداء القبائدل مدن منداطق دنقدال والخرطدوم
وكسال ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات ،وهي ما كاندت تسدمى المددارس الصدغرى
أو المجلسية ،وكانت مدرسة داخليدة أي أنهدا تحتدوي علدى سدكن لجميدع الطدالب إذ
أنهم يأتون من مناطق متفرقة ومتباعدة.
سن القبول كانت ما بين  12 – 7سنة وذلك لندرة الطالب وعدم وجود العدد
الكافي وقتها ولموقف السودانيين الرافض للمدارس آنذاب وذلك لما يرونه فيهدا مدن
فساد وابتعاد عن التربية الدينية السليمة.
كان المقرر بالمدرسة يشتمل على المواد:
 /4الحساب
 /3العربي
 /2الكتابة
 /1القراءة
عددددد المعلمدددين بهدددا أحدددد عشدددر معلمدددا عدددالوة علدددى النددداظر رفاعدددة رافدددع
الطهطاوي ،سبعة من هؤالء المعلمين ضباط بدالجيش واثندان مدن خريجدي األزهدر
الشددريف ومددثلهم ومثددل الندداظر رفاعددة ،كددان بالمدرسددة طبيددب يعمددل علددى ع دالج
الحاالت المرضية ،كان المعلمون الضباط مدن أصدحاب المخالفدات بمصدر فأبعددوا
للعمددل بالسددودان ،ولعددل مدرسددة الخرطددوم االبتدائيددة هددي أول مدرسددة مددن نوعهددا

وتعتبر نواة للمددارس التقليديدة الحديثدة بالسدودان إال أنده بعدد تدولي الخدديوي سدعيد
عرش مصر أمر بإغالق المدرسة وذلك بعد عام واحد من إنشائها وذلك ناتج لـ:
 /1عدم اهتمام الخديوي سعيد بالتعليم.
 /2تذمر وشكاوي متالحقة من ناظر المدرسة رفاعة رافع الطهطاوي.
فدددي عهدددد الخدددديوي إسدددماعيل (1879 -1863م) كدددان االهتمدددام بدددالتعليم
واضدحا ،فقدد تددم فدتح خمسددة مددارس ابتدائيددة فدي كددل مدن الخرطددوم وبربدر ودنقددال
وكردفان وكسال وكان ذلك فدي عدام 1863م فدي بدايدة عهدد الخدديوي إسدماعيل تدم
عقب هذه المدارس افتتاح مدرستين في كل من سواكن وسنار.
(عدددد الطددالب بمدرسددة الخرطددوم االبتدائيددة كددان  124طالبددا أمددا بالنسددبة
للمدارس األخرى فكان الحد األعلى للطالب  75طالبا في كل مدرسة)(.)1
هذه المدارس التدي ذكرناهدا كاندت تتبدع مباشدرة لدوزارة المعدارف المصدرية
وكان المنهج المصري هو المتبع فيها وللوزارة اإلشراف العام والتام عليها.
كما تم إنشاء مدرستين مهنيتين في كل من الخرطوم وكسال في عام 1870م
وذلك لتخريج فنيين ليعملوا في خطدوط التلغدراف التدي أنشدئت فدي ذلدك الوقدت فدي
مرحلة أعال من المدارس االبتدائية حيث أنه كان يتم القبول فيها من الطدالب الدذين
أكملوا المرحلة االبتدائية.
وفددي نفددس الوقددت أنشددئت مدرسددة ابتدائيددة فددي سددواكن ألبندداء الرقيددق الددذين
حررتهم الحكومة وكانت أول مدرسة خاصة بفئة معينة في السودان.
قامدت أيضددا فدرق تدريبيددة فددي مصدلحة الوابددورات لتخدريج حددرفيين وعمددال
مهرة ،كما نظمت فرق في الطب والصيدلة ممن أكملوا التعليم االبتدائي.
وفددي عهددد الخددديوي توفيددق (1892 -1879م) تددم تأسدديس مدرسددة للطددب
وأخرى للصيدلة لتحدل محدل الفدرق التدريبيدة التدي كاندت قائمدة فدي عهدد الخدديوي
عباس.
وقد قام الخديوي توفيدق بإنشداء مدرسدة ابتدائيدة فدي جندوب السدودان ليلتحدق
بها أبناء الضباط والجنود هناب.
عالوة على المدارس التي ذكرت فدي كدل عهدود الحكدام األتدراب والتدي كدان
للحكم التركي المصري اليد الطولي في إدخال نظام التعلديم الحدديث بالسدودان ،فقدد
شجع أيضدا تعلديم اإلرسداليات التبشديرية وانتشدرت اإلرسداليات فدي كثيدر مدن مددن
السودان( ،الخرطوم ،أمدرمان ،الخرطوم بحري ،سنار وكاكا والقالبات).
حتى أنه بعد معركة كرري وسقوط أم درمان عام 1898م اعتقدت جمعيات
التبشدددير المسددديحية أن الطريدددق سدددالكة إلدددى فدددرض روابدددط جديددددة وتحقيدددق حلدددم
()1
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اإلرساليات القديم بإقامة سلسلة من المحطات التبشيرية (مدن رأس الرجداء الصدالح
إلددى القدداهرة) ،ذلددك الحلددم الددذي نددادي بدده ج .كرابددت رائددد البعثددات التبشدديرية فددي
أفريقيا)(.)1
ثددم أنشددئت الكنددائس والمدددارس الملحقددة بهددا وكانددت تدددرس القددراءة والكتابددة
واإلنجيل والحساب والموسيقى واألعمال اليدوية ،ثم جاء األب دانيدال كمبدوني فدي
عام 1857م وكان له الفضل الكبير في إنشاء مدارس كمبوني والتي ال تدزال حتدى
اآلن في عطاء مستمر.
التعليم في فترة الثورة المهدية:
عندما اندلعت الثورة المهدية في السودان أوقف نشاط اإلرساليات التبشديرية تمامدا.
وعمدت الثورة إلى إرساء قواعد التعليم الديني ففتحت الخدالوي فدي مواقدع مختلفدة
لتحفيظ القرآن حتى أنه في مدينة أمدرمان فقط كانت هنالك ثمانمائة خلدوة فدي عهدد
الخليفة عبد هللا.
(أمدا التعلدديم الحددديث الدذي وضددع أساسدده إبددان الحكدم التركددي المصددري ،فقددد
توقف ،وحل محلده تعلديم ديندي فدي عددد محددود مدن الخدالوي ،التدي أصدبحت هدي
المنهل الوحيد للتعليم في الس
( )2
ودان ،حتى دخول جيوش االحتالل اإلنجليزي المصري في عام 1898م) .
التعليم في عهد الحكم الثناهي 1920 -1898م):
بعد اتفاقية الحكدم الثندائي فدي عدام 1899م تبندى نظدام الحكدم عمليدة تطدوير التعلديم
بصفة عامة بعد أن توقفت مسيرته إبان فتدرة الثدورة المهديدة إال مدن التعلديم الدديني
والذي كان متمثال في نظام التعليم عن طريق الخالوى.
ولقددد رأت إدارة الحكددم الثنددائي أن يقلددص التعلدديم الددديني الددذي خلفتدده المهديددة
تدريجيا فقد أدخلت بعض المواد في المدارس مثل مادة الحساب كمدا عمددت لتقليدل
عددية الطدالب الملتحقدين بالمددارس وذلدك وفدق نظدرة سياسدية ضدعيفة هدي العمدل
على كبح جماح الحركة الوطنية المناوئدة لنظدام الحكدم األجنبدي إذ أنده كلمدا تعلمدت
أعداد كبيرة من الشعب يدؤدي ذلدك إلدى خلدق طبقدة متعلمدة تتحدد وتتوحدد لتقدويض
نظام الحكم األجنبي في البالد ،وعليه فقد تم التوجيده أن يكدون التعلديم قاصدرا علدى
نفر تحتاج إليهم الدولة في وظائفها.
وقددد أورد محمددد عمددر بشددير فددي كتابدده تطددور التعلدديم فددي السددودان( :وكددان
اعتددراض كرومددر علددى تدددريس اللغددة اإلنجليزيددة فددي المدددارس دون الوسددطى أو
()1
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االبتدائية بسبب اعتقداده بدان دراسدتها تعطدي تلدك الشدعوب المحكومدة سدالحا فتاكدا
ضد األجانب الذين يعيشون بين ظهرانيهم)(.)1
وكانددت أهددداف التعلدديم التددي وضددعها نظددام الحكددم الثنددائي ممددثال فددي مدددير
مصلحة المعارف (كري) عام 1900م والتي عمل على تحقيقها هي:
 /1خلق طبقة من الصناع المهرة التي ليس لها وجود في الوقت الحاضر.
 / 2نشددر نددوع مددن التعلدديم بددين الندداس بالقدددر الددذي يسدداعدهم علددى معرفددة القواعددد
األولية لجهاز الدولة وخاصة فيما يختص بعدالة وحيده القضاء.
 /3تدددريب طبقددة مددن أبندداء الددبالد لشددغل الوظددائف الحكوميددة الصددغرى فددي جهدداز
اإلدارة.
 /4تدريب سودانيين ليخلفوا المصريين في الجيش.
وقد قامت إدارة الحكدم الثندائي بتشدجيع (الفكيدان) فدي الخدالوى إلدخدال مدادة
الحساب في الخالوى المعانة من الدولة نظير راتب شهري لهدم .ولقدد أصدبح نظدام
التعليم العلماني في الكتاتيب والديني فدي الخدالوى المعاندة أساسدا لنظدام التعلديم فدي
السودان والذي ال زال يمارس حتى اليوم.
إلدددى جاندددب ذلدددك نشدددط عمدددل اإلرسددداليات المسددديحية حتدددى وصدددلت مرحلدددة
استيعاب أبنداء المسدلمين فيهدا .وتالفيدا للسدلبيات التدي ربمدا تطدل بوجههدا سدوى أن
كان تجاه السدلطة الحاكمدة أو المسدلمين ونظدرتهم لتعلديم اإلرسداليات أو للمسديحيين
ونظرتهم للمسدلمين واإلسدالم علدى أنده منبدع للشدر  ،فقدد أسدتقر الدرأي أخيدرا علدى
إنشاء نظام للتفتيش على مدارس اإلرساليات ومن ثم وضعت القواعد التالية:
( /1قبل أن يسمح للطالدب المسدلم بااللتحداق بمدرسدة إرسدالية ،يتعدين علدى النداظر
التحقق من إدراب أباء وأولياء أمور الطلبة بأن المدرسة تبشيرية مسيحية.
 /2ويجب أن يحصل مدير أو ناظر المدرسة على موافقة األب أو ولي األمدر ،قبدل
أن يتلقى الطالب أي دروس دينية بصرف النظر عن جنسية الوالد أو ديانته.
 /3ويجب عند الشروع في تدريس العلوم الدينية ،أال يبقى في الفصل ساعة الدرس
تالميذ غير أولئك الذين سجل آباؤهم إقرارا بالموافقة المطلوبة.
 /4تظل المدرسة مفتوحة في كدل األوقدات للتفتديش عليهدا بواسدطة الحداكم العدام أو
من ينوب عنه.
()1
 /5مدير المدرسة أو ناظرها هو المسئول عن مالحظة وإتباع هذه القواعد) .
()1
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وكان من جدراء تلدك السياسدة التعليميدة أن تطدور فدي الشدمال نظدام تعليمدي،
توجهه وتديره الحكومة ،وتعليم تقليدي وتبشيري لم يخضع إلشراف الحكومة.
المدارس والكليا :
ظل التعليم محدودا وقليل االنتشار في البالد وذلك لألسباب اآلتية:
 /1خوف الناس من انتشار التعليم المسيحي عن طريق المدارس التدي تدم إنشداؤها،
فقد عزف معظمهم عن إرسال أبنائهم إليهدا ممدا جعدل هنالدك خاندات شداغرة كثيدرة
استوعب فيها أبناء المصريين حتى أنهم أصبحوا يمثلون عشدر العددد الموجدود فدي
المدارس األولية فدي عدام 1911م وبلد عدددهم فدي المددارس االبتدائيدة ربدع العددد
الكلي للتالميذ .حتى أنه وفي مدرسة الخرطدوم االبتدائيدة وحددها حيدث كاندت تضدم
 241تلميذا كان عدد التالميذ المصريين  108تلميذا.
 /2عدم وجود المعلمين المدربين.
 /3قلة الموارد المالية.
بدددأت الحكومددة فددي العمددل علددى توسدديع رقعددة التعلدديم فددي الددبالد وتجدداوز
الصعوبات التي تقف دون ذلك التوسع وقد تم بالفعل اآلتي:
إنشاء كلية غردون:
أنشددئت لتخليددد ذكددري غددردون بعددد موقعددة أم درمددان عددام 1899م وكانددت
مبررات إنشائها:
(أ /لددن يددتمكن السددودانيون مددن تطددوير الحكددم فددي بالدهددم فددي وضددعهم التعليمددي
الراهن.
ب /عدم تمكن األفراد من المشاركة في الحكومة مشاركة فعالة دون أن يتعلموا.
ج /لن يتمكنوا من تكوين جيش كبير وقوي.
ومما ساعد في تنفيذ فكرة إنشاء الكلية:
أ /الهجددوم الددذي شددنته الصددحافة البريطانيددة علددى كتشددنر علددى قسددوته فددي معاملددة
أنصار المهدي.
ب /النقدد الددذي وجدده لدده عنددما أمددر بنددبش قبددر المهددي وإرسددال جمجمتدده إلددى كليددة
الجراحين الملكية ببريطانيا.
وضع حجر األساس للكلية في  5يناير 1900م وتم افتتاحها رسميا في 1902م.
ساعدت التبرعات التي جمعت إلنشاء كلية غردون في إنشاء:
 /1مدرسة ابتدائية بأم درمان في 1900م.
 /2مدرسة ابتدائية بالخرطوم في 1901م.
 /3مدرسة الصناعة في أم درمان في 1901م.
 /4كلية المعلمين والقضاة بأم درمان في 1900م.

المدارس األربعة التي ذكرناها كانت هي بمثابة الهيكل التعليمي في السودان
للعام 1901م.
 مدددة الدراسددة بالمدددارس أربددع سددنوات ماعدددا المدرسددة الصددناعية فكانددت ثددالثسنوات وكلية القضاة خمس سنوات.
 مقررات الدراسة هي المقررات المطبقة في المدارس المصرية. الغرض من التعليم في هذه المدارس هو تخريج صغار الكتبة. شرط القبول في بداية إنشاء هذه المدارس قبول من تلقوا تعليم وافر بالخلوة.وتحول شرط القبول الحقا ليكون إتمام الدراسة بالمدرسة األولية الحكومية.
ففي فترة الحقة نقلدت كليدة المعلمدين إلدى كليدة غدردون والتدي توسدعت حتدى
شملت مواد المساحة وتشييد المباني كمدا أضديف إليهدا فدي عدام 1905م قسدم جديدد
هددو قسددم األبحدداث البكترولوجيددة والتحاليددل الطبيددة بغددرض تطددوير البحددث العلمددي.
وفي نفس العام أنشأ متحف اقتصادي بالكلية كما أنشئت مكتبة صغيرة بالكلية ،كمدا
أفرد جناح في الكلية وخصص للمدرسة الحربية التي أنشئت في 1905م)(.)1

المدارس التي أنشئت عقب إنشاء كلية غردون:
 /1مدرسة وسطى في مدني وبربر في 1906م.
 /2مدارس وسطى في كل من أمدرمان والخرطوم وسواكن وحلفا.
كانت الدراسة في هذه المدارس تتم باللغة اإلنجليزية.
 أنشددئت أول مدرسددة للبنددات فدددي الخرطددوم فددي شدددكل فصددل إضددافي بمدرسدددةالخرطوم األولية للبنين.
 سُمح لبابكر بدري بإنشاء مدرسة بنات في رفاعة بعدد أن الغدي الفصدالن اللدذانالحقا بمدرسة الخرطوم األولية للبنين معارضة من اإلرساليات فأغلقتها.
 ومؤخرا بدأت الحكومة فدي إنشداء مددراس بندات فدي كدل مدن الكداملين ومدرويودنقال واألبيض ،عالوة على مدرسة رفاعة ولم تفدتح مدرسدة بندات بدأم درمدان
إال في عام 1921م وكانت ملحقة بكلية المعلمات.
ويمكددن القددول هنددا أن الهيكددل التعليمددي المقددام بالسددودان وحتددى عددام 1908م
كان يضم:
 /1المدارس األولية.
 /2المدارس الوسطى.
 /3المدارس الثانوية.
 /4المدارس الطبية.
 /5المدارس الحربية.
()1
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سار ركب التعليم بطيئا في السودان حتى نهاية الحرب العالمية األولى.
المعهد العلمي:
كان العلماء في السودان يقومون بتدريس الطالب الدراغبين فدي تلقدي العلدوم
الدينيددة فددي منددازلهم ،وكددان كددل طالددب يختددار الشدديخ الددذي يددرى اندده سدديجني مندده
المعرفددة والعلددم .فكانددت منددازل العلمدداء عددامرة بددالطالب الددذين ال ينقطعددون عددن
التوافد إليها طلبا للعلم.
كان العلماء ينضدوون تحدت لجندة واحددة برئاسدة الشديخ البددوي وبعدد وفاتده
عينت الحكومة الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم رئيسا للعلماء .وكان حينذاب قاضيا في
مديرية النيل األزرق.
وقد عمل الشيخ أبو القاسم على جمع العلماء في مكان واحد وفي وقت واحدد
في مسجد أم درمان حتى يتمكن الطالب من االلتقاء بكدل العلمداء أو معظمهدم حتدى
يتمكن أن يدرس أكثر من مادة دراسية في اليوم الواحد بدل مادة واحدة فقدط وعلدى
يد عالم واحد فقط ،كان ذلك في عام 1912م.
اعتبر هذا المنهج هو بمثابدة وضدع حجدر األسداس للمعهدد العلمدي بأمددرمان
وكانت من األساسيات التي تم إنشاء المعهد على ضوئها:
( /1الحصددول علددى موافقددة الحكومددة بتددأجير منددزل قددرب جددامع أم درمددان الكبيددر
ليكون استراحة للعلماء والمدرسين.
 /2بدددء الدراسددة بددالطالب الددذين تقدددموا لاللتحدداق باإلضددافة إلددى الددذين سددبق لهددم
الدراسة على الشيخ البدوي والعلماء.
 /3التشاور مع العلماء في خطة الدراسة وإبالغهم بكل خطواتها.
 /4حصدددر التددددريس فدددي العلدددوم الدينيدددة فدددي كدددل مدددن جدددامع أم درمدددان وجدددامع
الخرطوم)(.)1
استعان الشيخ أبو القاسم في وضع هيكلة للمعهدد علدى ضدوء مدا كدان يجدري
في القانون رقم  10لسنة 1911م باألزهر الشريف وجاءت الهيكلة كاآلتي:
 /1قسمت الدراسة إلى ثالثة مراحل بالمعهد:
أ /المرحلة االبتدائية.
ب /المرحلة الثانوية.
ج /المرحلة العليا.
 /2مدة الدراسة بكل مرحلة من المراحل الثالثدة أربدع سدنوات ،اسدتمر العمدل بهدذه
الهيكلة حتى العام 1948م.
في الفترة التي أعقبت تأسيس المعهد تمت إنشاءات وخطوات كثيرة منها:
()1
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 /1إنشاء دار المشيخة.
 /2إنشاء مكتبة.
 /3تكددوين لجنددة مددن األهددالي لبندداء جددامع أم درمددان الددذي كددان مشدديدا مددن البددروش
والشكاب.
 /4فرض ضريبة على المواشي التي ترد إلى سوق أم درمان.
 /5فرض ضريبة على الذرة.
 /6تعيين كاتب.
 /7تعيين أمين للمكتبة.
 /8تعين وكيل للمعهد.
 /9تأليف مجلس إلدارة المعهد مكون من العلماء:
أ /الشيخ النذير خالد.
ب /الشيخ عيسى دوليب.
ج /الشيخ محمد األمين.
تمت كل اإلنجازات التي ذكرت مسبقا في فترة وجيزة لم تتعد أالثندي عشدرة
عاما ،كما كان لتخرج أول دفعة من المعهد فدي عدام 1920م كبيدر األثدر فدي تددفق
الطالب نحو الدراسة من كل أنحداء القطدر ممدا جعدل المعهدد يعدد رمدزا مدن رمدوز
تلقي المعرفة بالسودان.
في فترات متالحقة ونسبة لعدم ورود إعانات مدن الحكومدة للطدالب وإلدارة
المعهد ونسبة لعدم حماس الحكومة على التعليم الديني فقد أصابت بنية المعهد كثير
من السلبيات في عدم استقرار الطالب نسبة لقلة ما يقددم لهدم مدن إعاندات واكتظداظ
مواقع سكنهم وعدم صالحية البيئة الدراسية حيث بدأ يتجمع المعداقون والمشدردون
حول الجامع المبني من الطين بعد أن تغير وجهه مدن البدروش والشدكاب ،واعتمداد
اإلدارة في تسيير دفة التعليم بالمعهد على األهالي والخيرين من المواطنين .وتتالت
مطالبات الطالب للحكومة بمذكرات مختلفة متعاقبة إال أنها لم تثمر.
استمر الحال على هذا النهج حتى تسلم الشيخ محمدد المبدارب مشديخة المعهدد
والذي وفد إليه من األزهر الشريف بعد أن تلقي العلوم هناب  ،ومما يذكر أنه تلقدى
بداية تعليمه بالمعهد.
ففي عهده بدأت بعض اإلصالحات تدب فدي بنيدة المعهدد العلميدة والعمرانيدة
نذكر منها:
 /1استقدام طليعة من خريجي األزهر للعمل بالمعهد وكان لهم أثر كبير في نهضدة
المعهد الحديثة وتطويره إلى جامعة .ومن آثارهم:
أ /تعديل المناهج.
ب /وضع أسس جديدة لالمتحانات.

ج /إدخال األعمال التحريرية والتطبيقات.
د /استفاد الزمالء من العلماء من وجود علماء األزهر بينهم.
هـ /اسدتفاد المجتمدع مدن وجدودهم ثقافيدا فدي مجدال الثقافدة اإلسدالمية والعربيدة عدن
طريق المحاضرات والندوات.
 /2إنشاء الداخليات.
 /3وافقت الحكومة على منح المعهد قطعة أرض مع إعانة إلقامة المباني.
 /4تم تشييد معاهدد باألقداليم فدي ندوري وكريمدة وحفيدر مشدو تابعدة للمعهدد العلمدي
بأمدرمان وكان القسم الموجود بها هو القسم االبتدائي فقط.
 /5تكوين اتحاد لمعاهد األقاليم.
 /6تم التصديق بقبول طالب المعهد بقسم الشريعة بكلية غردون وقد كان محظدورا
وكان ذلك في عام 1950م.
 /7بدأ المعهد في تدريس الفلسفة والرياضيات والجغرافية والتأريخ واألدب وكانت
اللغة اإلنجليزية من المواد االختيارية.
 /8إنشاء كلية للشريعة واللغة العربية.
 /9إنشاء قسم للتخصص.
 /10مساواة شهادات المعهد الثالث بمثيالتها في مدارس الحكومة.
 /11تعيين مشرف ليرعى شئون الطالب.
 /12خلق درجات جديدة ليترقى عليها المدرسون حسب األقدمية.
 /13التحاق طالب المعهد الحدائزين علدى الشدهادة السدودانية بجامعدة القداهرة فدرع
الخرطوم في عام 1957م.
 /14إنشاء فرقة للتدريب العسكري.
 /15تددم تحويددل احتفدداالت آخددر السددنة الدراسددية إلددى مهرجددان كبيددر يتبددارى فيدده
الشعراء واألدباء.
 /16إقامة المعارض العلمية والفنية.
من مقترحات الشيخ محمد المبارب والتي لم تنفذ في عهده:
أ /دعددا إلددى إنشدداء معهددد للتربيددة لخريجددي المعهددد ليتسددنى لهددم الوقددوف علددى أسددس
التربية الحديثة وطرق التدريس.
ب /المطالبة بإنشاء معهد للبنات ليتفقهن في الدين.
تتالت الفترات على مسيرة المعهد والذي لم تهدأ فيه روح المطالب والوقوف
في وجه اإلدارة االستعمارية وذلك بغية في تحسين أوضاع المعهد العملية والترقي
به إلى مصاف ما يدور في األزهر الشريف والعمل على ربدط العلمداء بمجتمعداتهم
وإذكددداء ندددار التحدددرر الدددوطني مدددن المسدددتعمر والمواجهدددة الجدددادة إلدارة الحكدددم

البريطاني في حين أن المعهد أصبح يعدد منبعدا للحركدة الوطنيدة مثلمدا كدان يجدري
في األزهر الشريف.
دور الحركة الوطنية في التعليم 1946 -1936م:
كان للطبقة المتعلمة دور فاعل في تطوير ونمو التعليم في السودان ،فقد عمد بعض
أعضاء هذه الطبقة إلى نشر المقاالت فدي المجدالت التدي كاندت سدائدة سداعتئذ مثدل
مجلة الفجر وقد تم انتقاء السياسة التعليمية المعلنة في ذلك الوقت والتي توقفت عند
إنشاء المدارس األولية لتخريج مدوظفين فحسدب .ويدرى المتعلمدون أن ذلدك ال يفدي
بالغرض التعليمي في السودان بدل وصدلت المطالبدة فدي أمدر كليدة غدردون لتصدبح
مدرسة ثانوية كمثيالتها بإنجلترا.
في مقال بمجلة الفجر للسيد /محمد أحمد محجوب في 1934/11/11م أشار
إلى:
( /1تقليل الملتحقين بكلية غردون مدن السدودانيين والدذي بدأتده الحكومدة مندذ العدام
1932م.
 /2تعددديل بددرامج الكليددة لتشددمل دراسددات طويلددة األمددد وأن ال تكددون قاصددرة علددى
التجارة والمكاتبات التجارية.
 /3عدم إيقاف إرسال المدرسين للجامعة األمريكية ببيروت.
 /4زيادة عدد الطالب في كلية غردون.
 /5المطالبة بفتح مدرسة كمبوني ومدرسة األقباط الثانويتين.
 /6إرسال البعثات إلى بيروت وان ال تكون قاصرة على المعلمين.
 /7طالب بإنشاء كليات للزراعة والهندسة والقانون.
أدى اهتمام الجماهير بدالتعليم إلدى تشدييد مزيدد مدن المددارس غيدر الحكوميدة
ففي عام 1935م أصبح عدد المدارس األهلية في السودان سبعة مدارس كما نقلدت
مدرسة األحفاد إلى أم درمان عام 1932م وتزايد عدد الطالب بالمدارس.
كما أصبح عدد المدارس التبشيرية في ازدياد ففدي عدام 1935م كدان عدددها
سددبعة عشددرة مدرسددة بنددين وبنددات أمددا فددي عددام 1938م فأصددبح واحدددا وعشددرين
مدرسة.
في عام 1938م أسس مدؤتمر الخدريجين وكدان لده الفضدل واليدد الطدولي فدي
تطوير التعليم والمطالبة بحقوق المواطنين فيه وقد شدكلت لجندة خاصدة للتعلديم بعدد
شهرين فقط من تأسيس المؤتمر لكتابة مذكرة بخصوص التعليم وكان من أعضائها
أحمدددد محمدددد صدددالح ،محمدددد عثمدددان الميرغندددي ،ميرغندددي حمدددزة ،محمدددد صدددالح
الشنقيطي وعبد الماجد أحمدد وجمديعهم مدن خريجدي كليدة غدردون .قددمت المدذكرة
للحكومددة فددي يوليددو 1939م ،وقددد أورد المددؤتمر فددي تلددك المددذكرة مجموعددة مددن
المقترحات والنقاط من بينها:

 /1عبر عن امتنانه للحكومة لقبولهدا لكدل مقترحدات التوسدع فدي التعلديم المتضدمنة
في خطة 1946 -1938م.
" /2وذكدددر المدددؤتمر بأنددده مددددين أيضدددا لمسدددتر س.و .كدددوكس ،مددددير المعدددارف،
لمجهوداته العظيمة الدائبة في العمل على إصالح وتوسيع التعليم منذ وصدوله لهدذا
القطر.
 /3تأييد الحكومة في اتجاها إلعادة تنظيم كلية غردون.
 /4وصف ظروف التعليم بالحالة المشينة.
 /5ال يقلددل المددؤتمر مددن قيمددة المسداهمة التددي قامددت بهددا اإلرسدداليات التبشدديرية فددي
حقل التعليم بالجنوب.
 /6ال سبيل لرقي البالد إال بعد أن يصبح التعليم حقا مشاعا لكدل مدواطن ولكدل مدن
هو في سن التعليم.
 /7التعلدديم فددي الجنددوب هددو الوسدديلة الوحيددد التددي يددتمكن األهددالي بهددا مددن معرفددة
التعامل بالنقود ومن ثم التقدم في مضمار الحضارة.
 /8أن يتجددده التعلددديم صدددوب الحضدددارة اإلسدددالمية والعربيدددة وليتجددده نحدددو الثقافدددة
األفريقية.
 /9إنشددداء مددددارس فدددي جندددوب السدددودان علدددى أن تكدددون اللغدددة العربيدددة هدددي لغدددة
المخاطبة.
 /10فتح الباب على مصراعيه للشماليين لدخول الجنوب من دون قيود.
 /11أن تهدف السياسة التعليمية إلى محو األمية بين جميع أفراد الشعب.
 /12التوسع في جميع المراحل التعليمية.
 /13أن يكون القصد من التعليم بلوغ مستوى عال رفيع من المعرفة اإلنسانية.
 /14أن يساهم التعليم في سعادة الفرد ورفاهية المجتمع.
 /15تخصددص سددن القبددول للمدددارس األوليددة علددى أن تكددون سددت سددنوات للبنددين
وخمس سنوات للبنات.
 /16إصالح برامج التعليم.
 /17إنشاء تدريب مهني في المدارس األولية واالبتدائية.
 /18إرسال بعثات للخارج لتدريب معلمي الثانوي.
 /19تكددوين مجددالس استشددارية للمدددارس الثانويددة وللكليددة الجامعيددة بشددرط تمثيددل
السودانيين فيها.
وفي مجال المعهد العلمي فقد أهتم المؤتمر اهتماما كبيرا به وأورد أيضا فدي
المذكرة التي أسلفنا ذكرها:
 /1زيادة اإلعانة زيادة كبيرة.
 /2تعيين رئيس للمعهد مدرب من علماء األزهر.

 /3تعيين أساتذة جدد.
 /4إصالح مناهج المرحلة االبتدائية والثانوية.
 /5يمنح خريج المعهد شهادة علمية مساوية لشهادة األزهر.
 /6تشييد بيت للطالب.
 /7تكوين لجنة عليا لإلشراف وإدارة أعمال المعهد.
ورأى المددؤتمر فددي المددذكرة بخصددوص المعهددد العلمددي اندده إذا لددم تسددتطع حكومددة السددودان
االسددتجابة لكددل المطالددب المددذكورة فاندده يتوجددب عليهددا أن ترفددع األمددر لسددلطان األزهددر تطلددب فيدده
الهيمنة على المعهد وإدارته والصرف عليه.
اسدددتجابت الحكومدددة لدددبعض مدددن المقترحدددات التدددي وردت بالمدددذكرة كمدددا رفضدددت بعدددض
المقترحات والتي كانت لها صلة بسياسة الحكومة وتتعارض معها مثدل التعلديم فدي الجندوب وإنشداء
بيت للطالب والتوسع في التعليم االبتدائي.
واستمر المؤتمر في نهجه اإلصالحي الوطني مع الحكومة حتى بعد أن أصبح اهتمامه
بالسياسة أكبر إال انه لم يهمل هموم التعليم وقد ورد النداءان اآلتيان ضمن مذكرة سياسية رفعت
للحكومة عام 1942م وهما خاصان بالتعليم:
أ /تكوين مجلس عالي للتعليم تكون أغلبية أعضائه من السودانيين ،كما يتعين تخصيص  %12من
الميزانية لشئون التعليم.
ب /إلغاء اإلعانات للمدارس اإلرسالية التبشيرية وتوحيد مناهج التعليم فدي كدل مدن مددارس الشدمال
والجنوب.
ومدن مسدداهمات المددؤتمر التعليميدة فددي مجددال التعلديم األهلددي فقددد تمكدن مددن جمددع التبرعددات
وإدخال الرغبات لدى المواطنين بإنشاء المدارس األهلية وتمثل ذلك في اإلنجازات التالية:
 /1إنشاء معهد القرش الصناعي في أم درمان خصص لأليتام وبه ورشة للتعليم الحرفي.
 /1تأسيس مدرسة وسطى في أم درمان 1943م.
 /3تأسيس مدرسة وسطى في األبيض في .1943
 /4تأسيس مدرسة وسطى في عطبرة في 1944م.
 /5تأسيس مدرسة وسطى في القولد في 1944م.
 /6إنشاء القسم الثانوي بمدرسة األحفاد بأم درمان في 1943م.
 /7إنشاء القسم الثانوي بالمدرسة األهلية بأم درمان في 1944م.
 /8في الفترة من 1952 -1940م أسست  31مدرسة وسطى أهلية في شتى أرجاء البالد.
 /9تم تأسيس  4مدارس ثانوية أهلية حتى العام 1956م.
إلى جانب نشاط مؤتمر الخريجين في إنشاء المددارس األهليدة التدي أدت إلدى انتشدار التعلديم
وعلددى مسددتوى أفضددل وأعلددى فددي جميددع ربددوع السددودان فقددد سدداهمت الحكومددة المصددرية بعددد عددام
1931م بإعدددادة مدارسدددها بالسدددودان وفدددتح بددداب السدددودانيين لاللتحددداق بهدددا وبلدددوغ عددددد مدارسدددها
بالسودان في عام 1936م سبعة مدارس ممثلة في مدارس األقباط بنين وبنات.

كما أن الحكومة المصرية فتحدت أبدواب القبدول لعددد مدن الطدالب السدودانيين فدي المددارس
المصددرية بمصددر بالمجددان فددي مجدداالت مختلفددة وقددد سدداعد علددى ذلددك بعددض السددودانيين األخيددار
المتواجدين بمصر مثل رجل األعمال المعدروف علدى البريدر الدذي أصدبح رئيسدا للمدؤتمر بمصدر،
وعليه فقد كان يسافر كل عام ثالثون طالبا لمصر لتلقدي العلدم وكدان ذلدك يدتم تحدت رعايدة المدؤتمر
في المدارس والمعاهد والجامعات المصرية .وقد أسست الحكومة المصرية (بيت السدودان بالقداهرة
عام 1945م) إلقامة الطالب السودانيين بالقاهرة.
وتزايد عدد الطالب السودانيين بالمدارس المصرية ومدارس األقباط بالسودان حتدى أصدبح
مجموعهم يعادل  %50بالتقريب من العدد الكلي للطالب بالمدارس في عام 1946م.
(الجدددول التددالي يوضددح لنددا تزايددد أعددداد الطددالب السددودانيين بمدددارس األقبدداط والمدددارس
األهلية السودانية خالل الفترة ما بين 1946 -1935م.

جددددول رقدددم (:)1

يوض ةةد ت ازي ةةد إع ةةداد الط ةةالب الس ةةودانيين بم ةةدارس األقب ةةاط والم ةةدارس

األهلية السودانية في اليترة ما بين 1946 -1935م.

عدد الطالب عدد الطالبات المجموع عدد الطالب
العام
السودانيين
1340
3791
1966
2005
1933
1579
5081
2288
2793
1935
2200
5347
2195
3152
1936
2092
6210
2478
3732
1937
3345
7019
2622
4397
1938
8700
12267
3560
8707
1946
ويمثددل ذلددك االزديدداد فددي نسددبة الطددالب بمقدددار  %33فددي عددام 1933م وبمقدددار
 %81في عام 1946م)(.)1
وللمقارندددة بدددين أعدددداد الطدددالب والطالبدددات بالمددددارس األهليدددة والمددددارس
المصرية مقارنة بأعدادهم بالمدارس الحكومية فقدد أرتفدع عددد الطدالب والطالبدات
السودانيين في المدارس األهلية والمدارس المصرية في الفترة ما بين 1936م إلدى
1945م إلددى نسددبة  %40تقريبددا ممددا كددان عليدده الحددال فيمددا قبددل .وقددد ارتفددع عدددد
الطالب والطالبات السودانيين الذين التحقوا بالمدارس الحكومية السودانية في نفس
تلك الفترة من  17750طالبا وطالبة إلى  34630طالبا وطالبة أي بنسدبة %200
تقريبا.
عليه فإن نمو الحركة الوطنيدة ممثلدة فدي مدؤتمر الخدريجين واسدتعادة مصدر
لمركزهددا فددي السددودان ،كددان مددن العوامددل الرئيسددية الدافعددة للتوسددع فددي التعلدديم
الحكومي واألهلي على السواء.
()1
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تطور التعليم 1956 -1946م:
وضعت خطة عشرية لتطوير التعليم في شمال السودان عرفت بالخطة الثانيدة بنداء
على رغبدة الدرأي العدام فدي إصدالح التعلديم وتطدويره وعرضدت هدذه الخطدة علدى
المجلس االستشاري في عام 1946م .أكدت هذه الخطة على:
 /1ضرورة التوسع في التعليم األولي بناء على أسس اقتصادية وإدارية.
 /2إصالح التعليم االبتدائي والثانوي.
 /3رفع المستوى الثقافي واألكاديمي للمدارس الثانوية.
 /4حصول خريجي المدارس االبتدائية على تعليم ذي وزن كبير.
كانت الوسيلة للوصول لتنفيذ وتطبيدق تلدك الخطدة المطروحدة علدى المجلدس
التشريعي االستشاري هدي تطبيدق خطدة (بدراون) الدذي كدان يعمدل نداظرا لمدرسدة
حنتوب الثانوية وهي الخطة التي جاءت بسلم تعليمي جديد على النحو اآلتي:
 4سنوات
التعليم األولى
سنتان
التعليم اإلعدادي
التعليم الثانوي في المدارس الثانوية الصغرى  4سنوات
أو
التعليم الثانوي في المدارس الثانوية العليا  6سنوات
خطة براون أو سلمه التعليمي أو هيكلته للتعليم هي شبيهة لتلك التدي رسدمت
في عام 1926م إال أنها جاءت في شكل جديد وكانت خطة 1926م ترمي إلى:
تأهيل الطلبة بقدرات فنية وعملية تلك التي يحتاج إليهدا الفنيدون واإلداريدون
كبديل عن المعلومات األكاديمية واألدبية.
يعقد امتحان الشهادة العام وفقا لخطة (براون) في نهاية السنة الخامسدة علدى
أن يعددد الطددالب خددالل السددنة السادسددة لمسددتوى أرقددى للدراسددة الجامعيددة .كمددا أن
الخطددة تعتبددر المدرسددة الثانويددة الصددغرى مرحلددة إعددداد للطالددب للتعلدديم الزراعددي
والتجاري والصناعي.
ويالحظ أن الخطة العشرية الثانية نتج عنها:
 /1زيادة نفقات التعليم من  % 5.4إلى  %6في عام 1956م.
 /2نفقات اإلدارة والمدرسين والكتبة واإلداريين والهيئات االستشارية بلغت %48
بالمقارنة مع  %73عام 1936م.
 /3نفقدددات البعثدددات أصدددبحت  16.000جنيهدددا فدددي عدددام 1956م بعدددد أن كاندددت
 12.952جنيها في عام 1946م.
 /4إعانات الحكومة للمددارس األوليدة فيمدا عددا مددارس اإلرسداليات  4580جنيهدا
عام 1946م وأصبحت  20.000جنيها عام 1956م.

الجدددول رقددم ( :)2يوضددح عدددد المدددارس المنشددأة حتددى عددام 1946م كمددا بددين
المدارس المتوقع إنشاؤها حتى عام 1956م(.)1

 /1مدارس البنين:
المدارس دون األولية
المدارس األولية
المدارس الوسطى واإلعدادية
المدارس الثانوية الصغرى
المدارس الثانوية العليا
المعاهد الفنية

عدددددددد المدددددددارس عدددد المدددارس فددي
المستقبل 1956م
1946م
192
187
13
2
2
4

469
244
21
5
3
؟

 /2مدارس البنات:
150
69
المدارس األولية
6
3
المدارس الوسطى
1
المدارس الثانوية
وقددد شددكلت لجنددة برئاسددة ميرغنددي حمددزة منبثقددة مددن المجلددس االستشدداري
تتكون من ثمانية سودانيين وتقدمت اللجنة بتقريرها في مايو  1947وكانت أهداف
التقرير تتمثل في أربعة أهداف هي:
أ /تغيير سياسة التعليم من سياسة كانت تضع في االعتبدار األولدى لتخدريج طدالب
لمددلء الوظددائف العموميددة ،إلددى سياسددة راميددة إلددى تعلدديم المددواطن لتطددوير أخالقدده
وغددرس روح الحضددارة فيدده فضددال عددن روح المسددئولية واالعتمدداد علددى الددنفس
واإلقدام والمبادرة.
ب /إنشاء المدارس األولية ،في شتى أنحداء الدبالد فدي أسدرع وقدت ممكدن ،وتشدييد
مدارس وسطى فدي جميدع المددن الكبدرى ،وتأسديس مددارس ثانويدة وعليدا لتخدريج
الطالب الالزمين للعمل بالحكومة أو ممارسة األعمال الحرة األخرى.
ج /إتبدداع مبدددأ الالمركزيددة فددي إدارة التعلدديم وذلددك لكددي يندداط بالحكومددات المحليددة
سلطات أوسع لتكييف سياسة التعليم والبرامج وفقا لحاجيات البيئة المحلية.
د /تخصددديص تكددداليف التعلددديم ،وذلدددك بتشدددييد مبددداني بسددديطة ،واسدددتخدام معلمدددين
سددودانيين أكثددر مددن ذي قبددل للتعلدديم بالمدددارس الثانويددة وزيددادة عدددد التالميددذ فددي
المدارس ،وتخصيص المصروفات والمجهودات على األبحاث والتجارب العلمية.
كما أن اللجنة أوصت برفض خطة براون لألسباب التالية:
(أ /اعتقاد اللجنة بأن إعادة التنظيم يجب أن يتم بعد التوسع فيه وليس قبله.
()1
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ب /وألن الخطة ستحد من عدد الطالب الذين يمكن لهم االلتحاق بالمدارس الثانوية
والمدارس العليدا ،ومدن ثدم تعتبدر قيددا علدى عددد الطدالب الدذين يحظدون بمسدتوى
رفيع من الثقافة.
ج /وأن االختيار المبكر للتعليم الثانوي ،على ما اقترحت الخطة ،سيكون أمرا غير
عملي ،بل ضارا من ناحية تعليمية وتربوية.
د /وأن تغييددددر نظددددام التعلدددديم ،سدددديترتب عليدددده تحمددددل مزيددددد مددددن المصددددروفات
والمجهودات التي يحتاج لتوجيهها في طاقات ومجاالت أخرى أكثر إلحاحا.
هـ /وأن المددارس األهليدة سدتواجه بمشداكل معقددة ال قبدل لهدا علدى حلهدا .ذلدك ألن
المدارس األهلية الوسطى ستجد من العسير عليها إن لدم يكدن مدن المسدتحيل ،إتبداع
النظام الجديد.
و /وأن التوسدددع فدددي المددددارس كدددان أمدددرا مشدددكوكا فدددي نتائجددده بالنسدددبة للتعلددديم
األولي)(.)1
ونتيجة لتوصديات هدذه اللجندة والراميدة للتوسدع فدي التعلديم فقدد بلغدت نفقدات
التعليم السنوية في عام 1956م  1.256.000جنيها أي بزيادة  %50للمبلد الدذي
اقترحته الخطة األصلية.
أما في مجال المعهد العلمي فقد تم االهتمام به كثيرا وقد أوصت لجنة كونتها
مصلحة المعارف في عام 1945م بإجراء مزيد من اإلصالحات في برامج التعلديم
وتعيين المعلمين األكفاء ،وقد تم فتح فروع للمعهدد فدي مواقدع متعدددة مدن السدودان
عالوة على الثالث فروع التي ذكدرت سدابقا فدي الفتدرة مدا بدين 1943م و 1955م
في كل من كوستي وحلفا وأرقو وشندي والدامر وتنقاسي.
وقد اهتمت اللجنة باآلتي في سبيل إصالح المعهد:
 /1إصالح المناهج.
 /2تعديل طرق التدريس.
 /3تدريس مواد جديدة حديثة في جميع المستويات والمراحل وعلى أوسع نطاق.
دور الحركة الوطنية في التعليم الجامعي:
أما في مجال التعليم الجدامعي كاندت الحاجدة الملحدة هدي تطدوير المنداهج وتنظيمهدا
وتنظيم البرامج وتطويرها وتطوير جميع فدروع الجامعدة للمسدتوى المطلدوب .وقدد
تم في هذا المنحى:
أ /رفع مستوى المدارس العليا إلى المستوى الجامعي.
ب /صدور قانون جامعة الخرطوم في سبتمبر 1951م والذي نص على ضدم كليدة
غردون التذكارية ومدرسة كتشنر الطبية للجامعة.
()1
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ج /جامعة الخرطوم تتبع في إدارتها إلى جامعة لندن.
وقد وافق مجلدس الجامعدة عدن أن تكدون الكليدة الجامعيدة جامعدة مسدتقلة فدي
أول يوليو 1955م.
وشدددمل التطدددوير للجامعدددة فدددي الدرجدددة األولدددى كليدددات الهندسدددة والفلسدددفة
والجيولوجيا والتي تم تأسيسها في العام 1956م.
وفي نفس العام أجيز مقترح بإنشداء جامعدة أخدرى فدي الخرطدوم فأنشدأ فدرع
جامعة القاهرة بالخرطوم في عدام 1957م كمدا أشدير لدذلك مسدبقا .وبددأت الجامعدة
بكليددات التجددارة واآلداب والحقددوق فددي المبدداني التددي خصصددت للمدرسددة الثانويددة
المصرية بالخرطوم والتي سميت فيما بعد مدرسة عبد الناصر الثانوية.
الشدددهادات الدراسدددية التدددي يمنحهدددا فدددرع الجامعدددة بدددالخرطوم هدددي شدددهادات
صادرة من جامعة القاهرة وكانت الدراسة تتم فيها مساء.
لجامعة القاهرة فرع الخرطوم مميزات منها:
 /1النسب التي تقبل بها أقل من تلك التي يتم بها القبول في جامعة القاهر أو جامعدة
الخرطوم ،عليه تعطدي فرصدة ألولئدك الدذين لدم يجددوا الفرصدة لاللتحداق بدأي مدن
الجامعتين.
 /2الدراسة المسائية تتيح الفرصة للموظفين الراغبين في التعليم.
 /3تعتبر الجامعة مزيدا من المساهمة التي قددمتها مصدر فدي مجدال تطدوير التعلديم
بالسودان.
التعليم في جنو ،السودان:
منةذ عةام 1902م عملةت الحكومةة القا مةة آنةةذا (حكومةة الحكةم الثنةا ي) علةى تيرية الجنةةوب
مةةن الشةةماليين وذل ة محاولةةة إلبعةةاد النيةةوذ اإلسةةالمي عةةن الجنةةوب ،فقةةد تمةةت ترتيبةةات لةةذل
منها:

 /1إبعاد آخر جندي شمالي عن الجنوب في عام 1917م.
 /2فرض يوم األحد عطلة رسمية أسبوعية للعبادة.
 /3جعل اللغة اإلنجليزية هي اللغة الرسمية وذلك في عام 1918م.
 /4اعتبار جنوب السودان منطقة مقفولة.
أصبح نظام الحكم في جنوب السودان حكما غير مباشر استطاع أن يؤثر في
التعليم ونظمه ونوعيته فقام نظام الحكم غيدر المباشدر بتقدديم اإلعاندات لإلرسداليات
لتتمكن من أداء رسالتها ،وكانت اإلرساليات قد أبدت اهتماما في ذلك الوقت بالذات
بدالتعليم فددي أفريقيددا وعلددى ضددوء ذلددك أنشددأت مجلددس تعليمددي لإلرسدداليات بموجددب
اجتماع أدنبرة عام 1910م.

فدددي عدددام 1920م و 1921م زارت لجندددة فيليدددب واسدددتوب مجموعدددة مدددن
األقطار األفريقية أصدرت تقريرين انتقدت فيهما السياسة التعليمية في أفريقيا على
الصعيدين الحكومي والتبشيري إذ أن الطرق المتبعة لدم تكدن تدتالءم مدع احتياجدات
األفارقة.
وفي عام 1924م انعقد مؤتمر الجمعيدات التبشديرية ووافدق علدى تقريدر مدن
الدددكتور جدديس جددونز رئدديس لجنددة فيليددب واسددتوب وكددان التقريددر بعنددوان (سياسددة
تعليمية للمستعمرات األفريقية) وجاءت مطالبة التقرير باآلتي:
 /1أن يكون التعليم مالئما لبيئة الطالب.
 /2أن يلبي التعليم حاجة المجتمعات األفريقية.
 /3ضرورة استعمال اللغات واللهجات المحلية.
وعلددى ضددوء المددؤتمر الممثددل للهيئددات التبشدديرية فددي بريطانيددا وايرلندددا تددم
تكوين لجنة استشارية للتعليم األهلي في أفريقيا االستوائية التابعة لبريطانيدا وكاندت
مهامها:
 /1تقديم المشورة لوزير المستعمرات.
 /2المساعد في تحسين مستوى التعليم.
وقدمت اللجنة تقريرا فيما يخص التعليم اشتمل على النقاط اآلتية:
 /1االعتراف بالدين ومبادئ األخالق كأسس صالحة للتربية والتعليم.
 /2الحاجة للتعاون بين الحكومة واإلرساليات في دائرة التعليم.
هدذا وقددد قبلدت حكومددة السدودان هددذه التوصديات وعملددت بهدا وقددررت تقددديم
اإلعانات لإلرساليات .وتدريب الجنوبيين الذين أكملوا تعليمهم لمدة سنتين في اللغة
اإلنجليزية ليحلوا محل الشماليين.
وقد وضعت أهداف للتعليم بموجب تقرير (هيللسدون) مغدايرة لتلدك األهدداف
التي أعملت في التعليم في الشمال:
(أ /إعداد طبقة أفضل من رؤساء العشائر ووكالئهم.
ب /تحسين مستوى العمل المحلي وذلك بإعطاء تمرين عقلي وبدني.
ج /إعداد طبقة تصلح للعمل كسعاة في خدمة البوليس.
()1
د /تعديل المثل والمستويات المحلية عن طريق التربية األخالقية والدينية) .
وبموجب ذلك التقرير فقد تم اتخاذ قرار بتقسيم المدارس التبشيرية إلى:
 /1مدارس معترف بها.
 /2مدارس غير معترف بها.

()1
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وما يهم هندا المددارس المعتدرف بهدا ويتضدح فيمدا يلدي مالهدا ومدا عليهدا مدن
واجبات:
أ /لها الحق في اإلعانة.
ب /لها الحق في الترحيل المجاني للمعلمين.
ج /التمويل المحلي لحاجياتها.
د /االلتزام بالبرامج المحددة بين مصلحة المعارف وأصحاب المدرسة.
هـ /للحكومة الحق في انتداب المدرسين ألي مدرسة.
و /للحكومة الحق في رفض إقامة المدرسة في الموقع غير المناسب.
ز /للحكومة الحق في تعيين مدرسين أقباط بالشمال.
ح /للحكومة الحق في تعيين مفتش تعليم مقيم بالجنوب.
هددذا وقددد حددددت فئددات اإلعانددات للمدددارس المختلفددة كددل حسددب تخصصددها
ونوعيدددة الخددددمات التدددي تقددددم لهدددا .فكاندددت اإلعاندددات تقددددم إلدددى المددددارس األوليدددة
والمدارس الفنية في شدكل إعاندة تأسديس وإعاندة ترحيدل بالعربدات وإعاندة خددمات
طبيددة ومددنح األراضددي إلقامددة المدددارس إلددى جانددب تخفدديض أجددور السددفر علددى
البواخر النيلية والسكك الحديدية.
وارتفعت فئات اإلعانة بازديداد عددد المددارس المنشدأة والتدي بلغدت (7450
جنيها في عام 1930م بعدما كانت  1765جنيها في عام 1927م.
الجدول رقم ( :)3يوضح عدد المدارس في عامي 1926م و 1932م(:)1
1926م
أ 4 .مدراس أولية للبنين
 630تلميذا
ب 9 .مدارس أولية للبنات
ج .مدرسة تجارية
 10تالميذ
د .مدرسة وسطى
 35تلميذا

1932م
 33مدرسة أولية للبنين
 1303تلميذا
 11مدرسة أولية للبنات
 547تلميذة
 3مدارس تجارية
 128تلميذا
 3مدارس وسطى
 280تلميذا
 3معاهد لتدريب المعلمين
 82تلميذا

وحتددى العددام 1932م لددم تكددن هنالددك إال مدرسددة حكوميددة واحدددة فقددط هددي
مدرسة السدير لدي سدتاب التذكاريدة فدي مديندة واو والتدي تدم إنشداؤها عدام 1925م.
كان يتم فيها تدريب للغة اإلنجليزية لمدة عامين وتدرس فيها األعمال المكتبية.

()1
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بددرغم محاربددة الحكومددة ومجددالس اإلرسدداليات السددتخدام اللغددة العربيددة فددي
التعلدديم أو حتددى فددي لغددة التخاطددب بددين أفددراد القبائددل المختلفددة والتددي تتمتددع بوجددود
لهجة محلية لها إال أن اللغة العربيدة كاندت موجدودة فدي كدل موقدع ويعضدد ذلدك مدا
جاء فيما ذكره الحاكم العام في 1927م:
(أينما توغلت في الجنوب سواء أكان ذلك على ذرى جبال األماتونج أو على
حدود الكنغدو البلجيكيدة فدإنني كندت أجدد اللغدة العربيدة منتشدرة كلغدة للتخاطدب بدين
الناس.
وفي مواجهة هذا الخطدر يتوجدب عليندا أن نفكدر جيددا فدي األمدوال والجهدود
التي نبذلها للقضاء على اللغة العربية تماما في الجنوب.
ويجب علينا في الحقيقة أن نفكر في األسباب التي تحول دون أن تكون اللغدة
العربية هي الوسيلة للتخاطب ،رغم ما في ذلك من مخاطر)(.)1
انطالقا من قدول الحداكم العدام المبدين أعداله فقدد عقدد مدؤتمر يعدرف بمدؤتمر
الرجدداف فدددي عدددام 1928م ترأسددده مددددير مصدددلحة المعدددارف إلدددى جاندددب مناديدددب
اإلرساليات ومندوبين مدن حكومدات السدودان ويوغنددا والكنغدو البلجيكيدة ومنددوب
المؤسسة الدولية للغات والثقافة األفريقية الددكتور (وسدترمان) انتهدى المدؤتمر إلدى
النتائج اآلتية:
 /1االعتماد على اللغات المحلية.
 /2اختيار ست لغات للتعامل بها في مجال التعليم لقبائل مختلفة.
 /3رفض استخدام اللغة العربية في التعليم.
 /4رفض استخدام اللغة العربية في حقل اإلدارة.
 /5إن استخدمت اللغة العربية للضرورة فيجب كتابتها باألحرف الالتينية.
لم يكن من السهل القضاء على اللغدة العربيدة وخاصدة فدي بعدض المدديريات
الجنوبية مثل بحر الغدزال ويعدزى ذلدك الخدتالط المدواطنين الجندوبيين بدالمواطنين
الشماليين في مجاالت التجارة والرعي والزراعة والتزاوج بين القبائل العربيدة فدي
الشمال والقبائل الجنوبية.
لتكثيددف محاربددة تواجددد وتددداول اللغددة العربيددة والتددي ضددعفت أمامهددا كددل
اللهجددات القبليددة وعلددى قلتهددا فقددد فرضددت الحكومددة اللغددة اإلنجليزيددة كلغددة أساسددية
وعقدت فصول كثيدرة للعداملين بالحكومدة لدتعلم اللغدة اإلنجليزيدة واعتبدرت معرفدة
اللغة اإلنجليزية بالنسبة للجنوبيين فرصة للترقي في الوظائف بالنسبة للعداملين فدي
الحكومددة .كمددا أنددده ابتعددث بعدددض رجددال اإلرسددداليات لتلقددي كورسدددات فددي اللغدددة
اإلنجليزيددة بلندددن وتددم العمددل علددى إحددالل اإلرسدداليات الناطقددة باللغددة اإلنجليزيددة
()1
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وكاندددت اإلرسددداليات غيدددر الناطقدددة بهدددا مثدددل اإلرسددداليات اإليطاليدددة والنمسددداوية
والرومان والكاثوليك.
امتددد تطبيددق هددذه السياسددات إلددى المندداطق المتاخمددة للمددديريات الجنوبيددة فددي
منطقددة جبددال النوبددة بمديريددة كردفددان وكانددت معظددم القبائددل هندداب وثنيددة ولكددن
باحتكدداكهم بالقبائددل العربيددة تشددبعوا مددن الثقافددة العربيددة واإلسددالمية وأصددبح مددن
العسير جدا أن تطبق نفس السياسة التعليميدة المطبقدة فدي الجندوب بدين قبائدل جبدال
النوبة ففشلت مهمة اإلرساليات التبشيرية حتى أن الحداكم العدام أعلدن انده بعيدد عدن
الرضدداء عددن أعمددال اإلرسدداليات ودعددي إلددى أن تبددذل الحكومددة نشدداطا مباشددرا فددي
حقل التعليم عسى أن يكون دافعا لإلرساليات ألن تقوم بأداء مهام تعليمية فعالدة فدي
الجنوب وفي جبال النوبة.
تطور التعليم في جنو ،السودان:
أكددددد مددددؤتمر جوبددددا الخدددداص بتطددددوير التعلدددديم فددددي الجنددددوب والددددذي انعقددددد فددددي
1932/4/16م على اآلتي:
( /1الحاجة إلى توفير مدرسين محليين خالل فترة قصيرة.
 /2تسيير سياسة التعليم وفق سياسة الحكومة.
 /3عدم القضاء على المؤسسات األهلية واالجتماعية.
 /4عدم عزل المثقف الجنوبي عن بيئته.
 /5العمل على تعليم المثقف الجنوبي.
()1
 /6تعليم الفرد ليصبح عضوا صالحا في قبيلته) .
على ضوء ما ذكرنا أدخلت مدواد جديددة مثدل الموسديقى والدرقص والحدرف
اليدويددة كمددا تددم االهتمددام بددالنواحي الزراعيددة والرعويددة ،كمددا تددم تطددوير بعددض
المدارس الموجودة في المناطق النائية والعمل أيضا على دخدول المددارس والقبدول
إليها في سن مبكرة ،كما تقرر ترحيدل الطدالب الكبدار فدي اإلرسداليات إلدى منداطق
قبائلهم كما فرض الزي القومي الرسمي في المدارس.
وجدددت هددذه السياسددة بعددض المعارضددة مددن اإلرسدداليات ولددم يددتم تطبيقهددا
بالكامل ،كما أن استخدام اللهجات المحلية في اإلرشاد والتوعية باء بالفشل أيضا.
لددم تحددرز اللغددة اإلنجليزيددة نجاحددا يددذكر وذلددك لعدددم وفددرة وعدددم قدددرة أكبددر
اإلرسدداليات وهددي اإليطاليددة علددى تدددريس اللغددة اإلنجليزيددة .أمددا اللغددة العربيددة فقددد
انتشرت بسرعة فائقة وذلك لوجود الشماليين المكثف بين أبناء الجنوب.
وتوصلت الحكومة إلى أن هنالك أخطاء رئيسدية فدي نظدم التعلديم فدي جندوب
السودان من بينها:
()1
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 /1قلة عدد المدرسين الوطنيين المدربين.
 /2التركيز على تعليم الدين والمواد األدبية.
 /3نقص هيئة التدريس بالمدارس اإلرسالية.
وقددد عاقددت السددلبيات إمكانيددة تطددوير وإصددالح التعلدديم فددي الجنددوب حتددى أن
الطالب لم يستفيدوا كثيرا مدن المعلمدين غيدر المددربين والدذين عجدزوا عدن غدرس
الفضائل الحميدة بين التالميذ.
كان إلصرار اإلرساليات التبشيرية علدى تددريس المدواد الدينيدة دون سدواها
له األثر الفاعل فدي التقليدل مدن فاعليدة تطدوير التعلديم وزاد مدن ذلدك عددم اهتمامهدا
بوضع الطرق الصحيحة للتعليم.
ولتالفي هذه السلبيات وتجاوزها فقد روعي اآلتي:
 /1على اإلرساليات أن تتخذ الخطوات السريعة في تطوير التعليم.
 /2على اإلرساليات أن تعتبر التعليم واجبا أساسيا هادفا.
 /3التركيز على التجمع أكثر من التركيز على التشتت.
 /4تدريب المدرسين المحليين.
 /5تشديد الرقابة على اإلرساليات.
 /6إنشاء مدارس زراعية حكومية.
 /7إنشاء مدارس فوق األولية حكومية.
 /8إنشاء مدارس ثانوية محلية.
يالحددظ فددي هددذه الفتددرة أن لإلرسدداليات دورا بددارزا فددي عدددم تطددوير التعلدديم
وذلددك للخددالف الناشددب بينهددا وبددين الحكومددة فددي خلطهددا مددا بددين التعلدديم والسياسددة
والتبشدددير الموجددده وخاصدددة مدددن قبدددل اإلرسددداليات اإليطاليدددة المقروندددة بالفاشدددية
والمتمركزة في منطقة جنوب السودان وأثيوبيا  ،فعليه كثرت القدرارات مدن جاندب
الحكومددة الخاصددة بددالتعليم وتطددويره وتحجدديم اإلرسدداليات تددارة وتددارة تكددون تحددت
الرقابة.
على ضدوء ذلدك عقددت عددة اجتماعدات بهددف إعدادة تنظديم أعمدال البعثدات
التبشيرية التربوية والتعليمية حتدى يمكدن أن تتماشدى مدع أهدداف السياسدة التعليميدة
المعلنة.
ففددي عددام 1938م أعلنددت خطددة خاصددة بتطددوير التعلدديم فددي جنددوب السددودان
مشتملة على أهداف اإلرساليات التعليمية وقدد وأكدب ذلدك التوسدع فدي التعلديم حتدى
بل عدد المدارس في عام 1937م كاآلتي(:)1
جدول رقم ( :)4يوضح عدد المدارس في عام 1937م
()1
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عدد المدارس

نوع المدارس

مدارس القرى
585
مدارس أولية للبنين
34
مدارس أولية للبنات
18
مدارس وسطى للبنين
3
مدرسة وسطى للبنات
2
ولكثير من األسباب التي ذكرت خدالل هدذا العدرض نجدد أن ثمدة أشدياء أدت
إلددى عدددم تطددوير التعلدديم حسددب مددا كانددت تبغددي الحكومددة واإلرسدداليات بالسددرعة
المطلوبدددة والكفددداءة .لدددذلك فقدددد بقدددي التعلددديم رهدددين الصدددراعات مدددا بدددين الحكومدددة
واإلرسدداليات علددى اختالفهددا وهددواجس المددد الثقددافي اإلسددالمي والعربددي واللهجددات
المحلية وتوحيد المقررات ونوعيدة المدواد التدي يمكدن أن تددرس ومدا إلدى ذلدك مدن
الصعوبات التي واجهت التعليم في جنوب السودان.

التعليم في الفترة بعد استقالل السودان 1956م
إن نظام التعليم الةذي ورثةه السةودان بعةد اسةتقالله والةذي كةان سةا داأ إبةان العهةود السةابقة كةان

نظاماأ معقداأ تعقد األنماط القبلية بالسودان واالتساع الملحوظ في مساحة القطةر وامتةدادع عبةر
منالةةات متعةةددة شةةملت الصةةحراوي والسةةا فن ةا واالسةةتوا ي .كمةةا ورث تعةةدد اللهجةةات والل ةةات
التةةي كانةةت سةةا دة لاصةةة فةةي أط ارفةةه مةةع تعةةدد الثقافةةات والنعةرات القبليةةة واالتجاهةةات والميةةول
وغيرهةةا ممةةا يجعةةل أمةةر تسةةيير التعلةةيم صةةعباأ ومنهكةاأ فةةي بلةةد كانةةت نسةةبة األميةةة فيةةه وقت ةةذ مةةا

يقارب  %98من عدد السكان.

كما أن وضع التعليم وهيكلته وتعددد مصدادره كدان لده أكبدر األثدر فدي تبداطؤ
عملية التطوير إذ كانت هنالك أنظمة للتعليم وهي:
أ /نظام التعليم في الخالوي.
ب /نظام التعليم عبر اإلرساليات التبشيرية.
ج /نظام التعليم عبر المناهج المصرية ومدارس األقباط.
د /نظام التعليم عبر المنهج القومي في المدارس الحكومية.
وقد كان لزاما على من يقومون بأمر التعليم في ذلك الوقدت العمدل الجداد فدي
سبيل تطوير التعليم ووضعه في المسار الصحيح.
كان في التعليم الموروث عند االستقالل تفاوت في بيئته وعدالدة توزيعده فدي
مناطق البالد المختلفة أو بين األفراد فيالحظ أن:
 /1التعليم بين الذكور كان أوسع وأكبر عددا في المستوعبين.
 /2التعليم بين اإلناث كان محدودا وأقل عددا في المستوعبين.
 /3التعليم في الشمال كان أكثر انتشارا.
 /4التعليم في الجنوب كان أقل انتشارا.
 / 5ثقدددل التعلددديم وكثافتددده العاليدددة فدددي مدددديريات الخرطدددوم والنيدددل األزرق وكسدددال
والشمالية.
 /6التعليم في دار فور لم يكن أحسن حاال مما هو في الجنوب.
 /7تركز انتشار التعليم األولى في الخرطوم والشمالية بصفة خاصة.
وعليه فقد كان التعلديم بصدورته المشدار إليهدا ال يفدي بتطلعدات أمدة تحدررت
مددن قيددود االسددتعمار حددديثا تسددعى إلددى تنميددة االقتصدداد والمجتمددع والتددي ال ت دتم إال
بتنمية القوى البشرية عن طريق التعليم والذي يعد الفرد فيه استثمارا ناجحا.
على ضوء ذلك استوعبت لجنة (عكراوي) وهو خبير من اليونسكو في عدام
1958م أي بعد عامين من االسدتقالل وكاندت تضدم أحدد عشدر سدودانيا وتمخضدت
عن اجتماعات تلك اللجنة القرارات اآلتية:

 /1تصفية المدارس دون األولية.
 /2أن تكون فترة الدراسة األولية ست سنوات.
 /3أن تكون فترة الدراسة الثانوية على مرحلتين:
أ /المرحلة الثانوية العامة.
ب /المرحلة الثانوية العليا.
 /4أن تضم المرحلة الثانوية العليا نوعين من المدارس:
أ /نوع يغلب عليه الطابع األكاديمي.
ب /نوع يغلب عليه الطابع المهني.
 /5يقسم التعليم الثانوي العالي الذي يغلب عليه الطابع المهني إلى:
أ /فني.
ب /زراعي.
ج /تجاري.
 /6إدخال نظام التعليم الزراعي في الريف ونظام التعليم التجاري في المدن.
 /7االعتناء بالتعليم الصحي واليدوي.
 /8اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدراسة حتى المرحلة الثانوية.
 /9أن تدرس اللغة اإلنجليزية في السنة الرابعة األولية.
 /10أن يتم التركيز في المرحلة الثانوية على العلوم والعمل التجريبي.
 /11للددذين يرغبددون فددي االلتحدداق بالمدددارس األوليددة كمدرسددين علدديهم أن يدرسددوا
فترة أربعة سنوات بعد المرحلة الثانوية العامة.
 /12علددى مدرسددي المدددارس الثانويددة العامددة ومدرسددي المدددارس الثانويددة العليددا
الحصول على درجة جامعية أو ما يعادلها.
وكانت لجنة عكراوي :ترمي في مقترحاتها هذه والتدي تمثدل سياسدة تعليميدة
جديدة اآلتي:
أ /تؤدي إلى مزيد من الوحدة بين الشمال والجنوب.
ب /تذيب الفروق بين تعليم الرجل والمرأة.
ج /تتالءم مع الظروف االقتصادية واإلدارية واالجتماعية.
لقد تم تطبيق بعضا من هذه المقترحات المذكورة إال أن بعضها لدم يدر الندور
إال فترات متأخرة من تأريخ التعليم في السودان والذي سداده التطدور المتالحدق فدي
كل بنياته من مناهج وهيكلة ومحتوى تعليمي متعدد األغدراض وأندواع مختلفدة مدن
المؤسسات التعليمية متدرجدة مدن التعلديم مدا قبدل المدرسدي وحتدى التعلديم الجدامعي
وما فوق الجامعي.
كان ذلك يسير جنبا إلى جندب مدع التنميدة االقتصدادية فدي الدبالد فدي مختلدف
الموارد والتخصصات حتى وصل التعليم التقليدي إلى ما هو عليه اليوم.

سددادت مسدديرة التعلدديم التقليدددي كثيددر مددن أوجدده القصددور التددي أمكددن تالفددي
بعضها في فترات متالحقة قد تكدون متقاربدة أو متباعددة ،أمدا مدا بقدي دون معالجدة
فقد تناوله نظدام التعلديم عدن بعدد والدذي يعتبدر نظامدا مسداندا لنظدام التعلديم التقليددي
وسيوضح ذلك في فصول أخرى الحقة.
التعليم الفني والتعليم التقني :
بدأ في السدودان مندذ عهدد الحكدم الثندائي وذلدك بإنشداء أول مدرسدة صدناعية فدي أم
درمان بدأت عام 1901م ،والتعليم الفني هو العملية التعليمية التربوية التدي تحدوي
دراسدة التقنيدات عدالوة علددى عمليدة التعلديم العدام والغددرض منهدا اكتسداب وتطددوير
المهددارات واالتجاهددات وكددل مددا هددو ينضددوي تحددت التعلدديم العملددي ولدديس النظددري
فقط ،بمعنى آخر هي كل ما يخص المهنة في مختلف مناحي الحياة.
أمددا مددا يعنيدده التعلدديم الفنددي هددو مواصددلة وتطددوير الدراسددة الفنيددة فددي التعلدديم
العالي واكتساب معارف جديدة أكثر تطورا.
ويهدف التعليم الفني في المقام األول إلى اآلتي:
 /1إعداد المتعلمين إعدادا كامال ومناسدبا وتزويددهم بالمهدارات التدي تسداعدهم فدي
مستقبل حياتهم الخاصة وحياة المجتمع.
 /2فتح المجاالت للمتعلمين لمواصلة الدراسة في التعليم العالي.
 /3تشجيع المتعلمين على تدريب أنفسهم واالرتقاء بأدائهم.
 /4مساعدة المتعلمين على تنمية روح االبتكار والتجديد.
التعليم الفني يشمل األنواع التالية من التعليم:
 /1التعليم الصناعي:
وهددو الددذي يتبنددى عمليددة إعددداد العمددال المهددرة مددع بددث الددروح فدديهم لتطددوير
مهاراتهم سوى أن كان ذلك فدي الدورش أو المصدانع (فدي القطداع العدام والخداص)
كما يساعد هذا النوع من التعليم في تطوير الصناعات البيئية المختلفة مثدل صدناعة
الجلود ،النسيج ،السعف للعمل على تطوير المجتمع وزيادة الدخل.
 /2التعليم التجاري:
يهدددف هددذا النددوع مددن أنددواع التعلدديم إلعددداد العدداملين فددي المجدداالت االقتصددادية
والتجاريددة وهددو يهدددف أيضددا إلددى سددد حاجددة المجتمددع ممددا يحتاجدده مددن المحاسددبين
واإلداريين والمكتبيدين ومهدارات الطباعدة وإمكانيدة اسدتخدام أجهدزة الحاسدوب مدع
تنوير المتعلمين بشتى النظم المالية واإلدارية ونظم المحاسبة في العالم من حدولهم،
كما ينمي في المتعلم روح تعلم لغة األرقام.
 /3التعليم الزراعي:
يهدف إلى خلق نوع من المزارعين الذين يتمتعدون بدالوعي الزراعدي ليتمكندوا مدن
تطددوير النظددام الزراعددي واإلنتدداجي ،ويهدددف أيضددا لمسدداعدتهم إلدخددال التقنيددات

المتطورة والتي تساعد كثيرا فدي مجدال التنميدة فدي الدبالد كمدا يحددث فدي مجداالت
األبحاث الزراعية والتجارب في الجامعات وفي مشدروع الجزيدرة ومشداريع إنتداج
السكر بالسودان.
 /4التعليم النسوي:
يهدف هذا النوع من التعليم إلى إعداد المرأة السودانية إعددادا بموجبده يمكدن
أن تسدداعد فددي دفددع عجلددة التنميددة فددي الددبالد .فهددو أوال يزودهددا بالمعرفددة وإكسددابها
المعارف والمهارات التي تعود عليها وعلى مجتمعها بالفائدة.
ومن أهم هذه المعارف والمهارات هو ما ينطبق على األسرة من اإليجابيدات
التددي ينددتج عنهددا خلددق أسددر متماسددكة اقتصدداديا واجتماعيددا ،أسددر تعمددل علددى تزويددد
المجتمع بالمواطن الصالح الذي يعمل لخير مجتمعه.
يحتاج التعليم الفني إلى إمكانات هائلة وميزانيات ضدخمة وذلدك لمدا يقتضديه
األمددر مددن اإلعددداد الكامددل للددورش سددوى أن كددان بالمدددارس أو الجامعددات والتددي
تحتدداج إلددى أجهددزة متعددددة ومختلفددة فددي نوعياتهددا وفددي تصدداميمها لتلبيددة أغددراض
التعليم وأهدافه.
وممددا يؤسددف لدده أن التعلدديم الفنددي فددي السددودان يواجدده صددعوبات شددتى فددي
مجاالت التقنية وفي مجدال المختصدين مدن الفنيدين والعمدال المهدرة وذلدك ممدا أدى
إلى تدهوره حتى أصبح في بعض المؤسسات التعليمية أقرب إلى النظري منده إلدى
العملي.
وقد جرت محاوالت عدة في تطوير التعليم الفندي وذلدك بدايدة بفصدل إدارتده
عن إدارة التعليم العام ،تبع ذلك استحداث ما يعرف بالمدرسدة الشداملة ثدم المدرسدة
الجديدة وقد تداعى كل ذلك ولم يفرخ عن شيء.
أصددبح اإلقبددال مددن المتعلمددين علددى التعلدديم الفنددي ضددعيفا وحتددى مددن أوليدداء
األمددور الددذين يفضددلون انخددراط أبنددائهم فددي مجددال التعلدديم األكدداديمي وال يلجددأون
للتعليم الفندي إال اضدطرارا ،فأصدبح المتعلمدون الدذين ينخرطدون فدي مجدال التعلديم
الفنددي هددم الحددائزون علددى أقددل النسددب أو الدددرجات أو مددن يعرفددون بطددالب القبددول
المطلق وهو أدنى درجة في نظام القبول للمدارس الثانوية.
المدارس الصناعية والمعاهد الحرفيدة والمددارس التجاريدة والنسدوية ال تجدد
أدنى دعم من وزارة التربية والتعليم في إحياء بيئتها األساسية والتدي تكلدف كثيدرا،
مما جعلها أقل تدأهيال وتهيئدة وانعكدس ذلدك علدى المتعلمدين الدذين تعرضدوا لعمليدة
تساقط مستمرة وتأهيل وإعداد ضعيفين.
تعليم البنا :
كانت بداية تعليم البنات مع بدايدة دخدول المسدلمين العدرب إلدى السدودان إال انده لدم ينتشدر ولدم
يشغل حيزا كبيرا كما هو الحدال فدي تعلديم األوالد فدي الخدالوى ،ويمكدن القدول أن التعلديم فدي
الخالوى كان قاصرا على األوالد ويعزى ذلك لعادات وتقاليد المجتمع التي كانت سائدة آنذاب

والتي تقف حائال دون التحاق وانضدمام البندات للخدالوى إال فدي حداالت ندادرة .وقدد ظدل ذلدك
إرثا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية حيث لم يتغير المجتمع إلى مجتمدع يشدجع ويتبندى تعلديم
البنات ال في الخالوى ،التي كانت المؤسسة التعليمية الوحيددة عندد دخدول العدرب للسدودان أو
حتى في المدارس التي أنشئت في العهود المختلفة والتي تتالت فيها حكومات متعدددة فدي حكدم
السودان.

وعلى سبيل المثال الحكدم التركدي المصدري ،المهديدة ،الحكدم الثندائي .كاندت
المدارس التي أنشدئت فدي هدذه العهدود خاصدة بمددارس األوالد وعلدى قلتهدا وحتدى
عندما أنشئت كلية غردون التذكارية وحتى افتتاحها لم تلتحق بها فتاة واحدة إال فدي
عام 1945م بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
كانت الحكومات في تلك العهود تتحاشدى ثدورة المجتمدع الدذي لدم يكدن يدؤمن
بتعليم الفتاة لذا لم تتبن عملية إنشاء مدارس خاصة للبندات وهدو أمدر قدد يدؤدي إلدى
عواقب ال تحمد عقباها.
أن التددأريخ يددذكر لنددا بعددض النسدداء اللددواتي تبنددين عمليددات تعليميددة وأنشددأن
مؤسسات تعليميدة فدي شدكل مدن أشدكال الخدالوى للبندات وللبندين أمثدال فاطمدة بدت
جابر وعائشة بت القدال.
لكددن بالمقارنددة مددع الفددرص المتاحددة للبنددين فددي التعلدديم نجددد أن فددرص تعلدديم
البنات ال تساوي شيئا يذكر.
وبعدد إنشداء مددارس كمبددوني بواسدطة القدس دانيدال كمبددوني ،وقدد ذكدر ذلددك
آنفا ،التحقت بعدض الفتيدات بهدذه المددارس التبشديرية وهدن مسدلمات وكدان المدنهج
الدراسي بالنسبة لهن سواء بالمدرسة أو خارجها قاصرا على:
 /1التدبير المنزلي .والذي كان يضم كل األعمال المنزلية ورعاية األسرة.
 /2الخياطة والتطريز.
 /3صناعة الطواقي.
فددي مجددال نظددام التعلدديم التقليدددي كانددت مدرسددة الشدديخ بددابكر بدددري األوليددة
للبنات بمدينة رفاعة هي بداية تعليم البنات في السدودان علدى الدنمط الحدديث والتدي
استمرت حتى عام 1911م لوحدها في الساحة إلى أن قامت الحكومة بإنشاء خمس
مدارس أولية في مدن متعددة بالسودان.
يلددي ذلددك إنشدداء كليددة تدددريب المعلمددات بأمدددرمان ثددم مدرسددة تدددريب أوليددة
ملحقة بها ولم يكن القبول بالكلية منتظما فقد بدأت الكلية نشداطها بخمدس فتيدات فدي
البدايددة انضددمت إلدديهن خمددس أخريددات بعددد مضددي سددتة أشددهر مددن تدداريخ اإلنشدداء،
ويبدو أن االلتحاق بالكلية لم يكن محددا بزمن معين تسهيال للمواطنين وتشجيعا لهم
كي يرسلوا بناتهم إليها.
كان المؤهل المطلوب للقبول بالكلية إكمال المرحلة األولية ويستمر التددريب
لمدة عام ثم بعد ذلك تعمل المتدربة كمعلمة بالمدارس األولية.

بمرور الزمن تزايدت أعداد المعلمات حتى أنه أصبح (ثمانية وسدتين معلمدة
في عام 1931م)(.)1
كما أن أعداد المدارس تزايدت تبعا لدذلك فدي مددن كثيدرة بالسدودان وخاصدة
فددي أم درمددان والخرطدوم ،كمددا أنشددئت مدددارس اإلرسدداليات فددي أنحدداء متفرقددة مددن
البالد شملت المدن التالية:
الخرطوم ،أم درمان ،الخرطوم بحري ،ود مددني ،عطبدرة ،بدور ،الليدري ،وهيبدان
بجبال النوبة ،إضافة للمدارس التي سبق إنشاؤها.
(فددي بدايددة االسددتقالل 1956م كددان عدددد مدددارس البنددات  206مدرسددة فددي
أنح داء الددبالد المختلفددة تضددم  34150تلميددذة أي بنسددبة  %37مددن مدددارس البنددين
تقريبا)(.)2
أخذت عملية إنشداء مددارس للبندات فدي ارتفداع مسدتمر حتدى بلد عدددها فدي
عددددام 1969/68م  616مدرسددددة تضددددم  126477تلميددددذة (المصدددددر :اإلحصدددداء
التربوي وزارة التربية والتعليم).
إن لتغيددر عددادات وتقاليددد المجتمددع نحددو تعلدديم البنددات والتسددابق الواضددح فددي
تعلدديمهن أدى إلددى ازديدداد األعددداد المنسددبة مددن البنددات للمؤسسددات التعليميددة حتددى
أصبح عددهن اآلن يضاهي إعداد البنين في نفس المؤسسات التعليمية.
وق ةةد عني ةةت االس ةةتراتيجية الش ةةاملة لقط ةةاع التربي ةةة والتعل ةةيم فيم ةةا يل ةةص تعل ةةيم البن ةةات
باآلتي:

( /1تعميم التعليم األساسي بحلول عدام 1995م والعمدل علدى إلزاميتده بحلدول عدام
1998م بحيث يستوعب جميع األطفال في سن التعليم ( 6سنوات).
 /2خفض معدالت األمية بين الكبار بحيث تنخفض بحلدول عدام 2001م إلدى نسدبة
 %10مع التأكيد على محو أمية النساء ،وذلك إلجدراء تخفديض فدي التفداوت القدائم
حاليا في معدالت األمية بين الذكور واإلناث.
 /3توسدديع نطدداق التربيددة األساسددية مددن خددالل التوسددع فددي التعلدديم قبددل المدرسددي
وخالوى القرآن الكريم ومن خالل التعليم غير النظامي لتمكين األفراد واألسدر مدن
نيل المعارف واكتساب المهارات والقيم المحققة للحيداة الكريمدة عبدر كافدة القندوات
التربوية المتاحة والعمل على تعميمها بحلول عام 2000م.
 /4النهوض بالمساواة في فرص التعليم بإعطداء عنايدة خاصدة للفئدات التدي لدم تندل
حظها كامال من الخدمات التعليمية المتاحة وبالقضاء على التفاوت بين الجنسين في
فرص التعليم بحلول عام 2000م.
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 /5تحسددين نوعيددة التعلدديم األساسددي بتدددريب المعلمددين ورفددع مسددتواهم األكدداديمي
وتوفير الكتاب المدرسي وتحسين البيئة المدرسية)(.)1
رغم ما شمل التعليم األساسي في مجدال تعلديم البندات مدن إيجابيدات وبالدذات
في األعداد الكبيرة من البنات المستوعبات إذ بل عددهن  1370653تلميذة (إدارة
اإلحصاء التربوي في العام 1999/98م) إال انه من المؤسف أن مدا جداء فدي بندود
االستراتيجية المذكورة لم ير النور حتى في والية الخرطوم.
محو األمية:
محو األمية رافد من روافد التعليم األساسي فدي السدودان ،والمقصدود بمحدو األميدة
هو محو األمية األبجدية أي القراءة والكتابة ،تعليم الكبار  ،أو من هم في سن أكبدر
مددن سددن االسددتيعاب فددي التعلدديم النظددامي  14 -6عددام .والفئددة المسددتهدفة هددي التددي
تتددراوح أعمارهددا مددا بددين  45 – 15عامددا وعليدده فهددي تضددم أطفدداال يددافعين وتضددم
كبدددار السدددن مدددنهم والعددداطلين عدددن العمدددل أو المعدددوقين أو مدددن حالدددت ظدددروفهم
االجتماعيددة أو االقتصددادية مددن االنضددواء تحددت مسدديرة التعلدديم النظددامي وهددو مددا
نسميه هنا التعليم التقليدي.
وقددد بدددأت مسدديرة التعلدديم تحددت االسددم (محددو األميددة) منددذ دخددول العددرب
المسلمين السودان واسدتقرارهم علدى ضدفاف النيدل ،أشدير إلدى ذلدك مسدبقا ،ونسدبة
ألن التعليم في الخالوى يتناول إلدى جاندب حفدظ القدرآن الكدريم عمليدة تعلدم القدراءة
والكتابة فقد اعتبرت الخالوى مراكزا لمحو األمية وانتشرت هدذه المراكدز بانتشدار
الخالوى في جميع ربوع السودان وفي فترات متالحقة.
ومما يذكر في التدأريخ أن مدن أوائدل الخدالوي التدي عنيدت بمحدو األميدة فدي
السودان خلوة الشيخ (حمد النحَّال) في عهد الفونج والتي كدان لهدا األثدر الكبيدر فدي
محو أمية أعداد كبيرة من الناس .ونذكر أيضدا خلدوة أموندة بدت عبدود وهدي شدقيقة
الشاعرة الشهيرة (مهيرة بت عبود) وقد ُذكر أن أمونة بت عبدود كاندت مدن النسداء
الصالحات والتي كتبت المصحف كدامال بخدط يددها ،وكدان لهدذه الخلدوة دور فاعدل
في محو األمية آنذاب عالوة على أدوار الخلوة المعروفة دينيا واجتماعيا.
خطا التعليم عن طريق نظام محو األمية وتدرج وانتشدر لكدن بطريقدة بدائيدة
تقليدية لم تفرخ عن تعليم أعدداد كبيدرة مدن النداس آندذاب وذلدك النشدغالهم بدأمورهم
االقتصادية من زراعة ورعي كما أنه لم تكن هنالك الدافعية في المجتمعات القائمدة
حينهددا نحددو التعلدديم طالمددا أن شدديخا واحدددا يمكددن أن يقددوم بكددل أعبدداء مجتمعدده فيمددا
يخص التعليم من قراءة وكتابة واألمور الدينيدة التدي يتطلدع إليهدا المجتمدع فدي ذلدك
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الوقت والمتعلقة فدي الغالدب بأركدان اإلسدالم الخمسدة وبعدض الفتداوى فدي المسدائل
المتعلقة بحياة المجتمع المحدودة أصال.
محو األمية في الحركة الوطنية:
منذ بداية الحركة الوطنية والمتمثلة في مؤتمر الخريجين ،بدأ االهتمام واضحا جليا
بمحو األمية إذ أنه تقرر أن ال حياة كريمدة وتطدور فدي حيداة المجتمعدات السدودانية
إال عن طريق التعليم وخاصة محو أمية المواطنين الذين يمثلون العمود الفقري في
إدارة بالدهم وتنميتها والنهوض بها إلى مصاف األمم المتحضرة.
ففي عام 1946م تم إنشاء أول مركز لمحو األمية في السدودان فدي قريدة (أم
جر) بمنطقة النيل األبيض( ،)1وكان مركزا تخصصيا يختلف عن ذلدك الدنمط الدذي
كددان قائمددا فددي الخددالوي .ضددم المركددز ثالثددة فصددول فقددط .كانددت تددتم فيهددا الدراسددة
بطريقة (كل واحد يعلم واحد) تحت إشراف أحد األساتذة المختصين.
وكانت األهداف التعليمية تتمثل في اآلتي:
أ /نتعلم ونزرع.
ب /نتعلم ونصنع.
ج /نتعلم وندبر -للنساء.
صدديغت األهددداف علددى نحددو ال يفصددل المددتعلم عددن طبيعددة عملدده وتطلعاتدده
وآماله فكانت عملية التعليم تتم في الوقت اإلضافي وحسب طبيعة حياة المجتمع.
كان معهد التربية ببخت الرضا هو الراعي لذلك المركدز المتمثدل فدي مكتدب
تعليم أنشأ لذلك الغرض خصيصا ،ثم اتسدعت رقعدة التعلديم عدن طريدق نظدام محدو
األمية فتخطى مكتب التعليم ببخدت الرضدا إلدى الجزيدرة وذلدك فدي الخمسدينات مدن
القرن السابق حيث توجد كثافة عالية تتمثل فدي جمدوع المدزارعين وأسدرهم وعليده
تطور المكتب إلى إدارة تابعة لدوزارة المعدارف آندذاب سدميت (إدارة تعلديم الكبدار)
وذلك مع بداية الحكم الدوطني والتدي أصدبحت لهدا برامجهدا ومناهجهدا وكجدزء مدن
تلددك البددرامج صدددرت (مجلددة الصددبيان) وكددان مددن محرريهددا الشخصددية المشددهورة
والمألوفة (عمك تنقو) وهو األستاذ محمد عثمان تنقو من سكان الجنينة وكدان قبلهدا
طالبا في معهد بخت الرضا.
(مع مرور الوقت واتساع رقعة نظام التعليم في محو األمية تطدورت اإلدارة
إلى (المجلس القومي لمحو األمية) وتحدت هدذا االسدم أصدبح الهددف قوميدا واعتبدر
هذا المجلس مؤسسة مستقلة ويقصدد بدذلك أن المؤسسدة غيدر تابعدة لدوزارة التربيدة
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والتعلديم لكدن وزيددر التربيدة والتعلدديم هدو رئدديس مجلدس إداراتهددا غيدر أن ميزانيتهددا
تعتمد مباشرة من وزارة المالية)(.)1
كان المجلس يتكون من  44عضوا وكان من مهام هذا المجلس:
أ /وضع السياسات العامة للتعليم.
ب /إجازة البرامج.
ج /متابعة األمانة العامة في أدائها.
وينقسم المجلس فنيا إلى:
 /1األمانة العامة ومقرها مدينة الخرطوم.
 /2مركز تدريب قيادات محو األمية – ومقره مدينة شندي.
تم اختيار مدينة شندي بعد أن زار البالد وفد من اليونسدكو وقدد راعدى الوفدد
في مدينة شندي اآلتي:
 /1فيها مالمح القرية.
 /2فيها إمكانات المدينة.
 /3تتميز بشيء من الوعي.
 /4إمكانية وسهولة التنقل منها وإليها.
وقددد أفدداد األسددتاذ /عبددد العزيددز عبددد اللطيددف – أمانددة المجلددس القددومي لمحددو
األمية بالمعلومات التالية في المقابلة المذكورة (  2005م ) :
(أ /عدددد األميددين اآلن فددي الفئددة المنتجددة فددي األعمددار  45 -15سددنة 7925600 -
أمي.
ب /عدد األميين في الفئة الغير منتجدة فدي األعمدار  14– 9سدنة  312500 -أمدي
(يافع في سن المدرسة).
ج /عدد األميين في الجيش الشعبي من اليافعين فقط  15ألف أمي.
د /تتمركز األمية بكثافة عالية في دار فور وجنوب السودان.
قامددت حددوالي خمددس حمددالت قوميددة لمحددو األميددة منددذ نشددأتها وحتددى اآلن
وكانت آخر الحمالت في الفترة من العام 1996 -1992م ،والتي استهدفت حدوالي
عشرة ماليين شخص من الفئة العمرية المنتجة وكانت نسبة األميدة بيدنهم %71.9
وتمخضت الحملة بخفض تلك النسبة في عام 1996م إلى .%47.8
يعزى عدم النجاح لتلك الحمالت إلى:
 /1عدم الحماس من الدولة في مجال التمويل.
()1
 /2فتور الدافعية لدى الدارسين لظروفهم الحياتية االقتصادية واالجتماعية) .
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تجربة أم كدادة في محو األمية 1996م:
تعتبددر تجربددة أم كدددادة مددن أنجددح التجددارب المعاصددرة فددي مجددال محددو األميددة فهددي
حملة استهدفت  197ألف دارس سخرت لها كل اإلمكانات الالزمة والتحفيدز الدذي
ولد دافعيه كبيرة لدى الدارسين لإلقبال على الدراسدة وقدد تمكندت الحملدة مدن محدو
أمية  176ألف دارس تم تخريجهم رسميا ومنحوا شهادات دراسية.
ومما ساعد على هذا النجاح:
 /1جهل المنطقة وسكانها بالحياة الحضرية والقوانين وعددم الدوعي ممدا سداعد فدي
إرسداء قواعددد وإنفداذ بعددض القدوانين التددي ال يمكدن تنفيددذها فدي مواقددع أخدرى أكثددر
تقدما ووعيدا ممدا سداعد النداس علدى االنصدياع لألوامدر حتدى تمكدن القدائمون علدى
الخطة من تنفيذها بالنسبة المذكورة.
 /2تحفيز المدرسين وتشجيعهم.
 /3اإلعفاء من الضرائب الخاصة بالقطعان.
 /4تسخير الفرق الشعبية إلظهار سلبيات األمية في المجتمع والتغني بها.
 /5استغالل اإلمكانات المتاحة مثل الكتابة على األرض فقط.
نسبة لنجاح التجربة فقد اتخذها المجلس القومي لمحدو األميدة أنموذجدا يمكدن
االستفادة منه بإتباع خطواته في برامج محو األمية المقبلة .وقد أشدار األسدتاذ /عبدد
العزيز عبدد اللطيدف إلدى أن هدذه التجربدة أصدبحت تجربدة عالميدة فدي مجدال محدو
األمية.
(وضددعت فددي الفتددرة 2005 – 2000م خطددة جديدددة لمحددو األميددة اسددتهدفت
 11مليون أمي في السودان تم التخطيط لها وصياغة برامجها على أسداس اتحدادي
لتكون حملة قومية إال أن الحملة لم تر النور وذلك لعدم االهتمام بها وتمويلهدا ومدن
ثم إنفاذ برامجها كما هو مخطط لها .نتيجة لذلك القصور حولت إلى حملة والئية لم
تستطع الواليات القيام بإنفاذها على الوجه األكمل وذلك لإلمكانات المالية الضدعيفة
فخرجت هذه الخطة القومية من دائرة الحملة الشاملة إلدى بدرامج محدددة فدي أمداكن
محددة وباستهداف أعداد محدودة ولمدة محدودة)(.)1
في عام 2003م أدخل نظام محدو األميدة ضدمن اإلدارات الوزاريدة المختلفدة
وهو نظام ظل ساريا حتى اليوم وقد لقي التشجيع والتحفيز الالزمين للسير بده قددما
ومما ساعد على ذلك بعض القرارات والخطوات التي تم اعتمادهدا لمكافحدة األميدة
في داخل اإلدارات المختلفة منها:
 /1إدخال الخدمة الوطنية في مجال محو األمية.
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 /2فدددرض علدددى معلمدددي الخدمدددة الوطنيدددة بالمددددارس فدددتح فصدددول لمحدددو األميدددة
بمدارسهم.
 / 3اسددتخدام مشددروع محاربددة البطالددة بددين الخددريجين وهددو مشددروع تددابع لددوزارة
الرعايددة االجتماعيددة بمددنح كددل خددريج مبل د  100ألددف جنيدده فددي الشددهر كمددا تقددوم
الوزارة بتقديم دعم مالي ألي مشروع استثمار يقدمه الخدريج فدي نهايدة فتدرة عملده
في مجال محو األمية كما يمنح الخريج شهادة إعفاء من الخدمة الوطنية.
 /4إلغاء معسكرات عزة السودان وتحويل كل إمكاناتها لبرامج محو األمية.
 /5التجديدددات التربويددة فددي مجددال طددرق التدددريس مددن األبجديددة التددي تحولددت إلددى
الطريقة الكلية ثم إلى طريقة أخدرى هدي المدزج بدين األبجديدة والكليدة ثدم األسداليب
الحديثة تبعا للتطور في مجال التكنولوجيا.
 /6ابتداع طريقة (اقرأ باسم ربك) وهي طريقة تحليل السورة آليات وتحليل اآليات
لكلمات ثم تحليل الكلمات لحروف حتى تسهل عملية التعلم.
 /7طرح بعض المواضيع التي تخص الدارسين في حياتهم للمناقشة وتبدادل اآلراء
وذلك بقيادة أستاذ يعرف بـ (الميسِّر).
 /8استخدام الطريقة القرائية الحديثة في محو األمية هي فترتان دراسيتان في العدام
مدة كل فترة ستة أشهر ويدرس فيها اآلتي:
أ /الفترة األولى:
 /1مقرر من كتابين  -يمنح للدارس.
 /2مرشد التربية اإلسالمية – يمنح للمعلم.
ب /الفترة الثانية:
 /1القراءة المفيدة (الجزء األول والثاني) والرياضيات – يمنح للدارس.
 /2مرشد التربية اإلسالمية – يمنح للمعلم.
 /2مرحلة المتابعة:
طباعة وتوزيع كتيبات صغيرة تحدوي بعدض المواضديع التدي تهدم الدارسدين
تمكنهم من متابعة ما درسوه.
 /3ربددط بددرامج محددو األميددة بمهددن وحددرف مدددرة للدددخل مثددل الخياطددة وصددناعة
الحلويات.
هنالك سلبيات واجهت مسيرة بدرامج محدو األميدة وحددت مدن فعاليتهدا ندذكر
منها:
أ /الضغوط االقتصادية وأولويدات الواليدات للصدرف علدى التعلديم النظدامي والدذي
يصدل إلددى  %60مددن مددوارد الدددخل فددي الواليدة .ممددا أدى إلددى وضددع بددرامج محددو
األمية في مراتب متأخرة ماعدا بعض الواليات الغنية.
ب /عدم توفر الدافعية لدى الدارسين لظروفهم االقتصادية واالجتماعية.

ج /النظرة االجتماعية السلبية للدارس.
د /ال يوجد هيكل وظيفي للعاملين في مجال محو األمية.
هـ /عدم االهتمام من كبار المسئولين بالكوادر المؤهلة للعمل.
متى تنتهي برامج محو األمية القرائية في السودان؟سؤال وجه لألستاذ /عبد العزيز عبد اللطيف أمين عام المجلس القومي لمحو
األمية وتعليم الكبار وكانت إجابته كاآلتي:
( /1بنهاية عام 2010م إذا توفرت كل المتطلبات.
 /2بنهاية عام 2015م بموجب قرار مؤتمر (داكار).
 /3بنهاية عام 2008م اعتمادا على تنفيذ وتطبيق المعطيدات الجديددة مثدل الخدمدة
الوطنية وغيرها)(.)1
وفي تطور جديد لبرامج محو األمية فقد بدأ فدي إنشداء  36فصدال لمحدو األميدة ،وذلدك ألول
مددرة منددذ إنشددائها ،فددي بعددض المدددارس وسدداحات المسدداجد العامددة علددى أن تكددون فصددول متعددددة
األغراض إال أنها تابعة لمحو األمية.
كما تمت اتفاقية أخرى مع البنك اإلسالمي للتنمية إلنشاء سدتة مراكدز متكاملدة لمحدو األميدة
وقد بدأ إنشاء:

  4مراكز في الخرطوم. مركز واحد في شندي. مركز واحد في الجزيرة.من الذين خاضوا مضمار محو األمية منذ بداياته حتى أصبح لهدم شدأن علدى
مستوى العالم العربي كخبراء في هذا المجال من السودانيين:
 /1األستاذ /محجوب أبشر.
 /2األستاذ /الشيخ محمود.
 /3األستاذ /هاشم أبو زيد الصافي.
 /4د .أحمد الزين صغيرون.
 /5د .قرنبع.
 /6د .محمد زايد بركة (المجلس القومي لمحو األمية وتعليم الكبار -الخرطوم).
التعليم ما قب المدرسي بمفهومه اليوم:
هو رافد من روافد التعلديم األساسدي ويقدع فدي الفتدرة العمريدة  6 – 4سدنوات وهدو
مرحلدة التعلدديم التددي تسددبق مرحلددة األسدداس وتعتبددر مرحلددة إعددداد للتلميددذ وتمهيدددي
للدخول في التعليم األساسي الذي يستوعب األطفال ممدن هدم فدي سدن السادسدة فمدا
فوق.
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هذه المرحلدة تعتبدر مرحلدة الطفولدة المبكدرة وفيهدا يكدون الطفدل أكثدر قابليدة
للتغير والتأقلم النفسي والبيئي ،ففي هذه المرحلة يصبح من السهل تشدكيل شخصدية
الطفل بما يمكن غرسه من أوجه ثقافية أو تعاليم دينية أو سلوكيات اجتماعيدة وفيهدا
يبرز الطفل مقدرة فائقة للتعلم فهي مرحلة إذا ما أمكن استغاللها من قبل التربدويين
تساعد كثيرا في بنداء شخصدية الطفدل والخدروج بده مدن الذاتيدة إلدى المجتمدع حيدث
يدرب معاني التعاون والتفاعل االجتماعي وتتغير نظرته ألفراد المجتمع مما يدفعده
الحترامهم واحترام النظام السائد في المجتمع.
في هذه المرحلة يمكن تنمية الموارد اللغوية لدى األطفال وتهيئدتهم للمهمدات
التعليميددة الصددعبة الالحقددة إذ أن الفتددرة تتميددز بددالنمو العقلددي السددريع  ،حيددث تكددون
عمليددة االسددتيعاب أسددرع وأنجددع وعليدده فددإن كددل العمليددات المعقدددة مددن مجدداالت
المعرفة ترسخ وتنضج مع اكتمال نضدوج العقدل فدي هدذه الفتدرة العمريدة مدن حيداة
الطفددل .إذا اسددتثمر الطفددل هددذه المرحلددة تربويددا سدديكون أقددرب مددن مجتمعدده وأكثددر
تفاعال فيه  ،إذ أنه يمكن أن يجد لده موضدعا فيده وتشدجيعا يسداعده فدي بنداء قدراتده
وشخصيته  ،ويصبح إيجابيا في مناحي سلوكه المختلفة بدل أن يكدون سدلبيا مهمشدا
ال حول له وال قوة.
بندداء علددى ذلددك فددإن مرحلددة التعلدديم مددا قبددل المدرسددي وهددي مرحلددة ريدداض
األطفال تعتبر من أهم المراحل في حياة اإلنسان المفيد لنفسه ولمجتمعه في مختلف
أنماط المعرفة أو السلوب .وأن االهتمام بالفرد أثناءها يعتبر مدن أهدم المعدايير التدي
يقددداس بهدددا تحضدددر األمدددم والمجتمعدددات  ،وذلدددك ألن األطفدددال يجدددب أن يواجهدددوا
المسددتقبل باسددتعدادات قويددة و سددليمة تمكددنهم مددن الرقددي بمجتمعدداتهم إلددى مصدداف
المجتمعات المتحضدرة ويكوندوا أكثدر قابليدة لتحمدل المسدئوليات االجتماعيدة والتدي
يمكن أن نلخصها في الخطوات التالية:
 /1آداب السلوب.
 /2االعتماد على النفس.
 /3المشاركة.
المنهج والمحتوى في التعليم ما قب المدرسي:
يهتم المنهج أساسا باألنشطة المختلفة والتي تتماشى مع قددرات واتجاهدات األطفدال
حسب الفروق الفردية لهم .فالمنهج يهتم بكل األنشطة التي تمكن الطفل من:
 /1استخدام أطرافه وحواسه.
 /2تنمية المفاهيم األساسية في جوانب اللغة والفن والرياضيات والعلوم.
 /3تنمية المفاهيم المتعلقة بالنواحي الخلقية واالجتماعية والصحية.
يسددتخدم المددنهج الكتيبددات الصدغيرة الجذابددة للطفددل والتددي تحتددوي علددى عدددة
مفدداهيم بمددا تحويدده مددن قصددص ومعلومددات مختلفددة عددن أشددياء تتعلددق ببيئددة الطفددل

وبحياته اليومية  ،والتي تساعده كثيرا فدي إطدالق العندان لخيالده وتسداعده فدي تعلدم
القراءة والكتابة .تتم العمليدة التعليميدة بوجدود معلمدة متخصصدة فدي مجدال ريداض
األطفال ممثلة لألمومدة واألسدرة ،حيدث أن المعلمدة تقدوم بددور عظديم فدي اكتشداف
اسددتعدادات كددل طفددل ومددن ثددم العمددل علددى تنميددة قدراتدده واتجاهاتدده وتسددييرها فددي
المسار السليم.
المعلمة في رياض األطفال غالبا مدا تكدون لصديقة بالطفدل جداهزة لمسداعدته
وتقدديم النصدح واإلرشدداد لده بطريقددة يسدتوعبها وال يتضدجر منهددا حتدى تسددتحق أن
تنادى بـ(ماما)  ،وهي تقوم بمهامها التربوية والتي يمكن أن تنقسم إلى قسمين:
 /1قسم األنشطة من لعب وقصص وأدوات تعليمية.
 /2الكتب الخاصة باألطفال.
وفدددي تعددداطي العمليدددة التربويدددة لهدددؤالء األطفدددال يجدددب أن تددددرب المعلمدددة
الخصائص التي يتميز بها أطفال مرحلة التعليم ما قبل المدرسي وهي تتمثل في:
( /1الخصائص االجتماعية واالنفعالية.
 /2الخصائص الجسمية الحركية.
()1
 /3الخصائص العقلية والمعرفية) .
وكنتائج لهذه المتابعة اللصيقة مع تسخير الخبدرات التربويدة فدي هدذا المجدال
من جانب المعلمة المتخصصة  ،يمكن أن يحقق تعليم هذه المرحلة بالنسبة لألطفال
اآلتي:
 /1تحقيق النمو الشامل للطفل.
 /2تعلم مهارات جديدة.
 /3تقوية الروابط بين الطفل واألسرة والمجتمع.
 /4توسدديع مدددارب األطفددال وإتاحددة الفددرص لنمددو خبددراتهم الذاتيددة فددي جددو مشددبع
بالحب.
 /5تعلم الطفل أن يعبر عن نفسه بحرية.
 /6حصول الطفل على معظم خبرات التعلم في هذه الفترة.
 /7تقوية خاصية وطريقة المالحظة في التعلم.
 /8تعلم الطفل كيفية العمل الجماعي.
انتشدددرت مؤسسدددات التعلددديم مدددا قبدددل المدرسدددي فدددي جميدددع أنحددداء السدددودان
وأصبحت من األهمية بمكان حتى أن قبول التالميذ في مرحلة األساس يشدترط هندا
في والية الخرطوم إبراز شهادة التعليم ما قبل المدرسي.
()1

بلق ةةيس ب ةةت إس ةةماعيل ،د ارس ةةات تربوي ةةة  ،المرك ةةز الق ةةومي للمن ةةاهج والبح ةةث الترب ةةوي ،بل ةةت الرض ةةا ،الع ةةدد  ،12يوني ةةو
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كما تعددت رياض األطفال الحكومية والخاصة حتى أصبح هنداب عددد منهدا
في كل حي من أحياء المدينة وأضحى التنافس فيما بينها سدمة حضدارية بمدا تدوفره
من إمكانات وبما لها من مزايا لكسب مزيد من األطفال.
وقد أسست بعدض المؤسسدات التعليميدة الخاصدة بطريقدة (تعددد األغدراض)
أي أن المؤسسددة تشددتمل علددى :دور حضددانة ،ريدداض أطفددال ،تعلدديم أساسددي ،تعلدديم
ثانوي  ،كل على حده مما يجعل الفرد يالحظ أن رياض األطفدال أو التعلديم مدا قبدل
المدرسي أصبح جزءا هاما من هيكلة مناهج التعليم في السودان.
بعد االنتشار الملحدوظ لريداض األطفدال وإبدداء االهتمدام بهدا مدن قبدل األسدر
والمسئولين في الدولة فقد تدم إنشداء إدارة خاصدة بهدا تعدرف بدإدارة التعلديم مدا قبدل
المدرسددي والتددي قامددت بوضددع مندداهج خاصددة بهددا وهيكلددة إداريددة هرميددة إداريددين
وموجهين ومعلمين إلى جانب ميزانية مشتقة من ميزانية التعليم العام.
التعليم ما قب المدرسي في السودان:
(بدأ بقرار في نوفمبر 1990م قبل عدامين مدن الددخول لمدرسدة األسداس كدان تدابع
للحكومددات المحليددة تقددوم بدده البلددديات كتددرف اجتمدداعي ،ثددم تحددول إلددى الشددباب
والرعايددة االجتماعيددة ثدددم تعلدديم الكبدددار ثددم الفالحدددة والتغذيددة ،ثدددم أخيددرا الرعايدددة
االجتماعية باعتبارها خدمة تقدم للسيدات للعمل كمشرفات لرياض األطفال.
دخل التعليم مدا قبدل المدرسدي للسدودان عدن طريدق الجاليدات أو اإلرسداليات
وعن طريق الوافددين مدن التجدار والمهاجرين،بدايدة بجزيدرة أم جدر  ،وبددأ كعمدل
يقنن -بدأته إحدى األوروبيات بإنشاء روضة هناب.
وساهم الحكم الشعبي المحلي في ذلك بإنشداء ميدادين عامدة ،بهدا لعدب وأدوات وبعدض
المتطلبات األخرى مثل بنداء غرفدة صدغيرة فدي الميددان .بددأ بتددريس التجويدد لكدل معلمدات
رياض األطفدال مندذ 1998م وحتدى 2005م يسدتمر تجويدد الجدزء شدهرا كدامال ولكدن بعدض
المعلمات يظللن في التجويد حتى مدة أربعة سنوات حسدب قددراتهن  ،وتدم فدي هدذه السدنوات
تخريج  16290معلمة أكملن التجويد في جزء عم و  4324في جزء تبارب)(.)1
وفيمدددا يلدددي ندددورد بعدددض النقددداط واإلحصددداءات الخاصدددة بدددالتعليم مدددا قبدددل المدرسدددي
بالسودان-:

( /1عدد الرياض الحكومية 198 :روضة – عدد المعلمدات  596معلمدة -المؤهدل
نجاح ثانوي أصبح اآلن جامعي.
 عدددد الريدداض الخاصددة 1629 :روضددة خاصددة -عدددد المعلمددات  4786معلمددةالمؤهل نجاح ثانوي أصبح اآلن جامعي.
 /2التوجيه الفني 222 :موجه.
 /3اإلداريين :خمسة إداريين في كل محلية من المحليات السبعة.
()1

أحمد فضل السيد ،إدارة التعليم ما قبل المدرسي ،والية اللرطوم ،مقابلة 2005م.

 /4المنهج :وضع في عام 1992م وعمل به 1993م (والية الخرطوم فقط) ولديس
في السودان عامة .العمل جار لوضع مدنهج موحدد لكدل السدودان ،تسداعد فدي ذلدك
وسائط التكنولوجيا الحديثدة  ،وقدد طدرح مدنهج الخرطدوم اآلن للعمدل بده فدي كدل
المواقع في السودان  ،وكان من المقترح أن يقسم المنهج لوحدات إال أن ذلك لم يتم.
 /5يعتبر الكتاب قوميا  ،فهو يطبع بوالية الخرطوم ويوزع لجميع أنحاء السودان
 /6يعتبر الكتاب مصدرا لتدريب المعلمين (عملي) .
 /7وضعت بعض المناهج في الواليات األخرى لكنها لم تستمر مثلما اسدتمر مدنهج
والية الخرطوم.
 /8تمددددت عمليددددة تدددددريب لدددددورات تدريبيددددة قصدددديرة (  ) 45 – 30يومددددا  ،فددددي
بورتسودان ومدني.
 /9الخبرات التدريبية متوفرة.
 /10التدريب في اإلبداع والمهارات والذكاء وتدريب على التحدث باللغة العربية
المبسطة.
/11اسدتخدم قيدداس الدذكاء فددي الحدداالت الخاصدة  ،كالمعدداقين  .وهددو شدبيه بمددا هددو
معمول به في مدارس الموهوبين اآلن.
 /12هنالك مراقبة سلوكية في الروضة – فالتقويم سلوكي وأكاديمي.
 /13المنهج يغطى في عامين – يقبل له األطفال من سن أربعة سنوات اال أنه تغير
فأصبح من سن ثالثة سنوات ونصدف وذلدك نتيجدة لتغيدر سدن القبدول إلدى خمسدة
سنوات ونصف في المدارس الخاصة.
 /14أصبح االهتمام بالطفل مشترب من مدرس مدرسة األساس ومدرس الروضة.
 /15أعيد نظام السجل التراكمي وهو يبدأ من السجل المبدئي بدراسة لحالة الطالب
األسرية والعضوية وغيرها.
هناب التقرير النهائي وهو في نهاية العام الدراسدي والدذي يمكدن أن يقدوم بده
الطفل.
 /16يتم تعيين المعلمات بموجب المؤهالت اآلتية:
 /1شهادة بكالوريوس في علم نفس.
 /2شهادة بكالوريوس في االجتماع.
 /3شهادة بكالوريوس في رياض األطفال.
 /4شهادة بكالوريوس في ا لتربية ،كل التخصصات.
 /17تعين المعلمة خريجة الجامعة في الدرجة الثامنة.
 /18يتم التعيين عن طريق لجان االختيار.
 /19يجب توفر الشروط اآلتية للتقدم إلقامة روضة أطفال خاصة-:

 /1أن يكون صاحب الروضة حائزا على الشدهادة السدودانية أو أن يكدون معلمدا ذو
خبرة كافية .
 /2يقدم الطلب إلدارة التعليم ما قبل المدرسي.
 /3على الطالب أن يوفر اآلتي:
أ /مكان الروضة بالمواصفات المطلوبة.
ب /بيئة الروضة السليمة.
ج /المعلمة المدربة أكمال المرحلة الثانوية بنجاح على األقل.
د /أن تخضع المعلمة لتدريب سنوي.
هددـ /الغيدداب لمدددة عددامين ألي سددبب مددن األسددباب يترتددب عليدده فصددل المعلمددة عددن
العمل.
و /تطبيق وتنفيذ المنهج كامال)1( ).
التعليم األساسي والثانوي :
يقصددد بددالتعليم األساسددي التعلدديم مددا قبددل المدرسددي  ،مرحلددة األسدداس  ،تعلدديم كبددار
ومحو أمية ،أما التعليم الثانوي فهو المرحلة التي تلدي مرحلدة التعلديم األساسدي .بددأ
نظددام التعلدديم يأخددذ طابعددا وطنيددا إذ أن الددروح الوطنيددة العاليددة التددي كددان يتمتددع بهددا
المسئولون في مطلع االستقالل أدت إلى االهتمام الكبير بالتعليم وتجلى ذلك في فتح
المدارس األولية في مناطق متعددة من الدبالد واالهتمدام بتددريب المعلمدين والعمدل
على صياغة ووضع المناهج الشاملة النابعة مدن ثقافدة أهدل السدودان علدى اخدتالف
بيئاتهم ومواطنهم.
وقدد تعددرض التعلدديم العددام فددي حقددب متتاليددة ألنددواع مختلفددة مددن أنددواع السددلم
التعليمي ابتداء من تصدور جديمس كدري عدام 1900م وحتدى السدلم التعليمدي الدذي
يؤخذ به اآلن.
أنماط السلم التعليمي:
األنماط السائدة في العالم اآلن تنحصر في اآلتي:
( /1نمط  3 + 3 + 6وهو أكثر شيوعا ويسود في تسع من الدول العربية من بينها
السودان.
()1
 /2نمط  4 + 8مطبق في  14دولة من بينها الصومال كدولة عربية) .
هناب عدة أنماط تقع فيما بين هذين النمطين وتتفاوت من دولة ألخرى وذلدك
الرتباطهددددا بالقوميددددات المختلفددددة والظددددروف االقتصددددادية واالجتماعيددددة والثقافيددددة
والسياسية.
()1

سةةلمان علةةى س ةلمان ،مقتطيةةات مةةن إعةةالن السةةلم التعليمةةي الجديةةد ،د ارسةةات تربويةةة ،بلةةت الرضةةا ،العةةدد الثةةامن ،يونيةةو
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ومن المالحظ أنه بتطور الدول فإنها دائما تزيد من المرحلة األولى من السلم
التعليمي ففي بعض الدول المتطورة نجد أن المرحلة األولى قد وصدلت إلدى  8و 9
سنوات مع تطبيق إلزامية هذا النوع من التعليم.

أنماط السلم التعليمي في السودان:
فيما يلي سرد لما طرأ على السلم التعليمدي مدن تغييدرات وتصدورات مدا بعدد
االستقالل وحتى اليوم:
 /1اتبع النظدام البريطداني فدي السدلم التعليمدي هدو مدا يعدرف بنظدام الدـ 4 + 4 +4
يعني ذلك:
 4أعوام للمدرسة األولية.
 4أعوام للمدرسة الوسطى.
 4أعوام للمدرسة الثانوية.
استمر هذا النظام حتى العام 1970م.
 /2في عام 1970م وضع نظدام جديدد فدي عهدد حكومدة مدايو التدي تقلددت مناصدب
الحكم في مايو 1969م وبموجبه تم تقسيم المراحل الدراسية كاآلتي:
 6سنوات للمرحلة االبتدائية.
 3سنوات لمرحلة الثانوي العام.
 3سنوات لمرحلة الثانوي العالي.
ويالحظ هندا أن تسدمية جديددة للمراحدل الثالثدة حلدت محدل التسدمية السدابقة،
واستمر هذا النظام وعمل به حتى العدام 1992م حيدث تدم وضدع نظدام جديدد للسدلم
التعليمي.
 /3في عام 1990م تم تقسيم مراحل السلم التعليمي كاألتي:
 8سنوات لمرحلة األساس.
 3سنوات للمرحلة الثانوية.
هنالك تغيير طرأ بموجب هذا النظام:
أ /دمج المرحلة االبتدائية مع مرحلة الثانوي العام أصبحت تسمى بمرحلة األساس.
ب /أصبحت المرحلة الثانوية العليا تسمى بالمرحلة الثانوية.
ج /تقليص فترة التعليم العام إلى  11عاما بدال من  12عاما.
وقد قصد بهذا التقليص ما يلي:
أ /زيادة عمر المواطن السوداني عامين لدى التخرج من التعليم العالي.
ب /زيادة فترة اإلنتاج بالنسبة للمواطن في الحيداة العمليدة ،وهدي فتدرة الشدباب ممدا
ينعكس إيجابيا على المجتمع.
ومما يعضد ذلك فقدد تقدرر أن تكدون سدن القبدول لمرحلدة األسداس هدي عمدر
السادسة .ولكل نمط من هذه األنماط إيجابيات ،كما وله أوجه قصور منها:

 /1الغرض السياسي من وراء فرض السلم التعليمي على المواطنين.
 /2التسرع في تطبيقه من غير توفير اإلمكانات الالزمة.
 /3عدم تدريب المعلمين التدريب الكافي قبل تطبيقه.
 /4عدم التمكن من إنشاء الفصول والملحقات الالزمة بالمرحلة المعينة قبل تطبيق السلم التعليمي.
 /5عدم توفير الكتب المدرسية الالزمة قبل تطبيق السلم التعليمي.
 /6عدم توفير الكوادر المتخصصة في وضع المناهج ومتابعتها.
 /7عدم توفير المال الالزم لتطبيق السلم التعليمي.
 /8االعتماد على المواطن وإلزامه بتوفير المتطلبات الخاصة بتطبيق السلم التعليمي.

إن أوجه القصور التي أشير إليها انعكست سلبا على المنهج والمعلم
والمتعلم .فقد كان التطبيق للمنهج ضعيفا وأصبح المعلم مشتتا ما بين المفروض
عليه فرضا وما بين رؤيته التربوية ،أما المتعلم فكان هو الضحية األولى بما
أصبح يتلقاه من معرفة من معلمين غير متخصصين أو مدربين أو مؤهلين ومع
عجز كبير في إعداد المعلمين المناط بهم تطبيق المنهج وما إلى ذلك من نقص في
كتب المواد الدراسية أو األخطاء المطبعية الناجمة عن التسرع في طباعتها.
انعكس كل ذلك على التعليم بصدفة خاصدة وعلدى المجتمدع بصدفة عامدة ممدا
جعل اآلباء وأولياء األمور يتسابقون على مواطن المعلمين الذين يعتبرونهم صدفوة
فددي المدددارس الخاصددة أو المنددازل أو حتددى فددي المدددارس الحكوميددة أثندداء أوقددات
الفراغ وقد دفع ذلك بعض المعلمين والتجدار بالعمدل علدى الحصدول علدى تصداديق
لفتح مدارس خاصة حتى أصبحت اآلن أكثر عدددا مدن المددارس الحكوميدة القائمدة
مددع سددوء ورداءة البيئددات التعليميددة لددبعض مددن تلددك المدددارس  ،والددروح الماديددة
للتكسب من وراء إنشائها  ،وانعدام الروح التربويدة وانددثارها  ،وأصدبحت العمليدة
التعليمية عملية تجارية تهتم بالتحصيل الناتج عدن حدل االختبدارات وعدن التوقعدات
والتصددورات التددي يددأتي بهددا المعلمددون لنوعيددة وكيفيددة االمتحددان النهددائي سددوى أن
كانت شهادة األساس أو الشهادة السودانية على حد سواء.
وصددل بعددض المعلمددين وإدارات المدددارس إلددى إهمددال بعددض األبددواب أو
الفصول المقررة ،من إدارة المناهج ،بوزارة التربية والتعليم والتركيز علدى أبدواب
معينة جريا وراء نجاح المتعلم.

ويمكن تلليص ذلة بوصةف أدق فقةد أصةبد المجتمةع ،بمةا يحويةه مةن مةنهج تعليمةي،
أصبد مجتمعاأ تحصيلياأ وليس ابتكارياأ ،حيث لةم يتةر للمةتعلم مجةاال لترقيةة مها ارتةه وابتكا ارتةه

وتحقيق تطلعاته وطموحاته ،وقد فات عليه أن يدر أن للتربية مردوداأ استثمارياأ.

المنهج في نظام التعليم في السودان
تعري المنهج:
يتكون المنهج من عناصر هامة تتمثل في:
 /3األهدددددددددددداف  /4التنظددددددددددديم /5
 /2الخبرات
( /1المحتوى
()1
التقويم)
تناول كثير من العلماء التربويين المنهج بالتعريف فداختلف التعريدف مدا بدين
المددنهج التقليدددي والحددديث وتتابعددت التعريفددات مددع مددرور الددزمن علددى حسددب مددا
تقتضيه حاجات المجتمعات ووفقا للتطور ولالنفجار المعرفي المتزايد.
ارتددبط تعريددف المددنهج بددالخبرات الكامنددة وبالمعرفددة وبددالخبرات التعليميددة
المكتسددبة ،وخطددة التعلدديم ،وجوانددب التعلدديم المختلفددة وباالهتمددام بالنتددائج والغايددات
وبخبرات المتعلمين.
عرفدده الددبعض بأندده مجموعددة مددن المددواد الدراسددية أو محتددوى تعليمددي يقدددم
للمتعلمين وهي نظرة ضيقة لكثير من التربويين من إداريين ومعلمين وغيرهم.
وتنبع أهميدة المدنهج فدي أنده وسديلة المجتمدع فدي تحقيدق أهدافده وهدو السدبيل
إلعددداد اإلنسددان للمجتمددع المعاصددر والمسددتقبل ،كمددا أندده يعبددر عددن المجتمددع مددن
جوانب عدة مثل الثقافة والقيم والعادات والتقاليد وما إلى ذلك من سمات المجتمع.
هذا وقدد أبددت كدل محتويدات السداللم التعليميدة المتعاقبدة فدي السدودان والتدي
أشدير إليهدا مسدبقا اهتمامدا بدالمنهج حسددب الحقبدة الزمنيدة التدي عاشدتها المجتمعددات
آنذاب إال أنه يالحظ أن هنالك بعدض أوجده القصدور فدي وضدع وصدياغة المدنهج و
تطبيقه و تقويمه.
المةةنهج المطبةةق ف ةةي مدارس ةنا بالسةةودان ه ةةو مةةنهج الم ةواد الد ارس ةةية المنيصةةلة ،وال ةةذي
يعتبر من أقدم أنواع المناهج إن لم يكةن أولهةا فهةو أكثرهةا انتشةا اأر وقبةوالأ وهةو إرث لمةا سةارت
عليةةه مةةدارس اإلغريةةق فةةي السةةابق منةةذ أن قةةدمت مةةنهج السةةبعة فنةةون الح ةرة وهةةي مةةا كانةةت

تعةرف بالثالثيةةات والرباعيةةات .فالثالثيةةات كانةةت تهةةتم بينةون الكةةالم مةةن نحةةو ومنطةةق وبالغةةة،
أما الرباعيات فكانت تعنى بةالمنهج العقلةي وتشةمل الحسةاب والهندسةة واليلة والموسةيقى .وقةد
اتسع كال النوعين فشمل مواداأ إضافية مع تقدم الزمن.
ومنهج المواد الدراسية ثالثة أنواع هي :
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أ /منهج المواد الدراسية المترابطة.

ب /منهج المجاالت الواسعة.
ج /منهج المواد الدراسية المنفصلة.
إن منهج المواد الدراسية المنفصلة هو المنهج الذي يهم الجميدع فدي السدودان
ألنه هو الذي يمثل النوع المتبع تطبيقه منذ بداية التعليم في السودان وحتى اليوم.
يمكننا تعريف هذا النوع من المناهج على أنه:
(يقصد بمنهج المواد الدراسية المنفصلة تلك المدواد مثدل الجغرافيدا والتدأريخ
والحساب والكيمياء والنحو التي تدرس بمعزل عن المواد األخرى أي دون مراعاة
لما تحتويه المواد األخرى من معلومات فقد يدرس المتعلم جغرافية دولة معيندة فدي
سنة من السنوات ويدرس تأريخها في كتاب آخر أو في سنة أخرى)(.)1
فهذا النوع من المناهج الذي يركز على محتوى المدادة ويهدتم بالمعرفدة أكثدر
من أي جانب آخر بدل يهمدل جواندب أخدرى هامدة لددى المتعلمدين مثدل الوجددانيات
والمهارات.
وهو النوع مدن المنداهج الدذي يهدتم بدالتراث اإلنسداني والدذي يرتدب فيده هدذا
التددراث فددي شددكل مددواد منفصددلة ترتيبددا منطقيددا ،وتصددبح لدددينا مددواد مختلفددة مثددل
الرياضيات ،الجغرافيا ،التأريخ وغيرهم من المواد.
يتميز منهج المواد الدراسية المنفصلة بخصائص تميزه عن غيره من المناهج نذكر
منها:
 /1الفصل بين المواد الدراسية التي يشتمل عليها المنهج.
 /2الكتاب المدرسي هو الركيزة األساسية التي يرتكز عليها المنهج.
 /3المعلم هو محور العملية التعليمية الذي يقوم بشرح المادة وتبسيطها للمتعلمين.
 /4األنشددطة المدرسددية ليسددت جددزءا مددن المددنهج إنمددا هددي أنشددطة مصدداحبة للمددنهج
فقط.
 /5يهتم بالمعلومات بشكل رئيسي.
 /6يوضع بواسطة متخصصين في فروع المعرفة المختلفة.
 /7يخطط مسبقا دون اعتبار الختيارات واهتمامات المتعلم.
مددن الخصددائص المددذكورة آنفددا يالحددظ أن مددنهج المددواد الدراسددية المنفصددلة
يتجاهل المتعلم في مناحي كثيرة من اتجاهات ومهدارات وقبدول ورغبدات ،كمدا أنده
يجعددل مددن المعلددم محددورا للعمليددة التعليميددة فددالمعلم بتعبيددر أدق هددو منبددع المعرفددة
والذي يعتمد كثيرا على محتدوى الكتداب المدرسدي أو مرشدد المعلدم إن وجدد وعلدى
()1
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ثقافتده وإلمامده بالمددادة الدراسدية .كمددا أن المدنهج ال يدولي عنايددة بالمناشدط داخددل أو
خارج المدرسة كجزء من محتوياته حتى يستطيع الطالب أن يحددد وينمدي مهاراتده
في ظل المنهج الدراسي.
أما فيما يخص نظرة المنهج للوسائل التعليمية فقد أورد جودت أحمد سعادة:
(ينظر هذا التنظيم إلدى الوسدائل التعليميدة نظدرة ضديقة إذ يتناولهدا علدى أنهدا
وسائل معينة أو وسائل إيضاح فقط)(.)1
هنالك أوجه قصور عدة في منهج المواد الدراسية المنفصلة نذكر منها ما يلي:
 .1ما يدرس فيه قد ال يحتاجه المتعلم.
 .2يخصص لكل مادة معلم.
 .3تشجيع الطالب على الحفظ في معظم الحاالت.
 .4تشجيع الطالب على التنافس الفردي بدال من التنافس الجماعي.
 .5ضرورة التزام الطالب بالهدوء والنظام خالل العملية التعليمية.
 .6فشل الطالب في مواجهة مشاكلهم التي تواجههم والعمل على حلها.
 .7قلة مراعاة الفروق الفردية بين الطالب إذ عليهم جميعا إتقان المادة الدراسية.
 .8إهمال إرشاد الطالب وتوجيههم وذلك لالنشغال بالمادة الدراسية.
 .9ضعف التفاعل بين البيئة المحلية والمدرسة.
 .10تطبيق وسائل العقاب البدني للوصول للهدوء التام وذلك ما يتطلبه نظام التعليم.
 .11انتشدددار الكراهيدددة بدددين الطدددالب والمدرسدددة وإدارييهدددا ومعلميهدددا واعتبدددار أن
المدرسة طاردة وغير جاذبة.
 .12إهمال األنشطة التعليمية مثل الجمعيات وغيرها.
 .13تركيز المعلم على نقل المعلومات فقط بأسهل الطرق للطالب.
 .14اللجوء إلى التلخيص للمادة الدراسية للطالب.
 .15المعلم يمثل أهم مصادر المعرفة.
 .16إهمال جوانب االبتكار واإلبداع لدى الطالب.
 .17عدم تشجيع الطالب على البحث بأنفسهم.
 .18عدم االهتمام بحاجات الطالب وميولهم ورغباتهم.
 .19العزلددة مددا بددين المجتمددع وبيئتدده والطالددب وبيئتدده المدرسددية ومددا يتلقدداه بهددا مددن
معارف.
 .20كثرة عدد المواد الدراسية المختلفة.
 .21ضعف الترابط بين المواد الدراسية المختلفة.
 .22اعتبار وظيفة المادة الدراسية النجاح في االمتحانات.
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 .23يقوم علدى فلسدفة غيدر سدليمة إذ يفتدرض أن المعرفدة تدؤدي إلدى خلدق الشدخص
الصالح الذي يفهم شئون الحياة.
 .24اإللقاء من المعلم فقط والتشجيع من جانب المتعلم.
 .25اقتصار التقويم على جانب التحصيل فقط.
 .26االقتصار على أداة واحدة للتقويم وهي االختبارات التحصيلية.
 .27الساللم التعليمية وضعفها.
( .28يكون التطوير في هذا المنهج تطويرا معرفيا فقط عن طريق اإلضافة والحذف
والتعديل في الصياغة أو الترتيب ،دون أن يكون ثمة تطوير مصداحب فدي أداء
المعلم وإعداده أو تدريبه أو تطدوير مماثدل فدي عمليدة التقدويم ،األمدر الدذي يفقدد
التطوير مغزاه)(.)1
أما فيما يخص مراكز القوة في هذا المنهج فكثيرة و ه التعلديم عدن بعدد ،لدوال
توافرهددا لتوقفدددت مسددديرة التعلددديم الدددذي يمدددارس اليدددوم فدددي المددددارس والجامعدددات.
ويالحظ أن لمنهج المواد الدراسية المنفصلة آثار سلبية على كل من:
ج /المادة الدراسية ج /المدرسة هـ /البيئة المدرسية.
أ /المتعلم ب /المعلم
تددنجم هددذه اآلثددار السددلبية مددن المفهددوم للمددنهج التقليدددي المتبددع فددي المؤسسددة
التربوية اليوم في السودان ،أورد ذلك الدكتور محمد السيد على قائال:
(يتمثدددل المدددنهج المدرسدددي التقليددددي فدددي مجمدددوع المعدددارف أو المعلومدددات
والحقددائق والمفدداهيم التددي تعمددل المدرسددة جاهدددة علددى إكسددابها للطددالب مددن أجددل
إعدادهم للحياة العمليدة .وبمدا أنده يدتم تنظديم هدذه المعدارف أو المعلومدات فدي مدواد
دراسية منفصلة وعلى أيدي خبراء متخصصين ،فإن المفهوم التقليدي للمنهج يعني
مجمددوع هددذه المددواد الدراسددية التددي يددتم توزيعهددا علددى سددنوات الدراسددة ومراحلهددا
المختلفة ،ويطلدب مدن الطدالب دراسدتها بصدرف النظدر عدن حاجداتهم واهتمامداتهم
وميولهم من جهة أو مدى مالءمتها للحياة التي يحبونهدا مدن جهدة أخدرى ،ولدذا فقدد
أصددبح مفهددوم المددنهج مرادف دا لمفهددوم المقددرر الدراسددي ،وتنوعددت المندداهج حسددب
المباحددث المختلفددة فهددذا مددنهج للعلددوم وهددذا مددنهج للرياضدديات ،وذاب مددنهج للغددة
العربية أو للتأريخ أو للجغرافيا ،وهكذا .وقدد سديطرت هدذه النظدرة الضديقة للمدنهج
على عقول كثير من الناس على قطاع ال يستهان به من العاملين فدي ميددان التربيدة
والتعليم من معلمين ومديرين ومشرفين تربويين وباحثين)(.)1
يتطلب المنهج المدرسي التقليدي من منفذيده ،االهتمدام بالمعلومدة والمعدارف
كغاية في حد ذاتها ،مع ضرورة إتقان المتعلمين لها بشتى الطرق ،ومن هنا طرأت
()1
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تغييرات كثيرة على مفهوم المنهج على مر الزمن ولعل اشمل وأحدث هذه المفاهيم
ما أورده جودت أحمد سعادة:
(هو مخطط تربوي يتضدمن عناصدر مكوندة مدن أهدداف ومحتدوى وخبدرات
تعليميددة وتدددريس وتقددويم ،مشددتقة مددن أسددس فلسددفية واجتماعيددة ونفسددية ومعرفيددة،
مرتبطددة بددالمتعلم ومجتمعدده ،ومطبقددة فددي مواقددف تعليميددة تعلميدده داخددل المدرسددة
وخارجهدا تحدت إشدراف منهددا بقصدد اإلسددهام فدي تحقيددق النمدو المتكامددل لشخصددية
المددتعلم بجوانبهددا العقليددة والوجدانيددة والجسددمية وتقددويم مدددى تحقددق ذلددك كلدده لدددى
المتعلم)(.)1
إن استمرارية منهج المواد الدراسية المنفصدلة ،المتواصدلة حتدى اآلن يرجدع
لوجود مزايا ارتضاها القائمون على العملية التعليميدة فدي المؤسسدات المختلفدة فدي
التعلدديم العددام والتعلدديم العددالي وذلددك مثددل سددهولة إجددراءات التعددديل والتطددوير فددي
المنهج وكذلك التقويم كما يساعد في االقتصاد في الوقت والجهدد ومدا إلدى ذلدك مدن
المحاسن ،إال أنه بدالتمعن والدتفحص بدقدة يالحدظ أن سدلبياته وأوجده قصدوره أكبدر
بكثير مما يتصور وسنتعرض لذلك الحقا.
المحتوى المعرفي للمنهج :
تعري :)1
المحتوى المعرفي للمدنهج هدو (المعلومدات والمعدارف التدي تتضدمنها خبدرات
ونشدداطات المندداهج بمددا فيهددا الكتدداب المدرسددي وتهدددف إلددى تحقيددق أهددداف تعليميددة
تربوية منشودة .وهذه المعلومات والمعارف تعرض للطالب مطبوعة علدى صدورة
رمدددوز وأشدددكال أو صدددور أو معدددادالت أو تقدددددم إليددده بقالدددب سدددمعي أو سددددمعي
بصري)(.)2
من األمور المهمة التي تجعل من المعلم إنسانا ناجحا في عملية التدريس هدو
أن يكون ملما بالمحتوى التعليمي وأن يكدون متمكندا مدن كيفيدة تحليلده إلدى مكوناتده
الرئيسية بهددف معرفدة كدل المعلومدات التدي يحتويهدا مدن معدارف وأفكدار ومبدادئ
واتجاهات ثم يقوم بعملية تنظيمها بطريقة يسدهل عليده توصديلها إلدى المتعلمدين فدي
الصياغة التي يفهمونها.
إذا كان المعلم ملما بأجزاء المحتوى التعليمي فإنه يسهل عليه:
 /1تحديد األهداف التعليمية المناسبة لدروسه.
 /2اختيار الطرق التعليمية التي يمكن بموجبها تعليم األجزاء المختلفة للمتعلمين.
 /3تحديد طرق التقويم المناسبة لمقام دروسه.
()1
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بإلمام المعلم بالمحتوى يستطيع أن يتفحصه جيدا ويددرب مددى شدموليته ومدا
يحتويه من معارف وكيف يمكن أن يصنفها ويسلسلها حتى يتمكن من تدريسها.
مما تجدر اإلشارة إليه أن الكتاب المدرسدي هدو جدزء أساسدي فدي المحتدوى
التعليمي ،يكاد يكون الوسيلة الوحيدة المعتمدة التي يمكدن أن يتخدذها المدتعلم وسديلة
ناجحددة فددي مدارسددنا فددي مرحلتددي األسدداس والثددانوي ،وذلددك النخفدداض سددعره أو
مجانيته في بعض األوقات السابقة ،كما أنه كان من السهل الحصول عليه ،غيدر أن
هذا الواقع تبدل فأصبح اآلن الكتاب المدرسدي غريدب عدن المددارس فهدو فدي نددرة
مستمرة ورفع عنه الدعم الحكومي حيث أصبح المتعلم هو الذي يدفع سدعر الكتداب
إن توفرت طباعته.
هنالك بعض الكتب المدرسية ال يتحصل عليها المتعلم إال بعدد مضدي نصدف
السددنة الدراسددية وبعضددها ال يتحصددل عليدده إطالقددا وذلددك لعدددم تددوفيره مددن الجهددات
المسئولة.
بما أني عملت بمهنة التعليم واإلدارات التعليمية لفترة ليست بالقصيرة فدإني
أدرب تماما كيفية توزيع الكتاب المدرسي على المحليات ومدن ثدم المددارس وأدرب
تماما معاناة المتعلمين من النقص الحاد في بعض كتب المواد الدراسية.
يمثددل الكتدداب المدرسددي جددزءا هامددا مددن محتددوى المددنهج إذ أندده يشددتمل علددى
بعض من وسائل اإليضداح والتمدارين حسدب طبيعدة المدواد الدراسدية المختلفدة كمدا
أندده سددهل التددداول بددين المتعلمددين والمعلمددين وهددو ذو فائدددة عظيمددة فددي العمليددة
التعليمية إذا ما روعي فيه:
 /1بذل الوقت الكافي والجهد في وضعه وإعداده وتصميمه.
 /2المعرفة التامة بكيفية تحليل محتواه التعليمي حتى يسهل للمعلم تدريسه وللمتعلم
فهمه.
وتالفيدا لددبعض أوجدده القصددور التددي ظهدرت فددي مسدديرة التعلدديم التقليدددي فددي
منهج المواد الدراسية المنفصلة قدمت جامعة هارفارد بالواليات المتحدة األمريكيدة
في الفترة (1980 -1970م) منهجا أكاديميا حدديثا طلدب فيده مدن المتعلمدين إنجداز
متطلبات أكاديمية في خمسة مجاالت هي:
( /1األدب والفنون  /2التأريخ  /3التحليل االجتماعي والتعليل والتبرير الخلقي.
 /5الثقافات األجنبية)(.)1
 /4العلوم
وهي التجربة التي نادت بجعل ميول المتعلمين وحدها تحدد االختيار بالنسبة
للمنهج ويعتبر هذا نهجا جديدا في إمكانية إصالح مناهج نظام التعليم.
البيئة المدرسية في المنهج :
()1
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إن بيئددة المدرسددة التعليميددة جددزء أساسددي مددن العمليددة التعليميددة إذ أندده كلمددا
صلحت هذه البيئدة وزاد االهتمدام بهدا سداعدت كثيدرا فدي تعلدم المدتعلم وأداء المعلدم
والمساهمة في ربط المجتمع بها .والبيئة المدرسدية التعليميدة نقصدد بهدا كدل مدا هدو
موجود داخل وخارج المدرسة ويشمل ذلدك المبداني ،القاعدات ،المعامدل ،المكاتدب،
الحدائق ،المناشط ،اإلدارة ،المعلم ،المجتمع المحديط بالمدرسدة وإسدهاماته ،الكتدب
المدرسية ،وكل ما يتعلق بهدا مدن وفدرة وغيرهدا ،اآلبداء وأوليداء األمدور وأصددقاء
المدرسة وصديقاتها وفاعلي الخير والحادبين على التعليم في أي موقع مدن المواقدع
وغير أولئك ممن لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمدرسة.
يالحددظ أن األوضدداع فددي البيئددات المدرسددية قددد اختلفددت وأصددبحت المدرسددة
مجموعة من الفصول أو القاعات غير المؤهلدة شدكال ومضدمونا ،كمدا أن المدرسدة
في كثير من الحاالت أصبحت معزولة عن المجتمع تمامدا فدال توجدد أي أندواع مدن
المناشط أو األعمال المشتركة فيما بينهدا وبدين المجتمدع المحديط بهدا ،حيدث يتددرب
هدذا المددتعلم علدى العمددل الجمداعي للتشددبث بثقافدة مجتمعدده وتطبيدق ممددا يتعلمده فددي
المدرسة في بيئة مجتمعه فيزيد من معارف المجتمع ،وإضافة ثقافات جديدة له ممدا
يتلقاه على يد معلميه من معدارف جديددة حتدى يسدتطيع أن يدنهض بمجتمعده ويعمدل
على استمرارية مواكبته لما يج ُّد من أحداث في العالم من حوله.
فددي نظددام التعلدديم فددي السددودان أصددبح المددتعلم بوتقددة تجمددع فيهددا المعلومددات
وتحفظ وتفرغ في أوراق االختبارات المتالحقدة لديس إال .كمدا لدوحظ أن كمدا كبيدرا
مددن المتعلمددين يجهلددون أبسددط مددا يدددور فددي مجتمعدداتهم فددي حاضددرها المعدداش أو
تأريخها القريب أو البعيد وهذا بعضٌ مما يفرضده المدنهج الدذي يشدجع علدى عمليدة
التلقين والحفظ كما أورد ذلك تحت مظلة نظام التعليم في السودان.
يالحظ في نظام التعليم المشار إليه اندثار المناشط المدرسية بالمعنى المفهوم
لددددذلك ،كنظددددام الجمعيددددات المختلفددددة ونشدددداطات المسددددرح والددددرحالت المدرسددددية
والمشاركات في األعمال الزراعية وغيرها ،وكل ذلك يشكل جزءا هاما مدن البيئدة
المدرسدددية سدددواء كاندددت فدددي مرحلدددة األسددداس أو المرحلدددة الثانويدددة  ،إذ يمكدددن أن
توصددف المدددارس اليددوم بأنهددا دور لتلقددي بعضددا مددن المعددارف المتمثلددة فددي المددواد
الدراسية المنفصلة وحسب.
المعلم في نظام التعليم :
يعتبر المعلم في هذا النظدام محدور العمليدة التعليميدة فهدو منبدع المعرفدة وموصدلها
للمتعلمين وهو من يتابع عملية فهمها وحفظها ونادرا ما يتابع عملية تطبيقها.
هنالك خصائص للمعلم يتميز بها عن غيره في كل مرحلة من مراحل التعليم
العام وهي الخصائص المطلوب تحقيقها بأكبر نسبة ممكنة نذكر منها:
 .1التمكن من مادة تخصصه واإللمام بأدق أجزائها وكيفية تحليلها وتدريسها.

 .2أن يكون راضيا عن المنهج أو المقرر الذي يقوم بتدريسه.
 .3أن يأنس في نفسه الكفاءة الالزمة في القيام بتدريس مادة تخصصه على الوجده
األكمل مستخدما مختلف طرق التدريس والطرق التربوية.
 .4يجب أن تكون له فكرة واسعة عن كيفية التخطيط لتدريس مقرراتده.وأن تكدون
له المعرفة في كيفية تنفيذ دروسه ووضع المادة في أرض الواقع للمتعلمين.
 .5أن يكون ذو دراية بطريقة القياس والتقويم.
 .6أن يكون صبورا ذو قدرة على التحمل والتروي.
 .7أن يكون حازما وذكيا.
 .8أن يكون مخلصا في عمله.
 .9أن يكون محبا لعمله وجادا في القيام به.
 .10أن يحترم التقاليد الدينية وتقاليد المجتمع.
 .11أن تكون له الرغبة في الدعوة إلى ما يؤمن به ونشره بين الناس.
 .12أن يكون صحيح البدن متعافيا وخاليا من األمراض والضعف.
 .13أن يكون خاليا من العاهات والعيوب الشائنة.
 .14أن يكون ذكيا وسريع البديهة في تعاطيه لألمور حسب المواقف.
 .15أن يلم بنفسيه طالبه وميولهم ونفسياتهم.
 .16أن ال يكون كسوال بل نشطا وأفر النشاط.
 .17أن يكددون ملمددا بقواعددد التدددريس ونظرياتدده وطرقدده المختلفددة والتددي تتناسددب مددع
الطالب والمادة الدراسية.
 .18أن يكون مظهره حسنا نظيفا ومنظما.
 .19أن يعرف كيف يقوم نفسه قبل طالبه.
 .20يجب أن تكون لديه الرغبة والميل الطبيعي والموهبة لتدريس مادته.
 .21أن يكون ملما بالنواحي التربوية ومما يساعد في ذلك:
أ /النجاح في مهمة التدريس.
ب /أن يكون له المثل الذي يقتدي به.
ج /يحفظ الطالب من عدم الوقوع في تجارب خاطئة من قبل المعلمين غير
المدربين.
د /تقليل المجهود وتوفير الوقت.
هـ /أن يكون مثاال وقدوة لطالبه.
 .22أن يكون صاحب طريقة ومادة.
 .23أن يعمل على تجديد معلوماته باستمرار.
 .24أن يهتم بما يريد أن يعلمه لطالبه.
 .25أن يتمتع بسالمة النطق والسمع والبصر.

 .26الثبات وعدم االنفعال مع المواقف.
 .27االتزان النفسي.
 .28البعد عن القلق والتوتر والخوف.
 .29المثابرة العالية.
 .30أن يكون بعيدا عن اليأس والحزن السريع.
 .31أن يكون ذو شخصية متكاملة متعددة الجوانب.
 .32أن يكون ضميره يقظا.
 .33أن يضبط نفسه عند الحاجة.
هذه بعضٌ من صفات وخصائص المعلم بمراحل التعلديم المختلفدة والتدي مدن
المفترض أن يتمتع بها حتى تسير العملية التعليمية على ما ينبغي لها.
والسؤال هو هل إلنسان يعيش ظروفا حياتيدة متقلبدة يقلقده حاضدرها ويخيفده
مستقبلها في زمان كهذا الذي نعيش فيه ،هل باستطاعته أن يجمع هذه الصفات التي
ذكرت أو بعضا منها في شخصه على الدوام؟.
والجواب دائما بالنفي ،مهما بلغت مثاليتده مدن مراتدب .وبنظدرة لمعلدم اليدوم
وفي بعض المدارس نجده ال يجيد القدراءة وال الكتابدة وال قواعدد اللغدة األم .المعلدم
الذي يعيش لحظات بالمدرسة ويمضي بداقي يومده خارجهدا يجعدل الدتعلم والمعرفدة
معلقين بأسوار المدارس وبين طيات الكتب المدرسية .
ورغم ما ذكر فإن على المعلم مهاما يجب اإليفاء بها فإلى أي مدى يمكن تحقيقها
في ظل نظام التعليم القائم اليوم ،من هذه المهام ما يلي:
 .1تحديد األهداف اإلجرائية للتدريس.
 .2المقدرة على اختيار الخبرات التعليمية التعلميه التي تناسب المتعلمين.
 .3تحديد ما يتطلبه التعليم القبلي للمتعلمين.
 .4توفر الدافعية لدى المتعلمين المناسبة لقدراتهم.
 .5اختيار أساليب التعزيز التي تتناسب مع استجابة المتعلمين.
 .6توفير المناخ المادي والنفسي المناسبين ليجعل العملية التعليمية أكثر فاعلية.
 .7أن يكون عمله منظما ومرتبا.
 .8أن يلم بكل ما يتعلق بفصله للمضي به إلى األمام.
 .9أن يختار األساليب المناسبة لتقويم التحصيل.
 .10أن يدرب أن التعلم الحق هو الذي يقوم الطالب بالجزء األكبر منه.
 .11أن يراعي الفروق الفردية للمتعلمين حتى يعد لهم عمال حسب قدراتهم.
 .12أن يساعد الطالب في التفكير بإعطائه قدرا من الحرية.
 .13أن يعود المتعلمين االعتماد على أنفسهم.
 .14أن يعمل على تطبيق اللوائح المدرسية.

 .15أن يحترس في تعامله مع الطالب ويتدرج معهم في التعامل.
 .16أن يشارب في مختلف األنشطة المدرسية.
 .17أن يجيد التعامل مع إدارته تربويا.
 .18أن يعامل أقرانه معاملة حسنة.
إن ما ذكر يعد جزءا من المهام التي قد ال يجد معلم اليوم فدي مراحدل التعلديم
المختلفة الوقت الكافي لتحقيق الجزء اليسير منها فكأنها أصبحت عناوين للمثالية.
ورغددم التدددني فددي سددلوب وأداء معلددم اليددوم ورغددم المجهددودات المبذولددة ممددا
تقوم به اإلدارات المختلفة في وزارة التربية والتعلديم ،أو فدي إدارات المحليدات ،أو
إدارات المدددارس ،نجددد أن هنالددك صددعوبات جمددة تواجدده المعلددم بوضددعه الحددالي
وربما تقف حائال دون أداء مهمته على الوجه األكمل وهو ما يزيدد الطدين بلده .مدن
هذه الصعوبات:
 .1اكتظاظ الفصول بالطالب.
 .2عدم توفر الوسائل التعليمية أو عدم فعاليتها.
 .3معظم إدارات المدارس غير مؤهلة أو مدربة.
 .4الظروف االقتصادية السيئة لبعض أسر الطالب.
 .5عدم اكتمال البنية األساسية للمدارس.
 .6عدم توفر معامل مؤهلة.
 .7إعداد المعلم غير الجيد بكليات التربية.
 .8بيئة المدارس غير السليمة.
 .9القصور الملحوظ في مجالس اآلباء والمعلمين.
 .10الوضدددع االجتمددداعي غيدددر المرضدددي للمعلدددم مقارندددة بأقرانددده فدددي المصدددالح
األخرى.
 .11التوجيه الفني بإداراته غير المؤهلة أو المدربة.
 .12الظروف االقتصادية السيئة التي يعيشها المعلم.
 .13ضعف عملية التدريب وعدم استمراريتها.
 .14عدم توفر المراجع للمواد الدراسية المختلفة بالمدارس.
 .15عدم توفر كتاب مرشد للمعلم.
تدريب المعلمين:
مفهوم التدريب:

(التدريب هو صديغة مباشدرة مدن التربيدة يدتم بهدا تعدديل أو تحدديث مهدارات
سلوكية هامة للفدرد والمؤسسدة التدي يخددمها معتمددا فدي ذلدك بدرجدة رئيسدية علدى
طرق وأساليب عملية تطبيقية)(.)1
أن للتدريب مزايا كثيرة تعود على المتدرب بفوائد كثيرة منها:
 /1يكتسب المتدرب من عملية التدريب معارف جديدة.
 /2يكتسب المتدرب من عملية التدريب مهارات جديدة.
 /3يساعد التدريب في إعداد الفرد إعدادا مميزا يمكنه من مواجهة مهامه.
 /4يتجدداوز التدددريب كثيددرا مددن الصددعوبات والمشدداكل التددي يواجههددا المتدددرب فددي
مجال عمله.
 /5يبذر التدريب بذور الثقة بالنفس لدى المتدرب.
 /6يجعل المتدرب مواكبا لما يدور حوله من أحداث.
يمكن القول أن التدريب هو عملية يقوم بها الفرد في سبيل إعدداد نفسده أو يقدوم بهدا
اختصاصي إلعداد وتأهيل فرد ما في مجال ما ليصبح أكثر قدرة وكفاءة في إنجداز
مهام مهنته ويتم ذلك في زمان محدد وموقع محدد.
أنوا تدريب المعلمين:
أنددواع التدددريب كثيددرة ومتعددددة يطبددق النددوع المطلددوب منهددا حسددب ظددروف
المتدربين والمؤسسات ،وحسب الغايات المرجدوة مدن التددريب ،وعلدى ضدوء ذلدك
يقسم التدريب إلى تقسيمات معينة تتعلق بنوعية التدريب.
فالتدريب مثال يمكن أن يتم وفق وقت العمل أو وفدق ظدروف المتددربين مدن
أفراد وجماعات ووفق نوع الخدمة.
يتم التدريب أثناء الخدمدة أو قبلهدا ،كمدا يمكدن أن يدتم حسدب مواقدع التددريب
فهدددل يمكدددن أن يدددتم داخدددل المؤسسدددات أم خارجهدددا؟ وهدددل يكدددون داخدددل الدددبالد أم
خارجها؟ ولكل مدن هدذه األشدكال مدن التددريب مسدمياتها ،وعليده يمكدن أن نصدنف
بعض أنواع التدريب كما يلي:
 /1التدريب الفردي:
هو تدريب ذاتي يقوم به الفرد وقد يددرب كدل فدرد علدى حددة بأسداليب مختلفدة
مثل التدريب عن طريق المراسلة ،أو المحاكاة أو التلفزيون أو المشاهدة أو الهداتف
أو الحقيبة التدريبية أو الرزم التدريبية.
وللتدريب الفردي مزايا نذكر منها:
أ /يم ِّكن المتدرب الفرد من اختيار نمط التدريب الذي يريده.
()1
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ب /يعطي المتدرب الوقت الكافي للتدريب.
ج /نتائجه مرضية لوجود الدافعية الالزمة لدى المتدرب.
د /يمنح المتدرب الفرد الفرصة لتقويم نفسه.
هنالك سلبيات تنتج عن هذا النوع من التدريب:
أ /يأخذ التدريب وقتا طويال فهو يخضع لزمن غير محدود.
ب /عملية اإلعداد والتجهيز له ذات كلفة عالية.
 /2التدريب الجمعي:
يوجدده مثددل هددذا النددوع مددن التدددريب إلددى المجموعددات المددراد تدددريبها داخددل أو
خددارج المؤسسددة التددي تقددوم باإلعددداد لعمليددة التدددريب ويددتم هددذا التدددريب فددي وقددت
محدد ومكان محدد تحت إشراف اختصاصي تددريب مدن المدؤهلين ذوي الكفداءات
في مجال التدريب.
لهذا النوع من التدريب إيجابيات نذكر منها:
أ /كلفته أقل بالمقارنة لعملية التدريب الفردي.
ب /يؤدي إلى تبادل األفكار بين المتدربين عن طريق الحوار.
ج /يخلق جوا من المنافسة بين المتدربين و يساعد على تجويد وفعالية التدريب.
د /عكس التدريب الفردي فإن التدريب يتم تحت اإلشراف المباشر.
إن هذا النوع من التدريب يواجه مشكلة إمكانية تفري األفراد المراد تدريبهم
في وقت واحد مما قد يؤدي إلى خلل في نشاط المؤسسة والمردود .كما انده يتطلدب
جهدددا زائدددا فددي عمليددة اإلعددداد والنقددل والترحيددل والسددكن واإلعاشددة للمتدددربين
والرعايددة االجتماعيددة والطبيددة لهددم ،وإمكانيددة مددلء المواقددع الشدداغرة ،نتيجددة تفددرغ
المتدربين للتدريب ،بأفراد جدد أو بالتنسيق لتالفي ذلك القصور.
 /3التدريب السابق للخدمة:
أ /تدريب الصبية على بعض المهن التي تتناسب مع أعمارهم.
ب /التلمذة الصناعية وهو تدريب على بعض الحرف الفنية والمهارات
الصناعية.
ج /التدريب السابق لاللتحاق بالخدمة .ويعنى ذلك تأهيل الفرد للقيام بمهام
معينة.
د /إعادة التأهيل مثل التدريب األساسي والتمهيدي والتدريب لرفع
المستوى.
 /4التدريب أنناء الخدمة:
يقصد به التدريب المستمر الدذي يجعدل مدن الفدرد شخصدا مواكبدا لمدا يددور
حولدده ومددا يخددص مهنتدده لترقيددة أدائدده .وغالبددا مددا يكددون مثددل هددذا التدددريب لفتددرات

قصدديرة وفتددرات طويلددة فددي بعددض األحيددان وحسددب مددا تمليدده نوعيددة التدددريب وقددد
يكون خارج البالد أو داخلها.
 /5التدريب الداخلي:
يتم داخل المؤسسات بصورة تدريب جمعي تحدت إشدراف االختصاصديين .ولده
مميزات منها:
أ /يددتم هددذا النددوع مددن التدددريب أثندداء العطددالت الرسددمية أو فددي أوقددات الركددود فددي
المؤسسات حيث يصبح العمل قليال.
ب /يمكن تقليل كمية العمل الموكلة للفرد المتدرب أثناء عملية التدريب.
ج /بداية عملية التدريب ومدتها تحدد مسبقا.
د /يتيح مجاال للحوار والنقاش مما يعود بالمنفعة للمؤسسة وللفرد المتدرب.
هـ /كلفته قليلة.
إال أنه يالحظ أن هنالك بعض السلبيات في مثل هذا النوع من التدريب مثل:
أ /ال يسددتقدم لدده خبددراء واختصاصدديون مددن خددارج المؤسسددة للمسدداعدة فددي عمليددة
التدريب وذلك بإضافة خبرات جديدة.
ب /ال يشددعر المتدددرب بددأي نددوع مددن التغييددر فالتدددريب يددتم ضددمن روتددين العمددل
اليومي.
 /6التدريب الداخلي بإشراف أو مساعدة جهة أخرى:
هدددو تددددريب داخلدددي إال أنددده يسدددتخدم خبدددراء واختصاصددديين مدددؤهلين فدددي
المشاركة في عملية التدريب تستقدمهم المؤسسة.
كما أن لكل نوع مدن أندواع التددريب إيجابيدات وسدلبيات ،فالتددريب الدداخلي
بإشراف له من اإليجابيات:
أ /األفراد المتدربون يظلون متواجدين في أماكن عملهم.
ب /يستفيد المتدرب من خبرات الكوادر المستقدمة من الخارج.
ج /كلفته قليلة نسبيا.
أما فيما يخص سلبيات هذا النوع من التدريب:
أ /استقدام الخبراء يكلف كثيرا.
ب /نسبة لندرة الخبراء المؤهلين تصعب عملية الحصول عليهم.
 /7التدريب الخارجي:
هو نوع من التدريب يتم خارج المؤسسات داخل البالد أو خارجها ويتطلب:
أ /أن تكون بيئة التدريب مماثلة لبيئة عمل المتدرب.
ب /أن تكون الميزانية المرصودة له كافية لكل ما يتطلبه.

ج /أن يكون المتدرب المبعث إلدى الخدارج صدحيحا سدليما مدع التأكدد مدن اسدتعداده
للتدريب خارج البالد.
ومن المميزات التي يتميز بها هذا النوع من التدريب:
أ /على عكس التدريب الداخلي فإن المتدرب يبتعد عن ضغوط العمل وأعبائه.
ب /يكتسب المتدرب خبرات أوسع أثناء وجوده خارج البالد.
ج /عند عودة المتدرب لبلده يتوقع أن يكون عطاؤه ممتازا.
إال أنه يالحظ أن هنالك بعض السلبيات في هذا النوع من التدريب مثل:
أ /ارتفاع كلفة األجور والسكن والتغذية والعالج في الخارج.
ب /تتأثر المؤسسة في أدائها بغياب المتدرب عنها.
ج /المكابدددة فددي الحصددول علددى المواقددع المالئمددة واألجهددزة للقيددام بعمليددة التدددريب
وفي البيئة المطابقة لبيئة عمل المتدرب.
د /توفير واسدتخدام أسداليب جديددة للتددريب لإليفداء بدالغرض المطلدوب مدن عمليدة
التدريب كناتج.
هـ /ندرة اختصاصيي التدريب ذوي الكفاءات العالية تنعكس سلبا على التدريب.
للتدددريب صددلة قويددة مددع العمليددة التعليميددة والمعلددم حتددى أن مهمددة التعلدديم ال
تؤتي أكلها من غير تدريب المعلم تدريبا فعاال ومن مؤشرات هذه الصلة حسدب مدا
يرى الباحث:
 .1إكساب المعلم معارف تواكب ما يدور حوله ويعمل على تثقيفه.
 .2تنمية مهارات المعلم وغرس مهارات جديدة.
 .3تعديل سلوب المعلمين والمتعلمين إيجابيا.
 .4استفادة المتعلم من المعلم المدرب تدريبا جيدا.
 .5خلق المواطن الصالح.
 .6تقوية الصلة بالمادة الدراسية مجال تخصص المعلم.
 .7تجنب السلبيات من المعلم حتى ال يضار المتعلم.
 .8يساعد التدريب في تحفيز المعلم لعطاء متميز.
 .9خلق القدوة الحسنة في المعلم.
 .10اكتساب المعلم للنظرة العلمية اإليجابية لألشياء.
أس عملية تدريب المعلم:
فيمددا يلددي بعضددا مددن األسددس التددي يجددب توفيرهددا لتدددريب فعددال إال أندده ال
يالحظ في المؤسسات التربوية القائمة اليوم إنفاذ لبعض من هذه األسس وقدد يكدون
ذلك تدذرعا بضدعف اإلمكاندات الماليدة أو غيرهدا ممدا ال يمكدن تدوفيره أثنداء عمليدة
التدددريب ،وعليدده فددإن ندداتج التدددريب يددأتي ضددعيفا مشددتتا مددا بددين المددنهج والمعلددم
والمتعلم وهو ما يشاهد اليوم في المؤسسات التعليمية وعليه :

 .1يجددب أن تكددون عمليددة التدددريب مسددتمرة ليواكددب المعلددم مددا يجددد مددن أحددداث
تعليمية تربوية.
 .2تنويع أساليب التدريب وتعديدها لإليفاء بدأغراض تددريب المعلدم علدى الوجده
األكمل.
 .3بددرامج التدددريب يجددب أن تكددون مرتبطددة بواقددع المعلددم المعدداش وأن تكددون
متعلقة بممارسات المعلم وتساعده في حل مشاكله أثناء أداء عمله وخاصة داخل
صفوف الدراسة.
 .4تددددريب المعلدددم أثنددداء الخدمدددة يجدددب أن يكدددون عامدددا وشدددامال لكدددل العددداملين
بالمؤسسددات التعليميددة والددذين لهددم صددلة مباشددرة بمجدداالت التربيددة والتعلدديم وأن
يعمل على تغطيدة حاجدات المعلمدين فدي األريداف والمنداطق البعيددة عدن مواقدع
إدارات التعليم.
 .5تطوير أو تعديل أو تغييدر المنداهج يجدب أن يسدير جنبدا إلدى جندب مدع عمليدة
تدريب المعلم بل يجب تدريب المعلم على ذلك بوقت كافي.
 .6أن يقوم بمهمة التدريب خبراء مؤهلون مختصون في مجال التدريب.
 .7يجب أن تتم عملية التدريب للمعلم بعدد التنسديق مدا بدين اإلدارات المعنيدة فدي
وزارة التربية والتعليم أو خارجها من المؤسسات التي يهمها أمر التدريب وذلك
للحصول على الدعم الكامل لعملية التدريب.
 .8أن تكدددون الميزانيدددات المرصدددودة لعمليدددة التددددريب كافيدددة لكدددل المتطلبدددات
والتبعات.
 .9تجهيز الوسائل واألجهزة وكل ما تحتاجه عملية التدريب قبل وقدت كداف مدن
بداية التدريب.
 .10األجهزة والوسائط المستخدمة فدي عمليدة التددريب يجدب أن تكدون ذات تقنيدة
تواكب لما يدور في العالم من مستجدات.
 .11جميددع األجهددزة والوسددائل المسددتخدمة فددي عمليددة التدددريب يجددب أن تخضددع
للتجريب مسبقا للتأكد من صالحيتها.
 .12يجب أن يرافق خبراء التدريب فنيو أجهزة مؤهلون.
 .13أن تكون مواقع التددريب الخارجيدة بالدذات مشدابهة لبيئدة عمدل المعلدم المدراد
تدريبه.
إن تدريب المعلم أصبح ضدرورة ملحدة وذلدك لمدا أملتده ظدروف هدذه الحقبدة
التي نعيشها والتي تميزت بالتجديد المتواصل وتددفق المعرفدة فدي منداحي الحيداة
المختلفدة وانتشددارها بكددم هائددل وسددرعة هائلددة ،حتددى أن المعلددم الددذي كددان منبعددا
للمعرفة ،كما أشير لذلك ،أصبح أحد مصادرها ولديس المعلدم الكشدكول كمدا كدان
يعرف .عليه صار تدريب المعلم أمرا هاما ويالحظ اآلن األعداد الكبيرة جدا من

المعلمددين غيددر المدددربين سددواء كددان فددي مرحلددة األسدداس أو المرحلددة الثانويددة،
وكيف أن ذلك أصبح يُع ُّد من السلبيات في مسيرة المراحل التعليمية .وقدد أصدبح
من الصدعب تددريب كدل هدذا الكدم الكبيدر مدن المعلمدين غيدر المددربين فدي وقدت
واحد أو حتى في وقت وجيز فقد يأخذ ذلك زمندا طدويال حتدى أن أحدد المسدئولين
عن التدريب في والية الخرطوم قال:
(إذا أردنا تدريب المعلمين الموجدودين فدي الخدمدة اآلن فدي مرحلدة األسداس
فقط تددريبا مثدل مدا يقددم فدي معاهدد التأهيدل التربدوي ألخدذ مندا ذلدك مددة خمسدة
وعشرين عاما)(.)1
مدع قلددة خبددراء التدددريب المتواجدددين اليددوم فددي الددبالد فددإن اإلمكانددات الماديددة
والوسائل واألجهزة والقاعات المؤهلة تقف عائقا أيضا دون التدريب الفعدال زد
على ذلك عدم اقتناع بعض المعلمين بعملية التدريب إذ يعتبرونها مضيعة للوقت
ألنهدا غالبدا مدا تتعددارض مدع العمدل فدي مواقدع يتكسدبون منهدا جريدا وراء زيددادة
دخولهم التي يعتبرونها هامشية .إذا كان هذا هدو الحدال داخدل المددن أو المنداطق
التي تسهل فيها إقامة الدورات التدريبيدة فمدا بالدك بمدا يددور فدي المنداطق النائيدة
التددي يختددل فيهددا كددل شدديء ،مثددل البنيددة األساسددية للمؤسسددات التعليميددة ،البيئددة
المدرسية ،الترحيل ،اإلعاشدة ،الكتدب ،وفدرة المعلمدين ومدا إلدى ذلدك مدن التددني
القائم اآلن في المؤسسات التعليمية والذي وضعته اإلمكانات ذلك الموضع.
عليه يصبح تدريب المعلمين في مثل هذه المواقع غير فعال ،كمدا أن ترحيدل
المعلمين إلدى مواقدع أخدرى للتددريب سديزيد الطدين بلدة لمدا يخلقده مدن عجدز فدي
أعداد المعلمين ،كما أن كلفته عالية متمثلة في ترحيل المعلمين من منداطقهم مدع
توفير اإلعاشة والسكن للمتدربين.
وقد أشار األستاذ أحمد وقيع هللا مدير إدارة التدريب في واليدة الخرطدوم فدي
مقابلة معه أن التدريب الذي تقوم به إدارتده تددريب يعدد قصديرا وأن الميزانيدات
للتدريب متوفرة ولكن ليس بالقدر المطلوب وأن المنشآت والقاعات متدوفرة لحدد
ما إلقامة الدورات فيها كما أنه أشار إلى أنده تدم إبتعداث معلمدين للتددريب خدارج
القطر لمدة أسدبوع أو أسدبوعين علدى األكثدر وقدد أكدد األسدتاذ أحمدد وقيدع هللا أن
كلفة تدريب المعلم باهظة وقد استعانوا على ذلك ببعض المنظمات.
وفددي سددؤال عددن كددم مددن الوقددت يتوقددع الوصددول إلددى مرحلددة تدددريب كددل
المعلمين بالوالية أجاب( :بعد استخدام نظام التعليم عن بعد ليس أكثر مدن خمدس
سنوات)(.)1
()1

أحمد وقيع اهلل  ،إدارة التدريب ،والية اللرطوم ،مقابلة 2005/10/26م.
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أحمد وقيع اهلل ،مرجع سابق2005 ،م..

هدذا مددا يدددور عددن تدددريب المعلددم فددي واليددة الخرطددوم حيددث األوضدداع أكثددر
يسرا وسهولة فمدا الدذي يجدري فدي أصدقاع السدودان المختلفدة حيدث ال يوجدد إال
معلم واحد في مدرسة األساس أحيانا.
في وقت مضى قمت بزيارة لمدرسة أساس في والية البحر األحمر في قرية
تسددمى (دوالب يددي) فددي وسددط المسددافة بددين مدددينتي طددوكر ومرافيددت فوجدددت
الصورة اآلتية:
(فصل واحد يحوي تالميذ من ستة صدفوف مدن األول وحتدى السدادس ،كدل
التالميددذ مددن غيددر زى مدرسددي موحددد ،فددي غرفددة واحدددة مشدديدة مددن الطددين بهددا
فتحات عشوائية تمثل الشبابيك ،ومددخل يمثدل البداب ،ولدوح خشدب غيدر مشدذب
وال مطلي يمثل ا لسبورة ،ومجموعة من الحفر كتلك التي يتم فيها تشدييد أعمددة
المبدداني ،يُددد لد اخل التلميددذ رجليددده فددي الحفدددرة ويجلددس علدددى حافتهددا متجهدددا إلدددى
السبورة .كما توجد بعض أدوات المطبخ في أحد أركان الغرفة وبعض المالبس
المجدولة على جدرانها والخاصة بالمعلم الوحيد الموجود هناب ومن غير جيران
 ،حيث أن المدرسة تتوسط أحد األودية يؤمها التالميذ من أصقاع مختلفة) .
والسؤال متى وكيف وأين يدرب مثل هذا المعلم؟.
الطرق المتبعة في تدريب المعلمين :
هنالة عةدة طةةرق متبعةة فةي تةةدريب المعلمةين علةى المسةةتويين األساسةي والثةانوي ويةةتم
تطبيقهة ةةا بعة ةةد إعة ةةداد المعلة ةةم فة ةةي مراحلة ةةه الة ةةثالث  ،اإلعة ةةداد األكة ةةاديمي واإلعة ةةداد المهنة ةةي
واإلعداد الثقافي .حيةث يكةون للمعلةم مةادة تلصةص يقةوم بتدريسةها لطالبةه وأن يكةون ملمةاأ
بأسرار مهنته في كل ما يتعلق بها وما يتعلق به من واجبةات تربويةة وتعليميةة وغيرهةا ،كمةا
أنه يجب أن يكةون ملمةاأ بقةدر كةاف مةن الثقافةة التةي تمكنةه مةن القيةام بمهمةة التةدريس مثةل
إجادتةةه لل ةةة القوميةةة إلةةى جانةةب ل ةةة أجنبيةةة تسةةاعدع فةةي اكتسةةاب المعرفةةة ،هةةذا ويجةةب أن

يكةةون ملمةاأ بةةبعض العلةةوم اإلنسةةانية كالتةةأريخ واالجتمةةاع والسياسةةة واالقتصةةاد واألدب وقةةدر
من العلوم الطبيعية والتكنولوجيةا والينةون الجميلةة ،وسةنعرض فيمةا يلةي كيييةة تطبيةق إحةد

تل الطرق:

طريقة التدريب العملي:
هي من الطرق المتبعدة فدي معهدد التددريب ببخدت الرضدا سدابقا فهدي تصدلح
لتدريب المعلم قبل الخدمدة وأثنائهدا ويدتم التددريب فيهدا عدادة بطدريقتين كمدا شدهدته
أثناء دراستي في بخت الرضا:
أ /الطريقة النظرية:

تقدم للمعلم المتدرب بعض المدواد الدراسدية مثدل علدم الدنفس والتربيدة عدالوة
على مواد التخصص والثقافة العامة.
 /،الطريقة العملية:
تشتمل على عملية تدريب نظري وعملدي معدا ومدن خدالل هدذه الطريقدة تدتم
ممارسة عملية التعليم حسب خطدة مدروسدة تعدود علدى المعلدم بخبدرات عمليدة فدي
التعامددل مددع مددواد المددنهج الدراسددية زيددادة علددى طرائددق وأسدداليب التعلدديم المختلفددة
المدعمددة باسددتخدام وسددائل تقنيددة مناسددبة للموقددف فددي العمليددة التعليميددة وذلددك لرفددع
مستوى عملية التعليم.
تتم عملية التدريب بهذه الطريقة في ثالث مراحل هي:
أوال :مرحلة المشاهدة:
وفيها:
أ /يرافددق المعلددم المتدددرب أحددد المعلمددين ذوي الخبددرة (مشددرف التربيددة العمليددة)
ليشاهد أحد المعلمين في مدرسة أخرى تم اختيارها مسبقا كمركز لتدريب المعلمين
وهو يدرس المادة الدراسية.
ب /يمأل المعلم المتدرب استمارة محددة لهذا الغرض ويتم ذلك أثناء سير الدرس.
ج /يجلس المعلمون المتدربون مع بعضهم البعض لمناقشة سير الحصة من حيث:
 /1المادة الدراسية  /2األسلوب والطريقة  /3المالحظدددات العامدددة عدددن المعلدددم
نفسه والتفاعل مع الطالب والوسائل المستخدمة.
نانيا :مرحلة التدريب بإشراف
وفيها:
أ /يطلددب مددن المعلددم المتدددرب إعددداد مددذكرات لدددروس عمليددة تتوافددق والنظريددات
التربوية في طرق التدريس ونظريات التعليم.
ب /تصدداحب المعلددم المتدددرب نشددرة توضدديحية توضددح كيفيددة التصددميم واإلعددداد
للوسائل التعليمية حتى يتم استخدامها.
ج /يقدم المعلم المتدرب درسا عمليا لمجموعة من الطالب بحضور المشرف.
د /يقدددوم المشدددرف مدددع الطدددالب بتوضددديح اإليجابيدددات والسدددلبيات فدددي أداء المعلدددم
المتدرب.
نالثا :مرحلة التدريب الفعلية
وفيها:
أ /يعطي المعلم المتدرب صفا معينا يأخذ فيده دور المعلدم ويمكنده ذلدك مدن التعامدل
المباشر مع الطالب والمنهج وإدارة المدرسة.
ب /خالل هذه الفترة يقوم بزيارة المعلم المتدرب كل من:
 /1المشرف  /2مدير المدرسة  /3معلمو الصفوف األخرى

وذلك بغرض توجيهه.
ج /قيددام لجنددة رسددمية مددن جهددات اإلشددراف بزيددارة المعلددم المددراد تدريبدده لتحديددد
قدراته على مزاولة مهنة التدريس.
إن هذه الطريقة العملية في تدريب المعلم بما لهدا مدن إيجابيدات إال أن هنالدك
بعض السلبيات والتي يمكن أن تلخص في النقاط التالية:
 /1يأخذ تدريب المعلم شكال فرديا وقد أشير لسلبياته مسبقا.
 /2يتطلب التدريب بهذه الطريقة وقتا طويال.
 /3تكلف هذه الطريقة كلفة مالية كبيرة ويتمثدل ذلدك فدي ترحيدل المتددربين للمواقدع
المحددة للتدريب ،والنفقات الخاصة بهم أثناء عملية التدريب زائدا النفقات المترتبدة
على تأمين المواد التعليمية.
 /3تتطلب هذه العملية توفير كادر إشراف تربوي مؤهل ومعد إعدادا تاما.
 / 5تتطلدددب هدددذه العمليدددة تدددوفير عددددد مدددن المددددارس وتهيئتهدددا السدددتقبال المعلمدددين
المتدربين.
 /6تنعكس بعض السلبيات على المتعلم من عملية التلقي من معلم غير متدرب.
 / 7يتم تطبيق هذه العملية في عمليدة تددريب أثنداء الخدمدة ولدذلك سدلبياته والتدي تدم
التعرض لها مسبقا.
هدذه الطريقددة العمليددة فدي تدددريب المعلددم هدي مددن الطددرق المتبعدة فددي معاهددد
التأهيددل التربددوي تحددت مظلددة نظددام التعلدديم التقليدددي وبمددا أنهددا طريقددة إيجابيددة فددي
تدريب المعلم وإعدداده ومدا زالدت متبعدة حتدى اليدوم إال أنهدا مشدبعة بالسدلبيات كمدا
أشير لذلك وهي فدي رأي الباحدث طريقدة ال تواكدب الدنمط مدن الحيداة الدذي يعدايش
اليوم فبمعيار اليوم يمكن أن توصف بأنها طريقة تقليدية نوعا ما في تددريب المعلدم
وال تفي بحاجة التعليم وال المعلم وال المجتمع.
وفيمدددا يلدددي بعدددض السدددلبيات لعمليدددة التددددريب عدددن طريدددق معاهدددد التأهيدددل
التربوي:
 .1يبتعد المعلمون المتدربون عن مدارسهم أثناء عملية التدريب.
 .2يؤدي إلى حتمية توفير معلمين بدائل للمعلمين المتدربين.
 .3يحتم توفير أخصائيين مستديمين للتدريب.
 .4اعتماد البنيات األساسية عالية الكلفة مثل تشييد القاعات والمدارس والمعامل.
 .5كلفددة تدددريب المعلمددين باهظددة إذا وضددعنا فددي االعتبددار نفقددات السددكن وإقامددة
الدارسين والمدرسين وإعاشتهم.
 .6يستغرق التدريب وقتا طويال.
 .7تستوعب الدورات التدريبية عددا محدودا من المتدربين.
 .8مشكلة عدم االستقرار هي المشكلة التي تواجه المعلمين المتدربين في المدن.

 .9توفير المواد الدراسية من وسائل وغيرها كلفته عالية.
 .10تعدد جهات الصدرف بالنسدبة للمعلدم المتددرب كالصدرف علدى األسدرة والسدكن
والمواصالت واإلعاشة.
 .11يفقد المعلم المتدرب بعدض األعمدال الجانبيدة التدي كدان يمارسدها والتدي تسداعده
في زيادة دخله.
بما أن هنالك تدريب للمعلم أثناء الخدمة كمدا ورد فدي الصدفحات الفائتدة فدإن
هنالك تدريبا للمعلم قبل الخدمة وذلك بتدريب طالب كليات التربية بمدارس التعلديم
العام أثناء دراستهم بالكليات وهو يعتبر نظام تتابعي في إعداد وتدريب المعلمين.
في هذا النوع من التدريب تسلم إدارة التعليم في المحليات المختلفدة مدن بقداع
السددودان ،حيددث توجددد كليددات تربيددة ،قددوائم تحددوي أسددماء الطددالب المددراد تدددريبهم
بمدارس المحلية وتخصصاتهم ومواقع سكنهم ،ومن ثم يتم توزيعهم على المددارس
مراعين في ذلك مواقع السكن بالنسبة للمتدربين ،حيدث توكدل لكدل شدعبة فدي إدارة
التوجيه الفني بالمحلية متابعة وتوجيه الطالب في مساق التخصدص ويقدوم الموجده
بموجددب ذلددك بزيددارتين للمتدددرب خددالل فترتدده التدريبيددة يددتم فيهددا تدريبدده وتوجيهدده
وتقديم اإلرشاد له ،وفي نهاية الفترة يقوم أداؤه عن طريق استمارة مقدمة من إدارة
الكلية المعنية تمدأل وتسدلم لدرئيس شدعبة التربيدة العمليدة بالجامعدة.ينطبق ذلدك علدي
بعض الجامعات ،أما بعضها اآلخر فال يلجأ إلشراب مدوجهي المحليدات فدي متابعدة
طالبهم المتدربين بل تكتفي بالمشرفين التربويين العاملين بها.
فتددرة التدددريب تمتددد إلددى شددهرين أو أكثددر قلدديال يحدداول الطالددب المتدددرب أن
يتفاعل مع إدارة المدرسة وينغمس في عمله حتى يتسنى له الحصدول علدي تددريب
مناسب في هذه الفترة القصيرة.
وبمددا أن هددذه الطريقددة فددي التدددريب تهيددة للطالددب فرصددة لمعرفددة مددا يدددور
بداخل المدارس وكيفية التعامل فيها مع اإلدارة المدرسية والطالب ،إال أنده يالحدظ
أن هنالك سلبيات كثيرة عند القيام بتدريب الطالب عبر هذه الطريقدة الحظدت ذلدك
حين كنت أشغل منصب مدير الشئون الفنية بدإدارة التعلديم الثدانوي ،ندذكر مدن هدذه
السلبيات ما يلي :
 .1قصر فترات التدريب.
 .2عدم التزام الطالب المتدربين بالحضور للمدارس بطريقة منتظمة.
 .3ال تقدم المدرسة المساعدة الكافية للمتدرب.
 .4قلة عدد الحصص التي يؤديها المتدرب -قد تكون حصتان في األسبوع.
 .5ضعف إمكانات المدارس من حيث وفرة المعدات واألجهزة والوسائل.
 .6يتضرر الطالب من جراء تلقي المادة الدراسية من معلم غير متدرب.
 .7يؤثر التدريب على خطة تنفيذ المقرر في وقته المحدد.

 .8عدم الخبرة والتدريب يؤثران فدي تعامدل المتددرب مدع الطدالب ممدا يندتج عنده
كثير من المشاكل.
 .9عدم تفرغ المتدربين الكامل للمدرسة يؤثر على تقسيم الواجبات المدرسدية بدين
المعلمين.
 .10وجددود عدددد كبيددر مددن المتدددربين بالمدرسددة الواحدددة يسدداعد فددي انفددالت النظددام
والمتابعة الدقيقة من قبل إدارة المدرسة.
 .11تسيب الطالب المتدربين أو تذرعهم باألسباب يؤدي إلى ترب بعدض الحصدص
فارغة من غير معلم.
تجربة المدارس الثانوية النموذجية في والية الخرطوم:
(إنشاء المدارس النموذجية بدأ كفكرة فدي عدام 1992م مدن خدالل التحضدير
لالحتفال بأوائل الطالب في امتحانات الشهادة المرحلية آندذاب (ابتدائيدة -متوسدطة-
ثانويددة) واقتنددع كددل المسددئولين بددوزارة التربيددة والتعلدديم آنددذاب بضددرورة رعايددة
المتفوقين وليس االحتفال بهم فقط ومن هنا تبلورت فكرة المدارس النموذجية)(.)1
بدأ القبول فعليا في كل من محافظة الخرطوم ومحافظدة أم درمدان ومحافظدة
بحري وكان ذلك في العام الدراسدي (1995 -1994م) ،وكاندت سدعة الفصدول مدا
بددين  50 – 45طالبددا أو طالبددة فددي الفصددل الواحددد وكددان القبددول يددتم فددي أوسدداط
المتفوقين فقط (ففي العام األول كان أقل قبول من الحاصلين علدى  235درجدة فمدا
فوق من مجموع الدرجات الكلية وهو  250درجة)(.)2
تم افتتاح معظدم المددارس النموذجيدة المدذكورة فدي مواقدع مددارس متوسدطة
تتميددز ببنيددات أساسددية غيددر مكتملددة وتحتدداج للكثيددر مددن الجهددد حتددى يمكددن تحويلهددا
لمدددارس ثانويددة وهددذا مددا حدددث ،وممددا سدداعد فددي اإلنجدداز مجددالس اآلبدداء وإدارات
المددددارس ،وقدددد تحسدددنت البيئدددة المدرسدددية وزاد عددددد الفصدددول وشددديدت المعامدددل
والمكاتب والمساجد والمالعب وكانت الركيزة األساسية هي الدعم الشعبي.
جدددول رقددم ( :)5يوضددح إحصددائية بأعددداد المدددارس الثانويددة النموذجيددة بواليددة
الخرطوم(:)1
العام الدراسي
عدد المدارس
1995 – 94م
6
1996 -95م
14
()1

إدارة ش ون الطالب ،والية اللرطوم 2006/1/2م.

()2

محمد السماني إبراهيم ،مدير مدرسة بشير محمد سعيد الثانوية النموذجية ،مقابلة 2005م.

()1

إدارة ش ون الطالب ،والية اللرطوم2005 ،م.

1998– 97م
15
1999 – 98م
20
2000 – 99م
23
2001-2000م
27
2006 – 2005م
40
يالحظ من اإلحصائية أعاله أن أعداد المدارس الثانوية النموذجية بنين/بنات
بوالية الخرطوم أصبح في تزايد ملحوظ ويعزى ذلك لسببين:
 /1الزيادة الملحوظة في أعداد الطالب الجالسين لشهادة األساس.

 /2الطلب االجتماعي المتزايد لمثل هذا النوع من المدارس ،والذي يرضي طمدوح
وحاجات بعض أولياء األمور.
بعةةد الت ازيةةد الملحةةوظ فةةي أعةةداد المةةدارس النموذجيةةة المشةةار إليةةه رأت اإلدارة التعليميةةة
أن تصنف المةدارس إلةى مسةتويين (أ) و (ب) وعلةى ضةور ذلة يةتم قبةول الطةالب /الطالبةات
األكثةةر تيوق ةاأ فةةي المةةدارس (أ) واألقةةل تيوق ةاأ فةةي المةةدارس (ب) إال أن النةةوعين مةةن المةةدارس
يتميز بأن درجة القبول فيه أعال من درجة القبول في أي مدرسة ج رافية ألر في المحلية.

وقددد أدى هددذا التقسدديم إلددى تضددجر بعددض مددديري المدددارس النموذجيددة مددن
المستوى (ب) وذلك لألسباب التالية:
 /1يشعر الطالب /الطالبة فيها بالدونية بالمقارنة مع طالب /طالبات المستو (أ).
 /2يةةر المعلةةم فيهةةا أن عليةةه عب ةاأ ثقةةيالأ ببةةذل مجهةةود أكبةةر لي ةوازي معلةةم المسةةتو (أ) فةةي
النتيجة النها ية لتحصيل الطالب /الطالبات.

 /3أولياء األمور يرغبون في مدارس المستوى (أ) إال أنهم يقبلون بددخول أبندائهم/
بناتهم لمدارس المستوى (ب) على مضض)(.)1
وتقتةةرم مةةديرة مدرسةةة أم درمةةان الثانويةةة النموذجيةةة ( شةةرق ) أن يكةةون القبةةول متسةةاوياأ

من حيث الدرجات.

ويةةر الةةبعض أن المةةدارس الثانويةةة النموذجيةةة مةةا هةةي إال مةةدارس للتحصةةيل الد ارسةةي
فهةةي بعيةةدة كةةل البعةةد عةةن الةةنمط التربةةوي الةةذي كةةان يمكةةن أن يكةةون ديةةدناأ لهةةا ،وقةةد توافةةق مةةع

هةةذا الةرأي بعةةض مةةديري المةةدارس الثانويةةة النموذجيةةة مشةةيرين إلةةى أن ذلة يتماشةةى مةةع رغبةةة
الطالب ورغبة أوليار األمور.
()1
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وأشاروا إلى قلة األنشطة التربوية بالمدرسة نسبة لآلتي:
( /1ازدحام الجدول بالحصص تصل إلى  48حصة في األسبوع.
 /2عدم وجود دالليات بالمد رسة ليستياد من الزمن لارج الجدول.
 /3عدم رغبة واهتمام أوليا األمور باألنشطة.
 /4عدم وجود اعتمادات مالية من و ازرة التربية والتعليم الوال ية)(.)2
لقد لقيةت المةدارس الثانويةة النموذجيةة بواليةة اللرطةوم إقبةاالأ كبية اأر مةن الطةالب وأوليةار

األمةةور حتةةى أن بعةةض الطةةالب تس ةربوا مةةن مدارسةةهم الج رافيةةة لاللتحةةاق باليصةةول اللاصةةة

دالل المةدارس النموذجيةة فةي سةبيل تحقيةق طموحةات أكبةر ممةا أضةيى عب ةاأ ماليةاأ كبية اأر علةى

أوليار األمور وعا داأ مالياأ مجزياأ للمدرسة النموذجية ومعلميها.

أما عن مصادر الدلل في المدارس الثانوية النموذجية فهي تتمثل في اآلتي:

 /1نصيب المدرسة من عا د اليصول اللاصة بالمدرسة.
 /2ما يجمعه مجلس اآلبار من مساهمات أوليار األمور.
 /3تبرعات المواطنين والمحسنين.
 /4نصيب المدرسة من فصول اتحاد المعلمين المنشأة دالل المدارس.
 /5دعم و ازرة التربية والتعليم – والية اللرطوم من مال التنمية.
ممةةا يالحةةظ أن هةةذا الكةةم الها ةةل مةةن الةةدلل المةةالي أدي إلةةى تحسةةين وضةةع اإلدارات
المدرسةةية والمعلمةةين المةةالي ممةةا جعلهةةم أكثةةر تمسةةكاأ بمدارسةةهم مةةن غيرهةةا ،وفةةي كثيةةر مةةن

األحيةةان يةةددي نقةةل بعضةةهم للمةةدارس الج رافيةةة إلةةى ضةةجة كبيةرة ،ربمةةا أدت إلةةى تةةدلل وزيةةر
التربية شلصياأ في حسم األمر.

وفي نيس الوقةت أد ذلة إلةي بةث اإلحبةاط بةين إدارات ومعلمةي المةدارس الج رافيةة

الذين يرون أنهم يبذلون جهداأ مضاعياأ نتيجةة تةدني مسةتو طةالب مدارسةهم وضةعف درجةات

قبةةولهم ومةةن غيةةر جةةدو  ،فهةةم لةةم يحظ ةوا بالعا ةةد ألتحصةةيلي وال العا ةةد المةةالي الةةذي تميةةز بةةه
رصيادهم في المدارس النموذجية.
وعن المشاكل التي تواجه إدارة المدرسة النموذجية أورد محمد السماني إبراهيم اآلتي:
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( /1تهي ة البي ة المدرسية و التي ال تدعمها و ازرة التربية والتعليم.
 /2األنشطة التربوية الموجودة وال ير مدعومة أيضاأ من و ازرة التربية والتعليم.
 /3نيقات االمتحانات الدورية الكبيرة.

 /4مقتضيات الرعاية التعليمية والحلول المقدمة لها)(.)1

السلبيا الناتجة عن إنشاء المدارس النموذجية:
 .1تكدس الطالب المتيوقين أكاديمياأ في مدارس محددة.

 .2التقليل من فرص التنافس بين الطالب في المدارس الج رافية.
 .3ي لب على المدارس النموذجية جانب التحصيل والتركيز على المعارف

.

( .4تول ة ةةد اإلحب ة ةةاط ل ة ةةد الط ة ةةالب بالم ة ةةدارس الج رافي ة ةةة مم ة ةةا ي ة ةةددي إل ة ةةى ض ة ةةعف نت ة ةةا جهم
التحصيلية.
 .5الطالب الةذي ال يسةتوعب فةي المدرسةة النموذجيةة يصةبد عب ةاأ علةى ولةي أمةرع بةدفع مبةال
كبيرة الستيعابه باليصول اللاصة بالمدارس النموذجية أو المدارس اللاصة.

 .6ع ةةدم وج ةةود الي ةةروق اليردي ةةة الكبية ةرة ب ةةين ط ةةالب الم ةةدارس النموذجي ةةة ،لاص ةةة ف ةةي مج ةةال
التحصيل.
 .7إذكار نار التكالب على العا د المالي بين المعلمين.
 .8توليد الحسد والب ضار بين المعلمين.
 .9الشعور بالدونية بين المعلمين.
.10تقليةةل نشةةاط بعةةض المعلمةةين والةةتمكن مةةن تطةةوير أنيسةةهم ،لعةةدم وجةةود الدافعيةةة والتحييةةز
الالزمين.
.11للة ةةق الة ةةروم السة ةةلبية وعة ةةدم الالمبة ةةاالة فة ةةي األدار مة ةةن بع ة ةض المعلمة ةةين فة ةةي المة ةةدارس
الج رافية.
 .12لطف األضوار والسمعة الجيدة ،في مجال التدريس ،لصالد بعض المعلمين.
.13انقسام المعلمين إلى مستويين (أ ) و (ب).
إن بعضاأ من هذع السلبيات تقف شاهداأ علةى قصةور بعةض أوجةه التعلةيم التقليةدي فةي

السودان حتةى فةي أكثةر المواقةع تقةدماأ وشةهرة ،والةذي يمثةل عنةدنا بالمةدارس النموذجيةة القا مةة
()1
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اآلن ،والتي تعتبر قمة التيوق في مجال التعلةيم التقليةدي .حيةث أن هةذع السةلبيات تعةود علةى
نظام التعليم بأوجه من القصور التةي يمكةن أن تجةد المعالجةة الناجعةة فةي نظةام التعلةيم عةن
بعد الذي سنتناوله فيما بعد.

اإلدارا التعليمية الحالية:
إن وضع اإلدارات التعليمية اليوم وضع مريع يهدد بتدني مسديرة التعلديم والتربيدة
على حد سواء ،إذ أنه وبعد أن آلت اإلدارة التعليمية للمحليات أصدبح األمدر يتطلدب
كمددا هددائال مددن اإلداريددين فددي مرحلتددي األسدداس والثددانوي مددن مددديرين ومسدداعدين
وفئات أخرى مصاحبة ،ونسبة لعددم وجدود الفئدات المؤهلدة المدربدة لتدولى أمدر
التعليم وملة الوظائف الجديدة ،فقد تم تعيين أو تكليف كل مدن هدو مسدالم ومطيدع
لرؤسائه في المقام األول ،ثم من نال بعض الخبدرات حتدى ولدو خبدرات متدنيدة فدي
مجددال التربيددة والتعلدديم أو أولئددك مددن أصددحاب العالقددات الحسددنة مددع المسددئولين أو
الذين تحتم مواقعهم وشخصياتهم تولي تلك المناصب.
مما يؤسف له لدم تدراع األقدميدة أو األهليدة أو الخبدرة أو التأهيدل ،فدي تعيدين
اإلداريين ومساعديهم إال في نفر قليل وللضرورة فقط .عليه فقدد أصدبح الكدل ينعدى
ما اقترفتده أيديده إذ أن المعدول الدذي بيديده لدم يتدرب لده مدا يقدف عليده حتدى يدنهض
بالتعليم أمال في الرجوع إلى وضع التعليم فدي السدتينات مدن القدرن الماضدي وذلدك
هو عين التخلف.
إن اإلدارات التعليميددة سددواء كانددت فددي المكاتددب التربويددة أو المدددارس فددي
التعليم العام ،منوط بهدا االرتقداء بدالتعليم فدي جميدع جوانبده منهجدا ومعلمدا ومتعلمدا
وأي جانب آخر يتعلق بالتربية والتعليم.
إن الحكم المطلق علدى األشدياء غيدر سدليم ،ولكدن الغالدب األعدم يغطدي علدى
الجزئيات ،فدال يحدق أن يغمدط حدق بعدض مدن تلدك اإلدارات التدي ظلدت تعمدل فدي
ظروف غير مواتية فتحقق لها بعض ما تصبو إليه.
إن اإلدارات التعليمي دة الحاليددة ال يددتم اختيارهددا ،كمددا أشددير لددذلك ،مددن ذوي
الخبددرة أو األشددخاص المدددربين كمددا أنهددا غيددر قددادرة فددي معظمهددا علددى االبتكددار
والتجديد ،وتتمتع بروح السلبية في اتخاذ القرارات كما أنه ال تتوفر لها المعلومات
الكافيددة التخدداذ القددرار إن كانددت قددادرة علددى اتخدداذه ،وهددي أيضددا ال تهددتم بالمندداهج
وتطويرها وبلوغ أهدافها بل تهتم بمتابعة تغطية المقررات فقط فدي الوقدت المحددد
لذلك.
وفي مقابلة مع السديد /مددير إدارة المرحلدة الثانويدة – واليدة الخرطدوم -وفدي
استفسار عن مدى تقييمه لإلدارات التعليمية قال:

(سددبق المعلمددون اإلدارات التعليميددة فددي التأهيددل ،وفددي كفاءتها،وقددد علددق بكلمددة
(لدرجة ما) .أمدا فدي القددرة اإلداريدة قدال( :ينقصدها التجديدد) .وعدن روح االبتكدار
الددذي تتحلددى بدده قددال( :تجربددة غيددر مدعومددة بعلددم) ،أمددا الخبددرة ( فمتددوفرة ) و
التدددريب (منعدددم) وفددي مجددال العمددل علددى ترقيددة المهنددة والنظددام التعليم دي فهددو
(واجب منقوص) .أما عن التخطيط والتقويم فيما يخص النظام التعليمي المتبع قال:
(ال يهددتم بدده بالقدددر المناسددب) ،و عددن رؤيتدده المسددتقبلية للتعلدديم التقليدددي المتبددع فددي
السودان وإداراته الحالية اآلن فأورد( :التغيير والتطوير مطلوبين فيهما.)1() .
وفي مقابلدة مدع األسدتاذ /جدابر محمدد عبدد الدرحمن مددير مرحلدة األسداس –
والية الخرطوم وردا على تقييمه لإلدارات التعليمية من حيث المؤهل قال:
(تحتاج إلى جرعات إضافية ،وتدريبات لزيادة النمو المهني)
تشدير المقابلتددان السددابقتان إلدى مدددى تخددبط اإلدارات التعليميدة وعدددم قدددرتها
عل إيفاء المقعد الوظيفي حقه.
ومما عايشته فإن معظم اإلدارات التعليمية تجددها فدي حالدة شدغل شداغل فدي
جمع المساهمات والتبرعات والرسوم المقررة ،كما أنها تسعى دائمدا لحدل مشداكلها
بالطرق الودية وليس باستخدام طرق أكثر فاعليدة مدن الناحيدة التعليميدة والتربويدة،
بل أنها في الغالب تلجأ الستشارة الرؤساء في حل مشاكلها اإلداريدة بالدذات ،وفدي
نفس الوقت ال تلتزم بمبدأ الشورى بين موظفيها أو معلميها.
إن هذه الخصائص التي ذكرت عن اإلدارات التعليمية تعود سلبا على التعليم
وقد تكون هي السبب الرئيسي في تدهور التعليم وانحطاطه مؤخرا في السودان.
التخطي التربوي السليم ودور في التعليم :
إن التخطيط التربوي هو العلم الذي يبحث عن الطرق المثلى واألفضل في استخدام
الموارد التعليمية من الناحية المالية والبشرية ومن ناحية التكنولوجيا على أن يكون
ذلددك مربوطددا بددزمن معددين ،وذلددك للوصددول إلددى الشخصددية المثلددى ورفددع مسددتوى
الطالب العقلي بعد تزويدده بالمعدارف العقليدة الالزمدة إلدى جاندب المعدارف الحسدية
والحركية مع تنمية الجوانب النفسية والجسمانية االنفعالية.
ويمكن القول أن التخطيط التربوي هو عبارة عدن النظدرة الشداملة لمشدكالت
التربية وهو رسم السياسة التعليمية في كامدل صدورها رسدما ينبغدي أن يسدتند علدى
إحاطة شاملة بأوضاع البلد السدكانية أو الطاقدة العاملدة أو األوضداع االقتصدادية أو
االجتماعية.
(وفي التخطديط التربدوي يجدب أن نضدع فدي االعتبدار أن التربيدة أصدبح لهدا
مردود استثماري وليس استهالكي كما كان في السابق ويطبق ذلدك بمعيدار الحاجدة
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والطلب والعرض .فالحاجة مثال المتمثلة في حاجة وزارة التربية والتعلديم لمعلمدين
لمواد معينة وذلك لتغطية العجز الموجود في معلمي تلك المواد بسبب أو بآخر وقد
يكون تدريس هذه المواد غير مرض لطموحدات فئدات المعلمدين أو قدد تكدون مدوادا
هامشية أو موادا تحت التجريب أو غير ذلك)(.)1
عليه فإن الطلب وهو المتمثل في رغبات األفراد الذين يودون االنخدراط فدي
تدريس هذه المواد ضدعيف مدن حيدث العددد أو مدن حيدث المؤهدل وفدي هدذه الحالدة
يجب أن يضع المخطط شروطا مغرية حتدى يسدتقطب األفدراد المدؤهلين لالنخدراط
في مهنة التعليم ،ومن ثم القيام بتدريس مثل هذه المواد قليلة الطلدب .وعنددها يمكدن
للمخطط أن يفكر في زيادة العدد من المعلمين بالفعل وذلك بما يستثمره من مال في
معاهد تدريب المعلمين مثال .
المخطددط يجددب أن يكددون غزيددر المعرفددة ،وأن يكددون ملمددا بحاجددات التنميددة
والصددناعة والزراعددة وأن يكددون علددى علددم بمشددكالت النقددد األجنبددي ،وبالمشددكالت
المتعلقددة بشددروط التجددارة  ،وأن يسددتطيع دمددج كددل هددذه العوامددل الهامددة مددع تنميددة
الموارد البشرية.
والمخطط الناجح هو الدذي يقدوم بوضدع خطدة شداملة لجميدع جواندب العمليدة
التربوية وأن تأتي األولويات حسب أهميتها ،إذ أن الموارد المتاحدة ال تفدي بتغطيدة
كل األهداف في آن واحد وذلك بعد اإلحصائيات من نتائج المسدح التربدوي فدي كدل
مرفق مدن المرافدق مثدل القدوى البشدرية (الوفيدات المواليدد) ،الكدم ،الكيدف مربوطدا
بذلك بالدخل القومي.
إن توفر التخطيط التربوي السليم يؤدي إلى نتدائج ترضدي تطلعدات المجتمدع
وحاجاته ،ففي مجال التعليم يمكن عن طريق التخطيط التربوي السليم تجاوز أوجده
القصور التي قد تنشأ فدي نظدام التعلديم التقليددي وذلدك بإضدافة رؤى فعالدة وبدرامج
جديدة سهلة التطبيق ،مثل تقليل كلفة التعليم مع إتاحة فرص أكبر لألفراد لالنخراط
في عمليدة التعلديم بمدا يتماشدى مدع حاجدات المجتمدع فدي العمالدة بالميدادين المختلفدة
للتقليددل مددن عدددد العدداطلين عددن العمددل الددذين غالبددا مددا يكونددون عبئددا ثقدديال علددى
المجتمعات.
التخطيط التربوي السليم في وزارة التربية والتعليم له دور كبير إذ أن ما يتم
غرسه فيها من مزايا يجعل ذلك ينعكس إيجابا على المجتمع ككدل فيتحقدق للمجتمدع
ما يرجوه من جراء ناتج التعلديم ،فهدو يسداعد فدي خلدق اإلدارات التعليميدة الناجحدة
وذلددك لدده مددردود فاعددل علددى المددتعلم وعلددى المجتمددع ،كمددا أندده يتدديح فددرص تددوفير

( )1الطيب عبد الوهاب محمد مصطيى ،التلطيط التربوي ،محاضرة جامعة الزعيم األزهري2004 ،م.

المعلمددين فددي شددتى المواقددع وبكددل التخصصددات وتبعددا لددذلك فددإن المددتعلم المتخددرج
يكون أكثر تأهيال وإعدادا خالل الوقت المتاح للعملية التعليمية .
وممددا ورد مسددبقا يمكددن صددياغة المبددررات والدددواعي التددي جعلددت القددائمين
بأمر التربيدة أن يهتمدوا بدالتخطيط التربدوي باعتبداره أداة فعالدة فدي بلدوغ األهدداف
التربوية ومن هذه المبررات:
( /1قيددام التخطدديط االقتصددادي وشددعور هددذا التخطدديط بالحاجددة األساسددية للتخطدديط
التربوي.
 /2اعتبار التربية توظيفا ومردودا مثمرا لرؤوس األموال.
 /3ضدددرورة مجددداراة التربيدددة للتقددددم السدددريع والتغيدددر السدددريع فدددي ميددددان العلدددم
والصناعة خاصة.
 /4التكامل بين مشكالت الذاتية وبين الحلول التي ينبغي أن تقدم لها.
 /5اإليمان المتزايد بالتخطيط وبقيمته في السيطرة على المستقبل.
 /6فقدان التوازن بين مراحل التعليم المختلفة وبين فروعه وأنواعه وبين الخددمات
التعليمية وبين الجانب الكمي والكيفي للتربية)(.)1
ويقول د .عبد هللا عبد الدائم في تعريف مفهوم التخطيط التربوي:
(إنهدددا مسدددالة وضدددع خطدددة للتربيدددة تسدددتجيب لحاجدددات التنميدددة االقتصدددادية
واالجتماعية وذلك عن طريق رسدم أهدداف تربويدة تحقدق هدذه الغايدة وعدن طريدق
رسم وسائل توصل إلى هذه األهداف)(.)2
التعليم العالي :
تددم التعددرض فددي مجددال التعلدديم العددالي مسددبقا إلددى إنشدداء جامعددة الخرطددوم
وجامعددة القدداهرة فددرع الخرطددوم واللتددان تعتبددران نددواة للتعلدديم العددالي (الجددامعي)
بالمفهوم الحديث.
بعددد خددروج المسددتعمر مددن الددبالد لددم يخلِّددف إال القليددل مددن مؤسسددات التعلدديم
العالي فأصبح اإلقبدال كبيدرا مدن أبنداء الدوطن علدى التعلديم العدالي لمدا لده مدن قيمدة
وأهميددة  ،والددذي يتدديح أيضددا للمددرأة حقهددا فددي التعلدديم فأصددبح التطلددع لتعلدديم عددالي
أفضل وأشدمل وأصدبح ديددن كدل رجدل وامدرأة فدازداد عددد الطدالب المقبدولين فدي
المؤسسات الموجدودة ألنده لدم يكدن فدي المقددور أن تنشدأ مؤسسدات جديددة فدي ذلدك
الوقت.
وبمرور الوقت أنشئت بعض المدارس الحرفية والمعاهد منها:
 /1مدرسة الخرطوم الحرفية العليا بمساهمة أمريكية1960م.
()1
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 /2معهد المعلمين العالي بمساهمة من األمم المتحدة (اليونسكو) 1961م.
 /3كلية البنات بقرار من مجلس جامعة أم درمان اإلسالمية 1966م.
 /4معهد الموسيقى والمسرح بواسطة وزارة الثقافة 1969م.
 /5المعهد العالي للتربية الرياضية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم 1969م.
نظم القبول بموسسا التعليم العالي :
نظدددم القبدددول المعمدددول بهدددا هدددي التدددي تحددددد مسدددتقبل الطدددالب األكددداديمي
واالقتصددادي واالجتمدداعي وتلعددب المنافسددة بددين الطددالب دورا كبيددرا فددي االلتحدداق
بمؤسسات التعليم العالي .وقد أوردت سعاد إبراهيم عيسى:
(تخضددع المفاضددلة بددين التالميددذ -عددادة لشددروط ثالثددة يتحدددد علددى ضددوئها
إمكانيدددة التحددداق التلميدددذ بإحددددى مؤسسدددات التعلددديم العدددالي أو عددددمها وتتمثدددل تلدددك
الشروط في اآلتي:
 /1التفوق األكاديمي.
 /2رغبة التلميذ في االلتحاق بأي من مؤسسات التعليم العالي.
 /3حجم الفرص المتاحة بمؤسسات التعليم العالي.
لقد خضعت أسدس القبدول لمؤسسدات التعلديم العدالي بالسدودان إلدى كثيدر مدن
التعددديل والتبددديل ،كددل ذلددك سددعيا وراء ضددبط معاييرهددا وإعطدداء فددرص القبددول
المحددددودة بتلدددك المؤسسدددات لمدددن يسدددتحقها حقدددا مدددن المتنافسدددين عليهدددا وبقددددر
اإلمكان)(.)1
سدداد نظددام القبددول المددذكور وهددو نظددام شددهادة كمبددردج والددذي يشددترط فيهددا
النجاح في كل المواد التي يحددها الطالدب مدع النجداح فدي اللغدة اإلنجليزيدة كشدرط
أساسددي لاللتحدداق بمؤسسددات التعلدديم العددالي .ونظددام شددهادة كمبددردج يمددنح الشددهادة
السودانية في حدود ثالثة مستويات :القسم األول ،القسم الثاني ،القسدم الثالدث ،ويدتم
قبول الطالب في مؤسسات التعليم العالي من أولئك الحائزين علدى المسدتوى األول
والثدداني فقددط ،وفددي عددام 1958م بدددأ العمددل بالشددهادة المدرسددية السددودانية كمخددرج
انتقالي من شهادة كمبردج إلى الشهادة الوطنية وتحقق ذلدك تمامدا فدي عدام 1962م
حيث أصبحت الشهادة المدرسية السودانية تحت إشراف مجلس امتحانات السدودان
بصورة كاملة وبموجب ذلك أصبح وضع وتصحيح االمتحانات يتم داخدل السدودان
بعدددما كددان يددتم فددي بريطانيددا بموجددب نظددام شددهادة كمبددردج .لكددن اسددتمرت طباعددة
االمتحانات ببريطانيا نسبة لعدم توفر إمكانات الطباعة محليا بالسدودان ،واسدتمرت
طباعة الشهادة المدرسية السودانية في بريطانيا حتى العام 1970م .
()1
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بعدد هددذا التطدور المتالحددق فددي نظدام االمتحانددات وبازديداد األعددداد المتقدمددة
لاللتحدداق بمؤسسددات التعلدديم العددالي تغيددر نظددام القبددول .وقددد ذكددرت سددعاد إبددراهيم
عيسى:
(أصبحت شروط القبول لمؤسسات التعليم العدالي تتطلدب أن يسدتوفى التلميدذ
شرطين هما:
أوال :على التلميذ المتقدم لاللتحاق بالجامعدات والمعاهدد العليدا أن يسدتوفي شدرطين
أحدهما شرط عام واآلخر شرط خاص .أما الشرط العام يتطلب من التلميذ اآلتي:
 /1إحراز النجاح في الشهادة المدرسية السودانية.
 /2الحصول على تقدير جيد في خمس مواد من بينها اللغة اإلنجليزية وفي امتحدان
واحد.
أما الشرط الخاص فيتمثل في اآلتي:
 /1أن يحددرز التلميددذ الشددرط الخدداص بالكليددة التددي يرغددب فددي االلتحدداق بهددا والددذي
يمثلدده حصددوله علددى تقدددير جيددد فدددي ثددالث مددواد مخصصددة للمجمددوع التنافسدددي
( )Boxingلتلك الكلية.
 /2يتم الحصول على المجموع التنافسي من مجموع أحسدن ثالثدة مدواد مدن المدواد
المحددة لكل كلية.
أمددا إذا اسددتوفى التلميددذ الشددرطين العددام والخدداص وحصددل علددى المجمددوع
التنافسي للكلية التي يرغب فيها ،ولكنه لم يحدرز النجداح فدي مدادة اللغدة اإلنجليزيدة
فإن ذلك ال يمنع قبول التلميذ بدأي مدن مؤسسدات التعلديم العدالي ،شدريطة أن يجلدس
المتحان الحق في اللغة اإلنجليزية يتم عقده بجامعة الخرطوم.
وإذا إذا اسدددتوفى التلميدددذ الشدددروط العامدددة بنجاحددده فدددي الشدددهادة المدرسدددية
السودانية وحصوله على تقدير جيد في خمس مواد من بينها اللغة اإلنجليزية ،غيدر
أنه لم يوفق في الحصول على مجموع القبول للكلية المحددة التي يرغب فيها ،فإنده
يحددق لدده أن يجلددس فددي أعددوام الحقددة لددبعض مددواد الشددهادة الثانويددة مددع التالميددذ
الجالسين لها وذلك بغرض ترفيع شهادته وهو ما سمي بنظام تحسين الشهادة أو مدا
يطلق عليه التالميذ بنظام (ترقيع الشهادة) وهو ذات النظام الذي كان ساريا بالنسبة
لشهادة كمبردج.
يتم حساب المجمدوع التنافسدي لمثدل هدؤالء التالميدذ بدأن يختدار لهدم مجمدوع
أفضل ثالث مواد من بين مجموعدة مدواد الشدهادة التدي جلسدوا المتحاناتهدا ،مدا دام
أولئك التالميذ قد استوفوا الشروط العامة)(.)1

()1

سعاد إبراهيم عيسى ،مرجع سابق ،ص .78 – 77

الحقا ألغدي شدرط النجداح فدي اللغدة اإلنجليزيدة بموجدب قدانون عدام 1962م
وأصددبح القبددول يددتم فددي كليددات ومؤسسددات التعلدديم العددالي شددريطة أن يددتم الجلددوس
المتحان اللغة اإلنجليزية فيما بعد بالكلية واستمر ذلك النظام حتى عام 1971م فدي
الكليات األدبية وحتدى عدام 1980م فدي الكليدات العمليدة حيدث تدم إلغداؤه .أمدا نظدام
ترفيع الشهادة فقد استمر حتى عام 1977م وتم إيقافه بعد ذلك.
وقد تم تعديل قوانين القبول وأصدبحت تعدرف بقدوانين القبدول المعدلدة والتدي
بموجبها الغي نظام (جيد في خمس مواد) وأصبح الشرط هو النجاح فقدط ممدا أتداح
قدرا من المنافسة بين الطالب وتم تعديل مواد المنافسة مدن ثدالث مدواد إلدى خمدس
مواد .أدى هذا النظام المعدل إلى زيادة عدد المقبولين بمؤسسات التعليم العالي.
أمدددا داخدددل مؤسسدددات التعلددديم العدددالي فهنالدددك نظدددم لقبدددول الطدددالب داخليدددا
وتددوزيعهم للكليددات بأنواعهددا المختلفددة حسددب تخصصدداتهم ووفددق شددروط محددددة
تحددها المؤسسة .وفي فترات الحقدة سداد تغييدر كبيدر فدي كيفيدة القبدول بمؤسسدات
التعليم العالي تبعا لمقتضيات الحاجة التعليميدة واالقتصدادية وغيرهدا وقدد تدم إنشداء
مؤسسات جديدة منها:
 .1كلية التمريض العالي 1976م.
 .2كلية الصحة 1976م.
 .3معهد الموسيقى والمسرح 1976م.
 .4كلية الهندسة الميكانيكية – بعطبرة 1976م.
 .5كلية أبو نعامة للزراعة والموارد الطبيعية 1976م.
 .6كلية الزراعة والموارد الطبيعية – بأبو حراز 1976م.
 .7المعهد العالي للتربية الرياضية 1978م
 .8كلية القرآن الكريم 1981م.
 .9جامعة جوبا 1977م ،وقد بدأت بثالث كليات:
أ /كلية الموارد الطبيعية .ب /كليددددة الدراسددددات االجتماعيددددة والبيئددددة .ج /كليددددة
التربية.
 .10جامعة الجزيرة 1978م ،وقد بدأت بأربع كليات:
ب /كلية العلوم الزراعية.
أ  /كلية العلوم الطبية.
د /كلية العلوم االجتماعية.
ج /كلية العلوم والتكنولوجيا.
 .11أكاديمية نميري العسكرية 1982م.
 .12جامعة أم درمان األهلية 1986م ،تم افتتاحها بصورة رسمية.
هذا وقد عقد المؤتمر القومي للتعليم فدي الفتدرة مدن  16 -8ديسدمبر 1982م
وقد خرج المؤتمر بمجموعة توصيات منها:
 .1التوصيات الخاصة بالتعليم العام ذات الصلة بالتعليم العالي.

 .2التعليم الفني واالهتمام بتطويره.
 .3توصيات التعليم العالي وأولها ما يخص التمويل.
 .4توصدديات فددي مجددال الطاقددة االسددتيعابية لمؤسسددات التعلدديم الع دالي بمددا يواكددب
التنمية واحتياجاتها من الكوادر المدربة.
 .5توصددديات فدددي مجدددال االسدددتقرار فدددي البيئدددة الجامعيدددة وذلدددك بتدددوفير الرعايدددة
االجتماعية واإلرشاد.
 .6توصدديات فددي مجددال المؤسسددات التعليميددة باعتبارهددا مؤسسددات اسددتثمارية لهددا
ميزانيتها التي يجب على الدولة اإليفاء بها.
 .7توصيات في مجال األساتذة في العمل على تحسين شروط الخدمة بالنسبة لهم.
أما من ناحية التطور الكمي في أعداد الطالب أوردت سعاد إبراهيم عيسى:
(ظلت جامعة الخرطوم وبصورة واضحة خالل الفترة المحدددة تحدافظ علدى
أعددداد الطددالب اللهددم إال مددن بعددض الزيددادات القليلددة هنددا وهنالددك ،باسددتثناء العددام
1978/77م حيث ارتفع عدد طالبها بمقددار  363مشدكال نسدبة  %9كدأعلى نسدبة
بلغتها الزيادة في أعداد الطالب بجامعة الخرطدوم خدالل الفتدرة المحدددة)( .)1تعتبدر
الزيددادة المشددار إليهددا وهددي نسددبة  %9ضددعيفة جدددا بالنسددبة لألعددداد الكبيددرة مددن
الناجحين الذين لم يجدوا فرصة االلتحاق بالجامعة.
من القرارات السياسية التي أثرت في التعليم العالي وكانت سلبا عليه:
 /1قدددرار تعريدددب المنددداهج فدددي عدددام 1965م والدددذي أدى إلدددى ضدددعف فدددي اللغدددة
اإلنجليزية لدى الطالب علما بان مؤسسات التعليم العدالي تدتم فيهدا عمليدة التددريس
باللغة اإلنجليزية وجميع المراجع ،ما عدا التربية اإلسدالمية واللغدة العربيدة ،كاندت
باللغة اإلنجليزية.
 /2السلم التعليمي المطبدق حتدى عدام  )3 + 3 + 6 (1971ومدن سدلبياته لدم تعد َّدل
المندداهج التعليميددة ولددم تغيددر ،كمددا أن المؤسسددات التعليميددة لددم تهيددأ لددذلك وأيضددا لددم
يؤهددل المعلددم ولددم يدددرب لهددذا الددنمط الجديددد مددن السددلم ،كمددا أن اإلمكانددات الالزمددة
لتنفيذ السلم غير متوفرة بالمستوى المطلوب ،زد على ذلك لم توفر المباني الالزمة
وغير ذلك من المتطلبات التعليمية.
هذه السلبيات برمتها أثرت علدى أداء الطالدب الجدامعي واسدتيعابه ،كمدا أنهدا
أنتجت ضعفا عاما في مؤسسات التعليم العام ال زال يالحقها حتى اآلن.
في فترات متالحقة وبعد التزايد السكاني الكثيف فدي جميدع أنحداء الدبالد وتولدد الرغبدة
فدددي التعلددديم العدددالي فدددي بقددداع السدددودان المختلفدددة ،تدددم إنشددداء كثيدددر مدددن الجامعدددات والكليدددات
ومؤسسددات التعلدديم العددالي حتددى أندده غطددى كددل أنحدداء الددبالد ،ورغددم ذلددك الكددم الهائددل مددن
()1
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المؤسسات إال أنه لم يف حتى اآلن بتلبية كدل رغبدات الدراغبين فدي التعلديم مدن النداجحين مدن
حملدددة الشدددهادة السدددودانية ويعدددزى ذلدددك لكثيدددر مدددن الضدددوابط الصدددارمة فدددي عمليدددة القبدددول
بالجامعددات ونوعيددة المندداهج الملزمددة للطالددب لالنخددراط فددي دراسددتها رغددب فددي ذلددك أم لددم
يرغب.

أوجه القصور التي تواجه نظام التعليم التقليدي :
وجد خبراء التعليم وعلماء التربية في نظام التعليم عن بعد مخرجا من
عثرات وسلبيات نظام التعليم التقليدي من حيث أن هذا النظام أحدث تغييرا نحو
األفضل في أساليب التعليم ،كما أنه أحدث ضجة في نظم التعليم في مختلف دول
العالم حيث أنه وفر فرصا أوسع في إثراء العملية التعليمية وأصبح أمر تطبيق
نظام التعليم عن بعد ضروريا في المدارس والجامعات ،ولم يعد ممكنا تجاوز نظام
التعليم عن بعد ،إذ أنه يعمل على معالجة السلبيات التي عمت نظام التعليم التقليدي،
وذلك باستخدامه لوسائط تكنولوجية متعددة في العملية التعليمية والتي تساعد في
توصيل المادة الدراسية للمتعلمين في مواقعهم ،مهما كانت بعيدة أو صعبة
الوصول ،إذ أن وسائط االتصال أصبحت جزءا من المادة الدراسية وليست معينا
أو مساندا أو لالستمتاع وملء الفراغ كما هو في نظام التعليم التقليدي.
أنه وبعد السرد الوافي الذي ورد في الصفحات السابقة فيما يخص نظام
التعليم التقليدي بالسودان  ،وكذلك مما ورد بخصوص نظام التعليم عن بعد في
السودان ،يمكن صياغة كيفية تجاوز أوجه القصور ،المشار إليها،عن طريق نظام
التعليم عن بعد.
مساه عامة:
 .1يحتاج نظام التعليم التقليدي لمنشآت مثل القاعات والمعامل والمكاتب والصاالت
والمرافددددق العامددددة والبوفيدددده والحدددددائق والميددددادين والمعدددددات الرياضددددية والفنيددددة
والزراعية وما إلى ذلك الكثيدر حيدث يعتبدر ذلدك أحدد مقومدات التعلديم التقليددي فدي
السودان
 .2وجود المتعلم داخل القاعات أو الفصول أو المؤسسات ضرورة حتمية للتواصل
مع المعلم في ذات الوقت ً لتتم العملية التعليمية
 .3المعلددم هددو محددور العمليددة التعليميددة فددي نظددام التعلدديم التقليدددي وهددو الددذي يوجدده
المعرفة للمتعلم والمتعلم يتلقى مدن المعلدم وجهدا لوجده وهدو مدا يعدرف بدالتعليم الدو
جاهي.
 .4ال يوفر نظام التعليم التقليدي التعليم لكل فئات المجتمع
 . 5يعددداني نظدددام التعلددديم التقليددددي مدددن وجدددود ميزانيدددات ضدددعيفة تدددؤدي إلدددى عددددم
االستقرار ا

 . 6ال يوفر نظام التعليم التقليددي التعلديم ألولئدك الموجدودين فدي المنداطق النائيدة أو
الوعرة أو للرحل على اختالف مواقعهم.
 .7وقفت العادات والتقاليد عائقا كبيرا في سبيل تعليم المدرأة باعتبارهدا جدزءا هامدا
فدددي المجتمدددع وذلدددك بحرمانهدددا مدددن االلتحددداق بالمددددارس أو المؤسسدددات التعليميدددة
التقليدية.
 .8عجز مؤسسات نظام التعليم التقليدي عن تلبية ومواجهة الطلب المتزايد للتعليم.
 .9عجدددز مؤسسدددات نظدددام التعلددديم التقليددددي عدددن تحقيدددق مبددددئي تكدددافؤ الفدددرص
وديمقراطية التعليم
 .10عدددم االنضددباط والمسددئولية مددن العدداملين فددي نظددام التعلدديم التقليدددي لضددعف
األجور وتأخير صرفها أحيانا وعدم التحفيز.
.11قلة األنماط البشرية المؤهلة والمدربة
في المنهج:
 .1المنهج غير شامل ليمثل كل أنماط الثقافة السودانية.
 .2بطء إعداد وتعديل وتطوير المدنهج ممدا يجعلده غيدر مواكدب للتغيدرات السدريعة
في الحياة التي تطرأ عالميا.
 .3ندرة خبراء المناهج مما يجعل المنهج أقل فاعلية وشمولية.
 .4تجريب المنهج يتم في حدود ضيقة ولفترات زمنية محدودة.
 .5عدم تدريب المعلمين على المنهج الجديد قبدل أو فدي حينده ،ويدتم التددريب أثنداء
تنفيذ المنهج مما يجعل ذلك سلبا عليه.
 .6المواد الدراسية التي يقدمها محدودة وحجمها المعرفي ال يفي بحاجة الفرد.
 .7ال يشارب المعلم في وضعه.

في الكتا ،المدرسي:
 .1نوعية الورق المستخدم في الكتب الدراسية ال يعمدر لعددم جودتده ممدا قدد يدؤدي
إلددى ضددياع أجددزاء مددن المددادة الدراسددية بفعددل التمزيددق والتلددف والمشدداركة بددين
المتعلمين في كتاب واحد.
 .2ال يتوفر الكتداب المدرسدي لددى المتعلمدين جمديعهم وذلدك لقلدة اإلمكاندات وكبدر
عدد المتعلمين.
 .3ال يوجد كتاب مرشد للمعلمين أو مراجع للمواد الدراسية للمتعلمين أو المعلمين.

 .4المددادة الدراسددية غيددر مقنعددة للمتعلمددين فددي بعددض المددواد لغويددا أو عمليددا ألنهددا
مفروضة عليهم فرضا.
 .5توجد بالكتاب المدرسي دائما أخطاء لغوية وعلمية.
 .6ال يمكن للمتعلم االعتماد على الكتاب بدون معلم ألنه لم يصمم للتعليم الذاتي.
 .7ال يتعلم المتعلم تعليما ذاتيا بل يعتمد على المعلم في المقام األول مباشرة.
 .8الكتدداب يقيددد المعلددم والمددتعلم بالمعددارف الموجددودة فيدده وال يتدديح لهمددا فرصددة
االبتكار أو تلقي معارف جديدة.
 .9يشجع المتعلم على الحفظ أكثر من الفهم.
 .10في كثير من الكتب ال تتماشى اللغة التي كتبت بهدا المدادة الدراسدية مدع إدراب
المتعلم اللغوي حسب العمر والمرحلة.
 .11ال تتمتع المادة الدراسية بالموضوعية فهي أما واسعة جدا أو مختصرة.
 .12ال تراعدددى الفدددروق الفرديدددة فدددي إعدددداد المدددادة الدراسدددية إنمدددا توضدددع المدددادة
لمجموعة افتراضية من المتعلمين.
 .13الكتاب هو وسيلة المتعلم الرئيسية في عملية التعليم.
لدى الطالب:
 .1يتم فيه قبول الطالب في الجامعات بشرط المنافسة لحاملي الشهادة السودانية.
 .2يددتم اسددتيعاب أعددداد محدددودة مددن الطددالب حسددب حاجددة الكليددات فددي الجامعددات
والمؤسسات التعليمية األخرى.
 .3توفير فرص التعليم لألطفال ومن هم فدي سدن المراهقدة وهدي تشدمل الفتدرة مدن
التعليم قبل المدرسي إلى التعليم الجامعي وال يهتم بمن هم خارج سن الدراسة.
 .4أعداد المتعلمين محدودة بمؤسسات نظام التعليم التقليدي.
 .5ال يستوعب كل من هم في سن التعليم.
 .6مؤسسات التعليم العالي ال تستوعب كل الناجحين في الشهادة السودانية.
 .7يتقيد الطالب بالحضور للمؤسسة التعليمية طيلة الفترة الدراسية.
 .8يعتمد الطالب على التلقين والحفظ واالسترجاع.
 9يتحمل الطالب نفقات التنقل واإلعاشة والسكن.
 .10الفترة الدراسية قصيرة إذا ما قورنت بطول حياة الفرد.
 .11ال شيء يغني عن عدم توفر المعلم أمام المتعلم أثناء عملية التعليم.
 .12ال ينمي في المتعلم مهارات سوى مهارات تقليدية بالية.
 .13ال يتمتع المتعلم بالحرية والديمقراطية في عملية التعليم.
 .14ال يفسح مجاال للمتعلم للنقاش وإبداء الرأي في حل المشكالت.
 .15ال يتدديح للمددتعلم الددزمن الددذي يجعل ده يسددتوعب المددادة الدراسددية حسددب قدراتدده
وإنما يفرض ذلك عليه فرضا.

 .16ال يمكن للمتعلم أن يتوقف عن الدراسة ويقطعها لظروف خاصة به ثدم يكملهدا
متى ما كان قادرا على االنخراط في الدراسة بل هو مقيد بزمن محدد.
 .17ليس للمتعلم الحرية في اختيار مجال التخصص الذي يريد الدراسدة فيده وإنمدا
نسبته التي تحصل عليها ونوعية المدواد الدراسدية التدي نجدح فيهدا تحددد موقعده فدي
التعليم العالي.
 .18المتعلم في التعليم العدام والتعلديم العدالي مقيدد بعمدر محددد لاللتحداق بالمؤسسدة
التعليمية.
 .19المتعلم في هذا النظام ملزم بالتواجد في زمن محدد وبطريقة محددة.
 .20قد يتعرض المتعلم في هذا النظام للضغوط النفسية من المعلمين أو الزمالء أو
البيئة التعليمية وما إلى ذلك مما يؤثر على تحصيله.
 .21نسبة لالكتظاظ بقاعات الدرس أو الفصول يصدبح ذهدن المدتعلم مشدتتا ينقصده
التركيز فتشوب العملية التعليمية بعض السلبيات.
 .22تأخر المعلمين عدن الدزمن المحددد إللقداء الددروس أو نتيجدة العجدز فدي أعدداد
المعلمددين تصدداب العمليددة التعليميددة بالخلددل ممددا يددؤثر علددى تنفيددذ المددنهج بالكيفيددة
والسرعة المطلوبة.
 .23فددي هددذا النظددام يتددأثر المددتعلم فددي دراسددته بالمناسددبات الطارئددة واإلضددرابات
والمظاهرات وغير ذلك مما هو طارئ رسمي أو غير رسدمي إذ يقتطدع ذلدك زمندا
من زمن دراسته.
 .24في نظام التعليم التقليدي تستفحل مشكلة الفروق الفردية بين الطدالب والتدي ال
يوفر نظام التعليم التقليدي لها حال.
في تدريب المعلمين:
إن سةلبيات تةدريب المعلمةةين واإلداريةين تعةود سةةلباأ علةى العمليةة التعليميةةة كمةا ذكةر ذلة

سابقاأ وفي نظام التعليم التقليدي يالحظ عدد من السلبيات في عملية التدريب .

 .1أعددداد المعلمددين واإلداريددين غيددر المدددربين كبيددرة جدددا (مقابلددة إدارة التدددريب
والية الخرطوم 2005م).
 .2عجددز نظددام التعلدديم عددن تدددريب العدددد الكددافي مددن المعلمددين بددالطرق التقليديددة
المتبعة.
 .3يستغرق تدريب المعلمين عن طريق هذا النظام وقتا كبيرا .
 .4يتعذر حضور المعلمين المتواجدين في المناطق النائية إلى موقع التددريب فدي
المدن.
 .5عند بداية فترة عملية التددريب للمعلمدين يحددث ذلدك فراغدا كبيدرا فدي المددارس
وملة الحصص وذلك بانشغال المعلمين بالتدريب وبعدهم عن مدارسهم مما يتطلب
إيجاد البديل لهم في بعض األحيان.

 .6ال يمكن لنظام التعليم التقليدي تدريب كل المعلمين في وقت واحد.
 .7يعتبر هذا التدريب عن طريق نظام التعليم التقليدي ذو كلفة عالية مما يكلفده فدي
اإلعداد للقاعات والسكن والتنقل واإلعاشة وغير ذلك.
 . 8التدددريب الددذي يددتم عددن طريددق نظددام التعلدديم التقليدددي قليددل الفاعليددة نسددبة لندددرة
المدربين المختصين.
 .9اإلمكانددات الماديددة لددإلدارات التعليميددة تعددوق عمليددة تدددريب أعددداد كبيددرة مددن
المعلمين أو إتاحة فرصة تدريب فعال لعدد منهم.
.10ال تتوافر لنظام التعليم التقليدي الوسائل والوسائط الالزمة للتدريب في المواقدع
المختلفة وهذا يقلل من فعاليته.
 . 11عدد كبير من المعلمين يعتبرون عملية التدريب هدذه مضديعة للوقدت الدذي هدم
في حاجة له للتكسب وتحسين الحال ،وعليه فهم ال يحضرون لموقع التدريب أو لن
يستفيدوا منه كثيرا لعدم قناعتهم بجدواه في حالة حضورهم.
 .12توفير اختصاصيين بصفة مستديمة في مواقع التدريب يكلف كثيرا.
 .13عملية تشييد وتجهيز القاعات والمواقدع والمعامدل للتددريب فدي مواقدع مختلفدة
كثيرة الكلفة في نظام التعليم التقليدي.
 .14يتعرض المتدربون في مواقع التدريب في المدن إلدى ضدغوط عددم االسدتقرار
فتؤثر في تدريبهم بنظام التعليم التقليدي.
 .15تعدد جهات الصرف بالنسبة للمعلم المتدرب كالصرف على األسدرة والسدكن،
والمواصالت واإلعاشة.
 .16يفقد المعلم المتدرب بعض األعمال الجانبيدة التدي كدان يمارسدها والتدي تسداعد
في زيادة دخله.
في اإلدارا التعليمية:
 .1اإلدارات التعليمية في نظام التعلةيم التقليةدي تتمتةع بكثيةر مةن أوجةه القصةور ممةا يعةد سةلباأ
على العملية التعليمية.

 .2يتم اختيار اإلدارات من أشخاص غير مدربين أو من غير ذوي الخبرة  ،أو من
أشخاص مطيعين يطبقون سياسات تملى عليهم.
 .3اإلدارات معظمها من أولئك اللذين ينفذون القرارات العليا فقط.
 .4اإلدارات التعليمية ال تطبق اللوائح في كثير من األحيان.
 .5اإلدارات التعليميددة معظمهددا غيددر قددادر علددى االبتكددار والحددس اإلبددداعي غيددر
متوفر لديها.
 .6معظددم القددرارات التددي تتخددذ مددن جانددب اإلدارة التعليميددة سددلبية تضددر بالعمليددة
التعليمية وذلك لعدم كفاءتها.

.7اهتمام اإلدارات التعليمية في نظام التعليم التقليدي بالمسائل األكاديميدة والعلميدة
قليل.
 .8تهددتم اإلدارات التعليميددة فددي نظددام التعلدديم التقليدددي بتغطيددة المقددررات رغددم مددا
تتميز به من خلل في الوقت المحدد لها.
 .9اإلدارات التعليميددة فددي نظددام التعلدديم التقليدددي أصددبحت مهامهددا هامشددية بالنسددبة
للعملية التعليمية فانصب اهتمامها في جمع الرسوم والتبرعات والمسداهمات وبندود
الصددرف وتلقددي التكدداليف مددن الرؤسدداء وتنفيددذها وحضددور االجتماعددات المتكددررة
التي ال تخرج عن نطاق السلبيات والقرارات غير الفعالة .
 .10إن أعددداد اإلداريددين الكبيددرة فددي نظددام التعلدديم التقليدددي ومتطلبدداتهم واإلنفدداق
عليهم يعد عبئا ماليا كبيرا ذو كلفة عالية.
 .11نظام التعليم التقليدي وبما يتمتع به مدن رقابدة ومتابعدة للمناشدط اإلداريدة يتديح
فرصة التسداهل وعددم االنضدباط والتسديب مدع عددم االهتمدام مدن ناحيدة اإلداريدين
بالعملية التعليمية أو العمل اإلداري.
لدى المعلمين:
 .1العمل في فصول وقاعات مكتظدة بدالمتعلمين يصدل عدددهم فدي بعدض األوقدات
إلى  130متعلما فدي مسداحة فصدل عاديدة  4 × 6أمتدار أو أقدل مدن ذلدك ممدا يخدل
بتركيز المعلم ومدى متابعته لكل المتعلمدين داخدل الفصدل ويدؤثر ذلدك تدأثيرا سدلبيا
على العملية التعليمية وعلى المعلم نفسه.
 .2هنالدددك إفدددرازات للظدددروف االجتماعيدددة أو االقتصدددادية السددديئة لدددبعض أسدددر
المتعلمين والتي يتعاطف معها المعلم وتشغله كثيرا عن أداء واجباته العلمية.
 .3ال يوفر نظدام التعلديم التقليددي الوسدائط والوسدائل الالزمدة فدي العمليدة التعليميدة
وذلك مما يعاني منه المعلم معاناة كبيرة تؤثر على عطائه وتوصيل المادة الدراسية
للمتعلمين.
 . 4وجددود إدارات تعليميددة ال تمتلددك الخبددرة الكافيددة أو غيددر مؤهلددة أو غيددر مدربددة
تؤثر على وضع المعلمين المهني واألكاديمي والفني.
 .5عدم اكتمال البنية األساسية بالمدارس والمؤسسات التعليمية يؤثر على استقرار
وعطاء المعلم.
 .6عدم وجود معامل مؤهلة يقلق المعلم كثيرا ويدؤثر فدي أدائده وبالدذات فدي مجدال
العلوم واللغات.
 .7بيئات المدارس غير السليمة تؤثر على عطداء المعلدم بمدا يدنعكس عليده مدن أثدر
نفسي سلبي.
 .8لم يتلق المعلم إعدادا جيدا وتأهيال كامال بكليات التربية فينعكس ذلك علدى أدائده
ومن ثم على العملية التعليمية سلبا.

 .9يتلقى المعلم في هذا النظام التدريب والمتابعة على يد مدوجهين غيدر مدؤهلين أو
مدربين للقيام بهذه المهمة مما يزيد من مشكالته ويؤثر على أدائه.
 .10ظددروف المعلددم االجتماعيددة واالقتصددادية السدديئة التددي يعيشددها تددؤثر فددي أدائدده
وعطائه.
 . 11ضعف عملية التدريب في نظام التعلديم التقليددي وعددم األخدذ بعمليدة التددريب
المستمر بمعناه الحقيقي يعد قصورا في نظام التعليم.
 .12التددداخالت القائمددة بددين إدارات التعلدديم ومجددالس اآلبدداء فيمددا يخددص األعبدداء
اإلدارية تؤثر كثيرا على المعلم من حيث وضعه كمعلم وأدائه وانتمائه اإلداري.

نظام التعليم عن بعد
مفهوم التعليم عن بعد ومدى تطبيقه في السودان
التعلدديم عددن بعددد أسددلوب مددن أسدداليب التعلدديم الددذاتي وهددو تعلدديم سددابق للتعلدديم
التقليدددي أو المدرسددي -أدى إلددى تعزيددز نظددام التعلدديم المفتددوح Open Learning
والتعلدديم المسددتمر  Continuous Learningوهددو يعتبددر تطددويرا لنظددام التعلدديم
بالمراسلة والدذي يعتبدر بددايات التعلديم عدن بعدد والدذي نمدا وترعدرع فدي بريطانيدا
ومسددتعمراتها وبقيددة بلدددان العددالم وانتشددر انتشددارا واسددعا وخاصددة بددين الحددربين
العالميتين األولى والثانية ،وبعدها أيضدا حيدث طدرأ عليده تطدور كبيدر فدي محتدوى
المادة الدراسية وتصميمها وطرق تقويمها وخاصة بعد التطور الملحوظ في وسائط
التكنولوجيا الحديثة والتي تعتبر الركائز األولى في تقدم وتطور التعليم عن بعد.
وقددد جدداء كغيددره مددن االتجاهددات الحديثددة فددي التربيددة والتعلدديم والتددي عنيددت
بمواجهددة الزيددادة الهائلددة فددي حجددم المعددارف اإلنسددانية والتطددور العلمددي ودخددول
التكنولوجيا مجاالت الحياة.
(كما أنه أسلوب فعال في توفير فرص التعلم وإثدراء الخبدرات أمدام العداملين
الذين ال يستطيعون االنقطاع عدن العمدل والتفدرغ للدتعلم ،الدذين حرمدوا مدن التعلديم
النظامي)(.)1
تددتم دائمددا المواجهددة بددين المعلددم والمددتعلم فددي نظددام التعلدديم التقليدددي وهددو مددا
يعرف بالتعليم الوجاهي ،ويكدون ذلدك فدي قاعدات الددرس أو المحاضدرة أو فدي أي
موقع تعليمي يجمع بين المعلم والمتعلم في وقت واحد ،أما في نظام التعليم عن بعدد
فإن الوسائط السمعية والبصرية أو السمعية البصرية مثل الراديو والتلفداز والفيدديو
والحاسب اآللي ،تحل محدل المعلدم الدذي يكدون فدي الغالدب بعيددا عدن المدتعلم أثنداء
العملية التعليمية .أما في الفرق ما بين نظام التعليم التقليددي ونظدام التعلديم عدن بعدد
فيقول الدكتور على عثمان( :هو في تنظيم توصيل العلم والمعرفدة إلدى طالدب بعيدد
عددن المؤسسددة التعليميددة ال يسددتطيع أن يتفددرغ لطلددب العلددم كمددا يسددتطيع زميلدده فددي
النظام المدرسي)(.)1
إن نظام التعليم عن بعد مثله مثل نظام التعليم التقليدي هو تعليم نظامي منظم
وليس كما يصفه البعض بأنه تعليم غيدر نظدامي وقدد قدال م .خالدد حسدنين( :التعلديم
()1
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عن بعد هدو نظدام تعليمدي نظدامي ومدنظم ،يعندي إنجداز العمليدة التعليميدة دون لقداء
فعلي بين المعلم والدارس ،أي أن تقوم الجهة التعليمية (الجامعة ،المدرسة ،المعلدم،
…) باعتمداد (الدددارس) ضدمن (منهدداج محددد وشددروط خاصدة) ومنحدده شدهادة فددي
حال نجاحه بالوفاء بمتطلباتهدا .أمدا لمداذا قلندا أنده تعلديم نظدامي فدألن الددارس يبقدي
على صلة مع الجامعة بشكل مسدتمر عبدر مراكزهدا الدراسدية /التعليميدة ،ويخضدع
للمتابعددة والتقددويم المسددتمرين مددن قبلهددا ،أمددا كوندده تعليمددا منظمددا فألندده لدديس تعليمدا
عرضيا ،وإنما هو تعليم هادف للحصول على شهادة بعد استيفاء الشروط)(.)2
يتم نظام التعلديم عدن بعدد والمدتعلم فدي مندأى عدن المؤسسدات التعليميدة ومدن
غيددر احتكدداب مباشددر ومواجهددة بيندده وبددين المعلددم أثندداء العمليددة التعليميددة إال نددادرا،
وبمعندددى آخدددر فدددإن المدددتعلم ال يلتدددزم بالتواجدددد والجلدددوس فدددي قاعدددات الددددرس أو
المحاضرات إنما تصل إليه المادة الدراسية في موقعه بدل أن يصدل هدو إلدى مكدان
المددادة الدراسددية .ويكددون ذلددك تحددت رعايددة منظمددة أو مؤسسددة تعليميددة يددتم عبرهددا
التسجيل لاللتحاق بنظام الدراسدة عدن بعدد وتسدتخدم هدذه المنظمدات أو المؤسسدات
وسائط االتصال بشتى أنواعها باعتبار أن االتصال نظام ومن المعدروف أن عمليدة
االتصال تتم عبر خطوات معينة تتكون من /1 :مرسل  /2رسددددالة عبددددر قنددددداة
اتصال  /3مستقبل ،تتخللها االستجابة أو التغذية الراجعة وعمليات التشويش ومدى
صالحية أجهدزة التوصديل والوضدوح وسدالمة البصدر مدع سدالمة السدمع .نجدد فدي
العملية التعليمية نجد أنه كلما تحسن نظام االتصال كلمدا تحسدنت العمليدة التعليميدة.
أمددا نحددن اآلن فنعدديش زمانددا أصددبحت فيدده عمليددة االتصددال عمليددة تفاعليددة فددي ذات
الوقت مثلما يحدث في التعليم اإللكتروني أو التعليم االفتراضي.
عددادة مددا يددتم اختيددار الوسددائط حسددب موقددع المددتعلم وظروفدده وذلددك لتسددهيل
عملية توصديل المدادة الدراسدية للمدتعلم للتأكدد مدن عمليدة نجداح التعلديم عدن طريدق
نظام التعليم عن بعد.
إن القددول بددان نظددام التعلدديم عددن بعددد هددو نمددط مددن أنمدداط التعلدديم الددذاتي قددول
صحيح ،إذ أن المتعلم ووفق برامج هذا النمط من التعليم يعتمد اعتمدادا أساسديا عدل
نفسدده وبحددد أدنددى مددن إشددراف المعلددم ويمكددن القددول إن المددتعلم هددو محددور العمليددة
التعليمية وليس المعلم كما كان معروفا في السابق في نظام التعليم التقليدي ،ويعتمدد
المتعلم في ذلك النوع من التعليم على مدى استخدامه لوسائط التقنية المتعددة بكفاءة
وبحسب ما تقتضيه العملية التعليمية .وتاريخيا نجد أن اإلنسان ولفترات طويلة مدن
تأريخه قبل ظهور التعليم النظامي والمدارس ،يعلم نفسه بنفسه من خالل المالحظة
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والتقليد والممارسة في بيئتده وبيتده ومدن آبائده ومجتمعده اللصديق وغالبدا مدا يمدتهن
االبن مهنة أبيه.
ينغمس في هذا النمط من نظام التعليم كل راغب في التعليم بغض النظر عن
العمر أو المؤهل الدذي يتأهدل بده فدي االلتحداق بركدب نظدام التعلديم التقليددي والدذي
يقف عائقا دون تحقيق طموحات الناجحين من ذوي النسب المنخفضة.
يقول أ .د .مختار عثمان الصديق:
(إن التعلدديم عددن بعددد لدديس شددكال واحدددا بددل هددو أشددكال متعددددة وممارسددات
متنوعدددة ويختلدددف عدددن التعلددديم التقليددددي كثيدددرا فدددي طريقتددده ،حيدددث يعتمدددد األول
(التقليدي) الطريقدة المباشدرة فدي الصدفوف التدي تجمدع بدين المعلدم والمدتعلم ،وهندا
يفصددل بينهمددا ويسددتعيض عددن ذلددك بوسددائط متعددددة لتحقيددق االتصددال والتواصددل
بينهما من جهة وبين المتعلم والمؤسسة من جهة أخرى وذلك بهدف رعايدة المدتعلم
ومتابعة تقدمه ،وتذليل الصعاب بصفة مستمرة عن طريقه ،وكل ذلك بهدف إعانتده
على بلوغ األهداف المرجوة وكسدر عزلتده وتشدجيعه باضدطراد وخاصدة فدي نمدط
التعليم المفتوح)(.)1
وقد أورد أحمد إسماعيل حجي فيما يخص مؤسسات التعليم عن بعد اآلتي:
( /1االنفصال شبه الدائم بين المعلم والمتعلم طوال عملية التعلم وهو ما يميدزه عدن
التعليم التقليدي.
 /2تأثير المؤسسدة التعليميدة فدي تصدميم التعلديم تخطيطدا وتنظيمدا وإعددادا وتقدديما
ودعما للمتعلم وهو ما يميزه عن البرامج الدراسية المستقلة.
 /3استخدام وسائط تكنولوجية لتقديم محتوى البرندامج التعليمدي ،واالهتمدام بتدوفير
اتصال تفاعلي وهو ما يميزه عن االستخدامات األخرى للتكنولوجيا في التعليم.
 /4التباعد شبه المستمر لمجموعة التعلم أو المتعلمين طوال عمليتي التعلديم والدتعلم
وإن تالقوا عرضا .وبذلك فإنهم يتعلمون فرادى ال جماعات)(.)1
اتخددذ التعلدديم عددن بعددد أسددماء كثيددرة أطلقددت عليدده مثددل التعلدديم بالمراسددلة،
المدرسة المنزلية ،الدراسة المستقلة ،التعليم خارج أسوار الجامعدة ،التعلديم الدذاتي،
تعليم الكبار ،التعليم غير النظامي ،التعليم في الهواء ،التعليم المفتوح ،وهذه التسمية
األخيرة أصبح البعض يطلقها بديال لتعبير التعليم عن بعد ويعبر البعض عن التعليم
المفتوح بأنه أحد السياسات التي تمثل نظدام التعلديم عدن بعدد أي أنده يعتبدر ممارسدة
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تطبيقيددة لنظددام التعلدديم عددن بعددد .ومهمددا كددان فإندده يالحددظ أن هنالددك عمليددة تددرادف
واختالف وتداخل في التعابير التي تطلق على النظامين من التعليم.
ويقول األستاذ أحمد هاشم خليفة( :هناب تداخال عميقا وواضحا بين التعليم عدن بعدد
والتعلدديم المفددتح ،والددراجح فددي تقددديري أن التعلدديم المفتددوح هددو أحددد أبددرز وأنجددح
تطبيقددات وممارسددات نظددام التعلدديم عددن بعددد فددي الواقددع مددن ناحيددة إداريددة وعلميددة
واقتصادية واجتماعية ،بل أكثرها انتشارا وشهرة بالدرجة التدي يجدوز أن نقدول أن
التعليم المفتوح هو الذي أضفى على التعليم عندد بعدد مكانتده ونجاحاتده واالعتدراف
به عالميا من قبل المؤسسات والدول والمجتمعات واألفراد)(.)2
نسبة لما أشرنا إليه من تعريفات مختلفة وفقا لوجهدات النظدر المتبايندة لنظدام
التعليم عن بعد فقد ظهرت تعريفات كثيدرة أخدذت حيدزا مندذ ظهدور هدذا الندوع مدن
التعليم والذي ستظهر في الصفحات الالحقة من هذا البحث .فيما يلي بعضٌ من هذه
التعريفات:
أورد األستاذ ماهر حسن رباح التعريفات اآلتية:
( /1نظام توصيل خاص بالمحتويدات التعليميدة بحيدث يتحقدق الدربط بدين الدارسدين
فددي برنددامج التعلدديم عددن بعددد وبددين المددوارد والمقومددات التعليميددة Education
.Resources
(فرغلي)
( /2تقديم التعليم أو التدريب من خدالل الوسدائل التعليميدة اإللكترونيدة ويشدمل ذلدك
األقمار الصناعية والفيديو واألشرطة الصوتية المسجلة وبرامج الحاسوب)
الجمعية األمريكية للتعليم عن بعد ""USALA
( /3ذلددك النظددام الددذي يشددير إلددى الحدداالت التددي يكددون فيهددا الددتعلم  Learningأو
التعلدديم  ،Teachingطبقددا لألسددلوب الددذي بموجبدده يكددون األسددتاذ والطالددب فددي
منطقتين جغرافيتين مختلفتين)
الجمعية األمريكية للتعليم عن بعد "( "USDLAتعريف مكمل للتعريف السابق)
( /4هو نظام تدريس يربط المتعلمين بالمصادر التعليميةة وهةو يةوفر للمتعلمةين غيةر المةدربين
فةةي ال حةةة طلبةةة المدسسةةات التعليميةةة (غيةةر مةةداومين) وهةةو يعةةزز اليةةرص التعليميةةة للطلبةةة
الحاليين.

إن تطبيق التعليم عن بعد عملية تستخدم فيها المصادر المتاحة وهي عملية
تتطور لتستخدم التقنيات الوليدة).
()2

أ .أحمد هاشم اللليية ،التعليم عن بعد والتعليم الميتوم ،جامعة السودان الميتوحة ،ورقة عمل ،بدون تأريخ ،ص .2

مشروع كاليفورنيا للتعليم عن بعد
”The California distance learning Project “CDLP
( /5إن التعلةةيم عةةن بع ةةد نظةةام موج ةةه أو عمليةةة تة ةربط المتعلمةةين بالمص ةةادر البعيةةدة ،ويمك ةةن
للتعليم عن بعد أن يكون وسيلة التعلم الر يسية أو التكميلية.
شركة AT and T
( /6إيصةةال العلةةم أو التةةدريب بةةدروس تصةةل إلكتروني ةاأ باسةةتلدام القمةةر الصةةناعي ،الييةةديو،
الصةةوت ،الرسةةوم والصةةور ،تكنولوجيةةا الوسةةا ط المتعةةددة ،واألشةةكال األلةةر لل ةتعلم عةةن بعةةد

(من على مسافة).
رابطة الواليات المتحدة للتعليم عن بعد
”The United States distance learning Association “USDLA
( /7التعلةةيم عةةن بعةةد هةةو نظةةام لتوصةةيل الم ةواد واإلمكانيةةات التعليميةةة للدارسةةين فةةي الب ةرامج
التعليمية أو التدريبية دون الحاجة إلى مقابلة المدرسين (.)Face to Face
المدلف)

()1

إضافة لما جار في كتاب (التعليم اإللكتروني) لألستاذ مةاهر حسةن ربةام مةن تعرييةات
فون هنال بعض العلمار الذين أدلةوا بةدلوهم فةي هةذا المضةمار فيمةا يلةي بعضةا مةن تعرييةاتهم
للتعليم عن بعد:
( /8التعلةةيم عةةن بعةةد عا لةةة مةةن طةةرق التعليمةةات ،والتةةي تمةةارس فيهةةا سةةلوكيات التعلةةيم بصةةورة
منيصلة عن سلوكيات التعلم بما في ذل التي تمارس أمام المتعلم في الظروف العادية ولهةذا
فاالتصال بين المعلم والمتعلم يجب أن يوفر بكل الطرق سةوار عةن طريةق الكلمةة المكتوبةة أو
الوسا ط اإللكترونية أو الميكانيكية)
مور 1993 Mooreم
ويقةةول مةةور أيض ةاأ( :يحتةةل المةةتعلم المكةةان األول والتعلةةيم عةةن بعةةد يدكةةد ذاتي ةة المةةتعلم

وفرديتةةه ولةةذل يكةةون تركيةزع علةةى هةةذا الجانةةب والصةةلة بةةين المعلةةم والمةةتعلم ال تةةتم مباشةرة بةةل
بواسطة وسا ل تعليمية سوار كانت مسموعة أو مر ية)(.)2
()1

ماهر حسن ربام ،التعليم اإللكتروني ،عمان ،دار المناهج للنشر والتوزيع 2004م ،ص .17-16
()2
More. M. On Atherory of independent study. In sewort, kegan 8 hoimberg (eds) distance
education international prespectives. 1983.

( /9كافةةة أشةةكال الد ارسةةة علةةى كةةل المسةةتويات والتةةي ال تتوقةةف علةةى وجةةود األسةةتاذ فةةي قاعةةة
المحاض ة ةرات أو فة ةةي الج ة ةوار ولكة ةةن فة ةةي نية ةةس الوقة ةةت يسة ةةتياد منة ةةه فة ةةي التلطة ةةيط واإلرشة ةةاد
واإلشراف)
هولمبرج 1986 Holembergم
( /10أن أه ةةم لص ةةا ص التعل ةةيم ع ةةن بع ةةد أن الم ةةتعلم يك ةةون ف ةةي معظ ةةم الوق ةةت بعي ةةداأ ع ةةن
المعلم).

رمبل وهاري 1982 Rummple & Harryم.
 /11صاغ كيقان ملتلف اآلرار حول ميهوم التعليم عن بعد في ست نقاط-:
( /1اليصل بين المعلم والطالب.
 /2تأثير المدسسة التربوية في تلطيط وتحضير المواد التدريسية.
 /3المشاركة في أشكال التعليم المصنعة.
 /4تةةوفير اتصةةال مةةزدوج االتجةةاع يمكةةن المةةتعلم مةةن االسةةتياد مةةن محةةاورة ومناقشةةة المدسسةةة
والمعلم.
 /5استلدام الوسا ط التقنية للتقارب بين المعلم والمتعلم.
 /6تعليم المتعلمين بوصيهم أفراداأ وليس جماعات)(.)1

( /12يتضمن جانباأ هاماأ وملحوظاأ من التصنيع  Industrializationإذ أن طبيعة هذا التعلةيم القةا م
عل ةةى أع ةةداد كبية ةرة م ةةن الع ةةاملين في ةةه م ةةن ف ةةات متنوع ةةة ذات تلصص ةةات ملتلي ةةة ،تنض ةةوي تح ةةت

قطاعةةات وم ارحةةل تضةةم أعةةداداأ مةةن ألصةةا ي اإلعةةداد والتصةةميم واإلنتةةاج وفنةةي اإللةراج والمشةرفين

واإلداريين ،باإلضافة إلى إنتاج الوسا ط من مواد مطبوعة وأشرطة تسجيل وفيديو وأقةراص مبرمجةة

..الخ ،بكميات ضلمة لت طية حاجة أعداد كبيرة وها لة من الطةالب كةل ذلة يشةكل بعةداأ صةناعياأ

يماثةةل تمام ةاأ الوضةةع فةةي المدسسةةات الصةةناعية الكبةةر التةةي توسةةعت وأصةةبحت تعتمةةد علةةى تقسةةيم
العمل على دوا ر ومصانع متلصصة ومتيرعة ،ثم إعادة تجميعه مرة ألر )

بيترز Peters

()1

Kegan. D. foundation of distance education, London, Croom Helm, 1986.

( /13لنظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد جاذبيةةة لاصةةة لالقتصةةاديين ذل ة أنةةه نظةةام يسةةتلدم أسةةلوب اإلنتةةاج
الجماعي ويوفر على الدولة وعلى المجتمع مبةال ضةلمة مةن جهةة كمةا يةوفر فةرص التعلةيم لجميةع

ف ات المجتمع العاملة من جهة ألر )

على عيسي 1987م
( /14إن من أولويات التعليم عن بعد احترام حرية واست اللية المتعلمين)
دانيل ومورغيوس Danial and Morgius
( /15االس ةةتلدام الم ةةنظم للوس ةةا ط المطبوع ةةة وغيره ةةا ،وه ةةذع الوس ةةا ط يج ةةب أن تك ةةون مع ةةدة
إعداداأ جيداأ من أجل تجسيد االنيصال بين المتعلمين وتوفير الدعم للمتعلمين في دراستهم)

اليونسكو 1987 Unescoم

( /16إن نج ةةام التعلة ةةيم ع ةةن بعة ةةد يعتمة ةةد عل ةةى كياية ةةة إمكانياتة ةةه وأهداف ةةه وطريقتة ةةه والوسة ةةا ط
الموجودة)
ريس 1986 Raceم
ولقةةد جةةار فةةي كتةةاب التعلةةيم عةةن بعةةد وتقنياتةةه فةةي األلييةةة الثالثةةة ل ة أ .د .السةةيد محمةةود
الربيعي وآلرين تعرييات عن ميهوم التعليم عن بعد منها:
 /17تعليم يقوم على عدم اشتراط الوجةود المتةزامن للةدارس مةع المعلةم فةي الموقةع نيسةه وبهةذا
ييقةةد كالهمةةا لبةرة التعامةةل المباشةةر ،ومةةن هنةةا تنشةةأ الضةةرورة إلقامةةة وسةةيط بينهمةةا ،وللوسةةا ط
هذع جوانب تكنولوجية وتنظيمية).
فرجاني 1999م
( /18نةوع مةةن التعلةةيم يعكةس التباعةةد الملحةةوظ بةين المعلمةةين والطةةالب ،وهةو أوسةةع فةةي معنةةاع
مةةن التعل ةيم بالم ارسةةلة ،وهةةو يسةةتلدم المطبوعةةات بجانةةب وسةةا ل االتصةةال الحديثةةة ،ويةةر أن
هذا نظام اإلرشةاد للدارسةين ،وتقةديم المةادة التعليميةة ونجاحةه يعتمةد علةى فريةق مةن المعلمةين،
لك ةةل م ةةنهم مسة ة ولية مح ةةددة وتض ةةيي وس ةةا ل االتص ةةال الت ةةي ت ط ةةي المس ةةافات البعي ةةدة ص ةةية
التباعد على ذل النمط التعليمي)
العمري 2000م
( /19أحةةد أسةةاليب التعلةةيم الةةذاتي التةةي أفرزتهةةا تكنولوجيةةا التعلةةيم حةةديثاأ وهةةو فةةي أصةةله تعلمةاأ
فردياأ ،لكنه أد إلى تعزيز نظام التعلةيم الميتةوم ( )Open learningونظةام التعلةيم المسةتمر

( )Long life learningوقد ظهرت أساليب التعليم والةتعلم عةن بعةد لمواجهةة الزيةادة الها لةة
فةةي حجةةم المعةةارف اإلنسةةانية والتطةةور العلمةةي وتطةةور تكنولوجيةةا االتصةةال الحديثةةة ،ولتةةوفير
ف ةةرص ال ةةتعلم لجمه ةةور كبي ةةر م ةةن ال ة ةراغبين ف ةةي التعل ةةيم ال ةةذين ال يس ةةتطيعون التي ةةرغ الكامة ةةل
لاللتحاق بالتعليم النظامي)
صبري 2000م)

()1

( /20التعليم عن بعد هو عملية تعليمية أكبر نسبة مةن التةدريس فيهةا يةتم عةن طريةق شةلص
ما في منأ عن المتعلم مكانياأ وزمانياأ)(.)2

بيراتون

إلةى جانةب التعرييةةات التةي ذكةةرت هنالة الكثيةةر مةن التعرييةةات تعةج بهةةا السةاحة وذلة
نتيجةةة لالهتمةةام ال از ةةد بنظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد عالميةاأ ودلةةيالأ علةةى الوضةةع المتنةةامي الةةذي لقيةةه
لد شعوب العالم.

وممةةا يالحةةظ فةةي جميةةع هةةذع التعرييةةات أن فحواهةةا يةةدور فةةي فل ة نقطتةةين جةةوهريتين
تستلدم فيهما الوسا ط المتعددة:
 /1التباعد بين المعلم والمتعلم أثنار العملية التعليمية.
 /2اإلشراف غير المباشر بين المعلم والمتعلم.
ويظهر ذل جلياأ في اآلتي:

(التعليم عن بعد هو ذل النوع من التعليم الذي ال يتطلب حضور المعلةم بصةية دا مةة

في قاعات الد ارسةة نوانمةا يمكنةه التواجةد فقةط بواسةطة الوسةا ل التكنولوجيةة فةي بعةض األوقةات
المحةةددة التةةي تتطلبهةةا عمليةةة التعلةةيم بشةةرط اسةةتلدام الوسةةا ط التكنولوجيةةة فةةي عمليةةة التعلةةيم.
ويدكد هذا التعريف على انيصال الطالب عن المعلم أيضاأ مةع إمكانيةة عقةد جلسةات حةوار أو
مناقشات أو مقابالت بين الطالب والمعلم في أوقات معينة)(.)3

()1

السيد محمود الربيعي وآلرون ،التعلةيم عةن بعةد وتقنياتةه فةي األلييةة الثالثةة ،الريةاض ،مكتبةة الملة فهةد الوطنيةة ،الطبعةة

األولى 1425هة ،ص .8-6
Paul Fordham, education for all, an expanded vision, world conference on education for all,
monograph2, P. 43.
( )3فهةيم مصةةطيى ،مدرسةةة المسةةتقبل ومجةةاالت التعلةةيم عةةن بعةةد ،القةةاهرة ،دار اليكةةر العربةةي ،الطبعةةة األولةةى 2005م ،ص
()2

.203

فةةي كةةل التعرييةةات التةةي ذكةةرت لةةم نلحةةظ فيهةةا شةةي اأ عةةن التعلةةيم باالنتسةةاب إذ أن هةةذا

النةةوع مةةن التعلةةيم ال يعةةد نظام ةاأ للتعلةةيم عةةن بعةةد لكنةةه يتوافةةق مةةع نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد فةةي
الكتب المطبوعة فقط أما بقية النشاطات التي يقوم بها المتعلم أو المدسسة التعليمية فهي تقةع

في إطار نظام التعليم التقليدي.

نبذة تاريخية عن نظام التعليم عن بعد:
نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد بةةدأ منةةذ بدايةةة حيةةاة اإلنسةةان وتياعلةةه فةةي البي ةةة مةةن حولةةه بمةةا
تحوي ةةه م ةةن كا ن ةةات حي ةةة ،حيوان ةةات ونبات ةةات وظة ةواهر طبيعي ةةة م ةةن ري ةةام وأمط ةةار وتض ةةاريس
كالجبةةال والكهةةوف واألوديةةة والةةتالل ومةةا تشةةمله البي ةةة مةةن بحةةار وأنهةةار ومصةةادر للميةةاع فةةي
شةةتى أنواعهةةا ،ومةةن غابةةات ونباتةةات علةةى الةةتالف أنماطهةةا .كةةان تياعةةل اإلنسةةان مةةع كةةل مةةا
ذكرنةةا ضةةرورياأ فةةي عمليةةة ممارسةةة حياتةةه فةةي تنةةافس مسةةتمر مةةن أجةةل البقةةار وسةةط هةةذا الةةزلم
الب ةةوي فكةةان ل ازمةاأ عليةةه أن يةةتعلم كيييةةة السةةلو وكيييةةة الحمايةةة والوقايةةة مةةن األضةرار ،فكةةان

تعليمه في بداياته تعليما ذاتيا ،أي يعلم نيسه بنيسه مستييداأ من الحواس التي يمتلكهةا كوسةيلة
للةتعلم ،فةةدلف للمشةةاهدة ثةةم المحاكةةاة وكةةان تعليمةةه تعليمةاأ عةةن بعةةد ومةةن لاللةةه سةةعى لتطةةوير

حياته والسمو بها إلى آفاق جديدة ،وجد فيها سهولة العيش والحماية وتحقيق طموحاته.

بمرور الوقت ألذ التعليم عن بعد يألذ أشكاالأ متعددة إلى أن وصل به الحةال إلةى مةا

بعد مرحلة اكتشاف الكتابة ،التي كان لها الدور الياعل في تطور نظام التعليم عن بعد.

في التأريخ المسيحي ،ثبت أن القديس (بول) كان يتواصل مع أتباعةه ومريديةه وقةادة
الكنا س وكبار القسس في مناطق متباعةدة عةن بعضةها الةبعض عةن طريةق إرسةال اللطابةات
(الم ارسةةلة) والتةةي كانةةت تحمةةل فةةي مضةةامينها التعةةاليم الدينيةةة المسةةيحية كوسةةيلة لنشةةرها بةةين
أتباعه عندما تتعذر عمليةة اللقةار ،فكةان قةادة الكنيسةة يقومةون بقرارتهةا أمةام جمةوع المسةيحيين
الةذين كانةت تتيشةى بيةةنهم األميةة آنةذا  ،وكةةانوا يعتمةدون فةي عمليةة الةةتعلم علةى حاسةة السةةمع
فقط كوسيلة سمعية في تلقي المادة العلمية أو المعلومة أو المعرفة.
يعتبر هذا النظام الذي اتبعه القديس (بول) نمطاأ من أنماط التعليم عن بعةد وهةو نظةام

المراسلة.

مثل هذا اللطاب الموجه للمجاميع والةذي ال يمكةن أن تةتم قراراتةه فةي المنةازل أو عةن
طريق األفراد نسبة الن ماس المجتمع في بوتقةة األميةة التةي تطرقنةا لهةا سةلياأ ،يعتبةر مثةل هةذا

اللطةةاب نوع ةاأ مةةن أن ةواع التعلةةيم عةةن بعةةد وهةةو يماثةةل تمام ةاأ نظةةام اليصةةول المتباعةةدة عنةةدنا

اليوم.

يسةةتنتج ممةةا سةةرد مسةةبقاأ أن المسةةيحية لةةم تكةةن بدايةةة لنظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد إنمةةا كانةةت

مرحلة متقدمة في هذا النظام والذي ظل في تطور حتى وصل به المقام إلى العصر الحالي.

تتمثل صورة نظام التعليم عن بعد في التأريخ اإلسالمي في المراسلة ،وذل ما يالحةظ
في اللطابات الموجهة أو المرسةلة مةن الرسةول الكةريم صةلى اهلل عليةه وسةلم للممالة والبلةدان
التةةي ال تةةدين باإلسةةالم ،يشةةير فيهةةا لمةةا هةةو مطلةةوب مةةنهم كواجةةب يجةةب تنييةةذع حسةةب الشةةرع
اإلسالمي.
كان اللطةاب يحةوي تعةاليم متيرقةة فيهةا مةن العلةوم الكثيةر وفيهةا مةا يتعةرض بالتيصةيل
للرسالة المحمدية ولصا صها من مثل وقيم ومبادئ.
هة ةذع اللطاب ةةات وس ةةيلة تعليمي ةةة ع ةةن طري ةةق نظ ةةام التعل ةةيم ع ةةن بع ةةد ،إذ أن ةةه ال يتيس ةةر
حضةةور كةةل أهةةل تلة الممالة والبلةةدان ليتلقةوا تعليمةاأ نظاميةاأ فةةي مكةةة المكرمةةة أو فةةي المدينةةة
المنورة ،إنما استعيض عن ذل بنظام المراسلة وهو نمط أساسةي مةن أنمةاط نظةام التعلةيم عةن

بعد.
قال على محمد شمو ،في الشواهد على ذل  ،رسالة الرسول (ص) لملو حمير:
(بسم اهلل الرحمن الرحيم ،من محمد رسول اهلل النبي ،إلى الحةارث بةن عبةد كةالل والةي
نعةةيم بةةن عبةةد كةةالل والةةي النعمةةان قيةةل ذي رعةةين ،ومعةةافر ،نوالةةى زرعةةة بةةن ذي يةةزن وهمةةدان.
فةوني أحمةةد إلةةيكم اهلل الةةذي ال إلةةه إال هةو .أمةةا بعةةد :فونةةه قةةد وقةع بنةةا رسةةولكم منقلبةاأ مةةن أرض
الروم فلقينا بالمدينة .فبل ما أرسلتم به ولبر ما قبلكم ،وأنبانا بوسالمكم وقتلكم المشركين.

نوان اهلل قد هداكم بهداع ،إن أصلحتم وأطعتم اهلل ورسوله وأقمتم الصةالة ،وأتيةتم الزكةاة،
وأعطيتم مةن الم ةانم لمةس اهلل وسةهم الرسةول وصةييه ،ومةا كتةب علةى المةدمنين مةن الصةدقة
من العقار ،عشر ما سقت العين وسقت السمار ،وعلى ما سقت ال رب نصف العشر.

نوان فةةي اإلبةةل األربعةةين ابنةةة لبةةون ،وفةةي الثالثةةين مةةن اإلبةةل ابةةن لبةةون ذكةةر وفةةي كةةل
لمس من اإلبل شاة ،وفي كل عشر مةن اإلبةل شةاتان ،وفةي كةل أربعةين مةن البقةر بقةرة .وفةي
كل ثالثين من البقر تبيع جذع أو جذعة ،وفي كل أربعين من ال نم سا مة حدها شاة.
نوانهةةا فريضةةة اهلل التةةي فةةرض علةةى المةةدمنين فةةي الصةةدقة فمةةن زاد لية اأر فهةةو ليةةر لةةه.
ومن أد ذل واشهد على إسالمه ،وظاهر المدمنين على المشركين فونه من المةدمنين لةه مةا
لهم وعليه ما عليهم ،وله ذمة اهلل وذمة رسوله)(.)1
ولقةةد سةةار علةةى هةةذا الهةةدي كةةل اللليةةار ال ارشةةدين ومةةن حةةذا حةةذوهم فةةي نظةةام الم ارسةةلة
المتمث ةةل ف ةةي اللطاب ةةات الموجه ةةة والمرس ةةلة لألم ةةم غي ةةر المس ةةلمة أو حت ةةى إل ةةى أمة ة ار هم ف ةةي
اإلمارات الملتلية والمتباعدة أو حتى للمسلمين كافة.
يمكةةن أن نقةةول هنةةا أن نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد والةةذي اتلةةذ نظةةام الم ارسةةلة أحةةد أنماطةةه
ليكةةون مةةن الوسةةا ط الهامةةة فةةي توصةةيل المةةادة المكتوبةةة لةةيس بوليةةد القةةرن التاسةةع عشةةر كمةةا
تشير بعض المراجع والبحوث العلميةة التربويةة فةي كثيةر مةن دول أوروبةا ،إال أنةه يمكةن القةول
أن نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد بةةدأ يألةةذ شةةكالأ نظاميةاأ بالتحديةةد فةةي العةةام 1830م فةةي أوروبةةا ،بةةل

وفي السويد بالتحديد.

(عندما بدأ موللر ( )Meullerومةن بعةدع هةانس هيرمةودس ( )Hans Hermodsفةي
إعداد برامج للتعليم المسةتمر  Continuing Educationللطلبةة الةذين انقطعةوا عةن الد ارسةة
المنتظم ةةة فة ةةي الم ةةدارس بسة ةةبب رح ةةولهم إلة ةةى أم ةةاكن يتعة ةةذر عل ةةيهم منهة ةةا الحض ةةور المنة ةةتظم
للدراسة… فقد صمم هانز دروساأ مكتوبة لترسل إلةيهم فةي شةكل لطابةات عبةر البريةد ليطلعةوا
عليهةا ويسةتذكروها ويقومةوا بةوجرار التمةارين والتجةارب علةى مضةمونها ثةم يرسةلوا اإلجابةة عبةةر
البريد ليقوم األستاذ بتصحيحها ومن ثم يمنحهم النقاط أو الدرجات المناسبة لإلجابات)(.)1
وقد أورد محمد محمود الحيلة:

()1

على محمد شمو ،التعليم عن بعد ،اللرطوم ،مطبعة سولو ،الطبعة الولي 2004م ،ص .32 -31

()1

على محمد شمو ،مرجع سابق ،ص .32

(هو مصطلد يتضةمن عةدداأ كبية اأر مةن اسةتراتيجيات التعلةيم والةتعلم والتةي منهةا الد ارسةة

عن بعد المستقلة في مستو التعليم العالي)(.)2

في تعريف ميهوم التعليم عن بعد أورد محمد زياد حمدان:
(عملية تعليميةة يتةولى التعلةيم فةي جةزر هةام منهةا شةلص يكةون بعيةداأ عةن الةدارس مةن

حيث الزمان والمكان)(.)3

ه ةةذا وق ةةد أد انتش ةةار وتط ةةور وس ةةا ط التكنولوجي ةةا وبال ةةذات تلة ة الت ةةي تتمت ةةع بالتقني ةةة
العاليةةة والةةوفرة ،إل ةةى نمةةو التعل ةةيم عةةن بع ةةد وتطةةورع واتس ةةاع رقعتةةه فتع ةةددت أغ ارضةةه وكث ةةرت
استلداماته فسد كثي اأر من الحاجات التعليمية المطلوبة والملحة في ذات الوقت.

نظام التعليم عن بعد في أوروبا والمملكة المتحدة:

بعةةد التجةةارب التةةي أشةةير إليهةةا عةةن بةةدايات نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد فةةي أوروبةةا ،يمكةةن
القةةول أن هةةذا الةةنمط مةةن التعلةةيم بةةدأ فعلي ةاأ فةةي بريطانيةةا وذل ة بعةةد إنشةةار جامعةةة لنةةدن عةةام

1836م.

فبع ةةد ذلة ة الت ةةأريخ نم ةةا التعل ةةيم ع ةةن بع ةةد وانتش ةةر بص ةةورة واض ةةحة ف ةةي بريطاني ةةا وف ةةي
مستعمراتها ،وتبنى نظام التعليم بالمراسلة الذي أصبد هو النظام الجديد فةي السةاحة التعليميةة
فلقي إقباالأ كبي اأر وبالذات لد أول ة الةذين لةم يجةدوا فرصةة التعلةيم فةي النظةام التعليمةي القةا م

وقت ةةذ بعةةدما كةةان ينظةةر لهةةذا النظةةام الد ارسةةي نظ ةرة متدنيةةة فةةي بداياتةةه باعتبةةارع تعليم ةاأ غيةةر

متكةةاف  .وتطةةور نظةةام التعلةةيم بالم ارسةةلة كثية اأر وظهةةرت جنبةاأ إلةةى جنةةب معةةه البةرامج التعليميةةة
عةةن طريةةق الراديةةو وكةةان مةةن أبرزهةةا بةرامج ال ة ( .)BBCفبعةةد أن كانةةت البة ارمج قاصةرة علةةى

مةواد د ارسةةية معينةةة كالل ةةة ازدادت رقعتهةةا حتةةى أنهةةا شةةملت جميةةع المةواد الد ارسةةية التةةي يمكةةن
أن تةةدرس عةةن طريةةق نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد .وتنامةةت الرغبةةة فةةي نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد بعةةد
اكتشةةاف الطباعةةة والةةذي يسةةر نظةةام الم ارسةةلة وذل ة لللطةةوط الواضةةحة المقةةرورة وديمومتهةةا
وسهولة تبادلها وذل بعد الثورة الصناعية في أوروبا.

()2

محمةةد محمةةود الحيلةةة ،التكنولوجيةةا التعليميةةة والمعلوماتيةةة ،الصةةين ،دار الكتةةاب الجةةامعي ،الطبعةةة األولةةى 2001م ،ص

.543
()3

محمد زياد حمدان ،المنهج المعاصر ،عمان ،دار التربية الحديثة  ،الطبعة األولى 1988م ،ص75

كةةان التعلةةيم يةةتم فةةي كليةةات ومعاهةةد مجةةازة لةةذل ال ةةرض فةةالطالب يدرسةةون برنامج ةاأ

معينةاأ فةةي هةةذع الكليةةات أو المعاهةةد ومةةن ثةةم امتحةةان تعةةدع جامعةةة لنةةدن أي أن الجامعةةة تهةةيمن
على البرنامج بكامله.

وتطور األمر إلى أن جار عام  1858أي بعةد مةرور اثنةين وعشةرين عامةاأ علةى بدايةة

نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد اليعليةةة عنةةدها أصةةبد االنتمةةار مباشة اأر للجامعةةة مةةن قبةةل الطةةالب وذلة

بعةةد اجتيةةاز امتحةةان القبةةول للتعلةةيم العةةالي ودفةةع الرسةةوم المقةةررة للد ارسةةة مةةن أي بلةةد كةةان وقةةد
شجع ذل على قيام كليات ملتلية ومتعددة تتم فيها الدراسة عن طريق المراسلة.

ما هو برنامج هذع الكليات؟
 /1تهي الطالب المتحان الدرجة الجامعية األولى.
 /2السمام للطالب بالدراسة الذاتية في بيوتهم.
في عام 1980م كان عدد الطالب الذين يدرسةون لنيةل الدرجةة الجامعيةة ومقيمةين فةي
المملكة  10348طالباأ ،كان أكثر من  %77منهم يدرسون بالمراسلة.

وقةد ظةةل التعلةيم بالم ارسةةلة يشة ل حية اأز كبية اأر فةةي مجةال التعلةةيم الةذاتي حتةةى يومنةا هةةذا،

وأصبحت المراسلة نمطاأ من أنماط نظام التعليم عن بعد األساسية كما ذكر سابقاأ.

وقةةد شةةملت رقعةةة التعلةةيم عةةن بعةةد كثي ة اأر مةةن الةةدول األوربيةةة عةةالوة علةةى المسةةتعمرات

البريطانية مثل نيوزيلندا حيث أنش ت جامعةة مةاس الجديةدة والتةي أصةبحت تقةدم بةرامج التعلةيم
عةةن بعةةد لمعظةةم الطةةالب فةةي نيوزيلنةةدا وكةةان ذلة فةةي عةةام 1963م – وهةةي جامعةةة نقةةل إليهةةا
التعليم عن بعد من جامعة نيوزيلندا والتي تعتبر من الجامعات ذات نظام التعليم المةزدوج كمةا
هو في جامعة لندن.
أما في أوروبا فقد تسةرب نظةام التعلةيم عةن بعةد إلةى روسةيا وغيرهةا مةن الةدول األوربيةة
وشمل في ذل الوقت وعلى نطاق العالم استراليا وكندا وجنوب أفريقيا واليابان.
(إن انتش ةةار التعل ةةيم ع ةةن بع ةةد Education

 Distanceف ةةي بل ةةد م ةةا يعك ةةس ت ةةأريخ

وج رافيةةة ذلة البلةةد .فيةةي اسةةتراليا وكنةةدا علةةى سةةبيل المثةةال ،حيةةث يشةةكل عامةةل المسةةافة قيةةداأ

ر يسياأ على تطور التربية ،تصبد الد ارسةة بالم ارسةلة فيهةا جةزراأ عاديةاأ مةن نشةاطات الجامعةات

وو ازرات التربية)(.)1

ويالحظ أن التعليم بالمراسلة ليس قاص اأر على سةكان األريةاف إنمةا سةكان المةدن أيضةاأ

يشاركون في مثل هذا النوع من التعليم ،غير أن ال البية من المتعلمةين المنتسةبين لهةذا النظةام
التعليمةةي يتواجةةدون فةةي المنةةاطق النا يةةة والتةةي تبعةةد عةةن مواقةةع الجامعةةات وبتعبيةةر أدق عةةن
المدن كما هو الحال في استراليا وكندا والموضد في األسطر السابقة.
تم إنشار جامعة بريطانيا الميتوحة في عام 1969م وهي تعتبةر أكبةر تطةور جةر بعةد
الحرب العالمية الثانية في مجال التعليم الجامعي.
يقةةول أحمةةد اللطيةةب( :فقةةد انبثقةةت اليك ةرة مةةن لطةةاب أطلقةةه هرولةةد ولسةةون فةةي غالسةةكو فةةي
الثةةامن مةةن أيلةةول سةةنة 1963م .ثةةم تأسسةةت بموجبةةه بةرارة ملكيةةة 1969م ،لكةةن تجسةةيدها بةةدأ
بالتحاق الطلبة بها ألول مرة سنة 1970م وبدأت الدراسة بها عملياأ سنة 1971م حيث ارتيةع
عددهم في السنوات الثالثة الالحقة إلى ما يربو عن  40ألف طالب)(.)2

ويةةأتي معنةةى الجامعةةة الميتوحةةة هةةذع إلةةى أنهةةا ميتوحةةة للجميةةع فةةي بريطانيةةا مةةن حيةةث
األماكن واألفكار واألساليب كما أنها مرنة لمتطلبةات المتعلمةين فهةي تتةر الحريةة للمةتعلم فةي
أن يسرع أو يبط في تعليمه أو يتوقف أو يستمر كما أن الليار في أن يجمةع بةين أكثةر مةن
مسةةاق فةةي د ارسةةته كمةةا أنةةه يتمتةةع بةةالعودة للد ارسةةة وقتمةةا يشةةار بعةةد أن انقطةةع عنهةةا فت ةرة مةةن
الزمن.
وق ةةد ذك ةةر دادد م ةةاهر محم ةةد ف ةةي تعري ةةف الجامع ةةة الميتوح ةةة( :إنه ةةا ش ةةكل م ةةن أش ةةكال
التعلةةيم مةةد الحيةةاة وأسةةلوب مةةن أسةةاليب التعلةةيم الةةذاتي ،وهةةي مدسسةةة تعليميةةة ك يرهةةا مةةن
الجامعةةات التقليديةةة ولكنهةةا ذات نظةةام يلتلةةف عةةن مةةا هةةو عليةةه فةةي الجامعةةات األلةةر ألنهةةا
تتميز بتقديم اللدمات التعليمية والتدريب اليني إلى روادها من الطالب والمتةدربين عةن طريةق
اسةةتلدام نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد ألكبةةر عةةدد ممكةةن مةةن الدارسةةين فةةي ضةةور ظةةروفهم اللاصةةة
دون أن ينقطعوا عن أعمالهم ليلتحقةوا بهةا .وهةذا يعنةي أن الجامعةة تنتقةل إلةيهم حيةث يوجةدون
()1

أحم ةةد اللطي ةةب ،الجامع ةةات الميتوح ةةة (التعل ةةيم الع ةةالي ع ةةن بع ةةد) ،أرب ةةد ،دار الكن ةةدي للنش ةةر والتوزي ةةع ،الطبع ةةة األول ةةى،

1999م ،ص .16
()2

أحمد اللطيب ،مرجع سابق ،ص .181 -180

تحقيقةاأ للةةتعلم التكةةاملي المتعةةدد الوسةةا ط الةةذي يعتمةةد علةةى التقنيةةات الحديثةة ووسةةا ل االتصةةال
المسموعة والمر ية والمواد التعليمية المقننة والتياعل مع المتعلمين وغير ذل )(.)1
ومما يميز الجامعة الميتوحة في بريطانيا عن غيرها من الجامعات:
 /1ال تتبع ألي جامعة ألر في نظامها.
 /2لها صالحية مند الدرجات العلمية.
 /3لها مجلس تنييذي ومجلس أمنار.
 /4لهةةا ر ةةيس ومةةدير ونا ةةب ر ةةيس ومةةدير للشة ون الماليةةة وثالثةةة مسةةاعدين للةةر يس وسةةكرتير
عام.
 /5تلتزم الحكومة بنسبة  %85من النيقات و %15تدفع من اشتراكات الطالب.
للجامعةة البريطانيةة الميتوحةة دور كبيةةر فةي إرسةار قواعةد التعلةةيم عةن بعةد ،فقةد وسةةعت
من البرامج لتشمل مساحات متعددة كما أن الدراسة فيها تةتم عةن بعةد .إضةافة لنظةام الم ارسةلة
م ةةن إرس ةةال ط ةةرود واس ةةتالمها ص ةةممت الجامع ةةة بة ةرامج إذاعي ةةة عب ةةر الرادي ةةو والتليزي ةةون م ةةع
اإلشراف العام والهيمنة الكاملة علةى البةرامج مةن قبةل أسةاتذة متيةرغين وآلةرين غيةر متيةرغين.
ومةةن أمثلةةة الجامعةةات الميتوحةةة فةي أوربةةا جامعةةة هولنةةدا الميتوحةةة( :لةةالل السةةنوات الماضةةية
قةةررت السةةلطات الهولنديةةة إنشةةار جامعةةة ميتوحةةة علةةى نهةةج التعلةةيم عةةن بعةةد لصيص ةاأ ألل ة

الطةةالب الةةذين يةةودون اسةةتثمار بعةةض مةةن وقةةتهم فةةي الةةتعلم عةةالوة علةةى ذلة ال يقةةدرون علةةى

االنتظةةام فةةي الد ارسةةة فةةي أوقةةات أو أمةةاكن محةةددة .كونةةت لجنةةة تحضةةيرية والتةةي قةةدمت تقرية اأر

أولياأ في العام 1978م)(.)1

توسع رقعة التعليم عن بعد وانتشار :
بدأ التعليم عن بعد بدايات على نطةاق ضةيق ،كةان أولهةا عةن طريةق الم ارسةلة ،التةي
ألذت حي اأز كبية اأر مةن الوقةت ،إال أنةه فةي اليتةرات المتعاقبةة ،ونسةبة لالنيجةار السةكاني  ،الةذي
أصبد فةي تعةداد يتضةاعف فتةرة بعةد فتةرة ونسةبة للطلةب االجتمةاعي المت ازيةد ونسةبة لكثيةر مةن

المبررات التي سنتناولها تيصيلياأ في الصيحات القادمة .أد كةل ذلة النتشةار واتسةاع رقعةة
()1

دادد ماهر محمد ،التعليم المستمر ،الموصل ،دار الكتب الوطنية ،الطبعة األولى 1988م ،ص .88
()1
T. M Chang, and others, Distance learning, 378. 1709492, DI 1978.

التعليم عن بعد وزيادة عدد مدسساته ومنظماته عالمياأ حتى أنه أصبد اآلن ال توجد دولةة فةي
العالم وليس بها مدسسة من مدسسات التعليم عن بعد.

أد ذل االنتشار لالهتمام بنظام التعليم عةن بعةد ولنمةو وانتشةار المدسسةات اللاصةة
بةةه ،فأصةةبحت لةةه إدارات تعنةةى بةةأمر تنظيمةةه وتطةةويرع واالرتقةةار بةةه ،نوادارات لاصةةة بوضةةع
اللةوا د والقةوانين المسةيرة لةةه فةي كةةل مناشةةطه مةن قبةةول وتسةجيل والتبةةارات وغيةر ذلة وبةةروز
إدارات ليرق المتلصصين بالمناهج نوادارات لألساتذة والمعلمين نوادارات إعداد المواد الدراسية
وتص ةةميمها نوادارات للوس ةةا ط المس ةةتلدمة والمتاح ةةة لنق ةةل الم ةةادة الد ارس ةةية م ةةن المدسس ةةة إل ةةى

المتعلم ةةين ف ةةي مة ةواقعهم الملتلي ةةة ،نوادارات لالمتحان ةةات والتقة ةويم بأنواع ةةه وم ةةا إل ةةى ذلة ة فيم ةةا
يلةةص التعلةةيم عةةن بعةةد .كةةل ذلة مةةع هيكلةةة متناسةةقة مترابطةةة تعمةةل كيريةةق واحةةد ألدار مهمةةة
واحدة ذات جوانب متعددة.
وممةةا زاد مةةن أهميةةة التعلةةيم عةةن بعةةد فونةةه لبةةى رغبةةات المجتمعةةات واألف ةراد علةةى حةةد
سوار ،فأتام فةرص التعلةيم لكةل األعمةار فةي كةل الي ةات علةى الةتالف أوضةاعهم االقتصةادية
واالجتماعيةةة والجسةةدية وأصةةبد قبلةةة لكةةل أول ة الةةذين فةةاتهم قطةةار التعلةةيم التقليةةدي ،ممةةن لهةةم

الرغبة ةةة فة ةةي مواصة ةةلة تعلة ةةيمهم ألسة ةةباب متعة ةةددة مثة ةةل التأهة ةةل والوضة ةةع االجتمة ةةاعي نوارضة ةةار
أصحاب العمل وما إلى ذل .

هنةةا كثيةةر مةةن الةةدول وجةةدت فةةي نظةةام التعلةةيم عةن بعةةد ضةةالتها المنشةةودة فتبنتةةه منةةذ
نشو ه لما وجدته فيه من المساعدة في اإلييار بمتطلباتها التعليمية وحاجاتهةا لمثةل هةذا النظةام
فةةي ت طيةةة مةةا عجةةز عنةةه النظةةام التقليةةدي المتبةةع فةةي التعلةةيم ،ويالحةةظ ذل ة فةةي الةةبالد ذات
المسةةاحات الواسةةعة والمنةةاطق النا يةةة التةةي ال يمكةةن إنشةةار مدسسةةات للتعلةةيم التقليةةدي بهةةا أو
لصةةعوبة وصةةول المتعلمةةين لمواقةةع مدسسةةات التعلةةيم التقليةةدي المنشةةأة مثةةل الواليةةات المتحةةدة
واستراليا والصين.
هنةا دول تتميةز مسةاحة أ ارضةيها بةالوعورة وصةعوبة وصةول نظةام التعلةيم التقليةدي
إليها ،مثل كولومبيا ومعظم الدول االستوا ية في العالم ومنها السودان ،وهنالة دول بهةا كثافةة
سةةكانية عاليةةة ال يمكةةن اسةةتيعاب المتعلمةةين بكةةل أعةةدادهم فةةي مجةةاالت نظةةام التعلةةيم التقليةةدي
الملتلية مثل الهند والباكستان والصين.

عليه فقد طبقت أمثال هةذع الةدول نظةام التعلةيم عةن بعةد فةي مدسسةاتها الجامعيةة سةو
أن كانةةت مسةةتقلة أو مزدوجةةة أو معاهةةد المعلمةةين ،فتحقةةق منةةه الكثيةةر ممةةا لةةم يكةةن ممكنةاأ عةةن

طري ةةق نظ ةةام التعل ةةيم التقلي ةةدي المع ةةروف ،فم ةةثالأ ف ةةي باكس ةةتان أنشة ة ت جامع ةةة العالم ةةة إقب ةةال
الميتوحةةة كجامعةةة مسةةتقلة ،وقةةد أورد فةةي ذلة ( :G.A. Allanaللجامعةةة ثةةالث كليةةات هةةي
كلية أصول التدريس وتعليم الكبار والتعليم المستمر ،كلية العلوم االجتماعيةة واإلنسةانية وكليةة
العلوم األساسية والتطبيقية ،لكل كلية مةن الكليةات الملتليةة عةدد مةن األقسةام ولكةل قسةم لجنةة
للب ةرامج تقةةرر بشةةأن مةةد صةةالحيتها وتقةةديمها للطةةالب)( .)1فالجامعةةات المسةةتقلة هةةي التةةي
تنيرد بتطبيق نظام التعليم عن بعد فقط بكل أنماطه وبهيكلة لاصة لذل .
ومةةن أمثل ةةة تل ة ال ةةدول أيض ةاأ ناميبي ةةا وقةةد أورد فرانيس ةةيس .ج .مينسةةاع( :كلي ةةة ناميبي ةةا

للتعلةةيم الميتةةوم (معهةةد تعلمةةي) ،مدعومةةة مةةن الدولةةة وقةةد أنش ة ت عةةن طريةةق البرلمةةان وذل ة

لتقديم فرص التعليم للكبار ومن تجاوزوا سن التعليم من الشةباب وقةد تحملةت الكليةة مسة وليتها
تجاع البرامج التي التطتها و ازرة التعليم األساسي والرياضة والثقافة في أبريل 1998م ) .
أمةةا الجامعةةات المزدوجةةة فهةةي التةةي تجمةةع مةةا بةةين نظةةام التعلةةيم التقليةةدي ونظةةام التعلةةيم
عةةن بعةةد وهةةي لمسةةة أنمةةاط كمةةا أشةةار لةةذل أ .د ملتةةار عثمةةان الصةةديق ،التعلةةيم عةةن بعةةد
(2004م).
( /1جامعةةات تقةةدم تسةةهيالت لالمتحانةةات اللارجيةةة وال تقةةدم تدريس ةاأ حقيقيةاأ وهةةذا النةةوع يشةةمل
لدمة الدرجة الجامعية لجامعةة لنةدن والتةي تعمةل منةذ العةام 1836م ،وال تقةدم الجامعةة نيسةها
أي دروس للط ةةالب الل ةةارجيين رغ ةةم أنه ةةا تق ةةدم له ةةم ل ةةدمات استش ةةارية وبومك ةةان الط ةةالب أن
يبحثوا عن دروس ،أما بطريقة لاصة ،أو أن يسجلوا لةدورات تدريبيةة بالم ارسةلة فةي مدسسةات
مناسةةبة ،وهنةةا ثمةةة مدسسةةات مشةةابهة فةةي هةةذا الةةنمط مثةةل برنةةامج الدرجةةة اللارجيةةة الةةذي
تقدم ةةه جامع ةةة  REGENTبوالي ةةة نيوي ةةور  ،وه ةةو برن ةةامج ق ةةد ص ةةمم ل ةةيال م وض ةةع الد ارس ةةة
األمريكي المستقل.

()1

G.. A. Allana, distance education system and the role of Allama Iqbal open university,
Islam Abad 1997.

الدرسةةة بالم ارسةةلة فةةي شةةعبة واحةةدة غيةةر أن عةةدد هةةذع الجامعةةات قليةةل كمةةا
 /2جامعةةات تقةةدم ا
هةةو الحةةال فةةي الةةنمط األول ويمثةةل هةةذا النةةوع كليةةة إدارة العقةةارات فةةي جامعةةة ،REGENT
حيث تدرس المقررات المهنية بالمراسلة مع االستعانة بيترات من الدراسة الداللية بالكلية.
 /3جامعةةات يك ةةون مطلوبة ةاأ فيه ةةا أن تقب ةةل طالب ةاأ يدرس ةةون دالله ةةا وآل ةةرون يدرس ةةون لارجه ةةا
وتكون وحدة المراسلة (أي التعليم عن بعد) فيها جسماأ إدارياأ واستشارياأ .ويوجد هذا النمط فةي
جامعة نيو انجلند ،وجامعة زامبيا .وهذا النمط معنةي بةأن يكةون الكةادر األكةاديمي للجامعةة أو

الكليةةة مس ة والأ عةةن كةةل العمليةةة التدريسةةية التعليميةةة مةةن كتابةةة المقةةررات وتدريسةةها ،مةةن لةةالل
المةةزج بةةين م ةواد الد ارسةةة المسةةتقلة (بمعنةةى التةةي يدرسةةها الطالةةب لوحةةدع) والتةةدريس الوجةةاهي

 ،Face to Faceوتقويم الطالب بواسطة االمتحانات الشكلية النمطية ،والتعينات ،ولهةذا فةون
وحدة التعليم عن بعد وحدة إدارية ،وبذا تتكامل وحدة التعليم الدالليةة والتعلةيم عةن بعةد ،فةنيس
الكةةادر األكةةاديمي هةةو الةةذي يةةدرس ويقةةيم كةةال مجمةةوعتي الطةةالب .والطةةالب المسةةجلون لةةنيس
المواد ،يدرسون نيس المقررات ويتأهلون لنيس الدرجة أو الدبلوم.
 /4جامعةةات يكةةون التةةدريس اللةةارجي فيهةةا مقةةدماأ فةةي شةةعبة منيصةةلة وفةةي هةةذع الطا يةةة فةةون

وحدة المراسلة (التعليم عن بعد) ال تكتيي باإلطالع بودارة الدورات الدراسية فحسب نوانمةا تقةوم
بالتةةدريس اليعلةةي كةةذل  .ويمثةةل هةةذا الةةنمط جامعةةة كوينزالنةةد التةةي بةةدأت فةةي 1910م ،وامتةةد
أنموذجها ليشمل معظم الجامعات األسترالية.

 /5جامعةةات تقةةدم المقةةررات بالم ارسةةلة بالتعةةاون مةةع جامعةةة ألةةر ونموذجةاأ لهةةذا الةةنمط ماسةةي
النيوزيلندية ،التي تتعاون مع جامعات نيوزيلندية ألر لتقديم لدمة الدراسة بالمراسلة لطالبهةا

وطالب الجامعات األلر  .ونموذج آلر مشابه هو نموذج الجامعات األمريكية التي تسةتلدم
التقنية الحديثة في لدمة طالبها اللارجيين (المنتسبين)(.)1
ويةةر بروفيسةةور ملتةةار عثمةةان الصةةديق أن الةةنمط الثالةةث مةةن هةةذع الجامعةةات التةةي
ذكرناها هو األنسب للسودان (الصديق 2004م).

تجربة السودان في التعليم عن بعد:

()1

ملتار عثمان الصديق ،التعليم عن بعد ،ورقة عمل 2004م ،ص.4:

لاض السودان ك يرع من الدول تجربة التعليم عن بعد وفيمةا يلةي بعةض هةذع التجةارب
التي ش لت حي اأز في مسيرة التعليم في السودان وفي أوقات متياوتة وأماكن ملتلية.

 /1التعليم بالمراسلة:

يعتبةةر التعلةةيم بالم ارسةةلة التجربةةة األولةةى فةةي السةةودان فةةي تطبيةةق نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد
فهو نمط يعتمد على المواد المطبوعة بوعدادها نوارسالها للمتعلمين ،ومن ثةم اسةتالمها محتويةة
في مضامينها المادة الدراسية وما يدور في فلكهةا مةن امتحانةات أو إجابةات أو تقةويم ومةا إلةى
ذل .
فهو تجربة تبنتها الجامعات السودانية في أوساط الطالب في بةالد االغتةراب والطةالب
العرب على نيس نهج جامعة لندن.
رغم التطور الملحوظ فةي وسةا ط االتصةال والنمةو المعرفةي المكثةف إال أن التعلةيم عةن
طريق الم ارسةلة ال يةزال يقةوم بةدور كبيةر وفريةد إذ أنةه وجةد إقبةاالأ غيةر مسةبوق لةد المتعلمةين
الذين ييضلون المادة المقرورة والمطبوعة عن غيرها.

 /2التلفزيون التعليمي:
بةةدأ اإلرسةةال التليزيةةوني فةةي السةةودان العةةام 1962م (أبةةيض ،أسةةود) وقةةد سةةلر للدمةةة
العملي ةةة التعليمي ةةة ف ةةي الع ةةام 1964م ف ةةي ش ةةكل حص ةةص تعليمي ةةة بالتع ةةاون م ةةع و ازرة التربي ةةة
والتعليم لالل أيام االثنين من كل أسبوع في الساعة العاشرة صباحاأ بتوقيةت السةودان المحلةي
،وقد شهدت هذع التجربة عمليا بحكم عملي كمعلم لمادة العلوم آنذا .

كانت التجربة معممة على مدارس العاصمة المثلثة فقةط ،إذ أن اإلرسةال التليزيةوني لةم
يكةةن ليتجةةاوز حةةدود مديريةةة اللرطةةوم آنةةذا  ،وهةةي مةةا يعةةرف اآلن بواليةةة اللرطةةوم ،كمةةا أن
البةةث كةةان مباش ة اأر ألنةةه ال توجةةد أجه ةزة تسةةجيل (فيةةديو) فةةي ذل ة الوقةةت لةةد هي ةةة التليزيةةون،

كةةان الطةةالب يتقيةةدون بةةالزمن الةةذي تحةةددع إدارة البةرامج بةةالتليزيون فيصةةطيون دالةةل القاعةةات
أو اليصةةول لتلقةةي المةةادة التعليميةةة بةةنيس الطريقةةة التقليديةةة التةةي تمةةارس فةةي المةةدارس إال أن

جه ةةاز التليزي ةةون ف ةةي ه ةةذع التجرب ةةة أص ةةبد وس ةةيطاأ ب ةةين هي ةةة التليزي ةةون حي ةةث يب ةةث البرن ةةامج

والمتعلمةين علةةى الةةتالف مةواقعهم وبمعنةى آلةةر فةةون هةةذع التجربةة تةةوفر عمليةة التعلةةيم ألعةةداد
كبيرة من المتعلمين وفةي منةاطق ملتليةة فةي ذات الوقةت وهةو مةا لةم يكةن فةي اإلمكةان تطبيقةه
عن طريق نظام التعليم التقليدي والذي فيه يقف المعلم أمام طالبه محدودي العدد.

بدأ البرنامج يبث مواداأ تعليمية فةي مجةال الل ةة اإلنجليزيةة كتجربةة أولةى للصةف األول

فقةط ثةةم اتسةعت الرقعةةة فشةملت بمةةرور الوقةت ورسةةوا التجربةة لتشةةمل مةواداأ تعليميةةة ألةر فةةي
مجال الل ة اإلنجليزية الصف الثالث ،والييزيةار واألحيةار للصةف الثالةث ،ثةم األدب اإلنجليةزي

للصةةف ال اربةةع ،والل ةةة اليرنسةةية للصةةف األول ،فكةةان المعلةةم فةةي األسةةتديو يقةةوم بتةةدريس مادتةةه
أمةةام فصةل افت ارضةةي .لةةم يكةةن هنالة تياعةةل بةةين هةةذا المعلةةم والمتعلمةةين إذ أن التليزيةةون كةةان
يددي وظيية التعليم في اتجاع واحد وذلة للقصةور فةي األجهةزة المتطةورة والموجةودة حاليةا .إال
أن هذا التياعل يتم بين معلم الصف في كل مدرسة مع طالبه ويتم نقاش ما جةار فةي الةدرس
الةةذي تمةةت مشةةاهدته وبةةين يةةدي كةةل طالةةب كتةةاب الصةةف الةةذي يحةةوي موضةةوع الةةدرس ،فبهةةذا
تصبد العملية تكافلية وشبه تياعلية.
من إيجابيات هذع التجربة:
 /1إدلال عنصر التشويق لد المتعلمين.
 /2اللروج عن نمط الشرم التقليدي على السبورة.
 /3وفرة وسا ل اإليضام التي ربما ال تتوفر في المدارس.
 /4كسر الحاجز التقليدي مع فتد باب النقاش على مصراعيه.
اس ةةتمرت تجرب ةةة التليزي ةةون التعليم ةةي حتة ةةى ع ةةام 1974م وتوقي ةةت بس ةةبب عجة ةةز و ازرة
التربية والتعليم عن دفع التمويل الالزم السةتمرار البرنةامج وقةد أورد أ .د علةى محمةد شةمو فةي
هذا اللصوص في كتابه التعليم عن بعد (2004م) اآلتي:
(لقةةد ذكةةر األسةةتاذ محمةةد عثمةةان أحمةةد الحةةاج أن المسة ول المةةالي فةةي و ازرة التربيةةة قةةد
اعتةذر عةن تمويةل بةرامج التليزيةون التعليمةي والتةي كةان مرصةوداأ لهةا فةي العةام المةالي السةةابق
النقطاع اللدمة مبل ستين ألةف جنيةه أي مةا يعةادل  180.000دوالر بحسةاب اليةوم وبةالرغم

من المحاوالت المتكررة والملحة من األطراف األلر المكملة للضةلع الثالةث المكةون لعناصةر
التجربةةة وهمةةا و ازرة الثقافةةة واإلعةةالم والمجلةةس البريطةةاني فقةةد بةةارت جهودهمةةا باليشةةل وكانةةت
تل هي القاضية)

.

بعةةد مةةرور ح ةوالي ربةةع قةةرن مةةن نهايةةة التجربةةة المتوقيةةة اسةةتمرت تجربةةة السةةودان فةةي
التعليم عن بعد ،فلقد تم تعميم اإلرسال التليزيوني إلى جميةع أنحةار الةبالد بةل لارجهةا فشةملت
التجربةةة م ةواداأ د ارسةةية كثي ةرة تةةم تصةةميميها نوانتاجهةةا ومةةن ثةةم تسةةجيلها وبثهةةا فةةي أوقةةات غيةةر

أوق ةةات الد ارس ةةة النظامي ةةة مث ةةل بة ةرامج مس ةةابقات الم ةةدارس والحص ةةص النموذجي ةةة ف ةةي المة ةواد
الملتليةةة ،وقةةد تةةم تةةدريب بعةةض المعلمةةين علةةى إلةراج مثةةل هةةذع البةرامج التربويةةة بالتعةةاون مةةع
إدارة التليزيون ممثلة لو ازرة الثقافة واإلعالم.

 /3تجربة سولو :Solu
هةةي التجربةةة التةةي اعتمةةدت فةةي شةةرق السةةودان عنةةدما نةةزم إليةةه األثيوبيةةون واإلريتريةةون
بأسةةباب الحةةروب أو المجاعةةة .وقةةد تةةم تةةوطينهم فةةي معسةةكرات فةةي منةةاطق كسةةال والقضةةارف
وكانةةت أعةةدادهم فةةي ت ازيةةد مسةةتمر حتةةى أنةةه فةةي اليت ةرة مةةا بةةين 1988 -1983م بل ة عةةددهم
لمسة ماليين.
مجتمةةع الالج ةةين يحةةوي كةةل األعمةةار والي ةةات أطيةةاال وكبةةا اأر ورجةةاالأ ونسةةار متةةزوجين

وغية ةةر متة ةةزوجين أصة ةةحاب حة ةةرف كالز ارعة ةةة والصة ةةناعة ومة ةةن لة ةةيس لهة ةةم حة ةةرف معينة ةةة وكة ةةل
المستويات الدراسية ومن هم في سن ما قبل المدرسة ومنهم من انقطعت دراستهم لظروفهم.

كانت الل ة في عملية التعليم تشكل عا قاأ كبي اأر لةد النةازحين إال أنةه تةم تةدريب بعةض

منهم ليقوموا بعملية التدريس بل تهم المحلية في مدارس أقيمت دالل المعسكرات.

بةةدأ النظةةام الد ارسةةي بنشةةاط فةةي المسةةتو الد ارسةةي النظةةامي وهةةو الةةذي غطةةى مرحلةةة
التعليم الثانوي وذل لتأهيل الدارسين للجامعات على مد كورسين:
الكورس األول :هو كورس تنشيطي قصد به نقل الدارس لمستو أعلى.
الكورس الثاني :هو كورس عام ،لاص بالشهادة السودانية.
أما المستو الدراسي غيةر النظةامي ،فهةو يضةم الد ارسةات المسةتمرة بل ةات األمهةرة والتقةري
والل ة العربية .وقد تم تعزيز هذا المستو بكورسين آلرين:
 /1كورس لمحو األمية.
 /2كورس للرعاية الصحية.
تتم الد ارسةة عةن طريةق الم ارسةلة مةرة فةي كةل أسةبوع مةع تةوفير المشةرفين المةدربين كمةا
تتم لقارات مع أساتذة أكيار كل أسبوعين لتصحيد الواجبات والمناقشة.
بعة ةةد التوسة ةةع الكبية ةةر انتقة ةةل المركة ةةز لللرطة ةةوم ليكة ةةون قريب ة ةاأ مة ةةن المس ة ة ولين والم ارفة ةةق

الحكومية والمدسسات ذات الصلة بهذا النهج في التعليم.

تطورت تجربة سولو بالتعاون مع اللبرات األجنبية وأصبحت مثاالأ يحتةذي بةه وانتقلةت

التجربةةة لةةدول ألةةر بعةةد أن طةةورت برامجهةةا وموادهةةا الد ارسةةية حتةةى أن السةةودان أصةةبد ار ةةداأ

في هذا المجال.

المشكال والصعوبا التي واجهت تجربة سولو:
 /1التساقط وصل إلى  %40من عدد الطالب المسجلين وذلة نتيجةة لحركةة النةازحين بحثةاأ

عن العمل .كما أن البرنامج المعد كان أعلى من مستويات كثير منهم.
 /2المساعدات العالمية غير المنتظمة.

 /3عةةدم وجةةود طةةرق معبةةدة آنةةذا ممةةا للةةق صةةعوبة فةةي التنقةةل أد لتةةألير وصةةول الب ةرامج
للمعسكرات.
 /4الشد في الوقود آنذا قلل من وسا ل النقل.
أمةةا فةةي مجةةال محةةو األميةةة فكانةةت الد ارسةةة تةةتم وجهةاأ لوجةةه ولكةةن فةةي نمةةط التعلةةيم عةةن

بعد .فالمواد أعدت بطريقة جيدة يسهل توصيلها وفهمها لد المتعلمين.

فةةالمواد الد ارسةةية أعةةدت بطريقةةة تسةةهل عمليةةة النقةةاش فيمةةا يلةةص الن ةازحين وهةةو مةةا
يعرف بة(التعليم الوظييي).
إن العدد الذي شار في هذا البرنامج كان أكثر من لمسما ة نازم في عةام 1988م،
وقد تم محو أمية  170شلصاأ مما دفع المنظمة إلعداد برنامج متقدم يشمل مهةارات الصةحة

وصحة المرأة.

كمةةا أعةةدت المنظمةةة كتةةب إرشةةادية وم اركةةز تةةدريب فةةي المةةدن الر يسةةية وأنشةةأت مركةةز
مدقةةت ليكةةون مرشةةد للطلبةةة وطةةورت مرشةةد الم ةواد التعليميةةة ونظةةام الم ةواد التعليميةةة وأعطةةت
المنظمةةة فرص ةاأ لةةبعض المنظمةةات األلةةر لتعمةةل معهةةا فةةي وسةةط الالج ةةين ،كمةةا تةةم تةةدريب
الموظيين والمرشدين وأصبحت سولو بمثابة لبير أجنبي في السودان.

 /4تجربة التأهي التربوي:
نشأ تدريب المعلمين في السودان في مطلع القرن العشرين فدي مدرسدة العرفداء
بكلية غردون التذكارية ،وكانت هذه بدايات لعملية التأهيل التربوي للمعلمين.

أعقةةب ذلة معهةةد التربيةةة بلةةت الرضةةا فةةي عةةام 1934م وهةةو المكةةان الةةذي اعتمةةد مةةن
قبل إدارة التعليم آنةذا لتةدريب المعلمةين ،فكانةت مةدة الد ارسةة فيةه لمةس سةنوات بعةد المرحلةة
األوليةةة تعتبةةر السةةنة اللامسةةة منهةةا فتةرة تدريبيةةة وكانةةت مةةن مهةةام معهةةد بلةةت الرضةةا الهيمنةةة
على كل المعاهد والكليات اللاصة بتدريب المعلمين والمعلمات.
عندما استحدث السلم التعليمي الجديد في عام 1969م نظام ( )3 +3 +6وكثةر عةدد
المعلمةةين الةةذين تةةم تعييةةنهم بعةةد إكمةةالهم للمرحلةةة الثانويةةة ،ت يةةرت تبع ةاأ لةةذل طريقةةة التةةدريب
فأصةةبد التأهيةةل أثنةةار اللدمةةة هةةو األجةةد إذ أنةةه ال يبعةةد المعلمةةين عةةن مدارسةةهم أثنةةار فت ةرة

التدريب مما يحدث فراغاأ قد يدثر على العملية التعليمية بأكملها.

علية ةةه فقة ةةد تة ةةم إنشة ةةار معهة ةةد التأهية ةةل التربة ةةوي فة ةةي عة ةةام 1971م بة ةةدعم مة ةةن منظمة ةةة

اليونسيف.
وقد ذكر األستاذ حسن الشيخ:
(كان ال رض من التأهيل التربوي تدريب المعلمين أثنار اللدمة بأهداف أساسية هي:
-توجيه المتدرب أكاديمياأ ومسلكياأ ليددي وظييتةه كمةدرب مبلة و ار ةد اجتمةاعي وباحةث علمةي

على الوجه المطلوب.

االرتقار بنوعية التدريب ليواكب أرقى وأحدث ما وصل إليه العالم من تطور في هذا المجةالباستلدام األساليب الحديثة في تقنيات التعليم.
تعليم المتدرب على كييية التعلم باستمرار لمواكبة التطور والتقدم العلمي)(.)1وقةةد نشةةط دور التأهيةةل التربةةوي وتطةةور فعقةةدت دورات تدريبيةةه قصةةيرة وطويلةةة لمعلمةةي
المرحلة المتوسطة الحا زين على مدهل تربةوي وكةذل المةوجهين الينيةين والمشةرفين التربةويين.
بعد ت يير السلم التعليمي إلى ( )3 – 8وت يير المنةاهج اسةند دور التةدريب لكليةات التربيةة إال
أن معاهد التأهيل التربوي كان لها دور يتمثل في:
(إب ة ة ة ةراز دور جدية ة ة ةةد للتأهية ة ة ةةل التربة ة ة ةةوي حة ة ة ةةددع الق ة ة ة ةرار الة ة ة ةةوزاري رقة ة ة ةةم ( )38بتة ة ة ةةأريخ
/28محة ةةرم1415/هة ة ة الموافة ةةق /7أغسة ةةطس1994 /م والة ةةذي أوصة ةةى بة ةةأن يحة ةةتيظ بالمعاهة ةةد
كم اركةةز للتةةدريب وأن تتعةةاون ر اسةةة معاهةةد التأهيةةل التربةةوي مةةع الجامعةةات فةةي إعةةداد منةةاهج

()1

حسن الشيخ محمد لير ،تجربة التأهيل التربوي كنموذج للتعليم عن بعد ،ورقة عمل 2004م ،ص .3

الةةدورات والتعيينةةات الد ارس ةية نوادارة ورش العمةةل والتجديةةدات التربويةةة وصةةقل مهةةارات التوجيةةه
والتدريب المقترحة من الواليات)(.)1
لقةةد سةةاعد التأهيةةل التربةةوي فةةي تةةدريب أعةةداد كبي ةرة مةةن المعلمةةين فةةي شةةتى المجةةاالت
أثنة ةةار اللدمة ةةة وذل ة ة مة ةةن غية ةةر أن ينقطة ةةع المعلمة ةةون عة ةةن مدارسة ةةهم .وبة ةةذل يكة ةةون قة ةةد لبة ةةى
احتياجةةات المةةدارس مةةن وفةرة المعلمةةين المةةدربين ،وممةةا يميةةز مثةةل هةةذع الةةدورات التدريبيةةة عةةن
غيرها قلة كليتها نواثبات فعاليتها إذ أن اليرصة متاحة للمعلم المتةدرب عمليةاأ فةي قاعةة الةدرس
مةةع التياعةةل التةةام أثنةةار أدا ةةه ويرسةةخ أسةةلوب الد ارسةةة الذاتيةةة فةةي المتةةدرب فيزيةةد مةةن معرفتةةه
وتجويدع لعمله.
وف ةةي مث ةةل ه ةةذا النظ ةةام م ةةن الت ةةدريب يمك ةةن إنش ةةار ف ةةروع للتأهي ةةل الترب ةةوي ف ةةي من ةةاطق
متعةةددة مةةن السةةودان مةةن غيةةر أن يكلةةف المتةةدرب بالتنقةةل وتكبةةد مشةةاق السةةير لمواقةةع التةةدريب
ممةةا يةةددي إلةةى تقليةةل أوجةةه الصةةرف والنيقةةات واسةةتمرار العمليةةة التعليميةةة بتواجةةد المعلةةم أثنةةار
التدريب كما أسلينا.
إن األس ةةلوب ال ةةذي يتبع ةةه التأهي ةةل الترب ةةوي ف ةةي ت ةةدريب المعلم ةةين ه ةةو أس ةةلوب المنح ةةى
التكةةاملي متعةةدد الوسةةا ط ،فهةةو يجمةةع مةةا بةةين نمةةط الد ارسةةة بالم ارسةةلة ونمةةط اللقةةارات كتةةدريب
مباشر .فالمادة الدراسية تكون عبر التقنيات كطريقة نظرية أما اليهم واالسةتيعاب فيكةون أثنةار
اللقارات والمناقشات والعملي يتم عن طريق الزيارات الميدانية أو أثنار الةدورات الصةييية التةي
يقيمها التأهيل التربوي.
وفةةي مجةةال الطةةرق غيةةر المباشةرة فةةي عمليةةة التةةدريب يسةةتلدم التأهيةةل التربةةوي الطةةرق
اآلتية كوسيلة للقار المشرف أو الملتص مع الدارسين:
 /1التعيين الدراسي :عن طريق المراسلة وهو أساس الدراسة الذاتية
 /2أجهة ةزة تكنولوجية ةةا التعلة ةةيم :مث ةةل التلية ةةاز م لة ةةق الة ةةدا رة وأجهة ةزة صة ةةوتية وعارضة ةةات أفة ةةالم
وش ار د.
 /3المكتبات :تساعد المتدرب في زيادة معرفته وهي تعتبر سنداأ للتعيين الدراسي.

()1

حسن الشيخ محمد لير ،مرجع سابق ،ص .4

يمكن أن يستللص مما سرد ومما هةو نةابض مةن صةميم نظةام التعلةيم عةن بعةد والةذي
طبقه معهد التأهيل التربوي في تدريب المعلمين ما يأتي:
.1

تدريب أعداد كبيرة من المعلمين في وقت واحد.

.2

إقامة دورات تدريبية متماثلة في جميع أنحار السودان.

.3

عدم فصل المعلم عن موقع عمله أثنار عملية التدريب.

.4

تقليل الكلية في التدريب.

.5

استلدام نمط المراسلة في التعيينات.

.6

إرسار قواعد التعليم الذاتي للمتدربين

.7

استلدام وسا ط التكنولوجيا السمعية والبصرية والسمعية البصرية.

.8

إنشار المكتبات.

.9

توفير المشرفين والملتصين في مجال التدريب.

.10

اللقارات الدورية والمناقشات مع المشرف الميداني.

.11

إقامة نظام الدورات الصييية.

 /5تجربة سودات :
فةي العةام 1994م أدللةت شةركة سةوداتل أجهةزة Video Conferencingوذلة فةي
سةةبيل لدمةةة المدسسةةات الجامعيةةة والطبيةةة ،ب ةةرض اسةةتلدام نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد ،ون ةذكر
على سبيل المثال:
.1

(تركيةةب أربعةةة مةةن هةةذع األجه ةزة فةةي جامعةةات اللرطةةوم ،والقضةةارف ،الجزي ةرة ،األزهةةري،
بثت من لاللها محاضرات لمدة شهر كامل دون توقف.

.2

نقل بعض العمليات الجراحية لعدد من كليات الطب.

.3

العمل على ربط ثمانية من الجامعات في السةودان منةذ مةارس 2001م حيةث كانةت تبةث
أربعة محاضرات يومياأ تشاهد من الطالب في جامعات ملتلية وفي وقت واحد.

.4

تزايد عدد المدسسات المربوطة مع بعض الجامعات والمدسسات)(.)1
يالحظ في تجربة سوداتل ما يلي:

.1
()1

استلدام أجهزة وسعت من مجال االتصال في الوقت الواحد.
عاصم عبد الوهاب عبد ربه ،تجربة سوداتل في مجال التعليم عن بعد ،ورقة عمل2004 ،م ،ص16:

يقوم بتقديم المحاضرة محاضر واحد فقط لكل الطالب المشاركين.

.2

توحيد المعلومة والمعرفة لد الطالب في المواقع الملتلية.

.3
.4

توفير عملية التياعل بين المحاضر والطالب وبين الطالب مع بعضهم البعض.

.5

تقليل عدد المحاضرين.

.6

عدم االعتماد على المطبوعات والتعيينات وحسب.

.7

تقدم التجربة المعرفة لعدد كبير من الطالب في وقت واحد.

.8

الربط العالمي يوسع مجال المعرفة.
ويدكد ذل ما جار في مذكرة لجنة التعليم عن بعد في و ازرة التعليم العالي:
(بةدأت فةي التسةعينات وقامةت بةربط معظةم المنةاطق الحضةرية فةي السةودان بشةبكة مةةن
األليةةاف الضةةو ية ممةةا مكةةن السةةودان مةةن االسةةتيادة مةةن لدمةةة األقمةةار الصةةناعية ،ممةةا يمكةةن
بدورع من نقل المحاضرات وغيرها من أوجه النشاط العلمي من جامعة أللر )(.)2

 /5تجربة الجامعا السودانية في نظام التعليم عن بعد:
إن استلدام التعليم التقليدي في توفير التعليم لي ات وش ار د عمريةة معينةة ومحةدودة لةم
يعد كافياأ لت طية متطلبات العمةل أو االنيجةار السةكاني الها ةل أو االنيجةار المعرفةي المتسةارع
في جميع المجاالت از داأ على الطموحات والتطلعات االجتماعيةة التةي أصةبحت تشةكل وسةيلة
ضاغطة في شتى مستويات التعليم.

(نتيجةةة لهةةذا الةةزلم المعرفةةي فقةةد تسةةارع الملططةةون فةةي السةةودان مةةن علمةةار التربيةةة
لمواكبةةة األحةةداث الجاريةةة فةةي العةةالم مةةن حةةولهم فبةةدأت النظةةرة الياحصةةة السةةليمة بةربط التعلةةيم
بض ةةرورات التنمي ةةة وتلبي ةةة حاج ةةات المجتم ةةع فاتج ةةه الملطط ةةون إل ةةى نظ ةةام التعل ةةيم ع ةةن بع ةةد
كمصدر من مصادر التعليم التي يمكن أن تيي بال رض)(.)1
شةةرعت العديةةد مةةن الجامعةةات السةةودانية بتطبيةةق نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد منهةةا جامعةةة
الزعيم األزهةري وجامعةة النيلةين وجامعةة جوبةا .إن مةا بدأتةه جامعةة اللرطةوم فةي نظةام التعلةيم

()2

و ازرة التعليم العةالي والبحةث العلمةي ،اإلدارة العامةة للتعلةيم عةن بعةد ،لجنةة التعلةيم عةن بعةد ،مةذكرة أهةداف ومبةررات قيةام

فرع الجامعة العربية الميتوحة في السودان 2002م ،ص .3
()1

.8

معتصم يوسف ،تجربة الجامعات السودانية في التعليم عن بعد ،جامعة الزعيم األزهري  ،ورقة عمل 2004 ،م ص-7

بالمراسلة وهو أحد أنماط التعليم عن بعد والذي يعتبر من التجارب السودانية فةي هةذا المجةال
.
فيما يلي بعض تجارب هذع الجامعات السودانية في مجال التعليم عن بعد:

أ /جامعة الزعيم األزهري:
أنشةةأ مركةةز جامعةةة الةةزعيم األزهةةري للتعلةةيم عةةن بعةةد فةةي عةةام 2000م وذل ة (ب ةةرض
إتاح ةةة فرص ةةة التعل ةةيم الج ةةامعي لل ةةذين ال تمك ةةنهم ظ ةةروفهم م ةةن التي ةةرغ للد ارس ةةة دال ةةل ول ةةارج
السودان ،وتحقيق عا د مادي يسهم في عةالج بعةض مشةاكل الجامعةة)( .)2تحةول المركةز إلةى
مسمى كلية الدراسات التقنية والتنموية ،حالياأ.

يتم القبول علةى أسةاس الحصةول علةى الشةهادة السةودانية بنجةام فةي لمةس مةواد علةى

األقل وينطبق ذل على حامةل الشةهادة السةودانية لعةام 1992م ومةا قبلةه .أمةا حةاملو الشةهادة
السةةودانية للعةةام 1993م ومةةا بعةةدع يشةةترط فةةي قبةةولهم النجةةام فةةي سةةبع م ةواد أربعةةة أساسةةية
وثالثة التيارية.
تعةةد الكتةةب الد ارسةةية متماشةةية مةةع نيةةس المحتةةو الةةذي يةةدرس للطةةالب النظةةاميين غيةةر
أن التصميم يتناسب مةع نظةام التعلةيم عةن بعةد .للجامعةة م اركةز تقةوم باإلشةراف علةى الطةالب
ويتمثةةل نشةةاطها فةةي الةةرد علةةى االستيسةةارات المقدمةةة مةةن الطةةالب واسةةتالم األوراق اللاصةةة
ب ةةالقبول م ةةن الط ةةالب وتس ةةليمها إلدارة الكلي ةةة ،ويعتب ةةر ه ةةذا النش ةةاط ن ةةوع م ةةن أنة ةواع اإلس ةةناد
األكاديمي ،كما تقوم هذع المراكز بتجهيز األماكن اللاصة بجلوس الطالب لالمتحانات.
يتم التقويم عةن طريةق االمتحانةات المقامةة علةى نمةط نظةام التعلةيم عةن بعةد سةنوياأ مةرة

واحدة وليس مرتين كما هو في معظم الجامعات األلر وذل لتلييف العبر على الدارسةين
وتقليل النيقات.
نسةةبة لحداثةةة التجربةةة فونةةه يالحةةظ أن هنالة بعةةض اإللياقةةات المتمثلةةة فةةي عةةدم تقةةديم
التعيين ةةات ،وع ةةدم تالف ةةي األلط ةةار الموج ةةودة ف ةةي الكت ةةب الد ارس ةةية بالتص ةةحيد ،وع ةةدم فعالي ةةة
اإلسناد األكاديمي.

 /،جامعة النيلين:

()2
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تةةم إنشةةار إدارة التعلةةيم عةةن بعةةد فةةي عةةام 1996م وكةةان يع ةرف بقسةةم االنتسةةاب والةةذي
اسةةتمر حتةةى العةةام 2001م ،تعمةةل هةةذع اإلدارة علةةى إتاحةةة اليرصةةة للد ارسةةة ألول ة الةةذين لةةم
يجدوا فرصة في االلتحةاق بالد ارسةة الجامعيةة فةي الجامعةات فةي نظةام التعلةيم التقليةدي .تعتبةر
هذع اإلدارة إدارة مستقلة وتتكون من قسم االنتساب من الدالل وقسم المراكز اللارجية.
يتم القبول كاآلتي:
( /1القبةةول عةةن طريةةق المنافسةةة :وذلة لةةالل فتةرة معينةةة يتقةةدم فيهةةا جميةةع الطةةالب الةراغبين
للقبةول العةةام عةةن طريةق مكتةةب القبةةول ويةتم التيةةارهم وقبةةولهم حسةب المياضةةلة بةةين الشةةهادات
وتقديراتها.
 /2قبةول مباشةر :وذلة بعةد انتهةار فرصةة المنافسةة إذ يتقةدم الطالةب لمكتةب إدارة التعلةيم عةةن
بعد بالجامعة أو بملر استمارة التقديم في مكتب القبول.
 /3المبعوثةةون :وهةةم الطلبةةة الةةذين يتقةةدمون لاللتحةةاق بالجامعةةة عبةةر إدارات المهةةن والوظةةا ف
التي يعملون بها.
 /4الترفيةةع :وفةةي النظةةام يةةتم قبةةول الطالةةب فةةي سةةنة أعلةةى مةةن السةةنة األولةةى ،بشةةرط حصةةوله
على دبلوم سابق من أي جامعة)(.)1
يم ةةند طال ةةب االنتس ةةاب ال ةةداللي والل ةةارجي عل ةةى ح ةةد سة ةوار م ةةذكرات كت ةةب وم ةةذكرات
لطةةط ال تال ةةم التعلةةيم عةةن بعةةد .كمةةا يسةةمد لطالةةب االنتسةةاب حضةةور المحاضةرات جنبةاأ إلةةى
جنب مع الطالب النظامي.

توجةةد م اركةةز لإلسةةناد تقةةدم الم ةواد التعليميةةة وتقةةدم اإلرشةةاد للطةةالب لةةارج السةةودان فةةي
كل من األردن والسعودية والبحرين وكذل في المركز الر يسي دالل السودان.

يةتم التقةديم عةن طريةق االمتحانةةات والتةي تعقةد مةرة واحةدة فةةي العةام ويلضةعون لكةل اللةوا د

التي يلضع لها الطالب النظاميون وعليةه ال توجةد تعيينةات لاصةة بطةالب االنتسةاب (التعلةيم عةن

بعد) وال كتب مواد تعليمية لاصة بنظام التعليم عن بعد.
ويالحظ في تجربة جامعة النيلين اآلتي:

 / 1تتيد الجامعة اليرصة لمن فاتته فرصة االلتحاق بالجامعات حسب النظام التقليدي.

 / 2تتام فرص للطالب المنتسب لحضور المحاضرات مع الطالب النظاميين متى شار.
()1
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 /3ال توجد لقارات للمناقشة أو االستيسارات.
 /4ال توجد تعيينات أو كتب لاصة بنظام التعليم عن بعد من حيث التصميم والمحتو .
 /5تسهيل أمر القبول في الجامعة مع تذليل كل الصعوبات.
 /6وجود مراكز لارج السودان ودالله.
 /7ضعف اإلسناد األكاديمي.
مةةن الس ةةرد ال ةةذي ق ةةدم فيم ةةا يل ةةص جامعةةة ال ةةزعيم األزه ةةري وجامع ةةة النيل ةةين يمك ةةن أن
يضةةاف أن التعلةةيم عةةن بعةةد بةةدأ بدايةةة متةةألرة فةةي كةةال الجةةامعتين ولةةم تثبةةت أقدامةةه بعةةد إال أن
التجربة في حد ذاتها تعتبر لطةوة إلةى تعلةيم أفضةل فةي المسةتقبل إذ أنهةا أضةافت بعةداأ جديةداأ

وتمثل ذل جلياأ في إتاحة فةرص التعلةيم ألعةداد كبيةرة مةن حةاملي الشةهادة السةودانية الةذين لةم
يتس ةةنى له ةةم االلتح ةةاق بالجامع ةةات لع ةةدم اجتي ةةازهم للمنافس ةةة مح ةةدودة الع ةةدد .كم ةةا أن التجرب ةةة
أسةةهمت فةةي إضةةافة اسةةم السةةودان ضةةمن قا مةةة الةةدول التةةي تطبةةق نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد فةةي
العالم.
كما أنه ال ينكر الةدور النشةط الملحةوظ فةي الجامعةات السةودانية مثةل جامعةة جوبةا فةي

إلقةةار الضةةور علةةى نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد نواسةةهاماته فةةي السةةودان وذلة مةةن لةةالل المةةدتمرات
والندوات والمطبوعات.
كما أن التجربة أضافت بعداأ جديداأ فةي اإلقبةال علةى البحةث العلمةي فةي كةل مةا يتعلةق

بنظام التعلةيم عةن بعةد ممةا أد إلةى إثةرار مكتبةات الجامعةات وبعةض المكتبةات األلةر بةزلم
غير قليل من الكتب والبحوث.

 /جامعة السودان المفتوحة:
يعد إنشار جامعة السودان الميتوحة من أعظم اإلنجازات في مجال التعليم عن بعةد أو
التعليم الميتوم في السودان .إذ أنها جامعة تلصصيه مستقلة ال تتبع فةي إدارتهةا ألي جامعةة
ألر وهي الجامعة التي أعطت التعليم عن بعد أبعاداأ مرموقة فوسةعت رقعتةه وأصةبد التعلةيم

الميتةةوم واجهةةة للتعلةةيم عةةن بعةةد متبنيةاأ تطةةويرع وترسةةيخ قواعةةدع فهةةو يتةةيد أسةةلوب الةةتعلم الةةذاتي

والي ة ةةردي والمس ة ةةتمر لك ة ةةل ارغ ة ةةب .ومم ة ةةا ال ي ة ةةدع مج ة ةةاالأ للشة ة ة ف ة ةةالتعليم ال ة ةةذاتي ه ة ةةو أمث ة ةةل

االستراتيجيات في مواجهة معطيات العصر ومشاكل التعلةيم واالنيجةار المعرفةي وأصةبد بةديالأ

لنظةةام التعلةةيم التقليةةدي القةةا م علةةى التلقةةين والحيةةظ واالسةةترجاع والةةذي بةةدأ ينحسةةر فةةي معظةةم

دول العة ةةالم .وقة ةةد قة ةةدمت جامعة ةةة السة ةةودان الميتوحة ةةة مة ةةن اإلسة ةةناد األكة ةةاديمي مة ةةا لة ةةم تقدمة ةةه
الجامعةةات المزدوجةةة فةةي السةةودان فةةي فتةرة مةةا قبةةل الد ارسةةة ومةةا بعةةدها للطةةالب ،فأمةةا مةةا قبةةل
الدراسة تقدم:
( /1معلومات عن الجامعة وبرامجها.
 /2التوصية بالتيار مقررات معينة.
 /3اإلرشاد حول طريقة دفع المصروفات.
 /4معلومات عن الجامعة وعناوين المراكز ومواقعها.
 /5إرشادات عن الدراسة عن بعد.
أما في ما بعد الدراسة فتقدم:
 /1اإلشراف األكاديمي المباشر.
 /2التعيينات.
 /3اإلسناد التعليمي.
 /4البريد اإللكتروني.
تقةةدم جامعةةة السةةودان الميتوحةةة ثالثةةة ب ةرامج أكاديميةةة هةةي :التربيةةة ،الحاسةةوب ،نوادارة

األعمال.

يشتمل برنامج التربية على مواد:
أ /الل ة العربية والدراسات اإلسالمية.
ب /الل ة العربية والتأريخ.
ج /الل ة اإلنجليزية.
د /التأريخ والج رافيا.
هة /الرياضيات والحاسوب.
و /الكيميار واألحيار.
ز /الييزيار والرياضيات.
م /األحيار واإلنتاج الزراعي والحيواني.
أمةةا برنةةامج الحاسةةوب فيشةةمل تلصةةص علةةوم الحاسةةوب وتلصةةص تقنيةةة المعلومةةات.
أما برنامج اإلدارة فيشمل إدارة األعمال والمحاسبة.

بلة ة ع ةةدد الط ةةالب ف ةةي الدفع ةةة األول ةةى للع ةةام الد ارس ةةي (2004 -2003م) ()6500
طالب وطالبة موزعين كاآلتي:

جدول رقم ( )6يوضح أعداد طالب جامعدة السدودان المفتوحدة الدفعدة األولدى (-2003
2004م):
الموقع

عدد الطالب

الخرطوم

 1040طالب وطالبة

أم درمان

 1506طالب وطالبة

بحري

 1028طالب وطالبة

الجزيرة

 1250طالب وطالبة

شمال كردفان

 592طالب وطالبة

نهر النيل

 338طالب وطالبة

النيل األبيض

 476طالب وطالبة

والقضارف

 270طالب وطالبة

المجموع

 6500طالب وطالبة)

()1

بةةدأت تجربةةة جامعةةة السةةودان الميتوحةةة فةةي سةةتة واليةةات هةةي :اللرطةةوم ،والقضةةارف،
الجزيةرة ،النيةةل األبةةيض ،شةةمال كردفةةان ،ونهةةر النيةةل ،ثةةم تبعتهةةا الحقةاأ واليةةات البحةةر األحمةةر،

كسةةال ،جنةةوب دار فةةور وبحةةر الجبةةل ،ثةةم بعةةد ذل ة وبالتحديةةد فةةي عةةام 2004م شةةملت كةةل
واليةةات السةةودان فأنش ة ت الم اركةةز فةةي هةةذع الواليةةات الملتلةةة والتةةي أنشةةأت م اركةةز فرعيةةة فةةي
األحيةةار وتةةم تعيةةين المرشةةدين والمشةةرفين األكةةاديميين بمواصةةيات معينةةة مةةن أهمهةةا أن يكةةون

حاص ةالأ علةةى درجةةة الماجسةةتير علةةى األقةةل إلةةى جانةةب الصةةيات الشلصةةية الالزمةةة للعمةةل
كمشرف ،وتتمثل مهمة المشرف في:

 /1متابعة المادة العلمية المصممة تصميماأ تعليمياأ مع الطالب بالمراكز التعليمية.

 /2تقة ةةديم ال ة ةةدعم للطة ةةالب م ة ةةن لة ةةالل المعام ة ةةل ،المكتبة ةةة ،اإلنترن ة ةةت ،والمة ةةدتمرات الس ة ةةمعية
والبصرية.

()1
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 /3متابعة التعيينات مع الطالب وتوفير الت ذية الراجعة.
 /4اإلشراف على االمتحانات اليصلية والنها ية.
أورد ص ةةابر أب ةةو طال ةةب ف ةةي المش ةةرف األك ةةاديمي( :ه ةةو الش ةةلص ال ةةذي يتواص ةةل م ةةع
الدارس ةةين ع ةةن بع ةةد سة ةوار وجهة ةاأ لوج ةةه أو بواسة ةطة تكنولوجي ةةا االتص ةةال المت ةةوفرة ويق ةةدم لدم ةةة

تعليميةةة مسةةاندة للةةدارس ويةةزود المركةةز أو المنطقةةة التعليميةةة بالتقةةارير الالزمةةة حةةول الوضةةع
الد ارس ةةي والتحص ةةيل الد ارس ةةي ع ةةن بع ةةد)

()2

ب ةةدأت الم ارك ةةز أعماله ةةا ف ةةي م ةةدارس األس ةةاس ث ةةم

المةةدارس الثانويةةة فةةي منةةاطق السةةودان الملتليةةة وغالبةاأ مةةا تلتةةار الم اركةةز قةةرب سةةكن الطةةالب

بالقدر الممكن.

(بلة ة ع ةةدد الم ارك ةةز التعليمي ةةة حت ةةى اآلن حة ةوالي ( )108مركة ة اأز تعليمية ةاأ للط ةةالب بك ةةل

سةةهولة ويسةةر تصةةل جميةةع اللةةدمات لجميةةع الطةةالب فةةي وقةةت واحةةد دون تةةألير رغةةم ظةةروف
السودان التي يعيشها من صعوبات في الترحيل وبعد المسافات)(.)1
تةةتم اللقةةارات اإلش ةرافية م ةرتين أو ثالثةةة أسةةبوعياأ يلتقةةي لاللهةةا الطةةالب بالمشةةرف فةةي

اليترات المسا ية وهو وقت يناسب الجميع متماشياأ مع ظروف العمل بالسودان والتي غالباأ مةا

يكةةون اليةةرد مشة والأ بهةةا أثنةةار سةةاعات النهةةار .تنعقةةد بعةةض اللقةةارات فةةي شةةكل كةةورس مكثةةف
وذل لعةدم تةوفر مشةرف فةي المنطقةة أو نتيجةة الظةروف الطبيعيةة بالمنطقةة والتةي تحةول دون
تنظيم انعقاد اللقارات الدورية.
تقدم الجامعة إضافة للمرشدين والمشرفين الوسا ل التعليمية التي تقدم للطالب وهي:
 /1الكتاب المرجعي :وهو مصمم على نظام التعليم عن بعد.
 /2نشرات الطالب :تعمل على تدعيم التواصل بين الجامعة وطالبها مثةل التعريةف بالجامعةة
ونشةةأتها وفلس ةةية الجامع ةةة وأه ةةدافها وغي ةةر ذلة ة مم ةةا يحت ةةاج الطال ةةب معرفت ةةه ع ةةن المدسس ةةات
التعليمية التي ينتمي إليها.
 /3الوسا ل السمعية:
أ /اإلذاعة ويقصد بها الراديو ،وقد تم تأسيس إذاعة لاصة بالجامعة الميتوحة 2006م.
()2

صابر أبو طالب ،دور المشرف األكاديمي والمركز الدراسي في التعليم عن بعد ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،

تونس1999 ،م ،ص.2
()1
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ب /األشرطة المسموعة وهي أشرطة الكاسيت.
ج /الهاتف.
د /التليزيون -وهو وسيلة سمعية بصرية.
أيضاأ في مجال األشرطة المر ية وهي أشرطة الييديو .فقد عمدت الجامعةة السةتيراد اسةتديو

تليزي ةةوني له ةةذا ال ةةرض .وأيضة ةاأ تب ةةث بع ةةض األعم ةةال م ةةن ل ةةالل تليزيون ةةات الوالي ةةات ف ةةي اليتة ةرات

المسا ية في أوقات محددة وبرامج محددة توزع على الطالب مسبقاأ.

هة /الحاسوب -استلدام األقراص المدمجة لمن تتوفر لهم أجهزة الحاسوب.

 /4البريد اإللكتروني :يساعد على سرعة االتصال بالمشرف.
 /5الرسا ل عبر الموبايل :وهو نمط جديد من االتصال.

 /6المكتبة اإللكترونية :يتم الدلول إليها عبر شبكة اإلنترنت.
يتم التقويم عن طريق:

أ /التعيينةةات التةةي تسةةلم للدارسةةين أثنةةار الد ارسةةة ،فةةي العةةام  2002م تةةم األسةةتيعاض عةةن التعيينةةات
ببحوث يقدمها الطالب في كل مادة دراسية بنهاية اليصل الدراسي .

ب /التقويم الذاتي بحل التمارين في الكتاب المرجعي.

ج /التقويم عن طريق االمتحانات في نهاية اليصل الدراسي.

تعد تجربة جامعة السودان الميتوحة من التجارب العالمية الناجحة إذ أنها غطت كل البقةاع

في السودان وعلى مستو القر واألحيار وهي التي أدت إلى دفةع عمليةة التعلةيم الةذاتي إلةى األمةام
وبلطى راسلة.
بعد هذه التجربة فقد أصبح السودان يخطو نحو التعليم عن بعد في الجامعات االفتراضدية أو
بما يعرف بالتعليم اإللكتروني وهو آخر ما تناوله العلم الحديث.

ماذا عن نظام التعليم عن بعد
خصاه

نظام التعليم عن بعد
تع ةةددت المح ةةاوالت والكتاب ةةات ح ةةول إيج ةةاد لص ةةا ص أو س ةةمات مح ةةددة لنظ ةةام

التعل ة ةةيم ع ة ةةن بع ة ةةد يتي ة ةةرد به ة ةةا ع ة ةةن تلة ة ة الت ة ةةي يتمي ة ةةز به ة ةةا نظ ة ةةام التعل ة ةةيم التقلي ة ةةدي فتوص ة ةةل
االلتصاصيون لمجموعة من اللصا ص منها:
.1

يتم اليصل بين المعلم والمتعلم أثنار العملية التعليمية.

.2

إتاحة ةةة الحرية ةةة الكاملة ةةة للمة ةةتعلم فة ةةي التية ةةار الزمة ةةان والمكة ةةان للتعلة ةةيم مة ةةع تحدية ةةد نوعي ة ةة
الكورسات الدراسية وأوقات االمتحانات ومدة الدراسة.

.3

تصةةميم المةواد الد ارسةةية عةةن طريةةق فريةةق مةةن المتلصصةةين كةةل حسةةب تلصصةةه وعليةةه
يكةةون قةةد تةةم تجريةةب الم ةواد الد ارسةةية التةةي ألةةذت حظهةةا مةةن اإلتقةةان مةةن ناحيةةة إعةةدادها
وتصميمها فهي ذات صية تربوية حقيقية كما أنهةا تعةد قبةل وقةت طويةل قبةل تنييةذها ،قبةل
عام مثالأ ،وليس كما هو في نظام التعليم التقليدي الذي فيه يتم تحضير الدرس يومياأ.

.4

أصةبحت الوسةا ل التعليميةةة جةزراأ مةةن المةادة الد ارسةةية وليسةت مسةةاندة كمةا هةةو الحةال فةةي

.5

تعليم ذاتي فالمتعلم هو محور العملية التعليمية.

.6

ت ةةوفير االتص ةةال الم ةةزدوج م ةةا ب ةةين المدسس ةةة التعليمي ةةة والم ةةتعلم عب ةةر وس ةةا ط التكنولوجي ةةا

نظام التعليم التقليدي.

الحديثة أو نظام المراسلة المعروف.
.7

ت يةةر دور المعلةةم النمطةةي فةةي نظةةام التعلةةيم التقليةةدي ليصةةبد دو اأر إش ةرافياأ وتوجيهي ةاأ فةةي

.8

نظام التعليم عن بعد أقل كلية من نظام التعليم التقليدي إذ أنه ال توجةد مةدلالت تعليميةة

نظام التعليم عن بعد.

متعددة مثل المباني والمعامل والمكتبات ووسةا ط النقةل ومسةاكن الطةالب مةع وجةود أعةداد
.9

كبيرة من المعلمين والينيين وغير ذل .
يستوعب نظام التعليم عن بعد أعداداأ كبيرة جداأ من المتعلمةين بالمقارنةة مةع مةا يسةتوعبه نظةام

التعليم التقليدي وأنه من المعروف كلما زاد عدد الطالب قلت التكلية.

المدهالت العلمية التي يحصل عليها المتعلم عن طريق نظام التعليم عةن بعةد تضةاهي أو

.10

تيةةوق تل ة التةةي يمنحهةةا نظةةام التعلةةيم التقليةةدي وهةةذا مةةن لةةالل د ارسةةات أقيمةةت فةةي هةةذا
المجال.
نظ ة اأر ألن المتعلم ةةين ال يتعلم ةةون بةةنيس الطريق ةةة ف ةةون التيةةارهم الي ةةردي لوس ةةا ط االتص ةةال

.11

العلمةةي (الم ارسةةلة ،الحاسةةب اآللةةي ،البرمجيةةات ،الهوا يةةات ،اللقةةارات ومةةا إلةةى ذل ة مةةن

وسا ط) يعد ذل سمة أساسية لنظام التعليم عن بعد.
إتاح ةةة الي ةةرص للق ةةارات ب ةةين المتعلم ةةين والمش ةةرف م ةةن أج ةةل تحقي ةةق األه ةةداف التعليمي ةةة

.12

واالجتماعية والثقافية.
.13

سهولة استلدام برامج نظام التعليم عن بعد لكل متعلم.

.14

وجود المدسسة أو المنظمة التعليمية كمصدر للتعليم.
أضاف العمري (2000م) حسب ما أوردع أ .د .السيد محمود الربيعي وآلرون:

 ( .15التحرر الكامل من العقبات التي ييرضةها النظةام التقليةدي كاالنيتةام فةي القبةول أو مسةتو
المناهج)(.)1
وقد أورد فهيم مصطيى:

 ( .16يتميةةز نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد بأنةةه يةةتم مةةن لةةالل الةةتعلم فةةي مجموعةةة واحةةدة أو أكثةةر مةةن
مجموعةةة ،وأن التواجةةد فةةي هةةذع المجموعةةات يتطلةةب توظيةةف أدوات تكنولوجيةةة لالتصةةال
وذل بهدف حدوث التياعل المطلوب في العلميةة التعليميةة بةين الطالةب والمعلةم وعناصةر
المنهج أو المقرر الدراسي.
.17

تض ةةع المدرس ةةة أو الجامع ةةة الت ةةي نظم ةةت نظ ةةام التعل ةةيم ع ةةن بع ةةد أه ةةدافاأ مح ةةددة لطريق ةةة

.18

يعتمة ةةد نظة ةةام التعلة ةةيم عة ةةن بعة ةةد علة ةةى الوسة ةةا ط التكنولوجية ةةة فة ةةي تنيية ةةذ الب ة ةرامج والمنة ةةاهج

التدريس للطالب.

والمقررات.
.19

يتطلب نظام التعليم عن بعةد إنتةاج البةرامج والمنةاهج والمقةررات الد ارسةية بواسةطة المدرسةة
أو الجامعةةة أو المعهةةد مثةةل (الكتةةب ،والم ارجةةع ،والم ةواد المطبوعةةة ،والش ة ار ط المسةةموعة،

()1

السيد محمود الربيعي وآلرون ،مرجع سابق ،ص .39

وش ة ة ار ط اليية ةةديو ،والش ة ة ار د الشة ةةيافة ،والمعامة ةةل المنزلية ةةة ..الة ةةخ) ويعتبة ةةر إنتة ةةاج الب ة ةرامج
والمناهج والمقررات الدراسية من أهم العوامل التي تحقق فعالية نظام التعليم عن بعد.
التعةةرف علةةى طبيعةةة واحتياجةةات الطةةالب الةراغبين فةةي االلتحةةاق ببةرامج التعلةةيم عةةن بعةةد.

.20

فالبةةد مةةن إج ةرار د ارسةةة تحليليةةة تهةةدف إلةةى تحديةةد أعمةةار ه ةدالر الدارسةةين وتصةةنيف هةةذع
األعمة ةةار فة ةةي مجموعة ةةات متجانسة ةةة والتعة ةةرف علة ةةى لليية ةةاتهم الثقافية ةةة ولب ة ةراتهم السة ةةابقة
ومستويات تعليمهم ورغباتهم التعليمية)(.)1
أما الدكتور أحمد إسماعيل حجي فأضاف:
(أنه عملية تعليم وتعلم تحقق:
.21

التنميةةة ،بتوسةةيع فةةرص التعلةةيم لكةةل مةةن يريةةدع أي ةاأ كانةةت ظروفةةه وتكةةوين أبنةةار المجتمةةع

-

الديمقراطية ،تمكين الجميع من االنلراط في مجال التعليم ،مهما تكن ظروفهم وأوضةاعهم

تكويناأ يرفع من منزلتهم كهدف للتنمية ووسيلة لها.

السياسية واالقتصادية وطبقتهم أو عنصرهم.
-

الرفاهية االقتصادية ،إذ أن التعليم ،وما يددي إليه مةن اكتسةاب لبةرات جديةدة بمضةامينها
المعرفيةةة والمهاريةةة والوجدانيةةة بجانةةب إشةةباعها لحاجةةات اليةةرد والمجتمةةع ترفةةع مةةن شةةأنهما

-

معاأ.

الح ار االجتماعي والمهني ،بما يعنيه من إمكانات االنتقةال مةن وضةع أو مكانةة أو منزلةة

أو وظييةةة أو طبق ةةة إلةةى غيره ةةا .وكةةذل دل ةةول مهنةةة ألول مة ةرة أو ت ييةةر المهن ةةة الحالي ةةة
لليرد.
-

التح ةةديث الثق ةةافي ،بم ةةا يتض ةةمنه م ةةن أص ةةالة وتأص ةةيل الهوي ةةة ،واالنيت ةةام عل ةةى اآللة ةرين
فالتعليم هو المدلل إلى هذا وذا جميعاأ.

توجهة ةةات التقة ةةدم العلمة ةةي التكنولة ةةوجي ،ألنة ةةه يسة ةةتلدم العلة ةةم والمعرفة ةةة ويسة ةةتلدم معطية ةةات
تطبيقاته ةةا التكنولوجي ةةة سة ةوار ف ةةي ذلة ة تكنولوجي ةةا المعلوم ةةات واالتص ةةاالت ،ب ةةل تكنولوجي ةةا
التعل ةةيم وال ةةتعلم وم ةةا تعني ةةه مة ةن تطبيق ةةات النظري ةةات التربوي ةةة الحديث ةةة ف ةةي عملي ةةات التعل ةةيم
وعمليات التعلم)(.)1

()1

فهيم مصطيى ،مرجع سابق ،ص .205 -204

()1

أحمد إسماعيل حجي ،التعليم الجامعي الميتوم عن بعد ،القاهرة ،عالم الكتب ،الطبعة األولى 2003م ،ص.20-19

أما طه الحاج الياس فأشار إلى أبرز اللصا ص فيما يلي:
( .22تكاملةه العمةودي حيةةث يةتعلم اإلنسةةان طةوال سةني حياتةةه سةوار دالةةل المدسسةة التربويةةة أو
قبلها أو بعدها.
.23

تكامله األفقي حيث يتعلم اإلنسان طوال حياته.

.24

اسةةتنادع إلةةى معرفةةة سةةابقة تسةةاعد اليةةرد علةةى الةةتعلم اعتمةةاداأ علةةى مها ارتةةه الذاتيةةة وكيييةةة

االستيادة منها في التعلم ورغبته في أن يحقق تقدماأ في تعلمه)

()2

وذكر هيثم البيطار عن لصا ص نظام التعليم عن بعد اآلتي:
(ويتميز التعليم عن بعد بما يلي:
أوالأ :اليصل بين المدرس والطالب.

ثانياأ :يتم ذل بوشراف إحد المنشآت المدرسية.

ثالثاأ :يتم ذل باستلدام الوسا ط التقنية.

رابعاأ :يتم التواصل بين المدرس والطالب في االتجاهين.

وبيضل التعليم عن بعد يمكن للمتدربين التيار زمان ومكان ،وسرعة التعلم)(.)3

ويالحةةظ أن النمةةوذج الصةةناعي هةةو أحةةد لصةةا ص نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد (أي القيةةام
بنشةةاط تعليمةةي أكثةةر تشةةبهاأ بقطةةاع الصةةناعة مةةن حيةةث تطبيةةق مبةةادئ تقسةةيم العمةةل والتنظةةيم
واإلنتاج بالجملة في عملية إعداد وتوزيع المواد التعليمية)(:)4

وقد ذكر معتصم يوسف أيضاأ:

( /1القدرة على تلبية االحتياجةات االجتماعيةة والوظيييةة والمهنيةة للملتحقةين لمةا يتمتةع بةه مةن
مرونة.
 /2انتياع هذا النمط من التعليم بالثورة التكنولوجية وثورة االتصاالت.
 /3اس ةةتجابة ه ةةذا ال ةةنمط م ةةن التعل ةةيم لع ةةدد م ةةن مب ةةادئ التعل ةةيم اإلنس ةةاني الحديث ةةة مث ةةل ت ةةوفير
الدافعيةةة للةةتعلم والمرونةةة فةةي بي ةةة التعلةةيم وم ارعةةاة أسةةاليب التعلةةيم عنةةد األفةراد ،وارتبةةاط التعلةةيم
بحاجات األفراد الوظييية والمهنية والشلصية واالجتماعية.
()2

طه الحاج الياس ،التعليم غير النظامي تعليم الكبار ،عمان ،دار مجدالوي للنشر ،الطبعة األولى1999 ،م.

()3

هيثم البيطار ،آفاق التعليم عن بعد ،دمشق ،دار الرضا للنشر ،الطبعة األولى 2003م ،ص .13

()4

معتصم يوسف ،ورقة عمل ،مرجع سابق ،ص .4

 /4تجةاوز هةذا الةةنمط مةن التعلةةيم لكثيةر مةةن العوا ةق التةي تحةةد مةن إمكانيةةات االلتحةاق بةةالتعلم
مثل االنتظام والتوقيت الصارم للدراسة.
 /5استجابة هذا النمط من التعليم لحاجةات الطلبةة وقةدراتهم واليةروق اليرديةة فيمةا بيةنهم ،نظة اأر
العتم ةةادع عل ةةى التعل ةةيم الي ةةردي والد ارس ةةة الذاتي ةةة ،واعتم ةةادع عل ةةى الحقا ةةب وال ةةرزم التعليمي ةةة
كوسا ط للتعلم الذاتي)(.)1
وف ةةي التح ةةرر م ةةن قي ةةود الزم ةةان والمك ةةان أورد تيس ةةير الكيالن ةةي( :إن العملي ةةة التعليمي ةةة
يمكن أن تتم في أي وقت وفي أي مكان يوجد فيه طالب)

()2

مبررا نظام التعليم عن بعد :
إنةةه نتيجةةة للت ازيةةد السةةكاني المضةةطرد فةةي بلةةد مت ارمةةي األطةراف كالسةةودان وت ازيةةد آمةةال
وطموحةةات الم ةواطنين وت ازيةةد الرغبةةات فةةي التعلةةيم الةةذي أصةةبد هةةدفاأ لكةةل شةةلص قةةادر علةةى
الةةتعلم ،ونسةةبة لالنيجةةار المعرفةةي المتواصةةل والةةذي يتةةدافع بةةين لحظةةة وألةةر ويظهةةر للوجةةود
ونسبة لرغبة الناس لمواكبة ما يدور حولهم من أحداث حتةى ال يصةبد مجةتمعهم فةي السةودان
منعزالأ عن بقية المجتمعات في العةالم ،ونسةبة لبةروز شةتى األنمةاط واألنةواع مةن أجهةزة التقنيةة
الحديثة والتي أصبد التعامل معها فرضاأ ،فقد دعت كل الضرورات السالية الذكر وغيرها إلى

تطةةوير نمةةط التعلةةيم القةةا م فةةي الةةبالد بشةةتى الوسةةا ل والةةذي أصةةبد عةةاج اأز فةةي أن يلبةةي كةةل
الرغبة ةةات والطموحة ةةات التة ةةي ذكة ةةرت ،فقامة ةةت فة ةةي الة ةةبالد ثة ةةورة تعليمية ةةة شة ةةملت كة ةةل الم ارحة ةةل
والمستويات وطالت يد الت يير المنةاهج التةي اسةتحدثت وتوسةعت دا رتهةا كمةا تطةورت أسةاليب
التةةدريب فاعتمةةد التةةدريب المسةةتمر للمعلمةةين فةةي كةةل أصةةقاع السةةودان ،ولعةةل تجربةةة التأهيةةل
الترب ةةوي األلية ةرة والت ةةي أشة ةرنا إليه ةةا مس ةةبقا ،تق ةةف ش ةةاهداأ عل ةةى ذلة ة  .فت ازي ةةد ع ةةدد المعلم ةةين
واإلدارات التعليمية في البالد ،كما زاد عدد المتعلمين وأصبد أضعافاأ ب ية تحقيق الرغبة لكةل

من هو راغب في التعليم.

رغةةم كةةل المحةةاوالت والمجهةةودات التةةي بةةذلت فةةي سةةبيل مةةا ذكةةر إال أن نظةةام التعلةةيم
التقليةةدي بوضةةعه الةةذي نعايشةةه اآلن أصةةبد عةةاج اأز فةةي تةةذليل الصةةعاب التةةي تقةةف أمةةام معظةةم
()1

معتصم يوسف ،مرجع سابق ،ص .6– 5

()2

تيسةير الكيالنةةي ،التعلةةيم عةن بعةةد فلسةةيته نوامكاناتةه وركةةا زع ووسةةا طه التعليميةة ،المنظمةةة العربيةةة للتربيةة والثقافةةة والعلةةوم،

تونس1999 ،م ،ص .4

الةةذين يرغبةةون فةةي التعلةةيم ،عليةةه أصةةبد أمةةر اللجةةور إلةةى نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد فةةي المسةةاندة
وتة ةةذليل الصة ةةعاب أم ة ة اأر ضة ةةرورياأ لمة ةةا فة ةةي نظة ةةام التعلة ةةيم عة ةةن بعة ةةد مة ةةن أسة ةةاليب تتجة ةةاوز كة ةةل
الصعوبات التي تواجه نظام التعليم التقليدي أو معظمها.

وفيمةةا يلةةي نةةذكر بعضةاأ مةةن المبةةررات التةةي أدت إلةةى إدلةةال نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد فةةي

مدسساتنا التعليمية:
.1

ثةةورة التعلةةيم العةةالي والتةةي أدت إلةةى تعةةدد الجامعةةات والتلصصةةات واإلقبةةال ال از ةةد علةةى
التعليم.

.2

ظهور دافعية لد الناس تجاع التعليم المستمر وهو نمةط مةن أنمةاط التعلةيم عةن بعةد فهةو
ال يتقيةةد بعمةةر معةةين أو سةةن معةةين لالنل ةراط فةةي عمليةةة التعلةةيم ،إنمةةا يكةةون امتةةدادع مةةن
المهد إلى اللحد.

.3

الت يرات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية التي سادت في المجتمعات في هذا العصر.

.4

ظه ةةور تقنية ةةات حديث ةةة أوجة ةةب العصة ةةر اس ةةتلدامها لمواكبة ةةة اإلنس ةةان السة ةةوداني لظروفة ةةه
الحياتية.

.5

ارتياع كلية نظام التعليم التقليدي ونسبة لما فرضته الظروف االقتصادية الملحةة فقةد لجةأ
الكثيرون لالنلراط في مجال نظام التعليم عن بعد ذو الكلية األقل.

.6

نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد يتةةيد فرصةةة التعلةةيم لكةةل أول ة الةةذين ال يسةةتطيعون االنتظةةام فةةي
قاعات الدرس مثل رجال األعمال وربات البيوت والمعاقين وأول

.7

الذين يتنقلون كثي اأر.

نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد يواكةةب ظةةروف الحيةةاة الحديثةةة مةةن مسةةتجدات س ةريعة متتابعةةة ال
تمكن اليرد من التوقيت السليم لالنتظام في الدراسة على نحو نظام التعليم التقليدي.

.8

ظهةةور كثيةةر مةةن المهتمةةين مةةن العلمةةار بنظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد والةةذين اسةةتطاعوا إقنةةاع
الكثيرين بجدو ممارسة التعليم عن طريقه.

.9

يتيد للمتعلم قد اأر من الديمقراطيةة فةي التيةار المةادة التةي يريةد تعلمهةا وحسةب التلصةص

.10

النجةةام الكبيةةر الةةذي حققتةةه جامعةةة السةةودان الميتوحةةة فةةي مجةةال التعلةةيم عةةن بعةةد وبعةةض

الذي يرغب فيه.

الجامع ةةات المزدوج ةةة وك ةةذل النج ةةام ال ةةذي تحق ةةق عالمية ةاأ ف ةةي جامع ةةات بريطاني ةةا وكن ةةدا

والواليات المتحدة.

ال يحتاج الطالب لكلية السير والسةكن واإلعاشةة فةي منةأ عةن وطنةه أو مكةان عملةه كمةا

.11

هو الحال في نظام التعليم التقليدي.
وقد أورد محمد عبد اهلل النقرابي:
في سياق مبررات التعليم عن بعد في السودان:

 ( .12النظرة اإلنسانية وهي تتمثل في (التعليم للجميع).
.13

النظرة النيعية وهي تتمثل في (حاجة الدولة للمتلصصين أطبار ،مهندسين…الخ).

.14

الهجرة المكثية من الريف للمدينة -يمكن توصيل المةادة الد ارسةية إلةى المنةاطق النا يةة فةي
األرياف.
أهمي ةةة التط ةةور االقتص ةةادي واالجتم ةةاعي للم ةةدهلين وه ةةم ال ةةذين ال ي ةةوفر له ةةم نظ ةةام التعل ةةيم

.15

التقليدي عملية التعليم ،في الوقت المناسب ،في المادة التعليمية وسرعة التلرج.
.16
.17

أصبد التعليم عن بعد نوعاأ من االستثمار.
اإلييار بأغراض التعليم المستمر)(.)1

.18

السودان بلد متنةامي األطةراف ال يمكةن أن تدسةس فةي كةل مناطقةه مدسسةات نظةام التعلةيم
التقليدي.
هنال ة أمةةاكن وع ةرة وصةةعبة الوصةةول إليهةةا ممةةا ال يمكةةن تأس ةيس مدسسةةات تعليميةةة علةةى

.19

نمط نظام التعليم التقليدي فيها.
التعليم عن بعد بمدسساته ومرونته يمكةن أن يصةل لكةل األطةراف مةن الةبالد ومهمةا كانةت

.20

درجة وعورتها أو عواملها الطبيعية القاسية من أمطار وجبال ووديان وأوحال وغيرها.
اسةةتلدام وسةةا ط التكنولوجيةةا الحديثةةة أد إلةةى تجةةاوز المسةةافات وهةةي مةةن أساسةةيات نظةةام

.21

التعليم عن بعد.
أضاف السيد محمود الربيعي وآلرون المبررات التالية:
(ويشةةير عةةاطف قاسةةم (2001م) إلةةى أن الكثيةةر مةةن الةةدول حالي ةاأ تلجةةأ إلةةى إنشةةار مدسسةةات
نظم التعليم عن بعد .وذل للت لب علةى أوجةه الةنقص والعجةز والمشةكالت الكثيةرة التةي تواجةه
نظام التعليم التقليدي مثل:

()1

محمد عبد اهلل النقرابي ،جامعة أفريقيا العالمية ،إصدار رقم ( ،)1بدون تأريخ.

.22

العجز المتزايد من المواد التعليمية أو العاملين في قطاع التعليم.

.23

عدم القدرة لمسايرة نظم التعليم التقليدية للنمو السكاني المتزايد.

.24

ع ة ةةدم وفة ة ةرة المس ة ةةتلزمات التعليمي ة ةةة للجماعة ة ةةات المحروم ة ةةة مث ة ةةل األفة ة ةراد أو (المعة ة ةةوقين،
المسجونين ،األقليات العرقية ،ساكني المناطق النا ية).

.25

عدم كياية اللدمات التعليمية بصية لاصة.

.26

العجز في بعض ف ات معينة من العمالة الماهرة في المجتمع.

.27

الطلةةب المت ازيةةد للب ةرامج الجديةةدة بسةةبب التكنولوجيةةا والت ي ةرات المسةةتحدثة والجديةةدة وكةةذل
االنيجار المعرفي.
النظةرة إلةةى التعلةةيم الجةةامعي علةةى أنةةه أهةةم سةةبل التنميةةة االجتماعيةةة واالقتصةةادية والثقافيةةة

.28

والسياسية.
ظهةةور ميةةاهيم جديةةدة علةةى السةةاحة التربويةةة فةةي ملتلةةف أنحةةار العةةالم تةةدعو وتدكةةد علةةى

.29

(ديمقراطيات التعليم ،والتعليم المستمر ،والتعليم الذاتي).
ما أحدثه تزاوج بعض التلصصات العلميةة ،بحيةث أصةبد هنةا العديةد مةن التلصصةات

.30

التي تحتاج إلى إحداث التزاوج بينها وبين غيرهةا ،ومةن ثةم نشةأت مةا عةرف بةالعلوم البينيةة
( )Interdisciplinaryوعلةةى ذل ة يحتةةاج الةةدارس إلةةى تنميةةة مها ارتةةه فةةي مرحلةةة الحقةةة
من مراحل العمل أو اللبرة العملية.
ظه ةةور تلصص ةةات جدي ةةدة ودقيق ةةة عل ةةى الس ةةاحة التعليمي ةةة والعملي ةةة ك ةةل ي ةةوم مم ةةا يجع ةةل

.31

الحاجة إلى التعلةيم المسةتمر موجةودة دون إمكانيةة التيةرغ التةام للد ارسةة مثةل مةا يحةدث فةي
المراحل التعليمية األولى)(.)1
ويضيف السيد محمود الربيعي:
(وبالمثل يشير نشوان (1998م) إلى أن للتعليم عن بعد مجموعةة مةن المبةررات يمكةن
تصنييها على النحو التالي:

أ /المبررا الجغرافية:
وتتمثل تل المبررات فيما يلي:
.1
()1

بعد المسافة بين المتعلمين والمدسسة التربوية.
السيد محمود الربيعي وآلرون ،مرجع سابق ،ص .46 -45

.2
.3

وجود مناطق معزولة ج رافياأ كالصحاري والجزر والجبال الشاهقة.

ص ة ة ةةعوبة وص ة ة ةةول الدارس ة ة ةةين إل ة ة ةةى المدسس ة ة ةةات التربوي ة ة ةةة بس ة ة ةةبب ع ة ة ةةدم وج ة ة ةةود الط ة ة ةةرق
والمواصالت.

.4

عةدم قةدرة المدسسةات التربويةة علةى تقةديم اللةدمات التربويةة لقلةة عةدد السةكان فةي بعةض
المناطق.

.5

وجود السكان في مناطق نا ية وعدم استقرارهم في مكان معين.

 /،المبررا االجتماعية والثقافية:
.1

مواجهة الت ييرات االجتماعية والثقافية عن طريق التعليم عن بعد.

.2

التوجه نحو تعليم المرأة السيما في الدول النامية.

.3

الحرص على المحافظة على القيم االجتماعية للمجتمع.

.4

العمل على حل المشكالت االجتماعية الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي.

.5

ضرورة استيعاب الت يرات العلمية والتكنولوجية والتعايش معها.

.6

ضرورة اإلسهام في التنمية االجتماعية والثقافية.

.7

الدور الجديد للمرأة في المجتمع وانلراطها في العمل.

.8

استيعاب العاملين في المدسسات العامة واللاصة.

.9

اإلسهام في برامج محو األمية وتعليم الكبار ومحو األمية الحضارية والمعلوماتية.

 /المبررا االقتصادية:
.1

تقديم اللدمة التعليمية لش ار د المحرومين من المجتمع.

.2

ازدياد كلية التعليم النظامي.

.3

ازدياد المشكالت االقتصادية في العديد من الدول النامية.

.4

توفير الوقت والجهد واإلسهام في اإلنتاج.

.5

الجمع بين التعليم واإلنتاج.

.6

ضرورة توفير أنماط بشرية للدمة التنمية االقتصادية.

.7

إمكانية تعليم أعداد كبيرة بتكاليف أقل.

.8

تقديم برامج تعليمية مبنية على الحاجات الحقيقية للمجتمع.

د /المبررا النفسية:
.1

مراعاة اليروق اليردية ألن التعليم عن بعد يعتمد على التعلم الذاتي.

.3

تلبية حاجات نيسية للدارسين من لالل انلراطهم في التعليم من جديد.

إعادة الثقة للمتعلمين الكبار بقدرتهم على متابعة التعليم.

.2
.4

زيادة الدافعية للتعليم.

.6

إزالة الحاجز النيسي بين المتعلم ورغبته في االلتحاق بالتعليم.

مراعاة قدرات ورغبات الدارسين فيما يلتارون من تلصصات.

.5
.7

.8

تلبيةةة طموحةةات جميةةع األف ةراد ب ةةض النظةةر عةةن العمةةر أو المهنةةة أو الجةةنس فةةي الةةتعلم مةةن

جديد.

تنمية مشاعر اليرد بقدرته على اإلنجاز واإلسهام في لدمة المجتمع)(.)1

وأورد معين حلمي الحمالن هذا المبرر:

(التعل ةةيم ع ةةن بع ةةد ي ةةأتي ليحق ةةق آم ةةال وطموح ةةات أبن ةةار المن ةةاطق الت ةةي ال تت ةةوفر فيه ةةا
مدسسات تعليمية دون االضطرار إلى الهجرة للمدينة للتعليم)(.)2
وممة ةةا تجة ةةدر إضة ةةافته للمبة ةةررات السياسة ةةية أن الة ةةبالد تعة ةةاني مة ةةن كثية ةةر مة ةةن الحة ةةروب
السياسةةية والقبليةةة والهج ةرات واإلعتقةةاالت السياسةةية،والتي تعةةوق الةةبعض فةةي االلتحةةاق بركةةب
التعلةةيم ،وهنال ة ف ةةات ال تلتحةةق بةةالتعليم إال فةةي الظةةروف المواتيةةة ،سةةو أن كةةانوا أطيةةاالأ أو

كبةةا اأر وغيةةر ذل ة مةةن الي ةةات ،فنظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد يةةوفر لهةةذع الي ةةات اليرصةةة فةةي التعلةةيم
وااللتحاق بالمدسسات التعليمية.

إن المب ةةررات الت ةةي ذك ةةرت تتط ةةابق تمامة ةاأ م ةةع بي ةةة وق ةةدرات وض ةةرورات الس ةةودان ف ةةي

تطبيق نظام التعليم عن بعد وهذا ما يضيي على نظام التعلةيم عةن بعةد صةية الوحةدة الكاملةة
فةةي جميةةع أنماطةةه وبرامجةةه التةةي تصةةلد لكةةل زمةةان ومكةةان ،كمةةا أنهةةا قابلةةة لعمليةةة التطةةوير
والتعةةديل والت يي ةةر متةةى م ةةا أملةةت حال ةةة العصةةر أو حاج ةةات وتطلعةةات الن ةةاس علةةى ال ةةتالف
بي اتهم وأعمارهم ومواطنهم ذل .

()1

السيد محمود الربيعي ،مرجع سابق ،ص .48 – 46

()2

معةةين حلمةةي الحمةةالن ،التعلةةيم عةةن بعةةد ودورع فةةي دعةةم مدسسةةات التعلةةيم العةةالي فةةي الةةوطن العربةةي ،توجهةةات مسةةتقبلية،

مجلة اتحاد الجامعات العربية ،العدد  ،33تونس1998 ،م ،ص .298

تقنيا نظام التعليم عن بعد:
يعتمد نظام التعليم عن بعد في تنييذ برامجه على وسا ط التكنولوجيا والتةي شةهدت فةي
اآلونة األليرة ،األليية الثالثة ،تطو اأر ها الأ في تقنيتها مما ساعد كثي اأر في انتشار نظةام التعلةيم

عةةن بعةةد وترسةةيخ برامجةةه ،إذ أنةةه أصةةبد مةةن السةةهل جةةداأ أن تصةةل المةةادة التعليميةةة للي ةةات
المستهدفة أينما كانت مع إمكانيةة الحصةول علةى الت ذيةة الراجعةة اليوريةة فةي ذات الوقةت مةع

التياعل بين المتعلم والمشرف أو المدسسة التعليمية مما يسهل على المةتعلم تقةويم أدا ةه حيةث
أنه يتعلم تعليماأ ذاتياأ.

ويق ةةرر بي ةةتس أن ةةه (ال توج ةةد هن ةةا الوس ةةيطة التعليمي ةةة الت ةةي تتي ةةوق عل ةةى غيره ةةا وك ةةل

وسةةيطة تسةةتطيع أن تةةددي عةةدداأ مةةن الوظةةا ف الملتلةةف وعليةةه فةةون الوسةةا ط ال تلتلةةف كثية اأر
فيما بينهةا مةن حيةث مالرمتهةا مةع المهةارات التعليميةة الملتليةة أو المةدالل التعليميةة المتباينةة

وكل وسيطة تثري العملية التربوية أو تضيف إليها شي اأ جديداأ)(.)1

فيما يلي نتطرق للتقنيات والوسا ط التكنولوجية المستلدمة في نظام التعليم عن بعد:

 /1المادة المطبوعة:
بني عليها نظام التعليم عةن بعةد بالم ارسةلة البريديةة فةي بةدايات عصةر التعلةيم عةن بعةد
في القرن التاسع عشر .ترسل البرامج من المدسسة التعليمية للمراكز المنتشرة في البالد حيث
يق ةةوم المرش ةةدون بتوزيعه ةةا عل ةةى المتعلم ةةين كم ةةا أن ةةه يمك ةةن إرس ةةال الم ةةادة المطبوع ةةة مباشة ةرة
للمتعلمين من الجامعات عن طريق البريد كما هو مألوذ به في جامعة لندن اآلن.
يعتبةر التعلةةيم المبنةةي علةةى المةةادة المطبوعةةة مةةن أبسةةط أنةواع التعلةةيم عةةن بعةةد ،وتتكةةون
المواد المرسلة غالباأ من دليل الجامعة از داأ المادة الدراسية في شكل كتيبات ودوريةات وصةور

ورسوم بيانية ورسوم توضيحية ورزم المعلومات.

تتم كتابة وتصميم المواد المطبوعة بكيارة عالية في األسةلوب حيةث يةتمكن الةدارس مةن
االستيعاب وفهم المادة نيسها.
المادة المطبوعة تشتمل على ثالثة نقاط هامة كما بينها أل امدي (2000م):
(أ /األهداف :وتشمل األهداف اإلدراكية والمهارية والوجدانية.

()1

Bates, E. W. the role of technology in distance education, London, Crom Holm 1984.

ب /المحتو  :ويقصةد بةه مةادة الوحةدة والةنص الر يسةي ويحتةوي علةى وسةا ل توضةيحية تبسةط
المادة إضافة لعرضها بأكثر من عبارة وأسلوب.
ج /التدريبات والتقنيات :تعد التدريبات بأنواعهةا الملتليةة جةزراأ مةن المةادة التعليميةة فهةي تقةوم

بةةدور التقةةويم والتعلةةيم فمنهةةا مةةا يحةةل ويةةدتي اإلجابةةات فةةي موضةةع معةةين مةةن الوحةةدة الد ارسةةية،
ومنها ما يتر للدارس)(.)1
من سلبيات نظام المراسلة:
أ /االتصال فيها تتابعي ال آني.
ب /تعتمد على وضع نظام البريد في البلد الواحد.

 /2الوساه السمعية والبصرية:
تتضمن الوسا ط التعليمية السمعية تقنيات االتصال بالهةاتف وعبةر التلاطةب الصةوتي
الجمةةاعي .ويوجةةد نةةوع ثةةاني مةةن الوسةةا ل الصةةوتية غيةةر التياعليةةة وهةةي الوسةةا ط ذات االتجةةاع
الواحد مثل أشرطة التسجيل.
 /1فالوسا ط المبنية على عملية السمع نذكر منها:
أ /الراديو

ب /أشرطة الكاسيت ج /الهاتف

د /األقراص المدمجة

/2أما الوسا ط البصرية المبنية على الرديا نذكر منها:
أ /التلياز

ب /األشرطة البصرية

د /الياكس

هة رسا ل الموبايل

ج /أقراص الييديو

 /3هن ةةا وس ةةا ط تجم ةةع مة ةا ب ةةين الص ةةوت والص ةةورة مث ةةل التلي ةةاز واليي ةةديو وتس ةةمى الوس ةةا ل
السمعية /البصرية.

 /3الحاسب اآللي:
يشمل:
أ /التعليم المعان بالحاسوب وفيه يتم التياعل بين المعلم والمتعلم.
ب /التةةدريس المةةدير بالحاسةةوب وفيةةه يةةزود المةةدرس بوحصةةا يات ومعلومةةات لتقنةةين المسةةاق
والمتعلمين.
 /4شبكات اإلنترنت المحلية والقومية والعالمية.
()1

السيد محمود الربيعي ،مرجع سابق ،ص .190-189

 /6البريد اإللكتروني.
 /7مراكز مصادر التعلم.
 /8برمجيات اللقارات الدورية.
لكل من الوسا ط التي ذكرت دورهةا الطليعةي فةي عمليةة التعلةيم عبةر نظةام التعلةيم عةن
بعد ،حسب الظةروف التةي يتواجةد فيهةا المتعلمةون ،وحسةب وفةرة الوسةا ط المعنيةة وصةالحيتها
نوامكانية استلدامها كوسيط بين المدسسة التعليمية والمتعلم.
وير الباحث أن أحةدث مةا اسةتلدم مةن التقنيةات فةي مجةال نظةام التعلةيم عةن بعةد هةو
الحاسب اآللي وفيما يلي بعضا من استلداماته في هةذا المجةال والةذي نعتبةر مثةاالأ لتقنيةات

التعليم عن بعد:
.1

إنتاج المواد التي يقوم بهةا الحاسةب اآللةي المحمةول والةذي سةاعد كثية اأر فةي جةودة وسةرعة

.2

يتيد الجهاز للمستلدم المراجعة المستمرة للدروس وتمحيصها وتحديثها وتعديلها.

.3

يساعد في تلزين المعلومات اللاصة بالمواد الدراسية واسترجاعها.

.4

اعتبار المكتبة اإللكترونية بديالأ للمكتبة الورقية.

اإلنتاج للمواد المطبوعة ،بدون زيادة في التكلية ،وتطويرها.

.5

لةةدمات البريةةد اإللكترونةةي تمك ةن المةةتعلم مةةن االتصةةال بةةالمعلم أو المشةةرف أو المدسسةةة
التعليمية أو زمال ه من المتعلمين.

.6

مةةدتمرات الحاسةةب اآللةةي تعتبةةر وسةةيلة نقةةل للمعلومةةات يسةةتطيع األف ةراد بواسةةطتها تبةةادل
النصوص والوثا ق فيما بينهم لتحقيق أهداف معينة لاصة بهم ،هذا األمةر يتطلةب أحيانةاأ

تواجد المشاركين عند المحطات الطرفية في آن واحد.
.7

المساعدة في تدريس المادة الدراسية عبر برمجة محددة تشةمل المةادة الد ارسةية والم ارجعةة
والتطبيق العملي والنصد واإلرشاد.

.8

المساعدة في التدريس باستلدام قدرات الحاسب اآللةي علةى التجز ةة والتلةزين واالسةترداد
فةةي تنظةةيم عمليةةة التةةدريس ومتابعةةة السةةجالت اللاصةةة بةةالطالب ومةةن البةرامج المسةةتلدمة
في ذل .Power Point

.9
.10

استلدام الوسا ط المتعددة عبر الحاسب اآللي.
المساعدة في تحديد السرعة المناسبة للتعلم لد المتعلم حسب قدراته.

يةربط بةين تقنيةةات متعةددة مثةل تقنيةةة الييةديو والطباعةةة والصةوت والرسةوم البيانيةةة لكةل ذلة

.11

دور فاعل في التعليم عن بعد.
يزيد الحاسب اآللي من فةرص الحصةول علةى المعلومةات للطةالب والمعلمةين ويظهةر ذلة

.12

في الشبكات المحلية واإلقليمية والقومية والعالمية والتةي تقةوم بةربطهم بمصةادر المعلومةات
مهما بعدت المسافة.
اسةةتلدام الشةةبكة العنكبوتيةةة الدوليةةة وفةةتد صةةيحات لاصةةة بةةالمتعلم والمدسسةةات التعليميةةة

.13

والتي تقبل التعديل والتصحيد والحذف.
وقد أورد محمد محمود الحيلة في هذا المجال:
(وحس ةةب آلة ةةر اإلحصة ةةا يات ف ةةون اإلنترنة ةةت يقة ةةوم بوصة ةةل م ةةا يقة ةةارب العشة ةةر مالية ةةين
حاسة ةةوب ،فة ةةي أكثة ةةر مة ةةن ما ة ةةة دولة ةةة فة ةةي العة ةةالم وكة ةةذل الحة ةةال بالنسة ةةبة لألشة ةةلاص الة ةةذين
يستلدمون اإلنترنت حيث بل عددهم ( 145مليوناأ) من بداية عام 1997م).
مميزا استخدام الحاسب اآللي في نظام التعليم عن بعد:
من هذع المميزات اآلتي:

()1

.1

يزود المتعلم بالت ذية الراجعة اليورية.

.2

إمكانية استلدام الحاسب اآللي في الزمان والمكان المناسبين.

.3

يتميز بوجود عنصر التشويق.

.4

قابليه الحاسب اآللي لتلزين استجابات المتعلم ورصد ردود أفعاله.

.5

يمكن الحاسب اآللي المتعلم من التقويم الذاتي.

.6

يمكةةن المةةتعلم مةةن التعامةةل اليعةةال مةةع الللييةةات المعرفيةةة المتباينةةة للمتعلمةةين ممةةا يحقةةق
مراعاة اليروق اليردية.

.7

يجعل المتعلم يدر أن التعلم عملية ديناميكية نشطة.

.8

اش ةةتماله عل ةةى وس ةةا ط متع ةةددة كالص ةةوت والص ةةورة والرس ةةومات تق ةةرب الم ةةتعلم م ةةن البي ةةة
التعليمية الواقعية.
يوفر الجهد والوقت بالنسبة للمتعلم.

.9
()1

محمةةد محمةةود الحيلةةة ،تكنولوجيةةا التعلةةيم بةةين النظريةةة والتطبيةةق ،عمةةان ،دار الميس ةرة للنشةةر والتوزيةةع ،الطبعةةة الثانيةةة،

2000م ،ص .360 -350

.10

يساهم في مند الثقة للمتعلم ويوجهه نحو التياعل التعليمي.

.11

وسيلة ناجحة في التعليم المبرمج.

.12

إمكانية تحاور المتعلم مع الحاسب اآللي بلصوص مادة التعلم.

.13

يساعد في تثبيت معلومات سابقة تعلمها المتعلم مسبقاأ.

.14

يوفر للمتعلم أشيار ال يمكن التعامل معهةا فةي الواقةع مثةل مةا ال يةر بةالعين المجةردة مثةل

التياعالت الكيميا ية.
.15

يمك ةةن أن يص ةةدر م ةةن لالل ةةه برن ةةامج تعليم ةةي كام ةةل يش ةةمل الد ارس ةةة والتحلي ةةل والتص ةةميم
وعناصر التشويق والجذب عن طريق الصوت والصورة وتوجيه التعليم واإلنتاج والتقويم.

.16

يمكةةن ربةةط األجه ةزة بشةةبكة عنكبوتيةةه عالميةةة أو قوميةةة (إنترنةةت) ومةةن لاللهةةا تةةتم عمليةةة
برمج ةةة للتعل ةةيم ع ةةن بع ةةد مم ةةا يت ةةيد فرصة ةاأ كبية ةرة للمتعلم ةةين إذ أن عب ةةر اإلنترن ةةت يمك ةةن
الحص ةةول عل ةةى المعلوم ةةة المت ةةوفرة ف ةةي الموق ةةع التعليم ةةي المع ةةين والتياع ةةل معه ةةا بواس ةةطة

الم ةةتعلم ،وتعتب ةةر ش ةةبكات اإلنترن ةةت م ةةن ل ةةالل الحاس ةةب اآلل ةةي أكث ةةر الوس ةةا ط فعالي ةةة ف ةةي
عملية التعليم والتعلم إذ أنها وفرت المعلومة في وقت وجيز وجهد قليل.

كيفية تطبيق برامج نظام التعليم عن بعد:
تكتمل عملية التعليم عن بعد بوتباع اللطوات التالية:
.1

القي ةةام بتص ةةميم المة ةواد الد ارس ةةية سة ةوار كان ةةت مكتوب ةةة (مطبوع ةةة) أو مس ةةموعة أو مر ي ةةة
مركزية ةاأ بواس ةةطة الملتص ةةين ف ةةي المة ةواد الد ارس ةةية الملتلي ةةة ،وذلة ة حس ةةب حاج ةةة الي ةةات
المستهدفة من البرنامج.

.2

القيةةام بتوزيةةع المةواد الد ارسةةية فةةي أوقةةات محةةددة مةةع مةةا يلةةزم مةةن بةةرامج تعليميةةة للدارسةةين
وتعرييهم بوسا ط النقل والوقت المحدد لذل .

.3

تعريةةف الدارسةةين بالمشةةرفين فةةي منةةاطقهم حتةةى يةةتم التواصةةل بيةةنهم لالستشةةارات الالزمةةة
وتوزيع المواد الدراسية.

.4

وضع نظام لتقويم الطالب.

.5

متابعة البرامج وتقويمها نواجرار ما يلزمها من تعديل أو تطوير أو ت يير.

.6

االسةةت الل األمثةةل لوسةةا ط االتصةةال المتاحةةة وأكثرهةةا وفةرة الراديةةو والتليةةاز ،ويمكةةن تقسةةيم
الوسا ط كما يلي:
أ /الوسيط الواحد مثل المطبوعات.
ب /استلدام وسيط مع بعض المعينات.
 /1مادة التعليم المكتوبة مدعمة ببرامج تليزيونية أو مقابالت.
 /2برامج إذاعية مدعمة باإلرشادات المكتوبة.
ج /استلدام الوسا ط المتعددة.
 /1التلياز والمحاضرات.
 /2التلياز والمواد المطبوعة.
 /3التلياز والمواد المطبوعة والمحاضرات.
 /4الراديو والمواد المطبوعة والمحاضرات.

.7

االستعانة بنظام الرزم التعليمية.

مجاال التعليم عن بعد:
 /1الجامعات والجامعات الميتوحة.
 /2تدريب المعلمين أثنار اللدمة.
 /3برامج التدريب العامة.
 /4المدارس.

من المستفيد من نظام التعليم عن بعد:
إن الذين يلدمهم نظام التعليم عن بعد يمكن تصنييهم على النحو اآلتي:
.1

الطالب الذين ليس لهم المقدرة علةى مواصةلة تعلةيمهم فةي نظةام التعلةيم التقليةدي ألسةباب
اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو ج رافية ..الخ.

.2

الطالب الذين لم يتم قبولهم في الكليات أو الجامعات الرسةمية نسةبة النليةاض معةدالتهم
الدراسية.

.3

الطالب الذين ييضلون التعليم بميردهم أي التعليم الذاتي في منازلهم.

.4

األفراد الذين يعيشون في مجتمعات أجنبية ويرغبون في مواصلة تعليمهم.

.5

ربات البيوت.

النس ةةار اللة ةواتي تحكمه ةةن التقالي ةةد االجتماعي ةةة وتح ةةد م ةةن إمكاني ةةة انض ةةمامهن للكلي ةةات أو

.6

الجامعات.
.7

العاطلون عن العمل ولديهم إمكانات مادية لمواصلة تعليمهم الثانوي أو الجامعي.

.8

أصحاب األعمال التجارية اللاصة الذين لديهم الرغبة فةي مواصةلة تعلةيمهم الجةامعي أو
ما فوق الجامعي.
الس ةةجنار ال ةةذين ل ةةيس باس ةةتطاعتهم م ةةادرة الس ةةجون وله ةةم الرغب ةةة ف ةةي مواص ةةلة د ارس ةةتهم

.9

الثانوية أو الجامعية وااللتحاق في البرامج التي تدهلهم لالندماج في المجتمع حةال إطةالق
سراحهم.
ويضيف على محمد شمو في كتابه (التعليم عن بعد) ثالث ف ات من المستييدين هم:
( /1الحكومات.
 /2الشركات والمدسسات التعليمية.
 /3اإلنسان في أي عالم كان)(.)1

نظام التعليم عن بعد أصب واقعا:
إن المتأمةةل فةةي واقةةع الحيةةاة يجةةد التالفةاأ كبية اأر ومسةةتجدات ها لةةة عمةةا كةةان سةةا داأ مةةن

قبةةل ،فقةةد أصةةبد اإليقةةاع س ةريعاأ والكةةم المعرفةةي ازل ة اأر وألةةذت المعلومةةة تقيةةز مةةا بةةين لحظةةة
وألةر إلةى الوجةود مهمةةا تباعةدت المسةافات فقةةد أصةبد العةالم اليةوم كأسةرة واحةدة ،ممةا سةةاعد

فةةي ذلة الةةزلم الها ةةل مةةن الوسةةا ط التكنولوجيةةة الحديثةةة ذات التقنيةةة العاليةةة فقربةةت المسةةافات
ونشةةرت المعلومةةات وكشةةيت كةةل مةةا هةةو ملبةةأ ،وعليةةه فقةةد أصةةبد االتصةةال بةةأي جهةةة كانةةت
ممكناأ وأصبد ذل حال العصر عصر االتصال.

اتلذ نظام التعليم عن بعد هةذع التقنيةات معبة اأر للوصةول إلةى الةراغبين فةي التعلةيم علةى

ال ةةتالف س ةةحناتهم ومة ةواقعهم ف ةةالتحق بمدسس ةةاته ك ةةم ها ةةل م ةةن البش ةةر ال ةةذين حال ةةت ظ ةةروف
حياتهم دون االستمرار في تعليمهم وأصبد ال غنى عن نظام التعليم عن بعد لكل هدالر.

()1

على محمد شمو ،التعليم عن بعد ،مرجع سابق ،ص .300

االرتيةةاع الملحةةوظ فةةي عةةدد المسةةجلين لةةد مدسسةةات نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد ،أعطةةاع
كينونته ووضعه العالمي والذي تم االعتراف به رسمياأ مما أدلل السرور في نيةوس اللةريجين
الذين أيقنوا أنهم جنوا ثمار تعلمهم بنيلهم لشهادات معترف بها.

إن نظام التعليم عن بعد ،والذي يسير اليوم جنباأ إلى جنب بمدسساته مع نظةام التعلةيم

التقليدي يشد مةن أزرع ومسةانداأ لةه ،سيصةبد فةي يةوم مةا هةو نظةام التعلةيم الوحيةد المتيةق عليةه

وسةةين لق بةةاب اعتةةاد الكثيةةرون الةةدلول واللةةروج منةةه والةةذي كةةانوا يعتبرونةةه مةةدلالأ وملرج ةاأ
لنظام التعليم التقليدي والذي سيصبد مكلياأ للدول وغير مقنع للمتعلمين.

دور نظام التعليم عن بعد في تدريب المعلمين:
تعري تدريب المعلم:
يعرفه جب ار يل بشارة بأنه:
(العمليات النما ية التي يتلقاها المعلم لضمان مواكبة التطور االجتماعي)(.)1
كما أن تجربة التأهيل التربوي والتي ورد الحديث عنها مسبقاأ تقف شةاهداأ علةى مةد جةدو

نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد فةةي تةةدريب المعلمةةين وكيارتةةه فةةي تةةدريب األعةةداد الالزمةةة مةةن المعلمةةين لسةةد

العجز وفي وقت وجيز ،نواضافة لما ورد ذكرع عن دور نظام التعليم عن بعد اليعال في هذا المجال
اآلتي:

يةةتم عةةن طريةةق نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد تلطةةيط وتصةةميم الب ةرامج التعليميةةة التدريبيةةة ومةةن ثةةم

.1

استلدام أحد وسا ط االتصال في نقلها للمتعلم (المعلةم) المةراد تدريبةه فةي مجموعتةه أو مدرسةته
في الوقت المناسب.

.2

يقوم بعملية كتابة وتحضير وتصميم المواد التدريبية التصاصيون أكاديميون.

.3

في بعض األحيان يقوم التصاصيون وفنيون في مجال تكنولوجيا التعليم من لةارج و ازرة
التربية والتعليم بتلطيط وتصميم المواد التدريبية.
لتسير عملية التدريب في اللط السةليم يقسةم المتةدربون عةادة إلةى مجموعةات حسةب مةواد

.4

تلصصهم أو مواقعهم أو ما تحددع نوعيه التدريب.

()1

جب ار يل بشارة ،تكوين المعلم العربي والثورة العلمية والتكنولوجية ،بيروت ،المدسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

1986م ،ص .27

.5

يشةةرف علةةى كةةل مجموعةةة مشةةرف تةةدريب للمتابعةةة والتوجيةةه والتأكةةد مةةن وصةةول المةةادة
التدريبية والوقوف على الت ذية الراجعة ومن ثم عملية التقويم والتي ربما أدت إلى التعةديل
أو التطوير للمادة التدريبية.

.6

ي ةةتم تعي ةةين المش ةةرفين م ةةن ذوي اللبة ةرة م ةةن الترب ةةويين المتلصص ةةين ف ةةي مج ةةال التربي ةةة
والتعليم.

.7

المصةةممون المتلصصةةون غيةةر األكةةاديميين يمكةةن أن يكونةوا مةةن العةةاملين بةةو ازرة التربيةةة
والتعليم أو من مدسسات ألر .
أما في الجانب العملةي فيقةوم نظةام التعلةيم عةن بعةد بعمليةة تةدريب مباشةر عبةر الطةرق
اآلتية:

.1

عقةةد حلقةةات د ارسةةية تجمةةع بةةين المشةةرف علةةى المجموعةةة وأف ةراد مجموعتةةه مةةن المعلمةةين
المتةةدربين ليتةرة سةةاعتين أو أكثةةر وذلة للمناقشةةة نوابةةدار الةرأي واالستشةةارات واالستيسةةارات
حول ما يلص عملية التدريب ومن ثم يتلقى المتدربون التوجيه المناسب من المشرف.

.2

يق ة ةةوم المش ة ةةرف بتوزي ة ةةع كتيب ة ةةات وه ة ةةو م ة ةةا يع ة ةةرف ب ة ةةالتعيين ،يح ة ةةوي بع ة ةةض المعلوم ة ةةات
والتوجيهةةات التةةي صةةي ت بطريقةةة شةةيقة ومنسةةقة قبةةل بدايةةة انعقةةاد الحلقةةة الد ارسةةية .يسةةاعد
ه ةةذا الكتي ةةب ف ةةي عملي ةةة النق ةةاش وتب ةةادل اآلرار ويك ةةون معينة ةاأ لعملي ةةة الت ةةدريب كم ةةا يمك ةةن
اإلطالع عليه أكثر في المدرسة أو المنزل.

.3

يقةةوم المشةةرف بزيةةارات دوريةةة للمةةدارس التةةي يوجةةد بهةةا معلمةةو مجموعتةةه مةةن المتةةدربين
للوقوف على سير عملية التدريب.

.4

إنشار مشاريع دالل المدرسة تساعد في تحسين البي ة التعليمية.

.5

تقدم بحوث إج ار ية للمعلمين المتدربين تساعدهم في كييية حل مشكالتهم القا مة.

.6

تقام دو ارت للقارات الصييية لمدة ثالثة أسابيع وهي بمثابة كورسات عملية للوقوف علةى
النشةةاط العملةةي للمتةةدرب وتكةةون تحةةت إش ةراف المشةةرف الميةةداني ومةةن أغ ارضةةها تكثيةةف
وتنش ةةيط وتكام ةةل المعرف ةةة المكتس ةةبة ع ةةن طري ةةق التعل ةةيم ال ةةذاتي والمش ةةاركة ف ةةي الت ةةدريب
الجماعي ،يتم لاللها االست الل األمثل للوسا ل التعليمية السمعية والبصرية.

.7

إقامة المكتبةات وهةي ذات عالقةة إضةافية مباشةرة بعمليةة التةدريب ،فهةي تسةاعد كثية اأر فةي

كتاب ةةة المت ةةدربين للبح ةةوث وتس ةةاعد كثية ة اأر ف ةةي زي ةةادة ق ةةدرات المت ةةدربين وتحص ةةيلهم العلم ةةي

ودراساتهم الملتلية.
.8

الت ةةدريب علة ةةى الت ةةدريس وية ةةتم عب ةةر المشة ةةرفين المي ةةدانيين لة ةةالل زي ةةاراتهم لتالفة ةةي أوجة ةةه
القصور وتقديم المساعدة الممكنة للمتدربين الذين يحتاجونها.

.9

يقةةدم المت ةةدربون بحوثة ةاأ علمي ةةة فيم ةةا يل ةةص المواقةةف الص ةةعبة الت ةةي يمك ةةن أن تواج ةةه ك ةةل

مت ةةدرب ل ةةالل عمل ةةه الي ةةومي ،م ةةع وض ةةع د ارس ةةة منهجي ةةة للت ل ةةب عل ةةى ه ةةذع المواق ةةف أو

الص ةةعوبات .وع ةةادة م ةةا يعق ةةد المش ةةرفون المي ةةدانيون حلق ةةات لمناقش ةةة ه ةةذع البح ةةوث نقاشة ةاأ

جماعيةاأ وذلة لتةةدعيم الد ارسةةة التةةي يتلقاهةةا المتةةدربون كمةةا تكسةةبهم تجةةارب عمليةةة وواقعيةةة
تعينهم على أدار عملهم بطريقة علمية مدروسة.

مبررا تدريب المعلمين عن طريق نظام التعليم عن بعد:
من المبررات ما يلي:
.1

األعداد غير المدربة من المعلمين كبيرة جداأ.

.2
.3

أصبد من الضروري تأهيل المعلم أكاديمياأ وفنياأ.

عجز نظام التعليم التقليدي في تدريب العدد الكافي من المعلمين لسد حاجة المدارس.

.4

يعةةد المعلةةم إعةةداداأ مهني ةاأ أكثةةر تقنيةةة ويتةةيد للمعلةةم التةةدرب علةةى طةةرق وأسةةاليب التةةدريس

.5

يسةةت رق وقت ةاأ وجي ة اأز فةةي تةةدريب المعلمةةين إذا مةةا قةةورن بةةذل الةةذي يسةةت رقه نظةةام التعلةةيم

.6

يصةعب علةةى المعلمةةين المتةةدربين الحضةةور لمواقةةع التةةدريب فةةي المنةةاطق النا يةةة والةةوعرة،

الحديثة.

التقليدي.

إال أن نظام التعليم عن بعد يصل للمتدرب في موقعه.
.7

يمكن تأهيل وتدريب معظم أو كل المعلمين أكاديمياأ وتقنياأ وفي كةل المواقةع فةي آن واحةد

.8

يمكةةن تأهيةةل وتةةدريب المعلمةةين فةةي بعةةض الم ةواد الجديةةدة مثةةل الرياضةةيات وغيرهةةا بأقةةل

عن طريق نظام التعليم عن بعد.

جهد ووقت وكلية عن طريق نظام التعليم عن بعد.

مميزا تدريب المعلمين عن طريق نظام التعليم عن بعد:
فيما يلي بعض هذع المميزات:
.1
.2

بقار المعلم بمدرسته أثنار عملية التدريس مما ال يستدعي توفير البةديل لةه أو تةر مكانةه
شاغ اأر بل يمارس مهمته التدريسية كالمعتاد.

يعتمة ةةد التة ةةدريب علة ةةى االلتصاصة ةةيين فة ةةي وضة ةةع ب ة ةرامج وم ة ةواد التة ةةدريب الد ارسة ةةية م ة ةع

اإلش ة ةراف الكامة ةةل علة ةةى عملية ةةة التة ةةدريب ،ممة ةةا ال يضة ةةطر المس ة ة ولين لتعية ةةين أسة ةةاتذة أو
.3

التصاصيين دا مين فذل يكلف كثي اأر.

يتسةةم هةةذا النةةوع مةةن التةةدريب بقلةةة الكليةةة مقارنةةة مةةع التةةدريب عةةن طريةةق نظةةام التعلةةيم

التقليدي.
.4

يتناسب مع الحاجة العاجلة لتوفير المعلمين المتدربين إذ أنه يلتصر زمن التدريب.

.5

يمكن تدريب عدد كبير من المعلمين في آن واحد

.6

يمكن للمعلم أن يتدرب في موقعه أينما كان.

.7

يوفر ضمان بقار المعلم بمدرسته مةن غيةر أن يكةون عرضةه للتسةرب فةي حالةة أن يكةون
التدريب ،وحسب نظام التعليم التقليدي ،في موقع يتطلب تحر المعلم.

.8

عملي ةةة ب ةةث المة ةواد التدريبي ةةة عب ةةر الرادي ةةو والتلي ةةاز للمت ةةدربين ييي ةةد المجتم ةةع كك ةةل ول ةةيس
المتدرب وحدع.

.9
.10

ييي بحاجات المعلمين لالستقرار ويقلل روافد الصرف المالي.
يمكن المعلم المتدرب من ممارسة أي نشاط آلر يعود عليةه باليا ةدة كالز ارعةة مةثالأ نتيجةة
لالستقرار.

دور نظام التعليم عن بعد كمساند لنظام التعليم التقليدي:
يظهر دور نظام التعليم عةن بعةد جليةاأ كمسةاند لنظةام التعلةيم التقليةدي فةي السةودان فةي

جوانب كثيرة مةن مجةاالت التعلةيم ولاصةة مدسسةات التعلةيم العةالي ،عةالوة علةي تلبيةة الطلةب
المت ازي ةةد عل ةةى التعل ةةيم وال ةةذي تعج ةةز الجامع ةةات التقليدي ةةة ع ةةن اإليي ةةار ب ةةه لمحدودي ةةة إمكاناته ةةا

الماديةةة والتعليميةةة حيةةث أن لكةةل جامعةةة عةةدداأ محةةدداأ يمكةةن قبولةةه فةةي كلياتهةةا وهةةو قليةةل جةةداأ
بالنسبة ألعداد الناجحين من حملة الشهادة السودانية.

(يقول أحمد كنكبط في هذا المضمار:
(إن معظم الجامعةات العربيةة الرسةمية لةم تعةد تسةتطيع تلبيةة احتياجةات الطلةب المت ازيةد
علةةى التعلةةيم العةةالي السةةيما وأن هةةذع الجامعةةات تعتمةةد بشةةكل ر يسةةي علةةى التمويةةل الحكةةومي
باإلضافة إلى إيراداتها من الرسوم المحددة إن وجدت والتةي ال تت يةر إال فيمةا نةدر ،وأنةه لةيس
بمقةةدور هةةذع اإليةرادات أن تلبةةي تطلعةةات هةةذع الجامعةةات فةةي التطةةور والتوسةةع المسةةتقبلي ،كمةةا
أن معظم هذع الجامعات مكتيية بالطالب)(.)1

والجامع ة ة ةةات الس ة ة ةةودانية ه ة ة ةةي ج ة ة ةةزر م ة ة ةةن

الجامعات العربية وتسير علةى نمةط مشةابه لهةا .يالحةظ أن نظةام التعلةيم عةن بعةد وكمةا أسةلينا
يسةةاعد فةةي اسةةتيعاب أعةةداد كبي ةرة مةةن المتعلمةةين بمةةا يتميةةز بةةه مةةن تسةةهيل للقبةةول فةةي شةةتى
المساقات وبذل يلبي رغبات الكثيرين فةي التعلةيم ،وبةذل يكةون قةد أصةبد سةنداأ لنظةام التعلةيم
التقليدي .ويمكن توضيد الجوانب التي يساند فيها نظام التعليم عن بعةد نظةام التعلةيم التقليةدي

متمماأ له في بعض الجوانب التي ال يمكن تنييذها تحت مظلة نظام التعليم التقليدي وهةي كمةا

يلي:

 /1إكمةةاالأ لعمليةةة تلبيةةة رغبةةات المجتمةةع فةةي التعلةةيم يقةةوم نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد بتةةوفير أن ةواع

ملتلية من أنةواع التعلةيم ولةيس فةي مجةاالت محةدودة ،وألعةداد كبيةرة مةن الةراغبين ،وفةي وقةت

وجيز.
 /2ممةةا يجعةةل نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد قةةاد اأر علةةى مسةةاندة نظةةام التعلةةيم التقليةةدي هةةو اسةةتلدامه
لوسا ط التكنولوجيا المتعددة والتي تساعد كثي اأر في نشر التعليم وتوصيله إلى المنةاطق البعيةدة

حيةةث أن أعةةداداأ كبي ةرة مةةن ال ةراغبين فةةي التعلةةيم فةةي انتظةةارع وبةةذل تزيةةد رقعةةة التعلةةيم وأعةةداد
المتعلمين في آن واحد.

 /3يساند نظام التعليم عن بعد نظام التعليم التقليةدي فةي تةدريب األعةداد الكبيةرة مةن المعلمةين
في ملتلف مواقعهم وبأقل تكلية ،ومن غير تيري للمعلمين نوابعةادهم عةن مدارسةهم ،وهةو أحةد
األوجه التي عجز نظام التعليم التقليدي عن اإلييار بها.

()1

مهدي حسين التميمي ،الحياة الجامعية ،دار المناهج للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان 2004م ،ص .37

 /4مةةن الجوانةةب التةةي وقةةف عنةةدها نظةةام التعلةةيم التقليةةدي عةةاج اأز ووجةةد نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد
سنداأ له فيها  ،إتاحة فرصة التعليم لي ات كثيرة من المجتمع مثل:

أ /كبار السن الذين ال يستطيعون االنتظام في اليصول والقاعات لتلقي المعرفة.
ب /رجال األعمال الذين ال تسمد ظروف عملهم بالتيرغ للتعليم.

ج /ربات البيوت الال ي ال تسمد ظروفهن بالذهاب لقاعات الدرس أو المدسسات التعليمية.
د /المساجين الذين ال يسمد لهم بم ادرة سجونهم.
هة /المعاقين الذين ال تسمد ظروف إعاقتهم باالنتظام في قاعات الدرس.
و /العاطلين عن العمل الذين ليست لهم القدرة المادية لاللتحاق بمدسسات التعليم.
إن نظةةام التعلةةيم التقليةةدي وجةةد سةةنداأ كبي ة اأر مةةن نظةةام التعلةةيم عةةن بعةةد ،وهةةو مةةا سةةوف

يسةةاعد علةةى تطةةويرع واالرتقةةار بةةه ليواكةةب مةةا يةةدور فةةي السةةودان مةةن أحةةداث ومعةةارف جديةةدة
تنهةةال بةةين اليينةةة واأللةةر  ،وهةةو مةةا قةةد يةةدق الطبةةل فةةي آذان المس ة ولين والقةةا مين علةةى أمةةر
التعلة ةةيم باالهتمة ةةام الكبية ةةر الة ةةذي وجة ةةب إتباعة ةةه للنهة ةةوض بة ةةالمجتمع السة ةةوداني إلة ةةى مصة ةةاف
المجتمعةةات المتقدمةةة ،والعمةةل علةةى تطةةوير منةةاحي التعلةةيم الملتليةةة جنبةاأ إلةةى جنةةب مةةع نظةةام

التعليم عن بعد الذي أصبد سمة من سمات العصر الحالي فهةو السةبيل الوحيةد للحةاق بركةب
األمم التي سبقت في هذا المضمار.

عوام نجاح نظام التعليم عن بعد:
يتوقف نجام نظام التعليم عن بعد على عدة عوامةل يجةب توافرهةا حتةى يمكةن لةه بلةوغ
األهداف التعليمية الملطط لها .ومن هذع العوامل:
.1

دقة إعداد البرامج التعليمية اللاصة بنظام التعليم.

.2

مراعاة البرامج التعليمية لطبيعة المتعلم وميوله ورغباته.

.3

التيار أنسب قنوات االتصال لنقل لبرامج التعليمية إلى المتعلم وقتما وكييما شار.

.4

توافر أجهزة اإلرسال واالستقبال التي يمكن للمتعلم من لاللها التياعل مةع مصةدر الةتعلم
(المدسسة التعليمية أو المنظمة).

.5

كيارة أجهزة االتصال.

.6

انلياض تكلية االتصال.

.7

رغبة المتعلم وجديته في التعلم ومد المتابعة.

.8

التقويم المستمر للطوات تنييذ التعليم عن بعد.

.9

مد تنويع المثيرات لجذب انتباع المتعلم وتشويقه.
وف ةرة الك ةوادر المدهلةةة مةةن مشةةرفين ومصةةممين وفنيةةين وغيةةرهم ممةةن لهةةم دور فةةي العمليةةة

.10

التعليمية.
.11

توافر نظام اإلسناد للمتعلمين.

.12

توافر الوسا ط التياعلية بين المعلم والمتعلم وبين المتعلم وزميله.
وقد ذكر فهيم مصطيى:

.13

(

تحسةةين طةةرق التعلةةيم عةةن بعةةد باسةةتلدام مصةةادر الةةتعلم التةةي تناسةةب طةةرق اإلرسةةال مةةن
لالل قنوات االتصال التي تقوم ببن البرامج والمناهج الدراسية.

.14

تزويةةد مركةةز مصةةادر الةةتعلم بالمدرسةةة (مكتبةةة المدرسةةة) بتكنولوجيةةا التعلةةيم عةةن بعةةد فةةي
تحليل المناهج الدراسية.

.15

تنمي ةةة مه ةةارات اس ةةتلدام تكنولوجي ةةا التعل ةةيم ع ةةن بع ةةد ل ةةد الطال ةةب وتدريب ةةه عل ةةى إنج ةةاز
البحوث المبسطة في شكلها ومضمونها.

.16

تطوير عناصر المنهج الدراسي أهدافاأ ومحتو وطرق تدريس وأنشةطة وأسةاليب تقةويم فةي
ضور أنواع تكنولوجيا التعليم عن بعد)(.)1

()1

فهيم مصطيى ،مرجع سابق ،ص .223

كيفية تجاوز أوجه القصو ف نظام التعليم التقليدي ع

ي نظام التعليم ع بعد

مساه عامة:
 .1ال يحتاج نظام التعليم عن بعد لمنشآت كما هو مطلوب في نظام التعليم التقليددي
إنما يمكن أن تتم العملية التعليمية في أي موقع أو حتى داخل المنازل.
 .2ال يشترط وجود المتعلم مع المعلم في موقع واحد أثناء العمليدة التعليميدة بدل أنده
مددن خصددائص نظددام التعلدديم عددن بعددد التباعددد بددين المعلددم والمددتعلم أثندداء العمليددة
التعليمية.
 .3المتعلم هو محور العملية التعليمية في نظام التعليم عن بعد إذ تتاح عملية التعلديم الدذاتي لده حيدث
تمكندده مددن االبتكددار والددتعلم بحريددة فددي نطدداق ديمقراطددي مكفددول ،فددي اختيددار المددادة الدراسددية التددي
يريدها والوقت الذي يستغرقه في دراستها.
 .4يددوفر التعلدديم عددن بعددد التعلدديم لكددل فئددات المجتمددع مثددل ربددات البيددوت ومددن تمددنعهن التقاليددد
االجتماعيددة مددن الجلددوس فددي قاعددات الدددرس والفصددول ،ولرجددال األعمددال والمسدداجين والمعدداقين
والعاطلين عن العمل الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم.

 .5إدخال نظام التعليم عن بعد في الجامعات وبعائده من الرسدوم يسداعد الجامعدات
في االستقرار األكاديمي.
 .6يوفر نظام التعليم عن بعد التعليم لكدل المتواجددين فدي المنداطق النائيدة والدوعرة
ولكل الرحل على اختالف مواقعهم
 .7أتداح نظددام التعلدديم عدن بعددد الفددرص للمدرأة فددي مواكبددة مسديرة التعلدديم مددن غيددر
تحجيم من جانب العادات والتقاليد االجتماعية.
 .8نظام التعليم عن بعد يوفر فرص التعليم تمشيا مع الطلب المتزايد للتعلم.
 . 9نظام التعليم عن بعد يددعم تكدافؤ الفدرص وديمقراطيدة التعلديم بمدا يتمتدع بده مدن
مرونة وشمولية.
 .10نسدددبة السدددتخدام أشدددخاص معددددين إعددددادا خاصدددا للقيدددام بمهدددامهم مدددع دفدددع
مسددتحقاتهم دون تددأخير تسددود روح االنضددباط والمسددئولية بددين العدداملين فددي نظددام
التعليم عن بعد.
.11وفرة األنماط البشرية المؤهلة والمدربة
في المنهج:
 .1منهج مفتوح وقابل لزيادة المعرفة.
 .2يعد المنهج ويعدل سريعا ومواكبا للتغيرات السريعة في الحياة عالميا.
 .3توفير النمط المختص يسهل عملية تصميم المناهج بفاعلية وشمولية.
 .4المنهج في حالة تجريب مستمر وبطريقة أوسع قابل للتغيير في أي لحظة حسب
المقتضيات وقابل لإلضافة و التعديل.

 .5وجود فريق من التربويين المدربين والفنيين معا في وضع المدنهج الجديدد الدذي
يتيح للمعلمين التدرب فيه.
 .6يقدم موادا دراسية غير محدودة ترضدي طمدوح األفدراد فدي شدتى التخصصدات
وتفي بحاجاتهم.
 .7المعلم يشارب في وضع المنهج.
في الكتا ،المدرسي:
 .1الكتيبات والتعيندات والمطبوعدات تصدمم فدي نوعيدة ممتدازة مدن الدورق تتحمدل
التداول وتعمر كثيرا وتكون في يد متعلم واحد فقط ال يشاركه أحد.
 .2الكتيبات والمطبوعات متوفرة لكل متعلم على حده مهما كبر عدد المتعلمين.
 .3توجد مراجع كثيرة ومكتبات ومراشد للمتعلمين والمشرفين.
 .4المادة الدراسية يختارها المتعلم فتكون محل قناعته التامة وليس مفروضدة عليده
فرضا.
 .5ال توجد أخطاء لغوية أو علمية في الكتيبات والمطبوعات إطالقا.
 .6يعتمد المدتعلم اعتمدادا كبيدرا علدى الكتيبدات والمطبوعدات ألنهدا صدممت للتعلديم
الذاتي.
 .7يتعلم المتعلم تعليما ذاتيا من غير اعتماد مباشر على المعلم.
 .8ال يتقيد المتعلم أو المشرف بما جاء في مطبوعات المادة الدراسية كثيرا إذ تتاح
له فرص االبتكار وتلقي معارف جديدة.
 .9يشجع المتعلم على الفهم أكثر من الحفظ.
 .10لكددل فئددة مددن فئددات المتعلمددين طريقددة تصددميم كتيباتهددا ومطبوعاتهددا وتتماشددى لغددة الكتدداب مددع
إدراب المتعلمين حسب فئاتهم.

 .11المادة الدراسية تصمم حسب قدرات المتعلم.
 .12تراعى الفروق الفردية في إعداد المادة الدراسية من منظور تفريد التعليم.
 . 13الكتاب ليس هو وسيلة المدتعلم الرئيسدية فدي عمليدة التعلديم إنمدا هنالدك وسدائط
أخرى مثل الوسائط السمعية والبصرية والسمعية البصرية والحاسوب وغيرها.
لدى الطالب:
 .1تسهيل عملية القبول لكل الناجحين في الشهادة السودانية وبشروط أكثر مرونة.
 .2اسدددتيعاب أعدددداد كبيدددرة مدددن الطدددالب غيدددر محددددودة فدددي الكليدددات بالجامعدددات
والمؤسسات التعليمية .
 .3يتيح فرص التعليم لكل من هو راغب من الطفولة إلى الشيخوخة.
 .4أعداد المتعلمين بمؤسسات نظام التعليم عن بعد غير محدودة.
 .5يستوعب كل من هم في سن التعليم.
 .6مؤسسات نظام التعليم عن بعد تستوعب كل الناجحين في الشهادة السودانية.
 .7ال يتقيد الطالب بالحضور للمؤسسة التعليمية إال نادرا.

 .8يتعلم الطالب عن طريق التعليم الذاتي.
 .9ال توجد نفقات تنقل وإعاشة أو سكن.
 .10الفترة الدراسية طويلة طول حياة الفرد.
 .11يستعيض المتعلم عن التباعد بينه وبين المعلم بوسائط التكنولوجيا المتوفرة.
 .12ينمي في المتعلم مهارات عالية أبسطها كيفية استخدام وسائط التكنولوجيا.
 .13يتمتع الطالب بالحرية والديمقراطية في عملية التعليم.
 .14يفسح مجاال واسعا للمتعلم للنقاش وإبداء الرأي في حل المشكالت.
 .15يتدديح للمددتعلم الددزمن فددي عمليددة التعلدديم الددذي يجعلدده يسددتوعب المددادة الدراسددية
حسب قدراته وال يفرض عليه فرضا.
 .16يمكن للمتعلم أن يتوقف عدن الدراسدة ويقطعهدا لظدروف خاصدة بده ثدم يكملهدا
متى ما كان قادرا على االنخراط في الدراسة.
 .17للمددتعلم مطلددق الحريددة فددي اختيددار مجددال التخصددص الددذي يريددد الدراسددة فيدده
وليس مقيدا في اختياره.
 .18ليس للمتعلم في التعلديم العدام والتعلديم العدالي عمدرا محدددا يقيدده فدي االلتحداق
بالمؤسسة التعليمية.
 .19ليس هنالك وقت ملزم للمتعلم للدراسة بل يمكن أن يختار وقت دراسدته صدباحا مسداءا أو غيدر
ذلك وبطريقته الخاصة.

 .20ال يتعرض المتعلم في هذا النظام ألي ضدغوط نفسدية مدن أي جهدة كاندت ألنده
يتعلم تعليم ذاتي في معزل عما يدور داخل المؤسسة التعليميدة مدن تواجدد للمعلمدين
أو الزمالء أو البيئة التعليمية وعليه فلن يتأثر تحصيله.
 .21نسبة للدارسة الذاتية خارج قاعات الدرس والفصول يظل ذهن المدتعلم صدافيا
من غير تشتت ويعد ذلك إيجابا في العلمية التعليمية.
 .22ال يتأثر المتعلم بغياب المعلمين إذ أنه يتعلم تعليما ذاتيدا ويمكنده إكمدال المدنهج
المحدد في الوقت الذي يشاء.
 .23ال يتددأثر المددتعلم فددي دراسددته بالمناسددبات الطارئددة واإلضددرابات والمظدداهرات
وغير ذلك ممدا هدو طدارئ رسدمي أو غيدر رسدمي إذ أنده يمكدن أن يدزاول دراسدته
وقتما شاء.
 .24يعمل نظام التعليم عن بعد لحل مشكلة الفروق الفردية جذريا بين الطالب.
في تدريب المعلمين:
 .1كل المعلمين واإلداريين مدربين تدريبا فعاال.
 .2نجاح هذا النظام في تدريب أعداد كبيرة وكافية من المعلمين بطرق نظام التعليم
عن بعد.
 .3يستغرق تدريب المعلمين عن طريق هذا النظام وقتا قصيرا.
 .4يصل التدريب للمعلم في موقعه في المناطق النائية وال يكلفه مشقة التنقل.

 . 5التدددريب ال يبعددد المعلددم عددن مدرسددته ممددا يسدداعد علددى عدددم خلددق أي فددراغ أو
إهمال لبعض حصص المواد الدراسية وال يتطلب ذلك إيجاد بديل.
 .6يمكن لنظام التعليم عن بعد تدريب كل المعلمين في وقت واحد.
 . 7التدريب للمعلمدين عدن طريدق نظدام التعلديم عدن بعدد ذو كلفدة غيدر عاليدة وذلدك
لعددددم الددددخول فدددي اإلنفددداق علدددى القاعدددات وتجهيزاتهدددا والسدددكن ونقدددل المعلمدددين
المتدربين ألماكن التدريب واإلعاشة وغير ذلك.
 .8يعتبدددر التددددريب عدددن طريدددق نظدددام التعلددديم عدددن بعدددد فعددداال لوجدددود نخبدددة مدددن
االختصاصدديين فددي التدددريب كمددا أن المعلددم يعتمددد علددى نفسدده فددي التدددريب الددذاتي
وتطبيق ما تلقاه من تدريب على فصله مباشرة.
 .9ليس لإلمكاندات الماديدة أثدر كبيدر فدي تددريب المعلمدين إذ أن التددريب ال يكلدف
اإلدارة التعليميددة إال القليددل فددي مجددال توصدديل الكتيبددات والمطبوعددات والبددث عبددر
الوسائل السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية والحاسوب لمن يتوفر لهم.
 .10وفددرة الوسددائط فددي مركددز التدددريب يسدداعد علددى بددث عمليددة التدددريب عبددر
األجهزة مثل التلفاز مثال لكل مواقع المتدربين وفي ذات الوقت.
 .11عدددد كبيددر مددن المعلمددين يعتبددرون التدددريب عددن طددرق نظددام التعلدديم عددن بعددد
إضافة جديدة لهم في حياتهم العملية ،ويمدنحهم الثقدة فدي الوقدوف أمدام طالبهدم كمدا
أنهم يستفيدون من الخبرات التقنية التي تعتبر جديدة عليهم.
 .12ليس بالضرورة توفير اختصاصيين مستديمين في مراكز التدريب.
 .13ال يحتم التدريب ،عن طريق نظام التعليم عن بعدد ،تشدييد قاعدات أو مواقدع أو
معامل خاصة بالتدريب.
 .14ليس للمتدربين مشكلة خاصة باالستقرار إذ أنهم في مدارسهم وبين أهليهم.
 .15ال توجد جهات للصرف جديدة على المتدرب ألنه متواجد في موقع عمله.
 .16ال يفقد المعلم المتدرب بعضا من األعمال الجانبية التي يمارسها والتي تسداعد
في زيادة دخله.
في اإلدارا التعليمية:
 . 1اإلدارات التعليميددة ال تتمتددع بأوجدده قصددور تددذكر ممددا يجعلهددا أكثددر إيجابيددة فددي
العملية التعليمية.
 .2يتم اختيار اإلدارات من ذوي الخبرة
 .3اإلدارات التعليمية كلها تتمتع بحق اتخاذ القرار المدروس لديها.
 .4اإلدارات التعليمية تطبق اللوائح برمتها مع تزويدها بالمقترحات البناءة.
 .5اإلدارات التعليمية قادرة على االبتكار والحس اإلبداعي متوفر لديها.

 .6القرارات التي تتخذ مدن جاندب اإلدارة التعليميدة إيجابيدة تفعدل العمليدة التعليميدة
وذلك لما تتمتع به من كفاءة.
 .7اإلدارات التعليمية في نظدام التعلديم عدن بعدد نجدد اهتمامهدا بالمسدائل األكاديميدة
والعلمية كبيرا جدا.
 .8تهتم اإلدارات التعليمية في نظام التعليم عدن بعدد ببدث المعرفدة المتقندة المتميدزة
وإكمال المقرر يتوقف على المتعلم.
 .9ينصب اهتمام اإلدارات التعليمية في هدذا النظدام بالعمليدة التعليميدة أوال فدي كدل
مجاالتهددا ،مثددل الكتددب والتعيينددات والمتعلمددين والمشددرفين والمرشدددين والمراكددز
وتهيئتها وكيفية نقل المادة الدراسية واالمتحانات واستالم اإلجابدات واالستفسدارات
وغير ذلك.
 .10األعداد القليلة من اإلداريين والخبراء قليلة الكلفة.
 . 11نظام التعليم عن بعد وبما يتمتع به من رقابة ومتابعة للمناشط اإلدارية ال يتيح
فرصددة التسدداهل وعدددم االنضددباط والتسدديب وعدددم االهتمددام مددن ناحيددة اإلداريددين
بالعملية التربوية أو العمل اإلداري.
لدى المعلمين:
 .1عدم اكتظاظ القاعات والفصول وتوفير الوسائط المختلفة لمجموعات المتعلمدين
في أماكنهم يجعل العملية التعليمية أكثر إمتاعا وفاعليدة وتمكدن المعلدم مدن المتابعدة
للمتعلم داخل الفصل بصفاء ذهني تام.
 .2ال توجددد ظددروف معايشددة وجدانيددة للظددروف االجتماعيددة واالقتصددادية ألسددر
المتعلمدددين ممدددا يخلدددق عبئدددا جديددددا علدددى المعلدددم يشدددغله عدددن أداء رسدددالته العمليدددة
التعليمية.
 .3وفرة الوسائط والوسائل تتيح مجاال أكبر للعطاء بواسطة المعلمين ،حيدث يمكدن
المعلم من توصيل المادة الدراسية بسهولة ويسر حسب نظام التعليم عن بعد.
 .4اإلدارات التعليمية ال تؤثر سلبا على المعلم لكفاءتها.
 .5ال يحتداج عطدداء واسدتقرار المعلددم إلدى بنيددة أساسدية كثيددرا إذ أن التعلديم ذاتددي ال
يحتاج لذلك كثيرا.
 .6تتددوفر المعامددل فددي وسددائط التكنولوجيددا حيددث يددتم إجددراء كددل التجددارب بسددهولة
ويسر وفي متناول جميع المتعلمين ويسعد المعلم بذلك كثيرا.
 .7ال مجال لالنعكاس البئوي السلبي على المعلم من جراء سوء البيئة المدرسية.
 .8يعد المعلم عن طريق التعليم عن بعدد إعددادا وتدأهيال مميدزين يجعدل منده معلمدا
ناجحا.
 .9اإلشراف بالنسبة للمعلمين مميز من قبل مشرفين مؤهلين ومدربين على عملهدم
ويعمل على حل كثير من مشاكل المعلمين.

 .10لدديس لظددروف المعلددم مجددال فددي التددأثير علددى توصدديل المددادة الدراسددية التددي
يتلقاها المتعلمون من مؤسستهم التعليمية.
 .11تدريب المعلم تدريب مستمر ال يتوقف.
 .12ال يوجد أثر لمجالس اآلباء على المعلمين في نظام التعليم عن بعد.

