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على استعراض المستجدات التعليمية  ،شتملت نصوص الكتابا     

إلى تطوير لمقترحات التي تدفع وأبدت بعضًا من ا ..ً.امحليًا وعالمي



 
 

7 
 

إلى مصاف ما يجري  ...ن االرتقاءتتمكن محتى  ...العملية التعليمية
 ...التي خاضت غمار تطوير التعليم من قبلنا ...في دول العالم

 
ما يصبو إليه  ،بين طيات هذا الكتاب.... نأمل أن يجد القارئ الكريم   

         ...ويرضي طموحاته
على مجموعة من المواضيع .... يشتمل هذا الكتاب في صفحاته    

التي تناولت نشأة، ومستقبل التعليم، في ... ويةالتعليمية والترب
لكل األطوار ... وتعرضت من خالل ذلك إلى استعراض وافي... السودان

 مع إبراز أوجه اإليجاب والقصور... التي مر بها التعليم
 
 

 المؤلف                                                           
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 :تمهيد
 

 ...القااول بااأن التعلاايم هااو عمليااة منةمااة ومقصااودة وهادفااة نااايمكن 
 .(1)ترمي إلى إحداث التعلم لدى من تتم معه تلك العملية

والذي ال زال متبعًا ( النةامي)فإن التعليم التقليدي  ...مما ال شك فيه 
ليوم، كان له الفضل في المؤسسات التعليمية على نطاق بلدان العالم حتى ا

كما كان له الدور الفاعل فاي تنةايم حيااة  ،في نشر المعرفة في المجتمعات
فااي كهياار ماان  ،األفااراد واسااتهمارهم تربويااًا ممااا دفااع بعجلااة التقاادم واالزدهااار

 .البلدان الرائدة في مجال التعليم
إن الجهود التي بذلت من أجل تعليم أفضل كان لهاا األرار الكبيار فاي  
مهاال التيطااي   ،وذلااك بإتباااس الساابل الكفيلااة بااذلك ...ة البنيااة التعليميااةترقياا

بهادف الموابباة وتقنياة  ،السليم المساير لمتطلبات العصر مان حبباة ألخارى 
وبأبس  الوسائل للمتعلمين على  ،بتوصيل المعلومة في أسرس وقت ،المعرفة

 .اختالف قدراتهم وظروفهم الفردية، ومواطنهم الميتلفة
ذات  ،(األنمااا )ر التعلاايم التقلياادي كبياار جاادًا فااي خلاا  األطاار أن دو  

القدرات الفائقة التي قادت المجتمعات منذ بدايات هذا النوس مان التعلايم فاي 
وأن اختلفت وتفاوتات الانةم التعليمياة مان مجتماع  ،ميتلف مجتمعات العالم

 .آلخر

                                     

طه الحاج الياس، التعليم غير النظامي تعليم الكبار، عمان، دار مجدالوي للنشر، الطبعة (1)
 .29م، ص 1999األولى 
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ال ونسااابة للمعالجاااات المتالحقاااة التاااي يقاااوم بهاااا التربوياااون فاااي مجااا 
التعليم التقليدي ألوجه القصور التي تنشأ من وقت آلخر، أمكن تطوير نةم 

 .التعليم حتى تفي بحاجة الفرد وحاجة المجتمع
رغام ماا بذلاه التربوياون مان تيطاي  ومعالجاة وتقاويم لهاذا الناوس ماان  

التعلاايم إال أن رمااة صاااور ماان القصاااور والساالبيات ال زالااات تالحاا  مسااايرة 
ماان بينهااا عاادم اإليفاااء بمتطلبااات  ،لهااا ماان وقاات آلخاارالتعلاايم وتلقااي بةال 

 .المجتمعات وإتاحة الفرصة للراغبين في التعليم في شتى أنواس التعلم
وقد أدى ذلك القصور مع السلبيات إلى ظهور ما يعرف بالتعليم عان  

بعد وهو نوس من التعلايم الاذاتي الاذي خار  عان الانم  التقليادي للتعلايم، 
مااان وال المكااان باال يتاايل الفاارص للااتعلم لكاال راغاا  فااي فهااو ال يتقيااد بال  

وماان أهاام خصائصااه التباعااد بااين . الوقاات والمكااان والكيايااة التااي يرياادها
 .المعلم والمتعلم أرناء عملية التعليم

قد أتاح التعليم عن بعد مجاالت واسعة للتعلم عج  عن تنفيذها نةام  
مساااندًا فااي تجاااوز أوجااه التعلاايم التقلياادي المتبااع ممااا جعلااه متممااًا لااه و 

 .القصور والصعوبات التي واجهته
وقااد اتسااعت رقعااة مؤسسااات التعلاايم عاان بعااد فااي العااالم اليااوم حتااى  

 .أصبل واقعًا ملموسًا معترفًا به جنبًا إلى جن  مع التعليم التقليدي
إن التعلااايم مهلاااه مهااال أي منشااا  مااان مناشااا  الحيااااة لاااه إيجابياااات  

المناشاااا  عرضااااة لةهااااور الساااالبيات ومجابهااااة وساااالبيات، فااااالتعليم أبهاااار 
الصااعوبات وذلااك لمااا يترتاا  عليااه ماان واقااع التطااور المسااتمر واإليقاعااات 
النشطة في مجال المعرفة والكام الهائال المت اياد مان المعلوماات علاى نطااق 
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العااالم، والرةبااة ال ائاادة للااتعلم بااين األفااراد علااى اخااتالف أنماااطهم وحاجااات 
 .متالحقةاألفراد والمجتمعات ال

عليه فقاد تبنات المجتمعاات الميتلفاة المتعاقباة عملياة التعلايم والاذي  
بدأ في أبس  صوره ابتداًء مان األسارة والمجتماع حتاى وصال إلاى ماا يعارف 
اآلن بالتعليم التقليدي والذي شمل التعليم ما قبال المدرساي وتعلايم األساا  

لفة متفاوتة حس  أعمار والتعليم الهانوي والتعليم العالي، وتبنى مناهج ميت
 .المتعلمين وخصائصهم ملبيًا لحاجات الفرد والمجتمع

عن طري ، التعليم عن بعد، ورغم ما يسوده من سالبيات، تام تجااوز  
الكهيااار ماااان هااااذه الصاااعوبات بإتاحتااااه إمكانيااااة الاااتعلم الااااذاتي فااااي نطاااااق  

 .ديمقراطي
عااد ماان خااالل عملااي   فااي مهنااة التاادريت الحةاات أن التعلاايم عاان ب 

يواجه انتقادات حادة من جان  بعض المعلمين اللذين يشككون فاي ماردوده 
العلمي والتربوي وبالتالي جاءت هذه الدراسة لتبف على فاعلية التعليم عن 

 . بعد في مجال التعليم مقارنة بالتعليم التقليدي
يسعدني كهيرا أن يجد القارئ الكاريم  بعضاا مان المعاارف التاي كاان         
إليهاا باين طياات هاذا الكتااب والاذي  مال أن يكاون مرجعاا فاي مجاال  يصبو

 . التعليم والتعلم 
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 نظام التعليم في السودان

 
 

 االستهداف -

 نظام التعليم التقليدي -

 نبذة تاريخية -

 ظهور الكتابة -

 تطور العملية التعليمية -

 التعليم في الخالوي -

 منهج الخلوة -

 مدار س المساجد -

 

 :االستهداف 

ترماي إلاى  ، كماا أسالفنا،ليم هو عملية منةماة ومقصاودة وهادفاةالتع 
إحااداث تعلاام إيجااابي للفمااات المسااتهدفة وهااو مااا يحاادث تمامااًا فااي نةامااا 

 اآلبااااء  التعلاايم التقليااادي لااادينا فاااي الساااودان، أو يحااادث حتاااى فاااي توجياااه 
ألبنائهم أو المرشدين ورجال الدين أو رجال السياسة أو اإلعالميين وغيرهم 

ن يااؤررون فاي تعااديل ساالول المتعلماين انطالقااًا ماان أهاداف معينااة ب يااة مما
 .بلوغها
بهااذا المفهااوم يمكاان تناااول أوجااه التعلاايم التقلياادي فااي السااودان ماان  

حيث نشأته وتأريياه وأهدافاه وأوجاه القصاور فياه وكيا  يمكان أن نتجااوز 
 .ذلك القصور عن طري  نةام التعليم عن بعد

 
 
 

 :دينظام التعليم التقلي
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نةام التعليم التقليدي هاو نةاام التعلايم الاذي ظال يمارساه العاالم مناذ  
 .بدايات العمليات التعليمية النةامية وحتى اليوم

فهو نةام التعليم الذي يجلت فياه المتعلماون داخال خاالوى أو كتااب  
يماااي، أماااام شااايأ أو فكاااي أو معلااام أو فصاااول أو قاعاااات أو أي موقاااع تعل

م بعمليااة التلقااين للمتعلمااين بهاادف نقاال المعلومااة ماادر  أو محاضاار يقااو أو 
يمكااان أن يسااتعين علاااى ذلااك بوساااائل تعليمياااة  عاان ظهااار قلاا  كماااا وقااد 

مساااندة ومعينااات لتوصاايل المااادة التعليميااة، وفيااه يتلقااى المتعلمااون ماان 
المعلااام أو المااادر  أو المحاضاار مباشااارة، ومااان غيااار  الشاايأ أو الفكاااي أو

 .يةحواج ، محتوى المادة التعليم
 و ولنةاااام التعلااايم التقليااادي أسااات ونةااام وقاااوانين ولاااوائل ومنااااهج 

جوان  ميتلفة من المعرفة والهقافاة ظلات تطبا  مان وقات  لايت  يف مناش 
 .بالقصير

وقد سااد نةاام التعلايم التقليادي التطاور نتيجاة التفاعال ماع متطلباات  
 .الحياة المتعددة ومتغيراتها حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم

ماااار  نةاااام التعلااايم التقليااادي بمفهوماااه الحاااديث فاااي كااال المراحااال ي 
التعليمياااة بااادءًا باااالتعليم ماااا قبااال المدرساااي تااام تعلااايم األساااا  فالهاااانوي 
والجاامعي وماا فاوق الجااامعي إضاافة للتعلايم فاي اليااالوي وظال هاذا الاانم  
 . الوحيد من التعليم حتى ب وغ فجر التعليم عن بعد في القرن التاسع عشر

ام التعليم التقليدي له مؤيدوه ومنةروه واختصاصيوه في كل جانا  نة 
مما أدي إلى االهتمام به وبتطويره حتى تجاوز معةم السالبيات  ،من جوانبه

والتي ظلت تالزمه طيلة المسيرة التعليمية وأصبل له مان اإليجابياات الكهيار 
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لمتعلماين مما أدي للتمسك به والعمال علاى ترقيتاه وتساييره لتلبياه رةباات ا
 .ومجتمعاتهم

 
 :تاريخيةنبذة 

اإلنسان منذ بدء حياته بدأت معه والزمته عملية التعلايم والتاي كانات  
تتم عن طري  الصدفة المحضة في البيمة نتيجة األحداث والتجارب، وكانات 

المشاااااهدة والتقليااااد والمحابااااااة  هااااي األساسااااية هأدواتااااه ووسااااائل تعليماااا
عمليااة التعلاايم وهااي عمليااة نقاال المعرفااة إلااى وتبعااًا لااذلك باادأت  (1)والماارا 

وعمليتاا التعلايم . األجيال الحاضرة والقادمة بطرق قد تكاون غري ياة وبدائياة
فهاااو  ا تقاااودان إلاااى شااا ف اإلنساااان بالحيااااة والتمساااك بهااا   معاااا والاااتعلم

كما اناه فاي نفات الوقات يساعى لتيلياد ذكاراه  -يمارسهما وكأنه يعيش أبداً 
يعلماه ألجيالاه وبماا ييلاده مان رساومات ونقوشاات علاى  بما   مماته   بعد

جاادران أمااابن سااكنه والتااي غالبااًا مااا تكااون فااي الجبااال والمناااط  المحميااة 
منهااا بالااذات مهاال الكهااوف واألغااوار، وهااي أمااابن ال تطالهااا عواماال الفناااء 
الساريع ماع الطبيعاة مهاال الريااح واألمطاار ودرجااات الحارارة العالياة ودرجااات 

مرتفعة  ماًل في ذلك ببقائها ألجيال وأجيال وكاان القصاد مان هاذه الرطوبة ال
 .الرسومات التعبير عن واقع حياته في تلك الفترة من ال مان

تحوي الرسومات والنقوشات كهيرًا من مناش  اإلنسان في تلك الحببة  
ماان حقاا  حياتااه المتتاليااة وهااي تعكاات الواقااع الااذي كااان يعيشااه اجتما يااًا 

مان غيار ماا . يميًا وماا إلاى ذلاك مماا يانعكت علاى واقاع حياتاهواقتصاديًا وب
تحويه هذه الرساومات والنقوشاات مان ماواد تعليمياة ذات طاابع بادائي فهاي 

                                     

بشيييير عبييييد اليييير يم الكلييييوب، التكنولوجيييييا فييييي عملييييية التعليييييم، دار العلييييم، عمييييان، دار الشييييرو   (1)
 15م، ص 1993



 
 

14 
 

تشير إلى أن عملية التعليم رافقت اإلنسان منذ بدايات حياته والتي أصبحت 
في تطور مستمر مع مرور ال من، قاد ذلك إلى نشوء حضارات كهيرة قديمة 

فااي زمانهااا وخلاادت طااابع حياااة ييتلااف ماان حضااارة ألخاارى لاام ياا ل  سااادت
 .البعض يتناوله بالتحليل والتدقي  حتى اليوم

ما خلده اإلنسان فاي األغاوار والكهاوف يعتبار رساائل تعليمياة ألجياال  
 .متالحقة فهي رسالة صيغت حس  اإلمكانات المتاحة وقتمذ

فعياال عمليااة التعلاايم إذا كااان هااذا هااو دياادن اإلنسااان منااذ القاادم فااي ت 
أول رساالة فاي التاأريأ مان  نعتبرهاا  والتعلم والذي ظهر فاي إرساال رساالة 

 شاااهدناهاألجااداد إلااى األحفاااد، فإنااه ال زال يشااد بببضااته علااى الحياااة وممااا 
علاى شاشااات التلف يااون فاي سااتينيات القاارن الماضاي أن رواد الفضاااء فااي 

رمسااترونج برجليااه علااى سااطل عناادما حاا  أ( 11أبوللااو )المركباة األمريكيااة 
م كاااان مبرمجاااًا لاااه أن يضاااع علاااى ساااطل القمااار بعاااض 1969القمااار عاااام 

مصااغة بلغاات ( األرض)الميطوطات التي تتحدث عن بني البشر وكوكبهم 
ميتلفة كان من بينها اللغة العربية، إلمكانية التواصل مع كائنات أخرى، إن 

إلاى األحفااد وأحفااد األحفااد  وجدت، وهو عملية تعتبر اتصااًل تم بين اآلبااء
 .وهذا يشير إلى أن اإلنسان بالتعلم المبني على االتصال يعمل على اليلود

بانت الميطوطات التاي وضاعها الارواد علاى ساطل القمار  باارة عان  
 .رسالة لمستقبل قادم من مرسل حاضر سيصبل ماضيًا بعد حين

ر مان البلادان إن الرسومات والنقوش التي أشير إليها وجادت فاي كهيا 
العربية في المغاور والكهوف خاصة في الج يرة العربية والج ائر وفي أمابن 

 .متفرقة من أفريبيا وإسبانيا
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والغااار منااذ القاادم هااو أبهاار مكااان  ماان للحفاار وال ي نسااى أن الرسااول  
الكااريم كااان يتعبااد فااي غااار حااراء وعنااد الهجاارة للمدينااة لجااأ إلااى غااار رااور، 

عااد للحماياااة واالختباااء واليلاااوة ويااذكر هناااا أن أصاااحاب فالغااار إذًا مكاااان م
وال  (1)(ولبسااوا فااي كهفهاام رااالث مائااة ساانين وازدادوا تسااعاً )الكهااف والاارقيم 

واألجداد فكان ذلك  اآلباءزالت األجيال الحاضرة تمار  عمليات متواررة من 
تمات  فقادإقرارًا لما أراده األجداد بعملية اليلود مان خاالل الرساائل التعليمياة 

وأخذ بها وال زالات تماار  عملياات التوريا  والتيلياد بالكياياة والواقعياة فاي 
 .حياة اإلنسان

 
 :ظهور الكتابة

تطااورت مااع ال مااان وتااوالي الحقاا ، الرسااومات فااي مصاار، إلااى لغااة،  
فكان كل رسم أو رم  يرم  به لمعنى معين فهو يعبر عن حال  مان األحاوال 

والتااي تاام ابتشااافها علااى  الهيروغلوفيااة وقااد أدى ذلااك إلااى ظهااور الكتابااة 
جدران األهرامات بالجي ة والمواقع األررية األخرى المتفرقة مناذ  الف السانين 

 .قبل الميالد
بما يالحر التطور التدريجي واالختالف في نو يه الصور والرسومات  

بال يمهاال حببااة زمنيااة معينااة سااادت فيهااا رقافااة مجتمااع معااين ويةهاار ذلااك 
إلااى  ترجمااة اللغااة الهيروغلوفيااةبعااد أن تماات  التاريييااةلمتاااحف جليااًا فااي ا

أجيااال  بااينلغااات ميتلفااة منهااا العربيااة واإلنجلي يااة وذلااك لتسااهيل التواصاال 
 .األمت واليوم والغد

                                     

 .25قرآن كريم، سورة الكهف، آية  (1)
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نتيجااة لهااذا االمتااداد والتواصاال خلاادت هااذه المعاااني وأدت إلااى ظهااور  
ت حياتيااة الحضااارات الميتلفااة والتااي امتاادت حتااى اليااوم تحكااي عاان سااما

 .معينة لها طابعها الياص بها أرناء تلك الحق  الماضية
ماان هااذه الحضااارات الحضااارة المصاارية فااي وادي النياال والتااي خلاادت  

الحيااة فااي معاباادها ومادنها يةهاار ذلااك جليااًا فاي األنةمااة ال را يااة وأنةمااة 
الري كماا عمادت أيضاًا لتيلياد الاروح كماا يشااهد فاي المقاابر القديماة ومان 

ا تلااك التااي فااي المتاااحف وفااي األهرامااات حيااث تاادفن مااع المياات كاال بينهاا
حاجياتااه وأغراضااه التااي كااان يسااتيدمها فااي حياتااه الدنيويااة ظنااًا ماانهم أنااه 

 .سيتواصل العمل بها بعد دفنه
عضاادت هااذه الساامات الحضااارية بالميطوطااات علااى الجاادران والتااي  

 .طالتها الترجمة إلى لغاتنا السائدة اليوم
فااي     نتعاارضا للكتابااة ماان أراار فاعاال فااي نقاال المعرفااة ونساابة لماا 

 .السطور التالية إلى تأريأ نشأة الكتابة
أول أنواس الكتابة الناتجة عن التعلم من الواقع البيمي للحضارة القديمة / 1)

، الناتجااة عاان أبجديااة أوغارياات أقاادم األبجااديات الهيروغلوفيااةباناات الكتابااة 
ماادة حتااى اآلن وأصاابحت لغااة تاادريت، فعاان المعروفااة فااي العااالم، وهااي معت

طريقها تم تفسير كل الةواهر والممارسات الحياتية الميتلفة فاي الحضاارات 
 .السابقة
في منطقة الرافادين ساادة الحضاارة الساومرية وظهارت الكتاباة المعروفاة / 2
والتي يشبه شكل حروفها المسامير وهي من الكتابات ( الكتابة المسمارية)با

 .ات المعنىالرم ية ذ
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فااي منطقااة ساااحل البحاار األباايض المتوساا  الشاارقي وباااألخ  منطقااة / 3
وهاام شااع  ذو تااراث حضاااري ممياا  وهاام الااذين ( الفينيقيااون )لبنااان ظهاار 
 .(1)والتي قادت العالم إلى ابتشاف الكتابة الفعلية( األبجدية)وضعوا أست 

 يااة فااي ماان اللغااة اإلنجلي ةيالحاار أن األبجديااة الفينيبيااة أقاارب مكاناا 
عاادد حروفهااا حيااث أمكاان وضااع األحاارف اإلنجلي يااة مقاباال كاال حاارف ماان 

 .حروفها
ماان الساارد الساااب  يمكاان أن نوضاال فااي خطااوات تطااور الكتابااة عاان  

طرياااا  الرسااااومات التااااي توضاااال ممارسااااات الفاااارد والجماعااااة فااااي حقاااابهم 
 .وحضاراتهم الميتلفة

 .الكتابة عن طري  الرسومات والرموز: أوالً 
 الهيروغلوفيةتابة الك: رانياً 
 .الكتابة المسمارية: رالها
 . (1)(بداية األبجديات)الكتابة الفينيبية : رابعاً 
 .الكتابة الالتينية: خامساً 
عام بعد  211األبجدية العربية لغة القر ن الكريم والتي بدأت حوالي : سادساً 
 .الميالد
 (2)ة اآلنالكتاباااة عااان طريااا  أبجاااديات اللغاااات الميتلفاااة الموجاااود: ساااابعاً 

بةهااور الكتابااة باادأت العمليااة التعليميااة فااي التطااور، أصاابل فااي اإلمكااان 

                                     

الالذقيية، دار المواسياة للطباعية والنشير،  –جمال  سن  يدر، أوغاريت التيأري  واثايار، سيوريا  (1)
 .28: م، ص2113الطبعة األولى 

 .28: جمال  سن  يدر، مرجع سابق، ص 1
 .29: جمال  سن  يدر، مرجع سابق، ص (2)
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تاادوين المعلومااة فعليااًا وأصاابحت عمليااة التعلاايم ال تيضااع للةااروف البيميااة 
 .العشوائية أو تيضع للممارسات الفردية أو لعمليات الصدفة

وسع عليه فان للكتابة فضاًل كبيرًا في توصيل المعرفة على النطاق األ  
. وحفار المعرفاة فاي عمليااة التعلايم والاتعلم مماا جعلهااا تصابل وسايلة فعالااة

 .بما أنها جعلت عملية التعليم والتعلم أبهر سهولة ويسراً 
 :تطور العملية التعليمية

في كل حببة من الحق  المتتالية في حياة اإلنسان كان هنالك تجديد  
الحياااة ومتغيراتهااا علااى وتطااور فااي عمليااة التعلاايم وذلااك لمااا يمليااه واقااع 

العمليااة التعليميااة حتااى يااتمكن اإلنسااان ماان المواببااة لفحااداث الجاريااة فااي 
المجتمااااع المعااااين وحولااااه وحتااااى يااااؤدي التعلاااايم دوره فااااي تلبيااااة الطلاااا  
االجتماعي وتلبياة رةباة المتعلماين وأسارهم، فكاان التفكيار الجااد فاي تنةايم 

ها المريدون المتواجدون في أمابن التعليم منذ بداية عمليات التعلم التي قاد
العبادة من غير نةام تعليمي أو منهج فكان كل منهم يدلي بادلوه فاي نشار 
المعرفة الدينية وقد ساعد إقبال المتعلمين أنفسهم إلى تلك الادور أو حينماا 

 .يوجهون إليها
أيضاااًا أن ظهاااور الياااالوي بمنهجهاااا المااانةم والاااذي يتضااامن عملياااة  

يم ودراسة علومه وتعلم مبادئ القراءة والكتابة مساتيدمة تحاير القر ن الكر 
الياوم بدائياة، كااأللواح اليشابية والكتاباة  _ بمعيار _ في ذلك وسائل تعتبر

علااى األرض والتلقااين والحفاار المباشاار المتاادر  لعمليااة حفاار القاار ن الكااريم 
مصااحوبًا بااتعلم كتابااة األحاارف الهجائيااة وقراءتهااا والكلمااات المبسااطة حتااى 
تطاور األماار إلااى كتابااة اآليااات وقراءتهاا وتجوياادها مشااكلة بحركااات الهجاااء 
الميتلفااة حساا  مواقعهااا ماان اإلعااراب، كااان لااذلك أرااره الكبياار فااي العمليااة 
التعليمياة  ناذال فقااد خ رجات هاذه اليااالوي رجاااًل مان خياارة العلمااء الحفةااة 
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ة فااي نطاااق الااذين ساااهموا كهياارًا فااي عمليااات التعلاايم ونقاال المعرفااة الدينياا
أوسااااع ماااان نطاااااق اليلااااوة فأصاااابحوا أئمااااة للمساااااجد وفقهاااااء فااااي الاااادين 
ومصاالحين اجتماااعيين ومااا إلااى ذلااك ماان المناشاا  الدينيااة فااي مجااال نشاار 

 .المعرفة
 :التعليم في الخالوي

 أهادافالاه  أن الشك أن التعليم في اليالوي نةام مؤسات مانةم، كماا 
عرفااة فكااان نةااام التعلاايم فااي ولااه طرائاا  فااي التاادريت وفااي نقاال الم وقيمااا

التلقاين وتحاااير القار ن الكااريم إلاى جاناا  تعلايم أجاا اء  إلااى يهادفالياالوي 
 .من السيرة والقراءة والكتابة

يتمي  نةام التعليم فاي الياالوي باالنضابا  فاي زمان الدراساة المحادد  
تبدأ الفترة الصاباحية مان بعاد صاالة الصابل . لها بفترتين صباحية ومسائية

رة وحتااى وقاات الةهياارة والفتاارة المسااائية تباادأ ماان بعااد صااالة العصاار مباشاا
صااالة العشاااء وفااي بعااض األوقااات تاادمج الفترتااان وفااي كااال  بدايااةوحتااى 

وهو الذي يقوم بكال  ، الفترتين الشيأ أو الفكي هو محور العملية التعليمية
( العاارض)شاايء مهاال عمليااة التحاااير وعمليااة االنضاابا  وعمليااة التسااميع 

 ية الكتابة على األلاواح للمبتادئين الاذين ال يجيادون الكتاباة وال القاراءة وعمل
وإصدار اإلرشادات والتوجيه الالزم والهواب والعقاب والذي يعد أساسيًا فاي  ،

ودور الطال  هنا التلقي والحفر والتطبي  تحت إمرة الشيأ  . عملية التعليم
هااو القاضااي  ، فااي الحاايوالااذي كااان بمهابااة المربااي والموجااه و ( الفكااي)أو 

والمااأذون واإلمااام والطبياا  واألخصااائي النفسااي والمشاارف االجتماااعي ممااا 
أبساابه نفااوذًا وساالطة روحيااة جعاااله ينفاارد بنشاار المعرفااة إلااى جاناا  حفاار 
 . القر ن وبعض من أنواس المعرفة التاي يتلقاهاا الطاالب عان طريا  التلقاين
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عندما  لمستهعاليم وذلك مما هنالك أيضًا يتدرب الطالب على ما يلي من الت
 :تلميذًا في اليلوة بنت
 .حسن السير والسلول/ 1
يمتاد ذلاك إلاى احتارام الكبيار  ، التأدب مع الكبير من الناا  فاي محيطاه/ 2

 .بصفة عامة
 .للمعرفة االطاعة الكاملة للشيأ أو الفكي والوالء له لكونه مصدر / 3
 . ى المجتمع والنابعة من رقافتهاإللمام بالجوان  السلوكية اإليجابية لد/ 4
اإللمااام بالجواناا  الساالوكية المرفوضااة لاادى المجتمااع والتااي تعااود ساالبًا / 5
 .عليه
 .التعاون بين األفراد من األقران في موقع الدراسة وخارجه/ 6
 .تعلم أخالقيات التكافل االجتماعي/ 7
 .يلواتفي الحلقات وال ما يؤدىالتدرب على ذلك بوسائل ميتلفة مهل / 8
وكياياة  ، معرفة ما هو حالل وحرام حسا  نصاوص الشاريعة اإلساالمية/ 9

 .م اولة ما هو حالل وكيايه تجن  ما هو حرام
 .تعلم أداء اآلذان في أوقاته الميتلفة/ 11
 .تعلم كياية أداء الصلوات واإللمام بقواعدها/ 11
إلى دخل نةام التعليم عن طري  اليالوي مع دخول العرب المسلمين  

واساتقرارهم علاى ضافاف النيال حياث المااء  شماله ،وخاصة في  ، السودان
والمرعى، ونسبة ألن الهقافة التي تمي  مجتمع العرب والمسلمين  نذال هاي 

القاار ن  بتحااايةهم   الهقافاة اإلسااالمية فقااد اهااتم المسالمون بتعلاايم أبنااائهم 
كاان ماا يميا  الفارد و  . الكريم، والذي كان حقاًا علاى كال فارد  حفةاه، والفقاه

عنادهم درجتااه فااي حفار القاار ن الكااريم، وقااد دخال المساالمون السااودان وهاام 



 
 

21 
 

متمسكون بهقاافتهم اإلساالمية وغيارتهم علاى تعااليمهم واإلقباال الجااد علاى 
 .نشرها وتعليمها لغيرهم من سكان المناط  التي استقروا فيها

الشايأ أو  ، وهي مكاان ييتلاي فياه(اختالء)اليلوة مشتقة من كلمة ) 
الفكاي بنفسااه ليتفاارغ لعبااادة ربااه فقااد تكااون كهفااًا محميااًا ومنعاا اًل فااي مكااان 
مرتفااع ماان الجباال أو قااد يكااون فااي أي مبنااى ماان المباااني علااى أن يتمياا  

 .(1)(بالع لة
مكااان التعلاايم باااليلوة بهااذا االساام نتيجااة اخااتالء الطااالب  وقااد عاارف 

 .والشيأ أو الفكي في موقع ما للدراسة
اليلاااوة فااي الساااودان فااي ذال الوقااات هااي الوحااادة التعليمياااة  وكاناات 

لقياات االهتمااام الكاماال ماان المجتمااع وجاااءت نتاجااًا لمجتمااع  الوحياادة التااي
الفكي في ذلك الوقت كان من . مستقر له أساسياته ونةمه وتقاليده ورقافته

 .الذين تلقوا تعليمهم في مكة أو األزهر أو تعلم وتدرب في السودان
ذبت اليلااوة فااي تلااك الحببااة العديااد ماان العلماااء ماان خااار  وقااد اجتاا 

باان هاؤالء . السودان إما بدعوة من ال عماء والسالطين أو بمحاض إرادتهام
العلمااء ال يتلقااون رواتاا  محااددة ماان الجهااات المساامولة إنمااا كااانوا يتلقااون 
بعض الهادايا مان طالبهام و باائهم وقطعاًا زرا ياة يعمروهاا بال راعاة لتكاون 

بكاال األعمااال ال را يااة  يقومااوابمااا أن الطااالب هاام ماان . زرق لهااممصاادر 
   الاذي أدىوهاذا  ، ألرض الشيأ أو الفكي منذ بداية ال راعاة وحتاى الحصااد

بما كاانوا . إلى استقرار أولمك العلماء وأمكن االستفادة من علمهم ومعرفتهم
 .يعفون رسميًا من العشور والضرائ  وأي تبعات رسمية مالية

                                     

يل ومكتبة خليفية عطيية، دمحم عمر بشير، تطور التعليم في السودان، بيروت، الخرطوم، دار الج (1)
 .28: م، ص1983الطبعة الثانية 
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عن ود ضي  هللا أن الشيأ محمود العركي الاذي قادم الساودان  ورد) 
من مصر، كاان أول مان أقاام خلاوة للتادريت فاي الابالد، بينماا تقاول بعاض 
المصااادر األخاارى أن غااالم هللا باان عايااد هااو أول ماان اخاات  نةااام اليااالوي 

وتشااير المصااادر إلااى أن غااالم هللا باان عابااد القااادم ماان . (1)(لتادريت الاادين
ي النصااف الهاااني ماان القاارن الرابااع عشاار ماان ج ياارة رااواوة أنشااأ الاايمن فاا

اليالوي فاي منطقاة دنقاال رام انتقال أبناااله وأساالفه لمنطقاة الشاايبية حياث 
 .أسسوا أشهر اليالوي في ذلك ال مان

ومهمااا يكاان فااإن دور اليلااوة والعلماااء والفقهاااء والمتصااوفة كااان لااه  
اإلساالمية مماا سااعد فاي إرسااء أببر األرر في تحاير القر ن ونشار العلاوم 
وأصااابل مااان الساااهل انتشاااار  ، قواعاااد الهقافاااة اإلساااالمية فاااي تلاااك البقااااس

 البجااااليااالوي فااي ببيااة أنحاااء السااودان فشااملت مناااط  سااوابن ومناااط  
إال أن انتشااارها فااي جنااوب السااودان كااان متوقفااًا نساابة . ودار فااور وساانار

 .جارة الرقي الرتبا  اإلسالم لدى سكان الجنوب بالرق وت
من المناط  التي تم إنشاء اليالوي فيها في السودان حيث تم تعلايم  

 :حفر القر ن الكريم والعلوم اإلسالمية الميتلفة على مر الحق 
 . ر  فيها ساللة غالم هللا ابن عايديد   –دار الشايبية  خالوى  -
تلقااى )أسسااها إباارابيم باان جااابر  -خلااوة قريااة تاارنج بااالقرب ماان كريمااة -

 (.عليمه باألزهر الشري ت
أسسااهما عبااد الاارحمن باان جااابر شااقي   –خلااوتين فااي كااورتي وكريمااة  -

 .إبرابيم بن جابر
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أسسااتها أساارة  -نااوري ورااواوة ودوياام ود حااا  وتنقاسااي والقرياار خااالوى  -
 .أوالد جابر

يدر  فيها العلماء ود  يسى، ودوليا   -دنقال والدبة وقوستابن خالوى  -
 .وحبي 

 .الشيأ دمحم المصري الذي قدم من مصرخلوة بربر أنشأها   -
 .المجاذي  في الدامر خالوى  -
بانات تضام حلقتاه ألاف )سااهم فيهاا الشايأ أباو سانينة  -شاندي خالوى  -

علاودي  وصاغيرون إلاى جانا  المشاايأ المضاوي المصاري ( طال  تقريباً 
 .من قبيلة الشايبية  وعبد الرحمن 

الذي قادم  -أ البنداري يقوم بالتدريت فيها الشي -منطقة الحلفايا خالوى  -
غااادر )ماان مصاار والشاايأ حمااد ود أم مريااوم والشاايأ ساارور الفاضاالي 

 (.الحلفايا لدارفور
تلقااى تعليمااه )ياادر  فيهااا الشاايأ خااوجلي عبااد الاارحمن  -تااوتي وى خااال  -

 (.على يد عائشة الفقيرة بنت ود القدال
من مؤسسي اليالوي بها الشيأ إبارابيم  -منطقة الج يرة وسنار ى خالو  -

نصير والشيأ حسن ود حسونة والشيأ دفع هللا أباو إدريات والشايأ بن 
 .أرباب بن عدن

ماان مؤسسايها الشاايأ المسالمي والشاايأ  -منطقاة النياال األبايض ى خاالو  -
 .إبرابيم بن عبودي والشيأ حمد العركي

أشهرها خلوة كبباي وخلاوة نازفاان  وخلاوة جاناا وخلاوة  -دار فور ى خالو  -
 .(1)(ببكابية وخلوة منواشي

                                     

 .32: دمحم عمر بشير، مرجع سابق، ص (1)



 
 

24 
 

هكاااذا يالحااار أن المنااااط  التاااي تقاااع علاااى ضااافاف النيلاااين األزرق و 
واألبيض بين اليرطوم وسنار هي التي أصابت نوعًا من التطور في التعلايم 

 .في القرون الساد  عشر والسابع عشر والهامن عشر
وقااد كااان العلماااء ورجااال الاادين الااذين ورد ذكاارهم فااي كتاااب الطبقااات  

شااريعهم حبيقاة ماا كاان يجاري فاي العاالم بميتلف اتجاهااتهم ومميعكسون 
إال أن ع لاااة  ، اإلساااالمي وماااا كانااات تساااوده مااان ماااذاه  فكرياااة وروحياااة

السودان عنه وتيلاف الحالاة التعليمياة فياه نجام عناه ضاعف وقلاة الدراساة 
 .والطل 
بياااد أناااه رغااام هاااذه العوامااال، ورغااام الركاااود الاااذي ران علاااى العاااالم ) 

وقلة الكت  والمصادر فقد كانت المنج ات  ييةالتارياإلسالمي في تلك الفترة 
فااي حقااال التعلااايم بالسااودان ذات أهمياااة وأرااار كبياارين إذ اساااتطاس الفقهااااء 
والعلماء فاي عهاد مملكاة الفاونج أن يقادموا إلاى الساودان نوعاًا مان التعلايم 
، األماار الااذي جعاال ذلااك النااوس ماان  مالئمااًا لةااروف الاابالد ومتطلباتهااا وقتمااذ 

 .(2)(م1821ان فترة الحكم التركي المصري في عام بكيانه إب   التعليم محتفةاً 
حتى يومنا هاذا فعاااًل حياث ال توجاد اآلن قرياة أو  ى الزال دور اليالو  

وإن  ، بها خلوة تقوم علاى تحااير القار ن الكاريم ستمدينة في السودان ولي
 .حقاً انتقلت المواد األخرى منها إلى المدرسة الحديهة والتي سيتم تناولها أل
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 :منهج الخلوة

 :الوسائل التعليمية المستخدمة في الخلوة

 

 :لوح الخشب/ 1
فيهاا حفار  وتلقيات بهاا  ساتالتي در  ى باليالو  قيوالتصا تيمن تجرب 

 فإن لوح اليش  هو  بارة عن لوح خشبي تيتلف مقاييساه الكريم ، القر ن
علااى اخااتالف  إال أن النااوس المتوساا  المساااحة هااو المتااداول بااين الطااالب ،

. سااام 31×  61وهاااو بالتقريااا  -( ماااا باااين الطفولاااة والمراهقاااة)أعماااارهم 
له رقبة صغيرة وقصيرة من أعاله تسااعد فاي حملاه  -يستيدم من الجانبين

وهاااو حبااار يصااانعه  ، (بالعماااار)والتعامااال معاااه وتهبيتاااه عناااد الكتاباااة علياااه 
ب ، كاااان الطاااال(مااااء+صااام + برباااون )يتكاااون مااان ماااواد محلياااة  الطاااالب 

يجمعون الكربون من منازلهم وهو المتجماع علاى الساطل الياارجي لفواناي 
التااي تسااتيدم فااي إعااداد األطعمااة نتيجااة اسااتيدام الحطاا  أو العشاا  فااي 

وب الكربااون فااي يااذ  (. السااكن)الطعااام، يسااميه الاابعض  النااار ألعاادادإشااعال 
وهاي  باارة عان محبارة صاغيرة مصانوعة مان ( الدواياة)ماء قليل فاي داخال 

 جا  أو الطاين المحاروق أو القارس رام يضااف إلياه صام  محلاول يسااعد ال
فااي تهبياات الكربااون المااذاب بالماااء عنااد اسااتيدامه فااي الكتابااة علااى لااوح 

 .اليش 
يستيدم قلم مان القصا  غالباًا أو الباوص وتساوى مقدمتاه بالموساى  

أو أي شفرة حادة لتصبل له سنة كالتي نوجد في الريشة التي تساتيدم فاي 
 . تابة بالمدار  في الساب الك
يقااوم الشاايأ أو الفكااي بالكتابااة للمبتاادئين الااذين ال يجياادون الكتابااة  

والقاااراءة، أماااا الطاااالب المتقااادمون فيملاااي علااايهم الشااايأ أو الفكاااي عنااادما 
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يتحلقون حوله فهو حاافر للقار ن الكاريم يساقي الجمياع فاي وقات  واحاد مان 
 .نبع واحد

ياااوازي الكتااااب فاااي عااادد مااان الااادول ( االسااام فاااي الساااودان)واليلاااوة  
جعلها  اليالوى اإلسالمية، وفي السودان أدى ال حف السكاني ألمابن إقامة 

إال أن االخااتالء ماان الناحيااة المعنويااة الزال . ال تتمتااع بصاافة االخااتالء التااام
فااي أمااابن بعياادة عاان  اليااالوى موجااودًا وعليااه يمكاان أن نالحاار أن إقامااة 

أعطى مكانة ساامقة للعلام مان  -لحال في األديرةالمناط  السكنية كما هو ا
 .ناحية التفرغ له واالهتمام به

 : اإلسناد في الخلوة
يقاادم إسااناد كاماال للطالاا  ماان ناحيااة اإلسااكان واإلعاشااة والوسااائل 
التعليميااة إلااى جاناا  اإلرشاااد والتوجيااه والتربيااة، فالطالاا  ال يصاارف علااى 

 هاو متاوفرًا، فياه ماا ومساكن نفسه إنما يجد كل ما يطلبه من مأبل ومشرب
ومنه ماا يتاوفر مان أهال الييار مان إياواء  اليالوى ،توفر في مكان إقامة م

وذلاك باستضاافتهم استضاافة كاملاة  للياالوى في المناازل المجااورة  للطالب
 .أرناء فترة تعليمهم باليلوة

 :للخلوة  األهداف التربوية

 :أن أهم األهداف للتعليم في اليالوي هي  
 .للحياة  بية النشء تربية سليمة وإعداده إعدادًا كامالً تر / 1
 .لها صلة بالحواريين( بالحوار)تسمية المتعلم / 2
 (.الفكي أو الشيأ)القدوة الحسنة / 3
 .المتابعة اللصيقة لسلول الحيران داخل اليلوة وخارجها/ 4
يأ الرب  بين األسرة واليلاوة يتمهال فاي النفقاة الممنوحاة مان األسار للشا/ 5

 .في تربية أبنائهم
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 .تكي  الحوار مع المجتمع حوله/ 6
 .إعداد الحوار على االعتماد على الذات/ 7

 :الخلوة كمؤسسة تعليمية
والمياول ( حوار)حس  القدرات التحصيلية لكل متعلم : التفرد في التعليم/ 1)

 .واالستعداد وال من الذي يمكن أن ينج  فيه مهامه الدراسية
وذلااك بمتابعااة الحااوار حتااى يااتقن مهمتااه الدراسااية : التعلاايماإلتقااان فااي / 2

 (.اإلجازة)المحددة حتى يمكن منحه 
لااايت هنالاااك سااان محااادد لاللتحااااق : تيطاااي حااااج  العمااار فاااي التعلااايم/ 3

 .باليلوة
ال يهدف لتأهيل اإلنسان لاللتحاق بعمل ما أو أداء : رفع اإلنسان بالعلم/ 4

 .ق مهمة معينة إنما االرتقاء بنفسه ف
م بعد إبماال الدراساة يساتطيع الشايأ أو الفكاي أن يقاو  : التقويم والبيا / 5

طالبااه حتااى انااه يمكاان أن يحاادد نو يااة المهنااة التااي ساايقومون بهااا وذلااك 
 .(1)(حس  قدراتهم وشيصياتهم التي يعلم عنها الكهير

بمعاونااة قاادامى –علااى الطالاا  أن يقااوم بحفاار مااا كتاا  علااى لوحااه  
فااي وقاات  محاادد وماان راام يعاارض علااى الشاايأ أو  -بتاادئاً الطااالب إذا كااان م

وعندما يتأبد الشيأ من عملية الحفر يأمر الطال  ( عملية التسميع)الفكي 
بمحو اللوح بالماء إلزالة اآليات المكتوبة رم يحضر مرة أخرى ليتلقى الم ياد 

وهكاذا . من اآليات المتقدمة والتي تكت  على لوحه ليقوم بحفةها مرة أخرى 
 .تمر عملية التحاير إلى أن يتم الطال  القر ن حفةاً تس

                                     

سييلمان علييى سييلمان، دراسييات تربوييية، المركيين القييومي للمنيياه، والبحييث التربييوي، بخييت الر يييا  (1)
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عمليااة )هنالااك سااور معينااة تاا يتن عنااد كتابتهااا بمااا يعاارف بالشاارافة  
وهو لاون ( بال يلقون )تلوين وزخرفة على جنبات اللوح وأعاله بألوان تعرف 

 .أحمر فاتل
عااادة يسااتغل الطااالب هااذه الشاارافة فااي التجااوال بهااا فااي األسااواق أو  

ء العاااامرة وذلاااك لجماااع بعاااض الحاجياااات كاليضاااار واللحاااوم والااابلل األحياااا
  .والحلويات والنقود وغيرها مما يتوفر لدى المتبرس

يتحرل الطالب في جمعهام هاذا يحمال أحادهم اللاوح الما ي ن بالشارافة        
واآليات القر نية في مقدمة المجموعة ويتبادلون أناشيد بنغمات معينة تحاتم 

أن ياادفع شاايما ممااا عنااده فااي أيااديهم ، وماان أمهلااة تلااك علااي ماان يساامعها 
 : األناشيد 

 ( يرددها الجميع ) بومي ....................ربوح ياربوح 
 بومي ..............بل  العرب المنبوح 
 بومي .............أمه جات تبكي وتنوح 

 بومي .....................قالتلو ياولدي 
 بومي ................سل سيفك ال ردي 
 بومي ..................سكينك اليوصى 

 بومي .............في األرض وخسوسة 
 بومي ...................ياطالع الشجرة 

 بومي ..............جي  لي معال بقرة 
 بومي .....................البقرة حالبة 
 بومي ....................تحل  تعشيني 
 بومي ..................بي معلقة صيني 
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 بومي ...............الصيني وقع اتكسر 
 بومي ...................لقيت حبي  هللا 
 بومي ...................قاعدلو في بنبر 
 بومي ..........تحته حمام أخضر 
 بومي .............بلقملو في سكر 

 بومي ........قال لي تعال ضوقه 
 بومي ..........أريتني كان ضقته 
 بومي ........حتى الرسول زرته 

أنها أناشيد وليست أناشيد وكلمات قد تحمل معنى أو ال تحمال ،ال          
أحاد أن يجماع فيماا بينهاا مان معااني أو  عيعرف من قام بتأليفها وال يستطي

ربااا  أيااا كااان ولكاان كااان لهااا وقعهااا الجينااي ذلااك بارتباطهااا بتحاااير القاار ن 
اناات تدغاادغ مشاااعر المسااتمعين ويلهبهااا فيستحساانها الجميااع واليلااوة ، فك

 . وغالبا مايسألون عن صاح  الشرافة وألي سورة كانت 
يحمل الطالب كل الييرات التي جمعت ،بكل الصدق وألمانة ،لمنا ل         

بما كانت تدعى ، بإهداء ( أم الفقراء )الشيأ أو الفكي ،وهنال تقوم زوجته 
يشعرون بأنهم قاموا بعمل وإنجااز صاادق فارحين بماا  بعضها للطالب الذين
 .نالوا من الييرات 

   :الكتابة على األرض/ 2
الكتابااة علااى األرض كاناات وساايلة مساااندة للااوح حيااث كااان الطااالب  

أو األرض التاااي فااارش عليهاااا  -غالبااااً  –يقوماااون بمسااال األرض الرملياااة 
رار إطاار السايارة ببااطن أقادامهم لتساويتها فاي خا  مساتبيم يشابه أ -الرمال

يكت  علياه الطاالب األرقاام واألحارف وأدوات النحاو الميتلفاة  -على األرض
 :ومن أمهلة ما يكتبون 
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 (.حالة النص )جاب ألف  -َبا )
 (.حالة الجر)جاب يا  _ ِبي
 (1)(حالة الضم)جاب واو   -ب و 

 .مع لفر الميار  حس  التشكيل
 .محوها تمهيدًا لحفةهابما يقومون بكتابة بعض اآليات القر نية و  
 

  :األنشطة المصاحبة

هنالك مجموعة من األنشطة المصاحبة للعملياة التعليمياة فاي اليلاوة  
 :منها
 :الفزعة/ 1
هااي عمليااة خاارو  الطااالب إلااى األوديااة المجاااورة المعشاابة إلحضااار  

حطاا  بعااض الشااجيرات الصااغيرة مسااتعينين علااى ذلااك باابعض األدوات مهاال 
وكلها أدوات قاطعة وسهلة االستيدام وذات أوزان ( ابلسك  ار، االفأ ، الفر  )

 .خايفة
تجمع الف عة في فنااء اليلاوة وتتارل لتجاف وتساتيدم كوقاود لحلقاات  

يتحلاا  " التقابااة"القااراءة الليليااة حيااث تشااعل النااار فااي موقااع وساا  يعاارف بااا
الطالب حوله في شكل دوائر متداخله حتاى يناال الجمياع قساطًا مان الضاوء 

ويساتمر ذلاك الحاال . من رالية ماا خا  علاى لوحاه مان  ياات قر نياة ليتمكن
قبيال حتى بداية  ذان صالة العشاء حيث تطفأ النار التي يعودون إلشاعالها 

 .صالة الصبل من اليوم التالي 
 
 

                                     

 ( فيها  درستالخلوة التي . )م1954خلوة الشي  أ مد عوض هللا، الصفيراية، النيل األبيض،  (1)
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 (:البليلة)كرامة األربعاء / 2

هي  بارة عن إحضار بعض الحبوب غالباًا ماا تكاون ذرة، مان بياوت  
 . الهدايا والتبرعات من الييرين والم ارعينالطالب أو من 

يحضر الطالب إناء كبيرًا يتسع لجاوال مان الاذرة تقريباًا أو اصاغر مان  
ويوضاع علااى حجاارة كبيارة تحملاه بعيادًا عاان األرض ( الصاا )ذلاك يعارف باا

ي مااف . حيااث يتاارل فراغااًا توضااع تحتااه األعااواد المشااتعلة ماان أعااواد الف عااة
يتارل ليغلاي حتاى ينضاج ويتياذ بمهاباة وجباة خايفاة الصا  بالاذرة والمااء و 

لكل الحضور من الطالب وغيرهم حتى أن العطاء يمتد إلاى األسار المجااورة 
اختيار ياوم األربعااء للكراماة ألناه فاي تقاويم الياالوي توجاد . وعابري السبيل

 .عطلة ليومي اليميت والجمعة فهي بمعنى  خر نهاية األسبوس
 :الزراعة/ 3

ال راعة ياذه  الطاالب لمادة ياوم واحاد للعمال ال راعاي فاي في موسم   
مان عمال باروح تعااون   إلايهمم رعة الشيأ أو الفكي فينج ون كل ما يوكل 

 .وتفان  عالية
الم رعاة بكال طوا ياة  بحصادوفي موسم الحصاد أيضًا يقوم الطالب  

ياًا يعتبر هذا النشا  ال راعي تدريبًا عمل. ببيرهم وصغيرهم وكل حس  طاقته
كماااا أن  ، ومناشاااطها مااان ال راعااةللطااالب إذ أنهااام يجناااون رمااار المعرفاااة 

يمكان اساتهماره ماع  الطالب من أبنااء الما ارعين يناالون قساطًا مان التادري 
 .  أسرهم في م ارعهم

 :حلقات الذكر/ 4

ليلاة )وهو الوقت الذي يعرف باا ، في أمسيات اليميت من كل أسبوس 
الصوفية والدراويش الذابرين فاي فنااء اليلاوة يتحل  المريدون من ( الجمعة

والدفوف وهم يرددون اسم هللا سبحانه وتعاالى، ( النوبة)مستيدمين الطبول 
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يأتون خالل ذلاك بحركاات راقصاة وأصاوات صاارخة يمجادون بهاا رب العا ة، 
يشارل الطالب في الذكر مما يؤدي إلى نشا  روحي محب  لديهم يقوي من 

 .هم على النشأة الدينية السليمةرباطهم الديني ويساعد
 :مدارس المساجد

المدرسة هي مكان الدراسة أو التعلم أو المكان الذي يقرأ فياه الادر   
وهااي مكااان أ عااد أصاااًل لتااتم فيااه العمليااة التعليميااة ويحتااوي علااى الغاارف 

بماا يتباع ذلاك التنةايم اليااص بالدراساة . الياصة بالدراسة والكت  واأللواح
واد الدراسية وتحديد أوقات مناسبة لتلقي المعاارف وأن يتاوفر من نو ية الم
حساا  مااوادهم الدراسااية وتحاادد لهاام الرواتاا  واألجااور  لميتصاايناألساااتذة ا

 .نةير ما يقدمونه من جهود تعليمية
 :فقد أورد محمود قمبر و خران في هذا المعنى

أصله المدرسة لفر مولد عند العرب مأخوذ من العبرانية أو اآلرامية و )
مان راش أو ماادرا  أو ماادر  وجمعاه مااداريت، راام خااف فأصاابل ماادار  

 .(1)(ومفردها مدرسة
اشتقاق عربي ساليم، وقاد جااء ( مدرسة)ويرى  خرون أن هذا اللفر )  

تدارساوا القار ن، أي يدرساه بعضاكم علاى بعاض ومان : في الحديث الشري 
بمااا . ر نهنااا عاارف المساالمون المدرسااة، وهااو البياات الااذي ياادر  فيااه القاا

عرفاات المدرسااة فااي الجاهليااة بأنهااا البياات الااذي ياادر  فيااه اللهااو، وهااذا 
بيات )المعنى قري  مان المعناى اإلغريقاي األول للمدرساة والاذي جعال منهاا 

 .(2)(الراحة واللع 
                                     

محميييود قمبييير وآخييييران، دراسيييات فييييي أحيييول التربييييية، الدو ييية، دار الثقافيييية، الطبعييية الخامسيييية،  (1)
 .411: م، ص1997

 .411: محمود قمبر وآخران، مرجع سابق، ص (2)
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نسبة ألن المساجد تعددت أغراضها وأصبحت المكان الذي يتلقى فيه  
يمكنناا أن . ما هاو فاي الياالوي الطالب دروسًا إضافية غير تحاير القر ن ك

نطل  على المساجد فاي الساودان كلماة مادار  وذلاك فاي الفتارة التاي تلات 
 .ى تلقي التعليم في اليالو 

وقاد كااان ود ضااي  هللا، صاااح  الطبقاات، يطلاا  كلمااة مدرسااة علااى  
 .مكان اجتماس الطالب لدراسة العلم في أي ج ء من المسجد

الااذي أشااير إليااه، يمااار  فيهااا  أصاابحت المساااجد مدارسااًا بااالمفهوم 
فااي الوظااائف األخاارى  التاااريييتعلاايم العلااوم الميتلفااة عااالوة علااى دورهااا 

 .المنوطة بها
فيما يلي بعاض المادار  التاي نشاأت فاي منااط  الساودان الميتلفاة  

ومؤسسوها ونو ية الماواد الدراساية التاي كاان الطاالب يتلقونهاا علاى أيادي 
 . رهم من األساتذةأساتذتهم من المؤسسين أو غي

 :مدرسة أوالد جابر/ 1
وفاي كاورتي والادفار وهاام  الساودانأنشامت فاي باالد الشاايبية بشامال  

وأوالد : )ذكر ود ضي  هللا عان أوالد جاابر قاال)أربعة من األخوة المتفقهين 
جاابر كالطباائع األربعاة، أعلمهام إباارابيم، وأصالحهم عباد الارحمن، وأورعهاام 

 ن صاااغير والااارحيم، وأخاااتهم فاطماااة أم الشااايأ  إساااماعيل، وأعبااادهم عباااد
 .(1)(نةيرتهم في الدين

در  إبرابيم في األزهر على ياد الشايأ دمحم البناوفري الفقاه واألصاول  
وعبد الرحيم در  علاى ياد أخياه إبارابيم الفقاه وساائر الفناون وخاتم القار ن 

 .أربعين ختمه
                                     

تييييأري  التعليييييم الييييديني فييييي السييييودان، بيييييروت، دار الجيييييل، الطبعيييية األولييييى يحييييي دمحم هبييييرا يم،  (1)
 .144م، ص 1987
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لااك دكااين فااي عهااد الم)أمااا عبااد الاارحمن فتااولى القضاااء فااي فتاارة مااا  
وقاد ماال إساماعيل . (2)(وكان له معرفة في علم القضاء وفصل اليصاومات
 .للتصوف ودر  على الفقه على يد أخيه عبد الرحمن

ويتضاال ماان نشااا  هااذه المدرسااة أن المااواد التااي كاناات تاادر  إلااى  
جاناا  تحاااير القاار ن والقااراءة والكتابااة كااان ياادر  الفقااه وعلااوم التصااوف 

ونسبة لتفاوت الطالب فاي أعماارهم ومساتوياتهم فقاد  وعلم القضاء وغيرها،
 (.اليليل)والمتقدمون يدرسون  ، وهي للمبتدئين( الرسالة)در  بعضهم 

مان طاارق التاادريت المتبعااة فااي هااذه المدرسااة طريقااة عمليااة تساااعد  
في فهم ماا يرماي إلياه الشايأ مان معااني ومعاارف السايما أن المتلقاين هام 

أن إبارابيم الباوالد كاان يلجاأ إلاى )وقد ذكر . اليمهحديهي العهد باإلسالم وتع
طريقااة علميااة عنااد شاارحه للاادر ، فكااان كلمااا تكلاام عاان ركاان ماان أركااان 
اإلساالم يجلاات فاي ظاال عماود ماان عمائاد المسااجد لتوضايل أركااان اإلسااالم 

 .(1)(اليمسة من الشهادتين إلى حج بيت هللا الحرام
 :مدرسة الحمتوياب/ 2

ية وقاااد أسساااها عباااد الااارحمن ولاااد حمااادتو مااان مااادار  دار الشاااايب 
المتتلمذ على الشيأ البنوفري بمصر وكانات المدرساة تعناى بتادريت القار ن 

 .وأحكامه

                                     

يحيييي دمحم هبيييرا يم، تيييأري  التعلييييم اليييديني فيييي السيييودان، بييييروت، دار الجييييل، الطبعييية األوليييى  (1  )
 .144م، ص 1987

 .116، مرجع سابق، ص هبرا يميحي دمحم ( 2)

 .117 يحي دمحم هبرا يم، مرجع سابق، ص (1)
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 :مدرسة سعد الكرسني/ 3

وهي من مدار  دار الشايبية أيضًا وقاد أسساها الشايأ ساعيد  
ة لاااالكرساااني والاااذي كاااان يهاااتم كهيااارًا بتااادريت الشاااد والماااد والهمااا ة والقلق

ار واإلدغااام والغنااة، وكااان الشاايأ ال ياادر  القاار ن إال للااذين أجااادوا واإلظهاا
 .المعارف المذكورة

 :مدرسة الشيخ عبد الرحمن بن حاج الدويحي/ 4

مدرسااة باادار الشااايبية أسسااها الشاايأ عبااد الاارحمن باان حااا   
الذي در  القر ن وأحكامه على يد الشيأ عباد الارحمن بان أسايد )الدويحي 

 .(2)(الميتصر والرسالةوكان يقوم بتدريت 
 :مدرسة الشيخ دمحم بن عدالن في تنقاسي/ 5

من مدار  دار الشايبية مؤسسها الشيأ دمحم بان عادالن الاذي در   
علاام الكااالم والمنطاا  واألصااول العربيااة بالمدينااة المنااورة، اعتناات المدرسااة 

 .أيضًا بالتصوف وعلومه
 :مدرسة سوار الذهب/ 6

ال ومؤسسها هو الشيأ دمحم  يسى سوار أنشمت المدرسة بمنطقة دنق 
الذه  الذي تتلمذ على أوالد جابر ودر  اليليل على والاده ودر  التوحياد 
والمنط  وعلوم القر ن على الشيأ دمحم المصاري وعلاى التلمسااني المغرباي، 
جمااع سااوار الااذه  بااين العلاام والتصااوف وبااين المصاادر المصااري والمصاادر 

 .تلك العلوموقد قام بتدريت كل . المغربي
 :مدرسة بربر األولى/ 7

                                     

 .119يحي دمحم هبرا يم، مرجع سابق، ص  (2)
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م، قاااام 1563أنشاااأها الشااايأ دمحم بااان علاااى بااان قااارم الكهيااااني عاااام  
وهماا مان كتا  ( والمنااهج( )المانهج)بتدريت الفقه الشافعي وخاصة كتااب 

 .الشافعية
 :بربر الثانيةسة مدر/ 8

أنشااااأها الشاااايأ دمحم المصااااري القناااااوي وكااااان يقااااوم بتاااادريت الفقااااه 
 .نحو وسائر العلوم الدينيةوالتوحيد وال
 
 :مدرسة الغبش/ 9

مؤسسااها هااو الشاايأ عبااد هللا األةاابش البااديري والااذي در  القاار ن  
وعلومه على يد الشيأ دمحم  يسى سوار الذه  في دنقال ودر  العلم على 

 .يد أوالد جابر
بان يدر  علوم القر ن وعلاوم الادين وكاان للمدرساة فضال كبيار فاي  

 .نشر هذه العلوم
 :مدارس الدامر/ 11

أنشاااأها الشااايأ دمحم المجاااذوب وأصااابحت تعااارف بمااادار  المجاذيااا ،  
باناات مركاا ًا لعشااعاس الااديني وقصاادها الطااالب ماان دار فااور وبرنااو وساانار 

 .وبالد النوبة وغيرها
شااملت المدرسااة تااالوة القاار ن وتجويااده وحفةااه وعلاام القاار ن والفقااه  

جمعاات الماادار  مااا . ام والساالولوالتفسااير والتوحيااد وجميااع الفنااون واألحكاا
 .بين رقافة الحجاز ورقافة مصر

 
 
 :مدرسة شندي/ 11
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أسسها الشيأ المضوي المصري وكان يقاوم بتادريت الرساالة والنحاو  
 .وعلم الكالم واألصول والمنط 

أخااري فااي منطقااة شااندي اهتماات بتاادريت  ماادار علااى إررهااا  مااتوقا 
 .الفقه والعقائد والتصوف

دمحم صغيرون مرك ًا دينيًا في الفجيعة جناوب شاندي  بما أست الشيأ 
 والذي اعتبر مدرسة من المدار 

  :مدرسة اسالنج/ 12

فيما نعلم فإن تأسيت أول مسجد في ج يرة اسالنج يرجع إلى عهد الشيأ )
، الاذي بنااه للشايأ (ها1611 -1562) –( م118 -971)عجي  المانجلك 

سااااة بتاااادريت القاااار ن الكااااريم اهتماااات المدر . (1)(حمااااد النجاااايض الجمااااوعي
 .وتحايةه
 :مدرسة الحلفاية/ 13

أسسااها الشااايأ البناااداري وهااو مااان أصااال شااامي، واهتمااات المدرساااة  
بتدريت وتحاير القر ن والفقاه واألحكاام والفتاوى إضاافة إلاى كتا  الشااذلية 

 .وأح ابها
 :مدرسة الخرطوم بحري/ 14

منطقااة  أسساها الشاايأ حمااد ولااد زروق القاادم ماان حضاارموت وسااكن 
 .الصبابي وكانت الدراسة قاصرة على القر ن فق 

 :مدرسة أرباب العقائد/ 15

                                     

 .127يحي دمحم هبرا يم، مرجع سابق، ص  (1)
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أسسها الشيأ أرباب العقائاد فاي تاوتي والمقارن وسانار والاذي تلقاى ) 
علااوم الفقااه علااى يااد الشاايأ الاا ين صااغيرون وتلقااى علاام العقائااد علااى يااد 

 .(1)(الشيأ على ولد بري 
حاااير القاار ن وعلومااه وعلاام الكااالم اهتماات المدرسااة بتاادريت العقائااد بعااد ت

 .والتصوف
 :مدرسة حمد ود مريوم/ 16

مؤسسها الشيأ حمد ود مريوم وفي بعض الروايات ود أم مرياوم فاي  
اهتماات المدرسااة بتاادريت الفقااه والعقائااد إلااى جاناا  . مدينااة بحااري الحاليااة

ق والرباااا وميالطاااة النسااااء ماااع الرجاااال، واليفااااض الااا وا  والطاااال علاااوم 
 .وغيرها كما كان يحذر من الربا والنميمة والكذب والحسد والصدقة
 :مدرسة القوز/ 17

أسساها دمحم باان مسالم وهااو ينتساا  إلاى أوالد جااابر مان أمااه، اهتماات  
المدرسة بتدريت الفقه والعقائد وكتاب الحكم البن عطااء الساكندري وشاراب 

 .والفتاوى واألحكام( ال هد والتصوف)القوم 
 
 :مدرسة كترانج/ 18

أسسها الشيأ  يسى بن بشارة األنصااري فاي القارن السااد  عشار  
الماايالدي، در  فااي األزهاار العلااوم المعقولااة والمنقولااة وباارس فااي المااذهبين 

باان يادر  بهاا تحااير القار ن وعلوماه واللغاة والبالغاة . الشافعي والماالكي
 .والتصوف

 
 :مدرسة العركيين/ 19

                                     

 .134يحي دمحم هبرا يم، مرجع سابق، ص  (1)
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لاام علااى يااد الشاايأ شاامت أسسااها الشاايأ محمااود العركااي، تلقااى الع 
الدين اللقاني، وكان يهتم بتدريت الفقه المالكي والنحو والفتاوى إلى جانا  

 .علوم أخرى 
 :مدرسة أربجي/ 21

أسسااها الفبيااه حمااد باان أبااي زيااد الحضااري والااذي أشااتهر بالتصااوف  
اهتمااات المدرساااة بتااادريت التصاااوف والرساااالة وكتاااابي . وبتااادريت الرساااالة
 .هما من كت  الشافعيةالمنهج والمنها  وكال

وقااد اشااتهر علماااء كهياارون فااي مناااط  متفرقااة ماان الج ياارة وأدلااوا  
باادلوهم فااي تاادريت العلااوم الدينيااة وتحاااير القاار ن والعلااوم الصااوفية، وكااان 
لهاام األراار البااال  فااي نشاار الهقافااة اإلسااالمية وانتشااال النااا  ماان قوقعااة 

 .الجهل واألمية
 :مراحل الدراسة
قاات مادار  المسااجد كاان ياتم دون اليضاوس ألي امتحاان إن االلتحاق بحل

لبيا  المساتوى األبااديمي، كماا أناه ليسات هنالاك مادة محاددة للدراساة أو 
صفوف معينة ينتقل الطال  فيهاا مان فصال لفصال، إنماا كاان الا من متاحاًا 
للطالاا ، وللطالااا  الييااار فاااي أن يااداوم علاااى حضااور تلاااك الحلقاااات دون 

ل ويمي  كل طال  بقدرته وميوله التاي كانات ال تيفاى اليضوس المتحان للنق
على أستاذه نتيجة الصلة الدائمة المتواصالة بيناه وباين الطالا  مماا يمكناه 

 .من معرفة مستويات طالبه أجمعين
وينتقل الطال  بمحض إرادته من حلقة شيأ إلى أخارى اعتماادًا علاى  

ونهلاااه لمقااادار ساارعته فاااي االساااتيعاب وبعاااد أن ياااأنت فااي نفساااه الكفااااءة 
مرضي من العلوم يطل  مان شاييه اإلجاازة فاي تلاك الماادة التاي كاان يقاوم 
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وقد عاني كهيار . بتلقيها معه فيمنحه اإلجازة التي تدل على أهليته للتدريت
ماان الطااالب ماان جااراء التنقاال ماان شاايأ آلخاار وماان مكااان آلخاار بحهااًا عاان 

 .الشيوخ الممي ين في علم ما قد ال يتوفر في بلدانهم
 :إن الطال  عادة ما يكون في إحدى حالتين

وبعاض ( الرساالة)مبتدئًا، وهذه مرحلة ما بعد اليلوة مباشرة وكان يدر  / أ
 .العلوم التي تتناس  مع قدراته

تقادمًا وتعقيادًا ويدرساون  أبهاردراساية  وماوادمتقدمًا، وكان يدر  العلام / ب
 .ميتصر اليليل

أ الواحاد فاي المدرساة الصاغيرة بل الماواد وبنوعيهاا كاان يادر  الشاي 
والشيأ ومساعدوه في المدار  الكبيرة، وكان الطالب يتعاقبون في حلقاتهم 

 .على الشيأ فيأتي المبتدئون رم ينصرفوا ليحل محلهم المتقدمون 
تطويرًا مان نةاام اليلاوة والاذي يتحلا  فياه كال  أبهريعتبر هذا النةام  

ومساتوياتهم ويعتبار هاذا النةاام الطالب حاول الشايأ علاى اخاتالف قادراتهم 
 .تيصصًا وتمي اً  أبهر
ومهاال هااذا أورده أحمااد شاالبي، إذ ذكاار أن الصاابي المساالم كااان إذا ) 

التح  في المسجد بحلقة من الحلقات يادر  كتباًا ساهلة التنااول فاإذا قطاع 
في هذا الدور شوطًا استطاس أن يلتحا  بحلقاات أخارى فاي المساجد نفساه، 

يجلات إلاى مشااهير الشايوخ الاذين يدرساون كتباًا  أو في مساجد  خار حياث
 .(1)(عالية المستوى، كهيرة التفاصيل والتعلم واإلحاطة

 
                                     

 .152يحي دمحم هبرا يم، مرجع سابق، ص  (1)
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 :أساليب التدريس
إن األساالوب الااذي كااان متبعااًا لاادى األساااتذة عنااد إلقااائهم لدروسااهم  

علااى  مصااالهعلااى طالبهاام هااو أن يجلاات األسااتاذ علااى فااروة أو باارش أو 
وطالبه يتحلقون من حوله، وهاذا ( عنقري ) األرض، وقد يجلت على سرير

يعد نمطًا ساودانيًا جااء نتاجاًا لماا كاان يجاري فاي مصار والبلادان اإلساالمية 
المجاورة، إذ أن الشيوخ في غالا  باالد اإلساالم األخارى كاانوا يجلساون فاي 
براسااي مااان خشااا  جاااوار أحاااد أعماادة المساااجد ويتصااادرون الطاااالب أرنااااء 

 .إلقائهم للدر 
 :لدر  يتم عبر اليطوات التاليةبان سير ا

 (.ص)بان يبدأ األستاذ بالبسملة والحمدلة والصالة على النبي / 1
 .يبدأ األستاذ في اإللقاء/ 2
 .بعد نهاية اإللقاء ييتم بقراءة الفاتحة/ 3
 .يعين للطالب موضع الدر  المقبل/ 4

 :في بعض اللقاءات
 .ايعمد ألحد الطالب قراءة الفقرة المراد شرحه/ 5
 .يقوم الشيأ بعملية الشرح كاملة للفقرة المذكورة/ 6
 .ييتم حديهه بقراءة الفاتحة/ 7
 .يعين للطالب موضع الدر  المقبل/ 8
فاي درو  الحااديث كاان األسااتاذ يتباع اليطااوات التالياة وهااي أساالوب  

 :اليوم( بالطريقة)من أسالي  التدريت أو ما يعرف 
 .الكريمالبداية بتالوة  يات من القر ن / 1
 .يقوم األستاذ بإمالء الطالب ما عنده من المادة العلمية/ 2
 .رم يقوم بالشرح واإليضاح/ 3
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في حالة اإلمالء المشار إليها كان األستاذ يملي بب ء فقرة ففقرة إلاى  
 .نهاية ما يراد إمالاله

نةاارة لمااا ذكاار سااابقًا فيمااا يياا  طريقااة التاادريت نجااد أن  ناااإذا ألقي 
حتى ما بين شيأ و خر، فليت هنالك طريقة واحدة للتدريت الطرق تيتلف 

بااال كانااات الطااارق واألساااالي  تتاااراوح ماااا باااين القاااراءة والشااارح والمناقشاااة 
 .واإلمالء
ولتقليل كلفة التدريت فقاد لجاأ معةام الشايوخ للقاراءة مان الكتا  ماع  

 .إتباعها بالشرح بداًل من األمالي والتي كانت تتطل  ورقًا وحبرًا وقلماً 
بماااا أن طريقاااة القاااراءة والشااارح فيهاااا إذكااااء للفكااار ومااادعاة لليلااا   

 .واالبتكار وتنمية الدافعية للتألي 
تطاورًا  أبهاريالحر أن أسالي  التدريت المتبعة فاي مادار  المسااجد  

ومواببة لتطلعات وقدرات الطالب، كما أنهاا أيضاًا توابا  التطاور الاذي سااد 
اجة الفارد والمجتماع وعمال علاى ترسايأ مجال التعليم والذي أدى إلى سد ح
 .قواعد رقافات المجتمع وازدهارها

 :وسائل التحصيل
 :من وسائل التحصيل المتعددة لدى الطالب اآلتي  
 :الحفظ/ 1
جاءت عملياة الحفار مان نتاا  ماا كاان يجاري فاي اليلاوة مان عملياة  

الطااااالب يحفةااااون مااااا جاااااء فااااي الكتاااا   فأصاااابلتحاااااير القاااار ن الكااااريم 
صرات، كما أن ال ياب عن االجتهاد واالستنبا  لم يدس للطال  إال أن والميت

ماان ماارة وذلااك لترساايأ عمليااة  أبهااريحفاار فقاا ، كمااا أن القاار ن كااان ييااتم 
لاااذا فقاااد أصااابل الحفااار وسااايلة فعالاااة مااان وساااائل التحصااايل لااادي . الحفااار
 .الطالب
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 :المناقشة والسؤال والجواب/ 2

المقااررة فيمااا بااين األساااتذة  باناات تااتم علااى نطاااق واسااع فااي المااادة 
والطااالب وكااان للااروح الوديااة السااائدة فاايهم تطاارح كهياار ماان األسااملة ويقااوم 
األساتذة باإلجاباة وينقلا  الوضاع إلاى مناقشاة هادفاة تسااعد الطاالب علاى 

 .تبني األفكار والتألي  والشجاعة األدبية ومقارعة الحجة بالحجة
أن يتاارل الطالاا  حلقااة قااد تااؤدي المناقشااة فااي بعااض الحاااالت إلااى  

 .أستاذه متمسكًا برأيه لفترة من ال من وهذا يدل على أهمية المناقشة
بما أن بعض جوان  المناقشة كان يدور ما بين الطالب أنفساهم فاي  

 .الدرو  المقررة والمسائل الفقهية األخرى 
 :المواد الدراسية والكتب

ان المتباع فاي كال لم يكن التعليم خاضعًا لجهة رسمية  نذال، ولكن ك 
البلدان اإلسالمية هو دراسة المواد الدينية الميتلفاة أو كاان لشاهرة الشايوخ 
وذياس صيتهم أرر في إقبال الطالب عليهم، وكان كل شيأ ميت  في علام 
مااا يتحلااا  حولاااه طالباااه لينهلاااوا ماان علماااه فتعاااددت العلاااوم والتيصصاااات 

 :لك الحلقات ما يليوحلقات الدراسة، ومن المواد التي كانت تدر  في ت
 (.الميتصر)و( الرسالة)وكانت من كتبه : الفقه/ 1
 .التوحيد/ 2
 .علوم القر ن/ 3
 .الحديث/ 4
 .نحو وصرف ومنط  وبالغة: علوم اللغة العربية/ 5
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 .السيرة واألخبار/ 6
 :الفلسفة/ 7
وعلااى أراار كتاا  المقااررات باادأت عمليااة تااألي  الكتاا  تأخااذ حياا ًا فااتم  

 :رة في مجاالتتألي  كت  كهي
 .الفقه/ 1
 .التوحيد/ 2
 .علوم القر ن/ 3
 .التصوف/ 4
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 نشأة نظام التعليم الحديث في السودان

 
 ظهور المدرسة -

 التعليم في الغهد التركي المصري  -

 التعليم في فترة الهورة المهدية -

 التعليم في عهد الحكم الهنائي -

 انشاء كلية غردون  -

 المعهد العلمي -

 ة الوطنية في التعليمدور الحرك -

 تطور التعليم -

 دور الحركة الوطنية في التعليم الجامعي -

 (سابقاً )التعليم في جنوب السودان  -
 تطور التعليم في جنوب السودان -

 :ظهور المدرسة 
وماادار  المساااجد وذلااك بعااد أن  لليااالوى ظهاارت المدرسااة كنتااا  ضااروري 

تنةيماًا  أبهارفهاي تعتبار ازدادت رقعة التعليم وإدخال بعاض الماواد الجديادة، 
وانضباطًا فقد تناولت معارف متعددة إلى جوار تحاير القر ن الكاريم ودراساة 

 .علومه
 :المدرسة مكان الدراسة وأهم عناصرها 
 .المعلم/ 1
 .المتعلم/ 2
 .المحتوى التعليمي أو المنهج/ 3
 .الكتاب المدرسي/ 4
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متعلم مساتعينًا علاى فالمعلم هو الذي يقوم بتوصيل المادة الدراسية لل 
فااي التعرياا  الحااديث ،  ذلااك باابعض الوسااائل والمعينااات، أمااا المااتعلم فهااو

والمانهج هاو الاذي . محور العملية التعليمياة بعاد ماا كاان متلبياًا فقا  يعتبر
أماا الكتااب المدرساي فهاو  .يمهل خصاائ  المجتماع وتراراه ورقافتاه و مالاه

 .الوسيلة والصدي  المالزمان للمتعلم 
ومدار  المساجد توقيات خااص مناتةم للبياام  لليالوى مدرسة كما لل 

ومكاااان خااااص لجلاااو  المتعلماااين لتلقاااي المعاااارف  ، بالمهماااة التعليمياااة
ونسبة التسااس رقعاة وتعادد الماواد الدراساية والتاي أصابحت تضام . الميتلفة

وتشاعبت هاذه الماواد حتاى  ، موادًا تتعل  بحياة المتعلم وتطلعاته وطموحاته
لما نحن علياه اآلن مماا أوجا  تقسايم الوقات اليااص بالدراساة إلاى  وصلنا

حصااا  مجدولاااة ومراحااال تعليمياااة متعاااددة مماااا أدي إلاااى تاااألي  الكتااا  
الدراسية المقررة لميتلف المواد مع العمل على تطويرها وتنبيحها مان وقات  

لكال مرحلاة أصاابل هناال برناامج للعمال اليااومي والمرحلاي ماع وضااع  .آلخار
ت والتموياال الااالزم لكاال منشاا  ماان المناشاا  وتحديااد المسااموليات المي انيااا

 .العامة إلنجاح المهام المدرسية وكل ما يتعل  بالعملية التعليمية
أصبل تدري  المعلمين أبهر أهمياة للنهاوض بالعملياة التعليمياة، وتام  

وضع الهرم اإلداري في المدرساة بهيكلاه مهلاى يشامل تحدياد المساموليات 
الصالحيات لكل فرد  أو فمة ماع وضاع لاوائل مدرساية ينضاوي والواجبات و 

تحتهااا العماال اإلداري بصاافة عامااة، كمااا تاام إلاا ام المتعلمااين باا ي موحااد 
ووضعت أيضًا أسات وطارق البياا  والتقاويم الميتلفاة والتاي مان بينهاا 
االمتحانات وهي شر البد منه يؤمال أن يوجاد ميار   خار مساتبباًل يؤخاذ 

 .الناجل به كمعيار للتقويم
 



 
 

47 
 

 :التعليم في العهد التركي المصري

بعد قياام الحكام التركاي المصاري فاي الساودان ازداد إقباال الساودانيين علاى 
األزهاار الشااري ، حتااى أنااه تاام إنشاااء رواق خاااص للسااودانيين فااي األزهاار 

م وأطل  علياه 1846أسوة باألروقة األخرى للدول اإلسالمية وكان ذلك عام 
 .معانًا من الحكومة المصرية إعانة كاملة  السنارية  اسم رواق

وكان دمحم على باشا قاد اهاتم باالتعليم فاي مصار وكاذلك فاي الساودان  
وأرسل المبعورين من السودانيين لتلقي العلوم في مصر كما بعث بمصاريين 

 .ألوروبا لتلقي الدراسة هنال أماًل أن ييل  من مصر دولة حديهة
والذي اشتهر بكراهيته ( م1854 -1848)وفي عهد اليديوي  با   

للتعليم وعدم تبني السياساة التعليمياة بإيجابياة ساواًء أن كاان فاي مصار أو 
السااودان، ونتيجااة لااذلك فقااد أصاااب السااودان الكساااد اإلداري والتعليمااي فااي 
سنوات حكم اليديوي  با  حتى جاءت فرصة إبعاد رفاعة رافع الطهطاوي 

ة ابتدائيااة فااي اليرطااوم عااين رفاعااة عليااه فقااد تاام إنشاااء مدرساا. مان مصاار
 .م1853ن ذلك في عام اناظرًا لها وك

خط  لمدرسة اليرطوم االبتدائية أن تساير علاى نفات نهاج مهيالتهاا  
من المدار  المصرية وتم استيعاب أبنااء زعمااء الببائال مان منااط  دنقاال 
واليرطااوم وكسااال وماادة الدراسااة فيهااا رااالث ساانوات، وهااي مااا كاناات تساامى 

مدار  الصغرى أو المجلسية، وكانت مدرسة داخلية أي أنها تحتوي على ال
 .سكن لجميع الطالب إذ أنهم يأتون من مناط  متفرقة ومتباعدة

ساانة وذلااك لناادرة الطااالب وعاادم  12 – 7ساان القبااول كاناات مااا بااين  
وجود العدد الكافي وقتها ولموق  السودانيين الرافض للمدار   نذال وذلك 

 .يها من فساد وابتعاد عن التربية الدينية السليمةلما يرونه ف
 :بان المقرر بالمدرسة يشتمل على المواد
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 الحساب/ 4  العربي / 3  الكتابة/ 2  القراءة / 1
عدد المعلماين بهاا أحاد عشار معلماًا عاالوة علاى النااظر رفاعاة رافاع  

الطهطاوي، سابعة مان هاؤالء المعلماين ضابا  باالجيش وارناان مان خريجاي 
ألزهاار الشااري  ومااهلهم ومهاال الناااظر رفاعااة، كااان بالمدرسااة طبياا  يعماال ا

علااااى عااااال  الحاااااالت المرضااااية، كااااان المعلمااااون الضاااابا  ماااان أصااااحاب 
الميالفات بمصر فأبعدوا للعمل بالسودان، ولعل مدرساة اليرطاوم االبتدائياة 
هااااي أول مدرسااااة ماااان نوعهااااا وتعتباااار نااااواة للماااادار  التقليديااااة الحديهااااة 

ال أناااه بعاااد تاااولي الياااديوي ساااعيد عااارش مصااار أمااار باااإغالق بالساااودان إ
 :المدرسة وذلك بعد عام واحد من إنشائها وذلك ناتج لا

 .عدم اهتمام اليديوي سعيد بالتعليم/ 1
 .تذمر وشكاوي متالحقة من ناظر المدرسة رفاعة رافع الطهطاوي / 2
بان االهتمام بالتعليم ( م1879 -1863)في عهد اليديوي إسماعيل  

واضااحًا، فقااد تاام فااتل خمسااة ماادار  ابتدائيااة فااي كاال ماان اليرطااوم وبرباار 
م فاي بداياة عهاد الياديوي 1863ودنقال وكردفان وكسال وكان ذلك في عام 

إسااماعيل تااام عقاا  هاااذه المااادار  افتتاااح مدرساااتين فاااي كاال مااان ساااوابن 
 .وسنار
طالبًا أما بالنسبة  124عدد الطالب بمدرسة اليرطوم االبتدائية كان ) 

 .(1)(طالبًا في كل مدرسة 75للمدار  األخرى فكان الحد األعلى للطالب 
هاااذه المااادار  التاااي ذكرناهاااا كانااات تتباااع مباشااارة لاااوزارة المعاااارف  

المصاارية وكااان الماانهج المصااري هااو المتبااع فيهااا وللااوزارة اإلشااراف العااام 
 .والتام عليها

                                     

 .44: دمحم عمر بشير، مرجع سابق، ص (1)
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فاي عاام بما تم إنشاء مدرستين مهنيتين في كل من اليرطوم وكسال  
م وذلاك لتيااريج فنياين ليعملااوا فاي خطااو  التلغاراف التااي أنشامت فااي 1871

ذلك الوقت في مرحلة أعال من المدار  االبتدائية حيث أنه كان يتم القباول 
 .فيها من الطالب الذين أبملوا المرحلة االبتدائية

وفااي نفاات الوقاات أنشاامت مدرسااة ابتدائيااة فااي سااوابن ألبناااء الرقياا   
 .هم الحكومة وكانت أول مدرسة خاصة بفمة معينة في السودانالذين حررت

قامااات أيضاااًا فااارق تدريبياااة فاااي مصااالحة الواباااورات لتياااريج حااارفيين  
وعمااال مهاارة، كمااا نةماات فاارق فااي الطاا  والصاايدلة مماان أبملااوا التعلاايم 

 .االبتدائي
تاام تأساايت مدرسااة ( م1892 -1879)وفااي عهااد اليااديوي توفياا   

تحل محل الفرق التدريبية التي كانت قائمة في عهد للط  وأخرى للصيدلة ل
 .اليديوي  با 

وقد قام اليديوي توفي  بإنشااء مدرساة ابتدائياة فاي جناوب الساودان  
 .ليلتح  بها أبناء الضبا  والجنود هنال

عالوة على المدار  التي ذكارت فاي كال عهاود الحكاام األتارال والتاي  
فااي إدخااال نةااام التعلاايم الحااديث  بااان للحكاام التركااي المصااري اليااد الطااولي

بالسودان، فقد شجع أيضًا تعليم اإلرساليات التبشيرية وانتشارت اإلرسااليات 
اليرطااوم، أماادرمان، اليرطااوم بحااري، ساانار )فااي كهياار ماان ماادن السااودان، 

 (.وكابا والقالبات
م اعتقاادت 1898حتااى أنااه بعااد معركااة كاارري وسااقو  أم درمااان عااام  

حية أن الطرياا  ساااالكة إلااى فااارض رواباا  جديااادة جمعيااات التبشااير المساااي
مان )وتحقي  حلم اإلرساليات القديم بإقامة سلسلة من المحطات التبشايرية 
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برابات رائاد . باه   ناادي، ذلك الحلم الاذي (رأ  الرجاء الصالل إلى القاهرة
 .(1)(البعهات التبشيرية في أفريبيا

در  القاااراءة الكنااائت والمااادار  الملحقااة بهاااا وكاناات تااا أنشااامتراام  
والكتابااة واإلنجيااال والحسااااب والموسااايقى واألعماااال اليدوياااة، رااام جااااء األب 

م وكاان لاه الفضال الكبيار فاي إنشااء مادار  1857دانيال كمبوني في عام 
 .بمبوني والتي ال ت ال حتى اآلن في عطاء مستمر

 :التعليم في فترة الثورة المهدية

أوقاااا  نشااااا  اإلرساااااليات  عناااادما اناااادلعت الهااااورة المهديااااة فااااي السااااودان
وعماادت الهااورة إلااى إرساااء قواعااد التعلاايم الااديني ففتحاات . التبشاايرية تماماااً 

اليالوي في مواقع ميتلفة لتحاير القر ن حتى أنه في مديناة أمادرمان فقا  
 .بانت هنالك رمانمائة خلوة في عهد اليليفة عبد هللا

تركاي المصاري، أما التعليم الحديث الذي وضع أساسه إباان الحكام ال) 
فقااد توقاا ، وحاال محلااه تعلاايم دينااي فااي عاادد محاادود ماان اليااالوي، التااي 

 أصبحت هي المنهل الوحيد للتعليم في الت
 ) (م1898ودان، حتاى دخااول جياوش االحااتالل اإلنجليا ي المصااري فاي عااام 

2). 
 (:م1921 -1898)التعليم في عهد الحكم الثنائي 

م تبناى نةاام الحكام عملياة تطاوير 1899بعد اتفاقية الحكم الهنائي في عاام 
التعليم بصفة عامة بعد أن توقفت مسيرته إبان فترة الهاورة المهدياة إال مان 

 .ى التعليم الديني والذي كان متمهاًل في نةام التعليم عن طري  اليالو 

                                     

ر جامعييية الخرطيييوم للنشييير، الخرطيييوم، ناحييير السييييد، تيييأري  السياسييية والتعلييييم فيييي السيييودان، دا (1)
 .67م، ص 1991الطبعة الثانية 

 .57دمحم عمر بشير، مرجع سابق، ص  (2)
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ولقااد رأت إدارة الحكاام الهنااائي أن يقلاا  التعلاايم الااديني الااذي خلفتااه  
لات بعاض الماواد فاي المادار  مهال ماادة الحسااب المهدية تدريجيًا فقاد أدخ

بمااا عماادت لتقلياال عدديااة الطااالب الملتحقااين بالماادار  وذلااك وفاا  نةاارة 
سياسية ضعيفة هي العمل على كبل جماح الحركة الوطنياة المناوئاة لنةاام 
الحكم األجنباي إذ أناه كلماا تعلمات أعاداد كبيارة مان الشاع  ياؤدي ذلاك إلاى 

تتوحاد لتقاويض نةاام الحكام األجنباي فاي الابالد، خل  طبقاة متعلماة تتحاد و 
وعليه فقد تم التوجيه أن يكون التعليم قاصرًا على نفار تحتاا  إلايهم الدولاة 

 . في وظائفها
وكاان : )وقد أورد دمحم عمر بشير في كتابه تطور التعليم في السودان 

اعتراض كرومار علاى تادريت اللغاة اإلنجلي ياة فاي المادار  دون الوساطى 
االبتدائيااة بسااب  اعتقاااده بااان دراسااتها تعطااي تلااك الشااعوب المحكومااة أو 

 .(1)(سالحًا فتابًا ضد األجان  الذين يعيشون بين ظهرانيهم
وكاناات أهااداف التعلاايم التااي وضااعها نةااام الحكاام الهنااائي ممااهاًل فااي  

 :م والتي عمل على تحبيقها هي1911عام ( بري )مدير مصلحة المعارف 
 .صناس المهرة التي ليت لها وجود في الوقت الحاضرخل  طبقة من ال/ 1
نشاار نااوس ماان التعلاايم بااين النااا  بالقاادر الااذي يساااعدهم علااى معرفااة / 2

 .القواعد األولية لجهاز الدولة وخاصة فيما ييت  بعدالة وحيده القضاء
تاادري  طبقااة ماان أبناااء الاابالد لشااغل الوظااائف الحكوميااة الصااغرى فااي / 3

 .جهاز اإلدارة
 .ري  سودانيين لييلفوا المصريين في الجيشتد/ 4

                                     

 .57دمحم عمر بشير، مرجع سابق، ص  (1)
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إلدخاال  ى فاي الياالو ( الفكيان)وقد قامت إدارة الحكم الهنائي بتشجيع  
ولقاد . المعانة من الدولة نةير راتا  شاهري لهام ى مادة الحساب في اليالو 

المعانااة  ى أصاابل نةااام التعلاايم العلماااني فااي الكتاتياا  والااديني فااي اليااالو 
 .م في السودان والذي ال زال يمار  حتى اليومأساسًا لنةام التعلي

إلى جان  ذلك نش  عمل اإلرسااليات المسايحية حتاى وصالت مرحلاة  
وتالفيااًا للساالبيات التااي ربمااا تطاال بوجههااا . اسااتيعاب أبناااء المساالمين فيهااا

سااااوى أن كااااان تجاااااه الساااالطة الحابمااااة أو المساااالمين ونةاااارتهم لتعلاااايم 
 م للمسلمين واإلسالم على أنه منبع للشاراإلرساليات أو للمسيحيين ونةرته

فقد أستقر الرأي أخيرًا على إنشاء نةام للتفتيش على مادار  اإلرسااليات  ،
 :ومن رم وضعت القواعد التالية

للطال  المسلم بااللتحاق بمدرساة إرساالية، يتعاين علاى  لقبل أن يسم/ 1)
مدرسااة تبشاايرية النااظر التحقاا  ماان إدرال أبااء وأولياااء أمااور الطلباة بااأن ال

 .مسيحية
ويجاا  أن يحصاال ماادير أو نااااظر المدرسااة علااى موافقااة األب أو ولاااي / 2

األماار، قباال أن يتلقااى الطالاا  أي درو  دينيااة بصاارف النةاار عاان جنسااية 
 .الوالد أو ديانته

ويجاا  عنااد الشااروس فااي تاادريت العلااوم الدينيااة، أال يبقااى فااي الفصاال / 3
ساااجل  بااااالهم إقااارارًا بالموافقاااة  سااااعة الااادر  تالمياااذ غيااار أولماااك الاااذين

 .المطلوبة
تةل المدرساة مفتوحاة فاي كال األوقاات للتفتايش عليهاا بواساطة الحاابم / 4

 .العام أو من ينوب عنه



 
 

53 
 

مااادير المدرساااة أو ناظرهااااا هاااو المسااامول عاااان مالحةاااة وإتبااااس هااااذه / 5
 .(1)(القواعد
وكااان ماان جااراء تلااك السياسااة التعليميااة أن تطااور فااي الشاامال نةااام  

تعليمي، توجهه وتديره الحكومة، وتعليم تقليدي وتبشيري لم ييضع إلشراف 
 .الحكومة

 :المدارس والكليات
 :ظل التعليم محدودًا وقليل االنتشار في البالد وذلك لفسباب اآلتية

خوف النا  من انتشار التعليم المسيحي عان طريا  المادار  التاي تام / 1
بنااائهم إليهااا ممااا جعاال هنالااك إنشاااالها، فقااد عاا ف معةمهاام عاان إرسااال أ

خانااات شاااغرة كهياارة اسااتوع  فيهااا أبناااء المصااريين حتااى أنهاام أصاابحوا 
م وبلاا  1911يمهلااون عشاار العاادد الموجااود فااي الماادار  األوليااة فااي عااام 
حتااى أنااه وفااي . عااددهم فااي الماادار  االبتدائيااة ربااع العاادد الكلااي للتالميااذ

تلميااذًا كاان عاادد  241تضام مدرساة اليرطاوم االبتدائيااة وحادها حيااث كانات 
 .تلميذاً  118التالميذ المصريين 

 .عدم وجود المعلمين المدربين/ 2
 .قلة الموارد المالية/ 3
بدأت الحكومة في العمل على توسيع رقعة التعليم فاي الابالد وتجااوز  

 :الصعوبات التي تبف دون ذلك التوسع وقد تم بالفعل اآلتي
 :إنشاء كلية غردون

م وكانت 1899يد ذكري غردون بعد موقعة أم درمان عام أنشمت لتيل 
 :مبررات إنشائها

                                     

 .67دمحم عمر بشير، مرجع سابق، ص  (1)
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لااان ياااتمكن الساااودانيون مااان تطاااوير الحكااام فاااي بالدهااام فاااي وضاااعهم / أ)
 .التعليمي الراهن

عاادم تمكاان األفااراد ماان المشاااركة فااي الحكومااة مشاااركة فعالااة دون أن / ب
 .يتعلموا
 .لن يتمكنوا من تكوين جيش كبير وقوي /  

 :اعد في تنفيذ فكرة إنشاء الكليةومما س
الهجااوم الااذي شاانته الصااحافة البريطانيااة علااى كتشاانر علااى قسااوته فااي / أ

 .معاملة أنصار المهدي
أمر بنبش قبر المهادي وإرساال جمجمتاه إلاى  عندماالنقد الذي وجه له / ب

 .بلية الجراحين الملكية ببريطانيا
افتتاحهااا رسااميًا فااي م وتاام 1911يناااير  5وضااع حجاار األسااا  للكليااة فااي 

 .م1912
 :ساعدت التبرعات التي جمعت إلنشاء كلية غردون في إنشاء 
 .م1911مدرسة ابتدائية بأم درمان في / 1
 .م1911مدرسة ابتدائية باليرطوم في / 2
 .م1911مدرسة الصناعة في أم درمان في / 3
 .م1911بلية المعلمين والقضاة بأم درمان في / 4
التي ذكرناها كانات هاي بمهاباة الهيكال التعليماي فاي المدار  األربعة  

 .م1911السودان للعام 
ماادة الدراسااة بالماادار  أربااع ساانوات ماعاادا المدرسااة الصاانا ية فكاناات  -

 .رالث سنوات وكلية القضاة خمت سنوات
 .مقررات الدراسة هي المقررات المطبقة في المدار  المصرية -
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 .ريج صغار الكتبةالغرض من التعليم في هذه المدار  هو تي -
شر  القباول فاي بداياة إنشااء هاذه المادار  قباول مان تلقاوا تعلايم وافار  -

 .باليلوة
 .وتحول شر  القبول الحقًا ليكون إتمام الدراسة بالمدرسة األولية الحكومية

ففي فترة الحقة نقلت كلية المعلمين إلاى كلياة غاردون والتاي توساعت  
ني كمااا أضااي  إليهااا فااي عاااام حتااى شااملت مااواد المساااحة وتشااييد المبااا

م قسم جديد هو قسم األبحاث البكترولوجياة والتحاليال الطبياة بغارض 1915
وفاي نفات العاام أنشاأ متحاف اقتصاادي بالكلياة كماا . تطوير البحث العلماي

أنشمت مكتبة صغيرة بالكلية، كما أفارد جنااح فاي الكلياة وخصا  للمدرساة 
 .(1)(م1915الحربية التي أنشمت في 

 :رس التي أنشئت عقب إنشاء كلية غردونالمدا
 .م1916مدرسة وسطى في مدني وبربر في / 1
 .مدار  وسطى في كل من أمدرمان واليرطوم وسوابن وحلفا/ 2

 .بانت الدراسة في هذه المدار  تتم باللغة اإلنجلي ية
أنشاامت أول مدرسااة للبنااات فااي اليرطااوم فااي شااكل فصاال إضااافي  -

 .نينبمدرسة اليرطوم األولية للب
مل لباابكر بادري بإنشااء مدرساة بناات فاي رفاعاة بعاد أن الغاي  - س 

الفصااالن اللااذان الحقااا بمدرسااة اليرطااوم األوليااة للبنااين معارضااة 
 .من اإلرساليات فأغلقتها

                                     

 .89، 88دمحم عمر بشير، مرجع سابق، ص  (1)
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وماااؤخرًا بااادأت الحكوماااة فاااي إنشااااء مااادرا  بناااات فاااي كااال مااان  -
الكاملين ومروي ودنقال واألبيض، عاالوة علاى مدرساة رفاعاة ولام 

م وكانات ملحقاة 1921درسة بناات باأم درماان إال فاي عاام تفتل م
 .بكلية المعلمات

ويمكن القاول هناا أن الهيكال التعليماي المقاام بالساودان وحتاى 
 :م كان يضم1918عام 
 .المدار  األولية/ 1
 .المدار  الوسطى/ 2
 .المدار  الهانوية/ 3
 .المدار  الطبية/ 4
 .المدار  الحربية/ 5
بطيماااًا فاااي الساااودان حتاااى نهاياااة الحااارب ساااار ركااا  التعلااايم  

 .العالمية األولى
 :المعهد العلمي

بان العلماء في السودان يقومون بتدريت الطالب الراغبين فاي تلقاي  
العلااوم الدينيااة فااي منااازلهم، وكااان كاال طالاا  ييتااار الشاايأ الااذي ياارى انااه 

ين ال فكانات مناازل العلمااء عاامرة باالطالب الاذ. سيجني منه المعرفة والعلم
 .ينقطعون عن التوافد إليها طلبًا للعلم

بان العلماء ينضوون تحت لجناة واحادة برئاساة الشايأ البادوي وبعاد  
وكاان . وفاته عينت الحكومة الشيأ أباو القاسام أحماد هاشام رئيساًا للعلمااء

 .حينذال قاضيًا في مديرية النيل األزرق 
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ان واحاد وفاي وقد عمل الشيأ أبو القاسم علاى جماع العلمااء فاي مكا 
وقت  واحد في مسجد أم درمان حتى يتمكن الطالب من االلتقاء بكل العلماء 

مان ماادة دراساية فاي الياوم الواحاد  أبهارأو معةمهم حتى ياتمكن أن يادر  
 .م1912بدل مادة واحدة فق  وعلى يد عالم واحد فق ، كان ذلك في عام 

د العلمااي اعتباار هااذا الماانهج هااو بمهابااة وضااع حجاار األسااا  للمعهاا 
 :بأمدرمان وكانت من األساسيات التي تم إنشاء المعهد على ضوئها

الحصااول علااى موافقااة الحكومااة بتااأجير مناا ل قاارب جااامع أم درمااان / 1)
 .الكبير ليكون استراحة للعلماء والمدرسين

بدء الدراسة بالطالب الاذين تقادموا لاللتحااق باإلضاافة إلاى الاذين ساب  / 2
 .يأ البدوي والعلماءلهم الدراسة على الش

 .التشاور مع العلماء في خطة الدراسة وإبالغهم بكل خطواتها/ 3
حصار التاادريت فااي العلاوم الدينيااة فااي كاال مان جااامع أم درمااان وجااامع / 4

 .(1)(اليرطوم
استعان الشيأ أبو القاسم في وضع بيكلة للمعهد على ضوء ما كان  

الشاري  وجااءت الهيكلاة م بااألزهر 1911لسانة  11يجري في القانون رقام 
 :باآلتي
 :قسمت الدراسة إلى رالرة مراحل بالمعهد/ 1
 .المرحلة االبتدائية/ أ
 .المرحلة الهانوية/ ب
 .المرحلة العليا/  

                                     

 .358 -357يحيى دمحم هبرا يم، مرجع سابق، ص  (1)
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مدة الدراسة بكل مرحلة من المراحل الهالراة أرباع سانوات، اساتمر العمال / 2
 .م1948بهذه الهيكلة حتى العام 
 :إنشاءات وخطوات كهيرة منها تمتت المعهد في الفترة التي أعقبت تأسي

 .إنشاء دار المشيية/ 1
 .إنشاء مكتبة/ 2
تكااوين لجنااة ماان األهااالي لبناااء جااامع أم درمااان الااذي كااان مشاايدًا ماان / 3

 .البروش والشكاب
 .فرض ضريبة على المواشي التي ترد إلى سوق أم درمان/ 4
 .فرض ضريبة على الذرة/ 5
 .تعيين كات / 6
 .ن أمين للمكتبةتعيي/ 7
 .تعين وكيل للمعهد/ 8
 :تألي  مجلت إلدارة المعهد مكون من العلماء/ 9
 .الشيأ النذير خالد/ أ
 .الشيأ  يسى دولي / ب
 .الشيأ دمحم األمين/  
 أالرنايتمت كل اإلنجازات التي ذكارت مسابقًا فاي فتارة وجيا ة لام تتعاد  

م كبيار 1921فاي عاام عشرة عامًا، كماا كاان لتيار  أول دفعاة مان المعهاد 
األرر في تدف  الطالب نحو الدراسة من كل أنحااء القطار مماا جعال المعهاد 

 .يعد رم ًا من رموز تلقي المعرفة بالسودان
فاي فتاارات متالحقااة ونساابة لعادم ورود إعانااات ماان الحكومااة للطااالب  

وإلدارة المعهد ونسبة لعدم حما  الحكومة على التعليم الاديني فقاد أصاابت 
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المعهد كهير من السلبيات في عدم استقرار الطالب نسبة لقلة ماا يقادم  بنية
لهم من إعانات وابتةاظ مواقع سكنهم وعدم صالحية البيماة الدراساية حياث 
باادأ يتجمااع المعاااقون والمشااردون حااول الجااامع المبنااي ماان الطااين بعااد أن 
لاايم تغيار وجهااه ماان البااروش والشااكاب، واعتماااد اإلدارة فااي تساايير دفااة التع

وتتالاات مطالبااات الطااالب . بالمعهااد علااى األهااالي واليياارين ماان المااواطنين
 .للحكومة بمذكرات ميتلفة متعاقبة إال أنها لم تهمر

استمر الحال على هذا النهج حتاى تسالم الشايأ دمحم المباارل مشايية  
ومما  ، المعهد والذي وفد إليه من األزهر الشري  بعد أن تلقي العلوم هنال

 .بداية تعليمه بالمعهد   ه تلقىيذكر أن
ففااي عهااده باادأت بعااض اإلصااالحات تاادب فااي بنيااة المعهااد العلميااة  

 :والعمرانية نذكر منها
استقدام طليعة من خريجي األزهر للعمل بالمعهد وكان لهم أرر كبير في / 1

 :ومن  رارهم. نهضة المعهد الحديهة وتطويره إلى جامعة
 .تعديل المناهج/ أ
 .جديدة لالمتحانات وضع أست/ ب
 .إدخال األعمال التحريرية والتطبيقات/  
 .استفاد ال مالء من العلماء من وجود علماء األزهر بينهم/ د
استفاد المجتمع من وجودهم رقافيًا في مجال الهقافة اإلسالمية والعربياة / ها

 .عن طري  المحاضرات والندوات
 .إنشاء الداخليات/ 2
 .منل المعهد قطعة أرض مع إعانة إلقامة المبانيوافقت الحكومة على / 3
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تم تشاييد معاهاد باألقااليم فاي ناوري وكريماة وحفيار مشاو تابعاة للمعهاد / 4
 .العلمي بأمدرمان وكان القسم الموجود بها هو القسم االبتدائي فق 

 .تكوين اتحاد لمعاهد األقاليم/ 5
غاردون وقاد كاان  تم التصدي  بقبول طالب المعهد بقسم الشريعة بكلياة/ 6

 .م1951محةورًا وكان ذلك في عام 
والجغرافياة والتاأريأ واألدب  ياتبدأ المعهد فاي تادريت الفلسافة والرياضا/ 7

 .وكانت اللغة اإلنجلي ية من المواد االختيارية
 .إنشاء كلية للشريعة واللغة العربية/ 8
 .إنشاء قسم للتيص / 9
 .تها في مدار  الحكومةمساواة شهادات المعهد الهالث بمهيال / 11
 .تعيين مشرف ليرعى شمون الطالب/ 11
 .خل  درجات جديدة ليترقى عليها المدرسون حس  األقدمية/ 12
التحاق طالب المعهد الحائ ين على الشهادة السودانية بجامعة القاهرة / 13

 .م1957فرس اليرطوم في عام 
 .إنشاء فرقة للتدري  العسكري / 14
فاالت  خر السنة الدراسية إلى مهرجان كبيار يتباارى فياه تم تحويل احت/ 15

 .الشعراء واألدباء
 .إقامة المعارض العلمية والفنية/ 16

 :من مقترحات الشيأ دمحم المبارل والتي لم تنفذ في عهده
دعا إلى إنشاء معهد للتربية ليريجاي المعهاد ليتسانى لهام الوقاوف علاى / أ

 .أست التربية الحديهة وطرق التدريت
 .المطالبة بإنشاء معهد للبنات ليتفقهن في الدين/ ب
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تتالت الفتارات علاى مسايرة المعهاد والاذي لام تهادأ فياه روح المطالا   
والوقوف في وجه اإلدارة االستعمارية وذلك ب ية في تحسين أوضاس المعهد 
العملية والترقاي باه إلاى مصااف ماا يادور فاي األزهار الشاري  والعمال علاى 

بمجتمعاااااتهم وإذكاااااء نااااار التحاااارر الااااوطني ماااان المسااااتعمر رباااا  العلماااااء 
والمواجهااة الجااادة إلدارة الحكاام البريطاااني فااي حااين أن المعهااد أصاابل يعااد 

 .منبعًا للحركة الوطنية مهلما كان يجري في األزهر الشري 
 :م1946 -1936دور الحركة الوطنية في التعليم 

لتعلايم فاي الساودان، فقاد بان للطبقة المتعلمة دور فاعل في تطاوير ونماو ا
عمد بعض أعضاء هذه الطبقة إلى نشر المقااالت فاي المجاالت التاي كانات 
سائدة ساعتمذ مهال مجلاة الفجار وقاد تام انتقااء السياساة التعليمياة المعلناة 
في ذلك الوقت والتي توقفات عناد إنشااء المادار  األولياة لتياريج ماوظفين 

لغرض التعليمي فاي الساودان بال ويرى المتعلمون أن ذلك ال يفي با. فحس 
وصاالت المطالبااة فااي أماار كليااة غااردون لتصاابل مدرسااة رانويااة كمهيالتهااا 

 .بإنجلترا
م 11/11/1934دمحم أحمد محجوب في / في مقال  بمجلة الفجر للسيد 

 :أشار إلى
تقلياال الملتحقااين بكليااة غااردون ماان السااودانيين والااذي بدأتااه الحكومااة / 1)

 .م1932منذ العام 
عديل برامج الكلية لتشمل دراسات طويلة األمد وأن ال تكون قاصرة على ت/ 2

 .التجارة والمكاتبات التجارية
 .عدم إيقاف إرسال المدرسين للجامعة األمريكية ببيروت/ 3
 .زيادة عدد الطالب في كلية غردون / 4
 .المطالبة بفتل مدرسة كمبوني ومدرسة األقبا  الهانويتين/ 5
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 .إلى بيروت وان ال تكون قاصرة على المعلمين إرسال البعهات/ 6
 .طال  بإنشاء كليات لل راعة والهندسة والقانون / 7
أدى اهتمااام الجماااهير بااالتعليم إلااى تشااييد م يااد ماان الماادار  غياار  

م أصبل عدد المدار  األهلية في السودان سبعة 1935الحكومية ففي عام 
م وت ايااد عاادد 1932عااام  ماادار  كمااا نقلاات مدرسااة األحفاااد إلااى أم درمااان

 .الطالب بالمدار 
م كاان 1935بما أصبل عدد المدار  التبشيرية في ازدياد ففاي عاام  

م فأصابل واحادًا 1938عددها سبعة عشرة مدرسة بنين وبنات أماا فاي عاام 
 . وعشرين مدرسة

م أسااات مااؤتمر الياااريجين وكاااان لااه الفضااال والياااد 1938عاااام  فااي       
ليم والمطالبة بحقوق المواطنين فيه وقد شكلت لجناة الطولي في تطوير التع

خاصة للتعليم بعد شهرين فق  من تأسيت المؤتمر لكتابة مذكرة بيصوص 
التعليم وكان من أعضائها أحمد دمحم صالل، دمحم عهماان الميرغناي، ميرغناي 
حم ة، دمحم صالل الشنبيطي وعبد الماجاد أحماد وجمايعهم مان خريجاي كلياة 

أورد الماؤتمر فاي  ،وقادم 1939لمذكرة للحكوماة فاي يولياو قدمت ا. غردون 
 :تلك المذكرة مجموعة من المقترحات والنقا  من بينها

عباار عاان امتنانااه للحكومااة لقبولهااا لكاال مقترحااات التوسااع فااي التعلاايم / 1 
 .م1946 -1938المتضمنة في خطة 

ف، باوكت، مادير المعاار . و.وذكر المؤتمر بأنه مادين أيضاًا لمساتر  / 2"
لمجهوداتااه العةيمااة الدائبااة فااي العماال علااى إصااالح وتوساايع التعلاايم منااذ 

 .القطر وصوله لهذا 
 .تأييد الحكومة في اتجاها إلعادة تنةيم كلية غردون / 3
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 .وصف ظروف التعليم بالحالة المشينة/ 4
ال يقلااال الماااؤتمر ماااان قيماااة المساااااهمة التاااي قاماااات بهاااا اإلرساااااليات / 5

 .عليم بالجنوبالتبشيرية في حقل الت
ال سابيل لرقاي الابالد إال بعاد أن يصاابل التعلايم حقاًا مشااعًا لكال مااواطن / 6

 .ولكل من هو في سن التعليم
التعلاايم فااي الجنااوب هااو الوساايلة الوحيااد التااي يااتمكن األهااالي بهااا ماان / 7

 .معرفة التعامل بالنقود ومن رم التقدم في مضمار الحضارة
رة اإلسالمية والعربياة وليتجاه نحاو الهقافاة أن يتجه التعليم صوب الحضا/ 8

 .األفريبية
إنشاء مدار  في جنوب السودان على أن تكون اللغة العربياة هاي لغاة / 9

 .المياطبة
 .فتل الباب على مصرا يه للشماليين لدخول الجنوب من دون قيود/ 11
 .أن تهدف السياسة التعليمية إلى محو األمية بين جميع أفراد الشع / 11
 .التوسع في جميع المراحل التعليمية/ 12
أن يكااون القصاااد مااان التعلااايم بلاااوغ مسااتوى عاااال  رفياااع مااان المعرفاااة / 13

 .اإلنسانية
 .أن يساهم التعليم في سعادة الفرد ورفابية المجتمع/ 14
تيصاا  ساان القبااول للماادار  األوليااة علااى أن تكااون ساات ساانوات / 15

 .للبنين وخمت سنوات للبنات
 .امج التعليمإصالح بر / 16
 .إنشاء تدري  مهني في المدار  األولية واالبتدائية/ 17
 .إرسال بعهات لليار  لتدري  معلمي الهانوي / 18
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تكااوين مجااالت استشااارية للماادار  الهانويااة وللكليااة الجامعيااة بشاار  / 19
 .تمهيل السودانيين فيها

ه وأورد وفي مجاال المعهاد العلماي فقاد أهاتم الماؤتمر اهتماماًا كبيارًا با 
 :أيضًا في المذكرة التي أسلفنا ذكرها

 .زيادة اإلعانة زيادة كبيرة/ 1 
 .تعيين رئيت للمعهد مدرب من علماء األزهر/ 2
 .تعيين أساتذة جدد/ 3
 .إصالح مناهج المرحلة االبتدائية والهانوية/ 4
 .يمنل خريج المعهد شهادة علمية مساوية لشهادة األزهر/ 5
 .بتشييد بيت للطال/ 6
 .تكوين لجنة عليا لعشراف وإدارة أعمال المعهد/ 7
ورأى المؤتمر في المذكرة بيصوص المعهد العلمي انه إذا لم تستطع  

حكومااة السااودان االسااتجابة لكاال المطالاا  المااذكورة فانااه يتوجاا  عليهااا أن 
ترفع األمر لسلطان األزهر تطل  فيه الهيمنة على المعهاد وإدارتاه والصارف 

 .عليه
جابت الحكومااة لاابعض ماان المقترحااات التااي وردت بالمااذكرة كمااا اساات 

رفضت بعض المقترحات والتي كانت لهاا صالة بسياساة الحكوماة وتتعاارض 
معهااا مهاال التعلاايم فااي الجنااوب وإنشاااء بياات للطااالب والتوسااع فااي التعلاايم 

 .االبتدائي
واستمر المؤتمر في نهجه اإلصالحي الاوطني ماع الحكوماة حتاى بعاد  

اهتمامااه بالسياساة أبباار إال انااه لام يهماال هماوم التعلاايم وقااد ورد  أن أصابل
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م وهمااا 1942النااداءان اآلتيااان ضاامن مااذكرة سياسااية رفعاات للحكومااة عااام 
 :خاصان بالتعليم

تكوين مجلت عالي للتعليم تكون أغلبية أعضاائه مان الساودانيين، كماا / أ 
 .من المي انية لشمون التعليم% 12يتعين تيصي  

اإلعانات للمدار  اإلرسالية التبشيرية وتوحيد منااهج التعلايم فاي  إلغاء/ ب
 .بل من مدار  الشمال والجنوب

ومن مساهمات المؤتمر التعليمية في مجال التعليم األهلي فقاد تمكان  
من جمع التبرعات وإدخال الرةبات لدى المواطنين بإنشاء المادار  األهلياة 

 :وتمهل ذلك في اإلنجازات التالية
إنشاء معهد القرش الصناعي فاي أم درماان خصا  لفيتاام وباه ورشاة / 1

 .للتعليم الحرفي
 .م1943تأسيت مدرسة وسطى في أم درمان / 1
 .1943تأسيت مدرسة وسطى في األبيض في / 3
 .م1944تأسيت مدرسة وسطى في عطبرة  في / 4
 .م1944تأسيت مدرسة وسطى في القولد في / 5
 .م1943مدرسة األحفاد بأم درمان في إنشاء القسم الهانوي ب/ 6
 .م1944إنشاء القسم الهانوي بالمدرسة األهلية بأم درمان في / 7
مدرسااة وسااطى أهليااة فااي  31م أسساات 1952 -1941فااي الفتاارة ماان / 8

 .شتى أرجاء البالد
 .م1956مدار  رانوية أهلية حتى العام  4تم تأسيت / 9
المادار  األهلياة التاي  إلى جان  نشاا  ماؤتمر الياريجين فاي إنشااء 

أدت إلى انتشار التعليم وعلى مستوى أفضل وأعلى في جميع ربوس السودان 
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م بإعادة مدارساها بالساودان 1931فقد ساهمت الحكومة المصرية بعد عام 
وفتل باب السودانيين لاللتحاق بها وبلوغ عدد مدارسها بالساودان فاي عاام 

 .با  بنين وبناتممهلة في مدار  األق  م سبعة مدار 1936
بمااا أن الحكوماااة المصااارية فتحاات أباااواب القباااول لعاادد مااان الطاااالب  

السودانيين في المدار  المصرية بمصر بالمجان فاي مجااالت ميتلفاة وقاد 
ساااعد علااى ذلااك بعااض السااودانيين األخيااار المتواجاادين بمصاار مهاال رجاال 
عليااه األعمااال المعااروف علااى البرياار الااذي أصاابل رئيسااًا للمااؤتمر بمصاار، و 

فقد كان يسافر كل عام رالرون طالبًا لمصر لتلقي العلم وكان ذلك يتم تحت 
وقااد أسساات . رعايااة المااؤتمر فااي الماادار  والمعاهااد والجامعااات المصاارية

إلقامااة الطااالب ( م1945بياات السااودان بالقاااهرة عااام )الحكومااة المصاارية 
 .السودانيين بالقاهرة

ر  المصارية ومادار  األقباا  وت ايد عادد الطاالب الساودانيين بالمادا 
بالتقرياا  ماان العاادد الكلااي % 51مجمااوعهم يعااادل  أصاابلبالسااودان حتااى 

 .م1946للطالب بالمدار  في عام 
الجاادول التااالي يوضاال لنااا ت ايااد أعااداد الطااالب السااودانيين بماادار  ) 

 .م1946 -1935األقبا  والمدار  األهلية السودانية خالل الفترة ما بين 
 
 

يوضاال ت ايااد إعااداد الطااالب السااودانيين بماادار  األقبااا   (:1)جدددول رقددم 
 .م1946 -1935والمدار  األهلية السودانية في الفترة ما بين 

عدد الطالب  المجموع عدد الطالبات عدد الطالب العام

 السودانيين

1933 2115 1966 3791 1341 
1935 2793 2288 5181 1579 



 
 

67 
 

1936 3152 2195 5347 2211 
1937 3732 2478 6211 2192 
1938 4397 2622 7119 3345 
1946 8717 3561 12267 8711 

م 1933فاااي عاااام % 33ويمهااال ذلاااك االزديااااد فاااي نسااابة الطاااالب بمقااادار 
 .(1)(م1946في عام % 81وبمقدار 

وللمقارنة باين أعاداد الطاالب والطالباات بالمادار  األهلياة والمادار   
ر  الحكوميااة فقاااد أرتفاااع عااادد الطاااالب المصاارية مقارناااة بأعااادادهم بالمااادا

والطالبات السودانيين في المدار  األهلية والمدار  المصرية في الفترة ماا 
تقريبًا مما كان عليه الحاال فيماا % 41م إلى نسبة 1945م إلى 1936بين 
وقد ارتفع عدد الطالب والطالبات الساودانيين الاذين التحقاوا بالمادار  . قبل

طالبااًا وطالبااة إلااى  17751فااي نفاات تلااك الفتاارة ماان  الحكوميااة السااودانية
 .تقريباً % 211طالبًا وطالبة أي بنسبة  34631

عليه فإن نمو الحركة الوطنية ممهلاة فاي ماؤتمر الياريجين واساتعادة  
مصر لمرك ها في السودان، كاان مان العوامال الرئيساية الدافعاة للتوساع فاي 

 .التعليم الحكومي واألهلي على السواء
 
 
 :م1956 -1946  طور التعليم ت

وضااعت خطااة عشاارية لتطااوير التعلاايم فااي شاامال السااودان عرفاات باليطااة 
الهانية بناًء على رةبة الرأي العام في إصالح التعليم وتطويره وعرضت هاذه 

 :أبدت هذه اليطة على. م1946اليطة على المجلت االستشاري في عام 

                                     

 .299دمحم عمر بشير، مرجع سابق، ص  (1)
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 .على أست اقتصادية وإدارية لي بناءً ضرورة التوسع في التعليم األو  / 1
 .إصالح التعليم االبتدائي والهانوي / 2
 .رفع المستوى الهقافي واألباديمي للمدار  الهانوية/ 3
 .حصول خريجي المدار  االبتدائية على تعليم ذي وزن كبير/ 4
باناات الوساايلة للوصااول لتنفيااذ وتطبياا  تلااك اليطااة المطروحااة علااى  

الااذي كااان يعماال ( بااراون )هااي تطبياا  خطااة المجلاات التشااريعي االستشاااري 
ناظرًا لمدرسة حنتوب الهانوية وهاي اليطاة التاي جااءت بسالم تعليماي جدياد 

 :على النحو اآلتي
 سنوات 4     التعليم األولى 
 سنتان     التعليم اإلعدادي

 سنوات 4 التعليم الهانوي في المدار  الهانوية الصغرى 
 أو   

 سنوات 6 الهانوية العليا التعليم الهانوي في المدار 
خطااة بااراون أو ساالمه التعليمااي أو بيكلتااه للتعلاايم هااي شاابيهة لتلااك  

م إال أنهاا جاااءت فاي شاكل جدياد وكانات خطااة 1926التاي رسامت فاي عاام 
 :م ترمي إلى1926
تأهياال الطلبااة بقاادرات فنيااة وعمليااة تلااك التااي يحتااا  إليهااا الفنيااون   

 .باديمية واألدبيةواإلداريون كبديل عن المعلومات األ 
فااي نهايااة الساانة ( بااراون )يعقااد امتحااان الشااهادة العااام وفقااًا ليطااة  

اليامسة على أن يعد الطالب خالل السنة السادسة لمساتوى أرقاى للدراساة 
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اليطااة تعتبار المدرسااة الهانوياة الصااغرى مرحلاة إعااداد  أن   بماا . الجامعياة
 .للطال  للتعليم ال راعي والتجاري والصناعي

 :يالحر أن اليطة العشرية الهانية نتج عنهاو  
 .م1956في عام % 6إلى %  5.4زيادة نفقات التعليم من / 1 
نفقاات اإلدارة والمدرساين والكتباة واإلداريااين والهيماات االستشاارية بلغاات / 2
 .م1936عام % 73بالمقارنة مع % 48
انات م بعاد أن ك1956جنيهاًا فاي عاام  16.111نفقات البعهات أصبحت / 3

 .م1946جنيهًا في عام  12.952
 4581إعانات الحكومة للمادار  األولياة فيماا عادا مادار  اإلرسااليات / 4

 .م1956جنيهًا عام  21.111م وأصبحت 1946جنيهًا عام 
 
 
 
 
 
 

م كماا باين 1946يوضل عدد المدار  المنشأة حتى عام  (:2)الجدول رقم 
 .(1)م1956المدار  المتوقع إنشاالها حتى عام 

عدددددددددد المدددددددددارس  :مدارس البنين/ 1

 م1946

عددددد المددددارس فدددي 

 م1956المستقبل 

                                     

 .311: دمحم عمر بشير، مرجع سابق، ص (1)
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 469 192 المدار  دون األولية
 244 187 المدار  األولية

 21 13 المدار  الوسطى واإلعدادية
 5 2 المدار  الهانوية الصغرى 
 3 2 المدار  الهانوية العليا

 ؟ 4 المعاهد الفنية
   :مدارس البنات/ 2
 151 69 ار  األوليةالمد

 6 3 المدار  الوسطى
 1-  المدار  الهانوية

وقااااد شااااكلت لجنااااة برئاسااااة ميرغنااااي حماااا ة منبهقااااة ماااان المجلاااات  
االستشاري تتكون مان رمانياة ساودانيين وتقادمت اللجناة بتقريرهاا فاي ماايو 

 :وكانت أهداف التقرير تتمهل في أربعة أهداف هي 1947
سياسة كانت تضع في االعتبار األولى لتيريج تغيير سياسة التعليم من / أ 

طااالب لماالء الوظااائف العموميااة، إلاااى سياسااة راميااة إلااى تعلاايم الماااواطن 
لتطااااوير أخالقااااه وغاااار  روح الحضااااارة فيااااه فضاااااًل عاااان روح المساااامولية 

 .واالعتماد على النفت واإلقدام والمبادرة
قات ممكان، إنشاء المدار  األولية، في شاتى أنحااء الابالد فاي أسارس و / ب

وتشاييد ماادار  وسااطى فاي جميااع الماادن الكبارى، وتأساايت ماادار  رانويااة 
وعليا لتيريج الطالب الالزماين للعمال بالحكوماة أو ممارساة األعماال الحارة 

 .األخرى 
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إتبااااس مبااادأ الالمرك ياااة فاااي إدارة التعلااايم وذلاااك لكاااي يناااا  بالحكوماااات /  
امج وفقًا لحاجيات البيماة المحلية سلطات أوسع لتكيي  سياسة التعليم والبر 

 .المحلية
تيصاااي  تكاااالي  التعلااايم، وذلاااك بتشاااييد مبااااني بسااايطة، واساااتيدام / د

من ذي قبال للتعلايم بالمادار  الهانوياة وزياادة عادد  أبهرمعلمين سودانيين 
التالمياذ فااي المادار ، وتيصااي  المصاروفات والمجهااودات علاى األبحاااث 

 .والتجارب العلمية
 :صت برفض خطة براون لفسباب التاليةبما أن اللجنة أو 

اعتقاد اللجناة باأن إعاادة التنةايم يجا  أن ياتم بعاد التوساع فياه ولايت / أ)
 .قبله
وألن اليطة ستحد من عدد الطالب الذين يمكن لهم االلتحاق بالمدار  / ب

تعتباار قياادًا علااى عاادد الطااالب الااذين   الهانويااة والماادار  العليااا، وماان راام
 .يع من الهقافةيحةون بمستوى رف

وأن االختيار المبكار للتعلايم الهاانوي، علاى ماا اقترحات اليطاة، سايكون /  
 .أمرًا غير عملي، بل ضارًا من ناحية تعليمية وتربوية

علياااه تحمااال م ياااد مااان المصاااروفات  سااايترت وأن تغييااار نةاااام التعلااايم، / د
 .احاً إلح أبهروالمجهودات التي يحتا  لتوجيهها في طاقات ومجاالت أخرى 

ذلك . وأن المدار  األهلية ستواجه بمشابل معقدة ال قبل لها على حلها/ ها
ألن الماادار  األهليااة الوسااطى سااتجد ماان العسااير عليهااا إن لاام يكاان ماان 

 .المستحيل، إتباس النةام الجديد
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وأن التوسع في المادار  كاان أمارًا مشاكوكًا فاي نتائجاه بالنسابة للتعلايم / و
 .(1)(األولي
لتوصيات هاذه اللجناة والرامياة للتوساع فاي التعلايم فقاد بلغات ونتيجة  

جنيهاااًا أي ب ياااادة  1.256.111م 1956نفقاااات التعلااايم السااانوية فاااي عاااام 
 . للمبل  الذي اقترحته اليطة األصلية% 51
أمااا فااي مجااال المعهااد العلمااي فقااد تاام االهتمااام بااه كهياارًا وقااد أوصاات  

م بإجراء م يد من اإلصالحات 1945لجنة كونتها مصلحة المعارف في عام 
في برامج التعلايم وتعياين المعلماين األبفااء، وقاد تام فاتل فاروس للمعهاد فاي 
مواقع متعددة من السودان عالوة على الاهالث فاروس التاي ذكارت ساابقًا فاي 

م فاي كال مان كوساتي وحلفاا وأرقاو وشاندي 1955م و 1943الفترة ما باين 
 .والدامر وتنقاسي
 :باآلتي في سبيل إصالح المعهدوقد اهتمت اللجنة 

 .إصالح المناهج/ 1
 .تعديل طرق التدريت/ 2
تدريت مواد جديادة حديهاة فاي جمياع المساتويات والمراحال وعلاى أوساع / 3

 .نطاق
 
 

 :دور الحركة الوطنية في التعليم الجامعي

                                     

 .315دمحم عمر بشير، مرجع سابق، ص  (1)
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أمااا فااي مجااال التعلاايم الجااامعي كاناات الحاجااة الملحااة هااي تطااوير المناااهج 
يم البارامج وتطويرهاا وتطاوير جمياع فاروس الجامعاة للمساتوى وتنةيمها وتنةا
 :وقد تم في هذا المنحى. المطلوب

 .رفع مستوى المدار  العليا إلى المستوى الجامعي/ أ
م والااذي ناا  علااى 1951صاادور قااانون جامعااة اليرطااوم فااي ساابتمبر / ب

 .ضم كلية غردون التذكارية ومدرسة كتشنر الطبية للجامعة
 .طوم تتبع في إدارتها إلى جامعة لندنجامعة الير /  
وقااد وافاا  مجلاات الجامعااة عاان أن تكااون الكليااة الجامعيااة جامعااة  

 .م1955مستقلة في أول يوليو 
وشمل التطوير للجامعة فاي الدرجاة األولاى كلياات الهندساة والفلسافة  

 .م1956والجيولوجيا والتي تم تأسيسها في العام 
اء جامعة أخرى في اليرطاوم فأنشاأ وفي نفت العام أجي  مقترح بإنش 

. م كمااا أشااير لااذلك مساابقاً 1957فاارس جامعااة القاااهرة باااليرطوم فااي عااام 
 صاتوبدأت الجامعة بكليات التجارة واآلداب والحقوق في المبااني التاي خص

للمدرسااة الهانويااة المصاارية باااليرطوم والتااي سااميت فيمااا بعااد مدرسااة عبااد 
 .الناصر الهانوية

ية التي يمنحها فرس الجامعة باليرطوم هاي شاهادات الشهادات الدراس 
 .صادرة من جامعة القاهرة وكانت الدراسة تتم فيها مساءً 

 :لجامعة القاهرة فرس اليرطوم ممي ات منها
النساا  التااي تقباال بهااا أقاال ماان تلااك التااي يااتم بهااا القبااول فااي جامعااة / 1

م يجااادوا القاااهر أو جامعاااة اليرطاااوم، علياااه تعطاااي فرصاااة ألولماااك الاااذين لااا
 .الفرصة لاللتحاق بأي من الجامعتين
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 .سة المسائية تتيل الفرصة للموظفين الراغبين في التعليماالدر / 2
تعتبر الجامعة م يدًا من المساهمة التي قدمتها مصار فاي مجاال تطاوير / 3

 .التعليم بالسودان
 :(سابقا  ) التعليم في جنوب السودان

( حكومااة الحكاام الهنااائي) نااذال  م عملاات الحكومااة القائمااة1912منااذ عااام 
على تفري  الجنوب من الشماليين وذلك محاولة إلبعاد النفوذ اإلسالمي عن 

 :الجنوب، فقد تمت ترتيبات لذلك منها
 .م1917إبعاد  خر جندي شمالي عن الجنوب في عام / 1
 .فرض يوم األحد عطلة رسمية أسبو ية للعبادة/ 2
 .م1918ة الرسمية وذلك في عام جعل اللغة اإلنجلي ية هي اللغ/ 3
 .اعتبار جنوب السودان منطقة مقفولة/ 4
أصبل نةام الحكم في جنوب السودان حكمًا غيار مباشار اساتطاس أن  

يااؤرر فااي التعلاايم ونةمااه ونوعيتااه فقااام نةااام الحكاام غياار المباشاار بتقااديم 
دت اإلعانات لعرساليات لتتمكن من أداء رسالتها، وكانات اإلرسااليات قاد أبا

اهتمامًا في ذلك الوقت بالذات بالتعليم في أفريبياا وعلاى ضاوء ذلاك أنشاأت 
 .م1911عام  أدنبرةمجلت تعليمي لعرساليات بموج  اجتماس 

واساتول مجموعاة مان   م زارت لجنة فيلي 1921م و 1921في عام  
األقطااار األفريبيااة أصاادرت تقرياارين انتقاادت فيهمااا السياسااة التعليميااة فااي 

لااى الصااعيدين الحكااومي والتبشايري إذ أن الطاارق المتبعااة لاام تكاان أفريبياا ع
 .تتالءم مع احتياجات األفارقة

م انعقاااد ماااؤتمر الجمعيااات التبشااايرية ووافااا  علاااى 1924وفااي عاااام  
تقرياار ماان الاادكتور جاايت جااون  رئاايت لجنااة فيلياا  واسااتول وكااان التقرياار 
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البااة التقريااار وجااااءت مط( سياسااة تعليمياااة للمسااتعمرات األفريبيااة)بعنااوان 
 :باآلتي
 .أن يكون التعليم مالئمًا لبيمة الطال / 1
 .أن يلبي التعليم حاجة المجتمعات األفريبية/ 2
 .ضرورة استعمال اللغات واللهجات المحلية/ 3
وعلى ضوء الماؤتمر الممهال للهيماات التبشايرية فاي بريطانياا وايرلنادا  

ريبيااا االسااتوائية التابعااة تاام تكااوين لجنااة استشااارية للتعلاايم األهلااي فااي أف
 :لبريطانيا وكانت مهامها

 .تقديم المشورة لوزير المستعمرات/ 1
 .المساعد في تحسين مستوى التعليم/ 2
 :وقدمت اللجنة تقريرًا فيما يي  التعليم اشتمل على النقا  اآلتية 
 .االعتراف بالدين ومبادئ األخالق كأست صالحة للتربية والتعليم/ 1 
  .للتعاون بين الحكومة واإلرساليات في دائرة التعليم الحاجة/ 2

هذا وقد قبلت حكومة السودان هاذه التوصايات وعملات بهاا وقاررت         
وتادري  الجناوبيين الاذين أبملاوا تعلايمهم لمادة . تقديم اإلعاناات لعرسااليات

 .سنتين في اللغة اإلنجلي ية ليحلوا محل الشماليين
مغااايرة لتلااك ( هيللسااون )م بموجاا  تقرياار وقااد وضااعت أهااداف للتعلااي 

 :األهداف التي أعملت في التعليم في الشمال
 .إعداد طبقة أفضل من رالساء العشائر ووكالئهم/ أ)
 .تحسين مستوى العمل المحلي وذلك بإعطاء تمرين عقلي وبدني/ ب
 .إعداد طبقة تصلل للعمل كسعاة في خدمة البوليت/  
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المحلياااااة عااااان طريااااا  التربياااااة األخالقياااااة تعاااااديل المهااااال والمساااااتويات / د
 .(1)(والدينية
وبموجا  ذلاك التقريار فقاد تام اتيااذ قارار  بتقسايم المادار  التبشايرية  
 :إلى
 .مدار  معترف بها/ 1
 .مدار  غير معترف بها/ 2
وما يهم هنا المدار  المعترف بها ويتضل فيما يلي مالها وما عليها  

 :من واجبات
 .نةلها الح  في اإلعا/ أ
 .لها الح  في الترحيل المجاني للمعلمين/ ب
 .التمويل المحلي لحاجياتها/  
 .االلت ام بالبرامج المحددة بين مصلحة المعارف وأصحاب المدرسة/ د
 .للحكومة الح  في انتداب المدرسين ألي مدرسة/ ها
 .للحكومة الح  في رفض إقامة المدرسة في الموقع غير المناس / و
 .لح  في تعيين مدرسين أقبا  بالشمالللحكومة ا/ ز
 .للحكومة الح  في تعيين مفتش تعليم مبيم بالجنوب/ ح
هااااذا وقااااد حااااددت فمااااات اإلعانااااات للماااادار  الميتلفااااة كاااال حساااا   

فكانااات اإلعانااات تقااادم إلاااى . تيصصااها ونو ياااة الياادمات التاااي تقااادم لهااا
ترحياال الماادار  األوليااة والماادار  الفنيااة فااي شااكل إعانااة تأساايت وإعانااة 

بالعربااات وإعانااة خاادمات طبيااة وماانل األراضااي إلقامااة الماادار  إلااى جاناا  
 .تيايض أجور السفر على البواخر النيلية والسكك الحديدية

                                     

 .137دمحم عمر بشير، مرجع سابق، ص  (1)
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وارتفعاات فمااات اإلعانااة بازدياااد عاادد الماادار  المنشااأة والتااي بلغاات  
 .م1927جنيهًا في عام  1765م بعدما كانت 1931جنيهًا في عام  7451)

 :(1)م1932م و 1926يوضل عدد المدار  في عامي  (:3)قم الجدول ر
 م1932 م1926

 مدرا  أولية للبنين  4. أ
 تلميذاً  631  

 مدرسة أولية للبنين 33
 تلميذاً  1313

 مدار  أولية للبنات 9. ب
 

 مدرسة أولية للبنات 11
 تلميذة 547

 مدرسة تجارية.  
 تالميذ 11

 مدار  تجارية 3
 تلميذاً  128

 درسة وسطى م. د
 تلميذاً  35

 مدار  وسطى 3
 تلميذاً  281

 معاهد لتدري  المعلمين 3 
 تلميذاً  82

م لم تكن هنالك إال مدرسة حكومية واحدة فق  هي 1932وحتى العام  
مدرسااة السااير لااي سااتال التذكاريااة فااي مدينااة واو والتااي تاام إنشاااالها عااام 

عااامين وتاادر  فيهااا  بااان يااتم فيهااا تاادري  للغااة اإلنجلي يااة لماادة. م1925
 .األعمال المكتبية

باارغم محاربااة الحكومااة ومجااالت اإلرساااليات السااتيدام اللغااة العربيااة  
في التعليم أو حتى في لغة التياط  بين أفراد الببائل الميتلفة والتي تتمتع 

                                     

 .141دمحم عمر بشير، مرجع سابق، ص  (1)
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بوجااود لهجااة محليااة لهااا إال أن اللغااة العربيااة كاناات موجااودة فااي كاال موقااع 
 :م1927ذكره الحابم العام في  ويعضد ذلك ما جاء فيما

أينما توغلت في الجنوب سواء أباان ذلاك علاى ذرى جباال األمااتونج ) 
أو على حدود الكنغو البلجيكية فاإنني كنات أجاد اللغاة العربياة منتشارة كلغاة 

 . للتياط  بين النا 
وفااي مواجهااة هااذا اليطاار يتوجاا  علينااا أن نفكاار جياادًا فااي األمااوال  

 .ا للقضاء على اللغة العربية تمامًا في الجنوبوالجهود التي نبذله
ويج  عليناا فاي الحبيقاة أن نفكار فاي األساباب التاي تحاول دون أن  

 .(1)(تكون اللغة العربية هي الوسيلة للتياط ، رغم ما في ذلك من مياطر
انطالقااًا ماان قااول الحااابم العااام المبااين أعاااله فقااد عقااد مااؤتمر يعاارف  

م ترأساه مادير مصالحة المعاارف إلاى جانا  1928بمؤتمر الرجاف في عاام 
مناديااا  اإلرسااااليات ومنااادوبين مااان حكوماااات الساااودان ويوغنااادا والكنغاااو 
البلجيكياااة ومنااادوب المؤسساااة الدولياااة للغاااات والهقافاااة األفريبياااة الااادكتور 

 :انتهى المؤتمر إلى النتائج اآلتية( وسترمان)
 .االعتماد على اللغات المحلية/ 1
 .ات للتعامل بها في مجال التعليم لببائل ميتلفةاختيار ست لغ/ 2
 .رفض استيدام اللغة العربية في التعليم/ 3
 .رفض استيدام اللغة العربية في حقل اإلدارة/ 4
 .إن استيدمت اللغة العربية للضرورة فيج  كتابتها باألحرف الالتينية/ 5
لاام يكاان ماان السااهل القضاااء علااى اللغااة العربيااة وخاصااة فااي بعااض  
لمااااديريات الجنوبيااااة مهاااال بحاااار الغاااا ال ويعاااا ى ذلااااك الخااااتال  المااااواطنين ا
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الجناااوبيين باااالمواطنين الشاااماليين فاااي مجااااالت التجاااارة والرعاااي وال راعاااة 
 .والت او  بين الببائل العربية في الشمال والببائل الجنوبية

لتكهي  محاربة تواجد وتداول اللغة العربياة والتاي ضاعفت أمامهاا كال  
لقبليااة وعلااى قلتهااا فقااد فرضاات الحكومااة اللغااة اإلنجلي يااة كلغااة اللهجااات ا

أساسااية وعقاادت فصااول كهياارة للعاااملين بالحكومااة لااتعلم اللغااة اإلنجلي يااة 
واعتبااارت معرفاااة اللغاااة اإلنجلي ياااة بالنسااابة للجناااوبيين فرصاااة للترقاااي فاااي 

بماااا أناااه ابتعاااث بعاااض رجاااال . الوظاااائف بالنسااابة للعااااملين فاااي الحكوماااة
لتلقي كورسات في اللغة اإلنجلي ية بلندن وتم العمل على إحالل  اإلرساليات

اإلرساااليات الناطقااة باللغااة اإلنجلي يااة وكاناات اإلرساااليات غياار الناطقااة بهااا 
 .مهل اإلرساليات اإليطالية والنمساوية والرومان والكاروليك

امتااااد تطبياااا  هااااذه السياسااااات إلااااى المناااااط  المتاخمااااة للمااااديريات  
نطقة جبال النوبة بمديرية كردفان وكانت معةم الببائال هناال الجنوبية في م

ورنيااااة ولكاااان باحتكااااابهم بالببائاااال العربيااااة تشاااابعوا ماااان الهقافااااة العربيااااة 
مااان العساااير جاادًا أن تطبااا  نفااات السياساااة التعليمياااة  وأصااابلواإلسااالمية 

المطبقااة فاااي الجنااوب باااين قبائااال جبااال النوباااة ففشاالت مهماااة اإلرسااااليات 
ى أن الحااابم العااام أعلاان انااه بعيااد عاان الرضاااء عاان أعمااال التبشاايرية حتاا

اإلرساااليات ودعااي إلااى أن تبااذل الحكومااة نشاااطًا مباشاارًا فااي حقاال التعلاايم 
عساى أن يكاون دافعاًا لعرسااليات ألن تقاوم باأداء مهاام تعليمياة فعالاة فااي 

 .الجنوب وفي جبال النوبة
 :تطور التعليم في جنوب السودان

اص بتطاااوير التعلااايم فاااي الجناااوب والاااذي انعقاااد فاااي أباااد ماااؤتمر جوباااا اليااا
 :م على اآلتي16/4/1932
 .الحاجة إلى توفير مدرسين محليين خالل فترة قصيرة/ 1)
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 .تسيير سياسة التعليم وف  سياسة الحكومة/ 2
 .عدم القضاء على المؤسسات األهلية واالجتما ية/ 3
 .عدم ع ل المهبف الجنوبي عن بيمته/ 4
 .تعليم المهبف الجنوبيالعمل على / 5
 .(1)(تعليم الفرد ليصبل عضوًا صالحًا في قبيلته/ 6
علااى ضااوء مااا ذكرنااا أدخلاات مااواد جدياادة مهاال الموساايقى والاارق   

والحرف اليدوية كما تم االهتمام بالنواحي ال را ية والرعوية، كماا تام تطاوير 
خااول بعااض الماادار  الموجااودة فااي المناااط  النائيااة والعماال أيضااًا علااى د

المدار  والقبول إليها في سان مبكارة، كماا تقارر ترحيال الطاالب الكباار فاي 
اإلرسااااليات إلاااى منااااط  قباااائلهم كماااا فااارض الااا ي القاااومي الرسااامي فاااي 

 .المدار 
وجدت هذه السياسة بعض المعارضة من اإلرساليات ولم يتم تطبيقها  

 ياااة بااااء بالكامااال، كماااا أن اساااتيدام اللهجاااات المحلياااة فاااي اإلرشااااد والتو 
 .بالفشل أيضاً 

لم تحرز اللغة اإلنجلي ية نجاحًا يذكر وذلك لعدم وفرة وعدم قدرة أببر  
أماا اللغاة العربياة . اإلرساليات وهي اإليطالية علاى تادريت اللغاة اإلنجلي ياة

فقاااد انتشااارت بسااارعة فائقاااة وذلاااك لوجاااود الشاااماليين المكهاااف باااين أبنااااء 
 .الجنوب
لك أخطااء رئيساية فاي نةام التعلايم فاي وتوصلت الحكومة إلى أن هنا 

 :جنوب السودان من بينها
 .قلة عدد المدرسين الوطنيين المدربين/ 1
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 .التركي  على تعليم الدين والمواد األدبية/ 2
 .نق  هيمة التدريت بالمدار  اإلرسالية/ 3
وقد عاقت السلبيات إمكانية تطوير وإصالح التعليم فاي الجناوب حتاى  

ستفيدوا كهيرًا من المعلمين غير المدربين والذين عج وا عان أن الطالب لم ي
 .غر  الفضائل الحميدة بين التالميذ

بااان إلصاارار اإلرساااليات التبشاايرية علااى تاادريت المااواد الدينيااة دون  
سواها له األرر الفاعل فاي التقليال مان فاعلياة تطاوير التعلايم وزاد مان ذلاك 

 .عليمعدم اهتمامها بوضع الطرق الصحيحة للت
 :ولتالفي هذه السلبيات وتجاوزها فقد روعي اآلتي 
 .على اإلرساليات أن تتيذ اليطوات السريعة في تطوير التعليم/ 1
 .على اإلرساليات أن تعتبر التعليم واجبًا أساسيًا هادفاً / 2
 .التركي  على التجمع أبهر من التركي  على التشتت/ 3
 .تدري  المدرسين المحليين/ 4
 .د الرقابة على اإلرسالياتتشدي/ 5
 .إنشاء مدار  زرا ية حكومية/ 6
 .إنشاء مدار  فوق األولية حكومية/ 7
 .إنشاء مدار  رانوية محلية/ 8
يالحر في هذه الفترة أن لعرساليات دورًا بارزًا في عدم تطوير التعليم  

وذلااك لليااالف الناشاا  بينهااا وبااين الحكومااة فااي خلطهااا مااا بااين التعلاايم 
اسة والتبشير الموجه وخاصة مان قبال اإلرسااليات اإليطالياة المقروناة والسي

بالفاشاااية والمتمركااا ة فاااي منطقاااة جناااوب الساااودان وأريوبياااا ، فعلياااه كهااارت 
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القارارات ماان جاناا  الحكوماة الياصااة بااالتعليم وتطاويره وتحجاايم اإلرساااليات 
 .تارة وتارة تكون تحت الرقابة

دف إعااادة تنةاايم أعمااال علااى ضااوء ذلااك عقاادت عاادة اجتماعااات بهاا 
البعهااات التبشاايرية التربويااة والتعليميااة حتااى يمكاان أن تتماشااى مااع أهااداف 

 .السياسة التعليمية المعلنة
م أعلناات خطااة خاصااة بتطااوير التعلاايم فااي جنااوب 1938ففااي عااام  

السودان مشتملة على أهداف اإلرساليات التعليمياة وقاد وأبا  ذلاك التوساع 
 :(1)م كاآلتي1937المدار  في عام في التعليم حتى بل  عدد 

 م1937يوضل عدد المدار  في عام (: 4)جدول رقم 
 نوع المدارس عدد المدارس

 مدار  القرى  585
 مدار  أولية للبنين 34
 مدار  أولية للبنات  18
 مدار  وسطى للبنين 3
 مدرسة وسطى للبنات 2

ن رمة أشاياء ولكهير من األسباب التي ذكرت خالل هذا العرض نجد أ 
أدت إلااى عاادم تطااوير التعلاايم حساا  مااا كاناات تبغااي الحكومااة واإلرساااليات 

لذلك فقد بقاي التعلايم رهاين الصاراعات ماا باين . بالسرعة المطلوبة والكفاءة
الحكوماااة واإلرسااااليات علاااى اختالفهاااا وهاااواجت الماااد الهقاااافي اإلساااالمي 

ماواد التاي يمكان أن والعربي واللهجاات المحلياة وتوحياد المقاررات ونو ياة ال
 .تدر  وما إلى ذلك من الصعوبات التي واجهت التعليم في جنوب السودان
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 م1956لتعليم في الفترة بعد استقالل السودان ا  
 

 تمهيد -

 التعليم الفني والتعليم التقني -

 التعليم الصناعي -

 التعليم النسوي -

 تعليم البنات -

 محو األمية -

 ةمحو األمية في الحركة الوطني -

 تجربة أم كدادة في محو األمية -

 التعليم ما قبل المدرسي بمفهومه اليوم -

 المنهج والمحتوى في لتعليم ما قبل المدرسي -

 التعليم ما قبل المدرسي في السودان -

 التعليم األساسي والثانوي -

 أنماط السلم التعليمي -

 أنماط السلم التعليمي في السودان -

 المنهج في نظام التعليم في السودان -

 لمعلم في نظام التعليما -

 تدريب المعلمين -

 تجربة المدارس النموذجية في والية الخرطوم -

 اإلدارات التعليمية الحالية -

 التخطيط التربوي السليم ودوره في التعليم -

 نظم القبول بمؤسسات التعليم العالي -

 أوجه القصور التي تواجه نظام التعليم التقليدي -

 

 

 

 

 :تمهيد
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لذي ورره السودان بعد استقالله والذي كان ساائدًا إباان إن نةام التعليم ا   
العهود السابقة كاان نةاماًا معقادًا تعقاد األنماا  القبلياة بالساودان واالتسااس 
الملحوظ في مساحة القطر وامتداده عبر مناخات متعددة شاملت الصاحراوي 

بمااا ورث تعاادد اللهجااات واللغااات التااي كاناات سااائدة . واالسااتوائي اوالسااا فناا
اصاة فااي أطرافااه ماع تعاادد الهقافااات والنعارات القبليااة واالتجاهااات والميااول خ

وغيرهااا ممااا يجعاال أماار تساايير التعلاايم صااعبًا ومنهكااًا فااي بلااد كاناات نساابة 
 .من عدد السكان% 98األمية فيه وقتمذ ما يقارب 

بما أن وضع التعلايم وبيكلتاه وتعادد مصاادره كاان لاه أببار األرار فاي  
 :ير إذ كانت هنالك أنةمة للتعليم وهيتباطؤ عملية التطو 

 .نةام التعليم في اليالوي / أ
 .نةام التعليم عبر اإلرساليات التبشيرية/ ب
 .نةام التعليم عبر المناهج المصرية ومدار  األقبا /  
 .نةام التعليم عبر المنهج القومي في المدار  الحكومية/ د
فاي ذلاك الوقات العمال وقد كان ل اماًا علاى مان يقوماون باأمر التعلايم  

 .الجاد في سبيل تطوير التعليم ووضعه في المسار الصحيل
بااان فااي التعلاايم المااوروث عنااد االسااتقالل تفاااوت فااي بيمتااه وعدالااة  

 :توزيعه في مناط  البالد الميتلفة أو بين األفراد فيالحر أن
 .التعليم بين الذكور كان أوسع وأببر عددًا في المستوعبين/ 1
 .م بين اإلناث كان محدودًا وأقل عددًا في المستوعبينالتعلي/ 2
 .انتشاراً  أبهرالتعليم في الشمال كان / 3
 .التعليم في الجنوب كان أقل انتشاراً / 4
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رقل التعليم وكهافته العالية فاي ماديريات اليرطاوم والنيال األزرق وكساال / 5
 .والشمالية

 .و في الجنوبالتعليم في دار فور لم يكن أحسن حااًل مما ه/ 6
 .ترك  انتشار التعليم األولى في اليرطوم والشمالية بصفة خاصة/ 7
وعليااه فقااد كااان التعلاايم بصااورته المشااار إليهااا ال يفااي بتطلعااات أمااة  

تحااررت ماان قيااود االسااتعمار حااديهًا تسااعى إلااى تنميااة االقتصاااد والمجتمااع 
الاذي يعااد الفاارد تم إال بتنمياة القااوى البشاارية عان طرياا  التعلاايم و تااوالتاي ال 

 .فيه استهمارًا ناجحاً 
وهاو خبيار مان اليونساكو ( عكاراوي )على ضاوء ذلاك اساتوعبت لجناة  

م أي بعااد عااامين ماان االسااتقالل وكاناات تضاام أحااد عشاار 1958فااي عااام 
 :سودانيًا وتميضت عن اجتماعات تلك اللجنة القرارات اآلتية

 .تصاية المدار  دون األولية/ 1
 .اسة األولية ست سنواتأن تكون فترة الدر / 2
 :أن تكون فترة الدراسة الهانوية على مرحلتين/ 3
 .المرحلة الهانوية العامة/ أ
 .المرحلة الهانوية العليا/ ب
 :أن تضم المرحلة الهانوية العليا نوعين من المدار / 4
 .نوس يغل  عليه الطابع األباديمي/ أ
 .نوس يغل  عليه الطابع المهني/ ب
 :يم الهانوي العالي الذي يغل  عليه الطابع المهني إلىيقسم التعل/ 5
 .فني/ أ
 .زراعي/ ب
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 .تجاري /  
 .إدخال نةام التعليم ال راعي في الري  ونةام التعليم التجاري في المدن/ 6
 .االعتناء بالتعليم الصحي واليدوي / 7
 .اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدراسة حتى المرحلة الهانوية/ 8
 .تدر  اللغة اإلنجلي ية في السنة الرابعة األولية أن/ 9
 .أن يتم التركي  في المرحلة الهانوية على العلوم والعمل التجريبي/ 11
للااذين يرغبااون فااي االلتحاااق بالماادار  األوليااة كمدرسااين علاايهم أن / 11

 .يدرسوا فترة أربعة سنوات بعد المرحلة الهانوية العامة
هانوية العامة ومدرسي المدار  الهانوية العليا على مدرسي المدار  ال/ 12

 .الحصول على درجة جامعية أو ما يعادلها
ترماي فاي مقترحاتهاا هاذه والتاي تمهال سياساة : وكانات لجناة عكاراوي  

 :تعليمية جديدة اآلتي
 .تؤدي إلى م يد من الوحدة بين الشمال والجنوب/ أ
 .تذي  الفروق بين تعليم الرجل والمرأة/ ب
 .ءم مع الةروف االقتصادية واإلدارية واالجتما يةتتال/  
لقد تم تطبي  بعضًا من هذه المقترحات المذكورة إال أن بعضها لم ير  

النور إال فترات متأخرة من تاأريأ التعلايم فاي الساودان والاذي سااده التطاور 
المتالح  في كل بنياته من مناهج وبيكلة ومحتوى تعليمي متعدد األغراض 

يتلفاااة مااان المؤسساااات التعليمياااة متدرجاااة مااان التعلااايم ماااا قبااال وأناااواس م
 .المدرسي وحتى التعليم الجامعي وما فوق الجامعي
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بان ذلك يسير جنبًا إلى جنا  ماع التنمياة االقتصاادية فاي الابالد فاي  
ميتلف الموارد والتيصصات حتى وصل التعلايم التقليادي إلاى ماا هاو علياه 

 .اليوم
قلياادي كهياار ماان أوجااه القصااور التااي أمكاان سااادت مساايرة التعلاايم الت 

تالفي بعضها في فترات متالحقة قد تكون متقاربة أو متباعدة، أماا ماا بقاي 
دون معالجاة فقااد تناولاه نةااام التعلاايم عان بعااد والااذي يعتبار نةامااًا مساااندًا 

 .الحقةلنةام التعليم التقليدي وسيوضل ذلك في فصول أخرى 
 :  التعليم الفني والتعليم التقني

بدأ في السودان منذ عهد الحكم الهنائي وذلك بإنشاء أول مدرساة صانا ية 
م، والتعلااايم الفناااي هاااو العملياااة التعليمياااة 1911عاااام  بااادأت فاااي أم درماااان

التربوية التي تحوي دراسة التقنيات عالوة على عملية التعليم العام والغرض 
ضوي تحت التعليم منها ابتساب وتطوير المهارات واالتجاهات وكل ما هو ين

العملااي ولاايت النةااري فقاا ، بمعنااى  خاار هااي كاال مااا يياا  المهنااة فااي 
 .ميتلف مناحي الحياة

أمااا مااا يعنيااه التعلاايم الفنااي هااو مواصاالة وتطااوير الدراسااة الفنيااة فااي  
 .التعليم العالي وابتساب معارف جديدة أبهر تطوراً 

 :ويهدف التعليم الفني في المقام األول إلى اآلتي 
عااااداد المتعلمااااين إعاااادادًا كاااااماًل ومناساااابًا وت وياااادهم بالمهااااارات التااااي إ/ 1

 .تساعدهم في مستقبل حياتهم الياصة وحياة المجتمع
 .فتل المجاالت للمتعلمين لمواصلة الدراسة في التعليم العالي/ 2
 .تشجيع المتعلمين على تدري  أنفسهم واالرتقاء بأدائهم/ 3
 .روح االبتكار والتجديدمساعدة المتعلمين على تنمية / 4
 :التعليم الفني يشمل األنواس التالية من التعليم 
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 :التعليم الصناعي/ 1
وهااو الااذي يتبنااى عمليااة إعااداد العمااال المهاارة مااع بااث الااروح فاايهم  

فااي القطاااس )لتطااوير مهاااراتهم سااوى أن كااان ذلااك فااي الااورش أو المصااانع 
فااي تطااوير الصااناعات  بمااا يساااعد هااذا النااوس ماان التعلاايم( العااام والياااص

البيمية الميتلفة مهال صاناعة الجلاود، النسايج، الساعف للعمال علاى تطاوير 
 .المجتمع وزيادة الدخل

 :التعليم التجاري/ 2
يهدف هذا النوس من أنواس التعليم إلعداد العاملين في المجاالت االقتصاادية 
والتجارياااة وهاااو يهااادف أيضاااًا إلاااى ساااد حاجاااة المجتماااع مماااا يحتاجاااه مااان 
المحاسبين واإلداريين والمكتبيين ومهارات الطباعة وإمكانية استيدام أجها ة 
الحاسوب مع تنوير المتعلمين بشتى النةم المالية واإلدارية ونةم المحاسبة 

 .كما ينمي في المتعلم روح تعلم لغة األرقام هم،في العالم من حول
 :التعليم الزراعي/ 3

ين يتمتعون بالوعي ال راعاي ليتمكناوا يهدف إلى خل  نوس من الم ارعين الذ
ماان تطااوير النةااام ال راعااي واإلنتاااجي، ويهاادف أيضااًا لمساااعدتهم إلدخااال 
التقنيات المتطورة والتي تساعد كهيرًا في مجال التنمية في البالد كما يحادث 
في مجاالت األبحاث ال را ية والتجارب فاي الجامعاات وفاي مشاروس الج يارة 

 .بالسودان ومشاريع إنتا  السكر
 :التعليم النسوي/ 4

يهاادف هااذا النااوس ماان التعلاايم إلااى إعااداد الماارأة السااودانية إعاادادًا         
فهاو أواًل ي ودهاا . بموجبه يمكن أن تساعد في دفع عجلة التنمية في البالد
يهااا وعلااى مجتمعهااا علبالمعرفااة وإبسااابها المعااارف والمهااارات التااي تعااود 

 .بالفائدة
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المعااارف والمهااارات هااو مااا ينطباا  علااى األساارة ماان وماان أهاام هااذه  
اإليجابيات التي ينتج عنهاا خلا  أسار متماساكة اقتصااديًا واجتما ياًا، أسار 

 .تعمل على ت ويد المجتمع بالمواطن الصالل الذي يعمل ليير مجتمعه
يحتا  التعليم الفني إلاى إمكاناات هائلاة ومي انياات ضايمة وذلاك لماا  

عاااداد الكامااال للاااورش ساااوى أن كاااان بالمااادار  أو يقتضااايه األمااار مااان اإل
الجامعااات والتاااي تحتااا  إلاااى أجهاا ة متعاااددة وميتلفااة فاااي نو ياتهااا وفاااي 

 .تصاميمها لتلبية أغراض التعليم وأهدافه
ومما يؤسف له أن التعليم الفناي فاي الساودان يواجاه صاعوبات شاتى  

المهارة وذلاك في مجاالت التقنية وفي مجال الميتصين من الفنيين والعماال 
مما أدى إلى تدهوره حتى أصبل في بعض المؤسساات التعليمياة أقارب إلاى 

 .النةري منه إلى العملي
وقد جرت محاوالت عادة فاي تطاوير التعلايم الفناي وذلاك بداياة بفصال  

إدارتاااه عااان إدارة التعلااايم العاااام، تباااع ذلاااك اساااتحداث ماااا يعااارف بالمدرساااة 
 .اعى كل ذلك ولم يفرخ عن شيءتد  الشاملة رم المدرسة الجديدة وقد

أصاابل اإلقبااال ماان المتعلمااين علااى التعلاايم الفنااي ضااعيفًا وحتااى ماان  
أولياء األمور الذين يفضلون انيرا  أبنائهم في مجال التعلايم األبااديمي وال 
يلجأون للتعلايم الفناي إال اضاطرارًا، فأصابل المتعلماون الاذين ينيرطاون فاي 

ون علااى أقاال النساا  أو الاادرجات أو ماان مجااال التعلاايم الفنااي هاام الحااائ  
يعرفون بطالب القباول المطلا  وهاو أدناى درجاة فاي نةاام القباول للمادار  

 .الهانوية
المدار  الصنا ية والمعاهد الحرفية والمدار  التجارياة والنساوية ال  

تجد أدنى دعام مان وزارة التربياة والتعلايم فاي إحيااء بيمتهاا األساساية والتاي 
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ممااا جعلهااا أقاال تااأبياًل وتهيمااة وانعكاات ذلااك علااى المتعلمااين تكلااف كهياارًا، 
 .الذين تعرضوا لعملية تساق  مستمرة وتأهيل وإعداد ضعيفين

 
 :تعليم البنات

بانت بداية تعليم البنات مع بداية دخاول المسالمين العارب إلاى الساودان إال 
د فااي انااه لاام ينتشاار ولاام يشااغل حياا ًا كبياارًا كمااا هااو الحااال فااي تعلاايم األوال

كااان قاصاارًا علااى األوالد  ى ، ويمكاان القااول أن التعلاايم فااي اليااالو ى اليااالو 
ويعاا ى ذلااك لعااادات وتقاليااد المجتمااع التااي كاناات سااائدة  نااذال والتااي تبااف 

وقاد ظال . إال فاي حااالت ناادرة للياالوى حائاًل دون التحاق وانضامام البناات 
غياار المجتمااع إلااى ذلااك إررااًا حتااى نهايااة الحاارب العالميااة الهانيااة حيااث لاام يت

، التااي كاناات المؤسسااة ى مجتمااع يشااجع ويتبنااى تعلاايم البنااات ال فااي اليااالو 
التعليميااة الوحياادة عنااد دخااول العاارب للسااودان أو حتااى فااي الماادار  التااي 
أنشاامت فااي العهااود الميتلفااة والتااي تتالاات فيهااا حكومااات متعااددة فااي حكاام 

 .السودان
. لمهدياة، الحكام الهناائيوعلى سبيل المهاال الحكام التركاي المصاري، ا 

بانات المادار  التاي أنشامت فاي هاذه العهاود خاصاة بمادار  األوالد وعلااى 
قلتها وحتى عندما أنشمت كلية غردون التذكارية وحتاى افتتاحهاا لام تلتحا  

 .م بعد نهاية الحرب العالمية الهانية1945بها فتاة واحدة إال في عام 
ورة المجتماع الاذي لام يكان بانت الحكومات في تلك العهود تتحاشى ر 

يؤمن بتعليم الفتاة لذا لم تتبن عملية إنشاء مدار  خاصة للبنات وهو أمر 
 . قد يؤدي إلى عواق  ال تحمد عبباها
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أن التااأريأ يااذكر لنااا بعااض النساااء اللااواتي تبنااين عمليااات تعليميااة  
للبنااات وللبنااين  ى وأنشااأن مؤسسااات تعليميااة فااي شااكل ماان أشااكال اليااالو 

 .فاطمة بت جابر وعائشة بت القدالأمهال 
لكن بالمقارناة ماع الفارص المتاحاة للبناين فاي التعلايم نجاد أن فارص  

 .تعليم البنات ال تساوي شيمًا يذكر
وبعد إنشاء مدار  كمبوني بواسطة القات دانياال كمباوني، وقاد ذكار  

ذلااك  نفااًا، التحقاات بعااض الفتيااات بهااذه الماادار  التبشاايرية وهاان مساالمات 
 :المنهج الدراسي بالنسبة لهن سواء بالمدرسة أو خارجها قاصرًا علىوكان 
 .والذي كان يضم كل األعمال المن لية ورعاية األسرة. التدبير المن لي/ 1
 .اليياطة والتطري / 2
 .صناعة الطواقي/ 3
فااي مجااال نةااام التعلاايم التقلياادي كاناات مدرسااة الشاايأ بااابكر باادري  

ة هي بداية تعليم البنات في السودان على النم  األولية للبنات بمدينة رفاع
م لوحدها في الساحة إلاى أن قامات 1911الحديث والتي استمرت حتى عام 

 .الحكومة بإنشاء خمت مدار  أولية في مدن متعددة بالسودان
لااي ذلااك إنشاااء كليااة تاادري  المعلمااات بأماادرمان راام مدرسااة تاادري  ي 

كلياة منتةماًا فقاد بادأت الكلياة نشااطها أولية ملحقة بها ولم يكان القباول بال
بعااد مضااي سااتة  أخرياااتبيماات فتيااات فااي البدايااة انضاامت إلاايهن خماات 

أشهر من تاريأ اإلنشااء، ويبادو أن االلتحااق بالكلياة لام يكان محاددًا با من 
 .معين تسهياًل للمواطنين وتشجيعًا لهم كي يرسلوا بناتهم إليها

إبماال المرحلاة األولياة ويساتمر بان المؤهل المطلاوب للقباول بالكلياة  
 .التدري  لمدة عام رم بعد ذلك تعمل المتدربة كمعلمة بالمدار  األولية
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رمانياة وساتين )بمرور ال من ت ايدت أعداد المعلمات حتى أنه أصابل  
 .(1)(م1931معلمة في عام 

بمااا أن أعااداد الماادار  ت اياادت تبعااًا لااذلك فااي ماادن كهياارة بالسااودان  
درمان واليرطوم، كما أنشامت مادار  اإلرسااليات فاي أنحااء وخاصة في أم 

 :متفرقة من البالد شملت المدن التالية
اليرطاااوم، أم درماااان، اليرطاااوم بحاااري، ود مااادني، عطبااارة، باااور، اللياااري، 

 .وهيبان بجبال النوبة، إضافة للمدار  التي سب  إنشاالها
مدرساة  216م كاان عادد مادار  البناات 1956في بداية االساتقالل ) 

مااان % 37تلمياااذة أي بنسااابة  34151فاااي أنحااااء الااابالد الميتلفاااة تضااام 
 .1)(مدار  البنين تقريباً 

أخااذت عمليااة إنشاااء ماادار  للبنااات فااي ارتفاااس مسااتمر حتااى بلاا   
: المصدر)تلميذة  126477مدرسة تضم  616م 68/1969عددها في عام 

 (.اإلحصاء التربوي وزارة التربية والتعليم
دات وتقاليد المجتمع نحو تعليم البنات والتساب  الواضال إن لتغير عا 

فاااي تعلااايمهن أدى إلاااى ازديااااد األعاااداد المنسااابة مااان البناااات للمؤسساااات 
التعليميااااة حتااااى أصاااابل عااااددهن اآلن يضاااااهي إعااااداد البنااااين فااااي نفاااات 

 .المؤسسات التعليمية
وقاد عنيات االسااتراتيجية الشااملة لقطاااس التربياة والتعلاايم فيماا يياا   
 :يم البنات باآلتيتعل

                                     

سيييعاد هبيييرا يم تيسيييى، تعلييييم الفتييياة السيييودانية بيييين التمييييين والتميييين، الخرطيييوم، الطبعييية األوليييى،  (1)
 .21م، ، ص 2112نوفمبر 

 .24سعاد هبرا يم تيسى، مرجع سابق، ص  (1)
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م والعمل على إل اميته بحلول 1995تعميم التعليم األساسي بحلول عام / 1)
 (.سنوات 6)م بحيث يستوع  جميع األطفال في سن التعليم 1998عام 
م 2111خفااض معاادالت األميااة بااين الكبااار بحيااث تاانيفض بحلااول عااام / 2

جاراء تياايض مع التأبيد على محو أمياة النسااء، وذلاك إل% 11إلى نسبة 
 .في التفاوت القائم حاليًا في معدالت األمية بين الذكور واإلناث

توسااايع نطااااق التربياااة األساساااية مااان خاااالل التوساااع فاااي التعلااايم قبااال / 3
القاار ن الكااريم وماان خااالل التعلاايم غياار النةااامي لتمكااين  ى المدرسااي وخااالو 

محققاة للحياااة األفاراد واألسار ماان نيال المعااارف وابتسااب المهاارات والباايم ال
الكريمااة عباار كافااة القنااوات التربويااة المتاحااة والعماال علااى تعميمهااا بحلااول 

 .م2111عام 
النهوض بالمساواة في فرص التعليم بإعطاء عناية خاصاة للفماات التاي / 4

لم تنل حةها كاماًل من اليدمات التعليمية المتاحة وبالقضااء علاى التفااوت 
 .م2111ل عام بين الجنسين في فرص التعليم بحلو

تحساااين نو ياااة التعلااايم األساساااي بتااادري  المعلماااين ورفاااع مساااتواهم / 5
 .(1)(األباديمي وتوفير الكتاب المدرسي وتحسين البيمة المدرسية

رغم ما شامل التعلايم األساساي فاي مجاال تعلايم البناات مان إيجابياات  
وبالااااذات فااااي األعااااداد الكبياااارة ماااان البنااااات المسااااتو بات إذ بلاااا  عااااددهن 

إال انااه ( م98/1999إدارة اإلحصاااء التربااوي فااي العااام )تلميااذة  1371653
من المؤسف أن ما جاء فاي بناود االساتراتيجية الماذكورة لام يار الناور حتاى 

 .في والية اليرطوم
 

                                     

 .الخرطوم -م1992االستراتيجية الشاملة لقطاع التعليم،  (1)
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 :محو األمية
محو األمية رافد من روافد التعليم األساساي فاي الساودان، والمقصاود بمحاو 

أو مان  ، ة أي القاراءة والكتاباة، تعلايم الكبااراألمية هو محو األمية األبجديا
. عااام 14 -6هاام فااي ساان أبباار ماان ساان االسااتيعاب فااي التعلاايم النةااامي 

عاماًا وعلياه  45 – 15والفمة المستهدفة هي التاي تتاراوح أعمارهاا ماا باين 
فهي تضم أطفاااًل ياافعين وتضام كباار السان مانهم والعااطلين عان العمال أو 

ظااروفهم االجتما يااة أو االقتصااادية ماان االنضااواء المعااوقين أو ماان حالاات 
 .التعليم التقليدي نسميه هناتحت مسيرة التعليم النةامي وهو ما 

مناذ دخاول العارب ( محاو األمياة)وقد بدأت مسيرة التعليم تحت االسم  
المسلمين الساودان واساتقرارهم علاى ضافاف النيال، أشاير إلاى ذلاك مسابقًا، 

يتناول إلى جان  حفر القر ن الكاريم عملياة  الوى اليونسبة ألن التعليم في 
مراب ًا لمحو األمياة وانتشارت هاذه  ى تعلم القراءة والكتابة فقد اعتبرت اليالو 

 .في جميع ربوس السودان وفي فترات متالحقة ى المراب  بانتشار اليالو 
ومما يذكر في التأريأ أن من أوائل اليالوي التي عنيت بمحو األمية  

ااال)خلااوة الشاايأ  فااي السااودان فااي عهااد الفااونج والتااي كااان لهااا ( حمااد النحت
ونذكر أيضاًا خلاوة أموناة . األرر الكبير في محو أمية أعداد كبيرة من النا 
وقااد ذ باار أن ( مهياارة باات عبااود)باات عبااود وهااي شاابيقة الشاااعرة الشااهيرة 

أمونة بت عباود كانات مان النسااء الصاالحات والتاي كتبات المصاحف كااماًل 
ها، وكان لهذه اليلوة دور فاعل في محو األمية  ناذال عاالوة علاى بي  يد

 .أدوار اليلوة المعروفة دينيًا واجتما ياً 
خطا التعليم عن طري  نةام محاو األمياة وتادر  وانتشار لكان بطريقاة  

بدائيااة تقليديااة لاام تفاارخ عاان تعلاايم أعااداد  كبياارة ماان النااا   نااذال وذلااك 
ماان زراعااة ورعااي كمااا أنااه لاام تكاان هنالااك النشااغالهم بااأمورهم االقتصااادية 
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الدافعياة فاي المجتمعاات القائماة حينهااا نحاو التعلايم طالماا أن شاييًا واحاادًا 
يمكاان أن يقااوم بكاال أ باااء مجتمعااه فيمااا يياا  التعلاايم ماان قااراءة وكتابااة 
واألمااور الدينيااة التااي يتطلااع إليهااا المجتمااع فااي ذلااك الوقاات والمتعلقااة فااي 

اليمسة وبعض الفتاوى فاي المساائل المتعلقاة بحيااة  الغال  بأركان اإلسالم
 .المجتمع المحدودة أصالً 

 :محو األمية في الحركة الوطنية
منااذ بدايااة الحركااة الوطنيااة والمتمهلااة فااي مااؤتمر اليااريجين، باادأ االهتمااام 
واضحًا جلياًا بمحاو األمياة إذ أناه تقارر أن ال حيااة كريماة وتطاور فاي حيااة 

إال عاان طريا  التعلاايم وخاصاة محااو أمياة المااواطنين المجتمعاات الساودانية 
الاذين يمهلاون العماود الفقاري فاي إدارة بالدهام وتنميتهاا والنهاوض بهاا إلاى 

 .مصاف األمم المتحضرة
م تم إنشاء أول مرك  لمحاو األمياة فاي الساودان فاي 1946ففي عام  

عان ، وكاان مركا ًا تيصصايًا ييتلاف (1)بمنطقاة النيال األبايض( أم جر)قرية 
. ضاام المركاا  رالرااة فصااول فقاا . ذلااك الاانم  الااذي كااان قائمااًا فااي اليااالوي 

تحاات إشااراف أحااد ( باال واحااد يعلاام واحااد)باناات تااتم فيهااا الدراسااة بطريقااة 
 .األساتذة الميتصين

 :وكانت األهداف التعليمية تتمهل في اآلتي
 .نتعلم ون رس/ أ
 .نتعلم ونصنع/ ب
 .للنساء -نتعلم وندبر/  

                                     

 .م2115الخرطوم  -جلس القومي لمحو األميةالم (1)
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اف علاااى نحاااو ال يفصااال الماااتعلم عااان طبيعاااة عملاااه صااايغت األهاااد 
وتطلعاته و ماله فكانت عملية التعليم تتم في الوقت اإلضافي وحس  طبيعة 

 .حياة المجتمع
بان معهد التربية ببيات الرضاا هاو الراعاي لاذلك المركا  المتمهال فاي  

مكت  تعليم أنشأ لذلك الغرض خصيصًا، رم اتسعت رقعة التعليم عان طريا  
حو األمية فتيطى مكت  التعليم ببيات الرضاا إلاى الج يارة وذلاك فاي نةام م

اليمسااينات ماان القاارن الساااب  حيااث توجااد كهافااة عاليااة تتمهاال فااي جمااوس 
الم ارعين وأسرهم وعليه تطور المكت  إلى إدارة تابعة لوزارة المعارف  ناذال 

ت لهاا وذلك مع بداية الحكم الوطني والتي أصبح( إدارة تعليم الكبار)سميت 
وكاان ( مجلاة الصابيان)برامجها ومناهجهاا وكجا ء مان تلاك البارامج صادرت 

وهاو األساتاذ دمحم ( عماك تنقاو)من محرريها الشيصية المشاهورة والمألوفاة 
 .عهمان تنقو من سكان الجنينة وكان قبلها طالبًا في معهد بيت الرضا

ورت مع مرور الوقت واتساس رقعة نةام التعلايم فاي محاو األمياة تطا) 
وتحت هاذا االسام أصابل الهادف ( المجلت القومي لمحو األمية)اإلدارة إلى 

قوميًا واعتبر هذا المجلت مؤسسة مستقلة ويقصد بذلك أن المؤسسة غيار 
تابعااة لااوزارة التربيااة والتعلاايم لكاان وزياار التربيااة والتعلاايم هااو رئاايت مجلاات 

 .(1)(يةإداراتها غير أن مي انيتها تعتمد مباشرة من وزارة المال
 :عضوًا وكان من مهام هذا المجلت 44بان المجلت يتكون من  
 .وضع السياسات العامة للتعليم/ أ
 .إجازة البرامج/ ب

                                     

مقابلييية،  -الخرطيييوم -عبيييد العنيييين عبيييد اللطيييين عثميييان، أمانييية المجليييس القيييومي لمحيييو األميييية (1)
 .م2115
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 .متابعة األمانة العامة في أدائها/  
 :وينقسم المجلت فنيًا إلى

 .األمانة العامة ومقرها مدينة اليرطوم/ 1
 .ينة شنديومقره مد –مرك  تدري  قيادات محو األمية / 2
تم اختيار مدينة شندي بعد أن زار البالد وفد من اليونسكو وقد راعى  

 :الوفد في مدينة شندي اآلتي
 .فيها مالمل القرية/ 1
 .فيها إمكانات المدينة/ 2
 .تتمي  بشيء من الوعي/ 3
 .إمكانية وسهولة التنقل منها وإليها/ 4
اناة المجلات القاومي أم –عبد الع يا  عباد اللطيا  / وقد أفاد األستاذ 

 ( :م  2115)  لمحو األمية بالمعلومات التالية في المقابلة المذكورة
 - سااانة 45 -15عااادد األمياااين اآلن فاااي الفماااة المنتجاااة فاااي األعماااار / أ)

 .أمي 7925611
 - سااانة 14– 9عااادد األمياااين فاااي الفماااة الغيااار منتجاااة فاااي األعماااار / ب

 (.يافع في سن المدرسة)أمي  312511
 .ألف أمي 15األميين في الجيش الشعبي من اليافعين فق   عدد/  
 .تتمرك  األمية بكهافة عالية في دار فور وجنوب السودان/ د
قاماات حااوالي خماات حمااالت قوميااة لمحااو األميااة منااذ نشااأتها وحتااى   

م، والتااي 1996 -1992اآلن وكاناات  خاار الحمااالت فااي الفتاارة ماان العااام 
ماان الفمااة العمريااة المنتجااة وكاناات  اسااتهدفت حااوالي عشاارة ماليااين شااي 
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وتميضت الحملة بيفاض تلاك النسابة فاي عاام % 71.9نسبة األمية بينهم 
 %.47.8م إلى 1996

 :يع ى عدم النجاح لتلك الحمالت إلى
 .عدم الحما  من الدولة في مجال التمويل/ 1
فتااااااور الدافعيااااااة لاااااادى الدارسااااااين لةااااااروفهم الحياتيااااااة االقتصااااااادية / 2

 .(1)(واالجتما ية
 :م1996تجربة أم كدادة في محو األمية 

تعتبر تجرباة أم كادادة مان أنجال التجاارب المعاصارة فاي مجاال محاو األمياة 
ألااف دار  ساايرت لهااا كاال اإلمكانااات الالزمااة  197فهااي حملااة اسااتهدفت 
د دافعيااه كبياارة لاادى الدارسااين لعقبااال علااى الدراسااة وقااد والتحفياا  الااذي ول اا

ألاف دار  تام تياريجهم رساميًا ومنحاوا  176ياة تمكنت الحملة من محو أم
 .شهادات دراسية

 :ومما ساعد على هذا النجاح
جهاال المنطقااة وسااكانها بالحياااة الحضاارية والقااوانين وعاادم الااوعي ممااا / 1

ساااعد فااي إرساااء قواعااد وإنفاااذ بعااض القااوانين التااي ال يمكاان تنفيااذها فااي 
لااى االنصااياس لفواماار تقاادمًا وو يااًا ممااا ساااعد النااا  ع أبهاارمواقااع أخاارى 

 .حتى تمكن القائمون على اليطة من تنفيذها بالنسبة المذكورة
 .تحفي  المدرسين وتشجيعهم/ 2
 .اإلعفاء من الضرائ  الياصة بالقطعان/ 3
 .تسيير الفرق الشعبية إلظهار سلبيات األمية في المجتمع والتغني بها/ 4
 .األرض فق  استغالل اإلمكانات المتاحة مهل الكتابة على/ 5

                                     

 .م2115عبد العنين عبد اللطين، مرجع سابق،  (1)
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نسااابة لنجااااح التجرباااة فقاااد اتياااذها المجلااات القاااومي لمحاااو األمياااة  
. خطواته في برامج محو األمياة المقبلاة بإتباسأنموذجًا يمكن االستفادة منه 

عباد الع يا  عباد اللطيا  إلاى أن هاذه التجرباة أصابحت / وقد أشاار األساتاذ
 .تجربة عالمية في مجال محو األمية

م خطاااة جديااادة لمحاااو األمياااة 2115 – 2111وضاااعت فاااي الفتااارة ) 
مليون أماي فاي الساودان تام التيطاي  لهاا وصاياغة برامجهاا  11استهدفت 

ون حملاة قومياة إال أن الحملاة لام تار الناور وذلاك تكاعلى أساا  اتحاادي ل
. لعاادم االهتمااام بهااا وتمويلهااا وماان راام إنفاااذ برامجهااا كمااا هااو ميطاا  لهااا

والئيااة لاام تسااتطع الواليااات البيااام  نتيجااة لااذلك القصااور حولاات إلااى حملااة
بإنفاذها على الوجه األبمل وذلاك لعمكاناات المالياة الضاعيفة فيرجات هاذه 
اليطااة القوميااة ماان دائاارة الحملااة الشاااملة إلااى باارامج محااددة فااي أمااابن 

 .(1)(محددة وباستهداف أعداد محدودة ولمدة محدودة
ت الوزارياااة م أدخااال نةاااام محاااو األمياااة ضااامن اإلدارا2113فاااي عاااام  

الميتلفااة وهااو نةااام ظااال ساااريًا حتااى اليااوم وقاااد لقااي التشااجيع والتحفيااا  
الالزمااين للسااير بااه قاادمًا وممااا ساااعد علااى ذلااك بعااض القاارارات واليطااوات 

 :التي تم اعتمادها لمكافحة األمية في داخل اإلدارات الميتلفة منها
 .إدخال اليدمة الوطنية في مجال محو األمية/ 1
معلمي اليدمة الوطنياة بالمادار  فاتل فصاول لمحاو األمياة  فرض على/ 2

 .بمدارسهم
استيدام مشروس محاربة البطالة بين اليريجين وهو مشروس تاابع لاوزارة / 3

ألاف جنياه فاي الشاهر كماا  111الرعاية االجتما ياة بمانل كال خاريج مبلا  

                                     

 .م2115الخرطوم، مرجع سابق،  –المجلس القومي لمحو األمية  (1)
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هاياة تقوم الوزارة بتقديم دعم مالي ألي مشروس استهمار يقدمه اليريج في ن
فتاارة عملااه فااي مجااال محااو األميااة كمااا يماانل اليااريج شااهادة إعفاااء ماان 

 .اليدمة الوطنية
 .إلغاء معسكرات ع ة السودان وتحويل كل إمكاناتها لبرامج محو األمية/ 4
التجديدات التربوية في مجاال طارق التادريت مان األبجدياة التاي تحولات / 5

ما   باين األبجدياة والكلياة رام إلى الطريقة الكلية رم إلى طريقة أخرى هاي ال
 .األسالي  الحديهة تبعًا للتطور في مجال التكنولوجيا

وهي طريقاة تحليال الساورة آلياات وتحليال ( اقرأ باسم ربك)ابتداس طريقة / 6
 .اآليات لكلمات رم تحليل الكلمات لحروف حتى تسهل عملية التعلم

لمناقشة وتبادل طرح بعض المواضيع التي تي  الدارسين في حياتهم ل/ 7
ر)اآلراء وذلك ببيادة أستاذ يعرف با   (.الميسِ 

استيدام الطريقة القرائية الحديهة فاي محاو األمياة هاي فترتاان دراسايتان / 8
 :في العام مدة كل فترة ستة أشهر ويدر  فيها اآلتي

 :الفترة األولى/ أ
 .يمنل للدار  -مقرر من كتابين / 1
 .للمعلم يمنل –مرشد التربية اإلسالمية / 2
 :الفترة الهانية/ ب
 .يمنل للدار  –والرياضيات ( الج ء األول والهاني)القراءة المفيدة / 1
 .للمعلميمنل  –مرشد التربية اإلسالمية / 2
 :مرحلة المتابعة/ 2
طباعاااة وتوزياااع كتيباااات صاااغيرة تحاااوي بعاااض المواضااايع التاااي تهااام  

 .الدارسين تمكنهم من متابعة ما درسوه
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برامج محو األمية بمهن وحرف مدرة للادخل مهال اليياطاة وصاناعة رب  / 3
 .الحلويات

ت مان فعاليتهاا   هنالك سلبيات واجهت مسيرة بارامج محاو األمياة وحاد 
 :نذكر منها

الضااغو  االقتصااادية وأولويااات الواليااات للصاارف علااى التعلاايم النةااامي / أ
إلااى وضااع  ممااا أدى. ماان مااوارد الاادخل فااي الواليااة% 61والااذي يصاال إلااى 

 .برامج محو األمية في مرات  متأخرة ماعدا بعض الواليات الغنية
 .عدم توفر الدافعية لدى الدارسين لةروفهم االقتصادية واالجتما ية/ ب
 .النةرة االجتما ية السلبية للدار /  
 .ال يوجد بيكل وظيفي للعاملين في مجال محو األمية/ د
 .ن بالكوادر المؤهلة للعملعدم االهتمام من كبار المسمولي/ ها
 متى تنتهي برامج محو األمية القرائية في السودان؟-
عبااد الع ياا  عبااد اللطياا  أمااين عااام المجلاات / سااؤال وجااه لفسااتاذ 

 :القومي لمحو األمية وتعليم الكبار وكانت إجابته كاآلتي
 . فرت كل المتطلباتتو م إذا 2111بنهاية عام / 1)
 (.دابار)  قرار مؤتمر م بموج2115بنهاية عام / 2
م اعتمادًا على تنفيذ وتطبي  المعطيات الجديدة مهال 2118بنهاية عام / 3 

 .(1)(اليدمة الوطنية وغيرها
فصاااًل  36وفااي تطااور جديااد لباارامج محااو األميااة فقااد باادأ فااي إنشاااء  

لمحااو األميااة، وذلااك ألول ماارة منااذ إنشااائها، فااي بعااض الماادار  وساااحات 

                                     

 .م2115ين، مرجع سابق، عبد العنين عبد اللط (1)
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أن تكون فصول متعددة األغراض إال أنها تابعة لمحو  المساجد العامة على
 .األمية
بما تمت اتفاقية أخرى مع البنك اإلسالمي للتنمية إلنشاء ستة مراب   

 :متكاملة لمحو األمية وقد بدأ إنشاء
 .مراب  في اليرطوم 4 -
 .مرك  واحد في شندي -
 .مرك  واحد في الج يرة -
لهام  أصابلداياتاه حتاى من الاذين خاضاوا مضامار محاو األمياة مناذ ب 

 :شأن على مستوى العالم العربي كيبراء في هذا المجال من السودانيين
 .محجوب أبشر/ األستاذ/ 1
 . الشيأ محمود/ األستاذ/ 2
 .هاشم أبو زيد الصافي/ األستاذ/ 3
 .أحمد ال ين صغيرون . د/ 4
 .قرنبع. د/ 5
 -لاااايم الكبااااارالمجلاااات القااااومي لمحااااو األميااااة وتع) دمحم زايااااد بركااااة. د/ 6

 (.اليرطوم
 :التعليم ما قبل المدرسي بمفهومه اليوم

سانوات  6 – 4هو رافد من روافد التعليم األساسي ويقاع فاي الفتارة العمرياة 
وهو مرحلة التعليم التي تسب  مرحلة األسا  وتعتبار مرحلاة إعاداد للتلمياذ 
فاي  وتمهيدي للدخول في التعليم األساسي الذي يستوع  األطفال ممان هام

 .سن السادسة فما فوق 
هاذه المرحلااة تعتبار مرحلااة الطفولاة المبكاارة وفيهاا يكااون الطفال أبهاار  

قابلية للتغير والتأقلم النفسي والبيمي، ففي هاذه المرحلاة يصابل مان الساهل 
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تشكيل شيصية الطفل بما يمكن غرسه من أوجه رقافية أو تعاليم دينياة أو 
مقدرة فائقة للتعلم فهي مرحلة إذا ماا سلوكيات اجتما ية وفيها يبرز الطفل 

أمكاان اسااتغاللها ماان قباال التربااويين تساااعد كهياارًا فااي بناااء شيصااية الطفاال 
واليرو  باه مان الذاتياة إلاى المجتماع حياث يادرل معااني التعااون والتفاعال 
االجتماعي وتتغير نةرته ألفراد المجتمع مما يدفعه الحترامهم واحترام النةام 

 .عالسائد في المجتم
في هذه المرحلاة يمكان تنمياة الماوارد اللغوياة لادى األطفاال وتهيماتهم  

 للمهمات التعليمية الصعبة الالحقة إذ أن الفترة تتمي  بالنمو العقلي السريع
وعلياااه فاااإن كااال العملياااات وأنجاااع حياااث تكاااون عملياااة االساااتيعاب أسااارس  ،

ل في هذه وتنضج مع ابتمال نضو  العق ترسأالمعقدة من مجاالت المعرفة 
إذا اساااتهمر الطفااال هاااذه المرحلاااة تربوياااًا . الفتااارة العمرياااة مااان حيااااة الطفااال
إذ أنااه يمكاان أن يجااد لااه  ، تفاااعاًل فيااه وأبهاارساايكون أقاارب ماان مجتمعااه 

ويصابل إيجابياًا  ، موضعًا فيه وتشجيعًا يساعده في بنااء قدراتاه وشيصايته
 .ال حول له وال قوةفي مناحي سلوكه الميتلفة بدل أن يكون سلبيًا مهمشًا 

بناء على ذلك فإن مرحلة التعليم ما قبل المدرسي وهي مرحلة رياض  
األطفال تعتبر مان أهام المراحال فاي حيااة اإلنساان المفياد لنفساه ولمجتمعاه 

يعتباار  أرناءهاااوأن االهتمااام بااالفرد . فااي ميتلااف أنمااا  المعرفااة أو الساالول
وذلااك ألن  ، والمجتمعااات ماان أهاام المعااايير التااي يقااا  بهااا تحضاار األماام

ساليمة تمكانهم مان  و األطفال يج  أن يواجهوا المستقبل باساتعدادات قوياة
قابليااة  أبهاارالرقااي بمجتمعاااتهم إلااى مصاااف المجتمعااات المتحضاارة ويكونااوا 

لتحمااال المساااموليات االجتما ياااة والتاااي يمكااان أن نليصاااها فاااي اليطاااوات 
 :التالية
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 . داب السلول/ 1
 .لنفتاالعتماد على ا/ 2
 .المشاركة/ 3

 :المنهج والمحتوى في التعليم ما قبل المدرسي
يهتم المنهج أساسًا باألنشطة الميتلفة والتي تتماشى ماع قادرات واتجاهاات 

فالمنهج يهتم بكل األنشاطة التاي تمكان . األطفال حس  الفروق الفردية لهم
 :الطفل من

 .استيدام أطرافه وحواسه/ 1
 .سية في جوان  اللغة والفن والرياضيات والعلومتنمية المفابيم األسا/ 2
 .تنمية المفابيم المتعلقة بالنواحي اليلبية واالجتما ية والصحية/ 3
يستيدم المنهج الكتيبات الصاغيرة الجذاباة للطفال والتاي تحتاوي علاى  

عادة مفااابيم بمااا تحويااه ماان قصاا  ومعلومااات ميتلفااة عاان أشااياء تتعلاا  
والتي تساعده كهيرًا في إطالق العنان لييالاه  ، يةببيمة الطفل وبحياته اليوم

تااتم العمليااة التعليميااة بوجااود معلمااة  .وتساااعده فااي تعلاام القااراءة والكتابااة
متيصصاااة فاااي مجاااال ريااااض األطفاااال ممهلاااة لفموماااة واألسااارة، حياااث أن 
المعلمة تقوم بدور عةايم فاي ابتشااف اساتعدادات كال طفال ومان رام العمال 

 .تجاهاته وتسييرها في المسار السليمعلى تنمية قدراته وا
المعلمااة فااي رياااض األطفااال غالبااًا مااا تكااون لصاايقة بالطفاال جاااه ة  

لمسااعدته وتقااديم النصال واإلرشاااد لاه بطريقااة يساتوعبها وال يتضااجر منهااا 
وهاي تقاوم بمهامهاا التربوياة والتاي يمكان  ، (ماما)حتى تستح  أن تنادى با
 :أن تنقسم إلى قسمين

 .نشطة من لع  وقص  وأدوات تعليميةقسم األ / 1
 .الكت  الياصة باألطفال/ 2
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وفاي تعااطي العملياة التربوياة لهاؤالء األطفاال يجا  أن تادرل المعلماة  
اليصااائ  التااي يتمياا  بهااا أطفااال مرحلااة التعلاايم مااا قباال المدرسااي وهااي 

 :تتمهل في
 .اليصائ  االجتما ية واالنفعالية/ 1)
 .اليصائ  الجسمية الحركية/ 2
 .(1)(اليصائ  العقلية والمعرفية/ 3
وكنتائج لهذه المتابعة اللصيقة مع تسايير اليبارات التربوياة فاي هاذا  

يمكن أن يحق  تعليم هذه المرحلة  ، المجال من جان  المعلمة المتيصصة
 :بالنسبة لفطفال اآلتي

 .تحقي  النمو الشامل للطفل/ 1
 .تعلم مهارات جديدة/ 2
 .بين الطفل واألسرة والمجتمعتقوية الرواب  / 3
توساايع ماادارل األطفااال وإتاحااة الفاارص لنمااو خبااراتهم الذاتيااة فااي جااو / 4

 .مشبع بالح 
 .تعلم الطفل أن يعبر عن نفسه بحرية/ 5
 .حصول الطفل على معةم خبرات التعلم في هذه الفترة/ 6
 .تقوية خاصية وطريقة المالحةة في التعلم/ 7
 .مل الجماعيتعلم الطفل كياية الع/ 8

                                     

بلقيس بت هسيماعيل، دراسيات تربويية ، المركين القيومي للمنياه، والبحيث التربيوي، بخيت الر يا،  (1)
 .م2115، يونيو 12العدد 
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انتشرت مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي في جمياع أنحااء الساودان  
وأصاابحت ماان األهميااة بمكااان حتااى أن قبااول التالميااذ فااي مرحلااة األسااا  

 .يشتر  هنا في والية اليرطوم إبراز شهادة التعليم ما قبل المدرسي
هنال عادد  أصبلبما تعددت رياض األطفال الحكومية والياصة حتى  
نهااا فااي كاال حااي ماان أحياااء المدينااة وأضااحى التنااافت فيمااا بينهااا ساامة م

 .حضارية بما توفره من إمكانات وبما لها من م ايا لكس  م يد من األطفال
تعااادد )وقاااد أسسااات بعاااض المؤسساااات التعليمياااة الياصاااة بطريقاااة  

دور حضانة، رياض أطفال، تعليم : أي أن المؤسسة تشتمل على( األغراض
رااانوي ، كاال علااى حااده ممااا يجعاال الفاارد يالحاار أن رياااض أساسااي، تعلاايم 

األطفااال أو التعلاايم مااا قباال المدرسااي أصاابل جاا ءًا هامااًا ماان بيكلااة مناااهج 
 .التعليم في السودان

بعاد االنتشاار الملحاوظ لرياااض األطفاال وإباداء االهتمااام بهاا مان قباال  
بااإدارة  األسار والمسامولين فااي الدولاة فقاد تاام إنشااء إدارة خاصاة بهااا تعارف

التعلاايم مااا قباال المدرسااي والتااي قاماات بوضااع مناااهج خاصااة بهااا وبيكلااة 
إداريااة هرميااة إداريااين ومااوجهين ومعلمااين إلااى جاناا  مي انيااة مشااتقة ماان 

 .مي انية التعليم العام
 :التعليم ما قبل المدرسي في السودان

م قبل عامين من الدخول لمدرسة األسا  كان 1991بدأ بقرار في نوفمبر )
ابع للحكوماات المحليااة تقاوم باه البلااديات كتارف اجتمااعي، راام تحاول إلااى تا

الشباب والرعاية االجتما ية رم تعلايم الكباار رام الفالحاة والتغذياة، رام أخيارًا 
يااض لر  للعمال كمشارفاتللسايدات  خدمة تقدم باعتبارهاالرعاية االجتما ية 

 .ألطفالا
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  الجالياااات أو لساااودان عااان طريااادخااال التعلااايم ماااا قبااال المدرساااي ل 
،بداياة بج ياارة أم الوافاادين مان التجاار والمهاجرين وعان طريا    اإلرسااليات
 . بدأته إحدى األوروبيات بإنشاء روضة هنال -وبدأ كعمل يقنن جر ، 
وساااهم الحكاام الشااعبي المحلااي فااي ذلااك بإنشاااء ميااادين عامااة، بهااا  

. فاي الميادانغرفاة صاغيرة  وبعض المتطلبات األخرى مهل بنااءلع  وأدوات 
م وحتاااى 1998لكااال معلماااات ريااااض األطفاااال مناااذ   تااادريت التجوياااد ب بااادأ
م يستمر تجويد الجا ء شاهرًا كااماًل ولكان بعاض المعلماات يةللان فاي 2115

فااي هااذه الساانوات  وتاام  ، تهناالتجويااد حتااى ماادة أربعااة ساانوات حساا  قاادر 
فاااي جااا ء  4324فاااي جااا ء عااام و  أبملااان التجوياااد معلماااة 16291تياااريج 
 . (1)(ارلتب

الياصاة باالتعليم ماا قبال  واإلحصااءاتوفيما يلاي ناورد بعاض النقاا  
   -:المدرسي بالسودان

 -معلماة 596عادد المعلماات  –روضاة  198: عدد الرياض الحكومياة/ 1)
 .المؤهل نجاح رانوي أصبل اآلن جامعي

 4786عاادد المعلمااات  -روضااة خاصااة 1629: عاادد الرياااض الياصااة -
 .اح رانوي أصبل اآلن جامعيمعلمة المؤهل نج

 . موجه 222: التوجيه الفني/ 2
 .خمسة إداريين في كل محلية من المحليات السبعة: اإلداريين/ 3
( والية اليرطوم فقا )م 1993م وعمل به 1992وضع في عام : المنهج/ 4

ماانهج موحاد لكاال السااودان  العمال جااار لوضاع . ولايت فااي الساودان عامااة
ماانهج اليرطااوم وقااد طاارح ،  التكنولوجيااا الحديهاة وسااائ   ،تسااعد فااي ذلااك

                                     

 .م2115أ مد فضل السيد، هدارة التعليم ما قبل المدرسي، والية الخرطوم، مقابلة  (1)
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المقتارح أن يقسام  مان وكان ، كل المواقع في السودان   للعمل به في اآلن
 .المنهج لوحدات إال أن ذلك لم يتم

ويااوزس لجميااع أنحاااء  واليااة اليرطااومبيطبااع  ، فهااو الكتاااب قومياااً  يعتباار/ 5
 السودان  

       . (عملي) ينالمعلمتدري  ل امصدر  يعتبر الكتاب/ 6
وضعت بعض المناهج في الواليات األخرى لكنها لم تستمر مهلما استمر / 7

 .منهج والية اليرطوم
فااي  ، يوماااً  ( 45 – 31 ) دورات تدريبيااة قصاايرةلاا تماات عمليااة تاادري / 8

  . بورتسودان ومدني
 .اليبرات التدريبية متوفرة/ 9
ء وتادري  علاى التحادث باللغاة التدري  في اإلباداس والمهاارات والاذكا /11  

 .العربية المبسطة
ه شابي وهاو. كالمعااقين  ، الحااالت الياصاة  استيدم قيا  الاذكاء فاي/11

 .مدار  الموهوبين اآلنبما هو معمول به في 
 .فالتقويم سلوكي وأباديمي –هنالك مراقبة سلوكية في الروضة / 12
اال سن أربعاة سانوات يقبل له األطفال من  –المنهج يغطى في عامين / 13

فأصاابل  ماان ساان رالرااة ساانوات ونصااف وذلااك نتيجااة لتغياار ساان   أنااه تغياار
 .القبول إلى خمسة سنوات ونصف في المدار  الياصة

أصاابل االهتمااام بالطفاال مشااترل ماان ماادر  مدرسااة األسااا  وماادر  / 14
 .الروضة
لاة أعيد نةام السجل الترابمي وهو يبدأ من السجل المبدئي بدراسة لحا/ 15

 .الطال  األسرية والعضوية وغيرها
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هنال التقرير النهاائي وهاو فاي نهاياة العاام الدراساي والاذي يمكان أن 
 . به الطفل مو يق  
 :تعيين المعلمات بموج  المؤهالت اآلتية يتم/ 16
 .علم نفت في شهادة بكالوريو / 1
 .االجتماس في شهادة بكالوريو / 2
 .لرياض األطفا في شهادة بكالوريو / 3
 .بل التيصصات  ،تربيةل في ا شهادة بكالوريو / 4
 .تعين المعلمة خريجة الجامعة في الدرجة الهامنة/ 17
 .االختيار  نايتم التعيين عن طري  لج/ 18
  -:يج  توفر الشرو  اآلتية للتقدم إلقامة روضة أطفال خاصة/ 19
يكااون علااى الشااهادة السااودانية أو أن  اأن يكااون صاااح  الروضااة حااائ  / 1

  .ذو خبرة كافية معلمًا 
 .يقدم الطل  إلدارة التعليم ما قبل المدرسي/ 2
 :اآلتي على الطال  أن يوفر/ 3
 .مكان الروضة بالمواصفات المطلوبة/ أ
 .بيمة الروضة السليمة/ ب
 .بنجاح على األقل أبمال المرحلة الهانوية المعلمة المدربة/  
 .سنوي  لتدري    أن تيضع المعلمة/ د
فصال المعلماة مان األساباب يترتا  علياه  ال ياب لمدة عامين ألي سب / ها

 .عن العمل
 (1( ).تطبي  وتنفيذ المنهج كامالً / و
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 :  التعليم األساسي والثانوي 
، تعلايم األساا  مرحلاة  ، يقصد بالتعليم األساسي التعليم ماا قبال المدرساي
التاي تلاي مرحلاة التعلايم  ببار ومحو أمية، أما التعليم الهانوي فهاو المرحلاة

بدأ نةاام التعلايم يأخاذ طابعاًا وطنياًا إذ أن الاروح الوطنياة العالياة . األساسي
التااي كااان يتمتااع بهااا المساامولون فااي مطلااع االسااتقالل أدت إلااى االهتمااام 
الكبير بالتعليم وتجلى ذلك في فتل المدار  األولية في منااط  متعاددة مان 

علمااين والعماال علااى صااياغة ووضااع المناااهج الاابالد واالهتمااام بتاادري  الم
 .الشاملة النابعة من رقافة أهل السودان على اختالف بيماتهم ومواطنهم

وقد تعرض التعلايم العاام فاي حقا  متتالياة ألناواس ميتلفاة مان أناواس  
م وحتااى الساالم 1911الساالم التعليمااي ابتااداًء ماان تصااور جاايمت كااري عااام 

 .اآلن يؤخذ بهالتعليمي الذي 
 :اط السلم التعليميأنم

 :تنحصر في اآلتياآلن األنما  السائدة في العالم 
وهو أبهر شيوعًا ويسود في تساع مان الادول العربياة  3+  3+  6نم  / 1)

 .من بينها السودان
 .(1) (دولة من بينها الصومال كدولة عربية 14مطب  في  4+  8نم  / 2
تفاااوت ماان دولااة هنااال عاادة أنمااا  تقااع فيمااا بااين هااذين النمطااين وت 

ألخااااارى وذلاااااك الرتباطهااااااا بالقومياااااات الميتلفااااااة والةاااااروف االقتصااااااادية 
 .واالجتما ية والهقافية والسياسية

                                     

لتعليمي الجديد، دراسيات تربويية، بخيت الر يا، مان، مقتطفات من هعالن السلم العلى س مانسل (1)
 .154م، ص 2113العدد الثامن، يونيو 
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ومن المالحر أنه بتطور الدول فإنهاا دائماًا ت ياد مان المرحلاة األولاى  
من السلم التعليمي ففاي بعاض الادول المتطاورة نجاد أن المرحلاة األولاى قاد 

 .ت مع تطبي  إل امية هذا النوس من التعليمسنوا 9و  8وصلت إلى 
 :أنماط السلم التعليمي في السودان

فيما يلي سرد لما طرأ على السلم التعليمي من تغييرات وتصاورات ماا  
 :بعد االستقالل وحتى اليوم

 4+ 4اتبع النةام البريطاني في السلم التعليمي هو ماا يعارف بنةاام الاا / 1
 :يعني ذلك 4+ 
 .مدرسة األوليةأعوام لل 4
 .أعوام للمدرسة الوسطى 4
 .أعوام للمدرسة الهانوية 4

 .م1971استمر هذا النةام حتى العام 
م وضااع نةاام جدياد فااي عهاد حكوماة مااايو التاي تقلاادت 1971فاي عاام / 2

م وبموجباااه تااام تقسااايم المراحااال الدراساااية 1969مناصااا  الحكااام فاااي ماااايو 
 :باآلتي
 .سنوات للمرحلة االبتدائية 6
 .سنوات لمرحلة الهانوي العام 3
 .سنوات لمرحلة الهانوي العالي 3
ويالحاار هنااا أن تساامية جدياادة للمراحاال الهالرااة حلاات محاال التساامية  

م حياث تام وضاع 1992السابقة، واساتمر هاذا النةاام وعمال باه حتاى العاام 
 .نةام جديد للسلم التعليمي

 :تيكاأل م تم تقسيم مراحل السلم التعليمي 1991في عام / 3
 .سنوات لمرحلة األسا  8
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 .سنوات للمرحلة الهانوية 3
 :هنالك تغيير طرأ بموج  هذا النةام 
دمج المرحلة االبتدائية ماع مرحلاة الهاانوي العاام أصابحت تسامى بمرحلاة / أ

 .األسا 
 .أصبحت المرحلة الهانوية العليا تسمى بالمرحلة الهانوية/ ب
 .عاماً  12امًا بداًل من ع 11تقلي  فترة التعليم العام إلى /  

 :وقد قصد بهذا التقلي  ما يلي
 .زيادة عمر المواطن السوداني عامين لدى التير  من التعليم العالي/ أ
زياااادة فتااارة اإلنتاااا  بالنسااابة للماااواطن فاااي الحيااااة العملياااة، وهاااي فتااارة / ب

 .الشباب مما ينعكت إيجابيًا على المجتمع
سن القبول لمرحلة األساا  هاي ومما يعضد ذلك فقد تقرر أن تكون  

ولكل نم  من هذه األنما  إيجابيات، كما وله أوجاه قصاور . عمر السادسة
 :منها
 .الغرض السياسي من وراء فرض السلم التعليمي على المواطنين/ 1
 .التسرس في تطبيقه من غير توفير اإلمكانات الالزمة/ 2
 .عدم تدري  المعلمين التدري  الكافي قبل تطبيقه/ 3
عدم التمكن من إنشاء الفصول والملحقات الالزمة بالمرحلة المعينة قبل / 4

 .تطبي  السلم التعليمي
 .عدم توفير الكت  المدرسية الالزمة قبل تطبي  السلم التعليمي/ 5
 .عدم توفير الكوادر المتيصصة في وضع المناهج ومتابعتها/ 6
 .ميالتعلي عدم توفير المال الالزم لتطبي  السلم/ 7
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االعتماد على المواطن وإل امه بتوفير المتطلبات الياصاة بتطبيا  السالم / 8
 .التعليمي

إن أوجه القصور التي أشير إليها انعكست سلبًا على المنهج والمعلم  
فقااد كااان التطبياا  للماانهج ضااعيفًا وأصاابل المعلاام مشااتتًا مااا بااين . والمااتعلم

أماااا الماااتعلم فكاااان هاااو  المفاااروض علياااه فرضاااًا وماااا باااين راليتاااه التربوياااة،
الضحية األولى بما أصابل يتلقااه مان معرفاة مان معلماين غيار متيصصاين 
أو ماادربين أو مااؤهلين ومااع عجاا  كبياار فااي إعااداد المعلمااين المنااا  بهاام 
تطبي  المنهج وما إلى ذلك من نق  في كت  الماواد الدراساية أو األخطااء 

 .المطبعية الناجمة عن التسرس في طباعتها
كاال ذلااك علااى التعلاايم بصاافة خاصااة وعلااى المجتمااع بصاافة انعكاات  

عامة مما جعل اآلباء وأولياء األمور يتسابقون على مواطن المعلمين الذين 
يعتباارونهم صاافوة فااي الماادار  الياصااة أو المنااازل أو حتااى فااي الماادار  
الحكومية أرناء أوقات الفراغ وقد دفاع ذلاك بعاض المعلماين والتجاار بالعمال 

على تصادي  لفاتل مادار  خاصاة حتاى أصابحت اآلن أبهار  على الحصول
 عااددًا ماان الماادار  الحكوميااة القائمااة مااع سااوء ورداءة البيمااات التعليميااة

 ، والااروح الماديااة للتكساا  ماان وراء إنشااائها ، تلااك الماادار   لاابعض ماان
وأصبحت العملية التعليمياة عملياة تجارياة  ، وانعدام الروح التربوية واندرارها

التحصيل الناتج عان حال االختباارات وعان التوقعاات والتصاورات التاي تهتم ب
يأتي بها المعلمون لنو ية وكياية االمتحان النهائي سوى أن كانات شاهادة 

 .األسا  أو الشهادة السودانية على حد  سواء
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وصل بعض المعلمين وإدارات المدار  إلى إهماال بعاض األباواب أو   
مناااهج، بااوزارة التربيااة والتعلاايم والتركياا  علااى ال ةالفصااول المقااررة، ماان إدار 

 .أبواب معينة جريًا وراء نجاح المتعلم
ويمكن تليي  ذلك بوصف أدق فقد أصبل المجتمع، بما يحوياه مان  

حيااث لاام يتاارل  ،ماانهج تعليمااي، أصاابل مجتمعااًا تحصاايليًا ولاايت ابتكارياااً 
وقاد  ،وطموحاتاهلترقية مهاراته وابتكاراتاه وتحقيا  تطلعاتاه  الللمتعلم مجا

 .فات عليه أن يدرل أن للتربية مردودًا استهمارياً 
 في السودان المنهج في نظام التعليم

 

 :تعريف المنهج
 :يتكون المنهج من عناصر هامة تتمهل في 
/ 5التنةااايم  / 4األهاااداف  / 3  اليبرات / 2  المحتوى / 1)

 (1)(التقويم
التعري  فااختلف التعريا  تناول كهير من العلماء التربويين المانهج با 

ما بين المنهج التقليدي والحديث وتتابعت التعريفات ماع مارور الا من علاى 
حساا  مااا تقتضاايه حاجااات المجتمعااات ووفقااًا للتطااور ولالنفجااار المعرفااي 

 .المت ايد
ارتب  تعري  المنهج باليبرات الكامنة وبالمعرفاة وبااليبرات التعليمياة  

انااا  التعلااايم الميتلفاااة وباالهتماااام بالنتاااائج المكتسااابة، وخطاااة التعلااايم، وجو 
 .مينوالغايات وبيبرات المتعل

                                     

دمحم السيييد عليييي، األسيييس والتنظيمييات فيييي  يييوء المودييييوالت، المنصييورة، كليييية التربيييية، الطبعييية  (1)
 .78: م، ص1998األولى، 
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عرفااه الاابعض بأنااه مجموعااة ماان المااواد الدراسااية أو محتااوى تعليمااي  
يقدم للمتعلمين وهي نةرة ضيقة لكهيار مان الترباويين مان إدارياين ومعلماين 

 .وغيرهم
افاه وهاو وتنبع أهمية المنهج في أنه وسيلة المجتماع فاي تحقيا  أهد 

كمااا أنااه يعباار عاان  ،الساابيل إلعااداد اإلنسااان للمجتمااع المعاصاار والمسااتقبل
 المجتمع من جوان  عدة مهل الهقافة والبيم والعادات والتقاليد وما إلاى ذلاك

 .من سمات المجتمع
هذا وقد أبدت كل محتويات الساللم التعليمياة المتعاقباة فاي الساودان  

باااالمنهج حسااا  الحبباااة ال منياااة التاااي  والتاااي أشاااير إليهاااا مسااابقًا اهتمامااااً 
عاشتها المجتمعات  نذال إال أنه يالحر أن هنالك بعض أوجه القصاور فاي 

 .تقويمه وتطبيقه  والمنهج  وصياغة وضع
 بالسااودان هااو ماانهج المااواد الدراسااية ناالماانهج المطباا  فااي مدارساا 

هااو والااذي يعتباار ماان أقاادم أنااواس المناااهج إن لاام يكاان أولهااا ف المنفصاالة،
أبهرهااا انتشااارًا وقبااواًل وهااو إرث لمااا سااارت عليااه ماادار  اإلغرياا  فااي 
الساااب  منااذ أن قاادمت ماانهج الساابعة فنااون الحاارة وهااي مااا كاناات تعاارف 

فالهالريااات كاناات تهااتم بفنااون الكااالم ماان نحااو . بالهالريااات والربا يااات
أمااا الربا يااات فكاناات تعنااى بااالمنهج العقلااي وتشااامل  ،ومنطاا  وبالغااة

وقد اتسع كال النوعين فشمل موادًا . والهندسة والفلك والموسيقىالحساب 
 .إضافية مع تقدم ال من

 :الدراسية رالرة أنواس هي ومنهج المواد  
   .منهج المواد الدراسية المترابطة/ أ 
 .منهج المجاالت الواسعة/ ب
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 .منهج المواد الدراسية المنفصلة/  
المنهج الذي يهم الجمياع فاي  إن منهج المواد الدراسية المنفصلة هو 

السااودان ألنااه هااو الااذي يمهاال النااوس المتبااع تطبيقااه منااذ بدايااة التعلاايم فااي 
 .السودان وحتى اليوم

 :يمكننا تعري  هذا النوس من المناهج على أنه
يقصااد بماانهج المااواد الدراسااية المنفصاالة تلااك المااواد مهاال الجغرافيااا )  

لتاي تادر  بمعا ل عان الماواد األخارى والتأريأ والحساب والكيميااء والنحاو ا
أي دون مراعاة لما تحتويه المواد األخرى مان معلوماات فقاد يادر  الماتعلم 
جغرافية دولة معينة في سانة مان السانوات ويادر  تأرييهاا فاي كتااب  خار 

 .(1)(أو في سنة أخرى 
فهاااذا الناااوس مااان المنااااهج الاااذي يركااا  علاااى محتاااوى الماااادة ويهاااتم  

ي جانااا   خااار بااال يهمااال جوانااا  أخااارى هاماااة لااادى مااان أ أبهاااربالمعرفاااة 
 .المتعلمين مهل الوجدانيات والمهارات

وهو النوس من المناهج الذي يهتم بالتراث اإلنسااني والاذي يرتا  فياه  
هذا التراث في شكل مواد منفصلة ترتيبًا منطبيًا، وتصبل لدينا مواد ميتلفاة 

 .موادوغيرهم من ال مهل الرياضيات، الجغرافيا، التأريأ
يتمياا  مااانهج الماااواد الدراساااية المنفصااالة بيصااائ  تميااا ه عااان غياااره مااان 

 :المناهج نذكر منها
 .الفصل بين المواد الدراسية التي يشتمل عليها المنهج/ 1
 .الكتاب المدرسي هو الركي ة األساسية التي يرتك  عليها المنهج/ 2

                                     
(1) Com/ correculvem%20 ofer %20 primary, %20 school, %20 lect %20 

(4)%202001-2002 htm%8/14. 
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ادة وتبسايطها المعلم هو محاور العملياة التعليمياة الاذي يقاوم بشارح الما/ 3
 .للمتعلمين

األنشاطة المدرسااية ليسات جاا ءًا مان الماانهج إنماا هااي أنشاطة مصاااحبة / 4
 .للمنهج فق 

 .يهتم بالمعلومات بشكل رئيسي/ 5
 .يوضع بواسطة متيصصين في فروس المعرفة الميتلفة/ 6
 .ييط  مسبقًا دون اعتبار الختيارات واهتمامات المتعلم/ 7
فاااًا يالحااار أن مااانهج الماااواد الدراساااية مااان اليصاااائ  الماااذكورة  ن 

المنفصاالة يتجاهاال المااتعلم فااي مناااحي كهياارة ماان اتجاهااات ومهااارات وقبااول 
ورةبات، كما أنه يجعل من المعلام محاورًا للعملياة التعليمياة فاالمعلم بتعبيار 
أدق هو منبع المعرفة والاذي يعتماد كهيارًا علاى محتاوى الكتااب المدرساي أو 

بما أن المنهج  .على رقافته وإلمامه بالمادة الدراسيةمرشد المعلم إن وجد و 
ال يولي عناية بالمناش  داخل أو خاار  المدرساة كجا ء مان محتوياتاه حتاى 

 .يستطيع الطال  أن يحدد وينمي مهاراته في ظل المنهج الدراسي
أمااا فيمااا يياا  نةااارة الماانهج للوسااائل التعليمياااة فقااد أورد جااودت أحماااد 

 :سعادة
تنةاايم إلااى الوسااائل التعليميااة نةاارة ضاايقة إذ يتناولهااا ينةاار هااذا ال) 

 .(1)(على أنها وسائل معينة أو وسائل إيضاح فق 
قصور عدة في منهج المواد الدراسية المنفصالة ناذكر منهاا ماا  أوجههنالك 
 :يلي

                                     

جودت أ مد سعادة وآخر، تنظيمات الناه، وتخطيطها وتطويرها، نابلس، الشرو ، الطبعة  (1)
 .731م، ص 2111األولى 
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 .ما يدر  فيه قد ال يحتاجه المتعلم  .1
 .ييص  لكل مادة معلم  .2
 .حاالتتشجيع الطالب على الحفر في معةم ال  .3
 .تشجيع الطالب على التنافت الفردي بداًل من التنافت الجماعي  .4
 .ضرورة الت ام الطالب بالهدوء والنةام خالل العملية التعليمية  .5
 .فشل الطالب في مواجهة مشابلهم التي تواجههم والعمل على حلها  .6
قلة مراعاة الفاروق الفردياة باين الطاالب إذ علايهم جميعاًا إتقاان الماادة   .7

 .دراسيةال
 .إهمال إرشاد الطالب وتوجيههم وذلك لالنشغال بالمادة الدراسية  .8
 .ضعف التفاعل بين البيمة المحلية والمدرسة  .9
تطبي  وسائل العقاب البدني للوصول للهدوء التام وذلك ما يتطلبه نةام  .11

 .التعليم
انتشااار الكرابيااة بااين الطااالب والمدرسااة وإدارييهااا ومعلميهااا واعتبااار أن  .11

 .رسة طاردة وغير جاذبةالمد
 .إهمال األنشطة التعليمية مهل الجمعيات وغيرها .12
 .تركي  المعلم على نقل المعلومات فق  بأسهل الطرق للطال  .13
 .اللجوء إلى التليي  للمادة الدراسية للطالب .14
 .المعلم يمهل أهم مصادر المعرفة .15
 .إهمال جوان  االبتكار واإلبداس لدى الطالب .16
 .لى البحث بأنفسهمعدم تشجيع الطالب ع .17
 .عدم االهتمام بحاجات الطالب وميولهم ورةباتهم .18
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الع لة ما بين المجتمع وبيمتاه والطالا  وبيمتاه المدرساية وماا يتلقااه بهاا  .19
 .من معارف

 .بهرة عدد المواد الدراسية الميتلفة .21
 .ضعف التراب  بين المواد الدراسية الميتلفة .21
 .االمتحانات اعتبار وظيفة المادة الدراسية النجاح في .22
يقااوم علااى فلساافة غياار سااليمة إذ يفتاارض أن المعرفااة تااؤدي إلااى خلاا   .23

 .الشي  الصالل الذي يفهم شمون الحياة
 .اإللقاء من المعلم فق  والتشجيع من جان  المتعلم .24
 .اقتصار التقويم على جان  التحصيل فق  .25
 .االقتصار على أداة واحدة للتقويم وهي االختبارات التحصيلية .26
 .م التعليمية وضعفهاالسالل .27
يكون التطوير في هاذا المانهج تطاويرًا معرفياًا فقا  عان طريا  اإلضاافة ) .28

والحااذف والتعااديل فااي الصااياغة أو الترتياا ، دون أن يكااون رمااة تطااوير 
مصاح  في أداء المعلم وإعداده أو تدريباه أو تطاوير ممارال فاي عملياة 

 .(1)(التقويم، األمر الذي يفقد التطوير مغ اه
التعلايم عان  فيما يي  مراب  القاوة فاي هاذا المانهج فكهيارة و  أما 
لتوقفاات مساايرة التعلاايم الااذي يمااار  اليااوم فااي الماادار   توافرهااابعااد، لااوال 
ويالحر أن لمنهج المواد الدراسية المنفصلة  راار سالبية         .والجامعات
 :على كل من

البيمة / ها   سةالمدر /    المادة الدراسية/   لمعلما/ ب   المتعلم /أ
 .المدرسية

                                     

 .78جودت أ مد سعادة وآخر، مرجع سابق، ص  (1)
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تاانجم هااذه اآلرااار الساالبية ماان المفهااوم للماانهج التقلياادي المتبااع فااي  
ذلااك الاادكتور دمحم الساايد علااى  أوردالمؤسسااة التربويااة اليااوم فااي السااودان، 

 :قائالً 
يتمهل المنهج المدرسي التقليدي في مجماوس المعاارف أو المعلوماات ) 

مدرساة جاهادة علاى إبساابها للطاالب مان والحقائ  والمفاابيم التاي تعمال ال
وبمااااا أنااااه يااااتم تنةاااايم هااااذه المعااااارف أو . أجااال إعاااادادهم للحياااااة العمليااااة

المعلوماات فااي مااواد دراسااية منفصاالة وعلاى أياادي خبااراء متيصصااين، فااإن 
المفهاااوم التقليااادي للمااانهج يعناااي مجماااوس هاااذه الماااواد الدراساااية التاااي ياااتم 

الميتلفاااة، ويطلااا  مااان الطاااالب توزيعهاااا علاااى سااانوات الدراساااة ومراحلهاااا 
دراستها بصرف النةر عن حاجاتهم واهتماماتهم وميولهم من جهة أو مدى 

مفهااوم  أصاابلمالءمتهااا للحياااة التااي يحبونهااا ماان جهااة أخاارى، ولااذا فقااد 
الماانهج مرادفااًا لمفهااوم المقاارر الدراسااي، وتنوعاات المناااهج حساا  المباحااث 

ياضااايات، وذال مااانهج للغاااة الميتلفاااة فهاااذا مااانهج للعلاااوم وهاااذا مااانهج للر 
وقااد ساايطرت هااذه النةاارة الضاايقة . العربيااة أو للتااأريأ أو للجغرافيااا، وهكااذا

للمنهج على عقول كهير من النا  على قطاس ال يستهان باه مان العااملين 
فااااي مياااادان التربيااااة والتعلاااايم ماااان معلمااااين ومااااديرين ومشاااارفين تربااااويين 

 .(1)(وباحهين
دي ماان منفذيااه، االهتمااام بالمعلومااة يتطلاا  الماانهج المدرسااي التقلياا 

فااي حااد ذاتهااا، مااع ضاارورة إتقااان المتعلمااين لهااا بشااتى  كغايااةوالمعااارف 
الطرق، ومن هنا طرأت تغييارات كهيارة علاى مفهاوم المانهج علاى مار الا من 

 : ولعل اشمل وأحدث هذه المفابيم ما أورده جودت أحمد سعادة
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ف ومحتاااوى هاااو ميطااا  ترباااوي يتضااامن عناصااار مكوناااة مااان أهااادا) 
وخباارات تعليميااة وتاادريت وتقااويم، مشااتقة ماان أساات فلساااية واجتما يااة 
ونفسية ومعرفياة، مرتبطاة باالمتعلم ومجتمعاه، ومطبقاة فاي مواقا  تعليمياة 
تعلميه داخل المدرسة وخارجها تحت إشراف منها بقصد اإلسهام في تحقي  

والجساامية  النمااو المتكاماال لشيصااية المااتعلم بجوانبهااا العقليااة والوجدانيااة
 .(1)(وتقويم مدى تحق  ذلك كله لدى المتعلم

إن استمرارية منهج المواد الدراساية المنفصالة، المتواصالة حتاى اآلن  
يرجع لوجود م ايا ارتضاها القائمون على العملية التعليمياة فاي المؤسساات 
الميتلفة في التعليم العام والتعليم العالي وذلك مهل سهولة إجراءات التعديل 
والتطااوير فااي الماانهج وكااذلك التقااويم كمااا يساااعد فااي االقتصاااد فااي الوقاات 
والجهد وما إلى ذلك من المحاسان، إال أناه باالتمعن والاتفح  بدقاة يالحار 

   .وسنتعرض لذلك الحقاأن سلبياته وأوجه قصوره أببر بكهير مما يتصور 
 : للمنهج   المحتوى المعرفي

 (: 1)تعري  
المعلوماات والمعاارف التاي تتضامنها )ي للمانهج هاو المحتوى المعرفا       

خباارات ونشاااطات المناااهج بمااا فيهااا الكتاااب المدرسااي وتهاادف إلااى تحقياا  
وهاذه المعلوماات والمعاارف تعارض للطالا  . أهداف تعليمية تربوية منشاودة

مطبوعة على صورة رموز وأشكال أو صور أو معادالت أو تقدم إليه بقالا  
 .(2)(سمعي أو سمعي بصري 
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مان األمااور المهماة التااي تجعاال مان المعلاام إنسااانًا ناجحاًا فااي عمليااة 
التدريت هو أن يكون ملمًا بالمحتوى التعليمي وأن يكون متمكنًا من كياياة 
تحليله إلى مكوناته الرئيسية بهدف معرفة كل المعلومات التي يحتويهاا مان 

ريقااة يسااهل معااارف وأفكااار ومبااادئ واتجاهااات راام يقااوم بعمليااة تنةيمهااا بط
 .عليه توصيلها إلى المتعلمين في الصياغة التي يفهمونها

 :إذا كان المعلم ملمًا بأج اء المحتوى التعليمي فإنه يسهل عليه 
 .تحديد األهداف التعليمية المناسبة لدروسه/ 1
اختيااار الطاارق التعليميااة التااي يمكاان بموجبهااا تعلاايم األجاا اء الميتلفااة / 2

 .للمتعلمين
 .طرق التقويم المناسبة لمقام دروسهتحديد / 3
بإلماااام المعلااام باااالمحتوى يساااتطيع أن يتفحصاااه جيااادًا ويااادرل مااادى  

شموليته وما يحتويه مان معاارف وكيا  يمكان أن يصانفها ويسلسالها حتاى 
 .يتمكن من تدريسها

تجاادر اإلشااارة إليااه أن الكتاااب المدرسااي هااو جاا ء أساسااي فااي  ا مماا 
الوساايلة الوحياادة المعتماادة التااي يمكاان أن المحتااوى التعليمااي، يكاااد يكااون 

 ،يتيذها الماتعلم وسايلة ناجحاة فاي مدارسانا فاي مرحلتاي األساا  والهاانوي 
وذلك النيفاض سعره أو مجانيته في بعض األوقات الساابقة، كماا أناه كاان 
مان السااهل الحصااول عليااه، غياار أن هااذا الواقااع تباادل فأصاابل اآلن الكتاااب 

هااو فااي ناادرة مسااتمرة ورفااع عنااه الاادعم المدرسااي غرياا  عاان الماادار  ف
الحكاااومي حياااث أصااابل الماااتعلم هاااو الاااذي يااادفع ساااعر الكتااااب إن تاااوفرت 

 .طباعته
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هنالك بعض الكت  المدرسية ال يتحصل عليها الماتعلم إال بعاد مضاي  
نصف السنة الدراسية وبعضها ال يتحصل عليه إطالقًا وذلك لعدم توفيره من 

 .الجهات المسمولة
بمهنااااة التعلاااايم واإلدارات التعليميااااة لفتاااارة ليساااات  لااااتمع بمااااا  أنااااي 

درل تمامااًا كيايااة توزيااع الكتاااب المدرسااي علااى المحليااات أ يبالقصاايرة فااإن
درل تمامًا معاناة المتعلمين من النق  الحاد في بعاض أومن رم المدار  و 
 .بت  المواد الدراسية

ناه يشاتمل يمهل الكتاب المدرساي جا ءًا هاماًا مان محتاوى المانهج إذ أ 
ماان وسااائل اإليضاااح والتمااارين حساا  طبيعااة المااواد الدراسااية  بعااضعلااى 

الميتلفااة كمااا أنااه سااهل التااداول بااين المتعلمااين والمعلمااين وهااو ذو فائاادة 
 :عةيمة في العملية التعليمية إذا ما روعي فيه

 .بذل الوقت الكافي والجهد في وضعه وإعداده وتصميمه/ 1
تحليااال محتاااواه التعليماااي حتاااى يساااهل للمعلااام  المعرفاااة التاماااة بكياياااة/ 2

 .تدريسه وللمتعلم فهمه
وتالفيًا لبعض أوجه القصور التي ظهرت في مسايرة التعلايم التقليادي  

بالواليات المتحادة  دهارفار في منهج المواد الدراسية المنفصلة قدمت جامعة 
فياه مان منهجًا أباديميًا حديهًا طلا  ( م1981 -1971)األمريكية في الفترة 

 :المتعلمين إنجاز متطلبات أباديمية في خمسة مجاالت هي
التحلياااال االجتماااااعي والتعلياااال والتبرياااار / 3 التأريأ / 2 األدب والفنون / 1)

 .اليلقي
 .(1)(الهقافات األجنبية/ 5  العلوم / 4
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وهي التجربة التي نادت بجعل ميول المتعلمين وحادها تحادد االختياار  
باار هااذا نهجااًا جديادًا فااي إمكانيااة إصااالح مناااهج نةااام بالنسابة للماانهج ويعت

 .التعليم
 :المنهجالبيئة المدرسية في 

إن بيمة المدرسة التعليمية ج ء أساساي مان العملياة التعليمياة إذ أناه  
بلمااا صاالحت هااذه البيمااة وزاد االهتمااام بهااا ساااعدت كهياارًا فااي تعلاام المااتعلم 

والبيماة المدرساية التعليمياة . هااوأداء المعلم والمساهمة فاي ربا  المجتماع ب
نقصد بهاا كال ماا هاو موجاود داخال وخاار  المدرساة ويشامل ذلاك المبااني، 

، اإلدارة، المعلام، المجتماع المناشا  القاعات، المعامل، المكاتا ، الحادائ ، 
المحي  بالمدرسة وإسهاماته، الكت  المدرسية، وكل ما يتعل  بها مان وفارة 

ألمور وأصدقاء المدرساة وصاديقاتها وفااعلي الييار وغيرها، اآلباء وأولياء ا
 لهاام ماانم أولمااك والحااادبين علااى التعلاايم فااي أي موقااع ماان المواقااع وغياار 

 .مباشرة أو غير مباشرة بالمدرسة ةصل
يالحااار أن األوضااااس فاااي البيماااات المدرساااية قاااد اختلفااات وأصااابحت  

 ،موناً المدرسة مجموعة مان الفصاول أو القاعاات غيار المؤهلاة شاكاًل ومضا
بما أن المدرسة في كهير من الحاالت أصبحت مع ولاة عان المجتماع تماماًا 
فااال توجااد أي أنااواس ماان المناشاا  أو األعمااال المشااتركة فيمااا بينهااا وبااين 

حيث يتدرب هذا المتعلم على العمل الجماعي للتشبث  ،المجتمع المحي  بها
جتمعه في يد مان يتعلمه في المدرسة في بيمة م ممابهقافة مجتمعه وتطبي  

وإضافة رقافات جديدة له مما يتلقااه علاى ياد معلمياه مان  ،معارف المجتمع
معااارف جدياادة حتااى يسااتطيع أن ياانهض بمجتمعااه ويعماال علااى اسااتمرارية 

 . مواببته لما يجدُّ من أحداث في العالم من حوله
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فاااي نةاااام التعلااايم فاااي الساااودان أصااابل الماااتعلم بوتقاااة تجماااع فيهاااا  
بماااا . لااايت إال   حفااار وتفااارغ فاااي أوراق االختباااارات المتالحقاااةالمعلوماااات وت

لوحر أن كمًا كبيارًا مان المتعلماين يجهلاون أبسا  ماا يادور فاي مجتمعااتهم 
في حاضرها المعااش أو تأرييهاا القريا  أو البعياد وهاذا بعاضي مماا يفرضاه 
المنهج الذي يشجع على عملية التلقاين والحفار كماا أورد ذلاك تحات مةلاة 

 .تعليم في السوداننةام ال
يالحااار فاااي نةاااام التعلااايم المشاااار إلياااه انااادرار المناشااا  المدرساااية  

كنةاااام الجمعياااات الميتلفاااة ونشااااطات المسااارح  ،باااالمعنى المفهاااوم لاااذلك
وكاال ذلااك  ،والاارحالت المدرسااية والمشاااركات فااي األعمااال ال را يااة وغيرهااا
ة األسااا  أو يشاكل جاا ءًا هاماًا ماان البيماة المدرسااية ساواء كاناات فاي مرحلاا

إذ يمكاان أن توصااف الماادار  اليااوم بأنهااا دور لتلقااي  ، المرحلااة الهانويااة 
 .بعضًا من المعارف المتمهلة في المواد الدراسية المنفصلة وحس 

 :  المعلم في نظام التعليم

محااور العمليااة التعليميااة فهااو منبااع المعرفااة  يعتباار المعلاام فااي هااذا النةااام 
يتاابع عملياة فهمهاا وحفةهاا وناادرًا ماا يتاابع  وموصلها للمتعلمين وهو مان

 .عملية تطبيقها
مرحلة مان مراحال  كلهنالك خصائ  للمعلم يتمي  بها عن غيره في  

 نااذكر التعلاايم العااام وهااي اليصااائ  المطلااوب تحبيقهااا بااأببر نساابة ممكنااة
 :منها
الاااتمكن مااان ماااادة تيصصاااه واإللماااام باااأدق أج ائهاااا وكياياااة تحليلهاااا   .1

 .وتدريسها
 .أن يكون راضيًا عن المنهج أو المقرر الذي يقوم بتدريسه  .2
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أن يأنت في نفسه الكفاءة الالزماة فاي البياام بتادريت ماادة تيصصاه   .3
 .على الوجه األبمل مستيدمًا ميتلف طرق التدريت والطرق التربوية

وأن .يج  أن تكون له فكرة واسعة عن كياية التيطي  لتدريت مقرراتاه  .4
في كياية تنفيذ دروسه ووضع المادة فاي أرض الواقاع تكون له المعرفة 

 .للمتعلمين
 .أن يكون ذو دراية بطريقة البيا  والتقويم  .5
 .أن يكون صبورًا ذو قدرة على التحمل والترو ي   .6
 .أن يكون حازمًا وذكياً  .7
 .أن يكون ميلصًا في عمله  .8
 .أن يكون محبًا لعمله وجادًا في البيام به .9
 .نية وتقاليد المجتمعأن يحترم التقاليد الدي .11
 .أن تكون له الرةبة في الدعوة إلى ما يؤمن به ونشره بين النا  .11
 .أن يكون صحيل البدن متعافيًا وخاليًا من األمراض والضعف .12
 .أن يكون خاليًا من العاهات والعيوب الشائنة .13
 .أن يكون ذكيًا وسريع البديهة في تعاطيه لفمور حس  المواق  .14
 .وميولهم ونفسياتهم أن يلم بنفسيه طالبه .15
 .أن ال يكون كسواًل بل نشطًا وأفر النشا  .16
أن يكون ملمًا بقواعد التدريت ونةرياته وطرقه الميتلفة والتاي تتناسا   .17

 .مع الطال  والمادة الدراسية
 .أن يكون مةهره حسنًا نةيفًا ومنةماً  .18
م نفسه قبل طالبه .19  .أن يعرف كي  يقو 
 .لطبيعي والموببة لتدريت مادتهيج  أن تكون لديه الرةبة والميل ا .21



 
 

127 
 

 :أن يكون ملمًا بالنواحي التربوية ومما يساعد في ذلك .21
 .النجاح في مهمة التدريت/ أ
 .أن يكون له المهل الذي يقتدي به/ ب
 يحفر الطالب من عدم الوقوس في تجارب خاطمة من قبل المعلمين غير /  
 .المدربين    
 .تقليل المجهود وتوفير الوقت/ د
 .أن يكون مهااًل وقدوة لطالبه /ها
 .أن يكون صاح  طريقة ومادة .22
 .أن يعمل على تجديد معلوماته باستمرار .23
 .أن يهتم بما يريد أن يعلمه لطالبه .24
 .أن يتمتع بسالمة النط  والسمع والبصر .25
 .الهبات وعدم االنفعال مع المواق  .26
 .النفسي االت ان .27
 .البعد عن القل  والتوتر واليوف .28
 .اليةالمهابرة الع .29
 .أن يكون بعيدًا عن اليأ  والح ن السريع .31
 .أن يكون ذو شيصية متكاملة متعددة الجوان  .31
 .أن يكون ضميره يقةاً  .32
 .أن يضب  نفسه عند الحاجة .33

هااذه بعااضي ماان صاافات وخصااائ  المعلاام بمراحاال التعلاايم الميتلفااة 
والتااي ماان المفتاارض أن يتمتااع بهااا حتااى تسااير العمليااة التعليميااة علااى مااا 

 .لها ينبغي
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هل إلنساان يعايش ظروفاًا حياتياة متقلباة يقلقاه حاضارها  هو والسؤال 
عيش فيه، هل باستطاعته أن يجمع نويييفه مستقبلها في زمان كهذا الذي 

 .هذه الصفات التي ذكرت أو بعضًا منها في شيصه على الدوام؟
معلام ل وبنةارة . والجواب دائمًا بالنفي، مهما بلغت مهاليته مان مراتا  
ال يجياد القاراءة وال الكتاباة وال قواعاد اللغاة  نجاده يوم وفي بعض المدار ال
المعلاام الااذي يعاايش لحةااات بالمدرسااة ويمضااي باااقي يومااه خارجهااا . األم

يجعل التعلم والمعرفة معلقين بأسوار المدار  وبين طياات الكتا  المدرساية 
. 

ي مدى يمكن ورغم ما ذكر فإن على المعلم مهامًا يج  اإليفاء بها فإلى أ
 : تحبيقها في ظل نةام التعليم القائم اليوم، من هذه المهام ما يلي

 .تحديد األهداف اإلجرائية للتدريت. 1
 .المقدرة على اختيار اليبرات التعليمية التعلميه التي تناس  المتعلمين. 2
 .تحديد ما يتطلبه التعليم القبلي للمتعلمين. 3
 .تهمان المناسبة لقدر توفر الدافعية لدى المتعلمي. 4
 .اختيار أسالي  التع ي  التي تتناس  مع استجابة المتعلمين. 5
 أبهارتوفير المناخ المادي والنفساي المناسابين ليجعال العملياة التعليمياة . 6

 .فاعلية
 .أن يكون عمله منةمًا ومرتباً . 7
 .أن يلم بكل ما يتعل  بفصله للمضي به إلى األمام. 8
 .الي  المناسبة لتقويم التحصيلأن ييتار األس. 9
 .أن يدرل أن التعلم الح  هو الذي يقوم الطالب بالج ء األببر منه. 11
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أن يراعاااي الفاااروق الفردياااة للمتعلماااين حتاااى يعاااد لهااام عمااااًل حسااا  . 11
 .قدراتهم
 .أن يساعد الطال  في التفكير بإعطائه قدرًا من الحرية. 12
د المتعلمين االعتماد على. 13  .أنفسهم أن يعو 
 .أن يعمل على تطبي  اللوائل المدرسية. 14
 .أن يحتر  في تعامله مع الطالب ويتدر  معهم في التعامل. 15
 .أن يشارل في ميتلف األنشطة المدرسية. 16
 .أن يجيد التعامل مع إدارته تربوياً . 17
 .أن يعامل أقرانه معاملة حسنة. 18
ال يجد معلم اليوم فاي مراحال  إن ما ذكر يعد ج ءًا من المهام التي قد 

التعليم الميتلفة الوقات الكاافي لتحقيا  الجا ء اليساير منهاا فكأنهاا أصابحت 
 .عناوين للمهالية

ورغم التدني في سالول وأداء معلام الياوم ورغام المجهاودات المبذولاة  
أو فاااي إدارات  ،مماااا تقاااوم باااه اإلدارات الميتلفاااة فاااي وزارة التربياااة والتعلااايم

نجاد أن هنالاك صاعوبات جماة تواجاه المعلام  ،و إدارات المدار أ ،المحليات
بوضعه الحالي وربما تبف حائاًل دون أداء مهمته على الوجاه األبمال وهاو 

 :من هذه الصعوبات. ما ي يد الطين بله
 .ابتةاظ الفصول بالطالب  .1
 .عدم توفر الوسائل التعليمية أو عدم فعاليتها  .2
 .أو مدربة معةم إدارات المدار  غير مؤهلة  .3
 .الةروف االقتصادية السيمة لبعض أسر الطالب  .4
 .عدم ابتمال البنية األساسية للمدار   .5
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 .عدم توفر معامل مؤهلة  .6
 .إعداد المعلم غير الجيد بكليات التربية  .7
 .بيمة المدار  غير السليمة  .8
 .القصور الملحوظ في مجالت اآلباء والمعلمين  .9
م مقارناة بأقراناه فاي المصاالل الوضع االجتمااعي غيار المرضاي للمعلا .11

 .األخرى 
 .التوجيه الفني بإداراته غير المؤهلة أو المدربة .11
 .الةروف االقتصادية السيمة التي يعيشها المعلم .12
 .ضعف عملية التدري  وعدم استمراريتها .13
 .عدم توفر المراجع للمواد الدراسية الميتلفة بالمدار  .14
 .عدم توفر كتاب مرشد للمعلم .15

 :مفهوم التدريب:نتدريب المعلمي

التادري  هااو صاايغة مباشاارة ماان التربيااة يااتم بهااا تعااديل أو تحااديث مهااارات )
سلوكية هامة للفرد والمؤسسة التي ييدمها معتمدًا فاي ذلاك بدرجاة رئيساية 

 .(1)(على طرق وأسالي  عملية تطبيبية
 :أن للتدري  م ايًا كهيرة تعود على المتدرب بفوائد كهيرة منها  
 .المتدرب من عملية التدري  معارف جديدةيكتس  /  1
 .يكتس  المتدرب من عملية التدري  مهارات جديدة/ 2
 .يساعد التدري  في إعداد الفرد إعدادًا ممي ًا يمكنه من مواجهة مهامه/  3
يتجااوز التاادري  كهياارًا ماان الصاعوبات والمشااابل التااي يواجههااا المتاادرب / 4

 .في مجال عمله
                                     

دمحم زياد  مدان، تصميم وتنفيذ برام، التدريب بأسلوبه وقيمه وسلوكه لتحسين الموظف  (1)
 .12م، ص 1992ديثة، الطبعة األولى والمؤسسة، عمان، دار التربية الح
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 .ور الهقة بالنفت لدى المتدربيبذر التدري  بذ/ 5
 .يجعل المتدرب مواببًا لما يدور حوله من أحداث/ 6

يمكن القول أن التدري  هو عملية يقوم بها الفرد في سبيل إعداد نفساه أو 
قادرة  أبهاريقوم بها اختصاصي إلعداد وتأهيل فرد ماا فاي مجاال ماا ليصابل 

 .دد وموقع محددوكفاءة في إنجاز مهام مهنته ويتم ذلك في زمان مح

 :أنواع تدريب المعلمين
أناااواس التااادري  كهيااارة ومتعاااددة يطبااا  الناااوس المطلاااوب منهاااا حسااا   

وعلاى  ،وحس  الغايات المرجوة من التادري  ،ظروف المتدربين والمؤسسات
 .تتعل  بنو ية التدري  معينةضوء ذلك يقسم التدري  إلى تقسيمات 

لعمااال أو وفاااا  ظااااروف فالتااادري  مااااهاًل يمكااان أن يااااتم وفااا  وقاااات ا 
 .المتدربين من أفراد وجماعات ووف  نوس اليدمة

يتم التادري  أرنااء اليدماة أو قبلهاا، كماا يمكان أن ياتم حسا  مواقاع  
يتم داخل المؤسسات أم خارجهاا؟ وهال يكاون داخال يمكن أن  التدري  فهل 

هااذه األشااكال ماان التاادري  مساامياتها، وعليااه ماان  الاابالد أم خارجهااا؟ ولكاال
 :صنف بعض أنواس التدري  كما يلينأن  يمكن

  :التدريب الفردي/ 1
هو تدري  ذاتي يقوم به الفرد وقاد يادرب كال فارد علاى حادة بأساالي        

ميتلفااة مهاال التاادري  عاان طرياا  المراساالة، أو المحاباااة أو التلف يااون أو 
 .المشاهدة أو الهاتف أو الحقيبة التدريبية أو الرزم التدريبية

 :الفردي م ايا نذكر منهاوللتدري  
ن المتدرب الفرد من اختيار نم  التدري  الذي يريده/ أ  .يمكِ 
 .يعطي المتدرب الوقت الكافي للتدري / ب
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 .نتائجه مرضية لوجود الدافعية الالزمة لدى المتدرب/  
 .يمنل المتدرب الفرد الفرصة لتقويم نفسه/ د
 :ي هذا النوس من التدر  تنتج عن هنالك سلبيات   
 .يأخذ التدري  وقتًا طوياًل فهو ييضع ل من غير محدود/ أ
 .عملية اإلعداد والتجهي  له ذات كلفة عالية/ ب
 :التدريب الجمعي/ 2
يوجه مهل هذا النوس من التدري  إلى المجموعاات الماراد تادريبها داخال      

  فاي أو خار  المؤسسة التي تقوم باإلعداد لعملية التدري  ويتم هذا التدري
وقت محدد ومكان محدد تحت إشراف اختصاصي تدري  مان الماؤهلين ذوي 

 .الكفاءات في مجال التدري 
 :لهذا النوس من التدري  إيجابيات نذكر منها

 .بلفته أقل بالمقارنة لعملية التدري  الفردي/ أ
 .يؤدي إلى تبادل األفكار بين المتدربين عن طري  الحوار/ ب
يساااعد علاى تجويااد وفعاليااة  و فسااة بااين المتادربينييلا  جااوًا مان المنا/  

 .التدري 
 .عكت التدري  الفردي فإن التدري  يتم تحت اإلشراف المباشر/ د
إن هذا النوس مان التادري  يواجاه مشاكلة إمكانياة تفريا  األفاراد الماراد  

. تدريبهم في وقت  واحد مما قد يؤدي إلى خلل في نشا  المؤسسة والمردود
لاا  جهاادًا زائاادًا فااي عمليااة اإلعااداد والنقاال والترحياال والسااكن بمااا انااه يتط

وإمكانياااة مااالء  ،واإلعاشاااة للمتااادربين والرعاياااة االجتما ياااة والطبياااة لهااام
المواقاع الشاااغرة، نتيجااة تفارغ المتاادربين للتاادري ، باأفراد جاادد أو بالتنسااي  

 .لتالفي ذلك القصور
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   :التدريب السابق للخدمة/ 3  
 .  الصبية على بعض المهن التي تتناس  مع أعمارهمتدري/ أ        
التلمااااذة الصاااانا ية وهااااو تاااادري  علااااى بعااااض الحاااارف الفنيااااة / ب       
 والمهارات 
 .الصنا ية           
ويعناااى ذلاااك تأهيااال الفااارد . التااادري  السااااب  لاللتحااااق باليدماااة/         

 للبيام بمهام 
 .نةمعي             
 يل مهل التدري  األساسي والتمهيدي والتدري  لرفع إعادة التأه/ د       
 .المستوى           

 : التدريب أثناء الخدمة/ 4

يقصد به التدري  المستمر الذي يجعل مان الفارد شيصاًا موابباًا لماا          
وغالبااًا مااا يكااون مهاال هااذا . ياادور حولااه ومااا يياا  مهنتااه لترقيااة أدائااه

لاة فااي بعاض األحيااان وحسا  مااا تمليااه التادري  لفتاارات قصايرة وفتاارات طوي
 .نو ية التدري  وقد يكون خار  البالد أو داخلها

  :التدريب الداخلي/ 5
. يتم داخل المؤسسات بصورة تدري  جمعي تحت إشراف االختصاصايين    

 :وله ممي ات منها
يتم هذا النوس مان التادري  أرنااء العطاالت الرسامية أو فاي أوقاات الركاود / أ

 .ات حيث يصبل العمل قليالً في المؤسس
 .يمكن تقليل كمية العمل الموكلة للفرد المتدرب أرناء عملية التدري / ب
 .بداية عملية التدري  ومدتها تحدد مسبقاً /  
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يتااايل مجاااااًل للحااااوار والنقااااش ممااااا يعاااود بالمنفعااااة للمؤسساااة وللفاااارد / د
 .المتدرب
 .بلفته قليلة/ ها

لبيات فااي مهاال هااذا النااوس ماان التاادري  إال أنااه يالحاار أن هنالااك بعااض الساا
 :مهل
ال يسااتقدم لااه خبااراء واختصاصاايون ماان خااار  المؤسسااة للمساااعدة فااي / أ

 .عملية التدري  وذلك بإضافة خبرات جديدة
ال يشعر المتدرب بأي نوس من التغيير فالتدري  يتم ضمن روتاين العمال / ب

 .اليومي
 

  :خرىالتدريب الداخلي بإشراف أو مساعدة جهة أ/ 6
هو تدري  داخلي إال أنه يستيدم خبراء واختصاصيين ماؤهلين فاي          

 .المشاركة في عملية التدري  تستقدمهم المؤسسة
بمااا أن لكاال نااوس ماان أنااواس التاادري  إيجابيااات وساالبيات، فالتاادري   

 :الداخلي بإشراف له من اإليجابيات
 .لهماألفراد المتدربون يةلون متواجدين في أمابن عم/ أ
 .يستفيد المتدرب من خبرات الكوادر المستقدمة من اليار / ب
 .بلفته قليلة نسبياً /  

 :أما فيما يي  سلبيات هذا النوس من التدري 
 .استقدام اليبراء يكلف كهيراً / أ
 .نسبة لندرة اليبراء المؤهلين تصع  عملية الحصول عليهم/ ب
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 : التدريب الخارجي/ 7

تاادري  يااتم خااار  المؤسسااات داخاال الاابالد أو خارجهااا هااو نااوس ماان ال       
 :ويتطل 
 .أن تكون بيمة التدري  ممارلة لبيمة عمل المتدرب/ أ
 .أن تكون المي انية المرصودة له كافية لكل ما يتطلبه/ ب
إلااى اليااار  صااحيحًا سااليمًا مااع التأبااد ماان  المبعااثأن يكااون المتاادرب /  

 .استعداده للتدري  خار  البالد
 :الممي ات التي يتمي  بها هذا النوس من التدري ومن 
علااى عكااات التااادري  الاااداخلي فاااإن المتاادرب يبتعاااد عااان ضاااغو  العمااال / أ

 .وأ بائه
 .يكتس  المتدرب خبرات أوسع أرناء وجوده خار  البالد/ ب
 .عند عودة المتدرب لبلده يتوقع أن يكون عطااله ممتازاً /  
ات فاي هاذا الناوس مان التادري  إال أنه يالحار أن هنالاك بعاض السالبي 
 :مهل
 .ارتفاس كلفة األجور والسكن والتغذية والعال  في اليار / أ
 .تتأرر المؤسسة في أدائها ب ياب المتدرب عنها/ ب
المكاباادة فااي الحصااول علااى المواقااع المالئمااة واألجهاا ة للبيااام بعمليااة /  

 .التدري  وفي البيمة المطابقة لبيمة عمل المتدرب
ر واساتيدام أسااالي  جديادة للتاادري  لعيفااء بااالغرض المطلاوب ماان تاوفي/ د

 .عملية التدري  كناتج
ناادرة اختصاصاايي التاادري  ذوي الكفاااءات العاليااة تاانعكت ساالبًا علااى / هااا

 .التدري 
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للتاادري  صااالة قويااة ماااع العمليااة التعليمياااة والمعلاام حتاااى أن مهماااة  
ومان مؤشارات هاذه  بًا فعاالً التعليم ال تؤتي أبلها من غير تدري  المعلم تدري

 :نراهالصلة حس  ما 
 .إبساب المعلم معارف تواب  ما يدور حوله ويعمل على تهبيفه  .1
 .تنمية مهارات المعلم وغر  مهارات جديدة  .2
 .تعديل سلول المعلمين والمتعلمين إيجابياً   .3
 .استفادة المتعلم من المعلم المدرب تدريبًا جيداً   .4
 .خل  المواطن الصالل  .5
 .قوية الصلة بالمادة الدراسية مجال تيص  المعلمت  .6
 .تجن  السلبيات من المعلم حتى ال يضار المتعلم  .7
 .يساعد التدري  في تحفي  المعلم لعطاء متمي   .8
 .خل  القدوة الحسنة في المعلم  .9
 .ابتساب المعلم للنةرة العلمية اإليجابية لفشياء .11

 :أسس عملية تدريب المعلم

من األست التي يج  توفيرها لتادري  فعاال  إال أناه بعضًا   فيما يلي  
ال يالحر في المؤسسات التربوية القائمة اليوم إنفاذ لبعض من هذه األست 

اإلمكانات المالية أو غيرها مما ال يمكن توفيره  بضعفوقد يكون ذلك تذرعًا 
وعليه فإن ناتج التادري  ياأتي ضاعيفًا مشاتتًا ماا باين  ،أرناء عملية التدري 

 الماانهج والمعلاام والمااتعلم وهااو مااا يشاااهد اليااوم فااي المؤسسااات التعليميااة
 :وعليه 
يجاا  أن تكااون عمليااة التاادري  مسااتمرة ليواباا  المعلاام مااا يجااد ماان  .1

 .أحداث تعليمية تربوية
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تنويع أسالي  التادري  وتعديادها لعيفااء باأغراض تادري  المعلام علاى  .2
 .الوجه األبمل

تبطة بواقع المعلم المعاش وأن تكاون برامج التدري  يج  أن تكون مر  .3
متعلقااة بممارسااات المعلاام وتساااعده فااي حاال مشااابله أرناااء أداء عملااه 

 .وخاصة داخل صفوف الدراسة
تدري  المعلم أرناء اليدمة يج  أن يكون عامًا وشاماًل لكال العااملين  .4

بالمؤسسات التعليمية والذين لهم صلة مباشارة بمجااالت التربياة والتعلايم 
عماال علااى تغطيااة حاجااات المعلمااين فااي األرياااف والمناااط  البعياادة وأن ي

 .عن مواقع إدارات التعليم
تطوير أو تعديل أو تغيير المناهج يجا  أن يساير جنباًا إلاى جنا  ماع  .5

 .عملية تدري  المعلم بل يج  تدري  المعلم على ذلك بوقت  كافي
 .ري أن يقوم بمهمة التدري  خبراء مؤهلون ميتصون في مجال التد .6
يجاا  أن تااتم عملياااة التاادري  للمعلااام بعااد التنساااي  مااا باااين اإلدارات  .7

المعنية في وزارة التربية والتعليم أو خارجها من المؤسساات التاي يهمهاا 
 .أمر التدري  وذلك للحصول على الدعم الكامل لعملية التدري 

أن تكاون المي انيااات المرصاودة لعمليااة التاادري  كافياة لكاال المتطلبااات  .8
 .بعاتوالت
تجهياا  الوسااائل واألجهاا ة وكاال مااا تحتاجااه عمليااة التاادري  قباال وقاات   .9

 .باف  من بداية التدري 
األجه ة والوسائ  المستيدمة في عملية التادري  يجا  أن تكاون ذات  .11

 .تقنية تواب  لما يدور في العالم من مستجدات
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جمياااع األجهااا ة والوساااائل المساااتيدمة فاااي عملياااة التااادري  يجااا  أن  .11
 .جري  مسبقًا للتأبد من صالحيتهاتيضع للت

 .يج  أن يراف  خبراء التدري  فنيو أجه ة مؤهلون  .12
أن تكون مواقع التادري  اليارجياة بالاذات مشاابهة لبيماة عمال المعلام  .13

 .المراد تدريبه
إن تاادري  المعلاام أصاابل ضاارورة ملحااة وذلااك لمااا أملتااه ظااروف هااذه 

اصل وتادف  المعرفاة فاي الحببة التي نعيشها والتي تمي ت بالتجديد المتو 
مناااحي الحيااااة الميتلفاااة وانتشاااارها بكااام هائااال وسااارعة هائلاااة، حتاااى أن 

أصابل أحااد مصااادرها  ،كماا أشااير لااذلك ،المعلام الااذي كاان منبعااًا للمعرفااة
عليااه صااار تاادري  المعلاام أماارًا . ولاايت المعلاام الكشااكول كمااا كااان يعاارف

ين غيار المادربين ساواء هامًا ويالحر اآلن األعداد الكبيرة جدًا مان المعلما
بان في مرحلاة األساا  أو المرحلاة الهانوياة، وكيا  أن ذلاك أصابل ي عادُّ 

وقد أصبل من الصع  تدري  . من السلبيات في مسيرة المراحل التعليمية
بل هذا الكام الكبيار مان المعلماين غيار المادربين فاي وقات  واحاد أو حتاى 

أن أحاد المسامولين عاان  فاي وقات  وجيا  فقااد يأخاذ ذلاك زمناًا طااوياًل حتاى
 :التدري  في والية اليرطوم قال

إذا أردنااا تاادري  المعلمااين الموجااودين فااي اليدمااة اآلن فااي مرحلااة ) 
األسا  فق  تدريبًا مهل ما يقدم في معاهد التأهيل التربوي ألخذ منا ذلاك 

 .(1)(مدة خمسة  وعشرين عاماً 
د فااإن اإلمكانااات مااع قلااة خبااراء التاادري  المتواجاادين اليااوم فااي الاابال 

المادياااة والوساااائل واألجهااا ة والقاعاااات المؤهلاااة تباااف عائقاااًا أيضاااًا دون 

                                     

 .م26/11/2115، هدارة التدريب، والية الخرطوم، مقابلة  أ مد وقيع هللا (1)
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على ذلك عدم اقتناس بعض المعلمين بعملياة التادري   دز  التدري  الفعال 
إذ يعتبرونها مضيعة للوقت ألنها غالبًا ما تتعارض ماع العمال فاي مواقاع 

إذا كاان . تبرونها هامشيةيتكسبون منها جريًا وراء زيادة دخولهم التي يع
هذا هو الحاال داخال المادن أو المنااط  التاي تساهل فيهاا إقاماة الادورات 

مااا ياادور فااي المناااط  النائيااة التااي ييتاال فيهااا كاال بالتدريبيااة فمااا بالااك 
مهااال البنيااة األساساااية للمؤسساااات التعليميااة، البيماااة المدرساااية،  ،شاايء

ا إلاى ذلاك مان التادني القاائم الترحيل، اإلعاشة، الكت ، وفرة المعلمين وم
 .اآلن في المؤسسات التعليمية والذي وضعته اإلمكانات ذلك الموضع

كماا أن  فعال،عليه يصبل تدري  المعلمين في مهل هذه المواقع غير  
ترحيل المعلمين إلى مواقع أخرى للتدري  سي يد الطين بلة لما ييلقه من 

متمهلاااة فاااي ترحيااال  ياااة كماااا أن كلفتاااه عال ،عاااداد المعلماااينأعجااا  فاااي 
 .المعلمين من مناطقهم مع توفير اإلعاشة والسكن للمتدربين

وقاااد أشاااار األساااتاذ أحماااد وقياااع هللا مااادير إدارة التااادري  فاااي والياااة  
اليرطااوم فااي مقابلااة معااه أن التاادري  الااذي تقااوم بااه إدارتااه تاادري  يعااد 

لااوب وأن قصاايرًا وأن المي انيااات للتاادري  متااوفرة ولكاان لاايت بالقاادر المط
المنشآت والقاعات متوفرة لحد  ما إلقامة الدورات فيها كما أنه أشاار إلاى 
أنااه تاام إبتعاااث معلمااين للتاادري  خااار  القطاار لماادة أساابوس أو أساابوعين 
على األبهر وقد أبد األستاذ أحمد وقيع هللا أن كلفة تدري  المعلام باهةاة 

 .وقد استعانوا على ذلك ببعض المنةمات
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كم مان الوقات يتوقاع الوصاول إلاى مرحلاة تادري  كال  وفي سؤال عن 
نةاام التعلايم عان بعاد لايت أبهار  اساتيدام بعاد: )المعلمين بالوالية أجاب
 .(1)(من خمت سنوات

هااذا مااا ياادور عاان تاادري  المعلاام فااي واليااة اليرطااوم حيااث األوضاااس  
أبهر يسرًا وسهولة فما الذي يجري في أصقاس السودان الميتلفة حياث ال 

  .أحيانا إال معلم واحد في مدرسة األسا  يوجد
فاي والياة البحار األحمار  أساا  ب ياارة لمدرساة في وقات مضاى قمات 

فاااي وسااا  المساااافة باااين مااادينتي طاااوكر ( دوالب ياااي)فاااي قرياااة تسااامى 
 :الصورة اآلتية تومرافيت فوجد

مااان ساااتة صااافوف مااان األول وحتاااى  يحاااوي تالمياااذ  فصااال واحاااد) 
فاااي غرفاااة واحااادة  ،مدرساااي موحااد زى ر كااال التالمياااذ ماان غيااا ،الساااد 

وماادخل يمهاال  ،تمهاال الشاابابيكعشااوائية مشاايدة ماان الطااين بهااا فتحااات 
ومجموعة من  ،سبورةل ا يمهل غير مشذب وال مطلي  ولوح خش  ،الباب

ي ْدِخل التلميذ رجليه في  ، الحفر كتلك التي يتم فيها تشييد أعمدة المباني
بماا توجاد بعاض أدوات . ى السابورةالحفرة ويجلت على حافتها متجهًا إلا

وبعاض المالبات المجدولاة علاى جادرانها  الغرفاة  المطبأ فاي أحاد أركاان
حياااث أن   ، والياصااة باااالمعلم الوحيااد الموجاااود هنااال ومااان غياار جياااران

 ( .يؤمها التالميذ من أصقاس ميتلفة المدرسة تتوس  أحد األودية
 .والسؤال متى وكي  وأين يدرب مهل هذا المعلم؟

                                     

 ..م2115أ مد وقيع هللا، مرجع سابق،  (1)
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 :نالطرق المتبعة في تدريب المعلمي

هنالاااك عااادة طااارق متبعاااة فاااي تااادري  المعلماااين علاااى المساااتويين      
 ،األساسااي والهااانوي ويااتم تطبيقهااا بعااد إعااداد المعلاام فااي مراحلااه الااهالث 

حياث يكاون للمعلام . اإلعداد األباديمي واإلعداد المهناي واإلعاداد الهقاافي
أن يكاون ملماًا بأسارار مهنتاه فاي مادة تيص  يقاوم بتدريساها لطالباه و 

كماا  ،بل ما يتعل  بها وما يتعل  به من واجبات تربوية وتعليمياة وغيرهاا
أنااه يجاا  أن يكااون ملمااًا بقاادر كاااف  ماان الهقافااة التااي تمكنااه ماان البيااام 
بمهمة التدريت مهل إجادته للغة القومية إلى جانا  لغاة أجنبياة تسااعده 

يكاون ملماًا بابعض العلاوم اإلنساانية  هذا ويجا  أن ،في ابتساب المعرفة
بالتأريأ واالجتماس والسياسة واالقتصاد واألدب وقدر من العلوم الطبيعية 
والتكنولوجيا والفناون الجميلاة، وسانعرض فيماا يلاي كياياة تطبيا  إحادى 

 :تلك الطرق 
 :طريقة التدريب العملي

ي هي من الطارق المتبعاة فاي معهاد التادري  ببيات الرضاا ساابقًا فها 
تصلل لتدري  المعلم قبل اليدمة وأرنائها ويتم التدري  فيها عادة بطاريقتين 

 :في بيت الرضا يأرناء دراست شهدتهبما 
  :الطريقة النظرية/ أ

تقااادم للمعلااام المتااادرب بعاااض الماااواد الدراساااية مهااال علااام الااانفت          
 .والتربية عالوة على مواد التيص  والهقافة العامة

 :مليةالطريقة الع/ ب
تشاااتمل علاااى عملياااة تااادري  نةاااري وعملاااي معاااًا ومااان خاااالل هاااذه         

الطريقة تتم ممارسة عملية التعليم حسا  خطاة مدروساة تعاود علاى المعلام 
بيباارات عمليااة فااي التعاماال مااع مااواد الماانهج الدراسااية زيااادة علااى طرائاا  
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موقا  وأسالي  التعليم الميتلفة المدعمة باستيدام وسائل تقنياة مناسابة لل
 .في العملية التعليمية وذلك لرفع مستوى عملية التعليم

 :تتم عملية التدري  بهذه الطريقة في رالث مراحل هي 
   : مرحلة المشاهدة: أوال  
 :وفيها      
( مشارف التربياة العملياة)يراف  المعلم المتدرب أحد المعلمين ذوي اليبرة / أ
تيارهاا مسابقًا كمركا  لتادري  يشاهد أحاد المعلماين فاي مدرساة أخارى تام اخل

 .المعلمين وهو يدر  المادة الدراسية
يمف المعلم المتدرب استمارة محاددة لهاذا الغارض وياتم ذلاك أرنااء ساير / ب

 .الدر 
يجلت المعلمون المتادربون ماع بعضاهم الابعض لمناقشاة ساير الحصاة /  

 :من حيث
العاماااااة  المالحةاااااات/ 3 األسلوب والطريقة/ 2 المادة الدراسية / 1

 .عن المعلم نفسه والتفاعل مع الطالب والوسائل المستيدمة
    مرحلة التدريب بإشراف: ثانيا  

 :وفيها       
يطل  من المعلم المتدرب إعداد مذكرات لدرو  عملية تتواف  والنةريات / أ

 .التربوية في طرق التدريت ونةريات التعليم
ضل كياية التصميم واإلعداد تصاح  المعلم المتدرب نشرة توضيحية تو / ب

 .للوسائل التعليمية حتى يتم استيدامها
يقااادم المعلااام المتااادرب درساااًا عملياااًا لمجموعاااة مااان الطاااالب بحضاااور /  

 .المشرف
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يقوم المشرف مع الطالب بتوضيل اإليجابيات والسلبيات في أداء المعلام / د
 .المتدرب
  مرحلة التدريب الفعلية: ثالثا  

 :وفيها      
عطي المعلم المتدرب صفًا معيناًا يأخاذ فياه دور المعلام ويمكناه ذلاك مان ي/ أ

 .التعامل المباشر مع الطالب والمنهج وإدارة المدرسة
 :خالل هذه الفترة يقوم ب يارة المعلم المتدرب كل من/ ب
 الصفوف األخرى  معلمو/ 3 مدير المدرسة/ 2 المشرف/ 1

 .وذلك بغرض توجيهه
جهات اإلشراف ب يارة المعلم المراد تدريباه لتحدياد  قيام لجنة رسمية من/  

 .قدراته على م اولة مهنة التدريت
إيجابياات إال  مان إن هذه الطريقاة العملياة فاي تادري  المعلام بماا لهاا 

 :أن هنالك بعض السلبيات والتي يمكن أن تلي  في النقا  التالية
 .مسبقاً  يأخذ تدري  المعلم شكاًل فرديًا وقد أشير لسلبياته/ 1
 .يتطل  التدري  بهذه الطريقة وقتًا طويالً / 2
تكلاف هاذه الطريقاة كلفاة مالياة كبيارة ويتمهال ذلاك فاي ترحيال المتادربين / 3

والنفقات الياصة بهام أرنااء عملياة التادري  زائادًا  ،للمواقع المحددة للتدري 
 .النفقات المترتبة على تأمين المواد التعليمية

 .ة توفير كادر إشراف تربوي مؤهل ومعد إعدادًا تاماً تتطل  هذه العملي/ 3
تتطلااا  هاااذه العملياااة تاااوفير عااادد مااان المااادار  وتهيمتهاااا الساااتببال / 5

 .المعلمين المتدربين
تنعكت بعض السالبيات علاى الماتعلم مان عملياة التلقاي مان معلام غيار / 6

 .متدرب
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ك سالبياته يتم تطبي  هذه العملية فاي عملياة تادري  أرنااء اليدماة ولاذل/ 7
 .والتي تم التعرض لها مسبقاً 

هاذه الطريقاة العملياة فاي تادري  المعلام هاي مان الطارق المتبعاة فااي  
معاهد التأهيل الترباوي تحات مةلاة نةاام التعلايم التقليادي وبماا أنهاا طريقاة 
إيجابيااة فااي تاادري  المعلاام وإعااداده ومااا زالاات متبعااة حتااى اليااوم إال أنهااا 

ر لااذلك وهااي فااي رأي الباحااث طريقااة ال تواباا  مشاابعة بالساالبيات كمااا أشااي
النم  من الحياة الاذي يعاايش الياوم فبمعياار الياوم يمكان أن توصاف بأنهاا 
طريقة تقليدية نوعًا ما فاي تادري  المعلام وال تفاي بحاجاة التعلايم وال المعلام 

 .وال المجتمع
وفيما يلي بعض السلبيات لعملية التادري  عان طريا  معاهاد التأهيال  
 :بوي التر 
 .يبتعد المعلمون المتدربون عن مدارسهم أرناء عملية التدري   .1
 .يؤدي إلى حتمية توفير معلمين بدائل للمعلمين المتدربين  .2
 .يحتم توفير أخصائيين مستديمين للتدري   .3
اعتماد البنياات األساساية عالياة الكلفاة مهال تشاييد القاعاات والمادار    .4

 .والمعامل
ةااة إذا وضااعنا فااي االعتبااار نفقااات السااكن كلفااة تاادري  المعلمااين باه  .5

 .وإقامة الدارسين والمدرسين وإعاشتهم
 .طويالً  وقتاً يستغرق التدري    .6
 .تستوع  الدورات التدريبية عددًا محدودًا من المتدربين  .7
مشكلة عدم االستقرار هي المشكلة التي تواجه المعلماين المتادربين فاي   .8

 .المدن
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 .سائل وغيرها كلفته عاليةتوفير المواد الدراسية من و   .9
تعااادد جهاااات الصااارف بالنسااابة للمعلااام المتااادرب كالصااارف علاااى األسااارة  .11

 .والسكن والمواصالت واإلعاشة
يفقاد المعلاام المتاادرب بعاض األعمااال الجانبيااة التاي كااان يمارسااها والتااي  .11

 .تساعده في زيادة دخله
بمااا أن هنالااك تاادري  للمعلاام أرناااء اليدمااة كمااا ورد فااي الصاافحات 

فائتااة فااإن هنالااك تاادريبًا للمعلاام قباال اليدمااة وذلااك بتاادري  طااالب كليااات ال
التربية بمدار  التعليم العام أرناء دراستهم بالكليات وهو يعتبر نةام تتابعي 

 .في إعداد وتدري  المعلمين
في هذا النوس من التادري  تسالم إدارة التعلايم فاي المحلياات الميتلفاة  

تحااوي أسااماء الطااالب  قااوائمً كليااات تربيااة، ماان بقاااس السااودان، حيااث توجااد 
ومان رام ياتم  ،المراد تدريبهم بمدار  المحلية وتيصصااتهم ومواقاع ساكنهم

توزيعهم على المادار  ماراعين فاي ذلاك مواقاع الساكن بالنسابة للمتادربين، 
حيااث توكاال لكاال شااعبة فااي إدارة التوجيااه الفنااي بالمحليااة متابعااة وتوجيااه 

قوم الموجاه بموجا  ذلاك ب ياارتين للمتادرب الطالب في مساق التيص  وي
خااالل فترتااه التدريبيااة يااتم فيهااا تدريبااه وتوجيهااه وتقااديم اإلرشاااد لااه، وفااي 

منهاية الفترة  أدااله عان طريا  اساتمارة مقدماة مان إدارة الكلياة المعنياة  يقاو 
ينطبا  ذلاك علاي بعاض .تمف وتسلم لرئيت شعبة التربية العملياة بالجامعاة

بعضها اآلخر فال يلجأ إلشرال موجهي المحلياات فاي متابعاة الجامعات ،أما 
 . طالبهم المتدربين بل تكتفي بالمشرفين التربويين العاملين بها
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قلاياًل يحااول الطالا  المتادرب  أبهارفترة التدري  تمتد إلى شاهرين أو  
الحصاول إدارة المدرسة ويانغمت فاي عملاه حتاى يتسانى لاه  مع يتفاعلأن 

 .في هذه الفترة القصيرة علي تدري  مناس 
وبمااا أن هااذه الطريقااة فااي التاادري  تهيااة للطالاا  فرصااة لمعرفااة مااا  

إال  ،يدور بداخل المدار  وكياية التعامل فيها مع اإلدارة المدرسية والطالب
أنااه يالحاار أن هنالااك ساالبيات كهياارة عنااد البيااام بتاادري  الطااالب عباار هااذه 

مادير الشامون الفنياة باإدارة  شاغل منصا أ كناتحاين  الحةت ذلاك الطريقة 
 :،نذكر من هذه السلبيات ما يلي التعليم الهانوي 

 .قصر فترات التدري   .1
 .عدم الت ام الطالب المتدربين بالحضور للمدار  بطريقة منتةمة  .2
 .ال تقدم المدرسة المساعدة الكافية للمتدرب  .3
قاااد تكاااون حصاااتان فاااي  -قلاااة عااادد الحصااا  التاااي يؤديهاااا المتااادرب  .4

 .ساألسبو 
 .ضعف إمكانات المدار  من حيث وفرة المعدات واألجه ة والوسائل  .5
 .يتضرر الطالب من جراء تلقي المادة الدراسية من معلم غير متدرب  .6
 .يؤرر التدري  على خطة تنفيذ المقرر في وقته المحدد  .7
عدم اليبرة والتدري  ياؤرران فاي تعامال المتادرب ماع الطاالب مماا يناتج   .8

 .ابلعنه كهير من المش
عااادم تفااارغ المتااادربين الكامااال للمدرساااة ياااؤرر علاااى تقسااايم الواجباااات   .9

 .المدرسية بين المعلمين
وجااود عاادد كبياار ماان المتاادربين بالمدرسااة الواحاادة يساااعد فااي انفااالت  .11

 .النةام والمتابعة الدقيقة من قبل إدارة المدرسة
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تسااي  الطااالب المتاادربين أو تااذرعهم باألسااباب يااؤدي إلااى تاارل بعااض  .11
 .  فارغة من غير معلمالحص

 :في والية الخرطوم الثانوية النموذجيةتجربة المدارس 

 م ماان خااالل1992إنشاااء الماادار  النموذجيااة باادأ كفكاارة فااي عااام )
التحضااير لالحتفااال بأوائاال الطااالب فااي امتحانااات الشااهادة المرحليااة  نااذال 

والتعلايم واقتناع كال المسامولين باوزارة التربياة ( رانوياة -متوساطة -ابتدائية)
 نذال بضرورة رعاية المتفوقين وليت االحتفاال بهام فقا  ومان هناا تبلاورت 

 .(1)(فكرة المدار  النموذجية
باادأ القبااول فعليااًا فااي كاال ماان محافةااة اليرطااوم ومحافةااة أم درمااان 

، وكاناات (م1995 -1994)ومحافةااة بحااري وكااان ذلااك فااي العااام الدراسااي 
و طالبااة فااي الفصاال الواحااد وكااان طالبااًا أ 51 – 45سااعة الفصااول مااا بااين 

ففاي العاام األول كاان أقال قباول مان )القبول يتم في أوسا  المتفوقين فقا  
 251درجة فما فوق من مجموس الدرجات الكلياة وهاو  235الحاصلين على 

 .(2)(درجة
تاام افتتاااح معةاام الماادار  النموذجيااة المااذكورة فااي مواقااع ماادار  

مكتملة وتحتا  للكهير مان الجهاد حتاى متوسطة تتمي  ببنيات أساسية غير 
يمكاان تحويلهااا لماادار  رانويااة وهااذا مااا حاادث، وممااا ساااعد فااي اإلنجاااز 
مجااالت اآلباااء وإدارات الماادار ، وقااد تحساانت البيمااة المدرسااية وزاد عاادد 
الفصاااول وشااايدت المعامااال والمكاتااا  والمسااااجد والمالعااا  وكانااات الركيااا ة 

 .األساسية هي الدعم الشعبي

                                     

 .م2/1/2116هدارة شئون الطالب، والية الخرطوم  (1)

 .م2115، مقابلة وذجيةالثانوية النمدمحم السماني هبرا يم، مدير مدرسة بشير دمحم سعيد  (2)
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النموذجياة بوالياة  الهانوية يوضل إحصائية بأعداد المدار (: 5) جدول رقم
 :(1)اليرطوم

 العام الدراسي عدد المدار 
 م1995 – 94 6
 م1996 -95 14
 م1998– 97 15
 م1999 – 98 21
 م2111 – 99 23
 م2111-2111 27
 م2116 – 2115 41

لنموذجيااة ا الهانويااة يالحاار ماان اإلحصااائية أعاااله أن أعااداد الماادار  
 :بنات بوالية اليرطوم أصبل في ت ايد ملحوظ ويع ى ذلك لسببين/بنين
 .ال يادة الملحوظة في أعداد الطالب الجالسين لشهادة األسا / 1
الطل  االجتماعي المت ايد لمهال هاذا الناوس مان المادار ، والاذي يرضاي / 2

 .طموح وحاجات بعض أولياء األمور
اد المادار  النموذجياة المشاار إلياه رأت بعد الت اياد الملحاوظ فاي أعاد 

وعلاى ضاوء ( ب)و ( أ)اإلدارة التعليمية أن تصنف المادار  إلاى مساتويين 
واألقال تفوقاًا ( أ)الطالبات األبهر تفوقًا فاي المادار  / ذلك يتم قبول الطالب

إال أن النوعين من المدار  يتمي  بأن درجاة القباول فياه ( ب)في المدار  
 .لقبول في أي مدرسة جغرافية أخرى في المحليةأعال من درجة ا

                                     

 .م2115هدارة شئون الطالب، والية الخرطوم،  (1)
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وقد أدى هاذا التقسايم إلاى تضاجر بعاض ماديري المادار  النموذجياة  
 :وذلك لفسباب التالية( ب)من المستوى 

طالباااات / الطالباااة فيهاااا بالدونياااة بالمقارناااة ماااع طاااالب/ يشاااعر الطالااا / 1
 (.أ)المستوى 

بااذل مجهااود أبباار ليااوازي معلاام ياارى المعلاام فيهااا أن عليااه عبمااًا ربااياًل ب/ 2
 .الطالبات/ في النتيجة النهائية لتحصيل الطالب( أ)المستوى 

إال أنهام يقبلاون بادخول ( أ)أولياء األمور يرغبون في مدار  المساتوى / 3
 .(1)(على مضض( ب)بناتهم لمدار  المستوى / أبنائهم
ن أ ( شااارق  ) النموذجياااة الهانوياااة وتقتااارح ماااديرة مدرساااة أم درماااان 

 . يكون القبول متساويًا من حيث الدرجات
النموذجياااة ماااا هاااي إال مااادار   الهانوياااة ويااارى الااابعض أن المااادار  

للتحصيل الدراسي فهي بعيدة كل البعد عن الانم  الترباوي الاذي كاان يمكان 
 الهانوية أن يكون ديدنًا لها، وقد تواف  مع هذا الرأي بعض مديري المدار 

ن ذلااك يتماشااى مااع رةبااة الطااالب ورةبااة أولياااء النموذجيااة مشاايرين إلااى أ
 . األمور
 :وأشاروا إلى قلة األنشطة التربوية بالمدرسة نسبة لآلتي 
 .حصة في األسبوس 48ازدحام الجدول بالحص  تصل إلى / 1)
 .رسة ليستفاد من ال من خار  الجدولد عدم وجود داخليات بالم/ 2
 .طةعدم رةبة واهتمام أوليا األمور باألنش/ 3
 

                                     

، (ب)، المستوى للبنات النموذجية شر   الثانوية رجاء محمود فرج، مديرة مدرسة أمدرمان (1)
 .م2115مقابلة 
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 .(1)(عدم وجود اعتمادات مالية من وزارة التربية والتعليم الوالئية/ 4
النموذجية بوالية اليرطوم إقباااًل كبيارًا مان  الهانوية لقد لقيت المدار  

الطاااالب وأوليااااء األماااور حتاااى أن بعاااض الطاااالب تساااربوا مااان مدارسااااهم 
فاي سابيل  الجغرافية لاللتحاق بالفصول الياصاة داخال المادار  النموذجياة

تحقي  طموحات أببر مما أضفى عبمًا ماليًا كبيرًا على أولياء األمور وعائادًا 
 .ماليًا مج يًا للمدرسة النموذجية ومعلميها

النموذجياة فهاي تتمهال  الهانوياة أما عان مصاادر الادخل فاي المادار  
 :في اآلتي

 .نصي  المدرسة من عائد الفصول الياصة بالمدرسة/ 1
 .لت اآلباء من مساهمات أولياء األمورما يجمعه مج/ 2
 .تبرعات المواطنين والمحسنين/ 3
 .نصي  المدرسة من فصول اتحاد المعلمين المنشأة داخل المدار / 4
 .والية اليرطوم من مال التنمية –دعم وزارة التربية والتعليم / 5
مما يالحر أن هاذا الكام الهائال مان الادخل الماالي أدي إلاى تحساين   

إلدارات المدرسااااية والمعلمااااين المااااالي ممااااا جعلهاااام أبهاااار تمسااااكًا وضااااع ا
وفاي كهيار مان األحياان ياؤدي نقال بعضاهم للمادار   ،بمدارسهم مان غيرهاا

ربماا أدت إلاى تادخل وزيار التربياة شيصايًا فاي  ،الجغرافية إلاى ضاجة كبيارة
 .حسم األمر

اإلحبااا  بااين إدارات ومعلمااي  أدى ذلااك إلااي بااث وفااي نفاات الوقاات  
يبااذلون جهاادًا مضاااعفًا نتيجااة تاادني  أنهاامار  الجغرافيااة الااذين ياارون المااد

مستوى طالب مدارسهم وضاعف درجاات قباولهم ومان غيار جادوى، فهام لام 

                                     

 .م2115النموذجية بنين، مقابلة  الثانوية دمحم السماني هبرا يم، مدير مدرسة بشير دمحم سعيد (1)



 
 

151 
 

وال العائااد المااالي الااذي تمياا  بااه رصاافاالهم فااي  ألتحصاايلييحةااوا بالعائااد 
 .المدار  النموذجية

دمحم الساااماني وعااان المشاااابل التاااي تواجاااه إدارة المدرساااة النموذجياااة أورد 
 :إبرابيم اآلتي

 .التي ال تدعمها وزارة التربية والتعليم و تهيمة البيمة المدرسية/ )1
األنشاااطة التربوياااة الموجاااودة والغيااار مدعوماااة أيضاااًا مااان وزارة التربياااة / 2

 . والتعليم
 .نفقات االمتحانات الدورية الكبيرة/ 3
 .(1)(امقتضيات الرعاية التعليمية والحلول المقدمة له/ 4

 :السلبيات الناتجة عن إنشاء المدارس النموذجية

 . تكد  الطالب المتفوقين أباديميًا في مدار  محددة.  1 
 .التقليل من فرص التنافت بين الطالب في المدار  الجغرافية. 2
 يغل  على المدار  النموذجية جان  التحصيل والتركيا  علاى المعاارف.  3
. 
الب بالمادار  الجغرافياة مماا ياؤدي إلاى ضاعف تولد اإلحباا  لادى الطا. 4)

 . نتائجهم التحصيلية
الطال  الذي ال يستوع  في المدرسة النموذجية يصبل عبماًا علاى ولاي . 5

أو  أمره بدفع مبال  كبيرة الستيعابه بالفصول الياصاة بالمادار  النموذجياة
 .المدار  الياصة

، مااادار  النموذجياااةعاادم وجاااود الفاااروق الفردياااة الكبيااارة باااين طاااالب ال. 6
   .خاصة في مجال التحصيل

                                     

 .م2115. دمحم السماني هبرا يم، مرجع سابق (1)



 
 

152 
 

 .إذكاء نار التكال  على العائد المالي بين المعلمين. 7
 .توليد الحسد والبغضاء بين المعلمين. 8
 .الشعور بالدونية بين المعلمين. 9
لعاادم وجااود  ،تقلياال نشااا  بعااض المعلمااين والااتمكن ماان تطااوير أنفسااهم.11

 .الدافعية والتحفي  الالزمين
في األداء من بعض المعلمين في  خل  الروح السلبية وعدم الالمباالة  .11

 .المدار  الجغرافية
لصااالل بعااض  التاادريت،فااي مجااال  ،خطااف األضااواء والساامعة الجياادة. 12

 .المعلمين
 (.ب)و ( أ )انقسام المعلمين إلى مستويين .13

إن بعضااًا ماان هااذه الساالبيات تبااف شاااهدًا علااى قصااور بعااض أوجااه 
والااذي  وشاهرة، لايم التقليادي فاي الساودان حتاى فاي أبهار المواقاع تقادماً التع
التفوق في ة  والتي تعتبر قم ،ل عندنا بالمدار  النموذجية القائمة اآلنيمه  

حيااث أن هااذه الساالبيات تعااود علااى نةااام التعلاايم  .مجااال التعلاايم التقلياادي
نةاام التعلايم فاي  الناجعة المعالجة  تجد يمكن أن التيالقصور   بأوجه من
 .سنتناوله فيما بعد عن بعد الذي

 :اإلدارات التعليمية الحالية

إن وضع اإلدارات التعليمية اليوم وضع مرياع يهادد بتادني مسايرة التعلايم     
إذ أنااه وبعااد أن  لاات اإلدارة التعليميااة للمحليااات  ،والتربيااة علااى حااد سااواء

رحلتاي األساا  والهاانوي أصبل األمر يتطل  كماًا هاائاًل مان اإلدارياين فاي م
 الفمااتمصاحبة، ونسابة لعادم وجاود    وفمات أخرى من مديرين ومساعدين 

فقااد تاام  ،الوظااائف الجدياادة  ملااة و تااولى أماار التعلاايم ل   المؤهلااة المدربااة
رام  ،تعيين أو تكليا  كال  مان هاو مساالم ومطياع لرالساائه فاي المقاام األول
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في مجال التربياة والتعلايم أو  من نال بعض اليبرات حتى ولو خبرات متدنية
أولمك من أصحاب العالقات الحسنة مع المسمولين أو الاذين تحاتم ماواقعهم 

 .وشيصياتهم تولي تلك المناص 
فاي  ،مما يؤسف له لم تراس األقدمياة أو األهلياة أو اليبارة أو التأهيال 

عليااه فقااد . تعيااين اإلداريااين ومساااعديهم إال فااي نفاار  قلياال وللضاارورة فقاا 
صبل الكل ينعى ما اقترفته أيديه إذ أن المعول الذي بيدياه لام يتارل لاه ماا أ

يبااف عليااه حتااى ياانهض بااالتعليم أماااًل فااي الرجااوس إلااى وضااع التعلاايم فااي 
 .عين التيلف هو الستينات من القرن الماضي وذلك

إن اإلدارات التعليميااة سااواء كاناات فااي المكاتاا  التربويااة أو الماادار   
منااو  بهااا االرتقاااء بااالتعليم فااي جميااع جوانبااه منهجااًا ، فااي التعلاايم العااام

 .بالتربية والتعليمومعلمًا ومتعلمًا وأي جان   خر يتعل  
ولكن الغال  األعام يغطاي  سليم،إن الحكم المطل  على األشياء غير  

حا  بعاض مان تلاك اإلدارات التاي ظلات  يغما فاال يحا  أن  ،على الج ئيات
 .حق  لها بعض ما تصبو إليهتعمل في ظروف غير مواتية فت

ماان  ،كمااا أشااير لااذلك ،إن اإلدارات التعليميااة الحاليااة ال يااتم اختيارهااا 
ذوي اليبارة أو األشااياص المادربين كمااا أنهااا غيار قااادرة فاي معةمهااا علااى 

أنه ال تتوفر   كما وتتمتع بروح السلبية في اتياذ القرارات ،االبتكار والتجديد
وهاي أيضاا ياذ القرار إن كانت قادرة على اتياذه، لها المعلومات الكافية الت

تهاااتم بمتابعاااة تغطياااة   بااال تهاااتم بالمنااااهج وتطويرهاااا وبلاااوغ أهااادافها ال 
 .المقررات فق  في الوقت المحدد لذلك

واليااااة  –ماااادير إدارة المرحلااااة الهانويااااة / وفااااي مقابلااااة مااااع الساااايد       
 :عليمية قالوفي استفسار عن مدى تقييمه لعدارات الت -اليرطوم
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علاا   ،وقاادسااب  المعلمااون اإلدارات التعليميااة فااي التأهياال، وفااي كفاءتها)
وعاان (. ينقصااها التجديااد: )فااي القاادرة اإلداريااة قااالأمااا  (.لدرجااة مااا)بكلمااة 

 ، أماا اليبارة (تجرباة غيار مدعوماة بعلام: )قاال الذي تتحلى باه روح االبتكار
لعماال علااى ترقيااة المهناااة وفااي مجاااال ا( منعاادم)  التاادري   و ( متااوفرةف )

أمااا عاان التيطااي  والتقااويم فيمااا (. واجاا  منقااوص) فهااووالنةااام التعليمااي 
عاان  و، (ال يهاتم بااه بالقادر المناساا : )ييا  النةااام التعليماي المتبااع قااال

اآلن  وإداراتاه الحالياة مستقبلية للتعليم التقليدي المتبع في الساودانال تهرالي
 .(1)(  .فيهما ينمطلوب والتطوير التغيير) :فأورد
جابر دمحم عبد الرحمن مادير مرحلاة األساا  / وفي مقابلة مع األستاذ 
 :والية اليرطوم وردًا على تقييمه لعدارات التعليمية من حيث المؤهل قال –
   (حتا  إلى جرعات إضافية، وتدريبات ل يادة النمو المهنيت)
التعليميااة وعاادم  تشااير المقابلتااان السااابقتان إلااى ماادى تيااب  اإلدارات 

 .قدرتها عل إيفاء المقعد الوظيفي حقه
فااي حالااة شااغل  تجاادهافااإن معةاام اإلدارات التعليميااة  عايشااتهوممااا  

شاااغل فااي جمااع المساااهمات والتبرعااات والرسااوم المقااررة، كمااا أنهااا تسااعى 
دائمًا لحل مشابلها بالطرق الودية وليت باساتيدام طارق أبهار فاعلياة مان 

بل أنها في الغال  تلجاأ الستشاارة الرالسااء فاي  ،ة والتربويةالناحية التعليمي
ال تلت م بمبدأ الشاورى باين  وفي نفت الوقت ،بالذات  حل مشابلها اإلدارية
 .موظفيها أو معلميها

                                     

 .م2115والية الخرطوم، مقابلة  -تاج الدين النين حغيرون، هدارة المر لة الثانوية (1)
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إلدارات التعليمية تعود سلبًا على ا التي ذكرت عنإن هذه اليصائ   
 وانحطاطاه ماؤخرا يمالتعليم وقد تكون هي الساب  الرئيساي فاي تادهور التعلا

 .في السودان
 : التخطيط التربوي السليم ودوره في التعليم 

التيطي  التربوي هو العلم الذي يبحث عن الطرق المهلى واألفضل في  إن    
استيدام الموارد التعليمية من الناحية المالية والبشرية ومن ناحية 

للوصول إلى  وذلك ،التكنولوجيا على أن يكون ذلك مربوطًا ب من معين
الشيصية المهلى ورفع مستوى الطال  العقلي بعد ت ويده بالمعارف العقلية 
الالزمة إلى جان  المعارف الحسية والحركية مع تنمية الجوان  النفسية 

 .والجسمانية االنفعالية
ويمكاان القااول أن التيطااي  التربااوي هااو  بااارة عاان النةاارة الشاااملة  

اسة التعليمية في كامل صورها رسمًا ينبغي لمشكالت التربية وهو رسم السي
أن يستند على إحاطة شاملة بأوضااس البلاد الساكانية أو الطاقاة العاملاة أو 

 .األوضاس االقتصادية أو االجتما ية
وفي التيطي  التربوي يج  أن نضع فاي االعتباار أن التربياة أصابل ) 

طباا  ذلااك لهااا مااردود اسااتهماري ولاايت اسااتهالبي كمااا كااان فااي الساااب  وي
فالحاجااة مااهاًل المتمهلااة فااي حاجااة وزارة . بمعيااار الحاجااة والطلاا  والعاارض

التربيااة والتعلاايم لمعلمااين لمااواد معينااة وذلااك لتغطيااة العجاا  الموجااود فااي 
معلمي تلك المواد بسب  أو بآخر وقد يكون تدريت هذه الماواد غيار مارض  

وادًا تحت التجري  لطموحات فمات المعلمين أو قد تكون موادًا هامشية أو م
 .(1)(أو غير ذلك

                                     

الطيب عبد الوهاب دمحم مصطفى، التخطيط التربوي، محا رة جامعة النتيم األزهري،  (1)
 .م2114



 
 

156 
 

علياااه فاااإن الطلااا  وهاااو المتمهااال فاااي رةباااات األفاااراد الاااذين ياااودون  
االنيرا  في تدريت هذه المواد ضعي  من حيث العدد أو من حيث المؤهال 
وفااي هااذه الحالااة يجاا  أن يضااع الميطاا  شااروطًا مغريااة حتااى يسااتقط  

من رم البيام بتدريت مهل هذه و  ،األفراد المؤهلين لالنيرا  في مهنة التعليم
ماان  العاادد وعناادها يمكاان للميطاا  أن يفكاار فااي زيااادة. المااواد قليلااة الطلاا 

ل فااي معاهااد تاادري  المعلمااين المعلمااين بالفعاال وذلااك بمااا يسااتهمره ماان مااا
 .مهالً 
وأن يكاااون ملماااًا بحاجاااات  ،الميطااا  يجااا  أن يكاااون غ يااار المعرفاااة 

 ،لااى علاام بمشااكالت النقااد األجنباايالتنمياة والصااناعة وال راعااة وأن يكااون ع
وأن يساتطيع دماج كال هاذه العوامال ، وبالمشكالت المتعلقة بشارو  التجاارة 
 .الهامة مع تنمية الموارد البشرية

والميطا  الناااجل هاو الااذي يقاوم بوضااع خطاة شاااملة لجمياع جواناا   
العملية التربوية وأن تأتي األولوياات حسا  أهميتهاا، إذ أن الماوارد المتاحاة 
ال تفي بتغطية كل األهاداف فاي  ن واحاد وذلاك بعاد اإلحصاائيات مان نتاائج 

الوفيااات )المساال التربااوي فااي كاال مرفاا  ماان المرافاا  مهاال القااوى البشاارية 
 .الكم، الكي  مربوطًا بذلك بالدخل القومي ،(المواليد

إن تااوفر التيطااي  التربااوي السااليم يااؤدي إلااى نتااائج ترضااي تطلعااات 
ي مجااال التعلاايم يمكاان عاان طرياا  التيطااي  التربااوي المجتمااع وحاجاتااه، ففاا

السليم تجاوز أوجه القصور التي قد تنشاأ فاي نةاام التعلايم التقليادي وذلاك 
مهال تقليال كلفاة التعلايم  ،بإضافة رالى فعالاة وبارامج جديادة ساهلة التطبيا 

ماع إتاحاة فاارص أببار لففااراد لالنيارا  فاي عمليااة التعلايم بمااا يتماشاى مااع 
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مان عادد العااطلين  للتقليالمع في العمالة بالمياادين الميتلفاة حاجات المجت
 .عن العمل الذين غالبًا ما يكونون عبمًا ربياًل على المجتمعات

التيطي  التربوي السليم في وزارة التربية والتعلايم لاه دور كبيار إذ أن  
ما يتم غرسه فيهاا مان م اياا يجعال ذلاك يانعكت إيجاباًا علاى المجتماع ككال 

فهااو يساااعد فااي خلاا   ،للمجتمااع مااا يرجااوه ماان جااراء ناااتج التعلاايم فيتحقا 
اإلدارات التعليمياااة الناجحاااة وذلاااك لاااه ماااردود فاعااال علاااى الماااتعلم وعلاااى 

كمااا أنااه يتاايل فاارص تااوفير المعلمااين فااي شااتى المواقااع وبكااال  ،المجتمااع
التيصصااات وتبعااًا لااذلك فااإن المااتعلم المتياار  يكااون أبهاار تااأبياًل وإعاادادًا 

 .المتاح للعملية التعليمية  وقتالخالل 
ومماااا ورد مسااابقًا يمكااان صاااياغة المباااررات والااادواعي التاااي جعلااات  

القائمين باأمر التربياة أن يهتماوا باالتيطي  الترباوي باعتبااره أداة فعالاة فاي 
 :ومن هذه المبرراتبلوغ األهداف التربوية 

اساااية قياااام التيطاااي  االقتصاااادي وشاااعور هاااذا التيطاااي  بالحاجاااة األس/ 1)
 .للتيطي  التربوي 

 .اعتبار التربية توظيفًا ومردودًا مهمرًا لرالو  األموال/ 2
ضاارورة مجاااراة التربيااة للتقاادم السااريع والتغياار السااريع فااي مياادان العلاام / 3

 .والصناعة خاصة
 .التكامل بين مشكالت الذاتية وبين الحلول التي ينبغي أن تقدم لها/ 4
 .وببيمته في السيطرة على المستقبل اإليمان المت ايد بالتيطي / 5
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فقادان التاوازن باين مراحال التعلايم الميتلفاة وباين فروعاه وأنواعاه وبااين / 6
 .(1)(اليدمات التعليمية وبين الجان  الكمي والكيفي للتربية

 :عبد هللا عبد الدائم في تعري  مفهوم التيطي  التربوي . ويقول د 
لحاجات التنمية االقتصاادية  إنها مسالة وضع خطة للتربية تستجي ) 

واالجتما ياة وذلاك عان طرياا  رسام أهاداف تربوياة تحقاا  هاذه الغاياة وعاان 
 .(2)(طري  رسم وسائل توصل إلى هذه األهداف

 : التعليم العالي 
تاام التعاارض فااي مجااال التعلاايم العااالي مساابقًا إلااى إنشاااء جامعااة          

تعتبااران ناواة للتعلايم العااالي اليرطاوم وجامعاة القااهرة فاارس اليرطاوم واللتاان 
 .بالمفهوم الحديث( الجامعي)
بعااد خاارو  المسااتعمر ماان الاابالد لاام ييلِ ااف إال القلياال ماان مؤسسااات  

التعليم العالي فأصبل اإلقبال كبيرًا من أبناء الوطن علاى التعلايم العاالي لماا 
والااذي يتاايل أيضااًا للماارأة حقهااا فااي التعلاايم فأصاابل  ،لااه ماان قيمااة وأهميااة 

لتطلع لتعليم عالي أفضل وأشمل وأصبل ديادن كال رجال وامارأة فاازداد عادد ا
الطااالب المقبااولين فااي المؤسسااات الموجااودة ألنااه لاام يكاان فااي المقاادور أن 

 .تنشأ مؤسسات جديدة في ذلك الوقت
 :وبمرور الوقت أنشمت بعض المدار  الحرفية والمعاهد منها 
 .م1961 أمريكيةمدرسة اليرطوم الحرفية العليا بمساهمة / 1
 .م1961( اليونسكو)معهد المعلمين العالي بمساهمة من األمم المتحدة / 2
 .م1966بلية البنات بقرار من مجلت جامعة أم درمان اإلسالمية / 3

                                     

العلم للماليين، الطبعة األولى، هعادة طبع، بيروت عبد هللا عبد الدائم، التخطيط التربوي، دار  (1)
 .21م، ص 2111

 .25عبد هللا عبد الدائم، مرجع سابق، ص  (2)
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 .م1969معهد الموسيقى والمسرح بواسطة وزارة الهقافة / 4
لتعلااايم المعهاااد العاااالي للتربياااة الرياضاااية تحااات إشاااراف وزارة التربياااة وا/ 5

 .م1969
 :نظم القبول بمؤسسات التعليم العالي

نةم القبول المعمول بها هي التي تحدد مستقبل الطاالب األبااديمي         
واالقتصااااادي واالجتماااااعي وتلعاااا  المنافسااااة بااااين الطااااالب دورًا كبياااارًا فااااي 

 : وقد أوردت سعاد إبرابيم  يسى. االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي
عااادة لشاارو  رالرااة يتحاادد علااى  -ضاالة بااين التالميااذتيضااع المفا) 

ضوئها إمكانياة التحااق التلمياذ بإحادى مؤسساات التعلايم العاالي أو عادمها 
 :وتتمهل تلك الشرو  في اآلتي

 .التفوق األباديمي/ 1
 .رةبة التلميذ في االلتحاق بأي من مؤسسات التعليم العالي/ 2
 .لعاليحجم الفرص المتاحة بمؤسسات التعليم ا/ 3
لقااد خضااعت أساات القبااول لمؤسسااات التعلاايم العااالي بالسااودان إلااى  

بهير من التعديل والتبديل، كل ذلك سعيًا وراء ضب  معاييرها وإعطاء فارص 
القبول المحدودة بتلك المؤسسات لمن يستحقها حقًا من المتنافساين عليهاا 

 .(1)(وبقدر اإلمكان
ة كمباارد  والااذي يشااتر  سااد نةااام القبااول المااذكور وهااو نةااام شااهاد 

فيهااا النجاااح فااي كاال المااواد التااي يحااددها الطالاا  مااع النجاااح فااي اللغااة 
ونةام شاهادة . اإلنجلي ية كشر  أساسي لاللتحاق بمؤسسات التعليم العالي
القسام األول، : بمبرد  يمنل الشهادة الساودانية فاي حادود رالراة مساتويات

                                     

سعاد هبرا يم تيسى، مسيرة التعليم العالي فيي السيودان، دار الخرطيوم للطباعية والنشير، الطبعية  (1)
 .75م، ص1996األولى، الخرطوم 
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لطالب في مؤسسات التعليم العالي القسم الهاني، القسم الهالث، ويتم قبول ا
م بدأ 1958من أولمك الحائ ين على المستوى األول والهاني فق ، وفي عام 

العمل بالشهادة المدرسية السودانية كمير  انتقالي من شهادة كمبرد  إلى 
م حيث أصبحت الشهادة 1962الشهادة الوطنية وتحق  ذلك تمامًا في عام 

اف مجلات امتحاناات الساودان بصاورة كاملاة المدرسية السودانية تحت إشار 
وبموج  ذلك أصابل وضاع وتصاحيل االمتحاناات ياتم داخال الساودان بعادما 

لكاان اسااتمرت طباعااة . بااان يااتم فااي بريطانيااا بموجاا  نةااام شااهادة كمباارد 
االمتحانااات ببريطانيااا نساابة لعاادم تااوفر إمكانااات الطباعااة محليااًا بالسااودان، 

ساااية الساااودانية فاااي بريطانياااا حتاااى العاااام واساااتمرت طباعاااة الشاااهادة المدر 
 .م 1971
بعاااد هاااذا التطاااور المتالحااا  فاااي نةاااام االمتحاناااات وبازديااااد األعاااداد  

وقاد ذكارت . المتقدمة لاللتحاق بمؤسسات التعليم العاالي تغيار نةاام القباول
 :سعاد إبرابيم  يسى

أصبحت شرو  القبول لمؤسسات التعليم العاالي تتطلا  أن يساتوفى ) 
 :يذ شرطين هماالتلم
على التلميذ المتقادم لاللتحااق بالجامعاات والمعاهاد العلياا أن يساتوفي : أوالً 

أما الشر  العاام يتطلا  مان . شرطين أحدهما شر  عام واآلخر شر  خاص
 :التلميذ اآلتي

 .إحراز النجاح في الشهادة المدرسية السودانية/ 1
للغااة اإلنجلي يااة جيااد فااي خماات مااواد ماان بينهااا ا تقاادير الحصااول علااى/ 2

 .وفي امتحان واحد
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 :أما الشر  الياص فيتمهل في اآلتي
أن يحاارز التلميااذ الشاار  الياااص بالكليااة التااي يرغاا  فااي االلتحاااق بهااا / 1

جيااد فااي رااالث مااواد ميصصااة للمجمااوس  تقااديروالااذي يمهلااه حصااوله علااى 
 .لتلك الكلية( Boxing)التنافسي 

من مجموس أحسن رالرة ماواد مان  يتم الحصول على المجموس التنافسي/ 2
 .المواد المحددة لكل كلية

أما إذا استوفى التلميذ الشرطين العام والياص وحصل على المجموس  
التنافسااي للكليااة التااي يرغاا  فيهااا، ولكنااه لاام يحاارز النجاااح فااي مااادة اللغااة 
اإلنجلي ية فإن ذلك ال يمنع قبول التلميذ بأي من مؤسسات التعلايم العاالي، 

طة أن يجلاات المتحااان الحاا  فااي اللغااة اإلنجلي يااة يااتم عقااده بجامعااة شااري
 .اليرطوم

إذا اسااااتوفى التلمياااااذ الشااااارو  العاماااااة بنجاحاااااه فاااااي الشاااااهادة  وإذا 
جيااد فااي خماات مااواد ماان بينهااا  تقااديرالمدرسااية السااودانية وحصااوله علااى 

اللغة اإلنجلي ية، غير أنه لم يوف  في الحصول على مجموس القباول للكلياة 
لمحددة التي يرغ  فيها، فإنه يح  لاه أن يجلات فاي أعاوام الحقاة لابعض ا

مواد الشهادة الهانوية مع التالميذ الجالسين لها وذلك بغرض ترفيع شهادته 
وهااو مااا ساامي بنةااام تحسااين الشااهادة أو مااا يطلاا  عليااه التالميااذ بنةااام 

 .كمبرد  وهو ذات النةام الذي كان ساريًا بالنسبة لشهادة( ترقيع الشهادة)
يااتم حساااب المجمااوس التنافسااي لمهاال هااؤالء التالميااذ بااأن ييتااار لهاام  

مجمااوس أفضاال رااالث مااواد ماان بااين مجموعااة مااواد الشااهادة التااي جلسااوا 
 .(1)(المتحاناتها، ما دام أولمك التالميذ قد استوفوا الشرو  العامة

                                     

 .78 – 77ص سعاد هبرا يم تيسى، مرجع سابق،  (1)
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الحقااًا ألغااي شاار  النجاااح فااي اللغااة اإلنجلي يااة بموجاا  قااانون عااام  
م وأصبل القبول يتم في كليات ومؤسسات التعلايم العاالي شاريطة أن 1962

يتم الجلو  المتحان اللغة اإلنجلي ية فيما بعاد بالكلياة واساتمر ذلاك النةاام 
م فاااي الكلياااات 1981م فاااي الكلياااات األدبياااة وحتاااى عاااام 1971حتاااى عاااام 

أمااا نةااام ترفيااع الشااهادة فقااد اسااتمر حتااى عااام . العمليااة حيااث تاام إلغااااله
 .م وتم إيقافه بعد ذلك1977
وقد تم تعديل قوانين القباول وأصابحت تعارف بقاوانين القباول المعدلاة  

وأصابل الشار  هاو النجااح ( جيد في خمت مواد)والتي بموجبها الغي نةام 
فق  مما أتاح قدرًا من المنافسة بين الطالب وتام تعاديل ماواد المنافساة مان 

نةاااام المعااادل إلاااى زياااادة عااادد أدى هاااذا ال. راااالث ماااواد إلاااى خمااات ماااواد
 .المقبولين بمؤسسات التعليم العالي

أما داخل مؤسسات التعليم العاالي فهنالاك نةام لقباول الطاالب داخلياًا  
وتاااوزيعهم للكلياااات بأنواعهاااا الميتلفاااة حسااا  تيصصااااتهم ووفااا  شااارو  

وفااي فتاارات الحقااة ساااد تغيياار كبياار فااي كيايااة  .محااددة تحااددها المؤسسااة
ات التعلاااايم العااااالي تبعااااًا لمقتضاااايات الحاجااااة التعليميااااة القبااااول بمؤسساااا

 :واالقتصادية وغيرها وقد تم إنشاء مؤسسات جديدة منها
 .م1976كلية التمريض العالي   .1
 .م1976كلية الصحة   .2
 .م1976معهد الموسيقى والمسرح   .3
 .م1976بعطبرة  –كلية الهندسة الميكانيكية   .4
 .م1976بيعية كلية أبو نعامة لل راعة والموارد الط  .5
 .م1976بأبو حراز  –كلية ال راعة والموارد الطبيعية   .6
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 م1978المعهد العالي للتربية الرياضية   .7
 .م1981كلية القر ن الكريم   .8
 :م، وقد بدأت بهالث كليات1977جامعة جوبا   .9
بلياة /  .   بلية الدراسات االجتما ية والبيمة/ ب .بلية الموارد الطبيعية/ أ

 .التربية
 :م، وقد بدأت بأربع كليات1978ة الج يرة جامع .11
 .بلية العلوم ال را ية/ ب    .بلية العلوم الطبية/ أ 
 . بلية العلوم االجتما ية/ د   .بلية العلوم والتكنولوجيا/  
 .م1982أباديمية نميري العسكرية  .11
 .م، تم افتتاحها بصورة رسمية1986جامعة أم درمان األهلية  .12

ديسامبر  16 -8القومي للتعليم فاي الفتارة مان هذا وقد عقد المؤتمر 
 :م وقد خر  المؤتمر بمجموعة توصيات منها1982

 .التوصيات الياصة بالتعليم العام ذات الصلة بالتعليم العالي  .1
 .التعليم الفني واالهتمام بتطويره  .2
 .توصيات التعليم العالي وأولها ما يي  التمويل  .3
ة لمؤسسااات التعلاايم العااالي بمااا توصاايات فااي مجااال الطاقااة االسااتيعابي  .4

 .يواب  التنمية واحتياجاتها من الكوادر المدربة
توصيات في مجال االستقرار فاي البيماة الجامعياة وذلاك بتاوفير الرعاياة   .5

 .االجتما ية واإلرشاد
توصيات في مجال المؤسسات التعليمية باعتبارها مؤسسات اساتهمارية   .6

 .اإليفاء بها لها مي انيتها التي يج  على الدولة



 
 

164 
 

توصاايات فااي مجااال األساااتذة فااي العماال علااى تحسااين شاارو  اليدمااة   .7
 .بالنسبة لهم

 :أما من ناحية التطور الكمي في أعداد الطالب أوردت سعاد إبرابيم  يسى
ظلت جامعة اليرطاوم وبصاورة واضاحة خاالل الفتارة المحاددة تحاافر ) 

يلاااة هناااا وهنالاااك، علاااى أعاااداد الطاااالب اللهااام إال مااان بعاااض ال ياااادات القل
مشااكاًل  363م حيااث ارتفااع عاادد طالبهااا بمقاادار 77/1978باسااتهناء العااام 

بأعلى نسبة بلغتهاا ال ياادة فاي أعاداد الطاالب بجامعاة اليرطاوم % 9نسبة 
% 9تعتبااار ال ياااادة المشاااار إليهاااا وهاااي نسااابة . (1)(خاااالل الفتااارة المحاااددة

لااذين لام يجاادوا فرصااة ضاعيفة جاادًا بالنسابة لفعااداد الكبياارة مان الناااجحين ا
 .االلتحاق بالجامعة

 :من القرارات السياسية التي أررت في التعليم العالي وكانت سلبًا عليه     
م والاذي أدى إلاى ضاعف فاي اللغاة 1965قرار تعري  المناهج فاي عاام / 1

اإلنجلي ية لدى الطالب علمًا بان مؤسساات التعلايم العاالي تاتم فيهاا عملياة 
اإلنجلي ية وجميع المراجع، ما عدا التربياة اإلساالمية واللغاة التدريت باللغة 

 .كانت باللغة اإلنجلي ية ،العربية
ومان سالبياته  (3+  3+  6 )1971السلم التعليماي المطبا  حتاى عاام / 2

ل المناهج التعليمية ولم تغيار، كماا أن المؤسساات التعليمياة لام تهياأ  لم تعدت
درب لهذا النم  الجديد من السالم، كماا أن ولم ي وأيضا لم يؤهل المعلملذلك 

اإلمكانااات الالزمااة لتنفيااذ الساالم غياار متااوفرة بالمسااتوى المطلااوب، زد علااى 
 . المتطلبات التعليمية ذلك لم توفر المباني الالزمة وغير ذلك من 

                                     

 .125سعاد هبرا يم تيسى، مرجع سابق، ص  (1)
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هااذه الساالبيات برمتهااا أراارت علااى أداء الطالاا  الجااامعي واسااتيعابه،  
في مؤسسات التعليم العاام ال زال يالحقهاا حتاى بما أنها أنتجت ضعفًا عاما 

 .اآلن
فااي فتاارات متالحقااة وبعااد الت ايااد السااكاني الكهياا  فااي جميااع أنحاااء  

تم إنشاء  ،البالد وتولد الرةبة في التعليم العالي في بقاس السودان الميتلفة
بهير من الجامعات والكلياات ومؤسساات التعلايم العاالي حتاى أناه غطاى كال 

د، ورغاام ذلااك الكاام الهائاال ماان المؤسسااات إال أنااه لاام ياا  حتااى أنحاااء الاابال
اآلن بتلبية كل رةبات الراغبين في التعليم من الناجحين من حملة الشاهادة 

الضاااواب  الصاااارمة فاااي عملياااة القباااول  مااان الساااودانية ويعااا ى ذلاااك لكهيااار
بالجامعات ونو ية المناهج المل مة للطال  لالنيرا  فاي دراساتها رغا  فاي 

 .أم لم يرغ ذلك 
 :أوجه القصور التي تواجه نظام التعليم التقليدي 

وجد خبراء التعليم وعلماء التربية في نةاام التعلايم عان بعاد ميرجاًا         
من عهرات وسلبيات نةاام التعلايم التقليادي مان حياث أن هاذا النةاام أحادث 

التعليم  تغييرًا نحو األفضل في أسالي  التعليم، كما أنه أحدث ضجة في نةم
فاااي ميتلاااف دول العاااالم حياااث أناااه وفااار فرصاااًا أوساااع فاااي إراااراء العملياااة 
التعليمياة وأصاابل أماار تطبياا  نةااام التعلاايم عاان بعااد ضااروريًا فااي الماادار  

ولم يعد ممكنًا تجاوز نةام التعلايم عان بعاد، إذ أناه يعمال علاى  ،والجامعات
باساااتيدامه وذلاااك  ،نةاااام التعلااايم التقليااادي عماااتمعالجاااة السااالبيات التاااي 

لوسائ  تكنولوجية متعاددة فاي العملياة التعليمياة والتاي تسااعد فاي توصايل 
مهماااا كانااات بعيااادة أو صاااعبة  ،الماااادة الدراساااية للمتعلماااين فاااي ماااواقعهم

 تإذ أن وسائ  االتصال أصبحت ج ءًا من المادة الدراسية وليسا  ،الوصول
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نةاااام التعلااايم  معيناااًا أو مسااااندًا أو لالساااتمتاس ومااالء الفاااراغ كماااا هاااو فاااي
 .التقليدي

فيماا ييا   الصافحات الساابقةأنه وبعد السرد الاوافي الاذي ورد فاي  
وكاذلك ممااا ورد بيصاوص نةاام التعلاايم ، نةاام التعلايم التقلياادي بالساودان 

، المشاار عن بعد في السودان، يمكان صاياغة كياياة تجااوز أوجاه القصاور
 .عن طري  نةام التعليم عن بعدإليها،
 :مةمسائل عا 

يحتا  نةام التعلايم التقليادي لمنشاآت مهال القاعاات والمعامال والمكاتا  . 1
والصاالت والمراف  العامة والبوفياه والحادائ  والمياادين والمعادات الرياضاية 
والفنية وال را ية وما إلى ذلك الكهير حيث يعتبار ذلاك أحاد مقوماات التعلايم 

 التقليدي في السودان
قاعاات أو الفصاول أو المؤسساات ضارورة حتمياة وجود المتعلم داخال ال. 2

 ًً لتتم العملية التعليمية للتواصل مع المعلم في ذات الوقت 
المعلم هو محور العملية التعليمية في نةام التعلايم التقليادي وهاو الاذي . 3

يوجه المعرفة للمتعلم والمتعلم يتلقى من المعلام وجهاًا لوجاه وهاو ماا يعارف 
 .يالو جاهبالتعليم 
 ال يوفر نةام التعليم التقليدي التعليم لكل فمات المجتمع. 4
يعاني نةام التعليم التقليدي من وجود مي انيات ضاعيفة تاؤدي إلاى عادم . 5

 ااالستقرار 
ال يااوفر نةااام التعلاايم التقلياادي التعلاايم ألولمااك الموجااودين فااي المناااط  . 6

 .النائية أو الوعرة أو للرحل على اختالف مواقعهم
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قفت العادات والتقاليد عائقًا كبيرًا في سبيل تعليم المرأة باعتبارهاا جا ءًا و . 7
هامااًا فااي المجتمااع وذلااك بحرمانهااا ماان االلتحاااق بالماادار  أو المؤسسااات 

 .التعليمية التقليدية
عج  مؤسسات نةام التعليم التقليدي عن تلبية ومواجهة الطل  المت ايد . 8

 .للتعليم
تعليم التقليدي عان تحقيا  مبادئي تكاافؤ الفارص عج  مؤسسات نةام ال. 9

 وديمقراطية التعليم
عاادم االنضاابا  والمساامولية ماان العاااملين فااي نةااام التعلاايم التقلياادي . 11

 .لضعف األجور وتأخير صرفها أحيانًا وعدم التحفي 
 قلة األنما  البشرية المؤهلة والمدربة.11

 :في المنهج
 .  الهقافة السودانيةالمنهج غير شامل ليمهل كل أنما. 1
باا ء إعااداد وتعااديل وتطااوير الماانهج ممااا يجعلااه غياار مواباا  للتغياارات . 2

 .السريعة في الحياة التي تطرأ عالمياً 
 .ندرة خبراء المناهج مما يجعل المنهج أقل فاعلية وشمولية. 3
 .تجري  المنهج يتم في حدود ضيقة ولفترات زمنية محدودة. 4
علاااى المااانهج الجدياااد قبااال أو فاااي حيناااه، وياااتم عااادم تااادري  المعلماااين . 5

 .التدري  أرناء تنفيذ المنهج مما يجعل ذلك سلبًا عليه
المااواد الدراسااية التااي يقاادمها محاادودة وحجمهااا المعرفااي ال يفااي بحاجااة . 6
 .الفرد
 .ال يشارل المعلم في وضعه. 7
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 :في الكتاب المدرسي

 يعمر لعدم جودته مما قاد نو ية الورق المستيدم في الكت  الدراسية ال. 1
يؤدي إلى ضياس أج اء من المادة الدراسية بفعل التم ي  والتلف والمشااركة 

 .بين المتعلمين في كتاب واحد
ال يتوفر الكتاب المدرسي لدى المتعلماين جمايعهم وذلاك لقلاة اإلمكاناات . 2

 .وكبر عدد المتعلمين
الدراسااية للمتعلمااين أو ال يوجااد كتاااب مرشااد للمعلمااين أو مراجااع للمااواد . 3

 .المعلمين
المادة الدراسية غير مقنعاة للمتعلماين فاي بعاض الماواد لغوياًا أو عملياًا . 4

 .ألنها مفروضة عليهم فرضاً 
 .توجد بالكتاب المدرسي دائمًا أخطاء لغوية وعلمية. 5
ال يمكن للمتعلم االعتماد على الكتاب بدون معلم ألنه لام يصامم للتعلايم . 6

 .الذاتي
ال يااتعلم المااتعلم تعليمااًا ذاتيااًا باال يعتمااد علااى المعلاام فااي المقااام األول . 7

 .مباشرة
الكتاب يقيد المعلم والمتعلم بالمعارف الموجودة فيه وال يتيل لهما فرصة . 8

 .االبتكار أو تلقي معارف جديدة
 .يشجع المتعلم على الحفر أبهر من الفهم. 9
لغاة التاي كتبات بهاا الماادة الدراساية في كهيار مان الكتا  ال تتماشاى ال. 11

 .مع إدرال المتعلم اللغوي حس  العمر والمرحلة
ال تتمتااااع المااااادة الدراسااااية بالموضااااو ية فهااااي أمااااا واسااااعة جاااادًا أو . 11

 .ميتصرة
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ال تراعى الفروق الفردية في إعداد المادة الدراساية إنماا توضاع الماادة . 12
 .لمجموعة افتراضية من المتعلمين

 .تاب هو وسيلة المتعلم الرئيسية في عملية التعليمالك. 13
 :لدى الطالب

ياتم فيااه قبااول الطااالب فااي الجامعااات بشاار  المنافسااة لحاااملي الشااهادة . 1
 .السودانية

ياااتم اساااتيعاب أعاااداد محااادودة مااان الطاااالب حسااا  حاجاااة الكلياااات فاااي . 2
 .الجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى 

ال ومن هم في سن المراهقة وهي تشمل الفترة توفير فرص التعليم لفطف. 3
من التعليم قبل المدرسي إلى التعليم الجاامعي وال يهاتم بمان هام خاار  سان 

 .الدراسة
 .أعداد المتعلمين محدودة بمؤسسات نةام التعليم التقليدي. 4
 .ال يستوع  كل من هم في سن التعليم. 5
ن فااااي الشااااهادة مؤسسااااات التعلاااايم العااااالي ال تسااااتوع  كاااال الناااااجحي. 6

 .السودانية
 .يتقيد الطال  بالحضور للمؤسسة التعليمية طيلة الفترة الدراسية. 7
 .يعتمد الطالب على التلقين والحفر واالسترجاس. 8
 .يتحمل الطال  نفقات التنقل واإلعاشة والسكن 9
 .الفترة الدراسية قصيرة إذا ما قورنت بطول حياة الفرد. 11
 .دم توفر المعلم أمام المتعلم أرناء عملية التعليمال شيء يغني عن ع. 11
 .ال ينمي في المتعلم مهارات سوى مهارات تقليدية بالية. 12
 .ال يتمتع المتعلم بالحرية والديمقراطية في عملية التعليم. 13
 .ال يفسل مجااًل للمتعلم للنقاش وإبداء الرأي في حل المشكالت. 14
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ذي يجعلااه يسااتوع  المااادة الدراسااية حساا  ال يتاايل للمااتعلم الاا من الاا. 15
 .قدراته وإنما يفرض ذلك عليه فرضاً 

ال يمكن للمتعلم أن يتوق  عن الدراسة ويقطعها لةروف خاصة به رم . 16
يكملهااا متااى مااا كااان قااادرًا علااى االنياارا  فااي الدراسااة باال هااو مقيااد باا من 

 .محدد
يريااد الدراسااة لايت للمااتعلم الحريااة فااي اختيااار مجااال التيصاا  الااذي . 17

فيه وإنما نسبته التي تحصل عليها ونو ية المواد الدراسية التاي نجال فيهاا 
 .تحدد موقعه في التعليم العالي

المااتعلم فااي التعلاايم العااام والتعلاايم العااالي مقيااد بعماار محاادد لاللتحاااق . 18
 .بالمؤسسة التعليمية

 .ريقة محددةالمتعلم في هذا النةام مل م بالتواجد في زمن محدد وبط. 19
قد يتعرض المتعلم فاي هاذا النةاام للضاغو  النفساية مان المعلماين أو . 21

 .ال مالء أو البيمة التعليمية وما إلى ذلك مما يؤرر على تحصيله
نسبة لالبتةاظ بقاعات الدر  أو الفصول يصبل ذهن الماتعلم مشاتتًا . 21

 .ينقصه التركي  فتشوب العملية التعليمية بعض السلبيات
تأخر المعلمين عن ال من المحدد إللقاء الدرو  أو نتيجاة العجا  فاي . 22

أعاااداد المعلماااين تصااااب العملياااة التعليمياااة باليلااال مماااا ياااؤرر علاااى تنفياااذ 
 .المنهج بالكياية والسرعة المطلوبة

فااااي هااااذا النةااااام يتااااأرر المااااتعلم فااااي دراسااااته بالمناساااابات الطارئااااة . 23
ماا هاو طاارئ رسامي أو غيار رسامي إذ واإلضرابات والمةاهرات وغير ذلاك م
 .يقتطع ذلك زمنًا من زمن دراسته
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في نةام التعليم التقليدي تستفحل مشكلة الفروق الفردية باين الطاالب . 24
 .والتي ال يوفر نةام التعليم التقليدي لها حالً 

 
 :في تدريب المعلمين

عملياااة إن ساالبيات تاادري  المعلمااين واإلدارياااين تعااود ساالبًا علااى ال       
التعليمية كما ذكر ذلك سابقًا وفي نةام التعليم التقليادي يالحار عادد مان 

 .   السلبيات في عملية التدري  
مقابلة إدارة التدري  )كبيرة جدًا  المدربينأعداد المعلمين واإلداريين غير . 1

 (.م2115والية اليرطوم 
باااالطرق ماااين لعجااا  نةاااام التعلااايم عااان تااادري  العااادد الكاااافي مااان المع. 2

 .التقليدية المتبعة
     .يستغرق تدري  المعلمين عن طري  هذا النةام وقتًا كبيرًا . 3
إلااى موقااع   المعلمااين المتواجاادين فااي المناااط  النائيااة  حضااور يتعااذر. 4

 .التدري  في المدن
عنااد بدايااة فتاارة عمليااة التاادري  للمعلمااين يحاادث ذلااك فراغااًا كبياارًا فااي . 5

وذلااك بانشااغال المعلمااين بالتاادري  وبعاادهم عاان  الماادار  وملااة الحصاا 
 .مدارسهم مما يتطل  إيجاد البديل لهم في بعض األحيان

 .ال يمكن لنةام التعليم التقليدي تدري  كل المعلمين في وقت واحد. 6
يعتبر هذا التدري  عن طري  نةام التعليم التقليادي ذو كلفاة عالياة مماا . 7

 .كن والتنقل واإلعاشة وغير ذلكيكلفه في اإلعداد للقاعات والس
التدري  الذي يتم عن طري  نةام التعلايم التقليادي قليال الفاعلياة نسابة . 8

 .لندرة المدربين الميتصين
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اإلمكانات المادية لعدارات التعليمية تعوق عملية تدري  أعداد كبيرة من . 9
 .المعلمين أو إتاحة فرصة تدري  فعال لعدد منهم

ةام التعليم التقليدي الوسائل والوساائ  الالزماة للتادري  فاي ال تتوافر لن.11
 .المواقع الميتلفة وهذا يقلل من فعاليته

عدد كبير مان المعلماين يعتبارون عملياة التادري  هاذه مضايعة للوقات . 11
وعليااه فهاام ال يحضاارون  ،الااذي هاام فااي حاجااة لااه للتكساا  وتحسااين الحااال

ًا لعاادم قناااعتهم بجاادواه فااي حالااة لموقااع التاادري  أو لاان يسااتفيدوا منااه كهياار 
 .حضورهم
 .توفير اختصاصيين بصفة مستديمة في مواقع التدري  يكلف كهيراً . 12
عملياة تشاييد وتجهيا  القاعاات والمواقاع والمعامال للتادري  فاي مواقاع . 13

 .ميتلفة كهيرة الكلفة في نةام التعليم التقليدي
ماادن إلااى ضااغو  عاادم يتعاارض المتاادربون فااي مواقااع التاادري  فااي ال. 14

 .االستقرار فتؤرر في تدريبهم بنةام التعليم التقليدي
تعاادد جهااات الصاارف بالنساابة للمعلاام المتاادرب كالصاارف علااى األساارة . 15

 .والسكن، والمواصالت واإلعاشة
يفقد المعلم المتدرب بعض األعمال الجانبياة التاي كاان يمارساها والتاي . 16

 .تساعد في زيادة دخله
 :ات التعليميةفي اإلدار

اإلدارات التعليمياااة فاااي نةاااام التعلااايم التقليااادي تتمتاااع بكهيااار مااان أوجاااه . 1
 .القصور مما يعد سلبًا على العملية التعليمية

 ، من غيار ذوي اليبارة يتم اختيار اإلدارات من أشياص غير مدربين أو. 2
 .أو من أشياص مطيعين يطبقون سياسات تملى عليهم

 .ن أولمك اللذين ينفذون القرارات العليا فق اإلدارات معةمها م. 3
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 .اإلدارات التعليمية ال تطب  اللوائل في كهير من األحيان. 4
اإلدارات التعليميااة معةمهااا غياار قااادر علااى االبتكااار والحاات اإلبااداعي . 5

 .غير متوفر لديها
معةااام القااارارات التاااي تتياااذ مااان جانااا  اإلدارة التعليمياااة سااالبية تضااار . 6

 .التعليمية وذلك لعدم كفاءتهابالعملية 
بالمساائل األباديمياة  التعليمية في نةام التعليم التقليادي  اهتمام اإلدارات.7

 .والعلمية قليل
تهتم اإلدارات التعليمية في نةاام التعلايم التقليادي بتغطياة المقاررات رغام . 8

 .ما تتمي  به من خلل في الوقت المحدد لها
ةااام التعلاايم التقلياادي أصاابحت مهامهااا هامشااية اإلدارات التعليميااة فااي ن. 9

بالنساابة للعمليااة التعليميااة فانصاا  اهتمامهااا فااي جمااع الرسااوم والتبرعااات 
والمساهمات وبنود الصرف وتلقي التكالي  من الرالسااء وتنفياذها وحضاور 
االجتماعاااات المتكاااررة التاااي ال تيااار  عااان نطااااق السااالبيات والقااارارات غيااار 

 .الفعالة 
اإلدارياااين الكبيااارة فاااي نةاااام التعلااايم التقليااادي ومتطلبااااتهم  إن أعاااداد. 11

 .يعد عبمًا ماليًا كبيرًا ذو كلفة عالية م واإلنفاق عليه
نةااام التعلااايم التقلياادي وبماااا يتمتاااع بااه مااان رقابااة ومتابعاااة للمناشااا  . 11

اإلدارية يتيل فرصة التساهل وعدم االنضبا  والتسي  مع عدم االهتمام من 
 .ين بالعملية التعليمية أو العمل اإلداري ناحية اإلداري
 :لدى المعلمين

العماال فااي فصااول وقاعااات مكتةااة بااالمتعلمين يصاال عااددهم فااي بعااض . 1
أمتااار أو أقاال  4×  6متعلمااًا فااي مساااحة فصاال عاديااة  131األوقااات  إلااى 
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من ذلك مما ييل بتركي  المعلم ومدى متابعته لكل المتعلماين داخال الفصال 
 .رًا سلبيًا على العملية التعليمية وعلى المعلم نفسهويؤرر ذلك تأري

هنالااك إفاارازات للةااروف االجتما يااة أو االقتصااادية الساايمة لاابعض أساار . 2
المتعلماااين والتاااي يتعااااطف معهاااا المعلااام وتشاااغله كهيااارًا عااان أداء واجباتاااه 

 .العلمية
يااة ال يااوفر نةااام التعلاايم التقلياادي الوسااائ  والوسااائل الالزمااة فااي العمل. 3

التعليمياااة وذلاااك مماااا يعااااني مناااه المعلااام معانااااة كبيااارة تاااؤرر علاااى عطائاااه 
 .وتوصيل المادة الدراسية للمتعلمين

وجااود إدارات تعليميااة ال تمتلااك اليباارة الكافيااة أو غياار مؤهلااة أو غياار . 4
 .مدربة تؤرر على وضع المعلمين المهني واألباديمي والفني

 ر دار  والمؤسساااات التعليمياااة ياااؤرعااادم ابتماااال البنياااة األساساااية بالمااا. 5
 .على استقرار وعطاء المعلم

معامل مؤهلة يقل  المعلم كهيرًا وياؤرر فاي أدائاه وبالاذات فاي  عدم وجود. 6
 .مجال العلوم واللغات

بيمات المدار  غير السليمة تؤرر على عطاء المعلام بماا يانعكت علياه . 7
 .من أرر نفسي سلبي

جيادًا وتاأبياًل كااماًل بكلياات التربياة فيانعكت ذلاك لم يتل  المعلم إعادادًا . 8
 .على أدائه ومن رم على العملية التعليمية سلباً 

يتلقاى المعلاام فاي هااذا النةاام التاادري  والمتابعاة علااى ياد مااوجهين غياار . 9
مؤهلين أو مدربين للبيام بهذه المهماة مماا ي ياد مان مشاكالته وياؤرر علاى 

 .أدائه
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 ية واالقتصاادية السايمة التاي يعيشاها تاؤرر فاي ظروف المعلم االجتما. 11
 .أدائه وعطائه

ضاعف عملياة التادري  فااي نةاام التعلايم التقلياادي وعادم األخاذ بعمليااة . 11
 .يعد قصورا في نةام التعليم التدري  المستمر بمعناه الحبيقي

التداخالت القائمة بين إدارات التعليم ومجالت اآلباء فيما يي  . 12
 .لمارية تؤرر كهيرًا على المعلم من حيث وضعه كمعاأل باء اإلد
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 نظام التعليم عن بعد

 
 مفهوم نظام التعليم عن بعد -

 نبذة تاريخية عن نظام التعليم عن بعد -

 نظام التعليم عن بعد في أوروبا -

 توسع رقعة التعليم عن بعد وانتشاره -

 تجربة السودان في التعليم عن بعد -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمفهوم التعليم عن بعد ومدى تطبيقه في السودا



 
 

177 
 

لتعليم عن بعد أسالوب مان أساالي  التعلايم الاذاتي وهاو تعلايم سااب  ا      
 Openأدى إلى تع ي  نةام التعليم المفتوح  -للتعليم التقليدي أو المدرسي

Learning   والتعلاايم المسااتمرContinuous Learning  وهااو يعتباار
التعلايم بالمراسالة والاذي يعتبار بادايات التعلايم عان بعاد والاذي تطويرًا لنةاام 

نمااا وترعاارس فااي بريطانيااا ومسااتعمراتها وببيااة بلاادان العااالم وانتشاار انتشااارًا 
وبعادها أيضاًا حياث  ،واسعًا وخاصة بين الحاربين العاالميتين األولاى والهانياة

تقويمهاا طرأ عليه تطور كبير في محتوى المادة الدراسية وتصميمها وطارق 
وخاصاة بعاد التطاور الملحاوظ فااي وساائ  التكنولوجياا الحديهاة والتاي تعتباار 

 .الركائ  األولى في تقدم وتطور التعليم عن بعد
وقااد جاااء كغيااره ماان االتجاهااات الحديهااة فااي التربيااة والتعلاايم والتااي  

عنيت بمواجهة ال يادة الهائلة في حجم المعارف اإلنسانية والتطاور العلماي 
 .التكنولوجيا مجاالت الحياةودخول 

بمااا أنااه أساالوب فعااال فااي تااوفير فاارص الااتعلم وإرااراء اليباارات أمااام ) 
العاااملين الااذين ال يسااتطيعون االنقطاااس عاان العماال والتفاارغ للااتعلم، الااذين 

 .(1)(حرموا من التعليم النةامي
تااتم دائمااًا المواجهااة بااين المعلاام والمااتعلم فااي نةااام التعلاايم التقلياادي  

ويكاااون ذلاااك فاااي قاعاااات الااادر  أو  ،ا يعااارف باااالتعليم الوجااااهيوهاااو مااا
المحاضاارة أو فااي أي موقااع تعليمااي يجمااع بااين المعلاام والمااتعلم فااي وقاات  
واحااد، أمااا فااي نةااام التعلاايم عاان بعااد فااإن الوسااائ  الساامعية والبصاارية أو 
السمعية البصرية مهل الراديو والتلفاز والفياديو والحاسا  اآللاي، تحال محال 

أماا  .الذي يكون في الغال  بعيدًا عن المتعلم أرناء العملية التعليمياة المعلم
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فااي الفاارق مااا بااين نةااام التعلاايم التقلياادي ونةااام التعلاايم عاان بعااد فيقااول 
هو في تنةيم توصيل العلم والمعرفة إلى طالا  بعياد : )الدكتور على عهمان

ستطيع زميله عن المؤسسة التعليمية ال يستطيع أن يتفرغ لطل  العلم كما ي
 .(2)(في النةام المدرسي

إن نةاام التعلايم عان بعاد مهلاه مهال نةاام التعلايم التقليادي هاو تعلاايم  
. نةامي منةم وليت كما يصفه الابعض بأناه تعلايم غيار نةاامي وقاد قاال م

التعليم عن بعد هو نةام تعليمي نةامي ومنةم، يعني إنجاز : )خالد حسنين
فعلاي باين المعلام والادار ، أي أن تقاوم الجهاة العملية التعليمية دون لقاء 

ضاااامن ( الاااادار )باعتماااااد ( …الجامعااااة، المدرسااااة، المعلاااام، )التعليميااااة 
ومنحااه شااهادة فااي حااال نجاحااه بالوفاااء ( منهااا  محاادد وشاارو  خاصااة)

أما لماذا قلناا أناه تعلايم نةاامي فافن الادار  يبقاي علاى صالة . بمتطلباتها
التعليمياااة، وييضاااع / اب هاااا الدراسااايةماااع الجامعاااة بشاااكل مساااتمر عبااار مر 

للمتابعة والتقويم المستمرين من قبلها، أما كوناه تعليماًا منةماًا ففناه لايت 
عرضايًا، وإنماا هاو تعلايم هاادف للحصاول علاى شاهادة بعاد اساتيفاء  اتعليم
 .(1)(الشرو 
يتم نةام التعليم عن بعد والمتعلم في منأى عن المؤسسات التعليمياة  

كال مباشر ومواجهة بينه وبين المعلم أرناء العملياة التعليمياة ومن غير احت
إال ناادرًا، وبمعنااى  خاار فااإن المااتعلم ال يلتاا م بالتواجااد والجلااو  فااي قاعااات 
الاادر  أو المحاضاارات إنمااا تصاال إليااه المااادة الدراسااية فااي موقعااه باادل أن 

ويكااون ذلااك تحاات رعايااة منةمااة أو . يصاال هااو إلااى مكااان المااادة الدراسااية
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مؤسسااة تعليمياااة يااتم عبرهاااا التسااجيل لاللتحااااق بنةااام الدراساااة عاان بعاااد 
وتسااتيدم هااذه المنةمااات أو المؤسسااات وسااائ  االتصااال بشااتى أنواعهااا 
باعتباااار أن االتصاااال نةاااام ومااان المعاااروف أن عملياااة االتصاااال تاااتم عبااار 

/ 3رسااااااالة عباااااار قناااااااة اتصااااااال / 2 مرسل/ 1: خطوات معينة تتكون من
االساتجابة أو التغذيااة الراجعااة وعملياات التشااويش وماادى مساتقبل، تتيللهااا 

نجاد . صالحية أجه ة التوصيل والوضوح وسالمة البصار ماع ساالمة السامع
فااي العمليااة التعليميااة نجااد أنااه كلمااا تحساان نةااام االتصااال كلمااا تحساانت 

أما نحن اآلن فنعيش زمانًا أصبحت فياه عملياة االتصاال . العملية التعليمية
ة في ذات الوقت مهلما يحدث في التعليم اإللكتروني أو التعليم عملية تفاعلي
 .االفتراضي

عااادة مااا يااتم اختيااار الوسااائ  حساا  موقااع المااتعلم وظروفااه وذلااك  
لتسااهيل عمليااة توصاايل المااادة الدراسااية للمااتعلم للتأبااد ماان عمليااة نجاااح 

 .التعليم عن طري  نةام التعليم عن بعد
ن بعد هو نم  من أنماا  التعلايم الاذاتي إن القول بان نةام التعليم ع 

إذ أن الماااتعلم ووفااا  بااارامج هاااذا الااانم  مااان التعلااايم يعتماااد  ،قاااول صاااحيل
اعتمادًا أساسيًا عال نفساه وبحاد أدناى مان إشاراف المعلام ويمكان القاول إن 
المااتعلم هااو محااور العمليااة التعليميااة ولاايت المعلاام كمااا كااان معروفااًا فااي 

قليدي، ويعتمد المتعلم في ذلك النوس مان التعلايم الساب  في نةام التعليم الت
على مدى استيدامه لوساائ  التقنياة المتعاددة بكفااءة وبحسا  ماا تقتضايه 

نجد أن اإلنسان ولفترات طويلة مان تأريياه قبال  وتاريييا. العملية التعليمية
ظهاور التعلايم النةااامي والمادار ، يعلاام نفساه بنفساه ماان خاالل المالحةااة 
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لممارسة في بيمته وبيته ومان  بائاه ومجتمعاه اللصاي  وغالباًا ماا والتقليد وا
 .يمتهن االبن مهنة أبيه

ينغمت في هاذا الانم  مان نةاام التعلايم كال راغا  فاي التعلايم بغاض  
النةر عن العمر أو المؤهل الذي يتأهل به في االلتحاق بركا  نةاام التعلايم 

اجحين من ذوي النس  التقليدي والذي يبف عائقًا دون تحقي  طموحات الن
 .المنيفضة
 :ميتار عهمان الصدي . د. يقول أ
إن التعلااايم عااان بعاااد لااايت شاااكاًل واحااادًا بااال هاااو أشاااكال متعاااددة ) 

وممارسااات متنوعااة وييتلااف عاان التعلاايم التقلياادي كهياارًا فااي طريقتااه، حيااث 
الطريقااة المباشاارة فااي الصاافوف التااي تجمااع بااين ( التقلياادي)يعتمااد األول 
تعلم، وهنااا يفصاال بينهمااا ويسااتعيض عاان ذلااك بوسااائ  متعااددة المعلاام والماا

لتحقياا  االتصااال والتواصاال بينهمااا ماان جهااة وبااين المااتعلم والمؤسسااة ماان 
جهااة أخاارى وذلااك بهاادف رعايااة المااتعلم ومتابعااة تقدمااه، وتااذليل الصااعاب 
بصاافة مسااتمرة عاان طريقااه، وكاال ذلااك بهاادف إعانتااه علااى بلااوغ األهااداف 

تشااااجيعه باضااااطراد وخاصااااة فااااي نماااا  التعلاااايم المرجااااوة وكساااار ع لتااااه و 
 .(1)(المفتوح
التعليم عن بعاد  مؤسساتوقد أورد أحمد إسماعيل حجي فيما يي   

 : اآلتي
االنفصال شبه الادائم باين المعلام والماتعلم طاوال عملياة الاتعلم وهاو ماا / 1)

 .يمي ه عن التعليم التقليدي

                                     

 .ق، التعليم عن بعد، ورقة عمل، بدون تأري مختار عثمان الصدي (1)
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يطيطااًا وتنةيمااًا وإعاادادًا تااأرير المؤسسااة التعليميااة فااي تصااميم التعلاايم ت/ 2
 .وتقديمًا ودعمًا للمتعلم وهو ما يمي ه عن البرامج الدراسية المستقلة

استيدام وسائ  تكنولوجية لتقديم محتاوى البرناامج التعليماي، واالهتماام / 3
بتوفير اتصال تفاعلي وهاو ماا يميا ه عان االساتيدامات األخارى للتكنولوجياا 

 .في التعليم
لمساااتمر لمجموعاااة الاااتعلم أو المتعلماااين طاااوال عمليتاااي التباعاااد شااابه ا/ 4

وباااااذلك فاااااإنهم يتعلماااااون فااااارادى ال . التعلااااايم والاااااتعلم وإن تالقاااااوا عرضااااااً 
 .(1)(جماعات

اتيذ التعليم عن بعد أسماء كهيرة أطلقت عليه مهل التعليم بالمراسلة،  
علايم المدرسة المن لية، الدراسة المستقلة، التعلايم خاار  أساوار الجامعاة، الت

الااذاتي، تعلاايم الكبااار، التعلاايم غياار النةااامي، التعلاايم فااي الهااواء، التعلاايم 
المفتوح، وهاذه التسامية األخيارة أصابل الابعض يطلقهاا بادياًل لتعبيار التعلايم 
عن بعد ويعبر البعض عن التعلايم المفتاوح بأناه أحاد السياساات التاي تمهال 

 .التعليم عان بعاد ية لنةامنةام التعليم عن بعد أي أنه يعتبر ممارسة تطبيب
ومهماااا كاااان فإناااه يالحااار أن هنالاااك عملياااة تااارادف واخاااتالف وتاااداخل فاااي 

 .التعابير التي تطل  على النةامين من التعليم
هنال تداخاًل عميقًا وواضحًا بين التعلايم : )ويقول األستاذ أحمد هاشم خليفة

مفتاوح هااو أحااد عان بعااد والتعلايم المفااتل، والاراجل فااي تقاديري أن التعلاايم ال
أبرز وأنجل تطبيقات وممارسات نةام التعليم عن بعد فاي الواقاع مان ناحياة 
إداريااة وعلميااة واقتصااادية واجتما يااة، باال أبهرهااا انتشااارًا وشااهرة بالدرجااة 

                                     

أ مد هسماعيل  جي، التربية المستمرة والتعليم مدى الحياة، القياهرة، دار الفكير العربيي، الطبعية  (1)
 .231م، ص 1996األولى 
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التي يجوز أن نقول أن التعلايم المفتاوح هاو الاذي أضافى علاى التعلايم عناد 
ن قباال المؤسسااات والاادول بعااد مكانتااه ونجاحاتااه واالعتااراف بااه عالميااًا ماا

 .(1)(والمجتمعات واألفراد
نسااابة لماااا أشااارنا إلياااه مااان تعريفاااات ميتلفاااة وفقاااًا لوجهاااات النةااار  

المتباينة لنةام التعلايم عان بعاد فقاد ظهارت تعريفاات كهيارة أخاذت حيا ًا مناذ 
ظهور هذا النوس من التعليم والذي ساتةهر فاي الصافحات الالحقاة مان هاذا 

 : ضي من هذه التعريفاتفيما يلي بع. البحث
 :اآلتية التعريفاتأورد األستاذ ماهر حسن رباح 

نةااام توصاايل خاااص بالمحتويااات التعليميااة بحيااث يتحقاا  الاارب  بااين / 1)
عاان بعااد وبااين المااوارد والمقومااات التعليميااة  التعلاايم الدارسااين فااي برنااامج

Education Resources . 
 (فرغلي)

خاااالل الوساااائل التعليمياااة اإللكترونياااة  تقاااديم التعلااايم أو التااادري  مااان/ )2
ويشمل ذلك األقمار الصنا ية والفيديو واألشرطة الصوتية المساجلة وبارامج 

 (الحاسوب
 "USALA"الجمعية األمريكية للتعليم عن بعد 

ذلااااك النةااااام الااااذي يشااااير إلااااى الحاااااالت التااااي يكااااون فيهااااا الااااتعلم / )3
Learning  أو التعلاايمTeachingالااذي بموجبااه يكااون  ، طبقااًا لفساالوب

 (األستاذ والطال  في منطقتين جغرافيتين ميتلفتين

                                     

أ مد هاشم الخليفة، التعليم عن بعد والتعليم المفتوح، جامعية السيودان المفتو ية، ورقية عميل، . أ (1)
 .2ري ، ص بدون تأ
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تعرياا  مكماال للتعرياا  " )USDLA"الجمعيااة األمريكيااة للتعلاايم عاان بعااد 
 (الساب 
هاااو نةاااام تااادريت يااارب  المتعلماااين بالمصاااادر التعليمياااة وهاااو ياااوفر / )4

غيااار )للمتعلماااين غيااار المااادربين فاااي الئحاااة طلباااة المؤسساااات التعليمياااة 
 . وهو يع ز الفرص التعليمية للطلبة الحاليين( مداومين

إن تطبياا  التعلاايم عاان بعااد عمليااة تسااتيدم فيهااا المصااادر المتاحااة  
 (.وهي عملية تتطور لتستيدم التقنيات الوليدة

 مشروع كاليفورنيا للتعليم عن بعد
The California distance learning Project “CDLP” 

نةااام موجااه أو عمليااة تاارب  المتعلمااين بالمصااادر إن التعلاايم عاان بعااد / )5
 .التكميليةن يكون وسيلة التعلم الرئيسية أو البعيدة، ويمكن للتعليم عن بعد أ

 AT and Tشركة 

إيصاااال العلااام أو التااادري  بااادرو  تصااال إلكترونياااًا باساااتيدام القمااار / )6
ددة، الصناعي، الفيديو، الصوت، الرسوم والصور، تكنولوجيا الوسائ  المتعا

 (.من على مسافة)واألشكال األخرى للتعلم عن بعد 
 رابطة الواليات المتحدة للتعليم عن بعد 

The United States distance learning Association 

“USDLA” 

التعليم عن بعد هو نةام لتوصيل المواد واإلمكانيات التعليمية للدارسين / )7
الحاجاااة إلاااى مقابلاااة المدرساااين فاااي البااارامج التعليمياااة أو التدريبياااة دون 

(Face to Face.) 
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 (1)(المؤلف
لفساتاذ مااهر حسان ( التعلايم اإللكتروناي)إضافة لماا جااء فاي كتااب  

فااإن هنالااك بعااض العلماااء الااذين أدلااوا باادلوهم فااي هااذا  تعريفاااترباااح ماان 
 :للتعليم عن بعد تعريفاتهممن  االمضمار فيما يلي بعضي 

مااان طااارق التعليماااات، والتاااي تماااار  فيهاااا التعلااايم عااان بعاااد عائلاااة / )8
ساالوكيات التعلاايم بصااورة منفصاالة عاان ساالوكيات الااتعلم بمااا فااي ذلااك التااي 
تماااار  أماااام الماااتعلم فاااي الةاااروف العادياااة ولهاااذا فاالتصاااال باااين المعلااام 
والمااتعلم يجاا  أن يااوفر بكاال الطاارق سااواء عاان طرياا  الكلمااة المكتوبااة أو 

 (يةالوسائ  اإللكترونية أو الميكانيك
 مMoore 1993مور 
يحتل المتعلم المكان األول والتعليم عن بعاد يؤكاد : )ويقول مور أيضاً  
المااتعلم وفرديتااه ولااذلك يكااون تركياا ه علااى هااذا الجاناا  والصاالة بااين  ةذاتياا

المعلااام والماااتعلم ال تاااتم مباشااارة بااال بواساااطة وساااائل تعليمياااة ساااواء كانااات 
 .(2)(مسموعة أو مرئية

اساة علاى كال المساتويات والتاي ال تتوقا  علاى وجاود بافة أشاكال الدر / )9
األستاذ في قاعة المحاضارات أو فاي الجاوار ولكان فاي نفات الوقات يساتفاد 

 (منه في التيطي  واإلرشاد واإلشراف
                                     

-16م، ص 2114ماهر  سن رباح، التعليم اإللكتروني، عمان، دار المناه، للنشر والتوزيع  (1)
17. 

(2) More. M. On Atherory of independent study. In sewort, kegan 8 

hoimberg (eds) distance education international prespectives. 1983. 
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 مHolemberg 1986هولمبر  
أن أهم خصائ  التعليم عن بعد أن الماتعلم يكاون فاي معةام الوقات / )11

 (.بعيدًا عن المعلم
 .مRummple & Harry 1982اري رمبل وه

صاااغ كيقااان ميتلااف اآلراء حااول مفهااوم التعلاايم عاان بعااد فااي ساات / 11
- :نقا 
 .الفصل بين المعلم والطال /  1)
 .تأرير المؤسسة التربوية في تيطي  وتحضير المواد التدريسية/  2
 .المشاركة في أشكال التعليم المصنعة/  3
المااتعلم ماان االسااتفاد ماان محاااورة  تااوفير اتصااال ماا دو  االتجاااه يمكاان/ 4

 .ومناقشة المؤسسة والمعلم
 .استيدام الوسائ  التقنية للتقارب بين المعلم والمتعلم/  5
 .(1)(تعليم المتعلمين بوصفهم أفرادًا وليت جماعات/  6
إذ  Industrializationيتضمن جانبًا هامًا وملحوظاًا مان التصانيع / )12

م علاى أعاداد كبيارة مان العااملين فياه مان فماات أن طبيعة هاذا التعلايم القاائ
متنوعاااة ذات تيصصاااات ميتلفاااة، تنضاااوي تحااات قطاعاااات ومراحااال تضااام 
أعاادادًا ماان أخصااائي اإلعااداد والتصااميم واإلنتااا  وفنااي اإلخاارا  والمشاارفين 
واإلداريين، باإلضافة إلى إنتا  الوسائ  من ماواد مطبوعاة وأشارطة تساجيل 

، بكمياات ضايمة لتغطياة حاجاة أعاداد كبيارة الاأ..وفيديو وأقراص مبرمجاة 
وهائلااة ماان الطااالب كاال ذلااك يشااكل بعاادًا صاانا يًا يماراال تمامااًا الوضااع فااي 
المؤسسااات الصاانا ية الكباارى التااي توسااعت وأصاابحت تعتمااد علااى تقساايم 

                                     
(1) Kegan. D. foundation of distance education, London, Croom Helm, 

1986. 
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العماال علااى دوائاار ومصااانع متيصصااة ومتفرعااة، راام إعااادة تجميعااه ماارة 
      ( أخرى 

 Petersبيترز 
التعلاايم عاان بعااد جاذبيااة خاصااة لالقتصاااديين ذلااك أنااه نةااام  لنةااام/ )13

يستيدم أسلوب اإلنتا  الجماعي وياوفر علاى الدولاة وعلاى المجتماع مباال  
ضيمة من جهة كما يوفر فرص التعليم لجمياع فماات المجتماع العاملاة مان 

 (جهة أخرى 
 م1987على  يسي 

 (غاللية المتعلمينإن من أولويات التعليم عن بعد احترام حرية واست/ )14
 Danial and Morgiusدانيل ومورغيو  

االستيدام المنةم للوسائ  المطبوعة وغيرها، وهذه الوسائ  يجا  أن / )15
تكون معدة إعادادًا جيادًا مان أجال تجسايد االنفصاال باين المتعلماين وتاوفير 

 (الدعم للمتعلمين في دراستهم
 مUnesco 1987اليونسكو 

عن بعد يعتمد على كفاية إمكانياته وأهدافه وطريقته  إن نجاح التعليم/ )16
 (والوسائ  الموجودة

 مRace 1986ريت 
. ولقد جاء في كتاب التعليم عن بعاد وتقنياتاه فاي األلاياة الهالهاة لاا أ 
 :السيد محمود الربيعي و خرين تعريفات عن مفهوم التعليم عن بعد منها. د
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المتا امن للادار  ماع المعلام فاي تعليم يقوم على عادم اشاترا  الوجاود / 17
الموقااع نفسااه وبهااذا يفقااد كالهمااا خباارة التعاماال المباشاار، وماان هنااا تنشااأ 
 (.الضرورة إلقامة وسي  بينهما، وللوسائ  هذه جوان  تكنولوجية وتنةيمية
 م1999فرجاني 

نوس من التعليم يعكت التباعد الملحوظ باين المعلماين والطاالب، وهاو / )18
ماان التعلاايم بالمراساالة، وهااو يسااتيدم المطبوعااات بجاناا  أوسااع فااي معناااه 

وسااائل االتصااال الحديهااة، وياارى أن هااذا نةااام اإلرشاااد للدارسااين، وتقااديم 
المادة التعليمية ونجاحه يعتمد على فري  من المعلمين، لكل منهم مسمولية 
محددة وتضفي وسائل االتصال التي تغطي المسافات البعيادة صافة التباعاد 

 (         النم  التعليميعلى ذلك 
 م2111العمري 

أحد أسالي  التعليم الذاتي التي أفرزتها تكنولوجياا التعلايم حاديهًا وهاو / )19
 Open)لكنه أدى إلاى تع يا  نةاام التعلايم المفتاوح  ،تعلمًا فردياً  أصلهفي 

learning ) ونةام التعليم المساتمر(Long life learning ) وقاد ظهارت
والتعلم عن بعاد لمواجهاة ال ياادة الهائلاة فاي حجام المعاارف  أسالي  التعليم

اإلنساااانية والتطاااور العلماااي وتطاااور تكنولوجياااا االتصاااال الحديهاااة، ولتاااوفير 
فاارص الااتعلم لجمهااور كبياار ماان الااراغبين فااي التعلاايم الااذين ال يسااتطيعون 

 (التفرغ الكامل لاللتحاق بالتعليم النةامي
 (1)(م2111صبري 

                                     

السيييد محمييود الربيعييي وآخييرون، التعليييم عيين بعييد وتقنياتييه فييي األلضييية الثالثيية، الرييياض، مكتبيية  (1)
 .8-6هي، ص 1425الملك فهد الوطنية، الطبعة األولى 
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بعد هو عملية تعليمية أببر نسابة مان التادريت فيهاا ياتم  التعليم عن/ )21
 .(2)(عن طري  شي  ما في منأى عن المتعلم مكانيًا وزمانياً 

 بيراتون 
إلى جان  التعريفات التي ذكرت هنالك الكهير من التعريفاات تعاج بهاا  

الساااحة وذلااك نتيجااة لالهتمااام ال ائااد بنةااام التعلاايم عاان بعااد عالميااًا ودلااياًل 
 .لوضع المتنامي الذي لبيه لدى شعوب العالمعلى ا
وممااا يالحااار فاااي جمياااع هاااذه التعريفاااات أن فحواهاااا يااادور فاااي فلاااك  

 :نقطتين جوهريتين تستيدم فيهما الوسائ  المتعددة
 .التباعد بين المعلم والمتعلم أرناء العملية التعليمية/ 1
 .اإلشراف غير المباشر بين المعلم والمتعلم/ 2

 :يًا في اآلتيويةهر ذلك جل
التعلايم عاان بعاد هااو ذلااك الناوس ماان التعلاايم الاذي ال يتطلاا  حضااور ) 

المعلام بصاافة دائمااة فااي قاعااات الدراسااة وإنمااا يمكنااه التواجااد فقاا  بواسااطة 
الوسائل التكنولوجية في بعض األوقات المحددة التي تتطلبها عملية التعليم 

ويؤكد هاذا التعريا  . ليمبشر  استيدام الوسائ  التكنولوجية في عملية التع
علاى انفصااال الطالاا  عاان المعلاام أيضاًا مااع إمكانيااة عقااد جلسااات حااوار أو 

 .(1)(مناقشات أو مقابالت بين الطال  والمعلم في أوقات معينة
التاااي ذكااارت لااام نلحااار فيهاااا شااايمًا عااان التعلااايم  التعريفااااتفاااي كااال  

لايم عان بعاد لكناه باالنتساب إذ أن هاذا الناوس مان التعلايم ال يعاد نةاماًا للتع

                                     
(2) Paul Fordham, education for all, an expanded vision, world conference 

on education for all, monograph2, P. 43. 

فهيم مصطفى، مدرسة المستقبل ومجاالت التعليم عين بعيد، القياهرة، دار الفكير العربيي، الطبعية  (1)
 .213م، ص 2115األولى 
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يتوافااا  ماااع نةاااام التعلااايم عااان بعاااد فاااي الكتااا  المطبوعاااة فقااا  أماااا ببياااة 
النشاطات التي يقوم بها المتعلم أو المؤسسة التعليمية فهاي تقاع فاي إطاار 

 .نةام التعليم التقليدي

 :عن نظام التعليم عن بعد تاريخيةنبذة 
اعلاه فاي البيماة نةام التعليم عن بعد بدأ منذ بداية حيااة اإلنساان وتف 

حيوانات ونباتات وظواهر طبيعية من  ،من حوله بما تحويه من كائنات حية
رياااح وأمطااار وتضاااريت كالجبااال والكهااوف واألوديااة والااتالل ومااا تشاامله 

وماان غابااات  ،البيمااة ماان بحااار وأنهااار ومصااادر للمياااه فااي شااتى أنواعهااا
ل ماااا ذكرناااا باااان تفاعااال اإلنساااان ماااع كااا. ونباتاااات علاااى اخاااتالف أنماطهاااا

ضروريًا في عملية ممارسة حياته في تنافت مستمر من أجال البقااء وسا  
هذا ال خم البموي فكان ل امًا علياه أن ياتعلم كياياة السالول وكياياة الحماياة 

أي يعلام نفساه  ا،ذاتيا افكان تعليمه فاي بداياتاه تعليما ،والوقاية من األضرار
سايلة للاتعلم، فادلف للمشااهدة بنفسه مستفيدًا من الحوا  التاي يمتلكهاا كو 

رم المحاباة وكاان تعليماه تعليماًا عان بعاد ومان خاللاه ساعى لتطاوير حياتاه 
وجاد فيهاا ساهولة العايش والحماياة وتحقيا   ،والسمو بها إلاى  فااق جديادة

 .طموحاته
أخذ التعليم عن بعد يأخذ أشاكااًل متعاددة إلاى أن وصال  الوقتبمرور  

التاي كاان لهاا الادور الفاعال   ،بتشااف الكتاباةبه الحال إلى ما بعد مرحلة ا
 .في تطور نةام التعليم عن بعد

بااان يتواصاال مااع ( بااول)رباات أن القااديت  ،فااي التااأريأ المساايحي   
أتباعااه ومريديااه وقااادة الكنااائت وكبااار القساات فااي مناااط  متباعاادة عاان 

والتاي كانات تحمال ( المراسالة)بعضها الابعض عان طريا  إرساال اليطاباات 
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امينها التعاليم الدينية المسيحية كوسيلة لنشارها باين أتباعاه عنادما في مض
عملياااة اللقااااء، فكاااان قاااادة الكنيساااة يقوماااون بقراءتهاااا أماااام جماااوس  تتعاااذر

وكااانوا يعتماادون فااي  ،المساايحيين الااذين كاناات تتفشااى بياانهم األميااة  نااذال
عمليااة الااتعلم علااى حاسااة الساامع فقاا  كوساايلة ساامعية فااي تلقااي المااادة 

 .لمية أو المعلومة أو المعرفةالع
نمطاًا مان أنماا  التعلايم ( باول)يعتبر هذا النةام الاذي اتبعاه القاديت  

 .عن بعد وهو نةام المراسلة
مهل هذا اليطاب الموجه للمجاميع والذي ال يمكن أن تتم قراءاته فاي  

المنازل أو عن طري  األفراد نسبة النغما  المجتمع في بوتقة األمية التاي 
سالفًا، يعتبار مهال هاذا اليطااب نوعاًا مان أناواس التعلايم عان بعاد  لها ناقتطر 

 .وهو يمارل تمامًا نةام الفصول المتباعدة عندنا اليوم
يستنتج مما سرد مسبقًا أن المسيحية لم تكن بداية لنةام التعليم عن  

بعااد إنمااا كاناات مرحلااة متقدمااة فااي هااذا النةااام والااذي ظاال فااي تطااور حتااى 
 .ام إلى العصر الحاليوصل به المق

 ،تتمهل صورة نةام التعليم عن بعد في التأريأ اإلسالمي في المراسلة 
وذلك ما يالحر في اليطابات الموجهة أو المرسلة من الرسول الكريم صلى 

يشاير فيهاا لماا هاو  ،هللا عليه وسلم للممالك والبلدان التي ال تدين باإلسالم
 .الشرس اإلسالميمطلوب منهم كواج  يج  تنفيذه حس  

باان اليطاااب يحااوي تعاااليم متفرقااة فيهاا ماان العلااوم الكهياار وفيهااا مااا  
 .يتعرض بالتفصيل للرسالة المحمدية وخصائصها من مهل وقيم ومبادئ

إذ  ،هاذه اليطاباات وساايلة تعليمياة عاان طريا  نةاام التعلاايم عان بعااد 
يمًا نةامياًا فاي أنه ال يتيسر حضور كل أهل تلك الممالك والبلدان ليتلقوا تعل
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إنما استعيض عن ذلك بنةام المراسلة  ،مكة المكرمة أو في المدينة المنورة
 .وهو نم  أساسي من أنما  نةام التعليم عن بعد

( ص)رسااالة الرسااول  ،فااي الشااواهد علااى ذلااك ،قااال علااى دمحم شاامو 
 :لملول حمير

رث بان بسم هللا الرحمن الارحيم، مان دمحم رساول هللا النباي، إلاى الحاا) 
عبد كاالل والاي نعايم بان عباد كاالل والاي النعماان قيال ذي رعاين، ومعاافر، 

. فاإني أحماد إلايكم هللا الاذي ال إلاه إال هاو. وإلى زرعة بن ذي ي ن وهمدان
. فإناه قاد وقاع بناا رساولكم منقلباًا مان أرض الاروم فلقيناا بالمديناة: أما بعاد

 . مكم وقتلكم المشركينفبل  ما أرسلتم به وخبر ما قبلكم، وأنبانا بإسال
وإن هللا قاااد هااادابم بهاااداه، إن أصااالحتم وأطعاااتم هللا ورساااوله وأقماااتم  

الصاااالة، وأتياااتم ال كااااة، وأعطياااتم مااان المغاااانم خمااات هللا وساااهم الرساااول 
وصايه، وما كت  علاى الماؤمنين مان الصادقة مان العقاار، عشار ماا ساقت 

 .العين وسقت السماء، وعلى ما سقت الغرب نصف العشر
لبون، وفاي الهالراين مان اإلبال ابان لباون  ابنةوإن في اإلبل األربعين  

ذكر وفي كل خمت من اإلبال شااة، وفاي كال عشار مان اإلبال شااتان، وفاي 
وفاي كال رالراين مان البقار تبياع جاذس أو جذعاة، . بل أربعين من البقر بقرة

 . وفي كل أربعين من الغنم سائمة حدها شاة
على المؤمنين في الصدقة فمان زاد خيارًا  وإنها فريضة هللا التي فرض 

ومان أدى ذلاك واشاهد علاى إساالمه، وظااهر الماؤمنين علاى . فهو خيار لاه
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المشركين فإنه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم، وله ذمة هللا وذمة 
 .(1)(رسوله
ولقد سار على هذا الهدي كل اليلفاء الراشدين ومن حذا حاذوهم فاي  

لمتمهل في اليطابات الموجهة والمرسلة لفمم غير المسلمة نةام المراسلة ا
أو حتااى إلااى أماارائهم فااي اإلمااارات الميتلفااة والمتباعاادة أو حتااى للمساالمين 

 .بافة
هناااا أن نةاااام التعلااايم عااان بعاااد والاااذي اتياااذ نةاااام  نقاااوليمكااان أن  

المراسلة أحد أنماطه ليكون من الوسائ  الهامة في توصيل المادة المكتوبة 
بوليد القرن التاسع عشار كماا تشاير بعاض المراجاع والبحاوث العلمياة  ليت

إال أنه يمكن القاول أن نةاام التعلايم عان  ،التربوية في كهير من دول أوروبا
بال وفاي  ،م فاي أوروباا1831بعد بدأ يأخذ شكاًل نةامياًا بالتحدياد فاي العاام 

 . السويد بالتحديد
 Hans)انت هيرمود  ومن بعده ه( Meuller)عندما بدأ موللر ) 

Hermods ) فاااااي إعاااااداد بااااارامج للتعلااااايم المساااااتمرContinuing 

Education   للطلبااة الااذين انقطعااوا عاان الدراسااة المنتةمااة فااي الماادار
 …بسب  رحولهم إلى أماابن يتعاذر علايهم منهاا الحضاور المناتةم للدراساة
د فقد صمم هاان  دروساًا مكتوباة لترسال إلايهم فاي شاكل خطاباات عبار البريا
ليطلعااااوا عليهااااا ويسااااتذكروها ويقومااااوا بااااإجراء التمااااارين والتجااااارب علااااى 
مضمونها رم يرسلوا اإلجاباة عبار البرياد ليقاوم األساتاذ بتصاحيحها ومان رام 

 .(1)(يمنحهم النقا  أو الدرجات المناسبة لعجابات
                                     

 -31م، ص 2114علييى دمحم شييمو، التعليييم عيين بعييد، الخرطييوم، مطبعيية سييولو، الطبعيية الولييي  (1)
32. 
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 : وقد أورد دمحم محمود الحيلة
علاايم والااتعلم هااو مصااطلل يتضاامن عااددًا كبياارًا ماان اسااتراتيجيات الت) 

 .(2)(والتي منها الدراسة عن بعد المستقلة في مستوى التعليم العالي
 : في تعري  مفهوم التعليم عن بعد أورد دمحم زياد حمدان

عملية تعليمية يتولى التعليم في ج ء هاام منهاا شاي  يكاون بعيادًا ) 
  .(عن الدار  من حيث ال مان والمكان

ئ  التكنولوجيااا وبالااذات تلااك التااي هااذا وقااد أدى انتشااار وتطااور وسااا 
تتمتااع بالتقنيااة العاليااة والااوفرة، إلااى نمااو التعلاايم عاان بعااد وتطااوره واتساااس 
رقعته فتعددت أغراضه وكهرت استيداماته فسد كهيرًا من الحاجات التعليمياة 

 .المطلوبة والملحة في ذات الوقت
 

 :ن بعد في أوروبانظام التعليم ع
إليهاا عان بادايات نةاام التعلايم عان بعاد فاي بعد التجارب التاي أشاير  

يمكن القول أن هذا الانم  مان التعلايم بادأ فعلياًا فاي بريطانياا وذلاك  ،أوروبا
 .م1836بعد إنشاء جامعة لندن عام 

فبعااد ذلااك التااأريأ نمااا التعلاايم عاان بعااد وانتشاار بصااورة واضااحة فااي  
لااذي أصاابل هااو وتبنااى نةااام التعلاايم بالمراساالة ا ،بريطانيااا وفااي مسااتعمراتها

النةااام الجديااد فااي الساااحة التعليميااة فلقااي إقبااااًل كبياارًا وبالااذات لاادى أولمااك 
الذين لام يجادوا فرصاة التعلايم فاي النةاام التعليماي القاائم وقتماذ  بعادما كاان 
ينةاار لهااذا النةااام الدراسااي نةاارة متدنيااة فااي بداياتااه باعتباااره تعليمااًا غياار 

                                     

دمحم محمييود الحيليية، التكنولوجيييا التعليمييية والمعلوماتييية، الصييين، دار الكتيياب الجييامعي، الطبعيية  (2)
 .543م، ص 2111األولى 
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اسالة كهيارًا وظهارت جنباًا إلاى جنا  معاه وتطاور نةاام التعلايم بالمر  .متكاافة
(. BBC)الباارامج التعليميااة عاان طرياا  الراديااو وكااان ماان أبرزهااا باارامج الااا 

فبعد أن كانت البرامج قاصرة على مواد دراسية معينة كاللغاة ازدادت رقعتهاا 
حتااى أنهااا شااملت جميااع المااواد الدراسااية التااي يمكاان أن تاادر  عاان طرياا  

نامااات الرةبااة فااي نةاااام التعلاايم عااان ب عااد  بعاااد وت. نةااام التعلاايم عااان بعااد
ابتشااااف الطباعاااة والاااذي يسااار نةاااام المراسااالة وذلاااك لليطاااو  الواضاااحة 
 .المقروءة وديمومتها وسهولة تبادلها وذلك بعد الهورة الصنا ية في أوروبا

بااان التعلاايم يااتم فااي كليااات ومعاهااد مجااازة لااذلك الغاارض فااالطالب  
ه الكلياات أو المعاهاد ومان رام امتحاان تعاده يدرسون برنامجاًا معيناًا فاي هاذ

 .جامعة لندن أي أن الجامعة تهيمن على البرنامج بكامله
أي بعاد مارور ارناين وعشارين  1858وتطور األمر إلى أن جااء عاام  

عامًا على بداية نةام التعليم عن بعد الفعلية عندها أصبل االنتمااء مباشارًا 
ياااز امتحااان القبااول للتعلاايم العااالي للجامعااة ماان قباال الطااالب وذلااك بعااد اجت

ودفااع الرسااوم المقااررة للدراسااة ماان أي بلااد كااان وقااد شااجع ذلااك علااى قيااام 
 .بليات ميتلفة ومتعددة تتم فيها الدراسة عن طري  المراسلة

 ما هو برنامج هذه الكليات؟
 .تهية الطالب المتحان الدرجة الجامعية األولى/ 1
 .ية في بيوتهمالسماح للطالب بالدراسة الذات/ 2
م كاااان عااادد الطاااالب الاااذين يدرساااون لنيااال الدرجاااة 1981فاااي عاااام  

مانهم % 77طالباًا، كاان أبهار مان  11348الجامعية ومبيمين فاي المملكاة 
 .يدرسون بالمراسلة
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وقد ظال التعلايم بالمراسالة يشاغل حيا ًا كبيارًا فاي مجاال التعلايم الاذاتي  
أنماا  نةاام التعلايم عان بعاد وأصابحت المراسالة نمطاًا مان  ،حتى يومنا هاذا

 .األساسية كما ذكر سابقاً 
وقد شملت رقعة التعليم عن بعد كهيرًا من الدول األوربية عاالوة علاى  

المسااتعمرات البريطانيااة مهاال نيوزيلناادا حيااث أنشاامت جامعااة مااا  الجدياادة 
والتي أصبحت تقدم برامج التعليم عن بعد لمعةم الطالب في نيوزيلندا وكان 

وهي جامعة نقل إليهاا التعلايم عان بعاد مان جامعاة  –م 1963عام ذلك في 
نيوزيلندا والتي تعتبر من الجامعات ذات نةاام التعلايم الما دو  كماا هاو فاي 

 .جامعة لندن
أما في أوروبا فقد تسرب نةام التعليم عن بعد إلى روسيا وغيرها من  

ليا وكناادا الاادول األوربيااة وشاامل فااي ذلااك الوقاات وعلااى نطاااق العااالم اسااترا
 .وجنوب أفريبيا واليابان

فااي بلااد مااا  Distance Educationإن انتشااار التعلاايم عاان بعااد ) 
ففااي اسااتراليا وكناادا علااى ساابيل المهااال، . يعكاات تااأريأ وجغرافيااة ذلااك البلااد

حيث يشكل عامل المسافة قيدًا رئيسايًا علاى تطاور التربياة، تصابل الدراساة 
 .(1)(شاطات الجامعات ووزارات التربيةبالمراسلة فيها ج ءًا عاديًا من ن

ويالحاار أن التعلاايم بالمراساالة لاايت قاصاارًا علااى سااكان األرياااف إنمااا  
سكان المدن أيضًا يشاركون في مهل هذا النوس من التعليم، غير أن الغالبية 
مااان المتعلماااين المنتسااابين لهاااذا النةاااام التعليماااي يتواجااادون فاااي المنااااط  

                                     

، أربييييد، دار الكنييييدي للنشييييير (التعليييييم العييييالي عيييين بعييييد)أ مييييد الخطيييييب، الجامعييييات المفتو يييية  (1)
 .16م، ص 1999والتوزيع، الطبعة األولى، 
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اقااع الجامعااات وبتعبياار أدق عاان الماادن كمااا هااو النائيااة والتااي تبعااد عاان مو 
 .الموضل في األسطر السابقةو الحال في استراليا وكندا 

م وهي تعتبار أببار 1969تم إنشاء جامعة بريطانيا المفتوحة في عام  
 .تطور جرى بعد الحرب العالمية الهانية في مجال التعليم الجامعي

طااب أطلقاه هرولاد ولساون فقاد انبهقات الفكارة مان خ: )يقول أحمد اليطيا 
رام تأسسات بموجباه باراءة . م1963في غالسكو في الهامن من أيلول سانة 

م، لكااان تجسااايدها بااادأ بالتحااااق الطلباااة بهاااا ألول مااارة سااانة 1969ملكياااة 
م حيااث ارتفااع عااددهم فااي 1971م وباادأت الدراسااة بهااا عمليااًا ساانة 1971

 .(2)(ألف طال    41السنوات الهالرة الالحقة إلى ما يربو عن 
ويااأتي معنااى الجامعااة المفتوحااة هااذه إلااى أنهااا مفتوحااة للجميااع فااي  

بريطانيااا ماان حيااث األمااابن واألفكااار واألسااالي  كمااا أنهااا مرنااة لمتطلبااات 
المتعلمين فهي تتارل الحرياة للماتعلم فاي أن يسارس أو يبطاة فاي تعليماه أو 
 يتوقاا  أو يسااتمر كمااا أن الييااار فااي أن يجمااع بااين أبهاار ماان مساااق فااي
دراسته كما أنه يتمتع بالعودة للدراسة وقتما يشاء بعد أن انقطاع عنهاا فتارة 

 .من ال من
إنهااا شااكل : )وقااد ذكاار داالد ماااهر دمحم فااي تعرياا  الجامعااة المفتوحااة 

ماان أشااكال التعلاايم ماادى الحياااة وأساالوب ماان أسااالي  التعلاايم الااذاتي، وهااي 
ا ذات نةااام ييتلااف مؤسسااة تعليميااة كغيرهااا ماان الجامعااات التقليديااة ولكنهاا

عااان ماااا هاااو علياااه فاااي الجامعاااات األخااارى ألنهاااا تتميااا  بتقاااديم اليااادمات 
التعليميااة والتاادري  الفنااي إلااى روادهااا ماان الطااالب والمتاادربين عاان طرياا  
اسااتيدام نةااام التعلاايم عاان بعااد ألبباار عاادد ممكاان ماان الدارسااين فااي ضااوء 
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وهذا يعناي أن . ظروفهم الياصة دون أن ينقطعوا عن أعمالهم ليلتحقوا بها
الجامعة تنتقل إليهم حيث يوجدون تحبيقًا للتعلم التكااملي المتعادد الوساائ  
الااذي يعتمااد علااى التقنيااات الحديهااة ووسااائل االتصااال المسااموعة والمرئيااة 

 .(1)(والمواد التعليمية المقننة والتفاعل مع المتعلمين وغير ذلك
 :غيرها من الجامعاتومما يمي  الجامعة المفتوحة في بريطانيا عن  
 .ال تتبع ألي جامعة أخرى في نةامها/ 1
 .لها صالحية منل الدرجات العلمية/ 2
 .لها مجلت تنفيذي ومجلت أمناء/ 3
لها رئيت ومدير ونائ  رئيت ومدير للشمون المالياة ورالراة مسااعدين / 4

 .للرئيت وسكرتير عام
ماان اشااترابات تاادفع % 15ماان النفقااات و% 85تلتاا م الحكومااة بنساابة / 5

 .الطالب
للجامعة البريطانية المفتوحة دور كبير فاي إرسااء قواعاد التعلايم عان  

بعد، فقد وسعت من البرامج لتشامل مسااحات متعاددة كماا أن الدراساة فيهاا 
إضااافة لنةااام المراسالة ماان إرسااال طاارود واسااتالمها صااممت . تاتم عاان بعااد

ع اإلشاراف العاام والهيمناة الجامعة برامج إذا ياة عبار الرادياو والتلف ياون ما
ومان  .الكاملة على البرامج من قبل أساتذة متفارغين و خارين غيار متفارغين
خاااالل : )أمهلاااة الجامعاااات المفتوحاااة فاااي أورباااا جامعاااة هولنااادا المفتوحاااة

الساانوات الماضااية قااررت الساالطات الهولنديااة إنشاااء جامعااة مفتوحااة علااى 
ذين ياودون اساتهمار بعاض  نهج التعليم عان بعاد خصيصاًا أللماك الطاالب الا

                                     

م، ص 1988داؤد ميياهر دمحم، التعليييم المسييتمر، الموحييل، دار الكتييب الوطنييية، الطبعيية األولييى  (1)
88. 
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من وقتهم في التعلم عالوة على ذلك ال يقدرون علاى االنتةاام فاي الدراساة 
بونت لجنة تحضيرية والتاي قادمت تقريارًا أولياًا . في أوقات أو أمابن محددة

 . (1)(م1978في العام 
 :توسع رقعة التعليم عن بعد وانتشاره

عن طريا   كان أولها، التعليم عن بعد  بدايات على نطاق ضي  بدأ  
 فاي الفتارات المتعاقباة،إال أناه  ،التي أخاذت حيا ًا كبيارًا مان الوقات،المراسلة 

الاذي أصابل فاي تعاداد يتضاا   فتارة بعاد فتارة ، ونسبة لالنفجار السكاني 
التااااي  نساااابة لكهياااار ماااان المبااااررات و ونساااابة للطلاااا  االجتماااااعي المت ايااااد 

أدى كاال ذلااك النتشااار واتساااس . تناولها تفصاايليًا فااي الصاافحات القادمااةساان
رقعااة التعلاايم عاان بعااد وزيااادة عاادد مؤسساااته ومنةماتااه عالميااًا حتااى أنااه 
أصاابل اآلن ال توجااد دولااة فااي العااالم ولاايت بهااا مؤسسااة ماان مؤسسااات 

 .التعليم عن بعد
أدى ذلااك االنتشااار لالهتمااام بنةااام التعلاايم عاان بعااد ولنمااو وانتشااار  

ه إدارات تعنااى بااأمر تنةيمااه وتطااويره المؤسسااات الياصااة بااه، فأصاابحت لاا
واالرتقاااء بااه، وإدارات خاصااة بوضااع اللااوائل والقااوانين المساايرة لااه فااي كاال 
مناشاااطه مااان قباااول وتساااجيل واختباااارات وغيااار ذلاااك وباااروز إدارات لفااارق 
المتيصصاااين بالمنااااهج وإدارات لفسااااتذة والمعلماااين وإدارات إعاااداد الماااواد 

ساااائ  المساااتيدمة والمتاحاااة لنقااال الماااادة الدراساااية وتصاااميمها وإدارات للو 
الدراساااية مااان المؤسساااة إلاااى المتعلماااين فاااي ماااواقعهم الميتلفاااة، وإدارات 
بال . لالمتحانات والتقويم بأنواعه وما إلى ذلك فيماا ييا  التعلايم عان بعاد

بيكلة متناسقة مترابطة تعمال كفريا  واحاد ألداء مهماة واحادة ذات  ذلك مع
 .جوان  متعددة

                                     
(1)  T. M Chang, and others, Distance learning, 378. 1709492, DI 1978. 
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ماان أهميااة التعلاايم عاان بعااد فإنااه لبااى رةبااات المجتمعااات  وممااا زاد 
واألفراد على حد سواء، فأتاح فرص التعليم لكل األعمار في كل الفمات على 
اخااتالف أوضاااعهم االقتصااادية واالجتما ياااة والجساادية وأصاابل قبلااة لكااال 

ماان لهاام الرةبااة فااي مواصاالة مأولمااك الااذين فاااتهم قطااار التعلاايم التقلياادي، 
ساباب متعااددة مهال التأهاال والوضاع االجتماااعي وإرضااء أصااحاب تعلايمهم أل

 .العمل وما إلى ذلك
هناااال كهيااار مااان الااادول وجااادت فاااي نةاااام التعلااايم عااان بعاااد ضاااالتها  

المنشااودة فتبنتااه منااذ نشااوئه لمااا وجدتااه فيااه ماان المساااعدة فااي اإليفاااء 
 بمتطلباتهااا التعليميااة وحاجاتهااا لمهاال هااذا النةااام فااي تغطيااة مااا عجاا  عنااه
النةام التقليدي المتبع فاي التعلايم، ويالحار ذلاك فاي الابالد ذات المسااحات 
الواساعة والمناااط  النائيااة التااي ال يمكاان إنشاااء مؤسسااات للتعلاايم التقلياادي 
بها أو لصعوبة وصول المتعلمين لمواقع مؤسسات التعليم التقليدي المنشأة 

 .مهل الواليات المتحدة واستراليا والصين
تتمي  مساحة أراضيها باالوعورة وصاعوبة وصاول نةاام   هنال دول   

مهاال كولومبيااا ومعةاام الاادول االسااتوائية فااي العااالم  ،التعلاايم التقلياادي إليهااا
ومنهااا السااودان، وهنالااك دول بهااا كهافااة سااكانية عاليااة ال يمكاان اسااتيعاب 
المتعلمااين بكاال أعاادادهم فااي مجاااالت نةااام التعلاايم التقلياادي الميتلفااة مهاال 

 . والبابستان والصينالهند 
عليه فقد طبقت أمهال هذه الدول نةام التعليم عن بعد في مؤسساتها  

الجامعيااة سااوى أن كاناات مسااتقلة أو م دوجااة أو معاهااد المعلمااين، فتحقاا  
منه الكهير مما لم يكان ممكناًا عان طريا  نةاام التعلايم التقليادي المعاروف، 

ل المفتوحاة كجامعاة مساتقلة، فمهاًل في بابستان أنشمت جامعة العالمة إقباا
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للجامعة رالث كلياات هاي كلياة أصاول : )G.A. Allanaوقد أورد في ذلك 
التدريت وتعليم الكبار والتعليم المستمر، كلية العلوم االجتما ية واإلنسانية 
وكلية العلوم األساسية والتطبيبية، لكل كلية من الكليات الميتلفة عادد مان 

باارامج تقاارر بشااأن ماادى صااالحيتها وتقااديمها األقسااام ولكاال قساام لجنااة لل
فالجامعات المستقلة هاي التاي تنفارد بتطبيا  نةاام التعلايم عان . (1)(للطالب

 .بعد فق  بكل أنماطه وبهيكلة خاصة لذلك
: مينسااه.  . ومن أمهلة تلك الدول أيضًا ناميبيا وقد أورد فرانيسايت 
ومااة ماان الدولااة وقاااد ، مدع(معهااد تعلمااي)بليااة ناميبيااا للتعلاايم المفتااوح )

أنشمت عن طري  البرلمان وذلك لتقاديم فارص التعلايم للكباار ومان تجااوزوا 
ساان التعلاايم ماان الشااباب وقااد تحملاات الكليااة مسااموليتها تجاااه الباارامج التااي 

 . ( م1998اختطتها وزارة التعليم األساسي والرياضة والهقافة في أبريل 
باااين نةاااام التعلااايم  أماااا الجامعاااات الم دوجاااة فهاااي التاااي تجماااع ماااا 

د . التقلياادي ونةااام التعلاايم عاان بعااد وهااي خمسااة أنمااا  كمااا أشااار لااذلك أ
 (.م2114)ميتار عهمان الصدي ، التعليم عن بعد 

جامعات تقادم تساهيالت لالمتحاناات اليارجياة وال تقادم تدريساًا حبيبياًا / )1
نااذ وهااذا النااوس يشاامل خدمااة الدرجااة الجامعيااة لجامعااة لناادن والتااي تعماال م

م، وال تقادم الجامعاة نفساها أي درو  للطاالب الياارجيين رغام 1836العام 
أنها تقدم لهم خدمات استشارية وبإمكان الطالب أن يبحهوا عن درو ، أما 
بطريقاااة خاصاااة، أو أن يساااجلوا لااادورات تدريبياااة بالمراسااالة فاااي مؤسساااات 
جاة مناسبة، وهنال رمة مؤسساات مشاابهة فاي هاذا الانم  مهال برناامج الدر 

                                     
(1) G.. A. Allana, distance education system and the role of Allama Iqbal 

open university, Islam Abad 1997.  
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بوالية نيويورل، وهو برناامج قاد  REGENTاليارجية الذي تقدمه جامعة 
 .صمم ليالئم وضع الدراسة األمريكي المستقل

جامعااات تقاادم الدراسااة بالمراساالة فااي شااعبة واحاادة غياار أن عاادد هااذه / 2
الجامعات قليل كماا هاو الحاال فاي الانم  األول ويمهال هاذا الناوس كلياة إدارة 

، حيث تدر  المقررات المهنياة بالمراسالة REGENTالعقارات في جامعة 
 .مع االستعانة بفترات من الدراسة الداخلية بالكلية

جامعااات يكااون مطلوبااًا فيهااا أن تقباال طالبااًا يدرسااون داخلهااا و خاارون / 3
فيهاا جسامًا ( أي التعلايم عان بعاد)يدرسون خارجها وتكاون وحادة المراسالة 

.   فاي جامعاة نياو انجلناد، وجامعاة زامبيااويوجد هذا النم. إداريًا واستشارياً 
وهذا النم  معني بأن يكون الكادر األباديمي للجامعة أو الكلية مسمواًل عن 
باال العمليااة التدريسااية التعليميااة ماان كتابااة المقااررات وتدريسااها، ماان خااالل 

( بمعنااى التااي يدرسااها الطالاا  لوحااده)الماا   بااين مااواد الدراسااة المسااتقلة 
، وتقاويم الطاالب بواساطة االمتحاناات Face to Faceي والتادريت الوجااه

الشكلية النمطية، والتعينات، ولهذا فإن وحدة التعليم عن بعد وحادة إدارياة، 
وبذا تتكامل وحدة التعليم الداخلية والتعليم عن بعد، فنفت الكادر األباديمي 

والطاالب المساجلون لانفت . هو الاذي يادر  ويبايم كاال مجماوعتي الطاالب
 .واد، يدرسون نفت المقررات ويتأهلون لنفت الدرجة أو الدبلومالم
جامعاات يكاون التادريت اليااارجي فيهاا مقادمًا فااي شاعبة منفصالة وفااي / 4

ال تكتفاي بااإلطالس باإدارة ( التعليم عن بعد)هذه الطائفة فإن وحدة المراسلة 
 ويمهاال هااذا. الاادورات الدراسااية فحساا  وإنمااا تقااوم بالتاادريت الفعلااي كااذلك

م، وامتااد أنموذجهااا ليشاامل 1911الاانم  جامعااة كوين النااد التااي باادأت فااي 
 .معةم الجامعات األسترالية
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جامعااات تقاادم المقااررات بالمراساالة بالتعاااون مااع جامعااة أخاارى ونموذجااًا / 5
لهذا النم  ماسي النيوزيلندية، التاي تتعااون ماع جامعاات نيوزيلندياة أخارى 

ونماوذ  . البها وطاالب الجامعاات األخارى لتقديم خدمة الدراسة بالمراسلة لط
 خار مشاابه هاو نمااوذ  الجامعاات األمريكياة التااي تساتيدم التقنياة الحديهااة 

 .(1)(المنتسبين)في خدمة طالبها اليارجيين 
وياارى بروفيسااور ميتااار عهمااان الصاادي  أن الاانم  الهالااث ماان هااذه  

 (.م2114الصدي  )الجامعات التي ذكرناها هو األنس  للسودان 

 :تجربة السودان في التعليم عن بعد
خاااض السااودان كغيااره ماان الاادول تجربااة التعلاايم عاان بعااد وفيمااا يلااي  

بعض هذه التجاارب التاي شاغلت حيا ًا فاي مسايرة التعلايم فاي الساودان وفاي 
 .أوقات متفاوتة وأمابن ميتلفة

 :التعليم بالمراسلة/ 1
ن فاي تطبيا  نةاام يعتبر التعليم بالمراسلة التجربة األولى فاي الساودا 

التعليم عن بعاد فهاو نما  يعتماد علاى الماواد المطبوعاة بإعادادها وإرساالها 
وماان راام اسااتالمها محتويااة فاي مضااامينها المااادة الدراسااية ومااا  ،للمتعلماين

 .يدور في فلكها من امتحانات أو إجابات أو تقويم وما إلى ذلك
الب فاي بااالد فهاو تجرباة تبنتهاا الجامعااات الساودانية فاي أوسااا  الطا 

 .االغتراب والطالب العرب على نفت نهج جامعة لندن
رغم التطور الملحوظ في وسائ  االتصال والنماو المعرفاي المكهاف إال  

أن التعلاايم عاان طرياا  المراساالة ال ياا ال يقااوم باادور كبياار وفريااد إذ أنااه وجااد 

                                     

 .4:م، ص2114مختار عثمان الصديق، التعليم عن بعد، ورقة عمل  (1)
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إقبااااااًل غياااار مساااابوق لاااادى المتعلمااااين الااااذين يفضاااالون المااااادة المقااااروءة 
 .بوعة عن غيرهاوالمط
 :التلفزيون التعليمي/ 2
( أباايض، أسااود)م 1962باادأ اإلرسااال التلف يااوني فااي السااودان العااام  

م فااي شااكل حصاا  1964وقااد سااير ليدمااة العمليااة التعليميااة فااي العااام 
تعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خالل أيام االرنين مان كال أسابوس 

،وقااد شااهدت هااذه وقياات السااودان المحلااي فااي الساااعة العاشاارة صااباحًا بت
 .التجربة عمليا بحكم عملي كمعلم لمادة العلوم  نذال

إذ أن  ،بانااات التجرباااة معمماااة علاااى مااادار  العاصااامة المهلهاااة فقااا  
اإلرسال التلف يوني لم يكن ليتجاوز حادود مديرياة اليرطاوم  ناذال، وهاي ماا 

ًا ألناه ال توجاد أجها ة يعارف اآلن بوالياة اليرطاوم، كماا أن الباث كاان مباشار 
كاان الطاالب يتقيادون  ،في ذلك الوقت لدى هيماة التلف ياون ( فيديو)تسجيل 

بااال من الااذي تحاادده إدارة الباارامج بااالتلف يون فيصااطفون داخاال القاعااات أو 
الفصااول لتلقااي المااادة التعليميااة باانفت الطريقااة التقليديااة التااي تمااار  فااي 

ذه التجرباة أصابل وسايطًا باين هيماة المدار  إال أن جهاز التلف ياون فاي ها
التلف يااون حيااث يبااث البرنااامج والمتعلمااين علااى اخااتالف مااواقعهم وبمعنااى 
 خر فإن هذه التجربة توفر عملية التعليم ألعاداد كبيارة مان المتعلماين وفاي 
مناااط  ميتلفااة فااي ذات الوقاات وهااو مااا لاام يكاان فااي اإلمكااان تطبيقااه عاان 

ذي فيااه يباف المعلام أماام طالباه محاادودي طريا  نةاام التعلايم التقليادي والا
 .العدد
باادأ البرنااامج يبااث مااوادًا تعليميااة فااي مجااال اللغااة اإلنجلي يااة كتجربااة  

ورسااوخ  الوقااتأولااى للصااف األول فقاا  راام اتسااعت الرقعااة فشااملت بماارور 
التجربااة لتشااامل ماااوادًا تعليمياااة أخااارى فاااي مجاااال اللغاااة اإلنجلي ياااة الصاااف 
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اء للصف الهالث، رم األدب اإلنجلي ي للصف الرابع، الهالث، والفي ياء واألحي
واللغااة الفرنسااية للصااف األول، فكااان المعلاام فااي األسااتديو يقااوم بتاادريت 

لم يكن هنالك تفاعل بين هذا المعلام والمتعلماين . مادته أمام فصل افتراضي
إذ أن التلف يون كان يؤدي وظيفة التعليم في اتجاه واحد وذلك للقصاور فاي 

إال أن هذا التفاعل يتم بين معلم الصاف . حالياالمتطورة والموجودة  األجه ة
فااي كااال مدرسااة ماااع طالباااه ويااتم نقااااش مااا جااااء فاااي الاادر  الاااذي تمااات 
مشاهدته وباين يادي كال طالا  كتااب الصاف الاذي يحاوي موضاوس الادر ، 

 .فبهذا تصبل العملية تكافلية وشبه تفاعلية
 :من إيجابيات هذه التجربة

 .ر التشوي  لدى المتعلمينإدخال عنص/ 1
 .اليرو  عن نم  الشرح التقليدي على السبورة/ 2
 .وفرة وسائل اإليضاح التي ربما ال تتوفر في المدار / 3
 .بسر الحاج  التقليدي مع فتل باب النقاش على مصرا يه/ 4
م وتوقفات بساب  1974استمرت تجربة التلف يون التعليمي حتى عاام  

لتعلايم عان دفاع التمويال الاالزم الساتمرار البرناامج وقاد عج  وزارة التربياة وا
د علااى دمحم شاامو فااي هااذا اليصااوص فااي كتابااه التعلاايم عاان بعااد . أورد أ
 :اآلتي( م2114)
لقااد ذكاار األسااتاذ دمحم عهمااان أحمااد الحااا  أن المساامول المااالي فااي ) 

وزارة التربيااة قااد اعتااذر عاان تموياال باارامج التلف يااون التعليمااي والتااي كااان 
رصودًا لها في العام المالي الساب  النقطاس اليدمة مبل  ستين ألف جنيه م

دوالر بحساب اليوم وبالرغم من المحاوالت المتكررة  181.111أي ما يعادل 
والملحة من األطراف األخرى المكملة للضلع الهالث المكون لعناصر التجرباة 
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اءت جهودهما بالفشال وهما وزارة الهقافة واإلعالم والمجلت البريطاني فقد ب
   (.    وكانت تلك هي القاضية

بعد مرور حوالي ربع قرن من نهاية التجربة المتوقفة استمرت تجربة  
السودان في التعليم عن بعد، فلقد تام تعمايم اإلرساال التلف ياوني إلاى جمياع 
أنحاء البالد بال خارجهاا فشاملت التجرباة ماوادًا دراساية كهيارة تام تصاميميها 

ا ومان رام تسااجيلها وبههاا فاي أوقاات غياار أوقاات الدراساة النةاميااة وإنتاجها
مهاال باارامج مسااابقات الماادار  والحصاا  النموذجيااة فااي المااواد الميتلفااة، 
وقاااد تااام تااادري  بعاااض المعلماااين علاااى إخااارا  مهااال هاااذه البااارامج التربوياااة 

 .بالتعاون مع إدارة التلف يون ممهلة لوزارة الهقافة واإلعالم

 :Soluتجربة سولو / 3
هاااي التجرباااة التاااي اعتمااادت فاااي شااارق الساااودان عنااادما نااا ح إلياااه  

وقاد تام تاوطينهم فاي . بأساباب الحاروب أو المجاعاة واإلريتريون األريوبيون 
معسااكرات فااي مناااط  كسااال والقضااارف وكاناات أعاادادهم فااي ت ايااد مسااتمر 

 .م بل  عددهم خمسة ماليين1988 -1983حتى أنه في الفترة ما بين 
الجمااين يحااوي كاال األعمااار والفمااات أطفاااال وكبااارًا ورجااااًل مجتمااع ال 

ونساااء متاا وجين وغياار متاا وجين أصااحاب حاارف كال راعااة والصااناعة وماان 
ليت لهم حرف معيناة وكال المساتويات الدراساية ومان هام فاي سان ماا قبال 

 .المدرسة ومنهم من انقطعت دراستهم لةروفهم
كبيرًا لادى الناازحين إال أناه بانت اللغة في عملية التعليم تشكل عائقًا  

تم تدري  بعض  منهم ليقوماوا بعملياة التادريت بلغاتهم المحلياة فاي مادار  
 .أقيمت داخل المعسكرات
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بدأ النةام الدراسي بنشا  فاي المساتوى الدراساي النةاامي وهاو الاذي  
غطااى مرحلااة التعلاايم الهااانوي وذلااك لتأهياال الدارسااين للجامعااات علااى ماادى 

 :بورسين
 .هو كور  تنشيطي قصد به نقل الدار  لمستوى أعلى: األول الكور 

 .هو كور  عام، خاص بالشهادة السودانية: الكور  الهاني
نةامي، فهو يضم الدراسات المستمرة بلغات ال غير  أما المستوى الدراسي  

وقاااد تااام تع يااا  هاااذا المساااتوى بكورساااين . التقاااري واللغاااة العربياااةو  األمهااارة
 : خرين
 .حو األميةبور  لم/ 1
 .بور  للرعاية الصحية/ 2
تاااتم الدراساااة عااان طريااا  المراسااالة مااارة فاااي كااال أسااابوس ماااع تاااوفير  

المشرفين المدربين كما تتم لقاءات مع أساتذة أبفاء كل أسبوعين لتصاحيل 
 .الواجبات والمناقشة

بعد التوسع الكبير انتقل المرك  لليرطوم ليكون قريباًا مان المسامولين  
 .ومية والمؤسسات ذات الصلة بهذا النهج في التعليموالمراف  الحك

تطااورت تجربااة سااولو بالتعاااون مااع اليباارات األجنبيااة وأصاابحت مهااااًل  
بااه وانتقلاات التجربااة لاادول أخاارى بعااد أن طااورت برامجهااا وموادهااا  يحتااذي

 .الدراسية حتى أن السودان أصبل رائدًا في هذا المجال

 :بة سولوالمشكالت والصعوبات التي واجهت تجر
ماان عاادد الطااالب المسااجلين وذلااك نتيجااة % 41التساااق  وصاال إلااى / 1 

بمااا أن البرنااامج المعااد كااان أعلااى ماان . لحركااة النااازحين بحهااًا عاان العماال
 .مستويات كهير منهم
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 .المساعدات العالمية غير المنتةمة/ 2
عدم وجود طرق معبدة  نذال مماا خلا  صاعوبة فاي التنقال أدى لتاأخير / 3

 .لبرامج للمعسكراتوصول ا
 .الشل في الوقود  نذال قلل من وسائل النقل/ 4
أما في مجال محاو األمياة فكانات الدراساة تاتم وجهاًا لوجاه ولكان فاي  

فاالمواد أعادت بطريقاة جيادة يساهل توصايلها وفهمهاا . نم  التعليم عن بعد
 .لدى المتعلمين

يياا  فااالمواد الدراسااية أعاادت بطريقااة تسااهل عمليااة النقاااش فيمااا  
 (.التعليم الوظيفي)النازحين وهو ما يعرف با

مان خمسامائة ناازح  أبهارإن العدد الذي شارل في هذا البرناامج كاان  
شيصًا مما دفاع المنةماة إلعاداد  171م، وقد تم محو أمية 1988في عام 

 .برنامج متقدم يشمل مهارات الصحة وصحة المرأة
فاي المادن الرئيساية  بما أعدت المنةمة كت  إرشاادية ومرابا  تادري  

وأنشااأت مركاا  مؤقاات ليكااون مرشااد للطلبااة وطااورت مرشااد المااواد التعليميااة 
ونةااام المااواد التعليميااة وأعطاات المنةمااة فرصااًا لاابعض المنةمااات األخاارى 
لتعمااال معهاااا فاااي وسااا  الالجماااين، كماااا تااام تااادري  الماااوظفين والمرشااادين 

 .وأصبحت سولو بمهابة خبير أجنبي في السودان
 :التأهيل التربوي تجربة/ 4

نشأ تدري  المعلمين في السودان في مطلع القارن العشارين فاي مدرساة     
وكانت هاذه بادايات لعملياة التأهيال الترباوي  ،العرفاء بكلية غردون التذكارية

 .للمعلمين
م وهااو المكااان 1934بياات الرضاا فااي عااام  التربيااة أعقا  ذلااك معهااد 

فكانااات مااادة  ،ال لتاادري  المعلماااينالااذي اعتماااد مااان قباال إدارة التعلااايم  ناااذ
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الدراسة فيه خمت سنوات بعد المرحلة األولياة تعتبار السانة اليامساة منهاا 
فترة تدريبية وكانت مان مهاام معهاد بيات الرضاا الهيمناة علاى كال المعاهاد 

 .والكليات الياصة بتدري  المعلمين والمعلمات
+ 6)ام م نةاا1969عنادما اسااتحدث الساالم التعليمااي الجديااد فااي عااام  
 ،وكهر عدد المعلمين الذين تم تعيينهم بعد إبمالهم للمرحلة الهانوياة( 3+ 3

تغيرت تبعًا لذلك طريقة التدري  فأصبل التأهيل أرناء اليدمة هو األجدى إذ 
أنه ال يبعد المعلمين عن مدارسهم أرنااء فتارة التادري  مماا يحادث فراغاًا قاد 

 .يؤرر على العملية التعليمية بأبملها
م بادعم مان 1971عليه فقد تم إنشاء معهد التأهيل التربوي في عاام  

 .منةمة اليونسي 
 :وقد ذكر األستاذ حسن الشيأ

بااان الغاارض ماان التأهياال الترباااوي تاادري  المعلمااين أرناااء اليدماااة ) 
 :بأهداف أساسية هي

توجياااه المتااادرب أباديمياااًا ومسااالكيًا لياااؤدي وظيفتاااه كمااادرب مبلااا  ورائاااد -
 .ث علمي على الوجه المطلوباجتماعي وباح

االرتقاااء بنو يااة التاادري  ليواباا  أرقااى وأحاادث مااا وصاال إليااه العااالم ماان -
 .تطور في هذا المجال باستيدام األسالي  الحديهة في تقنيات التعليم

تعلااايم المتااادرب علاااى كياياااة الاااتعلم باساااتمرار لموابباااة التطاااور والتقااادم -
 .(1)(العلمي

                                     

م، 2114 سن الشي  دمحم خير، تجربة التأهيل التربوي كنموذج للتعليم عن بعد، ورقة عمل  (1)
 .3ص 
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باوي وتطاور فعقادت دورات تدريبياه قصايرة وقد نشا  دور التأهيال التر  
وطويلااة لمعلماااي المرحلاااة المتوسااطة الحاااائ ين علاااى مؤهاال ترباااوي وكاااذلك 

 8)السالم التعليماي إلاى  بعاد تغييار .الموجهين الفنيين والمشرفين الترباويين
وتغييااار المنااااهج اساااند دور التااادري  لكلياااات التربياااة إال أن معاهاااد ( 3 –

 :دور يتمهل فيالتأهيل التربوي كان لها 
( 38)إباااراز دور جدياااد للتأهيااال الترباااوي حااادده القااارار الاااوزاري رقااام ) 

م والذي أوصى بأن 1994/ أغسطت/7ها  المواف  1415/محرم/28بتأريأ 
يحتفر بالمعاهد كمراب  للتادري  وأن تتعااون رئاساة معاهاد التأهيال الترباوي 

اسااية وإدارة ورش مااع الجامعااات فااي إعااداد مناااهج الاادورات والتعيينااات الدر 
العمال والتجدياادات التربويااة وصااقل مهااارات التوجيااه والتاادري  المقترحااة ماان 

 .(1)(الواليات
لقد ساعد التأهيال الترباوي فاي تادري  أعاداد كبيارة مان المعلماين فاي  

شاااتى المجااااالت أرنااااء اليدماااة وذلاااك مااان غيااار أن ينقطاااع المعلماااون عااان 
ماادار  مااان وفاارة المعلماااين وبااذلك يكاااون قااد لباااى احتياجااات ال. مدارسااهم

الماادربين، وممااا يمياا  مهاال هااذه الاادورات التدريبيااة عاان غيرهااا قلااة كلفتهااا 
وإربات فعاليتها إذ أن الفرصة متاحة للمعلم المتدرب عمليًا في قاعة الدر  
مااع التفاعاال التااام أرناااء أدائااه ويرسااأ أساالوب الدراسااة الذاتيااة فااي المتاادرب 

 . هفي يد من معرفته وتجويده لعمل
وفي مهل هذا النةام من التدري  يمكان إنشااء فاروس للتأهيال الترباوي  

في مناط  متعددة مان الساودان مان غيار أن يكلاف المتادرب بالتنقال وتكباد 

                                     

 .4 سن الشي  دمحم خير، مرجع سابق، ص  (1)
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مشاق السفر لمواقع التدري  مماا ياؤدي إلاى تقليال أوجاه الصارف والنفقاات 
 .سلفناواجد المعلم أرناء التدري  كما أبتواستمرار العملية التعليمية 

إن األساالوب الااذي يتبعااه التأهياال التربااوي فااي تاادري  المعلمااين هااو  
فهاو يجماع ماا باين نما  الدراساة  ،أسلوب المنحى التكاملي متعادد الوساائ 
فالماااادة الدراساااية تكاااون عبااار . بالمراسااالة ونمااا  اللقااااءات كتااادري  مباشااار

ءات التقنياااات كطريقاااة نةرياااة أماااا الفهااام واالساااتيعاب فيكاااون أرنااااء اللقاااا
والمناقشااات والعملااي يااتم عاان طرياا  ال يااارات الميدانيااة أو أرناااء الاادورات 

 .الصياية التي يبيمها التأهيل التربوي 
وفي مجال الطرق غير المباشرة في عملياة التادري  يساتيدم التأهيال  

 :التربوي الطرق اآلتية كوسيلة للقاء المشرف أو الميت  مع الدارسين
 طري  المراسلة وهو أسا  الدراسة الذاتيةعن : التعيين الدراسي/ 1
مهااال التلفااااز مغلااا  الااادائرة وأجهااا ة صاااوتية : أجهااا ة تكنولوجياااا التعلااايم/ 2

 .وعارضات أفالم وشرائل
تساااعد المتاادرب فاي زيااادة معرفتااه وهاي تعتباار سااندًا للتعيااين : المكتباات/ 3

 .الدراسي
علايم يمكن أن يستيل  مما سرد ومما هو نابض من صميم نةام الت 

 :قه معهد التأهيل التربوي في تدري  المعلمين ما يأتيطب   والذيعن بعد 
 . تدري  أعداد كبيرة من المعلمين في وقت  واحد  .1
 .إقامة دورات تدريبية متمارلة في جميع أنحاء السودان  .2
 .عدم فصل المعلم عن موقع عمله أرناء عملية التدري   .3
 .تقليل الكلفة في التدري   .4
 .م  المراسلة في التعييناتاستيدام ن  .5
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 إرساء قواعد التعليم الذاتي للمتدربين   .6
 .استيدام وسائ  التكنولوجيا السمعية والبصرية والسمعية البصرية .7
 .إنشاء المكتبات  .8
 .في مجال التدري  والميتصينتوفير المشرفين   .9
 .اللقاءات الدورية والمناقشات مع المشرف الميداني .11
 .يايةإقامة نةام الدورات الص .11
 :تجربة سوداتل/ 5

 Videoم أدخلااااات شاااااركة ساااااوداتل أجهااااا ة 1994فاااااي العاااااام  

Conferencing  ،وذلااك فااي ساابيل خدمااة المؤسسااات الجامعيااة والطبيااة
 :ذكر على سبيل المهالنو  ،بغرض استيدام نةام التعليم عن بعد

، فوالقضاااار تركيااا  أربعاااة مااان هاااذه األجهااا ة فاااي جامعاااات اليرطاااوم، ) .1
ي، بهاات ماان خاللهااا محاضاارات لماادة شااهر كاماال دون الج ياارة، األزهاار 

 .توق 
 .نقل بعض العمليات الجراحية لعدد من كليات الط   .2
م 2111العمل على رب  رمانية من الجامعاات فاي الساودان مناذ ماار    .3

حيث كانت تبث أربعة محاضرات يومياًا تشااهد مان الطاالب فاي جامعاات 
 .ميتلفة وفي وقت واحد

 .(1)(المربوطة مع بعض الجامعات والمؤسسات ت ايد عدد المؤسسات  .4
 :يالحر في تجربة سوداتل ما يلي     
 .استيدام أجه ة وسعت من مجال االتصال في الوقت الواحد  .1
 .يقوم بتقديم المحاضرة محاضر واحد فق  لكل الطالب المشاركين  .2

                                     

م، 2114عبد الوهاب عبيد ربيه، تجربية سيوداتل فيي مجيال التعلييم عين بعيد، ورقية عميل، عاحم  (1)
 16:ص
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 .توحيد المعلومة والمعرفة لدى الطالب في المواقع الميتلفة .3
التفاعل بين المحاضر والطالب وباين الطاالب ماع بعضاهم  توفير عملية  .4

 .البعض
 .تقليل عدد المحاضرين  .5
 .عدم االعتماد على المطبوعات والتعيينات وحس   .6
 .تقدم التجربة المعرفة لعدد كبير من الطالب في وقت  واحد  .7
 .الرب  العالمي يوسع مجال المعرفة  .8

 : بعد في وزارة التعليم العاليويؤكد ذلك ما جاء في مذكرة لجنة التعليم عن 
بااادأت فاااي التساااعينات وقامااات بااارب  معةااام المنااااط  الحضااارية فاااي ) 

السودان بشبكة من األلياف الضوئية مما مكن الساودان مان االساتفادة مان 
مما يمكن بدوره مان نقال المحاضارات وغيرهاا مان  ،خدمة األقمار الصنا ية

 .(1)(أوجه النشا  العلمي من جامعة ألخرى 
 :تجربة الجامعات السودانية في نظام التعليم عن بعد /5

إن استيدام التعليم التقليدي في تاوفير التعلايم لفماات وشارائل عمرياة  
معينة ومحدودة لام يعاد كافياًا لتغطياة متطلباات العمال أو االنفجاار الساكاني 

االنفجاااار المعرفاااي المتساااارس فاااي جمياااع المجااااالت زائااادًا علاااى  الهائااال أو
والتطلعات االجتما ية التاي أصابحت تشاكل وسايلة ضااغطة فاي  الطموحات

 .شتى مستويات التعليم
نتيجة لهذا ال خم المعرفي فقاد تساارس الميططاون فاي الساودان مان ) 

 ةعلماء التربية لمواببة األحداث الجارية فاي العاالم مان حاولهم فبادأت النةار 
حاجااات المجتمااع الفاحصااة السااليمة باارب  التعلاايم بضاارورات التنميااة وتلبيااة 

                                     

وزارة التعلييييم العيييالي والبحيييث العلميييي، اإلدارة العامييية للتعلييييم عييين بعيييد، لجنييية التعلييييم عييين بعيييد،  (1)
 .3م، ص 2112مذكرة أهداف ومبررات قيام فرع الجامعة العربية المفتو ة في السودان 
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فاتجااه الميططااون إلااى نةااام التعلاايم عاان بعااد كمصاادر ماان مصااادر التعلاايم 
 .(التي يمكن أن تفي بالغرض

شرعت العديد من الجامعات السودانية بتطبيا  نةاام التعلايم عان بعاد  
إن مااا بدأتااه  .منهااا جامعااة الاا  يم األزهااري وجامعااة النيلااين وجامعااة جوبااا

ليم بالمراسلة وهو أحاد أنماا  التعلايم عان بعاد جامعة اليرطوم في نةام التع
 .من التجارب السودانية في هذا المجال  الذي يعتبرو 
فيمااا يلااي بعااض تجااارب هااذه الجامعااات السااودانية فااي مجااال التعلاايم  

 :عن بعد
 : جامعة الزعيم األزهري/ أ

م 2111أنشأ مركا  جامعاة الا  يم األزهاري للتعلايم عان بعاد فاي عاام 
تاحاة فرصاة التعلايم الجاامعي للاذين ال تمكانهم ظاروفهم مان بغارض إ)وذلك 

التفرغ للدراسة داخل وخار  السودان، وتحقي  عائد مادي يساهم فاي عاال  
تحول المرك  إلى مسامى كلياة الدراساات التقنياة . (2)(بعض مشابل الجامعة
 .والتنموية، حالياً 

ح فاي يتم القبول على أسا  الحصول على الشهادة الساودانية بنجاا 
خماات مااواد علااى األقاال وينطباا  ذلااك علااى حاماال الشااهادة السااودانية لعااام 

م ومااا بعااده 1993أمااا حاااملو الشااهادة السااودانية للعااام . م ومااا قبلااه1992
 .يشتر  في قبولهم النجاح في سبع مواد أربعة أساسية ورالرة اختيارية

 تعد الكت  الدراسية متماشية مع نفت المحتاوى الاذي يادر  للطاالب 
للجامعااة  .النةاااميين غياار أن التصااميم يتناساا  مااع نةااام التعلاايم عاان بعااد

مراباااا  تقااااوم باإلشااااراف علااااى الطااااالب ويتمهاااال نشاااااطها فااااي الاااارد علااااى 

                                     

 .8م يوسف، مرجع سابق، ص معتص (2)
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االستفسااارات المقدمااة ماان الطااالب واسااتالم األوراق الياصااة بااالقبول ماان 
الطالب وتسليمها إلدارة الكلياة، ويعتبار هاذا النشاا  ناوس مان أناواس اإلساناد 
األباديمي، كما تقوم هذه المراب  بتجهيا  األماابن الياصاة بجلاو  الطاالب 

 .لالمتحانات
يتم التقويم عن طري  االمتحانات المقامة على نم  نةام التعليم عان  

بعااد ساانويًا ماارة واحاادة ولاايت ماارتين كمااا هااو فااي معةاام الجامعااات األخاارى 
 .وذلك لتياي  الع ء على الدارسين وتقليل النفقات

بة لحدارة التجربة فإنه يالحر أن هنالك بعض اإلخفاقاات المتمهلاة نس 
وعدم تالفي األخطاء الموجودة في الكت  الدراسية  ،في عدم تقديم التعيينات

 .وعدم فعالية اإلسناد األباديمي ،بالتصحيل
 :جامعة النيلين/ ب
م وكاان يعاارف بقساام 1996تام إنشاااء إدارة التعلايم عاان بعااد فاي عااام  

تعماال هاذه اإلدارة علااى إتاحااة  ،م2111ب والااذي اساتمر حتااى العاام االنتساا
الفرصاااة للدراساااة ألولماااك الاااذين لااام يجااادوا فرصاااة فاااي االلتحااااق بالدراساااة 

تعتبار هااذه اإلدارة إدارة . الجامعياة فاي الجامعاات فاي نةااام التعلايم التقليادي
 .مستقلة وتتكون من قسم االنتساب من الداخل وقسم المراب  اليارجية

 :تم القبول كاآلتيي
وذلك خاالل فتارة معيناة يتقادم فيهاا جمياع : القبول عن طري  المنافسة/ 1)

الطاااالب الاااراغبين للقباااول العاااام عااان طريااا  مكتااا  القباااول وياااتم اختياااارهم 
 .وقبولهم حس  المفاضلة بين الشهادات وتقديراتها

كتا  وذلك بعد انتهاء فرصة المنافساة إذ يتقادم الطالا  لم: قبول مباشر/ 2
 .ملء استمارة التقديم في مكت  القبولبإدارة التعليم عن بعد بالجامعة أو 
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وهم الطلباة الاذين يتقادمون لاللتحااق بالجامعاة عبار إدارات : المبعورون / 3
 .المهن والوظائف التي يعملون بها

وفي النةام يتم قبول الطال  في سنة أعلى من السانة األولاى، : الترفيع/ 4
 .(1)(دبلوم ساب  من أي جامعة بشر  حصوله على

يمنل طال  االنتساب الداخلي واليارجي على حد سواء ماذكرات كتا   
بماااا يسااامل لطالااا  االنتسااااب . وماااذكرات خطااا  ال تالئااام التعلااايم عااان بعاااد

 . حضور المحاضرات جنبًا إلى جن  مع الطال  النةامي
لطالب خار  توجد مراب  لعسناد تقدم المواد التعليمية وتقدم اإلرشاد ل 

السودان في كل من األردن والسعودية والبحرين وكذلك في المركا  الرئيساي 
 .داخل السودان

يااتم التقااديم عاان طرياا  االمتحانااات والتااي تعقااد ماارة واحاادة فااي العااام  
وييضعون لكل اللوائل التي ييضاع لهاا الطاالب النةااميون وعلياه ال توجاد 

وال كتاا  مااواد تعليميااة ( عان بعاادالتعلاايم )تعييناات خاصااة بطااالب االنتساااب 
 .خاصة بنةام التعليم عن بعد

 :ويالحر في تجربة جامعة النيلين اآلتي
تتاايل الجامعااة الفرصااة لماان فاتتااه فرصااة االلتحاااق بالجامعااات حساا  / 1

 .النةام التقليدي
تتاح فرص للطال  المنتس  لحضور المحاضرات مع الطالب النةااميين / 2

 .متى شاء
 .اءات للمناقشة أو االستفساراتال توجد لق/ 3

                                     

 .11معتصم يوسف، مرجع سابق، ص  (1)
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ال توجاااد تعييناااات أو كتااا  خاصاااة بنةاااام التعلااايم عااان بعاااد مااان حياااث / 4
 .التصميم والمحتوى 

 . تسهيل أمر القبول في الجامعة مع تذليل كل الصعوبات/ 5
 .وجود مراب  خار  السودان وداخله/ 6
 .ضعف اإلسناد األباديمي/ 7
الاا  يم األزهااري وجامعااة ماان الساارد الااذي قاادم فيمااا يياا  جامعااة  

النيلااين يمكااان أن يضااااف أن التعلااايم عااان بعااد بااادأ بداياااة متاااأخرة فاااي كاااال 
الجاامعتين ولام تهبات أقداماه بعاد إال أن التجرباة فاي حاد ذاتهاا تعتبار خطااوة 
إلى تعليم أفضل في المساتقبل إذ أنهاا أضاافت بعادًا جديادًا وتمهال ذلاك جلياًا 

من حاملي الشهادة السودانية الذين لم  في إتاحة فرص التعليم ألعداد كبيرة
بماا . يتسنى لهم االلتحاق بالجامعات لعدم اجتيازهم للمنافسة محدودة العدد

أن التجربة أسهمت في إضافة اسم السودان ضمن قائمة الدول التي تطبا  
 .نةام التعليم عن بعد في العالم

انية مهال بما أنه ال ينكر الادور النشا  الملحاوظ فاي الجامعاات الساود 
جامعااة جوبااا فااي إلقاااء الضااوء علااى نةااام التعلاايم عاان بعااد وإسااهاماته فااي 

 .السودان وذلك من خالل المؤتمرات والندوات والمطبوعات
بما أن التجربة أضافت بعدًا جديدًا في اإلقبال على البحث العلمي في  

 بل ما يتعلا  بنةاام التعلايم عان بعاد مماا أدى إلاى إراراء مكتباات الجامعاات
 .وبعض المكتبات األخرى ب خم غير قليل من الكت  والبحوث

 :جامعة السودان المفتوحة/ ج
يعد إنشاء جامعة الساودان المفتوحاة مان أعةام اإلنجاازات فاي مجاال  

إذ أنهاا جامعاة تيصصايه . التعليم عن بعد أو التعليم المفتاوح فاي الساودان
امعااة التااي أعطاات مسااتقلة ال تتبااع فااي إدارتهااا ألي جامعااة أخاارى وهااي الج
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التعليم عن بعد أبعادًا مرموقة فوسعت رقعته وأصبل التعليم المفتاوح واجهاة 
للتعلاايم عاان بعااد متبنيااًا تطااويره وترساايأ قواعااده فهااو يتاايل أساالوب الااتعلم 

وممااا ال ياادس مجااااًل للشااك فااالتعليم . الااذاتي والفااردي والمسااتمر لكاال راغاا 
معطيات العصار ومشاابل التعلايم  الذاتي هو أمهل االستراتيجيات في مواجهة

واالنفجار المعرفي وأصبل بادياًل لنةاام التعلايم التقليادي القاائم علاى التلقاين 
وقااد قاادمت . والحفاار واالسااترجاس والااذي باادأ ينحساار فااي معةاام دول العااالم

جامعااة السااودان المفتوحااة ماان اإلسااناد األباااديمي مااا لاام تقدمااه الجامعااات 
ة ما قبل الدراسة وما بعادها للطاالب، فأماا ماا الم دوجة في السودان في فتر 

 :قبل الدراسة تقدم
 .معلومات عن الجامعة وبرامجها/ 1)
 .التوصية باختيار مقررات معينة/ 2
 .اإلرشاد حول طريقة دفع المصروفات/ 3
 .معلومات عن الجامعة وعناوين المراب  ومواقعها/ 4
 .إرشادات عن الدراسة عن بعد/ 5

 :لدراسة فتقدمأما في ما بعد ا
 .اإلشراف األباديمي المباشر/ 1
 .التعيينات/ 2
 .اإلسناد التعليمي/ 3
 .البريد اإللكتروني/ 4
التربيااة، : تقاادم جامعااة السااودان المفتوحااة رالرااة باارامج أباديميااة هااي 

 .الحاسوب، وإدارة األعمال
 :يشتمل برنامج التربية على مواد

 .اللغة العربية والدراسات اإلسالمية/ أ
 .اللغة العربية والتأريأ/ ب
 .اللغة اإلنجلي ية/  
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 .التأريأ والجغرافيا/ د
 .الرياضيات والحاسوب/ ها
 .الكيمياء واألحياء/ و
 .الفي ياء والرياضيات/ ز
 .األحياء واإلنتا  ال راعي والحيواني/ ح
أمااا برنااامج الحاسااوب فيشاامل تيصاا  علااوم الحاسااوب وتيصاا   

 .امج اإلدارة فيشمل إدارة األعمال والمحاسبةأما برن. تقنية المعلومات
( م2114 -2113)بل  عدد الطالب في الدفعة األولى للعاام الدراساي  
 :طال  وطالبة موزعين كاآلتي( 6511)

يوضح أعداد طالال  جامعالة السالودان المفتواالة الدفعالة ( 6)جدول رقم 

 (:م2114 -2113)األولى 
 عدد الطالب الموقع

 وطالبةطال   1141 اليرطوم
 طال  وطالبة 1516 أم درمان
 طال  وطالبة 1128 بحري 
 طال  وطالبة 1251 الج يرة
 طال  وطالبة 592 شمال كردفان
 طال  وطالبة 338 نهر النيل
 طال  وطالبة 476 النيل األبيض
 طال  وطالبة 271 فوالقضار 
 (1)(طال  وطالبة 6511 المجموس

 

                                     
 



 
 

219 
 

: مفتوحااااة فااااي سااااتة واليااااات هاااايباااادأت تجربااااة جامعااااة السااااودان ال 
، الج يارة، النيال األبايض، شامال كردفاان، ونهار النيال، فوالقضار اليرطوم، 

رم تبعتها الحقًا واليات البحر األحمار، كساال، جناوب دار فاور وبحار الجبال، 
م شملت كال والياات الساودان فأنشامت 2114رم بعد ذلك وبالتحديد في عام 
والتي أنشأت مراب  فر ية في األحيااء وتام  المراب  في هذه الواليات الميتلة

تعيااين المرشاادين والمشاارفين األباااديميين بمواصاافات معينااة ماان أهمهااا أن 
يكاااون حاصااااًل علاااى درجاااة الماجساااتير علاااى األقااال إلاااى جانااا  الصااافات 

 :الشيصية الالزمة للعمل كمشرف، وتتمهل مهمة المشرف في
ليميااًا مااع الطالاا  بااالمراب  متابعااة المااادة العلميااة المصااممة تصااميمًا تع/ 1

 .التعليمية
تقديم الدعم للطالب من خاالل المعامال، المكتباة، اإلنترنات، والماؤتمرات / 2

 .السمعية والبصرية
 .متابعة التعيينات مع الطالب وتوفير التغذية الراجعة/ 3
 .اإلشراف على االمتحانات الفصلية والنهائية/ 4
هااو الشااي  الااذي : )باااديميأورد صااابر أبااو طالاا  فااي المشاارف األ  

يتواصاال مااع الدارسااين عاان بعااد سااواء وجهااًا لوجااه أو بواسااطة تكنولوجيااا 
ة مسااااندة للااادار  ويااا ود المركااا  االتصاااال المتاااوفرة ويقااادم خدماااة تعليميااا

المنطقاااة التعليمياااة بالتقاااارير الالزماااة حاااول الوضاااع الدراساااي والتحصااايل أو 
ار  األساا  رام المادار  بدأت المراب  أعمالهاا فاي ماد  (الدراسي عن بعد

الهانوية في منااط  الساودان الميتلفاة وغالباًا ماا تيتاار المرابا  قارب ساكن 
 .الطالب بالقدر الممكن
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مركاا ًا تعليميااًا ( 118)بلاا  عاادد المراباا  التعليميااة حتااى اآلن حااوالي ) 
للطاالب بكاال ساهولة ويساار تصاال جمياع الياادمات لجميااع الطاالب فااي وقاات  

ظااروف الساااودان التااي يعيشااها مااان صااعوبات فاااي واحااد دون تااأخير رغااام 
 . (الترحيل وبعد المسافات

تتم اللقاءات اإلشرافية مرتين أو رالرة أسبو يًا يلتقي خاللها الطالب  
بالمشاارف فااي الفتااارات المسااائية وهاااو وقاات يناساا  الجمياااع متماشاايًا ماااع 
 ظااروف العمااال بالسااودان والتاااي غالباااًا مااا يكاااون الفااارد مشااغواًل بهاااا أرنااااء

تنعقاد بعاض اللقااءات فااي شاكل كاور  مكهاف وذلاك لعاادم . سااعات النهاار
توفر مشرف في المنطقة أو نتيجة الةروف الطبيعية بالمنطقة والتي تحاول 

 . دون تنةيم انعقاد اللقاءات الدورية
تقاادم الجامعااة إضااافة للمرشاادين والمشاارفين الوسااائل التعليميااة التااي  

 :تقدم للطال  وهي
 .وهو مصمم على نةام التعليم عن بعد: جعيالكتاب المر / 1
تعمال علاى تاد يم التواصال باين الجامعاة وطالبهاا مهال : نشرات الطالب/ 2

التعري  بالجامعة ونشأتها وفلسفة الجامعة وأهدافها وغير ذلك مماا يحتاا  
 .الطال  معرفته عن المؤسسات التعليمية التي ينتمي إليها

 :الوسائل السمعية/ 3
ويقصااد بهااا الراديااو، وقااد تاام تأساايت إذاعااة خاصااة بالجامعااة اإلذاعااة / أ

 .م2116المفتوحة 
 .األشرطة المسموعة وهي أشرطة الكاسيت/ ب
 .الهاتف/  
 .وهو وسيلة سمعية بصرية -التلف يون / د
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فقااد عماادت . أيضااًا فااي مجااال األشاارطة المرئيااة وهااي أشاارطة الفيااديو 
وأيضًا تباث بعاض األعماال . ضالجامعة الستيراد استديو تلف يوني لهذا الغر 

من خالل تلف يونات الواليات في الفترات المسائية في أوقات محاددة وبارامج 
 .محددة توزس على الطالب مسبقاً 

 .استيدام األقراص المدمجة لمن تتوفر لهم أجه ة الحاسوب -الحاسوب/ ها
 .يساعد على سرعة االتصال بالمشرف: البريد اإللكتروني/ 4
 .وهو نم  جديد من االتصال: عبر الموبايلالرسائل / 5
 .يتم الدخول إليها عبر شبكة اإلنترنت: المكتبة اإللكترونية/ 6

 :يتم التقويم عن طري 
م تااام  2112، فااي العااام التعيينااات التااي تساالم للدارسااين أرناااء الدراسااة/ أ

األسااتيعاض عاان التعيينااات ببحااوث يقاادمها الطالاا  فااي كاال مااادة دراسااية 
 .فصل الدراسي بنهاية ال
 .التقويم الذاتي بحل التمارين في الكتاب المرجعي/ ب
 .التقويم عن طري  االمتحانات في نهاية الفصل الدراسي/  
تعد تجربة جامعة السودان المفتوحة من التجارب العالمية الناجحة إذ  

أنها غطت كل البقاس في السودان وعلى مستوى القارى واألحيااء وهاي التاي 
 .دفع عملية التعليم الذاتي إلى األمام وبيطى راسيةأدت إلى 

بعد هذه التجربة فقد أصبل السودان ييطو نحو التعلايم عان بعاد فاي  
الجامعات االفتراضية أو بما يعرف باالتعليم اإللكتروناي وهاو  خار ماا تناولاه 

 .العلم الحديث
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 ماذا عن نظام التعليم عن بعد
 

 خصائص نظام التعليم عن بعد -

 بررات نظام التعليم عن بعدم -

 تقنيات نظام التعليم عن بعد -

 كيفية تطبيق برامج نظام التعليم عن بعد -

 من المستفيد من نظام التعليم عن بعد -

 نظام التعليم عن بعد أصبح واقعا   -

 دور نظام التعليم عن بعد في تدر يب المعلمين -

 دور نظام التعليم عن بعد كمساند لنظام التعليم التقليدي -

 وامل نجاح نظام التعليم عن بعدع -

كيفية تجاوز أوجه قصور نظام التعليم التقليدي عن طريق  -

 نظام التعليم عن بعد

 

 

 

 خصائص نظام التعليم عن بعد
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تعااددت المحاااوالت والكتابااات حااول إيجاااد خصااائ  أو ساامات        
ليم محددة لنةام التعليم عن بعد يتفرد بها عن تلك التي يتمي  بها نةام التع

 :التقليدي فتوصل االختصاصيون لمجموعة من اليصائ  منها
 .يتم الفصل بين المعلم والمتعلم أرناء العملية التعليمية  .1
إتاحااة الحريااة الكاملااة للمااتعلم فااي اختيااار ال مااان والمكااان للتعلاايم مااع   .2

 .تحديد نو ية الكورسات الدراسية وأوقات االمتحانات ومدة الدراسة
دراسااية عان طرياا  فرياا  مان المتيصصااين كاال حساا  تصاميم المااواد ال  .3

تيصصه وعليه يكون قاد تام تجريا  الماواد الدراساية التاي أخاذت حةهاا 
مااان اإلتقاااان مااان ناحياااة إعااادادها وتصاااميمها فهاااي ذات صااافة تربوياااة 
حبيبية كما أنها تعد قبل وقت طويل قبل تنفيذها، قبل عاام ماهاًل، ولايت 

 .ذي فيه يتم تحضير الدر  يومياً بما هو في نةام التعليم التقليدي ال
أصاابحت الوسااائل التعليميااة جاا ءًا ماان المااادة الدراسااية وليساات مساااندة   .4

 .بما هو الحال في نةام التعليم التقليدي
 . تعليم ذاتي فالمتعلم هو محور العملية التعليمية  .5
تاااوفير االتصاااال المااا دو  ماااا باااين المؤسساااة التعليمياااة والماااتعلم عبااار   .6

 .وجيا الحديهة أو نةام المراسلة المعروفوسائ  التكنول
تغير دور المعلم النمطي في نةام التعليم التقليادي ليصابل دورًا إشارافيًا   .7

 .وتوجيهيًا في نةام التعليم عن بعد
نةام التعليم عن بعد أقل كلفة من نةام التعليم التقليدي إذ أنه ال توجاد   .8

والمكتباات ووساائ  النقال مدخالت تعليمية متعددة مهل المباني والمعامل 
 .ومسابن الطالب مع وجود أعداد كبيرة من المعلمين والفنيين وغير ذلك
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يستوع  نةام التعليم عن بعد أعدادًا كبيرة جدًا من المتعلمين بالمقارنة   .9
مع ما يستو به نةام التعليم التقليادي وأناه مان المعاروف كلماا زاد عادد 

 .الطالب قلت التكلفة
مية التي يحصل عليها المتعلم عن طري  نةام التعليم عن المؤهالت العل .11

بعد تضاهي أو تفوق تلك التاي يمنحهاا نةاام التعلايم التقليادي وهاذا مان 
 .خالل دراسات أقيمت في هذا المجال

نةاارًا ألن المتعلمااين ال يتعلمااون بااانفت الطريقااة فااإن اختيااارهم الفاااردي  .11
لااااي، البرمجيااااات، المراساااالة، الحاساااا  اآل)لوسااااائ  االتصااااال العلمااااي 

يعااد ذلاك سامة أساسااية ( الهوائياات، اللقااءات وماا إلااى ذلاك مان وساائ 
 .لنةام التعليم عن بعد

إتاحة الفرص للقاءات بين المتعلمين والمشرف من أجل تحقي  األهداف  .12
 .التعليمية واالجتما ية والهقافية

 .سهولة استيدام برامج نةام التعليم عن بعد لكل متعلم .13
 .ة أو المنةمة التعليمية كمصدر للتعليموجود المؤسس .14

السااايد محماااود الربيعاااي . د. حسااا  ماااا أورده أ( م2111)أضااااف العماااري 
 :و خرون 

التحرر الكامل من العببات التاي يفرضاها النةاام التقليادي كاالنفتااح فاي  .15
 .(1)(القبول أو مستوى المناهج
 :وقد أورد فهيم مصطفى

م من خالل التعلم في مجموعة واحادة يتمي  نةام التعليم عن بعد بأنه يت .16
أو أبهر من مجموعة، وأن التواجد فاي هاذه المجموعاات يتطلا  توظيا  

                                     

 .39السيد محمود الربيعي وآخرون، مرجع سابق، ص  (1)

 ( 

 ( 



 
 

225 
 

أدوات تكنولوجيااة لالتصااال وذلااك بهاادف حاادوث التفاعاال المطلااوب فااي 
العلمياااة التعليمياااة باااين الطالااا  والمعلااام وعناصااار المااانهج أو المقااارر 

 .الدراسي
ام التعلاايم عاان بعااد أهاادافًا تضااع المدرسااة أو الجامعااة التااي نةماات نةاا .17

 .محددة لطريقة التدريت للطالب
يعتمد نةام التعليم عن بعد على الوسائ  التكنولوجياة فاي تنفياذ البارامج  .18

 .والمناهج والمقررات
يتطل  نةام التعليم عن بعد إنتا  البارامج والمنااهج والمقاررات الدراساية  .19

، والمراجاع، والماواد الكتا )بواسطة المدرسة أو الجامعة أو المعهاد مهال 
المطبوعااة، والشاارائ  المسااموعة، وشاارائ  الفيااديو، والشاارائل الشاافافة، 

ويعتبااار إنتاااا  البااارامج والمنااااهج والمقاااررات ( الاااأ.. والمعامااال المن لياااة
 .الدراسية من أهم العوامل التي تحق  فعالية نةام التعليم عن بعد

االلتحاااق بباارامج التعاارف علااى طبيعااة واحتياجااات الطااالب الااراغبين فااي  .21
فالبد من إجراء دراسة تحليلية تهدف إلى تحدياد أعماار . التعليم عن بعد

هؤالء الدارسين وتصني  هذه األعمار في مجموعات متجانسة والتعارف 
على خلاياتهم الهقافية وخباراتهم الساابقة ومساتويات تعلايمهم ورةبااتهم 

 .(1)(التعليمية
 :فأما الدكتور أحمد إسماعيل حجي فأضا

 :أنه عملية تعليم وتعلم تحق )
التنمية، بتوسيع فرص التعليم لكال مان يرياده أياًا كانات ظروفاه وتكاوين   .21

 .أبناء المجتمع تكوينًا يرفع من من لتهم كهدف للتنمية ووسيلة لها

                                     

 .215 -214فهيم مصطفى، مرجع سابق، ص  (1)
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الديمقراطياة، تمكااين الجمياع ماان االنيارا  فااي مجاال التعلاايم، مهماا تكاان  -
 .ادية وطبقتهم أو عنصرهمظروفهم وأوضاعهم السياسية واالقتص

الرفابية االقتصادية، إذ أن التعليم، وماا ياؤدي إلياه مان ابتسااب خبارات  -
جدياااادة بمضااااامينها المعرفيااااة والمهاريااااة والوجدانيااااة بجاناااا  إشااااباعها 

 .لحاجات الفرد والمجتمع ترفع من شأنهما معاً 
أو الحرال االجتماعي والمهني، بما يعنيه من إمكانات االنتقال من وضع  -

وكاذلك دخاول مهناة ألول . مكانة أو من لة أو وظيفة أو طبقة إلى غيرها
 .مرة أو تغيير المهنة الحالية للفرد

التحااديث الهقااافي، بمااا يتضاامنه ماان أصااالة وتأصاايل الهويااة، واالنفتاااح   -
 .على اآلخرين فالتعليم هو المدخل إلى هذا وذال جميعاً 

سااااتيدم العلاااام والمعرفااااة توجهااااات التقاااادم العلمااااي التكنولااااوجي، ألنااااه ي -
ويساااتيدم معطياااات تطبيقاتهاااا التكنولوجياااة ساااواء فاااي ذلاااك تكنولوجياااا 
المعلومااات واالتصاااالت، بااال تكنولوجيااا التعلااايم والااتعلم وماااا تعنيااه مااان 
تطبيقااااات النةريااااات التربويااااة الحديهااااة فااااي عمليااااات التعلاااايم وعمليااااات 

 .(1)(التعلم
 :  فيما يليأما طه الحا  اليا  فأشار إلى أبرز اليصائ

تكاملااه العمااودي حيااث يااتعلم اإلنسااان طااوال سااني حياتااه سااواء داخاال  .22
 .المؤسسة التربوية أو قبلها أو بعدها

 .تكامله األفقي حيث يتعلم اإلنسان طوال حياته .23

                                     

 عيالم الكتيب، الطبعية األوليى ،القياهرة أ مد هسيماعيل  جيي، التعلييم الجيامعي المفتيوح عين بعيد، (1)
 .21-19م، ص2113

( 
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استناده إلى معرفة سابقة تساعد الفرد على التعلم اعتمادًا على مهاراتاه  .24
لم ورغبته في أن يحق  تقادمًا فاي الذاتية وكياية االستفادة منها في التع

 (2)(تعلمه
 :وذكر هيهم البيطار عن خصائ  نةام التعليم عن بعد اآلتي

 :ويتمي  التعليم عن بعد بما يلي)
 .الفصل بين المدر  والطال : أوالً 
 .يتم ذلك بإشراف إحدى المنشآت المدرسية: رانياً 
 .يتم ذلك باستيدام الوسائ  التقنية: رالهاً 
 . يتم التواصل بين المدر  والطال  في االتجاهين: رابعاً 
وبفضل التعليم عن بعد يمكن للمتدربين اختيار زمان ومكاان، وسارعة  

 .(1)(التعلم
ويالحاار أن النمااوذ  الصااناعي هااو أحااد خصااائ  نةااام التعلاايم عاان  

أي  البيااام بنشااا  تعليمااي أبهاار تشاابهًا بقطاااس الصااناعة ماان حيااث )بعااد 
العماال والتنةاايم واإلنتااا  بالجملااة فااي عمليااة إعااداد تطبياا  مبااادئ تقساايم 
 :(2)(وتوزيع المواد التعليمية

 : وقد ذكر معتصم يوسف أيضاً 
القااااادرة علاااااى تلبياااااة االحتياجاااااات االجتما ياااااة والوظياياااااة والمهنياااااة / 1)

 .للملتحقين لما يتمتع به من مرونة
                                     

الحيياج اليييياس، التعليييم غيييير النظييامي تعليييم الكبيييار، عمييان، دار مجيييدالوي للنشيير، الطبعييية  طييه (2)
 .م1999األولى، 

م، ص 2113هيييثم البيطييار، آفييا  التعليييم عيين بعييد، دمشييق، دار الر ييا للنشيير، الطبعيية األولييى  (1)
13. 

 .4معتصم يوسف، ورقة عمل، مرجع سابق، ص  (2)
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 .التصاالتانتفاس هذا النم  من التعليم بالهورة التكنولوجية ورورة ا/ 2
استجابة هذا النم  من التعليم لعدد من مبادئ التعليم اإلنساني الحديهة / 3

مهل توفير الدافعية للتعلم والمرونة في بيمة التعليم ومراعاة أساالي  التعلايم 
عند األفاراد، وارتباا  التعلايم بحاجاات األفاراد الوظياياة والمهنياة والشيصاية 

 .واالجتما ية
  من التعليم لكهير مان العوائا  التاي تحاد مان إمكانياات تجاوز هذا النم/ 4

 .االلتحاق بالتعلم مهل االنتةام والتوقيت الصارم للدراسة
استجابة هذا النم  من التعليم لحاجات الطلبة وقدراتهم والفروق الفردية / 5

فيما بينهم، نةرًا العتمااده علاى التعلايم الفاردي والدراساة الذاتياة، واعتمااده 
 .(3)(حقائ  والرزم التعليمية كوسائ  للتعلم الذاتيعلى ال
إن : )وفاااي التحااارر مااان قياااود ال ماااان والمكاااان أورد تيساااير الكيالناااي 

العملياااة التعليمياااة يمكااان أن تاااتم فاااي أي وقااات وفاااي أي مكاااان يوجاااد فياااه 
 (1)(طالب

 : مبررات نظام التعليم عن بعد 
ي األطااااراف إنااااه نتيجااااة للت ايااااد السااااكاني المضااااطرد فااااي بلااااد متراماااا 

بالسودان وت ايد  مال وطموحات المواطنين وت ايد الرةبات في التعلايم الاذي 
أصااابل هااادفًا لكااال شاااي  قاااادر علاااى الاااتعلم، ونسااابة لالنفجاااار المعرفاااي 
المتواصاال والااذي يتاادافع بااين لحةااة وأخاارى ويةهاار للوجااود ونساابة لرةبااة 
م فااي النااا  لمواببااة مااا ياادور حااولهم ماان أحااداث حتااى ال يصاابل مجااتمعه

السودان منع اًل عن ببية المجتمعات في العالم، ونسبة لبروز شتى األنماا  
                                     

 .6– 5معتصم يوسف، مرجع سابق، ص  (3)

تيسير الكيالني، التعلييم عين بعيد فلسيفته ونمكاناتيه وركيائنئ ووسيائطه التعليميية، المنظمية العربيية  (1)
 .4م، ص 1999للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 
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واألنواس مان أجها ة التقنياة الحديهاة والتاي أصابل التعامال معهاا فرضاًا، فقاد 
دعت كل الضرورات السالفة الذكر وغيرها إلى تطوير نم  التعليم القائم فاي 

يلباااي كااال الرةباااات الااابالد بشاااتى الوساااائل والاااذي أصااابل عااااج ًا فاااي أن 
والطموحات التي ذكرت، فقامت فاي الابالد راورة تعليمياة شاملت كال المراحال 
والمستويات وطالت يد التغيير المناهج التي استحدرت وتوسعت دائرتها كماا 
تطورت أسالي  التدري  فاعتمد التدري  المستمر للمعلماين فاي كال أصاقاس 

 أشاارنا إليهااا مساابقا،رة والتااي ولعاال تجربااة التأهياال التربااوي األخياا ،السااودان
 ،فت اياد عادد المعلماين واإلدارات التعليمياة فاي الابالد. تبف شاهدًا على ذلك
الرةبااة لكاال ماان هااو  ب يااة تحقياا أضااعافًا  وأصاابلبمااا زاد عاادد المتعلمااين 

 .راغ  في التعليم
رغم كل المحااوالت والمجهاودات التاي باذلت فاي سابيل ماا ذكار إال أن  

تقلياادي بوضااعه الااذي نعايشااه اآلن أصاابل عاااج ًا فااي تااذليل نةااام التعلاايم ال
الصعاب التي تبف أمام معةم الذين يرغباون فاي التعلايم، علياه أصابل أمار 
اللجوء إلى نةام التعليم عن بعد في المساندة وتذليل الصعاب أمارًا ضاروريًا 
لما في نةام التعليم عن بعد من أسالي  تتجاوز كل الصعوبات التاي تواجاه 

 .ام التعليم التقليدي أو معةمهانة
بعضًا من المبررات التي أدت إلى إدخال نةام التعلايم  نذكروفيما يلي  

 :عن بعد في مؤسساتنا التعليمية
رورة التعليم العالي والتي أدت إلى تعدد الجامعات والتيصصات واإلقبال   .1

 . ال ائد على التعليم
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تمر وهااو نما  مان أنمااا  ظهاور دافعياة لادى النااا  تجااه التعلايم المسا  .2
التعلاايم عاان بعااد فهااو ال يتقيااد بعماار معااين أو ساان معااين لالنياارا  فااي 

 .إنما يكون امتداده من المهد إلى اللحد ،عملية التعليم
التغيرات الهقافية واالجتما ية واالقتصاادية التاي ساادت فاي المجتمعاات   .3

 .في هذا العصر
مواببااااة اإلنسااااان ظهااااور تقنيااااات حديهااااة أوجاااا  العصاااار اسااااتيدامها ل  .4

 .السوداني لةروفه الحياتية
ارتفاااااس كلفااااة نةااااام التعلاااايم التقلياااادي ونساااابة لمااااا فرضااااته الةااااروف   .5

االقتصااادية الملحااة فقااد لجااأ الكهياارون لالنياارا  فااي مجااال نةااام التعلاايم 
    .الكلفة األقل عن بعد ذو

ن نةام التعليم عن بعد يتيل فرصة التعليم لكل أولمك الذين ال يساتطيعو  .6
االنتةام في قاعات الدر  مهال رجاال األعماال ورباات البياوت والمعااقين 

 .وأولمك الذين يتنقلون كهيراً 
نةااام التعلاايم عاان بعااد يواباا  ظااروف الحياااة الحديهااة ماان مسااتجدات   .7

سريعة متتابعة ال تمكن الفارد مان التوقيات الساليم لالنتةاام فاي الدراساة 
 .على نحو نةام التعليم التقليدي

كهياار ماان المهتمااين ماان العلماااء بنةااام التعلاايم عاان بعااد والااذين ظهااور   .8
 .استطاعوا إقناس الكهيرين بجدوى ممارسة التعليم عن طريقه

يتيل للمتعلم قادرًا مان الديمقراطياة فاي اختياار الماادة التاي يرياد تعلمهاا   .9
 .وحس  التيص  الذي يرغ  فيه
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ي مجاال التعلايم النجاح الكبير الاذي حققتاه جامعاة الساودان المفتوحاة فا .11
عن بعد وبعض الجامعاات الم دوجاة وكاذلك النجااح الاذي تحقا  عالمياًا 

 .في جامعات بريطانيا وكندا والواليات المتحدة
ال يحتا  الطال  لكلفة السفر والسكن واإلعاشة في مناأى عان وطناه أو  .11

 .مكان عمله كما هو الحال في نةام التعليم التقليدي
 :لنقرابيوقد أورد دمحم عبد هللا ا

 :في سياق مبررات التعليم عن بعد في السودان
 (.التعليم للجميع)النةرة اإلنسانية وهي تتمهل في  .12
حاجاااة الدولاااة للمتيصصاااين أطبااااء، )النةااارة النفعياااة وهاااي تتمهااال فاااي  .13

 (.الأ…مهندسين
يمكان توصايل الماادة الدراساية إلاى  -الهجرة المكهفة مان الريا  للمديناة .14

 .ألريافالمناط  النائية في ا
أهمية التطور االقتصادي واالجتماعي للماؤهلين وهام الاذين ال ياوفر لهام  .15

نةااام التعلاايم التقلياادي عمليااة التعلاايم، فااي الوقاات المناساا ، فااي المااادة 
 .التعليمية وسرعة التير 

 .أصبل التعليم عن بعد نوعًا من االستهمار .16
 .(1)(اإليفاء بأغراض التعليم المستمر .17
األطاااراف ال يمكااان أن تؤسااات فاااي كااال مناطقاااه  الساااودان بلاااد متناااامي .18

 .مؤسسات نةام التعليم التقليدي
هنالااااك أمااااابن وعاااارة وصااااعبة الوصااااول إليهااااا ممااااا ال يمكاااان تأساااايت  .19

 .مؤسسات تعليمية على نم  نةام التعليم التقليدي فيها

                                     

 .، بدون تأري (1)دمحم عبد هللا النقرابي، جامعة أفريقيا العالمية، هحدار رقم  (1)

( 
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التعلاايم عاان بعااد بمؤسساااته ومرونتااه يمكاان أن يصاال لكاال األطااراف ماان  .21
عورتهااا أو عواملهااا الطبيعيااة القاسااية ماان الاابالد ومهمااا كاناات درجااة و 

 .أمطار وجبال ووديان وأوحال وغيرها
استيدام وسائ  التكنولوجيا الحديهة أدى إلى تجاوز المسافات وهي مان  .21

 .أساسيات نةام التعليم عن بعد
 : أضاف السيد محمود الربيعي و خرون المبررات التالية

ن الاادول حاليااًا تلجااأ إلااى إلااى أن الكهياار ماا( م2111)ويشااير عاااطف قاساام )
وذلااك للتغلاا  علااى أوجااه الاانق  . إنشاااء مؤسسااات نةاام التعلاايم عاان بعااد

 : والعج  والمشكالت الكهيرة التي تواجه نةام التعليم التقليدي مهل
 .العج  المت ايد من المواد التعليمية أو العاملين في قطاس التعليم .22
 .مو السكاني المت ايدعدم القدرة لمسايرة نةم التعليم التقليدية للن .23
عاادم وفاارة المسااتل مات التعليميااة للجماعااات المحرومااة مهاال األفااراد أو  .24
 (.المعوقين، المسجونين، األقليات العرقية، سابني المناط  النائية)
 .عدم كفاية اليدمات التعليمية بصفة خاصة .25
 .العج  في بعض فمات معينة من العمالة الماهرة في المجتمع .26
للبارامج الجديادة بساب  التكنولوجياا والتغيارات المساتحدرة  الطل  المت ايد .27

 .والجديدة وكذلك االنفجار المعرفي
النةااارة إلاااى التعلااايم الجاااامعي علاااى أناااه أهااام سااابل التنمياااة االجتما ياااة  .28

 .واالقتصادية والهقافية والسياسية
ظهااور مفااابيم جدياادة علااى الساااحة التربويااة فااي ميتلااف أنحاااء العااالم  .29

ديمقراطياااات التعلااايم، والتعلااايم المساااتمر، والتعلااايم ) تااادعو وتؤكاااد علاااى
 (.الذاتي
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ماا أحدراه تا او  بعاض التيصصااات العلمياة، بحياث أصابل هناال العديااد  .31
من التيصصات التي تحتا  إلى إحداث الت او  بينها وبين غيرهاا، ومان 

وعلاى ذلاك ( Interdisciplinary)رم نشأت ماا عارف باالعلوم البينياة 
تنمية مهاراته في مرحلاة الحقاة مان مراحال العمال أو  يحتا  الدار  إلى
 .اليبرة العملية

ظهور تيصصات جديدة ودقيقة على الساحة التعليمية والعملية كل ياوم  .31
مما يجعل الحاجة إلى التعليم المستمر موجودة دون إمكانية التفرغ التام 

 .(1)(للدراسة مهل ما يحدث في المراحل التعليمية األولى
 : يد محمود الربيعيويضي  الس

إلى أن للتعليم عن بعد مجموعة من ( م1998)وبالمهل يشير نشوان ) 
 :المبررات يمكن تصنيفها على النحو التالي

 :المبررات الجغرافية/ أ
 :وتتمهل تلك المبررات فيما يلي

 .بعد المسافة بين المتعلمين والمؤسسة التربوية  .1
 .والج ر والجبال الشاهقةوجود مناط  مع ولة جغرافيًا كالصحاري   .2
صااعوبة وصااول الدارسااين إلااى المؤسسااات التربويااة بسااب  عاادم وجااود   .3

 .الطرق والمواصالت
عدم قدرة المؤسساات التربوياة علاى تقاديم اليادمات التربوياة لقلاة عادد   .4

 .السكان في بعض المناط 
 .وجود السكان في مناط  نائية وعدم استقرارهم في مكان معين  .5
 

                                     

 .46 -45رجع سابق، ص السيد محمود الربيعي وآخرون، م (1)



 
 

234 
 

 :االجتماعية والثقافيةالمبررات /  

 .مواجهة التغييرات االجتما ية والهقافية عن طري  التعليم عن بعد  .1
 .التوجه نحو تعليم المرأة السيما في الدول النامية  .2
 .الحرص على المحافةة على البيم االجتما ية للمجتمع  .3
العماال علااى حاال المشااكالت االجتما يااة الناجمااة عاان التقاادم العلمااي   .4

 .يوالتكنولوج
 .ضرورة استيعاب التغيرات العلمية والتكنولوجية والتعايش معها  .5
 .ضرورة اإلسهام في التنمية االجتما ية والهقافية  .6
 .الدور الجديد للمرأة في المجتمع وانيراطها في العمل  .7
 .استيعاب العاملين في المؤسسات العامة والياصة  .8
ألمياة الحضاارية اإلسهام في برامج محو األمية وتعلايم الكباار ومحاو ا  .9

 .والمعلوماتية
 :المبررات االقتصادية/ ج
 .تقديم اليدمة التعليمية لشرائل المحرومين من المجتمع  .1
 .ازدياد كلفة التعليم النةامي  .2
 .ازدياد المشكالت االقتصادية في العديد من الدول النامية  .3
 .توفير الوقت والجهد واإلسهام في اإلنتا   .4
 .نتا الجمع بين التعليم واإل   .5
 .بشرية ليدمة التنمية االقتصادية أنما ضرورة توفير   .6
 .إمكانية تعليم أعداد كبيرة بتكالي  أقل  .7
 .تقديم برامج تعليمية مبنية على الحاجات الحبيبية للمجتمع  .8
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 :المبررات النفسية/ د

 .مراعاة الفروق الفردية ألن التعليم عن بعد يعتمد على التعلم الذاتي  .1
 .للمتعلمين الكبار بقدرتهم على متابعة التعليم إعادة الهقة  .2
 .تلبية حاجات نفسية للدارسين من خالل انيراطهم في التعليم من جديد  .3
 .زيادة الدافعية للتعليم  .4
 .مراعاة قدرات ورةبات الدارسين فيما ييتارون من تيصصات  .5
 .إزالة الحاج  النفسي بين المتعلم ورغبته في االلتحاق بالتعليم  .6
ية طموحات جميع األفراد بغض النةر عن العمر أو المهناة أو الجانت تلب  .7

 .في التعلم من جديد
 .(1)(تنمية مشاعر الفرد بقدرته على اإلنجاز واإلسهام في خدمة المجتمع  .8

 :وأورد معين حلمي الحمالن هذا المبرر
التعليم عن بعد يأتي ليحق   ماال وطموحاات أبنااء المنااط  التاي ال )
 .(2)(مؤسسات تعليمية دون االضطرار إلى الهجرة للمدينة للتعليم تتوفر فيها

السياسية أن البالد تعاني مان كهيار مان  ومما تجدر إضافته للمبررات
،والتي تعااوق الحااروب السياسااية والقبليااة والهجاارات واإلعتقاااالت السياسااية

ي هنالاك فماات ال تلتحا  باالتعليم إال فاو  البعض في االلتحااق بركا  التعلايم،
 ،سااوى أن كااانوا أطفااااًل أو كبااارًا وغياار ذلااك ماان الفمااات ،الةااروف المواتيااة

فنةااام التعلاايم عاان بعااد يااوفر لهااذه الفمااات الفرصااة فااي التعلاايم وااللتحاااق 
 .بالمؤسسات التعليمية

                                     

 .48 – 46السيد محمود الربيعي، مرجع سابق، ص  (1)

معيييين  لميييي الحميييالن، التعلييييم عييين بعيييد ودورئ فيييي دعيييم مؤسسيييات التعلييييم العيييالي فيييي اليييوطن  (2)
 .298م، ص 1998، تونس، 33العربي، توجهات مستقبلية، مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد 
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إن المبااررات التااي ذكاارت تتطاااب  تمامااًا مااع بيمااة وقاادرات وضاارورات  
هذا ما يضفي على نةام التعليم السودان في تطبي  نةام التعليم عن بعد  و 

عن بعاد صافة الوحادة الكاملاة فاي جمياع أنماطاه وبرامجاه التاي تصالل لكال 
زمان ومكان، كما أنها قابلة لعملية التطوير والتعديل والتغيير متى ماا أملات 
حالااة العصاار أو حاجااات وتطلعااات النااا  علااى اخااتالف بيماااتهم وأعمااارهم 

 .ومواطنهم ذلك
 :ليم عن بعدتقنيات نظام التع

يعتمد نةام التعليم عن بعد في تنفيذ برامجه على وساائ  التكنولوجياا  
والتااي شااهدت فااي اآلونااة األخياارة، األلايااة الهالهااة، تطااورًا هااائاًل فااي تقنيتهااا 
مما ساعد كهيارًا فاي انتشاار نةاام التعلايم عان بعاد وترسايأ برامجاه، إذ أناه 

ميااة للفمااات المسااتهدفة أينمااا أصاابل ماان السااهل جاادًا أن تصاال المااادة التعلي
بانت مع إمكانية الحصول على التغذية الراجعة الفورية في ذات الوقات ماع 
التفاعاال باااين الماااتعلم والمشاارف أو المؤسساااة التعليمياااة ممااا يساااهل علاااى 

 .المتعلم تقويم أدائه حيث أنه يتعلم تعليمًا ذاتياً 
تاي تتفاوق علاى ال توجد هنال الوسيطة التعليمية ال)ويقرر بيتت أنه  

غيرها وكال وسايطة تساتطيع أن تاؤدي عاددًا مان الوظاائف الميتلاف وعلياه 
فاإن الوساائ  ال تيتلااف كهيارًا فيماا بينهااا مان حياث مالءمتهااا ماع المهااارات 
التعليمية الميتلفة أو المداخل التعليمية المتباينة وكل وسيطة تهري العملياة 

 .(1)(التربوية أو تضي  إليها شيمًا جديداً 
فيما يلي نتطرق للتقنيات والوسائ  التكنولوجية المستيدمة في نةام  

 :التعليم عن بعد
                                     

(1) Bates, E. W. the role of technology in distance education, London, 

Crom Holm 1984. 
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 :المادة المطبوعة/ 1

بني عليها نةام التعليم عن بعد بالمراسلة البريدية فاي بادايات عصار  
ترساال الباارامج ماان المؤسسااة . التعلاايم عاان بعااد فااي القاارن التاسااع عشاار

بتوزيعهاا علاى  المرشادون بالد حياث يقاوم التعليمية للمرابا  المنتشارة فاي الا
المتعلمااين كمااا أنااه يمكاان إرسااال المااادة المطبوعااة مباشاارة للمتعلمااين ماان 

 .الجامعات عن طري  البريد كما هو مأخوذ به في جامعة لندن اآلن
يعتبار التعلايم المبناي علاى المااادة المطبوعاة مان أبسا  أناواس التعلاايم  

البااًا ماان دلياال الجامعااة زائاادًا المااادة وتتكااون المااواد المرساالة غ ،عاان بعااد
الدراسية في شكل كتيبات ودوريات وصور ورسوم بيانياة ورساوم توضايحية 

 .ورزم المعلومات
تتم كتابة وتصميم المواد المطبوعة بكفااءة عالياة فاي األسالوب حياث       

 .يتمكن الدار  من االستيعاب وفهم المادة نفسها
 ألغامااااديراااة نقااااا  هاماااة كمااااا بينهاااا الماااادة المطبوعااااة تشاااتمل علااااى رال 

 (: م2111)
 .وتشمل األهداف اإلدرابية والمهارية والوجدانية: األهداف/ أ)
ويقصد به مادة الوحدة والن  الرئيسي ويحتوي على وساائل : المحتوى / ب

 .توضيحية تبس  المادة إضافة لعرضها بأبهر من  بارة وأسلوب
ت بأنواعهاا الميتلفاة جا ءًا مان الماادة تعاد التادريبا: التدريبات والتقنيات/  

التعليمية فهي تقوم بدور التقويم والتعليم فمنها ما يحل ويؤتي اإلجابات في 
 .(1)(موضع معين من الوحدة الدراسية، ومنها ما يترل للدار 

 :من سلبيات نةام المراسلة

                                     

 .191-189السيد محمود الربيعي، مرجع سابق، ص  (1)
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 .االتصال فيها تتابعي ال  ني/ أ
 .د الواحدتعتمد على وضع نةام البريد في البل/ ب
 :الوسائط السمعية والبصرية/ 2

التعليمياة السامعية تقنياات االتصاال بالهااتف وعبار  الوساائ  تتضامن 
ويوجااد ناوس راااني مان الوسااائل الصاوتية غياار . التياطا  الصااوتي الجمااعي

 .التفاعلية وهي الوسائ  ذات االتجاه الواحد مهل أشرطة التسجيل
 :ع نذكر منهافالوسائ  المبنية على عملية السم/ 1
 األقراص المدمجة/ د الهاتف/   أشرطة الكاسيت/ ب الراديو/ أ
 :المبنية على الراليا نذكر منها البصرية أما الوسائ /2
 أقراص الفيديو  /    األشرطة البصرية/ ب  التلفاز/ أ
 ها رسائل الموبايل  الفابت / د
الفياااديو هناااال وساااائ  تجماااع ماااا باااين الصاااوت والصاااورة مهااال التلفااااز و / 3

 .البصرية/ وتسمى الوسائل السمعية

 : الحاسب اآللي/ 3

 :يشمل
 .التعليم المعان بالحاسوب وفيه يتم التفاعل بين المعلم والمتعلم/ أ
ر بالحاساوب وفياه يا ود المادر  بإحصاائيات ومعلوماات التدريت المدي  / ب

 .لتقنين المساق والمتعلمين
 .لعالميةشبكات اإلنترنت المحلية والقومية وا/ 4
 .البريد اإللكتروني/ 6
 .مراب  مصادر التعلم/ 7
 .برمجيات اللقاءات الدورية/ 8
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لكل من الوسائ  التاي ذكارت دورهاا الطليعاي فاي عملياة التعلايم عبار  
وحسا   ،حس  الةروف التي يتواجد فيها المتعلماون  ،نةام التعليم عن بعد

ها كوسااااي  بااااين وفاااارة الوسااااائ  المعنيااااة وصااااالحيتها وإمكانيااااة اسااااتيدام
 .المؤسسة التعليمية والمتعلم

وياارى الباحااث أن أحاادث مااا اسااتيدم ماان التقنيااات فااي مجااال نةااام  
من استيداماته في هذا  االتعليم عن بعد هو الحاس  اآللي وفيما يلي بعض

 :مهااًل لتقنيات التعليم عن بعد  عتبر نالمجال والذي 
المحماول والاذي سااعد كهيارًا  إنتا  المواد التي يقوم بها الحاس  اآللاي  .1

فااي جااودة وساارعة اإلنتااا  للمااواد المطبوعااة، باادون زيااادة فااي التكلفااة، 
 .وتطويرها

يتاااايل الجهاااااز للمسااااتيدم المراجعااااة المسااااتمرة للاااادرو  وتمحيصااااها   .2
 .وتحديهها وتعديلها

 .يساعد في تي ين المعلومات الياصة بالمواد الدراسية واسترجاعها  .3
 .كترونية بدياًل للمكتبة الورقيةاعتبار المكتبة اإلل  .4
اااا  .5 ن المااااتعلم ماااان االتصااااال بااااالمعلم أو خاااادمات البريااااد اإللكترونااااي تمك 

 .المشرف أو المؤسسة التعليمية أو زمالئه من المتعلمين
مااؤتمرات الحاساا  اآللااي تعتباار وساايلة نقاال للمعلومااات يسااتطيع األفااراد   .6

أهااداف معينااة  بواسااطتها تبااادل النصااوص والورااائ  فيمااا بياانهم لتحقياا 
خاصااة بهاام، هااذا األماار يتطلاا  أحيانااًا تواجااد المشاااركين عنااد المحطااات 

 .الطرفية في  ن  واحد
المساعدة في تدريت المادة الدراسية عبر برمجاة محاددة تشامل الماادة   .7

 .الدراسية والمراجعة والتطبي  العملي والنصل واإلرشاد
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لااي علااى التج ئااة المساااعدة فااي التاادريت باسااتيدام قاادرات الحاساا  اآل  .8
والتيااا ين واالساااترداد فاااي تنةااايم عملياااة التااادريت ومتابعاااة الساااجالت 

 .Power Pointالياصة بالطالب ومن البرامج المستيدمة في ذلك 
 .استيدام الوسائ  المتعددة عبر الحاس  اآللي  .9
 .المساعدة في تحديد السرعة المناسبة للتعلم لدى المتعلم حس  قدراته .11
متعددة مهال تقنياة الفياديو والطباعاة والصاوت والرساوم  يرب  بين تقنيات .11

 .البيانية لكل ذلك دور فاعل في التعليم عن بعد
ي ياااد الحاسااا  اآللاااي مااان فااارص الحصاااول علاااى المعلوماااات للطاااالب  .12

والمعلمااااين ويةهاااار ذلااااك فااااي الشاااابكات المحليااااة واإلقليميااااة والقوميااااة 
 .بعدت المسافة والعالمية والتي تقوم بربطهم بمصادر المعلومات مهما

اساااتيدام الشااابكة العنكبوتياااة الدولياااة وفاااتل صااافحات خاصاااة باااالمتعلم  .13
 .والمؤسسات التعليمية والتي تقبل التعديل والتصحيل والحذف

 : وقد أورد دمحم محمود الحيلة في هذا المجال
وحس   خر اإلحصائيات فإن اإلنترنت يقوم بوصل ما يقاارب العشار )

مائاة دولاة فاي العاالم وكاذلك الحاال بالنسابة  ماليين حاسوب، فاي أبهار مان
مان ( مليونااً  145)لفشياص الذين يستيدمون اإلنترنت حياث بلا  عاددهم 

 (1).(م1997بداية عام 
 :مميزات استخدام الحاسب اآللي في نظام التعليم عن بعد

 :من هذه الممي ات اآلتي     
 .ي ود المتعلم بالتغذية الراجعة الفورية  .1

                                     

دمحم محميييييود الحيلييييية، تكنولوجييييييا التعلييييييم بيييييين النظريييييية والتطبييييييق، عميييييان، دار الميسيييييرة للنشييييير  (1)
 .361 -351م، ص 2111والتوزيع، الطبعة الثانية، 
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 .تيدام الحاس  اآللي في ال مان والمكان المناسبينإمكانية اس  .2
 .يتمي  بوجود عنصر التشوي   .3
 .قابليه الحاس  اآللي لتي ين استجابات المتعلم ورصد ردود أفعاله  .4
 .ن الحاس  اآللي المتعلم من التقويم الذاتييمك    .5
ااان الماااتعلم مااان التعامااال الفعاااال ماااع اليلاياااات المعرفياااة المتبايناااة   .6 يمك 

 .ين مما يحق  مراعاة الفروق الفرديةللمتعلم
 .يجعل المتعلم يدرل أن التعلم عملية ديناميكية نشطة  .7
اشاااتماله علاااى وساااائ  متعاااددة كالصاااوت والصاااورة والرساااومات تقااارب   .8

 .المتعلم من البيمة التعليمية الواقعية
 .يوفر الجهد والوقت بالنسبة للمتعلم  .9
 .تفاعل التعليمييساهم في منل الهقة للمتعلم ويوجهه نحو ال .11
 .وسيلة ناجحة في التعليم المبرمج .11
 .إمكانية تحاور المتعلم مع الحاس  اآللي بيصوص مادة التعلم .12
 .يساعد في تهبيت معلومات سابقة تعلمها المتعلم مسبقاً  .13
يااوفر للمااتعلم أشااياء ال يمكاان التعاماال معهااا فااي الواقااع مهاال مااا ال ياارى  .14

 .ائيةبالعين المجردة مهل التفاعالت الكيمي
يمكن أن يصدر من خالله برنامج تعليمي كامل يشامل الدراساة والتحليال  .15

والتصميم وعناصر التشوي  والجذب عن طري  الصوت والصورة وتوجيه 
 .التعليم واإلنتا  والتقويم

وماان ( إنترناات)عالميااة أو قوميااة  عنكبوتيااهيمكاان رباا  األجهاا ة بشاابكة  .16
ماااا يتااايل فرصاااًا كبيااارة خاللهاااا تاااتم عملياااة برمجاااة للتعلااايم عااان بعاااد م

للمتعلمااين إذ أن عباار اإلنترناات يمكاان الحصااول علااى المعلومااة المتااوفرة 
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فااي الموقااع التعليمااي المعااين والتفاعاال معهااا بواسااطة المااتعلم، وتعتباار 
شاابكات اإلنترناات ماان خااالل الحاساا  اآللااي أبهاار الوسااائ  فعاليااة فااي 

 .وجي  وجهد قليلعملية التعليم والتعلم إذ أنها وفرت المعلومة في وقت 

 :كيفية تطبيق برامج نظام التعليم عن بعد
 :عملية التعليم عن بعد بإتباس اليطوات التالية تكتمل
أو ( مطبوعاااة)البياااام بتصاااميم الماااواد الدراساااية ساااواء كانااات مكتوباااة   .1

مساااموعة أو مرئياااة مرك ياااًا بواساااطة الميتصاااين فاااي الماااواد الدراساااية 
 .المستهدفة من البرنامجوذلك حس  حاجة الفمات  ،الميتلفة

البيام بتوزيع المواد الدراسية في أوقاات محاددة ماع ماا يلا م مان بارامج   .2
 .تعليمية للدارسين وتعريفهم بوسائ  النقل والوقت المحدد لذلك

تعرياا  الدارساااين بالمشااارفين فااي منااااطقهم حتاااى يااتم التواصااال بيااانهم   .3
 .لالستشارات الالزمة وتوزيع المواد الدراسية

 .ةام لتقويم الطالبوضع ن  .4
متابعااة الباارامج وتقويمهاااا وإجااراء ماااا يل مهااا مااان تعااديل أو تطاااوير أو   .5

 .تغيير
الراديو والتلفاز،  وفرةاالستغالل األمهل لوسائ  االتصال المتاحة وأبهرها   .6

 :ويمكن تقسيم الوسائ  كما يلي
 .الوسي  الواحد مهل المطبوعات/ أ
 .استيدام وسي  مع بعض المعينات/ ب
 .مادة التعليم المكتوبة مدعمة ببرامج تلف يونية أو مقابالت/ 1
 .برامج إذا ية مدعمة باإلرشادات المكتوبة/ 2
 .استيدام الوسائ  المتعددة/  
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 .التلفاز والمحاضرات/ 1
 .التلفاز والمواد المطبوعة/ 2
 .التلفاز والمواد المطبوعة والمحاضرات/ 3
 .اضراتالراديو والمواد المطبوعة والمح/ 4
 .االستعانة بنةام الرزم التعليمية  .7

 :مجاالت التعليم عن بعد

 .الجامعات والجامعات المفتوحة/ 1
 .تدري  المعلمين أرناء اليدمة/ 2
 .برامج التدري  العامة/ 3
 .المدار / 4

 :من المستفيد من نظام التعليم عن بعد

 :لنحو اآلتييمكن تصنيفهم على ا إن الذين ييدمهم نةام التعليم عن بعد 
الطالب الذين ليت لهم المقدرة على مواصلة تعلايمهم فاي نةاام التعلايم   .1

 .الأ.. التقليدي ألسباب اجتما ية أو سياسية أو اقتصادية أو جغرافية
الطاالب الاذين لام يااتم قباولهم فاي الكليااات أو الجامعاات الرسامية نساابة   .2

 .النيفاض معدالتهم الدراسية
 .تعليم بمفردهم أي التعليم الذاتي في منازلهمالطالب الذين يفضلون ال  .3
األفاااراد الاااذين يعيشاااون فاااي مجتمعاااات أجنبياااة ويرغباااون فاااي مواصااالة   .4

 . تعليمهم
 .ربات البيوت  .5
النساااااء اللااااواتي تحكمهاااان التقاليااااد االجتما يااااة وتحااااد ماااان إمكانيااااة   .6

 .انضمامهن للكليات أو الجامعات
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تعلايمهم الهاانوي  ةمواصالالعاطلون عن العمال ولاديهم إمكاناات مادياة ل  .7
 .أو الجامعي

أصااحاب األعمااال التجاريااة الياصااة الااذين لااديهم الرةبااة فااي مواصاالة   .8
 .تعليمهم الجامعي أو ما فوق الجامعي

السااجناء الااذين لاايت باسااتطاعتهم مغااادرة السااجون ولهاام الرةبااة فااي   .9
مواصااالة دراساااتهم الهانوياااة أو الجامعياااة وااللتحااااق فاااي البااارامج التاااي 

 .م لالندما  في المجتمع حال إطالق سراحهمتؤهله
راالث فماات مان ( التعلايم عان بعاد)ويضي  على دمحم شمو فاي كتاباه 

 :المستفيدين هم
 .الحكومات/ 1)
 .الشركات والمؤسسات التعليمية/ 2
 .(1)(اإلنسان في أي عالم  كان/ 3

 :نظام التعليم عن بعد أصبح واقعا  

تالفاًا كبيارًا ومساتجدات هائلاة عماا إن المتأمل في واقع الحياة يجد اخ
فقاد أصابل اإليقااس ساريعًا والكام المعرفاي زاخارًا وأخاذت  ،بان سائدًا من قبال

المعلومة تقف  ما بين لحةة وأخرى إلى الوجود مهما تباعدت المسافات فقد 
أصاابل العااالم اليااوم كأساارة واحاادة، ممااا ساااعد فااي ذلااك الاا خم الهائاال ماان 

حديهة ذات التقنياة العالياة فقربات المساافات ونشارت الوسائ  التكنولوجية ال
المعلومات وكشفت كل ما هاو ميباأ، وعلياه فقاد أصابل االتصاال باأي جهاة 

 .بانت ممكنًا وأصبل ذلك حال العصر عصر االتصال

                                     

 .311شمو، التعليم عن بعد، مرجع سابق، ص على دمحم  (1)
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اتيذ نةام التعليم عن بعد هذه التقنيات معبارًا للوصاول إلاى الاراغبين  
هم فااالتح  بمؤسساااته كاام هائاال فاي التعلاايم علااى اخااتالف سااحناتهم ومااواقع

 وأصابلمن البشر الذين حالت ظاروف حيااتهم دون االساتمرار فاي تعلايمهم 
 .ال غنى عن نةام التعليم عن بعد لكل هؤالء

االرتفاس الملحوظ في عدد المسجلين لدى مؤسسات نةام التعليم عن  
 بعااد، أعطاااه كينونتااه ووضااعه العااالمي والااذي تاام االعتااراف بااه رسااميًا ممااا

جنااوا رمااار تعلمهاام  أنهاامأدخاال الساارور فااي نفااو  اليااريجين الااذين أيقنااوا 
 .بنيلهم لشهادات معترف بها

إن نةااااام التعلاااايم عاااان بعااااد، والااااذي يسااااير اليااااوم جنبااااًا إلااااى جناااا   
بمؤسساته مع نةام التعليم التقليدي يشد من أزره ومساندًا له، سيصبل في 

وساينغل  بااب اعتااد الكهيارون  يوم ما هو نةام التعليم الوحيد المتف  عليه
الاادخول والياارو  منااه والااذي كااانوا يعتبرونااه ماادخاًل وميرجااًا لنةااام التعلاايم 

 .التقليدي والذي سيصبل مكلفًا للدول وغير مقنع للمتعلمين

 لتعليم عن بعد في تدريب المعلميندور نظام ا
 :تعريف تدريب المعلم

 :يعرفه جبرائيل بشارة بأنه 
ئيااااااة التااااااي يتلقاهااااااا المعلاااااام لضاااااامان مواببااااااة التطااااااور العمليااااااات النما)

 . (1)(االجتماعي
بما أن تجربة التأهيال الترباوي والتاي ورد الحاديث عنهاا مسابقًا تباف 
شاهدًا على مدى جدوى نةام التعليم عن بعد في تادري  المعلماين وكفاءتاه 

                                     

جبرائيل بشارة، تكوين المعلم العربي والثورة العلمية والتكنولوجية، بيروت، المؤسسة الجامعية  (1)
 .27م، ص 1986للدراسات والنشر والتوزيع، 
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 ،فااي تاادري  األعااداد الالزمااة ماان المعلمااين لسااد العجاا  وفااي وقاات  وجياا 
لما ورد ذكره عن دور نةام التعليم عن بعد الفعاال فاي هاذا المجاال  وإضافة
 :اآلتي
يتم عن طري  نةام التعليم عن بعاد تيطاي  وتصاميم البارامج التعليمياة   .1

التدريبياااة ومااان رااام اساااتيدام أحاااد وساااائ  االتصاااال فاااي نقلهاااا للماااتعلم 
 .المراد تدريبه في مجموعته أو مدرسته في الوقت المناس ( المعلم)
يقااوم بعمليااة كتابااة وتحضااير وتصااميم المااواد التدريبيااة اختصاصاايون   .2

 .أباديميون 
فااي بعااض األحيااان يقااوم اختصاصاايون وفنيااون فااي مجااال تكنولوجيااا   .3

 . التعليم من خار  وزارة التربية والتعليم بتيطي  وتصميم المواد التدريبية
ى لتسااير عمليااة التاادري  فااي الياا  السااليم يقساام المتاادربون عااادة إلاا  .4

مجموعاااات حسااا  ماااواد تيصصاااهم أو ماااواقعهم أو ماااا تحااادده نو ياااه 
 .التدري 

يشرف على كل مجموعاة مشارف تادري  للمتابعاة والتوجياه والتأباد مان   .5
وصاول المااادة التدريبيااة والوقاوف علااى التغذيااة الراجعاة وماان راام عمليااة 

 .التقويم والتي ربما أدت إلى التعديل أو التطوير للمادة التدريبية
تعيااين المشاارفين ماان ذوي اليباارة ماان التربااويين المتيصصااين فااي يااتم   .6

 .مجال التربية والتعليم
المصااااممون المتيصصااااون غياااار األباااااديميين يمكاااان أن يكونااااوا ماااان   .7

 .العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من مؤسسات أخرى 
أما في الجان  العملي فيقوم نةام التعليم عن بعد بعملية تدري  مباشر عبر 

 :طرق اآلتيةال
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عقد حلقات دراسية تجمع بين المشرف على المجموعة وأفاراد مجموعتاه  .1
ماان المعلمااين المتاادربين لفتاارة ساااعتين أو أبهاار وذلااك للمناقشااة وإبااداء 
الرأي واالستشارات واالستفسارات حول ما يي  عملية التدري  ومن رام 

 .يتلقى المتدربون التوجيه المناس  من المشرف
بتوزيااع كتيبااات وهااو مااا يعاارف بااالتعيين، يحااوي بعااض يقااوم المشاارف   .2

المعلومااات والتوجيهااات التااي صاايغت بطريقااة شاايقة ومنسااقة قباال بدايااة 
يساااعد هااذا الكتياا  فااي عمليااة النقاااش وتبااادل . انعقاااد الحلقااة الدراسااية

اآلراء ويكااون معينااًا لعمليااة التاادري  كمااا يمكاان اإلطااالس عليااه أبهاار فااي 
 .المدرسة أو المن ل

وم المشرف ب يارات دورية للمدار  التي يوجد بهاا معلماو مجموعتاه يق  .3
 .من المتدربين للوقوف على سير عملية التدري 

 .إنشاء مشاريع داخل المدرسة تساعد في تحسين البيمة التعليمية  .4
تقااادم بحاااوث إجرائياااة للمعلماااين المتااادربين تسااااعدهم فاااي كياياااة حااال   .5

 .مشكالتهم القائمة
ا  .6 ءات الصياية لمدة رالراة أساابيع وهاي بمهاباة كورساات تقام دورات للق 

عملياااة للوقاااوف علاااى النشاااا  العملاااي للمتااادرب وتكاااون تحااات إشاااراف 
المشااارف الميااااداني وماااان أغراضااااها تكهياااا  وتنشااااي  وتكاماااال المعرفااااة 
المكتسبة عن طري  التعليم الذاتي والمشاركة في التدري  الجماعي، يتم 

 .التعليمية السمعية والبصرية خاللها االستغالل األمهل للوسائل
فهاي  ،إقامة المكتبات وهي ذات عالقة إضافية مباشارة بعملياة التادري   .7

تساعد كهيرًا في كتابة المتدربين للبحاوث وتسااعد كهيارًا فاي زياادة قادرات 
 .المتدربين وتحصيلهم العلمي ودراساتهم الميتلفة



 
 

248 
 

خااالل زياااراتهم  التاادري  علااى التاادريت ويااتم عباار المشاارفين المياادانيين  .8
لتالفااااي أوجااااه القصااااور وتقااااديم المساااااعدة الممكنااااة للمتاااادربين الااااذين 

 .يحتاجونها
يقدم المتدربون بحورًا علمية فيماا ييا  المواقا  الصاعبة التاي يمكان   .9

أن تواجااه كاال متاادرب خااالل عملااه اليااومي، مااع وضااع دراسااة منهجيااة 
مشاارفون وعااادة مااا يعقااد ال. للتغلاا  علااى هااذه المواقاا  أو الصااعوبات

المياادانيون حلقااات لمناقشااة هااذه البحااوث نقاشااًا جما يااًا وذلااك لتااد يم 
الدراسااة التااي يتلقاهااا المتاادربون كمااا تكساابهم تجااارب عمليااة وواقعيااة 

 .تعينهم على أداء عملهم بطريقة علمية مدروسة
 :مبررات تدريب المعلمين عن طريق نظام التعليم عن بعد

 :من المبررات ما يلي     
 .داد غير المدربة من المعلمين كبيرة جداً األع  .1
 .أصبل من الضروري تأهيل المعلم أباديميًا وفنياً   .2
عج  نةام التعليم التقليدي في تادري  العادد الكاافي مان المعلماين لساد   .3

 .حاجة المدار 
تقنيااة ويتاايل للمعلاام التاادرب علااى طاارق  أبهااريعااد المعلاام إعاادادًا مهنيااًا   .4

 . وأسالي  التدريت الحديهة
يساااتغرق وقتاااًا وجيااا ًا فاااي تااادري  المعلماااين إذا ماااا قاااورن باااذلك الاااذي   .5

 .يستغرقه نةام التعليم التقليدي
يصع  على المعلمين المتدربين الحضور لمواقاع التادري  فاي المنااط    .6

 .النائية والوعرة، إال أن نةام التعليم عن بعد يصل للمتدرب في موقعه
علمااين أباديميااًا وتقنيااًا وفااي كاال يمكاان تأهياال وتاادري  معةاام أو كاال الم  .7

 .المواقع في  ن واحد عن طري  نةام التعليم عن بعد
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يمكن تأهيل وتدري  المعلمين في بعض المواد الجديدة مهال الرياضايات   .8
 .وغيرها بأقل جهد ووقت وكلفة عن طري  نةام التعليم عن بعد

 :مميزات تدريب المعلمين عن طريق نظام التعليم عن بعد
    :بعض هذه الممي ات ما يليفي    
بقاااء المعلاام بمدرسااته أرناااء عملياااة التاادريت ممااا ال يسااتدعي تاااوفير   .1

 .البديل له أو ترل مكانه شاغرًا بل يمار  مهمته التدريسية كالمعتاد
يعتمااد التاادري  علااى االختصاصاايين فااي وضااع باارامج ومااواد التاادري    .2

، مماااا ال يضاااطر الدراساااية ماااع اإلشاااراف الكامااال علاااى عملياااة التااادري 
 .المسمولين لتعيين أساتذة أو اختصاصيين دائمين فذلك يكلف كهيراً 

يتسم هذا النوس من التدري  بقلة الكلفة مقارنة ماع التادري  عان طريا    .3
 .نةام التعليم التقليدي

يتناس  مع الحاجة العاجلاة لتاوفير المعلماين المتادربين إذ أناه ييتصار   .4
 .زمن التدري 

 د كبير من المعلمين في  ن  واحد يمكن تدري  عد  .5
 .يمكن للمعلم أن يتدرب في موقعه أينما كان  .6
يوفر ضامان بقااء المعلام بمدرساته مان غيار أن يكاون عرضاه للتسارب   .7

فااي حالااة أن يكااون التاادري ، وحساا  نةااام التعلاايم التقلياادي، فااي موقااع 
 .يتطل  تحرل المعلم

فاز للمتدربين يفيد المجتماع عملية بث المواد التدريبية عبر الراديو والتل  .8
 .بكل وليت المتدرب وحده

 .يفي بحاجات المعلمين لالستقرار ويقلل روافد الصرف المالي  .9
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يمكاان المعلاام المتاادرب ماان ممارسااة أي نشااا   خاار يعااود عليااه بالفائاادة  .11
 .بال راعة مهاًل نتيجة لالستقرار

 :دور نظام التعليم عن بعد كمساند لنظام التعليم التقليدي

يةهر دور نةام التعليم عن بعد جليًا كمسااند لنةاام التعلايم التقليادي  
في السودان في جوان  كهيرة من مجاالت التعليم وخاصة مؤسساات التعلايم 

تلبية الطل  المت ايد على التعليم والذي تعج  الجامعات  عالوة عليالعالي، 
عليمية حيث أن لكل التقليدية عن اإليفاء به لمحدودية إمكاناتها المادية والت

جامعة عددًا محددًا يمكن قبولاه فاي كلياتهاا وهاو قليال جادًا بالنسابة ألعاداد 
 .الناجحين من حملة الشهادة السودانية

 :يقول أحمد كنكب  في هذا المضمار)
إن معةم الجامعات العربية الرسمية لم تعد تستطيع تلبياة احتياجاات ) 

سايما وأن هاذه الجامعاات تعتماد بشاكل الطل  المت ايد على التعلايم العاالي ال
رئيسي على التمويل الحكاومي باإلضاافة إلاى إيراداتهاا مان الرساوم المحاددة 
إن وجدت والتي ال تتغير إال فيما ندر، وأنه لايت بمقادور هاذه اإليارادات أن 
تلبي تطلعات هذه الجامعات في التطور والتوسع المساتقبلي، كماا أن معةام 

والجامعااات السااودانية هااي جاا ء ماان  .(1)(بالطالب هذه الجامعات مكتاية
يالحر أن نةاام التعلايم عان . الجامعات العربية وتسير على نم  مشابه لها

بعد وكما أسلفنا يساعد في استيعاب أعاداد  كبيارة مان المتعلماين بماا يتميا  
به من تسهيل للقبول في شتى المسااقات وباذلك يلباي رةباات الكهيارين فاي 

ويمكان توضايل . لك يكون قد أصبل سندًا لنةام التعليم التقليديالتعليم، وبذ

                                     

ان مهييدي  سييين التميمييي، الحييياة الجامعييية، دار المنيياه، للنشيير والتوزيييع، الطبعيية األولييى، عميي (1)
 .37م، ص 2114
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الجوان  التي يساند فيها نةام التعليم عن بعد نةام التعلايم التقليادي متمماًا 
لاااه فاااي بعاااض الجوانااا  التاااي ال يمكااان تنفياااذها تحااات مةلاااة نةاااام التعلااايم 

 :التقليدي وهي كما يلي
لتعلايم يقاوم نةاام التعلايم عان إبمااًل لعملياة تلبياة رةباات المجتماع فاي ا/ 1

 ،بعااد بتااوفير أنااواس ميتلفااة ماان أنااواس التعلاايم ولاايت فااي مجاااالت محاادودة
 .وألعداد كبيرة من الراغبين، وفي وقت  وجي 

مما يجعل نةام التعليم عن بعد قادرًا على مساندة نةام التعليم التقليادي / 2
د كهياارًا فااي نشاار هااو اسااتيدامه لوسااائ  التكنولوجيااا المتعااددة والتااي تساااع

التعليم وتوصيله إلى المناط  البعيدة حيث أن أعدادًا كبيرة من الراغبين في 
 .التعليم في انتةاره وبذلك ت يد رقعة التعليم وأعداد المتعلمين في  ن  واحد

يساااند نةااام التعلاايم عاان بعااد نةااام التعلاايم التقلياادي فااي تاادري  األعااداد / 3
وماان غياار تفرياا   ،ف مااواقعهم وبأقاال تكلفااةالكبياارة ماان المعلمااين فااي ميتلاا
أحد األوجاه التاي عجا  نةاام التعلايم  ووه ،للمعلمين وإبعادهم عن مدارسهم

 .التقليدي عن اإليفاء بها
من الجوان  التي وق  عندها نةام التعلايم التقليادي عااج ًا ووجاد نةاام / 4

رة مااان إتاحااة فرصااة التعلاايم لفمااات كهياا ،التعلاايم عاان بعااد سااندًا لااه فيهااا 
 :المجتمع مهل

ببااار الساان الااذين ال يسااتطيعون االنتةااام فااي الفصااول والقاعااات لتلقااي / أ
 .المعرفة
 .رجال األعمال الذين ال تسمل ظروف عملهم بالتفرغ للتعليم/ ب
ال تسااامل ظاااروفهن بالاااذهاب لقاعاااات الااادر  أو  الالئااايرباااات البياااوت /  

 .المؤسسات التعليمية
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 .ل لهم بمغادرة سجونهمالمساجين الذين ال يسم/ د
 .المعاقين الذين ال تسمل ظروف إعاقتهم باالنتةام في قاعات الدر / ها
العاطلين عن العمل الذين ليست لهم القدرة المادية لاللتحاق بمؤسسات / و

 .التعليم
 ،إن نةام التعليم التقليدي وجد ساندًا كبيارًا مان نةاام التعلايم عان بعاد 

يره واالرتقااااء باااه ليوابااا  ماااا يااادور فاااي وهاااو ماااا ساااوف يسااااعد علاااى تطاااو 
وهاو ماا قاد  ،السودان من أحداث ومعارف جديدة تنهال باين الفيناة واألخارى 

يدق الطبل في  ذان المسمولين والقائمين على أمر التعلايم باالهتماام الكبيار 
للنهااوض بااالمجتمع السااوداني إلااى مصاااف المجتمعااات  إتباعااهالااذي وجاا  
ير منااحي التعلايم الميتلفاة جنباًا إلاى جنا  ماع والعمال علاى تطاو  ،المتقدمة

 فهااوالااذي أصاابل ساامة ماان ساامات العصاار الحااالي  نةااام التعلاايم عاان بعااد
 .السبيل الوحيد للحاق برك  األمم التي سبقت في هذا المضمار

 
 :عوامل نجاح نظام التعليم عن بعد

يتوقاا  نجاااح نةااام التعلاايم عاان بعااد علااى عاادة عواماال يجاا  توافرهااا  
 :ومن هذه العوامل. بلوغ األهداف التعليمية الميط  لها كن لهيمحتى 
 .دقة إعداد البرامج التعليمية الياصة بنةام التعليم  .1
 .مراعاة البرامج التعليمية لطبيعة المتعلم وميوله ورةباته  .2
اختيار أنس  قناوات االتصاال لنقال لبارامج التعليمياة إلاى الماتعلم وقتماا   .3

 .وكيفما شاء
ة اإلرسال واالستببال التي يمكن للمتعلم من خاللهاا التفاعال توافر أجه    .4

 (.المؤسسة التعليمية أو المنةمة)مع مصدر التعلم 
 .كفاءة أجه ة االتصال  .5
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 .انيفاض تكلفة االتصال  .6
 .رةبة المتعلم وجديته في التعلم ومدى المتابعة  .7
 .التقويم المستمر ليطوات تنفيذ التعليم عن بعد  .8
 .يرات لجذب انتباه المتعلم وتشويقهمدى تنويع المه  .9
وفرة الكوادر المؤهلة مان مشارفين ومصاممين وفنياين وغيارهم ممان لهام  .11

 .دور في العملية التعليمية
 .توافر نةام اإلسناد للمتعلمين .11
 .توافر الوسائ  التفاعلية بين المعلم والمتعلم وبين المتعلم وزميله .12

 :وقد ذكر فهيم مصطفى
ن بعد باستيدام مصادر التعلم التي تناس  طرق تحسين طرق التعليم ع .13

اإلرسااال ماان خااالل قنااوات االتصااال التااي تقااوم باابن الباارامج والمناااهج 
 .الدراسية

بتكنولوجيا التعلايم ( مكتبة المدرسة)ت ويد مرك  مصادر التعلم بالمدرسة  .14
 .عن بعد في تحليل المناهج الدراسية

ن بعاد لادى الطالا  وتدريباه تنمية مهارات استيدام تكنولوجياا التعلايم عا .15
 .على إنجاز البحوث المبسطة في شكلها ومضمونها

تطوير عناصر المنهج الدراساي أهادافًا ومحتاوى وطارق تادريت وأنشاطة  .16
      (1)(تقويم في ضوء أنواس تكنولوجيا التعليم عن بعد وأسالي 

 
                                     

 .223فهيم مصطفى، مرجع سابق، ص  (1)
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 في نظام التعليم التقليديكيفية تجاوز أوجه القصور 

   نةام التعليم عن بعدعن طري          
 :مسائل عامة

فااي نةااام  مطلااوبال يحتااا  نةااام التعلاايم عاان بعااد لمنشااآت كمااا هااو  .1
 التعليم

التقليدي إنما يمكن أن تاتم العملياة التعليمياة فاي أي موقاع أو حتاى   .2
 .داخل المنازل

ال يشااتر  وجااود المااتعلم مااع المعلاام فااي موقااع واحااد أرناااء العمليااة  .3
 التعليمية 

خصاااائ  نةاااام التعلااايم عااان بعاااد التباعاااد باااين المعلااام بااال أناااه مااان  .2
 .والمتعلم أرناء العملية التعليمية

المتعلم هاو محاور العملياة التعليمياة فاي نةاام التعلايم عان بعاد إذ تتااح . 3
عملية التعليم الاذاتي لاه حياث تمكناه مان االبتكاار والاتعلم بحرياة فاي نطااق 

الااذي  الوقااتالتااي يرياادها و  فااي اختيااار المااادة الدراسااية ،ديمقراطااي مكفااول
 .يستغرقه في دراستها

يوفر التعليم عن بعد التعليم لكل فمات المجتماع مهال رباات البياوت ومان . 4
تماانعهن التقاليااد االجتما يااة ماان الجلااو  فااي قاعااات الاادر  والفصااول، 
ولرجال األعمال والمساجين والمعااقين والعااطلين عان العمال الاذين يرغباون 

 .همفي مواصلة تعليم
إدخال نةام التعلايم عان بعاد فاي الجامعاات وبعائاده مان الرساوم يسااعد . 5

 .الجامعات في االستقرار األباديمي
يوفر نةام التعليم عن بعاد التعلايم لكال المتواجادين فاي المنااط  النائياة . 6

 والوعرة ولكل الرحل على اختالف مواقعهم
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ابباة مسايرة التعلايم مان أتاح نةام التعليم عن بعاد الفارص للمارأة فاي مو . 7
 .غير تحجيم من جان  العادات والتقاليد االجتما ية

نةااام التعلاايم عاان بعااد يااوفر فاارص التعلاايم تمشاايًا مااع الطلاا  المت ايااد . 8
 .للتعلم
نةام التعليم عن بعد يدعم تكاافؤ الفارص وديمقراطياة التعلايم بماا يتمتاع . 9

 .به من مرونة وشمولية
معدين إعدادًا خاصًا للبيام بمهامهم مع دفاع  نسبة الستيدام أشياص. 11

مستحقاتهم دون تأخير تساود روح االنضابا  والمسامولية باين العااملين فاي 
 .نةام التعليم عن بعد

 وفرة األنما  البشرية المؤهلة والمدربة.11

 :في المنهج
 .منهج مفتوح وقابل ل يادة المعرفة. 1
 .غيرات السريعة في الحياة عالمياً يعد المنهج ويعدل سريعًا ومواببًا للت. 2
 .توفير النم  الميت  يسهل عملية تصميم المناهج بفاعلية وشمولية. 3
الماانهج فااي حالااة تجرياا  مسااتمر وبطريقااة أوسااع قاباال للتغيياار فااي أي . 4

 .التعديل ة ولحةة حس  المقتضيات وقابل لعضاف
ضااع الماانهج وجااود فرياا  ماان التربااويين الماادربين والفنيااين معااًا فااي و . 5

 .الجديد الذي يتيل للمعلمين التدرب فيه
محاااادودة ترضااااي طمااااوح األفااااراد فااااي شااااتى  يقاااادم مااااوادًا دراسااااية غياااار. 6

 .التيصصات وتفي بحاجاتهم
 .المعلم يشارل في وضع المنهج. 7
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 :في الكتاب المدرسي

الكتيبااات والتعينااات والمطبوعااات تصاامم فااي نو يااة ممتااازة ماان الااورق . 1
 .ل وتعمر كهيرًا وتكون في يد متعلم واحد فق  ال يشاركه أحدتتحمل التداو

الكتيباااات والمطبوعاااات متاااوفرة لكااال ماااتعلم علاااى حاااده مهماااا كبااار عااادد . 2
 .المتعلمين

 .توجد مراجع كهيرة ومكتبات ومراشد للمتعلمين والمشرفين. 3
الماااادة الدراساااية ييتارهاااا الماااتعلم فتكاااون محااال قناعتاااه التاماااة ولااايت . 4

 .عليه فرضاً مفروضة 
 .ال توجد أخطاء لغوية أو علمية في الكتيبات والمطبوعات إطالقاً . 5
يعتمااد المااتعلم اعتمااادًا كبياارًا علااى الكتيبااات والمطبوعااات ألنهااا صااممت . 6

 .للتعليم الذاتي
 .يتعلم المتعلم تعليمًا ذاتيًا من غير اعتماد مباشر على المعلم. 7
ا جاء في مطبوعات المادة الدراسية كهيارًا ال يتقيد المتعلم أو المشرف بم. 8

 .إذ تتاح له فرص االبتكار وتلقي معارف جديدة
 .يشجع المتعلم على الفهم أبهر من الحفر. 9
لكااال فماااة مااان فماااات المتعلماااين طريقاااة تصاااميم كتيباتهاااا ومطبوعاتهاااا . 11

 .وتتماشى لغة الكتاب مع إدرال المتعلمين حس  فماتهم
 .تصمم حس  قدرات المتعلمالمادة الدراسية . 11
تراعااى الفااروق الفرديااة فااي إعااداد المااادة الدراسااية ماان منةااور تفريااد . 12
 .التعليم
الكتاب ليت هو وسيلة المتعلم الرئيسية في عملية التعليم إنماا هنالاك . 13

وسااااائ  أخاااارى مهاااال الوسااااائ  الساااامعية والبصاااارية والساااامعية البصاااارية 
 .والحاسوب وغيرها
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 :لدى الطالب

تسااهيل عمليااة القبااول لكاال الناااجحين فااي الشااهادة السااودانية وبشاارو  . 1
 .أبهر مرونة

استيعاب أعداد كبيارة مان الطاالب غيار محادودة فاي الكلياات بالجامعاات . 2
 .والمؤسسات التعليمية 

 .يتيل فرص التعليم لكل من هو راغ  من الطفولة إلى الشييوخة. 3
 .يم عن بعد غير محدودةأعداد المتعلمين بمؤسسات نةام التعل. 4
 .يستوع  كل من هم في سن التعليم. 5
مؤسسااات نةااام التعلاايم عاان بعااد تسااتوع  كاال الناااجحين فااي الشااهادة . 6

 .السودانية
 .ال يتقيد الطال  بالحضور للمؤسسة التعليمية إال نادراً . 7
 .يتعلم الطالب عن طري  التعليم الذاتي. 8
 .سكنال توجد نفقات تنقل وإعاشة أو . 9
 .الفترة الدراسية طويلة طول حياة الفرد. 11
يساتعيض المااتعلم عاان التباعااد بيناه وبااين المعلاام بوسااائ  التكنولوجيااا . 11

 .المتوفرة
ينماااي فاااي الماااتعلم مهاااارات عالياااة أبساااطها كياياااة اساااتيدام وساااائ  . 12

 .التكنولوجيا
 .يتمتع الطال  بالحرية والديمقراطية في عملية التعليم. 13
 .يفسل مجااًل واسعًا للمتعلم للنقاش وإبداء الرأي في حل المشكالت. 14
يتاايل للمااتعلم الاا من فااي عمليااة التعلاايم الااذي يجعلااه يسااتوع  المااادة . 15

 .الدراسية حس  قدراته وال يفرض عليه فرضاً 
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يمكن للمتعلم أن يتوق  عان الدراساة ويقطعهاا لةاروف خاصاة باه رام . 16
 .على االنيرا  في الدراسةيكملها متى ما كان قادرًا 

للمتعلم مطل  الحرية فاي اختياار مجاال التيصا  الاذي يرياد الدراساة . 17
 .فيه وليت مقيدًا في اختياره

لايت للماتعلم فااي التعلايم العااام والتعلايم العااالي عمارًا محااددًا يقياده فااي . 18
 .االلتحاق بالمؤسسة التعليمية

بل يمكن أن ييتار وقت دراسته ليت هنالك وقت مل م للمتعلم للدراسة . 19
 .صباحًا مساءًا أو غير ذلك وبطريقته الياصة

ال يتعاارض المااتعلم فااي هااذا النةااام ألي ضااغو  نفسااية ماان أي جهااة . 21
بانت ألنه يتعلم تعليم ذاتي في معا ل عماا يادور داخال المؤسساة التعليمياة 
يتااااأرر مااان تواجاااد للمعلماااين أو الااا مالء أو البيماااة التعليمياااة وعلياااه فلااان 

 .تحصيله
نسبة للدارسة الذاتية خار  قاعات الدر  والفصول يةل ذهن الماتعلم . 21

 .صافيًا من غير تشتت ويعد ذلك إيجابًا في العلمية التعليمية
ال يتأرر المتعلم ب ياب المعلمين إذ أنه يتعلم تعليمًا ذاتيًا ويمكنه إبمال . 22

 .المنهج المحدد في الوقت الذي يشاء
يتاااااأرر الماااااتعلم فااااااي دراساااااته بالمناساااااابات الطارئاااااة واإلضاااااارابات ال . 23

والمةاهرات وغير ذلك مما هو طارئ رسمي أو غير رسمي إذ أناه يمكان أن 
 .ي اول دراسته وقتما شاء

يعماال نةااام التعلاايم عاان بعااد لحاال مشااكلة الفااروق الفرديااة جااذريًا بااين . 24
 .الطالب
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 :في تدريب المعلمين

 .اريين مدربين تدريبًا فعاالً بل المعلمين واإلد. 1
نجاااح هااذا النةااام فااي تاادري  أعااداد كبياارة وكافيااة ماان المعلمااين بطاارق . 2

 .نةام التعليم عن بعد
 .يستغرق تدري  المعلمين عن طري  هذا النةام وقتًا قصيراً . 3
يصاال التاادري  للمعلاام فااي موقعااه فااي المناااط  النائيااة وال يكلفااه مشااقة . 4

 .التنقل
ال يبعد المعلم عن مدرسته مما يساعد على عدم خل  أي فاراغ التدري  . 5

 .أو إهمال لبعض حص  المواد الدراسية وال يتطل  ذلك إيجاد بديل
 .يمكن لنةام التعليم عن بعد تدري  كل المعلمين في وقت  واحد. 6
التدري  للمعلمين عن طري  نةام التعليم عان بعاد ذو كلفاة غيار عالياة . 7

ول فااي اإلنفاااق علااى القاعااات وتجهي اتهااا والسااكن ونقاال وذلااك لعاادم الاادخ
 .المعلمين المتدربين ألمابن التدري  واإلعاشة وغير ذلك

يعتبر التدري  عان طريا  نةاام التعلايم عان بعاد فعاااًل لوجاود نيباة مان . 8
االختصاصاايين فااي التاادري  كمااا أن المعلاام يعتمااد علااى نفسااه فااي التاادري  

 .تدري  على فصله مباشرة الذاتي وتطبي  ما تلقاه من
ليت لعمكانات المادية أرار كبيار فاي تادري  المعلماين إذ أن التادري  ال . 9

يكلااف اإلدارة التعليميااة إال القلياال فااي مجااال توصاايل الكتيبااات والمطبوعااات 
والبث عبر الوساائل السامعية أو البصارية أو السامعية البصارية والحاساوب 

 .لمن يتوفر لهم
  في مرك  التدري  يسااعد علاى باث عملياة التادري  عبار وفرة الوسائ. 11

 .األجه ة مهل التلفاز مهاًل لكل مواقع المتدربين وفي ذات الوقت
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عدد كبير من المعلمين يعتبرون التدري  عان طارق نةاام التعلايم عان . 11
ويمنحهم الهقة فاي الوقاوف أماام  ،بعد إضافة جديدة لهم في حياتهم العملية

 .م يستفيدون من اليبرات التقنية التي تعتبر جديدة عليهمطالبهم كما أنه
 .ليت بالضرورة توفير اختصاصيين مستديمين في مراب  التدري . 12
تشاييد قاعاات أو  ،عان طريا  نةاام التعلايم عان بعاد ،ال يحتم التادري . 13

 .مواقع أو معامل خاصة بالتدري 
فاي مدارساهم وباين  أنهامليت للمتادربين مشاكلة خاصاة باالساتقرار إذ . 14
 .أهليهم
ال توجااد جهااات للصاارف جدياادة علااى المتاادرب ألنااه متواجااد فااي موقااع . 15
 .عمله
ال يفقد المعلم المتدرب بعضًا من األعمال الجانبية التي يمارسها والتي . 16

 .تساعد في زيادة دخله
 

 :في اإلدارات التعليمية

مما يجعلهاا أبهار إيجابياة اإلدارات التعليمية ال تتمتع بأوجه قصور تذكر . 1
 .في العملية التعليمية

 يتم اختيار اإلدارات من ذوي اليبرة. 2
 .اإلدارات التعليمية كلها تتمتع بح  اتياذ القرار المدرو  لديها. 3
 .اإلدارات التعليمية تطب  اللوائل برمتها مع ت ويدها بالمقترحات البناءة. 4
 .بتكار والحت اإلبداعي متوفر لديهااإلدارات التعليمية قادرة على اال. 5
ل العمليااة القاارارات التااي تتيااذ ماان جاناا  اإلدارة التعليميااة إيجابيااة تفع اا. 6

 .التعليمية وذلك لما تتمتع به من كفاءة
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اإلدارات التعليميااة فااي نةااام التعلاايم عاان بعااد نجااد اهتمامهااا بالمسااائل . 7
 .األباديمية والعلمية كبيرًا جداً 

ات التعليمياة فاي نةاام التعلايم عان بعاد بباث المعرفاة المتقنااة تهاتم اإلدار . 8
 .المتمي ة وإبمال المقرر يتوق  على المتعلم

ينص  اهتماام اإلدارات التعليمياة فاي هاذا النةاام بالعملياة التعليمياة أواًل . 9
ناات والمتعلماين والمشارفين والمرشادين يمهال الكتا  والتعي ،في كل مجاالتها
وكياية نقل المادة الدراسية واالمتحانات واستالم اإلجاباات  والمراب  وتهيمتها

 .واالستفسارات وغير ذلك
 .األعداد القليلة من اإلداريين واليبراء قليلة الكلفة. 11
نةااام التعلاايم عاان بعااد وبمااا يتمتااع بااه ماان رقابااة ومتابعااة للمناشااا  . 11

االهتمام مان اإلدارية ال يتيل فرصة التساهل وعدم االنضبا  والتسي  وعدم 
 .ناحية اإلداريين بالعملية التربوية أو العمل اإلداري 

 :لدى المعلمين

عاادم ابتةاااظ القاعااات والفصااول وتااوفير الوسااائ  الميتلفااة لمجموعااات . 1
المتعلمين في أمابنهم يجعل العملية التعليمياة أبهار إمتاعاًا وفاعلياة وتمكان 

 .ذهني تامالمعلم من المتابعة للمتعلم داخل الفصل بصفاء 
ال توجد ظروف معايشة وجدانية للةروف االجتما ية واالقتصادية ألسر . 2

المتعلماااين مماااا ييلااا  عبماااًا جديااادًا علاااى المعلااام يشاااغله عااان أداء رساااالته 
 .العملية التعليمية

حيث  ،وفرة الوسائ  والوسائل تتيل مجااًل أببر للعطاء بواسطة المعلمين. 3
الدراسية بسهولة ويسر حسا  نةاام التعلايم  يمكن المعلم من توصيل المادة

 .عن بعد
 .اإلدارات التعليمية ال تؤرر سلبًا على المعلم لكفاءتها. 4
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ال يحتااا  عطاااء واسااتقرار المعلاام إلااى بنيااة أساسااية كهياارًا إذ أن التعلاايم . 5
 .ذاتي ال يحتا  لذلك كهيراً 

التجاااارب تتااوفر المعاماال فااي وسااائ  التكنولوجيااا حيااث يااتم إجااراء كاال . 6
 .بسهولة ويسر وفي متناول جميع المتعلمين ويسعد المعلم بذلك كهيراً 

ال مجااال لالنعكااا  البمااوي الساالبي علااى المعلاام ماان جااراء سااوء البيمااة . 7
 .المدرسية

يعد المعلم عن طري  التعليم عن بعد إعدادًا وتأبياًل ممي ين يجعال مناه . 8
 .معلمًا ناجحاً 

ين ممي  من قبل مشرفين مؤهلين ومدربين على اإلشراف بالنسبة للمعلم. 9
 .عملهم ويعمل على حل كهير من مشابل المعلمين

فاي التاأرير علاى توصايل الماادة الدراساية   ليت لةاروف المعلام مجاال. 11
 .التي يتلقاها المتعلمون من مؤسستهم التعليمية

 .تدري  المعلم تدري  مستمر ال يتوق . 11
 .آلباء على المعلمين في نةام التعليم عن بعدال يوجد أرر لمجالت ا. 12
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 التعليم عن بعد

 في تنمية التفكير لدى المتعلمين
 لمردوداال  -

 ابتشاف الكتابة -

 مسمياتال -

 أهداف وممي ات التعليم عن بعد -

 المتعلمون  -

 المؤسسة التعليمية -

 التعليم عن بعد هو -

 التعلم الذاتي -

 تحديد األهداف التعليمية -

 االستعداد -

 الدافعية -

 الدافعية الفاترة -

 الدافعية الواصلة -

 اليبرات السابقة  -

 االنفعاالت -

 االستعداد النفسي -

 الجان  الهقافي -

 الجان  االجتماعي -

 تعريفات -

 أهمية التعلم الذاتي -
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  المقدمة
نتناول هنا عملية التعلم الذاتي، كنم  من أنما  التعليم عن بعاد، معاددًا    

لمتعلم الذاتي، موضحًا كياية تواصله التعلمي، فوائده، وإيجابياته، وتعرض ل
مع ذاته، ومع مصادر المعلومات المتاوافرة، ومادى اإلنغماا  فاي مجتمعاه، 
وكيايااة تطويااع معارفااه، ومقتنياتااه التعلميااة، فااي تطااوير ذاتااه، وتطااوير ماان 

 .حوله من األفراد والجماعات
المتطباات، التاي لقد ورد في هذا الكتااب، تعدياد شاامل، لكال األدوات، و      

تحتاجهاعملية التعلم، ساواًء كانات متعلقاة بشيصاية الماتعلم، أو بالمصاادر 
اليارجياااة المصااااحبة، والمعيناااة، فاااي نفااات الوقااات، لبلاااوغ غاياااات العملياااة 
التعلميااة، مهاال وسااائ  التقنيااات الحديهااة، واألجهاا ة الميتلفااة، التااي تتعلاا  

 .بعملية التعلم ، وغيرها
ديااد مان  راء الترباويين، الميتصااين فاي مجاال التربيااة تطارق الكتااب للع    

الحديهة، التي ظلت تمهل دافعًا جديدً، وقويًا، ساعد وسيساعد في التحصايل 
المعرفااي، المبنااي علااى تفعياال مهااارات التفكياار، المااؤدي إلااى إبااراز، وتفعياال 

 .المهارات، كناتج لعملية التعلم الذاتي
حاته، إلى تحديث العملية التعلمياة، في العديد من صف هذا الفصليشير     

ويوضل جليًا كي  يتعاطى المتعلم المعرفة، ويواب  التطورات المتجددة، في 
العااالم ماان حولااه، ويعماال فااي ذات الوقاات، علااى تعلاايم نفسااه ذاتيااًا، بطاارق 
مهمااارة وفع الاااة تجعااال مناااه الفااارد الصاااالل، المبتكااار، والمبااادس، فاااي جوانااا  

 .نشاطات حياته الميتلفة
ماا حمله من إستمرارية في الاتعلم، أو يةل نةام التعليمم عن بعد، وبما ي    

يعرف باالتعلم مادى الحيااة، نةاماًا متجاددًا، ومتطاورًا، يادفع باالمتعلمين إلاى 
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 فااااق تعلمياااة أرحااا ، ويجعااال مااانهم أفااارادًا مميااا ين، فاااي علاااومهم، وفاااي 
ااًل، فاي سلوكهم، وإلماامهم المعرفاي المتدف ،الاذي ساوف يساهم إساهامًا فع ا

 .بناء المجتمعات المترقية، والمتطلعة، لكل ما هو أفضل وأقوم
نساأل هللا ساابحانه وتعااالى، أن ينفاع القاااريء الكااريم، بماا جاااء فااي طيااات   
، وأخاا  بااذلك المااتعلم الااذاتي، المتطلااع، والباحااث دومااًا عاان الفصاالهااذا 

 ..  ن بعداألحسن، من خالل ممارساته التعلمية، تحت مةلة نةام التعليم ع
 المردود 

 تقدمة: أوالً 
يتضمن نةام التعليم عن بعد مفاابيم كهيارة، كلهاا تصا  فاي قالا           

واحااد ، يااؤدي إلااي نفاات المعنااى، ويعاا ى ذلااك لكهاارة أولمااك، الااذين ياادلون 
من منةور ما يعتقدون أنه األصل ، أو بآرائهم، مان التربويين ، علي حس  
الاروح التقليدياة الساائدة فاي التعلايم، التااي مبادأ التجدياد واليارو  عان نما  

سادت وتقلدت مباديء التعليم في مراحله األولية، واألساساية، وفاي مراحلاه 
المتقدمة، وذلك باستيدام نم  التعليم عان بعاد كانهج جدياد، أو ألناه يعتبار 
أحد فروس المعرفة التي تنضاوي تحات فلاك العلاوم اإلجتما ياة، والتاي غالباًا 

م التحدياد واإلنضابا  فاي مصاطلحاتها، عاالوة علاى أناه يتعلا  ما تتسم بعد
هاذا إلاى جانا  تعادد المادار  . بعمليات حية ومعقادة فاي نةاماه التعليماي 

واإلتجاهاااات، كماااا أسااالفنا، التاااي تحمااال شاااتى وجهاااات النةااار والماااداخالت 
 .  المتجددة على الدوام

التعلايم عان "ام يعتبر كهير من النا  وبعاض مان الترباويين، أن  نةا        
ابتشاف جديد، ونوس من أنواس التعليم ونةمه، أطال  عليناا وهاو يحمال "  بعد

رالى مستحدرة، وأفكارًا متطورة، غير مسبوقة، يذه  بناا بعيادًا عان مساارنا 
لكان، و فاي . التعليمي الموروث ، الاذي باات يعارف بنةاام التعلايم التقليادي
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، متمهاًل في كياية التعلم الذي كاان حبيقة األمر، فإن  نةام  التعليم عن بعد
، يعد سابقًا ألسلوب التعلايم التقليادي ونسابة لعادم اساتيدامنا . يمار  وقتمذ 

ألساااالي  نةاااام التعلااايم عااان بعاااد، المتعاااارف عليهاااا حالياااًا فاااي مؤسسااااتنا 
التعليميااة، القااديم منهااا والحااديث، بميتلااف مسااتوياتها، بالطريقااة التربويااة 

دم معرفة أن  هذا النةام من التعليم كان يماار  فعلياًا المبرمجة، أدى إلى ع
بطريقة غير مباشرة، في بعاض المواقا  التعليمياة، مماا يؤصال وجاوده فاي 

 . حياة اإلنسان وطرق تعلمه
ل          إعتمااد نةااام التعلاايم عاان بعااد، الااتعلم الااذاتي نهجااًا لااه، وهااو أو 

فكانت طريقة تعلماه ذاتياة، المحاوالت التي بدأ بها األنسان حياته التعلمية، 
يعتمااد فيهااا إعتمااادًا كاااماًل علااي نفسااه، فااي الوصااول إلااي المعلومااة، عاان 
طري  المشاهدة واإلبتشاف، ومن بعادها المحابااة والتقلياد، ومان رام العمال 
علي إيصال المعلومة الي غياره مان أفاراد مجتمعاه، أو المجتمعاات أألخارى، 

ميتلفااة، عباار نفاات القنااوات التااي تعلاام التااي تربطااه بهااا الاارواب  الحياتيااة ال
 . بها، مع العمل على تطويرها، من وقت آلخر، حس  ما تقتضيه الحال

بمرور الوقت أصبل اإلنسان يعد نفسه إلي عمليات تعليمية، تنتةم         
أفااراد المجتمااع الااذي يعاايش فيااه، أي أنااه بااات ماان الواجاا  تعلاايم األفااراد، 

ام التعلايم ، الاذي كاان يهادف للتيلياد ونقال بعضهم بعضًا، ومن هنا بدأ نةا
المورورات الحضارية لفجيال القادمة، رقافياة، ومجتمعياة علاي حاد  ساواء، 
ويعني ذلك أن  العملية التعليمية، وهي عملية تعليم تعتمد علي الفرد المتعلم 

 . البيام بها، أصبحت شبه نةامية ، وخاصة بعد إبتشاف الكتابة
يم التااي أشاارنا إليهااا، عمليااة بدائيااة حتااى علااي أعلااى عمليااة التعلاا       

مستوياتها، فهي نشا  ال يعتماد الجلاو  فاي القاعاات أوالفصاول، التاي لام 
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 يكت  لها الوجود  نذال، وال يعتمد فيها اللوح أو القلم، إنما يتم ذلك بتاداول
المعلومة بين األشياص عن بعد، وغاياة ذلاك نقال المعلوماة ونشارها وبههاا 

فااراد المجتمااع، ماان غياار تواجااد للمعلاام والمااتعلم فااي موقااع واحااد ارناااء بااين أ
 . عملية التعليم،أو في اي وضع يحق  المواجهة بينهما

 : إشارات

ومااان أمهلاااة نقااال المعلوماااات بطريقاااة تعليمياااة وإعالمياااة فاااي نفااات        
الوقت، إساتيدام الناار كإشاارة لوقاوس أحاداث بعينهاا أو باث معلوماة ألماابن 

ة تتواجااد فيهااا فمااات ماان المجتمااع، تجمااع بينهمااا رواباا  مجتمعيااة متباعااد
معينة، يتعرف بها أفراده على مجريات األحداث من غير اللجوء إلى أسلوب 
الكتابة أوالرسائل المقروءة، التي لام ياتم إبتشاافها بعاد، أو حتاى خاالل تلاك 

القاراءة الفترات الالحقة التاي لام ياتمكن اإلنساان فيهاا مان اإللماام بمبااديء 
أوالكتابة، منذ القدم وحتى القري ، حيث كانت وطأة األمياة ساائدة وقاساية، 
مما جعل النا  يتحصلون على معلوماتهم بإشارات متعارف عليها ، توحي 
لهم بمعان  ومفابيم أصبحت ركائ  في التواصل، كل إشارة أو سلول، يحمال 

فاي السارد، والشارح، بمًا من المعلومات، التاي قاد تساتغرق وقتاًا غيار قليال 
 . والتوصيل، لفطراف األخرى 

يقاوم أفاراد محاددون ، فاي أي مجتماع مان المجتمعاات، فاي المواسام        
والمناسااابات القومياااة ، بإشاااعال الناااار فاااي قمااام الاااتالل أو الجباااال، أو أي 
مرتفعاات متاحااة فاي محاايطهم، كرماا  لعتصاال، تاانم عاان حادوث أماار قااومي 

 .  ات أو الكوارث أو أي  أمر يتعل  بحياة المجتمعات،بالمناسبات ، أو الغار 
يتعرف المتواجدون في المواقع األخارى المتباعادة، علاى الحادث عناد        

راليتهم للنار، ويتم تفساير األمار حسا  اليبارات الساابقة لاديهم عان نو ياة 
اإلشاااتعال وشاااادته، فيقومااااون بإشاااعال النااااار أيضااااَا، لياااتمكن ماااان راليتهااااا 
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المواقع التي تليهم، بذلك تكون المعلومة قد إنتقلت فاي وقات الجماعات في 
وجي ، من موقع آلخر، مما يؤدى إلي حادوث عملياة تعلام باين األفاراد، مان 
غير كلفة في اإلنتقال، إلى موطن الحدث،أو إهدار للوقت، ويكون األفراد قد 
توصلوا للمعرفة ، في كافاة قطاعااتهم وفاي نفات الوقات وبأساهل الوساائل، 

ن غياااار جمعهاااام فااااي مواقااااع محااااددة لتلقااااي المعلومااااة ماااان أحااااد أفااااراد ماااا
 . المجتمع،الذي يمهل المعلم، والتي قد تكبد األفراد مشاق التنقل وهدر الوقت

 

 :إكتشاف الكتابة

بعد إبتشاف أألبجدياة ومان رام الكتاباة، وعنادما كانات األمياة متفشاية       
يجيااادون فناااون القاااراءة بنسااا  عالياااة فاااي المجتمعاااات ، وأن  الاااذين كاااانوا 

والكتابااة، قلااة ، كااان الملااول، والحكااام، وزعماااء العشااائر، وقااواد الجيااوش، 
والوعاااظ، والقساوسااة، ورجاااالت الاادين بصاافة عامااة، وغياارهم ماان أصااحاب 
الشااأن اإلجتماااعي، فااي كافااة أنحاااء العااالم، يرساالون وافاادهم برسااائل تحماال 

ر، أو تواشااايل وتعااااليم مراسااايم، أو معلوماااات أو إرشاااادات هاماااة، أو أوامااا
يتصال الوافاد . دينية، أو أي أمر يهم الحياة اإلجتما ية في ميتلف جوانبها

بالجهااة المقصااودة بالرسااالة، يتجمااع حولااه المعنيااون باااألمر، فيقاارأ علاايهم 
محتوى الرسالة، الذي يمهل المادة التعليمياة والمعرفاة الجديادة، فهاي تعتبار 

 . لة، وهو أحد أنما  التعليم عن بعدبمهابة تعليم تم عن طري  المراس
 : اآلثار

يعتبااار الاااتعلم النااااتج عااان ال ياااارات العلمياااة الفردياااة، أو الجما ياااة،        
ب يااارات المواقااع األرريااة والتأريييااة، التااي تحفاال بالرسااومات والميطوطااات 
القديمة والرموز، المنقوشة على الجدران ، سواء كانات كهوفاًا أو مباان، أو 

قوشاااة علاااى جنباااات األواناااي واألراراااات، فاااي المتااااحف التأرييياااة بانااات من
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يعتبر كل الذي ذكرنا، أدوات من أدوات التعلم الذاتي، وهو النم  . والطبيعية
من التعليم الذي إنتهجه نةام التعليم عن بعد، والذي فياه ياتم الاتعلم حسا  

ة ماان رةبااة، وساارعة، وقاادرات، وإمكانااات المااتعلم، دون التقيااد بفمااات معيناا
األفااراد، أو بفمااات عمريااة محااددة ، أو تحديااد أوقااات أو أمكنااة بااذاتها، تااتم 
فيهااا عمليااة الااتعلم، ويعتمااد المااتعلم فيهااا ،إعتمااادًا كاااماًل ، علااى ذاتااه فااي 

 . جيا المتاحة له لعنصال والتفاعلتعلمه، مستعينًا في ذلك بوسائ  التكنولو 
عااد، فااي ذات الوقاات الااذي نحاان نتحاادث اآلن عاان نةااام التعلاايم عاان ب      

أصبحت فيه المجتمعات تتوق إلاي التعلايم المهمار، المتطاور، الفع اال، الاذي 
يفي بحاجاتهاا، وإلاي مكافحاة األمياة فاي كافاة أشاكالها، وإلاى التطلاع لنشار 
رقافاتهاااا ومعارفهاااا، وإلاااي التساااارس الكشااافي، فاااي سااابيل تطاااوير ذاتيتهاااا، 

مما حدا بها أن تتيذ . رم رفاهيتهم للوصول إلى إستقرار حياة أفرادها، ومن
نةااام التعلاايم عاان بعااد، نهجااًا لهااا فااي تعلاايم أفرادهااا ، ماان أجاال تجاااوز كاال 
العببااات والصاااعوبات، التااي قاااد تعترضاااها فااي حالاااة تطبياا  أنماااا  التعلااايم 
التقليديااااة، التااااي تمااااار  اليااااوم، والتااااي أصاااابحت ال تفااااي بحاجااااات األماااام 

 .وتطلعاتها، من حيث الكم والكي 
نسبة لكال المميا ات التاي وردت فاي األساطر الساابقة، والتاي تمهال دافعاًا    

قويًا للمتعلمين، كي ينيرطوا فاي الاتعلم، عان طريا  نةاام التعلايم عان بعاد، 
أصبل هذا النةام التعليمي جاذبًا، ومرضيًا، لكهيار مان الفماات، التاي وجادت 

 . ف المنشودةما تصبو إليه متمهاًل في تحقي  الطموحات، وبلوغ األهدا
لقد أصبل نةام التعلايم عان بعاد متطلباًا عالمياًا، فقاد تكالبات األمام علاى    

إختالف أنماطها، وسحناتها، وعاداتها، ورقافاتها، علي فتل أبوابه مشارعة، 
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لكل من يرغ  فاي الاتعلم الميسار، الاذي يلباي كال الرةباات، لكال المتعلماين 
 .   في  ن واحد
 : المسميات
مصطلحات ومسميات متعاددة فاي اإلشاارة للتعلايم عان بعاد،  أستيدمت     

   : حس   راء التربويين، كما أشرنا لذلك مسبقًا، مهل 
 Distance Education التعليم عن بعد

 Open Education التعليم المفتوح

 Independent التعليم المستقل
Education 

 Home Study التعليم المن لي

   Tele - Teaching التدريت عن بعد

  Indirect Learning  التعليم غير المباشر

 Extension Study التعليم الممتد

 Continuous التعليم المستمر
Education   

 A . Education التعليم في الهواء

 Self Education التعليم الذاتي

 Out Class Education التعليم خار  الحجرة

  Free Education التعليم الحر

  Long Life Learning  التعليم مدى الحياة

  Mail Learning التعليم البريدي

 Correspondence التعليم بالمراسلة 
Education 

   External Education التعليم اليارجي
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ماان أساسااايات نةااام التعلااايم عاان بعاااد، تحقياا  التباعاااد بااين المعلااام 
هااذا التباعااد ماان الحجاارة المجاااورة  قااد يمتااد. والمااتعلم أرناااء عمليااة الااتعلم

لحجاارة الاادر ، وإلااى  الف األميااال، فااي أي موقااع جغرافااي كااان، وتحاات أي 
 .سبف أو في الهواء

 
 :أهداف ومميزات التعليم عن بعد 

للتعليم عن بعد كما لغيره من أنواس التعليم األخارى، أهاداف ومميا ات        
يشاغل حيا ًا مهماًا فاي نةام خاصة به، تباف شااهدًا علاى أناه نما  تعليماي، 

يعتبااار نةاااام . التعلااايم المتعاااددة، التاااي توصااالت إليهاااا اإلنساااانية ومارساااتها
التعليم عن بعاد ساندًا قوياًا، ومعيناًا هاماًا، للتعلايم التقليادي، الاذي أصابل ال 

 .يفي بتطلعات المجتمعات وحاجاتها الحاضرة أوالمستقبلية
حيواتنااا المعلوماتيااة، واإلقبااال  إن  الاا خم المعرفااي المعاااش اليااوم فااي      

الكبير على التعليم واقتناء المعارف، من أبهر من مصادر، وزياادة متطلباات 
الحياة لكل أفراد المجتمعات، صغيرها وكبيرها، غنيها وفقيرهاا، والتاي أصابل 
التعليم عاماًل هامًا فاي إمكانياة الوصاول إليهاا، وكاذلك ال ياادة المطاردة فاي 

وزيعهم العشااااوائي المتنااااوس، الااااذي فرضااااته الةااااروف أعااااداد السااااكان، وتاااا
اإلقتصادية، إضافة إلى قلة الموارد، وتناافت البشار المساتمر فاي الحصاول 

ساعد كل ذلك فاي عادم جادوى . على لقمة العيش، والتطلع إلى حياة أفضل
نةاام التعلاايم التقلياادي الااذي أصاابل قاصاارًا ومحاادود اإلمكانااات، فااي إجتياااز 

، والجغرافيااة، واإلقتصااادية، وغيرهااا ماان العوائاا  التااي الحااواج  اإلجتما يااة
تشير إلى محدوديته، وعدم مالءمته لفوضاس اإلنسانية الراهنة، مما ييلف 
بمًا هاائاًل مان األفاراد غيار المتعلماين، والاذي ياؤدي بادوره إلاى زياادة نسابة 
األميااة فااي المجتمعااات، وبالتااالي قلااة اإلنتااا  الاارابل، والاادخول فااي متاهااات 
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البطالاة، وذلاك بتاوفير أعاداد  مهولاة ماان العااطلين عان العمال، فلاك ع ياا ي 
القاريء أن تتصور مدي التدهور اإلقتصادي واإلجتماعي الذي ساوف يناتج 

 .من جراء ذلك
إذا ماااا أخااااذنا جاناااا  الكلفااااة واإلنفااااق، فإننااااا نجااااد أن  نةااااام التعلاااايم      

المبااااني والمنشاااآت التقليااادي، يحتاااا  إلاااى بنياااات أساساااية لتفعيلاااه، مهااال 
الضاارورية كالفصااول، والقاعااات، والمكاتاا ، والمعاماال، والمكتبااات، وغيرهااا 
ماان الملحقااات التااي يتحااتم تشااييدها، مهاال البوفيهااات والحمامااات والصاااالت 

 . واإلستراحات وما إلى ذلك من المستجدات التي تطرأ من وقت آلخر
ى األراراات المتنوعاة والاال يحتا  مهل هذا النةام من التعليم، أيضًا، إلا     

زمااااة، الياصااااة بالفصااااول، والقاعااااات، وكاااال المنشااااآت داخاااال المؤسسااااة 
وللقاريء الكاريم أن يساتوحي أألعاداد مان المؤسساات التعليمياة، . التعليمية

التااي ييطاا  لتشااييدها، والمشاايدة أصاااًل، كاام هااي عةيمااة الكلفااة؟ وكاام ماان 
لماادخالت األخاارى، مااان الوقاات يسااع إلنشااائها؟ وكاام هااي كلفااة األرارااات وا

معلمين، وكت ، ومذكرات، وموظفين، وفنيين، وعمال؟ يبدو أن األرقام تكبار 
وتكباار مااع كاال منشااأ جديااد، إضااافة إلااى نفقااات التنقاال مااا بااين المؤسسااة 
التعليمياااة ومواقاااع ساااكن المتعلماااين، المتعاااددة، والمتكاااررة، طيلاااة الفتااارات 

 .     الدراسية المبرمج لها
ذكرناه  نفاًا، فاإن  نةاام التعلايم عان بعاد، يعاد أبهار يسارًا على عكت ما     

وأقل كلفة وإنفاقاًا، زياادة علاى كبار ساعة مؤسسااته اإلساتيعابية للمتعلماين، 
التااي تلبااي كاال الرةبااات  فااي التعلاايم، لكاال  ماان رغاا  فااي تحسااين وضااعه 
التعليمي، أو إبماله، أو تحقي  أي طموحات أخرى، لم يستطع تحبيقها من 

 :ةام التعليم التقليدي، وحالت بينه وبين التعليم بعض العوائ  مهلخالل ن
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عاادم القاادرة علااى اإلنتةااام والجلااو  داخاال الفصااول، أوداخاال قاعااات       
الدر ، نسبة لتقدم العمر، أو تعذر ذلك لبعض من قطاعات المجتمع، التي 
قهم تبف بعض الصعوبات اإلجتما ياة أو القانونياة أو الجغرافياة دون إلتحاا

بالمؤسساااات التعليمياااة  كالسياسااايين، ورجاااال األعماااال، ورباااات البياااوت، 
والمسااااجين، والمعااااقين، والمرضاااى، والعااااملين بالقطاعاااات الميتلفاااة فاااي 
الدولاة، وسااكان المناااط  التااي يتعذرإنشااء المؤسسااات التعليميااة فيهااا، كمااا 
 هاااو ملماااو  عناااد الرحااال، والمتواجااادين فاااي المنااااط  النائياااة، أو أعاااالي
المرتفعااات، أو فااي الغابااات، أو أولمااك المتواجاادين فااي مناااط  المسااطحات 
المائيااة، أو الجنااود فااي مواقااع الحااروب، أو حاارا  الحاادود، أو كاال أولمااك 
الااذين ال ينعمااون باإلسااتقرار فااي مااوطن محاادد، أو سااكان القاارى المتناااررة، 

 يسااعد قليلة الكهافة السكانية، وقليلة عدد من هم فاي سان التعلايم، مماا ال
فااي إنشاااء مؤسسااة تعليميااة، لتصاابل خاليااة ماان المتعلمااين، كاال ذلااك يااتم 

 .    حس  طبيعة البلدان وتضاريسها
تتمياا  مؤسسااات التعلاايم عاان بعااد بقلااة منشااآتها، وتعاادد متطلباتهااا،       

اإلنشااااائية لتساااايير العمليااااة التعليميااااة، ويعاااا ى ذلااااك إلااااي عاااادم الحاجااااة 
يااار ماساااة فاااي ممارساااة عملياااة التعلااايم، إلساااتيدامها، بإعتبارهاااا حاجاااة غ

فالمؤسسة التعليمية تحتا  فق  لبعض من المكات ، والقاعات، التي يؤمها 
المتعلمون، حس  تيصصاتهم الميتلفة، وحسا  حضاورهم اللقااءات، غيار 
المبرمجاااة بطريقاااة دورياااة، فهاااي تعتبااار كافياااة إلساااتببالهم ألداء مهاااامهم 

ن بعاد يصال إلاى الماتعلم فاي موقعاه، مان التعليمية، كما أن  نةام التعليم عا
غياااار حاجااااة المااااتعلم للتنقاااال إلااااى مواقااااع التعلاااايم الميتلفااااة، كالماااادار ، 

أضااف إلااى ذلااك، أن  المؤسسااة . والجامعااات، وغيرهااا ماان المواقااع التعليميااة
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التعليمية في نةام التعليم عن بعد، تقوم بإعداد البرامج التعليمية، وإرساالها 
وبمهاال هااذا . طرياا  نةاام المراساالة المتااوافرة لااذلك للمااتعلم فااي موقعااه، عاان

الاااانم  ماااان التواصاااال، تسااااتلم الرسااااوم الدراسااااية ماااان المتعلمااااين، وترساااال 
التعييينات الالزمة لهم، ومن رم استالمها منهم، كما تقوم المؤسسة بإعداد 
اإلختبارات، وتصحيحها، ورصد درجاتها، واستيرا  النتاائج للمتعلماين، وهام 

يتااااح للماااتعلم، عااان طريااا  . عاااد عااان المؤسساااة التعليمياااةبعيااادين كااال الب
المؤسساة، أيضااًا إساتيدام وسااائ  التعلايم المتعااددة، مهال الراديااو، والتلفاااز، 

، واألقراص المدمجة، وشرائ  الكاسات، وغيرهاا (أإلنترنت)وأجه ة الحواسي  
من الوسائ ، التي تتواصال، وتتفاعال بهاا المؤسساة التعليمياة ماع الماتعلم، 

 .عن المعلم عوضاً 
إن  مااا تااوفره المؤسسااة التعليميااة للمااتعلم، يعتباار قلياال الكلفااة، إذا مااا      

قورن بحجم المتطلبات المالية، التاي يطرحهاا نةاام التعلايم التقليادي، وذلاك 
يضفي على التعليم عن بعد،  ممي ات خاصة به، تجعل منه قبلة لكهيار مان 

وخاصاااة أولماااك الاااذين تجبااارهم  الااراغبين فاااي اإلنيااارا  فاااي مسااايرة التعلااايم،
ظااروفهم الياصااة، علااى عاادم ممارسااة عمليااة التعلاايم، بالقاادر الااذي تتيحااه 
فرص نةام التعليم التقليدي المحدودة، أو نسبة للكلفة العالية مان اإلنفااق، 

 .من مال، كما تطرقنا لذلك مسبقاً لما يتطلبه التعليم التقليدي، 
 :المتـعلــمـون

ل شاااكل مااان أشاااكال المتعلماااين أفااارادًا أو يساااع التعلااايم عااان بعاااد كااا
جماعاات، مان الاذكور واإلنااث، كباار السان والماراهقين والصابية والياافعين، 
ماااان كاااال الجنساااايات واألعااااراق بميتلااااف لغاااااتهم، ولهجاااااتهم، ورقافاااااتهم، 
وعااااداتهم، وانتمااااءاتهم، الدينياااة والسياساااية والقبلياااة، وطبيعاااة حياااواتهم، 
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وعااااة، ورةبااااااتهم، وتطلعاااااتهم، وقااااادراتهم، وأنشااااطتهم، وممارسااااااتهم المتن
ومياااولهم، مااان أصاااحاب الحاجاااات ،فاااي البياااوت أو الساااجون، مااان رجاااال 
األعماااال، والماااوظفين، والعااااملين، والعااااطلين عااان العمااال ولاااديهم إمكاناااات 
مادية لمواصالة تعلايمهم الهاانوي أو الجاامعي، الطاالب الاذين فااتتهم فرصاة 

النةامياااة، التاااي تتباااع نةاااام التعلااايم اإلساااتيعاب فاااي المؤسساااات التعليمياااة 
التقلياادي، أمهااال أولمااك الااذين لاام يااتم قبااولهم فااي الكليااات ، أو الجامعااات 
الرسمية ، إلنيفاض معادالتهم الدراساية، أو أولماك الطاالب الاذين يفضالون 
التعلاايم بمفااردهم، أي يرغبااون فااي التعلاايم الااذاتي بمنااازلهم، أو أولمااك الااذين 

نبيااة، ويرغبااون فااي مواصاالة تعلاايمهم القااائم فااي يعيشااون فااي مجتمعااات أج
بلاااادانهم ، وأولمااااك الااااذين تحاااااول ظااااروفهم اإلقتصااااادية ، دون إلتحااااااقهم 
بمؤسساات التعلايم التقليادي، أو أولماك الااذين هام فاي حاجاة إلاى العماال، أو 
أولمك المتواجدين في أمابن بعيدة عن مواقع المؤسسات التعليمياة القائماة، 

بعااد كاال راغاا  فااي التعلاايم ، مهمااا صااعبت ظروفااه،  بمااا يسااع التعلاايم عاان
 .وتعددت رةباته، وطموحاته ، وتباينت مقاصده من التعليم

يقباال المتعلمااون علااى مؤسسااات التعلاايم عاان بعااد حساا  رةباااتهم ،      
وبمحض إرادتهم، مماا ينماي فايهم الدافعياة القوياة للاتعلم، ويهيار فايهم روح 

مماااا يجعلهااام ينغمساااون إنغماساااًا  الفضاااول  ، وحااا  اإلساااتطالس للمعرفاااة،
باماًل، في تحصيل المعارف النةرية والمهارية، التي تسااعدهم فاي التطبيا  
الفع ااال لهااا، فااي مناااحي ومتطلبااات أنشااطتهم اإلجتما يااة الميتلفااة، يصاانع 
هذا الشب  التعليمي من هؤالء المتعلمين، أفرادًا متمكنين في علومهم، وفي 

يميا هم كهيارًا عان أولماك المتعلماين الاذين جناوا  سلوكهم اإلجتماعي الفاعل،
. رمار المعارف عن طري  التلقاي، والجلاو  الصاوري داخال قاعاات الادر 
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يعتباار المااتعلم فااي نةااام التعلاايم عاان بعااد، مساامواًل عاان تعلمااه وعاان ناااتج 
تعليماه، الاذي ينضاوي تحاات مساموليته الشيصاية، لااذلك يتميا  الماتعلم فااي 

بالنضاااو  الاااذي يصااااح  كااال خطواتاااه التعليمياااة هاااذا النةاااام مااان التعلااايم 
والتطبيبية للمعارف التي جناها جراء تعلمه، كما يجعل من المتعلم قدوة في 
التشااابع بالمعاااارف واألداء المميااا  فاااي مجاااال عملاااه أو فاااي مجتمعاااه، كماااا 

أفراد المتعلمين، أو يساعد ذلك كهيرًا في حل المشكالت بالنسبة له ولغيره من 
 .يعيش فيهالمجتمع الذي 

يعد المتعلم في نةام التعليم عن بعد، بما يمتلكه مان قادرات ومميا ات       
إيجابية، أبهر إبداعًا، وإبتكارًا، أرناء ممارساته الحياتياة، ذلاك لماا يتمتاع باه 
من أف  واسع، وخيال شافاف، وقادرة تاذكر عالياة، نتجات عان الممارساات، 

 .ها أرناء تعلمهوتدري  القدرات المهارية، التي تعرض إلي
يماار  المااتعلم فاي نةااام التعلايم عاان بعاد، كهياارًا مان األنشااطة، التااي       

جعلته يفكر كهيرًا فاي إعماال عقلاه، فاي شاتى المساائل التاي تارتب  بالنشاا  
الفكري، مما جعلاه أبهار تمعناًا، وتركيا ًا، فيماا ي قادم علياه مان عمال، فيجعال 

ل إلاااى األحسااان، أباديمياااًا، أو مناااه ذلاااك فاااردًا متطلعاااًا فاااي سااابيل الوصاااو
 .إجتما يًا، أو رقافيًا، أو غير ذلك

 :المؤسسة التعليمية
ن اإلطاار       تتمرك  مواصفات المؤسسة التعليمية، فاي خمساة أنماا  تكاو 

 :نوضل ذلك كما يلي. العام المؤسسي للتعليم عن بعد 
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 :النمط المستقل -1
مؤسساة تعليمياة ، تقاوم علااى  تاتم عملياة التعلايم عان بعاد، مان خاالل     

توفير كل المتطلبات التي يحتاجها المتعلمون أباديمياًا ، مهال تاوفير وإعاداد 
المقااااررات الدراساااااية، والتعييناااااات ، واإلختباااااارات، واإلمتحاناااااات، وإرساااااالها 
للمتعلمااااين واسااااتالمها، وماااان راااام تصااااحيحها وإعااااالن نتائجهااااا، وإعااااداد 

وإرساااااالها للمتعلماااااين، حسااااا   المطبوعاااااات الياصاااااة باااااالمقرر الدراساااااي،
تيصصاااتهم ومسااتوياتهم، ورباا  المتعلمااين بالمؤسسااة التعليميااة، وربطهاام 
مع المشرفين، وربطهم مع بعضهم البعض، بإستيدام الوساائ  التكنولوجياة 
المتعددة، والمتوافرة، لدى المتعلمين أوفاي محايطهم، مهال الرادياو، والتلفااز، 

وأجهاا ة الوسااائ  المتعااددة، مهاال جهاااز وأشاارطة الكاساات، وأشاارطة الفيااديو، 
الحاسااااا  اآللاااااي، والفياااااديو كاااااونفرانت، والهااااااتف، واللقااااااءات الدورياااااة، 
وغيرالدورياااة، ماااع المشااارفين والمرشااادين، واإلدارات المالياااة، وإدارة اإلساااناد 
بالمؤسسااة التعليميااة، التااي تقاادم الكهياار ماان المساااعدات للمتعلمااين، قباال، 

 .  اسة، مما يجعل مهمة المتعلم سهلة وميسرةوأرناء، وبعد التسجيل للدر 
يساتعيض المتعلمااون ماان جاراء تباعاادهم عاان المعلام، بإسااتيدام شااتى      

أنواس الوسائ  التكنولوجية المتوافرة لاديهم أو فاي محايطهم، حسا  وفرتهاا، 
وحسا  إمكانااتهم، وحسا  إمكانياة إسااتيدامها فاي بيماة الماتعلم التعليميااة، 

ميااة ومتطلباتهااا، وحساا  قاادرات المااتعلم ورغبتااه فااي وحساا  المااادة التعلي
إستيدامها، وحس  ما تتمتع به من ساهولة فاي اإلساتيدام ، وحسا  نااتج 

 .التعلم منها
تقااااوم المؤسسااااة التعليميااااة، بإعااااداد المقااااررات الدراسااااية فااااي كااااال       

التيصصااات المتاحااة، فعلااى المؤسسااة أن تيطاا  لااذلك مساابقًا، قباال طاارح 
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للمتعلماين، حتاى يتسانى لهاا التأباد مان مادى صاالحيتها، محتوى المقاررات 
 .ومن رم نجاحها، وبذلك توفر الكهير من الوقت والجهد والمال

 : يتم التيطي  لكل ذلك باتباس اليطوات التالية
دراسة خصائ  المتعلمين المتقادمين للدراساة عان بعاد، وذلاك بجماع 

المتاحااة، المتمهلااة أبباار قاادر ماان  المعلومااات الياصااة بهاام، عباار الوسااائل 
 :في
 .أعداد المتعلمين المتقدمين -
 (.ذكور إناث)جنت المتعلمين -

 .نسبة الذكور لعناث -
 .نو ية وظائف المتعلمين المتقدمين -
 (.حس  الفمات العمرية)خصائ  نمو المتعلمين المتقدمين -

 .أعراق المتعلمين المتقدمين -
 .رقافة المتعلمين المتقدمين -
 .أقرب مراب  التعلم إليهم -
 .أعداد المعاقين ونوس إعاقتهم -

 :تساعد هذه المعلومات في
 إختيار المواد التعليمية المناسبة للمتعلمين. 
 إختيار أسلوب اإلتصال بالمتعلمين. 
 إختيار أسلوب اإلسناد للمتعلمين، واستببال التغذية الراجعة. 
  ،معلومااات تياات  بالدافعيااة لاادى المتعلمااين للااتعلم عاان بعااد

 :تتمهل في
 ا يريدون التعلم؟لماذ 
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 بي  يكون البرنامج التعليمي متصاًل بحياتهم أو أعمالهم؟ 

 ما هي إتجاهاتهم نحو هذا النوس من التعلم؟ 

 ما هي إتجاهاتهم نحو البرامج المطروحة؟ 

 ما هي البرامج التي تحق   مالهم وطموحاتهم؟ 

 ما هي  مالهم وما هي مياوفهم؟ 

 :لسابقة للمتعلمين، تتمهل فيمعلومات تيت  باليبرات والمهارات ا* 
 ما المعارف والمعلومات السابقة التي تساعد على التعلم؟ 
 ما المهارات السابقة التي يتقنونها؟ 

 :معلومات عن أسالي  التعلم، ومصادره، وظروفه، تتمهل في* 
 ما مدى معرفة المتعلمين بأسالي  التعلم عن بعد؟*              
 أسالي  التعلم لدى المتعلمين؟ ما هي أح *              
 ما هي مصادر التعلم المالئمة لةروف المتعلمين؟*              
 ما هي األوقات المناسبة للتعلم لديهم؟*              
 ما هي التسهيالت المتوافرة لديهم إلستيدام المواد التعليمية *              
 الميتلفة؟  
 لتعلم التي تناس  إمكانات المتعلمين؟ما هي مصادر ا*              
بعد البيام بالتيطي  المناس ، الاذي أشارنا إلياه فاي اليطاوات التاي         

ذكرناها، يصبل من السهل قيادة دفة التعليم عن بعد، بسهولة ويسر، بعيدًا 
عاان األخطاااء التااي إن وقعاات، فسااوف تعاااني المؤسسااة التعليميااة ماان ذلااك 

عمليااااة التربويااااة هشااااًا، ال يتواباااا  مااااع التوجهااااات بهياااارًا، ويصاااابل ناااااتج ال
والتطلعااات، التااي ترماااي إليهااا األهاااداف التعليميااة، التاااي تسااعى المؤسساااة 

 .لبلوغها
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 :النم  الم دو  -2
وهااو نمااوذ  يتواجااد داخاال مؤسسااة تعليميااة أو تدريبيااة معينة،فقااد        

مى في هذه يوجد مهاًل داخل جامعة أو كلية أو معهد أو مرك  للتدري ، ويس
يقااوم القساام أوالمركاا  بمساامولية . قساام أو مركاا  التعلاايم عاان بعااد: الحالااة

التيطي  والبرمجة الآلزمة ألنشطة التعليم عن بعد الميتلفاة، وإداراتاه داخال 
المؤسسة التي ينتمي إليها، وذلك طبقًا لسياساتها العامة وأهدافها المحاددة 

ليم أوالتدري  التقليدي، جنبًا إلى تقوم المؤسسة بتقديم خدمات التع. المعلنة
جن  مع اليدمات التي تقدمها للتعليم عن بعد، ومان أمهلاة هاذا الانم  مان 

( جامعة دايكن في أستراليا وجامعة القاهرة في مصر: )التعليميةالمؤسسات 
 ( م2117دمحم عطا مدني)
  :النم  المعتم د -3

ا معةام مقوماات الانم  يقوم هذا النم  على شكل جامعاة، تتاوافر فيها      
،حيااث تعتباار المؤسسااة مسااتقلة فااي إدارتهااا، وفااي (1الاانم  رقاام)المسااتقل

إصدار قراراتها، إال  أنها تعتمد إعتمادًا كاماًل في تصاميم مقرراتهاا الدراساية، 
ومناهجهااا التعليميااة، علااى أحااد الجامعااات األخاارى المسااتقلة، التااي تتمتااع 

الجامعاة العربياة : لانم  مان المؤسسااتومن أمهلاة هاذا ا. بالعراقة واألصالة
 .المفتوحة في الكويت، التي تعتمد برامج الجامعة البريطانية المفتوحة

 :النم  الشبكي أو التعاوني -4
يتيذ هذا النم  شكل الترتي  التعاوني، بين عدة مؤسسات، بداًل عان       
هيمااة تقااوم المؤسسااة بإنشاااء . مااع مؤسسااة واحاادة فقاا  والتعاااون  اإلعتماااد

تنسااااي  داخليااااة، يوكاااال إليهااااا البيااااام بجمااااع وتنسااااي  اليباااارات، فااااي كاااال 
المؤسسااات التعاونيااة، والعماال علااى تنشااي  التعاااون بااين المؤسسااة وهااذه 
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المؤسسااات، فااي المجااال التعليمااي المشااترل، محليااًا ودوليااًا، بنةااام شاابكي 
 .متناظر
، (ساتقلالم)إستجد مؤخرًا نم  خامت، يجمع ما باين شاكل الانم  األول -5

، ومهااال لااذلك جامعااة أنااديرا غاناادي المفتوحااة فااي (التعاااوني)والاانم  الرابااع
 .الهند
 

 المكونات األساسية لمؤسسة التعليم عن بعد
مان بيكال  -علاي إخاتالف مسامياتها -تتكون مؤسسة التعليم عن بعد     

 . إداري في عدة مستويات إدارية وفنية
ت والمراب  العربية المتيصصاة فاي في الجامعا -يتولى إدارة المؤسسة     

مجلااات إدارة تتبعاااه عااادة مكاتااا  إدارياااة وفنياااة، يمكااان  -الاااتعلم عااان بعاااد
 : تقسيمها إلى قسمين رئيسيين

 .الجان  المالي واإلداري ويرأسه أمين الجامعة أو المرك  -     
 .الجان  الفني ويراسه مدير مرك  تكنولوجيا التعليم -     

ة لرئيت مجلات اإلدارة، الاذي يعاوناه نائا  لاه، ويحاي  يتبع الجانبان مباشر 
بااارئيت مجلاااات اإلدارة، عاااادد ماااان المكاتاااا  المساااااعدة مهاااال السااااكرتارية، 

 .والعالقات العامة، والهيمات اإلستشارية، والشمون القانونية وغيرها
 -خاصاااة الجامعاااة البريطانياااة المفتوحاااة -أماااا فاااي الجامعاااات األجنبياااة    

لجامعاة، كماا يضايفون إلاى مجلات اإلدارة عاددًا مان فيفضلون لق  رئايت ا
 . الشيصيات العامة ذات الفعالية اإلجتما ية، وعضوين من الطلبة

ومن أهم أقسام مؤسسة التعليم عن بعد، مرك  تكنولوجياا التعلايم، وهاو     
المركااا  الاااذي يقاااوم بعملياااات تيطاااي ، وتصاااميم، وإنتاااا ، الماااواد التعليمياااة 
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عدادها للتداول، عان طريا  قناوات اإلتصاال، والتوزياع، بميتلف أنواعها، وإ
ويطل  على مرك  تكنولوجيا التعلايم، فاي الجامعاة .  التي تيتارها المؤسسة
معهااد تكنولوجيااا التعلاايم وهااو يتكااون ماان رالرااة : البريطانيااة المفتوحااة إساام
 : مراب  متيصصة هي

بعمليااات  مركا  تكنولوجيااا التعلايم والمعلومااات التربويااة، وهاو المياات  - أ
 . تصميم البرامج

مركاا  التاادريت واإلشااارات، وهااو الااذي يشاارف علااى عمليااات تيطااي   - ب
 . المقررات والتدريت

 . مرك  بحوث الطالب - ت
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 يوضل الهيكل االداري لمؤسسة التعليم عن بعد( 1)شكل 

 (51مدني ص )المصدر 

 الشؤون القانونية

 مجلت اإلدارة

 عالقات عامة

 رئيت مجلت اإلدارة

 دارةنائ  مجلت اإل

 لجنة اإلشراف األباديمي  الهيمة االستشارية

 المكت  الفني

 أمين الجامعة مدير مرك  تكنولوجيا التعليم

  قسم تصميم المواد التعليمية

 قسم اإلنتا 

 قسم اإلتاحة

 والتدري   قسم التنمية المهنية

قسم البحوث والتقويم ومراقبة 
 الجودة 

 قسم الصيانة والتشغيل

 القطاس المالي  اس اإلداري القط

لجندارسون قبول 
وتسجيل خريجون 
امتحانات خدمات 
 طالبية 

 شمون عاملين 
شمون مقر عمال 
أمن تلفونات 
 سيارات 

 سكرتارية أرشي   

 موازنة وحساباات 
 مشتريات 
استرداد عهد 
 محازن 
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 وضل مرك  تكنولوجيا التعليم في جامعة تعليم عن بعدي( 2)شكل 
 (54مدني ص )المصدر 

وحدة انتا  المواد 
 المطبوعة

 قسم تكنولوجيا التعليم

 المدير العام

 السكرتارية نائ  المدير

 سم تصميم المواد التعليمية ق
قسم التنمية المهنية 
 والتدريت 

مرك  مصادر  قسم اإلنتا 
 التعليم

 المكتبة

قسم البحوث 
ومراقبة والتقويم 

 الجودة 

وحدة طباعة المواد 
 CDsالتعليمية أفالم 

 المطبعة
 العامة  

 وحدة النسأ
 العادي  

 والحرارى  

قسم الصيانة 
 والتشغيل  

تصميم المواد وحدة 
 الحاسوبية 

وحدة تصميم اإلفالم 
 التلف يونية

وحدة تصميم الوسائل 
 السمعية البصرية  

معمل الحاسوب 
 واإلنترنبت 

ورشة التصميم الفني  استديو إنتا  الفيديو
 والرسم

معمل التصوير 
 الفوتوغرافي   

النشر 
 اإللكتروني  
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 :رؤية
 : بالنةر لما ورد في األسطر السابقة نالحر

أن  نةاااام التعلااايم عااان بعاااد، يجعااال مااان الماااتعلم محاااورًا فاااي العملياااة 
التعليمية ، أي أن دوره يعتبر الدور الرئيت في الاتعلم، وباذلك يناأى بنفساه 

لبي المنااو  بااالتلقي المباشار ماان المعلاام، الاذي يترتاا  علااى عان الاادور السا
حضوره أمام المتعلم، أنشطة التلقين، والحفر ، واإلساترجاس، وكلهاا مواقا  
تااؤدي إلااى نساايان المعلومااة، وعاادم القاادرة  لتطبياا  مااا تلقاااه المااتعلم ماان 
معاااارف، علاااى أرض الواقاااع، ومااان رااام الااا   باااه فاااي قائماااة الضاااعفاء فاااي 

ل والمعيقااين لمساايرتها نحااو التطلااع، والتطااور، ونحااو إرتياااد المجتمعااات، باا
 . منابر التعليم األفضل، الذي يمي  األمم بعضها عن بعض ويرتقي بها

إن نةام التعليم عن بعد، ال يحتم تفرغ المتعلم للدراسة، بال عكات ذلاك     
تمامااا، فهااو يساااعد الفمااات الميتلفااة العاملااة أو غيرهااا، ماان ذوي الحاااالت 

اصة، في م اولة التعليم، خالل أوقات فراغهم، من غير إل امهم باالتوقيع الي
في قوائم الحضاور واإلنصاراف، فاالتعليم عان بعاد يصال الماتعلم فاي مكاناه، 
ولاايت عليااه مهمااة التنقاال الااي مواقااع التعلاايم، مهاال الماادار  والجامعااات 

 .وغيرها من مؤسسات التعليم األخرى 
ين التعلاايم عاان بعااد والتعلاايم التقلياادي، والتااي إن  اإلختالفااات األساسااية باا   

 :يتمتع التعليم عن بعد بالجان  اإليجابي منها، تتمهل في
يقااوم التعلاايم عاان بعااد علااى مفهااوم التعلاايم الااذاتي، والااذي ساانتطرق  -

 .إليه الحقًا في صفحات هذا الكتاب
يقوم التعليم عن بعد، علاى اساتيدام الوساائ  التكنولوجياة الحديهاة،  -

عمليااة التعليميااة، بميتلااف أنواعهاا، حساا  الموقاا  التعليمااي، فاي ال
 .ببديل للمعلم
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يااتم التعلاايم عاان بعااد فااي مناااى عاان المعلاام، أي تااأمين التباعااد بااين  -
 .المعلم والمتعلم أرناء عملية التعليم، مكانيًا وزمانياً 

يتم التعليم عن بعد في وجود مؤسسة، تقوم على التنةايم والتنساي   -
تعلمين والمعلمين، يشمل ذلك البرمجة الالزمة، توزيع بينها وبين الم

وإرسااال الكتاا  والتعيينااات للمتعلمااين، إعااداد اإلمتحانااات، اسااتيرا  
 .النتائج، وغير ذلك من المهام التعليمية ، التي ستتعرض لها الحقاً 
فااي ضااوء هااذه اإلختالفااات ظهاار كهياار ماان التعريفااات للتعلاايم عاان بعااد، 

 :نذكر منها ما يلي
 :عليم عن بعد هوالت

  اإلساتيدام الماانةم للوساائ  التكنولوجيااة، والمطبوعاات المعاادة إعاادادًا
التاي تاوفر قادرًا ماان التواصال باين المتعلماين والمعلام، وتعماال . ساليماً 

 . علي توفير حاجات المتعلمين الدراسية

    موقااااا  تعلماااااي تعليماااااي تحتااااال فياااااه مواقااااا  اإلتصاااااال والتواصااااال
لتلكت، والراديو، والتلفاز، والحاس  اآللاي، بالمطبوعات،والهواتف، وا

الااادور األساساااي فاااي التغلااا  علاااي  –واألجهااا ة السااالكية والالسااالكية 
عمليااة التباعااد بااين المتعلمااين والمعلاام، وتعماال علااي إتاحااة فرصااة 

 . التفاعل بينهما
   الااتعلم الااذي ال يلتقااي فيااه المعلاام والمااتعلم فااي قاعااة واحاادة، يتلقااى

المعلاام مباشاارة، باال ينفصااالن تمامااًا لمسااافات قااد أرناااءه المااتعلم ماان 
تصل  الف األميال، وهذا هو اإلختالف الجاوهري ماا باين التعلايم عان 
بعاااد والتعلااايم التقليااادي، ففاااي الااانم  األول، يمتلاااك الماااتعلم الحرياااة 
الكاملة في إختيار المكان وال مان، لم اولة عملية التعليم، كماا يمكناه 
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علام أو المشارف، والمؤسساة التعليمياة، وقات التواصل مع أقرانه، والم
 . ما شاء، وهو في بيته أو مقر عمله

   نوس من أنواس التعلايم المساتمر، متااح لكال مان يرغا  فاي اإلسات ادة
ماان التعلاايم، أو لماان أراد أن يكماال تعليمااه الااذي إنقطااع ولاام يسااتطع 
إبمالااه، أو لماان فاتتااه فرصااة التعلاايم ألي سااب  كااان، أو لماان منعتااه 

وفه لمواصلة تعليمه، نسبة لما يتيحاه التعلايم عان بعاد مان فارص ظر 
 . في اإلتصال، عبر األجه ة المتعددة والمتوافرة

   األساالوب الااذي يتلقااى فيااه المااتعلم دروسااه، بعياادًا عاان المعلاام فااي
معةم األوقات، معتمدًا في ذلاك علاي المطبوعاات، التاي تشاتمل علاي 

التعليميااااة، والوسااااائ  المقاااارر الدراسااااي، الصااااادرة عاااان المؤسسااااة 
 . التكنولوجية والمعينات األخرى 

   نةام يتمتع بالمرونة والحرية الآلزمتين، فاي إختياار ال ماان والمكاان
المناساابين للمااتعلم كااي يااتعلم، وبااذلك يعتباار باادياًل للتربيااة المباشاارة، 
التي يتم التعليم من خاللها في زمان ومكان محددين، ويعتماد التعلايم 

 . وسائل إتصال معينةعن بعد على 

 توصيل(delivery ) للمواد التعليمية أو التدريبية عبر وساي  تعليماي
، يشامل (  instruction electronically mediated)إلكتروناي

، (video tapes)وأشارطة الفياديو ،(satellites)أألقماار الصانا ية 
، والحاسااااابات، وتكنلوجياااااا (sound tapes)واألشاااارطة الصاااااوتية

أو غيرهااا ماان ( multi-media technology)المتعااددةالوسااائ  
 .الوسائ  المتاحة لنقل المعلومات
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  ن المااتعلم ماان خاللااه، أإلطااالس علااى ذلااك الاانم  التعليمااي الااذي يااتمك 
النةااام العااالمي ماان خااالل شاابكة اإلتصااال واألقمااار الصاانا ية، التااي 
ت، تطوق الكارة األرضاية، مماا يتايل للماتعلم اإلساتفادة مان المحاضارا

واللقاءات، والمناقشات، المتبادلة باين معاهاد التعلايم الجامعياة وغيار 
الجامعية، وذلك إلى جان  تعاون العلمااء فاي إجاراء األبحااث وتباادل 
األفكار، رغم إتساس المسافات وتباعدها، ولعل مجاال إجاراء العملياات 
الجراحيااة الممااار  اآلن عاان بعااد، والحصااول علااى الاادرجات العلميااة 

ا حاليًا، خير دليل على تلك اإلستفادة ومدى الحاجاة إلاى التعلايم العلي
 .عن بعد

  نما  تعليماي يقادم عنادما تفصال المساافات الطبيعياة، ماا باين المعلاام
والمااتعلم، خااالل حاادوث العمليااة التعليميااة، حيااث يسااتعاض بوسااائ  
التكنولوجيا مهال الصاوت، والصاورة، والمعلوماات، والماواد المطبوعاة، 

مليااة اإلتصااال التااي قااد تااتم وجهااًا لوجااه، لسااد الفجااوة فااي إضااافة لع
 . مجال توجيه المتعلم

  أسلوب لتقديم خدمة التعليم، ال يل م معها المتعلم بالحضور في نفت
المكااان وال مااان مااع المعلااام، وهااو مااا يميااا ه عاان التعلاايم التقليااادي، 
إساااتيدام نةاااام المراسااالة، التاااي تبعهاااا الباااث اإلذاعاااي مااان الرادياااو 

تلفاز، رم األشرطة الصوتية والمرئية، أما في الوقت الحاضر فيبرز وال
اإلنترناات كوسااي  إقتصااادي مؤهاال، لتطااوير مفهااوم نةااام التعلاايم عاان 
بعااد، وتحااديث عملياتااه واسااتيداماته، وماان راام تنااامي أهميتااه علااي 

 .مستوى األفراد والمجتمعات
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  كافاة ذلك الناوس مان التعلايم الاذي يغطاي ميتلاف صاور الدراساة، فاي
المستويات التعليمية، التي ال تيضاع فيهاا العملياة التعليمياة إلشاراف 
مسااتمر ومباشاار، ماان المعلاام أو الموجااه، فااي قاعااة الدراسااة، أو أي 
مكان أتياذ كموقاع لممارساة العملياة التعليمياة، لكنهاا تيضاع لتنةايم 
مسب  من المدرسة، أوالمعهد، أو الجامعة، أو المؤسسة، التاي تقاوم 

 .برامج التعليم عن بعدبتنفيذ 
  طريقاااااة لنشااااارالمعرفة باااااين المتعلماااااين، بهااااادف إبتسااااااب المهاااااارات

المعرفياااااة، والمهاااااارات الحياتياااااة عااااان طريااااا  إساااااتيدام الوساااااائ  
 .التكنولوجية المتعددة

  ذلك النةام الذي يقوم بت وياد المتعلماين غيار المساجلين فاي الكلياات
حااق بهاا، بالوساائل والمعاهد الجامعياة،ممن لام تاتل لهام فرصاة اإللت

والوسائ  التعليمية،  التي تساعدهم في الحصول على نفات الفارص 
 . التعليمية المتاحة، لغيرهم من المتعلمين المنتسبين إليها

  ،نوس من أنواس التعليم، الذي اتيذ فيه المتعلم التعلم الاذاتي نهجاًا لاه
أي يعتمااااد علااااي نفسااااه فااااي عمليااااة الااااتعلم ماااان المصااااادر العلميااااة 

ميتلفاااة، حسااا  تيصصاااه، مساااتعينًا فاااي ذلاااك باساااتيدام وساااائ  ال
 .تكنولوجيا التعليم المتاحة

  ذلك النوس أو النةاام مان التعلايم، الاذي يقادم فارص تعليمياة وتدريبياة
إلااى المااتعلم، دون إشااراف مباشاار ماان المعلاام، ودون اإللتاا ام بوقاات 
ومكاااان محااادد، لمااان لااام يساااتطع إساااتكمال، أو يعيقاااه العمااال، عااان 

تةام في التعليم النةامي، ويعتبر بادياًل للتعلايم التقليادي أو مكمااًل اإلن
لااه، ويااتم تحاات إشااراف مؤسسااة تعليميااة مساامولة عاان إعااداد المااواد 
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التعليمياااة، واألدوات الالزماااة للاااتعلم الفاااردي، إعتماااادًا علاااى وساااائ  
الهااااتف، والراديااو، والتلف ياااون، والفاااابت، : تكنولوجيااة عديااادة، مهاال

لكمبيااوتر، واإلنترناات، والفيااديو التفاااعلي، التااي يمكاان أن والااتلكت، وا
تساااااعد فااااي اإلتصااااال ذي اإلتجاااااهين بااااين المااااتعلم وعضااااو هيمااااة 

 . التدريت

يؤكاد هاذا التعريا  األخيار، عادة خصاائ  يتمتاع بهاا نةاام التعلايم عان 
 (م2117إبرابيم : ) بعد، نذكر منها ما يلي

تها ، وعملياتهاااااا، يعتبااااار نةاماااااًا أو منةوماااااة تعليمياااااة لهاااااا مااااادخال  -
وميرجاتهااا، بحيااث يعماال هااذا النااوس ماان الااتعلم لتحقياا  أهااداف هااذه 

 .المنةومة
ال يشتر  تواجد المتعلم في فصل دراسي على عكات التعلايم التقليادي،  -

فليست هنال مواجهة بينهماا، حياث تفصال بينهماا مساافات مكانياة قاد 
 .تكون بعيدة

ليميااة، تكااون مساامولة أهميااة اإلشااراف والتيطااي  ماان قباال مؤسسااة تع -
مساامولية كاملااة، عاان تحقياا  أهااداف هااذا النةااام، والتسااجيل،  وإعااداد 
المواد التعليمية، والدليل، لسهولة إتمام عملية التعلم، وكذا تقويم ناتج 

 .التعلم
يعااد تعلمااًا ذاتياااًا، يعتمااد علاااى نشااا  المااتعلم الفاااردي، وعلااى قدراتاااه،  -

 .واستعداداته للتعلم
 :م الوسائ  التكنولوجية، مهليعتمد على إستيدا -
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، والحاسوب واإلنترنت، والبريد اإللكتروني، (الراديو والتلف يون )اإلذاعة 
، والقنوات الفضائية، واألقمار interactive videoوالفيديو التفاعلي 

 .video conferenceالصنا ية، ومؤتمرات الفيديو 
ال ذي اإلنجااهين  يحاول توفير الوسائ  التكنولوجية، التي تاوفر اإلتصا -

 .بين المعلم والمتعلم
فاي العمال، أو فاي أماابن : يصل إلى المتعلم في أي مكاان يتواجاد فياه -

 .نائية
إذا توافرت فرص المقابلة، يمكان للماتعلم مقابلاة عضاو هيماة التادريت  -

 للمناقشة والحوار، في شكل لقاءات غير دورية،

ا  المااااواد تعتباااار المؤسسااااة التعليميااااة، مساااامولة عاااان تصااااميم وإنتاااا -
التعليميااة، والمقااررات الدراسااية، التااي تكااون فااي صااورة مااواد مطبوعااة، 
بالموديوالت التعليمية، والكت ، والحقائ  التعليمية، والمواد المساموعة 

عبااار الشااابكة  webوالمرئياااة، وبرمجياااات الحاساااوب، وتصاااميم مواقاااع 
مااا ، لتسااهيل مهمااة التعلاايم الااذاتي ك( اإلنترناات)العالميااة للمعلومااات 
 .أشرنا لذلك مسبقاً 

 .يلبي إحتياجات األفراد التعليمية والمهنية واإلجتما ية -
 .ال يلت م بأعمار معينة للدارسين وال يمي  بين البنين والبنات -
 

 التعلم الذاتي : رانياً 
في هذا النم  من التعلم، يعتمد المتعلم إعتمادًا شبه كامل علي نفساه ، 

ول، أو المعااارف، أو المهااارات الجدياادة، فااي ساابيل تعلمااه أنواعااًا ماان الساال
بمعناااااى  خااااار يصااااابل الماااااتعلم هاااااو المساااااؤول األول عااااان تعلااااايم نفساااااه 

فيتحاتم علااى الماتعلم، اإلنغمااا  فاي الباارامج، واألنشاطة التعليميااة، .بنفساه،
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بشااكل تاادريجي، كااي يااتمكن ماان معرفااة القاارارات التربويااة والتعليميااة، التااي 
صين التربويين  في المنها  الدراسي، بما خ ط  لها، من قبل اليبراء والميت

يحويه من وحدات دراسية ميتلفاة، وأنشاطة تعليمياة، ليتباين ويكتشاف عادم 
مناسبة بعضها، أو صعوبتها من حيث عدم مواببتها لقدراته العقلية، حس  
الفماااة العمرياااة، ومرحلاااة النمو،حياااث يتعاااذر فهمهاااا، واساااتيعابها ومااان رااام 

ول المتعلم في المجاال النشااطي، الاذي يسااعده يؤدي ذلك إلى دخ. تنفيذها
فاااي تطاااوير قدراتاااه كاااي ياااتلمت الحقاااائ ، واساااتحداث الطرائااا  المتعاااددة، 
والمحاوالت الجادة، في الوصول للمعرفة السليمة لمحتاوى الماادة الدراساية، 
وماااان راااام العماااال علااااي تطبيقهااااا، ممااااا ياااادعم دوره المهاااااري، فااااي تفهاااام 

وطة به، وبذلك يوفر للمعلام، الوقات، والجهاد، المسؤوليات، والمتطلبات المن
الذي كان سيقضيه في سبيل توفير، وإيصال، المعرفة للمتعلم، على حساب 

ياااؤدي مهااال هاااذا الااانم  مااان . مهاماااه األخااارى، ومتطلباااات عملاااه الكهيااارة
الممارسااات التعليميااة، إلااى مساااعدة المااتعلم فااي الحصااول علااى البيانااات، 

التعليمية بين يديه، من المصاادر المتاحاة فاي  والمعلومات الالزمة، للمهمة
بيمتااه التعليميااة، وفااي محااي  المجتمااع اليااارجي، والتااي تمكنااه ماان إتقااان 
إساااتيدام األجهااا ة، والتقنياااات المسااااعدة، مااان الحصاااول علاااى المعلوماااات 
الالزمة، كما تمكنه في ذات الوقت، من صياغة التقارير العلمية ألي ظااهرة 

هاذه الحاال يعفاي الماتعلم  معلماه، مان البياام  بادوره  وفاي.  يقوم بدراستها
التقلياادي المعااروف، فااي العمليااة التعليميااة، ليقااوم باادور المشاارف والموجااه 

 . والمرشد والمساعد للمتعلم في عملية تعلمه
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هنالااك أشااياء يجاا  توافرهااا لاادى المااتعلم، تعماال علااى مساااعدته فااي 
 :يليالبيام بمهام التعلم الذاتي نذكر منها ما 

 تحديد األهداف التعليمية: 
إن لكل عملية تعليمياة هادفًا ترماي إلاى بلوغاه، بصاورة واضاحة جلياة،      

تساعده في ترتي  مواقفاه التعليمياة، حتاى يتسانى لاه الوصاول إلاى غايتاه، 
ومن أهم األهداف التي ينبغي أن يهدف لهاا المتعلم،إبتسااب . وبلوغ أهدافه

، التي تساعده كهيرًا فاي تحمال مساموليته فاي  مهارات وعادات التعلم الذاتي
متابعاااة تعلااايم نفساااه، حتاااي يتسااانى لاااه أمااار الموابباااة لمجرياااات األحاااداث 
العالمياة، التاي تتجادد جاراء تفجار المعرفاة المتواصال، وباذلك يساتطيع خلاا  

 . وسيلة داعمة للتعليم المستمر أو التعليم مدى الحياة
 (م1999السيد : ) ي فيما يليأوج  محمود السيد أهداف التعلم الذات

 .إبتساب مهارات وعادات التعلم المستمر -
 .تحمل الفرد مسمولية تعليم نفسه بنفسه -
 .المساهمة في عملية التجديد الذاتي للمجتمع -
 .بناء مجتمع دائم التعلم -
 .تحقي  التربية المستمرة مدى الحياة -
 .تمكن الفرد من متابعة التفجر المعرفي العالمي -
أ التربية الذاتية من خالل ت ويد الفرد بالوسائل واألدوات التي تحقي  مبد -

 .تمكنه من تعليم نفسه خالل حياته بأبملها
 .إبتساب إتجاهات جديدة نحو التعلم الدائم -
 .جعل المتعلم قادرًا على توظي  المعارف والحقائ  التي تعلمها -
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توظي  المهارات التي ابتسبها المتعلم، للوصول إلى أسمى ما  -
 .يمكن أن تصل إليه طاقاته

رغااام إعتمااااد الماااتعلم علاااي نفساااه فاااي الاااتعلم، إال  أن  ذلاااك ال يعناااي 
إنفصاااله واسااتغنااله تمامااًا عاان المعلاام، الااذي يمهاال لااه السااند القااوي عنااد 
اإلستشاااارة واإلرشااااد وقااات الحاجاااة، تحااات مةلاااة متطلباااات، وأسااات الاااتعلم 

كنااه ماان اإلنطااالق نحااو يمهاال هااذا الاادعم للمااتعلم قاعاادة صاالبه، تم. الااذاتي
 فااق أرحا  فاي الااتعلم، وتساوقه إلاي مرحلاة متجااددة، ومتطاورة، فاي ساابيل 
إبتساااب المعرفااة، وتياار  بااه ماان قوقعااة التعلاايم التقلياادي المقياادة لحريااة 

إن  المياااار  إذن، هااااو تبنااااي . الااااتعلم، إلرتياااااد مسااااالك المعرفااااة واإلبااااداس
ا أن نمضاي بتعليمناا إلااى إساتراتيجية الاتعلم الاذاتي، التااي يمكان عان طريقهاا

األمااام، ونحاارره ماان باارارن الاانم  التقلياادي فااي التعلاايم، الااذي دائمااًا مااا ياا   
 .باألمم  في ذيل القائمة

 

 اإلستعداد: 
هو أن يكون الفارد الماتعلم قاد وصال درجاة مان النضاج، الاذي يتمهال 
في التغيرات البيولوجية، والفسيولوجية، وما لها من وظاائف، نتيجاة تكويناه 

وبماا أن النضاج صاادر . الوراري، دون إحتياجه لتمرين أو تدري  أو متابعاة
عن العوامل الورارية ،بما أشرنا، فهوال يحتا  إلى جهود خارجية تساعد في 
تحبيقااه، ألنااه لاايت فااي إسااتطاعة المااتعلم أن يساارس، أو يبطااة أو يوقاا ، 

ول الفارد طالما األمر كذلك فإنه ليت من المساتح  أن يحاا. مهل هذا النمو
المتعلم، أو الجهات التي يهمها أمار الاتعلم الاذاتي، أن تنفا  الماال، وتهادر 
الوقاات، فااي مسااائل لاان يجنااي منهااا الفاارد المااتعلم شاايمًا، إذا لاام يكاان فااي 
مستوى النضج الذي يمكنه من ممارسة تعليم نفسه ذاتيًا، وذلك بأن تصبل 
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تلفاة، لتحقيا  معاارف أو له القدرة الكاملاة فاي إساتيدام طرائا  التعلايم المي
مهاااارات، أي أن يكاااون قاااادرًا علاااى تعلمهاااا، أو تتاااوافر لدياااه القابلياااة كاااي 

ويشااامل النضاااج أيضاااًا، النضاااج العقلاااي، . يتعلمهاااا، لبلاااوغ أهاااداف الاااتعلم
واإلجتماعي، والعاطفي، واإلنفعالي،الذي يتفاوت من شي  آلخر ، ويعتبار 

وتااتم كفاااءة . ى الفاارد المااتعلمذلااك معيااارًا لساارعة، وجااودة الااتعلم الااذاتي لااد
الاااتعلم، متاااى ماااا بلااا  الماااتعلم المساااتوى المطلاااوب مااان النضاااج فاااي هاااذه 

إن  قاادرة الفاارد علااى الااتعلم، يجاا  أن . المجاااالت، التااي تؤهلااه للااتعلم الااذاتي
تصااحبها الرةباة األبيادة مان قبلاه، نحاو الاتعلم، حياث تتولاد فياه الدافعيااة، 

 .ابته للتعلم ذاتياً في مستوى يشعل حماسه، ويؤكد إستج
لكي تمضي مسايرة الاتعلم الاذاتي قادمًا علاى الوجاه األبمال، يجا  أن 
تتااوافر بعااض العواماال الداخليااة فااي شيصااية المااتعلم، وبعااض الممارسااات، 
التي تساعد في تكوين جوان  تلك الشيصيه، والتي تعتبر عاماًل هاماًا، فاي 

 :  لعوامل ما يليبلورة عمليات نجاح التعلم الذاتي، ومن بين تلك ا

 الدافعية : 

حالاة داخلياة لادى الماتعلم ،تساتهير سالوكه )عرفهاالدكتور محمود السيد 
، (م1999السايد .()وتعمل على إستمراره وتوجيهه نحو تحقي  هدف معاين 

تسهم الدافعياة فاي دفاع الماتعلم نحاو أهاداف محاددة، يعمال جاهادًا لبلوغهاا 
ث ماا لام تتاوافر فياه الدافعياة الكاملاة، بناتج لعملية التعلم، فالتعلم لان يحاد

أي الرةبة المتولدة التي تدفع به إلى األمام، والتي بغيرها لن يتحقا  الاتعلم 
 .الذاتي المنشود، لدى المتعلم

يمكننا أن نصنف الدافعية إلى رالرة أنواس من حيث فاعليتهاا، وأررهاا 
 :على عملية النعلم لدى المتعلم
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 :أوالً 
 :الدافعية الواربة

هي ذلك النوس من الرةبة الورابة في التعلم، التي تدفع باالمتعلم دفعاًا 
بما أنهاا تمهال نوعاًا متجاددًا مان الدافعياة . قويًا، نحو بلوغ أهدافه التعليمية

طوال فتارة الاتعلم، التاي يقتضاي أن يماار  الماتعلم فاي نطاقهاا ذروة قدراتاه 
ن ي ةهار فيهاا الماتعلم كال التعلمية، فهي تعتبر أرضاًا خصابًة لاذلك، ينبغاي أ

ما يجو  بداخله مان الرةباات، والطموحاات، والمياول، والمهاارات، الالزماة 
لتحريك محاور التعلم التي يتمتع بهاا، ومان رام إخراجهاا فاي شاكل إباداعات 
مهارياااة ساااليمة، تقاااوده إلاااي الوجهاااة الصاااحيحة، فاااي ميتلاااف نشااااطاته 

 . ة التعلمالحياتية، له ولمجتمعه، كميرجات أساسية لعملي
تعتبار الدافعياة الواربااة وقاودًا للاتعلم الااذاتي إذا ماا أحسان إسااتيدامها 
فاي حينهااا، فاإلنجاازات التااي يحققهاا المااتعلم مان خاللهااا، تشاهد علااى أنهااا 
راااروة قيماااة فاااي مجاااال العلاااوم الميتلفاااة، ينبناااي عليهاااا المساااار الصاااحيل، 

 .ستقبليةوالتيطي  السليم، إلعادة صياغة البرامج التعليمية الم
يااأتي هنااا دور المااتعلم المتعلاا  بإخماااد جااذوة هااذه الدافعيااة الواربااة، 
أوتفعيلهااا وإشاااعالها، ماان منطلااا  عاادم إساااتجابته أوإسااتجابته للاااتعلم، بماااا 

 .يمتلكه من إستجابات إيجابية محف ة
 :رانياً 

 :الدافعية الفاترة
تاداد هي ذلك النوس من الدافعية الذي تيباو نااره، ويقال أوارهاا، ماع إم

وقاات الااتعلم، نساابة لمااا يصاااح  ذلااك ماان عواماال خارجيااة مااؤررة، ساالبًا، 
يسااتجي  لهااا المااتعلم، وينفلاات تبعااًا لااذلك، ماان واقااع الااتعلم الااذي يمارسااه، 
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تسااتمر فاعليااة هااذه الدافعيااة فااي التاادني مااا لاام يعمااد . وينشااغل بمااا سااواه
عاته، فيدفع المتعلم لتغيير سلوكه التعلمي، والعمل على تجديد رةباته، وتطل

 . بنفسه في نطاق الدافعية الواربة
إن  التساق  في نةام التعليم عن بعد، تبدأ خطواتاه مان هاذه الحبباة، 
حببة الدافعياة الفااترة، والتاي كهيارًا ماا تتناامى أعاداد الساواق  فيهاا، وتتبادد 

 .من جراء ذلك  مال المتعلمين التعليمية والمادية على حد سواء
تقوقاااع فاااي هاااذا الناااوس مااان الدافعياااة، ال يتاااأتى إال  إن  الميااار  مااان ال

باتباااس الوسااائل والطاارق، التااي تساااعد فااي تيطااي الحااواج ، بتفعياال دور 
 .المتعلم أو المؤسسة التعليمية، كدور داعم في عملية التعلم الذاتي

 :رالهاً 
 :الدافعية الواصلة

ى هي ذلك النوس من الدافعية الاذي يتواصال فاي نماوه اإليجاابي، بيطا
رابتااة، تاادعو المااتعلم ألن يكااون ملت مااًا وصااادقًا مااع نفسااه، أرناااء عمليااة 
التعلم، ال مجال لديه للضاجر أوالتكاسال، يتوغال ويتفاعال فاي خضام الاتعلم، 

 .ويتحرل من موق  تعلمي آلخر بصورة مرتبة
فهااي  -الدافعيااة الواقعيااة -يمكننااا أن نساامي هااذا النااوس ماان الدافعيااة

فينبغاي مان الماتعلم الحفااظ علاى . ال يتعاالى لهيبهااوساطية ال تيباو نارهاا و 
رةباته المت نة ، فال ينجرف إنجرافاً أعمى نحو الييو  الواهمة الواهناة، وال 
يتقوقااع، تاركااًا وراء ظهااره، التطلعااات واإلبتكااارات التااي ينبنااي عليهااا نتااا  

 .  التعلم الذاتي
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 اليبرات السابقة: 
إلستعداد، فهي تهيء الفارد الماتعلم تساعد اليبرات السابقة في بناء ا

للتعلم، وتسهل علياه المضايء قادمًا، فاي بلاوغ األهاداف المرساومة للعملياة 
تمهاال اليباارات السااابقة، القاعاادة الصاالبة لعنطااالق بااالمتعلم فااي . التعلميااة 

مجاااالت المعرفااة، بمااا تحويااه ماان ماادخرات معرفيااة ترابميااة راارة، تااتم عاان 
كيكهااا، وتركيبهااا، فااي قالاا  هندسااي يتماشااى، طريقهااا بلااورة المعااارف، وتف

ويتواباا ، ماااع المحتااوى الدراساااي المساااتهدف، والااذي غالباااًا مااا يقاااود إلاااى 
ويمكااان أن تعمااال . اإلبتكااار والتجدياااد، وهاااو سااامة مااان سااامات نااااتج الاااتعلم

ل اليباارات الساابقة عمليااة الااتعلم،  اليبارات السااابقة فاي إتجاااهين، فقااد تساه 
المتعلم يمتلك اإلهتمام اإليجابي نحاو الاتعلم، كماا  في حالة ما إذا كان الفرد

أنها قد تعي  عملية التعلم إذا كان لديه إتجاه سلبي نحو التعلم، لكن وبرغم 
 . ذلك تعتبر اليبرات السابقة شرطًا للتعلم الذاتي الفع ال

 اإلنفعاالت 

يعااد أإلنفعااال لاادى المااتعلم، خروجااًا عاان نماا  الساالول العااادي الااذي 
شيصاايته فااي مساايرة حياتااه المعتااادة، ماان غياار التااأرر بااأي ماان تتمياا  بااه 

والساؤال . العوامل المحيطة به، أو الناتجة، كسلول ورد فعل، لنشا  قاام باه
 :    الذي يطرح نفسه هو

 هل تدفع اإلنفعاالت التعلم الذاتي أم تعوقه؟  
 :أوالً 

عناااد ممارساااة عملياااة الاااتعلم الاااذاتي، بواساااطة الماااتعلم، فإناااه ومااان 
طبيعي يحتا  إلي الهدوء التام، وعدم التشويش، واإلزعا ، والصاي ، لاذا ال

فهو غالباًا ماا يقصاد أألماابن الهادئاة، لياتمكن مان اليلاو إلاى نفساه، حتاى 
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يساااتطيع أن يقاااوم بإعماااال تفكياااره فاااي إستقصااااء المعلوماااة والمعرفاااة، كاااي 
نفعااالت، إن الهادوء يبعاد الماتعلم عان إراارة اإل . يتمكن من تعليم نفسه ذاتياً 

التي غالبًا ما تحول بينه وبين اهتماماته وأنشاطته، المتعلقاة باالتعلم، وتا   
به في دوامة من الفوضى، والقل ، واإلرتبال، وبذلك تعمل علاى إبعااده عان 

 .جو التعلم الذاتي الفع ال، والتحصيل المطلوب
ة مان هااذا المنطلاا  يمكننااا القااول، باأن  اإلنفعاااالت تعتباار عائقااًا لعملياا
الاتعلم الاذاتي، وأن الماتعلم ساوف يهادر وقتاًا رميناًا مان جاراء عادم التركيا ، 

 .واإلنفالت المستمر، وبهذا يصبل ناتج التعلم ضعيفًا وغير فع ال
 :رانياً 

ماان زاويااة أخاارى، ياارى بعااض التربااويين، أنااه ماان الضااروري أن يااالزم 
عاان عمليااة الااتعلم إنفعااال فااي كاال خطواتااه، إذ أنهاام يعتباارون الااتعلم  بااارة 

تحمال إشااارات اإلرااارة والتقلاا ، فااي خضام تفكياار متواصاال ال يتوقاا ، يحماال 
إشارات النجاح، والنصار، ونشاوة بلاوغ األهاداف، كماا أناه قاد يحمال إشاارات 
الييبة واإلبتآب، وعدم الرضاء عند الفشل، وقاد تحادد هاذي المواقا  مادى 

، وتتوافرالرةبة فاي شدة اإلنفعال ورورته، ففي المتعلم يتوافر ح  اإلستطالس
الوصول إلى المعرفة، كما يتوافر القل ، والشك، وحااالت الضاي ، والكفااح، 
ويتوافر اليأ ، وخيبة األمل، كما تتاوافر نشاوة النجااح، وتتوارا  التطلعاات، 

 .وروح التجديد، واإلبداس
 :رالهاً 

نيار  مان الاارأيين الماذكورين بااأن اإلنفعااالت، تعتبار أماارًا يسااعد فااي 
عملية التعلم الذاتي، إذا ماا كانات فاي قاوة ال تاؤرر أو تيال بأساتجابات دفع 

المتعلم للتعلم، بحياث تمكناه مان المضاي فاي عملياة تعلماه الاذاتي بساهولة 
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ويساار، يعنااي ذلااك أن الوسااطية فااي حركااة وبيمنااة اإلنفعاااالت فااي الاااتعلم 
 .الذاتي، تعتبر ذات أهمية كبيرة

خاار، إذ أنهااا أماار ينااتج عاان تتسااع فاعليااة اإلنفعاااالت ماان موقاا  آل
سلول الفرد المتعلم، بحسا  ماا يتعارض إلياة مان إيجابياات، وسالبيات، فاي 
 .مسيرة حياته، بما تشتمل عليه من أنشطة تيتلف في شكلها ومضمونها

  اإلستعداد النفسي: 
طالمااا أن عمليااة الااتعلم الااذاتي تتعلاا  تعلقااًا تامااًا بااالمتعلم، ويعتمااد 

وجاا  أن يتمتااع المااتعلم بنضااج الجاناا  النفسااي نجاحهااا أو فشاالها عليااه، 
لديااه، أي تااوافره، وحشااوه بالرةبااات واإلنفعاااالت اإليجابيااة، وترتيبااه ترتيبااا 
يالئااام ويتنااااغم ماااع مجرياااات أحاااداث الاااتعلم الاااذاتي، أي أن يكاااون الماااتعلم 
مدركا، ووا يًا، لما يريد اليوض فيه، ومهيًأ نفسيًا لعنغما  في مجريات، 

 .عليم الذاتيومتطلبات الت
إن اإلسااتعداد النفسااي السااليم، يجعاال المااتعلم أبهاار رقااة بتفسااه، فااي 
تناوله تنفيذ برامج التعلم الذاتي المناطة بتعلمه، كما يمهل دافعًا بناًء له في 
تحصيله المعرفاي والتعلماي، بصافة عاماة، وهاو مادعاة للولاو  فاي سااحات 

وهو ما يادفع باالمتعلم ألن  التقصي، وإدرال الحقائ ، في تأن  وربات تامين،
 . يستفيد من وقته، المتاح للتعلم، فائدة  كاملة

 الجان  الهقافي: 
تعرض كهير من العلماء التربويين لمفهاوم الهقافاة وتوصال معةمهام إلاى 

 :أن الهقافة هي
 "شكل منةم للتفاهم الجمعي المتعارف عليه يأخذه اليلف عن السلف" 

 :بما أنها



 
 

311 
 

الحياااة، التااي طورهااا النااا  فااي المجتمااع، وتعنااي تمهاال جميااع طرائاا  " 
بذلك طريقة الحياة المشتركة برمتها، لدى شع  معين، بما فيها طرقهم فاي 
التفكياار، والتصاارف، ومااهلهم العليااا، كمااا يعباار عنهااا فااي الاادين، والقااانون، 
واللغااة، والفاان، والعاارف، والتقاليااد، وتشاامل كااذلك المنتجااات الماديااة، مهاال 

 (.م1997مرسي .")مالبت، واألدواتالمنازل، وال
أما الشي  المهبف، فهو ذلك الفرد الذي يمساك مان كال، أو معةام 
مجاالت المعرفة، بطرف، حتى يتمكن مان اإلدالء بادلوه، إذا ماا أساتهير أمار  
مااا، أو طاارح إلبااداء الاارأي أو الممارسااة، وتعلااو درجااة المهبااف كلمااا كااان 

ذي يساااتطيع تقلياا  األمااور بكااال إلمامااه ماان العلااوم أببااار ومااؤرر، وهااو الاا
 .  سهولة ويسر، واجتياز كل المسافات التي تبدو صعبة، لغيره من النا 

يعاادالجان  الهقااافي ماان أهاام جواناا  اإلسااتعداد للااتعلم الااذاتي، إذ أنااه 
بلمااا كااان المااتعلم ذو رقافااة عاليااة، كلمااا سااهل أماار تعلمااه ذاتيااًا، ذلااك ألن 

، بمااا تتضاامنه ماان خباارات سااابقة فااي الهقافااة تمهاال قاعاادة صاالبة لعنطااالق
مجااالت حيااة الماتعلم الميتلفاة، التااي تعتبار ركيا ة، وذخيارة، تساهم إسااهامًا 

 . ببيرًا في التوصل إلي المعرفة، وترتي  عناصر التعلم
       

 الجان  اإلجتماعي: 
الشعور بحاجات المجتمع لدى المتعلم، ي يد مان دافعيتاه تجااه الاتعلم 

ك الحاجات، بصفته أحد أفاراد المجتماع، وهاو يعتبار أول في سبيل تحقي  تل
يعد المتعلم ج ءًا ال يتجا أ مان المجتماع، الاذي يسااهم . المستفيدين من ذلك

مساهمة كبيرة في تعديل سلوكه، وكما يتف  كهير مان الترباويين، فاإن الفارد 
أي ج ء من جماعة ينتمي إليهاا، وهاو فاي نفات الوقات " نحن"هو ج ء من 

وعليااه فااإن  تنشاامة األفااراد تنااتج أنماطااًا إجتما يااة، بمااا تتيحااه . تفااردةم" أناا"
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لهااام مااان سااابل الاااتعلم، فهاااي تماااد الفااارد بالتوقعاااات والطموحاااات ووساااائل 
تحبيقهاااا، التاااي يقبلهاااا أعضااااء المجتماااع، كماااا أن  التنشااامة اإلجتما ياااة، 
تساعد الفرد علاي اإليفااء بحاجاات المجتماع الاذي يعايش فياه، كابعض مان 

مااه نحااوه، بإعتبااار ذلااك مااردودًا للقاادرات والطاقااات التااي منحااه إياهااا، إلت ا
 .وتصبل بذلك دافعًا للتعلم

 :    تعريفات
 : فيما يلي نسرد بعضًا من تعريفات التعلم الذاتي

  ،هاااو النشاااا  التعلماااي الاااذي يقاااوم باااه الماااتعلم مااادفوعًا برغبتاااه الذاتياااة
مكاناتااااه، وقدراتااااه، وإقتناعااااه  الااااداخلي، بهاااادف تنميااااة إسااااتعداداته، وإ

مساااتجيبًالميوله، وإهتماماتاااه، بماااا يحقااا  تنمياااة شيصااايته وتكاملهاااا، 
والتفاعل النااجل ماع مجتمعاه، عان طريا  اإلعتمااد علاى نفساه، والهقاة 

 . بقدراته، في عملية التعليم والتعلم
  هااو األساالوب الااذي يقااوم فيااه الفاارد، بااالمرور بنفسااه، علااى العمليااات

بتساب المعلومات والمهارات، بحياث ينتقال محاور التعليمية الميتلفة، ال 
اإلهتمام من المعلم إلى المتعلم، فالمتعلم هو الذي يقرر متى وأين يبدأ،  
ومتااااى ينتهااااي، وأي الوسااااائل والباااادائل ييتااااار، وماااان راااام يصاااابل هااااو 
المساااؤول عااان تعلماااه وعااان صاااناعة تقدماااه الهقاااافي والمعرفاااي، وعااان 

 . النتائج والقرارات التي يتيذها

 تهيماااة الموقااا  التعليماااي وعناصاااره ومكوناتاااه، علاااى النحاااو الاااذي  هاااو
يستهير دوافع الفرد إلى التعلم، وي يد من قدرته في اإلعتماد علاى نفساه 
في تعل ماه، متفااعاًل ماع مصاادر اليبارة حولاه، وياوفر لاه قادرًا أببار مان 
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المشااركة فاي إختيااار ماادة تعلمااه، ويعيناه علاى إبتساااب مهاارات الااتعلم 
 . اتي، والقدرة على تقويم مدى تقدمه نحو تحقي  أهدافهالذ

   هااو مجموعااة العمليااات التااي تساااعد علااى تحسااين التعلاايم، عاان طرياا
تأبيااد ذاتيااة األفااراد، ماان خااالل باارامج تعليميااة معينااة، تعماال علااى خلاا  

 . إتجاهات ومهارات ضرورية، لدى المعلم والمتعلم على السواء

 علم بتعلايم نفساه بنفساه، مساتيدمًا أساالي  العملية التي يقوم فيهاا المات
التعلاايم المباارمج، أو أي مااواد أخااارى، أو مصااادر تعلاام ذاتيااة، لتحقيااا  

 . أهداف واضحة، دون عون مباشر من المعلم

  هو نةام تعليمي ييسر للمتعلم البيام بدراساة ييتارهاا، متحاررًا مان قياود
 . لتعليميال مان والمكان واإللت امات، التي يتطلبها النةام ا

  هو األسالوب الاذي ييتاار فياه الماتعلم األنشاطة والمهاام التعليمياة التاي
 . تساعده في تحقي  األهداف

 : م1977( ع ي  حنا)في هذا السياق أورد داالد
إن  مفابيم التعلم الذاتي، تؤكد على ذاتية المتعلم في الاتعلم، بياد أن  )

الكاملاة والمطلقاة لعمال مااا الماتعلم فاي الاتعلم الااذاتي، لان تكاون لاه الحريااة 
يريد، بل البد من ضب  وإرشاد وتوجيه البيمة التعليمية، والمواق  التعليمياة 
التعلميااة، بحيااث تااتالءم مااع طبيعااة واسااتعداد وقاادرات المااتعلم علااى الااتعلم، 
وتستند هذه المقولة إلي أن  جميع المتعلمين هم بحاجة ماسة إلاي إبتسااب 

ليواصلوا الاتعلم مادى الحيااة، أي أن ياتعلم الماتعلم القدرة على التعلم الذاتي 
بي  يتعلم، أهم من أن يتعلم الحقائ  المج أة والمحددة، ألنه إذا تعلم كي  
 (.يتعلم فإنه يستطيع أن يصل إلى الحقائ  والمعارف في أي زمان ومكان

 (م1999)وأورد الدكتور محمود السيد
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ماااتعلم وجهاااًا لوجاااه أماااام إن  الاااتعلم الاااذاتي، طريقاااة تربوياااة تضاااع ال)
نفسه، وأمام المعرفة والحيااة، وتجعلاه يحات بالقادرة علاى تحساين حاضاره، 
ورسم مالمل مستقبله العلمي، والفكري، وتقوده إلاى الاتعلم داخال المدرساة، 
بما ياتعلم خارجهاا، ويغادو الماتعلم صاانع تقدماه الهقاافي، والفكاري، لاذا يعاد 

  ماااع التغيااارات العلمياااة والتكنولوجياااة الاااتعلم الاااذاتي طريقاااة فعالاااة، للتكيااا
 :ومما يبرر هذا الرأي. المتسارعة

إن  قاادرة اإلنسااان علااى الااتعلم غياار محاادودة، فااي أي زمااان ومكااان، لااذا  -
ينبغي إستهمار هذه القدرة في الاتعلم لتحقيا  تعلام فع اال يحقا  األهاداف 

 .المرغوبة
لم وطرائقهاا الحالياة، إن  العالم يشهد ترابمًا معرفيًا ال تستو به نةام الاتع -

األماار الااذي يفتاارض وجااود إسااتراتيجية تربويااة بعياادة الماادى تسااعى إلااى 
تمكااين المااتعلم ماان إتقااان مهااارات الااتعلم الااذاتي، أي تمكاان المااتعلم ماان 

 .بياية التعلم وف  قدراته واستعداداته مدى الحياة
ن األفراد من تنمية أنفسهم باساتمرار، بحيا - ث تغادو إن  التعلم الذاتي، يمك 

هااذه التنميااة حبيقااة واقعااة، يعيشااها فااي كاال مكااان، فااي المناا ل، فااي 
لاااذا يطالااا  المرباااون . العمااال، فاااي الحديقاااة، فاااي المكتباااة، فاااي الناااادي

المعاصااارون المدرساااة، باااأن ال يقتصااار دورهاااا علاااى تلقاااين المعاااارف، 
والحقاااائ ، بااال أن يمتاااد ليشااامل تعلااايم المتعلماااين، المهاااارات الالزماااة، 

 . (البيام بتعليم أنفسهم ذاتيًا، داخل المدرسة وخارجهالتمكينهم من 
نيل  من ذلك إلى أن  نم  وأسلوب التعلم الذاتي، يجعل الماتعلم 
مسؤواًل مسؤولية كاملاة عان نتلامج تعلماه، وتوظيفهاا فاي بلاوغ أهدافاه، 
بما تحصل عليه من مهارات ومعارف، وبالقدر الذي إستفاده من المعلام 
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ه والمساعدة، في ترتيبه ليطوات التعلم الاذاتي التاي من اإلرشاد والتوجي
 .تبناها

 : أهمية التعلم الذاتي
لم تعد المدرسة الجهة التي يمكن أن يسند إليها دعم المتعلم، وتبناي 
تعليمه، بالطريقة النمطية التي نعيشها اليوم، في وس  هاذا الا خم المعرفاي 

م المتجاددة باساتمرار، بماا المتدف ، وذلك لقصورها في تلبيبة حاجات المتعل
تتمتااع بااه ماان إمكانااات ضااعيفة، تتعلاا  بكافااة متطلبااات العمليااة التعليميااة 
والتربوية أباديميًا وفنيًا ومالياًا، مقارناة باالكم الهائال مان حاجاات المتعلماين 
قباال وأرناااء عمليااة الااتعلم، النفسااية منهااا والمعرفيااة والهقافيااة واإلجتما يااة، 

وابتكار وتطوير ومواببة، ولما يادور فاي فلاك الماتعلم  وما يتيللها من إبداس
البموي، الحسي مناه والمعناوي، الجدياد والماوروث، فاي المحاي  الاداخلي أو 

لقاااد أصااابحت . اليااارجي، فاااي القرياا  والبعياااد، اآلجااال والعاجاال وغيااار ذلااك
حاجات المتعلمين متشعبة وممتدة، تتوالد بين الفينة واألخرى، تتطل  حرابًا 

يتماشااى وتلبيااة تلااك الحاجااات التااي أشاارنا إليهااا، عليااه ال بااد ماان  متسااارعاً 
 .  برمجة سليمة، مفصلة ومبسطة تساعد المتعلم في تنمية سلوكه التعلمي 
إن  المدرسااة األنماااوذ  فاااي نةاار الكهيااارين، هاااي التااي ترعاااى حقاااوق 
المااتعلم األباديميااة متمهلااة فااي المقاارر الدراسااي، المعلاام الكاافء، الوسااائل 

ميااة، األجهاا ة واألدوات المساااعدة فااي تطبياا  المعااارف وطرحهااا علااي التعلي
يااتم كاال ذلااك عاان طرياا  التلقااي والتلقااين فااي أغلاا  األحااوال، . أرض الواقااع
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والذي لم يعد مجديًا نسبة لما يتطلبه من وقت، ومماا  يصااحبه مان تجاهال 
لحقااوق المتعلمااين فااي المشاااركة الفعليااة فااي أماار تعلمهاام، إذ يعتباارهم هااذا 

 . لنةام من التعليم أو ية إستببال للمعارف وليت إال  ا
وجد الفرد المتعلم نفساه، فاي بيماة أملات علياه انتهاا  سابل الموابباة 

 :الفعلية، لمجريات العصر، والتي ساعدت فيها 
التطورات الكبيارة فاي مجاال الطباعاة والنشار، والتاي جعلات توزياع  -

ضاوحًا، وصاحة، ال المواد المكتوبة أسهل وأسارس، وجعلتهاا أبهار و 
 . يعاني المتعلم كهيرًا في الحصول عليها أو إستيعابها

التطورات السريعة في اإلتصااالت المرئياة والمساموعة، ساواء باين  -
. شي  و خر أو بين مجموعة وأخرى، في أنحاء العاالم الميتلفاة
 .التي ال تتقيد بالطبيعة وال التضاريت أو أي نوس من الحواج 

فااة وسااريعة ماان أنةمااة اإلتصااال غياار المكلفااة تااوافر أشااكال ميتل -
نسااابيًا، والتاااي جعلااات التفااااعالت الحياااة ممكناااة لحاااد كبيااار وغيااار 

 .مسبوق 
إزدياااد سااعة تياا ين، واسااتعادة المعلومااات، فااي أشااكالها الهابتاااة  -

والمحمولة، عان طريا  أجها ة الحواساي  المتنوعاة، ذات التقنياات 
 . العالية، سهلة اإلستيدام

ك علاي أهمياة الاتعلم الاذاتي وإمكانياة تحبيقاه، إذا إنسح  كل ذلا    
 :ما توافرت  القدرات، والممي ات الياصة بذلك في المتعلم،مهل
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القدرة على اإلطالس الساليم، والادخول فاي أغاوار المعلوماة والعمال  -
 .على تفتيتها واستيعابها

 .القدرة على التفاعل مع المحي  المجتمعي المحلي والعالمي -
شر أفكااره وإبداعاتاه الفنياة فاي نطااق أوساع يتجااوز القدرة على ن -

 .المحلية إلى العالمية
إمكانية تلبيه  راء اآلخرين حول إسهاماتهم في ما يفيد في التقدم  -

 .الحضاري 
قدرتااه علااى تطااوير إهتماماتااه إلااى أي مسااتوى يريااده، وبالساارعة  -

 .التي تتناس  وقدراته
يرته الحياتياة، فاي قدرته على اإلنتقال من نشا  آلخار، خاالل مسا -

 .مهل هذا العصر، الذي يتمي  بالتغيرات السريعة
قدرتاه علاى تنةاايم وقتاه وتوظيفااه فيماا يفيااد، بحياث يقااع جل اه فااي  -

 .نطاق التعلم حس  البرمجة الياصة به
 .شعوره بالمسمولية التي تمهل دافعية مستمرة للتعلم -
التاااي  التشااابع بالمروناااه الالزماااة، فاااي تنااااول األفكاااار والمعلوماااات -

 .تساعده على التعلم
مواظبته في اإلستعانة بمعلميه، كمرشدين وموجهين واستشاريين،  -

 .لتأمين مسار تعلمه
قدرتاه علاى اإلبتكاار، واإلباداس المساتمر، والاذي يعتبار رمارة تعلمااه  -

 .ومواببته لما يدور حوله



 
 

318 
 

العمل على رب  ما تعلمه بالواقع الاذي يعيشاه، وتطبيا  ماا يمكان  -
 .اً تطبيقه عملي

يالحر في السرد الذي أسلفنا أن المتعلم يعتماد اإلعتمااد األببار علاي 
نفسه في عملية التعلم الذاتي، الذي يعتبر نهجًا أساسايًا لنةاام التعلايم عان 
بعد، مما يحتم عليه إعمال التفكير العلمي الفاعل ، في كل ما يقوم باه مان 

فكيار الاذي سايقودة خطوات فاي سابيل تعلماه، وبالتاالي تنماو قدرتاه علاى الت
 .إلى الوجهة الصحيحة في التعلم

مااان هاااذا المنطلااا  أصااابحت عملياااة تعلااام التفكيااار، ضااارورة حتمياااة 
للمتعلم، كي تتايل لاه ممارساة التفكيار العلماي الصاحيل، متاي ماا كاان ذلاك 
مطلوبًا، وهو ما يرمي إلياه نةاام التعلايم عان بعاد، مان خاالل عملياة الاتعلم 

 . الذاتي
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 :توطمة
يعد التفكيار لادى الفارد الماتعلم ذاتياًا، فاي نةاام التعلايم عان بعاد، ركناًا       

أساسيًا في عملية التعلم، طالما أن  المتعلم، يعتمد إعتماادًا كااماًل فاي تعلايم 
 خاار، كااالمعلم مااهاًل، ليمااده بالمعلومااات، نفسااه، بحيااث أنااه ال ينتةاار طرفااًا 

والمعااارف، والحقااائ ، التااي يتطلااع إلااى اإللمااام بهااا، والمهااارات التااي يعماال 
علاااى إبتساااابها، إال  فاااي أوقاااات  محاااددة  يحاااددها الماااتعلم نفساااه، أو تكاااون 

تةهاار . مضامنة فااي محتااوى المقارر الدراسااي، ماان قبال المؤسسااة التعليميااة
يقااود المااتعلم، نحااو بلااوغ األهااداف المعلنااة لتعلمااه هنااا قيمااة التفكياار، الااذي 

 .ذاتيًا، عبر التمعن الجاد، والتأمل العمي 
لقاد أجماع كهياار مان العلماااء الترباويين علاى أن  التفكياار، ال ييار  عاان      

بونااه جهااد أو نشااا  عقلااي، يبذلااه الفاارد المااتعلم ذاتيااًا، دون توقاا ، عنااد 
ذا الجهاااد فاااي صاااور عااادة، مهااال النةااار إلاااى مساااائله التعليمياااة، ويبااارز هااا

 . المقارنة، واإلستنبا ، والتحليل، والتركي ، والتقويم
إن  التفكير، وبمعناًى  خار، ماا هاو إال  توجاه الفارد الماتعلم ذاتياًا، توجهاًا     

بااماًل نحاو إعماال فكاره، وذلاك باإطالق العناان لطاقاتاه العقلياة، فاي تقصاي 
 .ليمية، بتحليلها وتركيبها وتقويمهاوابتشاف الجديد المتعل  بالمسألة التع

لقاد تطارق كهيار مان العلماااء الترباويين، إلاى صاياغة بعاض التعريفااات      
للتفكير، وهاي إجتهاادات لتوضايل ماهيتاه للقاراء، والمهتماين، بهاذا الشاأن، 

 :نذكر فيما يلي بعضًا من تلك التعريفات
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 مااتعلم حاال هااو النشااا  الااذي يقااوم بااه الاادماغ، عناادما يحاااول الفاارد ال
 .المشكالت

                                               (mayer 1983) 
 
  التفكير مكون من ترابي  معرفية، و ليات ضب ، تتفاعال جميعهاا ماع

 .العالم اليارجي، إلنتا  الفكرة
                                                     (croopley2001) 

 ذي تقااادم باااه الحقاااائ ، لتمهااال حقاااائ  أخااارى، هاااو ذلاااك اإلجاااراء الااا
 .john d))                                     .الستقراء معتقد ما

 
  هااو عملياااة وا ياااة تحااادث فاااي العقااال، وت يضاااع المواقااا  للمحابماااة

 .العقالنية للوصول إلى نتيجة
                                                    (debono1976) 

 
 لمهارة الفعالة التي تدفع بالذكاء الفطري للعملهو ا. 

                                                   (debono 1976) 
 
  هو رالية داخلية توجه نحو اليبرة للبيام بعملية تقصي مدروساة مان

 .أجل غرض ما
                                                      (debono 1976) 
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 إستكشاف لليبرة، من أجل الوصول إلى الهادف، الاذي قاد يكاون  هو
 .إتياذ قرار أو حل مشكلة
                                                    (debono 1976 ) 

  هو الوظيفة الذهنياة، التاي يصانع بهاا الفارد المعناي، مستيلصاًا إيااه
 .من اليبرة

 (2113عصر، )                                                       
 

 هو نشا  عقلي يقوم به الدماغ، عندما يتعرض لمؤرر حسي. 
 (1999جروان، )                                                      

  هاااو  باااارة عااان عملياااة التفاعااال، التاااي تجاااري باااين األبنياااة العقلياااة
 .للشي ، وبين العالم اليارجي

 (2119الحارري )                                                    
  هاااو النشاااا  الاااذهني، الاااذي يقاااوم باااه الااادماغ، إساااتجابة لمتطلباااات

 .الحياة
 (2119الحارري )                                                       

 
 :أنواس التفكير

تطبياا ، للتفكياار أنااواس، ومسااميات ميتلفااة، تيتلااف باااختالف الحااال، وال    
 (.المتعلم ذاتياً )ونو ية الممارسة التفكيرية، من قبل متعلم التعليم عن بعد 

سنعرض فيما يلي بعضًا من هذه األنواس  التي أشرنا إليها، والتاي جااء     
 :بها كهير من العلماء التربويين
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 creative thinkingالتفكير اإلبداعي   *       
النمطيااة، كمااا يتصااف باااليرو  عاان  هااو نشااا  عقلااي، يتصااف بعاادم       

مسار التفكير  المعتاد المألوف، ويؤدي إلى إنتا  الجديد الذي يحمال صافة 
الطالقاااة، والمروناااة، : ويتكاااون مااان مهاااارات. أإلبتكاااار، والجااادة، واإلباااداس 
 .واألصالة، واإلفاضة أو التوسع

  التفكير األساسيbasic thinking    
ة، غيااار المعقااادة، التاااي تتطلااا  هاااو مجموعاااة مااان النشااااطات العقليااا

المعرفاااة، ) ممارساااة مهاااارة أو أبهااار مااان مهاااارات التفكيااار األساساااية 
، زائااادًا علاااى المهااارات الفر ياااة الناتجاااة عنهاااا (اإلسااتيعاب، التطبيااا 

 .والمرتبطة بها
  التفكير التباعديdivergent thinking   

  هو طريقة إلنتا  أبهر عدد، ممكن، مان األفكاار، عان طريا  تفحا
المشااكلة ماان زوايااا متعااددة، وبمااا يتناساا  مااع قاادرات الفاارد المااتعلم، 

 .وخبراته السابقة
يعتباار هااذا النااوس ماان التفكياار، أساسااًا للعديااد ماان إسااتراتيجيات حاال 

 .المشكالت،  والتفكير اإلبداعي
   التفكير التقاربيconvergent thinking  

األمهاال، وفااا  هااو القاادرة علااى إختيااار الوضااع، أو الفكاارة، أو الحاال 
 .شرو ، ومستويات، محددة سلفًا، من قائمة من األفكار

   التفكير الجانبيlateral thinking   
هو عملياة البحاث فاي البادائل، والطرائا ، واإلقتراحاات، وتقليا  اآلراء 

يدفع مهل هذا النوس مان التفكيار، الماتعلم، . الميتلفة قبل إتياذ القرار
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التييال، والتصاور، وإعاادة الوصاف، إلى أن يقحم نفسه فاي عملياات 
 .والحوار مع األقران عند اللقاءات، أو في مواقع التعليم النةامي

   التفكير العلميscientific thinking   
هاااو تفكيااارمنةم، يهااادف إلاااى دراساااة الةاااواهر، وتفسااايرها، وابتشااااف 

التااااي تحكمهااااا، وذلااااك باإلعتماااااد علااااى ( القااااوانين)القواعااااد العلميااااة
 :وتأتي خطواته في. البيا ، والتجري ، للتحق  منهاالمالحةة، و 
 .اإلحسا  بالمشكلة، وتحديدها بدقة -         
 .جمع المعلومات ذات الصلة بالمشكلة -
 .التعرف على الدراسات السا بقة، حول الموضوس نفسه -
 (.أي الحلول أو األسباب المحتملة للمشكلة)وضع الفروض، -

 .إختبار صحة كل الفروض -
 .فروضتطبي  ال -
 .الوصول إلى النتائج -

  التفكيرالمنطقيlogical thinking 
هااو الااذي يقااوم علااى مساالمات صااحيحة، أو مفترضااة، ويعالجهااا ماان 
خااالل مااا يعاارف بالبيااا  المنطقااي، الااذي يتضاامن المقاادمات، ومااا 

وهو أقارب إلاى المنطا  الصاوري، أي صاورة . يترت  عليها من نتائج
 .تالفكر، بغض النةر عن صدق المقدما

 
   التفكير الرأسيvertical thinking 

هو نوس من التفكيار قريا  الشابه باالتفكير المنطقي،والتفكيار العلماي، 
فهااو يركاا  علااى المقاادمات، والنتااائج، والوقااائع . وقااد يتااداخل معهمااا
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هاااو إذن .الماديااة، وال يهاااتم بغياار ذلاااك ماان الفاااروس الجانبيااة األخااارى 
 . حادي اإلتجاه وليت متعدد اإلتجاهات

   التفكير الناقدcritical thinking 
هو نشا  عقلي متأمل وهادف، يقوم علاى الحجاج المنطبياة، وغايتاه 

يتألف من مجموعاة . الوصول إلى أحكام صادقة، وف  معايير مقبولة
مهاااارات، يمكااان إساااتيدامها بصاااورة منفاااردة، أو مجتمعاااة، وتصااانف 

 :ضمن رالث فمات
 .التحليل -
 .التركي  -
 .التقويم -
 

 :التفكيرمهارات 
يعتباار التفكياار ماان أرقااى األنشاااطة التااي يمارسااها اإلنسااان، فااي حااال      

مشااكالته الحياتيااة الميتلفااة، التااي تعترضااه مااا بااين الفينااة واألخاارى، وتفيااد 
هاااذه اإلعاناااة، إعاناااة التفكيااار لعنساااان فاااي حااال مشاااكالته، فاااي تيطااااي 

تي يقوم بها الفرد الصعوبات التي قد تمهل عائقًا كبيرًا، للعمليات التعليمية ال
المااتعلم ذاتيااًا، وبتيطااي تلااك الصااعوبات وتجاوزهااا، تسااهل عمليااة الااتعلم، 
 .وتتحق  الرةبات، والطموحات، والتطلعات، التي يسعي المتعلم لبلوغها

إن  للتفكير مهارات متعددة، ييتلف األفراد فاي كياياة ممارساتها، ويعا ى     
الناتجاة عان خبراتاه الساابقة، التاي  ذلك اإلختالف، إلى إتقان الفرد لمهاراتاه

تاادرب عليهااا، وأصاابحت ماان المهااارات الحياتيااة الهابتااه لديااه، والتااي توصاال 
 .فيها إلى مستوى اإلتقان والدقة المطلوبة
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على الفرد المتعلم الذاتي، أن يحرص على تدري  نفسه، على اليطوات     
. يااة مناساابةاألساسااية لكاال مهااارة ماان مهااارات التفكياار، فااي أوضاااس تعليم

نقصااد بااذلك مهااارات التفكياار األساسااية والعليااا علااى حااد  سااواء، تلااك التااي 
تاتحكم فاي العمليااات العقلياة، بإتقاان ودقااة، كمهاارات المالحةاة، والمقارنااة، 

 .والتصني ، والتحليل، والتركي ، والتقويم
نتطرق فيما يلي، إلى بعض المهارات، التي يتحتم علاى الماتعلم ذاتيااً،      
 :تقانها، والتدرب عليها، لتصبل معينًا له، في تعلمه، ال عائقًا لهإ

 planning: مهارة التيطي 
هاااي  باااارة عااان مجموعاااة مااان ألاااوان السااالول، الالزماااة لبلاااوغ األهاااداف   

المطلوبة، وتحديد المدخالت الالزمة لتلك أألهداف، واإلشارة إلاى التفااعالت 
بلاااوغ أببااار قااادر ممكااان مااان المحتملاااة، باااين تلاااك المااادخالت، حتاااى يمكااان 

 (.األهداف)الميرجات
 : قد يكون التيطي   

 . قري  المدى -
 .متوس  المدى -
 .بعيد المدى -
يحاااادد ماااادى التيطااااي  حساااا  قاااادرات، وإمكانااااات، وتطلعااااات، المااااتعلم     

قد يكون المدى هو  بارة . التعليمية، وحس  الوقت المتاح له للتعلم الذاتي
دراساااية معيناااة، أوقاااديكون برنامجاااًا  عااان نشاااا  محااادد، أوقاااد يكاااون وحااادة

 .تعليميًا ، يحدده المتعلم، أو مؤسسة التعلم الذاتي التي ينتمي إليها
لتتنفيااذ مهااارة التيطااي ، يمكاان للمااتعلم إتباااس اليطااوات التاليااة، أو أي     

 :خطوات ممارلة، تساعد في تنفيذ البرنامج الميط  له
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 .تحديد نو ية العمل الذي ينوي تنفيذه -
 .لتنفيذ العمل( األهداف)ديد نو ية المدخالتتح -
 .تحديد كياية ممارسة وأداء هذا العمل -
 .تحديد مكان تنفيذ العمل -
 .تحديد اإلمكانات المطلوبة لتنفيذ العمل -
 .تحديد وقت العمل -
تحديااد عاادد، ونو يااة، األفااراد الااذين سااوف يااتم التعاااون معهاام  -

 .لتنفيذ العمل
رمج له من قبل المتعلم، أو مؤسسة الاتعلم بعد صياغة هذا التحديد المب    

الذاتي، يتم وضع خطة  شااملة للتنفياذ، تتضامن بعاض النشااطات العملياة، 
 .يتبعها تنفيذ البرنامج الميط  له حس  خطوات اليطة

  stating goals:  مهارة تحديد األهداف
نعني بتحديد األهداف، ذكر األغراض المقصاودة مان إنجااز عمال ماا،       
ل الشروس في تنفيذه، وذلك للتمكن من ضب  مجرياات التنفياذ، وفقاًا لتلاك قب

 األهداف،
 .من غير زيادة أو نقصان

لتنفياااذ مهاااارة تحدياااد األهاااداف، يمكااان للماااتعلم ذاتياااًا، إتبااااس اليطاااوات     
 :التالية، أو أي خطوات ممارلة ، تساعد في تنفيذ البرنامج المستهدف

 .ستهدفتحديد الهدف العام للعمل الم -
 .تج ئة الهدف العام إلى أهداف أقل عمومية -
 .تحديد مجموعة من اإلجراءات، لبلوغ كل هدف من األهداف المعلنة -
 .إعادة ترتي  األهداف األقل عمومية، في ضوء اإلمكانات المتاحة -
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التأبد، من قبل المتعلم، بين حين و خر، أنه يسير في الطريا  المحادد  -
 .لبلوغ الهدف

لماتعلم ذاتياًا، أو مؤسساة الااتعلم الاذاتي، بوضاع خطاة محكمااة، يقاوم ا      
تطباا  بكاملهااا فااي ساابيل بلااوغ الهاادف المطلااوب، متضاامنة بعااض األنشااطة 

 .العملية، التي تمهل عاماًل مساعدًا في تنفيذ اليطة
  data collecting: مهارة جمع المعلومات

لاى جماع المعلوماات، تتمهل هذه المهارة في قدرة الفارد الماتعلم ذاتياًا، ع    
والحقااائ ، والتوجهااات، واألحااداث ، المتعلقااة بمشااكلة أو ظاااهرة مااا، حتااى 

 .يتضل مقدار العمل، المراد تنفيذه، ومتطلباته
للبيام بتنفيذ مهارة جمع المعلومات، يمكن للماتعلم ذاتياًا إتبااس اليطاوات    

 :التالية، أو أي خطوات ممارلة، تساعد في  لية جمع المعلومات
 .تركي  اإلنتباه، فكل فكرة تنتج عنها معلومة معينة -
 .تدوين المعلومات المتوافرة للمتعلم -
 .تدوين المعلومات الالزمة التي لم يتم توفيرها -
الساااؤال عااان المعلوماااات غيااار المتاااوافرة، التاااي تهااام الماااتعلم  -

 .معرفتها
 .البحث عن مصادر المعلومات التي يمكن اإلستفادة منها -

طااة متكاملااة لجمااع المعلوماات، ماان قباال المااتعلم ذاتيااا، أو البياام بوضااع  خ
من قبل مؤسسة التعليم الذاتي، للمساعدة في جمع المعلومات الالزمة، مع 

 .بعض األنشطة العملية
 data organizingمهارة تنةيم المعلومات  
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يتمهل في القدرة على ترتي  المعلومات، التي تم جمعها، بصورة تحق       
 .منها ، في تفسير وتحليل المشكلة أو الةاهرة اإلستفادة
تعتمد مهارة تنةيم المعلومات، على أن يقوم الماتعلم ذاتياًا، أو مؤسساة     

التعلم الذاتي، باتباس اليطوات التالياة أو أي خطاوات ممارلاة، لتفعيال مهاارة 
 :تنةيم المعلومات

 .، اإلجراءاألهمية، ال من، السب : معرفة أنما  تنةيم المعلومات،وهي -
 .إعداد البيانات إعدادًا مبدئياً  -
 .إدرال العالقات التي ترب  أوجه الموضوس -
تنةيم المعلومات، وف  أحد التنةيمات السابقة، بحيث تساهل قراءتهاا،  -

 . وتفسيرها، وتحليلها

توضع خطة، محتوية على بعض األنشطة العملية، لتنفيذ  لية تنةايم 
، أو مؤسسة التعلم الذاتي، لتنفيذ المطلاوب المعلومات بواسطة المتعلم ذاتياً 

 .بموج  هذه اليطة
 describing:  مهارة الوصف

تتعل  بتحديد سمات ومواصفات الموضاوس، أو الةااهرة، كماا تبادو أماام     
 األعين

 .بغرض الوصول إلى المواصفات الباطنة، وتحديد المي ات والعيوب فيما بعد
م المااتعلم ذاتيااًا، أو مؤسسااة الااتعلم تعتمااد مهااارة الوصااف علااى أن يقااو    

الااذاتي، بإتباااس اليطااوات التاليااة أو مااا يمارلهااا ماان خطااوات لتفعياال مهااارة 
 : الوصف
 .عرض بعض الصور أو اليرائ  أو الرسومات التي تمهل موقعًا ما -
 .توجيه اإلنتباه إلى مراعاة التفاصيل واألج اء الواردة فيها -
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 .شيء الموصوفالتأبيد على تراب  األفكار في ال -
لوصاااف، عااان طريااا  المتعاااام الاااذاتي البياااام بوضاااع خطاااة تتنااااول مهاااارة ا

مؤسساااة الاااتعلم الاااذاتي، إلنفااااذ مهاااارة الوصاااف، مشاااتملة علاااى بعاااض أو 
 .النشاطات العملية
 summarizing:  مهارة التليي 

هي إستيرا  األفكار الرئيسة للموضوس، والتعبير عنهاا بإيجااز ووضاوح     
 .بةللفكرة المطلو 

ذاتي، بإتباااس اليطااوات التاليااة يقااوم المااتعلم ذاتيااًا، أو مؤسسااة الااتعلم الاا   
 :اليطوات الممارلة لها لتحقي  مهارة التليي أو 

 .قراءة الموضوس  قراءة أولية، من أجل فهم المعنى اإلجمالي -
 .التركي  على األفكار الرئيسة في الموضوس -
 .وضع خ  أو إشارة تحت كل فكرة رئيسة -
 .الموضوس باألسلوب الياص للمتعلم تليي  -
اإلساااتعانة بالرساااوم التوضااايحية، أو البيانياااةأ أو اليااارائ ، فاااي  -

 .التليي 
على المتعلم ذاتيًا، أو مؤسسة التعلم الذاتي، البيام بوضع خطة يتم فيهاا   

 .تناول مهارة التليي ، من أجل تنفيذ خطواتها المذكورة
  combining:  مهارة الرب 

لاارب  ضاام أجاا اء المعرفااة بعضااها باابعض بإحكااام، وتسلساال،ومن يعنااي ا   
دون  فجوات، أو تنااقض، بحياث تعطيناا معناًى، أو قيماًة جديادًة ذات فائادة 

 :إضافية، ومن األمهلة على ذلك
 (. البيت المتحرل)الرب  بين البيت والسيارة، أدى إلى إنتا   -
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دراجااة  الاارب  بااين الدراجااة الهوائيااة، والوقااود، أدى إلااى إنتااا  -
 .نارية

اتي، باتباااس اليطاااوات التالياااة، يقااوم الماااتعلم ذاتياااًا، أو مؤسسااة الاااتعلم الاااذ
 :اليطوات الممارلة لها، إلنفاذ متطلبات مهارة الرب أو 
 :بتابة موق  قصير يدور حول المفردات اآلتية -

 .الوالد، الواج  التسامل، الرف ، الطفل         
 .أرب  بين الكات  والبنا ء -
 .ين الشمت والعمارات الحديهة العاليةأرب  ب -
 .أرب  بين األمن والصحة -

يقوم المتعلم ذاتيًا، أو مؤسسة الاتعلم الاذاتي، بوضاع خطاة إلساتكمال تنفياذ 
 .خطوات مهارة الرب ، إضافة إلى صياغة بعض األمهلة، والنشاطات العملية

 
 applying:  مهارة التطبي 

يدام المفااااابيم، أو القواعاااااد هااااي تلااااك المهااااارة التااااي يااااتم فيهااااا إساااات   
، الحقااائ ، أو النةريااات، لحاال مشااكلة تعاارض فااي موقاا  (القااوانين)العلميااة
 .جديد
لااذاتي،إتباس اليطااوات التاليااة، علااى المااتعلم ذاتيااًا، أو مؤسسااة التعلاايم ا  
 :تلك الممارلة لها، في إنفاذ متطلبات مهارة التطبي أو 
 .فهم طبيعة الموضوس -
 .اصرتقسيم الموضوس إلى عن -
 .ترتي  العناصر في خطوات مفهومة -
 .تحديد القواعد العلمية، والنةريات التي يمكن تطبيقها في الموضوس -
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إساااتيرا  المعطياااات التاااي تتطلبهاااا القاعااادة العلمياااة، أو النةرياااة مااان  -
 .الموضوس

 .تطبي  المعطيات في القاعدة العلمية أو النةرية -
 .ية عند التطبي السير وف  خطوات القاعدة العلمية، أو النةر  -

توضع خطاة مان قبال الماتعلم ذاتياًا، أو مؤسساة الاتعلم الاذاتي، تسااعد فاي 
تنفيااذ خطااوات مهااارة التطبياا ، إسااتنادًا علااى ميتلااف النشاااطات التعليميااة 

 .المعروفة
 analyzing:  مهارة التحليل

تعنااى هاااذه المهااارة بتج ئاااة المعلومااات إلاااى األجاا اء التاااي يتكااون منهاااا    
و  الةاااهرة، أو الحاادث، بغاارض إقامااة عالقااات جدياادة بااين تلااك الموقاا ، أ

 .األج اء، أو رالية العالقات الموجودة فعاًل بينها
على المتعلم الاذاتي، أو مؤسساة التعلايم الاذاتي، إتبااس اليطاوات التالياة،   

 :أو تلك التي تمارلها، إلنفاذ متطلبات مهارة التحليل
 .قراءة الموضوس بهدف الفهم الواعي -
 .النةر بشمول ألج اء الموضوس كافة -
التعرف على القواعاد واألسات، التاي يمكان مان خاللهاا، الوصاول إلاى  -

 :تحليالت صادقة، ومن أبرزها
 .المنهجية، مصدر المعلومات، اإلستنتا ، اإلستقراء

 .تحديد األج اء الرئيسة، التي يتكون منها الموضوس -
 .الموضوس تحديد اإلستنتاجات المهمة، وغير المهمة، في -
 .التدري  على طل  األدلة، والبراهين، للتحليالت التي تم التوصل إليها -
 .التوصل إلى تحليالت مقبولة، مرتبطة بالموضوس -
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يقاااوم الماااتعلم الاااذاتي، أو مؤسساااة الاااتعلم الاااذاتي، بوضاااع خطاااة ياااتم مااان  
خاللها، تنفيذ اليطوات المتعلقة بمتطلبات مهارة التحليل، إضافة إلى بعض 

 .اطات العمليةالنش
 classifying:  مهارة التصني 

هي  بارة عن عملية من عمليات التفكيار، تقاوم علاى مالحةاة الةاواهر    
المادياااة، واألماااور المعنوياااة، واساااتنتا  ساااماتها الةااااهر، والمجاااردة، وضااام 

وتكاوين أصاناف مان كال هاذه المتشاابهات، . المتشابهات منهاا إلاى بعضاها
ن الةااواهر، للتميياا  بواسااطتها بااين األصااناف، وتحديااد أوجااه اإلخااتالف بااي

 .فضاًل عن تحديد األمور المتضمنة بين الةواهر، واألمور الملحوظة
يفهم مما سب  ذكره أن  هناال أوجاه شابه، وأوجاه إخاتالف، ومتضامنات،    

ن األصاااناف، وأوجاااه اإلخاااتالف تميااا  باااين األصاااناف،  فأوجاااه الشااابه تكاااو 
 .والمتضمنات تحدد تداخل األصناف

هنالااك عاادة خطااوات يجاا  إتباعهااا بواسااطة المااتعلم الااذاتي، أو مؤسسااة    
 :التعليم الذاتي، في تنفيذ متطلبات مهارة التصني  منها

 .تحديد الهدف من مهارة التصني  -
 .التعرف على طبيعة الموضوس -
 .إستنتا  سمات الموضوس الةاهرة، ووضع عناوين لها -
اوين لتكاوين مجموعاات تيات  ضم جميع العناصر التي تنتمي إلى العن -

 .بل منها بصفات متشابهة أو متمارلة
يااتم وضااع خطااة بموجبهااا يعماال المااتعلم الااذاتي، أو مؤسسااة الااتعلم 
الاااذاتي، بتنفياااذ متطلباااات مهاااارة التصاااني ، ماااع إضاااافة بعاااض النشااااطات 

 .العملية
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 comparing:  مهارة المقارنة
إلخااتالف، بااين األشااياء هااي القاادرة علااى تحديااد أوجااه اإلتفاااق، وأوجااه ا   

وتتطلااا  المقارناااة قااادرة علاااى التحليااال، والتفساااير، . الماااراد المقارناااة بينهاااا
 .واإلستنتا ، والرب ، واليرو  بتعميمات يمكن تطبيقها على ظواهر أخرى 

اليطااوات التااي يستحساان إتباعهااا، بواسااطة المااتعلم ذاتيااًا، أو مؤسسااة    
 :المقارنةالتعلم الذاتي، في تنفيذ متطلبات مهارة 

 .تحديد الهدف من مهارة المقارنة -
 .تحديد مجاالت الشبه، واإلختالف، في عملية المقارنة -
 .تصميم الجدول الالزم لذلك، للتحديد الساب  -
 .إستيدام جميع الوسائل، والتقنيات، الالزمة لعملية المقارنة -
 .الكشف عن جميع أوجه الشبه -
 .الكشف عن جميع أوجه اإلختالف -
 .إستنتاجات تحق  هدف القارنة التوصل إلى -

 :تتمهل اليطة في وضع أوجه للمقارنة مهل
 .اليلية النباتية، واليلية الحيوانية -
 .خصائ  الشعر في العصر الجاهلي، وفي عصر اإلسالم -
 .الفقاريات، والالفقاريات -
 .خطو  العرض، وخطو  الطول -

 compositing:  مهارة التركي 
 :التعري    

شا  عقلي يمكن الماتعلم مان التاألي  باين عناصار أجا اء هي ن            
الموضااوس، بحيااث تشااكل بنيااة معرفيااة جدياادة، تيتلااف عاان السااابقة، األماار 
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ن المتعلم من إنتا  مضمونات جديدة، أو إقتراح خطة، أو مشروس  الذي يمك 
 .جديد

 :اليطوات
إختيااااار موضااااوس لاااام تسااااب  مناقشااااته، بحيااااث يكااااون    -               

 :ضوسالمو 
 .مفهومًا للمتعلم*               
 .مرتبطًا بالبيمة المحلية*               

إعادة صياغة الموضوس، في صورة مشكلة، تتطلا  حااًل   -               
 غير

 .مسبوق       
 إستيالص األفكار، وإعادة صياغتها بلغة ميتلفة عن لغة  -
 .الموضوس األصلية    
صااف الشاافوي اللغااوي، أو المكتااوب لليطااوات المتبعااة الو   -              
 في إنتا 

 .موضوس جديد                  
 :اليطة وانشاطات

 :على المتعلم الذاتي تقديم حلواًل للموضوعات اآلتية      
 .ظاهرة ضعف المتعلمين في بعض المواد التعليمية -
 .ظاهرة رمي بقايا الطعام في فناء بعض المدار  -
 .في الليل، والنوم في النهار، أرناء اإلجازة مشكلة السهر -
 .أزمة الطاقة العالمية -
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 assessing:  مهارة التقويم
 :التعري       

هااي قاادرة المااتعلم الااذاتي علااى إصاادار حكاام علااى عماال، أو                 
 .موق ، أو شي  ما، وفقًا لمعايير معينة

 :اليطوات
 .لموضوساإللمام  بجميع المعلومات المتعلقة با -
 .وضع قائمة للمعايير التي يتم في ضوئها التقويم -
اإلساااتفادة مااان المعاااايير التاااي وضاااعها اآلخااارون لموضاااوعات  -

 .مشابهة
 .مالءمة المعايير لهقافة المجتمع -
 .وضع تدر  لهذه المعايير -
 .التحلي بالموضو ية -
 .تحويل األحكام الكياية التي تم التوصل إليها، إلى أحكام كمية -

 :نشاطاتاليطة وال
م المتعلم نشاطه -  .أن يقو 
 .أن يقوم المتعلم أداءه -
 .إبداء المتعلم لرأيه في كل خطوة قام بها -

 identifying errors:  مهارة التعرف على األخطاء
 :التعري        

هاااي الكشاااف عااان المغالطاااات، أو نقاااا  الضاااعف فاااي اإلساااتدالالت 
ماات، والتفريا  باين المنطبية، وفيما يتصل بالموق  أو الموضوس مان معلو 

 .اآلراء، والحقائ ، والصواب واليطأ
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 :اليطوات
 .قراءة الموضوس قراءة فاحصة -
 .تطبي  القوانين، والنةريات، والقواعد التي سب  تعلمها، عن الموضوس -
 .تحديد األفكار غير المنسجمة مع بعضها -
 .التفري  بين الرأي والحبيقة -
 .    البعض التأبد من مدى تراب  المعلومات مع بعضها -

 :اليطة والنشاطات
 .يقرأ المتعلم نصًا، ليتعرف من خالله على األخطاء النحوية، واإلمالئية -
يط لع المتعلم على بعض الرسومات، والصور، ويستير  بعض األخطااء  -

 .منها
 .يتمعن المتعلم في كل ما حوله من نشاطات، إلستيرا  األخطاء منها -

 redesigning:  مهارة التصميم
 :التعري    

هااو تعااديل األبنيااة المعرفيااة القائمااة، إلدمااا  معلومااات جدياادة، فااي 
معلومااات سااابقة، أو إعااادة ترتياا  معلومااات متااوافرة، للحصااول علااى أبنيااة 

 .معرفية جديدة، من منةورات ميتلفة
 :اليطوات
 .تحديد الهدف من عملية إعادة التصميم- 
 .ددةالنةر للموضوس والتفكير فيه من إتجاهات متع- 
تحدياااااد العناصااااار الرئيساااااة للموضاااااوس، والعالقاااااات القائماااااة حالياااااًا         - 
 .بينهما
 .التفكير إلعادة ترتي  الموضوس بطرق غير مألوفة- 



 
 

329 
 

 :اليطة والنشاطات
 .إعادة تصميم المكواة الكهربائية لتصبل أبهر فاعلية -
 .إعادة تصميم لميتلف األشياء من حوله -

 

 deducing:  مهارة اإلستنبا 
 :التعري     

هااو القاادرة علااى التوصاال إلااى نتيجااة ميتلفااة، أو ضاامنية ماان              
معلومات سابقة، وذلك عن طري  معالجة المعلومات، أو الحقائ  المتوافرة، 
وذلك إنتقااًل من الكل إلى الج ء، ومان العمومياات إلاى اليصوصايات، ومان 

 .           القواعد إلى التطبيقات
 :اليطوات

 .التركي  على عرض القاعدة أو القانون العلمي -
 .تحليل القاعدة أو القانون العلمي، للتعرف على خصائصه -
 .تنةيم المواق  لتطبي  القاعدة أو القانون  -
تقاااديم األمهلاااة الموضاااحة لعملياااة اإلساااتنبا ، فاااي صاااورتها المنطبياااة  -

 .المباشرة
اعااادة أو التااادرب علاااى ذكااار أببااار عااادد مااان األمهلاااة لعساااتنبا  مااان الق -

 .القانون 
 :اليطة والنشاطات

تحديااد مجموعاااة ماان القواعاااد العلميااة فاااي شااتى المجااااالت، كااي يبناااي  -
 .المتعلم عليها أببر عدد من األمهلة

التفكير في سب  غرق مسمار من الحديد في الماء، وعدم غرق سفينة  -
 .مصنوعة من الحديد
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 inducing:  مهارة اإلستقراء
 :التعري      
تعراض أمهلة كهيرة لمفهوم واحاد، أو حااالت عديادة مان قاعادة هو إس      

واحدة، ولكل حالة أو مهال خصائ  القاعادة أو بعضاها، وكال ذلاك بغارض 
 .الوصول إلى نتيجة جديدة، أو التحق  من نتيجة سابقة

 :اليطوات    
 .إلمام المتعلم بأببر قدر من األمهلة التي تتضمن الصفات واليصائ  -
 .ة المالحةةالتدرب على دق -
 .التدرب على مهارات المقارنة، والتصني ، والتعميم -
 .تنويع األمهلة -
 .إستيدام الوسائل التعليمية -
 .اإلستفادة من مهارةاإلستنبا  للتأبد من صحة اإلستقراء -

 :اليطة والنشاطات
التدرب على التوصل للنتائج الجديدة، من عرض أببر قدر مان  -

 .األمهلة
 reasoning:  مهارة اإلستدالل

 :التعري    
هاااو عملياااة ذهنياااة تتضااامن وضاااع الحقاااائ ، أو المعلوماااات بطريقاااة 
منةمة،  بحيث تؤدي إلى إستنتا ، أو قرار، أو حل لمشكلة، وال يكون هاذا 
اإلستدالل إال  بتحديد اإلستنتا ، أو التعميم، أو الحكام أواًل، رام تقاديم الادليل 

أ، بشاار  أن يكااون الاادليل، علااى الجااودة، أو الصاادق أو الصااواب، أو اليطاا
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أواألدلة من داخال الموضاوس نفساه، أو مان مصاادر عقلياة، أو مان مصاادر 
 .نقلية

 :اليطوات
 .تنةيم المعلومات -
اإلساااتفادة مااان جمياااع المعلوماااات المتاااوافرة، للتوصااال إلاااى إساااتنتاجات  -

 . صحيحة

 .الوصول إلستنتا  -
 .تقديم أبهر عدد من األدلة، على صحة اإلستنتاجات -

 :والنشاطات اليطة
 :وضع خطة لعستدالل على اآلتي      
 :وجوب الصيام من- 
 .القر ن الكريم           
 .السنة النبوية           
 :فوائد الصيام من- 
 .أقوال العلماء          
 .التقارير الطبية الحديهة          

 

 observing:  مهارة المالحةة

 :التعري          
دقيقااااة، الوا يااااة، المقصااااودة، لةاااااهرة ماااان هااااي المشاااااهدة ال -

الةواهر، ومحاولة فهمهاا، وتحليلهاا، للتعارف علاى تفاصايلها، 
وذلاك باإلساتعانة بأسااالي  البحاث التااي تاتالءم مااع طبيعاة تلااك 

 . الةاهرة
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 :اليطوات
 .تحديد الهدف العام من المالحةة   -
 .بناء قائمة أولية لفمور التي يهدف المتعلم لمالحةتها   -
 .إختيار الوسيلة التعليمية المناسبة، لتنمية المهارة   -
 .تدوين المالحةات   -
 .الرجوس إلى المالحةات التي تم تدوينها   -
 .التوصل إلى أبرز المالحةات ومن رم تدوينها   -

 :اليطة والنشاطات
 .عرض عمل تعليمي يدون المتعلم بموجبه مالحةاته -
 .ه األخطاء الواردة فيهعرض عمل ما يدون المتعلم بموجب -
 .ينةر المتعلم إلى الكرة األرضية ويدون مالحةاته عن القارات -

 hypothesizing:  مهارة وضع الفروض

 :التعري 
هو تحديد المتغيرات الماؤررة فاي حادوث ظااهرة ماا، فاي صاورة              

تيمين مبدئي، قد يصدق، وقد ال يصدق، ويحدد في تلك التيميناات نوعاان 
 :التغيرات همامن 
 .المتغيرات التابعة -
 .المتغيرات المستقلة -

ويصمم أسلوب التحق  من تلك التيمينات في ضوئها، مع ضاب  المتغيارات 
 .الوسيطة
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 :اليطوات
 .يقوم المتعلم بطرح أببر عدد من الفرضيات، المتعلقة بالموضوس -
      .   تحديد فرض أو فرضين، مما طرح، يمكن بموجبهما تفسير ظاهرة ما -
 .التأبد من إمكانية إختبار الفرض -
 .التأبد من أحد الفرضين عن طري  التجري  -
 .تحضير بعض األسملة التي تساعد في وضع الفرضيات -

 :اليطة والنشاطات
 :وضع أببر عدد من الفروض -
 .لتفسير ذوبان السكر في الماء- 
نشاا  لتفسير التغيرات الكيميائياة، التاي تحصال نتيجاة إلضاافة اليال إلاى- 

 .الذرة
 .للتعرف على أسباب تعطل سيارة في طري  ما- 

 experimenting:  مهارة التجري 
 :التعري     

هاااو سلسااالة مااان اإلجاااراءات النةرياااة، أو العملياااة التاااي تلااا م              
للتحق  من صدق الفروض، أو عدم صدقها، بهدف إرباات القاعادة العلمياة 

فاااي المتغيااارات التابعاااة، ماااع ضاااب   ، وذلاااك مااان خاااالل الاااتحكم،(القاااانون )
 .المتغيرات الوسيطة

 :اليطوات
 .التيطي  للتجربة، وذلك بتحديد خطوات تنفيذ التجربة -
 .تحديد األدوات والمواد الالزمة للتجربة -
 .التأبد من مالءمة األدوات والمواد المستيدمة -
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 .مراعاة إجراءات األمن والسالمة -
 (.المستقل والمتغير التابع المتغير)تحديد المتغيرات في التجربة -

 .ضب  المتغيرات المتداخلة -
 .اإلستفادة من مهارة المقارنة والمالحةة -
 .تصميم جداول المالحةات والنتائج -
ينبغااي مالحةااة ماااذا يحاادث بدقااة، مااع تاادوين مااا تالحةااه فااي الجااداول  -

 .التي سب  إعدادها
 .بتابة تقرير مفصل عن التجربة -
 . قوانين والنةريات العلميةتفسير النتائج، بناًء على ال -

 .تحديد قبول الفرض، أو رفضه، أو تعديله -
 :اليطة والنشاطات

 .تحديد أرر التدخين على الرئتين والبيمة المحيطة -
 .البيام بتجربة للتعرف على األجسام، التي تطفو على السوائل -
 .البيام بتجربة للتعرف على م ايا األنسجة الحيوانية -
 .العوامل، التي تؤرر في سرعة التفاعل الكيميائي البيام بتجربة لتحديد -

 fluency:  مهارة الطالقة
 :التعري       

هااي القاادرة علااى اإلتيااان بااأببر عاادد ممكاان ماان األفكااار، أو               
البدائل، أو المقترحات ذات العالقة بموق  أو مفهوم، أو حالة ما، في زمن 

 .محدود
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 :اليطوات
 .مكن اإلجابة عنها، بأبهر من إجابة صحيحةطرح أسملة معينة ي -
 .يقوم المتعلم بذكر أببر عدد ممكن من األفكار -
يتدرب الماتعلم علاى السارعة، فاي طارح األفكاار، أو المرادفاات، أو فوائاد  -

 .أشياء محددة
 .تقبل جميع األفكار -

 :اليطة والنشاطات
 .ذكر جميع النتائج المترتبة على دفع النا  ل كاة أموالهم- 
 .تحديد قصة أو قصيدة وذكر أببر عدد من العناويين لها- 
 .يذكر المتعلم جميع األشياء المستطيلة- 
يعاادد المااتعلم أبباار عاادد ممكاان ماان األفكااار، للقضاااء علااى مشااكلة - 
 .الحرارة

 flexibility:  مهارة المرونة
 :التعري     

 (open-minded)هي قدرة الفرد على التفكير بعقلية مفتوحة             

، بحيث تصدر منه، إستجابات متعددة، في مجاالت متنوعة، أي أن يسالك  
الفاااارد، أبهاااار ماااان مساااالك، للوصااااول إلااااى األفكااااار كافااااة، أو اإلسااااتجابات 

 .المحتملة
 :  اليطوات

 .توجيه المتعلم لتفكيره، ألبهرمن جهة -
 .إنتا  أببر عدد ممكن من األفكار -
 .ائل األخرى يقوم المتعلم بطرح أبهر عدد من البد -
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 .تنويع أنما  التدري  -
 :اليطة والنشاطات

يطاارح المااتعلم أبهاار عاادد ممكاان ماان الساالوكات، التااي ت يااد ماان التااراب   -
 .اإلجتماعي، وتقوي الوحدة الوطنية

يقااوم المااتعلم بتوزيااع مجموعااة ماان األشااكال، إلااى أبهاار عاادد ممكاان ماان  -
 .المجموعات

 .لعلبة الحلي  الفارغةيقوم المتعلم بذكر أبهرعدد من اإلستعماالت  -
يقاااوم الماااتعلم باااذكرأبهر عااادد ممكااان مااان المهااان التاااي تحتاجهاااا باااالده  -

 .مستببالً 
 originality:  مهارة األصالة

 :التعري     
هي القادرة علاى اإلتياان بفكارة جديادة، بالنسابة لاه، ولمان حولاه، فاي       

ين، فااي وهاذه الفكارة قااد ال تكاون جديادة علاى اآلخار . زماان ومكاان محاددين
 .موقع وزمان ميتلفين

 :اليطوات
يقاااوم الماااتعلم بالتااادرب علاااى عااادم اإلقتصاااار، علاااى األفكاااار أو الحلاااول  -

 .العادية
 .التدرب على رالية العالقات بطريقة ميتلفة -
 .تشجيع األفكار والحلول الجديدة -
 .التركي  على قيمة تلك األفكار وحدارتها -
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 :اليطة والنشاطات
 .لماء وإعادة إستعمالهإبتكار جهاز لتوفير ا -
 .إبتكار جهاز تحديد القبلة بإستيدام الةل -
إقتااراح مشااروعًا إسااتهماريًا غياار مساابوق، يسااتفيد ماان ريعااه المعاااقون  -

 .والمحتاجون 
 elaborating:  مهارة اإلفاضة والتوسع

 :التعري     
هااي القاادرة علااى إضااافة عاادد ماان التفصاايالت الالزمااة، لجعاال              
 .لجديدة، أبهر وضوحًا وفائدة، وتبباًل لآلخرينالفكرة ا
 :اليطوات

 .تحديد عناصر الفكرة -
 .النةر إلى الفكرة من زوايا متعددة -
 .العمل على مد الفكرة إلى مجاالت أبهر تفصيالً  -
التفكيار بااأبهر عادد ممكاان مان اإلضااافات التاي يمكاان إضاافتها لفكاارة مااا  -

 .لتكون أبهر فائدة
 :اليطة والنشاطات



 
 

338 
 

م المتعلم إضافات أو إقتراحات جديدة لتحسين أداء جهاز رياضي أن يقد -
 .لتيايض الوزن 

الوصول إلاى إقتراحاات وتعاديالت تكميلياة، علاى بعاض الانةم المدرساية  -
 .تؤدي بدورها إلى زيادة فاعلية هذه النةم

إدخااال بعااض التعااديالت علااى الساايان التقلياادي، وتحويلااه إلااى ساايان  -
 .فوري 
 .م المرور تسهم في السالمة المروريةتقديم إقتراحات لنةا -
يساعى الماتعلم ذاتياًا، لاتعلم مهاارات التفكيار الميتلفاة، ويعمال فاي ذات      

الوقت على تطويرها وتنميتها، بإعتبارها أسا  المهاارات التعليمياة، فجمياع 
 . أعماله منطوية في أفكاره، فال يوجد عمل إال  ووراءه فكر يقود إليه
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 تنمية التفكير لدى المتعلمين                      

 

 المقدمة -

 منطلقات لتنمية التفكير -

 الممارسات المصاابة -

 ممارسة الموسيقى -

 ممارسة الرياضة -

 المشاركة االجتماعية -

 إرتياد المنتديات -

 المشاركة في الراالت -

 تفعيل الزيارات -

 ممارسة التدريب -

 المؤثرات السالبة -

 المؤثرات الموجبة -

 تنمية التفكير عن طريق القبعات الستة -

 تفكير القبعة البيضاء -

 تفكير القبعة الحمراء -

 تفكير القبعة السوداء -

 تفكير القبعة الصفراء -

 تفكير القبعة الخضراء -

 تفكير القبعة الزرقاء -
 

 :المقدمة 
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التفكير كأي مهارة أخرى ، يحتاا  إلاى تطاوير وتنمياة ، ونقصاد باذلك       
م ، هااو المساامول أواًل وأخياارًا عاان ذلااك ، والتفكياار كالنبتااة أن  الفاارد المااتعل

المهمرة المغروسة ، إذا لم تجد العناية والرعاية التامة ، فيما يتعلا  بالترباة 
الصالاااحة  والسقاية ، والنةافة ، وكافة ما يقاااوم به الم ارس من نشااطات ، 

صاااد ، فااإن  تجاااه إصااالحها ، كااي يقطااف رمااارًا مرضااية ووفياارة ، وقاات الح
وكااذلك التفكيار ، فإنااه . مصايرها الااذبول ، أو قلاة عائاادها مان الهماارالنبتاة 

ينمو ويهمر ، إذا ما أحسن المتعلم تناول مهاراته المتعددة بإهتمام ، ال يقل 
بل ي يد على إهتماماته بالمهارات الحياتية األخرى ، ألن مهاارة التفكيار هاي 

 .اسها على اإلطالقاألسمى ، بل هي سيدة المهارات وأس
إن  أي مهاارة لادى الماتعلم ، لان تااأتي أبلهاا ، ماا لام يصااحبها شااحذ      

تام ، وتناول فاعل ، لمهارات التفكير عنده، وخاصة المتعلم الذاتي ، والذي 
. بما أسلافنا  يعتماد علاى نفساه إعتماادًا كااماًل أو شابه كامال ، فاي تعلماه 

ر ، إنطالقًا مان كوناه راغا  فاي الاتعلم ، فهو يقوم بتفعيل كل مهارات التفكي
فلكاي يكاااون . الذي دخال مجاله بإرادته  من منطل  حرية األفراد في التعلم 

أدااله ممياا ًا وفاااعاًل ، البااد لااه ماان أن يااتفح  ، ويااتمعن ، فااي كاال خطااوة 
تعلمية ييطوها ، وذلك بتقلي  أموره التعلمية بتفكير عمي  وراقا  ، يؤهلاه 

معرفاااة أماماااه وتمكيناااه مااان إرتيااااد طااارق التطبيااا  المهااااري لفاااتل أباااواب ال
 . المطلوب
يعتبر هذا التقلي  ، والدخول النافع ، في متاهات وأضابيرالتفكير ، لدى     

الفرد المتعلم ، أحد أنجع السبل ، في تنمياة التفكيار وتطاويره، والاذي ياؤدي 
فكيار ، وتفعيال بما أن  عملياة إدماان الت. في خاتمة المطاف إلى تعلم أفضل

مهاراتااه بواسااطة المااتعلم ، تجعاال منااه فااردًا ذكيااًا، يسااتطيع تفحاا  مسااائله 
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التعلمية ، بتعما  ودراياة تاماة ، تسااعده كهيارًا فاي إساتهمار وقتاه ، وتقليال 
الجهااد المبااذول فااي عمليااة التعلاااام  كمااا يساااعده ذلااك فااي الحصااول علااى 

 .التفكيري المهمر المبتغى األمهل من التعلم ، كناتج لهذا الحرال
إن  المتعلم الناجل ، هاو ذلاك الفارد الاذي يستيااادم كال أناواس التفكيار     

المتاحااااة ، ومهاراتااه ، بتعماا  وتاادبر ، حتااى يااتمكن ، تمكنااًا كاااماًل ، ماان 
فكل مهاارة مان مهاارات التفكيار ، تتمتاع . التعلم المنشود ، الذي يتطلع إليه

ا تماات تنميتهااا ، وتطويرهااا ، التطااوير باادورها المياات  فااي الااتعلم ، إذا ماا
األمهل ، فاي العملياة التعلمياة ، وإذا ماا اساتطاس الماتعلم ، اإللماام بمحتاوى 
 .أهدافها ، وكياية أألخذ بها ، وأقبل بكلياته لتعلم التفكير ومهاراته المتعددة

في مجاال الاتعلم الاذاتي ، ي ةهار الماتعلم تفوقاًا ملحوظاًا فاي تنمياة ،     
ر، المهارات التفكيرية ، وذلك بما يتمتع باه مان البياام بادور المتعااالم وتطاوي

المفكر ، الذي يجعل منه منطلقًا إلعمال مهارات التفكيار الميتلفاااة ، برالياة 
ذاتية ، تنبع من إرادتاه ودافعيتاه نحاو الاتعلم ، مماا يسااعد كهيارًا فاي تنمياة 

 .التفكير لديه
لمتمهل في نم  الاتعلم الاذاتي للماتعلم ، يكفل نةام التعليم عن بعد ، ا    

الحريااة الكاملااة ، فااي الااتعلم، وذلااك بتمكينااه ماان إختيااار المااادة التعليميااة ، 
التاي يرغا  فاي تعلمهاا ، ويتايل لاه ذلاك التحليا  فاي الساموات الفضااائية ، 
الاااذاخرة بالمعاااارف ، عبااار كااال الوساااائ  المتاحاااة ، كاااي يرتااااد بإمكاناتاااه ، 

ا الميتلفة ، كل مناابع المعلوماات، التاي يتاوق لمعرفتهاا، التفكيرية بمهاراته
وال شك من أنه سينفض ال بار ، عن كهير مما كان يمهال لاه . بحرية كاملة

نوعااًا ، ماان أنااواس ال ياااب المعلوماااتي ، الااذي ظاال يبعااده كهياارًا عاان أرض 
 .التعلم
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ع إن  تفكياار المااتعلم ، وحااده، ماادع مًا بيبراتااه السااابقة، وتفاعلااه ماا    
عواطفه وأحاسيسه ومشاعره ، هو الذي سيساعده ، فاي اإلختياار األمهال ، 
والمناس  ، ليتعلم كال ماا هاو مفياد ، والاذي سايقوده مان غيار شاك ، نحاو 

 .ساحات اإلبداس
 :منطلقات لتنمية التفكير

إن  ما يتعلمه الفرد المتعلم ، من جان   خر ، عن طري  التعلياام عن      
ميااة، وتطااوير، تفكيااره إلااى األفضاال ، كمااا يتضاال فااي بعااد ، سيسااهم فااي تن
 (.2117مجدي ، ( : ضوء المنطلقات اآلتية

 ن المتعلم من  :تنمية التفكير النقدي الذي يمك 
 .فهم األسباب والترابطات التي تكمن وراء الحقائ  -
 .قراءة العالم قراءة ناقدة -
 .عدم إستمنا  الوعي وتدجينه -

 العالقااة ، الجوهريااة الوريقااة ، بااين تحديااد  ليااات العمليااة المتصاالة ب
التفكيار والفعاال ، والكتابااة والقااراءة ، والفكاار واللغااة ، حيااث تقااوم تلااك 

 :اآلليات على تحقي 
 .البقاء في حالة وعي ووضوح -
 .التفكير وإعادة التفكير فيما سب  التفكير فيه -
 .خل  التواصل اإلجتماعي ، بين اللغة والفكر والواقع  -
األفكار التي ال تعتبر أداة مهمة فحس  ، بل ضارورية  فتل األبواب أمام -

 .إلدرال الواقع ، ولمعرفة ظروف ال مان ، وحادود المكان 
عدم اإلقتصاار علاى الفهام فقا  ، بال أيضاًا إستيعاااب ، بدرجاة أعما  ،  -

 .لقوة الفهم ودالالته، عندما تتشابك وتتداخل المعاني
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  قاات ذاتااه متعلمااًا ، مهمااة إدرال أن  مهمااة المعلاام ، الااذي هااو فااي الو
 : تتسم باآلتي

 .مفرحة ودقيقة جدًا  -
 .تتطل  العمل الجاد والدالوب  -
تقااوم علااى أسااا  اإلعااداد الكاماااال والمتكاماال ، فااي الجواناا  العلميااة،  -

 .والبدنية، والوجدانية
 .لها قدرة هائلة من الح  ، تشمل عملية التعلم ذاتها -

 :  أيضًا بأنها( 2117مجدي )ويضي  
د أهمياااة ممارساااة رنائياااة المعرفاااة والعاطفاااة ، ألنهاااا تقاااوم علاااى تؤكااا -

مجموعة من المشاعر، بعضها متآلف، والبعض اآلخر متناافر ، وذلاك 
مشاعاار العواطف ، والرغاابات ، واليوف ، والشاك ، والشا ف ، : مهل 

 .وهي جميعًا تقترن بعملية ناقدة
، والتااي تقاود إلااى ال تقاوم فقا  علااى مواقا  الوالديااة المدللاة العطوفاة  -

التسااي  ، والتساااهل ، والتكياا  أو التمااااشي ، مااع أوضاااس خاطمااااة ، 
وإنماااا بجانااا  ذلاااك ، تعتااارف بأهمياااة الحااا م ، وتطبيااا  مبااادأ الهاااواب 
والعقاب ، وغير ذلك مما يضمن عادم حيودهاا ، عان مساارها الطبيعاي 

 .المرسوم لها
 يطر علااى علااى أسااا  أن  المااتعلم يعلاام نفسااه بنفسااه ، يجاا  أن يساا

مهارات تعل م التعلم ، وذلك الذي يدعو المتعلم ، إلاى ممارساة البحاث 
الممتع عن المعرفة ، وهي ممارسة أقال ماا توصاف باه ، أنهاا مهماة 
ليسااات يسااايرة ، لاااذلك يجااا  أن يتصاااف الماااتعلم ، بوضاااوح الفكااار ، 
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والجدية الفكرية ، والقادرة علاى التفكيار ، والنقاد  نياًا ، وأيضاًا ليكاون 
 :علم معلمًا ، يج  أن يكون المت

 .نموذجًا وقدوة لبيم الديمقراطية -
 .تقدميًا في تفكيره -
 .رافضًا الهيمنة والقوة المطلقة و يات التسل  -
 .متبعًا التوجيهات الحديهة في اإلدارة -
 .ممارسًا مستمرًا لتقييم أعماله وأقواله -
 .مستنيرًا سياسيًا ومنفتحًا دومًا نحو المعرفة -
 .عد إستيدام ، وتشغيل ، التقنيات التربويةمتمكنًا من قوا -
عالوة على ذلك ، يمكننا إضافة ما قد تحويه المنطلقاات التالياة ، مان      

 :تفاصيل توضيحية ، ممارلة لما ذكر في األسطر السابقة
   أن  المتعلم يج  أن يتعلم كي  يعلم نفسه ، عليه أن يفكار ملياًا فاي

 .المغ ى الناقد للتدريت والتعلم
إن  التدريت بشاكله النمطاي المعاروف ، والاذي ياتم بنقال المعرفاة     

من المعلم إلاى الماتعلم  لياًا ، عان طريا  التلقاي ، والتحااير ، تجعال 
دور المتعلام  في التعليم النةامي ، محادودًا ال يسااعده علاى  إعماال 
قدراته التفكيرياة الناقااادة ، التاي تمكناه مان تنااول معارفاة ، بالطريقاة 
التي تصل به ، إلى فهم ج يماتها الميتلفة ، تمهيدًا لتطبي  ماا جااء 

والينطباا  ذلااك علااى المااتعلم الااذاتي ، الااذي . فيهااا علااى أرض الواقااع
فقااد أخااذ لنفسااه نوعااًا . نااأى بنفسااه عاان مسااال  التاادريت التقلياادي 

ممي ا ، في الحصاول علاى المعاارف ، التاي ت ياد مان قدراتاه التعلمياة 
 .بإستمرار
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  يعتمد التعليم عن بعد أسلوب التدريت ال. 
يعتباار أساالوب التاادريت فااي نةااااام التعلاايم عاان بعااد ، مرفوضااًا         

رفضًا تامًا ، إذ أنه ومان أولوياتاه ، الفصال باين المعلام والماتعلم ، أرنااء 
عملية التعلم ، وذلك ما جنبه الكهير من اإلخفاقات ، في عملياات الاتعلم 

لقاء المعلم بالمتعلم ، في اللقاءات ، غير المبرمجة ، إذا ما تم . الذاتي 
فإن  أسلوب تناول المعلومة ، ييتلف إختالفًا بائنًا ، عن طرائ  التدريت 
التقليدية ، بل يميل إلى أسلوب النقااش ، والحاوار، بمشااركة فاعلاة مان 

 .المتعلم 
  أن  عالم التعليم عن بعد ، واسع ومتجدد. 

ة التعليمااااية فااي نةااااام التعليااام عاان بعاااد ، واسعاااة ، تعتباااار الماااد       
ومتمددة ، ومتطورة ، بصفة دائمة ، مما يجعل الماتعلم موابباأ باساتمرار 
، ينقاا  فااي جوانبهااا المعااارفية ، ممااا يدفعااه للتفكياار العمياا  ، لتاادري  
نفااسه ، الستيالص المعلومة ، وفهمها ، الفهم الجيد ، علياه يمكان أن 

. ذلك يساااعد كهيرًا ، في تنمية تفكير الماتعلم ، وتطاوير ذاتيتاه إن  : نقول
إن  إتساس نم  التعليم عن بعد ، يادفع باالمتعلم، كاي يساتيدم أببار عادد 
مااان الوساااائ  التعليمياااة المتاحاااة ، مماااا يعمااال علاااى إبساااابه المعرفاااه 

إن  إساتيدام هااذه الوساائ  التعليمياة ، لاايت بالشايء السااهل ، . الالزماة
تطلا  ، عملية اإلستياادام هاذه ، تنمياة المهاارات التاي يتمتااع بهاا إنما ت

المتعلم ، والتي تيضااع في ذات الوقت ، لتفعيل مهارات التفكيار الالزماة 
ماان هنااا نيلاا  إلااى أن  التعلاايم عاان بعااد ، بمادتااه التعليميااة ، . لديااه

  .  والوسائ  المستيدمة فيه ، يساعد في تنمية وتطوير تفكير المتعلم
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   ، تطوير تفكير الماتعلم ، الاذي يمكان أن يتحقا  مان خاالل فرضايات
 .وحيهيات ، التعليم عن بعد

فاااي هاااذا المنحاااى يساااتطيع الفااارد الماااتعلم ذاتياااًا ، أن يساااتحوذ علاااى   
اإلمتاالل النقدي ، الذي يساعده في تكوين ذاته ، أي يساتطيع أن يرقاى 

لى قوة نشاطة تاتكلم ، بنفسه ، من التكوين الجسدي العادي لعنسان ، إ
وتقرأ ، وتكت  ، وبذلك يصبل أبهر تفاعاًل في مجتمعه ، بال يصابل فاردًا 

 .  مؤررًا فيه

  في التعليم التقليدي ، قد يتجلى خوف الماتعلم ، مان كوناه غيار قاادر
علااى فهاام جواناا  أي موضااوس دراسااي ، فهمااًا شاااماًل ، وضااروريًا ، 

 .البتشاف جوانبه
افر الهقة، بين المتعلم وبين ذاته ، فاي نةاام هنا تةهر علة عدم تو   

التعليم التقليدي ، من خالل ما يجنيه من رمار التعلم ، فهو غالبًا ما 
يكون في حالة شك ، في معلوماته ، التي لم تكن مركا ة في عقلاااه ، 
مااع مااارور الوقااات ، إنمااا انااادررت تحااات أبااوام النسااايان ، حتاااى ولاااو 

 . تحصل عليها في اليوم الساب 
  إن  الممارساااة التعليمياااة مااان خاااالل التعلااايم عااان بعاااد لهاااا جمالهاااا

 .وأهميتها 
إن  مهااال هاااااذه الممارساااة التاااي يتيحااااها نةاااام التعلاااايم عااان بعاااد        

للمتعلمااين ، تعماال علااى نماااء المتعلااام علميااًا ، ووجاادانيًا ، وساالوكيًا ، 
، الذي سيساعده  وانفعاااليًا ، ويسهم هذا النماء في تطوير تفكير المتعلم

 :بهيرًا في
 .مواصلة النمو والتطور -
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 .اإلستعداد والجدية -
 .اإلختيار األمهل لمواد التعلم -
 .بعث الهقة بالنفت -
 .إستهارة النشا  والحيوية -
 .التطلع المستمر للمعرفة -

 النةر إلى عملية إنتا  المعرفة وخصائصها . 
جتما يااة يجعاال نةااام التعلاايم عاان بعااد ، ماان المعرفااة ، عمليااة إ   

مفتوحة ، تجعال المجتماع أبهار انفتاحاًا ، وتبارز جهاود البشار ، التاي 
باااذلت مااان أجااال رفابياااة اإلنساااان ، وساااعادته ، وضااامان مساااتقبله ، 
وتساعد الفرد المتعلم ، وبما تلقاه مان معاارف ، علاى بلاوغ أهدافاه ، 
إذا مااا اساااتيدم معارفاااه إساااتيدامًا ذكيااًا وصاااالحًا ، وأتااااح لذهناااه أن 

 .، في مجاالت التفكير الميتلفةينطل  

 :الممارسات المصاابة

ال يقتصار نشاا  الماتعلم الاذاتي ، فاي إطاار الماادة التعليمياة ، التاي      
ينوي تعلمها فقا  ، إنماا يشامل ذلاك، بعاض النشااطات فاي مجااالت تعلمياة 
أخاارى، تمهااال مسااااحة واسااااعة ، واتسااااعًا ماااأرورًا للمااتعلم ، كاااي يبااارز فياااه 

اااادى الهقااافي  ، والعماا  اإلجتماااعي ، اللااذين يؤهالنااه ، لعلمااام محتااوي الم
تمهال . المعارفي المرغااوب  ويمكنانه من م اولة عملية الاتعلم الاذاتي بكفااءة

 ، ًً هذه المماااارسات المصاحاااابة سندًا قوياًا ، وأرضاًا صااالبة ، ومنطلقاًا هاماًا
ومهاراته ، مان خاالل تلاك في م اولة التعلم الذاتي ، ومن رم تنشي  التفكير 

 :الممارسات ، ومن بين هذه الممارسات

 :ممارسة الموسيقى  
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توصل العلماء التربويون إلي أن   للموسيقى ، أررًا كبيرًا ، في عملياة        
الااتعلم لاادى المتعلمااين ، ونقصااد بااذلك الموساايقى ذات اإليقاعااات الهادئااة ، 

لاة الاتعلم الاذاتي لادى الماتعلم ،  إذ التي تؤرر  تأريرًا إيجابياا ، فاي دفاع عج
فبما تشمله من توصايالت عصابية ، . أنها تعمل على تهدئة الذات الداخلية

ميتصة ومتفرعة، من أببرها سمكًا وإلى أدق أج ائهاا تكويناًا ، والتاي تشامل 
بل أج اء الجسم البشري ، وتتمتع بنقل المؤررات الناتجة ، في صاورة أوامار 

واستجابة ، لكل أطاراف الجساد، الداخلياة واليارجياة ، فاي دماةية ، إرسااًل 
 .جميع مواقعها

يحتاااا  الاااتعلم ، كماااا تطرقناااا لاااذلك مسااابقًا ، إلاااى إبتعااااد الماااتعلم عااان      
المواقع الصاخبة ، وهي األمابن التي تتمي  بمصادر ضوضااء عالياة ، فاي 

، من نطاق أي شكل من أشكالها المتاحة ، والتي تؤدي إلى إنفالت المتعلم 
وبماا أن  الموسايقى ال تيار  عان كونهاا ذباذبات صاوتية ، . رسالته التعلمية

ااه وكلمااا تتابعااة وتسااارعت . تتاردد علااى الجهاااز الساامعي ، لاادى اإلنساان فإن 
هذه الذبذبات ، قوي ترددها ، وأصبحت عبمًا رباياًل ، علاى الجهااز السامعي 

فااااي األذن الداخليااااة،  ،  باااادءًا بطباااال األذن ، وانتهاااااءًا بالعصاااا  الساااامعي
فيستحسن أن يمار  المتعلم  ويساتمع ، إلاى األناواس الهادئاة منهاا ، التاي 
تنطلاااي باااردًا وساااالما علاااى الااانفًت ،  فت ياااد مااان محتاااوى معارفاااه كماااتعلم، 

 .وتساعده ، في نفت الوقت ، في إرراء العملية التعلمية
لتاااي تتكااااتف إن  ماااا يساااتوقفنا الياااوم ، مااان المهااااترات الموسااايبية ، ا    

وتتضاااافر فيهاااا اآلالت الموسااايبية الميتلفاااة ، واألجهااا ة الصاااوتية، العادياااة 
منها والكهربائياة ، تتاآلف جميعهاا فاي غوغائياة فردياة وجما ياة ، إلحاداث 
وإصدار أصوات ميلة إلستجابة المتعلمين ، على اختالفهم ، لعملية التعلم، 
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ياا، إذا ماا ماار  الماتعلم هاذا يةهر هاذا اليلال جل. األبهر فائدة وأعم  أرراً 
النوس من الموسيقى، عمليًا أو سما يًا ، وتلك األصاوات المتردياة ، الضاارة 

 .بعملية التعلم 
أن يتوجاااه الفااارد المااااتعلم إلاااى ممارساااة النشااااااا  : الاااذي نقصاااده هااااو    

الموساايقي كعلاام ، أو هوايااة ، أو نشااا  مصاااح  ، لاادعم عمليااة الااتعلم ، 
إن  اإللماااام بالوصااافات الموسيقااااية اإليجابياااة ، . هاولااايت الجتهااااث جاااذور 

الهادفة ، تمهل بيمة سلياامة ، ومعافاة ، للتعلم ، سواء كان ذلك بالممارساة 
بما أنها تساعد المتعلم ، في اإلنصراف إلى إستيدام طاقاته، . أو اإلستماس

ة ، وقدراتااه الذهنيااة ، لمواببااة عمليااة التفكياار السااليم ، فااي مسااائله التعلمياا
والعمل على تنمااية، وتطاوير تفكياره ، وتوجيهاه الوجهاة الساليمة ، فاي حال 

 .مشكالته، التي تبف حائاًل أوعائقًا في توجهه التعلمي
على المتعلم أن يضع برنامجًا ، يحدد فيه أوقاات الممارساات الموسايبية    

 ، حس  ما تقتضيه الحال ، بحيث اليؤرر ذلك سلبًا على تعلمه ، في صورة
من صور هدر الوقت ، أو اإلنصراف التام عن الاتعلم ، وذلاك بإهمااال دوره 
التعلمي الذى ارتضاه ، أو تجميده ، حتاى لاو كاان ذلاك مؤقتاًا ، فاي مسايرة 

قد يمتاد الوقات المبارمج لاه إلاى سااعات ، أو أقال ، أسابو يًا ، أو . تعلمه 
ى المااتعلم، فااي شااهريًا ، أو غياار ذلااك ، بحيااث يتاارل ذلااك أراارًا محمااودًا، لااد

 .مرضاة ذاته
 :ممارسة الرياضة

الكااال يعلااام ، أن  للااار ياضاااة دورًا هاماااًا ، فاااي إصاااحاح بنياااة الجسااام ،      
لياتمكن ماان البيااام بالنشاااطات الميتلفااة ، التااي يتطلبهااا الفاارد ، فااي دورتااه 

فالتمارين الرياضاية بميتلاف أنواعهاا ، تسااعد فاي تنشاي  الادورة . الحياتية
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تي ينبني عليهاا كامال نشاا  األجها ة المكوناة لجسام اإلنساان ، الدموية ، ال
مهل الجهاز الهضمي ، والجهااز العصابي ، وببياة األجها ة التاي تادير حيااة 

تصاابل ممارساااة . اإلنسااان ، وتحاادد ماادي فاعليااة نشااااطاته ، طااوال عمااره
التماااارين الرياضاااية ، بالنسااابة للماااتعلم ، فاااي غاياااة األهمياااة ، فهاااي ومااان 

دتها للجساام فااي إسااتقرارعمل وظائفااه ، تفااتل للمااتعلم طريقااًا منطلاا  مساااع
ممهدة ، لتحريك دافعاية التعلم ، والبيام بالنشاطات الميتارة والالزمة ، فاي 

وتمنحاااه القااادرة الكاملاااة فاااي تفعيااال المهاااارات . تفعيااال  لياااات الاااتعلم لدياااه 
م التفكيريااة الميتلفااة ، وتوظيفهااا التوظياا  الهااادف ، الااذي يعماال علااى دعاا
عملية التعلم لدى المتعلام ، وكذلك تساعده في تعلم التفكيار الساليم ، الاذي 

 .يصبل له منطلقًا ، في ترقية سبل تعلمه ، بأقل الجهود 
للرياضاااة أشاااكال ميتلفاااة ومتعاااددة ، مهااال رياضاااة الجاااري ، ورياضاااة      

،  المشااي ، ورياضااة كاارة القااادم ، وكاارة السلاااة ، والكاارة الطااائرة ، وكاارة الااايد
وكرة الماء  وكرة الطاااولة ، إضافة إلى رياضة التسل  ، والسباحة، وركوب 
. الييل ، وركوب الهجن ، وما إلى ذلاك مان أناواس الرياضاة التاي لام ناذكرها
. فعلى المتعلم أن يتيير أيًا منها، حس  قدراته البدنية، والعقلياة، والم اجياة

، ومااانهم مااان تساااتهويه فهنالااك مااان يميااال إلاااى ممارساااة الرياضااة الفردياااة 
الرياضة الجما ية ، ومنهم من يهوى المياطارة ، فيمار  تلك األناواس مان 
الرياضاااة ، التااي تتمياا  بالصعااااوبة ، وهنااال ماان يرغاا  فااي ممااااارسة أنمااا  
الرياضااااة السااااهلة ، المحليااااة ، كالتمااااارين اليايفااااة ، وتيتلااااف ممارسااااة 

ن البشااار ، الصحااااااية ، الرياضاااة ، بااااختالف ماااؤهالت وقاااادرات األفاااراد مااا
والجساااامانية ، وظااااروفهم اإلجتما يااااة  وينطباااا  ذلااااك علااااى األفااااراد ماااان 

 .المتعلمين بصفة خاصة، وهم مجال دراستنا
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لينياار  المااتعلم فااي مجااال تعلمااه بسااهولة ويساار ، يفضاال أن ييتااار      
الناوس األنساا  ماان أنااواس الرياضااات ، التااي ال تقااوده إلااى الجهااد المضااني ، 

ف يصابل عائقاًا لاه فاي تعلماه ، أو ماا قاد ينجارف باه بعيادًا عان والذي ساو 
وغالبًا ما يتم هذا اإلختيار عن طري  التعما  فاي التفكاااير . مساره التعلمي 

، وإعمااال الفكاار بدقااة متنابيااة  كااي يمياا  هااذا الفاارد المااتعلم بااين األشااياء، 
فاي  ويير  بقراءة سليمة ألفكااره، التاي ساوف تقاوده نحاو المساار الصاحيل

 .تعلمه
 :المشاركة اإلجتماعية

للفرد المتعلم دور بارز وهام ، في المشاركة المجتمعياة ، علاى إخاتالف     
نشاااطاتها ، وال يمكاان تجاااوز هااذا الاادورالعةيم ، الااذي ماان خاللااه تتحقاا  
 .طموحات المجتمع ، ويتم بلوغ األهداف ، المستقاة من واقع حاله ورقافته

قضاايا المجتماع ، يستطاااايع أن يوظاف جهاوده ،  بانغما  المتعلم فاي     
وطاقاته، من أجل حل المشكالت ، التي تواجه المجتمع في مسايرته ، نحااو 
التطلاع ، والترقي ، في مضمار مواببته للمجتمعات من حولاه ، والمسااهمة 
بإدخااال الجديااد المفيااد للبشاارية جمعاااء ، ماان مياا ون رقافاتااه ، ونساايجه 

 . مل خصوصيتهاإلجتماعي الذي يح
بااادءًا مااان إختياااار الماااتعلم لمادتاااه الدراساااية ، وممارسااااته التعلمياااه ،      

يسااتطيع أن يقحاااام نفساااه فااي قضااايا المجتمااع ، الااذي يعاايش فيااه ، بتلباااية 
متطلباتااه األباااااديمية ، والهقافياااة ، وغيرهاااا ، فيمااا يتناولاااه مااان علاااوم فاااي 

ًا لذلك ، وال يستبيم التطاوير إال فبتطويره لذاته يتطور المجتمع تبع. دراسته 
من خااالل هذا المجهاود ، الاذي يقدماه الماتعلم ، بماا يتميا  باه مان رجاحاة 
فكر، وذكاء ، ناجم عن التحليل السليم لمواقفاه التعلمياة ، بتحطيماه للقياود 
التي تعمل على حج  منطلقاته التفكيرية ، التي تسوق إلى الفهم الواعي ، 



 
 

352 
 

المهاااارات التفكيااارية ، بااوعي تااام ، يااؤدي فااي نهاااااية  واإلبااداس، فااي تناااول
المطاف ، إلى تفعيل مهاارات التفكااير، واساتيدامها اإلساتيدام األمهال ، فاي 
إرتياااد حلقااات اإلبااداس المتتاليااة ، التااي تصاا  إيجابااًا فااي مساايرة المجتمااع 

 . المستهدفة
فره لاه مان يدعم النشا  اإلجتماعي ، موق  المتعلم التعلمي ، بما يو     

دعم مادي ، ومعنوي ، مشاركًا في تكوين شيصايته المميا ة لاه ، كماا أفارد 
لااه مساااحات واسااعة ، ليتجلااى نشااا  تفكيااره فيهااا ، لتجعاال منااه أبهاار رةبااة 
ودافعية، نحو التعلام ، وأبهر إقبااًل على التجدياد ، واإلبتكاار ، واإلستكشااف 

 . ، ومن رم التطوير التلقائي عنده
د النشااا  الهاادف ، المتواصاال ، فاي إراراء التفكيار الواعاد ، لادى يسااع    

المتعلم ، من خالل التجدد المستمر ، للمواق  التعلمية ، ومن خاالل باروز 
المشكالت ، التي يتحتم حلها من جانبه ، ال سيما وهاو ياتعلم تعلماًا ذاتياًا ، 

ي فاي الماتعلم ، وهو أحد روافد التعليم عن بعد ، كما نعلم ذلك ، والذي ينما
ويعتبااار الااادخول فاااي عملياااة حااال المشاااكالت ، . خاصاااية ، المعلااام الماااتعلم

تمرينًا، وتدريبًا ، لنشاطات العقل ، ومن بينها التفكير الواعد ، مع التادبر ، 
 . والتمعن ، في المسائل العالقة التي تتطل  حالً 

تماع الصاغير ، التفاعال ماع المج إن  تمتاع الماتعلم بالرةباة الهاائرة ، فاي    
الكبيااار ، إبتااداًء ماان األساارة ، والمجتمااع المحااي  بهااا ، وماان راام المجتمااع أو 

على الصعيد القاومي ، أو القااري ، أو العاالمي ، والاذي يتجلاى فاي التحارر 
من القيود المكبلة للفرد المتعلم ، التي تحول بينه وباين تطلعاتاه التعلمياة ، 

كاال المااؤررات الجانبيااة ، التااي تطفاال وإنتماءاتااه نحااو مجتمعااه ، وذلااك بنبااذ 
على سطل المجرياات الحياتياة ، بالنسابة للمجتماع ، مان ن اعاات ، ونعارات 
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التعنصر ، والميول واإلنتماء القبلى أوالفماوي ، مماا ييماد شارارة الرةباات ، 
في اإلنطالق إلى األمام ، في فضاءات عملية التعلم ، وفي قضايا المجتمع 

 .، وتبني حل مشكالته
 :إرتياد المنتديات

إن  ارتياااد المااتعلم للمنتااديات ، يولااد فيااه الااروح الجما يااة ، التااي تقااود     
المجتمع إلى غاياتاه ، وذلاك ببلاورة التفاعال المجتمعاي باين أفاراده ، وخلا  
الروح التعاونية األصيلة الكاملة ، باين المتعلماين ، وذلاك عان طريا  تباادل 

من ميا ون كال فارد مان األفاراد ، وياؤدي هاذا األفكار ، والمعارف ، النابعة 
الاااتالحم الفكاااري ، إلاااى تهبيااا  األفاااراد وزياااادة ررواتهاااام المعلوماتياااة ، كماااا 
يسااااعد ذلااك فااي خلاا  األفااااكار الجدياادة ، التااي تمهاال الااروح اإلبدا يااة لاادى 
األفراد المتعلمين ، وتهبت لديهم الرةبة في التجدياد ، واإلبتكاار ، فكال فكااارة 

إلااى فكاااارة أخاارى ، وإلااى بعااث جديااد ، وتصاابل روح التفكياار منطلقااًا تقااود 
جما ياااًا ، يعمااال علاااى نشااار المعاااارف ، ومااان رااام تساااهيل عملياااة الاااتعلم ، 

 .وتفعيلها ، وتعميم فوائدها بين األفراد
يساااتمد األفاااراد ، مااان الميتصاااين فاااي الجوانااا  الحياتياااة الميتلفاااة ،      

لمعلومات ، التي قد تكاااون غائباة عان مواضايع شتى ، تذخر بالمعارف ، وا
بعض األفراد  فتهاري لاديهم الميا ون المعرفاي، الاذي ي ياد مان خباراتهم فاي 
مناااحي الحياااة المتعااددة  ويبقااى كيباارات سااابقة، تساااعد كهياارًا فااي عمليااات 

 .التعلم ، كما أشرنا لذلك سابقاً 
اء عملية تعلمه ، تمهل المنتديات بيمة تجديدية للمتعلم ، إذ أنه ينتقل أرن   

إلااى مواقااع ييتلااف تكوينهااا ، وييتلااف محتواهااا العلمااي والتعلمااي ، عاان مااا 
بان يجري في بيمته التي يماار  فيهاا الاتعلم ، فيعمال ذلاك علاى تجدياد ماا 
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يجو  في دخيلته ، ويقود ذلك إلى وضع ، يؤهل المتعلم لتلقاي الم ياد مان 
فكيره ، في صورة صاحية المعارف ، ويساعده في نفت الوقت على إعمال ت

، تساعد في تعلمه ، حيث يستطيع أن يجني الكهير ، الذي قاد يفاوت علياه 
 .اإللمام به ، في بيمته التعلمية المألوفة

 :المشاركة في الراالت

تتعادد أناواس الارحالت ، وتيتلاف ، حساا  الهادف مان اإلعاداد للرحلااة ،     
 :فهنال رحالت 

ذهااا ، ونشاااطات خاصااااة بجاناا  تعليمااي علمياة تياات  بمواقااع معينااة لتنفي
تعلمي ، يتعل  بدراسة الماتعلم  ، وغالباًا ماا تانةم مهال هاذه الرحااالت علاى 
الصااعيد الرساامي ، حيااث توفااار لهااااا كااال اإلمكانااات الماليااة ، والتنةيميااة ، 
والعلميااة  واإلجتما ياة ، ويحادد لهاا وقات بعيناه ، تبارمج فياه النشااطات ، 

وتيضع مهل هذه الارحالت للتقاويم ، مان قبال الميتصاين ،  المتف  عليها ،
والمشاركين ، للوقوف على أهام النتاائج ، التاي يمكان أن تطبا  محتواياتهاا 
على أرض الواقع ، والتي سوف تساعد كهيرًا ، في إراراء العملياة التعلمياة ، 
 .التي تنسح  إيجابًا ، على األفراد، والجماعات ، في ميتلف المجتمعات

هنالك رحالت إجتما ية ، تهدف إلي التغييار ، وإمتااس األفاراد وت كياة       
نفوسااهم ، وهااي مااا تعاارف بااالرحالت الترفيهيااة ، التااي تساااعد الفاارد لليلااود 
إلاااى الراحاااة ، ونقااال النشااااطات التعلمياااة العلمياااة، إلاااى مصااااف النشااااطات 

صابي ، الاذي الترويحية ، التي تساعد كهيرًا في تفتيات التاوترات ، والشاد الع
ينتج عن المعاناة المستمرة ، أرناء عمليات الاتعلم ، ومان الطبيعاي ساييل  

 . مهل هذا السلول ، أرضًا خصبة لعمليات التعلم المستقبلية
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تمهل الرحالت للمتعلم ، مهدًا مريحًا ، ونقلاة كبيارة ، لمسايرة تعلماه ، 
ادائاه ، بماا  إذ أنه من خاللها ياتلمت وضاعًا جديادًا ، يسااعده علاى تطاوير

يحات باه مان راحاة نفساية ، وهادوء عصابي ، إلاى جانا  التفتا  الاذهني ، 
الااذي يااالزم ذلااك ، كمااا ان  إذكاااء روح الحياااة الجما يااة ، التااي يعيشااها ، 
تدفع به دفعاًا وراباًا ، إلقتنااء ماا تجاود باه الجماعاة ، مان نفحاات علمياة ، 

ا ، إلاى تعلام أفضال ، ألن  وتدفع باه ، كماا أسلفاان. ت يد من ذخيرته التعلمية
ذلااك يمهاااد للماااتعلم طريقاااا قويماااة ، ويفساال لاااه مسااااحة واساااعة، للتأمااال ، 
وإشعال جذوة التفكير الجاد ، المهمر ، التي تجعل مان عملياة الاتعلم عملياة 
ذات مرتك ات عقلياة رابتاه ، تاؤتي أ بلهاا ، فاي وقات وجيا  ، وبجهاد زهياد ، 

عاان غيااره ماان المتعلمااين ، بااالتمكن  وقيمااة عاليااة ، يتمياا  بهااا المااتعلم ،
 .واإلنجاز الهر واإلبداس

 :تفعيل الزيارات
تتركاا  ال يااارات ، دائمااًا، فااي إرتياااد المااتعلم مناااط  معينااة ، تتعلاا  
بمجااال دراسااتة ، بطريقااة مباشاارة ، أو غيرمباشاارة ، يتوقااع المباارمج لهااذه 

إلاى حصايلة ال يارات أو المتعلم ، إبتساب قدر جديد من المعارف ، تضااف 
التعلم المعرفية ، أو إضافة مهارياة ، تسااعد الماتعلم فاي تطبيا  ، ماا نالاه 
من مهارة جديدة ، وما يتمتع باه مان مهاارات ساابقة ، فاي مضامار حياتاه، 

 .بفرد، أو إلى المجتمع الذي يعيش فيه
تتاايل ال يااارات إلااى المااتعلم ، إمكانيااة المقارنااة بااين مااا تعلمااه ، أو مااا     

لماااه ، والواقااااع الااذي يمارسااه ، ماان خااااالل مااا يباارز ماان معاااارف ، ينااوي تع
ومعلومات ، ومهارات ، من النشاطات المتعددة ، التي تاوحي بهاا مضاامين 
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ال يااارة  ممااا قااد يسااتنتجه المااتعلم ، أو مااا يجنيااه ماان تجااارب أقرانااه ماان 
 .المتعلمين ، إذا كانت ال يارة جما ية ، تضم أبهر من متعلم 

غراض ال يارة لدى المتعلم ، بما تحويه من جوان  ، ينفرد كال تتعدد أ
جانا  منهااا، بتغطياة أهااداف معيناة، ماان خاللهاا ، يسااعى الماتعلم للوصااول 
إليها ، بما يمليه عليه التفكير المرك  ، والتمعن المتاوالي ، وتقليا  األفكاار 

التجديد ، الصادرة عن ذاته  التي ييالطها التطلع ، وتنمية روح اإلبتكار ، و 
يصاااح  ذلااك ، معالجاااة  وتنقياا  ، وقولبااة ، مهااارات التفكياار ، التااي تقااود 
إلى بلوغ األهداف ، التي ينتج عنهاا الاتعلم الميسار ، والاذي سيصابل الفارد 
من خالله، رقمًا ، يستطيع أن يهاري سااحات المعرفاة ، و فااق المعلوماتياة، 

 .في أوسا  المجتمعات ، على إختالف مستوياتها

 :مارسة التدريبم

إبمااااًل لهاااذه النشاااطات المصااااحبة ، ينياار  المتعلاااام الااذاتي فاااي مجاااال    
تاادري  نفسااه ، التاادري  الفاعاال ، فااي كيايااة تناااول مهااارات التفكياار ، وفااي 
بياية تعلم التفكير، وكياية تعلم كي  يفكر ، من أجل تنمية قدراته التعلمية 

ام الطاقاااات ، والقااادرات ، ، والعمااال علاااى حااال مشاااكالته ، بموجااا  إساااتيد
 . المبنية على كافة النشاطات المذكورة

إن التدري  الذاتي ، النااجم عان نشاااا  الفارد الماتعلم ، هاو مان أنجال ،    
وأجاادى ، وأنجاع ، أنواس التدري  ، التي تقاااود الماتعلم، إلاى إتماام نجاحاتاه 

ته ، أرنااء الاتعلم ، وتنفيذ خططه التعلمية ، وذلك بناًء على ما تمت ممارسا
، في مادة تعلماه األساساية ، أو مان خاالل النشااطات المصااحبة ، لعملياة 

 .التعلم
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إن  التدري  لدى المتعلم ، يعكت مدى ما استمده من إيجابيات ، نتجت     
عن نشاطاته المصاحبة لعملية الاتعلم ، أو ماا اساتمده مان نشااطات الاتعلم 

رد الماتعلم ، شيصاًا أبهار قادرة ، وأوفاار المبرمجاة ، فالتادري  يجعال مان الفا
طموحًا ، في تحقي   ماله ، وتنمية قدراته العقلياة ، مان حياث تفعيال ذاتياة 
تفكيااره ، التااي سااوف تاادعم عمليااة التاادري  الااذاتي لديااه ، وماان راام تااوفير 
مساااحات ، لممارسااة تكااوين الااذات ، وتحديااد مقومااات الممارسااات التعلميااة 

 .الهادفة
دري  الااذاتي ، علااى اليباارات السااابقة لاادى المااتعلم ، وماادى ينبنااي التاا    

، ة الجادة لديه، في عملية التيطاي توافرها ، وفاعليتها ، ومدى توافر الرةب
لبرامج تدريبية  ترتقي به ، في سلوكه ، وفي تعلماه ، وفاي اإلساتعداد لنقال 

 .تلك التجارب، الناتجة ، المفيدة ، إلى أفراد المجتمع من حوله

 :ؤثرات السالبةالم

إن  ما قد يحيل ما باين التفكيار واألداء المنشاود للماتعلم ، فاي عملياة    
الااتعلم ، مااا تيلفااه المااؤررات الطبيعيااة ، ماان  رااار سااالبة ، تمهاال عببااات 
حبيبية في مسيرة التعلم ، المبني على نتائج التفكير المتتاابع ، والهاادف ، 

تلك العببات التي تبعد المتعلم عن  الذي يقوم به المتعلم وقت التعلم ، وهي
: خاا  الااتعلم الساالت ، الميطاا  لااه قااباًل ، وكمهااال لتلااك الحااواج  الطبيعيااة
إرتفاس أو إنيفااض درجاات الحارارة ، حسا  موقاع الماتعلم الجغرافاي ، التاي 
تعمل علي تقليل الدافعية التعلمياة ، لادى الماتعلم ، كماا تيلاف  راارًا ساالبة 

اخلية ، التي تبرز كأرر خارجي ، يعي  عملية التعلم ، في كيمياء الجسد الد
. ويعمل على هدر الوقات لادى الماتعلم ، عناد البياام بإصاالحه أو معالجتاه 
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وماان باااين تلاااك الماااؤررات الطبيعيااة ، هطاااول األمطاااار المفااااجيء والسااايول 
 .والرياح واألعاصير

والةااواهر ، عاالوة علااى الماؤررات الطبيعيااة ، فهناال أيضااًا ، الكاوارث ،     
التي تضفي علي البيمة العامة للتعلم ،  رارًا سالبة ، والتي تةهار فاي شاكل 
أحداث غيار مبارمج لهاا ، كاالحرائ  ، وحاوادث وساائ  النقال ، كالطاائرات ، 

 .والقطارات ، والبواخر ، والسيارات ، وما إلى ذلك من أنواس الوسائ  
تاااأريرات البايولوجياااة ، أضاااف إلاااى ذلاااك األماااراض ، واألوبماااة ، وشاااتى ال   

العارضاااة  والدائماااة ، التاااي تنتشااار ، حسااا  البيماااآت المناخياااة الميتلفاااة ، 
والتااي تتفاااوت ماادد مكافحاتهااا ، ماان نااوس آلخاار ، كمااا ييتلااف ماادى تااوافر 
أدوات ، ووسائل المعالجة الياصة به، ومدى سهولة إنتشارها بين األفراد ، 

 .اد من المتعلمينومدى ما تيلفه من  رار صحية  على األفر 
إننا ال نستبعد أيضًا ، من هذه المؤررات السالبة ، إساتقرار بيماة الاتعلم      

السياسية وما يتيللها مان حاروب ، ومناوشاات ، باين الجماعاات واألفاراد ، 
والتي غالبًا ما تؤدي إلى اإلنهيار األمني ، وبالتالي عدم اإلستقاارار النفساي 

واألرار العاام علاى مادى صاالحية عملااية الاتعلم ،  ، بالنسبة للفرد الماتعلم ،
 .ومدى إيجابية نتائجااها، وفائدتها ، للفرد المتعلم والمجتمع

إن  كل ما تعرضنا له ، من  رار سالبة لعملياة الاتعلم ، يةهار أراره جلياًا     
في حاضر ، ومستقبل ، التعلم والمتعلم ، كما أنه ، وبما ييلفاه مان عوامال 

ر ، وخل  البيمة الصالحة للتعلم ، يجعل من التفكيار ، والتأمال عدم اإلستقرا
، في المسائل التعلمية ، أمرًا صاعبًا، كماا يجعال مان تفعيال مهاارات التفكيار 
الميتلفة ، أمرًا أصع  ، وبالتالي يرمي بالمتعلم ، في متاهات عدم القدرة ، 

دافاه التعلمياة علي تعليم نفسه بنفسه ، ويصبل عاج ًا تمامًا ، عان بلاوغ أه
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، وتحقياا  الحااد األدنااى ماان تطلعاتااه ، أو طموحااات ، مجتمعااه الصااغير أو 
 . الكبير، على حد سواء

تعتبر الكلفة المالياة ، مان أهام األساباب التاي قاد تعيا  عملياة الاتعلم ،     
فقااد ال تتااوافر لاادى المااتعلم الرسااوم الدراسااية ، أو قيمااة اإلنفاااق علااى كتاا  

لمااذكرات ، واألدوات ، واألجهاا ة الياصااة بعمليااة الااتعلم ، المااواد المقااررة ، وا
أو قيمة إستيدام بعاض المصاادر ، والتقنياات ، والوساائ  ، التابعاة لابعض 

 .مؤسسات التعلم الذاتي
يجدر بنا أن الننساى التقالياد ، والعاادات ، فاي المجتمعاات الميتلفاة ،      

لتقيااد بهااا ، وهااي تعتباار التااي تفاارض نفسااها فرضااًا ، علااى الفاارد المااتعلم ، ل
امااًا  يعترض سبيل المتعلم في تفرغه ، وانضاباطه، مان أجال إتماام  معواًل هد 
عملية التعلم ، في الوقت المحدد لها ، وبالطريقة المهلى ، التي تضمن لهاا 
النجاح التاام ، وكمهاال لتلاك العاادات ، والتقالياد ، ماا يجاري فاي المناسابات 

مراسم ال وا  ، وإقاماة الماآتم ، وزياارات المرضاى  :اإلجتما ية العامة مهل 
المتكااااررة ، ولفتاااارات طويلااااة ، ومناساااابات الااااوالدة ، والحااااج ، واألساااافار ، 
واأل ياد ، والمهرجانات ، وغيرها ، مما يتطل  حضور األفراد ، وتواجدهم ، 
أرناء الحدث ، مما يترت  علياه ، إصاابة برناامج عملياة الاتعلم ، باليلال أو 

 .ه ، لفترة قصيرة ، أو طويلة ، حس  ما تتطلبه مراسم المناسبةإيقاف
 :المؤثرات الموجبة

الشك أن  هنالاك ماؤررات موجباة ، فاي مسايرة الماتعلم التعلمياة ، تعمال      
فااي إرااراء الااتعلم لديااه ، ماان جواناا  عاادة ، فلكااي تسااير عمليااة الااتعلم ساايرًا 

قاات ، الضارورية ، والهاماة حميدًا ، يج  أن يوفر المتعلم بعضًا مان المتعل
، لتسااهيل ، وتفعيااال ، عمليااة الااتعلم ، بطريقااة إيجابيااة ، كمااا أن  عليااه أن 
يلت م بفعل ، أو أداء ، بعض الواجبات، المتعلقة بشيصه ، أو تلك المعيناة 
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لااه فااي عمليااة الااتعلم ، والتااي يتعااين علااى المااتعلم الااذاتي ، توفيرهااا ، أو 
تعانة بهااا إذا مااا لاا م األماار ، مهاال األجهاا ة ، تحديااد مااواطن تواجاادها ، لعساا

والتقنيات باهةاة الاهمن ، والتاي ال تتاوافر ، إال  لادى جهاات معيناة ، وكاذلك 
بعض األدوات ، والتصميمات المعينة ، التي ال يمكن إقتناالها بصورة مؤقتة 
ا لندرة تواجدها ، أو لقلة أعدادها ،  ، أو دائمة ، أو ال يمكن إستعارتها ، إم 

 :وفيما يلي نذكر بعضًا من تلك المتعلقات بالعملية التعلمية 

 :المتعلقات الشيصية
 :نجمل هذه المتعلقات فيما يلي   

 .أن تتوافر لدى المتعلم الرةبة في التعلم   -       
 .أن يتحلى المتعلم بالذكاء الذي يؤهله للتعلم في الحد األدنى  -
 .تفكير ومهاراته أن يمتلك المتعلم القدرة على تعلم ال -
 .أن يتمي  المتعلم يسعة األف  في تناول المعارف وتقصيها  -
 .أن يتمي  المتعلم بالمهابرة قبل وأرناء عملية التعلم  -
 .أن يتعلم كي  يكون معلمًا ومتعلمًا في ذات الوقت  -
 .أن يكون ملمًا بمباديء التيطي  السليم  -
علوماتاه ، الناتجاة أن يدرب المتعلم نفسه ، على تطبيا  معارفاه، وم -

 .عن عملية التعلم ، في واقع حياته 
أن يتعلم المتعلم ، قولبة المعارف المكتسابة ، وبههاا بطريقاة ساليمة  -

 .، لغيره من األفراد 
 .أن يكون نشطًا كهير الحيوية  -
 .أن ينةم وقته تنةيمًا سليمًا، وال يعمد إلى هدره  -
 : أن يهتم بنفسه من ناحية  -
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 .هندامالمةهر وال  -   
 .الصحة العامة  -    
 .السلول الحضاري، تجاه األفراد والجماعات  -         
 .حسن اليل   -         
 .إحترام النفت والغير  -         
 :أن يهتم أباديميًا بما يلي  -         
 .تحديد جاه ية نفسه للتعلم الذاتي   -           
 .لتعلمية تجهي  كل المتطلبات ا  -          
 .تجهي  وتحديد مواقع التعلم   -        

تحديد المؤسساة التعليمياة ، فاي حالاة عادم ممارساة الاتعلم   -            
 .المؤسسات النظامية في 

 :أن يهتم إجتما يًا كما يلي -     
 .أن يتفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه  -  
 .هأن يستفيد من رقافة المجتمع في تعلم  -     
 .أن يعمل على مساعدة المجتمع، في تحقي  طموحاته  -          
 .أن يتعلم فنون البيادة اإلجتما ية  -          
أن يهااتم بااأمر السياسااة، وتوجهاتهااا الميتلفااة ، أي أن يكااون   -         

سياسيًا مهله ومهل أي إنساان فاي الوجاود ، ال نعناي باذلك أن يكاون منتمياًا 
تتعاطى نوعًا ممي ًا من التيارات السياسية ، في المجتمعات ، لجهة معينة ، 

إنمااا نقصااد أن يلاام المااتعلم بالممارسااات السياسااية ، فااي الساالول ، ولاايت 
 .الممارسات الح بية المعروفة
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كاااي يكاااون الماااتعلم إيجابياااًا ، فاااي أمااار تعلماااه الاااذاتي ، فاااي داخااال       
لاه مان إساتيدام التفكيار ،  مؤسسات التعليم النةامياة ، أو خارجهاا ، ال باد

ومهاراتااه ، فااي الوصااول إلااى غايااة الااتعلم ، فااي المسااتوى المرضااي لااه ، 
إن  اإلهتمام بالتفكير ، يساعد المتعلم  .  ولمجتمعة الصغيار ، أو الكبير 

وإلساتيدام التفكيار ، وبلاورة مهاراتاه ، . ، في وضع خططه التعلمية الفاعلة
الماااتعلم نفساااه  لعملياااة تعلااام التفكيااار ، المشاااار إليهاااا ، ال باااد أن ييضاااع 

 .ومهاراته ، حتى تصبل عملية التعلم لديه سهلة ومهمرة

 :المتعلقات العامة

هنالااك متعلقااات عامااة ، تااؤرر تااأريرًا مباشاارًا فااي عمليااة الااتعلم ، وتلعاا      
 :دورًا هامًا  في تكوين حياة المتعلم ، نذكر منها ما يلي

 .فير البيمة المناسبة المعافاة للتعلمعلى المتعلم أن يعمل على تو  -
التحصل على كل المعينات المساعدة فاي عملياة الاتعلم ، وتساييرها  -

 .إلنفاذ مهامه التعلمية
تحدياااد األفاااراد ، أو المجموعاااات ، التاااي سااايمار  معهاااا نشااااطاته  -

 .التعلمية ، وقت الحاجة
فقاات توفير المال الالزم لتغطية نفقات التعلم ، مان رساوم دراساية ون -

 .تتعل  بالتجهي ات ، ذات الصلة بعملية التعلم 
تحديد مواقع مصادر الاتعلم ، التاي تهاري ، بطريقاة مباشارة ، عملياة  -

 .التعلم لدى المتعلم
يالحر مما سردنا مسبقًا ، فيما يي  التعلم الذاتي ، وهاو أحاد مجااالت    

ماتعلم فاي تعلماه التعليم عن بعد ، الذي يتمي  بفوائد تنطبع إيجابًا ، علاى ال
، وفي دفعه لممارسة تعلم التفكيار ومهاراتاه ، ومان رام تنميتاه ، وتطاويره ، 
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وهو هدف من أهداف نةام التعليم عن بعد ، والاذي باه يتميا  األفاراد ، مان 
منساااوبي التعلااايم عااان بعاااد ، بساااعة األفااا  ، وممارساااة عملياااات التفكيااار 

متعلمين ، أبهر كفاءة من  الميتلفة ، ومهاراته ، بقدرات عالية  تجعل منهم
فهام يتميا ون بقادرات تفكيرياة عالياة ، وذلاك مان . غيرهم ، من المتعلماين 

بهاارة اإلسااتيدامات العقليااة ، فااي حاال مشااكالتهم التعلميااة المتجااددة علااى 
 .الدوام 

 :تنمية التفكير عن طري  الببعات الستة
، (1993ييا  ، دوبونو ، ال) دوبونوتعرف هذه الطريقة بطريقة إدوارد      

فهي ترتك  على ستة أنواس ، ينفرد كل نوس  منها ، بإيضاح نو ياة التفكيار 
 .الذي يتوقع تعلمه وممارسته ، بواسطة المتعلم ، في سبيل تنميته وتطويره

نتطاارق فيمااا يلااي لهااذه األنااواس السااتة ماان التفكياار ، كاال علااى حاادة ،     
 :حس  نوس ولون قيعته الممي ة له 

 :ببعة البيضاءتفكير ال  -1
هااو نااوس التفكياار الااذي يسااتند إلااى الحقااائ ، واألرقااام، واإلحصااائيات، 

وعليه يج  تحديد الحاجة المرجاوة، . والذي يقتصر على المعلومات المفيدة
ماان المعلومااات المطلوبااة ، مااع طاارح التساااالالت ، حااول ماادى جاادوى تلااك 

ضع في الحسبان المعلومات ، والكميات المطلوبة منها ، كما أنه يج  أن ن
 :، التميي  بين نوعين من الحقائ 

 .الحقائ  الواقعية الملموسة  -         
 .الحقائ  التي نعتقدها أو نرغ  في وجودها  -         
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في مهل هذا النوس من التفكير ، يقوم الفرد المتعلم بنشاطه ، كماا           
من العواطف ، واألحاسيت لو كان حاسبًا  ليًا ، بمعنًى  خر ، يكون مجردًا 

 .، والمشاعر ، وهو ما يصع  التجرد منه بدرجة كبيرة
 :تفكير الببعة الحمراء -2

في هذا النوس من التفكير ، تدخل العواطف ، والمشاعر، واألحاسيت ،      
فااي حياا  التفكياار ، بحيااث تكااون بعضااًا ماان فعالياتااه ، وجاا ءًا ماان عمليااة 

ي ، كاال الموضااوس المطااروح ، ذلااك ألن التفكياار الكليااة ، التااي تشاامل وتحااو 
العواطااف ، والمشاااعر ، واألحاساايت ، تمهاال جاا ءًا ماان كيااان الفاارد المااتعلم  
فال يمكن إستبعادها بحجة الموضو ية ، بل بالعكت ، يج  إبرازها ، ولكان 

فهي ، وكما نعلم ، أنها مان أهام الممارساات لادى الماتعلم . من غير تعم  
ا فااي نشاااطات حياتااه المجتمعيااة العامااة ، لكننااا ، والتااي يعمااد علااى إدخالهاا

اليمكااان أن نجعلهاااا ركناااًا أساسااايًا ، مااان أركاااان عملياااة التفكيااار ، كماااا أنناااا 
اليمكن إبعادها ، أو تجاهلهاا، أو إلغاالهاا بالكامال ، حتاى تصابل فاي لحةاة 
من اللحةات ، من العوامل السالبة فاي عملياة التفكيار ، بال يجا  إعتبارهاا 

 .اس التفكير ، التي قد يمارسها المتعلم في تعلمهنوعًا من أنو 
 :تفكير الببعة السوداء -3

هذا النوس من التفكيار ، هاو التفكيار الناقاد ، الاذي يهاتم  ، فقا  ،         
بالجوان  السلبية ، من الموضوس المطروح ، فهو تفكير منطقي ، سلبي ، 

ر ، فااي الببعااة فبمااا أن  النقااد ، الااذي يتمياا  بااه التفكياا. فااي نفاات الوقاات 
الحمراء ، يستند إلاى العواطاف ، واألحاسايت ، والمشااعر ، إال  أناه ينبناي 

 .هنا ، في الببعة السوداء ، على األسباب والمبررات المنطبية
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يبحث مهل هذا النوس من التفكير ، عان األساباب التاي تجعال الفكارة        
الجانا  الساالبي ، غيار مجدياة وال يمكان تنفياذها ، ويااتم الحكام عليهاا مان 

 .بناًء على أسباب منطبية
إن  اإلنغماااا  فاااي مهااال هاااذا الناااوس مااان التفكيااار ، يعمااال علاااى قتااال       

. الموضوس  وفي نفت الوقت يعمل أيضًا على قتله ، إذا ترل ولم يؤخذ باه
لذا فإن  التفكير الناقد ، الذي تتمي  به الببعة السوداء ، يعتبر ج ءًا مهماًا 

كياار ، ألنااه يساااعد فااي جعاال صااورة الموضااوس أو الفكاارة ماان عمليااة التف
واقعياة ، ومتكاملاة  ولكناه ال يمهال كال التفكياار ، بال هاو صانف واحاد ماان 
أصااناف التفكياار ، ال يمكاان للفاارد المااتعلم إلغااااله ، أوجعلااه مساايطرًا علااى 

 .نشاطاته
 :تفكير الببعة الصفراء -4

كير الببعة الساوداء ، هو التفكير اإليجابي المتفائل ، وهو عكت تف       
. فهااو يبحااث فااي الجواناا  اإليجابيااة فااي الموضااوس ، أو الفكاارة المطروحااة 
فهو يمهل العقل اإليجابي المتفائل ، الذي يجعل الفرد المتعلم ، ينةر نةارة 
إيجابية لما قد يحدث مساتبباًل ،  يعتبار هاذا الناوس  مان التفكيار جا ءًا مان 

اليااااوض فااااي مهاااال هااااذا النااااوس ماااان   أنااااواس التفكياااار ، ولاااايت إال  ، ألن  
التفكيروالمبالغااة فااي التقيااد بااه  يااؤدي إلااى مايشاابه أحااالم اليقةااة ، التااي 
تحل  بالفرد المتعلم كهيارًا ، فاي فضااءات فارغاة المحتاوى ، ييار  الماتعلم 

قد ياؤدي هاذا . من جراء ممارسته ، لهذا النوس من التفكير ، صفر اليدين 
الذي تطرقناا لاه فاي الببعاة الساوداء ، إلاى ناوس  النوس من التفكير ، والنوس

 .من التوازن ، الذي يساعد الفرد المتعلم في تنمية قدراته التفكيرية 
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 :تفكير الببعة اليضراء -5
هااااو التفكياااار اإلبتكاااااري ، اإلبااااداعي ، وهااااو الااااذي يطاااارح الباااادائل        

ممارساااة الميتلفاااة ، واألفكاااار الجديااادة ، غيااار العادياااة ، للماااتعلم ، أرنااااء 
وإنه لمان المعاروف ، أن  العاادة ، هاي التاي تجعال . العملية التعلمية لديه 

المتعلم يقبل الحل ، الاذي يةهار لاه مان أول وهلاة ، أماا المطلاوب ، فهاو 
أن يمااار  المااتعلم عمليااة البحااث عاان الباادائل ، والحلااول األخاارى ، التااي 

كاا  هاذا النااوس ماان يرت. ييتاار منهااا ماا يوافاا  حاجاتااه ، وإمكاناتاه كمااتعلم 
التفكياار ، إلااى أن   اإلبااداس ، يمكاان تنميتااه ، وتعلمااه ، وأنااه لاايت مجاارد 

 .موببة يمارسها المتعلم 
 :تفكيرالببعة ال رقاء -6

هو تفكير في التفكير ذاته ، ويعتبر هذا النوس من التفكير ، ضاابطًا        
ذكرناهااا  ، وموجهااًا ، ومرشاادا  ، يااتحكم فااي أنااواس التفكياار اليمسااة ، التااي

مساابقا ، فهااو الااذي يقاارر األنتقااال ماان نااوس إلااى  خاار ، ويقاارر فااي نفاات 
وليت مان . الوقت ، متى يبدأ نوس معين من أنواس التفكير ، ومتى ينتهي 

الضااروري أن يباادأ التفكياار بتسلساال معاااين ، باال يمكاان إسااتدعاء الببعاااة 
 . المناسبة ، أو نوس التفكير المناس  ، حس  الحاجة لذلك

نضع هذه األنما  اليمسة من أنما  التفكيار ، باين يادي الفارد            
المتعلم ، والتي سترقى به إلى تنمية ، وتطوير ، عملياته التفكيرية ، التاي 

 . تعتبر جوهر نشاطاته ، وتطلعاته ، التعلمية 
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 التطبيق المهاري
 

 أدوات ومتطلبات -

 الفضول -

 الشخصية -

 الشغف -

 العزيمة -

 الثقة -

 التال المشك -

 التأمل -

 التواصل -

 االستخدام -

 وفرة الغذاء -

 في العصر القديم -

 في العصر الزراعي -

 (الحديث)في العصر الصناعي  -

 توفير األمن -

 الصحة -

 الصحة العقلية -

 الصحة النفسية -

 الصحة الجسمية -

 التمويل -

 خالصة -

 الخاتمة -

 المراجع -

 :أدوات ومتطلبات
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لاادى البشاار، وعليااه  يعتباار الااتعلم عمليااة مسااتمرة إسااتمرار الحياااة،         
البااد لففااراد ماان المتعلمااين، إمااتالل األدوات، واإلمكانااات الالزمااة، للمضااي 
قدمًا، في تغطية متطلبات التعلم المتنوعة، فاي سابيل الوصاول إلاى الغاياات 
المسااتهدفة، وتصاااح  هااذه المتطلبااات، وضااع األهااداف  كغايااة ماان غايااات 

ولهم، وقاااادراتهم اآلنيااااة، الااااتعلم، مسااااتوحاة ماااان إرادة األفااااراد، حساااا  مياااا
وتطلعاتهم المستقبلية، لبلوغ المستويات التعلمية التي ينشدونها،مع إعتمااد 
تغطياة الحاجااات التااي سااوف تةهاار، وتتجاادد، نتيجااة لمساايرة الااتعلم الدائمااة 
والمستمرة، كما تصح  ذلك، رالى اإلبداس، والتطوير، في ماا يتناولاه األفاراد 

 . متوقعة، وغير متوقعة المتعلمون، من علوم، ومعارف،
لتاااوفير هااااذه المتطلبااااات  نفااااة الااااذكر، وماااان أجاااال تطبياااا  المفااااردات      

التعلمية، التاي توصال إليهاا الفارد الماتعلم، كنااتج لعملياة تعلماه، نفارد فيماا 
يلااي، بعضااًا ماان هااذه األدوات، والمتطلبااات، التااي تتعلاا  بااالفرد المااتعلم، و 

لمبني على التفكير السليم، واإللماام التاام نشاطاته الداعمة، لعملية التعلم، ا
 :به، ومعرفة مهاراته الميتلفة

 :أوالً 
 :الفضول
أساساااات الفلسااافة : )أورد العاااالم اإلغريقاااي أرساااطو، فاااي أطروحتاااه      
ويفهاااام ماااان ذلااااك، أن " البشاااار كائنااااات فضااااولية بطبعهااااا: " أن( الطبيعيااااة

ي مجاااالت الحياااة الفضااول، هااو الااذي يعماال علااى تحريااك األفااراد، للتحاارل فاا
يالحر ذلك، فاي الصاغار الاذين . الميتلفة، منذ والدتهم وحتى لحةة مماتهم

تملااؤهم روح الفضااول، والشاا ف، والولااع الااذي يباادو ماانهم، فااي مراقبااة مااا 
يدور حاولهم مان أحاداث، يتباع ذلاك رغباتهم بمعرفتاه، ومحاولاة تطبيقاه فاي 
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لاة اإلنتفااس ببعضاه، مماا أنفسهم، بأنفسهم، واإلندما  فيه بكلياتهم، ومحاو 
.               قااااااد يضاااااافي علااااااى حياااااااتهم نوعااااااًا ماااااان الجاااااادة، والمعرفااااااة، والمنفعااااااة
يتضل ذلك جليًا، في ماا ناراه عناد األطفاال، فاإنهم يتادخلون فاي كال شايء، 

أماا الشاباب، فهام ال يتوقفاون عان طارح األساملة . وبكل جرأة وعدم إستمذان
لادى الماراهقين، الاذين يلجاون مواقاع  التي تيطر ببالهم، ولو كهرت، وكذلك

الصعاب، ويطرقون أبوابًا تتمي  باليطورة، والمغامرة، أما الراشدون،  فهم ال 
 .يكفون عن اليوض في متاهات التجارب الجديدة، واستحداث القديم منها

إن  كل ما ذكرنا، ال يير  عن نطاق الفضول، الذي ال يير  عن كوناه،     
ها الفرد المتعلم، لذا فالفضول ال يحتا  إلى تحفيا  مان دافعية ذاتية، مصدر 

النشااا  الفضااولى، بأيااة معااايير، حهااات خارجيااة، وعليااه فااال يمكاان تحديااد 
نةاااام، تعماااال علااااى كبحااااه لاااادى األفااااراد، وساااايكون ماااان أبباااار األخطاااااء أو 

اإلجتما يااة، ومااا يترتاا  عليهااا ماان مسااال ، أن ينشاايء المجتمااع، سااياجًا 
حبسااه داخاال الاانفت البشاارية، لتنفيااذ مااآرب، حااول الفضااول، يعماال علااى 

وتطلعات، تيت  ببعض شرائل المجتمع، التي ترمي لتحقي  بعاض مآربهاا 
 .الياصة
 :راناياً 

 :الشيصية
هي الكينونة، التي تتوغل في دخيلة كل فارد ماتعلم، والتاي تام اإلعتاراف     

ا هاي بها منذ أزمان سحيقة، وهي بمهابة سر مان أسارارالعالم الغامضاة، كما
التااي تحاادد كيايااة، وماادى البحااث، واإلبتكااار، والتجديااد، فااي نفاات المااتعلم، 
وتضاامن لااه التوجيااه التااام، وتنميااة المهااارات، التااي بموجبهااا يحااافر، علااى 
دوافعااه، كمااا تحاادد لااه الاانهج المياات  بااه، كفاارد ماان أفااراد المجتمااع الااذي 
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و تحديااد يعاايش فيااه، كمااا أنهااا تولااد الميااول الياااص بااالفرد، وتاادفع بااه نحاا
إتجاهاته، فهي إذًا توجاه ملكاة الفضاول، لادى الماتعلم، الوجهاة الصاحيحة، 
ومعنى ذلك فإن  الفضول ال يوجاه الفارد، إن ماا يدفعاه فاي وجهاة قاد ال تتسام 

 .بالواقعية، أو الفعل المرضي عنه إجتما ياً 
أن  لكل فارد شيصايته المميا ة لاه، والتاي : من هنا يمكننا أن نيل  إلي   
بها عن ببية األفراد، وبهاا تتحادد مادى قاوة ع يمتاه، أو دافعيتاه نحاو  يتفرد

اإلنجاز، المبارمج، الهاادف، ونحاو إدارة المياول، والتطلعاات، ومادى ترسايأ 
القاادرة، واإلصاارار، فاااي التغلاا  علااى التحاااديات، وتحقياا  الرةبااات، ومااادى 
، التجااااوب، والتعااااون، ماااع غياااره مااان األفاااراد، فاااي تفعيااال، وبلاااوغ األهاااداف

 .الشيصية والمجتمعية
كما أسلفنا، فالشيصية تولد ماع الفارد، ويمكنناا أن نلحار ذلاك واضاحًا،     

ماان تصاارفات، وساالوكيات األطفااال، منااذ إبتااداء ت الطفاال فااي حياتااه، فلكاال 
منهم م ايا، وصافات فريادة، تيات  باه فقا ، فهاي إذن مؤشارات شيصايته 

التي يتحرل، ويرضاع،  التي شيصته عن غيره، وهي تةهرمن خالل الكياية
 .وينةر، ويستمع، ويبتسم، ويبكي، وينام بها

إن  مهاال ميتصااات هااذه الشيصااية، قااد تربااك أفااراد األساارة، حتااى أنهاام      
يحاولون مقارنة مواصفات مولاودهم الجدياد، حسا  ماا كاان، ذكارًا أم أنهاى، 

دون أوجهااًا ماان الشاابه، ماان قرياا  بأشااياص ماان أفااراد أساارتهم، فقااد اليجاا
وهااذا " إنااه ال يشاابه أحاادًا منااا: " بعيااد، فيرجعااون بأنفسااهم ألااى مقولااة ماانأو 

دليل واضل، أن هذه الشيصية يتفرد بهاهاذا المولاود، وتمهال لناا شيصايته 
 .الممي ة، والتي سينبني عليه مستقبل تعلمه، وتطوره الحياتي
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بناًء على ذلك، نستطيع أن نصنف عناصر شيصيات األفراد، ونمي هم      
ضاااهم الااابعض، بغاااض النةااار عااان عالقااااتهم المتشاااابكة ببعضاااها، عااان بع

العالقااات البيولوجيااة وغيرهااا، والتااي باادورها : والمتداخلااة فيمااا بياانهم، مهاال
تحدد أدوات، وقدرات التعلم، لدى كل فرد على إنفاراد، ومادى إساتجابة الفارد 
ي لمتطلبات تعليم نفسه ذاتيًا، حسا  المقوماات التاي أسالفنا ذكرهاا، بماا يلبا

 .طموحاته و ماله 
 :رالها
 :الش ف  
يعد الش ف من األدوات الالزمة للفرد المتعلم، كي يتعلم بفاعلية،يعني ذلك  

أن  الش ف لدى المتعلم، هو اإلقبال الالمحدود، المنبعث من غير قيود، من 
فهو يولد طاقة كبيرة، تدفع بالفرد الماتعلم إلاى تحدياد . أجل تحقي  هدف ما

سعي إلى بلوغها بفعالية، تضامن نتائجهاا اإليجابياة، فقاد يقبال األهداف، وال
الفارد المااتعلم بمااا يتحلاى بااه ماان تصااميم، وإخاالص فااي المتابعااة، للوصااول 
إلى مايرجوه، من غير إعطاء األهمية الالزمة، للوقت وللجهد، وينطب  ذلك 
علااى كاال النشاااطات التعلميااة، التااي يقااوم بهااا، وبهااذا يصاابل الشاا ف أحااد 

 .ات الداعمة لعملية التعلم لدى األفراداألدو 
 :رابعاً 
 :الع يمة
هي التي تماد الفارد الماتعلم، بالقادرة علاى اإلساتمرار فيماا يناوي تعلماه،     

حساا  مااا خطاا   لااه مساابقًا، بغااض النةاار عاان الكلفااة المترتبااة علااى ذلااك، 
أوالعوائ  التي قد تعترض طري  التعلم، فهو يتحلى بدافعية ورابة، ال تعرف 
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اإلحبا ، وال التردد، طالما أنه يمتلك خصلة ذات جذور متعمقاة، فاي دواخال 
 . شيصيته
بإعتبار أن  الع يمة ج ء من مكونات شيصية الفرد المتعلم، وهي بمهاباة    

أحااد األدوات الضاارورية المااؤررة، فااي عمليااة الااتعلم منااذ نشااأة الفاارد، فإنهااا 
فالطفاال . لااه المتالحقااةتتجاادد ماان وقاات آلخاار، حساا  مقامااات الااتعلم ومراح

يبذل الكهير المضاني، فاي شاكل محااوالت، الواحادة تلاو األخارى، كاي ياتمكن 
من إتقان مهارة واحدة، كمهارة الحبو مهاًل، فهو يةال فاي محاوالتاه التاي ال 
تتوقاا  فهااو يتاارنل حينااًا، وحينااًا يرجااع إلااى اليلااف، وتااارة يتوقاا  ليجاادد 

ادة المحاولاة، فهاو اليعيار الوقات أو الحاولة، بعد وقفة تفكيرياة الزماة، إلعا
الجهاد أي إعتباار، ورغام ماا يبذلاه ماان جهاد مضاني متواصال، قاد يسااتغرق 

 .ساعات طويلة، إال  أنه دائمًا يةهر الع يمة الالزمة لتحقي  النجاح
يسري مهل هذاالسالول الاذي يتعلا  بالع يماة، خاالل كال الفتارات العمرياة    

تتعما  فايهم روح الع يماة، عناد ممارساتهم  لدى المتعلم، حتى أن  الراشادين
للتعلم، في أي وجه من الوجاوه، فتجاد الفارد مانهم يباذل قصاارى الجهاد، وال 
يدس للضجر وال اإلحبا  مجااًل، يعترض عملياة تعلماه، فنجادة دائام المساعى 
لتحقي   مالاه، التاي تاؤدي إلاى بلاوغ أهدافاه المعلناة، وذلاك يتضال لناا فاي 

عنااد الراشاادين، كااتعلم مهااارة السااباحة، ومهااارة تساال  تعلاام بعااض المهااارات 
الجباال، ومهاارة قياادة السايارة وغيرهاا مان المهاارات التعلمياة، التاي يعتبرهااا 

 .الفرد المتعلم، صعبة في بدايات إقباله على التعلم
 
 

 :خامساً 
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 :الهقة      
لم، تعتباار الهقاااة شااارارة الحيااااة لااادى األفااراد، بكونهاااا تماااد الفااارد الماااتع      

بإحسا  داخلي بالهبات، وتبعاث فياه اإلطممناان، باأن  جهاوده المبذولاة فاي 
الااتعلم، ماان أجاال بلااوغ أهدافااه الفرديااة، لاان تااذه  بباااًء، وسااتتجدد لديااه 

تساااعد الهقااة فااي تجديااد األماال، والتحفياا ، للباادأ ماان . الفرصااة فااي النجاااح
ود، فتبعاث جديد، إذا ما لام يانجل الفارد الماتعلم، فاي الوصاول لهدفاه المنشا

إًن الهقة تهبات لادى الفارد الماتعلم، . فيه روحًا جديدة، تدفع به لبلوغ الهدف
أًن جهااوده المبذولااة ماان أجاال الااتعلم، لاان تكااون باادون جاادوى، كمااا أنهااا 

 .ستدفعه لتكرار المحاولة عند الفشل
ال يمكننا اإلدعاء، باأن  كال فارد يحمال فاي شيصايته خصالة الهقاة، فقاد     

ليصاالة ماان جااراء التربيااة الساايمة للنشاايء، والماادار  غياار تتالشااى هااذه ا
المالئمة، واإلضطرابات السياساية، والفقار، ياؤدي كال ذلاك إلاى تحطايم هاذه 
اليصاالة فااي المااتعلم، وتااؤدي بااه للوقااوس فااي شاابال اليااأ ، لااذا فااإن  علااى 
المتعلم، أن يشعر بأن  عليه البيام بكل ماا يلا م، لكاي يصابل عالماًا ناجحااً، 

ماار ة للهقااة، بعكاات ذلااك الااذي يشااعر بأنااه ال جاادوى ماان أي شاايء ويصاابل 
 . يقوم به
القاادرة علااى ( إذا مااا نةاار الفاارد المااتعلم إلااى الهقااة، ماان منةااور أنهااا    

 بااوف () اإلسااتمرار بشااكل مااا بغااض النةاار عاان التجااارب الحياتيااة الماادمرة
، فإنااه ساايقوم بعمليااة تعلمااه علااى الوجااه األبماال، وسيسااعى جاهاادًا (2119

 .لبلوغ أهدافه
تتاايل الهقااة للفاارد المااتعلم، الفرصااة فااي التاادبر، والتفكياار الموسااع، الااذي    

 .سيؤدي به حتمًا، إلى تعلم أفضل، يحق   ماله و مال مجتمعه
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 :سادساً 
 :حل المشكالت
إن  مان المسالم باه، أن  المااتعلم قاد ولاد وهاو ماا ود بالقادرة علاى حاال        

تعلم لديه، تعمل على إزالاة كال العبباات التاي المشكالت، وذلك ألن  طريقة ال
تعتااارض سااابيل تعلماااه، فهاااو يعمااال جاهااادًا لتجاوزهاااا، متيطياااًا باااذلك كااال 

 . السلبيات، بهدف الوصول إلى غاياته، وتحقي  طموحاته
لقااد إبتشااف العلماااء التربويااون، والحكماااء كهياارًا ماان الطرائاا  والساابل      

كالت األفراد، والتي خضاعت للتجرباة، الناجعة، التي تساعد كهيرًا في حل مش
 . بغرض تع ي  النجاحات في التعامل مع المشكالت

تتيلل عملية التعلم، كهير من العبباات التاي تجعال الماتعلم، فاي وضاع      
يحاتم علياه مواجهاة تلاك العبباات، والعمال علاى إزالتهاا، بالمحااوالت الجااادة 

التاي تتجادد مان خطاوة لحلها، فهاي تمهال مشاكالت تعتارض طريا  تعلماه، و 
تعلمية إلاى أخارى، فماا أن تجااوز الماتعلم عبباة، إال  وظهارت مشاكلة أخارى 

ونةرًا لتيطي تلك العببات المتولدة، من قبل المتعلم، المارة تلاو . تنتةر حالً 
األخرى، فإن  ذلك يادلل علاى أن  الماتعلم، يمتلاك القادرة علاى حال مشاكالته، 

 .ميتلف مراحلهم العمرية وهذه سمة تمي  النا  جميعًا، في
إن  سمة القدرة على حال المشاكالت لادى الماتعلم، تتطلا  باذل قادرات 
تفكيرياة عالياة مناه ليتفاعال، أواًل، ماع الحاادث، ومان رام العمال علاى تفكيااك 

 بنوده، وتحليلها في سبيل 
إن  حتمية الدخول في مجاالت التفكير الميتلفة، . الوصول إلى الحل السليم

م، فرصااة مواتيااة للوصااول إلااى الحلااول الناجعااة لمشااكالته، فااي تااوفر للمااتعل
 . جميع المراحل العمرية التي يمر بها أرناء عملية التعلم
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 :سابعاً 
 :التأمل
أناا :" إن  جوهر الوجود اإلنساني، يتمهل لحد كبير في مقولاة ديكاارت       

ر ماان إن  الكهياا. فهااي تمهاال جااوهر الوجااود اإلنساااني" أفكاار، إذن أنااا موجااود
أفعال المتعلم تمضي بطريقة عادية، غيار متكلفاة، بال ساهلة فاي إنسايابها، 
إال  أنه ي مضي ج ل  عمره فاي م اولاة عملياات التفكيار، والتأمال، فاي مواجهاة 
الصااعاب التااي تعترضااه أرناااء تعلمااه، ودمجهااا فااي عمليااة فهمااه المتطااور 

 .للعالم
، واإلبدا ياة، لادى الماتعلم، إن  المكونات العاطاية، والجمالياة، والفكرياة    

تلعاا  دورًا كبياارًا وحيويااًا، فااي كاال لحةااة ماان لحةااات حياتااه، ماان غياار أن 
لكنهاا . تكون ملموسة، كأحد البنود الجوهرية، في مواقفه الحياتية الواضحة

تبدو ظاهرة، ومحسوسة، عند إمتااس ناظرياه بمشاهد الغاروب ماهاًل، أو عناد 
ي متاهاات أحاالم اليقةاة، أو عناد رالياة قراءة كتاب شي ، أو عند الولاو  فا

الجمال، أو عناد لقااء شاي  جدياد، أو لقااء صادي  قاديم، أو ساماس خبار 
مفرح، أو نغم مطرب، وغير ذلك، مما قاد يستحضاره الماتعلم فاي لحةاة ماا، 

 .أرناء عملية تعلمه
مما تطرقنا إليه، فاإن  التأمال موجاود وحاضار، فاي ميتلاف أوقاات حيااة     

ناء عملية التعلم التي يمارسها، أو في المساحات، ما بين جلسة المتعلم، أر
يعتباار . تعلميااة وأخاارى، وبصاافة عامااة فااي يقةتااه ومنامااه علااى حااد سااواء

ان المااتعلم مان تواجاده، كشيصااية متكاملاه، فاي مجتمعااه،  التأمال نشاا  يمك 
بما يبعهه فيه من نشاا  حياوي، يؤهلاه للتفاعال ماع المجتماع، فاي مجرياات 

 .يتلفةحياته الم
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نيل  مما تطرقنا إليه، أن  المتعلم، وفي المراحل العمرية كافة، منير      
طوال الوقت، في عملية تفكير نشطة، حول ما يدور من أحداث فاي حياتاه، 

 .وفيما يدور في العالم
 :رامناً 
 :التواصل      
لاة إن  ملكة القدرة على التواصل لدى المتعلم، تعتبر من األدوات الفاع      

التي يتمتع بها فطريًا، فهي في حالة تطورمستمر، وهاي تضامن الكهيار مان 
أشكال التفاعل، التي ال تتوقا  عناد التواصال البصاري، والعااطفي المباشار، 

 .من خالل لغة الجسد، ونبرة الصوت، والتواصل الجسدي
ياتم التواصال عاماة عان طرياا  اللغاة، ساوى أن كانات لغاة منطوقااة، أو     

ة، أو لغة حركية، وما يتم عن طري  اللغة هو  بارة عان تجسايد لغة مكتوب
للصور العقلية، واألفكار، عن طري  الرموز التي تحملها اللغة، في أشكالها 

 .الميتلفة
إن  مااا تقدمااه اللغااة للمااتعلم فااي مساايرته التعلميااة، التااي تسااتمر ماادى     

لمعاارف، والاتمكن حياته، يعد مي ة عالية الفائدة، في وصوله للمعلوماات، وا
من التواصل بيته وبين غيره من المتعلماين، وأفاراد المجتماع، علاى اخاتالف 

القدرة على التواصل مع عملية التفكير، والتعليم لادى :فماتهم، كما أنها تمهل
 اآلخرين، وبالتالي إغناء مقدرة الفرد 

لااى بمااا أنهااا تضاايم قاادرات الفاارد العقليااة، ع. الياصااة علااى التعلاايم والااتعلم
 إيجاد معنى

لحياتاااه، بإظهاااار مصاااادره الياصاااة، والمصاااادر العقلياااة للجااانت البشاااري  
 .برمته
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مع تطور أشكال جديدة من رموز األشكال اللغوية، فقد تجسدت قدرات "     
اللغااة الكامنااة، فااي تطااوير أنةمااة متفوقااة، بصااورة مت اياادة، تاارتي  بااالفكر، 

ادية، وأسااالي  الحياااة المتااأررة والمنةمااات اإلجتما يااة، واإلنتاجية،واإلقتصاا
ومع إبتكار الكتابة، واألبجدية، والكلمة المطبوعاة، وإنتاا  الاورق، . بالهقافة

وإبتكااااار وسااااائل الطباعااااة السااااريعة، ونقاااال المعلومااااات كهربائيااااًا، ونقلهااااا 
إلكترونياااااًا، واإلتصااااااالت المرئياااااة والمساااااموعة، ومساااااتودعات المعلوماااااات 

ت نقلة نو ية، في مقدرة النا  على تهبي  المحمولة، بوسائ  مادية، حقق
 .أنفسهم، عن طري  مهارات اإلتصال الفطرية، التي يمتلكها كل منهم

إن  التطورات األخيرة فاي شابكة اإلنترنات، حولات الماوروث الكاامن فاي      
اإلتصاااالت بااين البشاار، إلااى واقااع، حيااث أنااه ومنااذ فجاار البشاارية، إمتلااك 

تواصال ماع  خارين، مان فصايلتهم، وتحولات إلاى النا  قدرة متواررة على ال
. على التفاعال ماع أي شاي  فاي العاالم -غير متحققة بعد -مقدرة عملية

إن  أداة الاااتعلم المطلقاااة، التاااي نمتلكهاااا، أال وهاااي التواصااال ماااع اآلخااارين، 
وبالتالي إغناء فرصنا التعليمية، تقارب اآلن إمكاناتها العةيمة، فاي إحتاواء 

 (.م2119 بوف .")ملهالجنت البشري بكا
إن  جمياااع هاااذه األدوات، التاااي أوردناااا ذكرهاااا، تمااانل الماااتعلم القااادرة،      

واإلستعداد الكامل، وتدفعه للسير في طري  التعلم المنشود، كما تعتبار، فاي 
نفات الوقات، أدوات ومتطلباات حتمياة، ال يساتطيع الماتعلم أن يقاوم بعمليااة 

 .اف المعلنةتعلم ناجحة، ليصل بموجبها إلى األهد
 :اإلستيدام
إن  كيايااة إسااتيدام أدوات الااتعلم التااي ذكرناهااا مساابقًا، تتطلاا  اإلنتماااء     

الفعلااي لعمليااة الااتعلم، ماان جاناا  المااتعلم، جنبااًا إلااي جناا  مااع المتطلبااات 
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الياصااة بااذلك، والصاافات والساامات، التااي وردت مساابقًا فااي صاافحات هااذا 
أو مااا ياادور حولااه ماان ظااروف  الكتاااب، المتعلقااة بشااي  الفاارد المااتعلم،

وأحااداث، علااى مسااتوى المجتمااع الصااغير الااذي يعاايش فيااه، أو المجتماااع 
نذكر فيما يلي بعضاًا مماا يسااعد . الكبير على المستوى القومي أو العالمي
 :على إستيدام األدوات الالزمة للتعلم

 :وفرة الغذاء -1
ومساتجداتها، يارى كي يماشي المتعلم األحداث، ويواب  عمليات التعلم      

بهير من التربويين، أن اه علاى الماتعلم، الاتيل  مان بعاض المعيقاات، التاي 
تمهل له هاجسًا، وعاماًل مشتتًا للتركي ، ولعنيارا  فاي عملياة الاتعلم، ومان 
أهام تلااك المعيقااات، اإلنشااغال بالبحااث عان لقمااة العاايش، والتااي تشاافل جاال  

 .ات أخرى، غير التعلموقته، وتفكيره، بل وإقباله، حتى على نشاط
إن  تااوفير الحااد المناساا  لمتطلبااات األماان الغااذائي، تساااعد، إلااى حااد     

ولعلنااا نلحاار . ببياار، فااي تفرياا  المااتعلم لنفسااه، لعنياارا  فااي عمليااة الااتعلم
ذلك كهيرًا، فاي األمام التاي تعايش فاي مساتوى خا  الفقار، أو تحات مساتوى 

لدان الغنية، حيث تيلا  الفارد، خ  الفقر، مقارنة بفمم التي تعيش في الب
وبنسبة كبيرة، من الركض والسعي الدالوب، من أجال الكفاياة الغذائياة، مماا 
أتيل له أن يطارق أبواباًا أخارى، مهال اإلنيارا  فاي عملياات الاتعلم، التاي لام 
تاا ل موصااودة أمااام أفااراد  خاارين، تساااووا والحيااوان فااي الجااوس، والجااري، 

 .الغذاءوالتنافت، من أجل الحصول على 
 : في العصر القديم

إن  التأريأ يقودنا إلى تفسير الحقاائ ، التاي ذكرناهاا  نفااً، فاالفرد الاذي     
عاااش فااي العصاار الحجااري، والعصااور القديمااة، بصاافة عامااة، لاام تتجاااوز 
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راليته ظروف الحال التي كان يعيشها، متمهلة في الرةبة، والتطلع، لحماياة 
يدام وسائل مبسطة وبدائية للغاية، يصارس نفسه وتوفير األمن لها، مع است

بها من أجل الحصول على موارده الغذائياة، التاي اساتوعبت جال  وقتاه، فلام 
يعد هنالك مجااًل لعستكشاف أو التطلع، لمجاالت أخرى كالتعلم مهاًل، والذي 
سيساعده فاي تساهيل عملياة الوصاول إلاى مبتغااه الحيااتي، إال  عان طريا  

ن طرياا  المحاباااة، أوالتقليااد، الااذين أخااذا موضااعًا فااي الصاادفة فقاا ، أو عاا
حياتااه، فيمااا بعااد، وذلااك بااالطبع، ال يكلااف جهاادًا كبياارًا، وال يقلاال ماان هاادر 

من هناا يتضال لناا أن إنشاغال الفارد . وقته، في سبيل الحصول على غذائه
بالبحااث الجاااد والمساااتمر، عاان ماااورد الغااذاء، لاام يمنحاااه الفرصااة والوقااات 

 .لعمليات التعلم المنشودة المتاح الالزم
 :في العصر ال راعي

إذا ما انتقلنا إلى عصر ما بعد أبتشاف ال راعاة، نجاد ان  هنالاك طااريء    
تعلمي جديد، أطل على حياة الفرد، من خالل ممارساته للعملياات ال را ياة، 
التااي وفاارت لااه الغااذاء الااالزم، الااذي قااد يحصاال عليااه بمفاارده، أو بالتعاااون  

وبين أفاراد مجتمعاه، مماا أتااح لاه الكفاياة الغذائياة الالزماة، التاي  فيما بينه
انعكساات علااي تفرغااه، لاابعض الوقاات، لعنياارا  فااي عمليااات تعلميااة جدياادة 
واعادة، فاتعلم علاى أرار ذلاك كياا  يا رس، وكيا  ينماي محاصايله ال را يااة، 
خر  نها، وكي  سايد  وكي  سيجني ويحصد عائدها من الهمار، وكي  سيحس 

ينةم عملياته الغذائية، ومان رام كيا  سايدير وقتاه، حتاى أصابحت وكي  س
عمليااة الااتعلم، جاا ءًا ماان نشاااطات حياتااه، ياادلل ذلااك علااى أن  وفاارة الغااذاء 
بالنسبة للفرد، وسهولة الحصول عليه، تساعده كهيرًا في الاتعلم، واإلبتكاار، 
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ممااا والتجديااد، فااي طريقااة تناولااه لفشااياء، وتسااييرها لااه وألفااراد مجتمعااه، 
 .أدى إلى إتساس رقعة التعلم لدى األفراد، وتطويرها حببة بعد حببة

 (:الحديث)في العصر الصناعي
أنتهت مسيرة الكس  الغذائي فاي عصار ماا بعاد إبتشااف ال راعاة، إلاي      

الم اولااااة المسااااتمرة، للحصااااول علااااى الغااااذاء وتأمينااااه، لاااادى جميااااع أفااااراد 
عي، الاذي يعتبار، باال مناازس، المجتمع، وذلاك ماع با وغ فجار العصار الصانا

العصر الحديث، والاذي تجاددت فياه حيااة األفاراد، وأصابل التكااتف، والجاري 
 النهم، من أجل الحصول على الغذاء، صفرًا،

لدى بعض األمم، مماا أتااح لففاراد والبشارية جمعااء، تنةايم وإدارة الوقات،  
هااا، جاا ءًا بصااورة مهاليااة، تحاادد لكاال نشااا  ماان نشاااطات المجتمعااات وأفراد

بافيااًا يااتالءم وطبيعتهااا، وماان بااين ذلااك إتاحااة الفرصااة الكاملااة، وماان غياار 
قيااود، للااتعلم، مااع صااياغة المنهجيااة والبرمجااة الالزمااة، فااي طريقااة الااتعلم 

 .وتطويراألداء فيه
يتااوافر لكاال فاارد ماان األفااراد، القساا  ماان الااتعلم، الااذي سيساااعد فياااه     

، والتقياد ببرامجاه المكبلاة لففاراد، مان التيل  من وراق الجري وراء الغذاء
إرتياد مجاالت أبهر تطاورًا، وإباداعًا، يجناي الفارد رمارهاا، عان طريا  الولاو  

 .في دنيا التعلم الذاتي، الذي يتيحه نةام التعليم عن بعد
 
 :  توفير األمن -2
إن  مااا يصاابو إليااه الفاارد المااتعلم، عااالوة علااى سااهولة الحصااول علااى      

عاادم هاادر الوقاات فااي ساابيل الحصااول عليااه، هااو الوجااود األمنااي، الغااذاء، و 
الذي إذا ما توافر له ولذوياه وأفاراد مجتماه، فإن اه وعان طريا  ذهان صاافي، 
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من الشوائ ، والتوقعات المشؤمة السيمة، سينصرف إلى تعليم نفسه ذاتياًا، 
في منأى عن ما قد يشغله، من البيام بإجر ت تأمين نفسه ومن يدوروا في 

مهلااه ومهاال الغااذاء يعااد األماان، لاادى األفااراد المتعلمااين . كااه، كمااا أساالفنافل
غااذاًء، ماان خااالل تااوافره، يجنااي الفاارد الكهياار، ويتجاااوز عببااات كااان ماان 
الممكن أن تعترضه، وتهدر كهيارًا مان وقات الاتعلم لدياه، مماا قاد ياؤدي إلاى 

 .واءخلل تنموي، إبداعي، وتطويري، للفرد المتعلم، والمجتمع على حد س
 :الصحة -3

إن  تاااوافر مساااتوى الصاااحة المعاااافى بأنواعهاااا، للفااارد الماااتعلم، يعناااى      
السالمة في األداء الفع اال، والجاودة فاي العطااء المميا ، والتيطاي الصاحيل 

 .للمسال  األدائية، والتطلعية، الفردية واإلجتما ية
 :الصحة العقلية -4
داتاان اللتاان ينبناي عليهماا الاتعلم بما أن  التفكير، وإعمال العقل، هما األ   

الاذاتي، فاي جميااع نشااطاته، فالصاحة العقليااة تصابل رقماًا هامااًا فاي الااتعلم 
الساااليم، ومااان غياااره تصااابل عملياااة الاااتعلم، نمطاااًا مااان أنماااا  الاااتعلم فاااي 
مؤسسااات التعلاايم التقلياادي، ذات الساالبيات التااي أشاارنا إليهااا مساابقًا، فااي 

 .صفحات سابقات من هذا الكتاب
 :الصحة النفسية -5
أن  الصحة النفسية، توفرمهدًا مواتيًا، لعملياات الاتعلم الهادفاة، بماا تماده    

المااتعلم، ماان الهبااات، والهقااة، واإلسااتقرار النفسااي، ومااا يصااحبه ماان تفاااالل، 
 وتجديد للرةبات، 
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بال ذلاك ياؤدي . وتع ي  للدافعية، وإحياء لعناصر المياول، وتنمياة المهاارات
الااتعلم تعلمااًا معااافى، يااؤدي فااي المسااتقبل، إلااى تنفيااذ بنااود إلااى أن يصاابل 

 .      التيطي  المبرمجة، وإلى بلوغ األهداف المعلنة
 :الصحة الجسمية -6
يشتمل حسم اإلنسان على كل األجه ة، بأعضائها الميتلفاة، وأنساجتها     

تعمل جميعها، بمد . المتنوعة، وخالياها الميتصة في شتى نشاطات الجسم
يع أطاراف الجسام بماا تحتاجاه مان غاذاء، وأوكساجين، وبماا تيرجاه مان جم

فضالت، ومواد ساامة، إلاى خاار  الجسام، فاي أشاكالها الميتلفاة، الصالبة، 
 . والسائلة، والغازية

يتبين لنا ومما ذكرناه، أن  الصحة الجسمية تعتبار فاي غاياة األهمياة، إذ    
 .علة، في عملية التعلم الذاتيأنها تجعل من الفرد المتعلم، قوة مؤررة، وفا

 :التمويل -7
يعتبر التمويل أمرًا هامًا، في تمكين المتعلم مان أن يقاوم بعملياة الاتعلم،     

يشمل التمويل الرسوم الدراسية، التي تقدم إلى مؤسسة الاتعلم الاذاتي، التاي 
ينتمي إليها المتعلم، كما أنه يشمل قيمة المذكرات، والكت ، وقيمة إستيدام 

 مصادر التعلم 
الميتلفة، من أجه ة، وأدوات، ووسائ  إتصال، كما قد يشمل التمويال قيماة 
بعض المقتنياات، لادى بعاض المتعلماين، مهال أجها ة الحواساي  المحمولاة، 
واآلالت الحاسبة، وبعض األدوات المستيدمة في عملية التعلم، وغيرهاا مان 

 . تلفةالمقتنيات األخرى التي تتعل  بمواد التعلم المي
 : خاالصااة
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تتفاعل هذه العوامل المساعدة، واألدوات والمتطلبات، لعملية التعلم مع      
بعضها، من أجل بلوغ المستوى التعلمي المرغوب، لذلك فمن الضروري، أن 
يتفاعاال المااتعلم، التفاعاال التااام، ماان أجاال الوصااول إلااى مبتغاااه ماان عمليااة 

ة، واإلنتمااء بكلياتاه، لعملياات الاتعلم، التعلم، وذلك بالتحلي بالجدية، والرةب
التاااي تعتماااد إرتيااااد سااااحات الاااتعلم، واإلطاااالس الااادائم، علاااى المساااتحدرات 
واإلستكشااافات الجدياادة، والتفاعاال اإلجتماااعي، الااذي يشااكل لاادى المااتعلم، 

 .الدافعية الهادفة، كما ذكرنا ذلك من قبل
كونه أحد روافاد نةاام إن  كل ما تطرقنا له في هذا الفصل، ال يير  عن     

التعليم عن بعد، الذي يجعل من التعلم الذاتي أساسًا، من خالله تصل األمم 
إلاااى غاياتهاااا، المبااارمج لهاااا، كماااا أناااه يهاااري السااااحة العالمياااة، بمتعلماااين 
مميااا ين، يتسااانى لهااام قياااادة اممهااام علاااى صاااعيد التطاااور، والترقاااي، فاااي 

وبسرعة فائقة، في محاو  راار  المجاالت الحياتية الميتلفة، كما أنه يساعد،
األمية، ذلك الشبل الذي عجا ت قناوات ونةام التعلايم التقليادي فاي تجااوزه، 

 .منذ فترات طويلة مضت
عليه فإن  األنةمة التعليمياة الحالياة يجا  أن تتحاول إلاى أنةماة تمكان     

األفااراد ماان كيايااة الااتعلم بشااكل فع ااال، حتااى تتحاادد الراليااة الواضااحة نحااو 
 .نةام التعليمي المستحدثنو ية ال
إن  إعادة تصميم نةاام تعليماي ماا ليصابل مهالياًا تعناي تصاميم النةاام )    

الذي سيستبدل به مصمموه النةام القائم حاليًا إذا ما كاانوا يملكاون الحرياة 
 (.م 2119 بوف ( )الستبداله بأي نةام يريدونه

 :في العملية وهي لتصميم نةام تعليمي جديد يج  تلبية رالرة متطلبات   
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يج  أن يكون النةاام المصامم ممكناًا تقنياًا وأن ال يتضامن أي  -1
نااوس ماان أنااواس التقنيااات غياار متااوفر فااي الوقاات الحااالي أي أن ال 

 . تتاح أي فرصة للييال العلمي
 .أن يكون النةام الجديد قاباًل للتطبي   -2
 .يج  أن يكون النةام المصمم قاباًل للتطوير باستمرار -3
 .يعمل النةام على تنمية تفكير المتعلمينيج  أن  -4
تنطباا  هااذه الاارالى المااذكورة، علااى نةااام التعلاايم عاان بعااد، فهااو     

النةام التعليمي الوحياد، الاذي يفاي باإلحتياجاات التعلمياة المساتقبلية، 
 .للمجتمعات على إختالف أنماطها،بفعالية وفي وقت وجي 

بعاااد، هاااو النةاااام نيلااا  مااان ذلاااك، إلاااى أن  نةاااام التعلااايم عااان     
التعليمي الذي يمكن أن يلبي الرةبات، والتطلعات التعليمية لفمم، في 

 .       الوقت الحالي
 
 
 
 
 
  

 :خلجات في دواخل متعلم
 

 ...هدية
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 إذا أردت أن تهديني جمياًل،
 .فدعني أفكر وأتأمل

 
 
 ...زن انة
 

 إن  حجرات الدر  كال نازين،
 .قوتها يفتقد الملل

 
 ...باحث
 

 الزلت أبحث عن نفسي،
 .بالمدرسة فلم أجدها

 
 ...مصير
 

 ال تجرعني المعارف قسرًا،... أستاذي
 .فسيكون مصيرها النسيان

 
 ...محل 
 

 ال تكبلني بسالسل المناهج الكالسيكية،
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 .فإني أريد أن أحل  في  فاق المعرفة
 
 ...قراري 
 

 يريدونني أن أتيذ قراري وهم ال يدركون،
 .ة بيني وبين كي ؟ ولماذا؟بم هو ب عد المساف

 
 ...بوابل
 

 إذا كان التعليم ال يعنى بانتشال المتعلمين من الغرق،
 فال داعي إذن لوجود الكوابل في السيارات،

 .التي تتجاوز قوانين الحركة
 
 ...تصوي 
 

ب أخطائي بنفسي،  دعني أصو 
 فكلما حهني المعلم على تصويبها،

 .قادني نحو الجهالة
 
 ...قدراتي
 

 تكن أرفع علمًا مني، إن
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 فهل يؤهلك ذلك،
،  لتفرض علي 
 ً.ما هو فوق قدراتي؟

 
 ...تفكير
 

 عندما أفكر أرناء عملية التعلم،
 .فمن المؤكد أن ي أتعلم علمًا نافعاً 

 
 ...درو 
 

 إن  الدرو  اليصوصية،
 ليست وقفًا على المتعلمين،
 بل هي أهم بكهير لدى الراشدين،
 دة،رغم أنها لم تعد ذات فائ
 .للنوعين معاً 
 
 ...الفقر
 

 إن  التربوي الذي يسير عكت تيار اإلبداس والتطوير،
 يسعى لينسج حوله،
 .شبال الفقر والينوس
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 ...قيود
 

 أستطيع أن أدرب نفسي بنفسي إذا ما،
 .تحررت  من قيود التلقين واإلسترجاس

 
 ...فشل
 

 إذا أردت نجاحي فعلمني التفكير،
 .فشلوال تعلمني كي  أفكر فأ

 
 
 ...قصاص

 إذا لم تعلمني كي  أتعلم،
 .فتلك خيانة تستوج  القصاص

 
 ...تأهيل
 

 إن  معلمي مؤهل أباديميًا،
 لكني فشلت أن أعلمه،
 .ليتعلم كياية تعليمي
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 ...إبتشاف
 

 إبتشفت أني قد تعلمت،
 خار  أسوار المدرسة،
 .أضعاف ما تعلمته بداخلها

 ...إنتباه
 
 نمية ذاتي المهارية،من علموني لم ينتبهوا لت

 .فأصبحت مواطنًا من الدرجة الهانية
 
 
 ...تنقي 

 دعوني أنق  في مهارات التفكير،
 .فقد أبون مفكرًا يومًا ما

 
 ...األبجدية

 علمني األبجدية واطل  سراحي،
 .فتعلمي مرهون لذاتي

 
 ...حرية

 نفسي ال تطاوعني،
 أن أبون رهين أفكار،
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 .مقيدة لحريتي في التعلم
 
 ...ولمسم

 لو كنت المسمول،
 ألشركت المتعلم،
 .في إختيار مواد التعلم

 
 ...عن بعد

 بن لي مشرفًا ومستشارًا،
 ومتابعًا وناصحًا في تعلمي،

 .ولكن عن بعد
 
 ...تقوقع

 حدرني عن الماضي،
 ولكن ال تحشرني،
 .متقوقعًا في أضابيره

 
 ...مضمون 

 ال تامرني بفتل صفحة كذا،... أستاذي
 مدرسي،في كتابي ال

 ألجدها بيضاء،
 .خالية من المضمون 
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 ...عرفان

 دعني أبحث وأفتش،
 عن مراجعي ومصادر تعلمي،
 .فذلك عرفان لن أنساه لك

 
 ...سؤال

 إذا أردت أن تسأل عن وطن،
 فابدأ بالسؤال عن رأ  ماله،

 .وهو المتعلم
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 التوجيه التربوي 
 الفصل األول

  
 المقدمة -

 فهوم التوجيه التربوي م -

 التفتيش -

 التوجيه الفني -

 التوجيه التربوي  -

 تعري  حديث -

 أهداف التوجيه التربوي  -

 مهمات التوجيه التربوي  -

 مبررات التوجيه التربوي  -

 خصائ  التوجيه التربوي  -

 ما هي أهمية التوجيه التربوي للمعلم -
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  الماقاادمة
ها ، عصر يتميا  إننا نعيش  في عصر  محاصر  بالتحديات بكل أنواع

بااالتغيرات المتااواترة وبااالتطورات المتتاليااة التااي تفاارض نفسااها فرضااًا علااى 
ينتج عن ذلك وقوف تلك . المجتمعات بشتى رقافاتها وألوان طيفها الميتلفة

المجتمعات الوقفة العلمية الفع الة أمام هذه التحديات للوصاول إلاى غاياتهاا 
مهاااام ًا وشاااعورًا بالمسااامولية والمهماااا كبااارت أو صاااغرت ، موابباااًة وانفتاحااا

في جان  العملية التعليمية التربوية ظهار ذلاك الجسام الملقاة على كاهلها، 
نابيعهافصاار جلَياً، فالمعارف تت ايد وتنبه  بشراهة  وبكافة أنواعهاا و كافاة ي

عليهاا اإلدارات التعليمية والتربوياة علاى حاد ساواء ، وصاار ل اماًا على  ببيراً 
مواببة مان اجال التغييار والتطاوير الحتماي الاذي أصابل ال يتاأتى الصمود وال

إال عن طري  التوجيه التربوي السليم ، والذي أصابل ضارورة  فاي التصادي 
للتصااادس الاااذي طاااال المؤسساااات التعليمياااة والتربوياااة ، والاااذي بااادأ يرماااي 
لاذا . بالسلبيات وأوجه القصور عناد كال مادخل مان ماداخل التعلايم والتربياة 

االهتمام بالتوجيه التربوي كبيرًا، والعمال علاى دفعاه ليصال إلاى نقطاة أصبل 
التعاماال مااع التغياارات التااي أشاارنا إليهااا واجبااًا ، وذلااك بتحوياال مفهومااه ماان 
قائمة المفابيم البالية التي سادت في زمان غير هذا ال مان والتي  لت إلاى 

المااؤررة فااي  حالااة ماان التقوقااع واليمااول ال يرقيااان بهااا للمفااابيم الجدياادة
الحيااة التعليمياة والتربوياة والهقافياة لادى مجتمعاات الياوم المتطلعاة لكال مااا 

 .هو جديد 
نتناااول فااي هاااذا الكتاااب مفهاااوم التوجيااه الترباااوي وأهدافااه وأسااااليبه 
ومسيرة تطوراته ومسمياته إلى جانا  التطبيقاات والممارساات الميتلفاة مان 

قباال التوجياااه التربااوي و الماااوجهين  ِقباال اإلدارات التعليمياااة والتربويااة ومااان
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فااي تطبياا  وتنفيااذ مهااام .التربااويين، فااي ساابيل الوصااول إلااى تعلاايم أفضاال
الموجااه التربااوي ساانتيذ ماان واليااة اليرطااوم منطلقااا ومهاااال لااذلك بصاافتها 
الوالية األبهار خبارة فاي مجاال التعلايم بصافة خاصاة، وهاي الرائاد فاي العمال 

 .  في المرحلة الهانويةعلى تدري  وتطوير أداء المعلمين 
نأمل أن يجد القاارئ الكاريم فاي طياات هاذا الكتااب ماا ينشاده مان معرفاة     

تساامو بااه فااي سااماوات الااتعلم والتعلاايم  والتربيااة ، وان يوفقنااا هللا فااي سااد 
الدين ورد الجميل الاذي طاوق التعلايم باه أعناقناا مناذ نعوماة أظفارناا ، وان 

نااا أحياااء كااانوا أو أمواتااًا ، ويساادد خطااا يساابل اليياار والبركااة فااي ماان علمو 
أبنائناا وطالبنااا فاي تيطااي صاعوبات المسااتقبل التاي سااتواجه مسايرة التعلاايم 

 . في بالدنا وفي كافة بالد المسلمين والعرب 
  :التوجيه التربوي مفهوم 

 (م1991)جاء في لسان العرب البن منةور 
عاااله وتشاارف :  الشاايءوعلااى  الشاايءإن اإلشااراف االنتصاااب ، وأشاارف )

الااذي قااد : عاااله وارتفااع ، والمشااروف :  الشاايءبأشاارف ، وأشاارف : عليااه 
دنا مناه ، :  الشيءأمكنك ، وشارف  الشيءشرف عليه غيره ، وأشرف لك 

: علوتاااه وأشااارفت علياااه  الشااايءأشااارفت : الحااارص ، ويقاااال : واإلشاااراف 
 إذا رفعت رأسك أو بصارل تنةار الشيءاطلعت عليه من فوق ، واستشرفت 

 .(إليه
األركااان األساسااية لعشااراف فااي مجااال  أحاادالتوجيااه التربااوي يعتباار         

ضامنا إلاي التوجياه الاذي  كالتعلايم، علياه فعنادما نعارف اإلشاراف نشاير باذل
العملية التعليمية التربوياة إن لام  وهو أهم عناصر .بدوره يأخذ نفت المعنى

 .ومعلم ومتعلمتعلم يكن أهمها على اإلطالق منذ أن كان هنال تعليم و 
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لها ماا عليهاا مان  ،التربوي قيادة تربوية قائمة بذاتها هيعتبر التوجي        
هاو تحساين  ،مهام وواجبات ونةم تعمل جميعهاا للوصاول إلاي مبتغاى واحاد

وذلااك  ، فااي كاال مناحيهااا بكاملهااا والعماال علااي تطويرهااا، العمليااة التعليميااة
المعلماين وإرشاادهم ومسااعدتهم  فاي متابعاةيتصاة بتقديم خدماة إشارافية م

. واألباديمي والشيصي في كال المجتمعاات اإلنساانية سالمهني  النموعلى 
 ،إنساانية ،قيادياة ،شاورية ،التربوي عملية فنية التوجيهبتفصيل أببر يعتبر 

 . ترمي إلي تقويم وتطوير العملية التعليمية التربوية في كل جوانبها ،شاملة
اناا  المتابعااة اللصاايقة للمعلاام والطالاا  فااي تااوفير فكونهااا فنيااة فهااي ماان ج
 ،تمهل وسطًا خصبًا للمناش  التعليمية الميتلفة ،ظروف بيمية تعليمية جيدة

الترباوي تااأريرًا مباشاارًا علاى أداء المعلاام والطالاا  فااي  ن  الموجااهياؤرر فيهااا 
 .واحد 
بااوي التر  الموجااهفالتعاماال فيهااا بااين  ،أمااا ماان ناحيااة كونهااا شااورية        

والروح الديمقراطية فاي الحادود المساموح  ،والمعلم يكون مبنيًا على الشورى 
مماا يقاود إلاى االبتكاار والتجدياد فاي  ،وذلك باحترام الرأي اآلخر  ،بها تربوياً 

 .  األسلوب التربوي المؤدي إلى بلوغ الهدف 
و فها ،أما كونه عملية إنسانية فعن طري  التعامل اإلنسااني المميا         

الترباوي  الموجاهجعلاه يتفاانى فاي تعاملاه ماع ييبذر بذور الهقة فاي المعلام و 
 .التعليميةومع أي شي   خر يعمل على النهوض بالعملية  ،بسياء
والشاامولية فيااه أنااه يسااع كاال الجواناا  المنااو  بهااا ترقيااة وتحسااين         

عاماة وكل العناصر التي تساهم في ذلك ضمن األهداف ال ،العملية التعليمية
علااى  ياااً التربااوي مبن التوجيااهن علااى أن مفهااوم وهااذا الشاامول يجعلنااا نااؤم  . 

فهااو ال ينتهااي ب يااارة أو زيااارتين أو أبهاار للمعلاام خااالل عااام  ،االسااتمرارية
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التربااوي  هيعتباار التوجيااإنمااا  ،أو حتااى بعااد عمليااة التقااويم ،دراسااي محاادد
ياااًا وأباديمياااًا عملياااة مسااااعدة فاااي تنمياااة المعلااام مهنياااًا وتحساااين أدائاااه فن

 ،أو تقويماه ،وليت االبتفاء بالوصول إلى أخطائه أو قصاور أدائاه ،وتربوياً 
التربااوي مااا هااو إال مهمااة وجاا  إعطاالهااا كاال األهميااة فااي ساابيل  فالتوجيااه

 .على الوجه األبمل  وإتمامهاترسيأ جميع جوانبها 
هاو إال  الترباوي  كماا أجماع كهيار مان العلمااء الترباويين مااالتوجيه         

هاو تحساين العملياة التعليمياة التاي قاد تاتم باين  ،عملياة ذات غارض رئايت
تنااااول السااالول توهاااي ذات وجاااوه متعاااددة ( Interpersonal)األشاااياص 

التعليمااي والمنهااا  الدراسااي التربااوي ، والبيمااات التعليميااة الميتلفااة ، إلااى 
 .جان  استغالل جهود المعلمين وتطويرهم مهنيًا 

الترباوي مجموعاة مان المعلماين الميتصاين فاي توجياه القد يستهدف 
 محاددة ،أرناء اللقاءات التاي تعقاد فاي منطقاة تعليمياة  ،مادة دراسية معينة

كمعلم واحاد ماهاًل تحات مسامى ماا  ،بما أنه قد يستهدف أفرادًا من المعلمين
وذلك  ،(Clinical Supervision)يعرف باإلشراف العيادي أو اإلبلينيكي 

لمعلم في كياية تحضير دروسه والتيطاي  لهاا بصافة عاماة لكال لمساعدة ا
أو مساااعدته فاي وضااع  ،الوحادات الدراساية الميتلفااة الموكال إليااه تدريساها

أو أي  ،برامج التقويم أو كياية التعامل مع أولياء األمور أرناء االلتقااء بهام
 أو أي انجاااز ،الترباوي  الموجاه عمال  خار أو منشا  قاد يوكال إليااه مان قبال

  .قد تكون خاصة به مهام  ل
التربااوي المعلاام أيضااًا علااى كيايااة بلااورة العماال مااع  التوجيااهيساااعد 
 ،وطااالب أو أي فمااات أخاارى لهااا صاالة بالعماال التربااوي  أقااراناآلخاارين ماان 

كان  ،في بدايات العملية التعليمية. وذلك لبلوغ األهداف التي أعلنت مسبقًا 
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وهااو  ،لمااادة الدراسااية للمتلقااياهتمااام المعلاام ينصاا  فااي كيايااة توصاايل ا
أي وجهااًا لوجااه فااي حجاارة " الوجااهي " عاارف بااالتعليم فااي عمليااة ت   ،الطالا 

فكان  ،أو أي موقع ممي  لتلقي الدرو  عن طري  التلقين ،ميصصة لذلك
المعلاام يبااذل كاال طاقاتااه وجهااده ومااا فااي وسااعه ماان معااارف ورقافااة وعلااوم 

الترباوي يتمهال  للتوجيهدف األول لذلك أصبل اله. للوصول إلى هذه الغاية 
هااات واإلرشااادات التااي يصااار يدعمااه بالتوجف ،فااي تحقياا  طموحااات المعلاام

ماع مراعااة  ،بأساهل األساالي  ،تساعد فاي توصايل الماادة الدراساية للطالا 
والطارق التاي تجعال االنساجام والتعااون  ،إتباس طرق التدريت الالزمة لذلك
وليت  ،وذلك في إطار التلقي فق  ،الممكن بين المعلم والطال  نافذة بالقدر

 .يذكر   للحوار والمناقشة وإبداء الرأي اآلخر دور
مصاااطلحات  و الترباااوي ماان مضااامين عاادة التوجيااه نااتج مصااطلل        

 .مةلتهاسابقة تمت ممارسة نشاطات تربوية ميتلفة تحت 
ل قائمًا ظلت تلك النشاطات تدور في نفت الفلك التربوي الذي ما زا        
واببت  ،كانت في الساب  أو حالياً  اءفالمسميات التي أطلقت سو  ،حتى اآلن

سياسااية أو اجتما يااة أو  نوعهااا، كااانمهمااا أوضاااعًا ميتلفااة فااي حينهااا 
وكاناات تحماال مااادلوالت  ،ادت كاال المجتمعااات علاااى ماار الحقاا ، ساارقافيااة

لتاي كانات تتماشى وتتواب  مع األوضااس السياساية واالجتما ياة والهقافياة ا
 .قائمة  نذال
مان التفصاايل  يءنتنااول فيماا يلاي المساميات التااي أشارنا إليهاا بشا        

 . التوجيهيةالموج  للوقوف على خواصها وأدوارها 
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  Inspectionالتفتيش  :أوالً 
باااان هاااو المسااامى األول إلدارة نشااااطات المتابعاااة والتقصاااي مناااذ ماااا قبااال 

أي بحث ونقا  فاي  ، (شفت  )من الفعل التفتيش مشت  .  استقالل السودان
ومااان ر ااام متابعاااة  ،مساااألة ماااا للوصاااول إلاااى محتواهاااا ومعرفاااة خصائصاااها

               .ميرجاتها
 ،بان التفتيش في ذلك الوقت يحمل معنى القوة والجبروت والهيمناة        

فارض فرضاًا فاي فاالتفتيش ي   ، المتسلطة للسلطة الحابمةة ويعني كذلك القو 
وبمعنااى  خاار فهااو  ،أ والمجهااول والممنااوس أحياناااً الوصااول إلااى الميب ااساابيل 

 منعات قاد أو ،يعني الوصاول إلاى كال ماا هاو محةاور ومماار  فاي اليفااء
 .ممارسته
مااان سااالع  فااايهناااال تفتااايش المواقاااع التجارياااة لمعرفاااة ماااا هاااو مي       

وهناااال أيضاااًا تفتااايش  ، مااان السااالطات الحابماااة بقاااانون  وبضاااائع محةاااورة
ومناط  السكن الميتلفة للوصول لما هاو محةاور اجتما ياًا مهال  ،لالمناز

وأيضااًا هنااال تفتاايش خاااص بالمؤسسااات العامااة أو  ، اليمااور والمياادرات
وهنااال التفتاايش األمنااي أو السياسااي  ،الياصااة والمكاتاا  والجهااات الماليااة

خلااف والااذي يشاامل كاال المواقااع وكاال الممارسااات وكاال األنشااطة الممارسااة 
  .ةعيون السلط
أن التفتاايش عماال فااوقي  ،الحاار ماان أنااواس التفتاايش التااي ذكرناهاااي        

وهي مان الصافات الواجا  إتباعهاا  .رسمي يتمي  بالعنف والقوة في التعامل
 . للوصول إلى المبتغى 

استعاروا اصاطالح  ،مما يؤسف له أن التربويين واختصاصي التعليم        
طة التربويااة الميتلفااة وخاصااة فااي لتمااار  تحاات مةلتااه األنشاا( التفتاايش)
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فأصبل مسمى الفرد الاذي يوكال لاه أمار المتابعاة  .متابعة وتدري  المعلمين
أن تتيياال  ، فلااك(مفااتش التعلاايم)وبصاايغة تعليميااة ( المفااتش)والتاادري  هااو 

بهااا مهامااه ، ال شااك أنهااا  مااار   ماادى الصااالحيات واألسااالي  التااي كااان ي  
إال أنها فاي من لاة اإلل امياة  ،لدى المعلمينغير مقبولة وغير محببة  ،رةمنف  

فالتقرير الذي يرفعه المفتش يترتا  علياه ترقياة المعلام  ،التي ال مير  منها
أو النا ول باه إلاى درجاات  ،والصعود به للمرات  البيادية فاي ميادان عملاه 

 .ذلك ألن التقرير كان مل ماًا وفااعاًل  ،دنيا قد تصل إلى الفصل عن اليدمة
فتش هو قمة المعارف، والسيد األول واألخير معرفة للمواد الدراساية بان الم

وفناااون تدريساااها، وهاااو الاااذي يصااادر أواماااره للمعلماااين وماااا علااايهم إال أن 
ينصاااعوا إليهااا دون مناقشااة أو إبااداء رأي، بااافتراض أن المعلاام قاصاار فااي 
ل قدرتااه وإلمامااه بالمعااارف، ويحتااا  دومااًا للمراقبااة والتوجيااه، وهااو المساامو
والمحاس  على تحصيل التالميذ ورفع مساتواهم العلماي، ألن  هادف التعلايم 
في ذلك الوقت هو التحصيل والحفر، وعلاى المفاتش قياا  حصايلة التلمياذ 

 .من المعارف والمعلومات
أنحصر التفتيش في معرفة ما يحفةه التالمياذ عان ظهار قلا ، وكاان  

ء والغارور، وهماه األول دخول المفتش للمدار  تحاي  باه هالاة مان الكبرياا
هااذا النااوس ماان التفتاايشْ اتساام  بالتساال  . واألخياار تصااي د األخطاااء والهفااوات

 :وتصيد األخطاء ،فكان من  راره ما يلي
 .فقدان الصلة بين المفتش والمعلمين -)
 .هروب المعلمين من المدرسة في فترة ال يارة التفتيشية -
 .بعض المعلمين ترل المهنة -
 .مين إلى مناط  الشدةنقل المعل -
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 .التيطي في الترقيات -
  ( 1()جو المدار  أرناء التفتيش جو ال ييلو من الرياء -
وهي كما ذكرناا فتارة  ،(التفتيش)الحببة التي ساد فيها نةام مسمى         

حيث وررنا من االستعمار أسالي   ،عدة بسنواتالل وما بعده قما قبل االست
 ،المسااتعمر الااذي أراد البقاااء فااي مسااتعمراته وبوهااو أساال والتساال ،القااوة 

ناساااايًا أو متناساااايًا كاااال  ،واإلبقاااااء علااااى سياساااااته الياصااااة بالمسااااتعمرات
التي كان يمكن من خاللها الوصول باالمواطن الساوداني  ،األسالي  التربوية

 .إلى مصاف درجات الكمال البشري 
الحقاا  المااذكورة الجاادير بالااذكر أن المجتمااع السااوداني ، فااي تلااك         

، كااان يحتااا  لاابعض االنضاابا  قباال ( المفااتش)والتااي سااادت فيهااا تساامية 
وذلااااك ناااااتج تربيااااة  ، االسااااتعداد الكاماااال لممارسااااة الحريااااات والديمقراطيااااة

الذي تمي  بالقمع والشادة والاذي ترعارس ونماا مناذ حكام  ،االستعمار الب يض
بعدين فتاارة حكاام مساات ،السااودان فااي حقبتااي الحكاام التركااي والحكاام الهنااائي

 .فق   ى في اليالو  الديني التي انص  اهتمامها بالتعليم ،الدولة المهدية
ج ءًا من السياسة  ليصبل( المفتش)قاد التسل  االستعماري         

وهو سلطة تتمتع  ،يمهل الحابم( مفتش)فأصبل كل  ،المعلنة للدولة
بالصد وعدم الرضا  مما أدى إلى مواجهة المواطنين لها ،بقوانينها الرادعة

 .والقناعة بجدوى السياسة التعليمية المعلنة  نذال 
سالول  ضاب  مان جانا  المفتشاين علاى والببضة القويةإن التسل          

ون م  م ويْساا،دون عملااهجعلهاام يجااو   ،أفااواههمتكماايم و  ،المعلمااين األباااديمي
علااى  يتحساار المتعلمااون القاادامىبهياارا مااا  .التمياا بمدارسااهم إلااى مقامااات 

                                     

 .م2111الطيب دمحم البشير، لمحات من نشأة التوجيه الفني في السودان، ورقة عمل، أكتوبر . 1
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ف يت سياسايا، فقدانهم لبعض مدارسهم ويتسااءلون أيان خاور طقات  التي ص 
هاام  بااانوا يعنااي ذلااك أن المفتشااين هاال)؟ أياان حنتااوب؟ أياان وادي ساايدنا ؟ 

الوحياادة الجهااة الوحياادة المساامولة عاان تمياا  المدرسااة ؟ أم هاال هاام الجهااة 
 (عن تمي  المعلمين ؟ المسمولة
الناااظر؟ باال وأياان رئاايت الشااعبة والمعلاام فااأين الناااظر؟ وأياان نائاا          

 نفسه ؟ وفوق كل ذلك أين اإلدارة التعليمية ؟
إال  أن دور المفااتش كااان هااو الاادور  ،كاال أولمااك لهاام أدوارهاام  نااذال        

وذلاك بتركيا ه ، حسا  الارأي الساائد، المؤرر والمؤدي إلاى الصارا  المساتبيم
  :عليمية هيرالرة عناصر في العملية التفي عمله على أهم 

 .المنها  الطال ، المعلم،        
هنالك صفات وخصائ  أصبحت الطاابع المميا  للمفاتش التاي يجا  
أن يتقمصااها حتااى يسااتطيع انجاااز مهامااه علااى الوجااه األبماال نااذكر 

 :منها 
 .المرموقةالدرجة الوظياية  .1
 .الممي المؤهل العلمي   .2
 .اليبرة الواسعة في مجال التعليم  .3
 .فر صفات اإلداري الناجل اتو  .4
 .والصرامةالجدية  .5
 .التقيد باللوائل  .6
 .الهندام المقبول .7 
 .القدوة الحسنة في السلول .8
 .األقدمية في العمل  .9
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والاذي كاان  ،إن التفتيش المؤرر على مجريات التعلايم فاي الساودان        
لاك التفتايش الاذي بادأه دمحم هو ذ ، مرتبطًا ارتباطًا وريقًا بالمجتمع السوداني

علي باشا في مصر أبان الحكم التركي المصاري علاى الساودان ، فقاد طبا  
المادار  القائماة  كال دمحم على نةامًا تفتيشًا على المدار  بأنواعها شاملت

 .في السودان 
حساااااين  أورد األسااااتاذ الاااادكتور حساااان دمحم إباااارابيم والاااادكتور دمحم        

  :ذلكالعجمي في 
ظهاار التفتاايش مااع نشااأة نةااام التعلاايم فااي عهااد دمحم علااي  ي مصاار وفاا) 

وهاي المادار  االبتدائياة التاي تحادد ( لبمتديان)وبياصة مع إنشاء مدار  
المادار  )هدفها أساسًا في تحفيا  التالمياذ وتهيماتهم إلاى مادار  التجهيا  

 ،ون وكان دمحم علاى يهاتم بالتقاارير التاي كاان يكتبهاا إلياه المفتشا ،(الهانوية
باعتبارهاااا  ،والتاااي كانااات تضااام كااال صاااغير وكبيااار عااان المااادار  االبتدائياااة

م 1883فااي عااام ( التفتاايش)راام أصاادر الئحااة  ،الماادار  المنشااأة باااإلقليم
المعاارف " وزيار"المفتشين هم أعين نااظر )وجاء في صدر هذه الالئحة أن 

مااات يبصاارهم أحااوال المدرسااين ويتحقاا  لديااه بواسااطتهم دوام إتباااس البروجرا
بان فحوى التفتيش ( ويعني) ،وانتةام السير وأحوال النةار والمعلمين عامة
والتبلي  عن أي تقصير أو ميالفاة  ،مراقبة العملية التعليمية بكافة مكوناتها

 .لعقاب الميطة  ،بتقرير
للوقاوف  ،المفاجمة( ال يارات)وكانت إدارة التفتيش ووسيلته أسلوب         

الحصا  ( حضاور)ومان ناحياة  ،(الطبيعي)وضعها  على حال المدرسة في
وسااائل  ،إلااى شاارح المعلاام وإلقائااه وفحاا  سااجالت المدرسااة( واالسااتماس)
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باال كاااان هنالاااك ماان المفتشاااين مااان يغااالي فاااي تلمااات  ،أساسااية للتفتااايش
 .األخطاء واإلبالغ عنها رسميًا ( تسجيل)المعلم والمدرسة و( عيوب)

 ،ضااعت العالقاات اإلنساانية ،المفهاوم وفي إطار هذه العملية وهاذا        
خلقااات جاااوًا مااان الرعااا  والتاااوتر النفساااي باااين العااااملين ( المفاجاااأة)إذ أن 
 .بالمدار 
وذلاااك أن الرةباااة فاااي  ،ومااان هناااا ارتاااب  التفتااايش باااالجبر واإلباااراه        

المعلمين على تنفيذ ( إجبار)تحسين أداء المعلم دفعت بعض المفتشين إلى 
  1(ر أن هذا األسلوب سيؤدي إلى تطوير للتعليم والمعلمينباعتبا ،أوامرهم

بيرتاون وبروكنار  وصافوقد ذكرت الدكتورة أوجيني مادانات وبارزه كماال أن  
لجان من المواطنين العااديين تام تعييانهم ) م لعشراف بأنه  بارة عن1966

وما تحويه من معلمين وطالب ومباني وأراث  ،لتفتيش المؤسسات التعليمية
 . (كل التجهي ات الياصة بالمؤسسةو 

 .فعليه كان تركي  اللجان ينص  في مدى إنجاز المعلمين ألعمالهم 
تؤخاذ علياه بعاض المآخاذ فاي  فقا ، اإداريا اويعتبر مهل هذا التفتيش تفتيشا

  - :المآخذومن هذه  ،مجاالت التربية
 المهنيااااة،ن تنقصااااهم الكفاااااءة ويعتباااار المفتشااااون مواطنااااون عااااادي .1

 .هم اإللمام بالمسائل التربوية وينقص
علاام فهاام ال فااي اعتقاااد هااذه اللجااان أن مهااارة التعلاايم ال يمكاان أن ت   .2

يبذلون جهدًا مرئيًا في سبيل حل المشابل أو تحسين أوضاس العملية 
 .التعليمية

                                     

1  رة للنشر والتوزيع ، َعمان ،الطبعة  سن دمحم هبرا يم، وآخر، اإلدارة التربوية ، دار المسي
 .م2117األولى 
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ال اهتمام لهذه اللجاان باالنواحي اإلنساانية الياصاة بعواطاف وشاعور  .3
 .معهايعملوا على التفاعل حتى  ،ومعنويات المعلمين

ة تحصايل دهذه اللجان تجعل من المعلم الهدف الذي يفرض عليه زيا .4
 . التجديدالطالب من غير المشاركة في التطوير أو 

 :ومن عيوب التفتيش أيضا
يعمل المعلام علاى إخفااء عيوباه خوفاًا مان المحاسابة المتوقعاة دائماًا  .1

 .من المفتش
لمين الهتمامهم األول بالتعليمات المن لاة علايهم قلة اإلبداس لدى المع .2

 .حيث ال مجال لالبتكار واإلبداس
يسود التوتر والتوجت العالقة بين المفتش والمعلام وذلاك بماا يغرساه  .3

 .سلول المفتش في نفت المعلم من اليوف والترق  لفسوأ
 .ديمومة اليوف لدى المعلم مما يعطل قدراته ومواببه  .4

ة لتغيياار ساالول المجتمعااات بعااد التحاارر ماان االسااتعمار والتطلااع نساب       
إلااى أنمااا  جدياادة ماان الساالول الااديمقراطي المشاابع بقاادر غياار يسااير ماان 

بدأت حادة التفتايش فاي التحاول إلاى ماا دون  وممارساتها ،الحريات العامة 
فااي متابعااة المعلمااين إلااى صااي  ماان  القابضااة ذلااك ماان التشاادد والهيمنااة

التوجيه  " وعليه تغير مسمى التفتيش إلى ،له اإلرشاد والتوجيهالتعامل يتيل
غيااار أن روح التفتااايش ال زالااات تتقمصاااه وال زال الموجهاااون  " أو اإلشاااراف

يناااطحون  رااار التفتاايش ب يااة العبااور إلااى مااا هااو أبهاار ديمقراطيااة وأنساا  
مواببااااة لااااروح المجتمعااااات الجدياااادة المتطلعااااة إلااااى الحريااااة وإبااااداء الاااارأي 

 .ركة في اتياذ القرار والمشا
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عرفات ب في حببة الحقة استحدرت فاي إدارات التعلايم إدارة فر ياة         
علااى توزيااع المعلمااين  فباإلشااراوهااي التااي تهاايمن  " إدارة الشاامون الفنيااة"

 ىلااعإلشااراف وا ،والمشاااركة فااي حاال مشااابلهم ،وتاانقالتهم ماان موقااع آلخاار
حياث أصاابل للتوجيااه  الجديادة قااد ذلااك إلاى التساامية ، المعلماين بمدارسااهم

 .الفني  بالتوجيهيعرف 
 :التوجيه الفني  .2

أال أنهاا لام تيار   ،الفني متعددة التوجيه أصبحت جوان  مسموليات        
الااذي اتيااذ فااي السااودان بااديال للتفتاايش، " أو التوجيااه " عاان إطااار التفتاايش

 :نياة مهاللكن هنالك بعاض اللمساات الف .فأصبل المفتش هو الموجه الفني
 ،الحصاا  ومتابعااة الجااداول ووضااعها وأعاادادالتيطااي  وإحصاااء الماادار  

لاااذا أصااابحت  .واالمتحاناااات وتنبيحهاااا إلاااى جانااا  العمااال الروتيناااي القاااائم 
، الفنااي الموجااه التساامية الجدياادة تتناساا  مااع النشاااطات التااي يقااوم بهااا 

بياا  أصابل التوجياه الفناي يهاتم ب .والذي أصبل أبهر مرونة من ذي قبال 
مستوى تفكير التالميذ ومشاركاتهم وممارساتهم في النشا  التربوي، فتحارر 
التلميذ السوداني من الببغاوياة والحفار ، ووفارت لاه الحرياة الذهنياة بفضال 
النةرة العلمية التي تبناها معهاد التربياة ببيات الرضاا للتوجياه الفناي، الاذي 

 . اليبرة وتبادل الرأييع ز الهقة في المعلمين، ويقوم علي المشاركة و 
 : الهالثيأتي بعد ذلك المسمى 

 :التوجيه التربوي  .3
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ااش دور  ،وجاااء االساام القتااران التربيااة مااع التعلاايم         وذلااك بعااد أن ه مِ 
 ،بالتساامية منفاارداحيااث أصاابل التعلاايم  ،التربيااة فااي المؤسسااات التعليميااة

. باوزارة التعلايم العاام صارت فاي أحياان كهيارة تعارف  زارة التربية والتعليم فو 
والتااي باادأت  ،كهياارًا فااي مجااال التربيااة ي التربااو  الموجااه أصاابل يع ااول علااى

متأرجحااة ماااا بااين المدرسااة والمنااا ل  ،موازينهااا تيتاال فااي الفتااارات األخياارة
 . والشارس ووسائ  العولمة 

للتوجياااه ها علمااااء التربياااة غفيماااا يلاااي ناااورد بعاااض التعريفاااات التاااي صاااا
 :التربوي 
نةام سلوكي  ،كما يفترض أن يكون  يالتدريس التوجيهيالسلول هو ) .1

بشااكل رساامي لغاارض التفاعاال مااع ( المدرسااة)إضااافي تااوفره المنةمااة 
النةااام الساالوكي التعليمااي علااى نحااو يضاامن اإلبقاااء علااى، وتغيياار 

 .(وتحسين وتوفير الفرص التعليمية للتالميذ وتحبيقها بالفعل
 لوفيل وايل  و

(Wiles and Lovel) 

 6ص  
 التدريسااي هااو مااا تفعلااه هيمااة العاااملين فااي المدرسااة التوجيااهإن  ) .2

للمحافةة علاى ، أو تغييار ، العملياة التاي تقاوم بهاا المدرساة بطارق 
تؤرر بشكل مباشار فاي عملياات التعلايم المساتيدمة فاي تشاجيع تعلام 

 ".التالميذ
 بن هار 
(Ben Harris) 

  11 –11ص  م1975
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 هااي تعلاايم المعلمااين كياا  يعلمااون  التوجيااه تنحاان نعتباار أن مهمااا) .3
 مهماااة وقياااادةوأن العمااال فيهاااا ماااع المعلماااين كاااإقرار وظيفاااة فر ياااة 

بمناهجااه وطاارق تدريسااه  –مهنيااة فااي إعااادة صااياغة التعلاايم العااام 
 .(وأشكاله على وجه التحديد

 موشر و بيربل 
(Mosher & Purpel)  

 3 –2ص م 1972
م لدمج الحاجات الضرورية مع أهداف يج  إيالء م يد من االهتما ) .4

عملية يستيدمها أولمك ) :هو التوجيه كما أن   (المدرسة ومهماتها
المسمولون في المدار  عن تحقي  جان  من أهداف المدرسة 
والذين يعتمدون مباشرة على اآلخرين لمساعدتهم في تحقي  هذه 

 .(األهداف
 سيرجيوفاني و ستارت

(Surgioovanni & Starratt) 
 15و 12ص  م1972

هو جميع الجهود المنةمة التي يبذلها المسمولون لبيادة المعلمين ) .5
 .(والعاملين في الحقل التربوي في مجال تحسين التعليم مهنياً 

هو مهمة قيادية تمد الجسور بين اإلدارة والمناهج والتدريت ) .6
 .(وتنسي  النشاطات المدرسية ذات العالقة بالتعليم

جهود التي يبذلها القائمون على شمون التعليم لتوجيه هو ال) .7
المعلمين ولمراجعة األهداف التربوية وأسالي  التعليم واختبارها 

 .(وتقويمها
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 لمتحسين أداء المع و هدف إلى تحسين التدريتيوهو فعل وتجري  ) .8
 .(ج ءًا يسيرًا من مهام اإلشراف التربوي  ذلك يعتبر  و
ةمة تؤديها قيادات لها خبرات تربوية متنوعة هو عملية فنية من) .9

شاملة لمساعدة من هم في موقع العمل رةبة في تمكنهم من النمو 
المهني والهقافي والسلوكي وكل ما من شأنه أن يرفع مستوى عملية 

 .(التعليم والتعلم وي يد من الطاقات اإلنسانية
 :تعري  حديث

وير العملية التعليمية ومتابعة هو العملية التي يتم فيها تقويم وتط) .11
تنفيذ كل ما يتعل  بها لتحقي  األهداف التربوية وهو يشمل اإلشراف 
على جميع العمليات التي تجري في المدرسة تدريبية كانت أم إدارية 
أم تتعل  بأي نوس من أنواس النشا  التربوي في المدرسة أو خارجها 

 .(والعالقات والتفاعالت الموجودة فيها
إن اإلشراف التربوي يحمل معان تربوية تعليمية جمة حتى أنه ال )  .11

 دراليمكننا أن نضع له إطارًا خاصًا به ، في داخله يتم التحرل إل
للتطور السريع المتتابع في العملية  نسبة المهام المتعلقة به ، ذلك

التربوي عملية التوجيه لذا يصبل . التعليمية بميتلف عناصرها 
اء بمتطلبات العملية التربوية وإرضاء طموحات يفجددة لعمستمرة مت

 .(المجتمعات وحاجاتها المتجددة دوماً 
 للقاني و  خرون ا                                                     

 م1999
عملية ):اإلشراف التربوي بأنه ( م2111)ويعرف الدويك و خرون  .12

، تعني بالموق  التعليمي التعلمي  قيادية ديمقراطية تعاونية منةمة
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، بجميع عناصره من مناهج ووسائل وأسالي  وبيمة ومعلم وطال  ، 
وتهدف دراسة العوامل المؤررة في ذلك الموق  ، وتقييمها للعمل 
على تحسينها وتنةيمها ، من أجل تحقي  أفضل ألهداف  التعلم 

 .(والتعليم
 م1998 الدويك و خرون  

 
التربوي ما هو إال عملية تفاعل تتم بين فرد أو  التوجيه ن  أ :يمكننا القول

مما ينعكت إيجابًا على تحسين  ،بقصد تحسين أدائهم ،أفراد وبين المعلمين
-  :اآلتيوال يتأتى ذلك إال بمراعاة  ،تعليم المتعلمين

 .األساسي  الموجه وهو عمل ايجابيا تغيير سلول المعلم  .أ
دوريًا بإضافة أو حذف بعض الجوان  التي  يتم ذلك تعديل المنها   .ب

يعني ذلك أن  ،أو الجوان  المستجدة في حياة المجتمعات ،تجاوزها ال من
المتدف  اليوم بغير  ألمعلوماتيحتى يجاري ال خم  ،يكون التعديل مستمراً 

في  البالية ويواب  المستجدات التي ترمي بكهير من السلوكيات ،توق 
                .            بلة الم
 .البيمة المدرسية  وتطوير عادة تشكيل .جا

لااه صاالة وريقااة بهقافااة وعااادات  وتطويرهااا تشااكيل البيمااة التعليميااة        
دفااع إلااي العماال  ا، ممااوتقاليااد المجتمعااات ماان حااول المؤسسااات التعليميااة

 حولهاا،ب ية موابباة المساتجدات التعليمياة مان  باالهتمام بها واستنهاضها،
ر واالبتكاار واالرتقاااء يفااتل المجاال للتطااو يقاويم البيماة التعليميااة وتشاكيلها فت

 .بالعملية التعليمية
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 أهداف التوجيه التربوي 
هنالك الكهير من األهداف التربوية واإلدارية واالجتما ية والهقافية، 
التي يرمي لها اإلشراف التربوي من خالل ممارساته الميتلفة مع المعلمين، 

إلى بث االيجابيات واليبرات التي تساعد المعلم في أداء مهامه راميًا 
 : ومن هذه األهداف نذكر ما يلي . بفعالية 
صقل المعلومات النةرية األباديمية أو المهنية أو الهقافية لدى  .1

 .المعلم 
تطوير كفاءة المعلم في التعامل والتجانت مع الطالب واإلدارة   .2

 المدرسية  
 .فاءة المعلم في مهارات التدريت تطوير ك  .3
 .تطوير كفاءة المعلم في إدارة الصف  .4
 .تطوير كفاءة المعلم في عمليات التقويم  .5
 .خل  المعلم الميل  المتفاني  .6
 .خل  المعلم الذي يعي دوره االجتماعي  .7
 .غر  مبادئ وأخالقيات مهنة التدريت في المعلمين  .8
 .لتيطي  والتحضير الجيد لدروسه تدري  المعلم على ا  .9
 .معالجة أوجه القصور لدى المعلم   .11
 .العمل على بناء شيصية المعلم مع إعداده نفسيًا وتربويًا   .11
 .استيالص المواه  والقدرات الكافية في ذات المعلم   .12
 .المساهمة في تطوير المنهج الدراسي   .13
 .تقويم عمل المؤسسة التربوية  .14
 .تطوير النمو المهني للمعلمين   .15
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 .توصيل المعلم ألحسن الطرق واألسالي  في التدريت  .16
 .تحسين العالقات االجتما ية بين المعلمين  .17
 .تشجيع المعلمين لممارسة األنشطة التربوية بمدارسهم   .18
 .بلورة روح التعاون ما بين المعلم وإدارته  .19
 .سية وت ويدها بالجرعات التربوية الالزمة دعم اإلدارة المدر   .21
 .النهوض بمجتمع الطالب إلى األحسن   .21
 .الوصول إلى مواه  الطالب الميتلفة وتنشيطها   .22
 .االهتمام بآراء وأنشطة أولياء األمور ومجالت اآلباء والمعلمين  .23
 .تطوير الكفاءات العلمية والعملية واليبرات لدى العاملين  .24
 .تع ي  االنتماء لمهنة التربية والتعليم للعاملين   .25
التعاون مع الجهات الميتصة على تطوير العملية التربوية في جميع  .26

 .جوانبها 
 .العمل على نقل اليبرات والتجارب الناجحة بين المدرسين   .27
 .ترسيأ البيم التربوية لدى العاملين في المدار    .28
دام األمهل إلمكانات المدار  ومصادرها البشرية تحقي  االستي  .29

 .والمادية 
تفعيل النشاطات التربوية التي تساعد الطالب في تسريع التعلم  .31

 . وتعمي  مهاراته
نقل أفكار اإلدارة وتوجهاتها ورالاها إلى المعنيين من معلمين   .31
 .وطالب
لالزمة للتعليم مساعدة المعلمين في الحصول على المواد والمصادر ا .32

 .والتعلم 
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بما نعلم فعن طري  المعلم الكفء يصلل حال . ترقية أداء المعلم  .33
التعليم وتكتمل جوان  العملية التعليمية ، عليه يج  أن نضع في 
خ طة تطوير التعليم إتباس الطرق العلمية والتدريبية للنهوض بالمعلم 

لوب المنشود ألداء وتحسين أدائه كمعلم للوصول إلى المستوى المط
مهمة التدريت ومشتقاته وال يتأتى ذلك إال بالتدري  المستمر 

 .والمتابعة اللصيقة عبر وسائ  التوجيه التربوي 
ترقية أداء المعلم وتحسين مستواه أباديميًا وفنيًا ال ينفصل . المنها  .34

بأي حال من األحوال عن المنها  الذي يدر   ، فالمنها  السليم 
ك الذي يطاله التعديل بالحذف واإلضافة والعمل على تصحيل هو ذل

األخطاء الواردة به ، أو بالتغيير الكامل وإبداله بالمنها  الذي 
ي ستوحي من رقافة وعادات وتقاليد المجتمع وأن يكون مواببًا لما 
يدور حول المجتمع من معارف جديدة أو أسالي  حياتية مستحدرة 

  المعلم الكفء الذي يبف وراءه اإلشراف وال يتم ذلك إال عن طري
 .التربوي الفاعل 

نعني به ذلك الفرد المتلقي المشارل المبتكر جنبًا ( المواطن)الطال   .35
إلى جن  مع المعلم، والذي تتمهل فيه بدايات خل  المواطن الصالل 
لوطنه، فكريًا وعلميًا ورقافيًا وسياسيًا واجتما يًا، والذي سيلبي 

تطلعات و مال المجتمع الذي يعيش فيه، إذ أنه يعتبر النواة رةبات و 
 .األولى في خل  مجتمع معافى بمساندة فاعلة من التوجيه التربوي 

كاال األهااداف التااي ذكرناهااا أهااداف عامااة واضااحة المحتااوى، وهنااال         
تتجاادد األهااداف بتجاادد الاارالى التربويااة التعليميااة ماان وقاات . غيرهااا الكهياار
ما تقتضايه الحاال والواقاع اآلتاي أو المساتقبلي، وباذلك تصابل  آلخر، حس 
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أهداف التوجيه التربوي في حالة تجديد مستمر، كما هاو الحاال فاي العملياة 
وحينماا نوضال األهاداف التاي تيا  التوجياه الترباوي، إنماا . التعليمية ككل

نعنااي بااذلك تحديااد فتاارة سااريانها لفتاارة زمنيااة محااددة، يااتم فيهااا بلااوغ تلااك 
 . ألهداف حس  مقتضيات ذلك الوقتا

 :مهمات التوجيه التربوي 
تتعل  باإلشراف التربوي مهماات كهيارة، تجعال مناه ركيا ة مان ركاائ          

العماال التربااوي، وتقلااده وسااام الترقااي بالعمليااة التربويااة وتطويرهااا، بكاال مااا 
تحتويااه ماان عناصاار، مهاال المنهااا  والمعلاام والمااتعلم، ومااا ياارتب  بهااا ماان 

 : نذكر فيما يلي بعضا من هذه المهام. رق تدريت وتدري ط
 .االنتقال بالعملية التربوية من التعليم إلى التعلم  .1
االنتقال من المعرفة إلى تنمية أنشطة التفكير ويبرز هنا دور الموجه  .2

 .التربوي في تصميم ووضع المناهج ومساهمته في إعداد المعلمين
 .ومات المعلم إلى بناء نةام قيمي لديه االنتقال من تصميم معل .3

يأتي هذا بأن يساعد الموجه التربوي المعلم في حل مشابله المتعلقاة 
والجواناا   ةبااه فااي مياطبااة وجاادان الطااالب والجواناا  الحاات حركياا

 .األخرى 
االنتقال من التصميم الياص بالمعلم إلى التصميم الياص بالمدرساة  .4

 .وتفاعلها مع البيمة 
لااااك  أن التربيااااة عمليااااة متكاملااااة فااااال يمكاااان فصاااال مهااااام ويعنااااي ذ

 .فيصبل اهتمامها بجان  دون اآلخر الموجهين التربويين عن بعضها
 .ةام التعليمي ككل وعالقاته بغيرهاالنتقال من دراسة المدرسة إلى الن .5 
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النةاااام التعليماااي هاااو نةاااام يااارتب  باااالمجتمع ارتباطاااًا مباشااارا، مااان         
تصااادية واالجتما يااة والهقافيااة والدينيااة ، لااذا فااالمعلم ال ينطلاا  جوانبااه االق

 .في أداء رسالته من فراغ، أي دون التقيد بالنةام التعليمي المعني 
 : مبررات التوجيه التربوي 

أدى ال خم المعرفي المتواصل إلى العمال، لالساتعداد لتلقاي المعاارف   .1
وإعااااادة صااااياغتها  بشااااتى أنواعهااااا، وماااان ر اااام تصاااانيفها وترتيبهااااا،

ومنهجها، لتصبل سهلة المتناول للمتعلمين، ولمن ينشدون العلم في 
يأتي هنا الدور الرائد للتوجيه الترباوي، حياث يسااعد . ميتلف صوره 

بهيرًا وبصورة متفردة في البيام بمهل هذه المهام بعد إصباغ الجرعات 
ا، لذا وج  أن التربوية عليها، ومن ر م متابعة سيرها، حتى تأتي أ بله

تهااتم إدارات التعلاايم باإلشااراف التربااوي، والااذي يساااعد فااي اسااتهمار 
 . المتعلمين استهمارًا تربويًا صحيحاً 

نساااابة للتغيياااار المتتااااابع فااااي رقافااااة المجتمعااااات، وتغياااار ترتيباتهااااا  .2
االجتما يااة واالقتصااادية والسياسااية، ممااا يوجاا  االهتمااام بااالمنهج 

باد ماان وجااود جهااة تهاتم بكاال هااذا الجديااد وأنشاطته الميتلفااة، كااان ال
المتجدد باستمرار ومتابعته، فكان للتوجياه الترباوي القادح المعلاى فاي 

 .ريادة مهل هذه التغيرات 
األعاداد المهولاة ماان المعلماين غياار المادربين الااذين يملماون ساااحات  .3

الماادار ، يعاادون ساالبًا علااى العمليااة التعليميااة، لااذا وجاا  تاادريبهم 
األمهاااال للبيااااام بالمهااااام الصااااعبة فااااي التاااادريت، وتوجيااااه التاااادري  

فااالمعلم . المتعلمااين فااي المسااارات الصااحيحة للااتعلم والساالول القااويم 
المتااادرب هاااو الساااند الحبيقاااي، والعماااود الفقاااري للعملياااة التعليمياااة 
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وكما أسلفنا فالتوجيه التربوي هو الذي يبف خلف . التربوية السليمة 
لتااادري  المطلاااوب، ووضاااعه فاااي مكاناااه المعلااام فاااي سااابيل تدريباااه ا

الطبيعااي فاااي الطليعاااة، ال سااايما فهناااال تفااااوت كبيااار فاااي مواصااافات 
الماااادار  ماااان حيااااث البنيااااة التحتيااااة ، البيمااااة المدرسااااية ، ازدحااااام 
الفصاااول ، قلاااة أو انعااادام الوساااائل التعليمياااة ، قلاااة أو عااادم وجاااود 

ار  ، عاادم معينااات ماان إدارات التعلاايم وماان وزارة التعلاايم العااام للمااد
 .وجود إدارات ِمدربة في المدار  

السااعي لمواببااة األماام ماان حولنااا، والتااي كااان لهااا قصاا  السااب  فااي  .4
ال شااك أن لكاال أمااة رقافتهااا . الترقااي واالبتكااار واالسااتهمار التربااوي 

: وعاداتها؟، ولكن نسابة لتبااين الهقافاات باين بعاض المجتمعاات مهال
بية بصورة عامة، نجد أوجاه كهيارة مان الهقافة السودانية والهقافة العر 

االخااااتالف ، وعليااااه يمكاااان األخااااذ باااابعض مااااا توصاااالت إليااااه تلااااك 
المجتمعااات وتعديلااه بمااا يتماشااى، و الهقافااة السااودانية بنساا  أعلااى 

أن الموجاااه الترباااوي المهباااف والملااام بماااا يجاااري مااان حولاااه، يمكناااه .
تحويااال سااالوكيات مجتمعاااه إلاااى ماااا يمكااان أن يتماشاااى والمجتمعاااات 

 .األخرى من حوله بالصورة التي تتناس  مع رقافة مجتمعه
التطلاااع إلاااى نباااذ بعاااض السااالوكيات والعاااادات الساااائدة فاااي المجتماااع  .5

واالستغناء عنها في كهير من ألحوال، والتي لم تعد ذات فائادة بال إن 
 .الضرر الناتج عنها ربما يؤرر سلبًا على المجتمع 

ا هو معمول به تربويًا، مع ماا يجاري التطلع إلى تقري  المسافات بم  .6
في المجتمعاات العالمياة حتاى يمكان االساتفادة مان اليبارات واألنماا  
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البشرية، القادرة على المساعدة فاي إعاداد المعلام والطالا  والمجتماع 
 .بصفة عامة

مواببااااة الجدياااااد مااااان الميترعاااااات فاااااي مجاااااال الوساااااائ  والوساااااائل  .7
ي معةام باالد العاالم ماؤخرًا، ذلاك التكنولوجية الحديهة، التاي ساادت فا

بتاادري  المعلمااين والمتعلمااين، وجميااع مااا تتعلاا  خااواص مهنتااه مااع 
فنيااي المعاماال ومعاادي البااارامج : المهاان التعليميااة فااي الساااحة مهاال

 .التعليمية والمدربين
مواببااة التيطااي  المسااتمر ماان ِقباال التربااويين عالميااًا، لالسااتفادة ماان  .8

 .الممي المتوقع المفيد والعطاء 
على ضوء المبررات المذكورة يمكن لنا أن نتساءل هل هنال حاجة للتوجياه 

 التربوي؟
إن تحديااد الهيمااة التدريسااية فااي المدرسااة يتيااذ أهميااة مت اياادة وذلااك : أواًل 

بيرو  بعض المعلمين عن سلك التادريت أو الترقاي إلاى وظاائف أعلاى قاد 
مان جاراء العجا  النااتج ، تكون وظائف إدارية مما يحادث فجاوة فاي الهيماة 

وبالتالي يصبل ملة األمابن الشاغرة بالمعلمين ، وهاو يعتبار بمهاباة تجدياد 
 .لهيمة التدريت ، أمرًا ضروريًا يقوم به التوجيه التربوي 

تصاابل باارامج تطااوير أعضاااء هيمااة التاادريت ضاارورية إذا مااا أ ريااد : رانياااً 
بطاارق جدياادة أفضاال ماان تحااريض المعلمااين والمشاارفين واإلداريااين ليعملااوا 

 .السابقة وذلك يتم أيضًا عن طري  إدارة التوجيه التربوي 
قد يحتا  بعض المعلمين ، بعد الترقي للدرجات العليا ، إلى الحف  : رالهًا 

لتنمية مهاراتهم وقدراتهم ومعارفهم باستمرار حتى يستطيعوا أن يقدموا 
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خارجي متمهاًل في التوجيه لتالميذهم ما يرجونه منهم وال يتم ذلك إال بدفع 
 .التربوي 
م مقترحًا قسم فيه حاجات المعلمين Katz   1972وقد اقترح كات         
 : إلى مراحل 

 :Survival Stageمرحلة البقاء  (1

يحتا  المعلم إلى الفهم والطمأنة والتشجيع المستمر وعليه فإن 
 .تعلمه لمهارات السلول ومسبباته يصبل ذا فائدة كبيرة

 :Consolidationمرحلة اإلدما   (2

تبدأ بعد ابتساب المعلم خبرة قليلة في التدريت في هذه المرحلة 
يتطل  المعلم تركي ًا واضحًا في التعلم الفردي بالنسبة لتالميذه عليه 

بالمدرسة كي  نيصبل أبهر حاجة ليبرات االختصاصين المبيمي
 .ومرضية تساعده في الوصول إلى طرق تدريت مفيدة وممي ة

  :Renewal Stageمرحلة التجديد  (3
هي المرحلة التي تعود إلى الروتين الممل وهي مرحلة تكرار األشياء 

عن طري    Stimulationولذلك يصبل المعلم محتاجًا لالستهارة 
وال يارات الصاية   Teacher Centersال يارات لمراب  المعلمين 

تدريت جديدة مهل استيدام  واالجتماعات المهنية والتعرف إلى طرق 
التلفاز الذي يساعد المعلم في تحليل ما قام به من عمل للوقوف 

  Self analysisعلى طريقة أدائه 
  Stage of Maturityمرحلة النضج  (4

تشمل هذه المرحلة االتجاه للدراسات العليا والتيص  والندوات 
 .والمؤتمرات العلمية كمصادر تساعد في التطور المهني 
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تشير الحبيقة المارلة أن هنال حاجة مستمرة لعشراف التربوي 
ويصبل وجود المشرف التربوي بالمدار  أساسي لمساعدة المعلمين في 
تحسين أدائهم وتحفي هم للنمو المهني وتطور المنها  المدرسي كل ذلك 

 .يساعد في تحسين التعلم ليل  المواطن الصالل لوطنه 
  :خصائ  التوجيه التربوي 

التربوية األخرى، بيصاائ    يتمي  التوجيه التربوي كغيره من الجوان
فيمااا يلاااي ناااورد بعضاااا مااان هاااذه . تمياا ه وتصاااب  علياااه صااافته المميااا ة لاااه

 :  اليصائ 
يعماااااال علااااااى تطااااااوير وترقيااااااة أداء المعلاااااام، بالتاااااادريت والتوجيااااااه  .1

 .المستمرين
 .يتم عن طريقه تنبيل وتجديد المناهج الدراسية  .2
د ومدرو إف .3  .ادة الطال  وإمداده بكل ما هو جديد ومجو 
 .التوجيه التربوي يرب  الطال  بمجتمعه  .4
 تالتربااوي فااي خلاا  بيمااة مدرسااية جياادة سااواء كاناا هيساااعدا لتوجياا .5

 .داخلية أو خارجية
 .يعمل على تطوير العملية التعليمية  .6
 .يرب  المعلم بمدرسته وطالبه ومادته الدراسية  .7
 .يرب  المعلم بإدارة المدرسة  .8
 .يرب  المعلم باإلدارة التعليمية  .9
 . يساعد المعلم في الترقي للمرات  العليا مهنياً  .11
 
 



 
 

419 
 

 ما هي أهمية  التوجيه التربوي للمعلم؟ 
  -: يساعد التوجيه التربوي المعلم كهيرًا في عدة مجاالت نذكر منها        
 .ا  فهم وظيفته واالنتماء إليه .1
 .مساعدته في معرفة التطورات الحديهة في مجال عمله  .2
 .يساعد في تدريبه   في بدايات حياته العملية  .3
 .التنمية المهنية لدى المعلم  .4
 .مساعدته في حل المشكالت التي تواجهه  .5
 .يساعده في كياية إعداد البحوث التربوية  .6
 .تمعه يجعل من المعلم شيصًا مشاركًا في مج .7
 .يبعث فيه الهقة بالنفت  .8
 .  يساعده في تجويد عمله وإتقانه  .9
 .يساعده في خل  صالت اجتما ية تدع م العملية التربوية  .11
 .يبعث فيه روح التعاون  .11
 .يساعد المعلم في إدرال الفروق الفردية بين الطالب  .12
ت والتكنيكااااات   تطااااور خباااارة المعلاااام الجديااااد فااااي مجااااال االسااااتراتيجيا .13

 .الميتلفة في مجال التعليم والتعلم 
 .تطوير اإلعداد غير الكافي في كليات التربية أرناء دراسة المعلم .14
 .صقل قدرات المعلمين الميتلفة  .15
 .ظهور المشكالت التعليمية من وقت آلخر والعمل على حلها   .16
ة الفردياااة لاااادى وجاااود الموجاااه التربااااوي يكاااون دافعااااًا إلاااى المنافساااا .17

 . المعلمين
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 الفصل الثاني

 الموجه التربوي ودوره في العملية التربوية

 من هو الموجه التربوي  -

 مهام في جان  المعلم -

 مهام تجاه العمل العام -

 مهام الموجه التربوي العامة -

 دور الموجه التربوي في تقويم أداء المعلم -

 معالجة المشكالتدور الموجه التربوي في  -

 خصائ  الموجه التربوي  -

 العالقات اإلنسانية في عمل الموجه التربوي  -

 وسائل وأسالي  التوجيه التربوي  -

 الصعوبات والمشابل التي تواجه التوجيه التربوي  -

 رالية شيصية -

 رالية عالجية -

 تصني  الموجهين التربويين -

 الموجه التربوي فنيًا وأباديمياً  -

 الضواب  المستحدرة -

 الموجه التربوي  تدري  -
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 : أواًل 
 الموجه التربوي 

 من هو الموجه التربوي؟
هاااو اليبيااار الترباااوي المهباااف الاااذي يمتلاااك مجموعاااة مااان خصاااائ  
البياااادي الكااافء قياااادة وأداء وقااادوة فاااي السااالول، وهاااو الميطااا  المشااابع 
بالمعااارف والدرايااة التامااة بيطاا  العماال المنااو  بهااا بلااوغ األهااداف فااي كاال 

وية الموكلاة إلياه، والتاي تقاع تحات مهاماه مان خاالل سالوكه المشاريع الترب
البيااادي يسااتطيع أن يطااور ماان تعاملااه مااع معلميااه بطريقااة مسااتمرة تتااوافر 
فيها الهقة واالحترام المتبادلين فاي نطااق متطلباات العمال الترباوي، كماا أناه 
اليبير المنو  به تقويم عمل المعلم من خاالل اليطا  الموضاو ية بمعاايير 

 .نة تساعد في الوصول لذلك المبتغىمعي
يشااتر  أن يتااوافر فااي الموجااه التربااوي اإليمااان الكاماال بعملااه حاضاارًا 
ومستبباًل في نطاق المنهج التربوي المعمول به والميط  لاه مسابقًا، حياث 
يتوقااع مناااه تطبيااا  الماانهج تطبيقاااًا تاماااًا مااان خااالل توجيهاااه وإرشااااده فاااي 

 .عليها وتقويمها في خاتمة المطاف معالجة وتنفيذ كل جوانبه المنصوص
يالحااار مماااا ورًد أن جااال  العمااال الترباااوي يقاااع علاااى كاهااال الموجاااه 
الترباااوي، مماااا جعااال دوره الترباااوي التعليماااي هاماااًا وأساسااايًا فاااي العملياااة 

 :التربوية، ويةهر ذلك جليًا من خالل المهام اآلتية الملقاة على كاهله
 .المساعدة الفنية للمعلمين .1
 .بعة العملية التربوية بالتوجيه واإلرشاد والتقويممتا .2
ارتباطااه الورياا  بالعماال اإلداري ماان خااالل التقااارير والتوصاايات التااي  .3

 .يقدمها بشأن المعلمين
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 .تمهيله دورًا بارزًا في التيطي  والتنفيذ لبرامج تدري  المعلمين  .4
 .دةالمساهمة في تمليك المعلمين خبرات وتجارب تربوية جدي .5

يمكن أن نضاي  أن التوجياه الترباوي أصابل يمهال إدارة قائماة باذاتها 
هاي إدارة التوجيااه الترباوي أو مااا يعارف حااديهًا باإدارة الشاامون الفنياة، أسااوة 
باااإدارات المراحااال التعليمياااة أو إدارات المااادار  أو أي إدارة تربوياااة أخااارى، 

ت، فهاو ينتماي لهاا فالموجه التربوي هو نتا  كل التفاعالت بين هاذه اإلدارا
 .جميعًا، كما أن دوره اإلشرافي ال بديل له

ساانتطرق فااي صاافحات قادمااات لاابعض مهااام الموجااه التربااوي التااي 
 .تعضد الفكرة التي ذكرناها وهي تبف شاهدًا على أهميته

أهميااة الموجااه التربااوي تعلااو فااوق كاال المهااام، لمااا لهااا ماان تبعااات 
ليميااة، ومان هاذا المنطلا  فقاد صاايغت تتعلا  باالمعلم والطالا  والعملياة التع

مهام محددة يقوم بها الموجه الترباوي لعيفااء بماا تقتضايه مهمتاه التربوياة 
 :نذكر منها

 : مهام في جان  المعلم
 . أن يعمل على تدري  المعلم التدري  األمهل .1
 .أن يعطي المعلم كامل اهتمامه في سبيل ترقية أدائه .2
 .الفعال الذي يقوده لفمام أن يوجه المعلم التوجيه .3
 .أن يساعد المعلم في تنمية قدراته ومواببه .4
 .أن يجعل من المعلم شيصًا يعتمد عليه مجتمعه .5
 .أن يوف  بين المعلم والبيمة المدرسية الداخلية واليارجية .6
 .أن يستوع  ويحلل رموز احتياجات واستفسارات المعلم .7
 .علم في معلميهغر  كل الصفات الممي ة للم .8
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 .أن يدفع المعلم لالعتماد على نفسه .9
 .أن يوجه المعلم لالهتمام بمةهره .11
 .أن يساعد في حل مشكالت المعلم التربوية واالجتما ية .11
أن ييلااا  فاااي المعلااام روح التعااااون بيناااه وباااين زمالئاااه وبيناااه وباااين  .12
 .طالبه

 :مهام تجاه العمل العام
 .مة المدرسية اليارجية والداخليةإبداء رأيه في البي .1
 .التأبد من إنفاذ اليطة الدراسية على الوجه األبمل .2
إعاااداد اإلحصااااءات الدورياااة للمعلماااين بمدارساااهم ماااع اإلشاااارة إلاااى  .3

 .النق  أو ال يادة في أعدادهم حس  التيصصات
 .مراقبة تنفيذ تنقالت المعلمين التي وصي بها .4
 .تشارة في االنتدابات والترقيات والبعهاتأن يبدي رأيه عند االس .5

قياااام الموجاااه الترباااوي بمهاماااه علاااى الوجاااه األبمااال، يهاااري العملياااة 
التربويااة بكاال جوانبهااا، ال ساايما الجاناا  الااذي يتعلاا  بااالمعلم فااي مساايرته 

عليااه أن يااتم اختيااار الموجااه التربااوي اختيااارًا مبنيااًا علااى أساات . التربويااة
 .ة العلمية في المجال التعليمي والتربوي وضواب  واضحة، تتوخى الدق

لقاااد تعرضااانا ساااابقًا لكااال الصااافات والمواصااافات التاااي تميااا  الموجاااه   
التربوي عن غيره، علي أن ال يتم التعيين لملء الوظيفاة ممان ال دراياة لهام 
بالتوجيااه التربااوي أو مماان ال يتمتعااون بالصاافات المااذكورة، فيصاابل مجااال 

حاااة والمتردياااة مااان أولماااك الاااذي ضااااقت بهااام التوجياااه الترباااوي يضااام النطي
اذف بهاام فااي إدارة التوجيااه  أحاوالهم، وفشاالوا فااي إعطااء وظااائفهم حقهااا، فق 
 . التربوي، أو من أولمك األصدقاء الذين تربطهم رواب  وأواصر بالمسمولين
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 :مهام الموجه التربوي العامة
بااارامج التعااااون ماااع مركااا  التااادري  والدراساااات التربوياااة فاااي تنفياااذ ال /1

 .التربوية
 .مساعدة المعلمين في تحليل مواد المنها  الدراسي إلى عناصر /2
تنويااااع األسااااالي  اإلشاااارافية كال يااااارة الصاااااية واللقاااااءات الفرديااااة   /3

 .والجما ية
مشاااركة المعلمااين فااي تحديااد الصااعوبات العلميااة للطااالب الضااعاف،   /4

 .ووضع خط  المعالجة
دة الطااالب األقوياااء، وتعمياا  مهاااراتهم توجيااه المعلمااين إلااى مساااع /5

 .الفكرية العليا
مسااااعدة المعلماااين فاااي مواجهاااة الصاااعوبات التعليمياااة واالجتما ياااة  /6

 .والشيصية التي قد تواجههم
 .تدري  المعلمين على استيدام األسالي  الحديهة في التدريت /7
 .مساعدة المعلمين على تحسين األداء وتطوير مستواهم /8
 .عة تقويم المعلمين ألداء طالبهممتاب /9
 .متابعة المعلمين وتقويم أدائهم /11
مساااعدة المعلمااين فااي تبااادل اليباارات التعليميااة الناجحااة عاان طرياا   /11

 .ال يارات المتبادلة بينهم
التعاااون مااع المعلمااين فااي إعااداد الطااالب للمشاااركة فااي المسااابقات  /12

 .المدرسية
دة الواحاادة لتبااادل األداء واألفكااار حااول عقااد لقاااءات مااع معلمااي المااا /13
 .المادة
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 .تهيمة المعلمين الجدد لعملهم /14
 :عقد الدورات التدريبية للمعلمين أرناء اليدمة ومنها /15

دورات فااااي اسااااتيدام التقنيااااات التربويااااة الحديهااااة ماااان أجهاااا ة  .أ
 .ووسائل تعليمية

ت المعلام ورشة عمل في البيا  والتقويم التربوي لتد يم خبرا  .ب
 .في وضع  االختبارات واالمتحانات الميتلفة

ورشااة عماال لتاادري  المعلمااين علااى اسااتيدام المااواد المتااوافرة  .جا
 .والمتاحة في بيمة المدرسة لصنع وإعداد الوسائل التعليمية

 .دورة لتدري  المعلمين على إرارة اهتمام الطالب باألنشطة .د
كتباااات المدرساااية لتعاااريفهم دورة للمعلماااين المشااارفين علاااى الم .ها

 .باألسالي  المناسبة لتفعيل دورها وجذب الرواد إليها
 .دورة لتدري  المعلمين على طرق التدريت الجديدة .و
دورات تتعلااا  بصاااياغة األهاااداف العاماااة واألهاااداف السااالوكية  .ز

 . وكياية ترجمتها إلي أهداف أدائية
 .دورات تتعل  بالفروق الفردية بين الطالب  .ح
 .دورات تتعل  بالنمو الشامل للطالب  . 
دورات تتعلاا  بالمشااكالت الساالوكية للطااالب والساابل المقترحااة  .ي
 .لعالجها
 .دورات تتعل  بالتقويم الذاتي للمعمل وكياية تحسين أدائه  .ل
 .تنةيم االجتماعات بميتلف أنواعها مع المعلمين /16

ناقشة خطة العمل، وقاد قد يكون االجتماس قبل بداية العام الدراسي لم
يكون قبل بدء االمتحانات النهائية، كما يمكن أن يكون االجتماس بعد 
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قاد يأخاذ االجتمااس شاكل الورشاة لتحليال األسااملة . انتهااء االمتحاناات
 .التي استيدمها المعلمون في االمتحانات

 .العمل على تطوير المنهج /17
 .عرض نماذ  للمحاباة في إدارة الصفوف /18
تشااجيع المعلمااين فااي تجاااوز إطااار الكتاااب المدرسااي المقاارر لتحقياا   /19

أهااداف الماانهج، إخاارا  المعلاام ماان هااذا النفاا  ضاارورة لكااي ال يةلاام 
الطالااا  ويفقاااد اإللماااام بالمعرفاااة ألن نصاااوص الكتااااب ماااا هااااي إال 

 .مقتطفات وج  توسيعها وزيادتها بواسطة المعلم
اتصاال باين اإلدارة والمعلماين  استهمار الموجه التربوي لموقعه كحلقاة /21

 .في العمل على تكامل دوريهما
 .المشاركة في اختيار المعلمين وتوزيعهم على المدار  .21
 .إعداد التقرير النهائي لتقويم المعلم .22

 : دور الموجه التربوي في تقويم أداء المعلم
لقد تغير مفهاوم أداء الموجاه فاي العصار الحاديث فأصابل يركا  علاي 

المعلم ومسااعدته فاي جمياع الناواحي الفنياة السالوكية ، ومان أسات  خدمة
 : التغيير ما يلي

 .وضوح أهداف الدر  .1
 .مستوي التحصيل المعرفي للطالب  .2
 .طريقة عرض المادة الدراسية وتوصيل الملومات للطالب  .3
 .التفاعل والتجاوب بين المعلم والطال  داخل الفصل  .4
 .هنية والعلمية بفاءة المعلم الم .5
 .مدي مرونة المعلم وتجاوبه داخل الفصل  .6
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 :دور الموجه التربوي في معالجة مشكالت المعلمين والطالب
 :ومن أمهلة مشكالت المعلمين في داخل الصف 

 .سرعة االنفعال .1
 .عدم وضوح الصوت وعدم نط  الكلمات بصورة سليمة  .2
 .السرعة في الكالم أرناء سير الدر   .3
 . عدم الهقة بالنفت .4

وهنالك دور  خر للموجه التربوي تجاه مشاكالت  الطاالب والمشاكالت 
التاي تتعلا  باألسارة والمجتمااع وغيرهاا الكهيار مان المشااكالت التاي تطارأ فااي 

وهنالاك دور كبيار للموجااه الترباوي فاي تقااويم الطاالب مان النااواحي . حينهاا 
وة علاي دوره فاي تقاويم الماادة المعرفية والوجدانياة والجسادية والعلمياة عاال 

الدراسااية وتطويرهااا فيهياار فااي المعلاام الرةبااة فااي التقااويم بطاارح عاادد ماان 
 : األسملة مهل 

 هل المادة الدراسية الحالية أفضل من سابقتها؟- 
هااال يمكااان حاااذف شااايء منهاااا لتصااابل أفضااال ؟ اذا كانااات اإلجاباااة - 

 .باإليجاب أذكره 
 .أبهر تكاماًل ؟ وضل ذلك  هل يمكن إضافة شيء إليها لتغدوا- 
 .هل أهدافها واضحة ومحددة - 
 .هل محتوي المنهج الحالي متوازن - 
 .بي  يمكن تحسين هذا المنهج- 

 :خصائ  الموجه التربوي 
بأي مهني  خر يتحلى الموجاه الترباوي بابعض الصافات واليصاائ  

متعلقة صفات تربطه بمهمته المتفردة وال. التي تمي ه عن غيره من المهنيين
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بالساالول الشيصااي والعااام والمتعلقااة بنكااران الااذات والعماال الاادءوب فااي كاال 
البعيادة والقريباة فاي أي زماان ومكاان،  -المتاحة وغيار المتاحاة –الةروف 

م بعض المهنيين عن العمل، وتؤدي بهام  بعيدًا عن القيود المادية التي تحج 
مان .اء وناتجه السالبيإلى التراخي والالمباالة، ومن رم إلي الضعف في األد

 :بين  هذه الصفات واليصائ 
 .االهتمام بالهندام والنةافة في نفسه وملبسه .1
 .أن يكون مؤهاًل أباديميًا وتربوياً  .2
 .أن يكون قد تلقى تدريبًا يؤهله للعمل كموجه تربوي  .3
 (.بشكول)أن يكون مهقفًا وملمًا بأطراف المعرفة  .4
 .لطراز األولأن يكون اجتما يًا من ا .5
 .أن يكون لماحًا ذكياً  .6
 .أن يكون ملمًا بمادة تيصصه .7
أن يكون قد تلقى تادريبًا فاي التعامال واساتيدام الوساائ  التكنولوجياة  .8

 .الحديهة
 .أن يكون بعيدًا عن الغض  والتضجر واليأ  واإلحبا  .9
 .أن يكون ممن يحسنون التعامل مع الغير .11
يفاارزه المعلاام ماان معاناااة وأسااملة واستفسااارات،  أن يسااتوع  كاال مااا .11

وحدة في التحدث وغض  وعادم رضاا عان مهنتاه، وماا إلاى ذلاك مان 
 .اإلفرازات السالبة

أن يكااون قااادرًا علااى اإلجابااة عاان كاال االستفسااارات التااي تباادر ماان  .12
 .المعلمين أو غيرهم ممن تشملهم البيمة التعليمية

 .خالت وميرجات عملهأن يكون مبتكرًا ومجددًا لمد .13
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 .أن يحسن تقم  دور البيادي الناجل .14
 .أن يكون منضبطًا في مواعيده .15
 .أن يحترم وقت اآلخرين من المعلمين والطالب واإلدارات التربوية .16
 .هأن يحسن أسالي  المتابعة لمرالوسي .17
 .أن يكون ميلصًا ون يهًا في تقويمه للمعلمين .18
 .اليوم إلى الغد أن ال يؤجل عمل .19
 .أن يكون مصدر رقة لرالسائه .21
 .أن يكون سليم النط  والحوا  .21
 .أن يكون سليمًا من العاهات الجسدية .22
 .أن يكون غيورا على مهنته .23
 .أن ال يميل ألسلوب التميي  والتحي  في قراراته .24
 .أن يطب  اللوائل التعليمية كاملة بالطريقة الصحيحة .25
 .ن يكون صبورًا ومهابراً أ .26
 .أن يبتعد عن الحسد وإغما  حقوق اآلخرين .27
 .أن يعمل على تذوي  الحواج  الجليدية بينه وبين معلميه .28
 .أن يراعى الحالة النفسية والةروف االجتما ية لمعلميه .29
 .أن يتفاعل تفاعاًل كاماًل مع مجتمعه .31
 .يهأن يكون عونًا لكل من يحسن الةن ف .31
 .أن يكون ملمًا بأسالي  التحليل والتركي  والتقويم للمسائل التربوية .32
 .أن يكون ملمًا بقدر وافي من علم اإلحصاء التربوي  .33
 .أن يكون ملمًا بقدر كبير من علم التيطي  التربوي  .34
 .أن يكون جذابًا وغير منفر .35
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 .أن يكون ملمًا بأست البيا  والتقويم .36
 .كون ملمًا بكل تفاصيل حياة معلميه كل على حدهأن ي .37
 . أن يكون ملمًا بكياية وضع االمتحانات واالختبارات .38
 

 :العالقات اإلنسانية في عمل الموجه التربوي 
لقد كان اإلعتقاد في الماضي بما تعنيه العالقات اإلنسانية هاو مجارد 

اطماااًا، إذ أن عواطاااف ووجااادانيات ومجاااامالت، إال أن ذلاااك كاااان تفسااايرًا خ
العالقات اإلنسانية ما هي إال نةريات إدارية جادة تقود مجموعة العمل إلاى 
أداء الفعل باوعي وانضابا  نحاو بلاوغ األهاداف المشاتركة فاي إطاار إنسااني 

 .بريم
تيلو من الجوان  اإلنسانية، وذلاك  مبانت عالقة العاملين بمرالوسيه

قا ، إذ أن األمار كاان ال يتعادى عند بداية الهورة الصنا ية، ما تلتها من ح
زيااادة اإلنتااا ، والعائااد ماان العماال، وذلااك بإنفاااذ تعليمااات وأواماار بواسااطة 
العاملين في ظل جديه قاسية تشابه كهيرًا ما كان يجري في عصار اإلقطااس، 
فكان أجر العامل يحدد بنس  تتماشى وميرجات اإلنتا ، في يد أجره عنادما 

ذلااك، ممااا يسااتدعى مراعاااة الةااروف النفسااية  ي يااد اإلنتااا  وال مجااال لغياار
والسااايكولوجية أو االجتما ياااة، فقاااد كاااان هاااذا الفهااام ميالفاااًا لماااا أربتتاااه 
الدراسات العلمية بعد ذلك بأن األجر وحده ال يكفي لتحرياك سالول العااملين 
أو تغييره إيجابيًا، وأن كان يشبع الحاجات الفسايولوجية للعااملين مان مأبال 

مساااكن، إال أن هاااذا األمااار ال يشااابع الحاجاااات النفساااية ومشااارب وملااابت و 
 .حاجتهم لفمن وتحقي  الذات والتقدم: واالجتما ية للعاملين مهل



 
 

431 
 

ارتااب  العماال واإلنتااا  حااديها، بكاال ظااروف العاااملين علااى اختالفاتهااا 
الجساامية أو الوجدانيااة أو الهقافيااة أو االجتما يااة وأصاابل االهتمااام بتعلاايم 

ساااعد فااي البااذل الجاااد المكهااف سااوى أن كااان ماديااًا أو األفااراد وتهباايفهم ي
معنويااًا، تعليميااًا أو تربويااًا، وماان هنااا جاااء دور الموجااه التربااوي اإلنساااني 
حيث ينفصل عن كل أبجديات وأست التوجيه الصناعي أو ال راعي المرتب  

الموجه التربوي الناجل . باإلنتا  وزيادته إلى ما هو أبهر رفعه، وألطف أفقاً 
و الذي يدرل هذه األمور، ويعمل على تطبيقاتها، ونةير ذلك يسهل علياه ه

 .أداء المهمة التربوية الموكلة إليه
تنتقاال هااذه الساالوكيات التربويااة ماان الموجااه التربااوي إلااى المعلاام راام 

فلااك أن تلحار إلاى مابياة تركيا  المجتمااع . الطالا ، ومان رام إلاى المجتماع
 .إلنساني الكاملالجديد المحا  والمشبع بالسلول ا

يعتبر هذا العصر الذي نعايش فياه عصار انتشاار المعرفاة وسايادتها، 
فاألمة المتقدمة المتطورة تقا  بما تحويه من معارف، وأقل األمم نموًا هاي 
تلااك التااي ال تملااك مااان المعااارف إال القلياال، ماااا نالحةااه اآلن هااو تطبيااا  

تضاااهي مااا كااان  لماادخالت الوسااائ  التكنولوجيااة المتطااورة التااي أصاابحت
علياه فقاد تحاول العاالم عان تلاك الوساائل . ينتجه اإلنسان بوسائله البدائياة

البدائيااة وأصاابحت األماام تتساااب  فااي اسااتيدام تلااك الوسااائ  فااي مضاامار 
 .التربية

يمكننا القول بأن الجوان  اإلنسانية تكااد تكاون معدوماة مماا يجعلهاا 
انيااة الحيااة فااي الجواناا  أقاال شاافافية، وذلااك بانفصااالها عاان الااروح الوجد

اإلنساااانية، علياااه أصااابل ل اماااًا علاااى الموجاااه الترباااوي اإللماااام بماااا يجاااري، 
 .ومحاولة تفعيل تلك الوسائ  في روح إنسانية كاملة
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ممااا سااب  يمكننااا تحديااد الركااائ  التااي قاماات عليهااا حركااة العالقااات 
 :اإلنسانية في اآلتي

كاائن  لاي، وتأبياد البعاد  رفض منط  اإلدارة العلمية، أي أن اإلنسان .1
 .اإلنساني في تطوير األداء وترقية معدالتها امرأ هاما

الحاف  المادي ليت هو الواقع الوحيد الذي يساتجي  لاه العامال، فقاد  .2
بشااافت الدراساااات أن إنتاااا  العامااال يااارتب  بإنتاااا  زمالئاااه، ويتصااال 
 .مباشرة بمشكالته الشيصية واالجتما ية داخل المؤسسة وخارجها

العاماال ال يسااتجي  للمواقاا  الميتلفااة كفاارد منعاا ل، ذلااك أن تجمااع  .3
األفراد بصورة دائمة ومستمرة في العمل ييل  تنةيما اجتما يًا تسود 

 .فيه عالقات المصلحة المشتركة
نجمل القول بأن العالقات اإلنسانية في خاتمة القول ليسات إال تحيا ًا   

هنالااك فااارق بااأن العالقااات اإلنسااانية  مرادفااًا لديمقراطيااة التوجيااه، وأن كااان
ل اإلجاراء الفلسافي النةاري إلاى الجانا   تطب   الديمقراطية على الواقع وتحو 

 .العملي، والذي يستند إلى األسلوب العلمي الجاد في إطار إنساني
 :وسائل وأسالي  التوجيه التربوي 

 :ال يارة الصاية /1
 .ال يارة المفاجمة .أ 
 .جةال يارة المبرم .ب 
 .زيارة على طل  الموجه التربوي لسب  ما .جا 
 .النشرات /2
 .المداوالت التوجيهية الفردية /3
 .الحص  النموذجية /4
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 .تبادل ال يارات بين المعلمين /5
 .الدورات التجديدية أرناء اليدمة /6
 .المؤتمرات التربوية والمعارض التعليمية /7
 .إجراء البحوث  /8

 :  التي تواجه التوجيه التربوي الصعوبات والمشابل 
التوجيه الترباوي فاي حاد ذاتاه عمال ملاة باالكهير مان الصاعاب، علاى 
عكت التوجيه التجاري والصاناعي الاذي يتعلا  بالسالع واألصاناف التجارياة 
فاااي عمليتاااي البياااع والشاااراء فاااي المتااااجر والمصاااانع والمناشااا  التجارياااة 

متعلم الذي من الصعوبة بمكاان العشوائية واألسواق، فهو يتعل  باإلنسان ال
أن يااتم تقويمااه بالسااهولة المتوقعااة، فالعماال التااوجيهي المتعلاا  بااه عماال 
متمياا  قاااد يكاااون علااى المااادى القريااا  أو الماادى البعياااد، علياااه فاااالمجهود 
التااوجيهي المبااذول يصااع  وصاافه نتيجااة للماادخالت المتواصاالة والمتشااابكة 

علياه فاإن تضاافر . المنشاودةمع بعضاها فاي سابيل بلاوغ األهاداف التربوياة 
الجهود من قبل المسمولين التربويين فاي كال ماواقعهم، وكال الترباويين حتاى 
أولمااك الااذين طااالتهم لعنااة مااا يعاارف بالتقاعااد اإلجباااري، المفااروض علاايهم 
فرضا، عليهم جميعًا بذل العطاء السيي في ترسايأ قواعاد التوجياه الترباوي 

شااال التعلاايم ماان بااؤرة التقوقااع، التااي الااذي أصاابل هااو األماال الوحيااد فااي انت
يببع فيها، إلى مصاف التمي  والترقي من أجل بناء أمة ال زالت تتطلاع إلاى 

 .تعليم يرضي طموح أبنائها حاضرًا ومستببال
هنالااك صااعوبات كهياارة تبااف حجاار عهاارة أمااام أداء الموجااه التربااوي   

لجتها معالجاة متجددة يوما بعد يوم يحسن الوقوف عندها، والعمل على معا
 :تربوية سليمة، نذكر منها على سبيل المهال



 
 

434 
 

 .ببر عدد المعلمين تحت إشراف الموجه الواحد .1
عدم تطبي  اللوائل تطبيقًا كاماًل مما يةهر بعض الضاعف فاي نتاائج  .2

 .التوجيه التربوي وتقويم األداء
، فقاااد ياااتم العمااال نعااادم التنساااي  باااين مجموعاااة الماااوجهين الترباااويي .3

 .توجيهي بطريقة فردية تيتلف من موجه تربوي آلخرال
 .قصور التيطي  الجيد لبرامج التوجيه التربوي  .4
 .ضعف وندرة وسائل التقويم .5
قلااة عاادد المااوجهين التربااويين العاااملين فااي الحقاال فااي معةاام فتاارات  .6

 .التوجيه
 .قلة عدد المعلمين المدربين تدريبا فاعال .7
 .ة على عات  المعلمبهرة األ باء الملقا .8
 .ضعف الكفاءة المهنية لدي بعض المعلمين .9
 .قلة الدورات التدريبية المتاحة للمعلمين .11
ضعف الرةبة في مهناة التعلايم لادي بعاض المعلماين الاذين نساميهم  .11

الذين يتيذون من مهنة التعليم محطاة عباور لغيرهاا ( عابري السبيل)
 .غترابمن فرص العمل األخرى أو فرص  اال

 .تهاون المعلمين في تنفيذ التوجيهات التي يبديها الموجه التربوي  .12
قلاااة الوساااائل التعليمياااة واألجهااا ة التاااي تسااااعد فاااي عطااااء الموجاااه  .13

 .التربوي والمعلم
عدم وجود معامل للمواد العلمية وحجرات خاصة ببعض المواد كحجرة  .14

 .الفنون وحجرة المكتبة
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لقاة على كاهل الموجه التربوي كهيرة كما هو الحال لدي األ باء الم     15
المعلاام فهنااال أ باااء كهياارة يتحملهااا الموجااه التربااوي وتصاابل عبمااًا 

 .عليه
  .قلة الدورات التدريبية التي تسهل مهمة الموجه التربوي  .16
 .عدم متابعة تنفيذ التوجيهات من قبل الموجه التربوي أو المعلم .17
 .قات راسية وتعاون بين الموجهين التربويينعدم وجود عال .18
 .عدم وفرة وسائل النقل لتحريك الموجه التربوي أرناء تأدية مهامه .19
 .قلة الدعم المالي المقدم من قبل اإلدارات التعليمية للموجه التربوي  .21
 .عدم إدرال كهير من المعلمين ألهمية التوجيه التربوي  .21
 .لمعلمين المتكرر يعي  عملية التوجيه التربوي بهرة األعذار وةياب ا .22
عااااادم قناعاااااة بعاااااض المعلماااااين بمواصااااافات شيصااااايات ماااااوجهيهم  .23

 .التربويين
 .القديمة( المفتش)عدم التيل  الكامل من سلبيات الموجه التربوي  .24
التعامااال ماااع الموجاااه الترباااوي كمهناااي مااان الدرجاااة الهانياااة مااان قبااال  .25

 .رالسائه من اإلداريين
 .عدم صالحية البيمات المدرسية لممارسة مهام الموجه التربوي  .26
 .عدم التعاون من جان  اإلدارة المدرسية مع الموجه التربوي  .27
 .ابتةاظ الفصول بالطالب .28
التاادخل غياار الالئاا  لاابعض المساامولين التربااويين فااي عماال الموجااه  .29

 .هامهالتربوي بإرساء قواعد القوانين المقيدة له في أداء م
إغالق أبواب المدار ، في مناسبات قد ال تكون متوقعه، تعمل علاى  .31

 .تعطيل العمل     وتغيير خطة عمل الموجه التربوي 
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 :  رالية تشييصية
قد يتحول التوجيه التربوي إلى عملياة روتينياة إذا توقفات الرةباة فاي  .1

عملياة التجديد والمتابعة  المستمرة لتحقي  أببر قدر من التطاور فاي 
التوجيه التربوي، وقد بدأ ذلك يأخذ موقعه فاي بعاض جوانا  التوجياه 

 .التربوي 
الزالت زيارات الموجهين التربويين تتسم بشيء من طابع التفتيش، إذ  .2

أن الموجهين التربويين لم يتيلصوا بعاد مان أسالوب التفتايش إال قلاة 
 .منهم، كما أسلفنا فقد يستغرق هذا التيل  وقتًا كبيراً 

الوقت الذي يقضيه الموجه الترباوي فاي المادار  أرنااء فتارة ال ياارات  .3
المحاااددة للتوجياااه قليااال، فهاااوال يكفاااي الساااتفادة المعلااام مااان خبااارات 
الموجاه الترباوي فاي نااواحي تربوياة متعاددة، ويةهاار ذلاك جلياًا عناادما 
تكااون قاعاادة الاارب  للموجااه التربااوي كبياارة إذ أنااه يةاال فااي محاولااة 

ة كل المهام الياصة بأعداد المعلمين الكبيرة داخل محي  دائمة لتغطي
 .إشرافه

انشااغال اإلدارات الفنيااة والتعليميااة بمشااابل تربويااة أخاارى أو اقتصااار  .4
مهمتها في دراسة التقارير الواردة من الموجهين التربويين والرد علاى 

 .ما جاء فيها، وبذلك يرمون بأهداف التوجيه التربوي بعيداً 
 .نبرات وقدرات بعض الموجهين التربوييضعف خ .5
نجااد أن بعااض المااوجهين التربااويين هاام ماان ذوي الكفاااءات المهنيااة  .6

 .الضعيفة
قلااة الااوعي بمسااتوى العماال التربااوي المنشااود لاادي بعااض المااوجهين  .7

 .التربويين
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 :رالية عالجية
توسيع رقعة ومساحة التوجيه التربوي وذلك باستيدام الالمرك ياة فاي   .أ

توجيه التربوي، ويعني ذلاك زياادة عادد الماوجهين الترباويين وترتيا  ال
جهودهم المشتتة، مع تحدياد عادد محادود مان المادار  تحات قاعادة 

 .الرب  بالنسبة لكل موجه تربوي 
أفراد مساحات للتوجيه الذاتي مع توفير الوسائل والوساائ  المسااعدة  .ب

 .على ذلك للمعلمين في مواقعهم الميتلفة
 .الهتمام بدور الموجه المبيم وهو مدير المدرسةا .جا
إعطاااء الماادار  مساااحة زمنيااة كبياارة ماان التوجيااه التربااوي تساااعد  .د

 .المعلمين في التواصل مع الموجهين التربويين
 .العمل على تقوية الرواب  ما بين الموجه التربوي والمعلم .ها
ماان أجااال صاااقل إقامااة دورات تدريبياااة مسااتمرة للماااوجهين الترباااويين  .و

 .خبراتهم وت ويدهم بالجديد المقدر في فنون التربية
علي ضوء ما جاء في الصفحات أعاله يمكان تصاني  الماوجهين الترباويين 

 :بالالتي
قااد يكااون الموجااه التربااوي ماان أولمااك المااوجهين ماان ذوي اليباارات - 

الترابمية التي لم تنبش أو تهار مضامينها حتى تواب  ماا يجاري اآلن 
عااارف وطاارق تاادريت فااي العااالم ماان حولنااا، وذلااك عاان طرياا  ماان م

. بالتاادري  المسااتمر الااذي يصااقل هااذه اليباارات ويجعلهااا أبهاار فاعليااة
هذه اليبرات قد تصبل ليست ذات جدوى إنما تبقى فق  منبرًا الجتارار 

 .الذكريات في مجالت الموجهين التربويين
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صغار السن الاذين قد يكون الموجه التربوي من أولمك الموجهين من - 
ال يملكون خبرات ترابمية إال القليال منهاا، ولام ييضاعوا لتادري  أمهال 
بين، وهاام يعملااون علااى  مسااتمر ياانقلهم إلااى مصاااف نةاارائهم الماادرت
تنميااة قاادراتهم عاان طرياا  محاباااة الكبااار والتشاابث  بيبااراتهم التااي 

 .أشرنا إليها
تواجااد فااي ساااحة وماان الممارسااات الميدانيااة فااإن  الموجااه التربااوي الم

التعليم حاليًا ال يفتأ يتحدث عن أشياء قاد يكاون تام تجاوزهاا نتيجاة التطاور 
والتجديد في البيماة المدرساية أو فاي المنهاا  أو غياره مان الجوانا  الهاماة 
التااي تتعلاا  بالعمليااة التعليميااة، وكمهااال لااذلك ياادخل الموجااه التربااوي حجاارة 

نحان نعتبار . ضاءة وضاب  الفصالالدر  وفي ذهنه أشياء مهل التهوية واإل
مهال هاذه البناود قااد تام تجاوزهاا تمامااً، فمااهاًل نجاد فاي المرحلاة الهانويااة أن 
معةام حجاارات الاادر  تسااتيدم فيهااا المااراوح وبعضااها أجهاا ة تكيياا  الهااواء 

أما اإلضاءة التاي تفاتل لهاا شابابيك الحجارة، والتاي مان خاللهاا ( المكيفات)
يااة إلااي داخاال الحجاارة، أصاابحت إضاااءة داخليااة ينهااال ال بااار والعوالاا  الجو 

بأشكال متعددة وأناواس ميتلفاة مان أدوات اإلضااءة تضااهي اإلضااءة خاار  
وأمااا عاان ضااب  الفصاال فأصاابل تكماايم أفااواه الطااالب غياار . حجاارة الاادر 

مجدي ال سيما ونحن نتوجه لتعليم يحتا  في المقام األول للمناقشة وتبادل 
م، وأصبل التلقين  والدعوة للحفر واالساتةهار مان اآلراء بين المعلم والمتعل

سااامات التيلاااف فاااي العملياااة التعليمياااة، علياااه فعلاااى الموجاااه الترباااوي أن 
يااتفح  عمليااة كياا  يسااير الاادر ؟ ولاايت كياا  قهاار المعلاام المتعلمااين 

دخلات )حتى أن الموجه التربوي يقول في بعض األحيان ل مالئه . وأسكاتهم
وحضاارت معااه حصااة كاملااة لاام ).......( اذ أحااد حجاارات الاادر  مااع األساات
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، يعنااي بااذلك (اساامع صااوتا غياار صااوته فكااأن الفصاال ييلااو ماان المتعلمااين
االنضاابا ، أي الاادعوة للصاامت والسااكون وعاادم التحاادث إال بااإذن مسااب ، 
ويعد ذلك تقييدًا لدور المتعلم وتحجيمه عن إبداء أرائه مان خاالل المشااركة 

 . الالزمة للتعلمالفاعلة والحرية والديمقراطية 
بمااا تمليااه عليااه إرادتااه معتماادًا علااى ( اليااوم)يعماال الموجااه التربااوي  

في كياياة التوجياه  نخبراته فق  فليت هنالك تنسي  بين الموجهين التربويي
بي  نوجه؟ إنما هنالاك خطاو  :التربوي،فهم ال يملكون اإلجابة علي السؤال

ة الموجاااه التربااااوي بطريقااا)دخاااول الحصاااة، توجياااه المعلااام: عريضاااة مهااال
، سااير المقاارر ، الملياا ، تصااحيل الكراسااات ومااا إلااى ذلااك ماان (الياصااة
لكاان وماان وجهااة نةااري فعلااى الموجااه التربااوي أن يعماال علااى . البااديهيات

تحسين أداء المعلم حتى يصبل في المستوى المواب  المتطور دائمًا، وذلك 
 . بالعمل على تدريبه التدري  المستمر في هذا المنحى

كي يتمكن الموجه التربوي من ذلك يج  أن يدرب نفسه تدريبًا ذاتياًا ل
يعمل فيه على تطوير نفسه أباديميًا وفنيًا ورقافيًا، وأن ال يركن إلى جلسات 
التادري  النمطاي التقليادي غياار المجادي فتصابل تلااك الجلساات دعاوات للااو 

مااذا نعمال  واجترار األحاديث عن ماا  ل إلياه واقاع التعلايم، ولايت إلاى هنس
في سبيل الوصول إلى تعليم أفضل أبهر فاعلية وأوفر نفعًا،عند ذلاك يصابل 

 .الموجه التربوي أداة تنفيذ فعالة ترقى به إلى مستوى المسمولية
فااي أحيااان كهياارة يتصاارف الموجااه التربااوي حساا  ميولااه وانطباعاتااه 
ورةباتاااه الشيصاااية البحتاااة، فبماااا تحملاااه تلاااك المضاااامين مااان اساااتلطاف 

محابااة وتقاويم انطباااعي، وبماا يجااري فاي دواخلااه مان كرابيااة وحقاد وعاادم و 
رضا تجاه المعلم ، وبما يدور في خلده ، عن تقويم المعلم، وبما يوصي باه 
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بتابًة أو شفاهة، وبما يجاود باه مان درجاات أو نسا  تتفااوت كهيارًا ماا باين 
 عاات هذا وذال من المعلمين حس  أرائه الياصة، يجاري كال هاذا ضامن الن

 . والغرائ  والسلول في داخل كل إنسان
في صمت، لذا صاارت ( مفتشاً )بهذه الممي ات يصبل الموجه التربوي 

الموجهات العامة في كياية التوجيه التربوي وتقويم المعلمين ضارورة ملحاة 
 .لتقري  الفارق التقويمي وإربات مصداقيته بالقدر المعقول

الماالي، وهاو يقاوم بتأدياة مهاماه  إن انشاغال الموجاه الترباوي بالعائاد
التربوية التوجيهية، يؤرر كهيرًا فاي مادى االهتماام وتكاريت الرةباات والجهاد 

ال ساايما وأن مقاادار الاادخل المااادي . ماان أجاال إبمااال دورة بالصااورة النافعااة
أصااابل يشاااكل أهمياااة كبيااارة فاااي نهاااج الحيااااة القاساااية التاااي نماااار  فيهاااا 

الضعي  يؤرر سلبًا على العطاء مهما تمساك العائد المادي . مناشطنا اليوم
الموجه التربوي بالبيم ونكاران الاذات، وأعتارف بأناه شامعة تحتارق لتضايء 
لآلخرين ، إال أنت هنالك تبعات في الحيااة ال تعاالج إال بالماال رضاي ذلاك أم 

لقااد  ن األوان إلزالااة وتنحيااة التفكياار المااادي عاان ذهاان الموجااه . لاام ياارض
مت بكلياته في خضم مهامه السامية، التي تتميض دائمًا التربوي حتى ينغ

فهال مان . في والدة المواطن الصالل الغيور على وطنه عند خاتمة المطاف
 مجي ؟ 

إن عدم التفرغ الكامل للموجه التربوي ألداء المهام الموكلة له، وذلك 
، بانشغاله بمناش  جانبية تأخذ منه الكهير مان الوقات أمااًل فاي زياادة دخلاه
باااأن ينتماااي ألي مؤسساااة تعليمياااة أو غيرهاااا مااان المؤسساااات لبلاااوغ هاااذا 

عااالوة علااى الضااغو  االجتما يااة الناتجااة عاان وضااعه كإنسااان، . الهاادف
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أومتطلبااات المجتمااع الااذي يعاايش فيااه ماان تكافاال وخاادمات ومشاااركات فااي 
 .المناسبات الميتلفة وغير ذلك

المهاااام  إن عااادم اإليماااان والرضاااا مااان جانااا  الموجاااه الترباااوي عااان
الموكلة لاه أو عادم االقتنااس بابعض جوانبهاا ويناتج ذلاك إماا لعادم مشااركته 
الفعلية فاي صاياغتها أو أنهاا تتميا  بجوانا  مان أوجاه القصاور التاي تاؤرر 
علاي بلاوغ األهاداف المعلناة مان إدارة التوجياه الترباوي، أو ماا يعارف حااديهًا 

 .بإدارة الشمون الفنية
 : رانياً 

 نيًا وأباديمياً الموجه التربوي ف
عند اختياار الموجاه الترباوي هناال قواعاد وأساسايات يجا  مراعاتهاا،          

وهي في المقاام األول تتعلا  بصافات ومميا ات الموجاه الترباوي التاي تجعال 
مناه شيصااا مااؤررا فااي مسااار تادري  وتحسااين أداء المعلاام، وترقيااة العمليااة 

لتربويون الذين يتم استيعابهم التعليمية التربوية بصفة عامة،  فالموجهون ا
المساامولين، أو م وبااين اإلداريااين أو بالمعرفااة والعالقااة التااي تاارب  فيمااا بياانه

أولمااك الااذين أراد رالساااالهم فااي إدارة تعليميااة معينااة الااتيل  ماانهم، لعاادم 
بفاءتهم أو سوء سلوكهم أو ألي سب   خر، في رمى بهم في ساحة التوجيه 

التااادري  الكاااافي للبياااام بمهاااام الموجاااه  أو ز  كااال مااان ينقصاااه. الترباااوي 
خضاام التوجيااه التربااوي، أو بااالنةرة العاطايااة للحالااة الصااحية  يالتربااوي، فاا

للمتقااادم للعمااال بالتوجياااه الترباااوي، مااان قبااال المسااامولين، ظناااا باااأن  مجاااال 
 .   التوجيه التربوي مفروش باألزاهير والورود كمنتجع للراحة واالستجمام

ياار المساامول ماان قباال اإلدارات التعليميااة أدى إلااى هااذا التصاارف غ        
تلااوث بيماااة التوجياااه الترباااوي مماااا زاد فااي عااادم قدرتاااه فاااي البياااام بمهاماااه 
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ياؤدي ذلاك تلقائياًا إلاى انحطاا  وتهمايش دور المعلام . التربوية الموكلة إليه
الذي لم يسعده الحر في تلقي المعاارف الالزماة والتادري  الفع اال فاي مجاال 

و سااعد كهيارًا . صبل بذلك عبما على المسايرة التعليمياة والتربوياةمهنته، في
في ذلك تدني مستويات التعليم، كما نشااهده الياوم، وذلاك جاراء التاردي فاي 

 .       الدور التربوي التعليمي المتمهل في الموجه التربوي المشبع بالقصور
ا تباين سارعت اإلدارات التعليمية لتحسين دور الموجه الترباوي بعاد ما

لها عدم جدواه في وضعه الحالي، وذلك باتياذ بعض الضواب  التي تساعد 
في إعادته لماضيه المشرق، وال ييفاى علاى أحاد أن ذلاك لان يهمار إال بعاد 

بمااا يتطلاا  . إضاااعة الكهياار ماان الوقاات الااذي تتطلبااه العااودة إلااى الماضااي
 .اللصيقة لبلوغ ذلك الهدفة المستمرة الجدية والمتابع

 : ضواب  التي استحدرت ما يليمن ال
زيااادة عاادد جااوالت التوجيااه التربااوي ماان ماارتين إلااي خماات ماارات باال  /1

يقااوم فيهاااا الموجاااه . سااتة مااارات حاليااا فاااي الفتااارة الدراسااية الواحااادة
التربوي ب يارة معلميه في مدارسهم فيرت  برنامج عمال ماع كال  مانهم 

إليااه، لتغيياار ليصاال فااي نهايااة الجااوالت السااتة إلااى مااا تاام التيطااي  
 .سلول المعلم إلى األحسن، وإبمال الدور التربوي واألباديمي بنجاح

األخاذ باارأي الموجاه التربااوي عناد ترقيااة المعلام مهنيااًا ، فكاان التقرياار  /2
لكاان ماان منطلاا  . الااذي ي عتمااد عليااه هااو تقرياار ماادير المدرسااة فقاا  

ن استمارة الضواب  الجديدة فقد خ ص  للموجه التربوي ج ءًا كاماًل م
 .التوجيه يحس  لها كل الحساب عند البيام بتقويم أداء المعلم

وضع خ طة متكاملة لساير المقاررات خاالل الفتارات الدراساية المعتمادة  /3
ت طباع هااذه الي طاة فاي كتياا  ت سالم نسااية .بالتعااون ماع إدارة التعلاايم 
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ياتمكن منه لكل من إدارة التعلايم ، وإدارة المدرساة والموجاه الترباوي، ل
ماان عمليااة المتابعااة لمعلميااه، والوقااوف علااى أدائهاام حساا  الي طااة 

 .المعلنة
تصميم دفتر خاص ل يارة الموجاه الترباوي للمدرساة ليكتا  مالحةاتاه  /4

ي حفاار هااذا الاادفتر لاادى إدارة . حساا  نااوس ال يااارة وغرضااها هأو قراراتاا
باوي المدرسة حتى تتمكن إدارة الشؤون الفنية من متابعة الموجاه التر 

في أدائه واالساتفادة مان أرائاه فاي تحساين العملياة التعليمياة التربوياة 
 .والترقي بها 

وضاااع األسااات الياصاااة لتااانقالت المعلماااين داخااال وخاااار  المحلياااات  /5
حساا  قيااد زمناااي معلاان، يتماشااى ماااع الاادرجات الوظيايااة الميتلفاااة 
حسااا  مقتضااايات العمااال وبرمجتاااه، مماااا يبعاااد الموجاااه الترباااوي عااان 

يراعااى فااي ذلااك وضااع االعتبااار الااالزم . ية فااي اتياااذ القاارارالعشااوائ
 .  لةروف المعلمين الياصة التي تحتم نقلهم أو عدمه

وضع أست معيناة لمشااركة المعلماين فاي تصاحيل الشاهادة الهانوياة  /6
بموجا  هااذه األسات يبتعااد الموجاه التربااوي . وتحدياد كياياة اختيااارهم

م ذلاااك وفقاااًا لقاااوانين إدارة عااان التياااب  فاااي االختياااار، فعاااادة ماااا يااات
 .امتحانات السودان التي تحدد كفاءة المشاركين من المعلمين

رات محااددة خااالل العااام الدراسااي فااي فتاا ووضااع خ طااة تاادري   نيااة، أ /7
في بدايته أو عند نهايته، للمعلمين غير المدربين أو فاي اساتهداف أو 

من منااحي شريحة معينة من المعلمين ب ية تدريبهم في منحى معين 
يساعد في وضاع تلاك اليطا  وتنفياذها، الموجاه الترباوي بماا . التعليم
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يمتلكااه ماان قاادرات وخباارات تجعاال منااه رقمااا ال يمكاان تجاااوزه فااي هااذا 
 .المضمار

يشاااارل الموجاااه الترباااوي فاااي بااارامج التااادري  بصاااورة فاعلاااة، وذلاااك  /8
باختياااار نو ياااة المحاضااارات أو النشااارات أو المناشااا  العملياااة التاااي 

 .يحتاجها المتدرب فعليًا 
العمااال علاااى التركيااا  فاااي المحاضااارات التربوياااة جنباااًا إلاااى جنااا  ماااع  /9

 .المحاضرات األباديمية حس  التيصصات الميتلفة 
تقوم إدارة الشؤون الفنية بجوالت ميدانية بالتنسي  مع إدارات التعلايم  /11

شارف بالمحليات للوقوف علاى أمار تنفياذ ساير خ طاة المقاررات التاي ي
 .عليها ويتابعها الموجه التربوي 

تصااميم اسااتمارات تياات  بالترشاايل للعماال بالتوجيااه التربااوي ونقاال ) /11
 ((1)بما في استمارة رقم .)المعلمين داخل وخار  المحليات

بما في استمارة رقم . )توضيل أست نقل المعلمين في كشف منفصل /12
(2)) 

هادة الهانوياة فاي كشاف توضيل أست الترشيل لتصحيل امتحان الشا /13
 (( 3)بما في استمارة رقم . )منفصل 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وزارة التربية والتعليم  –والية اليرطوم 
 ون الفنية الشم –للتعليم الهانوي اإلدارة العامة 

 )                (استمارة ترشيل للعمل بالتوجيه التربوي للعام 

فيمااا يلااي بيااان باالسااتمارات المسااتيدمة لاادى إدارة الشااؤون الفنيااة فااي 
المتعااددة بواليااة اليرطااوم كمهااال لواليااات السااودان  امجاااالت منااا شااطه

 (1) (:المرحلة الهانوية )الميتلفة 
 يه التربوي توضل الترشيل للعمل بالتوج( 1)استمارة رقم 

                                     

 .م2119.الشؤون الفنية، والية الخرطوم   (1)

 يان المرشلب: أواًل 
 
 

 ..........................................................................: .رباعياً  سماال/ 1
 
 ...............................تاريخ التعاقد / 3:............................تاريخ الميالد / 2
 
 ...................................................: ...................... الدرجة الحالية/ 4
 
 : (  )مدير مدرسة (  )وكيل (  )سنوات الخدمة معلم / 5
 : .....................عام جامعة /         (    )علوم تخصص / بكالوريوس تربية / 6
 : .....................عام جامعة (      /    )بكالوريوس علوم تخصص /ليسانس / 7
 (.  )دبلوم تربية عام  +
 : .....................عام جامعة /       (     )بكالوريوس آداب تخصص / ليسانس / 8
 (  )دبلوم تربية عام + 
 :.....................................................................موقع العمل الحالي / 9
 .......................................................: .......................المحلية / 11

 

  بفاية المرشل: رانيًا 

 

 الدرجة التي تحصل عليها  الدرجة القصوى  بيان الكفايات
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 إدارة الشمون الفنية ، وزارة التربية والتعليم، والية اليرطوم : المصدر
 
 
 

 توصية اللجنة
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 :ملحوظات 
 .يشتر  أن يكون المرشل في الدرجة الرابعة فما فوق  .1
يشااتر  أن يكااون المرشاال حاصااال علااى بكااالوريو  تربيااة أو دبلااوم  .2

 . تربية فوق الجامعة

 .درجة من مجموس الدرجات 41ترشيل من لم يحصل على  ال يقل .3
يالحر في بيانات هذه االستمارة أنه ال يوجد متساع لتوضايل رأي كال       

من كبير الموجهين والمساعد الفني بالمحلية ومدير التعلايم بالمحلياة 
بمااا تاام .إذ يمهلااون أهاام الفمااات فااي عمليااة ترشاايل الموجااه التربااوي 

ويالحار أيضاا محدودياة . مان المسااعد الفناي (بالمحلياة)حذف كلمة 
الكفايات فهي اببر من ذلاك بكهيار، فاان كاان قصاد االختصاار فايمكن 

 ( .أه م)أن ت سب  الجملة بكلمة 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وزارة التربية والتعليم// والية اليرطوم 

 اإلدارة العامة للمرحلة الهانوية

 :توضل أست نقل المعلمين ( أ/2)استمارة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وم إدارة الشاااامون الفنيااااة ، وزارة التربيااااة والتعلاااايم، واليااااة اليرطاااا: المصاااادر
 .م2119
 

 
 ةاانيااون الفاماالش

 
 

 م : .../..../...........التاريأ 
 
 

 أسات الناااقاال 
 
 
 .حالة عجز حقيقي  عدم النقل إال في .1
 
 . توزيع الدرجات القيادية للمدارس .2
 
 . عدم نقل المعلم الذي تم نقله العام السابق إال إذ طلب ذلك لظروفه  .3
 
 . طلبات النقل من الريف حسب الفترة المحددة .4
 
 .يتم تحريك المعلمين من المدارس النموذجية حسب األقدمية أو رأي اإلدارة في األداء .5
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وزارة التربية والتعليم  –والية اليرطوم 

 اإلدارة العامة للمرحلة الهانوية

 نقل من محلية إلي محلية أخرى (  ب/2)استمارة رقم 
 

 
 
 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إدارة الشاااامون الفنيااااة ، وزارة التربيااااة والتعلاااايم، واليااااة اليرطااااوم : المصاااادر
 .م2119

                                     

 

 
 نقل من محلية إلي محلية أخري 

 

 

 : .....................المحلية .......................... المادة :................. أسم المعلم 
 مرفقة فال ................................................. :.نسبة لتقدير ظروف المعلم المعلمة

 .........................................: ......................مانع لدينا من نقله إلي محلية 
 .......: ...............................................................أسم المساعد اإلداري 

 ...........: ......................................................................... التوقيع
 .......: ..................................................................أسم المساعد الفني 

 ....................: ................................................................التوقيع 
 ...........: ............................................................مدير التعليم بالمحلية 
 ...............: ........................................................المحلية المنقول إليها 

/ المحلية التي يعمل بها ولحاجتنا إلي مادة تخصصه  المعلمة وبعد موافقة/ تقديرا ً لظروف المعلم 
 .تخصصها نوافق علي النقل إلينا علي أن يوزع حسب اإلحتياج الميداني 

 ...............: ...............................................................المساعد الفني 
 ...............................................: .......................................االسم 
 : .....................................................................................التوقيع 

 
  مدير التعليم بالمحلية
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 وزارة التربية والتعليم// والية اليرطوم 

 
 ة الهانويةاإلدارة العامة للمرحل

 توضل أست ترشيل المعلمين للتصحيل( 3)استمارة رقم 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ة اليرطومإدارة الشمون الفنية والي: المصدر

 ةاانيااون الفاماالش
 

 م : .../..../...........التاريأ 
 

 أست ترشيل المعلمين للتصحيل
 
 
مددن %  11تحديددد نسددبة مددن المددوجهين حسددب عدددد المعلمددين المر ددحين مددن ال ددعب  .1

 .الموجهين للتر يح حسب الكوته من االمتحانات 
 

 .س الصف الثالث صحيح إذا كانت تدر  تعامل إدارات المدارس معاملة المعلمين في الت .2
 

بالنسبة للمواد ذات الفرص المحدودة يتم تر يح موجهين وفي حالة م اركتهم في العدام  .3
 .السابق ير ح معلمون فقط 

 

التركيز في التر يح علي معلمدي الريدف مدع مراعداة  دروط االمتحاندات الخاصدة فيمدا  .4
 .يختص بتدريس الصف الثالث 
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 (بطاقة تقويم المعلم ( ) 5)استمارة رقم 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
وَن ) ول ه  َواْلم ْؤِمن وَن َوَست َردُّ َوق ِل اْعَمل وْا َفَسَيَرى ّللا   َعَمَلك ْم َوَرس 

نت ْم َتْعَمل ونَ  َهاَدِة َفي َنبِ م ك م ِبَما ك   (ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِ  َوالشت
 العةيم صدق هللا 

 جمهورية السودان
 ديوان شئون الخدمة

 
/ د ش خ / و م ت أ           سري للغاية 
  3تقويم أداء 

 
 بطاقة تقويم المعلم

 
 .............: ..........................................اإلدارة التعليمية 

 .........................: ..........................المؤسسة التعليمية 
: إلاااااي ............................................ مااااان : فتااااارة التقاااااويم 

......................................................................... 
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 معلومات عن المعلم المبيم : القسم األول 
 :بيانات أساسية : أوالً  
 ........................................................:......اإلسم / 1
 ............: ..........................................تاريأ الميالد / 2
 .............: ..............................تاريأ اإللتحاق باليدمة / 3
 ..........: ..........................................عنوان الوظيفة /  4
 ...............: ..........................................الدرجة  /5
 ..: ..........................................اللغات التي يجيدها  / 6

 رانياً  النمو األباديمي 
 :المؤهالت العملية عند اإللتحاق باليدمة  /1
 ....................................يدمة الدورات التدريبية أرناء ال /2
 ........................: ..........ء اليدمة المؤهالت العلمية ارنا /3
 

 عناصر تقويم األداء : القسم الهاني 
 :اليبرة في التدريت : أواًل 
 الرقم المناس       طريقة التدريت (1)

فائ  
 المهارة

ضعي   ماهر إلى حد ما ماهر
 المهارة

  

4 3 2 1  
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 الرقم المناس       أهداف الدر  (2)
   غامضة ناقصة متداخلة واضحة
4 3 2 1  
  
 الرقم المناس      وسائل اإليضاح التعليمية (3)

مناسبة 
ومرتبطة 
 بالدرو 

تتناس  
 غالباً 

تتناس  
وترتب  
 أحياناً 

تتناس  
وترتب  
 نادراً 

  

4 3 2 1  
  

 رانيًا اليبرة بالمادة الدراسية
 الرقم المناس     لدقة في تناول المادة الدراسيةا (1)

دقي  نوعًا  دقي  دقي  جداً 
 ما

   غير دقي 

4 3 2 1  
  
 الرقم المناس   اإلحاطة والشمول في تناول المادة الدراسية (2)

إلمامه 
 ببير

ملم إلى 
 حد  ما

قليل 
 التحصيل

   ضحل

4 3 2 1  
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 الرقم المناس    يةمتابعة ما جد عن المادة الدراس (3)
مطلع على 
 بل حديث

مطلع على 
بعض 
 الحديث

قليل 
 اإلطالس

   ال يطلع

4 3 2 1  
 المهارة في رب  المادة التي يدرسها بحياة التالميذ اليومية (4) 
 الرقم المناس      والمواد الدراسية األخرى  

مااااهر فاااي 
 الرب 

وسااا  فاااي  يجيد الرب 
 الرب 

دون 
 الوس 

  

4 3 2 1  
  
 األعمال الفنية التنةيمية: رالهاً 
 الرقم المناس       تحضير الدرو  (1)

يحضر 
 دائماً 

يحضر 
 غالباً 

يحضر 
 أحياناً 

يحضر 
 نادراً 

  

  صفر 2 3 4
 
 الرقم المناس      تصحيل كراسات التالميذ (2)

يصحل 
 دائماً 

يصحل 
 غالباً 

يصحل 
 أحياناً 

يصحل 
 نادراً 

  

  صفر 2 3 4
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 الرقم المناس      صحيل االمتحاناتت (3)
يصحل 
 دائماً 

يصحل 
 غالباً 

يصحل 
 أحياناً 

يصحل 
 نادراً 

  

  صفر 2 3 4
 
 الرقم المناس       أعمال إدارية أخرى  (4)

يتعاون 
 دائماً 

يتعاون 
 غالباً 

يتعاون 
 أحياناً 

ال يح  
 التعاون 

  

  صفر 2 3 4
  
 النةام والسلطة في حجرة الدراسة: رابعاً 
 الرقم المناس     طريقة المعلم في حفر النةام (1)

طريقة 
 ممتازة

طريقة 
 جيدة

وس  في 
 تناوله

ضعي  
 في تناوله

  

4 3 2 1  
  
 الرقم المناس      استيدام أسالي  الهواب  (2)

ممتاز في 
 استيدامه

طريقة 
 جيدة

وس  في 
 االستيدام

ضعي  
في 
 استيدامه

  

4 3 2 1  
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 الرقم المناس      استيدام أسالي  العقاب (3)
أسالي  
هادفة 
 دائماً 

هادفة 
 ص\غالبا

هادفة 
 أحياناً 

نادرًا ما 
تكون 
 هادفة

  

4 3 2 1  
  

 في العالقات اإلنسانية: خامساً 
 الرقم المناس     تنةيم جماعات العمل اليومي (1)

يحسن  جيد متمكن
 التنةيم

   ضعي 

4 3 2 1  
  
 الرقم المناس     م العالقات االجتما ية داخل الفصل أو خارجهتنةي (2)

منةم 
 ممتاز

يحسن  جيد
 التنةيم

   ضعي 

4 3 2 1  
  
 الرقم المناس   االهتمام بتنمية التفكير العلمي واإلبتكاري في التالميذ (3)

دائم 
 االهتمام

يهتم  يهتم غالباً 
 أحياناً 

ضميل 
 االهتمام

  

4 3 2 1  
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 الرقم المناس    الهتمام بالفروق الفردية بين التالميذا (4)
ببير 
 االهتمام

يهتم  يهتم غالباً 
 أحياناً 

ضميل 
 االهتمام

  

4 3 2 1  
  

 النشا  المدرسي واالتصال بالمجتمع: سادساً 
 الرقم المناس     اإلسهام في النشا  المدرسي (1)

وافر 
 النشا 

يهتم  يهتم غالباً 
 أحياناً 

نادر 
 هاماإلس

  

4 3 2 1  
  
 الرقم المناس    المشاركة في نشا  المجتمع المحلي (2)

يشارل 
 دائماً 

يشارل 
 غالباً 

يشارل 
 أحياناً 

نادر 
 المشاركة

  

4 3 2 1  
  
 الرقم المناس    المشاركة في مجالت اآلباء والمعلمين (3)

يشارل 
 دائماً 

يميل إلى 
المشاركة 
 غالباً 

يشارل 
 أحياناً 

ع وف 
 عن
 المشاركة

  

4 3 2 1  
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 تمهيل قيم المجتمع: سابعاً 
 خارجه ومدى تمسكه بالبيم الدينية      سلول المعلم داخل الفصل و  (1)

 الرقم المناس                                                           
قدوة 
 حسنة

سلول 
 طي 

سلول 
 وس 

سلول غير 
 مقبول

  

4 3 2 1  
  
 ام بتأبيد البيم الدينية واالجتما ية الفاضلة في التدريتاالهتم (2)
 الرقم المناس                                                   

دائااااااااااااااااااااام 
 االهتمام

يهاااااااااااااااااااتم  يهتم غالباً 
 أحياناً 

   ال يهتم

4 3 2 1  
  
 الرقم المناس   االهتمام بمشكالت المجتمع في التدريت (3)

دائااااااااااااااااااااام 
 االهتمام

يهاااااااااااااااااااتم  غالباً يهتم 
 أحياناً 

   ال يهتم

4 3 2 1  
  

 :األدلة والشواهد المؤيدة
..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................
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..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

.......................................................................... 

 

 

 مستوى أداء المعلم: رامنًا 
 التقدير الكلي للدرجات% 1
 مستوى الكفاءة% 2
 ممتاز 111-91
 جيد جداً  79 -89
 جيد 68 -78
 وس  67-57
 مقبول 46 -56
 ضعي  -45

 : تقدير أداء المعلم (2)
.........................................................................

.........................................................................
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: التوصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااية( 4)
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..........................................................................
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 ..............................: ..........التاريأ    
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أن ترشيد األداء ليت في النةم والقوانين فحس ، وإنما في قلوب ) 
 (.النا  وضمائرهم

 
 :تدري  الموجه التربوي 

الموجااه التربااوي مهلااه مهاال أي مهنااي  خاار يحتااا  للتاادري  لترقيااة          
م األول إلاى تادري  مساتمر أدائه وإرراء ذاته بالمعارف لكنه يحتا  في المقاا

نه من المواببة واالبتكار للبيام بدوره التوجيهي الفعال  للتدري  أشاكال . يمك 
بهيرة تيتلف حس  مقتضيات الحال تعمل جميعها ليل  الفرد الكافء الاذي 

 . يمكنه قيادة غيره بسهولة 
بمرور الوقت طرأت بعض التغييرات في المجتمعات  في ناواح كهيارة         

نسبة لتغير الةروف المحيطة بها ، ونسبة لةهور بعض الحاجاات الجديادة 
في المجتمعات، والتطلعات التي تتطلا  نوعاا جديادا مان السالول فاي كياياة 
التعامل ماع مشاابلها والعمال علاى إيجااد الحلاول لهاا أصابل توجاه التوجياه 
لمعلام التربوي في مجاال التعلايم يرماي إلاى تعاديل السالول ايجابياا فاي دور ا

التعليمي والتربوي فاي ذات الوقات، والاذي يتطااب  كهيارا ماع نو ياة المتلقاي 
الجديد، حيث تغير وضعه كهيرا من متلقي فق  إلي مشارل بدرجة عالية في 

ماان راام تتابعاات التغيياارات فااي مساايرة التوجيااه التربااوي تبعااا . عمليااة الااتعلم 
بع ، حياث ساادها كال لمقتضيات العصر والتغيير والتحول االجتمااعي المتتاا

مااا هااو جديااد فااي مناشااطها وطبيعااة تكوينهااا، عليااه يمكاان أن نساال م بااان 
التوجيه التربوي مر بمراحل متعددة في سبيل البيام بالدور الفعاال فاي خلا  
وبناء المعلم الممي  الكافء، الاذي سيسااعد فاي نهضاة مجتمعاة مان خاالل 

 . عملية تعليمية فاعلة 
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الموجه التربوي حتميا ، ولذا وج  علاي الموجاه  لقد أصبل تدري          
التربااوي إن ييضااع ألنااواس ميتلفااة ماان التاادري  المسااتمر حتااى يااتمكن ماان 

 . البيام بدوره كامال، وانجاز المهام الموكلة إليه 
أورد األستاذ الطي  دمحم البشاير اليبيار الترباوي المعاروف ، ومنسا         

مركا  أم درماان ، فاي مقابلااة  –المفتوحاة التربياة العملياة بجامعاة الساودان 
 : معه فيما يتعل  بتدري  الموجه التربوي 

ييتلااف تاادري  الموجااه التربااوي ماان مرحلااة التعلاايم األساسااي إلااي "        
مرحلاااة التعلااايم الهاااانوي إذ أن معلااام التعلااايم األساساااي يااادر  عااان طريااا  

سية المنفصلة ، فلكال المحاور أما معلم المرحلة الهانوية فيدر  المادة الدرا
 . منهما كياية تدري  خاصة 

في رأيي وبوجه عام ، إذا ما تم  تدري  الموجه التربوي عان طريا          
إقامااة ورش تاادري  تجمااع مااا بااين الماادربين ، علااي قلااتهم وقلااة خباارتهم ، 
والموجهين التربويين الذين تم اختيارهم علي أست تربوية سليمة ،  فسوف 

واساتطرد األساتاذ . الستفادة القصوى مما يتلقونه من المدربين يتمكنوا من ا
. الطي  متساائال، فاي أي الجوانا  ياتم تادري  هاؤالء الماوجهين الترباويين ؟
هنالاااك روابااات تربوياااة يجااا  أن تؤخاااذ فاااي االعتباااار عناااد البياااام بتااادري  

 : الموجهين التربويين في شكل أوراق عمل تتضمن 
ف التربويااة العالميااة والسااودانية والمرحليااة ورقااة عماال تتعلاا  باألهاادا .1

 ( المرحلة التي ينتمي أليها الموجه التربوي )
ورقااة عماال تتعلاا  بالمناااهج بصاافة عامااة ومناااهج المراحاال التعليميااة  .2

 . الميتلفة 
 . ورقة عمل تيت  بالمهارات التربوية  .3
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 . إفراد جلسات للمناقشة أرناء إقامة الورش التعليمية  .4
 . ورقة عمل عن أسالي  التدريت الميتلفة وتقويمها  .5
 ورقة عمل عن الوسائل التعليمية تشمل طرق استيدامها وتصميمها  .6
 . ورقة عمل عن التجارب العلمية في المعامل وكياية تطبيقها  .7
 ورقة عمل عن مهارات اللغة العربية بصفتها لغة التدريت المعتمدة  .8
فعالة من قبل المدربين للوقوف علاي مادى اساتفادة المتابعة الجادة ال .9

 .الموجهين التربويين من الورش التعليمية التدريبية
 .الحص  النموذجية وأسالي  إعدادها وإدارتها .11
 . التقويم التربوي  .11
تقويم عمل كل ورشاة مان الاورش التعليمياة التدريبياة للحصاول علاى  .12

لقااه الموجهاون التربوياون مان نتائج تساعد فاي ترسايأ وتطاوير ماا ت
 (  1)"تدري  

تعتبر مهل هاذه الطارق التدريبياة التقليدياة مفيادة وفعالاة إذا ماا نالات 
اهتمام المسمولين التربويين، ونالت الدعم المادي المناس  رغم أنها ال تفي 
بحاجاااة التااادري  الماساااة والمتساااارعة ألعاااداد غيااار قليلاااة مااان الماااوجهين 

 . برون العمود الفقري للعملية التعليمية التربويين الذين يعت
 : هنالك بعض المآخذ في تطبي  مهل هذا النم  من التدري  نذكر منها 

معةم المدربين غير مؤهلين أو ميتصين أو مدربين في مجاال العمال  /1
 . التدريبي
االعتماد في التدري  علي قدامى المعلمين واإلداريين التربويين مهلهم  /2

 . بين المحليين في الفرق الرياضية بعد اعت الهمومهل المدر 

                                     

 .م2119جامعة السودان المفتو ة،مقابلة –الطيب دمحم البشير،منسق التربية العملية .1
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 . عدم وجود مدربين متفرغين  /3
 .  عالية استقدام خبراء تدري  من خار  البالدبلفة  /4

علااي اإلطااالق هااو التاادري   التاادري  أهمهاااهنالااك أنااواس أخاارى ماان         
نفساه الذاتي ، كماا ورد ذكاره ساابقا ، الاذي يقاوم باه الموجاه الترباوي تجااه 
والتاااي  ،مساااتيدما خبراتاااه وقدراتاااه المدعماااة بالوساااائ  التعليمياااة الميتلفاااة

مان خاالل هاذا الناوس مان . وفاي متنااول الجمياع  متوفرة بقدر كاف   أصبحت
التااادري  يعمااال الموجاااه الترباااوي علاااي تحساااين مساااتواه األبااااديمي والفناااي 

ام باادوره والهقااافي ماان اجاال كفايتااه التربويااة الذاتيااة والتااي تمكنااه ماان البياا
 . الوظيفي بالطريقة المهلى تجاه معلميه 

 هل أنت موجه تربوي؟
هنالااااك عاااادة أشااااياء يجاااا  العماااال بهااااا وإيفائهااااا حقهااااا المهنااااي          

واألباااديمي والتربااوي    واالجتماااعي والتااي تاانعكت علااي مجريااات العمليااة 
ن التعليمية والتقدم بها خطوات حهيهة نحو مساتقبل مشارق موابا  للعاالم ما

لكي تكون موجها تربويا فاعال البد لك من التقياد والتمساك بصافات . حولنا 
وخصااائ  تجعلااك أهااال الرتااداء رااوب مهنااة ماان اشاارف المهاان وهااي مهنااة 

إن مهل هذه اليصائ  قل  أن تجادها فاي مماتهن  خار ألي مهناة . التعليم 
د األقال مهما طوقتها الجوان  اإلنسانية، فهي بالمقارنة إلي مهنة التعليم تع

تعتباار مهنااة التعلاايم المصاادر المشااع الاادائم العطاااء . واألدنااى مرتبااة دائمااا 
المنج  لكل الممتهنين في شتى ضروب المهنة المتوارراة المعروفاة وغيرهاا 
مان المهان التااي أملتهاا علااى المجتمعاات ظاروف الحدارااة والتطاوير ، ألنهااا 

 (.  1)مهنة األنبياء والرسل فهي دائما تشغل الرقم 
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إلي جان  اليصائ  التي وردت مسابقا فاي صافحات هاذا الكتااب          
أورد هنا بعضا من النماذ  التي توحي للقارئ بالدور الكبيار الاذي يقاوم باه 
 :الموجه التربوي من خالل المهام الموكولة له في حقل التعليم والتربية 



 
 

466 
 

  
 
 

                                  
 
 

                  
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

تعال  :أخي المعلم
  .رنجلت ونتفا ك

: أخي المعلم 
معرفتك لطالبك 
 .بن  رمين

 
ة األداء تقود إلي ترقية ترقي

 .المهنة

 

أخي الموجه التربوي كن 
مهقفًا فطناً  متطلعا 
 .تعطي المهنة حقها

 
فكن ( 1) أنت رقم 
 .قائدا ً 

 

 ال تهمل أي حاسة 
 من حواسك أرناء 
 . تأدية عملك

1 2 

3 

 
 :أخي المعلم 
م نفسك   قو 
 .أواًل 

4 

5 

6 
7 
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 اإلخالص+ اليبرة + المعرفة 
 زادل في مهامك التربوية

.  المعلم أمانة في عنقك
 .أوفي األمانة حقها

لاوب مان اآلبااء ما المط
وأولياااااء األمااااور لاااادفع 
العملياااااااااااة التعليمياااااااااااة 

 ؟والتربوية 

أعمل علي كس  
 .االحترام من اآلخرين

أبتعد عن الحقد والحسد والةلم 
 .في تقويمك لمعلميك

 
 ابتسم في وجه
المعلم وكن سمحا 
 ولطيفا
 .معاااه
 
 

م عالقتك   قو 
 .بمعلميك

قوي صلتك بالمجتمع 
من خالل معلميك 
 .وطالبك

8 

9 
11 

11 12 13 

14 15 
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  أنت صاح  رسالة فأع ِ 
 .الرسالة حقها

باعد بينك وبين الماديات 
فعملك إنساني في المقام 

 .األول

 .تذليلها ىالصعوبات وأعمل عل تحد  

متابعتك لمعلميك واج  
 .شيصي

العالقات اإلنسانية مقود فعال في تحقي  
 .الطموحات التربوية

أرض .... نفسك... نفسك .... نفسك 
 عنها

 . وأنت تقوم بأداء مهامك

 
 
ل قبل اتياذ همت

 .القرار

16 17 18 

19 

21 21 
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الهندام الجيد يوحي 
 .بالسلول التربوي القويم

 درسة موجه مبيممدير الم
 .تعاون معهف

 

تقارير التقويم هي خاتمة المطاف في مهام 
 .الموجه التربوي 

22 

23 24 

25 
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تيالص العبار والمعاارف واألهاداف والصافات يمكنك ع ي ي القارئ اسا
والممي ات التي تتركها شيصية الموجه التربوي في دواخلك، ومن رام يمكناه 

 : تحليل نتائجها للوصول إلي اإلجابة عن السؤال
 هل هو موجه تربوي ؟

يوفر تادري  الموجاه الترباوي الكهيار فاي سااحة العمال الترباوي مادياا        
. جتما يااا، ويقااود إلااي إصااالح العمليااة التربويااة برمتهااا وتعليميااا وتربويااا وا

 : فيما يلي نورد بعضا من نواتج تدري  الموجه التربوي االيجابية 
تقليل التكالي  المادية التي تنف  في تفعيل وتطوير العملية التربوياة،  .1

وذلاااك بباااذل كااال الجهاااود  التاااي تيتصااار اإلنفااااق فاااي أوجاااه معيناااة 
لموجااه التربااوي ماادربا تاادريبا صااحيحا، يقااوده محصااورة إذا مااا كااان ا

المتالل القدرة في االستفادة مان المعاارف التربوياة التاي تلقاهاا أرنااء 
تدريبااه ، كااأن يقاااوم بتاادري  المعلمااين تااادريبا جما يااا ماان غيااار أن 
يضاااطرهم لتااارل مدارساااهم، فتصااابل حصصاااهم شااااغرة بعااادم إمكانياااة 

بمسااعدة المعلام بتادري  أو .التنسي  مع زمالئهم اآلخرين إن وجدوا 
نفساااه ذاتياااا وذلاااك باساااتيدام وساااائ  التكنولوجياااا المتاحاااة كأشااارطة 

 .  الكاسيت وأشرطة الفيديو وغيرها 
تقليل عدد الدورات التدريبية للمعلماين بمسااهمة الموجاه الترباوي فاي  .2

 . إرراء معلميه بالمعارف واألنشطة التربوية الميتلفة 
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في خل  معلم متعااون تاواق البتسااب كال ماا يساعد الموجه التربوي  .3
هاو جديااد فاايم يياا  حياتااه المهنيااة ، إذ يصاابل التعاااون بينااه وبااين 

 . أقرانه في حقل التعليم ديدنا يتمسك به طيلة حياته العملية 
تقلياال الوقاات المسااتيدم فااي التاادري  وتحاشااي هاادر الوقاات فااي مااا ال  .4
 . يفيد 
لي االختيار السليم للمعلم الاذي يرياد الموجه التربوي المتدرب يعمل ع .5

 . تدريبه، بمواصفات محددة ، كي يضمن فاعلية التدري  
ب تاادريبا سااليمًا فااي إقناااس  .6 يساااعد الموجااه التربااوي المؤهاال و الماادر 

 . المعلم بفائدة التدري  وما سيجنيه منه 
      .الموجه التربوي المدرب يمهل القدوة الحسنة والمهل الذي يحتذي به .7
ب فااي تاادري  المعلمااين علااي اسااتيدام  .8 يساااعد الموجااه التربااوي الماادر 

التقنياااات التعليمياااة الحديهاااة مااان غيااار الحاجاااة إلاااي اساااتقدام خباااراء 
 . التدري  من الداخل أو اليار  
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 :أواًل 
 :التوجيه التربوي في المدار  الهانوية الحكومية

يعتبر التوجيه التربوي في المدار  الهانوية الحكومياة أساا  العملياة       
مية الجيدة المتطورة، ذات األهاداف الواضاحة البنااءة، التاي ترماي فاي التعلي

غاياتها إلى خلا  الماواطن المهباف وذلاك مان خاالل العطااء واألداء المميا  
 . المبرمج 
ربااات لاااعدارات التعليمياااة المتعاقباااة أن التوجياااه الترباااوي ضااارورة           

فاردت لاه إدارات منفصالة ملحة في مسيرة التعليم والتربية، وبناء على ذلاك أ  
 . لها أهدافها وبيكلها اإلداري الياص كما اهتمت بتطويره وتفعيل أدائه 

وضااعت اإلدارة خطااة لعماال الموجااه التربااوي الميااداني لتمكنااه ماان          
البيام بمهامه على الوجه األبمل، ووفرت لاه المعيناات الالزماة لاذلك ، مان 

فتاارات محااددة كااالفترة األولااى والفتاارة  بينهااا العائااد المااالي شااهريا أو خااالل
الهانية من العام الدراسي، حس  السياسة المالية المتبعة لدى اإلدارة الفنية 
.  ،التي تتحصل على الت اماتها المالية من إدارة التعليم لكونها احاد روافادها 
فااي بعااض الحاااالت تااوفر اإلدارة الفنيااة للموجااه التربااوي وساايلة نقاال ألداء 

وهاي المناااط  . ي المادار  الطرفيااة التاي تساامى بمادار  الرياا  مهاماه فاا
الريااا  : التاااي تقاااع خاااار  تغطياااة شااابكة المواصاااالت العاماااة بالوالياااة مهااال

الجناااوبي لمديناااة أم درماااان ومديناااة اليرطاااوم والريااا  الشااامالي لمديناااة أم 
درمان ومدينة اليرطوم بحري والري  الشرقي لمحلية شرق النيال ، مادار  

تعمل وسائل النقل الماذكورة علاى . لفون وأم ضوا بان والعسيالتمنطقة العي
نقاال المااوجهين التربااويين ماان مكاتاا  التعلاايم بالمحليااات إلااى تلااك الماادار  
الرياية في شكل مجموعات مان الماوجهين الترباويين مان ذوي التيصصاات 
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الميتلفة في المواد الدراساية ، ذهاباا وإياباا فاي أياام معيناة وأوقاات معلوماة 
تقاادم اإلدارة الفنيااة أيضااا . لاادى الجميااع ،وذلااك ضاامن برمجااة خاصااة بااذلك 

للموجااه التربااوي، كجاا ء ماان المعينااات، دفتاار لتسااجيل المعلومااات الياصااة 
 . بالتوجيه التربوي وقلم حبر جاف 

الشك أن  ما يقدم من معينات للموجه الترباوي أو للعملياة التوجيهياة        
رفيع الذي يتمتع باه الموجاه الترباوي، والمكاناة بكل ال يرقى إلي المستوى ال

االجتما ية والةروف االقتصادية الملحة التي يعيشاها، فهاي تعتبار معيناات 
متواضعة من وجهة نةر الموجه نفسه وفي نةر اإلدارة التعليمية وفي نةار 

إن العائد المادي الذي يتسلمه الموجه . المعلم ونةر المجتمع بصفة عامة 
فتاارة انتةااار مقلقااة ، كأنااه يسااتجدي العطاااء منكساار الياااطر ،  التربااوي بعااد

يسال خاللها عن أسباب التأخير ، ويتالشى السؤال إذا ما تسلم ذلك العائاد 
إن الموجااه التربااوي ال يحساا  تحاات قائمااة العاااملين . غياار المجاا ي أصاااًل 

العاديين، فهو ليت عامال وحس ، بل هو قامو  يحمل ارقي وأعةم موارد 
رفة، ويشغل الدرجات العلياا مان العمال الاوظيفي، فهاو فاي المقاام األول المع

 . يمتهن مهنة األنبياء والرسل كما أسلفنا 
للموجااه التربااوي مهااام جساايمة ذات قاايم عاليااة، تيتلااف عاان معةاام        

المهام األخارى فاي مجااالت أخارى، غيار مجاال التعلايم ، لاذا إذا لا م اإليفااء 
بهاا مان حياث أنهاا رأ  الارمل فاي العملياة التعليمياة، لتلك المهاام والترقاي 

والتاااي تعتبااار أساساااا للهااارم التعليماااي الراساااأ ، وجااا  أن يكاااون االهتماااام 
بالتوجياااه الترباااوي الهااادف األول الاااذي يتصااادر قائماااة االهتماماااات العاماااة 
والتربوياااة خاصاااة وذلاااك ب ياااة الوصاااول إلاااى تعلااايم أفضااال ، باااه تحااال كااال 

 . نا كمجتمع نامي متطلع المشكالت التي قد تواجه
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بماااا نماااا إلاااى علماااي فاااان النسااابة الميصصاااة للتعلااايم ال تتجااااوز        
، وهاي ( واحد وخمسة من عشرة في المائة مان الادخل القاومي)، (% 1,5)

نسبة ضعيفة جدا إذا ما قورنت بنسا  أخارى ميصصاة لابعض الجهاات قاد 
 . لقومي من الدخل ا( خمسين في المائة % )51تصل إلي أبهر من  

االتحاااد )فااي فتاارة اليمسااينات ماان القاارن الماضااي أطلقاات روساايا         
، ( يااوري قاااقرين ) مركبااة فضااائية علااى متنهااا إنسااان ( السااوفيتي الساااب 

بااااأول رجاااال فضاااااء ، للفضاااااء اليااااارجي، ممااااا ارااااأر حايةااااة المساااامولين 
السياساايين فاااي الوالياااات المتحاادة األمريكياااة، بكاااون روساايا هاااي المناااافت 
التقليااادي فاااي هاااذا المجاااال، توصااال األمريكاااان إلاااى أن المنااااهج التربوياااة 
المعمول بها في روسيا كانت ممي ة وأبهر تطاورا مان تلاك المعماول بهاا فاي 

فما كان من الرئيت األمريكي الراحل جون كنيادي إال أن . الواليات المتحدة 
ي حينهاا فاي نادي بتعديل وتغيير في المناهج التعليمية التي كانات ساائدة فا

الوالياااات المتحااادة، وعلاااى رأ  هاااذا التغييااار كاااان إلدارة التوجياااه الترباااوي 
 . النصي  األببر من التعديل والتغيير باعتبارها مقود العملية التعليمية 

نجحات الوالياات المتحاادة األمريكياة ، بعااد تطبيا  نةااام تعليماي محكاام       
ما وصل إليه الساوفيت فاي  أفردت له مي انيات كبيرة،  من الوصول وتجاوز

 .علوم الفضاء 
% 41فااي دولااة مالي يااا أفااردت مي انيااة خاصااة بااالتعليم وصاالت إلااي       
باان الهادف مان وراء هاذه النسابة . مان الادخل القاومي (  أربعين بالمائاة )

العالياة فاي اإلنفاااق علاى التعلاايم ،الوصاول إلااى وضاع تعليمااي أفضال يعماال 
 . مجتمع أو جل ها على معالجات جميع مشابل ال
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علياااه فقاااد أصااابل ل اماااا علاااى المسااامولين الترباااويين تاااوفير العناياااة        
الكاملة واألنفااق المعتبار علاى إدارات ووحادات التوجياه الترباوي كاي يصابل 

بمااا يجاا  أن تتغياار النةاارة إلااي الموجااه التربااوي باادءا  ماان . أبهاار فاعليااة 
ذلك التادري  المساتمر ومتابعاة طريقة اختياره، وحتى مرحلة تقويمه بما في 

 . أداء الموجه لمهامه الجسام 
 : بياية اختيار الموجه التربوي 

اختيااار الموجااه التربااوي فااي واليااة اليرطااوم كااان يتوقاا  علااى الدرجااة        
الوظياية التي يشاغلها ، فكانات الدرجاة الرابعاة هاي الحاد األدناى فاي تعياين 

ار ظاااهر  خاار يمكاان أن يوضااع فااي المااوجهين التربااويين، ولاايت هنااال معياا
اعتبااارات التعيااين ، مهاال االسااتعداد الشيصااي والنفسااي، ومااا يتمتااع بااه ماان 
قاادرات وسااالول وخبااارات أباديميااة وفنياااة واجتما ياااة ورقافيااة، وغيرهاااا مااان 
الصااافات والمميااا ات التاااي تميااا  الموجاااه الترباااوي عااان غياااره مااان شااااغلي 

 . الوظائف الحكومية 
إلاى تادني مرياع فاي العملياة التعليمياة، وتادر  بهااا  أدى ذلاك التياب        

إلى أوهاد مةلمة حتاى أن المسامولين الترباويين أصابل همهام ياتلي   فاي 
 بي  ينهضوا بمستوى التعليم ولو قليال ؟ : اإلجابة على السؤال 

شهدت  أحد المسمولين التربويين ، وهو يتقلاد منصابه الترباوي حاديها        
ت من القرن الماضي ، كان يمن ي نفسه أن يرجع التااريأ في أوائل التسعينا

يبااف ذلااك . بااالتعليم إلااى الااوراء، إلااى حببااة السااتينات ماان القاارن الماضااي 
دلاايال قاطعاااا للتااردي الاااذي وصاال إلياااه التعلاايم بكااال مسااتوياته ومااان بينهاااا 

 .التوجيه التربوي 
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بالااذات ،  نتيجااة الهتمااام المساامولين التربااويين ، فااي واليااة اليرطااوم      
بااإدارات التوجيااه التربااوي والموجااه التربااوي خاصااة، الااذي يمكنااه أن يقااود 
عمليااة تربويااة ناجحااة وفاعلااة ، فأصاابل االهتمااام بأساات اختياااره هاجسااا ، 
وصااار مااان الضاااروري االهتماااام بالجوانااا  الشيصاااية عاااالوة علاااى الدرجاااة 

عان أن تكاون بذلك ابتعدت إدارات التوجيه التربوي . الوظياية التي يشغلها 
 . م بلة يرمى فيها النطيحة والمتردية 

علياه وضااعت إدارة الشاؤون الفنيااة بوالياة اليرطااوم  الضاواب  التاليااة 
 : الختيار وتعيين الموجه التربوي 

 .  المؤهل التربوي  .1
 . الدرجة الوظياية .2
 . التيص  .3
 . اليبرات .4
 . القدرة علي أداء المهام .5
 . الحالة الصحية .6
 .السلول العام .7
 . الرةبة والدافعية .8
 . االستعداد لتلقي تدري  أوفر ومستمر .9
اإليمااان بااأن  الهااادف األساسااي فاااي عملااه هاااو ترقيااة وتحساااين دور  .11

 المعلم األباديمي والتربوي 
 :  برامج ال يارات الصاية

ال يارات الصاية هي ال يارات التي يقوم بها الموجاه الترباوي لمعلمياه 
 : مدارسهم ، وهي أنواس ولكل نوس أغراضه وأهدافه ،وهي كاآلتي ب
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 ال يارات المسحية  .1
تقااام فااي بدايااة العااام الدراسااي ، يبااف فيهااا الموجااه التربااوي علااى        

مهل توافر المعلماين وأعادادهم . الحالة العامة في المدرسة المتعلقة بمعلميه
جاااااتهم الوظيايااااة وبعااااض الموجاااودة بالمدرسااااة فااااي الشااااعبة المعنياااة ، در 

المعلومااات األخاارى الياصااة بااالمعلم، والتااي تساااعد فااي وضااع خطااة تنفيااذ 
المقارر، والصاول إلاى إمكانااات وقادرات كال معلام وخبراتااه فاي تادريت صااف 
معاااين ، أو جااا ء مااان ماااادة دراساااية معيناااة ، كاااأن يقاااوم بعاااض المعلماااين 

الموجاه الترباوي بما يباف . بالتدريت في الصف األول أو الهاني أو الهالث 
علااى المناشاا  والمهااام الموكلااة إلاايهم ماان قباال إدارة المدرسااة ممااا يساااعده 

 . بهيرا في الوقوف على أبعاد العملية التعليمية 
 ال يارات التوجيهية  .2
تهدف هذه ال يارة إلى الوقوف علي أداء المعلام ومتابعاة خطاة ساير       

بعااااض أجاااا اء المحتااااوى  المقاااارر ماااان حيااااث التقااااديم والتااااأخير، ومناقشااااة
 . الضرورية مع المعلم 

يقااوم الموجااه التربااوي بتاادوين مالحةاتااه االيجابيااة والساالبية المتعلقااة      
ومن رم ت يص  جلساة بعاد . بأداء المعلم في الحصة التي استضافه فيها 

الحصة تتم فيها مناقشة مالحةات الموجه التربوي، كماا يقادم فيهاا اإلرشااد 
ه للمعلم ، و ينبغي من المعلم أن يأخاذ معطياات تلاك الجلساة الالزم والتوجي

 .  مأخذ الجد حيث يعمل على تطبي  ما جاء فيها تطبيقا كامال 
 ال يارات التقويمية  .3

في هذه ال يارة يقوم الموجه التربوي بتقاويم المعلام فاي أدائاه وجمياع        
يمياة خاصاة توضال وهنالاك اساتمارة تقو . ما يقع ضمن مهامه الموكلة إلياه
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البيانات المطلوبة فيها بواساطة الموجاه الترباوي، علاى ضاوء ماا استيلصاه 
بماا . من المعلم أرناء تأدية الحصة وأرناء تواجاده معاه خاار  حجارة الادر 

تتضاامن االسااتمارة جاا ءا خاصااا يمااف بواسااطة ماادير المدرسااة وبااذلك تصاابل 
 % .111النسبة الكاملة للتقويم 

ك زيارات إضاافية حسا  ماا يارى الموجاه الترباوي الغياور قد تكون هنال     
على عمله، يتابع فيها مسيرة تحسن أداء المعلم أو إخفاقاتاه األباديمياة أو 

 .الفنية أو السلوكية 
إن ال يارات التي تطرقناا لهاا تنطبا  علاى مادار  المادن والريا  علاى      
ة مدارساه فاي المادن في معةم المحليات يقوم الموجه التربوي ب ياار . السواء

باستيدام وساائ  النقال العاام المتاوفرة لاه ببيماة تادفع لاه فيماا بعاد ، وإنماا 
تدخل ضمن المستح  الذي يتسالمه فاي موعاده المحادد، والاذي أشارنا إلياه 
مسبقا ، أما زيارات المناط  الرياية فتاتم باساتيدام وساائ  النقال الجمااعي 

 . المتوفرة في المحلية كما ورد ذكره
ي حالاة التوجياه الفاردي داخال المادن يصاع  علاى الموجاه الترباوي ف

أن يمه ل دور القدوة في مجال التعلايم، إذ أناه غالباا ماا يصال إلاي المدرساة 
المعنية راجال ينفض ما عل  مان ةباار علاي جساده وملبساه مابلال باالعرق 
في أحيان كهيرة ، شاحبا من لفل حرارة الشمت صيفا ومن ال مهرير شتاء،  
عااالوة علااى زحمااة الطرياا  المؤديااة للمدرسااة المكتةااة دائمااا ، الساايما وأن 

 . معةم مواقع المدار  الهانوية أصبحت تتمدد داخل الحارات السكنية 
الشيصااية  والموجااه التربااوي القاادوة هااو صاااح  الهناادام الالئاا ، ذ

المةهااار الاااذي يتمتاااع بقااادر مااان النةافاااة ، تبااادو علياااه  نالمقبولاااة، حسااا
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وراحاة الباال ، تةهار هاذه الصافات جلياا لادى أولماك الاذين حةاوا الطمأنينة 
 . بوسائ  نقل خاصة بهم
 :  نشاطات الموجه التربوي 

هنالك نشاطات جانبية يؤديها الموجه التربوي أرناء تأدية مهامه التوجيهياة 
 :منها 
 :وتتضمن اآلتي  .1
 مدى مشاركة المعلم في المناش  المدرسية؟ .أ 
 المعلم مع إدارته المدرسية؟  بياية تعامل .ب 
 بياية تعامل المعلم وتعاونه مع أقرانه من المعلمين؟ .جا 
 .مساعدة المعلم في تحسين البيمة المدرسية .د 
 .التعامل  والتعاون مع مجالت اآلباء  .ها 
 .التعامل والتعاون مع أولياء األمور  .و 
 .حضور اللقاءات الدورية مع المعلمين .2
 .حص  معاينة يشارل فيها المعلمون حس  تيصصاتهمتصميم  .3
 .تنةيم حص  نموذجية للمعلمين .4
 .المساعدة في إقامة المعارض .5
 .المساعدة في إقامة السمنارات .6
 .المساعدة في تفعيل دور اإلدارة المدرسية .7
 .مساعدة مدير المدرسة في البيام بدور الموجه التربوي المبيم .8
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 :ون الفنية بالمحليات إدارة الشؤ 
يرأ  هاذه اإلدارة مسااعد مادير التعلايم للشاؤون الفنياة ، الاذي ياتم         

اختياره بعناية تامة من ذوي اليبرة والمعرفة والانفت الطويال ، الاذي يتسالم 
. تقااارير التقااويم ممهلااة فااي االسااتمارات  ماان كبياار مااوجهي المااواد بالمحليااة

تمارات بواسطة مساعد مدير التعليم للشمون ي كت  تقرير وافي عن هذه االس
بمعنى  خر تمهال إدارة الشاؤون . الفنية وي سلم إلدارة الشؤون الفنية بالوالية

الفنيااة بالمحليااة حلقااة اتصااال مااا بااين إدارة الشاامون الفنيااة بالواليااة وكبياار 
موجهي المادة والذي بدوره يمهل حلقة اتصال ما بين الموجه التربوي وإدارة 

ون الفنيااة بالمحليااة، كمااا يمهاال الموجااه التربااوي حلقااة اتصااال مااا بااين الشااؤ 
 .المعلم وكبير موجهي المادة
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يرأ  مسااعد مادير التعلايم للشاؤون الفنياة بالمحلياة عاددًا مان كباار 
ماااوجهي الماااواد الميتلفاااة، الاااذين يقوماااون بإماااداده بالمعلوماااات والتقاااارير 

بمااا أن هنالااك اجتماعااًا أساابو يًا يااتم . المطلوبااة ماانهم حساا  تيصصاااتهم
بيناه وباين كباار الماوجهين للتفااابر والتيطاي  ومناقشاة التعليماات التاي تاارد 
إلااى إدارة التعلاايم بالمحليااة ماان رئاسااة الااوزارة بالواليااة والوقااوف علااى كافااة 

مااان علاااى أرااار ذلاااك يجتماااع أعضااااء كااال شاااعبة . المهاااام الموكلاااة إلااايهم 
الموجهين التربويين ماع كبيار الماوجهين بشاعبتهم للمناقشاة والوقاوف علاى 

 .سيرة خ طة المقرر الم علنة
 :مهام إدارة الشمون الفنية بالمحلية

لعدارة مهام متعددة تتضافر بكلياتها فاي سابيل تجوياد األداء وبلاوغ         
عام الدراسي برمته األهداف المنشودة بنهاية الي طة، والتي غالبًا ما تغطي ال

 :، نذكر من هذه المهام 
العمل على توزيع المعلمين على المدار  حس  الحاجة، مراعين في  .1

ذلااك الاادرجات الوظيايااة التااي يشااغلونها ، الكفاااءة ، اليباارة ، مااواطن 
 .السكن وغير ذلك مما يساعد في توزيع المعلمين 

ايااة أو خااالل العااام توزيااع المعلمااين الجاادد الااذين تاام تعيياانهم فااي بد .2
 .الدراسي على المدار  حس  خ طة التوزيع المبرمجة مسبقاً 

 .حل مشكالت المعلمين عن طري  التنقالت الداخلية واليارجية  .3
إعداد كشوفات تحرياك المعلماين مان ماواقعهم لمواقاع أخارى والئياًا أو  .4

محلياااًا لمناقشاااتها أو إجازتهاااا خاااالل اجتمااااس عاااام للمحلياااات يعااارف 
اجتمااااس اللجناااة االستشاااارية ي عقاااد غالباااًا قبااال بداياااة العاااام الدراساااي ب

 .الجديد 
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التأباااد مااان ابتماااال أعاااداد المعلماااين حسااا  تيصصااااتهم بالمااادار   .5
 .الميتلفة 

تحدياااد العجااا  فاااي أعاااداد المعلماااين بالمحلياااة حسااا  التيصصااااات  .6
 .الميتلفة 

 .لميتلفة تحديد الفائض من المعلمين بالمحلية حس  التيصصات ا .7
إشاارال بعااض المعلمااين للتاادريت فااي أبهاار ماان مدرسااة، فااي حاااالت  .8

النااادرة والعجااا  فاااي العااادد الكاااافي مااان المعلماااين فاااي التيصصاااات 
 .الميتلفة

تقديم المعلمين غيار الملتا مين بااللوائل أو المتغيباين عان العمال مان  .9
 .    غير أعذار مقبولة  للمحاسبة لدى إدارة الشؤون الفنية بالوالية

إعاااداد كشاااوفات المرشاااحين مااان المصاااححين للماااواد الميتلفاااة فاااي  .11
 .امتحان الشهادة الهانوية 

 .ترشيل المعلمين للبعهات الداخلية واليارجية  .11
 .ترشيل وإعداد كشوفات تدري  المعلمين .12
العمل على حل مشاابل المعلماين العاماة والشيصاية و مشاابلهم ماع  .13

 .ارات التعليمإدارات المدار  وإد
 .ملة التقارير الياصة بترقية المعلمين للوظائف العليا .14
 .تحديد قوائم تدري  الموجهين التربويين .15
العمل على تقديم الترشايحات المطلوباة مان ِقبال إدارة الشاؤون الفنياة  .16

 .بالوالية فيما ييت  بالموجهين التربويين
بالمحليااة فيمااا يياات  بالشااؤون  التشاااور مااع إدارة المرحلااة الهانويااة .17

 .الفنية واإلدارية
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المشااااركة فاااي المناشااا  والنااادوات والحصااا  النموذجياااة وحصااا   .18
 .المعاينة بالمدار 

 .اإلشراف الكامل على تدري  المعلمين .19
 .اإلشراف على تدري  الموجهين التربويين .21
هم وضاااع جاااداول لجاااوالت التوجياااه الياصاااة باااالمعلمين علاااى مدارسااا .21

 .الميتلفة
وضااع جااداول ل يااارات المااوجهين التربااويين الياصااة بماادار  الرياا   .22

 .والمدار  الطرفية
 .توفير وسائ  النقل ل يارات مدار  الري  والمدار  الطرفية .23
اإلشاااراف علاااى توزياااع طاااالب التربياااة العملياااة مااان الجامعاااات علاااى  .24

 . المدار  الميتلفة حس             تيصصاتهم

العماال علااى وضااع اليطاا  التااي تساااعد علااى تحسااين أداء المعلمااين  .25
 .واالرتقاء بهم

المساااعدة فااي تكااريم المعاشااين ماان منسااوبي إدارة التعلاايم بالمحليااة  .26
 .واالحتفاء بهم

 :رانيا 
 :التوجيه التربوي في المدار  الهانوية غير الحكومية 

ة الحكوميااة هااي تعتباار برمجااة التوجيااه التربااوي فااي الماادار  الهانوياا
التجربة الرائدة والتي القت اهتمامًا كبيارًا مان المسامولين وذلاك لقادمها وقادم 
ممارساااتها، إذ كاااان التوجياااه الترباااوي مكرساااًا عليهاااا نسااابة لقلاااة المااادار  
الهانويااة غياار الحكوميااة فااي واليااة اليرطااوم والتااي كاناات تتمهاال فااي بعااض 

التعلايم غيار الحكاومي،  وهاي  المدار  األهلية في الوالية، لكن بعد انتشاار
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تساامية الحقااة للتعلاايم األهلااي، أصاابل التوجيااه التربااوي فااي هااذه الماادار  
مل ماااًا حياااث أن أعاااداد المعلماااين أصااابحت كبيااارة تضااام فماااات ميتلفاااة مااان 

هناااال المعلماااون الاااذين يعملاااون فاااي المااادار  الحكومياااة وهااام .المعلماااين
ي المااادار  غيااار متعااااونون، والمعلماااون الاااذين يعملاااون بصااافة دائماااة فااا

الحكوميااااة، والمعلمااااون المتعاااااونون ماااان غياااار الااااذين يعملااااون بالماااادار  
لذا ل م توجيههم من أجال ترقياة أدائهام والسامو بهام وبمدارساهم . الحكومية

 .إلى مصاف المدار  الهانوية الحكومية
رأت اإلدارات التعليميااااة للماااادار  غياااار الحكوميااااة أن تااااولي المعلاااام جاااال  

بمتابعة تعيين المعلمين في المساقات الميتلفاة، ووضاعت اهتمامها، فبدأت 
 :شروطًا وجبت مراعاتها عند التعيين ومن هذه الشرو 

أن يكاااون ساااودانيًا مساااتوفيًا للشااارو  التربوياااة التاااي تحاااددها وزارة  .1
 .التعليم
أن يحماال المتقاادم مااؤهاًل جامعيااًا ماان أحاادى كليااات التربيااة المعتاارف  .2
 .بها
 .المتقدم عن عشرين سنة وال ت يد عن خمسة وستين أن ال تقل سن .3
 .أن يكون الئقًا طبياً  .4
 .أن يتم تعيينه بعد موافقة اإلدارات التعليمية بوزارة التعليم .5
أن يبرم عقد عمل مكتوب مع المدرساة التاي يعمال بهاا، تسالم نساية  .6

 .منه إلدارة التعليم غير الحكومي بالوزارة
لتي يصدرها المجلات األعلاى للتعلايم غيار الحكاومي أن يلت م بالنةم ا .7

 .من الناحية الفنية واإلدارية على حد سواء
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تطالاا  إدارة التعلاايم بالواليااة الماادار  غياار الحكوميااة برفااع تقااارير         
بعاد نهايااة كال فتاارة دراساية، أو متااى ماا ط لاا  منهاا ذلااك، علاى أن تتضاامن 

 :هذه التقارير ما يلي
 .مدرسةسير أداء ال .أ
 .اإلحصاءات الياصة بعدد الطالب في الصف .ب
 .عدد المعلمين المتفرغين للعمل بالمدرسة .جا
 .عدد المعلمين غير المتفرغين للعمل بالمدرسة .د
 .نتائج االمتحانات بكل صف .ها
 .حالة المباني واألرارات .و
 .موق  الكت  ومدى صالحيتها وكفايتها .ز
 .تدري  المعلمين .ح

متابعااة ماان إدارة التعلاايم بالواليااة للماادار ، وإلدارات التعليميااة تااتم ال
الفر ية بالمحليات، متابعة لصيقة عبار أجه تهاا فاي الوالياة، للوقاوف علاى 
بل المتطلبات التي تم تنفيذها أو الجاري تنفياذها، كماا تباف علاى المشاابل 

ا تقاوم القائمة في المدار ، والمشاابل التاي تطارأ والمسااعدة فاي حلهاا، كما
 .بعملية متابعة مستمرة لتؤكد سريان نصوص اللوائل والقوانين

 :أست القبول بمدار  التعليم غير الحكومي
يااتم قبااول الطااالب الجاادد وفاا  قااوانين القبااول بااوزارة التربيااة والتعلاايم         

تراعااي إدارة التعلاايم . العااام وال يساامل بتجاااوز ذلااك ألي سااب  ماان األسااباب
متحااان الشاااهادة الهانويااة ومتطلباتاااه، وعليااه ياااتم قباااول قااوانين الجلاااو  ال

 :الطالب بالمدار  الهانوية غير الحكومية باستيفاء الشرو  اآلتية
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أن يكون الطال  مستوفيًا لشرو  القباول المعماول بهاا فاي المادار   .1
 .الحكومية لمرحلة التعليم الهانوي 

م األساساااي أن يكااون الطالاا  قااد حصاال علاااى شااهادة مرحلااة التعلااي .2
 .بنجاح أو ما يعادلها إذا أراد الطال  االلتحاق بالمرحلة الهانوية

أن يااتم تحوياال الطااالب مااا بااين الماادار  الحكوميااة وغياار الحكوميااة  .3
 .وف  ضواب  معينة تضعها إدارة التعليم بالوزارة

أن يسااااتوفي الطالاااا  كاااال  الضااااواب  الصااااادرة عاااان إدارة امتحانااااات  .4
 .السودان
الطال  عن طري  لجنة تشكلها إدارة التعلايم بالتشااور ماع إدارة يقبل  .5

 .المدرسة غير الحكومية
فااا  الشاااهادات بالصااايغة المعتمااادة ياااتم قباااول الطاااالب المحاااولين و  .6
 .الشهادات المعادلةأو 

تسند عملية التوجيه التربوي فاي المادار  غيار الحكومياة للماوجهين 
ة اليرطاوم، الااذي أصابل عبماًا ربااياًل الترباويين بالمحلياات الميتلفاة فااي واليا

على كاهل الموجهين، إذ أنه يعتبر عماًل إضافيًا بالنسابة لهام، عاالوة علاى 
ففاااي . ماااا يقوماااون باااه مااان أ بااااء توجيهياااه خاصاااة بالمااادار  الحكومياااة

المدار  الحكومية نجد الحد األدناى للارب  الاذي يتقياد باه الموجاه الترباوي، 
ببيااااااااارة )مااااااااادار  متنوعاااااااااةهاااااااااو خمساااااااااة وعشااااااااارون معلماااااااااًا، فاااااااااي 

ومتباعاادة ( ،صااغيرة،بنين،بنات،جغرافية ،نموذجيااة وغياار ذلااك ماان الممياا ات
نساابيًا داخاال المحليااة، علااى الموجااه التربااوي أن يتااابع عمليااة التوجيااه لكاال 
معلميه في رالث زيارات ميدانية ارتفع عاددها ماؤخرًا إلاى ساتة زياارات علماًا 

ة واحادة ال تتجااوز رالراة أشاهر، ياتم بأن الوقت المتاح لذلك هو فترة دراساي
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فااي غضااون هااذه الفتاارة البيااام بكاال المهااام الموكلااة للموجااة التربااوي التااي 
يكون  خرها التقويم بمليء استمارات تقويمياة مقدماة مان إدارة التعلايم غيار 

 .الحكومي بالوالية
عليه يمكننا أن نتصور حال الموجه التربوي وهاو ياؤدي هاذه المهماة 

ي تحتااا  للكهياار ماان الدقااة واالهتمااام، ال ساايما وهااو يتنقاال بااين الصااعبة التاا
مدرسااة وأخاارى عباار وسااائ  النقاال العامااة التااي تحااتم عليااه دائمااًا أن يصاال 
المدرسة المقصودة راجاًل لمسافات تصل بعض األوقاات إلاى أبهار مان كيلاو 
متااار، وال يتمتاااع الموجاااه الترباااوي باساااتيدام وساااائ  النقااال إال فاااي ذهاباااه 

حيااث يكااون التوجيااه توجيااه جماااعي، أي ببيااام ( الرياا )  الطرفيااة للماادار 
مجموعااااااة ماااااان المااااااوجهين فااااااي وقاااااات واحااااااد ب يااااااارة موقااااااع تعليمااااااي 

 .هذا هو حال الموجه التربوي في المدار  الحكومية (.مدرسة)معين
يمكاان لنااا أن نسااتيل  ماادي العاا ء اإلضااافي الااذي يتحملااه الموجااه       

سااوبي التعلاايم غياار الحكااومي ماان المعلمااين، الترباوي وهااو يقااوم بتوجيااه  من
فااااي ذات الوقاااات الااااذي يااااؤدي فيااااه مهامااااه تجاااااه التوجيااااه فااااي الماااادار  
الحكومية، فبذلك ي داد الطين بله فال يمكننا أن نتوقع توجيهاًا فااعاًل منةماًا 

 .يؤدي دوره كامالً 
في كهيار مان األحياان يهاتم الموجاه الترباوي بالحصاول علاى توقياع         
المدرسااة المعنيااة، التااي يقااوم ب يارتهااا، علااى االسااتمارة التوجيهيااة،  ماادير

وختمها بياتم المدرساة لتصابل قانونياة ومساتوفيه للشارو  المل ماة الاواردة 
ضمن بنود ال يارات التوجيهية المعلنة والمبرمجة مسبقا، علماًا باأن الموجاه 

ارة أو لم يكان التربوي قد ال يكون قد دخل حجرة الدر  مع المعلم أرناء ال ي
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قد ر ه من قبل أولام تكان بينهماا أياة معرفاة أو حتاى لقااء عاابر، فمهال هاذا 
 . السلول يعد سلبًا مميتًا للعملية التعليمية بكاملها

أود أن أذكر حادرة تعضد ما أشرت إليه مسبقًا ذلك عندما كنات أشاغل      
إلاى علماي أن وظيفة مدير التعليم غير الحكومي بمحلية أم درمان، فقد نما 

رالرااة ماان كبااار المااوجهين حملااوا مجموعااة كبياارة ماان اسااتمارات التوجيااه 
التقويميااة واساااتيدموا الساايارة الياصاااة بالشاامون الفنياااة بالمحليااة، وقااااموا 
بتوزيع تلك االستمارات على بعض المدار  غير الحكومية ب ياة فاي توقياع 

المعنياااين  ماااديري تلاااك المااادار  عليهاااا مااان غيااار أن تمااار عبااار المعلماااين
بميتلااف تيصصاااتهم، وقااد قااام بعااض مااديرو الماادار  بماالء االسااتمارات 

 .نيابة عن الموجه والمعلم، ووقعت وختمت وأرسلت لكبار الموجهين
 (:تجربة أم درمان)تجربة جديدة في التوجيه التربوي 

نتيجاااة للعطااااء،غير المرضاااي، ( م2117)جااااءت هاااذه التجرباااة            
ي محلية أم درمان، وهي مهال فق  لغيرهاا مان المحلياات، للتوجيه التربوي ف

فيما ييت  بالمدار  غير الحكومية، كما لمسنا ذلك فاي األساطر الساابقة 
بمهال لذلك التادني،  ررناا كاإدارة تعلايم، أن يكاون هناال توجياه ترباوي فع اال 
بالمدار  غير الحكومية، وذلاك بماا تملياه عليناا واجباات مواقعناا الوظياياة 

 .  لحت التربوي الذي الزمنا لسنوات طويلةوا
بنيت الفكارة علاى تأسايت وحادة توجياه ترباوي فاعلاه زاخارة بالمعرفاة 
واليبرة والتأهيل األباديمي والتربوي معًا، وتجلت هذه الصفات بمجملهاا فاي 
المعلمين المتعاقدين وبالاذات الماوجهين الترباويين الساابقين، الاذين شاهدت 

يااة بااالتمي  والنهضااة العلميااة األباديميااة والتربويااة، هاام لهاام الساااحات التربو 
أولمك الذين رمي بهام قاانون التقاعاد، فاي سان الساتين التاي يتميا  أناساها 
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د ذي التجااارب الجمااة فااي خضاام التعلاايم . بكاال صاافات التربااوي الجاااد المجااو 
فاادلفنا ننقاا  ونفااتش  فااي األحياااء وفااي األرياااف ووساا  العائاادين ماان بااالد 

وبسااالمة هللا وعفااوه رجعنااا محملااين . لااذين صااقلوا تمامااًا باليااار االغتااراب ا
بكل ممن هو مبدس ومتمكن ومشبع بيبارات زاخارة بالمعاارف والتجاارب وكال 
الساامات التربويااة المرغوبااة ممااا ساااعدنا كهياارًا فااي االرتقاااء بعمليااة التوجيااه 

 .التربوي ومن رم العملية التعليمية التربوية بصفة عامة
مااوجهين تربااويين للبيااام بتوجيااه المعلمااين فااي كاال مااادة تاام اختيااار 

 .دراسية، وذلك حس  الع ء الذي يتماشى مع قدرات الموجهين
عرضت األمر في االجتماس الدوري العام الذي يجمع مؤسساي وماديري      

المدار  غير الحكومية بالمحلياة، فناال اإلشاادة التاماة وتطلاع الجمياع إلاى 
ا األولااى ماان نوعهااا، حيااث أنهاام لاام يلحةااوا العائااد البدايااة التااي يعتبرونهاا

التربوي أو األباديمي في أنةمة التوجيه التربوي السابقة، وقرروا دفاع قيماة 
األجاار المااادي ماان دخااولهم الياصااة، علااى حساااب مدارسااهم، ماان غياار أن 
تسااهم وزارة التربيااة والتعلاايم العااام متمهلااة فااي إدارة التعلاايم غياار الحكااومي 

بان القرار  قرارًا ديمقراطيًا يتماشى ماع . أي نسبة من هذه األجوربالوالية، ب
ديمقراطية التعليم التي غابت كهيرًا وأصبحت غارقاة فاي ردهاات وزارة التربياة 
والتعليم العام من غير أن ترى النور، فكال عمال كاان فوقياًا مل ماًا ساوى أن 

 . بان مقنعًا أم ال إنما واج  التنفيذ
اللاااوائل متماشاااية ماااع لاااوائل التعلااايم غيااار الحكاااومي تمااات صاااياغة       

الصادرة من وزارة التربية  والتعليم العام، مبينًا فيها واجبات الموجه الترباوي 
ومهامه، التقاويم ال مناي، التقاويم المكتاوب، عادد ال ياارات، أعاداد المعلماين 
باوي تحت قائمة الرب  لكل موجه ترباوي، تاوفير أرقاام التلفوناات للموجاه التر 
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الياصاااة بكااال مدرساااة، توضااايل مواقاااع المااادار ، قاااوائم بأساااماء وماااديري 
المدار  من البناين والبناات، عادد الحصا  بكال مدرساة وموعادها، تاوفير 
جااداول الحصاا  لكاال المااوجهين، تعيااين مشاارفين مياادانيين ليصاابحوا جاا ءا 
ماان إدارة التعلاايم بالمحليااات، تقاسااموا اإلشااراف علااى الماادار  بحكاام مواقااع 

( وعاددهم أربعاة)هم، فيما اخات  كال مان المشارفين العااملين بالمكتا  سكن
بمجااال معااين ماان مجاااالت اإلدارة كمساااعدين لماادير التعلاايم غياار الحكااومي 
بالمحليااة، مهااال مشاارف شاامون الطااالب، مشاارف شاامون المعلمااين، مشاارف 

ووفااارت اإلدارة دفتااار زياااارات . الشااامون المالياااة، مشااارف الشااامون اإلدارياااة
 .إلبداء المالحةات والتقارير لكل المشرفين والموجهينبالمدار  

باناات إدارة التعلاايم بالمحليااة، متمهلااة فااي المشاارفين، تقااوم بجااوالت 
اساااتهنائية تباااف علاااى أداء الماااوجهين الترباااويين ومتابعاااة تقااااريرهم بااادفتر 
التوجيااه التربااوي بالمدرسااة، دخاااول الفصااول أحيانااًا، تتساالم اإلدارة تقاااارير 

مشااارفين فيماااا يفياااد بااااألداء ومواقااا  المقااارر الاااذي يجااا  أن يومياااة مااان ال
 .      يتماشى مع اليطة الدراسية المعلنة من وزارة التربية والتعليم بالوالية

تم رفاع مقتارح التجرباة فاي ملاف زاخار بكال التفاصايل الالزماة للجهاات      
عليم، مادير العليا المتمهلة في إدارة التعليم غير الحكومي بالوالية، مديري الت
 .التعليم غير الحكومي بالمحلية، الشمون المالية واإلدارية بالوالية

توسعت التجربة في محلية أم درمان فكانت ممي ة وممتازة أشاد بها كل      
 .من أطلع عليها أو مار  بعض مهامها
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تم االتصال الشيصي بين مدير التعليم غيار الحكاومي بالمحلياة وكال 
. إدارات وزارة التعليم العام الميتلفاة وأشاادوا بهاا جميعااً  الجهات المعنية في

مما يؤساف لاه لحقات التجرباة بغيرهاا مان المقترحاات وكاان ل اماًا عليهاا أن 
تبقى داخل األدرا  فغابت سنتين عن الوجاود رام ظهارت فاي راوب تبنااه مان 
ن تبناه، إال أنه يدور في نفت الفلك ومن غير تعديل يذكر، رحم هللا أم درما
وتجربتها التي لام تقارأ عليهاا الفاتحاة ولام ياذكر أحادهم أن تجرباة أم درماان 
ولدت بعد معاناة من أصحابها الحبيقيين الذين تم نسايانهم لكان العا اء فاي 
تبلور التجربة من جديد وفرض أحقيتهاا التاي ال يمكان أن تطالهاا أياد أرادت 

 .لها الفناء
حلقاة الوصال بااين إدارة  فاي هاذه التجرباة أصاابل الموجاة الترباوي هااو

التعلاايم فااي المحليااة والمعلمااين، فيبااف علااى المشااابل الاادائرة فااي أوسااا  
المعلمين والعمل على حلها أو رفع بعض المشاابل إلاى اإلدارة التعليمياة إذا 
استعصى حلها، وهو أيضًا في متابعته لسير المقررات ينقل لعدارة المواقا  

متأخرة وإبداء رأياه اليااص فيهاا وكال  من المقرر سوى أن كانت متقدمة أو
 :ذلك يتم عبر ملء االستمارة أدناه
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وماان جواناا  تجربااة اماادرمان يقااوم المشاارفون التربويااون بعقااد اجتماعااات 
التعليم بالمحلية للتفابر والتشاور فاي دورية مع معلميهم تحت إشراف إدارة 

إقاماااة : المساااائل المشاااتركة، وترتااا  البياااام بااابعض المناشااا  التربوياااة مهااال
حصاا  جما يااة كتلااك التااي تقااام فااي التعلاايم الحكااومي، وذلااك ببيااام أحااد 
المعلمااين القاادامى أو معلاام جديااد بتاادريت حصااة فااي مااادة دراسااية معينااة 

لترباااوي، ياااوزس التحضاااير علاااى مسااابقة التحضاااير تحااات إشاااراف الموجاااه ا
المعلمين والموجهين والضيوف الحاضرين، والذين غالبًا ماا يجلساون خلاف 
الطالب في حجرة الادر  ليبادوا مالحةااتهم عان ساير الحصاة وعان الادر  

 .والمعلم نفسه
الحصااة )بعااد نهايااة الحصااة، والتااي تعاارف عنااد بعااض المعلمااين بااا 

به، وأداء خاصًا أيضًا يبذل فيه المعلم  إذ أن إعدادًا خاصًا تمي  ( النموذجية
المعناااى بتااادريت الااادر  قصاااارى جهاااده وكامااال خبراتاااه، يقاااوم الحاضااارون 
بمناقشة مجريات الحصة متمهلة في إيجابياتها وسلبياتها ومقترحات جديادة   

 .غالبًا ما يؤم ن عليها الموجه التربوي وكبار التربويين الحاضرين
منسوبي التعلايم غيار الحكاومي، بتنفياذ  قام المشرفون التربويون، من

مهل هذه الحص  التاي كانات بمهاباة تادريت للمعلام وزياادة معارفاه ودفعاه 
لفمااام ماان الجواناا  الميتلفااة لمادتااه الدراسااية، عااالوة علااى مااا يجنيااه ماان 

 .خبرات تربوية وتحسين في طريقة التدريت لديه
بإنشااء رواباا  ومان خاالل التجربااة أيضاا قااام الموجهاون التربويااون   

رابطااة معلمااي الرياضاايات، ورابطااة معلمااي : متعااددة، رابطااة لكاال مااادة مهاال
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اللغة العربية، وغيرها من الرواب  المتعلقة بميتلاف الماواد الدراساية، سااعد 
ذلاااك فاااي تاااراب  معلماااي الماااادة الدراساااية الواحااادة، وتباااادل المعاااارف بيااانهم 

المعلومااات المغلوطااة وتوحيااد المعلومااة المااراد تدريسااها، وتصااحيل بعااض 
الواردة في الكتاب المدرسي، ماع العمال علاى تحساين طريقاة التادريت التاي 

 .يطورها كل معلم حس  قدرات طالبه وبيمتهم المدرسية
عملااات تجرباااة امااادرمان أيضاااا علاااي إقاماااة اجتماعاااات دورياااة تضااام 
عمااداء الماادار  ومااديريهم والمااوجهين التربااويين ، يااتم ماان خاللهااا ترتياا  

الداخلي، ومناقشة بعض المسائل التاي تطارأ علاى السااحة، كماا تباث  البيت
من خاللها الموجهاات العاماة والنشارات واللاوائل وأي معلوماات أو تعليماات 

يااتم أحيانااا . تااأتي ماان قباال إدارة التعلاايم غياار الحكااومي بالواليااة أو المحليااة
تتطااارق مهااال هاااذه . طااارح بعاااض المشاااكالت ومااان رااام العمااال علاااى حلهاااا

ماعات لكهير من المسائل التربوية والتعليمية التي تتعل  فاي كهيار مان االجت
األوقات إلي الضواب  الجديدة التي غالبا ما تفرض فرضا من المسمولين،أو 
قد تتعرض للكت  والمقررات، وأهم من كل ذلك الفرضيات المالية التي يراهاا 

قبااول  الاابعض مجحفااة مقارنااة باادخولهم المتواضااعة، وظااروف مدارسااهم ماان
ومدى الت ام أولياء األمور بدفع المصروفات المدرسية وغير ذلك الكهير مان 

 .  التبعات
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 :رالهًا 
 : تجربتي في التوجيه التربوي 

التحقت بإدارة التوجياه الترباوي فاي والياة اليرطاوم برةباة جامحاة، إذ 
بنت أتوق لشغل مهل هذه الوظيفة بش ف حينما كنت أعمال وكاياًل بمدرساة 

درمان األهلية الهانوية وأنا فاي الدرجاة الوظياياة الرابعاة، كنات أحمال كال أم 
مواصفات الموجه التربوي، ذلك من وجهة نةاري الياصاة، حياث كنات كهيارًا 
ما أقوم بمقارنة نفسي بأساطين المهنة الذين قااموا بتاوجيهي وإرشاادي فاي 

باد هللا موجاه مقتبل التحاقي بمهنة التعليم، أمهاال األساتاذ المرحاوم هاشام ع
العلاوم، فكهيارًا ماا كنات أتفحا  شيصايته وأناا علاى أعتااب اللحااق بمهمااة 

الزلت أذكر بعض التعابير التاي كاان ينهرهاا األساتاذ هاشام . التوجيه التربوي 
أمام الطالب بعاد نهاياة الادر  أو الحصاة، وكنات سااعتها فاي مدرساة مان 

، والتاي (بناين)الهانوية أمي  المدار  الهانوية بالبالد، وهي مدرسة خورطقت
" بناين"تتبوأ مكانة سامية من الشهرة، كان البد لي أن الح  بالهانوية كلماة 

إذا أنها وشبيقتيها حنتوب الهانوية و وادي سيدنا الهانوية جميعها نالت من 
وأناا . التمي  ما لم تنله مدرسة أخرى من بين المدار  الهانوية في السودان

نفساي هال مان أزال تلاك المؤسساات عان الوجاود أبت  هاذه الساطور أساأل 
أدعااو لااه أم عليااه؟ لكاان بكاال المقاااييت فأنااا حاا ين لمااا طالهمااا ماان إبااادة 

 .وإزالة
لنعد إلى أستاذي هاشم عبد هللا رحماة هللا وهاو جاالت خلاف الطاالب 
فاااي الفصااال حتاااى ال يشاااغلهم عااان متابعاااة حصاااة األحيااااء الياصاااة بااادر  

بت ببناات شاافه أرناااء سااير الاادر ، ال ساايما بااان ال يناا( الحمامااة المن ليااة)
وكان من يقوم بسرده معلم في مقتبل الشباب، تكسوه العنجهياة واالساتعالء 
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روبًا شدت خيوطه المرسلة، في خيالء وزهو، كان غارقًا في مجريات درساه 
 .ال يشغله ذلك الرم  الذي أخذ مقعدًا له خلف الطالب
ساة الجاادة فاي األداء، إلاي بان الادر  سلساًا للحضاور التاام والممار 
إذ أناه وكماا كاان فاي شارعتنا . جان  الذابرة المكتةة بالمعلوماات والمعاارف

 نذال أن  المعلم هو محور العملية التعليمية فما يلبياه علاى مساامع طالباه 
 .بان أمرا ال مجال للمغالطة فيه

أبتمل وقت الحصة ماع وضاع التباشايرة علاى المنضادة، مردفاًا القاول 
راام ق اارس الجاار  إذ كناات ( سنواصاال الحصااة القادمااة إن شاااء هللا)رقااة بكاال 

قلياًل ما تجادني لحةاة قارس الجار  وأناا مساتمر فاي الادر  فكانات سااعتي 
 .ذا الرنات الممي ة المدوية( خالد)الداخلية لها جر  يواف  جر  عم 

هاشاام أمااام الطااالب وبعااد أن حياااهم نشاار فااي / عناادها وقاا  األسااتاذ
األستاذ عمر ذكرني بأيام شبابي، أناتم محةوظاون أن يكاون  أن" أسماعهم 

بيانكم مهال هاذا المعلام، رام شااكرهم وخار  وتبعتاه لمكتا  شاعبة العلاوم، لقااد 
ازددت عةمة، وشعرت أناي أبهار اساتعالء، وأغا ر علماًا، وأنضار مساتبباًل، 

 .وأبهر ندية ل مالئي في شعبة العلوم
وأمااام طالباي فاي فصاال  بعاد ماا سامعته ماان أساتاذي الموجاه الترباوي 

من فصول مدرسة خور طقات الهانوياة، المدرساة التاي حاازت علاى الترتيا  
جلساات متحفاا ًا فيااورًا أمااام . األول ذلااك العااام فااي امتحااان الشااهادة الهانويااة

العمالق ال اخر بعلومه، الذي ال ينط  كلمة إال بعد أن ي نها بمي انين مي ان 
ام األساتاذ هاشام وبادأ حديهاة الحبيقة ومي ان األدب الراقي فاي ا لتحادث، تبس 

الحصة كانت ممتازة وأنا أتنبأ لك بمستقبل مشرق إن شاء هللا، فأنات :"معي
مهااال للمعلاام الممتاااز، إال أن هنالااك بعااض األشااياء اليايفااة، وكااان ينطاا  
بلماااة اليايفاااة برفااا ، إذا وضاااعتها فاااي الحسااابان ابتملااات المساااألة وهاااي 
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بطريقااة أوسااع وإتباااس اليطااة الدراسااية إذ أنااك اسااتيدام الوسااائل التعليميااة 
فقااد ( هاشاام)لااك الرحمااة أسااتاذي". لكاان تاااني مااا فااي كااالم( شااويه) مساارس

 .رضعت منكم حتى ارتويت وهاأنا ذا أرد الجميل إن استطعت إلي ذلك سبيال
من يومها لم أدخل حصة إال ومعي الوسائل التعليمياة المطلوباة، ولام 

سااية التااي كناات أتجاهلهااا تمامااًا، إذ أن مااا كااان أتجااوز مواقياات اليطااة الدرا
يادور فاي أذهانناا، نحان صاغار المعلماين، أن المعلام الاذي يكمال مقارره أواًل 

وقد ظل ذلك واحدًا من األخطاء الشاائعة باين المعلماين . هو المعلم الناجل 
 .حتى اليوم

هاشام عباد هللا لام تكان الوحيادة إذ / أن تجربتي مع األساتاذ المرحاوم 
ي تتلمذت على كهيار مان أمهالاه وجنيات الكهيار الاذي اعتباره حتاى اآلن ال أن

نسااأل هللا أن ياارحمهم  – ييرضااي طمااوحي وال طمااوح رالسااائي أو مرالوساا
 .جميعاً 

لنعد إلى موضوس  انتماائي ألسارة ماوجهي والياة اليرطاوم فقاد وجادت 
ر جميااع أفااراد الشااعبة ماان زمالئااي القاادامى فحماادت هللا علااى ذلااك كهياارًا أذكاا

/ معتصام أحماد علاي واألساتاذة / صالل دمحم صالل واألساتاذ / منهم األستاذ
رريااااا دمحم الحساااان / علويااااة بااااابكر واألسااااتاذة/ قماااار  يسااااى ادم واألسااااتاذة

رجاء األمين عبد الرحمن فكلنا أو جلنا تعاصرنا في فتارة دراساتنا / واألستاذة
دة األحيااء إذ أن تسلمت معهم توجيه ما. بمعهد المعلمين العالي بأم درمان
أحيااااء، الماااادتين علاااى ساااواء، فكانااات / تيصصاااي األبااااديمي هاااو كيميااااء

الفرصة الشاغرة لدي إدارة التوجيه تيت  بمادة األحيااء وبماا أناه لام أتلا  
أي تدري  على عملية التوجياه مان بعياد أو مان قريا  إال ماا قاد أفدتاه مان 

أما حةي .ي عملت بهاموجهي السابقين ومن قدماء المعلمين بالمدار  الت
فقد كان وافارًا أن ياتم تادريبي علاى أيادي زمالئاي الاذين ذكارتهم ساابقًا، فقاد 
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أعاااانوني وباااذلوا الكهيااار مااان تعاااديل أفكااااري وخططاااوا لاااي مساااار نشااااطاتي 
الميدانياااة وعرفاااوني بااااإلدارات المدرساااية بااال باااالمعلمين أنفساااهم العااااملين 

 .بالمدار  التي وكل إلي  أمر التوجيه فيها
باناات المهمااة سااهلة بالنساابة لااي إذ وجاادت ماان يقااودني إلااى سااواء 
الساابيل، وكاناات المهمااة سااهلة إذ أنااي كناات أمتلااك ساايارة وقااد كناات أسااكن 

وسااهلت المهمااة أبهاار بشااغفي . مدينااة أم درمااان وفااي من لااي الااذي أمتلكااه
بهااااذه .وشااااوقي للتفاعاااال مااااع المجتمااااع التربااااوي علااااى مسااااتوى البيااااادات

 .تي نحو وجهة جديدةالتسهيالت بدأت خطوا
 :بان نصيبي من المدار  مشتت في كل بقاس والية اليرطوم

شمااًل حتى قلعة ود مالك وشارقًا أم ضاوًا باان  -:ري  اليرطوم بحري  .1
وجنوباًا ساوبا شارق ( بها مدرسة مشتركة)والعسيالت ( بها مدرستان)
ة ، وعلى النيل الجريا  الشارقي(بها مدرستان)العيلفون ( بها مدرسة)
 (.بها مدرستان)وأم دوم ( بها مدرسة)
 .الجري  الغربية وبها مدرستان- :ري  اليرطوم .2
 .مجموعة من مدار  البنين والبنات الهانوية- :داخل اليرطوم .3
 مجموعة من المدار  داخل المدينة- :أم درماااان .4

 .رحلة أو رحلتان أسبو ياً - :الري  الجنوبي
 .حلتان أسبو ياً رحلة أو ر - :الري  الشمالي

 .داخل أم بدة -مجموعة من المدار - :أم بااااادة .5
في السرد الساب  يالحار أناي قمات بتوجياه ماادة األحيااء فاي    

جميااع أنحاااء واليااة اليرطااوم ممااا زادنااي معرفااة بااالمعلمين، وكاال ناشاا  فااي 
 .مجال التعليم، فقد كنت تواقًا ل يادة حصيلتي المعرفية منهم
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وجااه تربااوي لمااادة األحياااء والكيمياااء فااي كهياار ماان عملااي أيضااًا كم
المدار  غير الحكومية والتي كانت تعرف ساعتها بالمدار  الياصاة، وقاد 
بنااات أتقاضاااى علاااى ذلاااك أجااارًا زهيااادًا مرهوناااا بقااارار إدارة تعلااايم المااادار  
الياصااة، فكهياارًا مااا كااان عملنااا يحتساا ، أي ال نتقاضااى عليااه أجاارًا، وحتااى 

ر ال أعلم ماا الهادف مان ذلاك، لكنناا كهيارًا ماا نسامع كلماة بتابة هذه األسط
 .االحتساب فاحتسبنا، وال ندري من هو صاح  الفكرة نسأل هللا له المغفرة

سأتناول التوجيه التربوي في المدار  غير الحكومية الحقًا بالتفصيل 
وسااأبين مالااه ومااا عليااه ماان أوجااه اإليجاااب والساال ، ذلااك أن التعلاايم فااي 

غياار الحكوميااة، وهااي تساامية حديهااة كمااا أساالفنا، أصاابل رقمااًا ال الماادار  
يمكاان تجاااوزه إذ أن هنالااك تطااورًا ملحوظااًا فااي بنيااة وأهااداف الماادار  أخااذ 
موقعه في خارطة التعليم رغم وجود بعض اإلجحااف علياه مان قبال اإلدارات 
التعليمية، علمًا بأنه أصبل مصادر دخال كبيار بالنسابة لهاا، فأصابحت وزارة 

تعليم العام من الوزارات المنتجة بعد ما كانت عبمًا على الدولة، أضف إلى ال
ذلااااك مبااااال  الرسااااوم الملقاااااة علااااى عااااات  أولياااااء األمااااور فااااي الماااادار    

 . الحكومية في ظل مجانية التعليم التي لم تل  حةًا وافرًا من التطبي 
بانت برمجة وسياسة التوجيه تقتضاي أن ياذه  كال موجاه للمادار  

موكل إليه العمل بها، بمفرده، وهاي غالباًا ماا تكاون متباعادة عان بعضاها ال
الاابعض وقااد يكااون بالمدرسااة الواحاادة أبهاار ماان معلاام أو معلمااه، إذ كااان 
التااادريت فااااي ماااادار  البناااين والبنااااات يقااااوم باااه الجنسااااان أي المعلمااااين 

لكااان بعاااد قااارار نساااونة .والمعلماااات فاااي مااادار  البناااين ومااادار  البناااات 
فترق الشركاء وأصبحت مدار  البنات تدر   بهاا المعلماات فقا  المدار  أ

الفي ياااء فكااان للمعلمااين نصااي  فااي التاادريت بااه، : ماعاادا مااواد الناادرة مهاال
وكاناات تعتباار حاااف ًا لهاام إذ أنهاام يتصااي دون بعااض الطالبااات الالئااي يحااتجن 
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وكاناات هااذه الرةبااة للاادرو  اليصوصااية متااوفرة لاادى . إلااى درو  خاصااة
الاذين أصابحت مدارساهم طااردة، وكهيارًا ( األوالد) أبهر مان الطاالبالطالبات 

ما يتقدم المعلم بطل  إلدارة الشمون الفنية بصدد نقله لمدرسة مان مادار  
البنااات، إال  أن  ذلااك يواَجااه بااالتهكم وعاادم الرضااا ماان المااوجهين التربااويين، 

هاال هااذه وربمااا أدى ذلااك إلااى فقاادان الهقااة فااي المعلمااين الااذين يتقاادمون بم
 .الطلبات لرالية خاصة في ذلك

أما قبل قرار النسوة الذي أشرنا إليه، كان للموجه التربوي الح  فاي  
البيااام بمهااام التوجيااه التربااوي فااي كااال نااوعي الماادار ، وذلااك لقلااة إعااداد 
المااوجهين التربااويين ، كمااا ذكاارت سااابقًا فقااد كااان ماان نصاايبي بعااض ماان 

 .مدار  البنات
ه التربوي بأساناني، إذ كنات قاد ألممات، بكال كبيارة دخلت عالم التوجي

وصااغيرة عاان التوجيااه التربااوي بواسااطة زمالئااي، الااذين جاااء ذكاارهم مساابقًا، 
وقااادني الحمااا  للعماال بالتوجيااه التربااوي إلااى ابتكااار طريقااة خاصااة نالاات 
استحساااان الكهيااارين ممااان قمااات بتاااوجيههم فاااي ماااادة األحيااااء، حتاااى أنهاااا 

قها، حس  ماا علمات مان بعاض المعلماين الاذين أصبحت طريقة يمكن تطبي
أصبحوا موجهين تربويين، بأنهم قد أتبعوا نفات الطريقاة التاي تادربوا عليهاا 

 . فكانوا يعت ون بها كهيراً 
 :مالمل من التجربة
 :األهداف

 .إفراغ ذهن المعلم من سلوكيات المفتش .1
 .صهالتعامل مع المعلم من منطل  إنساني وكعالم في مجال تيص .2
تدري  المعلم على الشاجاعة األدبياة وذلاك بالتادريت والتياطا  أماام  .3

 .زمالئه
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 .إرراء روح النقد البناء في نفو  المعلمين .4
 .استيدام كل الوسائ  والوسائل في حدود اإلمكانيات المتاحة .5
 .تعويد المعلم على االبتكار والتجديد .6
 .مساعدة المعلم في تقويم نفسه .7
اء روح الصااادق واألماناااة باااين المعلماااين والماااوجهين الترباااويين إرسااا .8

 .والطالب
اعتبار الطال  مشاركًا في العملية التعليمية وذلك بالبعاد عان التلقاين  .9

 .والحشو
بمرحلة أولى من مراحل التوجيه التربوي يتم التفاعل مع المعلم تمامًا 

باااه، ماااع كسااار  للوصااال إلاااى أدق الحقاااائ  والصااافات والمعلوماااات المتعلقاااة
الحاج  الجليدي بين الموجه الترباوي والمعلام، ومان رام التعامال فاي الحادود 
اإلنسااانية التااي تحفاار للمعلاام إنسااانيته ومكانتااه ماان غياار إراقااة  لماااء وجااه 

 .الموجه التربوي جراء عدم فهم المعلم لما يرمي إليه
مرحلاة يتم هذا التواد وهذه اإللفة في بيماة تجعال تقاويم المعلام ياأتي ك

الحقااة ولاايت ماان أول دخااول للفصاال وحضااور حصااة مااع المعلاام، أو أي 
تعامل خار  الفصل فاي أي مةهار مان مةااهر السالول الميتلفاة والاذي قاد 
يكون عفويًا في معةم الحاالت، يحاول الموجه الترباوي اإللماام بكال األوجاه 
صاول ببيرها وصغيرها بدقه تنم عن يقةته، وعينه الهاقباة التاي تساتطيع الو 

إلاى مااا وراء ماا هااو مقاروء بااين الساطور، والااذي يمهال ركياا ة للتقاويم الااذي 
بهيارًا مااا تكاون هااذه الطريقاة مجديااه، إذ أناه فااي الغالا  يضاان . ياأتي الحقاااً 

المعلم ببعض السلوكيات وبعض األلفاظ و يكون متحفةًا عليها في مواجهة 
، متحفا ًا للادخول الموجه التربوي الذي غالبا ما يفاجاأ بوجاوده فاي المدرساة

معه للفصال والاذي يعاد امارأ غيار عاادي فاي نةار المعلام، وفاي نةار طالباه 
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هنااا .عامااة، وفااي نةاار الطااالب لمعلمهاام وفااي نةاار المعلاام للموجااه التربااوي 
يحدث التشتت وعدم التركي  سوى أن كان في ما يي  الماادة الدراساية أو 

ان مكاناه واالضاطراب في طريقة توصيل المادة للدارسين، حينها يأخذ النساي
و كااذلك  المحاساابة الداخليااة فااي نفاات المعلاام، والتقااويم الااذاتي، ونةاارات 
الطاالب، ومارور مادير المدرساة خاار  حجارة الادر ، أو وجاوده ماع المعلاام 
داخل الحجرة، كل هذا وغيره يحل ضيفًا على المعلم وهو يؤدي حصاته أماام 

فتشين كهيرًا إال أناه سارعان طالبه مهل هذا النوس من التوجيه كان يعج  الم
مااا باادأ يتالشااى وتحاال محلااه طريقااه تطبيااع المسااار التربااوي بااين الموجااه 
التربوي والمعلم، ومن رم يصبل كل شيء مرت  وتأتي عملياة التقاويم أبلهاا 
إذ أن مهمة الموجاه الترباوي تنحصار أواًل فاي معرفاة معلماة المعرفاة التاماة 

ر  يصابل فياه التقاويم أقارب للحبيقاة ومن رم تاأتي األهاداف األخارى فاي تاد
 .ويتعد كهيرًا عن التيمين واتياذ القرار المجحف أحياناً 

 :اللقاء األول
إن دخول الموجه التربوي للفصل مع المعلم في الحصاة األولاى يجا  
أن يعر ف المعلم بأن  ذلك النوس مان حضاور الحصاة هاو  باارة عان عرباون 

عال فاي مادتاه الدراساية، وفاي طريقاة التعاون في سبيل خل  معلم قاادر وفا
تدريسااه، عليااه يكااون المعلاام هااادئ األعصاااب، مرتاااح البااال يملااؤه األماال 
والتفاالل، يطرد اليوف والترقا  مان نفساه، فيعتبار دخاول  الموجاه الترباوي 
معااااه الفصاااال وحضااااور حصااااته أماااارًا عاديااااًا، ويتعاماااال معااااه كصاااادي  زاره 

الغ يار، ومادى ضابطه لطالباه فاي ليستعرض أمامه إمكاناته وقدراته وعلماه 
 . روح تربوية متمهلة في شيصه الكريم
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 ماذا يقول الموجه التربوي بعد نهاية الحصة لمعلمه ولطالبه؟
 : للطالب

أنااتم محةوظااون كهياارًا بوجااود مهاال هااذا المعلاام األسااتاذ فااالن معكاام 
، فوصيتي لكم التمسك به كهيرًا، والتعلم منه كلماا سانحت لكام الفرصاة باذلك

أو أي حاااديث )والتاااي ال تتاااوافر للكهيااارين مااان زمالئكااام فاااي مواقاااع أخااارى، 
فمشاااركتكم فااي الاادر  كاناات جياادة . نتمنااى لكاام التوفياا  والنجاااح( ماارادف

أتمنى أن تكون األمهل في الحصة القادمة، والتي سوف أحضرها معكام وأناا 
 .متأبد ستكون األحسن ألنكم طالب متمي ون 

روح الحماا  والتشاجيع فاي نفاو  الطاالب بهذه الكلمات التي تبعث 
يغااادر الموجااه التربااوي حجاارة الاادر  برفقااة المعلاام إلااى مكتاا  المعلمااين، 
مكتاا  الماادير، تحاات شااجرة أو فااي أي مكااان مناساا  ليتفااابرا فااي مجريااات 
الحصة، وهو ال يبرح أن يكون تمرينًا لجلسات قادماات فاي أعقااب حصا  

وأماام طالباه، هناا يباث الموجاه بعاض  سيؤديها المعلم أمام الموجه الترباوي 
الكلمااات والتوجيهااات الحبيبيااة بشاايء ماان الدقااة فااي قالاا  أدبااي متمياا ، 
يحسن إلقائه في أذن المعلم الذي سيقبلها بصدر رح  أن كانات موجباه أو 
سالبه، فالموجه التربوي المحترف دائمًا يبدأ حديهة بااليجابيات، ويرما  إلاى 

يترل الموجه المعلم فاي . م تجاوزها في المستقبلالسلبيات بأنها هفوات سيت
هاااذا الوضاااع بعاااد أن ياااتم التنساااي  بينهماااا علاااى مجرياااات الااادر  القاااادم، 
وتحديااده حساا  مااا يريانااه مناساابًا تبعااًا لليطااة الدراسااية المعلنااة ماان وزارة 

 .التربية و التعليم
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 :اللقاء الهاني
المتفا  عليهاا  حس  التحديد المسب  لهذا اللقاء يتم حضور الحصاة

من جهة الموجاة الترباوي يادر  المعلام الحصاة مفرغاًا فاي ذلاك كال خبراتاه 
زائدًا ما استفادة من الموجه التربوي خالل اللقاء السااب ، فاي سابيل إخارا  
الحصة إخراجًا نموذجيًا يتجاوز كل السلبيات واألخطاء، على أن ينال رضاء 

منه على أدائه برضي طموحاتاه  الموجه التربوي، حيث يتطلع المعلم لتعلي 
اام الصاافحة الياصااة بااالمعلم فااي  ويدفعااه إلااى األمااام، علااى المشاارف أن يقس 

 :دفتره الياص بالتوجيه التربوي إلى قسمين كاآلتي
 .........الاااااااادر ............الصااااااااف:...................المعلاااااااامأساااااااام 
............... .التوقياات .....................التاااريأ...... .......الحصااة

 : ...................الفصل الدراسي
 :مسار عملية التوجيه 

 
 الجوان  التي ستشرق  الجوان  المشرقة

1/ 1/ 
2/ 2/ 
3/ 3/ 

 ........................................وهكذا 
إن  كلمة جوان  مشرقة تعني الكهير للمعلم، وكلمة ستشرق أمي  مان 

تصب  على العملية التربوية، وعلى نفسية المعلم الكهير بلمة سلبيات، التي 
مان المعااني السااالبة وعادم القناعااة، باالمنحى الترباوي المتبااع والاذي يحطاام 
فااي المعلاام الكهياار ماان المعاااني السااامية، التااي ينبغااي أن يتمياا  بهااا المعلاام 
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 وغالبًا ما تصل بالمعلم إلى التطلع إلى األحسن، وتملؤه باألمل كي يساتطيع
 .أن يجعل كل عمله مشرقاً 

علااى الموجااه التربااوي أن يشاارح للمعلاام أن الجواناا  المشاارفة يجاا  
اإلبقاااء عليهااا، وأن ال يجعاال مجااااًل للساالبيات يتيلاال أعماادتها، وفااي نفاات 
الوقت يجتهد ليجعل من تلك التي ستشرف مشارقة بالفعال حياث ياتم ضامها 

ءات القادماة مااا هااو وكلمااا ظهار فااي اللقااا. فاي الجاناا  األيماان مان الجاادول
خاااص بالجاناا  األيساار يسااجل علااى أن ذلااك سااينتقل إلااى الجاناا  األيماان 
باجتهاد المعلام ومهابرتاه، وفاي نهاياة العاام الدراساي تصابل صاحيفة المعلام 
بلهااا مشاارقه، وبااذا يصاال المعلاام لقمااة  أدائيااة ممياا ة جاااءت كناااتج ألدائااه 

ع مسااتوى المعلاام فااي واجتهاااده، كمااا يصاال الموجااه التربااوي إلااى ترقيااة ورفاا
 .ذات الوقت وهو دليل علي نجاحه أيضا

ال أشك أبدًا أن الكهيرين من المعلمين اساتفادوا مان هاذه التجرباة فاي 
 .التوجيه إما بتحسين أدائهم أو تحسين ممارساتهم التربوية

 :تجربة التوجيه الجماعي
قااد يتساانى للموجااه التربااوي أن يجمااع بااين المعلمااين لديااه فااي موقااع 

تتاااح (. التوجيااه الجماااعي أو الجمعااي)د لتطبياا  عمليااة مااا يعاارف ب واحاا
الفرصة لواحد أو أبهر من المعلمين لتدريت در  أو بعاض در  أو وحادة 

أربعاين دقيقاة أو عشارين دقيقاة ) دراسية معينة في وقت محادد متفا  علياه
البعض يسمى ذلك الحصة النموذجياة، ولكنناا . أمام زمالئه( أو اقل أو أبهر

ألننا نعتبر أن جميع حص  المعلمين نموذجياة، وإال ( حصة)ن نسميها نح
سيسود القصور بعض أداء المعلمين الذين يستريحون تحت ظاالل حصا  

، فتصابل النمذجاة هناا تفاويض لافداء الجياد (نموذجياة) ال تذكر فيهاا كلماة
 .الناجل فق 
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يشااحذ المعلاام للحصااة فااي التوجيااه الجماااعي كاال طاقاتااه وإمكاناتااه 
األباديمية والتربوية التي مار  بها التدريت أو تعلمهاا عان طريا  الموجاه 
الترباااوي، فهاااي ليسااات لقااااء مهااال لقااااء الموجاااه الترباااوي معاااه، بااال هناااال 
موجهون تربويون يتطلعاون إلاى معرفاة كياياة أدائاه، الاذي سايتعلمون مناه 

 .الكهير، وفي نفت الوقت يضيفون إليه الكهير
يرًا للااادر  الاااذي سااايقوم بتدريساااه علاااى ياااوزس المعلااام المعناااي تحضااا

الحاضرين جميعًا، يتضمن وقت الدر  كما أسلفنا والصف والفصال وترتيا  
. سير الادر  مان التمهياد وحتاى نهاياة الادر  حسا  ناوس الماادة الدراساية
يتابع الحاضرون أداء المعلم عبر تحضيره وسلوكه وتصرفاته داخال الفصال 

كااة، الساابورة، الياا ، القااراءة، الكااالم، يؤم نااون فااي ذلااك علااى الصااوت، الحر 
التعامل مع الطالب، توزياع الفارص، نو ياة األساملة، تلقاي اإلجاباات، تلقاي 
االعتراضات، مراعااة الفاروق الفردياة التعامال ماع الكتااب المدرساي وكراساة 
الطالب، استيدام الوسائل والمعينات حس  نوس الادر ، مادى إلماام المعلام 

بااو ، الضااحك، الماارح ال ائااد، الحاا ن، عاادم التركياا ، بمادتااه الدراسااية، الع
الهندام وغير ذلك، يتجمع الحاضرون من المعلمين في قاعة واحدة، وتوزس 
لهاام الفاارص للنقاااش الهااادف المبنااي علااى اإليجاااب والمقترحااات الهادفااة، 

عاادة يأخاذ النقااش وقتاًا لايت بالقليال . ومعالجة أوجه القصور فاي الحصاة
رون كاال صااغيرة وكبياارة، ويكااون ناااتج هااذا النقاااش حيااث يسااتعرض الحاضاا

مالحةااات يسااتفيد منهااا الجميااع فااي زيااادة خبااراتهم، وتوساايع إدرابهاام فااي 
مجال التربية واألباديميات والذي ليت من السهل التوصل إليه فرديًا لضي  

 .الوقت المتاح للتوجيه التربوي بالمدار 
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 :فوائد التوجيه الجماعي
 .من المعلمين في وقت واحد توجيه أببر عدد .1
التدرب على الشجاعة األدبية ومواجهة الا مالء أرنااء التادريت وذلاك  .2

 .بكسر الحواج  الجليدية
 .التعلم من األقران ما يفيد في العملية التعليمية .3
 .زيادة المعارف في وقت وجي  .4
 .التأمين على صحة المعلومات في أذهان بعض المعلمين .5
النفسية في التعبير من النم  المتباع فاي التوجياه الترباوي إلاي  النقلة .6

 .بل ما هو جديد
 .يدر   المعلم طالبًا غير طالبه .7
االسااتماس إلااى  راء بعااض كبااار التربااويين مهاال المااوجهين التربااويين  .8

 .واإلداريين الذين يتواجدون أرناء عملية التوجيه
لمااين الااذين ال يعرفااون معرفااة خصااائ  بعااض الماادار  ألولمااك المع .9

 .عنها شيماً 
 .تقوية األوامر االجتما ية .11
 .مناقشة قضايا المنهج الدراسي .11
 .مناقشة بعض قضايا التعليم .12
 .مناقشة أوضاس المعلمين المهنية .13
 .خل  روح التعاون بين المعلمين .14
 .معرفة المعلم لنفسه .15
 .لمشرق لمدارسهممساعدة اإلداريين في إبراز الوجه ا .16
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 الفصل الرابع
 أوجاه تربااوياة

 بي  تدر  -

 صفات وخصائ  المعلم الكفء -

 طرق التدريت -

 ما هي طريقة التدريت -

 أنواس طرق التدريت -

 طريقة التدريت المعتمدة على المعلم -

 طريقة اإللقاء -

 طريقة المحاضرة -

 الطريقة التفاعلية -

 الطريقة المعتمدة على المتعلم -

 لصفالمعلم في داخل ا -

 األسملة الصاية -

 (بلوم)مستويات المعرفة لدى العالم  -
 الوسائل التعليمية -

 تسمية الوسائل التعليمية -

 تكنولوجيا التعليم -
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 :أواًل 
الكامل بمادته الدراسية وطريقة توصيلها لطالبه بأسهل السبل ، كما نتوخى 

 :في المعلم الكفء أن يكون بحوزته اآلتي
 بي  تدر ؟  .أ

ر معةم مهام الموجه التربوي في إرشاد المعلم وتدريباه علاي تنحص        
 الطريقة السليمة في التدريت ، أي كي  يدر ؟  

إن اإلجاباة علااي هااذا الساؤال تعتباار ماارب  الفار ، وانطالقااة المعلاام         
إلي  فاق أوسع، تساعده في تنمية قدراته، واقتحام أغوار كياية التادريت ، 

يدر   يجا  أن يادرل أوال أن لاه دورا فااعال وهاماا  ولكي يعرف المعلم كي 
 .منو  به في العملية التعليمية ، وان التوجيه التربوي هو المقود لذلك 

نسبة لهذا الدور الفاعل والهام في العملياة التعليمياة، ونسابة للمهاام  
الجسمية الملقاة على كاهله إرناء تأدية دوره التربوي والتعليمي التاارييي ، 

كاان ل اماا علاى المسامولين التربااويين والمجتماع مان حولاه االهتماام بااه  فقاد
ورعايته، وتبديد الصعاب التي قد تبف في طريقه وهو يمار  مهاام مهنتاه 
الكريمااة ، مهنااة األنبياااء والرساال، وتسااهيل كاال مااا ماان شااانه دفااع عجلااة 
التربيااة والتعلاايم ماان خاللااه، وهااو الااذي نااذر نفسااه لبااث المعرفااة وإصااالح 

 .ألفراد وترقيه المجتمعاتا
ماان أولويااات االهتمااام بااالمعلم عمليااة تدريبااه لتطااوير أدائااه وترقيااه  

وممااا يهياار القلاا  ، هنااال إعااداد كبياارة ماان المعلمااين فااي مراحاال . عطائااه
اانهم ماان  التعلايم العااام فااي السااودان ماان المعلماين غياار الماادربين تاادريبا يمك 

فالادورات التدريبياة . لوجاه األبمالالتربوية علاى ا/ممارسة مهمتهم التعليمية
القصاايرة أو الجرعااات التدريبيااة التااي نالوهااا فااي فتاارات متقطعااة وبإمكانااات 
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متواضاعة ال تفااي بااالغرض المنشااود ليلاا  معلام كاماال كاا ء كاماال التاادري  
 . معرفة وتطبيقا

يقا  تطور األمم بما نالته من معارف ال تتأتى إال عن طري  التعليم 
علاى مناااهج متكاملااة ، متطاورة ومواببااة ومعلام نااال حةااا المؤسساي القااائم 

ومهمااا كاناات كلفااة تاادري  المعلاام عاليااة إال . ماان التاادري  المااتقن المسااتمر
أنها تعتبر استهمارا للتربية، والتي من المؤمل أن تاؤتي أبلهاا إذا ماا أحسان 

 .االهتمام بها
العملياة المعلم المدرب تادريبا شاامال وجيادا يعاد مان أهام األركاان فاي  

فمن التادري  النااجع نأمال أن نتوصال إلاى . التعليمية وأبهرها فائدة  وعطاء
المعلم الذي يتمكن مان ابتسااب بعاض  مان الصافات الماذكورة أدنااه، والتاي 

 .تعتبر من صفات المعلم الكفء، وهي في نةرنا ةيض من فيض
 :صفات وخصائ  المعلم الكفء

ق أج ائهاااا وكياياااة تحليلهاااا الاااتمكن مااان ماااادة تيصصاااه واإللماااام باااأد.1
 .وتدريسها 

أن يكون راضيًا عن المنهج أو المقارر الاذي يقاوم بتدريساه ، وهناا ياأتي .2
 .دور إشرال المعلم في وضع المنهج الدراسي 

زماة فاي البياام بتادريت ماادة تيصصاه أن يأنت في نفساه الكفااءة الال .3
 .لتربية الحديهةرق التدريت وطرق اعلى الوجه األبمل مستيدمًا ميتلف ط

يج  أن تكون له فكرة واسعة عن كياية التيطي  لتدريت مقرراتاه عان  .4
 .طري  التحضير اليومي لدروسه

أن تكااون لااه المعرفااة الكاملااة فااي كيايااة تنفيااذ دروسااه ووضااع المااادة  .5
 .الدراسية في أرض الواقع للمتعلمين 

 .أن يكون ذو دراية بعمليتي البيا  والتقويم  .6
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 .ن يكون صبورًا ذو قدرة على التحمل والتروي أ .7
 .أن يكون حازمًا وذكياً  .8
 .أن يكون ميلصًا في عمله  .9
 .أن يكون محبًا لعمله وجادًا في البيام به  .11
 .أن يحترم العقائد الدينية وتقاليد المجتمع  .11
أن تكون له الرةبة في الدعوة لما يؤمن به ، ونشره بين النا ، من  .12

 .المبادئ والمفابيم السامية
أن يكااون صااحيل الباادن متعافيااًا وخاليااًا ماان األمااراض المعيقااة ألداء  .13

 .مهنته ومن الضعف البدني الضار
أن يكون سريع البديهة في تعاطياه لفماور حسا  المواقا  الميتلفاة  .14

 . واآلنية منها بالذات

 .ه من التفاعل معهمأن يلم بمعرفة ونفسية وميول طالبه إلمامًا يمكن .15
 .أن يكون حيا وافر النشا  وال يميل للكسل .16
أن يكاااون ملماااًا، بالحاااد األدناااى لقواعاااد التااادريت ونةرياتاااه وطرائقاااه  .17

الميتلفاااة، والتاااي تناسااا  قااادرات طالباااه، والماااادة الدراساااية موضاااوس 
 .الدر 

 .أن يكون حسن المةهر ونةيفًا ومنةمًا ومرتباً  .18
 .بكياية تقويم ذاته قبل تقويم طالبه أن يكون ملماً  .19
 .يج  أن يتحلي بالرةبة والميل الطبيعي والموببة لتدريت مادته .21

ًَ بالنواحي التربوية ومما يساعد في ذلك   -:يج  أن يكون ملمًا
 .النجاح في مهمة التدريت  .أ
 .أن يكون له المهل الذي يقتدي به  .ب
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رب خاطماااة مااان قباااال أن يحفااار طالباااه مااان الوقاااوس فااااي تجاااا .جا
 .المعلمين غير المتدربين نسبة ليبراتهم المحدودة

 .أن يعمل علي تقليل الجهد وتوفير الوقت .د
 أن يكون مهااًل وقدوة حسنة لطالبه  .ها 

 .أن يكون صاح  طريقة ومادة أي أن يكون متمكنًا من كليهما  .21
 . أن يعمل على تجديد معلوماته وتنمية معارفه باستمرار .22
 .أن يهتم بما يريد أن يعلمه لطالبه .23
أن يتمتع بسالمة حوا  النط  والسمع والبصر لدورها الكبير الماؤرر  .24

 .في العملية التعليمية
 .أن يتحلي بالهبات وعدم االنفعال عند المواق  الميتلفة .25

 .أن يتمتع باالت ان النفسي .أ
 .جة أن يتمتع بالقدرة على ضب  نفسه عند الحا .ب
 .أن يتمتع بالمهابرة العالية  .26
 .أن  يبتعد عن القل  والتوتر واليوف  .27
 .أن يبتعد عن الح ن السريع واليأ   .28
 .أن يكون ذو شيصية متكاملة متعددة الجوان   .29
 .أن يكون يغر الضمير .31
ما ذكر  نفًا من خصاائ  وصافات، يرتقاي باالمعلم كهيارًا عمان ساواه  

شاار الااذين يمتهنااون أنواعااًا أخاارى ماان المهاان والمناشاا  قااد ال ماان بنااي الب
تستوج  شروطها وشرو  االنتماء في سلكها إلاى هاذا الا خم والاايض مان 
الصفات التي أخت  بها المعلم ، مما يجعل دوره متفردًا إذ أن مهمتاه هاذه 

 . تتعل  بالنفت البشرية وهي أبرم النفو  
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ي في مساعدة المعلم للتمتع بماا أوردناا هنا يجيء دور الموجه التربو       
من صفات وخصاائ  وذلاك بالمتابعاة اللصايقة والحارص علاي االرتقااء باه 

 . إلي المرات  العليا مهنيا وأباديميا وتربويا 
 

 :طرق التدريت 
إذا تحلي المعلم باليصائ  والصفات التي ذكرت فلام يبا  لاه إال أن  

ت نتااا  تضااافر جهااود العلمااااء يلاام بطاارق التاادريت الميتلفااة والتااي جاااء
التربوية ، وهي بمهابة اللبنات التاي يمكان للمعلام أن يساتنير بماا جااء فيهاا 

إذ أن طارق التادريت التاي ساوف . وييص  لنفسه ذاتية تدريسية سليمة 
نتعااارض لااابعض منهاااا ماااا هاااي إال عصاااارة تجاااارب تربوياااة قابلاااة للتطاااوير 

  وخصااائ  المجتمعااات والتجديااد حساا  المقامااات الميتلفااة وحساا  الحقاا
نهيا  . وما تتمتع به من رقافاات دينياة  واجتما ياة  واقتصاادية وغيار ذلاك

بالمعلم الكريم أن يطلع على ما جاء فيها فيأخذ بايجابياتها ويع دل في أوجه 
قصورها بالعمل على تحسينها ودعمها بما يجود به من ابتكاار وتطاوير فاي 

 .سبيل الوصول لتعليم أفضل
 قة التدريت؟ما هي طري

ًَ ماان التعريفااات التااي جاااء بهااا العلماااء  إليااك ع ياا ي المعلاام بعضااًا
- :التربويون في تعري  مابية طريقة التدريت

تعر ف طريقة التادريت بأنهاا أسالوب ، أو وسايلة ، أو أداة للتفاعال "  .1
 "            بين الطال  والمعلم 

 م1986ون وستون وكرانت                                 
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هي مصطلل عام يرجع في معنااه إلاى أسات الطارق التاي تساتيدم "  .2
وقااد تكااون هااذه الطاارق أسااالي  . لمساااعدة أحااد النااا  فااي الااتعلم 

 " تعليمية ذاتية تقدم من الفرد نفسه ويعلم نفسه بنفسه 
 رايجلو  

هااي الاانهج الااذي يساالكه المعلاام فاااي توصاايل مااا جاااء بااه الكتااااب "  .3
منهاااا  الدراساااي مااان معرفاااة ، ومعلوماااات ومهاااارات المدرساااي أو ال

 "  ونشاطات ، للتعلم بسهولة ويسر 
 م2111أفنان نةير دروزة                                 

إنهااااا عمليااااة تيطااااي  ودارسااااة وإشااااراف وإدارة لكاااال ماااان األهااااداف "  .4
التعليمياااااة ، والنشااااااطات المنهجيااااااة ، واألدوات والماااااواد والوسااااااائل 

والمصادر المرجعياة ، واألدوات التقويمياة بحياث يكاون دور  التعليمية
المعلااام فيهاااا دور الميطااا  ، والمااانةم ، والمشااارف ، والمااادير ودور 
الطالاا  فيهااا دور المشااارل والمساااهم والمنياار  والمتفاعاال مااع كاال 

 ".نشا  من أنشطتها وكل موقع من مواقفها 
مابيااة طريقااة ماان وجهااة نةاار اإلداريااين التربااويين بعااد التعاارف علااى 

التااادريت مااان وجهاااة نةااار العلمااااء الترباااويين، يمكنناااا إضاااافة أن طريقاااة 
التاادريت يمكااان أن تكااون لفةياااة شااافوية كمااا هاااو الحااال فاااي المحاضااارات 
والمناقشات داخل الصف بما تتضمنه من حركات وإشارات وتوجيهاات وغيار 

ائ  بما أنها قد تكون سمعية وبصرية وذلك فاي حالاة اساتيدام الوسا. ذلك 
التربااوي واألفااالم وأشاارطة الكاساات  زالساامعية والبصاارية مهاال الراديااو والتلفااا

وقاد تكاون . وأشرطة الفيديو وغيرها من الوسائ  الحديهة المستيدمة اليوم 
طريقااة التاادريت عمليااة تجريبيااة يقااوم بهااا الطالاا  بنفسااه كمااا يحاادث فااي 

ية التي تتيل للطال  المعامل والميتبرات والم ارس وغيرها من المواقع التجريب
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يتم كل ذلك . تطبي  ما درسه نةريًا، أو ما قد يتوصل إليه من واقع التجربة
الترباااوي باساااتيدام خبراتاااه والياتاااه " الموجاااه"بمسااااعدة ومسااااندة المشااارف 

 .المتعددة لتوصيل المعلم الستيدام الطرق السليمة في التدريت 
ضها البعض فاي يتضل لنا مما ذكر أن طرق التدريت تيتلف عن بع

محتواها ونوعيتها وكياية معالجتها للمواق  التعليمياة قياد التطبيا ، وعلياه 
يج  على المعلم توخي الدقة في اختيار طريقاة التادريت المهلاى والمناسابة 
لمقااام الاادر  والتااي عاان طريقهااا يتهنااي توصاايل المعرفااة للمااتعلم بسااهولة 

 .ويسر
بعاين االعتباار فاي اختيااره  من العوامال التاي يجا  أن يأخاذها المعلام 

- :لطريقة التدريت المناسبة ما يلي 
 .الهدف التعليمي ألتعلمي  .1

هل المعلم يرمي إلي بلوغ أهداف نةرية أم عملياة ؟ طويلاة األماد أم قصايرة 
األمد ؟ وعلى أي مستوى تكون هاذه األهاداف؟ هال علاى مساتوى التاذكر أم 

بال هاذا . ليل أم التركيا  أم التقاويم؟ الفهم أم االستيعاب أم التطبي  أم التح
 .يدفع المعلم كي يكون دقيقًا في اختيار طريقة التدريت المطلوبة

 :المادة الدراسية .2
هل هي علمياة أم أدبياة ، وهال تتطلا  مهاارات نةرياة أم عملياة ، هال هاي 
صعبة أم سهلة، طويلة أم قصايرة إجبارياة أم اختيارياة وماا إلاى ذلاك وعلاى 

 .مات المذكورة يستطيع المعلم أن ييتار طريقته في التدريتضوء المعلو 
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 :األدوات والمواد التعليمية .3
هااال تحتاااا  طريقاااة التااادريت إلاااى ماااواد وأدوات سااامعية أم بصااارية ؟ وهااال 
ساااتؤدي الحصاااة فااااي الفصااال أم المعمااال أم أي موقااااع  خااار، هااال المااااواد 

 .باألدوات والموادالمطلوبة متوفرة أم غير متوفرة وما إلى ذلك مما يتعل  
 :الفرد المتعلم .4

ومااا هااي خبراتااه . هاال هااو طفاال أم راشااد ومااا هااي قدراتااه ومااا حالااة أساارته 
السااابقة إلااى جاناا  الحالااة الصااحية النفسااية والبدنيااة وغياار ذلااك وأسااالي  

 .التعليم المفضلة له
 :التوقيت .5

سااء ؟ ما هو الوقت الذي تتم فيه عمليه التدريت ؟ هل فاي الصاباح أم الم
وما نو ية جداول الطالب الدراسية هل هي مكهفة أم تتيللهاا أوقاات للراحاة 
؟ ومااا نو يااة الحصاا  السااابقة لحصااة المعلاام؟ هاال هااي تربيااة بدنيااة أم 
في ياااء أو غيرهااا ؟ يجاا  وضااع ذلااك فااي الحساابان حيااث يمكاان للمعلاام أن 

 .يتعرف على ظروف طالبه ومدى استعدادهم لتلقي المادة الدراسية 
 
 :حجم الصف  .6

هاال هااو ماان الصاافوف الم دحمااة أم العاديااة ؟ حيااث يحاادد المعلاام الطريقااة 
المهلاااى لكااال ناااوس منهماااا إذ أن التااادريت فاااي الصااافوف الم دحماااة ييتلاااف 

 .من طرق في الصفوف قليلة العدد ةاختالفًا كليًا عن ما يمكن اتبا ي
قبال  هنالك كهير من الةروف والحااالت التاي يجا  أن يراعيهاا المعلام 

الاادخول فااي أي طريقااة تاادريت، حتااى يااتمكن ماان النجاااح الكاماال فااي بلااوغ 
يؤدي هذا االهتمام بطريقة التدريت إلى خارو  المعلام مان الاروتين . أهدافه
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والرتابااة، ويدفعااه ذلااك لالبتكااار والتجديااد، وهااو األماار المبتغااى ماان المعلاام 
 .الناجل 
الصاافات التااي إن نجاااح طريقااة التاادريت تحااددها بعااض المواصاافات و  

يجاا  أن تتااوافر فيهااا حيااث يسااتطيع المعلاام الحكاام بماادي بلوغااه لفهااداف 
 :الميط  لها، ونذكر على سبيل المهال ج ءًا منها في ما يلي

- :مواصفات الطريقة التدريسية الناجحة
 .أن تكون واضحة الهدف  .1
 .أن تتعامل مع مستوى تعليمي محدد  .2
 .ليمية أن تنوس فيها النشاطات التع .3
 .أن يتحصل منها المعلم على التغذية الراجعة .4
 .أن تتبلور فيها دوافع الطالب نحو المعرفة .5
 .أن تكس  الطالب مهارات متنوعة .6
 .أن تسهل عملية التفاعل بين المعلم والطال   .7
 .أن توصل الطالب للنتائج المرجوة بأقل جهد ووقت وكلفة .8
 .وميولهم ورةباتهم مواستعداداتهأن تناس  قدرات الطالب  .9
أن تعرض عليهم المعلومات بتسلسل منطقي من السهل إلاى الصاع   .11

 .ومن المألوف لغير المألوف
 .أن تساعد الطالب في توسيع  فاقهم وإعدادهم لتعلم جديد  .11
 .أن تساعد الطالب على الممارسة والتدري   .12
 .ومعالجة قصورهم أن تساعد الطالب في تقويم أخطائهم  .13
 . أن تمكن الطال  من استيدام معةم حواسه .14
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 :أنواس طرق التدريت
اساااتنادًا علاااى ماااا ذكرناااا مااان خصاااائ  لطااارق التااادريت واختالفهاااا  

وإمكانية تطويرها بما يساعد في بلوغ األهداف المرجوة، يمكننا تقسيم طارق 
 :التدريت وتبويبها كما يلي

 .على المعلم طريقة التدريت المعتمدة .1
 .طريقة التدريت التي يتفاعل فيها المعلم والمتعلم .2
 .طريقة التدريت الذاتية والمعتمدة على المتعلم .3
 .طريقة التدريت التجريبية بإشراف المعلم .4
سانتناول فاي مااا يلاي خصاائ  كاال طريقاة وماا تحويااه مان إيجابيااات  

ًَ فااي أداء  وساالبيات، حتااى نمكاان المعلاام ماان اإللمااام بهااا، لتكااون  لااه سااندًا
مهاااام وظيفتاااه، وتسااااعد فاااي دفعاااه إلاااى سااالم الترقاااي واالبتكاااار مااان خاااالل 

 .ممارسته للتدريت
  :أوالً 

 :طريقة التدريت المعتمدة على المعلم
فااي هااذه الطريقااة يكااون المعلاام هااو محااور العمليااة التعليميااة وهااو المصاادر 

متلقاي مسااتهدف الارئيت للمعلوماات وهااو منباع المعرفااة، والتلمياذ بموجبهااا 
 السترجاس، ومن أشكال هذه الطريقةللحفر وا
 :طريقة اإللقاء  .أ

هي طريقة تادريت مان جانا  واحاد، مهلاه مهال خطباة الجمعاة، أو اليطااب 
فيها يعرض المعلم مادته التعليمية مان غيار إشارال الطالا  فاي . السياسي 

بيارة، فهاي تتناسا  ماع الصافوف الك. ذلك، وهي طريقة محددة ب من معين 
أو مااا يعاارف بالصاافوف المكتةااة، وفااي زماان ضااي  ومحاادد كالحصااة فااي 
المرحلاااة الهانوياااة ، كماااا تمكااان المعلااام مااان تغطياااة جااا ء  كبيااار  مااان الماااادة 
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الدراساية، وتجعال مان المعلام ماهاًل يحتاذي باه فاي عملياة الاتعلم عان طرياا  
 :المحاباة، غير إنه توجد بعض السلبيات في هذه الطريقة نذكر منها

ًَ للتفاعل بين المعلم والمتعلم.1  .ال تتيل فرصًا
ال تسااااعد فاااي تنمياااة المساااتويات العقلياااة العلياااا كاااالتطبي  والتحليااال .2

 .والتركي  
 .تؤدي إلى إرهاق المعلم.3
 .ال تراعي الفروق الفردية بين الطالب .4
 .تسهل عملية انفالت المتعلمين أرناء اإللقاء .5
 . ش  التعليميةال تتيل مجااًل للمنا.6
 :المحاضرة  .ب

تشابه طريقة اإللقاء فهاي ال تتايل مجاااًل للنقااش أو الساؤال، إال بعاد نهاياة 
بمااا . المحاضاارة تعتباار هااذه الطريقااة اقتصااادية إذ أن إعاادادها قلياال الكلفااة 

اادم ألعااداد كبياارة، وبمحتااوي تدريسااي واسااع، وهااي تتاايل مجااااًل  يمكاان أن تق 
 .السترجاس أو االستذكار للتسجيل مما يساعد على ا

 :ومن سلبيات هذه الطريقة التدريسية ما يلي 
 .تعتمد على المعلم بالدرجة األولى  .1
 .ال تشد انتباه المستمع فترة طويلة من ال من  .2
 .ال تراعي الفروق الفردية بين الطالب  .3
 (.4)ال تتيل للمعلم فرص استيدام نشاطات تعليمية متنوعة .4
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فااي فلااك هااذين الشااكلين فهنااال طاارق الشاارح ، والقصااة وممااا ياادور 
بلها طرق تعتمد اعتمادًا كبيرًا على المعلم في . والوصف والعرض والتمهيل 
 .توصيل المعرفة للمتعلمين 

  :رانياً 
 : التفاعليةطريقة التدريت 

هااي الطريقااة التاااي تااتم فيهااا المسااااهمة ماان المعلاام والماااتعلم فااي العملياااة 
يتضااامنه مااان مناشااا  ومهاااام فاااي سااابيل بلاااوغ األهاااداف  التعليميااة بكااال ماااا

- :التعليمية، ومن أشكال هذه الطريقة 
- :المناقشة الصاية .أ

في هاذه الطريقاة يطارح المعلام ساؤااًل أو موضاوعًا أو مشاكلة ياتم مناقشاتها 
هذه الطريقة تسااعد الماتعلم علاى . وإبداء الرأي فيها من غير توجيه مسب 

لتعليمية، وتسااعده كهيارًا علاى فهام المحتاوى وزياادة االنغما  في العملية ا
المعرفة، وتصلل مهل هاذه الطريقاة للفصاول الصاغيرة قليلاة العادد، وتسااعد 
في رب  الطالب بعضهم ببعض كما أنها تنمي رقة الطالب بأنفسهم، وت كاي 

 :  فيهم روح التفكير، إال أن المأخذ عليها
المقارر لتوصايل الماادة التعليمياة  تستغرق وقتًا طاوياًل أبهار مان الوقات/ 1

 .للطالب
 .تتطل  إدارة فائقة للنقاش وال يتأتي ذلك إال بتدري  المعلم تدريبًا جيداً / 2

تتشاااابه هاااذه الطريقاااة ماااع طريقاااة المناقشاااة الجما ياااة والتاااي تاااؤدي فاااي 
م الطالب إلى مجمااوعات  الفصول ذات األعداد الكبيرة من الطالب حيث يقس 

، يتم النقاش داخل المجموعات ومن رم يطارح رئايت كال طالب  7 – 3من 
 .مجموعة ما توصلت إليه مجموعته كنتا  للمناقشة

 .هذه الطريقة تحتا  لوقت أطول وإلى إدارة سليمة كسابقتها
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 :ومن األشكال التي تنضوي تحت الطريقة التفاعلية
 .الطريقة الحوارية  .1
 .طريقة المشاريع .2
 .التعليم اليصوصي .3
 :الهاً ر

 :الطريقة المعتمدة على المتعلم
يكاون المااتعلم فاي هااذه الطريقااة هاو محااور العملياة التعليميااة ، علااى  

عكات الطريقاة المعتمادة علااى المعلام ، وفيهاا أيضااًا يصابل الماتعلم معتماادًا 
أبهر على اآللة أو البرمجة التعليمية التي تمكناه مان أن يعلام نفساه بنفساه 

علااايم الاااذاتي حياااث يصااابل المعلااام فيهاااا موجهاااًا وهاااي أقااارب إلاااى عملياااة الت
 .ومستشارًا فق 

تتاايل هااذه الطريقااة مباادأ الحريااة للمااتعلم فااي ساارعة تعلمااه ونوعيتهااا  
ووقتهاا، فهااي تراعااي الفااروق الفرديااة بااين الطااالب، كمااا أنهااا تتاايل الفاارص 
بكل أنواعها لكل الراغبين في التعلم، وفي المواد التي يرغبون تعلمها، ومان 

- :كال الميتلفة لهذه الطريقةاألش
 .الكتاب المبرمج .1
 .الحقيبة التعليمية المبرمجة .2
 .الحاسوب التعليمي .3
 .الدراسة المستقلة .4
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مهماا تعاددت طاارق التادريت فللمعلاام الادور الفاعال فااي بلاوغ أهااداف 
العملية التعليماة ساواء أن كاان بطريقاة مباشارة أو غيار مباشارة، مان خاالل 

رشاد ، ومن المالحر أن كل أشكال طارق التادريت التاي أشارنا اإلشراف واإل 
ناه مان أداء رساالته  إليها تتطل  معلمًا ذا دراية كاملاة، وتادري  متميا ، يمك 

أذًا فالطريقااة وحاادها ليساات كافيااة لبلااوغ األهااداف مااا لاام يتبعهااا . التعليميااة 
 .مويدعمها تدري  فاعل مبني على رةبة المعلم وانتمائه لمهنة التعلي

مااا ذكرناااه ، بعضااًا ماان طاارق التاادريت الكهياارة المجربااة والتااي أقنعاات  
بهياارًا مااان المعلمااين بجااادواها وهااي قاااد أصاابحت منطلقاااًا للتجديااد واالبتكاااار 
والتجرياا  فااي طاارق التاادريت وتقنياتااه، والتااي تهاادف إلااي توصاايل المااادة 
التعليميااة أو مااادة التاادريت بأفضاال الساابل وبأقاال جهااد وأقصاار وقاات وأقاال 

ونسبة للتطور المستمر في طرق وتقنياات التادريت، فقاد أصابل لكال . بلفة
معلاام طريقتااه الياصااة فااي توصاايل مااادة تيصصااه، مسااتندًا إلااى المبااادئ 

فإذا تحققناا مان . والمفابيم التربوية واألست العامة لطرائ  التدريت المهلى
ذلك فلن نستطيع حصر طارق التادريت المساتيدمة مان قبال المعلماين وقاد 

 .يكون ذلك من ضرب المستحيل
 :المعلم في داخل الصف

 :أساسيات
بااال يتطلااا  . دخاااول المعلااام للفصااال كااادخول المصااالى فاااي الصاااالة  

موجبااات وأساساايات وأن اختلفاات فااي محتواهااا إال أنهااا تتشااابه ماان ناحيااة 
فالمعلم عند دخوله الفصل يج  أن تتوافر له بعض مان الصافات . الجوهر 
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ليه أن يكون مهيمًا ذهنيًا ونفسيًا وجسديًا إلاى جانا  والتجهي ات ، فواج  ع
 (.إن توفر)اإللمام كراسة التحضير والكتاب المدرسي 

 .الوسيلة التعليمية التي تتناس  مع الدر  .ب
 .التباشير بألوانه الميتلفة أو بدائله .جا
المؤشر أو المسطرة الطويلة في حالة ضرورة استيدامها في الدر ،  .د

 .ياضيات أو الجغرافيا أو العلوم أو غيرها من الموادبدرو  الر 
مان المتوقاع أن تكاون بكال فصال سابورة رابتاة وهاي .)ماسل السابورة .ها

 (.التي تفرق مابين الحجرة العادية والفصل
لكااال مماااا ساااب  ذكاااره أهميتاااه الكبيااارة فاااي توصااايل الماااادة الدراساااية 

ي ساابيل تحقياا  للطالاا ، فعلااى المعلاام أن يتمسااك بااذلك كيطااوة أساسااية فاا
إليك ع ي ي المعلم في ماا يلاي نماوذ  تحضاير الماادة الدراساية . تعليم امهل

فااي كراسااة التحضااير والااذي نعتبااره ضاارورة وسااندًا للعلاام فااي أداء واجباتااه 
 :الدراسية
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 نموذ  مقترح لتحضير مادة دراسية
 

الااااااااااااااا من  التوقيت  الصف  الحصة  التاريأ  (يسميها )فرس المادة الدراسية 
 الكلي 

      (يسميه)عنوان الدر  
بعاد الفاراغ مان هاذا الادر  ينبغاي أن يكاون الطالا  قاادرًا علاى اإللماام بمااا 

 :يلي
 األهداف العامة  .1
 األهداف الياصة  .2

 الوسائل التعليمية   .3
 (تسمية الوسيلة)
 ..........:..............................................................أ
 :.......................................................................ب
 :....................................................................... جا
 سير الدر   .4

 : ويتوقع أن يكون كما يلي
 إلقاء التحية على الطالب  .أ
 :التمهيد .ب
الجلساااة الصاااحيحة للطاااالب، )للفصااال وذلاااك للتأبااد مااان النةاارة العاماااة / 1

، مسال ( التي أصبحت في والية اليرطوم ال تعني الكهير)اإلضاءة ، التهوية
السااابورة وتقسااايمها،  كتابااااة البساااملة والحصاااة والتاااااريأ كااال فاااي مكانااااه 

 (.الميصصة
 -:التمهيد للدر  /2
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ًَ نسبيًا إذا ما قورن بمحتو  (.أ)  .ى الدر أن يكون التمهيد قصيرًا
 .أن يكون ذو صلة بالدرو  السابقة والدر  الجديد (.ب)
 .وأن يستيل  جله من الطالب بمشاركتهم الفعالة  (. )
عاارض الاادر  بالطريقااة التااي ييتارهااا المعلاام والتااي تكااون مناساابة  .جا

 .ويشمل استيدام الوسائل التعليمية الميتلفة. لطالبه وقدراتهم 
 :سلول المعلم داخل الصف

وقااد تحلااي بكاال )  علااى المعلاام أن يراعااي مااايلى وهااو داخاال الفصاال يجاا
 (.صفات المعلم الكفء التي ذكرت سابقاً 

أو علوه حس   ةأن يستيدم صوته استيدمًا جيدًا في حاالت انيفاض .1
 .مقام الدر 

 .أن تكون حركته محدودة حتى ال ينشغل الطالب بها .2
دة، وال يكهار مان اإلشاارات أن تكون حركة األيادي أرنااء الشارح محادو  .3

الجانبيااة حتااى ال يشااتت انتباااه الطااالب، كمااا ال ينةاار خااار  الفصاال 
 .إرناء الشرح

أن يستيدم السبورة االستيدام األمهل، بان يقسامها تقسايما صاحيحا،  .4
رم كتابة المطلوب في موقعه منها، وان تكون مهاال للتحضاير النااجل 

 .للدر  بعد نهاية الحصة
بورة بالطريقااااة الصااااحية ماااان أعلااااى إلااااى أساااافل ولاااايت مساااال الساااا .5

 .بالجانبين
 .أن يواجه تالميذه عند الشرح أو السؤال أو أي نشا  مباشر .6
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عنااد الكتابااة علااى الساابورة يجاا  أن يبااف إلااى يمااين الساابورة حتااى  .7
يكشف اببر مساحة من سطل السبورة للتالميذ، أي أن يكاون وقوفاه 

 .جانبياً 
الساابورة يجاا  أن يتبااع الكتابااة التحاادث مااع طالبااه  عنااد الكتابااة علااى .8

 .حتى ال ينفلتوا من الدر  في حاالت الصمت
أن ال يولي ظهره للطالب بالقدر المستطاس وان يحاول مواجهتهم مان  .9

 .وقت آلخر وذلك بتوزيع نةراته عليهم أجمعين
توزياع الفارص علاى طالباه فاي جمياع األساملة وأنواعهاا فاي بداياة أو  .11

 .  أو نهاية الدر  بالقدر الممكنوس
أن يسااتيدم التباشااير الملااون عنااد الضاارورة، وفااي موقعااه المناساا   .11

 .حيث ال يحدث شرخا في تنسي  السبورة
أن يكون خطه واضحا مقروءا متحاشايا الكتاباة علاى األجا اء السافلى  .12

 .من السبورة
لجااذبهم نحااو أن ال يساة إلااى طالباه باال يساتيدم  بقريتااه التدريساية  .13

 .التعلم والمعرفة
 .أن يستيدم أسالي  التحفي  الناجحة .14
وأخيرا عليه أن يتوخى الدقة في توصيل المعلومة الصحيحة فاي مهال  .15

هذا ال مان الذي أصبحت المعرفة فيه كتابا مفتوحا لدى الجميع ومان 
 .بينهم طالبه في الفصل
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 :رانيا
 األسملة الصاية

رة الكافية في ترتي  حياة المعلم فاي داخال حجارة للموجه التربوي اليب
بيا  يساتيدم وقتاه فاي المفياد لطالباه ونفساه؟ ( بي  يد ر ؟)الدر ، أي 

بمااا أنااه يمكاان أن يقااوم بمساااعدة المعلاام فااي طريقااة تقااويم عملااه، ال ساايما 
فيما يي  التقويم اليومي داخل حجارة الادر ، والتقاويم النهاائي فاي نهاياة 

والاااذي ياااتميض فاااي االمتحاناااات بأنواعهاااا ، الصااااية ،  الفتااارة الدراساااية،
. امتحانات النقل، واالمتحان النهائي أو ما يعرف بامتحاان الشاهادة الهانوياة
ومااان ضااامن ماااا يقدماااه الموجاااه الترباااوي للمعلااام فاااي سااابيل دعااام العملياااة 

 . التعليمية التربوية، كياية تكوين وصياغة وإلقاء األسملة الصاية
الصااية أهمياة كبياره فاي تفعيال العملياة التعليمياة، إذ أنهاا لفسملة         

تساعد المعلم كهيرا  في بلوغ أهدافه، وتنفيذ خططه التعليمية، ذلاك بإلماماه 
التام بقدرات طالبه على اختالف مستوياتهم ومن رام اختياار طارق التادريت 
 المناسبة، وكياية عارض دروساه فاي قالا  المشااركة التاماة والتفاعال بيناه

 .وبين طالبه، مما يهرى العملية التعليمية كهيرا
ومان جانا   خار فهاي تجعال مان الطالا  شيصاا مشااركا ذو قاادرات        

فيصبل الطال  أبهار . متنامية، تدفع به إلى اإلبداس والتحصيل المعرفي الهر
تفاعال مع إقرانه، و يتحلى بروح التنافت منطلقًا إلى التعددياة والديمقراطياة 

 .علم في الت
تساعد االسمله الصاية على ضب  الصف، وتيل ا  الطاالب بااألخالق 
الحميدة والسلول االيجابي  اللذان يؤدياان إلاي ارتيااد ماوارد المعرفاة وزياادة 

 .التحصيل في سبيل الوصول إلى البيمة التعليمية المرغوبة
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  (  بلوم ) مستويات المعرفة لدى العالم    
سااملة الصاااية يجاارى فااي نطاااق مسااتويات يالحاار أن  إعااداد وطاارح األ

تصني  بلوم الستة، وقبل اليوض في تحديد أنواس األسملة الصاية وكياياة 
( بلااوم)إعاادادها وطرحهااا، رأينااا أن نلقااي نةاارة علااى مااا يعاارف بمسااتويات 

المعرفية الستة، والتي يمهلها الشكل الهرمي أدنااه وهاي تمتاد مان المساتوى 
 (. 6)ى األعلى رقم حتى المستو ( 1)األدنى رقم 

 
 
 

 يوضل تصني  بلوم المعرفي( 1)شكل 
 

 .                                                    التقويم(6  التركي  (5 التحليل  (4 التطبي  (3 االستيعاب (2 المعرفة(1
أدناهااا يوضاال هااذا الهاارم أن أعلااى مسااتويات المعرفااة هااو التقااويم، و 

المعرفة، ولكل من المستويات المذكورة كياية خاصة لصياغة األسملة، وبها 
يستطيع المعلم أن يتعرف على أهدافه أرنااء وبعاد نهاياة العملياة التعليمياة، 
وفيما يلي نورد بعضا من الكلمات التي يمكن بها صاياغة األساملة الياصاة 

 :بكل مستوى 
 (: التذكر)مستوى المعرفة  .1

6 

5 

4 

3 

2 

1 
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الطالااا  أن يقااادم دلااايال علاااى تاااذكره وذلاااك بمعرفاااة معلوماااات  وتاادعو
 .محددة

 يعرف       يكرر     يتذكر     يذكر     يصف
 يحدد       يكت        يحفر       ييتار   يسجل

 .....ماذا             من          أين 
 بم تبعد األبيض عن اليرطوم ؟:        مهال
وتدعو الطال  أن يترجم شكل أو :   (الفهم ) مستوى االستيعاب  .2

 ...صيغة إلى شكل أو صيغة أخرى بلغته الياصة 
 .اعد ما قاله الكات  بلغتك :  مهال 

 ..انةر إلي اليريطة أمامك وبين أهم روافد نهر النيل 
في هذه الحالة يبين الطال  المعنى االساسى للن ، رم يرب  العناصر مع 

 . التام لذلك الن بعضها و يصيغها من خالل فهمه 
في هذا المستوى يطب  الطال  ماتعلمه، ويستيدم :  مستوى التطبي  .3

 . المعلومات التي يعرفها
 :مهال 
 ابت  قصه قصيرة تحوي ماتعلمته من كلمات في األسبوس الماضي  (1
ارسم لوحة طبيعية استيدم فيها األلوان المناسبة التي تعلمتها  (2    
 . سابقا 

 :ت التي تستيدم لصياغة األسملة في هذا المستوى من الكلما
 يجه     يترجم   يستعمل     يشرح       يحل      

 .... يوضل    يفح       ييتبر       ييتار         يلون  
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تدعو الطال  أن يشي  ويج ئ المادة العلمية، : مستوى التحليل  .3
ة، مع عدم إغفال العالقة أو الموق  التعليمي، ويرده إلى مكوناته األساسي

 : مهال.التي ترب  بين هذه األج اء 
 ما خصائ  الماء العذب ؟ 
 ما ممي ات القطارات التجارية ؟

 :من الكلمات التي تستيدم لصياغة االسمله في هذا المستوى 
يحلل      يقارن       يسأل      يمي        يصف      يفسر     

 ....يقدر      ييتااار
وى التركي  تدعو الطال  أن ينةم ما ابتس  من معلومات، مست .4

 .  ويستيدمه في توليد نتائج جديدة مبنية على ما تعلمه ساَبقاَ 
 :مهال 
 .ابت  قصه قصيرة .1
 . فسر ظاهرة االزدحام المروري باليرطوم .2
 :من الكلمات التي تستيدم في صياغة األسملة في هذا المستوى        

ح    يؤلف     يرت      يحضر      يصوغ    يطور    يصمم     يقتر 
 ....يجمع ينةم

مستوى التقويم يدعو الطال  إلصدار حكم على شة ما من خالل  .5
 .عرض معين
 :مهال 
 ما الترتي  األمهل لهذه العناصر ؟ .1
 ؟" لماذا يعتبر هذا الفصل نموذجيا .2
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  :من الكلمات التي تستيدم لصياغة أسملة التقويم
ييتار    يقوم     يحكم       يرت     يدافع     يقرر    يبيت

 .... يسجل 
الستة التي ذكرناها يمكننا أن نقسم (  بلوم ) وتبعا لمستويات 

 :   األسملة الصاية حس  اإلطار المعرفي إلى مايلى 
 :األسملة التجميعية وتشمل  .1

 . األسملة المعرفية وهى المستوى األدنى .أ
 .لة االستيعاب وأسملة التطبي  ويمهالن المستوى األعلى أسم .ب

 االسمله ألتشعيبيه وتشمل .2
 .أسملة التحليل وتمهل المستوى األدنى  .أ
 .أسملة التركي  وأسملة التقويم وتمهالن المستوى األعلى  .ب
 :   يمكننا توضيل  ذلك في الشكل أدناه         

   
 هرم األسملة التجميعية و التشعيبية( 2)شكل 

   
ماان واقااع الهاارم المشااار إليااه أعاااله يمكننااا التوصاال إلااى أن األسااملة  

التجميعية و التشعيبية تنقسم إلى مستويات دنيا وأخرى عليا، والتي تتطلا  
أن ي عماال الطااالب تفكياارهم بطريقااه فاحصااة وناقاادة  مااع اسااتيدام المهااارات 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

األسملة 
 التشعيبية

األسملة 
 التجميعية
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ويالحاار فااي الهاارم أيضااا انااه يتناااول أربعااة . متعااون بهااا اللغويااة التااي يت
 :مستويات للتفكير كما يلي 

االساامله التجميعيااة ذات المسااتوى األدنااى ويسااتيدم :المسااتوى األول  
فيهااا الطالاا  التفكياار االسااتنتاجى وهااى تنصاا  فااي مجااال تااذكر المعلومااات 

ألمهلااة واسااتةهارها وهااو مايناااظر مسااتوى المعرفااة فااي تصااني  بلااوم وماان ا
د , مي   , ع رف : التي يتطلبها هذا النوس من السلول  اجا  باال , اسرد ,عد 

 . أو نعم 
األسملة التجميعية ذات المستوى األعلى و في هذا : المستوى الهاني  

المساااتوى يسااااعد المعلااام الطاااالب علاااى تجااااوز مرحلاااة التاااذكر المطلاااوب 
تطبيقاا عملياا  مان ويشجعهم علاى فهمهاا باساتيدام عقاولهم والتاي تتطلا  

ويتطل  مهل هذا السلول تفكير أبهار مان , الطالب للمعلومات التي تعلموها 
 . المستوى األول وهو يناظر مستوى االستيعاب والتطبي  في تصني  بلوم 

 :مهال 
 : وضل العالقة بين الكلمات االتيه  .أ
 . أعطى مهاال للعمل الجماعي في المدرسة  .ب
يتطلا  _ السمله التشاعيبية ذات المساتوى األدناى ا: المستوى الهالث  

هااذا النااوس ماان األسااملة ماان الطالاا  أن يفكاار فااي المعلومااات تفكياارا ناقاادا 
ويناااظر ذلااك . بتحلياال المعلومااات البتشاااف األسااباب والعلاال وإيجاااد األدلااة 

 . في تصني  بلوم ( التحليل ) مستوى 
 :مهال 
 . بطرق كيميائيه معقده التجربة توضل أن المحاليل ال تفصل إال  
االساامله ألتشااعيبيه ذات المسااتوى األعلااى تتطلاا  :  المسااتوى الرابااع  

مااان الطالااا  أن يفكااار تفكيااارا عميقاااا مااادعما باااالتنبؤ والتحليااال للمشاااكالت، 
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ويصدر الحكم على األفكار والمعلومات واألفعال، ويمهل هذا المساتوى أعلاى 
فااي (  التركياا  والتقااويم ) ى مسااتوى ماان التفكياار الناقااد، وهااو يناااظر مسااتو 

 .تصني  بلوم 
 :مهال 

 :استيدم الكلمات االتيه في األسملة 
ماا العناوان الجياد لهاذه . طاور , صامم , رك  , توقع , اطرح حلوال , تنبأ  

 القصة ؟ 
نيلاا  ماان توضاايحنا للمسااتويات االربعااه انفااة الااذكر أنهااا تتطاااب   

، وهااي (1) ي الشاكل رقام والمساتوى المعرفاي فاي تصاني  بلاوم الموضال فا
تباارز مسااتويات التفكياار لاادى الطااالب، وكيايااة صااياغة األسااملة الصاااية، 

 . والتي سنتناولها الحقا
 :مابية االسمله الصاية 
 :أسملة تقويم قبلي 

تطاارح مهاال هااذه األسااملة ليتعاارف المعلاام علااى قاادرات طالبااه، وماادى 
، كما انه يتوصل مشاركتهم ومستوى تفكيرهم في مواضيع الدرو  الجديدة 

إلى مدى فهم الطاالب للمعلوماات الساابقة والاتمكن منهاا فاي حاال الادرو  
المتقدماااة المبنيااااة والمرتبطاااة بمعااااارف سااااابقة ، وبهاااا يسااااتطيع أن يمهااااد 
لموضوس الدر  الجديد وربطه بالدرو  السابقة ، عرف مهل هذا النوس من 

 .األسملة بالقصر واالختصار 
 :أسملة استنباطية 
أرناء سير الدر  لمساعدة الطالب في المشااركة والتفاعال ماع  تطرح

المعلم، وإباداء أرائهام وهاى غالباا ماا تكاون مباشارة وواضاحة وال تيار  عان 
 (.قليلة العدد تطرح من وقت ألخر.) مضمون الدر  القائم 
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 : أسملة تنشيطية 
تطارح  مهال هاذه األساملة لتفعياال دور الطاالب فاي الادر  فاي  جااذب 

ه والمشاركة والمناقشة وتساعد في بث الحيوية والنشاا  باين الطاالب االنتبا
 .مما يساعد في إرراء العملية التربوية بصوره اببر

 : أسملة تقويمية
 :          تطرح في نهاية الدر  وتنقسم إلى قسمين 

يقاوم الطاالب باإلجاباة عليهاا شافهيَا أو : أسملة تطرح داخل الفصال   .1
المعلم على مدى صحة اإلجابة عليها، وتعتبار مؤشارَا تحريريَا، يؤم ن 

 .لمدى فهم الطالب للدر  وإلمامهم بمحتواه
مهل أسملة الواج  المن لي وتتم اإلجابة عليها خار  : أسملة خارجية  .2

الفصل، ومن رم يقوم المعلم بفحصها ويشير فيها إلى مواطن الصحة 
 .واليطأ، مما يساعد في تعديل سير المعلومة

 وهي أسملة تتعل  بالتقويم البعدي: أسملة بعدية .3
  :صياغة األسملة الصاية

يالقى المعلمون عنتا كبيرا فاي صاياغة األساملة الصااية، إذ أن علاى  
المعلااام اختياااار الساااؤال الساااليم، رابطاااا  ذلاااك بالماااادة الدراساااية ومساااتويات 

لطالباه، وماا وقدرات الطالب، والةروف الياصة والعامة الداخلية واليارجية 
يتعل  بذلك مان رقافاة وعاادات وتقالياد المجتماع مان حولاه، كماا اناه يعاانى 
من عنت  خر وهو كياياة طارح هاذه االسامله علاى الطاالب، وهاي قاد تكاون 
أصع  بكهير من صياغتها خاصة على المعلمين حاديهي التعياين فاي مهناة 

 . التدريت 
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لمعلام فاي صاياغة فيما يلي نوج  بعضاا مان التوصايات لمسااعدة ا   
 : األسملة الصاية 

 .أن يكون السؤال واضحاً  .1
 .أن يكون السؤال ميتصراً  .2
 .أن يكون السؤال مباشراَ  .3
 .أن يحتوى السؤال على معلومة واحدة .4
 .أن تكون لغة السؤال سهلة .5
 .أن اليصاغ السؤال بلغة الكتاب  .6
 .لدر أن يكون هادفَا يساعد في بلوغ احد أهداف ا  .7
 .أن تكون األسملة منطبية و مسلسلة  .8
 .أن يكون السؤال مهيرًا للتفكير  .9
ماذا؟ لماذا ؟ كي  ؟ أين ؟ وهى أسملة : تبدأ األسملة عادة ب  .11

 .مفتوحة ذات إجابات متعددة
تحاِشي األسملة التي تتم إجابتها بال أو نعم و تعرف باألسملة  .11

 .المغلقة
 .عقل الطال  يول د أفكارَا خاصة به أن يجعل السؤال .12
يساعد ذلك في الوصول لعجابة _ ضع الجواب أوال رم السؤال   .13

 .المرغوبة
 :طرح األسملة الصاية

يالحاار أن كهياارا ماان المعلمااين يسااتيدمون أساالوب األسااملة الصاااية 
المباشرة أرناء عرض دروسهم أمام طالبهم، وهى تتفاوت من الساهولة إلاى 

إال أنهااا فااي مجملهااا أسااملة روتينيااه يقاادمها المعلمااون لترساايأ الصااعوبة، 
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المعرفااة لاادى طالبهاام، أو جمااع المعلوماااات ماانهم إلرااراء العمليااة التربوياااة 
 .وتحسين سير الدر  

عادة ما يتكون السؤال من جملة لغوية تطرح في صيغة االستفهام 
ية موضوس أو مدلوالته وذلك في سبيل تسهيل وصول الطالب المادة التعليم

 .الدر 
 :ويهدف المعلم في األسا  من طرح مهل هذه األسملة لآلتي 

تشجيع الطالب إلعمال تفكيرهم وجرهم للبحث، وترتي  وتجميع  .1
 .وتنشي  أفكارهم في سبيل الوصول للمعرفة المطلوبة

تشجيع الطالب على التفاعل في ما بينهم، وذلك بإبراز أوجه التفكير  .2
 .دور حول الموضوس المطروحالناقد في ما ي

 : تقنيات طرح األسملة الصاية
إن  تقنيات وفن طرح األساملة الصااية لاه أهمياة كبيارة فاي تحساين و   

أداء وسير الدر ، كما انه يؤدى إلى تفاعل الطالب مع المعلم وماع الماادة 
وقاااد تاااؤدى طريقاااة طااارح األساااملة، إذا لااام تاااراس فيهاااا األساااالي  . التعليمياااة
الجيدة، إلى إبراز أوجه سلبيات عديدة قاد تاؤدى إلاى إخفااق المعلام  التربوية

في تحقي  خططه التربوية فاي تقاديم دروساه لطالباه، وقاد ال يجناي الطاالب 
عليه كاان للتقنياات الجيادة . بل ما هو ميط  له للتحصيل العلمي والفكري 

 . األرر الفاعل في طرح االسمله الصاية 
األساالي  والمقترحاات التربوياة بغارض طارح نورد فيما يلي بعضا مان   

 :  االسمله وتوجيهها
 .أسملة ضمن التحضير اليومي قبل دخول الصف ( 8-6)ابت   .1
 . اطرح السؤال بشكل مبس  .2

 .اطرح السؤال بشكل مباشر .3
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رواني لتلقى اإلجابة وذلك  5-3اطرح السؤال لجميع الطالب وانتةر  .4
 . ر وترتي  األداءإلعطاء الطالب فرصه للتفكي

 . اسأل احد الطالب لعجابة حتى تتجن  العشوائية .5

وزس فرصة اإلجابة بالشكل الذي يؤدي إلي إشرال اببر عدد من  .6
 . الطالب

 .أن تتناس  األسملة وقدرات الطالب على اختالف مستوياتهم .7
اطرح السؤال األول بحيث يكون متعلقا بأبهر شة واضل في المشكلة  .8
 .لمبحورةا
يفضل أن يكون السؤال المطروح من معلومات سابقة معروفة عن  .9

 .المشكلة تحت البحث
اسأل اببر عدد ممكن من االسمله المتعلقة بالعمليات التفكيرية  .11

الحر ,لي  , قارن :  واإلبدا ية واستفد من الكلمات المفتاحية مهل
 ....  طب  , برر,,حلل , فسر , 

 بأسالي  ميتلفة إضافة إلى ماذا ؟ كي  ؟ لماذا ؟ اطرح أسملة  .11
 . اطرح أسملة محددة وتحاشى التعميم .12
 . أن يكون السؤال المطروح مرتبا منطبيا وواضحاً  .13
 . التدر  في انتقال األسملة من المستوى األدنى إلى المستوى األعلى .14
 .ف أن يعمل السؤال على زيادة مشاركة التالميذ داخل الص .15
 : ول يادة المشاركة يمكن البيام بما يلي  
 .توجيه سؤال واحد إلي عدد من الطالب .أ
إعادة توجيه السؤال عند عدم اإلجابة عليه، أو عند تلقى اإلجابة . ب

 .غير الصحيحة 
 .حدد اسم الطال  قبل توجيه السؤال إليه .جا



 

566 
 

 .ذي سيجي لطالب واختيار الطال  الأطرح السؤال رم النةر إلى ا. د 
 . تيصي  سؤال لكل طال  لضمان مشاركة جميع الطالب. ها 
 .اطرح السؤال على هيمة سؤال . و 
 . تجن  األسملة التي تبدو كجملة تصريحية تقريرية . ز 
 . تجن  تكرار السؤال نفسه عدة مرات في نفت الوقت. ح 
 .تأبد أن اإلجابة على األسملة مسموعة من جميع الطالب.   
تجن  تكرار أسملة الطالب ما لم يكن السؤال غير مسموس من  .16
 . األصل
 (ال ) أو ( نعم ) تجن  االسمله التي تكون إجابتها  .17
 .األسملة المغلقة التي لها إجابة واحدة فق  *  
 .االسمله الغامضة أو غير المحددة *  
 .مجموعة األسملة المتالحقة التي تشتت االنتباه *  
ة التي تتعل  بمعلومات متقدمة يعج  الطال  عن األسمل *  

 .اإلجابة عليها
 : األسملة التي تلح  الصفات البشرية لغير العاقل مهل  .ي  

 ترل النواة ؟  تلماذا تحاول االلكترونا   - 
 بي  تشعر االميبا ؟   - 

 لماذا يبحث الماء عن مستواه ؟   - 

قبل تحديد الطال  الذي رواني بعد طرح السؤال  5ا3انتةر مدة  .18
- :سيجي ، وينتج من مهل هذا االنتةار 

 . يجي  الطالب بأجوبة أطول وأبمل .أ

 .تحدث زيادة في التفكير التاملى واإلبداعي .ب
 . ترداد مشاركة الطالب بطيمى التعليم .جا
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االسمله التي تطرح قليله لكنها تهير تفكير الطالب بصوره  .د
 .اببر
 . عددا اببر من االستدالالت العلمية المعقولةيقدم الطالب  .ها

 . يتلقى المعلم إجابات أبهر مرونة .و

ي داد عدد اإلجابات المالئمة من طالب لم تطل  منهم  .ز
 . اإلجابة

 . يقل عدم القدرة على اإلجابة .ح

 . ت داد رقة الطالب بأنفسهم . 

 . يقلل التعليم المتمحور حول المعلم .ي

 . يم الذي يتمحور حول الطال ي داد التعل .ل

 . ي داد عدد األسملة التي يطرحها الطالب .ل

 . ي داد تنوس اإلجابات .م

 . ي داد رد الطالب على بعضهم .ن

 .تقل مشكالت االنضبا  في الصف . 
 

 سمله الصاية؟ ماذا يجنى المعلم من طرح اال
 .جذب إنتباة وإرارة الطالب للدر  (1
 .ب في مجريات الدر تفعيل مشاركة الطال  (2
 .مراجعة المادة التعليمية السابقة لموضوس الدر  الحالي (3
معرفاااة قااادرات الطاااالب ومااادى اساااتعدادهم لتلقاااى المهماااة التعليمياااة  (4

 .الجديدة، والتي يساعد المعلم في تنميتها 
تحديد الطاالب الاذين يمتلكاون معلوماات و خبارات ساابقه عان الماادة  (5

 .لدر التعليمية موضوس ا
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 .دعم إسهام الطالب كمجموعه وأفراد داخل قاعة الدر  (6
 .مراعاة ضب  سلول الطالب ارنا تقديم األسملة واإلجابات عليها (7
 .دفع الطالب لعبداس واليل  من خالل مشاركاتهم (8
 .العمل على زيادة تعلم الطالب بطريقة تفاعلية  (9
 .زرس بذور الهقة في نفو  الطالب (11
 .عويد الطالب على الجرأة والشجاعة، وإبعادهم عن اليوف والترددت (11
 .اليرو  بالطالب من مواطن الحفر واالسترجاس (12
 .إذكاء روح التعاون والمشاركة بين المعلم والطالب أنفسهم (13
 .تمكن المعلم من تقويم طالبه بسهولة وكفاءة (14
بهم للمعاارف القبلياة توضيل الفروق الفردية بين الطالب ومدى امتال  (15

 .واآلنية أرناء المناقشة
استشاارة المعلاام وذلااك بمعرفااة طالبااه ممااا يساااعده فااي وضااع خططااه  (16

التدريسااية واختيااار طاارق التاادريت المناساابة المتماشااية مااع طالبااه 
 . مستببال
  الطالب من طرح األسملة الصاية؟ ماذا يجنى 

 .ين تعلم الطالب أسلوب االستماس آلراء اآلخر  (1
 .إلمام الطالب بنسبة ما عرفوه في المادة التي درسوها (2
 .التعود على أسلوب المشاركة و النقاش  (3
 .معرفتهم ألنفسهم من ناحية القوة والضعف (4
 .ت داد دافعية الطالب وي داد اهتمامهم للتعلم (5
 .تحسين سلول الطالب اإليجابي (6
 .ة و العمل بهاابتساب معاني التعددية و الديمقراطي (7
 .يعمل الطال  على التطلع المعرفي السليم لينال رضاء اقرأنه  (8
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 .خل  روح التنافت بين الطالب (9
 .تطلع الطالب إلرضاء معلميهم (11
 .تيل  الطالب من الصمت واالنطوائية (11
 .تنمية التفكير المستمر (12
 .تنمية روح البحث واالستكشاف في الطالب (13
 .دة على االستذكار والتحصيلالمساع (14

 التقويم 
هنالك بعض أسملة التقويم التي يمكن أن يطرحهاا المعلام علاى نفساه   
تتطلا  . ، وذلك بعد إبمال طرح األسملة الصااية علاى الطاالب (تقويم ذاتي)

هااذه  األسااملة األمانااة والصاادق فااي اإلجابااة عليهااا ألنهااا تااأتى فااي مرحلااة 
ييا  إعاداده وطرحاه لفساملة الصااية، وباذلك  التقويم ألداء المعلم فاي ماا

يير  المعلام بالسالبيات التاي تتطلا  التعاديل أو التعبيار، وكاذلك االيجابياات 
 . التي يعمل المعلم إبقائها وتطويرها

 : من هذه االسمله مايلى 

هاال وفاارت جااوا غياار مرعاا  وشااجعت الطااالب علااى طاارح اى  (1  
 سؤال ييطر ببالهم ؟ 

و المناساا  الااذي يشااجع الطااالب علااى اإلدالء هاال وفاارت الجاا (2  
 بآرائهم وإجاباتهم ؟ 

 هل كنت فعاال كطارح جيد لفسملة ؟ (3  

 هل أرشدت الطالب إلى كياية طرح األسملة ؟ (4  

 هل توصلت إلى معرفة قدرات طالبك ؟ (5  

هاال نجحاات فااي ضااب  الفصاال إرناااء وبعااد طاارح األسااملة وتلقااى  (6  
 اإلجابات من الطالب ؟



 

571 
 

هال تساتطيع أن تاادرب نفساك بنفساك علاى إعااداد : ساؤال أخيار (7  
 وطرح األسملة الصاية نتيجة تجاربك السابقة في هذا المضمار ؟

فاااي ساااابيل تطااااوير أداء المعلاااام فااااي ماااا يتعلاااا  باألسااااملة الصاااااية نتقاااادم 
 :بالمقترحات االتيه 

 .ااحترم أسملة الطالب وال ترفضه .1
 . ة للسؤالحاول إظهار البيمة الحبيبي .2
 . أشرل الطالب في اإلجابة على السؤال إذا كان ذا فائدة عامة .3
 . إذا كان السؤال ذا فائدة خاصة يمكنك اإلجابة عنه في وقت خاص .4
 . ال تحاول اإلجابة على سؤال دون التأبد من اإلجابة .5
إذا تعذرت اإلجابة عان ساؤال معاين فاأع  نفساك وطالباك فرصاة ياوم  .6

 .للحصول على اإلجابة الصحيحةأو أبهر 
 .عليك تنمية حصيلتك المعرفية والعلمية .7
 . عليك بالهقة بنفسك وسعة الصدر .8
 . إبداء روح التعاون التام والمشاركة الفاعلة مع طالبك .9
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  :رالها
  الوسائل التعليمية

 

- :نبذة تارييية
يياا حتاى نارب  باين فيما يلي نتنااول اساتيدام الوساائل التعليمياة تاري 

 .الماضي والحاضر في نو يه وكياية استيدامها
إن أول مااان استاااايدم الوسائاااال التعليمياااة البصاااارية مااان العااارب هاااو  .1

فكااان يياار  بتالميااذه إلااى بركااة ( م1139-965)الحساان اباان الهيااهم 
ماااء مجاااورة فيغاار  فيهااا قصاابة ليوضاال لهاام بالمشاااهدة المباشاارة 

ويالحاار أن الحساان باان . لضااوء فااي الماااءالواقعيااة نةريااة انكسااار ا
الهيهم استيدم اإلمكانات المتاحة في خل  وسيلة فعالة ساعدته كهيرا 

 .في توصيل المعلومة عمليا إلى تالميذه
 – 1199)قام بعاض العلمااء أمهاال أباو عباد هللا اإلدريساي الحماوري  .2

برساام خاارائ  جغرافيااة بلغاات الساابعين خريطااة توضاال مواقااع ( م1116
 .بلدان الميتلفةال
المعلماااين فاااي ( م1416 -1332)أوصاااى عباااد الااارحمن بااان خلااادون  .3

تعلايم الماادة الجدياادة باالعتمااد علااى األمهلاة ألحيااه لتعاين المتعلمااين 
 .على اإلدرال والفهم الصحيحين

وتبااع هااؤالء العلماااء فااي مناااهجهم كهياار ماان العلماااء الغااربيين الااذين  .4
يميااة، والمشاااهدة الحيااة، لمااا ياادر  أوصااوا باسااتيدام الوسااائل التعل

الطالب من غير االعتماد على الحفر، أو التسميع، ومن أمهال أولمك 
 –هولناااااادا ، وكومينيااااااو   –اساااااابانيا ، وايرازمااااااو   –بونتبااااااال ) 

وغياارهم (. ايطاليااا –فرنسااا ، و منشااوري  –تشيكوساالوفابيا، وروسااو 
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لوساااائل الكهياار مااان الااذين كاااان لهااام الفضاال فاااي ابتشاااف وتطاااوير ا
 .التعليمية

م ظهارت مادار  المتااحف فاي أمريكاا، وهاي جااءت 1918وفاي عاام  
المرئااي، وهااو يعتماد علااى المعااارض المتنقلااة وتوزيااع  –بماا يعاارف بااالتعليم 

 .الصور واألفالم والرسومات واللوحات ووسائل تعليمية أخرى 
/ ساامعية ) تاام طبااع أول كتااالو  لففااالم التعليميااة  1911فااي عااام  *
 (.يةبصر 
ظهرت الوسائل السمعية مهل ( م1918 – 1914) في ما بين عامي  *

وراجاات رواجااا عةيمااا فااي . الراديااو والساامعية البصاارية مهاال السااينما
استيدامها بواسطة المعلمين والترباويين فاي ساباق لمحاو األمياة بعاد 

 .الحرب العالمية األولى
الوساااائل، تطاااورت ( م1945 -1939) بعااد الحااارب العالمياااة الهانياااة  *

) الساااامعية / والمرئيااااة( الراديااااو) فاسااااتيدمت اإلذاعااااة المسااااموعة 
 .وكان لها دور تعليمي مشهود( التلفاز

في االربعينيات من القارن السااب  تام ابتشااف الحاساوب، الاذي كاان  *
 .له الفضل األببر في تطوير الحياة المعرفية

تصااال ماان القاارن الساااب  أيضااا تطااورت وسااائل اال  تفااي اليمسااينيا *
 .تطورا كبيرا حيث  ترك ت على الوسائل السمعية البصرية

/ من القرن الساب  أيضا تم تطاوير الوساائل السامعية  تفي الستينيا *
البصارية ليحال محلهاا تصاميم الوساائل واساتيدامها، والتاي يمكاان أن 

 .تضب  العملية التعليمية بصورة أبهر فاعلية
 

 :لوسائل التعليميةتسمية ا
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 :  عليها االسم على حس  ما تؤديه من أغراض مهالً بان يطل 
 : الوسيلة البصرية

تعتمااد علااى العااين وتهماال ببيااة الحااوا  إال انااه فااي ذلااك الوقاات ماان 
 .استيدامها كانت العين هي الحاسة األولى في االستفادة منها

 :الوسيلة السمعية
وساايلة تعتباار األذن هااي المسااتيدم األول لهااا مهملااة ببيااة الحااوا  

 .ألخرى، السمع الذوق والبصر والحت والعقل والشما
 :الوسيلة السمعية البصرية

. اهتمااات بحاساااتي السااامع والبصااار فقااا  دون غيرهماااا مااان الحاااوا 
ونسبة لهذا االختالف في التسميات فقاد اتفا  العلمااء علاى هاذا المصاطلل 

هااااي وسااااائل تعااااين الاااادار  علااااى ابتساااااب المعااااارف )للوسااااائل التعليمااااة 
 .وبذلك تكون قد شملت كل الحوا  لدى المتعلم (والمهارات

 :هنالك أنواس أخرى ميتلفة من الوسائل التعليمية نذكر منها
وهاي التاي تارب  الطالا  بماا يحاي  باه مباشارًة ،وهاي : الوسائل الحية .أ

 .التي تأخذ موقعها الطبيعي في المحتوى التعليمي المطروح
د فااي المحتااوى بطريقااة وهااي التااي تمهاال المشااهد الااوار : المجساامات .ب

 .مشابهة له تماماً 
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 تكنولوجيا التعليم                        
 

أطلاا  هااذا االساام علااى الوسااائل التعليميااة عناادما اتسااعت وتطااورت 
الوساائل التعليميااة، وتطااور اساتيدامها فااي غياار مجااالت التعلاايم، ممااا أدى 

ا ، ولاايت للمعلمااين إلااى اختاا ال الوقاات فااي التعلاايم والااتعلم لاادى كافااة الناا
ومجااالت التعلاايم وحسا ، فقااد اقبال الجميااع علاى اسااتيدامها فاي الحصااول 

الاادوائر التلف يونيااة المغلقااة : علااى المعلومااة ومقتنيااات البحااث العلمااي، مهاال
واإلذاعاة المدرساية، وهااو إشاارة إلااى دور اآللاة فاي تطااوير العملياة التربويااة 

 .والتعليمية
سااامها تسااااعد المعلااام فاااي تااادريت مقااارر ماااا الوساايلة التعليمياااة كماااا هاااو أ

 :ونالحر فيها األتي
إن الوسيلة التعليمية ال تؤدي العمال كاامال، الن هنالاك جوانا  أخارى  .1

 .من العملية التعليمية تتولى تنفيذها عناصر أخرى منها المعلم مهالً 
يج  أن تحق  الوسيلة التعليمية الغرض الاذي اساتيدمت مان اجلاه،  .2

 .قوم به الوسيلة التعليمية يتم على الوجه األبملأي أن ما ت
 

من المتابعات الفعالة التي ينتهجهاا الموجاه الترباوي فاي سابيل ترقياة 
أداء المعلم وما سينطبع ايجابيا على العملية التعليمياة ، اساتيدام الوساائل 

ذلك الن التربية الحديهة تسعى لت ويد الطالب بااليبرات . التعليمية المتاحة 
لمهااارات فااي صااورة ايجابيااة، ممااا تيلفااه ماان رسااوخ للمعااارف فااي ذهاان وا

المتلقي، وهو ماا أدى إلاى االهتماام بالوسايلة التعليمياة، التاي أصابحت مان 
أهااام أركاااان العملياااة التعليمياااة التربوياااة، إذ أنهاااا تعطاااي لكااال خبااارة معيناااة 
مفهومهاااا الصاااحيل الواضااال فاااي ذهااان الطالااا ، وذلاااك بتعريفهاااا للحبيقاااة 
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قساامت الوسااائل التعليميااة إلااى . ها لمااا يتلقاااه الطالاا  ماان معااارفوتعضاايد
  -:أنواس رالرة هي

 . وسائل بصرية .أ
 . وسائل سمعية .ب
 . وسائل سمعية بصرية .جا

لكااال نااااوس ماااان أناااواس الوسااااائل المااااذكورة دوره الفعاااال فااااي العمليااااة  
وى التعليمية، وغالبا ما يستيدمه المعلم حس  رويته فيما يتماشى مع محتا

فقد يقتصر استيدام المعلم لوسيلة بصرية واحدة . المادة الدراسية بين يديه
أو أبهر في توصيل محتاوى محادد للطالا ، وقاد يساتيدم وسايلة سامعية أو 

بصاارية فااي مقااام  خاار، حساا  مااا يااراه مناساابًا لتوصاايل وتهبياات / ساامعية
 .المعارف بذهن الطال 
- :تعري  الوسيلة التعليمية

- :لوسيلة التعليمية كما يلييمكن أن نعرف ا
هااي أداة أو مااادة يسااتيدمها الطالاا  فااي عمليااة الااتعلم، وابتساااب ) .1

اليبااارات وإدرال المباااادئ وتطاااوير ماااا يكتسااا  مااان معاااارف بنجااااح، 
ويساااتيدمها المعلااام فاااي الوصاااول بطالباااه باااأنجع األساااالي  واحااادث 
الطااارق، بطالباااه إلاااى الحبيقاااة العلمياااة المساااتيدمة بسااارعة و اقااال 

 (.لفةتك
 ماجدة السيد عبيد                                            

مواد وأدوات تقنية، مالئمة للمواقا  التعليمياة الميتلفاة، يساتيدمها ) .2
المعلم والمتعلم بيبرة ومهارة لتحسين عملية التعليم والتعلم، كما أنها 
رل، تساااعد فااي نقااال المعاااني وتوضاايل األفكاااار وتهبياات عملياااة االدا
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وزيااادة خباارات الطااالب ومهاااراتهم وتنميااة اتجاهاااتهم فااي جااو مشااوق 
 (. ورةبة أبيدة نحو تعلم أفضل

 بشاير الكالوب                                                          
عنصااار مااان عناصااار نةاااام شاااامل لتحقيااا  أهاااداف الااادر  وحااال ) .3

 (.المشكالت التعليمية في موق  تعليمي معين
 لطبجيا

 (.استيدام أشياء باإلضافة إلى اللغة لتوضيل األفكار والمدلوالت)  .4
 فتل الباااب عبد الحليم

مااواد ال تعتمااد أساسااا علااى القااراءة واسااتيدام األلفاااظ والرمااوز لنقاال ) .5
معانيها، بال هاي ماواد يمكان بواساطتها زياادة جاودة التادريت وت وياد 

 (.التالميذ بيبرات باقية األرر
E.DATE  

ويمكن أن نقول أن الوسيلة التعليمية هاي كال أداة يساتيدمها المعلام 
لتحسين العملية التعليمية وتوضيل مدلوالت ألفاظه وشرح أفكاره، أو تادري  
طالبه على مهارة ما، أو تنمية اتجاه معاين ينتقال فيهاا المعلام مان اللفةياة 

ات إلاى العملياة والطال  مان التلقاي المباشار إلاى تطاوير المهاارات واالتجاها
 . المعملية في مادة اإلحياء أو العلوم بصفة عامة

ويالحر في الحق  المتتالية إلى التطور الملحوظ الاذي سااد الوساائل  
التعليمية حتى وصل به المطاف إلى ما نشاهده اليوم من وساائل الكترونياة 

 .متقدمة
- :أهمية الوسائل التعليمية

ب موضوس الدر  إلى الواق .1  .عيةتقر 
 .تجعل المتعلم أبهر استعدادا للتعلم .2
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 .تساعد في تنويع اليبرات وذلك باإلشرال مع جميع الحوا  .3
 .تساعد المتعلم على فهم األلفاظ .4
وا بما هو جديد .5  .تساعد المتعلمين في تعديل اليبرات السابقة كلما مر 
 .تساعد المتعلم في تنمية قدراته وابتساب اليبرة .6
ياااع أساااالي  التع يااا  كالتغذياااة الراجعاااة ماااهال فاااي معرفاااة الصاااواب تنو  .7

 .واليطأ
 .معالجة الفروق الفردية بتقديم مهيرات ميتلفة تهير انتباه المتعلم .8
 .تؤدي إلى ترتي  األفكار وتسلسلها لدى المتعلم مهل األفالم .9
تاااؤدي إلاااى تعاااديل السااالول وتعاااديل االتجاهاااات مهااال إتبااااس العاااادات  .11
 .يحةالصح

  أهميتاها للمعلم
 .تساعد على رفع درجة كفاية المعلم المهنية .1
 .تغيير دور المعلم من ناقل للمعلومات لميط  ومنفذ ومقدم .2
 .تساعد المعلم على حسن عرض المادة وتقويمها والتحكم فيها .3
 .تمكن المعلم من استهالل كل الوقت المتاح بشكل أفضل .4
 .لمعلم في التحضير و السردتوفر الوقت والجهد ل .5
 .تساعد المعلم في إرارة الدافعية لدى المتعلمين .6
وذلاك بتوضايل  -تساعد المعلم في التغل  على حدود ال مان والمكان .7

 .أشياء في الماضي وفي أمكنه غير الفصل
 أهميتها للمتعلم

 .تنمي في المتعلم ح  االستطالس .1
علم، وباين المتعلماين أنفساهم، وخاصاة تقوي العالقة بين المعلم والمات .2

 .فهي توسع مجاالت اليبرات للمتعلم. إذا استيدمها المعلم بكفاءة
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 .تعالج اللفةية والتجريد، وت يد من حصيلة المتعلمين في األلفاظ .3
 .تسهم في تكوين اتجاهات مرغوب فيها .4
تشااااجع المااااتعلم علااااى المشاااااركة والتفاعاااال مااااع المواقاااا  الصاااااية  .5
 .تلفةالمي
 .تهير اهتمام المتعلم وتشويقه إلى التعلم .6
 .تجعل اليبرات التعليمية أبهر فاعلية وأنقى أررا واقل احتماال للنسيان .7
 .تسهم في معالجة الفروق الفردية .8
 .توفر الوقت والجهد .9

 أهميتها للمادة التعليمية
 .اتتساعد في توصيل المعلومات والمواق  واالتجاهات والمهار  .1
تسااااعد فاااي إبقااااء المعلوماااات حياااه وذات صاااورة واضاااحة فاااي ذهااان  .2

 .المتعلم
تبسي  المعلومات واألفكار وتوضيحها وتساعد المتعلمين علاى البياام  .3

 .بأداء المهارات كما هو مطلوب منهم
 وصفات الوسيلة التعليمية الجيدة خصائ 

دادها وإنتاجهااا أن تكااون مهياارة لالنتباااه واالهتمااام، وان يراعااى فااي إعاا .1
 .التعلم وأسسه ومطابقتها للواقع

أن تكون الوسايلة التعليمياة نابعاة مان المنهاا  الدراساي وتاؤدي إلاى  .2
 .تحقي  الهدف منها

 .أن تكون مساعده وسهله لبلوغ األهداف التربوية .3
أن تكاااون مرا ياااة ليصاااائ  المتعلماااين، ومناسااابة لعمااارهم ال مناااي  .4

 .جسميوالعقلي واالنفعالي وال
 .أن تتسم بالبساطة والواقعية والوضوح وعدم التعقيد .5
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أن تكااون متناساابة مااع الوقاات والجهااد الااذي يتطلبااه اسااتيدامها ماان  .6
 .حيث الحصول عليها

أن تشوق المتعلم وترةبه في االطالس والبحث واالستقصااء وتسااعده  .7
 .على استنبا  خبرات جديدة

احة والحجاام والصااوت إن كاناات أن تتناساا  ماان حيااث الجااودة والمساا .8
 .سمعية، وعدد الدارسين في الصف

أن يراعى في تصميمها وإنتاجها صحة المحتاوي والجاودة والدقاة مان  .9
 .الناحية الفنية مما يمكن تداولها وبقاءها لفترة طويلة

 .أن ترب  اليبرات السابقة باليبرات الجديدة .11
 .أن تكون جذابة بألوانها .11
 .تصنع من المواد المتوفرة محليا ذات التكالي  القليلة يفضل أن .12
 .أن تحدد المدة ال منية الالزمة لعرضها .13
 .أن تكون مناسبة ليستفاد منها في أبهر من مستوى  .14
أن تكون متقنة وجيدة التصميم من حيث التسلسال واألفكاار وانتقالهاا  .15

 .من هدف تعليمي آلخر
 .فقة للوسيلة من كتاب المتعلمين الدراسيأن تكون الكتابة المرا .16
 .أن تتسم بالحركة .17
 .والعلمي للمجتمع يأن تتناس  الوسيلة مع التطور التكنولوج .18
أن تتناسا  ماع البيماة التاي تعاارض بهاا مان حياث عاداتهاا وتقالياادها  .19

 .ومواردها الصنا ية أو الطبيعية
 .يديأن تكون مبتكره وبعيده عن اإلنتا  التقل .21
 .أن تكون مناسبة للدر  وفي مضمونه .21
 .أن  ال تكون معقدة و من الصع  على المتعلم االستفادة منها .22
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 .ال تكون معلوماتها أبهر من معلومات الدر  .23
 .أن ال تكون براقة كهيرة األلوان والحواشي تشغل المتعلم عن الدر  .24
 .أن تكون سهلة التركي  والتجهي  .25
 .تجرب قبل الدر  خار  الفصل أن .26
 .أن يكون المعلم ملما بيصائ  الوسيلة و بطريقة تشغيلها .27
 .أن تكون واضحة ومباشرة .28
أن ال توضااااع فااااي مكااااان يسااااهل  للمتعلمااااين االنشااااغال بهااااا قباااال  .29

 .استيدامها
- :حفر الوسائل التعليمية

التحضير  هنالك طرق لحفر الوسائل التعليمية في المعامل أو حجرات 
 :الملحقة بها ومنها

بواجهات زجاجية مقسامة إلاى رفاوف توضاع فيهاا ( دوالي ) الي انات  .1
 .الوسائل حس  المواضيع وعالقتها يبعضها البعض

لمضااغو  فهااي إمااا معدنيااة أو خشاابية أو ماان الكرتااون ا –الصاانادي   .2
 .تستيدم لحفر المجسمات والعينات والمجموعات  الميبرية( الفيبر)
عالقاااات معدنياااة أو خشااابية بعضاااها رابتاااة فاااي الجااادران : المشااااج  .3

بارتفاعات تيتلف بااختالف االساتعمال ويكاون بعضاها اآلخار متحركاا 
تحمله أرجل خاصة ومنها ما يكون على شكل أسالل أو عوارض من 

 .اليش 
شائعة االستعمال حيث توفر المساحات وتستيدم في عرض : الرفوف .4

 .النماذ  والمعينات
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فااي شااكل خ انااات أو رفااوف أو مناضااد تتحاارل علااى أربااع : الاادراجات .5
عجااالت قويااة، وتيتلااف مساااحات رفوفهااا وارتفاعاتهااا حساا  األجهاا ة 

 .الميصصة لحملها
 حفر المصورات والملصقات

 .أن تكون مقواة بالقماش .1
 .أن تكون الحافة العليا والسفلى بساق خشبية أو البالستيك .2
أداة للتعلي  عند عرضاها للمتعلماين كااليي  أو الحلقاة أن تكون بها  .3

 .المعدنية
 .أن يوجد عند منتصف احد الساقين شري  لربطها وهي ملفوفة .4
 .وجود حلقة معدنية تهبت بها بعد لفها في مكان معين .5
ن عليهاا رقام الملصاقة لتساهل  .6 تلص  علاى ظهرهاا بطاقاة صاغيرة يادو 

 . الوصول إليها عند الحاجة
 ياية استيدام الوسائل التعليميةب

فاااي مجاااال التعلااايم التقليااادي تساااتيدم الوسااايلة كعامااال مسااااعد، أو عامااال 
ترفيهي، أو لتمضاية الوقات أو لعراارة لادى المتعلماين، عكات ماا هاو واقاع 
من . الوسيلة التي يج  أن تكون ج ءا من المادة التعليمية المقدمة للمتعلم

 :ليمية بالكياية اآلتيةالمحبذ أن تستيدم الوسيلة التع
عاارض الوساايلة فااي الوقاات المناساا  للمتعلمااين تمشاايا مااع المواقاا   (1

 .التعليمية
وضااع الوساايلة فااي مكااان ظاااهر تسااهل مشاااهدته بواسااطة المتعلمااين  (2

 .من غير معاناة أرناء استيدامها
 .محاولة إشرال المتعلمين في استيدام الوسيلة (3
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ن معلوماااات الااادر  المدوناااة علاااى أن ال تحجااا  أو تغطاااي بعضاااا مااا (4
 .السبورة أرناء استيدامها

 .أن ال تير  المعلومات الواردة فيها عن ما جاء في موضوس الدر  (5
حتميااااة اسااااتيدام المؤشاااار فااااي الشاااارح أو اإلضاااااءة فااااي الوسااااائل  (6

 .االلكترونية
 .وضوح الصوت في الوسائل السمعية (7
 .وضوح الصورة في الوسائل البصرية (8
 .وضوح الصورة والصوت في الوسائل السمعية البصرية (9
إخفاااء الوساايلة ماان مكانهااا بمجاارد االنتهاااء ماان اسااتيدامها حتااى ال  (11

 .ينشغل المتعلمون بها في حالة االنتقال إلى ج ء  خر من الدر 
 التجارب العلمية

 تعتبر التجارب العلمية نوعا من أناواس الوساائل التعليمياة إال أن هنالاك     
اختالفااات يساايرة فيمااا بينهااا ساانتطرق لهااا الحقااا ،وفااي اسااتيدامها يجاا  

 :مراعاة اآلتي
 .مراعاة قواعد السالمة عند البيام بها، إبعاد الرأ  والجسم بعيدا .1
إرشاد وتحذير المتعلمين عند استيدام مواد  أو أدوات  قد تكون خطرة،  .2

 .باالشتعال مهال
مسبقا قبل الدخول إلى الفصال للتأباد مان  يقوم المعلم بإجراء التجربة .3

 .إمكانية نجاحها
توضااع األدوات والمااواد أمااام المتعلمااين فااي مكااان واضاال يمكاان ماان  .4

 .الرالية في حالة قيام المعلم بالتجربة
البياااام بالتجرباااة عااان طريااا  المتعلماااين بمسااااعدة ومراقباااة المعلاااام  .5

 .  اللصيقة في شكل مجموعات
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 .من إبداء مالحةاتهم أرناء وعند نهاية التجربةتمكين المتعلمين  .6
 .مراعاة التسلسل في الوصول إلى نهاية التجربة ونتيجتها .7
 .إخفاء وإبعاد األدوات والمواد بعد نهاية التجربة .8
 

 الوسيلة والتجربة
تقدم الوسايلة أرنااء الادر  بينماا تقادم التجرباة عناد بداياة الادر  أو  .1

 .نهايته
 . تتطل  وقتا طويال بينما التجربة  تتطل  وقتا طويالالوسيلة ال .2
 .الوسيلة مبسطة أما التجربة  فمعقدة .3
ليسااات بالوساااائل خطاااورة بينماااا توجاااد بعاااض اليطاااورة فاااي التجرباااة  .4

 .وبالذات الكيميائية أو الفي يائية منها
التعامال ماع الوسايلة تعاماال عاادي بينماا التعاماال ماع التجرباة يسااوده  .5

  .الحذر
الوساايلة قااد تكااون ماان مااواد بيميااة معتااادة أمااا التجربااة فقااد تتضاامن  .6

 .موادًا كيميائية غير معتادة
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 الفصل اليامت
 مماارساات في التوجياه الترباوي 

 
 دور التوجيه التربوي في التربية العملية -

 أقسام التربية العملية بكليات التربية -

 (رانوي / أسا )إدارات المراحل التعليمية  -
 خبراء تربويون ومديرو مدار  -

 المعلم وإدارة الوقت -

 بي  يدير المعلم وقته -

 إدارة الوقت في ظل اإلدارة التعليمية -

 إدارة الوقت والبيمة المدرسية -

 إدارة وقت المعلم والوطن -

 الياتمة -
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 : أوال
 دور التوجيه التربوي في التربية العملية

 :المقدمة
ربية المعلم في الساودان ، ال ينكار ال شك أن المتتبع لتاريأ تكوين وت

بأن هنالك مجهودات قد بذلت في هاذا الجانا  وكانات لهاا أرارهاا فاي تطاور 
 . التعليم الحديث في السودان

كاااان للتوجياااه الترباااوي القااادح المعلاااى فاااي تجوياااد وتطاااوير المتابعاااة        
بيااادة الفاعلااة إلبااراز أهميااة دور التربيااة العمليااة فااي والدة المعلاام الممياا  ل

 .مسيرة التعليم لبلوغ الهدف المنشود 
فااي هااذه الصاافحات سااأعرض فااي لمحااات سااريعة أداء المااوجهين    

التربااويين الميااداني  إلنفاااذ التربيااة العمليااة فااي بعااض  ماان كليااات التربيااة 
بجامعاااات الساااودان ، علهاااا  تسااااعد فاااي اتيااااذ القااارار لبنااااء عمااال ترباااوي 

تقبل الواعااد بااإذن هللا ،تحاات مةلاااة ميااداني يساااعد فااي إعااداد معلااام المساا
 .التوجيه التربوي 

للتربياااة العملياااة أهمياااة كبااارى فاااي ترقياااة أداء الطاااالب المتااادربين          
ونسبة لهذه األهمية فقد عملات هاذه . والمنتمين إلى كليات التربية الميتلفة

 الكليات على ترسييها وتطويرها واالهتمام بها حتى أنها أفردت لذلك أقساماً 
ِكاَل إليهاا التنساي   خاصة بها تقوم على اإلشاراف عليهاا تربوياًا وأباديمياًا، و 

راااانوي فاااي سااابيل اساااتيعاب الطاااالب / ماااع إدارات التعلااايم العاااام  أساااا  
ولفقساام أيضاا  –المتدربين حس  تيصصاتهم بمدار  المحليات الميتلفة 

للطالااا   فضاال المتابعاااة باإلشاااراف وغيااره مااان النشااااطات والتقااويم النهاااائي
 .المتدرب، حيث أنه ال يتم تير  الطالب من غير أدائهم للتربية العملية 
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في الكفة األخرى تاولي إدارات التعلايم العاام العناياة الكاملاة والرعاياة  
للطالاا  المتاادرب، فتفاارد لااه المساااحات الالزمااة حساا  المتااوافر لااديها ماان 

ومعلمين إلرشااد إمكانات، وذلك بتوفير جداول حص  ومعينات وتسهيالت 
الطااااالب المتاااادربين ، ورالساااااء شااااع  ، يسااااهرون علااااى تاااادريبهم وإدارات 
ماادار  تساااعد فااي رعااايتهم، وفااوق كاال ذلااك فرياا  كاماال ماان المااوجهين  
الترباااويين مااان أصاااحاب اليبااارات والماااؤهالت التربوياااة واألباديمياااة ، حياااث 

ألباديمياة يقومون بتوجيههم وإرشادهم وتنويرهم في كال المساائل التربوياة وا
حس  تيصصاتهم متى ما طلبت إدارات كليات التربية ذلاك ساعيًا مانهم فاي 
توفير المعلم الكفء حارين بذلك على تواصال األجياال فاي تقلاد مهاام مهناة 

 .من أعةم المهن
ليسهل علينا تقاويم تجرباة دور التوجياه  الترباوي فاي التربياة العملياة 

لنا المقارناة وتسااعدنا فاي وضاع  بان البد من تناول األمر في محاور تتيل
وعلياااه تااام تنااااول دور التوجياااه الترباااوي فاااي التربياااة . تصاااور للمساااتقبل 

العمليااة، وقااد غطااى أوجااه عاادة تتعلاا  بالتوجيااه  التربااوي ، فااتم اسااتيدام 
عان  تال يارات الميدانية والمقاابالت الشيصاية المصاممة فاي شاكل اساتبانا

المعلوماات وشاملت المقابلاة بعضاًا طري  األسملة المفتوحة كاأداة فاي جماع 
 -السااودان للعلااوم والتكنولوجيااا -اليرطااوم:  ) ماان كليااات التربيااة بجامعااات

وتضااامنت (.الااا  يم األزهاااري  -أم درماااان اإلساااالمية –الساااودان المفتوحاااة 
شااملت . ال يااارات بعااض  الكليااات األخاارى التااي جاااءت ضاامن اإلطااار العااام 

رااانوي ، متمهلااة فااي إدارات / ت أسااا  المقااابالت إدارات المراحاال بالمحليااا
الشاامون الفنيااة، وتناولاات المقااابالت أيضااا اليبااراء التربااويين فاايمن ال تقاال 
خبااراتهم عااان سااابعة ورالرااين عاماااًا، وماااديري بعااض المااادار  فاااي التعلااايم 
األساساي والهااانوي، كماا شااملت بعضاا ماان خريجاي كليااات التربياة الميتلفااة 
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ء دراسااتهم بالكليااات، وذلااك كمااا هااو موضاال مماان تلقااوا تاادريبًا عمليااًا أرنااا
 ( .1)بالجدول رقم 

 
 يوضل الفمات التي تمت مقابلتهم بإدارات الشؤون الفنية( 1)جدول رقم 
  

 الفمة           
 رقم الملح 

 المجموس معلمات معلمين

1.  6 3 9 
2.  5 5 11 
3.  11  -11 
4.  1 9 11 

 41 17 23 المجموس
 .م2118التربية والتعليم، والية اليرطوم،  إدارة اإلحصاء، وزارة: المصدر
 
 أقسام التربية العملية بكليات التربية ( : أ)

 : تمت زيارة أقسام التربية العملية في كليات التربية اآلتية
 .كلية التربية جامعة اليرطوم –قسم التربية العملية . 1
 كلياااااة التربياااااة جامعاااااة الساااااودان للعلاااااوم –قسااااام التربياااااة العملياااااة   .2

 .والتكنولوجيا
 .كلية التربية جامعة أم درمان اإلسالمية –قسم التربية العملية  .3
 .كلية التربية جامعة ال  يم األزهري  –قسم العلوم التربوية  .4
جامعاة الساودان ( برنامج التربية ) منس  التربية العملية منطقة بحري   .5

 .المفتوحة
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بالت تاااداواًل علمياااًا وموضاااو يًا وتااام تاااداول اآلراء التاااي وردت كنااااتج للمقاااا
 . صادقًا وأميناً 

استقبلتني إدارات األقسام التربوية أنفة الذكر استببااًل يدل علاى مادى  
، بدور الموجه  التربوي  اهتمامها الكبير بالتربية العملية وخاصة فيما يتعل 

وعليه فقد كانت إجاباتهم على األسملة المطروحة تتسام بالصادق والشافافية 
 :لتفاعل التربوي الحبيقي مما جعلني أتحصل على المعلومات اآلتية وا
ياااتم اختياااار الموجاااه الترباااوي أو المشااارف فاااي جمياااع كلياااات التربياااة  .1

الميتااارة كعينااة لكليااات التربيااة بجامعااات السااودان الميتلفااة ، ماان بااين 
أعضاء هيمة التدريت ماا عادا فاي حااالت ناادرة فياتم التعااون ماع إدارات 

يم العاااام، وال يشااامل ذلاااك جامعاااة الساااودان المفتوحاااة، والتاااي ياااتم التعلااا
االختياااار فيهاااا مااان اليبااارات التربوياااة المتاااوافرة والمتميااا ة فاااي المنطقاااة 

تربوياة مسابقة، وهاي التاي / التعليمية المعنية وذلك حسا  شارو  علمياة
 .   يتم بموجبها االختيار

منسااا  التربياااة العملياااة، جامعاااة الساااودان )
 ( بحري  -المفتوحة 

فيما يي  اللقااءات التنويرياة المسابقة  للمشارف الترباوي فاإن معةام  .2
بليااات التربيااة ماان الكليااات الميتااارة ال تقاادم لقاااًء تنويريااًا مساابقًا مااع 
منفذي التربية العملياة بحجاة أنهام خباراء وتحكمهام اساتمارات تقويمياة 
قاااًء مصااممة ماان قباال الكليااة ، فيمااا عاادا بعااض الكليااات التااي تعقااد ل
. ) تنويريًا ألقسامها الميتلفة مهااًل لذلك كلية التربياة جامعاة اليرطاوم 

، كما أن بعاض (كلية التربية، جامعة اليرطوم –منس  التربية العملية 
بليااات التربيااة تقاادم ورش عماال لكاال ماان تكلفااه الكليااة بتنفيااذ باارامج 

فتوحااة التربيااة العمليااة مياادانيًا مهاال مااا يجااري فااي جامعااة السااودان الم
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  معاة الساودان للعلاوم والتكنولوجيااوجا(. بحاري  -قسم التربية العملية )
 (.قسم التربية العملية) 

وفيماا يتعلاا  بمااا يقاادم ماان كلياات التربيااة لمنفااذي التربيااة العمليااة ماان  .3
معينات وتسهيالت إلنفااذ ال ياارات الميدانياة فقاد اتفقات جمياع الكلياات 

عاادا قساام التربيااة العمليااة بجامعااة علااى االسااتحقاق المااالي فقاا  مااا 
الساودان المفتوحاة والااذي يقادم عاالوة علااى االساتحقاق الماادي ت ويااد 

 : بحصيلة تحوي اآلتي( 1)ي التربوي المشرف الميدان

 .دليل المشرف التربوي للتربية العملية  .أ 
 .أسالي  التدريت .ب 
 .مراشد محاور التعليم األساسي .جا 

 (      بحري  -العملية  منس  التربية)       

تتااابع بعااض كليااات التربيااة سااير تنفيااذ التربيااة العمليااة الميدانيااة وذلااك  .4
بالطواف المبرمج من قبل قسام العلاوم التربوياة بالكلياات كماا هاو الحاال 

السودان للعلوم والتكنولوجياا  –اليرطوم )في كليات التربية من جامعات 
أماااا ببياااة (  التربياااة لعملياااة أقساااام( ) وجامعاااة الساااودان المفتوحاااة –

الكلياااات بالجامعاااات فاااال تاااتم فيهاااا متابعاااة لنشااااطات التربياااة العملياااة 
الميدانية بحجة أن الموكول إليهم إنفاذ ال يارات الميدانية هم موقاع رقاة 
وخبااااره لاااادى المساااامولين، وتكتفااااي بالتواصاااال عاااان طرياااا  االسااااتمارات 

ب التربيااة المتاادربين التقويميااة، ومااا ينااتج ماان مقااابالت القساام مااع طااال
 .لديه
من ناحية تقويم كليات التربية الميتلفة لبرامج التربياة العملياة الميدانياة  .5

 :وإنفاذها فقد اتضل عدم رضاء واضل من الجميع عن اآلتي
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قصاار الفتاارة ال منيااة الميصصااة لتاادري  الطااالب ممااا ال تتاايل  .أ 
 بافية لهم حصصاً 

 .للتدري  
لميصصة إلنفاذ التربية العملية بجميع كليات ضعف المي انية ا .ب  

 التربية 

عااادم وجاااود تنساااي  فيماااا باااين كلياااات التربياااة فاااي الجامعاااات  .جا
بالوالية من حيث اختيار فتارة التادري  لطالبهام مماا ياؤدي إلاى 

 .تكديت الطالب المتدربين في مدار  معينة
علااى عاادد أمااا العاا ء التاادريبي لعضااو هيمااة التاادريت بالكليااة فيتوقاا   .6

. طالب  متدربين( 11-3)الطالب المتدربين ويتراوح في المتوس  ما بين 
( قسام التربياة العملياة)بما هو الحاال فاي كلياة التربياة جامعاة اليرطاوم 

وعشرين طالبًا كحد أدنى كما هو معمول به بكلية التربية جامعة الا  يم 
بلياااة : ل أماااا فاااي بعاااض الكلياااات مهااا( قسااام العلاااوم التربوياااة )األزهااري 

وكلياة التربياة بجامعاة أم  –التربية جامعة الساودان للعلاوم والتكنولوجياا 
درماااان اإلساااالمية فتكلاااف إدارات التعلااايم المتمهلاااة فاااي أقساااامها الفنياااة 
بالمحلياات الميتلفااة للبياام بإنفاااذ ال ياارات الميدانيااة المبرمجاة وماان راام 

م على  موجهي يتم توزيع الطالب المتدربين حس  تيصصاتهم وأعداده
يتااراوح العاا ء (  أقسااام التربيااة العمليااة بالجااامعتين)المحليااة بالتساااوي 

طالباااًا ( 21-11)التاااوجيهي بالنسااابة لجامعاااة الساااودان المفتوحاااة مااان 
 .متدرباً 

معةم كلياات التربياة تعمال  فاي إعاداد وتادري  معلام  المرحلاة الهانوياة،  .7
اااال اهتمامهااااا بالتاااادري  فااااي مااااواد ا لتيصاااا  وبالااااذات وعليااااه كااااان ج 

أمااااا بالنساااابة للتعلاااايم األساسااااي بكليااااات التربيااااة .التيصاااا  الاااارئيت 
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الميتلفاة بالجامعااات فتتعاماال مان زاويااة التاادري  بالتيصا  كمااا يجااري 
تمامًا فاي التعلايم الهاانوي ماعادا جامعاة الساودان المفتوحاة والتاي تتايل 

ي مجاال للطال  المتدرب في التعليم األساسي الفرصة للتدري  العملي فا
 .محاور التعليم األساسي بحلقاته الهالث

 ( رانوي / أسا )إدارات المراحل التعليمية ( : ب) 
في إجماس عام ما بين كليات التربية ياتم األتاي فيماا ييا  التنساي  

 :  للتربية العملية
تياط  كليات التربية مدير التعليم العام إلفساح المجال لطالبهاا  .1

الهاانوي، وعلياه / والية بشاقيها األساساي بالتدري  في مدار  ال
يقااوم ماادير التعلاايم العااام بالواليااة بتحوياال الطالاا  المتاادرب بعااد 
الموافقااة عليااه إلدارة المرحلااة المعنيااة إلجااراء الااالزم، وبموجاا  
ذلاااااك تقاااااوم إدارات المراحااااال بمياطباااااة إدارة التعلااااايم المعنياااااة 

دربين علااى بالمحليااة، والتااي باادورها تقااوم بتوزيااع الطااالب المتاا
تكلاااف . مااادار  المحلياااة، بواساااطة إدارة الشااامون الفنياااة لاااديها

معةاام كليااات التربيااة إدارات الشاامون الفنيااة بالمحليااات الميتلفااة 
باختياااار الموجاااه الترباااوي إلنفااااذ نشااااطات ال ياااارات الميدانياااة، 
ماعاادا كليااة التربيااة جامعااة اليرطااوم والتااي تكلااف أعضاااء هيمااة 

قسااام ) تلفاااة إلنفاااذ ال ياااارات الميدانياااة التاادريت بأقساااامها المي
 (.جامعة اليرطوم -التربية العملية

وبدورها تكلف إدارات الشمون الفنياة بالمحلياات الموجاه الترباوي  .2
 –لااااديها والااااذي يااااتم اختياااااره عاااان طرياااا  المؤهاااال األباااااديمي 

عامااًا، عااالوة  15وساانوات اليدمااة التااي ال تقاال عاان  -جااامعي
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تماااهل بالدرجااة الرابعاة فمااا فااوق ، والتاي تعلاى الدرجااة الوظيفااااية
 (.أم رمان –إدارة المرحلة الهانوية )

بماااااا أن إدارات الشااااامون الفنياااااة تقاااااوم بتوزياااااع العمااااال علاااااى  3/4
التيصصااااات الميتلفااااة، والتااااي باااادورها تقااااوم بتقساااايمه علااااى 
منسااوبيها بالتساااوي وحساا  تيصصاااتهم باادون التقيااد بقاعاادة 

زياع العاادد المساتقبل ماان كليااات ربا  مساابقة، بال يااتحكم فااي التو 
إدارة ) التربية مقابل عدد الماوجهين الترباويين فاي كال تيصا  

 (.كرري  –المرحلة الهانوية 
هذا وتقوم كليات التربية بتحديد مواقيت الفتارة التدريبياة لطالبهاا  .5

إدارة المرحلاة .) والتي تتناس  ماع التقاويم المدرساي بالمحلياات 
 (.أم بدة  –الهانوية 

تتيل إدارات المدار  للطال  المتدرب جداول حص  تتاراوح ماا  .6
إال أنااه فااي بعااض الماادار  ال حصااة أساابو يًا ( 12  -6)بااين  

تساااامل فاااارص التاااادري  بجااااداول تحااااوي أبهاااار ماااان حصااااتين 
 (.مرحلة التعليم األساسي أم درمان .)فق 

وباادوره يلتاا م الطالاا  المتاادرب بالاادوام اليااومي بالمدرسااة ملت مااًا  .7
إدارة .) بالجاااادول الميصاااا  لااااه تحاااات إشااااراف معلاااام المااااادة 

باإلضاافة للمشااركة فاي النشااطات (. أم بدة  –المرحلة الهانوية 
المدرسية ، ما عادا طاالب بعاض الكلياات الاذين تلا مهم كليااتهم 

 –قساام العلااوم التربويااة .) بالتواجااد فااي أيااام معلومااة كاال أساابوس
 (.جامعة ال  يم األزهري 

إدارات الشااامون الفنياااة بالمحلياااات بتكاااد  الطاااالب  وقاااد تاااأررت .8
المتاادربين ماان كليااات التربيااة الميتلفااة فااي  ن واحااد، ممااا يااؤرر 
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ساالبًا علااى عمليااة تاادري  الطااالب، وذلااك بعاادم إتاحااة الفاارص 
 –باال إدارات التعلاايم بالمحليااات .)الكافيااة فااي الجاادول اليااومي 

بي مان قباال هاذا ياؤدي إلاى ضاعف العائاد التادري(.والياة اليرطاوم
الموجه التربوي، إال أنه في السنوات األخيرة تم التنسي  ماا باين 
بلياااات التربياااة وإدارات التعلااايم العاااام لتفاااادي القصاااور الماااذكور 
والعمل على تنةيم الفتارات التدريبياة بكال كلياة تربياة علاى مادار 

 –وزارة التربيااة والتعلاايم–إدارة الشاامون الفنيااة .) العااام الدراسااي 
 (.اليرطوموالية 

تساهم إدارات التعليم بالمحلياات بتاوفير الترحيال المبارمج مسابقًا  .9
لل يارات   التوجيهية مما يتيل للموجاه الترباوي المكلاف بالتربياة 
العملية استغالل هذه الفرصة إلنفاذ زيارته الميدانية المكل ف بها 

أماا ببياة الطاالب المتادربين بالمادار  خاار  البرمجاة المااذكورة .
بماا . فيعتمد الموجه التربوي على نفسه في الوصول إلاى طالباه

تل م إدارات التعليم بالمحليات معلم المادة لمالزمة المتدرب طيلة 
فتاااارة التاااادري ، وأيضااااًا تقااااوم إدارات الماااادار  بت ويااااد الطااااالب 
المتدربين بالكتاب المدرسي وبعض الوسائل التعليمية والمعيناات 

 .ديهماألخرى حس  ما هو متاح ل
يشااااجع الموجااااه التربااااوي الطااااالب المتاااادربين عاااال المساااااهمة  .11

والمشااااركة الفاعلاااة فاااي األنشاااطة التربوياااة الميتلفاااة بالمدرساااة 
حسااا  مياااولهم وقااادراتهم ،ويقاااوم بااادوره بمتابعاااة هاااذا التكليااا  
بالتوجيهاااات التربوياااة الهادفاااة لترقياااة أداء المتااادربين فاااي هاااذا 

باااوي لااايت قاصااارًا علاااى الشاااأن مماااا يااادل علاااى أن نشااااطه التر 
 .الجوان  األباديمية وحس 
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وفااي أحيااان كهياارة يقااوم الموجااه التربااوي بااإرراء العمليااة التربويااة  .11
بمااااا أن ميتلااااف الشااااع  . بتقااااديم بعااااض حصاااا  المعاينااااة 

بالماادار  تقااوم بتحضااير وتقااديم حصاا  نموذجيااة ماان معلمااي 
التيصاا  فيهااا تتاااح الفرصااة للطااالب المتاادربين حضااورها ممااا 

 .تبر ذات عائد مفيد لهمتع
يستوع  الطال  المتدرب بمدار  المحلية بغرض تدريبه إال أنه  .12

في أحيان قليلة  يستيدم  فاي ساد العجا  وخااص فاي المادار  
الطرفياااة حياااث يوجاااد عجااا  فاااي المعلماااين ويكاااون ذلاااك لفتااارات 

ويعتبار اساتيدام الطالا  المتادرب فاي ساد العجا  خلاال  . محدودة
ي  التااي يشااتر  فيهااا وجااود معلاام المااادة أرناااء فااي عمليااة التاادر 

تأدية الطال  المتدرب لعمله، كما أن قلة خبرته تاؤدي إلاى خلال 
في مدى اساتيعاب الدارساين للماادة الدراساية، والتاي ربماا تكاون 
مغلوطااة، يقااع كاال ذلااك عبمااا رباايال علااي الموجااه التربااوي الااذي 

الطالااا  بااادوره يباااذل جهااادا كبيااارا فاااي عملياااة تااادري  مهااال هاااذا 
وفااي بعااض الماادار  تقااام حصاا  معاينااات تلبياااة . المتاادرب 

 .لتوصية مدير المرحلة أو الموجه التربوي 
          

 
 
 خبراء تربويون ومديرو مدار  ( : جا)
تم اختيار الفمة المذكورة نسبة لماا يملكاون مان خبارات تربوياة وتاراث  

مة ماان ساامات تربااوي سااليم مااع مااواببتهم للتطااور والتجديااد الااذي أصاابل ساا
 .        العملية التعليمية
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وممااا الشااك فيااه فااإن للتوجيااه التربااوي أهميااة عةمااى فااي ترقيااة أداء  .1
الطال  المتدرب وتدريباه التادري  األمهال ، الاذي يمهال لاه ركيا ة قوياة 
رابتاااة، وياااؤمن لاااه مسااايرة مدعماااة أرنااااء حياتاااه العملياااة كمعلااام فاااي 

ه ضااعي  إن لاام يكاان معاادومًا مااام باالكاان الواقااع أن االهت. المسااتقبل 
مااادير إدارة المرحلاااة الهانياااة بوالياااة اليرطاااوم  –عاااوض أحماااد أساااد )

إذ أنااه ال توجااد متابعااة تساااعد فااي تاادري  الطالاا  التاادري  ( سااابقاً 
بماا أن واقاع التادري  (. خبير تربوي  -ال ين عبد الرحمن . أ) األمهل 

ليااة التربويااة يااؤدي دورة فااي العمالمعاااش حاليااا ال يؤهاال الطالاا  ألن 
إن  دور المااااوجهين (.  خبياااار تربااااوي  –يوسااااف أحمااااد دمحم حساااان )

التربااويين ضااعي  فاابعض الجامعااات تكتفااي باإلشااراف علااي الطااالب 
المتاادربين مااان جانبهااا فقااا  ولكااان ذلااك اليجااادي ، فالبااد مااان وجاااود 

 –تا  الدين ال ين صغيرون . د)الموجه التربوي مع الطال  المتدرب 
عااان المساااتوى التااادريبي الاااذي يقدماااه التوجياااه أماااا (. خبيااار ترباااوي 

التربوي لطالب التربية العملية فيحتاا  إلاي م ياد مان العناياة، خاصاة 
وان بعض الموجهين التربويين ينقصهم التأهيال الفناي ويفتقارون إلاي 
اليبااارات ، فكهيااار مااانهم ال يتاااابع احااادث ماااا وصلاااات إليااااه األبحااااث 

 (.ي خبير تربو  –صدي  بابكر . د)التربوية 
اجمع معةام اليباراء التربوياون لادينا فاي والياة اليرطاوم ،إن الطريقاة  .2

المتبعااة اآلن فااي تطبياا  أساات التاادري  بالنساابة للطااالب المتاادربين 
تشوبها بعض أوجه القصور وان كانت هي طريقة فاعلة بقدر محدود 

 :، ومن أوجه القصور فيها ما يلي
 . قصر فترة التدري   .أ 
 . تابعة جيدة وال تقويم فاعل ال توجد م .ب 
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الطالاا  المتاادرب ال يجااد متسااعا ماان الوقاات للتاادري  وال عااددا  .جا
وافرا من الحص  تساعده في اإللمام بالمادة الدراسية ، وذلاك 
ناتج من سوء توزيع الطالب المتدربين علاى المادار ،  والاذي 
 .غالبا ما يتم في وقت واحد لطالب كل كليات التربية المعنية

مااان اليبااارات  ةعااادم إقباااال الطاااالب المتااادربين علاااي االساااتفاد .د
ي معلااام الماااادة أو رئااايت الشاااعبة المتاااوافرة حاااولهم متمهلاااة فااا

 .مدير المدرسةأو 
 . االفتقار للمتابعة اللصيقة وقلة حص  المعاينة .ها

من االيجابيات التي نتجت لدى الطال  المتدرب بدعم وإرشاد وتوجياه  
وي ، ومي  ته عن أقرانه ممن لم يتلقوا تادريبا عملياا ماا من قبل الموجه الترب

 :   يلي 
 .انغما  الطال  المتدرب في مهنة التدريت . أ 
 .تعلم الشجاعة وكسر الحاج  الجليدي. ب 
 . تطبي  المعلومات تطبيقا عمليا . جا 
 .تقوية األداء السلوكي. د 
 .معرفة وسائل التربية المتبعة في المدار . ها 
 .اإللمام بطرق ووسائل التعامل الجماعي بالمدار . و 
 .معرفة دوره كمعلم مستببال. ز 
 .االنضبا  ومعرفة القوانين واللوائل التربوية. ح 
 .الشعور باألهمية والترقي والراشدية.   
 .االهتمام بالهندام والنةافة . ي 
 .االنضبا  عند التحدث خاصة داخل الفصل وتحسن لغة المياطبة. ل 
 .تمهيل القدوة الحسنةل  .ل 
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 : رانيا 
 المعلم وإدارة الوقت

: الوقت في تعريفه هو الفترة ما باين زمناين محاددين، ومهاااًل لاذلك         
م تمهاال وقاات الحكاام التركااي فااي 1885م والعااام 1821الفتاارة مااا بااين العااام 

السااودان، أي هااو الوقاات الااذي شااغله األتاارال فااي تساايير دفااة الحكاام فااي 
أما الفترة ما بين شهري يونيو وأبتوبر من العام، هي فترة هطاول . انالسود

األمطار في أواس  السودان، أي موسم اليري ، وبمعناى  خار الوقات الاذي 
بما أن الفترة ما بين يوم السبت وياوم . يتم فيه هطول األمطار في السودان

وقات  الجمعة من كل أسبوس، هاي فتارة ماا يعارف بأياام األسابوس، وهاي تمهال
أما الفترة من الساعة السادسة صاباحًا وحتاى . العمل بشتى أنواعه وأنماطه

السادسااة صااباح اليااوم التااالي تمه اال اليااوم، أي الوقاات اليااومي، وهااو الممتااد 
بمااا أن الساااعة الواحاادة تشااغل وقتااًا يساااوي . لفتاارة أربعااة وعشاارين ساااعة

أصابحت ت قاا   ستين دقيقة، والدقيقة تشغل من الوقت ساتين رانياة، والتاي
واحد من المليون من الهانية، هذا يعني أن الوقت : باألج اء منها مهال لذلك

 .منةم تنةيمًا دقيقًا ال تشوبه العشوائية
كما نعلم فإن عمر اإلنسان محدود ما بين ميالده ووفاته وهاي فتارة         

مه اال ي(. وعمااره فيمااا أفناااه)عمريااة يحاساا  هللا عليهااا الفاارد ، وفااي الحااديث 
عمااار الفااارد الوقااات الاااذي قضااااه حياااًا، إذًا فالوقااات هاااو الحيااااة، فاااإذا أفناااى 
اإلنساان وقتاه أفنااى حياتاه، لااذا أصابل ل امااًا علياه إدارة شااؤون نفساه بدقااة 

 .وحرص ويكون بذلك قد أدار وقته
اإلدارة تتطل  عماًل دءوبًا ودراية واسعة وخبرة كبيرة ورالياة واضاحة         

فكام . يم، وهي نفت المتطلبات التي تقضيها إدارة الوقاتفي التيطي  والتنة
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ماان كسااوِل أضاااس وقتااه وكاام ماان مسااتهتر أضاااس حياتااه ماان جااراء إهمالااه 
 .إلدارة وقته بطري  فعالة

إدارة الوقااات مساااامولية فرديااااة جما يااااة، إذ يترتاااا  عليهااااا تحقياااا          
يجاا  تااوافر تطلعااات األفااراد والجماعااات واالرتقاااء باااألمم وإسااعادها، وعليااه 

اإلرادة لدى الفرد في االهتمام والعمل على إدارة وقتاه بالطريقاة المهلاى التاي 
 . تنأى عن العشوائية والسلبية

في ما تقدم تعرفنا إلي قيمة الوقت، أما اآلن فسنتطرق إلى اإللماام         
بكياياة إدارتاه اإلدارة الناجعاة حتاى ناتمكن مان االساتفادة مناه فائادة كاملااة، 

 نترل مجااًل للهدر والضياس فيما ال جدوى منه  وال
قاااد نسااامع كهيااارًا مااان األقاااوال فاااي مجتمعاتناااا ، كبيرهاااا وصاااغيرها ،         

المجتمااااع الحضااااري أو الريفااااي، المهقفااااين وغياااار المهقفااااين ، الماااا ارعين ، 
العاااملين فااي شااتى ضااروب المهاان ، فااي البيااوت ، لاادى الرجااال والنساااء 

 :ت المجتمع المدركة ، مهل والشباب ، وفي كل قطاعا
 (الوقت أصبل صعباً )
 (الوقت ضي  ال يتسع ألداء أعمالنا)
 (الوقت ينقضي بسرعة فائقة)
 (أصبل األسبوس كاليوم)
 (السنون ماضية سريعاً )
 (مرور الوقت سريعًا من عالمات الساعة)
 (وقت الصي  متع )

عًا، إال إن بعض الكهير مما يقال عن الوقت خاطة تمامًا، خطأ مشا        
مااا نصااف بااه الوقاات صااحيحًا، ففااي كااال الحااالين تصاابل إدارة الوقاات هااي 

نحن نعلام . المير  مما يتسب  في تبديد حياة األفراد والمجتمعات وضياعها
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علم اليقين بأن الوقات يمار ساريعًا وماا يمضاي مان وقات ال يمكان إرجاعاه، 
واالساتهمار يتطلا   وعليه فاستهمار الوقت بين أيادينا أصابل ضارورة حتمياة

التيطي  السليم الياومي أو األسابوعي أو الشاهري أو السانوي يجعلناا نجناي 
فماا يتوقاع أن ينجا  فاي عاام قاد . الكهير في أقل وقت وبأقل جهد وأقل كلفة

يااتم انجااازه فااي نصااف عااام وبااذلك نكااون قااد وفرنااا وقتااًا غاليااًا ألداء مهااام 
يكااون بمهابااة االسااتعداد لالنجاااز أخاارى، أو للراحااة التااي تعتباار وقتااًا هامااًا 

 . المقبل
لكي ننةم الوقت علينا أن نبدأ بالتيطي  والبرمجاة الساليمة لكال ماا         

نااود البيااام بااه ماان مناشاا  نراعااي فااي ذلااك األولويااة واألهميااة لمااا نرمااي 
فااااليوم الواحاااد أي فتااارة األربعاااة وعشااارين سااااعة يكاااون مشاااحونًا . النجاااازه

فراد العاديين الاذين يتمتعاون بالقادرة علاى األداء مهماا بالمناش  بالنسبة لف
بان نوعه ، فلكي يديروا أنفسهم وبالتالي وقتهم بكفاءة حتى يفوا بالمطلوب 
 :منهم بل أبهر خالل اليوم يمكنهم التيطي  لذلك كما يلي في هذه الوصايا 

 .ضع خطتك األسبو ية في متناول يدل أرناء اإلعداد .1
 .نفت الوقت من كل يوم ضع قائمتك في .2
 .ال تضع أبهر من قائمة صغيرة .3
 .عد قائمتك الياصة التي تناسبك .4
 .في القائمة كابت  كل نشاطات .5
 .قسم وقتك على مهامك حس  األولوية .6
 .خص  لكل مهمة وقتًا محددًا النجازها .7
 (.تيل  من غير الضروري )راجع مهامك اليومية  .8

 .أترل وقتًا للطوارئ . . ة من وقتك ال تجدول كل دقيق .9
 .تعامل جيدًا مع األمور الطارئة .11
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 .ألسرتك. . لنفسك. . أترل وقتًا للراحة  .11
 .ضع القائمة دائما في متناول يدل .12
 . الت م بقائمتك .13

 .ال تفر  في تنةيم القائمة وتسلسلها  .14
الوقاات ناااتج  ماان الوصااايا فااي التيطااي  المااذكور أعاااله، تعتباار إدارة

تحكمنا في ذاتنا، أي مراعااة ضاب  سالوكنا وترتيباه تحات قائماة كال ماا هاو 
ايجابي، وعليه فإدارة الوقات تعناي إدارة أنفسانا، وذلاك باساتيعابنا لمتطلباات 
النشاااا  أو العمااال الياااومي أو الشاااهري أو السااانوي أو الحيااااتي ، وااللتااا ام 

ي دائماًا يناتج مناه تقليال وقات بالتيطي  السليم إلنفاذ تلاك المتطلباات، والاذ
وقااات، فماااا يمكااان أن ينجااا  مااان عمااال التنفياااذ، وتقلاااي  احتمااااالت هااادر ال

نشا  في فترة ستة ساعات من غير اعتبار لبيمة الوقت يمكن انجازه في أو 
أقال مان  تلاك الفتارة باالتيطي  الساليم، وهاي محاولاة لتاوفير الوقات وكفايااة 

وقات وكفايتاه النجااز مهاماه المتشاعبة الفرد الذي دائمًا يشاعر بعادم تاوفر ال
 . أبداً 
نيل  من هذا أن للوقت أهمية قصوى وجا  االلتفاات إليهاا مان قبال      

 . األفراد علي اختالف هوياتهم ومستوياتهم أرناء تطلعهم لحياة أفضل وأقوم
 بي  يدير المعلم وقته؟

 ماان مهااام الموجااه التربااوي، قيااادة المعلاام قيااادة رشاايدة تساااعده فااي 
ومن بين تلاك المهاام اإللماام . إتمام دوره التعليمي والتربوي علي أبمل وجه

بكياياااة إدارة وقتاااه اإلدارة الصااااحيحة التاااي تجنباااه الكهياااار مااان اإلخفاقااااات 
 .والنواق  التي قد تعوقه في الوصول إلي أهدافه 

المعلم الكفء هو ذلاك الفارد الاذي يعطاي الوقات أهميتاه ويعمال علاي 
مااام ماان أجاال الااتمكن وبلااوغ مهامااه الموكلااة إليااه بالكفاااءة إدارة نفسااه باهت
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الالزمة ألداة ، والتي يصبل عامل إهماله للوقت فيها معواًل هادامًا لشيصاه 
 .ولطالبه ولوطنه

مااا هااو المطلااوب ماان المعلاام فااي هااذا المنحااى فااي تكملااة دوره التدريسااي 
 والتربوي من أجل السمو بطالبه وتطلعاتهم لفحسن؟

يرتا  عملاه ترتيباًا دقيقاًا يناأي باه عان كال السالبيات وأوجاه  عليه أن .1
 .القصور
أن يبتعاااد عااان الروتينياااة فاااي أداء عملاااه وأن يطمااال دائماااًا للتغييااار  .2

 .والتعدد
أن يعلم بأن طريقة العمال فاي إنجااز مهاماه أهام بكهيار مان المجهاود  .3

 .المبذول في غير موضعه
ذ عملاااه حتاااى ياااتمكن مااان أن يعمااال علاااى التيطاااي  الساااليم فاااي إنفاااا .4

 .االستفادة من وقته
أن ال يميل إلى االسترخاء من غير إنجاز، بل عليه أن يكون مشاغواًل  .5

 .بما هو أهم وبذلك يصبل وقته مرتبًا أبهر
 .أن يقوم بتدوين أهدافه الياصة لدروسه حتى يتفادى إضاعة الوقت .6
خااال وخاااار  أن يعمااال علاااى تحدياااد األولوياااات فاااي تنفياااذ مهاماااه دا .7

 .المؤسسة التعليمية
أن يتفادى طرق التدريت المملة والتي تؤدي إلى إضااعة الوقات فاي  .8

 .االسترجاس
العمااال علاااى التااادري  الاااذاتي المساااتمر لموابباااة األحاااداث والبتسااااب  .9

 .اليبرات في اتياذ القرار
ترتي  عمله وتوزيعه بين طالبه أو مجتمعه حتى ال يكاون العمال فاي  .11

 .حدة مما يؤدي إلى إضاعة الوقتيد وا
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أن يعلم أن العمر محادود وعلياه أن يعمار هاذه الفتارة باالساتفادة مان  .11
 .الوقت المتاح فيها باإلنتا  والعطاء في مجال عمله كحد أدنى

أن يااانةم الوقااات المتااااح للمناسااابات االجتما ياااة والتاااي تاااؤرر تاااأريرًا  .12
 .مباشرًا في إنجاز مهامه

ن المحادرات التلفونية غير الضرورية والتي تهادر كهيارًا مان التقليل م .13
 .الوقت
تفادي الدخول في مواقاع اإلنترنات التاي ال يجناي منهاا ساوى إضااعة  .14
 .الوقت
 .التقليل من التواجد غير المجدي أمام أجه ة اإلعالم كالتلفاز وغيره .15
شروبات مهال التقليل من الوقت الذي يستقطع في تناول الوجبات والم .16

 .أوقات اإلفطار في خار  المؤسسة أو حتى داخل المكات 
أن يقدم المعلم ساعته علاى األقال خمات دقاائ  تسااعده فاي االلتا ام  .17

 .بالوقت المحدد ألداء مهامه
 .أن يستهمر كل الوقت المتاح للحصة أو المحاضرة أو اللقاء إيجابياً  .18
لفااروق الفرديااة بااين طالبااه حتااى أن يضااع وقتااًا للطااوارئ ومفارقااات ا .19

 .يتفادى إهدار وقت اإلنجاز
 .أن يكمل كل المهام التي خط  إلنجازها في وقت محدد .21
هاال أنجاا ت كاال مااا خططاات إليااه وفااي : أن يسااأل نفسااه دائمااًا السااؤال .21

 الوقت المحدد لذلك؟
 .أن يعمل على تقويم تعامله مع الوقت .22
 .في التعامل مع الوقت أن يعمل على تجاوز السلبيات .23
 .أن يطور كياية تعامله مع الوقت انطالقًا من السلبيات المذكورة .24
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أن يحاادث نفسااه دائمااًا أن الوقاات الااذي يمضااي ال يمكاان أن يعااود أو  .25
 .يستهمر رانية

هنالك الكهير من المتطلباات المتعلقاة باإدارة الوقات مان جانا  المعلام 
ينااه ممااا يتطلاا  الااوعي الكاماال ويقةااة وكهياار منهااا يطاارأ أو يسااتحدث فااي ح

المعلاام فااي كيايااة التعاماال مااع مهاال هااذه الطااوارئ ويااتم ذلااك أرناااء تأديتااه 
 .للحصة أو المحاضرة أو اللقاء

وقااد يااتم أرناااء أدائااه لاادوره فااي مجتمعااه الصااغير علااى مسااتوى األساارة أو 
مجتماااع الحاااي أو القرياااة، نجاااد فاااي كهيااار مااان المهااان أن الممتهناااين لهاااا 

ن بعاااض األشاااياء الياصاااة بهااام، والتاااي قاااد تكاااون مااان المعيناااات يمتلكاااو
األساسااية أو الجانبياااة التاااي يمكاان اساااتيدامها حسااا  مااا تملياااه الضااارورة 
والحاجة، وللمعلم كما لهم أساسيات مهناة تسااعده فاي التغلا  علاى إهادار 

 :الوقت، ونشير فيما يلي إلى بعض منها
 .بصفة دائمة أن يحوز المعلم ساعة يد تعمل بحالة جيدة .1
أن تكون دائمًا لدي المعلم مذكرة أو مفكرة أو كراسة أو ورقة، إضافة  .2

 .إلى قلم يدون فيها ما قد يضاف أو يحذف من معلومات وغيرها
أن يكون بحوزته توقيت مكتاوب أو إلكتروناي يوضال األياام والشاهور  .3

 .والعام
 
 
 
 .أن يمتلك مكتبة ورقية أو إلكترونية من لية .4
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ذه الممتلكات تساعد المعلم كهيرًا في إدارة وقته وتؤمن له االستفادة ه
القصااوى ماان الوقاات ممااا يجعاال المعلاام أبهاار انتةامااًا وعطاااًء وياانعكت ذلااك 

 .على طالبه بما ي يد معارفهم ويحسن أداءهم
  ة الوقت في ظل اإلدارة التعليميةإدار 

جرياااات التعلااايم يقصاااد بااااإلدارة التعليمياااة تلاااك اإلدارة التاااي تساااي ر م
بالمؤسسااات التعليميااة باادءًا بالماادير المباشاار للمعلاام وهااو ماادير المدرسااة، 

 .وانتهاء بوزارة التربية والتعليم االتحادية
المعلم الكفء هو ذلك الفرد الاذي يحسان التعامال ماع اإلدارة التعليمياة،     

ه، محافةااًا بااذلك علااى قاايم ومهاال وأخالقيااات المهنااة، ومقاادرًا لنفسااه وعملاا
وقائاادًا لطالبااه ومجتمعااه، وال يتااأتى ذلااك للمعلاام إال بإدارتااه الجياادة لوقتااه، 
وكمااا أساالفنا إدارتااه لنفسااه والتااي تتطلاا  المحافةااة علااى العالقااة الحميمااة 

مااذا ترياد اإلدارة التعليمياة مان : والسليمة مع إدارته التعليمية، والسؤال هاو
 المعلم من خالل إدارته لوقته؟

 .دول الحص  الموكل إليه تنفيذه أمام طالبهااللت ام بج .1
االلتااا ام باالنضااابا  فاااي الحضاااور للمؤسساااة التعليمياااة فاااي الوقااات  .2

 .المحدد
 .استهمار الوقت المحدد لليوم الدراسي في ما ينفع الطالب والمجتمع .3
عدم إهدار الوقت في األشاياء الهامشاية التاي تضار بالوقات والطاالب  .4

 .والمجتمع
 .ام بما يوكل إليه من مناش  وانجازها في الوقت المحدد لهاااللت   .5
تقليااال االحتكاااال الضاااار ماااع اإلدارة التعليمياااة مماااا ياااؤدي إلاااى تااادني  .6

 .العطاء في الوقت المحدد إلنفاذ المهام الموكلة إليه
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التعاون التام المنةم بينه وبين أقرانه في التكال  على العطااء الناافع  .7
 .بغير حدود

املة الطالب معاملة كريمة حتى يتفادى عملية االنفاالت، والشارود مع .8
 .الذهني، مما يعد إضاعة للوقت

 .تمضية كل أو أغل  وقت الدوام اليومي بالمؤسسة التعليمية .9
 .استمرارية تقويمه للوقت وفوائده في كل خطوة ييطوها .11

 :إدارة الوقت والبيمة المدرسية
بااال ماااا يتعلااا  بالمؤسساااة التعليمياااة ) ة بأنهاااا نعااار ف البيماااة المدرساااي     

داخلهاااا أو خارجهاااا وبمعناااى أدق فهاااي المااادير والمعلااام والطالااا  والعماااال 
والكتاااب المدرسااي والحديقااة المدرسااية واإلضاااءة والماااء والفناااء والميااادين 
والسكان من حولها وأولياء األمور من اآلباء واألمهات والمؤسساات العاماة 

، الحاي بمبانياه وحدائقاه وصاحة البيماة فياه وجمياع ماا والياصة من حولهاا
يتعلااا  باااالمجتمع مااان رقافاااات ودياناااات وعاااادات وتقالياااد ومشاااابل وغيااار 

 (.وكل المؤسسات التي تقدم خدماتها لمجتمع المدرسة.ذلك
للمعلاام عالقااة وطياادة بكاال مااا ذكاار، وماان واجباتااه رباا  طالبااه بالبيمااة     

ااأ المعرفااة وتتو  راا  الصااالت، ممااا يساااعد الطالاا  فااي المحليااة حتااى تترس 
االنغمااا  فااي مجتمعااه والتشاابث بتقاليااده ورقافاتااه، وماان راام العماال علااى 
تطااويره واالرتقاااء بااه، هااذه العالقااة تااأتي فااي منةومااة إدارة الوقاات، فااالمعلم 
عناادما يحساان إدارة وقتااه، أي إدارة نفسااه، فهااو بااذلك يمااد يااده إلااى طالبااه 

يؤه لهم لبيادة مجتمعاتهم والوصول بهاا إلاى حتى يحسنوا إدارة أنفسهم مما 
مرافة التقدم واالزدهار، دافعهم في ذلك إحساساهم باالساتفادة القصاوى مان 
الوقاات الااذي يااؤدي إلااى مضاااعفة العطاااء، وماان راام ازدياااد ساارعة الوصااول 

 .المبتغي
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 إدارة وقت المعلم والوطن
بناااء الااوطن تبنااى األوطااان بأياادي أبنائهااا، والمعلاام هااو ماان خياارة أ      

ولفوطان دين على أبنائها وج  استيفااله، والمعلم هو من أهال الوفااء بماا 
يتمي  به من صفات خاصة تجعل منه رقمًا واضحًا في مجال العطاء ونكران 
الااذات، فتمياا  المعلاام فااي إدارة وقتااه يغاار  فيااه حاا  الااوطن والعماال علااى 

مال علاى اساتهمار الوقات االرتقاء باه، كماا أن اهتماام المعلام باإدارة وقتاه يع
بكفااااءة، مماااا ياااؤدي إلاااى سااارعة الترقاااي والتقااادم والتطاااوير فاااي المجااااالت 
الميتلفة، حياث أن الطاالب ي عتبارون جا ءًا مان هاذا االساتهمار بال هام قاادة 
 .الوطن في المستقبل، فبقدر ما جنوا من المعلم ضاعفوا عطاءهم ألوطانهم

 ماًا لاه وجا ءًا ال يتجا أ مان إن إدارة الوقت لدي المعلم أضحت أمارًا مل
نحان . مهامه الذي ال خيار غيره، فعليه أن يولي القادر األببار مان االهتماام

نعول كهيارًا علاى المعلام إذ أناه مان كفاة الوقات وإدارتاه يعتبار اللبناة األولاى 
الراسية في ذلك ومن الكفة األخرى هو المؤه ل األوحد من بين رصفائه فاي 

 .فإدرال ناتج بلوغ األهدا
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 تكنولوجيا التعليم                     
 

أطلاا  هااذا االساام علااى الوسااائل التعليميااة عناادما اتسااعت وتطااورت 
الوساائل التعليميااة، وتطااور اساتيدامها فااي غياار مجااالت التعلاايم، ممااا أدى 
إلااى اختاا ال الوقاات فااي التعلاايم والااتعلم لاادى كافااة النااا ، ولاايت للمعلمااين 

فقااد اقبال الجميااع علاى اسااتيدامها فاي الحصااول ومجااالت التعلاايم وحسا ، 
الاادوائر التلف يونيااة المغلقااة : علااى المعلومااة ومقتنيااات البحااث العلمااي، مهاال

واإلذاعاة المدرساية، وهااو إشاارة إلااى دور اآللاة فاي تطااوير العملياة التربويااة 
 .والتعليمية

الوساايلة التعليمياااة كماااا هاااو أسااامها تسااااعد المعلااام فاااي تااادريت مقااارر ماااا 
 :ر فيها األتيونالح
إن الوسيلة التعليمية ال تؤدي العمال كاامال، الن هنالاك جوانا  أخارى  .1

 .من العملية التعليمية تتولى تنفيذها عناصر أخرى منها المعلم مهالً 
يج  أن تحق  الوسيلة التعليمية الغرض الاذي اساتيدمت مان اجلاه،  .2

 .ألبملأي أن ما تقوم به الوسيلة التعليمية يتم على الوجه ا
 

من المتابعات الفعالة التي ينتهجهاا الموجاه الترباوي فاي سابيل ترقياة 
أداء المعلم وما سينطبع ايجابيا على العملية التعليمياة ، اساتيدام الوساائل 

ذلك الن التربية الحديهة تسعى لت ويد الطالب بااليبرات . التعليمية المتاحة 
وخ للمعااارف فااي ذهاان والمهااارات فااي صااورة ايجابيااة، ممااا تيلفااه ماان رساا

المتلقي، وهو ماا أدى إلاى االهتماام بالوسايلة التعليمياة، التاي أصابحت مان 
أهااام أركاااان العملياااة التعليمياااة التربوياااة، إذ أنهاااا تعطاااي لكااال خبااارة معيناااة 
مفهومهاااا الصاااحيل الواضااال فاااي ذهااان الطالااا ، وذلاااك بتعريفهاااا للحبيقاااة 
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ائل التعليميااة إلااى قساامت الوساا. وتعضاايدها لمااا يتلقاااه الطالاا  ماان معااارف
  -:أنواس رالرة هي

 . وسائل بصرية .أ
 . وسائل سمعية .ب
 . وسائل سمعية بصرية .جا

لكااال نااااوس ماااان أناااواس الوسااااائل المااااذكورة دوره الفعاااال فااااي العمليااااة  
التعليمية، وغالبا ما يستيدمه المعلم حس  رويته فيما يتماشى مع محتاوى 

ستيدام المعلم لوسيلة بصرية واحدة فقد يقتصر ا. المادة الدراسية بين يديه
طالاا ، وقااد يسااتيدم وساايلة ساامعية أو أبهاار فااي توصاايل محتااوى محاادد لل

بصاارية فااي مقااام  خاار، حساا  مااا يااراه مناساابًا لتوصاايل وتهبياات / ساامعيةأو 
 .المعارف بذهن الطال 
- :تعري  الوسيلة التعليمية

- :يمكن أن نعرف الوسيلة التعليمية كما يلي
مااادة يسااتيدمها الطالاا  فااي عمليااة الااتعلم، وابتساااب  هااي أداة أو) .1

اليبااارات وإدرال المباااادئ وتطاااوير ماااا يكتسااا  مااان معاااارف بنجااااح، 
ويساااتيدمها المعلااام فاااي الوصاااول بطالباااه باااأنجع األساااالي  واحااادث 
الطااارق، بطالباااه إلاااى الحبيقاااة العلمياااة المساااتيدمة بسااارعة و اقااال 

 (.تكلفة
 ماجدة السيد عبيد                                                       

مواد وأدوات تقنية، مالئمة للمواقا  التعليمياة الميتلفاة، يساتيدمها ) .2
المعلم والمتعلم بيبرة ومهارة لتحسين عملية التعليم والتعلم، كما أنها 
تساااعد فااي نقااال المعاااني وتوضاايل األفكاااار وتهبياات عملياااة االدارل، 
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تهم وتنميااة اتجاهاااتهم فااي جااو مشااوق وزيااادة خباارات الطااالب ومهااارا
 (. ورةبة أبيدة نحو تعلم أفضل

 بشاير الكالوب                                           
عنصااار مااان عناصااار نةاااام شاااامل لتحقيااا  أهاااداف الااادر  وحااال ) .3

 (.المشكالت التعليمية في موق  تعليمي معين
 الطبجي

 (.توضيل األفكار والمدلوالتاستيدام أشياء باإلضافة إلى اللغة ل)  .4
 فتل الباااب عبد الحليم

مااواد ال تعتمااد أساسااا علااى القااراءة واسااتيدام األلفاااظ والرمااوز لنقاال ) .5
معانيها، بال هاي ماواد يمكان بواساطتها زياادة جاودة التادريت وت وياد 

 (.التالميذ بيبرات باقية األرر
E.DATE  

داة يساتيدمها المعلام ويمكن أن نقول أن الوسيلة التعليمية هاي كال أ
لتحسين العملية التعليمية وتوضيل مدلوالت ألفاظه وشرح أفكاره، أو تادري  
طالبه على مهارة ما، أو تنمية اتجاه معاين ينتقال فيهاا المعلام مان اللفةياة 
والطال  مان التلقاي المباشار إلاى تطاوير المهاارات واالتجاهاات إلاى العملياة 

 . علوم بصفة عامةالمعملية في مادة اإلحياء أو ال
ويالحر في الحق  المتتالية إلى التطور الملحوظ الاذي سااد الوساائل  

التعليمية حتى وصل به المطاف إلى ما نشاهده اليوم من وساائل الكترونياة 
 .متقدمة

- :أهمية الوسائل التعليمية
ب موضوس الدر  إلى الواقعية .1  .تقر 
 .تجعل المتعلم أبهر استعدادا للتعلم .2
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 .تساعد في تنويع اليبرات وذلك باإلشرال مع جميع الحوا  .3
 .تساعد المتعلم على فهم األلفاظ .4
وا بما هو جديد .5  .تساعد المتعلمين في تعديل اليبرات السابقة كلما مر 
 .تساعد المتعلم في تنمية قدراته وابتساب اليبرة .6
رفاااة الصاااواب تنوياااع أساااالي  التع يااا  كالتغذياااة الراجعاااة ماااهال فاااي مع .7

 .واليطأ
 .معالجة الفروق الفردية بتقديم مهيرات ميتلفة تهير انتباه المتعلم .8
 .تؤدي إلى ترتي  األفكار وتسلسلها لدى المتعلم مهل األفالم .9
تاااؤدي إلاااى تعاااديل السااالول وتعاااديل االتجاهاااات مهااال إتبااااس العاااادات  .11

 .الصحيحة
 أهميتاها للمعلم 

 .فاية المعلم المهنيةتساعد على رفع درجة ك .1
 .تغيير دور المعلم من ناقل للمعلومات لميط  ومنفذ ومقدم .2
 .تساعد المعلم على حسن عرض المادة وتقويمها والتحكم فيها .3
 .تمكن المعلم من استهالل كل الوقت المتاح بشكل أفضل .4
 .توفر الوقت والجهد للمعلم في التحضير و السرد .5
 .إرارة الدافعية لدى المتعلمينتساعد المعلم في  .6
وذلاك بتوضايل  -تساعد المعلم في التغل  على حدود ال مان والمكان .7

 .أشياء في الماضي وفي أمكنه غير الفصل
 أهميتها للمتعلم

 .تنمي في المتعلم ح  االستطالس .1
تقوي العالقة بين المعلم والماتعلم، وباين المتعلماين أنفساهم، وخاصاة  .2

 .فهي توسع مجاالت اليبرات للمتعلم. ا المعلم بكفاءةإذا استيدمه



 

611 
 

 .تعالج اللفةية والتجريد، وت يد من حصيلة المتعلمين في األلفاظ .3
 .تسهم في تكوين اتجاهات مرغوب فيها .4
تشااااجع المااااتعلم علااااى المشاااااركة والتفاعاااال مااااع المواقاااا  الصاااااية  .5

 .الميتلفة
 .لمتهير اهتمام المتعلم وتشويقه إلى التع .6
 .تجعل اليبرات التعليمية أبهر فاعلية وأنقى أررا واقل احتماال للنسيان .7
 .تسهم في معالجة الفروق الفردية .8
 .توفر الوقت والجهد .9

 أهميتها للمادة التعليمية
 .تساعد في توصيل المعلومات والمواق  واالتجاهات والمهارات .1
واضاااحة فاااي ذهااان  تسااااعد فاااي إبقااااء المعلوماااات حياااه وذات صاااورة .2

 .المتعلم
تبسي  المعلومات واألفكار وتوضيحها وتساعد المتعلمين علاى البياام  .3

 .بأداء المهارات كما هو مطلوب منهم
 خصائ  وصفات الوسيلة التعليمية الجيدة

أن تكااون مهياارة لالنتباااه واالهتمااام، وان يراعااى فااي إعاادادها وإنتاجهااا  .1
 .التعلم وأسسه ومطابقتها للواقع

أن تكون الوسايلة التعليمياة نابعاة مان المنهاا  الدراساي وتاؤدي إلاى  .2
 .تحقي  الهدف منها

 .أن تكون مساعده وسهله لبلوغ األهداف التربوية .3
أن تكاااون مرا ياااة ليصاااائ  المتعلماااين، ومناسااابة لعمااارهم ال مناااي  .4

 .والعقلي واالنفعالي والجسمي
 .عدم التعقيدأن تتسم بالبساطة والواقعية والوضوح و  .5



 

612 
 

أن تكااون متناساابة مااع الوقاات والجهااد الااذي يتطلبااه اسااتيدامها ماان  .6
 .حيث الحصول عليها

أن تشوق المتعلم وترةبه في االطالس والبحث واالستقصااء وتسااعده  .7
 .على استنبا  خبرات جديدة

أن تتناساا  ماان حيااث الجااودة والمساااحة والحجاام والصااوت إن كاناات  .8
 .ن في الصفسمعية، وعدد الدارسي

أن يراعى في تصميمها وإنتاجها صحة المحتاوي والجاودة والدقاة مان  .9
 .الناحية الفنية مما يمكن تداولها وبقاءها لفترة طويلة

 .أن ترب  اليبرات السابقة باليبرات الجديدة .11
 .أن تكون جذابة بألوانها .11
 .لقليلةيفضل أن تصنع من المواد المتوفرة محليا ذات التكالي  ا .12
 .أن تحدد المدة ال منية الالزمة لعرضها .13
 .أن تكون مناسبة ليستفاد منها في أبهر من مستوى  .14
أن تكون متقنة وجيدة التصميم من حيث التسلسال واألفكاار وانتقالهاا  .15

 .من هدف تعليمي آلخر
 .أن تكون الكتابة المرافقة للوسيلة من كتاب المتعلمين الدراسي .16
 .تتسم بالحركة أن .17
 .والعلمي للمجتمع يأن تتناس  الوسيلة مع التطور التكنولوج .18
أن تتناسا  ماع البيماة التاي تعاارض بهاا مان حياث عاداتهاا وتقالياادها  .19

 .ومواردها الصنا ية أو الطبيعية
 .أن تكون مبتكره وبعيده عن اإلنتا  التقليدي .21
 .أن تكون مناسبة للدر  وفي مضمونه .21
 .أن  ال تكون معقدة و من الصع  على المتعلم االستفادة منها .22
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 .ال تكون معلوماتها أبهر من معلومات الدر  .23
 .أن ال تكون براقة كهيرة األلوان والحواشي تشغل المتعلم عن الدر  .24
 .أن تكون سهلة التركي  والتجهي  .25
 .أن تجرب قبل الدر  خار  الفصل .26
 .م ملما بيصائ  الوسيلة و بطريقة تشغيلهاأن يكون المعل .27
 .أن تكون واضحة ومباشرة .28
أن ال توضااااع فااااي مكااااان يسااااهل  للمتعلمااااين االنشااااغال بهااااا قباااال  .29

 .استيدامها
- :حفر الوسائل التعليمية

هنالك طرق لحفر الوسائل التعليمية في المعامل أو حجرات التحضير  
 :الملحقة بها ومنها

بواجهات زجاجية مقسامة إلاى رفاوف توضاع فيهاا ( لي دوا) الي انات  .1
 .الوسائل حس  المواضيع وعالقتها يبعضها البعض

و خشاابية أو ماان الكرتااون المضااغو  فهااي إمااا معدنيااة أ –الصاانادي   .2
 .تستيدم لحفر المجسمات والعينات والمجموعات  الميبرية( الفيبر)
فاااي الجااادران  عالقاااات معدنياااة أو خشااابية بعضاااها رابتاااة: المشااااج  .3

بارتفاعات تيتلف بااختالف االساتعمال ويكاون بعضاها اآلخار متحركاا 
تحمله أرجل خاصة ومنها ما يكون على شكل أسالل أو عوارض من 

 .اليش 
شائعة االستعمال حيث توفر المساحات وتستيدم في عرض : الرفوف .4

 .النماذ  والمعينات
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تتحاارل علااى أربااع  فااي شااكل خ انااات أو رفااوف أو مناضااد: الاادراجات .5
عجااالت قويااة، وتيتلااف مساااحات رفوفهااا وارتفاعاتهااا حساا  األجهاا ة 

 .الميصصة لحملها
 حفر المصورات والملصقات

 .أن تكون مقواة بالقماش .1
 .أن تكون الحافة العليا والسفلى بساق خشبية أو البالستيك .2
حلقاة أن تكون بها أداة للتعلي  عند عرضاها للمتعلماين كااليي  أو ال .3

 .المعدنية
 .أن يوجد عند منتصف احد الساقين شري  لربطها وهي ملفوفة .4
 .وجود حلقة معدنية تهبت بها بعد لفها في مكان معين .5
ن عليهاا رقام الملصاقة لتساهل  .6 تلص  علاى ظهرهاا بطاقاة صاغيرة يادو 

 . الوصول إليها عند الحاجة
 بياية استيدام الوسائل التعليمية

م التقليااادي تساااتيدم الوسااايلة كعامااال مسااااعد، أو عامااال فاااي مجاااال التعلاااي
ترفيهي، أو لتمضاية الوقات أو لعراارة لادى المتعلماين، عكات ماا هاو واقاع 
من . الوسيلة التي يج  أن تكون ج ءا من المادة التعليمية المقدمة للمتعلم

 :المحبذ أن تستيدم الوسيلة التعليمية بالكياية اآلتية
ت المناساا  للمتعلمااين تمشاايا مااع المواقاا  عاارض الوساايلة فااي الوقاا (1

 .التعليمية
وضااع الوساايلة فااي مكااان ظاااهر تسااهل مشاااهدته بواسااطة المتعلمااين  (2

 .من غير معاناة أرناء استيدامها
 .محاولة إشرال المتعلمين في استيدام الوسيلة (3
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أن ال تحجااا  أو تغطاااي بعضاااا مااان معلوماااات الااادر  المدوناااة علاااى  (4
 .يدامهاالسبورة أرناء است

 .أن ال تير  المعلومات الواردة فيها عن ما جاء في موضوس الدر  (5
حتميااااة اسااااتيدام المؤشاااار فااااي الشاااارح أو اإلضاااااءة فااااي الوسااااائل  (6

 .االلكترونية
 .وضوح الصوت في الوسائل السمعية (7
 .وضوح الصورة في الوسائل البصرية (8
 .وضوح الصورة والصوت في الوسائل السمعية البصرية (9
إخفاااء الوساايلة ماان مكانهااا بمجاارد االنتهاااء ماان اسااتيدامها حتااى ال  (11

 .ينشغل المتعلمون بها في حالة االنتقال إلى ج ء  خر من الدر 
 التجارب العلمية

تعتبر التجارب العلمية نوعا من أناواس الوساائل التعليمياة إال أن هنالاك      
وفااي اسااتيدامها يجاا  اختالفااات يساايرة فيمااا بينهااا ساانتطرق لهااا الحقااا ،

 :مراعاة اآلتي
 .مراعاة قواعد السالمة عند البيام بها، إبعاد الرأ  والجسم بعيدا .1
إرشاد وتحذير المتعلمين عند استيدام مواد  أو أدوات  قد تكون خطرة،  .2

 .باالشتعال مهال
يقوم المعلم بإجراء التجربة مسبقا قبل الدخول إلى الفصال للتأباد مان  .3

 .نجاحها إمكانية
توضااع األدوات والمااواد أمااام المتعلمااين فااي مكااان واضاال يمكاان ماان  .4

 .الرالية في حالة قيام المعلم بالتجربة
البياااام بالتجرباااة عااان طريااا  المتعلماااين بمسااااعدة ومراقباااة المعلاااام  .5

 .  اللصيقة في شكل مجموعات
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 .تمكين المتعلمين من إبداء مالحةاتهم أرناء وعند نهاية التجربة .6
 .مراعاة التسلسل في الوصول إلى نهاية التجربة ونتيجتها .7
 .إخفاء وإبعاد األدوات والمواد بعد نهاية التجربة .8

 الوسيلة والتجربة
تقاادم التجربااة عنااد بدايااة الاادر  تقاادم الوساايلة أرناااء الاادر  بينمااا  .1
 .نهايتهأو 
 .يالالوسيلة ال تتطل  وقتا طويال بينما التجربة  تتطل  وقتا طو  .2
 .الوسيلة مبسطة أما التجربة  فمعقدة .3
ليسااات بالوساااائل خطاااورة بينماااا توجاااد بعاااض اليطاااورة فاااي التجرباااة  .4

 .وبالذات الكيميائية أو الفي يائية منها
التعامال ماع الوسايلة تعاماال عاادي بينماا التعاماال ماع التجرباة يسااوده  .5

 . الحذر

لتجربااة فقااد تتضاامن الوساايلة قااد تكااون ماان مااواد بيميااة معتااادة أمااا ا .6
 .موادًا كيميائية غير معتادة
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اانة ماان ساانن هللا عاا  وجاال فالحياااة فااي انسااياقها وتتااابع  التغيياار س 
اختالفااًا بائنااا عاان الاانم  أحاادارها ، تنضاال بكاال مااا هااو جديااد ، قااد ييتلااف 

السااب  لااه ، فااي القريا  أو البعيااد ، والااذي يحااتم علاى الفاارد أن يجاادد ماان 
تعاطيااه وتفاعلااه، مااع مقتضاايات األساالوب الجديااد كمااًا وكيفااًا ، ويعتباار مهاال 
هااذا التفاعاال حتميااًا ، فينحااو الفاارد فيااه إلااى تغيياار ساالوكه بمااا يتناساا  مااع 

 .جتمعية والهقافية والسياسية قدراته وطاقاته، ومع متطلباته الم
رد إذ يحااادث نتيجاااة لماااا يقاااوم باااه التغييااار دائماااًا مرهاااون بسااالول الفااا

يقدمه من مناشا  طيلاة فتارة حياتاه ، خاالل ميتلاف أطوارهاا ، فقاد يكاون أو 
التغيير سريعا في طور ما ، وقد يكون بطيما نسبيًا في طور أخر حسا  ماا 

سيرة التغيير أو نوعيتاه فاي إطاار تقتضيه الحال ، فال يمكن لنا أن نحصر م
وقاد شاهدنا ، وعلاى . أو وقت  محدد ، بل قد يكون متالحقًا ال يد للفرد فيه 

امتداد الوقت ، منذ أواخر القارن الماضاي وحتاى اآلن ، تغيارًا كبيارًا متساارس 
اليطى في كل أنما  حياة الفرد ، مما جعلنا نيطاو ، ماا باين لحةاة وأخارى 

، وذلك مما ي يد من معاناتنا ، عقلياًا ووجادانيًا وحركياًا ، من تغير إلى أخر 
 .، في سبيل المواببة واالنغما  في خضم التغيرات المتجددة 
فاالتغيير يناتج عان . هنالك فرق واضل ما بين كلمتي التغييار والتغيار

إرادة الفاارد ومناشااطه فااي ميتلااف جواناا  حياتااه أي يكااون مقصااودًأ ، وقااد 
غيار مقصاود، ياأتي نتيجاة إفارازات المناشا  الميتلفاة  يكاون تغييارًا عشاوائياً 

للفارد ، وفااي كااال الحاالين يصاابل التغيياار تغياارًا ، وذلاك يعنااي أن التغياار هااو 
 .ناتج التغيير وبذلك يعد موقفًا وحدرًا له سماته وخصائصه 

أصبل العالم في بدايات األلاية الهالهة  بارة عن قرياة واحادة صاغيرة 
عتمااد الاادخول فيهااا والياارو  منهااا حماال جااواز الساافر ماان غياار حااواج ، ال ي
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أوالهوية ، أو حتى االستمذان ، كما أصابحت المعرفاة أبهار انتشاارا ، متاحاة 
للجميااع تتمياا  بسااهولة اقتنائهااا وصااارت األفكااار الجدياادة المتجااددة تتواراا  
بين العقول في شتي صورها خيرهاا وشارها ، المقباول منهاا والمرفاوض مان 

 .بشرية الميتلفة المجتمعات ال
الوضع الذي أشرنا إليه في األساطر الساابقة ، يتعلا  بحيااة اإلنساان 
تعلقًا مباشرًا ، لذا ل م األخذ باه بعاين االعتباار ، إذ أناه يمهال أساساًا عملياًا 
للمنطلاا  الجديااد القااادم ، بمااا لااه ماان خاصااية تتعلاا  بحياااة الفاارد ، والااذي 

جديدة له ، تحمل أوجه اختالف  يؤدي في خاتمة المطاف إلي صياغة حياة
شااتي عاان حياتااه السااابقة ، منقولااة ماان جياال آلخاار ، يتغياار بموجاا  ذلااك 
تفسااير الوقاات مااا بااين القصاار والطااول ومااا بااين القاارب و البعااد ففااي خااالل 

باان زماان : )العقد الواحد مان زمانناا هاذا ، يتاذكر الفارد أوقاات خلات ليقاول
ي أوقات سبقت ذلك كان وقت التذكر ، وف( الوضع كذا وكذا أو كنا كذا وكذا

( زماان)يمتد إلاى أبهار مان رالراة أو أربعاة عقاود أماا الياوم فأصابحت كلماة 
يعااد وقتهااا بالساانوات التااي ال تتجاااوز أصااابع اليااد الواحاادة ، وأصاابل الااذي 
يحكي عن ال مان طفال لم يبل  العاشرة من عماره ، وهاي فتارة تحمال أحادارا 

الطويلااااة السااااابقة ذات المواقاااا  الرتيبااااة  تعتباااار أضااااعاف أحااااداث الفتاااارات
المتهاقلة المتناررة مما اوج  شاحذ األذهاان ، وبلاورة معااني اإلدرال وإعماال 
التفكيااار الساااليم الحتاااواء بعاااض مااان الكااام الهائااال مااان المعاااارف واألحاااداث 

 .المرتبطة بالفرد فكرياً  ووجدانيًا ومهارياً  
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القل األفكااار والاارالى إن مراحاال نمااو الفاارد أصاابحت حقاااًل خصااباً  لاات
والمعااارف ،  تتيللهااا مجموعااة ماان التغياارات المتالحقااة التااي سااادت مراحاال 
نموه وترك ت في ذابرته ، من خالل عملية عقلية يتم فيها تساجيل اليبارات 

 .الماضية وحفةها ومن رم يتم استرجاعها عند عملية التذكر 
امة فاي تكاوين هنا ييتل  التعلم بالنمو والتذكر ، فتصبل عناصر ه  

الفاااارد الجديااااد المتطلااااع الااااذي يعماااال علااااى االحتفاااااظ بالعااااادات والمهااااارات 
والمعلومات الجديدة ، فت داد عملية التعلم بمقدار التقدم فاي النماو والتاذكر، 

 .فال يستبيم أن يتم تعلم بدون تذكر أو يكتمل تذكر من غير نمو 
ياة التعارض فاي من أجل الوصول إلي تعليم أفضال ال باد لناا فاي البدا

التربية، والتعلم، والتعليم، التي تعتبر ركائ  : إيجاز إلي أساسيات  رالرة هي 
هامااة فااي عمليااة التعلاايم العصاارية المسااتقبلية ، وماان خاللهااا نبااف علااى 
 .سمات وأدوار وخصائ  المعلم والمتعلم والمدرسة المستقبلية التي ننشدها

اب، ماان أجال بناااء صاارح كتا ماال أن ننتفااع جميعاًا بمااا يارد فااي هااذا ال
 . من التعقيد والقصور والالمباالة  تعليمي خالِ 
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 التــربيـــة: أواًل 
 :المفهوم اللغوي للتربية

َوَماا  َتْيات م ))، قال تعاالي ( با ر ) ترجع كلمة التربية لغويًا إلي الفعل         
وَن  ان َزَبااة  ت ِرياد  بًا لِ َيْرب َو ِفي َأْمَواِل النتاِ  َفاَل َيْرب و ِعنَد ّللاتِ َوَما  َتْيات م مِ  مِ ن رِ 

ِ َفأ ْوَلِمَك ه م  اْلم ْضِعف ونَ  ويعني أزداد ونماا ، كماا يعناي أرتفاع مان  (5)(َوْجَه ّللات
علااى، كااأن يصاابل المكااان ربااوة ،ً  قصاادًا أو بغياار موضااعه المااألوف إلااى أ

ًَ يكااون قااد خااار  عاان نطاااق وصااافه  قصااد، وحااين يصاابل الشااايء مرتفعااًا
المعروف، أرتفع أي ربا، وهي مهل ارتقاى فاالن فاي تعاملاه إذا تميا  تعاملاه 
باللطافااة، وهااي أرفااع ماان المحسااو ، والمقااام العااالي هااو المقااام المرتفااع 

المقامات من الرجاال والنسااء، وهنالاك الرجال حساً  ومعني فهنالك أصحاب 
القامة، أي ذو المقام العالي، أي الرجال الاذي يجماع باين الصافات الساامية 

فالتربياة .ً ،الرجل المتعدد المواه  والمواق ، اجتما يا، أو رقافيًا، أو علميا
إذن  تعنااي النمااو، وال يااادة، والتجديااد، والساامو، واالرتقاااء، وتعااديل الساالول 

 .األحسن  إلي
 :(6)أورد الدكتور دمحم منير مرسي في المفهوم اللغوي للتربية 

إذا بحهنا في المعاجم اللغوية العربية لتحديد معني التربية، فإننا نجاد أنهاا ) 
، أي نماا وزاد، (يرباو  –رباا ) ترجع إلي أصالها اللغاوي العرباي إلاي الفصال 

ااا   " )وفااي التن ياال الحكاايم  ااا َيااا َأيَُّهااا النت ااَن اْلَبْعااِث َفِإنت ناات ْم ِفااي َرْياا   مِ  ِإن ك 
ْطَفااة  ر اامت ِمااْن َعَلَقااة  ر امت ِماان مُّْضااَغة  مَُّيلتَقااة  َوَغْيااِر  اان ت ااَراب  ر اامت ِمان نُّ َخَلْقَنااب م مِ 

َساام ى ر اامت ن   َن َلك ااْم َون ِقاارُّ ِفااي اأْلَْرَحاااِم َمااا َنَشاااء ِإَلااى َأَجاال  مُّ ك ْم م َيلتَقاة  لِ ن َباايِ  ْيااِرج 
                                     

 (.39) قرآن كريم ، سورة الروم ، اثية رقم  (1)

 . 17م ، ص 1997دمحم منير مرسي ، أحول التربية ، القاهرة ، الطبعة األولي ،  (2)
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ب ْم َوِمنك م متن ي َتَوفتى َوِمنك م متن ي َردُّ ِإَلى َأْرَذِل اْلع م ِر ِلَكْياَل  دت ِطْفاًل ر مت ِلَتْبل غ وا َأش 
َيْعَلَم ِمن َبْعِد ِعْلم  َشْيمًا َوَتاَرى اأْلَْرَض َهاِماَدًة َفاِإَذا َأنَ ْلَناا َعَلْيَهاا اْلَمااء اْهَتا تْت 

لِ  َزْو   َبِهيج  َوَرَبْت َوأَ  أي نمت وزادت، لما بتداخلها من المااء  (7)(نَبَتْت ِمن ك 
وتقول رب ي في بيت فالن أي نشأ فيه ، ورباه بمعني نشأة ونمات . والنبات 

واليلبيااة ، وفااي التن ياال الحكاايم أيضاااً  قولااه تعااالي  قااواه الجساادية والعقليااة
َك ِفيَنا َوِليدًا َولَ ) وأيضاً  قوله تعاالي  (8)(ِبْهَت ِفيَنا ِمْن ع م ِرَل ِسِنينَ َقاَل َأَلْم ن َربِ 
َماااا َكَماااا َربتَيااااِني )) بِ  اْرَحْمه  ْحَماااِة َوق ااال رت َماااا َجَنااااَح الاااذُّلِ  ِماااَن الرت َواْخِفاااْض َله 

 . (9)(َصِغيراً 
تنمياة الوظاائف : " ورد في الصحاح  في اللغاة والعلاوم أن التربياة هاي     

ية، واليلبياة، كاي تبلا  كمالهاا عان طريا  التادري ، وهكاذا الجسمية، والعقل
يتضاامن المعنااي اللغااوي للتربيااة، عمليااة النمااو، وال يااادة، وماان الطبيعااي أن 
يكااون هاااذا النماااو، وتلااك ال ياااادة مااان جاانت الشااايء وطبيعتاااه ، وبالنسااابة 
لعنساااان يكاااون هاااذا النماااو فاااي جسااامه، وعقلاااه، وخلقاااه، وكااال مقوماااات 

اللغااوي للتربيااة علااى أنهااا عمليااة نمااو، هااو معنااي  شيصاايته، وهااذا المعنااي
 .التربية بمعناها االصطالحي في أذهان المربيين

 المفهوم االصطالاي للتربية

التربيااة هااي مجموعااة ماان األنشااطة ، يقااوم بهااا الشااي  الفاارد، و 
تغر  غرسااً  فاي المرباي، وذلاك فاي عادة جوانا  سالوكية ، تعمال جميعهاا 

بماااا فيهاااا مااان الهقافاااة العاماااة المعاشاااة،  علاااى تغييااار أنماااا  شيصااايته ،
أوالمورورة، للمجتمع الذي يعيش فيه ، ومحاباتهاا، أو تعميمهاا، للمرغاوب 

                                     

 ( . 5)قرآن كريم ، سورة الح، ، اثية رقم  (3)
 (.18)قرآن كريم ، سورة الشعراء ، اثية رقم  (1)
 ( 24) قرآن كريم سورة اإلسراء ، اثية رقم  (2)
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فيه، الساائد فاي مجتمعاات أخاري ، داخليااً  أو خارجياًا ، يعناي ذلاك تحاديث 
الشيصية، بما يواب  المستجدات المجتمعية العالمية، ذات الصلة المباشرة 

، في أي بقعاة كانات (اإلنسان ) والتي تحتم تعامل الفرد  أو غير المباشرة ،
في العالم ، مع رصفائه في شاتي المنااحي المتعلقاة بحياتاه ، وذلاك بالعمال 

 .على ترقيتها والسمو بها إلي األمهل 
تتعل  هذه األنشطة بجوان  ميتلفاة ، تعتبار األساا  لبلاوغ  مساالك 

جوان  مع بعضها الابعض، فاي التربية السليمة ، و تتضافر مؤشرات هذه ال
سبيل صياغة شيصية إنسانية متعددة األغراض، تعليميا، ورقافياا، وانتمااء 

 :اجتما يا، ولتوضيل أبهر لهذه الجوان  نشير إلي ما يلي 
 عملية التعليم والتعلم   .1
  ذلااك ه المعلاام تجاااه طالبااه ،مسااتيدما تعتباار هااذه العمليااة نشااا  يقااوم باا  
التكنولوجيااة، التااي تساااعد فااي نشاار المعرفااة المطلوبااة الوسااائ  فااي شااتى  

لاادي المتعلمااين ، عااالوة علااى اسااتيدام طرائاا  التاادريت، التااي تااؤم ن علااى 
عمليااة التعلاايم الفعااال ،الااذي أصاابل مشاااركة كاملااة بااين المعلاام والمااتعلم ، 
حياث أن دور الماتعلم أصاابل جا ءاً  فاااعاًل، فاي كياياة تطااوير ذاتاه، وتنميااة 

لتفاعل مع معلمه ،الذي يقوم بدور الميسر، والمرشد، والمشارف، معارفه، با
والموجاااه، مااان أجااال ترقياااة العملياااة التربوياااة والتعليمياااة، وبلاااوغ األهاااداف 

 .المنشودة 
من خالل عملية التعليم والتعلم، نغار  أساسايات ومتطلباات التربياة، 

لماااً  أن التربيااة أصاابحت ع: بشااتى أنواعهااا لاادي المتعلمين،فيمكننااا القااول
يدر ، له أهدافه، ومناهجه، وغاياته، ولاه ميتصاوه الاذين ي عرفاون بعلمااء 
التربيااة ، بمااا لهاام ماان معرفااة راارة، ودرايااة تامااة، وإنجااازات تربويااة، تبااف 



 

625 
 

شاااهداً علااى علمهاام، وخبااراتهم، وتجاااربهم العلميااة، فااي المحافاال التربويااة 
 .العالمية الميتلفة

" التربيااة المقصااودة" واناا  التربيااة يمكاان أن نطلاا  علااى هااذا الجاناا  ماان ج
 .وهي نتا  عملية التعلم والتعليم المباشر

 .المؤسسة االجتما ية  .2
إن للمجتمااع دوراً  كبيااراً  فااي ترساايأ أساساايات التربيااة، فالمؤسسااة       

االجتما يااة هااي المؤسسااة األولااي التااي بيأهااا اإلنسااان ليحااافر بهااا علااى 
اله الالحقة، على اخاتالف هويااتهم، وقادراتهم، المبادئ، والبيم، ألفراده وأجي

ومياااولهم، عبااار أهاااداف، وطرائااا ، وأساااالي ، ووساااائل، وأشاااكال ميتلفاااة، 
فاالمجتمع بكامال تنةيماتااه، . تتناسا  ماع توجهاتاه فاي إنفااذ ذلاك المبتغاي 

النابعااااة ماااان األساااارة، والمدرسااااة، وأجهاااا ة اإلعااااالم، والحااااي، والساااالطات 
نةيماااات الييرياااة ، واإلنساااانية ، والوافااادين مااان التشاااريعية، والتعبوياااة، والت

السااكان، وأصااحاب المهاان الميتلفااة، ذوي الهقافااات والعااادات المتباينااة، ال 
يسااامل هاااذا المجتماااع ألفاااراده بااااليرو  عااان األهاااداف، واألساااالي ، التاااي 

 .ارتضاها منهاجا ومسارًا له، باختيارها محددًا لهويته وكينونته
 ناتج التربية .3

تج التربية هو الفرد الذي تلقي تعليمااً  تربويااً  معيناًا، وأبتسا  قادرًا نا      
معيناً  من اليبرات، والمعارف، والمهاارات، والهقافاة، والمياول، وذلاك بالقادر 
الذي حصل عليه من التربية، ساواء كاان ذلاك عاماا أو اختصاصايا، فالقادر 

لمجتماع الاذي يعايش العام هو الذي يؤهل الفارد للمواطناة بكوناه احاد أفاراد ا
فياااه، أماااا االختصاصاااي فهاااو الاااذي تلقاااي ماااا يميااا ه عااان غياااره مااان أفاااراد 
المجتمع، وذلاك بماا توصال إلياه مان معاارف ومهاارات ورقافاة تؤهلاه للبياام 
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بمهااام وأعمااال معينااة، ال يسااتطيع غيااره ماان المااواطنين البيااام بهااا، عليااه 
 : يمكن أن تصنف التربية لنوعين أساسيين هما 

 .بية العامة التر  .أ
 .التربية الياصة .ب

 .التربية كعلم  .4
أصابحت التربيااة علماًا قائماااً  بذاتااه ، كماا أشاارنا لاذلك مساابقا،ً  فهااي 
تتضمن مواضيع شتي للدراسة والبحث العلمي ، مهلما نقوم باه اآلن ، فهاي 
تتيل للفرد الحصاول علاى المعاارف الميتلفاة، والنةرياات فاي التربياة ، كماا 

 .لتيص  في أي جان  تربوي مطروح تتيل له ا
على سبيل المهال ناذكر بعضاًا مان العلاوم التربوياة، التاي تعتبار حقااًل 

 : للبحث العلمي والدراسة 
 .علم أصول التربية .أ 
 .علم المناهج وطرق التدريت  .ب 
 .علوم اإلدارة التربوية  .جا 
 .علم النفت التربوي  .د 
 .علم النفت االجتماعي  .ها 
 .علم التيطي  التربوي  .و 

لقااد أدلااي علماااء التربيااة بكهياار ماان التعريفااات للتربيااة، التااي قااد          
تيتلف في صياغتها، إال أن محتواهاا ياوحي باالتواف  التاام فيماا يحمال مان 

 .  معني، يتواءم مع األهداف العامة للتربية
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التااي تااؤرر إن التربيااة تعنااي التغيياارات المتتابعااة التااي تحاادث للفاارد و "  .1
  (10)"في معرفته واتجاهاته وسلوكه كنتيجة للدراسة والتعليم 

إن التربية تعني نماو الفارد النااتج عان اليبارة أبهار مان كوناه ناتجاًا "  .2
 "عن المنهج 

Good  جوود 
هي مجموعة العملياات التاي مان خاللهاا يقاوم الفارد بتنمياة قدراتاه، "  .3

ذات البيمااة اإليجابيااة فااي واتجاهاتااه، وصااور أخااري، ماان الساالول، 
 "المجتمع الذي يحيا فيه 

Good  جوود 
هاي العمليااة اليارجيااة للتوافاا  الساامي مااع هللا ماان جاناا  اإلنسااان "  .4

الحار، الاواعي، الناضاج جساميا وعقليااً ، كماا يعبار عان هاذا التوافاا  
 " .في بيمة اإلنسان العقلية واالنفعالية واإلرادية 

 . هرمان هورن 
ربيااة هااي تاادري  الفطاارة األولااي للطفاال علااى الفضاايلة ماان خااالل الت"  .5

 " .ابتسابه العادات المناسبة 
 أفالطاااون  

هنالااك معنيااان للتربيااة إحااداهما واسااع والهاااني ضااي  ، أمااا المعنااي "  .6
الواسع فيعني أن التربية تعادل اليبرة، أي خبرة الكائن الحي في تفاعله مع 

 " .التعليم المدرسي " عناها الضي  فيقصد بها بيمته الطبيعية ، أما في م
                                                                    

 لاااود   

                                     

(1) Wolman   113وولمان ص 
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التربية الصحيحة، هي التربية التي تساعد الفرد على تأدية واجباتاه "  .7
 " . العامة والياصة، في السلم والحرب بصورة مناسبة وماهرة 
 .مايالتون  

التربية هي اإلجراء الذي تمارسه األجيال األببر سناً  على األجياال "   .8
 " . التي لم تستعد بعد للحياة االجتما ية 

 دور كاايام
التربياااة هاااي عملياااة مساااتمرة إلعاااادة بنااااء اليبااارة، بهااادف توسااايع "  .9

  وتعمي  مضمونها 
 " التربية هي غر  الفضائل العقلية واليلبية "  . .11

 ويني توما  اإلب 
التربية هي العمال علاى تشاجيع روح الجماعاة، وتيلاي  الفارد مان "  .11

 "  روح األنانية
 هياجال  

إن تمعناااا ملياااًا فاااي كااال التعريفاااات الساااابقة، نجاااد أن المقصاااود مااان 
التربيااة، هاااو غااار  المعاااارف الناقصاااة فاااي شيصاااية الفااارد الماااراد تربيتاااه، 

ماان خااالل جواناا  ميتلفااة، والعماال علااى تعااديل ساالوكه إيجابيااا،ً  ويااتم ذلااك 
ماان خااالل تربيااة الكبااار للصااغار، مهاال المؤسسااات التعليميااة المنةمااة، أو 

من خالل أفراد المجتمع بصفة عامة ، وتهدف هذه المؤسسات في المقام أو 
األول، إلي خل  فرد ممي  مشبع بالمعارف، ذات الصلة بمستقبله ومستقبل 

كااال المشاااكالت التاااي  مجتمعاااه ووطناااه، ويعمااال فاااي ذات الوقااات علاااى حااال
 .تعترضه، سواء كانت مشكالته الياصة أم مشكالت اآلخرين 

يمكننااا أن نسااتيل  أيضاااً  أن التربيااة عماال إنساااني، يمياا ه عاان   
غياره مان الكائناات الحيااة ، وان التربياة جااءت نتااا  عملياة نشاا  خااارجي، 
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يااة أوذاتااي، للفاارد يهاادف إلااي تنميااة كاال الجواناا  الشيصااية فيااه، وأن الترب
السليمة تتم دائما تحت إشراف بناء فاعل، بطريقة قسرية، تدعو إلاي الدقاة 
وعدم إهمال أي جان  من الجوان  الهاماة ، إال أنهاا قاد تاأتي بطريقاة غيار 
مقصااودة وهااي السااائدة فااي مجتمعنااا وتااتم عاان طرياا  تقليااد ومحاباااة الفاارد 

األحيان ، ذلك  لغيره، وهي أقل دقًة وتحديدًا، وقد ال يؤمن عبباها في بعض
 .ألنها لم تيضع لدراسة وبرمجة علمية ذات أهداف محددة 

 التربية قديما وحديهًا 
 التربية قديماً  .1

إذا رجعنااا إلااي الااوراء قلاايال ً، نجااد أن الماانهج المتبااع فااي التربيااة ال 
ييضاااع للاااوائل، أو قاااوانين، أو إجاااراءات محاااددة ومقصاااودة، تحاااتم علاااى 

ساابيل الحصااول علااى تربيااة سااليمة، إنمااا كااان المجتمعااات التقيااد بهااا فااي 
المجتمع جميعه يأخذ بجوان  تربوية يرى فيهاا فارد معاين ماا ال ياراه اآلخار، 

 فااااااابعض أفاااااااراد المجتماااااااع يعتبااااااار. بااااااال قاااااااد يكاااااااون العكااااااات تماماااااااًا 
الدكتاتوريااة، والتساال ، والفوقيااة، وفاارض األواماار، والتوجيهااات الصااارمة،  

م، مان أنجاع السابل فاي تنشامتهم التنشامة لفبناء أو لمن هم أقال عمارًا مانه
القويمة، أي بصدهم ومنعهم عان الوقاوس فيماا يةنوناه خطاأ، فاال يحا  لهام 
أن يتجاوزوه ويتعدوه بأية حاال مان األحاوال يصاح  ذلاك المتابعاة اللصايقة 
في سبيل رصد األخطاء والتجاوزات والجنوح فينشاأ األبنااء فاي بوتقاة الاوالء 

األوامار فااال مجااال إلعماال الفكاار والعقال فااي ذلااك ، والطاعاة وماان رام تنفيااذ 
قااال أبااي، وكااان أبااي ،وعمااي، وفااالن، فهااي فااي " فهاام يتفوهااون دائمااًا بااا 

الحبيقة تربية فوقية مورورة، يصاحبها أساتالب لكال اليصاائ ، والقادرات، 
وخاصااة اإلناااث الالتااي ال رأي وال  –والوجاادانيات، والمهااارات، لاادي األبناااء 

ل السمع والطاعة، مع اإلحسا  باليوف وعادم اإلطممناان، مشاركة لهن، ب



 

631 
 

والترق  الحذر، لما قد يبدر من قول أو فعل، من كبار المربين في المجتمع 
أما أولمك الذين يلبسون  نوعاًا وابيااً مان .ال سيما الوالد والعم واألخ األببر 

ر الضعاف رياب الديمقراطية والمشاركة في التربية، فيعدون من أولياء األمو 
 .الذين يوكلون أمورهم لغيرهم 

نيل  من ذلك أن المنهج المتبع في التربية في المجتمعات الساابقة 
هو منهج عشوائي ال ضواب  تذكر في حقه، فهو يمهل جهودًا مبعهارة، غيار 
منتةمة، يقع جلها في نطاق األسرة وبعض قطاعات المجتمع، التاي تفارض 

ء وتصي ، وقد ينشأ في ذلك التذبذب والتاردد نفسها قوالً  وفعالً، فقد تيطي
فااي ساالوكيات األفااراد، والتااأرجل الضااار مااا بااين هااذا وذال، والااذي ال يقاادم 

وقااد  أختصاات . للحياااة الفاارد الصااالل، الااذي ياادفع بمجتمعااه نحااو الكمااال
التربية ببعض الفمات القادرة إقتصادياً وإجتما يًا على األنيرا  فاي التعلايم، 

 .فراد المجتمعمهملة لببية أ
 التـربيـة حديثـا   .2

في تطور مسيرة التربية أتيذ المربون نمطاً  أبهر تنةيماً  وجدياة فاي 
تربية النشء، وذلك بوضع البرامج وتنةيم المشاروعات، وباذل الجهاود التاي 
تفضي إلى إصدار القاوانين والتشاريعات المنةماة لاذلك ، وباذلك تنطلا  مان 

المجتمااع للتربيااة، إلااى رعايااة المؤسسااات  إحتكااار األساارة وبعااض قطاعااات
الدينية، والعسكرية، واإلقتصادية، واإلجتما ية، التي أنتهت بةهاور وإنشااء 
المدار ، كمنةمات تربوية أخذت الطابع الرسمي المعترف به، وانتقلات مان 
   تعلااااااااايم القلاااااااااة إلاااااااااى العمومياااااااااة، فشاااااااااملت كااااااااال أفاااااااااراد المجتماااااااااع، 

من غير تفري  جنسي، أو عرقي، أو ديناي، إنسان،  لكيل  قا  وأصبل التعليم 
عليه فقد نما العمل الترباوي نماوًا مضاطردًا، وأصابل التناافت الترباوي ديادن 
األماام فااي سااباقها نحااو النمااو والتطلااع إلااى األحساان، وبااذلك إزدادت أعااداد 
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المتعلمين، وإزداد اإلقبال على اإلنتماء للمادار  بميتلاف مساتوياتها ، كماا 
لياء األمور رةبات جامحة، ودافعة، تتساب  من أجال تعلايم أظهر اآلباء وأو 

أبنااائهم، حتااى أن التعلاايم أصاابل نهجاااً جدياادًا، يساااهم فيااه المعلمااون بقاادر 
فقااد أناادرر عهااد الحفاار واإلسااتةهار، وباا غ فجاار الفكاار، . والمتعلمااون بقاادر

وإساتيدام العقاال، فاي الوصااول إلااي المعرفاة وأصاابل الماتعلم رقماااً  ال يمكاان 
زه في العملية التعليمة، بالتفاعل التام، والنقااش، وإباداء الارأي فاي كال تجاو 

ركاان ماان أركااان المعرفااة، وتميااض ذلااك فااي خلاا  إسااتمرارية فااي التعلاايم 
والتعلم، فأصبل هنال التعليم مدى الحياة، من غيار تحدياد زمناي أو مرحلاي 

 . يوقفه عن اإلستمرارية 
شااغل المفكاارين والعلماااء أنطباع كاال ذلااك علااى التربيااة التااي أصاابحت ت

من أفراد المجتمعات الميتلفة، وتبدلت النةرة القديمة لهاا،ا فصاارت التربياة 
مهناااة لهاااا كااال المقوماااات، أساااوة بببياااة العلاااوم كماااا أسااالفنا، فأساااتقطبت 
الباحهين، والكتااب، والمهقفاين، فاأبلوا باالءًا حساناً  فاي التقادم بهاا، وإرسااء 

 .  قواعدها، في سبيل بلوغ أهدافها
المعلم هو أسا  تكوين األفاراد فاي المهان الميتلفاة، فحسان إختيااره 
ورعايتاااه واإلهتماااام بتدريباااه، يعاااد مااان أولوياااات الواجباااات فاااي المجتمعاااات 
الميتلفاة، فهااو الركيا ة التااي تقااوم عليهاا التربيااة الصاحيحة، والمعلاام متمياا  
رناااء عاان غيااره ماان المهنيااين، بمااا يتلقاااه ماان معااارف وجااودة فااي األداء أ

ضلوعه في عملية التدريت مبتدئاً ، مقلداً ، وخبيراً  تربويا،ً  بمرور الوقت، 
 . في هذا المضمار، وبما يتلقاه من خبرات عملية 

 
 

 التـــعــلم:   رانياً 
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نتطرق في الصفحات التاليات لتوضيل مفهوم التعلم، وتعريفه بصفة 
 .عامة ، و إلى دور التعلم لدى األفراد والمجتمعات

بمااا نتعاارض لاابعض التجااارب، التااي أجرياات فااي مجااال الااتعلم، ماان  
ميتصين تربويين، وعلماء، ومفكرين ، قاموا بشارح إجاراءات تجااربهم، وماا 

 . توصلوا إليه من نتائج وتوصيات تربوية
نتعاارض أيضااًا إلااى بعااض ماان نةريااات الااتعلم ، التااي أخااذت موقعهااا،     

اإلنسان والحيوان ، وأوضحت دورها  استنادًا على التجارب التي أجريت على
 . في عمليات التعلم بالنسبة لعنسان في أطوار حياته الميتلفة

اختل  على البعض معنى مفهومي التعلم والتعليم ، وكهيرًا ما تاداخلت  
اآلراء واألفكار، في توضيل المعنى الياص بكال منهماا، ورغام أن المجاالين 

اخاتالف  أنمااطهم، وماراحلهم التعليمياة، تربويين ومتعلقين بالمتعلمين،علي 
وخصائصاااهم، إال أن هنالاااك فرقاااًا كبيااارًا باااين المعنياااين، واختالفاااًا كبيااارًا فاااي 

 .مفهوميهما
التعلم، وكما سنرى فيما بعد، أمر يتعل  باالمتعلم وأنشاطته المتعاددة،  

أما التعلايم فيادخل فياه دور المعلام، والمؤسساة التعليمياة، والمنااهج، وغيار 
، وهااي ذات المتطلباات بالنساابة لعملياة الااتعلم، إال أن سالول المتعلمااين ذلاك

 . ييتلف تمامًا فيكل مجال من المجالين
 : تطرق الدكتورعدنان سلمان زيتون لمابية التعلم وأورد

وكااان افالطااون يااؤمن بااأن الااتعلم يكتساا  ابتسااابًا بجهااد شيصااي، )
وس تحاات أواماار معلاام بمساااعدة معلاام يقااوم باألرشاااد والنصاال ، ولاايت بااالوق
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متعسف، بل في تعلم طريقة التفكير المستقل، ألن التعلم هو أن يتعلم المرء 
 (11()بي  يفكر بنفسه بتوجيه من المعلم

تعااد عمليااة الااتعلم أبهاار تمياا ًا لاادى المااتعلم فااي جميااع أنشااطته ، ماان 
عملية التعليم التي تعتمد غالبًا على المحاضرة، والتلقاين، فاي مواجهاة باين 

 .لمعلم والمتعلم، وهي مناش  تقليدية عفا عليها ال منا
وقااد تناااول كهياار ماان العلماااء التربااويين عمليااات الااتعلم بااالتمحي  
والتاادقي ، لاادورها الفاعاال فااي ترقيااة وبناااء المجتمعااات المعاصاارة، المتطلعااة 

فتمااي ت األمام ماا . لفحسن، فقد ظهر ذلك جلياًا مناذ بداياة القارن الماضاي
ناااامي، وذلاااك بفضااال إدرال مفاااابيم الاااتعلم، وتطبيااا  وتطاااوير باااين متقااادم و 
 .نةرياته الميتلفة

 
 ما المقصــود بالتـعـلم؟

سلول يقوم به الفرد المتعلم، ينتج عنه الحصول : التعلم في مفهومه
على معرفة أو معارف، لم يكن يمتلكها مسبقًا، ولم يتعرض إليها قبل أن 

 يتفاعل مع
  

وهو فهم وإدرال لمعرفة لم تكن في الحسبان،  أطراف أخرى في مجتمعه،
ولم يبرمج لها مسبقًا، فقد يكون هذا الفهم مهارة، كبيادة السيارة، أو 
تمرين رياضي،أو الع ف على  لة موسيبية، أو نةرية علمية، أو سلول 
اجتماعي معين، يمهل عادة أو تركيبة للمجتمع جديدة على المتعلم، أو أي 

يادة المعرفة، أو ترسييها لدى المتعلم، وتمكينه من نشا  قد يؤدي إلى ز 
                                     

زيتون ، التعلم الذاتي هستراتيجية تربوية معاحرة ، دمشق ، ألف باألديب ، عدنان سليمان  (1)
 م1999الطبعة األولي ، 
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البيام بمهام جديدة قد تتفرس إلى مهام أخرى متولدة مما قد توصل إليه من 
 .معارف
يعتبر التعلم من العمليات األساساية فاي حيااة الفارد، يادخل فاي كال    

مناشطه، وي يد من قدراته وخبراته، التي تجعلاه يتماشاى ماع ظاروف بيمتاه، 
ل مكوناتها، ومن خالل ذلك يستطيع تطوير نفساه، بتغييار سالوكه حسا  بك

المقتضااايات والمتطلباااات، التاااي تااادفع باااه إلاااى التميااا  والتجدياااد والتعاااديل 
والتطوير، وينطبع ذلك على مجتمعه بصفة عاماة، مماا يسااعده فاي صاعود 
درجات الترقي، ومن رم تيسير سبل الحيااة بكال ماا يترتا  عليهاا مان أناواس 

 .لولالس
العملية التي ينتج عنهاا ظهاور سالول : "التعلم بأنه( هيلجارد)ويعرف 

جديااد، أو تغيياار دائاام نساابيًا فااي ساالول قااائم عاان طرياا  االسااتجابة، إلااى 
موقااا  معاااين، شاااريطة أن ال تكاااون صااافات التغييااار ناتجاااة عااان الغريااا ة 
الفطريااة، أو النضااج الفساايولوجي، أو الحاااالت المؤقتااة للعضااوية، كالتعاا  

 ."لمرض والنوم وأرر الميدراتوا
 :هنالك تعريفات كهيرة للتعلم نوج  منها

 :التعلم هو
 ."ابتساب المعرفة من خالل اليبرة"  .1
 ."الفهم أو اإلنجاز من خالل اليبرة" .2
 ."التذكر، أي استرجاس ألي معلومات تم تعلمها في الساب "  .3
جاال الحصااول علااى االنتقااال، أي توظياا  الفاارد ليباارات سااابقة ماان أ" .4

 ."معرفة جديدة
 ."اإلدرال المباشر عن طري  الحوا  أو الفعل" .5
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الفهم العلمي للشيء من خالل التعامل معه ومن خالل المرور " .6
 ."باليبرة
 ."خ ن المعلومات أو األشياء في الذابرة" .
 ."القدرة على التميي " .8
معرفااة بالشاايء ال القاادرة علااى إصاادار األحكااام فااإذا لاام تكاان لاادينا " .9

 ."نستطيع أن نبيمه
 ."تغير دائم ونسبي في السلول نتيجة اليبرة والمران" .11

 :ومن التعريفات السابقة يمكن لنا أن نشت  التعري  التالي
الاااتعلم عمليااااة مكتساااابة، تشااااتمل علااااى تغياااار األداء أو الساااالول أو "

ري  الااذي االسااتجابات، يحاادث نتيجااة النشااا  الااذي يمارسااه المااتعلم، والتااد
يقوم به، والمهيرات التي يتعرض لها، والادوافع التاي تساهم فاي دفعاه بهادف 

 ."تحقي  النضج
التعلم متشع  لدى الفرد المتعلم، فكال معرفاة جديادة تقاود إلاى أخارى  

بحيث أنه يصع  ترتي  أو برمجة عمليات الاتعلم لادى الفارد، فهاي متجاددة 
رز هنااا دور الفااروق الفرديااة لاادى ومتشااابكة، بهااا يتمياا  الفاارد المااتعلم، ويباا

األفااراد أو المتعلمااين، الااذي بموجبااه يصاان ف الفاارد ماان حيااث إدرابااه، للكاام 
والنوس من المعارف والمهارات على اختالفها، ودرجة التمكن منها، والتفاعل 

 . معها
التعلم عملية مستمرة استمرار الحياة، فتعلم الفرد في مراحله األولى يتم 

رة، من جان  األم واألب، واألخوة واألخوات الكبار، على مستوى األس
ومن الجيران، ومن الشارس في الحي، ومن أفراد الحي بصفة عامة، 
فتتكون لديه خبرات سابقة، منها الصالل ومنها الطالل، ومنها الذي 
يستمر معه استمرار حياته، ومنها ما ينسى أو يستبعد لعدم رةبة الفرد 
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ة بما ال يتماشى مع إدرال أو قدرات أو تطلعات فيه، أو أنه من السلبي
الفرد، وتساعد هذه اليبرات السابقة المتعلم في مجاالت تعلمه 

المستقبلية، حيث أنه بتقدم العمر الذي يطوف به أطوارًا متعددة، تصبل 
هذه اليبرات ركائ  لتعلمه المستمر المتجدد، وينبني عليها الكهير من 

ن الفرد من الدخول ابتساب المعرفة وتفعيلها ، التفعيل المرغوب الذي يمك 
فمن األفراد من يلج مجال التعليم . مجتمعه من أبوابه المشرعة في

النةامي من رياض األطفال والمدار  والمعاهد والجامعات ومنهم من ال 
يجد الفرصة في االنتةام فيه ألسباب متعددة، قد تكون فردية تتعل  

ة، أو اقتصادية، أو سيكولوجية، أو غير بشيصية الفرد، أو اجتما ي
ذلك من األسباب، فمهل هؤالء األفراد يتشبهون بما يتماشى ورةباتهم، 
من مهارات، ومعارف، وعادات، في مجتمعاتهم، فتتولد لديهم الرةبة في 

 .تجويدها وتطبيقها
 

 :أنــواع التــعــلم

 :يمكننا أن نقسم عملية التعلم لدى األفراد إلى قسمين 
 .تعلم مقصود .1
 .تعلم غير مقصود .2
فالتعلم المقصود هو الذي يتوجه إليه الفرد المتعلم بهدف تحقي   

رةبات وتطلعات تفيده في مستقبل حياته، فهو تعلم ذو غاية، كأن يتعلم 
طرق توصيل اإلمدادات الكهربائية حيث يصبل المتعلم كهربائيًا، أو أن 

السيارات والذي يقوده ليصبل ميكانيكي يتعلم كياية التعامل مع مابينات 
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يعني ذلك أن هذا النوس من التعلم هو تعلم مقصود من ... سيارات، وهكذا
 . الفرد المتعلم

أما التعلم غير المقصود فهو ذلك التعلم الذي يتعرض له الفرد أرناء  
عملية التعلم، ونشاطات التعلم المقصود، أو التفاعل مع المحي  الذي 

عملية التعلم، وهو نوس من التعلم الذي قد ال يقود الفرد إلى  تمار  فيه
الهدف أو الغاية المرجوة من التعلم، التي حددها المتعلم، فهذا النوس من 
 .التعلم غير المقصود قد يكون ضارًا بالمتعلم وقد يقود إلى ما ال يرجوه

 
 كيـف يتـم التــعــلم؟

فيه، ويعد ذلك حاف ًا أو دافعية  يتم التعلم عند الفرد بالشعور بالرةبة 
للتعلم، وتتولد هذه الرةبة لتحقي  حاجات أو غايات محددة، نتيجة 
لشعور المتعلم بتحبيقها الستمرار حياته وضمان  يشه، فاإلحسا  

 بالجوس مهاًل ول د لديه الرةبة 
في تعلم الصيد، ومعرفة سلول الحيوانات، وكياية اصطيادها، وتعلم 

 طرق ال راعة 
الميتلفة، واإللمام بأنواس المحاصيل الميتلفة وفوائدها وموعد إرمارها 
وحصادها، واليوف ول د لديه الرةبة في معرفة طرق الدفاس اإليجابية، 
بصنع األسلحة وكياية استيدامها، وطرق الدفاس السلبية، حيث تولدت 
 لديه الرةبة في كياية االحتماء في المواطن اآلمنة، والجري وإبداء

بما أن حاجة الفرد المتعلم لالستقرار . الحركات الم عجة لليصم
واالطممنان قادته البتداس القوانين واألنةمة التي تحميه، وهنال كهير من 

 .األمهلة التي توضل ذلك
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عليه يمكن القول أن الرةبة لدى الفرد في تحقي  حاجاته، والعمل على 
للتعلم، ونسبة ألن حاجات الفرد بلوغ أهدافه، تعتبر حاف ًا ودافعًا قويًا 

متنوعة ومتجددة على مدى حياته، فالتعلم سيةل مستمرًا مع استمرارية 
 متطلباته طوال حياته

 
 :التـعـلم المســتــمر

 Lifelongهو ما يعرف بالتعلم المستمر أو التعلم مدى الحياة  

Learning  م فالتعلم يعتبر غري ة بشرية أساسية، وج  علينا االهتما
به، واإلعداد الكامل له من حيث التركي  على المعرفة والمستويات العليا 
من المهارات والفهم والبيم، ومن حيث كي  يفكر المتعلم وكي  يمي  

 .بين الصالل وغير الصالل
وقد لقي التعلم المستمر أو التعلم مدى الحياة، اهتمامًا كبيرًا من  

أطلبوا العلم من المهد إلى ) :اإلسالم، فجاء الحديث في هذا المعنى
، ومن الهيمات والمنةمات الدولية التربوية وغير التربوية، فقد (اللحد

هذا األمر اهتمامًا كبيرًا، وذلك  UNISCOأولت منةمة اليونسكو 
بوضع اليط  الالزمة إلدخال التعلم مدى الحياة، في كل مجاالت الحياة، 

كانات الفردية، حيث يتمك ن من وذلك بما يتيحه في تنمية القدرات واإلم
التفاعل والمشاركة في أنشطة البيمة، التي يعيش فيها، وينتقل بناءًا 
على ذلك، للتيطي  السليم المستمر، أو التيطي  مدى الحياة، فيما 
يتعل  بحاجات الفرد وتنميتها على مر  األيام والسنين، مستبباًل، 

لفرد جنبًا إلى جن  مع ويتضمن التيطي ، جان  المناش  الميتلفة ل
 .ابتساب المعارف والمهارات الالزمة، لدفع عجلة الحياة إلى األمام
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" م1996العام "ألهمية دور التعلم مدى الحياة، فقد أعلن االتحاد األوربي 
ليكون العام األوربي للتعلم مدى الحياة، حيث يتعرف األفراد على مابية 

لى حياتهم، بل على حياة كل التعلم مدى الحياة، وكي  أنه سيؤرر ع
 .األفراد مستببالً 

تصاعد االهتمام بالتعلم مدى الحياة، ففي بريطانيا تم إنشاء وزارة خاصة 
 Ministerبالتعلم مدى الحياة، وأصبل هنالك وزيرًا للتعلم مدى الحياة 

for lifelong learning   ويعتبر ذلك مدخاًل جديدًا للتعليم والتدري،
 .للمجتمع
لم مدى الحياة أرره الباقي على ميتلف أنما  الحياة، وليت قاصرًا للتع

على المؤسسات التعليمية من مدار  وكليات وجامعات، إنما عالوة على 
ذلك فهو يشمل المجاالت االجتما ية والسياسية واالقتصادية والهقافية، 

 فأصبل التعلم مدى
 

فرد وجماعة، كما أنه الحياة أبهر شمواًل وأهمية، وقد أصبل مطلبًا لكل 
أصبل متطلبًا عصريًا ضروريًا، جعل من عصر التعليم والتدري  أمرًا 

إلى أن  Norman Long worthوقد أشار نورمان لونجوورث . رانوياً 
، (Century of learningقرن التعلم )القرن الحادي والعشرين هو 

 The age ofإن عصر التعليم والتدري  قد مات )حيث أضاف 

education and training is dead وإن المستقبل يتجه نحو ،
عصر التعلم، عصر يكون فيه التعليم لجميع النا  بالطريقة التي 
يريدون تلبيه بها، بالتكامل معه، وليت باالنفصال عنه، وينبغي أن 
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يكون التعلم مرحًا ومرغوبًا فيه، ومتعة يرغ  فيها الفرد سواء كان ذلك 
 ".12("أو للحياة ليكون ج ءًا من حيواتناللعمل أو الترفيه 

 
 : تجــارب وتطبـيـقـات فـي التـعــلم 

التطبيقات والتجارب التي أصبحت منطلقًا لنةريات التعلم، التي  
سنتناولها الحقًا، تتمهل في ما قامت به مجموعة من العلماء التربويين 

 :نذكر منهم فيما يلي
 :العالم الروسي إيفان بافلوف: أوالً 
 

بينما كان يهم بتقديم الطعام لكلبه، الحر أن لعاب ( م1911)في العام 
 الكل 

قد بدأ يسيل بمجرد راليته لطب  الطعام، فأدرل أن هنالك صلة بين رالية 
. الكل  للطعام وحدوث االستجابة لدى الكل ، مما أدى إلى إسالة اللعاب

لتجربة تقوم دفع ذلك بالعالم بافلوف للبيام بتجربته، على أسا  أن ا
على عملية االرتبا  الشرطي، بمعنى أن المهير المحايد يمكن أن يكتس  
القدرة على التأرير في وظائف الجسم الطبيعية والنفسية، إذا صاح  ذلك 
مهير  خر، يمكن له أن يهير استجابة منعكسة طبيعية أو اشتراطيه، 

 .عمدًا أو مصادفة
 :الحكيم السلوموتتلي  تجربة بافلوف فيما أورده عبد 

                                     

، الكوييت، دار الفكير العربيي، الطبعية التربياة المساتمرة مادى الحيااةأ مد هسماعيل  جيي،  (1)
 .31: األولى، ص
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إذ أن بافلوف قام بإجراء عملية جراحية بسيطة لكل ، فتل بواسطتها )
رببًا في خده، وأدخل فيه أنبوبة زجاجية، تصل ما بين إحدى فتحات 
الغدة اللعابية، وبين وعاء تتجمع فيه قطرات اللعاب التي يفرزها الكل ، 

مهل ( محايد)عي وبعد انتهاء هذه العملية قام بافلوف بتقديم مهير صن
لم تحدث )صوت الجر ، فلم تحدث أية استجابة نحو هذا المهير 

 (.استجابة إفراز اللعاب
بعد روان قليلة من سماس صوت الجر ، قدم له الطعام وسجل جهاز  

جمع اللعاب الكمية المسالة، وبعد عدد من الم اوجات بين المهير 
ي أصبل وحده يستهير ألصنعي والطبيعي، وجد بافلوف أن المهير الشرط

بعد ذلك أعاد بافلوف هذه . سيالن اللعاب في ةياب المهير الطبيعي
ر هذه الةاهرة بأن الكل  تعلم توقع تقديم . التجربة فالحر تكرارها وقد فس 

الطعام، وأن الجر  قد ابتس  القدرة على إسالة اللعاب، وقد أطل  على 
لكي يتكون (. لشرطيالمنعكت ا)هذا االستكشاف الجديد اسم الفعل 

 :الفعل المنعكت الشرطي، البد أن تتوافر له العوامل التالية
 :العالقة ال منية بين المهيرين .1
إن حدوث التعلم الشرطي، يتطل  أن يتلو المهير الشرطي المهير غير  

دد هذا  الشرطي بفاصل زمني قصير، لكي يحدث االقتران بينهما، وقد ح 
 .، ببضعة رواني، وأحيانًا بأج اء من الهانيةالفاصل في بعض الدراسات

 :تكرر االقتران أو التصاح  بين المهيرين 1 2
الجر  )لكي تتكون العالقة الشرطية بين المهير ألصنعي أو الحيادي 

، البد أن يتكرر (الطعام)، وبين المهير الشرطي (في تجربة بافلوف
نه تبين أن حدوث هذا االقتران وبنفت الترتي  مرات عديدة، علمًا بأ
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هذا االقتران مرة واحدة، وفي ظروف معينة يؤدي إلى تعلم الرب  
بينهما، لكن الدارسين يرون ضرورة التكرار لضمان تكون  هذه 

 .العالقة
 :سيادة االستجابة .3

لكي يكتس  المهير الشرطي خاصيته الجديدة، من حيث قدرته على 
ير الطبيعي، البد أن تكون إحداث استجابة ما، من خالل اقترانه بالمه

العالقة بين المهير الطبيعي واالستجابة، غير الشرطية، عالقة فطرية 
 .أو انعكاسية وذات سيادة

 :استبعاد المهيرات األخرى المشتتة لالنتباه .4
إن نجاح التعلم الشرطي يتوق  على قلة العوامل المشتتة لالنتباه 

العوامل، كلما تطل  األمر في موق  التعلم، إذ كل ما زاد عدد هذه 
 .البيام بعدد أببر من المحاوالت

 :التع ي  .5
إن العامل الحاسم في التعلم الشرطي هو التع ي ، فلكي يصبل 
الجر  قادرًا على استدعاء إفراز اللعاب، البد من أن يقدم الطعام 

ابتشف بافلوف في سياق أبحاره . للكل  إرر سماعه لصوت الجر 
ى التعلم الشرطي، عددًا من القوانين التي تفسر التي أجراها عل

العالقة بين المهيرات الشرطية وغير الشرطية، وفيما يلي موج  عن 
 :بل منها

 :قانون االستهارة .أ
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يتضمن هذا القانون التعبير عن حدوث االشترا  في حالة الم اوجة  
 بين 

الشرطي  المهير الشرطي وغير الشرطي، مما يؤدي إلى أن يكتس  المهير
 .خواص المهير الالشرطي ويقوم مقامه

 :قانون الكف الداخلي .ب
إذا تكرر ظهور المهير الشرطي لفترة من ال من دون تع ي  بالمهير  

الطبيعي، فإن الفعل المنعكت الشرطي يضعف ويضمحل تدريجيًا، وفي 
النهاية ينطفة، أي ال تةهر االستجابة الشرطية، فإذا تكرر قرس الجر  

تقديم الطعام، فإن كمية اللعاب تأخذ بالنقصان شيمًا فشيمًا حتى دون 
 .تتوق  تماماً 

 :قانون التع ي  .جا
إن التع ي  شر  البد منه لتكوين الفعل المنعكت الشرطي، ويقصد  

بذلك تتابع الموق  على نحو يكون فيه التع ي  هو اليي  الذي يوحد 
 .طيةعناصر الموق ، ويجعل منه كتلة سلوكية تراب

  :قانون التعميم .د
ويعني هذا القانون أنه حينما يتم إشرا  االستجابة لمهير معين، فإن  

المهيرات األخرى المشابهة للمهير األصلي، تصبل قادرة على استدعاء 
نفت االستجابة، بعد أن يتعلم الكل  االستجابة لقرس الجر  بإفراز 

عند سماعه ألصوات اللعاب، فانه يستجي  بعد ذلك بإفراز اللعاب 
وهذه الةاهرة، ظاهرة التعميم، ت الحر كهيرًا في . مشابهة لصوت الجر 
فالطفل الذي يياف نوعًا من الحيوانات، . سلول الحيوان واإلنسان

 .يستجي  لليوف لحيوانات مشابهة لهذا النوس
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 :قانون التميي .   
بة للتشابه وهو قانون مكمل لقانون التعميم، فإذا كان التعميم استجا 

بين المهيرات، فإن التميي  استجابة لالختالف بينها، بمعنى أن الكائن 
الحي يستطيع في هذه العملية أن يمي  بين المهيرات الموجودة في 
الموق  بشكل ال يصدر االستجابة إال للمهير المفرز، وبالتالي ال تبقى إال 

 .غير المفرزةاالستجابة المؤررة، بينما تنطفة االستجابات األخرى 
وتعد عملية التميي  متأخرة أو تالية لعملية التعميم، حيث ال يستطيع  

الطفل، على سبيل المهال، البيام بعملية التميي  بدقة بين المهيرات، إال 
فبعد أن كان الطفل يياف من جميع . في مرحلة متقدمة من النمو

يوف، يبدأ في الحيوانات المشابهة للحيوان الذي كون لديه استجابة ال
 (.إصدار استجابات اليوف على نفت الحيوان فق 

 
 

 : األستــفـادة من نـظرية التـعــلم الشــرطي في التـربية والتـعـليـم
ان كل تعلم في رأي التعلم الشرطي  بارة عن : اتقان ماهو متعلم .1

استجابة لمهير أو باعث، وان دراسة االستجابات التي يقوم بها المتعلم 
وهنا يجدر بالمدر  أن يدون . ت أهمية بالغة في اتقان ما هو متعلمذا

 تلك االستجابات ويقوم بدراستها دراسة دقيقة، لمعرفة مدى التحسن
  
 : لتكرار والتمرين.  2
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ان التكرار يلع  دورًا هاما في حدوث التعلم الشرطي، اذ بفضله يرتب  
درته علي استحداث المهير الشرطي بالمهير الطبيعي ويكتس  صفته وق

األستجابة، وكلما كانت مرات التكرار أبهر كلما زادت قوة المهير الشرطي 
 . عند ظهوره بمفرده

ويمكاان اسااتيدام التكاارار والتماارين فااي درو  الحساااب مااهاًل، ودرو     
األمااالء وحفااار معااااني الكلماااات فاااي اللغاااة األجنبياااة، وكاااذلك فاااي درو  

ومواقاااع البلااادان والةاااواهر الطبيعياااة  الجغرافياااا، وخاصاااة دراساااة اليااارائ 
الميتلفة، وكذلك للتكرار عةيم األرر في تعلم الحوادث التأرييياة وأزمنتهاا 

 . وفي األشغال اليدوية واستعمال اآلالت الكاتبة وغيرها
 : استمرار وجود الدافع للمهير .3

 من الممكن األستفادة من هذا المبدأ وتطبيقه
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  احاطة موق  التعلم بكهير من المهيرات في غرفة الدراسة عن طري
بما تجعل موضوس . والبواعث التي تضمن ارارة التلميذ الي أن يتعلم

التعلم في حالة من التجديد فال يتعرض ما يكتسبه الفرد من خبرات 
 . للنسيان وال وال

ان حصر عناصر الموق  الذي : حصر عناصر الموق  المراد تعلمه .4
لي تركي  انتباه المتعلم وبذلك يحدث التعلم بسرعة يراد تعلمه، يدعو ا

دون الحاجة الي زيادة مرات التكرار والتمرين ويعبر عن ذلك العالم 
بتنةيم عناصر المجال اليارجي، فهذا التنةيم يساعد علي تكوين 
أما اذا . ارتباطات تكون ذات أرر بين المهيرات واألستجابات المطلوبة

الالزم فان ذلمك يؤدي الي ارتبال الكائن الحي  تعددت المهيرات أبهر من
 (.ولن يحدث التعلم الجيد

 :تجربة واطسون : رانياً 
يعتبر واطسون مؤست المدرسة السلوكية، وقد قام بعدد من التجارب  

ونذكر من . في مجال التعلم، مستندًا إلى ما جاء به بافلوف في تجربته
 :تجاربه التجربة اآلتية 
 :رتتجربة الطفل ألب

الطفل ألبرت طفل عادي، ليت له مياوف غير عادية غير األصوات 
 .القوية المفاجمة

، فبدأ الطفل يلع  مع الفأر (ألبرت)أحضر واطسون فأرًا أبيضًا للطفل  
من غير إرارة لليوف لديه، وبمعنى  خر ال تمهل رالية الفأر األبيض 

 .للطفل مبعهًا لليوف
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ب في خطوة الحقة عند بداية رالية ا لطفل للفأر األبيض، أحدث المجر 
صوتًا قويًا مفاجمًا، وكرر ذلك عدة مرات، فبدت مةاهر اليوف من الفأر 

تأخذ حي ًا في نفسه، وأصبل الفأر األبيض والذي ( ألبرت)األبيض لدى 
بان مهيرًا حياديًا، أصبل مهيرًا طبيعيًا لليوف، فتكون بذلك ارتبا  بين 

 :كن تمهيل خطوات هذه التجربة في اآلتيالفأر واستجابة اليوف، ويم
الشعور )استجابة    ( صوت قوي مفاجة)مهير   .أ

 (.باليوف
استجابة التوجه إلى الفأر وعدم    (رالية الفأر)مهير .   ب

 .اليوف منه
(    ظهور الفأر أواًل رم إصدار صوت قوي مفاجة وتكرار ذلك)مهير  .جا

 .استجابة اليوف
 .استجابة اليوف  حده بعد ذلك ظهور الفأر و   .د
عملية تعلم : إلى أن  التجربة تتلي  في أنها( واطسون )وخل   

 .تبحث في تكوين ارتباطات ما بين المهيرات واالستجابات الميتلفة
أنه يمكن السيطرة على السلول بعدة طرق عن ( واطسون )ويرى  

أطفال  أعطوني عشرة: )طري  المهيرات واالستجابات، مما جعله يقول
أصحاء سليمي التكوين، وسأختار أيًا منهم أو أحدهم عشوائيًا، رم أعلمه 
فأصنع منه ما أريد طبيبًا أو مهندسًا أو محاميًا أو فنانًا أو تاجرًا أو 

مسمواًل أو لصًا، وذلك بغض النةر عن مواببه وميوله واتجاهاته وقدراته 
 (.أو ساللة أسالفه

 (:محاولة واليطأال)تجربة روراندايك : رالهاً 
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أجرى رورندايك تجربته إلربات أن التعلم عند اإلنسان يتم عن طري   
ذلك باإلبقاء على استجابات هي االستجابات اإليجابية . المحاولة واليطأ

، وبذلك (اليطأ)، والتيل  من استجابات أخرى هي السلبية (الصحيحة)
ؤدي إلى حل تصبل االستجابات الصحيحة أبهر تكرارًا، وهي التي ت

المشكلة، أما االستجابات الفاشلة فتسق ، وبهذا يمكن الوصول إلى 
 .الهدف ببقاء االستجابات الصحيحة

 :وصف التجربة
وضع ق ي جائعي داخل قف  حديد مغل ، له باب يفتل ويغل    .أ

ن ذلك الق   بواسطة سقاطة، عندما يحتك الق  بها ي فتل الباب، ويمك 
 .اليرو  من خالله

يوضع خار  القف  طعام يتكون من قطعة لحم أو قطعة سمك أو  .ب
 .أي طعام يستطعمه الق 

يستطيع الق  أن يدرل ويتعرف على الطعام خار  القف  عن طري   .جا
 .حاستي البصر والشم

إذا نجل الق  تبعًا للمحاوالت التي يقوم بها أن يير  من القف   .د
 .ف فإنه يحصل على الطعام الموجود خار  الق

تتسم المحاوالت األولى التي يقوم بها الق  داخل القف  بقدر كبير  .ها
 (.السلول العشوائي)من اليربشة والعض 

بعد نجاح الق  في فتل باب القف  والوصول إلى الطعام وتناوله   .و
إياه، ي ترل حرًا خار  القف  وبدون طعام  خر، لمدة رالث ساعات 

أخرى إلى القف  كي يجدد المحاولة  على األقل، رم ي دخل الق  مرة
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لليرو ، وهكذا تتكرر التجربة إلى أن يصبل أداء الحيوان وقدرته 
على فتل باب القف  أبهر يسرًا أو سهولة، مما ينتج عنه انيفاض 

وتقليل الفترة ال منية في المحاولة، نتيجة الستبعاد األخطاء 
تالي فقد تعلم بال. بالتيل  منها، وسرعة الوصول إلى حل المشكلة

الق  على البيام باالستجابة المطلوبة، إذ أنه وبمجرد أن يوضع في 
القف  سرعان ما كان يتم اليرو  منه، ويصل بذلك إلى أقل زمن 
يحتاجه إلجراء هذه االستجابة، وهذا يدل على أن الق  وصل إلى 

 .أقصى درجات التعلم الممكنة
ج من جراء محاوالت الق  لليرو  لقد أراد رورندايك أن يبيت التعلم النات
 :من القف ، فأتيذ لذلك معيارين هما

 .عدد المحاوالت .أ
 . ال من الذي تستغرقه كل محاولة .ب

هكذا الحر أن الق  قد استغرق في محاولته األولى لفتل باب القف  
، أما في المحاولة الهانية فقد استغرق زمنًا أقل بأربعة (رانية 161)

وفي المحاولة الهالهة كان زمن اليرو  أقل من ( يةران 156)رواني 
 زمن المحاولة الهانية، وهكذا فقد

 
 161)الحر أن الق  قد استغرق في محاولته األولى لفتل باب القف  

، أما في المحاولة الهانية فقد استغرق زمنًا أقل بأربعة رواني (رانية
قل من زمن وفي المحاولة الهالهة كان زمن اليرو  أ( رانية 156)

المحاولة الهانية، وهكذا فقد أخذ زمن اليرو  من القف  يتناق  
 تدريجيًا في كل المحاوالت الالحقة حتى 
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ومن رم استقر في (. 22)في المحاولة رقم ( روان فق  7)وصل إلى 
المحاولة األخيرة عند رانيتين، وهنا يةهر الفرق في زمن خرو  الق  من 

 .ولة األولى والمحاولة األخيرةالقف  جليًا ما بين المحا
يرى رورندايك أن التعلم عند الحيوان هو التعلم بالمحاولة واليطأ، ذلك 

ألن الحيوانات غير قادرة علي العمليات العقلية العليا كالفهم 
واألستبصار، فحين يواجه المتعلم مهاًل موقفًا أو مشكلة، ويريد أن يصل 

محاوالته المتكررة، ي بقي استجابات إلى هدف أو حل معين، فإنه ونتيجة ل
معينة، وهي االستجابات الصحيحة، ويتيل  من استجابات أخرى وهي 
االستجابات الياطمة، وبفعل التع ي  المتكرر تصبل االستجابة الصحيحة 
أبهر تكرارًا وأبهر احتمااًل للةهور في المحاوالت التالية من االستجابات 

تؤدي إلى حل المشكلة أو الحصول على  الفاشلة أو الياطمة، والتي ال
التع ي  الالزم، وقد وضع رورندايك عددًا من القوانين التي تفسر عملية 
التعلم عن طري  المحاولة واليطأ، والتي عدل بعضها أبهر من مرة، 

لماذا يتناق  عدد : وذلك سعيًا منه في الوصول لعجابة عن السؤال
كات الناجحة أرناء معالجة الموق  الحركات الياطمة، بينما تبقي الحر 

 (1.)وحل المشكلة؟
وضل للقارئ في الصفحات السابقة مدى أهمية التعلم الذي أصبل سمة 
من سمات العصر الحالي، إذ أنه ومواببة لما جد وكهر من معارف 

متسارعة ومتتابعة، أصبل التعلم ديدن البشر، للتمكن من بلوغ أهدافهم 
 اعتمادًا على التعليم والتدري ، وإضاعة الوقت من خالل عملية التعلم، ال

 .فيهما
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إذا أقبلت المجتمعات على دراسة نةريات التعلم وتطويرها ودعمها  
بكل ما يتناس ، ونشاطات الحببة التي تعيشها بميتلف متطلباتها، 

وسرعة إنفاذها بإتقان تام، فإن عملية التعلم ستأتي أب لها، وتصبل أداة 
  تطلعات ورفابية المجتمعات على اختالف رقافاتها قادرة على تحقي

 .ونةمها
صار التعلم متعدد األسالي  واألنما ، مما جعل تطبي  األست      

واألدوات الياصة به في ميتلف المجاالت وميتلف المجتمعات، فهنال 
 .الفرد من أن يتعلم

اته، إن التعلم وكما هو معروف، قديم قدم وجود اإلنسان مع بداية حي  
التي بدأ معها التعلم في شتى صوره، فهو ليت جديد عليه، إنما تتيلل 
عملية التعلم أشكال التطوير، والتغيير، سوى أن كان ذلك في المناش  
أو المسميات حس  مقتضيات الحال، من بيمات، وحاجات، وتطلعات 

 .اقتصادية، أو رقافية، أو أمنية أو غيرها
في الماضي والحاضر، بربا  أقوى من التعلم يرب  الفرد بحياته  

تاريأ عملية التعليم لديه، فالفرد يتذكر جيدًا ما تعلمه من خالل األنشطة 
الرياضية، أو المعسكرات، أو األلعاب األخرى، أبهر من ما تعلمه من 

 .المحاضرات والتلقين الذي غالبًا ما يطاله النسيان
فًا معطاء، ساعده في تعلم لكي تهدي للمجتمع فردًا صالحًا منتجًا مهق 

أفراده، بإتاحة أببر قدر من التسهيالت للتعلم، بدل غمسه في عمليات 
 .التعليم ومن رم التدري 

 التــعلـيــم:رالهاً  



 

652 
 

  .التعليم عملية مقصودة ترمي إلى تعديل سلول الفرد نسبيًا وإيجابياا

ميتلفااة، و سانتطرق فااي الصاافحات التاليااة إلااى أنااواس التعلاايم، ومساامياته ال
 .تحديد أهدافه، التي ترمي جميعها في تطوير وتعديل سلول المتعلمين

سانورد لمحاات ماان التعريفاات الميتلفاة للتعلاايم، وعملياتاه ونةرياتااه   
المنبهقة أساسًا من نةريات التعلم، والتي القات اعتراضاًا مان بعاض العلمااء 

 .التربويين
. اة اإلنسااان منااذ فجاار حياتااهيعتباار التعلاايم ماان األساساايات التااي الزماات حياا

فهااااو يرقااااى بحياااااة الفاااارد والمجتمااااع، ويساااااعد فااااي تحقياااا   مااااال األفااااراد 
والمجتمعات وتحقي  تطلعاتهم بما يبث من خالله من أفكار وقيم ومهال فاي 
مناااحي الحياااة الميتلفااة، الهقافيااة منهااا واالجتما يااة واالقتصااادية وغيرهااا، 

ات فااي توجااه موحااد، لبلااوغ أهااداف فهااو يااؤدي إلااى تفاعاال األفااراد والمجتمعاا
 .ليت في اإلمكان بلوغها من غير تفعيل عملية التعليم

وفي العصر الحالي نالحر أن التيطي  السليم فاي التعلايم ياؤدي إلاى  
نتائج إيجابية، في خل  الفرد المتطلع لتغيير واقعه المعااش إيجابياًا، والاذي 

 .ةبدوره يقود إلى االرتقاء بالمجتمعات اإلنساني
 
 
 

 :مفـهـوم التعـليـــم

بما أسلفنا، يعد التعليم من األساسيات التي الزمت اإلنسان منذ أن  
بدأ كي  يتعامل مع مكونات المحي  الذي يعيش فيه، وبما أن اإلنسان 

بائن اجتماعي بطبعه، فقد وج  عليه التفاعل والتداخل مع كل ما يحي  به 
، من حيوانات ونباتات، ومن في مجتمعه، من كائنات حية أو غير حية
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جمادات ومرتفعات ومنيفضات وكهوف وأغوار، ومن أمطار ورياح وبرد 
وحرارة، ومع كل ما ينضوي تحت مسمى الكائنات الحية والكائنات غير 
 .الحية، مما تشتمل عليه البيمة والمجتمع الذي يحوي أمابن تواجد اإلنسان

و الكااائن الوحيااد المؤهاال وقااد ربطاات عمليااة التعلاايم باإلنسااان ألنااه هاا 
أماا . جسديًا وعقليًا لمهل هذه العملية، والبيام بها بكل ماا تتطلباه مان مهاام

، تنضوي تحت ما يعرف بعملية (الحيوانات)ببية الكائنات الحية، ونقصد بها
 .التعلم والتدري  والمحاباة والتقليد

إن للتعليم مفابيم تحدد ماهيته، ومعايير تقا  بها مناشطه  
مقوماته ومعارفه الميتلفة، ومهل هذه المفابيم والمعايير ال يمكن لها أن و 

طري  اإلنسان، الذي جعله هللا خليفة في األرض، يعمرها  تتحق  إال عن
بحس  متطلبات وغايات تنضوي تحت إمكاناته الجسمانية والعقلية، وما 

ة على تحتويه من ممي ات تمي ه عن ببية الكائنات الحية، وتمنحه القدر 
تحقي   مال وطموحات أسمى، تفجر لديه الطاقات المهلى، لعبداس 

واالبتكار والتجديد واإلنشاء والتعديل، في كل المواطن التي تهمه وتساعده 
في تسيير ما يحي  به، وما يعيش فيه من واقع حتى يصل إلى مرافة 

 .الحياة السهلة الميسرة اآلمنة
منةمااة مقصااودة، ماان خاللهااا تقاادم  والتعلاايم منااذ القاادم يعتباار عمليااة 

ألفاااراد المجتماااع المعاااارف التاااي تسااااعدهم علاااى تعاااديل سااالوكهم، بطريقاااة 
إيجابيااة، تساااعدهم فااي تطااوير وترقيااة أنفسااهم، وتباادل أحااوالهم لفحساان، 
وذلااك باإلبقاااء علااى مكونااات المعرفااة اإليجابيااة،، وترساايأ قواعاادها، ونبااذ 

 .من أضرار في مسيرة حياة األفرادالسلبيات، التي تقا  بمستوى ما تيلفه 
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لقد تطارق كهيار مان البااحهين والعلمااء الترباويين إلاى تعريا  التعلايم  
وتوضيل مفهومه، إال أنهم جميعًا يتفقاون علاى أن التعلايم عملياة مقصاودة 

 :ومنةمة ولها أهداف، فعلى سبيل المهال نورد األتي
ة وهادفة ترمي يمكن القول بان التعليم هو عملية منةمة ومقصود) 

إلى إحداث التعلم لدى من تتم معه تلك العملية، كما يحدث فعاًل في التعليم 
النةامي وغير النةامي، وفي توجيه اآلباء ألبنائهم، أو المرشدين أو رجال 

 (13)(.الدين أو رجال السياسة واإلعالم
أن لكل عملية تعليم ناتج، وهو : من التعري  الساب ، يمكن استنتا 

وعليااه فااإن ماان األهااداف األساسااية لعمليااة التعلاايم، الوصااول إلااى ( علمالاات)
عملية تعلم لدى األفراد، وفعالية هذا الاتعلم لادى أفاراد المجتماع، تقاا  بهاا 
مابية المجتمع، وتحديد موقعه من التقدم والتحضر والتميا  فاي إطاار حيااة 

 . اإلنسان
  على التعليم في أن عملية التعليم ليست قاصرة : بما نستنتج أيضاً 

والمدار  والمعاهد والجامعات، إنما قد يكاون تعليماًا غيار نةاامي، القاعات 
ال تقااااارس لاااااه األجااااارا ، وال تحشاااااد لاااااه الطاااااوابير، وال تعاااااين لاااااه اإلدارات 
والمدرسين، وهو التعليم الذي يتحصل علياه الفارد مان أفاراد مجتمعاه حسا  

ه، ومهال هاذا التعلايم غيار مواقعهم في المجتمع، من خاالل مادى تفاعلاه فيا
المقصااود، إن صااال لناااا ذلاااك، ووصااافنا التعلااايم النةاااامي بالمقصاااود، فمااان 
المفتارض أن تراعااى فياه القواعااد الالزماة لعمليااة التعلايم، حتااى تمكان الفاارد 

وماان هااذه القواعااد، أن يكااون المعلاام قاادوة فااي مجتمعااه . ماان التعلاايم النااافع
التعلايم ال ييطا  لاه مسابقًا، إنماا  يتمي  بكل ما هو إيجابي، إذ أن مهل هاذا

                                     

دار ممجدالوي للنشر ، طه الحاج الياس ، التعليم غير النظامي ، تعليم الكبار ، عمان ،  (1)
 م 1999الطبعة األولي ، 
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يأتي نتيجة اللحةة، وجله يعتماد علاى البنياات المعرفياة، واليبارات الساابقة 
 .لدى المقتدى بهم، فهو تعليم يمكن أن تصفه بأنه تعليم عفوي 

أماااا التعلااايم المقصاااود فهاااو ذلاااك التعلااايم الميطااا  لاااه، ذو األهاااداف 
للتعليم وحس ، وإنما يمكن المحددة، فهو ليت قصرًا على أمابن ميصصة 

أن ياااتم عااان طريااا  أطاااراف أخااارى تمهااال المعلااام، وفاااي مواقاااع عاماااة غيااار 
محصورة، مهل الذي يقدماه اآلبااء فاي المناازل، واألئماة فاي المسااجد، وماا 
يقدمااااه اإلعالميااااون ماااان خااااالل الوسااااائ  اإلعالميااااة الميتلفااااة، ويلبيااااه 

لماون فاي مواقاع غيار السياسيون في المناابر السياساية، وماا يقاوم باه المع
 .المدرسة أو قاعات الدر 

 

 :التــعليــم معــرفـة ومـهــارة

التعلااايم يشااامل جوانااا  ميتلفاااة، فهاااو قاااد يكاااون فاااي شاااكل معاااارف  
بأنواعها الميتلفة في المجاالت المتعددة، القديم منها والحديث، أو التنبؤات 

الرسااام  المساااتقبلية، وقاااد يكاااون التعلااايم فاااي مجاااال تعلااايم المهاااارات مهااال
والصناعات وكل ما هو مهاري، فكل ذلك ييضع للتعليم بمفهومه الشمولي، 
الذي يرضي تطلعات الفرد والمجتماع فاي  ن واحاد، فاالمجتمع حاري  علاى 

ده بموجا  تلاك الهقافاات، اإلبقاء على رقافتاه المميا ة لاه، وعلاى سالول أفارا
ويعد كل ما يير  عن هذا النهج لايت تعليماًا باالمعنى، إنماا مفهاوم التعلايم 

 .لديه هو الذي يرقى إلى تحقي  السلول اإليجابي دوماً 
إن بلاوغ أهاداف التعلايم الميطاا  لهاا تعتماد اعتمااادًا كبيارًا علاى ماادى  

عات قادراتهم واتساعت بفاءة وفعالية مان يقوماون بمهماة التعلايم، وكلماا ارتف
مداركهم ورقافااتهم، كاانوا أبهار إلماماًا بطارق توصايل المعاارف أو المهاارات 
لففااااراد المتعلمااااين، وكلمااااا تمتعااااوا بقاااادر ماااان المهااااابرة والصاااابر، واتصاااافوا 
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بالصفات التي تمي  المعلم الكفء عن غيره، كان بلوغ األهداف سهاًل وأبهر 
 .معلم الكفؤ الحقاً قربًا، وسنتناول بعض صفات وممي ات ال

 

 :  نظــم التعـليــم ومــدارســـه

فااي عصاارنا الااذي نعيشااه اآلن، والااذي يعتباار عصاار الاا خم المعرفااي،  
وتدف  ينابيع الهقافة والمعلومات، العصر الذي أصابل أبهار تعقيادًا بقادر ماا 
توسعت البشرية في استحداث الوسائ  المقرباة للمجتمعاات، والتاي سااعدت 

شر وتعميم المعارف، حتى أصبل يشار إلى أن العالم أصبل أسرة بهيرًا في ن
واحاادة باال أساارة صااغيرة، إال أن الوصااول إلااى بااواطن المعرفااة يتطلاا  جهاادًا 

وفي مجال التعليم غاص العلمااء والبااحهون التربوياون، كهيارًا . وعماًل دالوباً 
بتادري   في أغواره وأتوا بكل ما قد يساعد في نشاره وتجوياده، واهتماوا كهياراً 

الميتصااين التربااويين، ماان إدارات ومعلمااين، وعاااملين فااي حقاال التعلاايم ماان 
أجل تغطياة كال أوجاه القصاور التاي طالات التعلايم، السايما أن أنواعاًا كهيارة 
من نةم التعليم قد طفت على السطل مهل التعليم عن بعد والتعليم المستمر 

والتعليم غير الرسمي، وغيار  وتعليم الكبار والتعليم المفتوح والتعليم العرضي
 المسااااااااااااميات، التااااااااااااي احااااااااااااتفر كاااااااااااال نااااااااااااوس منهااااااااااااا  ذلااااااااااااك ماااااااااااان 

وسياساته، وأصبحت مواببة هاذا اليضام الهائال مان أناواس بأهدافه ونةمه  
التعليم، المتمهل في معارفاه وأنماطاه الميتلفاة تتطلا  جهاودًا متواصالة مان 

 :رئيسين الميتصين وقد أدى ذلك إلى تقسيم مدار  التعليم إلى نوعين
 :المدرسة التقليدية

وهااي المدرسااة التااي نعااايش أساالوبها حاليااًا، وهااي المتمهلااة فااي التعلاايم   
الاذي يتنااول ويتيناى عملياات  الوجاهي أو ما يعرف بالتعليم اإليداعي، وهاو
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واالساااترجاس والحفااار غيااار المبااارر، الاااذي كهيااارًا ماااا يقاااود لنسااايان التلقاااين 
 .ن الذي يعتبر األداة الوحيدة لتقويم المتعلمالمعلومة بعد الفراغ من االمتحا

ساالبيات التعلاايم ماان خااالل هااذه المدرسااة كهياارة، شااملت كاال الجواناا   
المتمهلااة فيااه ماان إداريااين، ومعلمااين، ومناااهج، وكتاا  مدرسااية، ومناشاا ، 

 .ومدخالت وميرجات، وبنيات أساسية، ومحدودية المتعلمين وأعدادهم
ياار ماان اإليجابيااات، مهاال نشاار ماان خااالل هااذه المدرسااة ظهاارت كه  

التعليم والمعرفة، ترقية المجتمعات، توظي  األفاراد الماؤهلين، إرسااء قواعاد 
االقتصاد، بث روح التحارر والوطنياة، تمهياد سابل الحيااة الساهلة والرفابياة 

 .ألفراد المجتمع فيحياتهم المستقبلية
 
 
 :المدرسة الحديهة .2
كبير من األهمية، إذ أنها تعتبر  في هذه المدرسة يمي  المتعلم بقدر 

المتعلم محورًا للعملية التعليمية، على عكت المدرسة التقليدية التي تعتبر 
المعلم هو محور العملية التعليمية، وهو المصدر األساسي للمعلومات 

 .ومنبع المعرفة
من المالحر أن هذه المدرسة تهتم بالمعلم، فهي تجعل منه  مرشدًا  

ًا وموجهًا للمتعلمين، إذ أنها تسمل للمتعلم باستيدام كل ومسهاًل وميسر 
طاقاته وقدراته في سبيل الحصول على المعرفة، كما أنها تعتبر المناهج 
خطوطًا عريضة وعناوين، بدل مضامين ذات تفاصيل دقيقة، تقدم في 

اتيذت هذه المدرسة من المناهج أداة مرنة لالستيدام في . ملعقة للمتعلم
م أفضل، يعتمد اساسًا على المتعلم، حيث يقوم ويفع ل نشاطه سبيل تعلي

ويبرز قدراته، وتةهر مع سير عملية التعليم الفروق الفردية، حيث يجد كل 
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معلم ضالته المنشودة من خالل عملية التعليم ومن رم الوصول إلى 
 .مبتغاة
ى من اإليجابيات لهذه المدرسة، أنها تهدي المجتمع فردًا قادرًا عل   

العطاء  وعلى االنغما  في قضاياه، وحل مشكالته، نتيجة ما تحصل 
عليه من معارف ومهارات، كما أنها انتشلت المتعلم من قوقعة الحفر 

 والنسيان، وأصبل يتعامل 
وهي أيضًا تمنل الفرد المتعلم . عمليًا مع المعرفة بحنكة ودراية تامتين

المعلومات والمهارات،  الهقة في نفسه، وفي حبيقة ما تحصل عليه من
وبذلك يكون قد حق  ما كان يصبو إليه في تحقي  الحاجات والتطلعات 
بروح تواقة ومسمولية تامة، تجاه نفسه ومجتمعه، الذي أصبل أبهر 

 .التصاقًا به كناتج لطريقة التعليم التي انتهجها
 

 :مكــونات العـمليــة التـعليمــية

 :د اإلجابة على هذه األسملةتتكون العملية التعليمية من عائ
 .وتمهل اإلجابة الهدف التعليمي  لماذا نعلم؟
 .وتمهل اإلجابة المستوى التعليمي  ماذا نعلم؟
 .وتمهل اإلجابة الطريقة واألنشطة والوسائل  بي  نعلم؟
 .وتمهل اإلجابة التقويم  هل تم التعلم؟

داف، األه: عليه يمكن القول أن مكونات العملية التعليمية هي
والمحتوى، وطرائ  التدريت، والتقويم، وهذه المكونات تمهل منةومة 

متفاعلة مع بعضها البعض، فال تتم العملية التعليمية بفعالية إال بتفعيلها 
مجتمعة ويتم في ذات الوقت التداخل الكامل مع بعضها البعض كالجسد 

 :الواحد، ويمكن توضيل ذلك في الميط  في الصفحة التالية 
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إن التكامل بين هذه المكونات يضفي على العملية التعليمية صفة 
النضو  والكمال، وتصبل بذلك منطلقًا لكل عمليات التطوير والتعديل، في 

 سبيل تحقي 
  

طموحات األفراد والمجتمعات، ومواببتها لما يدور في المحي  اليارجي من 
كونات يعتبر دعوة لالنطالق من قاعدة إن تجديد هذه الم. علوم وابتشافات

 .صلبة، لبلوغ أعلى الدرجات وأبهرها فاعلية في سبيل الوصول لتعليم أفضل
 

 :نـظـريـات التـعـليــم

تعتبار نةرياات الااتعلم المنطلا  األساساي فااي الوصاول إلاى افتراضااات  
ونةريات خاصة بالتعليم، فمعةم التعريفات الياصة بعملية التعلم تشير إلى 

وقااد طبقاات . أن عملياة الااتعلم  باارة عاان تعااديل سالول الفاارد إيجابيااًا وذاتيااً 
هاذا وقاد . معةم هذه النةريات ذلك الرأي على أنواس ميتلفاة مان الحيواناات

انتقد كهير من العلماء التربويين تطبي  نةريات التعلم على عملياات التعلايم 
بعااض التعريفااات لااذا نجااد أناه وفااي حببااة الحقااة بادأت تةهاار . لهاذا السااب 

المحتو

 ى

 التقويم

األهدا

 طرق ف
 وسائل

 أنشطة
 تغذية 

 راجعة

ية 
تغذ

 

جعة
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661 
 

المتعلقة بمصطلل التعلايم والتاي أصابحت فيماا بعاد أساساًا لنةرياات التعلايم 
 :وإليك ع ي ي القارئ بعضًا من هذه التعريفات

 (: 1)تعري  رقم 
التعليم هو  بارة عن عملية تشكيل مقصود لبيمة الفرد، بصورة )

، وذلك تمكنه من تعلم البيام بسلول محدد، أو االشترال في سلول معين
 (.تحت شرو  محددة

 (Stephen Coreyستيفن كوري )
 (: 2)تعري  رقم 

التعليم هو  بارة عن مجموعة أفعال االتصال والقرارات المصنوعة ) 
بشكل مقصود أو منةم، ليتم استغاللها وتوظيفها بكياية مقصودة، من 

طرف شي  أو مجموعة من األشياص، يدخلون وسيطًا في إطار موق  
 (.ليميتربوي تع

 (الدريج)
 (: 3)تعري  رقم 

التعليم هو  بارة عن عملية التفاعل بين المدر  وتالميذه في غرفة )
 (الصف أو في قاعة المحاضرات أو في الميتبرات

 (أبو هالل)
 :وتبنى نةريات التعليم بصفة عامة على محورين أرنين هما 
 .الصاية مبادئ وأست تصني  التغيرات المفروض حدورها في البيمة/ 1
 .التنبؤ بالنتائج وضبطها/ 2
هنالااك عنصااران مهمااان بالبيمااة الصاااية، همااا المعلاام والمااتعلم، وماان  

خااالل التفاعاال فيمااا بينهمااا تااتم عمليااة الااتعلم واضااعين فااي الحساابان كاال 
المااااؤررات األخاااارى ماااان بيمااااة الصااااف، وبيمااااة المدرسااااة الداخليااااة، والبيمااااة 
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، والمانهج، والوساائل، وكال مقوماات المحيطة، والمجتمع، والكتاب المدرساي
. العمليااة التعليميااة، والتااي تااؤرر ساالبًا أو إيجابااًا علااى سااير عمليااة التعلاايم
وييضاااع نااااتج عملياااة التعلااايم للتقاااويم عااان طريااا  التغذياااة الراجعاااة بشاااتى 

 .أنواعها وأساليبها
يقودنا ذلك لمفهوم نةرية التعليم من وجهات نةر التربويين الذين 

 :تعريفات لنةرية التعليم ناذكار منهاعرضوا بعض ال
أنها مجموعة من العبارات التي تعتمد على بحث علمي سديد قابل ) .1

لععادة، تسمل للمرء بأن يتنبأ بكياية تأرير متغيرات معينة في 
 (.خاصة بتعلم التلميذ( الصف)البيمة التعليمية 

 (Gordonم 1968جوردون )
مهلها مهل نةرية اإلرشاد النفسي  أنها نةرية فر ية في التربية) .2

 (ونةرية اإلدارة ونةرية التقويم
 (Beauchampبوشام  )

أنها مجموعة من المبادئ المتكاملة، التي توجه ترتي  الةروف ) .3
المرتبطة بإنجاز األهداف التربوية، مع االفتراض بأن تكون هذه 

 المبادئ قابلة 
 



 

662 
 

 .(للتطبي  في المواق  التربوية الميتلفة
 (Senilbeakerسنيلبيكر )

ويمكننا أن نستيل  من هذه التعريفات، أن نةرية التعليم تتضمن  
عمليات الوصف والتفسير إلى جان  التنبؤ والضب ، شأنها في ذلك شأن 

 .النةرية العلمية في كل المجاالت المعرفية األخرى 
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 الفـصـل الــثانـــي

 
 المؤسسة التربوية التعليمية الحديثة 

 مدرسة المستقبليةال
 

 المقدمة -

 بيئة المدرسة المستقبلية -

 مواحفات وتصميم المدرسة المستقبلية -

-  
 :المقدمة

عندما نتحدث عن التعليم األفضل، نعني بذلك توفير كل اإلمكانات 
الالزمة، التي تعتبر البني األساسية في بناء صرح تربوي تعليمي، يعمل 

والتيلف، إلى طرق أفاق جديدة،  على النهوض بالمجتمع من قوقعة الرتابة
تتسم بالحدارة والتجديد، تساعد في تحسين وتطوير العملية التربوية 
والتعليمية على حد  سواء، والسمو بها وبكل متعلقاتها من بيمة تعليمية، 
ومعلم، ومتعلم، ومنها ، لتصبل في مواببة مستمرة مع مجريات األحداث، 

، القومية والعالمية، ويواف  ذلك المعرفة والمستجدات، والمواق  التعليمية
التامة لوسائ  التقنية الحديهة المتاحة، وطرق استيدامها االستيدام 
األمهل، والتي أصبحت اليوم في تنوس وتطور دائمين ما بين الفينة 

 .واألخرى 
، وهي تلك الجهة التعليمية التي ت عنى (المدرسة)نعني بالمؤسسة 
ًا، وأباديميًا، واجتما يًا، ورقافيًا، وبتنمية السلول ببناء المتعلمين، تربوي

اإليجابي فيهم، الذي يستند إلى البيم بصفة عامة،  والمجتمعية منها 
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تعمد المدرسة عادًة إلى بلورة وتحسين القضايا والغايات . بصفة خاصة
التربوية والتعليمية ، لتواب  التطلعات المستقبلية لفمم، والعمل على 

، بجان  االحتفاظ بالهوابت العقائدية واالجتما ية، التي تمهل مسايرتها
تعمل المؤسسة . رقافة أفراد المجتمع على الصعيد المحلي أو القومي

أيضًا، في ذات الوقت، على العناية بالجوان  الحياتية المهلى ( المدرسة)
 للفرد، وأهمها الجوان  العقلية، والسلوكية، والوجدانية، والمهارية، مع
إعداده لمواجهة جميع التحديات المتالحقة، المتوقعة مستبباًل، في مسيرته 

 .التربوية والتعليمية المستمرة
إلى استيدام األسالي  العلمية التي تناس  ( المدرسة)تهدف المؤسسة    

الفرد في بلوغ أهدافه، وذلك بإتباس النةم التربوية المتطورة من حين آلخر، 
عليمية المهلى، واستيدام الوسائ  التعليمية، ذات مع توفير البيمة الت

التقنيات الحديهة، التي تساعد وتسهل عملية التعليم لدى األفراد، عالوة 
على االهتمام بإحتياجات المتعلمين، فإن المدرسة تولي عناية كبيرة 
وخاصة لتدري  المعلمين، وتحسين وتطوير أدائهم، وذلك بما تبذله من 

وإشرافية، ودورات تدريبية، قصيرة وطويلة، ومساعدتهم في  متابعات إدارية،
إيجاد الحلول المناسبة لمشكالتهم اآلنية والمستقبلية، بجميع أنواعها، 
األباديمية، واالجتما ية، والمالية، وغيرها، مما يوفر بيمة صالحة لهم 

 . للبيام بمهامهم على المستوى المرغوب
لتقيد باللوائل، ومراقبة العمل لم تعد مهام المدرسة قاصرة على ا

المدرسي، وضب  النةام، وحفر الملفات، وكتابة اليطابات وإرسالها 
واستببالها، وتطبي  العقوبات على المعلمين والمتعلمين والعاملين فيها، 
إنما تعدى ذلك إلى اإلشراف، والتوجيه، والبيادة السليمة، المنبهقة من إدارة 

التربوي ومؤسساته الميتلفة، وقد أصبل ذلك من  تعليمية ذات دراية بالعمل
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السمات األساسية للمدرسة المستقبلية، عليه فاليرو  من الحي  الضي  
في تعري  مابية المدرسة، صار ل امًا على التربويين، إذ أن التغيرات التي 
أشرنا إليها سابقًا، غيرت في تكوين ذاتية المجتمعات، فصار المجتمع في 

تبعًا لتلك المتغيرات، وعليه البد من إيجاد صي  ذات طابع تغير مستمر 
مواب  لما يدور في الساحة، وخاصة في المؤسسات التعليمية، التي تعتبر 

 .البوتقة المناسبة إلعداد عجينة المعرفة والنمو ألفراد المجتمع
تبعًا لذلك تغير روب المدرسة التقليدية البالي، إلى روب  خر سماته 

لتطلع، يعمل على السمو بالمتعلم، والمعلم، والمنها ، في ظل اإلبداس وا
المدرسة المستقبلية، التي تحوي المناخ المناس  المتجدد، وفقًا لفحداث 
والرالى العالمية المتالحقة، التي ال يمكن مسايرتها إال عن طري  تعليم 

 .راشد، متطور، ومتطلع لفحسن
 

 بيئة المدرسة المستقبلية

البيمة المدرسية واسعاً، يشمل كل ما يتعل  بالمدرسة أصبل تعري  
. داخلها وخارجها، ويشمل كل ما له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمدرسة 
في مجاالت التكنولوجيا الحديهة، شملت البيمة كل األسباب التكنولوجية 
القائمة، من خط ، وأهداف، وشبكات اتصاالت، وتقنيات، وبرمجيات 

لت كل التعاطي والتعامل والتفاعل، المحلي والقومي وغيرها، كما شم
والعالمي، الذي أصبل في المتناول، سوى أن كان مرئيًا أو مسموعًا أو 

 .مقروءاً 
إن حديهنا عن البيمة المدرسية في المدرسة المستقبلية، أصبل بال 
حدود وبال جدران، ذلك من واقع دورها المؤرر المباشر على المجريات 

والتعليمية، داخل المدرسة، فأصبحت البيمة المدرسية بيمة التربوية، 
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عالمية، تشمل البيمة المجتمعية المحلية، أو القومية ذات التأرير األببر، 
التي يعمل التربويون فيها جاهدين على ترسيأ البيم والمبادئ النابعة من 
رقافة مجتمعاتهم لدى المتعلمين بناة المستقبل ، غير أن المجريات 

عالمية في البيمة العالمية الواسعة، كهيرًا ما نقشت رالاها على جدران ال
عقول المتعلمين، وأصبحت في مد وج ر مع رالاهم المجتمعية، فكم من 
 .متعلم نبذ وضعه االجتماعي، وأصبل في مجتمعه نشازًا فكريًا أو سلوكياً 

 :يمكننا تقسيم األرر البيمي إلى قسمين 
باألباديميات من أهداف ومناهج وطرق  يتعل : األثر المعنوي .أ

 .تدريت وتقويم
 .ويتعل  بالمباني والمنشآت بالمدرسة: األثر الحسي .ب

هذا وقد أشار الدكتور دمحم جهاد إلى عدم تجاوز الجان  الحسي في 
البيمة المدرسية، بما له من أرر مباشر في التلقي والتحصيل لدى 

 (14):المتعلمين
عن بعض أوجه القصور في مستوى األداء  عندما يتحدث الميتصون )

والتحصيل العلمي لطالب المدار  في مراحل التعليم الميتلفة، يع و الكهير 
منهم سب  ذلك إلى المناهج الدراسية أو المعلم أو حتى طريقة التدريت، 

  وقلة من يع ون ذلك إلى الشكل الحسي، ودوره في استقطاب 
تعد من أهم العوامل في  ،(الفصل)راسية نفسية الطال  إذ أن  الحجرة الد

 .فتل نفسية الطال  إلى تلقي أي معلومة
 :وتبعًا لذلك يمكن تقسيم البيمة الحسية التعليمية إلى قسمين

                                     

دمحم جهاد جمل وآخر ، مدرسة المستقبل ، غنة ، مجموعة رؤى وأفكار ودراسات معاحرة   (1)
 م 2116دار الكتاب الجامعي ، الطبعة األولي ، 
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وهو إحسا  المدرسة بالمشكالت واالحتياجات : الحت التربوي  .1
التربوية للمجتمع المحي  بها، من خالل دراسة الحاالت، ومعرفة 

 .والشروس في حلها، والتو ية المستمرة األسباب،
ويقصد به المةهر العام للمدرسة، وإعطاء الصورة : الحت الجمالي .2

المهلى لبيمة تربوية جميلة داخل الحي، إذ أنها تعد حي ًا للعلم، ولذلك 
وج  أن تكون َمْعلمًا حضاريًا أصياًل، عالوة على أنها َمْعلم للعلم 

و الحسي الجمالي، فعند إنشاء مدرسة والمعرفة، ذلك بتوفير الج
 :المستقبل يج  األخذ في االعتبار بالمعايير اآلتية

 .جمال التصميم الداخلي واليارجي للمدرسة .أ
 .استيدام األلوان المناسبة لكل قسم من أقسام المدرسة .ب
تشجير األقسام والمالع ، وتوزيع أشجار الةل في الممرات  .جا

 (15)(.طي راحة نفسية للطال وفي داخل الفصول، لتع
من غير المرغوب فيه، أن تولي اإلدارات التربوية جل  اهتمامها 
للمةهر اليارجي للمؤسسة التعليمية فق ، مستندة في ذلك إلى إصالح 
بيمة المدرسة الداخلية، والتي كما أسلفنا تؤرر تأريرًا مباشرًا على تحصيل 

قت، أن تأخذ اإلدارة التعليمية في المتعلمين، إنما المرغوب فيه في ذات الو 
حسبانها كل المدخالت الياصة بالعملية التعليمية في كفه واحدة ، إذ أن 
إهمال أي جان  منها يعد سلبًا في عملية التعليم، فاإلدارة الحاذقة هي التي 
تيط  وتصمم وتنفذ في رالية عامة لبيادة العمل التربوي، في سبيل إرضاء 

تعلمين ومجتمعاتهم، والسمو بالمعلمين إلى مرات  طموحات وتطلعات الم

                                     

 .336م، ص2116دمحم جهاد جمل وآخر، مدرسة المستقبل، مرجع  سابق ،  (.1)
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البيادة واألداء المتمي  بالتدري  المستمر الناجل والمواب ، لعفرازات 
 .العلمية والهقافية العالمية

  
 إذا نةرنا لما يدور من حولنا، اليوم، نجد أن االهتمام ال ائد لدى 

المؤسسات التعليمية، اإلدارات التعليمية، يتمهل في بناء وت يين بنيات 
بالمدار ، ومكات  اإلدارات المدرسية، مع توفير األرارات الالزمة، بالقدر 
ا إذا توغلنا في دواخل  الممكن لها، وهي ِسمة تقدمية حضارية مواببة، لكن 
تلك المؤسسات نجدها خاوية، متبرئة من أهم أهدافها، وهي تطوير 

ن مقررات دراسية ومعلمين وتحسين العملية التعليمية، بما تتضمنه م
 .ومتعلمين

المقررات الدراسية بوضعها الحالي أصبحت كاالجترار، ال تواب  ما 
يجري في الساحة التعليمية، نسبة لعدم تعهدها بالتنبيل والتعديل، اال  في 
فترات متباعدة، فأصبل المعلمون يدلون بمعارف أمام طالبهم حس  ما 

قد تكون المعلومة قديمة تجاوزها ال من، جاء في مقرر الكتاب المدرسي، و 
مما قد ت دخل المعلم في الحر  أمام تالميذه، أو تجعله تحت قائمة المعلم 
غير المواب  لفحداث، أو ت   به في عدم التقيد باألمانة العلمية 

 .المطلوبة
حكى لي أحد المعلمين، في مرحلة التعليم األساسي ، أنه كان   

ييت  بالمجموعة الشمسية، وقد ذكر كل الكواب  يدر  تالميذه درسًا 
التي وردت في الكتاب المدرسي لطالبه، غير أنه، يعلم أن عدد الكواب  في 

ومن . المجموعة الشمسية ال يمكن حصره، إال  أن الكتاب المدرسي حصره 
وأم ن على ذلك، " بلوتو"ضمن مجموعة الكواب  المذكورة ذكر اسم الكوك  

. ال يعد من الكواب  " بلوتو"التالميذ بتصوي   جاء فيه أن  فانبرى له أحد 
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عج  المعلم المتمكن من مادته المدعومة بمقرره، والتي وردت معلوماته 
في الكتاب المدرسي المطبوس بالسودان، الصادر عن إدارة المناهج بيت 

من اإلنترنت يا : "الرضا، وسأل التلميذ من أين جاء بذلك فأردف التلميذ
 :، وجاء إلى أستاذه في اليوم التالي بمقال طويل وضل فيه اآلتي"اذأست

من حيث الحجم والشكل والمواصفات العلمية الياصة " بلوتو"إن "
 ".بالكواب  ال يعد كوكباً، وأبعد عن قائمة الكواب  المعروفة

 :ماذا ينتج عن ذلك
 .يسيستمر المعلم في ترسيأ المعلومة الواردة في الكتاب المدرس .أ
، على أن   "بلوتو"سيجلت الطال  لالمتحان وسيجي ، إْن ورد ذكر  .ب

 .بوك ي " بلوتو"
 .أصبحت المعلومة لدي التلميذ كذبة دفينة .جا
ال يرضى المعلم بالتمادي في الكذب لكنه يصر عليه تقيدًا بالمقرر  .د

 .الدراسي
 ما موق  التلميذ مستبباًل أمام نفسه، ومجتمعه، وقوميته ، .ها

 وعالميته؟
 ما موق  التلميذ مستبباًل من معلمه ومنهجه وإداراته التعليمية؟ .و

يدفعنا هذا ألن يتسم المقرر الدراسي، والمنهج ككل، بالتجديد 
المستمر المتاح للمعلمين والمتعلمين على حد  سواء، وأن يكون أبهر 

حدود  مواببة بالقدر المسموح به اجتما يا، ورقافيًا، على أن ال يتعدى
 .العقيدة والتوجيه المجتمعي

أما بالنسبة للمعلم والمتعلم، فحةهما من االهتمام ليت باألحسن من 
المجال هنا ال يسمل لنا باليوض في تفاصيل هذا . حر المقررات الدراسية
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الموضوس، إنما نحرص على أن نحصر دراستنا فيما ييت  بالمعلم 
 .سة المستقبليةالمستقبلي، والمتعلم المستقبلي، والمدر 

 
 مواصفات وتصميم المدرسة المستقبلية

يراعى في تيطي  وتصميم مكونات المدرسة المستقبلية، مواصفات 
وطبيعة البيمة المحيطة بها، وبذلك ييتلف شكل، وبيكل، المدرسة من 

فهنالك البيمة الحضرية، التي تتسم مبانيها . موقع آلخر كل حس  بيمته
تنوعة، ذات األشكال اإلبدا ية، من تصاميم وألوان بالتقنية المعمارية الم

وزخارف متنوعة، وما إلى ذلك من المواصفات الحديهة والمستحدرة، التي 
تمي ها عن غيرها من المواقع األخرى، وذلك تبعًا لنو ية السكان، الذين 
يتمي ون عن بعضهم في نواح كهيرة، مهل الحالة االقتصادية، والهقافية، 

فالبد . متماي ة ، التي تحويهم داخل أطر ذات مستوياتواالجتما ية
للمدرسة أن تواب  مهل هذا الةرف، بل أن تكون أبهر تمي ًا بحيث تستقط  
المتعلمين وتحههم على التدافع نحوها والبقاء فيها لفترات، أي أن تكون 
المدرسة جاذبة للمتعلمين، تمدهم بإحسا  االنتماء إليها، حيث أنها تمهل 

مهل هذه المدار  تتمتع بالكهير من أسباب . مغايرًا لبيمتهم المن لية وسطاً 
الحياة التعليمية المتطورة، مهل النةافة، والنةام، والتأريث، مع وفرة 
المتطلبات المدرسية بأنواعها، مهل الحواسي  وما يتعل  بها من تقنيات 

كعواصم الواليات نالت منها المدن الكبيرة . بفيلة بتوافر العملية التعليمية
ومهيالتها، فهي أقل حةًا إال أنها محليًا يج  أن تكون ممي ة هي األخرى 
بما قد تضيفه البيمة من إبداس في التشييد المعماري، والمواصفات الداخلية 
للمدرسة التي تجعلها في الطليعة، مقارنة بما يحي  بها من مجتمع بكل 

 .  مكوناته
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المطاف، مدرسة مستقبلية جديدة متمي ة،  ما نصبو إليه في خاتمة     
تحدث عن نفسها، رم ًا واضحًا ينم عما بداخله من بيمة متطورة، تمهل 

 .مهدًا يساعد المتعلمين في تطوير أنفسهم ومجتمعاتهم
هنالك أشياء هامة وأساسية يج  مراعاتها عند تشييد المدرسة 

ية تعليمية وتربوية، المستقبلية، في أي بيمة كانت، نسبة لما لها من أهم
 :نورد فيما يلي بعضًا منها. السيما ونحن نصبو إلى تعليم أفضل 

أن يكون شكلها وتيطيطها أمي  مما هو موجود في بيمتها، يفضل  .1
أبهر من ال وايا الحادة،  3-1الشكل ذو ال وايا القائمة بنسبة 

لى وخاصة إذا كانت الفصول تمتد من الشرق إلى الغرب، وأن تقسم إ
مجاميع، مهل الفصول، والجدران، والمكات ، والمراف  العامة، وتتمتع 
بالميار ، والمداخل السليمة، التي تساعد في التحرل، مع وجود 
 .ميار  للطوارئ، وأن تكون الشبابيك واألبواب عند مداخل الهواء

أن تكون األرض التي شيدت المدرسة بها مستوية، تيلو من  .2
اض المعي  للحركة بداخلها، لدى المعلمين االرتفاس واالنيف

والمتعلمين و العاملين فيها، أو ما قد يحدث خلاًل في المباني 
المشيدة مستبباًل، مع تجهي  المبنى بكل المتطلبات في حاالت 
الشغ ، والحروب، والكوارث مهل الحرائ ، بحيث تكون ملجأ  منًا 

خرو  للمعلمين للمتعلمين والعاملين، مع توفير ميار  دخول و 
 .والمتعلمين منفصلة عن بعضها

أن يراعى عند التشييد سهولة الوصول للمدرسة، مما يترت  عليه  .3
دراسة مواطن البيمة اليارجية وما تتمي  به من تيطي  وطرق، 
قصيرة أو ممهدة، لتساعد في السير على األقدام، وخطو  مواصالت 

 .دائمة
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كن، حيث تقرب المسافات بينها أن تشيد المدرسة في مواطن الس .4
وبين منازل المتعلمين، كي تسهل تغذيتها بالمتعلمين، لوفرتهم، كما 
أنها تكون أبعد من مناط  الضوضاء، مهل األسواق ومراب  
الصناعات، ومن مناط  ال حام، وحركة السيارات، ووسائ  النقل، 

 .والدخان، والضوضاء، وعن الروائل الكريهة
ة، بحيث تتيل للمتعلمين الحركة من أداء المناش  أن تكون متسع .5

على اختالفها، الرياضية، والهقافية، واإلعالمية وغيرها، وأن تكون 
بها مساحات خضراء فسيحة، تتيل للمتعلمين الراحة النفسية التي 

يقودنا ذلك إلى .  تساعدهم في تع ي  النواحي الوجدانية والميول
 . بل عائقًا لكل ما ذكرناتجن  األبنية الرأسية التي تص

مراعاة الجماليات في الشكل والتصميم للمراف  الميتلفة، وهو غالبًا  .6
ما يتم عن طري  اختصاصيين يتمتعون باليبرة والدراية في هذا 

ومما ال يسمل به علي األطالق، التيطي  العشوائي الفردي . المجال
عض المباني أو الذي تقوم به إدارات بعض المدار ، وذلك بإضافة ب

 .إزالتها
االهتمام بالنةافة داخل أسوار المدرسة وخارجها، وهو ما يوفر بيمة  .7

 .صحية سليمة للمدرسة
وفرة الماء والكهرباء واإلضاءة الالزمة، داخل وخار  القاعات،  .8

 .والمكات ، والمعامل، والميتبرات
وسهولة . تهاوفرة األرارات الالزمة ومتانتها وجمالها وسالمة صناع. 9

 .تحريكها
وفرة األست الصحية والمراف  العامة، بما يفي بحاجات المتعلمين  .11

 .والعاملين بالمدرسة، مع تعهدها بالنةافة والصيانة المستمرة
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استبعاد األشياء المؤذية التي قد تؤدي لععاقة والحرق، مع توافر  .11
 .معدات السالمة مهل طفايات الحري  وغيرها

أن يؤمن موقع المدرسة سالمة الوصول إليها والمرجوس منها،  يج  .12
وذلك بدراسة خارطة البيمة التي تقع فيها المدرسة، دراسة واضحة 
بحيث ال ينعدم األمن،  فيصبل الذهاب للمدرسة نوس من المياطرة، 
وال يتم إال بالتحو  والترق  وتوقع األسوأ، مما يعد سلبًا على العملية 

 .رسالة المدرسة االجتما ية والهقافيةالتعليمية، و 
أن يراعى في تشييد المدرسة إمكانية ازدياد أعداد الطالب مستبباًل،  .13

وذلك بالرجوس لتنبؤات الدراسات السكانية، وكشوفات التعداد السكاني 
 .المبرمج

أن المدرسة المستقبلية، هي التي تشيد على اسا  الدراسة السليمة 
الهندسية، التي تلبي خدمات المتعلمين والعاملين بها  التي تيضع للمعايير

بجميع فماتهم وأعمارهم، ويساهم في ذلك االختصاصيون التربويون، حتى 
 .تكتمل الصورة اإلنشائية والتربوية في إبراز النموذ  الصحيل

 :(16)أشار دكتور دمحم جهاد جمل في دراسة نموذ  المدرسة إلى)
 .ة المحيطة بالمبنىالتيطي  العمراني والبيم .1
 .دراسة المساحة الداخلية واليارجية للمبنى الدراسي .2
 .توجيه المبنى داخل الموقع ومدى تناسبه مع المراف  المحيطة به .3
دراسة اعتبارات السالمة في تصميم الممرات والميار ، بما يتماشى  .4

 .بما يتناس  مع حجم المدرسة وعدد طالبها
 مدرسي، وإمكانية قابلية اإلضافة للمساحات الداخلية دراسة النموذ  ال. 5

                                     

 .332،مدرسة المستقبل،  مرجع سابق  ، صدمحم  جهاد جمل (.1)
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 (.واليارجية في حالة النمو الطالبي
 :ويراعى في تصميم الفصول بالمدرسة المستقبلية ما يلي

دراسة االحتياجات النفسية للمعلمين والمتعلمين، ودراسة أبعاد  .1
 .الميول والتطلعات الياصة بهم

داخل الفصول وخارجها، التي تساعد  دراسة االحتياجات والمساحات .2
 .المعلم والمتعلم في أداء مهامهما

العمل على توفير البيمة الالزمة الصحيحة، للمساعدة في تركي   .3
 .المتعلمين أرناء عملية التعلم

االبتعاد عن تصميم فصول ذات شكل غير مريل، إما كبيرة جدا،  .4
 .توحي بازدحامها بالمقارنة مع أعداد الطالب، أو صغيرة جداً 

 .اختيار مواد البناء بما يتناس  مع البيمة التي تشيد بها المدرسة .5
االختيار المناس  للدهانات داخليًا وخارجيًا، على أن يكون جمياًل  .6

 .ومواببًا ومريحًا للنفت
 .االختيار المناس  لعضاءة حس  وفرة إمكاناتها .7
طيل عمر المنشآت، وعدم تعرضها مراعاة السالمة عند التشييد بما ي .8

 .للتصدس أو االنهيار
 

 :(17)وقد أورد فهيم مصطفى في تصميم الفصول
 :ينبغي مراعاة االعتبارات التالية عند تصميم الفصول الدراسية)

                                     

 .28فهيم مصطفى، مرجع سابق، ص (.1)
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االبتعاد عن الشكل التقليدي للفصول الدراسية، بحيث تستوع  عددًا  .1
مع المعلم، مع توفير  مناسبًا من الطالب، يتيل المناقشة والتفاعل

 .االحتياجات والمساحات المطلوبة للطال  داخل الفصل
 اختبار نةام التهوية والتكيي ، أو اإلضاءة الطبيعية أو ال .2

.3 .صنا ية، بحيث يكون لها التأرير النفسي اإليجابي على الطالب
اختيار مواد البناء والتشطيبات الداخلية واليارجية، التي تناس  مع  
 .لموقع والمناخ، كأن يتم عمل قواطع الفصول بحيث يسهل تركيبهاا
مراعاة اختيار ألوان الدهانات سواء الدهانات الداخلية أو اليارجية،  .4

إلعطاء بيمة مدرسية جميلة ذات طابع فني يتناس  مع البيمة 
 .المحيطة

 (.توفير مناخ بيمي مناس  يساعد على التركي  في العملية التعليمية .5
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  ـثالفـصـل الـثالـــ                         
 

 المعـلم المستــقبــلي والمتـعلــم المستــقبـلي
 

 
 المعلم المستقبلي -
 اختيار المعلم المستقبلي -

 صفات ومميزات المعلم المستقبلي -

 المتعلم المستقبلي -

 
 :أوال  

 المعــلم المستـقــبلي  

نصر أساسي في العملية ال ييتلف ارنان في أن المعلم هو ع
التعليمية، وهو رقم ال يمكن تجاوزه، إذ أنه أحد الركائ  والقواعد التي تقوم 
عليها عملية التعليم والتربية معًا، وحين نتحدث عن المعلم نقصد ذلك الفرد 
التربوي المؤهل أباديميًا وفنيًا ونفسيًا لم اولة نشاطات مهنة التعليم 

تامتين، أو أننا نقصد ذلك الفرد التربوي الذي  الميتلفة بفاعلية ودراية
يعرف كي  يقود العملية التعليمية التربوية ويديرها رةبة في الوصول إلى 
تعليم أفضل وتربية سليمة، أو أنه ذلك الفرد الذي يتفاعل مع المتعلمين 
على اختالف أنماطهم وقدراتهم لتحقي  طموحاتهم، ومساعدتهم للسعي في 

كما أنه ذلك الفرد التربوي الذي يتفاعل اجتما يًا مع  حل مشكالتهم،
 .مجتمعه سا يًا لبلوغ غاياته وأهدافه

المعلم الذي نقصده هو ذلك الفرد المؤهل الذي انتمى إلى مهنة 
التعليم، تدفعه الرةبة األبيدة لم اولة مهنة التعليم بكل ما تتمتع به من 

نة تكلي  توظفه ألداء رسالة صعوبات ومشكالت، والذي يعي تمامًا أنها مه
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سامية حملها األنبياء من قبله، كما وهي مهنة تحتا  إلى نو ية منتقاة 
 .من البشر وليست مهنة الجميع

أما أولمك الذين يدخلون من أبواب مهنة التعليم كعابري سبيل، أو 
لفترة اتكاءه مؤقتة، أو لملة فراغ، أو لهدف خاص يرمون إليه، يعد أولمك 

ربياًل على التعليم وعلى التربية، إذ أنهم ي جون بالمتعلمين في قيعان عبمًا 
مةلمة، يتلمسون فيها طري  الحبيقة المنشودة، في عشوائية تامة، أو 
تمليكهم معارف عفا عليها ال من أو تجاوزها إنسان العصر الحالي في 

 العالم من حولنا، أو تمليكهم ما هو 
عن التطلعات واالبتكارات التي ينشدونها،  عار  عن الصحة ينأى بهم بعيداً 

 .سعيًا منهم في مسايرة أو مواببة ما يدور حولهم من معلومات وتقنيات
أما المعلم العابر، الذي يرمى به قصدًا في مجال التعليم، ال يستطيع 
أن يقنع نفسه بأنه ذو نفع لطالبه، فهو إما أن يكون وا يًا وعارفًا لضعفه 

مية، أو قدراته العلمية، أو تأهيله الفاعل لم اولة المهنة، أو في مادته التعلي
لعدم قبوله اجتما يًا وس  طالبه أو اقرأنه أو مجتمعه، وفوق كل ذلك لعدم 

 .إرضائه لنفسه فيما يبهه من معارف أو تطبيقات بين أيدي طالبه
 :عليه ل م أن تتوخى الدقة في

 .اختيار المعلم .1
 .تدري  المعلم .2
 
 
 يــار المعــــلم  المستقبلياخت

أصبل اختيار المعلم أمرًا ضروريًا كي نأمن شر المعلمين العابرين، 
ولنسعى نحو تعليم أفضل، وذلك من خالل وضع اعتبارات كهيرة للمعلم وهو 
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يقوم بمهامه الجسيمة التي تتعل  بالنفت البشرية، أعقد النفو  على 
ول هذه النفت ايجابياً، بطريقة اإلطالق، راميًا بكل همه إلى تعديل سل

منةمة ومقصودة، وبذلك وج  عليه بذل الجهد الكافي المتواصل في سبيل 
، نتناول فيما يلي بعضًا من هذه  -مهنة التعليم -أداء مهام هذه المهنة

االعتبارات التي يرتك  عليها أصحاب القرار من التربويين، قمة الهرم 
شاور مع من هم من دونهم من التعليمي، من خالل التعاون والت

 :في سلم المهام التربوية نالمرالوسي
 :االعتبار األباديمي .أ

من المتوقع أن يكون المعلم المستقبلي مؤهاًل تأبياًل أباديميًا، وفنياً، 
ورقافيًا، ومدربًا بالقدر الذي يفي له أن يرقي من على عتبات سلم 

من كلية تربية تنتمي إلى  التدريت، وذلك بحصوله على درجة البكالوريو 
جامعة معترف بها عالميًا، وأن يكون تأهيله تأبياًل شاماًل ليت في المجال 
األباديمي فق ، إنما يشمل جان  التدري  ما قبل اليدمة، وهو تدري  
نتوقع أن يشغل فترة زمنية مناسبة أرناء الدراسة بكلية التربية، عامًا كاماًل 

فيها خبراء تدري ، وليت أساتذة الكليات ممن على األقل، يقود التدري  
يحتاجون هم أنفسهم للتدري ، ذلك لقلة خبرتهم في هذا المجال، نتعشم في 
إدارات كليات التربية أن تضع نهجًا واضحًا فعااًل لعملية التدري  أرناء 
الدراسة، مل مًا لكل المتعلمين بالكلية،  علي أن يكون اجتيازه من قبل 

رسين متطلبًا رئيسًا من متطلبات الجامعة، أي ال نجاح وال الطالب الدا
 .تيريج من غير النجاح في كورسات التدري  المتف  عليها بنس  عالية

التدري  الذي أشرنا إليه يحوي كل المناش  والمهارات الالزمة التي 
تدفع بالطال  المتدرب من تمكين نفسه من قيادة طالبه، مستبباًل، أباديميًا 

ويًا في بيمة مدرسية جديدة سيماها االرتقاء بالمتعلمين إلى مصاف وترب
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أقرانهم في شتى دول العالم المتحضر، يعني ذلك أن الطال  المتدرب الذي 
ال يفي باالحتياجات الالزمة والضرورية في عمليات  التدريت، ال يستح  

 .أن يقلد وسام مهنة التدريت في المدار  الحديهة
ليدية تهدف إلى تعليم ممي  بالمعلومة التي تبث من أن المدرسة التق

جان  واحد كالنبع الذي ال ينض ، يص  في معين واحد كالتغذية بالملعقة 
Spoon Feeding  . انتهى هذا الدور الذي يعمل على استرجاس المعلومة

وبمعنى  خر يرمي إلى التذكر المفني لمعارف مترابمة متراصة بفعل التلقين 
ت، حتى أن اجترار مهل هذه المعلومات أصبل غير ذي نفع في ومرور الوق

الحياة العملية المجتمعية للمتعلم، فهو ما فتىء أن يتذكر إال وتالشت 
المعلومة بعد حين، السيما والمعارف أصبحت بالقدر الذي ال يمكن لعقل 
المتعلم أن يعيها جميعًا، ويعمل على تي ينها حس  طاقته العقلية وذابرته 

محدودة، التي ستمكنه من استرجاعها مرة ومرة ومرات، إنما أصبل ال
التطبي  بتفعيل المهارات والقدرات لدى المتعلمين ضروريًا، بحيث يمكن 
للمتعلم التعامل مع المعلومة كمهارة وليت كاسترجاس، وكما نعلم فإن 
المهارات تمار  عن طري  التحليل والتركي  والتطبي  فهي تستيدم أبهر 

حاسة لدى المتعلم، وأنه كلما استيدم في التعليم أبهر من حاسة ازداد  من
تركي  المعلومة، وعلى العكت كلما قلت الحوا  المستيدمة في التعليم يتم 
نسيان وزوال المعلومة بسهولة، السيما وأن هنالك ارتبا  مباشر ما بين 

 .تعليمالذابرة والتعليم، فال تعليم من غير تذكر وال تذكر من غير 
إن الدور الذي كان يقوم به المعلم تجاه المتعلم من تيطي  وسرد      

وحشو للمعارف وتليي  واختبارات، بجميع أشكالها، أصبل في المدرسة 
المستقبلية دورًا سالبًا، وذلك لما تمليه الواقعية التعليمية اليوم في العالم، 

از به، وعن طريقه، كل فنحن مدينون لهذا المتعلم بالكهير فعليتا أن نجت
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العببات التي قد تبف كمشكالت في طري  تعلمه، لذا رأينا أن يتنحى المعلم 
عن دوره المحوري في عملية التعليم، ليصبل مستشارًا وموجهًا ومشاورًا 
للمتعلم في المناحي التعليمية الميتلفة، فتعديل السلول لفحسن لم يعد 

، والتعليم المنةم لم يعد حق ًً ًا ووقفًا على المعلم وحس ، والتعليم كأمر قسرًا
مقصود أصبل للمتعلم فيه ح  كبير ونسبة عالية تجعله مشاركًا في عملية 
تعليمه، طالما أن عملية التعليم لم تعد  قاصر علي المعلم بل أصبل 
المجتمع يرمي من وراء التعليم ألشياء كهيرة تساعده في دخول 

 .ة  العالميةعصرالتقنيات والمشاركات العلمي
أن ما تتوقعه من المعلم المستقبلي أن يكون ملمًا إلمامًا واسعًا بمادة 
تيصصه وبكل ما قد يتعل  بها من قرب أو بعد معنى وتفسيرًا وتطبقًا، كما 
تتوقعه أن يكون مرتبطًا ارتباطًا وريقًا من خالل محتوى هذه المادة 

، من خالل ما يغرسه عمليًا بمجتمعه، راميًا لتحقي  طموحاته وتبنى رقافته
في طالبه رسل المستقبل وبناته، كما أنه يج  أن يكون مجددًا في كل ما 
هو داخل أو خار  إطار مادة تيصصه وباستمرار، وأن يكون باحهًا متقصيًا 
لكل ما هو جديد مكتشف، من شتى المصادر المتاحة، وأن يكون متطلعًا 

البه قيادة سليمة من خالل المادة ومبتكرًا ومتمرسًا في طريقه قيادة ط
الدراسية وأهدافها، وأن يتطلع ألن يعلم طالبه كي  يسمون بأنفسهم الي 
مرافيء التفكير ال أن يعلمهم كي  يفكرون، وبذلك يكون قد منحهم الفرصة 

 .الكافية لتعليم أنفسهم ذاتياً 
ية أن دفع المتعلمين لعملية التعليم الذاتي يعتبر قمة تطور عمل    

التدريت، إذ أن المتعلم ذاتيًا أمي  بكهير من أقرانه المتحصلين علي 
المعارف بالتلقي، فهنا تيتلف الرةبات والدافعية نحو التعليم، والممارسات 
أرناء عملية التعليم واالعتماد على النفت أبهر من االعتماد على المعلم، 
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الحصول على واستهارة إمكانية البحث والتقصي أبهر من اإلتكاءة و 
المعلومة الجاه ة من المعلم، كما أن المتعلم ذاتيًا يصبل مصدرًا للتعلم لغيره 
ويصبل قدوة حسنة في التوصل إلى المعارف بالطرق الميتلفة التي ليت 
من السهل التوصل إليها من خالل المعلم، كما أن التعليم الذاتي لدى 

ن قيود الفوقية التعليمية المتعلمين يدفع بالمعلمين أن يحرروا أنفسهم م
المتبعة في طرائ  التدريت التقليدية، والتي تصبل غير ذات فائدة لهم  في 
عصر المعلومات والمعارف المتدفقة والمتاحة لدى الجميع، كما تتيل 
للمعلمين األستفادة من طالبهم بما يتحصلون عليه من معارف لم تسعفهم 

لتعليم الذاتي تتيل للجميع التطلع ظروفهم للحصول عليها، كما أن عملية ا
لفحسن وتساعدهم في التطبيقات الالزمة واالبتكارات والتطلعات والتجديد 

 .في مسيرة التعليم المستقبلي
 
 االعتــبار الثـقــافي .ب

نتوخى في المعلم المستقبلي التوشل بهوب الهقافة الفضفاض، الذي        
لعلمية، والفنية واالجتما ية يجمع في رناياه شتى أنواس الهقافة ا

واالقتصادية والتقنية والسياسية،  وكل أنواس الهقافة التي تتطلبها مهنته 
بمعلم مستقبلي، فبالقدر الذي يكون فيه المعلم مهقفًا ممي ًا، ينال احترام 
طالبه، ومن رم ي رس جسرًا من الهقة فيما بينه وبينهم يصبل طريقًا ممهدًا 

والتحق  من المعلومات، والوصول إلى تليي  مقنع  للحوار والمناقشة،
لمعلوماتهم األباديمية، ومن رم إمكانية تطبيقها التطبي  األمهل في 
 .مجتمعاتهم، وزيادة خبراتهم وترابمها لتساعدهم في االبتكار واالستكشاف

المعلم المهبف هو الذي يأخذ بطرف من كل معرفة، حتى ال يشعر 
 بالحر 
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أو أمر في مجتمع ما، أو أي وقت من األوقات، يقوم فيه  حين تهار قضية 
المعلم بدور المشرف والموجه والمستشار والقدوة المعرفية، وغير ذلك من 
المواق  التي توحي بتملكه لهقافة عالية، إذا ما قورن برصفائه في المهن 
األخرى، بذلك تعني الهقافة للمعلم زيادة معارفه، ليت األباديمية فحس ، 

ل في كل ما يتعل  بحياته كفرد من أفراد المجتمع، أي يج  أن يطرق كل ب
 .أبواب المعرفة، ويسلك سبل التعلم، فالمعلم، هو بالح ، متعلم مدى الحياة
المعلم المهبف ليت ذلك الفرد المجادل الذي يهير القضايا ويجادل 
ابة في غير ما هو موضع للجدل، وليت ذلك الفرد الذي يتبنى الحديث إن

عن الغير، والذي يفتي في كل شيء من غير دراية تامة، إنما المعلم 
المهبف، هو ذلك الذي يبدي رأيه الصحيل في رقة كاملة، ألنه مشبع 

 .بالمعلومة المواببة التي قد تقود اآلخرين إلى الطري  الصحيل
المعلم المهبف ليت ذلك الفرد الذي يفني حياته ووقته في الحصول 

مة، ل يادة حصيلته الهقافية فق ، إنما ذلك الذي يتحصل على على المعلو 
المعلومة في الوقت المناس ، وبالطريقة المناسبة، فقد يكون الحصول 
عليها من أجه ة اإلعالم الميتلفة أو قد يكون استقاها من الكت ، 
والمجالت، والصحف، والندوات، والمحاضرات، أو في المساجد، والمنتديات، 

السياسية والهقافية واالجتما ية، أو من الشارس، أو في  واللقاءات
المقاهي، واألندية الرياضية والهقافية، أو حتى في المناسبات االجتما ية، 
مهل مجمعات األفراح، والمآتم، واالحتفاالت، وغير ذلك مما هو محي  بحياة 

 .المعلم في البر والبحر والجو
 

 إعتـبـار التـدريـب
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لم عن غيره من أصحاب الوظائف هو التدري ، أن ما يمي  المع
وتدري  المعلم ال يعني التدري  على أداء عمل ما، حسيًا كان أو معنويًا، 
أو التدري  على البيام بوظيفة معينة ومتطلباتها، أو عملية معينة 
ومقتضياتها، إنما تدري  المعلم كمعلم مستقبلي، تعني بذل جهد كبير، 

 شيصية متكاملة،وممي ، وفاعل، في خل  
يقتضي التدري  لهذه المهمة . للبيام بمهمة عةيمة وهي مهمة التعليم 

نوعًا خاصًا من الترتي  الذي يقود ليل  إنسان قادر و مواب  عقليًا 
ووجدانيًا ومهاريًا، ينغمت انغماسًا مباشرًا في قضايا مجتمعه، بصورة مهلى 

يقتضي . تطلعًا من ذلك ذات اعتبارية خاصة لما يدور من حوله بل أبهر
ذلك التمتع بصفات وممي ات، تعد من المتطلبات األساسية، في فرد مهالي 
هو المعلم المستقبلي، ولكي تدرب شيصًا في مهل شيصية هذا المعلم، 
عليك أن تضع كل اإلمكانات الالزمة بين يديه، وأن تيضع كل اللوائل 

إذ أن  األمر يحتا  بالفعل المالية في سبيل تحقي  متطلبات هذه الرسالة، 
المعلم شمعه تحترق لتضيء سبل : إلى الدعم المالي فكذب من تفوه بالمهل

اآلخرين، وتوق ، من غير أن يلح  بها إذا الزم ذلك الدعم المالي، 
فيفترض من الساعين لتدري  المعلم المستقبلي أن يفردوا المي انيات الكبيرة 

لي وإال لتكسرت كل الجهود التي يبذلونها من الدخل القومي للتعليم المستقب
 .أمامهم

فهل يستبيم أن نوكل أمر التعليم  -إن فاقد الشيء ال يعطيه
بالمدرسة المستقبلية إلى معلم ال يعي ما الفارق بين الحديث والقديم، أو 
أن نتركه يسرح ويمرح بما يعرفه وبما ال يعرفه؟ بما ال يملكه من مقومات 

دركه من معارف متجددة من حوله؟ أم هل من األمانة أن المهنة، وبما ال ي
تلحقه بما يسمى تدريبًا وليت هو من التدري  في شيء؟ دورات قصيرة 
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بون ،غير الميتصين، يتناقلون فيها بعضًا من  يتجمع فيها المعلمون والمدر 
األدوار الياسرة، وبعضًا من السمنارات والمناقشات البالية، فكلها تدور في 

واحد ال صلة له بالتدري ،وقد تستيدم هذه الدورات بعضًا من اليبراء، فلك 
وهم قدامى المعلمين الذين لم ييضعوا هم أنفسهم إلى دورات تدريبية 

 .تؤهلهم كي يكونوا مدربين للمعلمين
لقد أصبل التدري  علمًا قائمًا بذاته، والسيما تدري  المعلمين، وفوق       

قبلي، فهنالك  ليات خاصة لذلك تستيدم في تدري  ذلك تدري  المعلم المست
المعلم المستقبلي ومن بينها التدري  الذاتي الذي أصبل ديدن جميع 
التربويين المتطلعين إلى تدري  أفضل، وييتلف التدري  الذاتي للمعلم 

من     المستقبلي عن أي تدري   خر للمعلمين، إذ أنه يعطي الفرصة 
نفسه، لتدري  ذاته من رةبة المتولدة من المعلم العملية المبنية على ال

خالل األجه ة والوسائ  المتوفرة مهل التلفاز، وأشرطة الكاسيت، والفيديو، 
م المعلم ذاته، ويتعرف على  والفيديو كنفرانت، والتعليم المصغر، فيه يقو 
سلبياته وايجابياته في أدائه التدريسي، ومن رم يعمل على تصحيل وضعه 

تقويمًا ذاتيًا، يتاح له فيه نقض نفسه، وتعديل سلوكه التدريبي،  وتقويمه
من نواح عدة، تتعل  بالمادة التعليمية، وبالمتعلم، ويكايه التدريت، 

 .والتقويم، وكل ما يتطلبه الدر  الواحد، أو الدرو  الميتلفة
تصبل عملية التدري  الذاتي خبيرًا دائمًا مع المعلم المستقبلي،        
صل من خالله على ما يطلبه، وعلى تحقي  طموحاته وعلى االبتكار يتح

 .وإدخال ما هو مطلوب،  في خطة تدريسه، متطلعًا لفدوار العليا دائماً 
أرناء عملية التدري  الذاتي ال يهمل المعلم المستقبلي دور 
الموجهين التربويين، ومدير المدرسة، وذلك بإشرابهم في تجاربه، ومواقفه 
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مية، واالستماس لهم واألخذ بنصائحهم، عند إجراء التعديل الالزم في التعلي
 .مسار العمليه التعليمية، إذا أقتضى األمر ذلك

 
 االعتــبار الفــني

 

يعتبر التأهيل الفني من األساسيات التي يج  أن ييضع له المعلم 
كافية امتالل المعلم لليبرة ال: المستقبلي، ويتمتع به ونقصد بالتأهيل الفني

في كياية التعامل مع المادة الدراسية والمتعلم في  ن واحد، مستصحبًا في 
ذلك المعرفة التامة بأبجديات السلول اإلنساني السليم، الذي يعطي كل 
المشاركين الح  الكامل في األخذ والعطاء بالمشاركة الفاعلة، ويصاح  

التعليمية، والمقدرة  ذلك أيضًا اإللمام الكامل، كما أسلفنا، ببواطن المادة
إن  المعلم الذي يعرف كي  . الهقافية المتنامية، والتدري  الفع ال واألمهل

يأخذ ب مام األداء التدريسي الفعال، داخل وخار  حجرة الدر ، والذي 
يعرف كي  تسا  قوال  التعامل بينه وبين طالبه، ويدرل مدى التباين في 

 ة بينهم، هو المعلمقدراتهم ومعرفة مساحة الفروق الفردي
الذي يبنى عليه تطوير وترقية العملية التعليمية الهادفة، وهو المنا  به  

تنفيذ مناهج ومقررات السياسة التعليمية المبينة على األهداف المراد 
أن المعلم المستقبلي الذي يعلم كي  يتعامل ويتفاعل مع نو ية . بلوغها

متلكون قدرات اختلفت كهيرًا عن جديدة من المتعلمين، من أولمك الذين ي
سابقاتها، في أوقات مضت تبعًا للحرال االجتماعي العالمي، والذين 
يتمتعون بحصيلة وافرة من المعارف، ساعدتهم في الحصول عليها، ما 
وقفوا عليه وتبينوه من خالل ما جاءت به رورة االتصاالت ومصادر 

لك صار ل امًا عليه أن المعلومات المتدفقة في محيطهم، حين يعلم كل ذ
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يساير هذه األوضاس الجديدة، بالجديد المبتكر سلوكًا وأداًء، وليعلم أن دوره 
القديم قد قضي نحبه، وأن عصر المعلومة التقليدية ذات السرعة البطيمة، 

سيواجه المعلم . وذات الصالحيات الباقية لفترات متتابعة قد انتهى
ستجدات، تتناطل فيه المعارف، المسنقبلي زخمًا غير موروث من الم

والمواق ، والمشكالت التعليمية تباعًا، وتنضل فيه العقول باألفكار 
والنةريات والتطبيقات العلمية المتوالية، كما أنه سيصبل ج ءًا ال يتج أ من 
هذا المجتمع، بل يج  أن يتفاعل مع معطياته وميرجاته بدقة وحذر 

 .وإدرال سليم
لمستقبلي أن يبدس في طريقة التدريت المسايرة على المعلم ا       

لةروف المتعلمين وللمجتمع من حوله، السيما وأن مجتمعه قد تجاوز 
حدود المحلية إلى العالمية، فيعمد دائمًا إلى الحوار والتعايش الهادف مع 
المتعلمين، متيذًا من موقعه منبرًا للتداول والشورى، فلم تعد المعلومة ملكًا 

هي ملك الجميع، ويميل دائمًا لتوفير القدر الكبير من وقت الحصة له إنما 
للمتعلمين، حيث أنهم سيوفرون له كمًا غير قليل من المعارف واليبرات، 
التي قد يعاني كهيرًا في الحصول عليها، إن المشاركة الفعالة في إدارة 

بطريقة  بين المعلم والمتعلمين تؤتي أبلها( المادة التعليمية)شمون الدر  
مباشرة ومهمرة، إذ أنها ال تيضع للنسيان السريع مهلما كان يدور أرناء 
عمليات السرد الممللة الروتينية، التي تساعد المتعلمين في الشرود 

ما أن طريقة التفاعل هذي تساعد ب. الذهني، والدعوة إلى النعا  رم النوم
والتصدي لآلراء  روح التفكير السليم، والجدل العلمي الهادف، ءفي إذكا

المعلومة كملي  وناتج للدر ، والمساعدة في حل  المضادة، وترسيأ
 .المشكالت
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من خالل النقاش والحوار يةهر دور المعلم المستقبلي كيبير في 
إدارة الحوار، بتوزيع الفرص وتحويل النقاش ألفراد  خرين، وجمع المفيد 

بالحجة العلمية الصحيحة، المهمر من ناتج النقاش، وترتيبه والتأمين عليه 
 .وبذلك نتحصل علي مستيل  يرضي طموح الجميع

تيلل عملية التدريت، ومن خالل التفاعل الذي تعرضنا إليه فيما 
بين المعلم المستقبلي والمتعلمين، تطبي  دور التعليم المهاري أو المواق  
لم المهارية أو المستوى الحسحركي كما يسميه العالم اليوم، يقوم المع
بمساعدة المتعلمين والفنيين المتوفرين بالمدرسة في شتى أنواس المواد 
الدراسية ووسائ  التقنيات المتوفرة، بتحديد أنواس النشاطات العملية داخل 
حجرة الدر  أو المعمل او في فناء المدرسة أو أي مكان أعد لذلك  ، ذلك 

 ، والتي تعتبر من أجل وضع المادة الدراسية النةرية في قوال  التطبي
مرحلة أساسية تدعم المتعلم كهيرًا في تهبيت معلوماته وت ويده باليبرة 
العملية، التي يمكن أن تساعده في تطبي  محتويات المادة الدراسية في 

  .   مجتمعه، والتي تدفع به ألن يكون عالمًا مبتكراً 
رات أصبل هدف العملية التعليمية م اولة األنشطة وتحريك المها    

الفردية، فعلى المعلم المستقبلي أن يلم إلمامًا دقيقًا بيصائ  طالبه 
ويتعرف على اتجاهاتهم وقدراتهم وطموحاتهم عن كه ، ويعمل على توجيه 
تلك الميول والقدرات والطموحات الوجهة الصحيحة، فباإلرشاد المتواصل 

ولعنسانية الفاعل يستطيع المعلم المستقبلي خل  الفرد المناس  لمجتمعه 
بصفه عامة، إذن علي المعلم المستقبلي البيام بالمتابعة اللصيقة الهادفة 
لطالبه، وتبصيرهم بأهدافهم وكياية بلوغها، ال يوقفه عن ذلك األعداد 
المهولة من المتعلمين في قاعات الدر ، أو االبتةاظ الممقوت داخل 

أداء مهامه في أي حجرات الدر  بالمتعلمين، فالمعلم المستقبلي يستطيع 



 

688 
 

شكل من أشكال البيمات المدرسية على اختالفها، بما لديه من خبرات 
م في الرالية المستقبلية وقراءتها قراءة ووسائ  تقنية، وعين راقبة تتحك

سليمة، فطريقة التدريت عن طري  المجموعات أو الطريقة الفردية أو 
، أو تبادل األدوار، الجمعيات أو حلقات التعايش، أو طريقة العصف الذهني

وطرق تنمية التفكير الميتلفة، كلها تساعد في األداء الممي وإنجاز المهام 
 .التعليمية علي الوجه األبمل

من واجبات المعلم المستقبلي االهتمام بمعطيات الييال، فمن         
مهامه إطالق عنان الييال لطالبه، وأعماله في محاوالت الوصول إلى 

 .غير إعمال الييال يصبل المتعلم مقيدًا وأسيرًا ومتلبيًا فق  الحبيقة، فمن
حين يصل المتعلم، الذي أفرد لنفسه مساحة كبيرة من الييال، إلى         

المبتغى الصحيل، يشكل له ذلك دافعًا قويًا في أن يستيدم قدرته على 
 التفكير البناء، الذي يساعده في تحقي  طموحاته سواء كانت معرفية أو
وجدانية أو مهارية، ومن هنا ينبغي على المعلم أن يدفع طالبه إلى تعلم 
التفكير، وبذلك ينمى فيهم روح النشا  العلمي والتقويم الذاتي، وبمعنى 

 . خر يجعلهم أبهر قدرة على االعتماد على أنفسهم
نالحر، مما سردنا، أن دور المعلم المستقبلي المشرف، الموجه،          
ي، قد أصبل هامًا في بناء أفراد قادرين على العطاء الممي ، االستشار 

واألداء السليم، حس  مواقعهم في مجتمعاتهم، كما أصبل دوره أساسيًا في 
بناء أمة عالمة ببواطن أمورها، أمة منافسة ومواببة لما يدور من حولها 

 . بل أبهر تفوقًا في كهير المجاالت
 

 االعتـبار التــقنـي



 

689 
 

صد بالتقنية الوسائ  والوسائل الحديهة المستيدمة في أننا ال نق
التعليم والتربية، إنما نقصد إلى جان  ذلك تقنية المعلومة وإتاحة الفرصة 
العلمية في قال  يساعد المعلم والمتعلم في اقتناء المعرفة، وما يتميض 
عنها من علم مدرو  وتطبي  سليم يرتقي بالعملية التعليمية والتربوية، 

تيدام الوسائ  التقنية في عملية التدريت والتي أصبحت مل مة للمعلم باس
السيما المعلم المستقبلي، إذ أنها تساعد كهيرًا في تقري  المعنى والمفهوم 

فهي تتمي  . تعليمية متفردة لدى المتعلمين، بما تتمتع به من خواص
لى بسهولة االستيدام، مع توفير قدر كبير من المفابيم التي يصع  ع

المعلم اإلتيان بها من غير معاناة، كما أنها تيتصر الوقت في الكشف 
والوصول إلى األهداف العامة والياصة بالنسبة للوحدات الدراسية، ونضرب 
لذلك مهاًل فالمعلم الذي يمضي أربعين دقيقة في إيصال المعلومة إلى 

ائ  التقنية المتعلمين وتقديمها بالطريقة التقليدية، من غير استيدام الوس
الحديهة وتلييصها ، نجده ال يأخذ من الوقت المشار إليه غير نصفه إذا 
استيدم الوسائ  المعنية في عرض دروسه على المتعلمين، ذلك ألنها 

ن ج ءًا من الدر  وليست عاماًل معينًا فق  يالحر في . أصبحت تكو 
ومن خاللها الوسائ  التقنية الحديهة أنها تقرب الماضي وتجسده حاضرًا، 

يستطيع المتعلم أن يعايش موضوس الدر ، بصورة غير تلك الصورة 
. الييالية، مهلما نشاهد عبر شاشات التلفاز من موضوعات تعليمية ميتلفة
وفي كهير من التجارب العلمية وعمليات التشريل، تجسد هذه التقنيات، 

تها، فتلقائيًا العمليات أمام المتعلمين في أدق صورها، ومكوناتها، وتفاعال 
ت يد من مهارة المتعلم، وتجعله أبهر معرفة وإلمامًا بالمادة التعليمية 

 .المعنية
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لنأخذ مهاًل الوحدات التعليمية الياصة بانقسام الياليا سواء كانت 
خاليا جسدية أو خاليا جنسية، إن الشرح النةري الذي يتلقاه المتعلم من 

ية، كالصور والميططات معلمه، ومهما استيدم من وسائل تعليم
والمجسدات فهي ال تفي بالغرض كاماًل، وقد تجعل المتعلم في حاالت كهيرة 
من التردد في التوفي  ما بين خياله وما تةهره الوسائل التعليمية التي 

ففي حالة العرض االلكتروني مهاًل عن طري  التلفاز أو جهاز . أشرنا إليها
وأبهر تعبيرًا عن الواقع، فشكل  الحاسوب، تكون الصورة أبهر كماالً 

الكروموزومات وطريقة توزيعها وانفصالها، منقسمة ومتباعدة نحو 
األقطاب، وظهور الييو  الكروماتيدية، ومن رم بداية عملية االنقسام 
التدريجي في ميتلف حاالته، كاالنقسام الفتيلي واالنقسام االخت الي، وعدد 

ات، يتابع المتعلم هذه الحركة المتقنة الياليا الناتجة من تلك االنقسام
البديعة، بكل تركي  وتفاعل بجميع حواسه، فهو مما الشك فيه ستتحرل 
عملية التعلم فيه ايجابيًا وبذلك تترسأ المعلومة في ذهنه، بالتجربة الهرة، 
ومن رم يصبل قادرًا على استيدام هذه األجه ة، وسينق  في محتواها 

الذاتي الذي يجعله أبهر خبرة وأبهر إلمامًا وتفعياًل  مستيدمًا أسلوب التعليم
إن روافد ومسارات التقنية الحديهة أصبحت متشعبة، كلها . لمادته الدراسية

 .تقود إلى تعليم أفضل إذا ما أحسن استيدامها
المعلم المستقبلي هو خير من يوجه هذا االستيدام الوجهة 

التعاطي لميتلف أوجهها  الصحيحة، وذلك بإلمامه التام بها وبكياية
التعليمية، فبما أنه أصبل مشرفًا ومستشارا وموجهًا ومساعدًا لطالبه في 
التحصيل العلمي والعملي المهاري، وذلك بإقحامهم في المجاالت التقنية 
التي تجعل منهم رسل علم في مجتمعاتهم، وج  عليه أن يقودهم نحو 

ها،  بتفاعله مع طالبه من مستقبل مشرق بما لديه من خبرات ازداد نمو 
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إذا استهمر المعلم المستقبلي كل ما هو . خالل الحوار والمناقشة والعمل
متاح لديه من إفرازات التقنية الحديهة، وإذا درب نفسه ذاتيًا في عملية 
تدري  مستمرة داخل هذا اإلطار التقني، وإذا تطلع للم يد من المعارف 

به بالشورى في الحصول على الرأي إلرراء خبراته، وإذا تداخل مع طال
الصائ  الذي سوف يستيدم في األداء الممي  المتطلع، وإذا استطاس نقل 
هذه التجارب من خالل طالبه إلى مجتمعاتهم، وإذا أحت أنه أبلى البالء 
النافع نحو كل ذلك، يصبل لنا أن نطل  عليه اسم المعلم المستقبلي 

 .التقني
 

 االعتـبار االجـتــماعي

إذا صل لنا أن نقول إن اإلنسان كائن اجتماعي، فإن المعلم 
المستقبلي هو أحد األفرس والركائ  األساسية التي يقوم عليها المجتمع، 
وبذلك يصبل عليه من االلت امات ما يفوق قدرات غيره من أعضاء 
المجتمع الذي يعيش فيه، بل يتعدى مسمولية هذا المجتمع المحلي 

أوسع، هو الوطن الكبير، كما أنه يتجاوز ذلك إلى  الصغير إلى مجتمع
القومية إن كانت قومية واحدة، وقد تكون قوميتان، كما هو الحال عندنا 
في السودان، فنحن عرب وأفارقة في وقت واحد ومن كال القوميتين تجري 

 .فينا دماء االنتماء
المجتمع إن المعلم المستقبلي قد يتجاوز كل ذلك، ويصبل فردًا من أفراد 

العالمي، الذي أصبل مهددًا بال وال، من جراء الصلف النابع من أبنائه في 
الدول الصنا ية الكبرى وذلك بما يسندون به وباء االحتبا  الحراري القادم 

 .ال محالة
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لنتصور ع ي ي القارئ وضع المعلم المستقبلي، والتحديات التي تبف 
فهل يح  لنا . أهدافه المعلنةفي طريقه، وهو يصارس ويعاني كي يصل إلى 

 ويح  له أن يكون أحد األفرس والركائ  األساسية التي يقوم عليها المجتمع؟
أن اإلجابة دائمًا باإليجاب، فكم من مجتمعات طمست معالم 
حضاراتها ورقافاتها من جراء التدحر  إلى الوراء، وذلك بعدم دفع العملية 

ت ظلت تركض داخل المسارات التعليمية إلى األمام، وكم من مجتمعا
المةلمة في مواطن الجهل والتيلف من جراء التقوقع وعدم االهتمام 

 .بالتعليم والمعلم
إن المعلم المستقبلي االجتماعي، يمهل حجر ال اوية في االنتفاضة 
العلمية المستقبلية، فإذا ما أ رشد َأرشد وإذا ما أ شرف عليه َأشرف على 

على المجتمعات بشعوبها الميتلفة بتكريت . ينضلغيره فكل إناء بما فيه 
الجهد األدبي والمادي، لالستيدام في رفعة وترقية أوضاس المعلمين 
المستقبليين العلمية والتقنية والتطلعية، وذلك بحشد كل ما يل م من تحفي  
وتمويل وتوفير المتطلبات الالزمة، نحو مستقبل اجتماعي يفي بحاجات 

 .لك منطلقًا صلبًا نحو تعليم أفضلالمعلمين، ليصبل ذ
في نهاية المطاف نترل للمجتمعات وضع المعايير الالزمة لتقويم 
معلميها، من واقع ممارساتهم التعليمية في مجتمعاتهم داخل ميتلف 

 .المؤسسات والمواقع التعليمية
 

 االعتــبـار اإلداري

. الفنييننعني باإلدارة هنا، مدير المدرسة والمعلمين والموظفين و 
فالمعلم المستقبلي يمهل أحد أفراد اإلدارة المدرسية، فيح  له التشاور 
والتفابر وتبادل اآلراء، فيما يي  المدرسة، في كل ما يدور داخلها أو 
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 خارجها، حس  اللوائل
 

بما تترت  عليه حقوق نحو اإلدارة التعليمية يج  . المعدة لذلك 
أما اإلدارة المتمهلة في شي  مدير . ملاإليفاء بمتطلباتها على الوجه األب

الذي يسهر على توفير كل ما للمعلم من ( المشرف المبيم)المدرسة 
استحقاق، سواء كان ماديًا، كالمستحقات المالية أو األدوات واألجه ة 
الالزمة في عملية التدريت وفي عملية ممارسة األنشطة المدرسية، أو 

عدته في حل مشكالته بأنواعها، وكتابة أدبيًا داخل وخار  المدرسة، كمسا
التقارير اإلدارية والمالية والفنية، وكل ما تطلبه اإلدارات التعليمية األخرى 
في الهرم اإلداري، وتهيمة البيمة الداخلية ليتمكن من أداء مهامه على 
الوجه األبمل، كالقاعات وحجرات الدر  والمعامل الياصة بالعلوم أو 

لتربية الفنية في مدار  البنين، أو حجرات العلوم اللغات، وحجرات ا
النسوية في مدار  البنات، والعمل على توفير الميادين والساحات 
والتشجير الالزم، الضوئي والةلي، وموارد المياه والكهرباء، واالهتمام 
بالنةافة والنةام والترتي  العام، وتوفير الفنيين والعمال، والعمل على 

األمور والمجالت التربوية، وعلى ال وار الوافدين إلى  تعريفه بأولياء
المدرسة من رجاالت المجتمع، ورجال األعمال، والعلماء، والعمل على 
تقري  الشقة بينه وبين أقرانه داخل المدرسة، والمدار  المجاورة ومدار  

إن إقحام المعلم المستقبلي في كل . المحليات، والوحدات التعليمية الميتلفة
ورد ذكره، بجعله خبيرًا بالقدر الذي يؤهله ألن يكون اإلداري المستقبلي،  ما

ويمنحه ذلك أيضًا الهقة والرةبة األبيدة في المضي قدمًا بطالبه نحو أفاق 
تعليمية أرح ، كما يبث ذلك فيه روح اإلداري الناجل، الذي يعدل من 

ممي ، مما سلوكه وسلول طالبه لفحسن، ويبلور فيه شيصية اإلداري ال
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ينطبع ذلك إيجابًا على طالبه ومستقبلهم المعرفي والتحصيلي، فكريًا 
ومهاريًا، كما يبعث فيه روح التعاون والمشاركة مع الطالب داخل وخار  
حجرات الدر ، وي رس ذلك الروح الديمقراطية في التعامل، وفي تبادل 

لتعليم الهوية اآلراء، وحرية التفكير، وإطالق عنان الييال، مما يعطي ا
الحرية : المالئمة له، وتحمل صفتين، إن توفرتا توفر التعليم األفضل،وهما

 . والديمقراطية في التعليم
عن العمل داخل روح التسل  ( بهذا األسلوب)يبتعد المعلم المستقبلي     

والعنت واإلرهاب والكبت والقسوة المتعمدة، التي يعاني المتعلمون منها 
ننا هذا، مما ينتج عنها متعلمون مترددون، متعهرون، قليلو بهيرًا في زما

 .اليبرة والتطبي  العملي، لما درسوه أو شاهدوه داخل مدارسهم
 
 
 

 االعتـبـار النشــاطي

 

اقترنت كلمة النشا  بالحركة واألداء العملي، المتقل  كهيرًا بمدار  
د دراسية، اليوم، وذلك مما أدى إلى خل  متعلمين وخريجين حفةه لموا

 .سرعان ما تتالشى عن أذهانهم وتصبل في طي النسيان
النشك أبدًا في أن المعرفة المتنوعة المدعمة بالعمل والتطبي ، 
سيكت  لها البقاء أمدًا طوياًل مقارنة بمعرفة التذكر والحفر، الناتجة عن 

فأجيال األمت معةمهم من الحفةة الذين يتيرجون . التلقين واالسترجاس
لجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وهم ال يجيدون تطبي  فقرة واحدة من ا

عمليًا مما درسوه، والساحة مليمة بمهل هؤالء السيما وأنهم خريجو اإلطالس 
على الكت  المقررة، والمذكرات التجارية، والمذكرات الياصة بأساتذة 
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رًا صادقًا المدار  والجامعات، ييتم اطالعهم االمتحان، الذي ال يمهل معيا
فكهير من المتمي ين الذين حصلوا على درجات عالية . للنجاح والتمي 

مذهلة، في مجال محدد، يتيرجون في مؤسسات التعليم العالي ويدخلون 
مجال العمل بعد تدريبهم، فهم ال يستطيعون أن يطبقوا إال القليل جدًا مما 

، لكنهم في أنهم يفتون في كل ما يتعل  بمجالهم بتمي  عال  . حفةوه
ولينةر القارئ الكريم إلى جموس اليريجين اليوم في كل . التطبي  فاشلون 

مجاالت العمل، فال يستح  الكهير منهم إال أن توصفهم بأنهم يحتاجون 
ًً واقعاً   .للم يد من التدري  والمعرفة، ويصبل ذلك أمرًا

علينا  لنمي   طالبنا ونفع ل دورهم التعليمي والتطلعي واالبتكاري، وج 
أن نهتم بالمعلم المستقبلي، الذي يهتم باألنشطة المدرسية مهلما يهتم 

ذلك ألن المناش  سواًء كانت داخل حجرة الدر  أو .. .بالمادة الدراسية
خارجها، تنمي في المتعلم المهارات والقدرات التي تحدد مساره في الحياة، 

مدرسة، ينمي ذاته أواًل فهو أي المتعلم بانتمائه ألحد األنشطة المقامة بال
تشمل األنشطة . ويعمل على مساعدة غيره في التطلع للوضع الذي يناسبه
العلوم، الرياضيات، : في المدار  نشاطات الجمعيات الميتلفة كجمعيات
 .الفنون، الصحة، ال راعة، اإلصالحات، الهقافة، الرياضة

، في معهد بيت الرضا ، في حببة الستينات من القرن الماضي
بانت المجتمعات الدراسية تمهل حكومة كاملة تفرد لها المي انيات، وتيضع 
لنقاش الجمعية العمومية التي تمهل البرلمان، فتتم إجازة بعض البنود 

يحسم األمر في . وتعديل بعضها، وشط  بعض البنود غير الضرورية
ن الذي( أساتذة المدرسة)جلسة برلمانية أو جلستين، بحضور المستشارين 

يجلسون خلف أعضاء الجمعية العمومية، التي يفع لها ويديرها المتعلمون 
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تبدأ الجمعيات بعد ذلك في ممارسة نشاطاتها، بهمة ودراية، فكل . بأنفسهم
 .فرد يعرف واجباته، ويدرل فائدة ذلك تمامًا له وللمجتمع المدرسي

بل هذا ال خم من النشا  ال يتأتى إال بإيمان وتفعيل المعلم 
لمستقبلي الذي يرشد ويشرف بهمة، مع دفع عجلة العمل في تعديل ا

 .المسار النشاطي التربوي، إذا دعا األمر
إن النشا  المدرسي، يعد المتعلم كي يكون خبيرًا فاعاًل في مجال ما، 
فيستطيع أن يقود العمل بقليل من الجهد والتمسك بعملية التعليم الذاتي 

علينا أن نحتفي بماضي بيت الرضا  ، وعليه كان ل اماً . المستمرة
 ونستصحبه في تيطيطنا للمستقبل ليواب  كفايات المعلم المستقبلي

يتمي  المعلم المستقبلي باإللمام بكم ليت بالقليل من األنشطة 
وكياية تطبيقها، والتي تساعد في تحسين أداء المتعلمين، بمعنى  خر، 

المرت  الذي ال يتوق  عن فالمعلم المستقبلي شعلة من النشا  المنةم 
العطاء ألي سب  كان، وهو المعلم الذي ال يغمض له جفن في متابعة 
المتعلمين، وذلك من خالل التفاعل معهم في عملية النشا ، التي قد 
تتطل  تدخله المباشر للحصول على ناتج علمي، أو تطبي  لمعلومة، 

 .صع   الوصول إليها من المتعلمين
لي، يتيذ من النشا  منبرًا لبث محتويات وحدته إن المعلم المستقب

الدراسية، أي أنه يدعو للتطبي  السليم للمعارف التي يتلقاها المتعلمون، 
وهو الذي يعتبر نفسه فاشاًل في أداء مهامه التدريسية، إذا ما فشل 
المتعلمون في مستوى التطبي ، فحينما يستطيع المتعلمون تطبي  ما 

ًا للمعلم المستقبلي ولفرقته من المتعلمين والفنيين درسوه، يعد ذلك نجاح
 .والعمال وإلدارة المدرسة بالكامل
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إن النشا  المدرسي يتطل  إلى جان  المعلم المستقبلي الحذق، 
دعمًا ماليًا معتبرًا، ودعمًا معنويًا كبيرًا، من الجهات التعليمية التنفيذية، 

يعني ذلك أن . الوصول إليه التي اتيذت من ذلك الشأن هدفًا ال مناص من
المعلم المستقبلي ليت هو المتفرد بساحة النشا ، إنما األمر يتعل  بجهات 

 . أخرى يأمل المعلم المستقبلي في تضافرها معه
 

 المعـلـم والمتـعلمــين

إن المعلم المستقبلي وبما يحمل من مفابيم معاصرة تجاه العملية 
يمهلون الطرف الهاني في عقد اتفاقية التعليمية وتجاه المتعلمين، الذين 

التعليم، يدخل إلى مجال التعليم والتفاعل مع المتعلمين من أبواب كهيرة، 
. ومداخل متعددة، حتى يمكنه اإليفاء بمتطلبات مهامه التعليمية والتربوية
تشمل هذه المداخل الح  في التعليم والحرية فيه، ومن رم الديمقراطية 

والمسمولية كتكلي  رسالي، وتطوير . التعليم الميتلفة الالزمة إلتاحة فرص
وتعديل مسارات العملية التعليمية، والترقي بالمتعلم من خالل بث روح 
التعليم الذاتي فيه، وحهه على التطلع واالبتكار، وتعليمه قيم التفكير 
بميتلف طرقه، لتعينه في حل مشكالته، ومن رم مشكالت التعليم التي 

الفينة واألخرى، كنتا  للممارسة والدخول في المستجدات،  تةهر ما بين
وتعليمه كياية التعامل مع المعطيات التعليمية والعلمية والمجتمعية 
بمدخالت للتعليم، ومن رم كياية التعامل مع الميرجات من ناحية تقويمها 
   التقويم األمهل، وترتيبها وتعديلها، ودفعه نحو التحلي بروح 

بالتطبيقات المهلى للعلوم بأنواعها، ألغراض ود الذي يقوم الباحث المج
البحث العلمي، وبث روح التعاون مع أفراد المجتمع، الذي أصبل مجتمعًا 
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حديهًا في أفكاره يميل دومًا لتأخذ معارفه منحى التطبي ، وليت التنةيم 
 .وصياغة األحاديث واجترارها

حمل همومًا أبهر بكهير يدخل المعلم في تفاعله مع المتعلمين وهو ي
مما أشرنا إليه في األسطر السابقة، فعليه إذًا أن يمسك بذمام المبادرة 
والبيادة، وأن يكون تواقًا لتحقي  طموحاته التعليمية والتربوية، وطموحات 
المتعلمين ومجتمعه، وذلك بالتحلي بالصبر والمهابرة والت ود بالمعلومة 

من . ي سوف تدفع به إلى البيادة السليمةالصحيحة، والهقافة العالية الت
أولى مهامه التفاعل التام مع المتعلمين، وذلك يأتي من واقع الحوار 
والمناقشة العلمية والتربوية الهادفة، وفتل األبواب والطرقات التعليمية 
والتربوية، ليلج من خاللها المتعلمون إلى المشاركة الفاعلة في عملية 

المشاركة العالية من جان  المتعلمين مقودًا صحيحًا  تعليمهم، وتعتبر نس 
وسليمًا وفعااًل في عملية التعليم، فطرح المسألة التعليمية للنقاش مهاًل، أو 
إلبداء اآلراء بصورة مكهفة ما بين المعلم والمتعلم تهمر إيجابيًا، وتنأى 

مقتنعًا  بالمتعلم عن التلقين، والرضاء بما جاء به المعلم، حتى وإن لم يكن
تساعد المشاركة في صقل وتدري  أذهان . به، أو مدركًا حتى لمعناه

المتعلمين على العمليات التعليمية برمتها، ابتداء بمرحلة الحفر وانتهاء 
بمرحلة إطالق العنان للعقل التفكيري، في األخذ بتالبي  المعلومة وتقنيتها 

بيقًا جيدًا ومن رم تقويمها وترتيبها وإدرال معانيها وتركيبها ، وتطبيقها تط
فالمعلم المستقبلي المجود هو الذي يعطي المتعلمين . التقويم األمهل

الفرصة الواسعة والمناسبة في تبادل األفكار، أو المشاركة الفردية أو 
الجما ية في المسألة التعليمية، حيث أن ذلك يولد األفكار األبهر ترتيبًا 

 .وبويعين على السير نحو تعليم مرغ
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المعلم المستقبلي هو المعلم الذي ال يحتكر المعرفة لنفسه، فإنه وإن 
حاول ذلك سيقع بين برارن الفشل، إذ أنه ومهما كانت قدرته العقلية 
والعلمية، وقدرته في حفر المعلومة واستنباطها، فإنه لن يستطيع إدرال 

ئل من معلومات ومعارف بالكم الهائل الذي نلحةه اليوم، فهنالك كم ها
 .المعارف المتجددة لحةة بلحةة

 
على المعلم المستقبلي أن يعلم أن من بين المتعلمين من يمتلك 
معارف في مجال معين ال يدركه المعلم نفسه، فقد تكون الفرصة قد سنحت 
لمتعلم أن يمتلك معلومة ما، لم تتل الفرصة له في امتالبها، كما أنه قد 

من الموهوبين الذين يتمي ون بطاقات يكون من بين المتعلمين مجموعة 
ذهنية أعلى بكهير من أقرانهم، أو حتى من بعض معلميهم، وأنهم ربما 
يكونوا مصدرًا لمعلومة تحس  في قائمة المعلومات الجديدة على المعلم 

 .نفسه
ليعلم المعلم المستقبلي أيضًا أن من بين المتعلمين من تيسر له 

، التي سيرها لتعليمه، مما زاده معرفة امتالل وسائ  التقنية الحديهة
وليدرل أيضًا أن من بين . بالمقارنة مع قرنائه في نفت المستوى التعليمي

اآلباء واألمهات وأولياء األمور من هم ميتصون في بعض مجاالت 
بما ال ينسى المعلم المستقبلي . المعرفة التي يقوم بإيصالها للمتعلمين

ات المحلية، أصبل ينضل بالكهير من المعارف أيضًا أن الشارس في المجتمع
 .لحةة بلحةة، وأن المتعلمين هم ج ء ال يتج أ من هذا الشارس

إن األخطر من ذلك كله، هو انفتاح جميع النوافذ والمداخل إلى عالم 
يضج بالمعرفة أيما ضجيج، وبذلك يؤرر تأريرًا مباشرًا في المتعلمين أينما 

قونه من معلميهم، وبصورة أبقى أررًا ألنها تأتي بانوا، بصورة أوسع مما يتل
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من مصادر متعددة بوسائ  متعددة، سمعية، بصرية، سمعية بصرية، 
متحركة وسابنه محسوسة تداع  جميع حوا  المتعلمين، فهي إذن 

 .معرفية ووجدانية وحسحركية
ليدرل المعلم المستقبلي أيضًا أن هنالك لغات عصرية غير اللغات 

أصبحت لغات تياط  بين المتعلمين محليًا وعالميًا، قد يغي  المعروفة، 
على المعلم المستقبلي أن يدرل .الكهير من معانيها لدى المعلم المستقبلي

أيضًا أن هنالك تواصل بين المتعلمين غير مرئي وال مسموس، ال يستطيع 
 .التقاطه حتى الوالدين في البيت الواحد

وال ننطل  نحو ( ن حف)يج  أن يعلم أننا بما أن المعلم المستقبلي      
مستقبل مهير ومتجدد، ال ينةر للماضي كهيرًا، وال يعترف بالتقاليد والعادات، 

الصغير،  -الكبير)وال يعترف بالمهل والبيم، وال يعترف بالمتباينات جميعها 
مستقبل ال يعترف حتى بالمجتمع ( المريض -الضعي ، المعافى -القوي 

داقات وباألعراف، مستقبل يجري نحو وميض لن يدركه أبدًا، وباألسرة والص
وسوف لن يعرف أين يبف، كي  يفكر؟ وماذا يعمل؟ ولماذا يعمل؟ أنه في 
خضم هذه الغوغائية يتلمت المعلم المستقبلي طريقة المليء باألشوال 
واألحراش والمياطر، من أجل إذكاء نار الفضيلة، والتمسك ببيم  أصبحت 

 .عاتية   في مه  ريل  
يمهل المعلم المستقبلي ح ام األمان لعنسانية، التي ابتست بالرعونة 

وهنا يجوز لنا أن . والالمباالة، ويمهل طوق النجاة لعالم يغوص إلى البيعان
نقول أن المير  من هذه المحنة والنجاة من االن الق هو المعلم 

المواببة اآلن وغدًا، المستقبلي، الذي به سيبنى المستقبل، الذي يقودنا إلى 
 .وإلى المحافةة على موقع الصدارة وقت الطوقان
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 صـفـات ومميـزات المعلـم المستـقبـلي

نحن نعلم أنه ال حدود رقمية نحصر من خاللها الصفات اإلنسانية 
اإليجابية، كما أنه يستحيل على أي فرد أن يحةى بهذا الكم الهائل من 

دون أن يتمي  ببعض غير قليل من  الصفات الممي ة لعنسان الفاضل،
مضاداتها، التي نعتبرها ال إنسانية، لكنا نتوسم اليير دائمًا في ذلك الفرد 
التربوي، الذي يضم تحت دراره أببر قدر من الممي ات الحميدة، التي يتطلع 
إليها كل إنسان في سبيل إرراء وتحسين الوضع اإلنساني بصفة عامة، 

 .بناة المستقبل بصفة خاصةوتحسين سلول المتعلمين 
نتلمت في هذه الفقرة بعضًا مما ننشده من صفات كريمة تنحو نحو 
المهالية في المعلم المستقبلي، والتي قد تكون فاصاًل واضحًا بينه وبين 

البشرية، الذين يمتهنون مهنًا متباينة وإن عال قدرها، أولها  غيره من أفراد
ذلك بتطبي  كل التعاليم المساعدة في التوجه الديني اإلسالمي السليم، و 

عملية التعليم والتربية، التشبث باللغة العربية الفصحى، اإللمام العلمي 
بالقدر المستطاس، اإللمام الهقافي الكبير، السلول اإليجابي نحو المتعلمين، 
اإليمان برسالته، الرةبة في تعاطي المهمات التعليمية والتربوية، نكران 

الل بالمستقبل، حسن اليل ، العلم بمبادئ اإلدارة والبيادة الذات، التفا
والسياسة، اإللمام بكل طرف من أطراف العلوم المدرسية الميتلفة، إجادة 
الحوار والنقاش بينه وبين المتعلمين وغيرهم، إجادة إدارة الحوار بين 
المتعلمين أنفسهم، إعداد وتحضير دروسه بطريقة سليمة ومستمرة، 

السليم، سرعة البديهة والذكاء المتقد واإلبداس اليالق، عدم  االستنتا 
الميل إلى الكسل وإهمال الواجبات، التمسك بروح التجديد واالبتكار، 
التطبي  العلمي الصحيل للمعارف، التمسك بروح الحرية في التعليم 
والتمسك بممارسة الديمقراطية التعليمية السليمة، مراعاة الفروق الفردية 
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المتعلمين، القدوة الحسنة وعدم التمي  بين المتعلمين، الحركة داخل بين 
المجتمع والتفاعل مع أولياء األمور والييرين وأصحاب الرأي وأصحاب 
المال، احترام اإلدارة المدرسية واإلدارات التعليمية بصفة عامة، الحضور 

ي  اللوائل التام  أرناء تأدية مهامه التعليمية والمحافةة على النةام، تطب
المدرسية واللوائل اإلدارية، احترام رالسائه ومرءوسيه، التمكن من تقويم 
نفسه في كل المجاالت ومحاسبة النفت المحاسبة الناجعة، تقويم أداء 
المتعلمين، وفوق كل ذلك االهتمام ال ائد، بالنشا  والتجارب العملية 

 .وية للمتعلمينوتنسي  ال يارات والرحالت واللقاءات العلمية والترب
إنها بال شك صفات رسالية ال يحتملها إال من شاء له هللا ذلك، وهي 
مهام صعبة التطبي  إال لمن سير لذلك، وللقارئ الكريم الفضل في أن 
يضي  من الصفات مما لم نذكره فهو خضم ال نستطيع اقترافه، لكنا تطرقنا 

وي غير عادي، وج  لهذا البعض لنبين فيه أن المعلم المستقبلي فرد ترب
علينا االعتراف بذلك، وبذل كل ما قد نستطيع به اعانته على إتمام رسالته 
 على الوجه األبمل، وذلك بالرأي

والشورى والنصيحة، وقبل ذلك كله بالمال، فلتكن المي انية الميصصة  
للتعليم حكوميًا وشعبيًا تحتكر أعلى النس  من الدخل القومي، حتى 

 . إلى مرحلة االنطالق( ال حف)ل من مرحلة نستطيع أن ننتق
 
  المتـعلـم المستـقبــلي: رانياً 

هو المتعلم الذي نسعى إلعداده إعدادًا سليمًا ممي ًا، ليكون رم ًا في 
ونعتبر إعداد المتعلم المستقبلي . مجتمعه، ويحق  طموحاته ويلبي تطلعاته

لالزمة لتلبية رةبات أمرًا مصيريًا، إذ أنه يج  أن توفر كل اإلمكانات ا
المتعلم، التي تعمل على مساعدته في التعليم سواء كان التعليم منةمًا في 
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قاعات الدر  أو غير ذلك، ولقد اتف  علماء التربية حديهًا، أن المتعلم 
المستقبلي هو محور العملية التعليمية، إذ أن دوره في عملية التعليم يعتبر 

لية تعليمه يعد من أولويات االهتمام به، وذلك هامًا وفعااًل ، فإشرابه في عم
عن طري  الحوار والمناقشة، وعن طري  منحه الحرية الكافية في التعليم 
والديمقراطية فيه، التي تجعل منه فردًا يتملك ح  اختيار ما يتعلمه من 
مواد تعليمية، وتحديد األوقات الالزمة لذلك، وبذلك نجعل المتعلم المستقبلي 

مشاركة فعاله في تعلمه، وانتقاله من قوقعة التعليم الوجاهي،  مشاركاً 
المتمي  باإلصغاء التام والحفر واالسترجاس، إلى مرحلة التعليم الذاتي، 
الذي يستطيع فيه أن يعلم نفسه بنفسه، تحت إشراف معلمه بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة، عبر الوسائ  التكنولوجية الميتلفة، التي تمنل 

اصل حقه، وتجعل المتابعة ممكنه، وتساعد في إرشاد وتقويم المتعلم التو 
 .المستقبلي بالطريقة المطلوبة

يج  أن يتحلى المتعلم المستقبلي بكل الصفات التي تجعل منه 
متعلمًا تواقًا للمعرفة من تلقاء نفسه، فعليه أن يبحث ليحصل ، ويتقم  

  عليه أن يتحلى بالجدية في المعلومة التي سعى إليها سعيًا دءوبًا، كما 
من مصادره وروافده المتعددة بشتى الطرق ممارسته للتعليم ويسعى للنيل  

المتاحة، وأن يجعل من معلمه سندًا قويًا له في االستعانة به متى ما رأي 
 .ذلك الزماً 

حري بالمتعلم المستقبلي أن ينغمت في عملية تعلمه، ويلم 
ووسائ  تعليمية حديهة، مواببة، مع كياية  بالمتطلبات الميتلفة من مراجع

استيدامها، وإتقان التعامل والتفاعل معها، ليست في أنها معينًا فق ، وإنما 
 .باعتبارها ج ءًا ال يتج أ من المادة التعليمية
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يتوقع من المتعلم المستقبلي استيدام وسائ  تقنية بالكم السهل 
ببر قدر من حواسه، وقد والمسموح به، حتى يستطيع إعمال ومشاركة أ

ربت علميًا أنه إذا استيدم في العملية التعليمية أبهر من حاسة واحدة، فإن 
الناتج التعليمي سيكون وافرًا ومرك ًا، أي تطول مدة بقائه في ذابرة المتعلم، 
مما يساعد كهيرًا في تطبي  المعارف في أوجه الحياة الميتلفة، وإبرازها في 

ها بالطريقة العملية الفعلية، أبهر من عمليات التذكر صورة فعالة يعم نفع
 . الناتجة عن عمليات التعليم النةرية التلقينية

 
 : أورد ريتـشــارد  إي  مايـر

ينعلم الطالب من الكلمات والصور معًا أفضل مما يتعلمون من )
ان  عرض المادة بالكلمات والصور معًا يتيل للطالب انشاء . الكلمات فق 
اما عرض المادة بالكلمات .ذهنية لفةية وتصويرية وبناء رواب  بينها نماذ 

فق  فانه يتيل للطالب فرصة بناء نموذ  ذهني لفةي ، انما اليحتمل أن 
يتمكنوا من بناء نموذ  ذهني تصويري وأنشاء رواب  بين النماذ  الذهنبة 

 (18)(.اللفةية والتصويرية
الذي يستطيع أن يبتكر وييل  إن المتعلم المستقبلي هو ذلك الفرد ، 

من عملية تعليمه، ما يفيده، ويفيد المجتمع بصفة عامة ومجتمعه المحلي 
  بصفة خاصة، ويساعد كهيرًا في حل المشكالت التي 

معارفه، ووضعها في القال  العملي تطرأ جراء تعامله العملي التطبيقي مع 
 .ي  على تعليم نفسهبجهد فردي أو جماعي يوفره المتعلم المستقبلي الحر 

                                     

ريتشارد أي ماير ، التعليم بالوسائط المتعددة ، الرياض ، مطابع جامعة كامبريدج ،  (1)
 131م ، ص 2114الطبعة األولي ، 
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المتعلم المستقبلي الذي نريده ، هو ذلك المتعلم الذي ال يكل في 
السعي لعلمام بالمعرفة، وابتساب اليبرات المتوالية التي تتسلسل عن 
بعضها البعض، فكل خبرة قد ت ير  تعلمًا يؤدي إلى خبرة جديدة، ويعتبر 

نسعى إلى اليبرات التي  نحن. ذلك أمرًا مستمرًا ما استمرت حياة األجيال
تساعدنا في أن تكون المنطل  الصل  المساعد في عمليات التعليم على 

 .اختالفها وأهمها عملية التعليم الذاتي
يعتبر التعليم الذاتي في قمة أنواس التعليم المتوافرة حاليًا في الساحة 

ت، إذ التعليمية، من ناحية الفائدة الياصة بالمتعلمين والعامة بالمجتمعا
انه ومن خاللها تنأى بالمتعلمين عن اإلتكالية، وأسبابها التي تعتبر 
قاصمة الةهر في المجتمعات، والمحجمة لففراد عن العطاء واليل  

بما أن التعليم الذاتي يوفر الوقت للمتعلم المستقبلي، ولعدارات . واإلبداس
. فائدة الناتجة منهاالتعليمية في إبراز كفاءة مقرراتها الدراسية، وتعميم ال

بما أن ممارسات عمليات التعليم الذاتي توفر كهيرًا من الجهد والمال، 
ويةهر ذلك جليًا في نةام التعليم عن بعد، والتعليم المفتوح، والجامعات 

 .االفتراضية، والتعليم اإللكتروني بصفة عامة
أقترن التعليم الذاتي بالتعليم المستقبلي، الذي يرى في عملية 
فيه . التيل  من سلبيات التعليم التقليدي، الممار  اآلن، أمرًا ضرورياً 

يتمكن المتعلم أن يير  من بوتقة التذكر واالجترار، الذي تصبل المعلومة 
فيه نسيًا منسيًا بعد االختبار، الذي يعتبر حدًا لتواجدها بذهن المتعلم، 

لوجاهي، يحشو أذهان بما أن التعليم ا. وحدًا لممارسة نواتجها بعد فنائها
المتعلمين بالمعلومات، التي يستحيل تطبيقها حس  المقرر الدراسي المتاح 
بين أيدي المتعلمين، ذلك لقصر مدة الدراسة، ولقلة اليبرات والممارسات 
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العملية، لذا يصبل اليريجون من المتعلمين من غير ذوي الكفاءة في 
  هية، المطالبين بتطبي  ما درسو الحياة العمل
    
تعليمية، من خالل ممارستهم للمهن المعينة التي يتدربون من من مواد 

 . دراستهم عملياً  خاللها على تطبي 
يجدر بنا أن نذكر هذه الواقعة التي كنت شاهدًا على أحدارها، وهي 
تحكي عن نوس من أنواس القصور في مقرراتنا الدراسية لدى اليريجين من 

 :جامعاتنا وهي كما يلي
جتمعت مجموعة من األصدقاء السودانيين الباحهين عن العمل، من ا)

في المملكة العربية  -كلية التربية  -خريجي احدى جامعاتنا في اليرطوم
السعودية، وتحديدًا في مدينة جدة، ذلك عندما كان االغتراب ضرورة حياتية 
 ملحة لكل األسر السودانية، وكان موضة ذلك العصر الذي اتصف بالكساد
في المأبل والمشرب والعمل، وأصبل كأنه مفروض على شباب ذلك ال مان 
فرضًا، حتى اآلباء رفضوا بقاء أبنائهم بجانبهم، وشجعوهم أيًا تشجيع 
للرحيل عن السودان، بالغالي والنايت ، سعيًا وراء الرزق علمًا بأن األب 
أمام في السودان كان يحرص على جمع أبنائه من حوله، ويتباهى بذلك، 

 .األهل والعشيرة 
صدر إعالن في الصحف المحلية عن طل  من شركة تحلية المياه 
بجدة، طلبًا لوظائف معينة، ومن ضمن شرو  تقديم الطلبات أن يكون 

 .الطل  مصاغًا باللغة اإلنجلي ية
وليعلم ع ي ي القارئ أن مجموعة اليريجين المذكورة، هم ممن 

ار  الهانوية باللغة اإلنجلي ية، ودرسوا اللغة درسوا المواد التعليمية في المد
اإلنجلي ية كلغة أساسية كمطل  جامعي، يعني ذلك أن قبول الطالب 
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رغم ذلك التفوق الدراسي . للجامعة يتوق  على النجاح في اللغة اإلنجلي ية
في الجامعة المذكورة والمرموقة أيضا ، إال أن المجموعة عج ت بكاملها 

عرفة اسم شركة  تحلية المياه باللغة االنجلي ية، علمًا بأن عج ًا تامًا عن م
أحد أفرادها من خريجي قسم اللغة اإلنجلي ية واللغة الفرنسية و خر من 
قسم الكيمياء واألحياء، مما اضطرهم إليفاد أحدهم إلى موقع الشركة التي 
تبعد عن مكان سكنهم أبهر من سبعة كيلومترات، لعطالس على اللوحة 

 تحلية"ي تطل من أعلى بوابة الشركة، لمعرفة كلمتي الت
باللغة اإلنجلي ية، بعد أن غابت عليهم تمامًا، وألفوا فيها من " لمياه 

وجاءهم الموفود بكلمة . الكلمات ما ال عين رأت وال أذن سمعت 
"DESALINATION " تحلية"التي تعني.)" 

مقرراتنا فلك ع ي ي القارئ أن تتصور مدى القصور الذي كانت 
الدراسية تيوض في وحلة، فقد غابت المقررات الدراسية بكاملها في أن 
تضي  معلومة أو موقفًا حياتيًا يساعد المتعلم في تطبي  ما درسه، وكهير 

 .من األمهلة تسير في هذا المنحى
إن المتعلم المستقبلي، هو غير هذا المتعلم العاج  عن االستفادة من 

اته العامة، كمادة تقوده إلى اإلبداس واليل  لتطوير مادته الدراسية في حي
 . حياته وحياة مجتمعه وحياة اإلنسانية بصفة عامة

 

 سمات المتعلم المستقبلي

فيما يلي نذكر بعضًا من سمات المتعلم المستقبلي التي نتوخى توافرها فيه 
 : 
 

 : األعتـدال واألتــزان
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وم، اال  أنه يج  أن يتحلى رغم الةروف التي يعيشها الشباب الي      
بالهدوء واألت ان ويناى بنفسه عن الطيش واألندفاس غير المؤست، وأن 

 . يتسم المتعلم المستقبلي بالكهير من المهالية والسلول الحكيم
 

 : الحــلــم
نتوخى في المتعلم المستقبلي التحلي بالقدرة علي السيطرة علي       

وده الي الدخول في مشكالت هو في غنًى األنفعاالت والغض ، الذي قد يق
 . عنها، مع زمالئه او معلميه

 
 

 : الحيـــاء
هو حاج  للمتعلم عن فعل القبيل من األعمال،وقد صنفه الماوردي       

 : في رالرة أقسام
 

 . الحياء من هللا -
 . الحياء من النا  -

 . الحياء من النفت -

 
 : قـوة األرادة
بع شهوات نفسه، بل يعمل علي كبل جماحها ، علي المتعلم أن ال يت      

 . مما يساعده كهيرًا في أداء واجبه المنا  به
 : الجدية والع يمة
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يتمي  المتعلم المستقبلي، في دراسته ، بالتحلي بالجدية            
 . والع يمة في اقتحام مجاالت المعرفة والتعليم الميتلفة

 : العزة والكرامة
م المستقبلي بحاجة الي أن تتحق  فيه الع ة والكرامة ان  المتعل         

 . واإلباء، بالقدر الذي ال ييرجه الي الةلم واحتقار اآلخرين
 

 : توقير واحترام الكبار
المتعلم المستقبلي هو الذي يحسن التعامل مع الكبار، سوى ان         

 .  بانوا من كبار السن، أو كبار القدر، أو الوجهاء
 

 : الطالقةالبشاشة و
بهما تتور  للمتعلم المستقبلي الصلة المجتمعية داخل المؤسسة          

 . التعليمية ، وبين أفراد أسرته، وتعينه علي النجاح في مستقبل حياته
 : الصدق
هو من السمات التي يج  أن يتحلى بها المتعلم المستقبلي،          

دى مصداقيته في حياته فللصدق م ايا اجتما ية، تحدد شيصية الفرد وم
 .الدينية واألجتما ية

 
 : الكرم والسخاء
من السمات التي يج  أن يتحلى بها المتعلم المستقبلي طالما أنه          

 . سيصبل فردا فاعاًل في مجتمع الغد
 

 : المنطق الحسن
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سمة حضارية ، مكملة لشيصية األنسان في مسيرة حياته، وهي          
 . لم المستقبليسلول حتمي للمتع

 
السمات األيجابية التي نراها في المتعلم المستقبلي كهيرة جدًا، وال 
يمكن حصرها بأية حال من األحوال، نسبة الرتباطها بالسلول األجتماعي 
المتجدد، الذي يتطل  تكنيكا معينًا للتعامل مع اآلخرين، فعلي المتعلم 

لسمات التي تساعده في المستقبلي اذن، أن يبحث جادا في الحصول علي ا
 .الترقي من أجل الوصول الي أهدافه
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 الفـصل الـرابـــع

 إعـداد وتـدريب المعــلم المستقـــبلي
 

 المقدمة -

 المعلم الميسر -

 المعلم المساعد -

 المعلم الموجه -

 المعلم المقوم -

 المعلم بين القديم والحديث -

 التدريب الذاتي -

 التدريب المقصود -

 التدريب غير المثصود -

 معلم المستقبلي اإللكترونيال -

 الحاسب اآللي -

 أنواع استخدام الحاسب اآللي في التعليم -

 مزايا استخدام الحاسب العالي كوسيلة تعليمية -

 استفادة المعلم المستقبلي من الحاسب اآللي -

 خاتمة -

 

 

 المقدمة

في سبيل إعداد سليم للمعلم المستقبلي، يج  أن يراعى ويوضع في 
معلم بصفات خاصة ،تجعل منه شيصًا ممي ًا معطاًء ال اإلعتبار أن يتمي  ال

سيما وهو ييوض معركة التجديد واالبتكار في مجال التربية والتعليم 
نه ذلك من أن يكون ميسرًا ، ومساعدًا، وموجهًا،  المستقبلي، حيث يمك 

 .ومقومًا لطالبه، ولكل روافد العملية التعليمية في شتى مجاالتها
أي التربويون عقد الدورات التدريبية، وورش للتأمين على ذلك ر 

العمل، والندوات، وتأسيت المكتبات، ودور الهقافة لتنمية المعلم مهنيًا، 
أرناء اليدمة، كي يواجه المتطلبات التعليمية المتجددة في الحاضر 
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والمستقبل، لذا ل م تدري  المعلم ليكون رجل المهمات الصعبة تربويًا 
وره اإلجتماعي ال ينفصل، بأية حال من األحوال، عن وإجتما يًا، إذ أن د

دوره التربوي، فهو في مجتمعه ممي ًا بالسلول القويم، سلول الرجل المرشد 
الذي يساعد في حل مشكالت مجتمعه، باإلضافة إلى كل البيم والمهل 

 . المتوقعة، التي يتحلى بها كفرد من أفراد المجتمع
تدري  الحديهة، التي تجعل منه لتدري  أمهل، يج  إتباس طرق ال

أبهر تطلعًا وتجعله مبتكرًا ومجددًا، ليواب  طفرة التعليم المستقبلي الذي ح  
 . برحاله في عالم اليوم، العالم المتجدد

 :  دمحم محمود زين الدين/ أورد الدكتور 
مهنة شاقة ومعقدة وخطيرة في آن معا  األمر  –بحكم طبيعته  -والتعليم )

من أنه يمتلك لتدريب المستمر للمعلم ، والتأكد لب األعداد الجيد واالذي يتط

لتمكن من أداء أدواره والمهارات والكفايات ما يضمن ا المعارف من

 (19(.)المتعددة والمتجددة

 
 :نتناول فيما يلي الجوان  االربعة المشار إليها، بشكل ميتصر

 
 :المـعـلم الميّســـر

 
تعني عملية تسهيل الصعاب، قواًل أو فعالً عملية التيسير في التعليم 

للمتعلمين من قبل المتعلم، وينبغي أن نرتقي بالمعلم إلى كياية تيسير 
عملية التعليم للمتعلمين، حتى تصبل جاذبة وممتعة بالنسبة لهم، وذلك 
بتحسين طرائ  تناول المادة التعليمية، التواصل السليم بين المعلم 

                                     

ة للنشر والتوزيع دمحم محمود زين الدين ، كفايات التعليم اإللكتروني ، جدة ، خوارزم العلمي (1)
 .55م ، ص 2117، الطبعة األولي ، 
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وقت ينأى بهم عن التعقيدات الضارة، واألسباب والمتعلمين، وفي ذات ال
المنفرة، التي تساعد المتعلمين على اإلنفالت، وقتل الرةبات التعليمية 

 .فيهم
إن إعداد المعلم في هذا المنحى يتطل  جهدًا كبيرًا، وبرامج متعددة،  

وواضحة، ومستمرة، ومتابعة لصيقة، من قبل اإلشراف التربوي، وجهات 
التعليم، كما تتطل  اإليفاء بح  المعلمين أدبيًا وإقتصاديًا اإلختصاص في 

 .وإجتما ياً 
 

 :المـعلـم المســاعد
ينادي كل العلماء التربويين اإلختصاصيين، في مجاالت التربية 
والتعليم، بميتلف تيصصاتهم، أن يكون المعلم عونًا ومساعدًا للمتعلم في 

ه إلى التعلم الفعال، السيما وأن عملية التعليم، وأن يكون سندًا له في دفع
مهل هذا السلول، يبذر بذور الهقة في المتعلمين، التي تعمل على تفكيك 
 .الحواج  الوهمية بينهم وبين معلميهم، وتساعد كهيرًا في التحصيل واإلبداس
يتطل  أسلوب المساعدة هنا سلوكًا تربويًا خاصًا من المعلم، ويتطل  

فردية بين المتعلمين، وما يترت  عليها من قدرات اإللمام بالفروق المنه 
وإتجاهات وميول، تسهل على المعلم اختيار نم  المساعدة التي يتطلبها 

 .بل فرد أو مجموعة من المتعلمين
إن عملية تدري  المعلمين على مهل هذا النوس من السلول، تجاه 

طاقات  المتعلمين يصبل حتميًا وأمرًا ضروريًا وفاعاًل، في إستغالل
 .المتعلمين لتعليم أفضل، وفي ظل عملية تعليمية متكاملة

 
 :لـم المـوجــهالمـعـ
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يعني التوجيه تعديل المسار إلى األحسن، والتوجيه دائمًا يتم أرناء 
أداء المهام في مهنة معينة بواسطة شي  ما، ويقوم بعملية التوجيه 

، يعرف بالموجه، شي   خر، أبهر إلمامًا وتمرسًا في مجال هذه المهنة
يعمل على متابعة صاح  المهنة في أدائه، وفي كل سلول يتعل  بها، 
يساهم في تعديل مساره وتأديته لمهامه بالهناء، اوباإلضافة أو بالحذف، 

 .وغير ذلك من األسالي  التي تدفع به إيجاببًا في األداء
للمعلم  في مجال التعليم يعتبر التوجيه الفاعل المستمر، تدريباً      

المستقبلي، ويعتبر أحد ركائ  اإلعداد المهني والفني بالنسبة له، فبتحسن 
أداء المعلم، تسهل عملية قيامه بواجبه نحو المتعلمين، وذلك بتوجيههم 
التوجيه السليم، الذي يؤدي إلى تعديل مسالكهم التربوية والتعليمية، ومن 

سالي  التقليدية رم الوصول بهم إلى غايات أفضل، تنأى بهم عن األ
 .الممارسة في التعليم اليوم

 
 :المعــلـم المـقــّوم 

إن عملية التقويم الفاعل، تساعد المعلم كهيرًا في التوصل إلى 
المردود التعليمي كتغذية راجعة، هي خالصة العملية التعليمية بكاملها، 

يعمل  والتي بموجبها يتمكن المعلم من معرفة جوان  اإليجاب والسل ، التي
بدوره على تأهيلها اوتعديلها او حذفها، كما يعمل على تجديد أسلوبه 
التعليمي، والسلوكي التربوي مع المتعلمين، ويكون ذلك دفعًا إيجاببًا، 

ليقوم المعلم بدوره الفاعل في تقويم . ومساعدة للتيطي  المستقبلي لمهامه
يبًا مستمرًا، على المتعليمن، يج  أن تولي العناية الكاملة لتدريبه تدر 

أسالي  التقويم عامة، وعلى أسالي  التقويم الذاتي بصفة خاصة، كي 
 .نؤم ن مسار العملية التعليمية والتربوية على حد  سواء
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 :المـعلـم بيـن القـديـم والحـديـث

يعتبر المعلم في نةام التعليم التقليدي، عبمًا ربياًل على العملية       
لم يتم تدريبه التدري  األمهل، في جوان  كهيرة من  التعليمية، حيث أنه

جوان  التعليم والتربية الميتلفة، كما لم تتل له فرصة المشاركة في 
التيطي  للمنهج الدراسي الكهي ، الذي ينغمت في تلقينه للمتعلمين، داخل 
حجرات مكتةة، ال تمكنه من متابعة بعض  من المتلقين، علمًا بأنه يمار  

ا  في فترة وقتية وجي ة، هي الحصة الدراسية،لذا وفي مهل هذه ذلك النش
الةروف، ال يستطيع المعلم إتياذ القرار التربوي السليم، فمهنته تقتصر 
على إيصال المعلومة من الكتاب المدرسي، إلى عقول المتعلمين، ومن رم 
حفةها وإسترجاعها من غير إستيعاب، ب ية في تفري  ذلك الكم الهائل 

نستيل  من . ا، في أوراق اإلجابة لعمتحانات    بميتلف انواعها منه
هذا أن دور المعلم دور نمطي غير فاعل، بالمعنى الذي يحمل في طياته، 
أن  المعلم هو العمود الفقري في العملية التعليمية، يتبلور كل نشا  عن 
طريقه، بما يحمله من معان المرجعية في المواد الدراسية، والسلول 
التربوي السليم، والتواصل مع المتعلمين، وبالتالي مع المجتمع، وغير ذلك 

 . من األنشطة المصاحبة داخل المدرسة و خارجها
أما المعلم الفعال ،هو المعلم الذي يجمع من الصفات، واالمكانات،      

 . والكفايات، ما يؤهله ألداء المهام التعليمية علي الوجه األبمل
أريند  الي أن هنالك م ايا أربعة يتمتع بها المعلم . رد  يأشار ريشا     
 : الفعال



 

716 
 

تتوافر للمعلم الفعال صفات تسمل له بتطوير عالقات انسانية  .1
حبيبية مع طالبه ومع اآلباء وال مالء وقادر علي خل  صفوف 

 .مدرسية ديمقراطية لفطفال والمراهقين
المعرفة وأن يتمتع بسيطرة  أن يكون للمعلم الفعال تجاه ايجابي نحو .2

علي رالرة أست معرفية واسعة علي األقل وهي التقدم األنساني 
والتعلم وطرق التدريت، وأن يستعمل هذه المعرفة لتوجيه العلوم 

 . والفن لممارسة التعليم
يمتلك المعلم الفعال مي ونًا من الممارسات التعليمية الرارة وتحفي   .3

استيعاب المهارات األساسية وتطوير  الطال  وتع ي  تقدمه في
 . التفكير العمي  والتنةيم الذاتي لديهم

يمتاز المعلم الفعال بميل للتفكير العمي  وحل المشابل ويعتبر التعليم  .4
عملية تستغرق العمر كله كما بوسعه تشيي  المواق  وتكيي  
واستيدام المعرفة المهنية علي نحو مالئم لتع ي  تقييم الطال  

  ( 20(.)وتطوبر المدار 
 

 طرق اإلعداد والتدريب للمعلم المستقبلي
 

 : من بين طرق اإلعداد والتدري  للمعلم المستقبلي نورد ما يلي
 :التـدريـب الذاتـــي .1

يعني التدري  الذاتي أن يقوم المعلم المستقبلي بتدري  نفسه بنفسه،       
ات المتاحة في مجال التدري  مستندًا في ذلك على كل المفابيم، والتطبيق

                                     

ريتشارد أي  أرنيدس ، الوظائف التفاعلية والتنظيمة للتعليم ، غنة ، دار الكتاب الجامعي ،  (1)
 .  32م ، ص 2115الطبعة األولي ، 
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الذاتي، وبهذا يستطيع أن يير  نفسه من بوتقة التدري  التقليدي، الذي 
ماعاد ذا نفع في ترقية أداء المعلم المستقبلي، ويستطيع أيضًا أن يفهم 
دوره كتربوي، في إدرال األبعاد التربوية لعملية التعليم، واإلرتقاء بدوره 

تربوي المطلوب، والتشبع بالبيم المرتبطة الوظيفي في مجال األداء ال
يشمل التدري  الذاتي للمعلم المستقبلي، اإللمام .بعمليات التعليم والتعلم

نفسه، ليواب  تلك  بالمستجدات في مسار التعليم، والعمل على تطوير 
 المستجدات، سواء كان بمفرده أو من خالل المجموعة التي تسعى

بويين الميتصين، بذل الجهود وزيادة العطاء، لبلوغ ذات الهدف، فعلى التر  
بتوفير التيطي  الالزم، والبرمجة السليمة، مع توفير كل اإلمكانات مادية 
بانت أو أباديمية أو رقافية، تلك التي تساعد المعلم المستقبلي في عملية 

 .تدريبه الذاتي، وتمكنه من البيام بمهامه على الوجه األبمل
ل علي جوان  متعددة،تستوج  المام المعلم التدري  الذاتي يشتم

المستقبلي بها، ويعمل جاهدا علي تطبيقها تطبيقا سليمًا، فهي تحمله بعيدا 
عن التقوقع في الجان  األباديمي فق  بل يتعدى ذلك ليصل الي االهتمام 

 : وقد ليصت أمل األحمد ذلك في اآلتي. النفسي واألجتماعي 
اذ يتسم سلول كهير من المتعلمين باليجل  :تع ي  الذات لدى المتعلم- 

أو اليوف من المعلم ، أو التوتر والقل  ازاء موق  تعلمي ما ، 
وربما يتسم سلول بعضهم الآلخر بالغرور والييالء واالفتيار بالذات 
لمجرد أنه حق  بعض النجاحات ، وتتمهل مهمة المعلم هنا في 

 . رقتهم بأنفسهم تمكين المتعلمين من الصنف األول من تع ي  
اما مهمته ازاء الصنف الهاني الذي يعاني من غرور وخيالء فتتمهل - 

 . في التهدئة والطمأنة وتجديد قيمة األعمال التي نجحوا فيها
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االهتمام بطبيعة العالقات : من المهمات األساسية للمعلم أيضا- 
 السائدة بين المتعلمين من جهة ، وبين المعلمين من جهة أخرى ،
اذ من الضروري أن تكون هذه العالقة ايجابية مبنية علي االحترام 

 . والتقدير المتبادلين 
وهذه مهمة منوطة بالمعلم أيضا اذ عليه : توجيه الطلبة وارشادهم- 

تقديم المساعدة واالرشاد لكل المتعلمين سواء فيما يتعل  منها 
ويهم ، أو بأمورهم الشيصية الياصة ، أو بعالقتهم مع أسرهم أو ذ

بكياية معالجة المعلومات ب ية تمهلها واستيعابها ، وتمكينهم منها 
رم من االعتماد علي أنفسهم في عملية تعلمهم وتنمية مهارات الهقة 
بالنفت لديهم من خالل ابراز الجوان  االيجابية لحسن سيرهم 

 .وتقدمهم الدراسي ، وتع ي  هذه الجوان  بين الحين والآلخر 
ويتناول تشيي  المعلم : أوضاس المتعلمين وبيمتهم التعليمية تشيي   -

معرفة أين هو اآلن ؟ كي  وصل الي ما وصل : للمتعلم أمور هامة مهل 
اليه ؟ الي أين يمكن أن يصل ؟ وما هو المستوى الذييمكن أن يصل 

  (21)(اليه؟
 : د وفي نفت اطار التدري  الذاتي للمعلم المستقبلي أورد محمود السي     
تعرف قدرات المتعلمين وميولهم واتجاهاتهم من خالل المالحةة  .1

المباشرة واالختبارات التقويمية البنائية واليتامية والتشييصية 
وتوظيفها في تقديم العال  المناس  لكل متعلم في ضوء مواطن 
الضعف والقوة ، وتقديم العون له في تعرف قدراته الذاتية وتنمية 

 ته وتطويرها نحو التعلم الذاتي الفعال والمتواصل ميوله واتجاها
                                     

أمل أ مد ، التعلم الذاتي في عصر المعلومات ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة  (1)
 . 112ص . م 2112،  األولي
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مساعدة المتعلمين علي ابتساب مهارات حل المشكالت الطارئة  .2
والجديدة ، من خالل تقديم المساعدة للمتعلم في جمع المعلومات 
واظهار العالقات بين الةواهر وتقديم الحلول وف  منهجية علمية 

ة وفروضها واختبارها وتجري  سليمة تقوم علي أسا  تحديد المشكل
الحلول وتنمية القدرة علي البحث والكشف الذاتي باالرشاد من المعلم 

 . حين الضرورة 
التعلمية بما يتناس  مع قدرات وميول  –تيطي  المواق  التعليمية  .3

المتعلمين من خالل اتياذ القرارات الالزمة بتكيي  اليطة الدرسية 
 . والطرائ  لتناس  المواق  المستجدة  وابتكار استيدام األسالي 

توظي  تقنيات التعلم الذاتي بمهارة وقدرة علي استيدام التقنيات  .4
 . الجديدة كالتلفاز والحاسوب والراديو 

اجراء البحوث والدراسات الميدانية من خالل اطالس المعلم علي  .5
العلمي المراجع والبحوث والدراسات التربوية والعلمية لرفع مستواه 

والمهني والقدرة علي اجراء البحوث التي تنمي التفكير العلمي 
  .والبحث االجرائي الذي يسهم في حل المشكالت بشكل صحيل

توظي  أسالي  التعلم الذاتي في إطار منةومة متكاملة للعملية التربوية . 6
 . من خالل استيدام المدخل النةامي في التيطي  والتنفيذ والتقويم 

دري  المتعلم علي إتقان المهارات المكتبية وتشمل مهارة الوصول ت .7
ومهارة اإلستيدام . الي المعلومات والمعارف ومصادر التعلم ومراب ه 

العلمي الصحيل للمصادر من حيث اإلقتبا  والتوري  والتقكير الناقد 
والتنةيم، ومهارة استيدام المعينات التربوية المتوافرة في مكتبة 

 . أو خار  المدرسة  المدرسة
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البيام بدور المستشار المتعاون مع المتعلمين في كل مراحل التعليم  .8
 . والتعلم في التيطي  والتنفيذ والتقويم 

التفاعل االيجابي مع المتعلمين وخل  األجواء االجتما ية المتفائلة  .9
من خالل ابتكار مجاالت التواصل بحرية بعيدا عن الروتين اليومي 

 (22)(. مل المدرسي التقليدي المقيد بالصف والمحاضرات والكتابللع
 

 : التـدريب المقصــود
هو التدري  الذي يقوم على أسا  البرمجة واليط ، التي تحدد       

مسار العملية التربوية بجوانبها الميتلفة، ومن بينها تدري  المعلم 
ريت، مشتملة على المستقبلي، وإمداده بالمفابيم الحديهة في عملية التد

فنون طرائقه المتعددة، في العملية التعليمية، ونسبة لما للمعلم من أدوار 
محددة يقوم بها، ينبغي أن يتم إعداده إعدادًا مناسبًا، وأن يكون بطريقة 
مستمرة ومتصلة ومتجددة، وذلك بحكم تجدد الميدان التعليمي، يصاح  

بهر إستعدادًا لمهنة التعليم، ذلك إمتالل المعلم لسمات خاصة تجعل منه أ
ومدى إمتالبه للمعارف والمهارات العلمية والمهنية، التي تجعله أبهر كفاءة 

 .في أداء أدواره التربوية والتعليمية
   ونسبة لما تواجه التعليم المستقبلي من صعوبات، تجعل التربويين      

، حتى يواب  المستجدات أبهر إهتمامًا بأخذ يد المعلم وتدريبه تدريبًا فاعالً 
 :نذكر من هذه الصعوبات.  التعليمية المتسارعة

النمو المتسارس في الكهافة البشرية، وما يترت  على ذلك من قبول  .1
أعداد كبيرة من المتعلمين، في مدار   تعاني نقصًا كبيرا في أعداد 

                                     

محمود السيد ، التعلم الذاتي ، هستراتيجية تربوية معاحرة ، دمشق ، ألف با األديب ،  (1)
 122م ،ص 1999الطبعة األولي ، 
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المعلمين، وعج ا مريعا في  الموارد المالية، وبياصة في الدول 
 .يرة والدول الناميةالفق

رورة المعلومات التي أدت إلى اإلنفجار المعرفي، في جميع  .2
 .المجاالت، مما تسب  في ظهور علوم ومعارف جديدة متتابعة

ندرة المعلمين المؤهلين لعملية التدريت، مما ينتج عنه تيريأ طالب  .3
 .ضعاف المستوى وغير مؤهلين للدخول في سوق العمل

من المعلمين في مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين،  عج  الكهير .4
حيث أن المنهج موحد، ويتم تطبيقه على جميع الطالب الذين 
ييتلفون في القدرات العقلية، وفي الميول و اإلستعداد للتحصيل 

 .الدراسي
ينطل  إعداد وتدري  المعلم المستقبلي، من قاعدة تمهلها الصعوبات       

يها، والتي يراعى فيها االختصاصيون، الجوان  التالية عند التي أشرنا إل
 :تناولهم ليط  وبرامج التدري 

إلمام المعلم المستقبلي بالمنهج الدراسي، ومواببته للمستجدات،  .أ
 .علميًا وإجتما يًا ورقافياً 

العمل على تطوير النةام التعليمي، حس  مقتضيات الحال، في  .ب
لي تطوير قدرات وإمكانات المعلم التربوية العالم من حولنا، وبالتا
 .والتعليمية في ذات الوقت

 .تغير محورية التعليم من المعلم إلى المتعلم .جا
 .تطبي  نةام التعليم الذاتي .د
 .تطبي  مبدأ الديمقراطية والحرية في التعليم .ها
 .قل المتعلمين من الحفر واإلسترجاس الى التطبي  والممارسة.    و
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ورة استيدام وسائ  التكنولوجيا الحديهة في التعليم، وخاصة ضر  .ز
الحاس  اآللي وعلومه الميتلفة، بواسطة المعلم المستقبلي، إلرضاء 

 .طموحات المتعلمين الميتلفة
تشمل عملية التدري  المقصود، كل الجوان  التعليمية والتربوية، وكل      

به، لتحسين أدائه، والسمو ما ينبغي للمعلم المستقبلي أن يلم به ويستو 
 .بدوره الرائد، نحو تعليم أفضل

 
 :التدريب غير المقصود .3

وهو ناتج العمليات التدريبية المقصودة، أرناء تدري  المعلم 
المستقبلي، وتشمل كل ما قد يطرأ ويستجد، من مسائل تعليمية أو تربوية، 

واها، برامجه ينبغي للمعلم أن يأخذ بها، ويعدل فيها، انطالقا من محت
يساعد التدري  غير المقصود المعلم المستقبلي في . التعليمية المستقبلية

التقصي والتنقي  عن المعرفة، التي تساعده كهيرًا في أداء مهامه، ويمهل 
 .هذا التدري  عونًا تلقائيًا للمعلم ودعما ألدائه

قطع ال يحتا  التدري  غير المقصود إلى اختصاصين، أو خط  تست      
وقتًا محددًا للبيام به، إنما يحتا  فق  الستشارة التربويين، ومن رم التطبي  

بما أنه بعد دعوة لمشاركة المتعلمين، في عملية التعليم بالحوار . السليم
يستوج  . والمناقشة الهادفة، فيما بينهم وبين المعلم وبينهم وبين أقرانهم

م بمهل هذا النوس من التدري ، على التربويين واختصاصي التدري ، اإلهتما
وترشيده، ودفع المعلم الستهماره، حيث أنه يجعل المعلم أبهر إنتماًء لمادته 

 .التعليمية، وللمتعلمين في ذات الوقت
 

 : توفير اإلمكانات والتقنيات
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يجدر بنا هنا أن نتطرق لمابية التقنيات التربوية والتقنيات التعليمية       
العملية التربوية، فهي منحى نةامي يهدف الي تطبي   ، وأررها علي مسار

 .المعرفة، واليبرة العلمية في مجاالت الحياة الميتلفة
 : وقد أورد الدكتور دمحم محمود الحيلة في هذا المضمار     
طريقة منهجية في التفكير، والممارسة، تعد : التقنيات التربوية هي)        

اماًل، وتحاول من خالله تحديد المشكالت التي العملية التربوية نةامًا متك
تتصل بجميع مناحي التعلم اإلنساني وتحليلها، رم ايجاد الحلول المناسبة 
لها، لتحقي  أهداف تربوية محددة، والعمل علي التيطي  لهذه الحلول، 

 . وتنفيذها، وتقويم نتائجها، وادارة جميع العمليات المتصلة بذلك
عملية منهجية منةمة : التعليمية، فقد عرفت علي أنهاأما التقنيات       

في تصميم عملية التعليم، والتعلم، وتنفيذها، وتقويمها، في ضوء أهداف 
محددة تقوم أساسًا علي نتائج البحوث في مجاالت المعرفة الميتلفة، 
وتستيدم جميع المواد المتاحة البشرية،وغير البشرية، للوصول الي تعليم 

 (23(.)وكفاية أبهر فاعلية
 

يحتا  المعلم المستقبلي إلى كهير من االمكانات والتقنيات للبيام 
بدوره كاماًل، في كل الجوان  التي أسلفنا ذكرها، من أدوات، وأجه ة، ومواد، 
ومعامل، وكل ما قد تتطلبه العملية التعليمية من متطلبات مادية أو مالية 

 .أو بشرية
ل العملية التعليمية لدى المعلم توفير اإلمكانات والتقنيا      ت يسه 

المستقبلي، ويجعله يتفانى في أداء مهامه، بطريقه فعاله وسهلة، ال تهدر 
                                     

دمحم محمود الحيلة ، تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق ، عمان ، مطبعة كلية العلوم ،  (1)
 95م ، ص 1998الطبعة األولي ، 
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وقتًا، وال تبدد مااًل، بل ،وفي ذات الوقت، تساعد المتعلم كهيرًا في 
اإلستيعاب والتطبي  األمهل للمحتوى الدراسي، داخل وخار  أسوار 

 .المدرسة
معلم المستقبلي على اإلستيدام الصحيل للكم المتاح من ان تدري  ال     

اإلمكانات والتقنيات، ومعرفتها، واإللمام بمحتواها، يساعد المعلم المستقبلي 
بهيرا في التجويد، وفي اإلبداس، وفي تطوير ذاته، وفي المواببة المطلوبة 
لذي لما يجري من حوله، والشك أن المستفيد الرئيت من ذلك هو المتعلم، ا

للمعلم المستقبلي في ذلك، ومن رم المجتمع، الذي  يقوم بعملية المشاركة
 :يحصل على ناتج عملية تعليمية ممي ة، تتصف با

 .ديمومة أرر التعليم في ذهن المتعلم .1
 .إرارة إهتمام المتعلمين وجذبهم نحو المادة الدراسية .2
 .الميتلفة إبساب المتعلم مهارات جديدة تتعل  بجوان  حياته .3
 .    مساعدة المتعلم في تلقي تدري  متقدم في الوسائ  التعليمية .4
يقودنا الحديث عن االمكانات والتقنيات الي الدخول في عالم     

التكنولوجيا، التي أصبحت تتردد علي كل لسان، وتنتشر وتتمرك  في كل 
ت كلمة جوان  حياتنا ، فما من حدث جديد، او ابتشاف  حديث، اال وكان

قد يتبادر الي الذهن ان كلمة تكنولوجيا تتعل  . تكنولوجيا خلف ذلك 
وقد . باالجه ة واستيداماتها،اال ان ذلك ال يعني اال ج ءا يسيرا من التعري 

 : اشار حسن شحاتة في هذا المضمار الي أن  
التكنولوجيا ليست هدفا في حد ذاتها ،ولكنها وسيلة التقدم في هذا )
ي تقدمت فيه وسائل االنتا  بقف ات يصع  علي الدول النامية العصر،الذ
والتكنولوجيا تعرف بانها مجموس المعارف والمهارات،التي تمكن . اللحاق بها

المجتمع بافراده ذاتيا من انتا  السلع واليدمات ،وقد تدخل بعض الآلالت 
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وعلم معرفة كي ؟أ:وهي في  بارة موج ة .باعتبارها ج ءًا من التكنولوجيا
وهذا التعري  .أصول الصناعة ،حيث التعني معرفة كياية التشغيل فق 

جان  معرفي يتمهل في المعلومات والمعارف :يتضمن ما يلي
  (24)(.المتاحة،وجان  بشري يتضمن المهارة

تتطور التكنولوجيا بطريقة مستمرة ،فهي تتعل  بحياة االنسان ،فكل 
االنسان الي االحسن دائما في  تطور يقود الي تطور اخر ، طالما يتطلع

سبيل ارضاء طموحاته ورةباته المتجددة علي الدوام ، يعني ذلك ان 
التكنولوجيا تقود دعوة ل يادة المعرفة  وللتطور الحتمي، مواببة للتغير 
 .    المتسارس الذي يساعد كهيرا في تحفي  الفكر االنساني لالبتكار واالبداس 

تتابع الي األمام، صار من الضروري حدوث رورة نتيجة لهذا القف  الم    
 في
  

 مجال ابتشاف واستحداث األجه ة والوسائ  ، لتواب  الهورة المعرفية غير
المسبوقة، وبذلك يصبل أمر التعامل مع مهل هذة األجه ة والوسائ  ، 

 . وكياية استيدامها، من األهمية بمكان 
أ من تركيبة المجتمع الذي يعيش بما أن  المعلم المستقبلي ج ء ال يتج     

فيه ، وأحد أهم الركائ  في انطالقته الي األمام ، يصبل امر تأهيله وتدريبه 
في مجال التكنولوجيا، واقعا مل ما لكل القائمين علي شمون التعليم والتربية 

 . 
أن المعلم المستقبلي التكنولوجي ، الذي يمتلك من اإلمكانات ما 

ن نةيره في نةام التعليم التقليدي ، ذلك الذي يحدد يجعله ييتلف كهيرا ع
                                     

 سن شحاته ، مداخل هلي تعليم المستقبل ، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية ، الطبعة  (1)
 111م ، ص 2114األولي ، 
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مهمة المعلم فق  ، في توصيل المادة الدراسية للمتعلم عن طري  التلقين 
لكن المعلم المستقبلي التكنولوجي، له من المهام التي تجعل منه . والتكرار 

فريقا من المعلمين ، يستطيع أن يقوم بعدة أدوار حس  تعدد األنشطة 
 . مية التي يؤديها التعلي
 : اورد فهيم مصطفى في ذلك  
عندما يقوم المعلم باستيدام الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم  *.

بأسالي  مكملة لعمله التعليمي داخل غرفة الدراسة ، فان دوره 
سينحصر في التيطي  واعداد خطة زمنية الستيدام المواد التعليمية 

فيمكن أن نقول ان دور المعلم في هذه . وتشغيل األجه ة المرافقة 
 . الحالة يكون بمهابة مدير للتعليم وكمستشار وكموجه 

فان  Hard Wareوعندما يقوم المعلم باستيدام الآلالت التعليمية  *.
 . دوره ينحصر كموجه ومرشد ومدير 

واذا كانت المدرسة التي يعمل المعلم بها تحتوي علي مرك  للوسائ   *.
ة فان المعلم يصبل المسمول عن المرك ، ويكون دوره التعليمي

األشراف علي مجموعات الطالب الذين يستيدمون المرك  خالل 
فترات زمنية مجددة مسبقا لكي يساعدهم علي تحقي  أهدافهم 

أي أن دور المعلم في هذه الحاالت يكون كمنس  . التعليمية 
 . وكمرشد

 العملية التعليمية التي تتطل وفي حالة استيدام الحاس  اآللي في  *.
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اإلستيدام الفردي للطالب حس  مستوياتهم وقدراتهم وسرعاتهم ، فان دور 
المعلم ينحصر في تقديم احتياجاتهم التعليمية وت ويدهم باالرشادات 

  (25)(.الضرورية وقت الحاجة اليها
 

     المــعلـم المستـقبـلي االلكتــروني
ي الكترونيا اذا استيدم الوسائ  اإللكترونية في يصبل المعلم المستقبل     

 : ويعر ف دمحم جهاد جمل، التعليم اإللكتروني بأنه. عملية التدريت 
ذلك النوس من التعليم الذي يعتمد علي استيدام الوسائ  اإللكترونية )     

في االتصال بين المعلمين والمتعلمين وبين المتعلمين والمؤسسة التعليمية 
، وهنال مصطلحات كهيرة تستيدم بالتبادل مع هذا المصطلل برمتها 
 Online Education ,Web based Education:منها

,Electronic Education (26)(.وغيرها من المصطلحات  
في فترة العشرة سنوات األخيرة من القرن الميالدي الساب  ، 

االبتشافات  تصاعدت موجات متتابعة من المعارف المتدفقة ، التي واببتها
المتعددة لوسائ  تكنولوجية حديهة ، ساعدت كهيرا في حفةها، و بهها، و 

متيطية بذلك كل العببات . توصيلها، الي الجهات المستفيدة بسهولة ويسر
والمعوقات الحسية وغير الحسية ، جغرافية كانت ام طبيعية ، كان لها 

العالم يشب ه  الفضل في رب  المجتمعات مع بعضها البعض ، حتى أصبل
قرية : )بالوطن الواحد ، بل سار الي أبعد من ذلك فأطل  عليه تعبير

يبدو لي أنه أصبل اآلن أسرة واحدة ، يتداخل بعضها مع ( . صغيرة واحدة
البعض ، فيتأرر يمينها بشمالها ، وفوقها بتحتها، وهكذا تساوت األمور 

                                     

 124فهيم مصطفي ، مدرسة المستقبل ومجاالت التعليم عن بعد ، مرجع سابق ،  (1)

 . 358دمحم جهاد جمل وآخر ، مدرسة المستقبل ، مرجع سابق ،  (2)
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للتربية علي نطاق وتشابهت ، فأصبل أمر التربية صعبا، فبدل أن نيط  
األسرة في القرية ، أو علي مستوى المنطقة أو علي مستوى القطر ، أو 
علي مستوى القارة ، ازداد الع ء علينا، فصرنا نتعهد أمور تربيتنا علي 

تبنته أشباح العولمة الجائرة، والتيارات ! مستوى العالم ، فيا له من ع ء 
 . الجارفة، لبيم ومهل ورقافات األمم

هنا تبدأ مهمة المعلم المستقبلي الصعبة ، التي يج  ان ينم من 
اعداده لها اإلعداد الكامل ، وتفرد له المساحات واألمكانات الالزمة ليتدرب 
تدريبا سليمًا، في كل ما يتعل  بالجان  التربوي والتعليمي ، الكترونيا ، 

معارف ونعني بذلك صقل مهاراته ، بالتركي  علي مساعدته في امتالل ال
العامة والياصة، ومن رم كياية التعامل واالستيدام األمهل للوسائ  
االلكترونية المتاحة ، وبذلك تتاح له الفرصة في التطبي  السليم لمعارفه ، 

 . مع اتاحة الفرصة له لفبداس واالبتكار
 

 :الحـاســب اآللــي
يهة يعتبر الحاس  اآللي من أهم وأنفع الوسائ  العلكترونية الحد

المستيدمة في مجال التعليم ، وذلك باعتباره جهازا متعدد االستيدامات 
وأسهلها تناوال من قبل المستيدم، كما له اسهامات كبيرة في تفعيل وتجويد 

 .  دور المعلم المستقبلي اإللكتروني
الستيدام الحاس  اآللي في مجال التعليم ، هنالك متطلبات خاصة     

م توافرها في المستيدم للجهاز، وهو المعلم المستقبلي اجرائية وفنية، يتحت
اذ ان الحاس  اآللي وسيلة يمكن استيدامها في التعليم . والمتعلم 

التفاعلي، الذي يضفي علي العملية التعليمية صفة الجذب واالمتاس ، ذلك 
بما تضيفه هذه الممارسة ، من نقاش وحوار ، وأخذ وعطاء ، وسؤال  بين 
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تقبلي والمتعلمين ، عالوة علي حفر المواد الدراسية، وامكانية المعلم المس
الرجوس اليها عند الطل  ، وامكانية بهها الي الجهات ذات الصلة ، وغيرذلك 
من االستيدامات المتعددة وخاصة مواقع االنترنت ال اخرة بالكهير المهير ، 
،وذلك اضافة لذلك فأن المستيدم يجد من البرامج ما قد يقرب الماضي 
يستفيد . بتجسيده واقعا مرئيا، مهل الصور والرسومات والتماريل واليرائ 

المتعلمون كهيرا من الم ايا االستيدامية المتوفرة في جهاز الحاس  اآللي ، 
   مهل التكبير والتصغير ، 

والعرض، للمادة الدراسية من جوان  متعددة ، والتقري  والتبعيد والتصوير 
در  ، ويةهر ذلك جليا في المواد العلمية مهل مادة حس  ما يتطلبه ال

األحياء ، حيث يمكن تكبير األج اء الصغيرة، التي ال ترى بالعين المجردة ، 
ينطب  مهل . وإبرازها بكامل مكوناتها أمام المتعلم من غير أية معاناة تذكر 

هذا المشهد علي كهير من المواد الدراسية فيما يتعل  بها من قراءة ، 
يتم عرض كل . وكتابة ، وتجارب ، ووسائل ، وتشريل ، وتفكيك، وتركي  

ذلك في أوضاس ميتلفة وجاذبة ، ومناسبة ، وموافقة بنسبة عالية لكل 
 . المتعلمين، مرا ية  للفروق الفردية بينهم 

 

 :ممـيزات استخـدام الحاسـب اآللي في مجـال التعليـم 
ن الييارات التعليمية والتقنية التي يتمي  بقدرته على تقديم العديد م * 

 . ال تستطيع باقي الوسائل التعليمية التقليدية أداءها
للحاس  اآللي قدرات كبيرة وهائلة في التعليم والتعلم ، حيث يلع   *

 أدوارًا متعددة
 
 : مهل
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بونه  لة تعليمية ، ومعلما ، ومتعلما ، وذلك نةرًا لتوافر البرمجة التي )
إعادة تي ين المعلومات ، والتفاعل بينه وبين األطراف التي تسمل بتي ين و 

 ( .تستيدمه

ومع ظهور اإلنترنت ، فقد بدأ العاملون في التعليم الجامعي ، 
االستعانة بيواص الحاس  اآللي إلرراء العملية التعليمية ، عبر مصادر 

يانات ، المعلومات المتعددة مهل الكت  اإللكترونية ، والدوريات ، وقواعد الب
نابيك عن أهمية البريد . والموسوعات ، والمواقع التعليمية األخرى 

اإللكتروني الذي يعد من تطبيقات اإلنترنت ، والمجموعات اإلخبارية، ونقل 
وللحاس  اآللي ممهال في  العنترنت . الملفات ، وغير ذلك من الفوائد 

لمعلومات ، وزيادة م ايا عديدة في التعليم الجامعي ، منها توفير مصادر ا
الحصيلة الهقافية لدى المتعلم ، ودعم المقررات الدراسية ، وسرعة 
الحصول على المعلومة ، وتوافر عنصر اإلرارة والتشوي  ، وتوافر المرونة 

 .    في التعلم ، ودعم مبدأ التعلم الذاتي 
 :      ومن المميزات أيضا

 . توفير المعلومات بسرعة هائلة  *
 .  المعلومات وعرضها بشكل منطقي تي ين  *

 . توفير الوقت والجهد  *

السماح للمتعلم بالتفاعل معه عن طري  توفير التغذية الراجعة  *
 . 

 . التعامل مع المستويات الميتلفة للمتعلمين *

توفير العديد من التطبيقات التعليمية ، مهل برامج الرسم  *
 . والتصميم 

حتوائه على الصوت والصورة في توفير عنصر التشوي  ، ال *



 

731 
 

 .  ن واحد 

 .تشجيع التواصل بين المتعلمين  *
 . توفير بيمة اجتما ية محف ة داخل الصف  *
 

 

 أنواع استخدامات الحاسب اآللي في التعليم
   

 :التعليم بمساعدة الحاس  اآللي .1
يعتبر من أهم االستيدامات  في التعليم ، حيث يأخذ الحاس  اآللي  *

 . تعليم في حين يأخذ المتعلم دور التعلمدور ال

 :ويتيذ هذا االستيدام عدة أشكال لعرض المادة التعليمية ، منها *
التكرار ، والتدري  ، والممارسة ، والشرح واإللقاء ، والمناقشة ) *

 (. والحوار، والمحاباة، واأللعاب التعليمية ، وحل المشكالت

 : ي العملية التعليمية من حيثيلع  الحاس  اآللي دورًا كبيرًا ف *
يضفي عليها حيوية وبعدًا تقنيًا جديدًا ، يناى بها عن  .أ 

 .األسلوب التقليدي المتبع في التعليم
يعمل على مساعدة المعلمين والمتعلمين في تسهيل مسار  .ب

 .العملية التعليمية 
يساعد في حل المشكالت التعليمية التي قد تواجه المعلمين   .جا

 .متعلمينوال
 . يعمل على خل  بيمة ممارلة ، لحد كبير ، للبيمة التعليمية 

 
  :التعليم المدار بالحاس  اآللي .2
يستيدم الحاس  اآللي في هذا المجال في البيام ببعض األعمال  *
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 : اإلدارية الروتينية ، التي تي 

اد المقررات الدراسية ، وأمور المتعلمين ، واإلرشاد األباديمي ، وإعد
اضافة الي توفير . االختبارات وتصحيحها ، وتنةيم العملية التعليمية 

 .الجهد والوقت فيما يواجه األدارة والمعلمين من ممارسات تعليمية 
   :الحاس  اآللي كوسيلة تعليمية .3

 : يستيدم الحاس  اآللي ا هنا ا كوسيلة فعالة في التعليم ، من خالل *

 .عملية التدريت * 
 . تمارين وأسملة التقويم واألختبارات حل ال- 

 .المناقشة والحوار بين المعلم والمتعلم  *  
 .التفاعل والتشوي  للمتعلم - 

 . توفير فرصة التعلم من خالل اللع   *  
 . توضل الكهير من المفابيم والعمليات الصعبة *  

 
 : م ايا استيدام الحاس  اآللي كوسيلة تعليمية

 . للمتعلم بشكل سريع ، ويعرضها بطرق ميتلفة يوفر المعلومات *
 . يعمل على التفاعل مع المتعلم ، ويسمل بالتغذية الراجعة *

 . يعمل على تحقي  مراعاة الفروق الفردية *

 .يعمل على توفير خبرة تعليمية مناسبة للمتعلمين *
 .يسهم في إعطاء المتعلم الهقة بالنفت لمواصلة التعلم *
اد بيمات تعليمية مناسبة للمتعلمين ، تحف هم على يعمل على إيج *

 .اإلستكشاف  ومواصلة التعلم 
يعمل على توفير اليبرات التعليمية وفرص التعلم ، عن طري   *

 . المحاباة والتقليد 
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 . يعمل على توفير خيارات متعددة من األنشطة التعليمية للمتعلمين  *

بمهام تحليلية ، وحل يعمل على تدري  المتعلمين على البيام  *
 . المسائل الصعبة 

 
 

  
 من الحاسا  اآلليالمعلم المستقبلي ستفاادة ا

ال يمكن للحاس  اآللي أن يعمل منفردًا في التعليم بدون دعم 
 :ومساندة من المعلم ، فهو الذي

 . يقرر حجم ونوس استيدام الحاس  اآللي في التعليم - 

 .  ييتار البرامج التعليمية للمتعلم- 

 . يعقد حلقات النقاش والحوار التي تجري عبر الحاس  اآللي - 

ولعل الدور الذي يحتا  إلى مهارات عديدة من المعلم ، قد ال يتوافر  *
 : لدى الكهير من المعلمين ، مما يتطل 

تدريبهم على اإلستيدامات المتعددة للحاس  اآللي في التعليم  - 
 . 

دة منها في تحسين عمليات التعليم تدريبهم على كياية االستفا - 
 .والتعلم

رغم هذة المحاسن التي ذكرناها في األسطر السابقة ، للحاس  اآللي 
، اال أننا نرى أن التربويين قد بالغوا في االطراء والتقدير لبيمة الحاس  
اآللي ، واالنترنت في مدارسهم ، وذلك بما قد نما الي علمهم بانها ستكون 

ل في تحديث  التعليم ، وأنها ستجعلهم ، وحس  رةباتهم ، ادوات المستقب
يةهرون بمةهر معاصر يواب  اخر المستجدات في حقل التعليم ، وعلي 
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ذلك استعاضوا بالحاس  الآللي واألجه ة والمعدات ، بديال عن الكت  
المدرسية ، اال البعض منهم ، وتم استيدام هذة األجه ة   بنفت طريقة 

متناسين أن األهم من ذلك ، هو طرق باب . كت استيدام هذه ال
 التكنولوجيا ، الذي يعول الجميع عليه ، من تربويين وأولياء أمور

وأفراد مجتمعات، الذين يتطلعون كهيرًا، في سبيل الحصول علي تعليم أفضل 
يتم ذلك بتطبي  األست والمعاني الواردة في مفهوم . لفجيال القادمة

رقنا اليه سابقا ، مع اإلهتمام األمهل بتدري  المعلم التكنولوجيا، الذي تط
المستقبلي، علي تصميم البرامج التعليمية تصميما يتماشي مع المستجدات 
العصرية من مادة دراسية مواببة ، وطريقة توصيل تلك المادة الدراسية الي 
المتعلمين،المشاركين فعليا في تنفيذها ، عبر مهل هذه الوسائ   ذات 

ات الفع الة ،والعمل علي تدري  المعلم المستقبلي في كياية التقني
إستيدامها ، والتعامل معها، ومعرفة مكوناتها األساسية، التي تساعده 

 .بهيرا في عملية األداء المطلوب منه ومن المتعلمين في ذات الوقت
لقد أتاحت شبكة األنترنت للمتعلمين الكهير من المعارف غير تلك     

ي المحتوي الدراسى ، عليه فقد أصبحت الفرصة متاحة المضمنه ف
للمتعلمين لفتصال مباشرة بأحدث مصادر المعلومات المتعلقة بأي موضوس 
يريدونه ، أي أنه يمكن للشي  الذي يريد أن يعرف الم يد عن أمر ما 
اليوم أن يستفيد من اليبرات التي ترتقي الي مستويات عالمية ، وأن يتابعه 

إنه ال يمكن للغالبية العةمى . تمكنه من المستوى الذي يريده حتى يبل  
من المعلمين المستقبليين ، ورغم التدري  الذي تلقوه ، أن يواببوا، بأي 
شكل من األشكال ، كم المعلومات الذي يرغ  المتعلمون بتلبيه من 

 . المصادر التي ييتارونها بأنفسهم 
 :  ب وف . اورد راسل ل    
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ال يقل تنوس الفعاليات واألنشطة العديدة المهيرة لعهتمام )           
والمتاحة لجميع المتعلمين أهمية عن ذلك ، حيث يتعارض هذا التنوس الي 
حد كبير مع الراليا المحدودة التي تقدمها بضع مواد اختارها عدد من 
التربويين المجهولين ، واعتبروا أنها تشكل محور تركي  مناس   لجميع 

وبالمقارنة مع غنى التنوس الذي تقدمه شبكة اإلنترنت ، واألقراص . ب الطال
، وما تطرحه وتستضيفه وسائل اإلعالم األخرى ، DVDو CDالمدمجة 

وال يمكن ألي . يبدو عالم الهقافة التقليدي مجدبا وغامضا وغير متراب  
 شي  جرب متعة اإلبحار في شبكة

ت الكتاب الجافة أو الي المهام األنترنت، أن يعاود الرجوس الي صفحا 
الصاية المملة ، من دون أن يدرل مدى اإلرارة التي انطوت عليها تجربته 

  (27)(.في عالم اإلنترنت مقارنة بها
لقد أصبحت النةرة لعملية التعليم والتربية تتسم بالكهير المستجد ، لذا      

ف اختالفا كبيرا أصبل دور المدرسة المستقبلية والمعلم المستقبلي ، ييتل
عن الدور التقليدي السائد اآلن ، وقد صار ل اما علي التربويين ان يتصفوا 
بصفة التطلع الي مستقبل سيأتي بالكهير المتوقع وغير المتوقع ، والعمل 

 علي التنصل من السمات التقليدية المورورة ، 

                                     

ف وآخر ، توجيه التعليم رأسا   على عقب ، بيروت ، الدار العربية للعلوم الكو . راسل ل  (1)
 .54م ، ص 2119ناشرون ، الطبعة األولي ، 
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 خــاتــــمــــــة

 
نا للتعليم المستقبلي ، تعرض السرد من خالل سردنا لمحتويات هذا

ممهال في المدرسة المستقبلية ، والمعلم المستقبلي، والمطلوبات المستقبلية 
في كل ما يي  العملية التعليمية، ب ية  في المواببة الالزمة الضرورية 
للمستجدات العالمية في مضمار التعليم والتربية ، وفيما  قد يؤرر في 

من المباديء األساسية للمجتمع، والبيم المجتمع إيجابا أو سلبا، انطالقا 
المشتقة من ديننا الحني ، ومن عروبتنا مما    يحويانه من قواعد صلبة، 
متعلقة بكل مناش  الحياة اإلنسانية التي يعتبر الفرد فيها خليفة هللا في 
األرض، وفيها من األساسيات التي تدفع باإلنسان الي التشبث بالحياة 

ها كأنه يعيش أبدا، حاضة له علي التطلع والسعي واألنغما  في مناشط
للترقي في دروبها الشائكة،ً في األتجاه اإليجابي دومًا، في سبيل الوصول 
الي هللا، وقد ورد ذلك جليا في كهير من اآليات الكريمة ، واألحاديث النبوية 
، التي ظل األنسان يسترشد بها وهو يسلك سبيل تحسين دروب حياته 

 . وأمنا، ومعرفة وعلمًا نافعار اراء  لتصبل أبث
إن  للممارسات التعليمية المستقبلية أهدافا يعمل التربويون 
الميتصون علي صياغتها،  خذين في اإلعتبار واقع المجتمع األنساني 

انه من المستحسن وقبل . المحلي والقومي والعالمي، في حاضره ومستقبله 
، أن نرجع خطوات الي الوراء اليوض في برمجيات التعليم المستقبلي

ونقرر الهدف األساسي من المؤسسة التعليمية، ونفهمه في ذات الوقت، 
علي أنه عملية تغذية وتنشمة تعني اظهار، واستنبا ، واستيرا  المعلومة 
من المتعلم ايا كان طفال ام فردًا راشدًا، وهذا ما حدث وتناولناه في صفحات 

 . هذا الكتاب 
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أيضا في محتوى هذا الكتاب، أن  التعليم ال يقتصر  ومما تناولناه
علي مرحلة الطفولة فق ، وإنما هو عملية تستمر باستمرار حياة األنسان، 
من الطفولة إلي الكهولة ، يعني ذلك أن  اإلنسان يجد حياته في كل مراحل 

  ويمكننا أن نالحر أيضًا أن  البشرية تناقلت . عمره طال أم قصر
النةامية ، وهي تعتبر فترة طويلة، تشكلت، وجود المدار  تارييها قبل 

ًً بعصور ما قبل التأريأ،  وتباينت، وتطورت ، فيها رقافات العالم بأرره، بدًأ
هذا وقد . مرورا بالعوالم القديمة ، وعصر النهضة، ومطلع العصر الحديث

 عاشت الغالبية العةمى من البشرية أرناء هذه الحببة في مجتمعات رياية
 . وقبائلية ، كان ينير  األطفال فيها ليصبحوا أعضاء عاملين فيها 

تطرقنا أيضًا الي أن   نةام  التعليم التقليدي يرك  دائما علي 
التدريت ، ويتيذ من المعلم محورًا في العملية التعليمية ، بينما ال يعير 

أساسيًا، عملية التعلم انتباهًا، والتي يجعل منها التعليم المستقبلي هدفا 
وذلك باتياذ المتعلم محورًا لعملية التعليم ، فيصبل هدف التعليم هو التعلم 

 . وليت التدريت 
إن  التعلم الذاتي هواألبقى أررا، وأبهر فائدة للمتعلم ، إذا ما قارنا ذلك 
بالتعليم التقليدي النةامي الذي نتداوله في مؤسساتنا التعليمية ، لذلك 

لكافية بين  صفحات هذا الكتاب ، واتيذناه من أنجع أفردنا له المساحة ا
السبل التعليمية التي يعول عليها كهيرًا في التعليم المستقبلي ، فهو نم  
التعليم الذي يعطي المتعلم حريته  وحقه الديمقراطي، في كياية إختيار 
نو ية وكياية تعلمه، ويتيل له مجاالت أوسع في تناول المواد الدراسية ، 

 . ناقشة ، والحوار ، والوصول الي الحبيقة العلمية التي يتطلع اليها والم
إننا نتطلع الي تعليم مستقبلي يفي باحتياجاتنا الشيصية والمجتمعية 
، ويفسل المجال واسعا أمام أجيالنا القادمة في جوان  حيواتها المتعددة، 
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والرةبات ، التي تشمل المعرفة والمعلوماتية العامة والميتصة ، والميول 
الي جان  الحياة المهارية المشبعة بالتقنية وسبل التكنولوجيا المتجددة ، 

 .  بماتتضمنه من برمجيات ووسائ  ميتلفة 
فيما يلي بعضًا من  راء علماء تربويين ساهموا مساهمات فاعلة ، 
في حقل التعليم المستقبلي ، وأبلوا بالء العارفين ، مما ساعد كهيرا في 

 : واعد التعليم، وتعديل مساره والترقي به ارساء  ق
 
 :  أوال
التعليم بالنسبة الي  يعني إخرا  المعلومات الموجودة أساسا في عقل "

ذلك أنني ال أدر  عملية وضع معلومات غير موجودة تحت ... الطال  
 " مسمى التعليم، بل هي باألحرى عملية تدخل 

 موريل سبارل  
 : رانياً 
ر التحصيل العلمي والتمل  فوريًا مهل الموت،اال أنهما أشد قد اليكون تأري"

 . أررًا في المدى الطويل
 مارل توين 

 
 :رالها

إن  التعليم أمر يستح  اإلعجاب، لكن تذكروا من وقت آلخر أنه اليمكن 
 ." تعليم ما هو مهم في الحياة 

 اوسكار وايلد 
 :رابعا
  ."إن  هدف التعليم هو التعلم وليت التدريت"
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  ب وف . راسل ل
 :خامساًا 

ال شيء يهير انذهالي في التعليم مهل كم الجهل الذي يتسب  التعليم "
 ."     بترابمه في هيمة حقائ  جامدة

 هنري بروكت  دام  
 :سادساً 
يوطد التعليم الحبيقي الالمساواة علي صعيد التفرد،والنجاح                                   "

بة،والعبقرية،ذلك أن الالمساواة ال تعني القدرة المتوسطة، أو والمجد،والموب
 ." التفوق الفردي،وال اليضوس للمعايير،وانما هي مبيا  العالم ككل

 
 شيلين   . فيليكت اي

 
 

 :سابعاً 
لقد كبرنا ونحن مصابون بالتيمة من اإلعالنات المستمرة عن العصور "

نعد قادرين علي تميي  الحبيقي الجديدة والبدايات الجديدة،لدرجة أننا لم 
بيد أن  العصر الجديد قاب قوسين أو أدنى بالفعل . منها عندما تصل أخيراً 

 ." واما العصور القديمة ففي طريقها الى التالشي بسرعة ملحوظة 
 

 لي لي غيل   
 

 :رامنا
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ال يوجد، باعتقادي، نقطة في فلسفة التعليم التقدمي أهم من تركي ه علي " 
شاركة المتعلم في صياغة األهداف التي توجه أنشطته في عملية أهمية م

التعلم ، مهلما ال يوجد خلل في التعليم التقليدي أخطر من فشله في تأمين 
 ."  تعاون فعال يسهم من خالله الطال  في بناء األهداف من دراسته
 جون دوي 

 
 :تاسعاً 
تي االستدامة مدرسول هم أشياص تمكنوا من التأقلم مع نةام فكري ذا"

أرساه جدودهم، وان كنت من أولمك الذين يتمي ون بأنهم أبهر تفردًا 
واندفاعًا من اآلخرين، فسيتم تشجيعك علي مغادرة المدرسة، وإيجاد طرائ  
. أخرى لتعليم نفسك، بمعنى أن تضفي بعدًا رقافيا علي أحكامك الياصة بك

ن للقولبة والنمذجة بما أما الباقون، فيج  أن يتذكروا دوما  أنهم ييضعو
 ." يالئم احتياجات هذا المجتمع المحددة وضيقة األف 

 دوريت ليسن   
 

 :عاشراً 
إن  الهدف الرئيسي من التعليم يج  أن يكون تشمة رجال ونساء قادرين "

علي فعل أشياء جديدة، وليت اإلبتفاء بما فعلته األجيال السابقة، تنشمة 
ومبتكرين بمقدورهم نقد وتميي  كل ما يقدم رجال ونساء مبدعين ومكتشفين 

 ."   اليهم ورفضه
 جان بياجيه  

 :أحد عشر
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اذا ما تجرأت علي ذكر حبيقة أهم قواعد التعليم وأبهرها أهمية، سأقول "
 ."  انها ليست توفير الوقت بقدر ما هي تبديده

 جان جال روسو 
 :ارناء عشر

قة بهم مع ن عاتهم وقدراتهم، لو تالءم تعليم األطفال والدراسات المتعل" 
 ."  ألصبل العديد منهم أعضاء نافعين في المجتمع

 صامويل ريتشاردسون  
 

 :رالرة عشر
التعليم هو الوسيلة إلبراز كوامن اإلنسان، والمساعدة التي نتلقاها من " 

وما يتم تعلمه بهذه . اآلخرين  لية بحتة مقارنة بابتشاف الفطرة فينا
 ."  ره باقالطريقة ممتع وأر

 رالف والدو ايمرسون 
 
 

 : اربعة عشر
أجمل ما في ابداعات الطفل هو أخطااله، فعمله رائع بقدر ما يحفل به من 
األخطاء الفردية وممل وبعيد عن سماته الشيصية بقدر ما ي يل المعلم من 

 ."  أخطائه
 فران  سي يك 

 :خمسة عشر
يعتمد علي التعليم الذي إن  القاعدة التي يتبعها كل إنسان ليست بأن " 

بيأه له انسان  خر، وال حتى بأن يواف  عليه، بل بأن يكافل لرالية 
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ان  اله يمة تكمن . األشياء علي حبيقتها وأن يكون هو نفسه علي طبيعته
 ." في االستسالم

 وودرو ويسلون   
 :ستة عشر

في وسعي أن أربت في أي وقت أن  التعليم الذي نلته حاول أن يجعل " 
وكم ألوم معلمي  علي الضرر الذي . ني شيصا غير الذي أنا عليه اآلنم

بانوا  سيلحقونه بي، وأطالبهم بأن يردوا الي  الشي  الذي أصبحت عليه 
 ." وألنهم عاج ون عن ذلك فسوف ألومهم وأه أ بهم أمام العالم كله. اآلن

 
 فران  كافكا 

 
أن يحصل علي مبتغاه نسأل هللا العةيم، أن يوف  القاريء الكريم في 

أو بعضًا  منه ، من بين طيات هذا الكتاب، وأن يوفقنا نحن أبناء السودان 
الغالي ، لما فيه اليير، وأن يسدد خطانا، أمة ، ومسمولين تربويين ، 
 . وميتصين ، وتنفيذ يين، في العبور نحو تعليم أفضل يرضي هللا والوطن
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 مفهوم التعليم المفتوح -
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 نشأة التعليم المفتوح وتطورئ -

 خصائص التعليم المفتوح -

 مينات التعليم المفتوح -

 المشكالت التي تواجه التعليم المفتوح -
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 المقدمة
على جميع  كبيرالرير األ ات كان لها بعدة رور  إن مرور العالم      

ة؛ مييعلالعلمية والت واالجتما ية ،والسياسية ،مجاالت الحياة االقتصادية
فى القرن    Industrial Revolutionفكانت الهورة الصنا ية

 الهامن عشر والقرن التاسع عشر، رم جاءت الهورة اإللكترونية

Electronic  Revolution قرن العشرين فى الهمانينات من ال
، Computers التي أدت إلى تطور صناعة الحاسبات اآللية

، Satellites  ، واألقمار الصنا ية  CD- ROMs والبرمجيات
 Information المعلومات  بتقنيات عرفوظهر ما 

Technology والتى تعنى الحصول على المعلومات بصورها
عند اتياذ القرارات،  الميتلفة ومعالجتها وتي ينها واستعادتها وتوظيفها

 لتقنياتوتوجد عدة أشكال . وتوزيعها بواسطة أجه ة تعمل إلكترونيا
االتصال باألقمار الصنا ية، وشبكات الهاتف الرقمية،  :المعلومات منها

وأجه ة الحاسوب متعددة الوسائ ، ومؤتمرات الفيديو التفاعلية، 
ويعد ذلك . يةواألقراص المدمجة، وشبكات الحاسوب المحلية والعالم

  .تحوال من العصر الصناعي إلى العصر المعلوماتي أو عصر المعرفة
 

فى نهاية  Wireless Revolution الهورة الالسلكيةبدأت        
 / القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين حيث كان الهاتف الجوال

 Wireless ، واألجه ة الالسلكيةMobile Telephone المتحرل

Devices   مما التى انتشرت بسرعة فائقة وبأعداد كبيرة فى العالم أجمع
لقد كان  .أببر مؤشر على أهمية الهورة الالسلكية ودورها فى الحياةيعتبر 

العملية الحياة كلها ومن ضمنها لتلك الهورات الهالث تأريرا كبيرا على 
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على الحفر  التربوية، فلم يعد النموذ  التقليدي فى التعليم الذى يعتمد
والتلقين واالعتماد على المعلم كمحور للعملية التعليمية والكتاب كمصدر 
أساسي للمعرفة مع المعلم هو النموذ  المناس ، بل كان للهورة الصنا ية 
والتطور التقني الذى الزمها الفضل فى ميالد نموذ  جديد هو التعلم عن 

لكترونية رة اال ، وكان للهو  Distance Learning (dLearning)بعد
فى الهمانينات الفضل فى استيدام الحاسبات وشبكات االتصال المحلية 

 Electronicوالعالمية فى التعليم فةهر نموذ  التعلم اإللكتروني

Learning (eLearning)   وجها  المفتوحالذى ساعد فى جعل التعلم
لعملية وهذه التقنيات الحديهة وسرعة تطورها جاولت الوجه أمرا ممكنا، 

التعليمية من المرك ية الى الال مرك ية التي انتهجها التعليم المفتوح 
 (.5002عصام )
 

بهذا  يعد التعليم المفتوح من بين المجاالت أو األنما  الجديدة  
للتعليم الجامعي والتي تساعد الجامعة على خدمة مجتمعها وقد انتشر نةام 

ام للتعليم عن بعد، حيث رأت فيه التعليم المفتوح في السنوات األخيرة كنة
الدول المتقدمة والنامية والمنةمات الدولية أحدث أسلوب عصري يراعي 

عج ت عنها الممارسة العديد من االعتبارات ويحل كهيرًا من المشابل التي 
الوجابية بل من حيث توفير فرص التعليم دون قيود اجتما ية أو زمانية 

طلبات خاصة عدا الرةبة الكاملة من الدار  أو جغرافية أو اقتصادية أو مت
 .لتعليم الجامعيل في اتاحة الفرصنجحت (. 5002ابو غري  )

 
تعليم المفتوح صيغة تعليمية جديدة تطل  على مؤسسات التعليم ل

التعليم  عدالةالعالي التي نشأت لتوج  نةاما تعليميا جديدًا يساهم في 
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المرتبطة ًا حدود التعليم التقليدي باعتباره حقا من حقوق اإلنسان، متجاوز 
مستفيدًا من التقدم التكنولوجي في مجال التعليم  بالعوامل ال مانية والمكانية

والعلوم والوسائل الحديهة، ليجعل المادة التعليمية في متناول الطال  حيث 
بان ومتى شاء من خالل وسائل االتصال الحديهة كاإلذاعة والتلفي يون، 

التعليم بأي سب  من األسباب يتيل فرصة رانية لمن فاتهم  فضاًل عن إنه
، وليواب  بالتعليم المستمر التقدم سواء كانت اجتما ية أو اقتصادية

الحديث في تيصصات العاملين دون انقطاس عن العمل، وهوما يؤدي إلى 
تنمية المجتمع، ورفع كفاءة العاملين، وتهبي  المواطنين بتكلفة تقل عن 

 .ليم التقليديتكلفة التع
 

أمام المعلم بشكل واسع إلى انفتاح الفرص  يؤديأن التعليم المفتوح 
ال مانية والمكانية فضاًل عن انه عمل على تغيير والمتعلم بإزالة الحواج  
التي تتمهل في القبول والمكانة واألسلوب واألفكار سمات التعليم المبيم 

المعلم والمتعلم، ليستجي   وذلك إلحداث تغيرات أساسية في العالقة بين
األول من خالل نةم التدريت التربية لحاجات وميول ومكونات الهاني في 

 .إطار المجتمع المحلي وغير المحلي الذي يعيش فيه
 
الفرصة لكل راغ  في مواصلة دراسته العلمية التعليم الفتوح يتيل   

مهنية أو  أو المهنية، سواء كان في دورات قصيرة أو طويلة أو شهادات
دبلومات متوسطة وحتى الشهادات الجامعية وربما بعض برامج الدراسات 
العليا كالدبلومات العليا والماجستير، وال تتطل  المؤسسات التعليمية عادة 
من الدار  في بعض برامج التعليم المفتوح وخاصة التعليم الجامعي إلى 

رنامج تدريبي يتحول درجة علمية مهل الشهادة الهانوية، وقد يلتح  في ب
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بعده إلى برنامج يؤدي إلى درجة جامعية بعد أن يهبت الدار  جدارته 
وجديته فيما بدأ منه، كما قد يلتح  الطال  غير المتفرغ غالبًا ببرنامج 
تعليمي يؤدي إلى درجة منذ البداية إذا اقتنعت المؤسسة التعليمية 

إربات خبرته التعلمية أو  المفتوحة بقدرته على اجتياز قبول أو مقابلة أو
نضجه العلمي، توجد مؤسسات تعليمية كهيرة تهتم بتقديم خدمة التعليم 

، بل تشتر  بلوغ الدار  سن الهاني عشر،  والشاهد في ذلك المفتوح 
 (.5002قطبي )الجامعة البريطانية 

 
 :التعليم المفتوح مفهوم
و تعليم ساب  التعليم عن بعد أسلوب من أسالي  التعليم الذاتي وه 

 Openأدى إلى تع ي  نةام التعليم المفتوح  -للتعليم التقليدي أو المدرسي

Learning   والتعليم المستمرContinuos Learning  وهو يعتبر
تطويرًا لنةام التعليم بالمراسلة والذي يعتبر بدايات التعليم عن بعد والذي 

العالم وانتشر انتشارًا  نما وترعرس في بريطانيا ومستعمراتها وببية بلدان
واسعًا وخاصة بين الحربين العالميتين األولى والهانية وبعدها أيضًا حيث 
طرأ عليه تطور كبير في محتوى المادة الدراسية وتصميمها وطرق تقويمها 
وخاصة بعد التطور الملحوظ في وسائ  التكنولوجيا الحديهة والتي تعتبر 

 .تعليم عن بعدالركائ  األولى في تقدم وتطور ال
وقد جاء كغيره من االتجاهات الحديهة في التربية والتعليم والتي  

عنيت بمواجهة ال يادة الهائلة في حجم المعارف اإلنسانية والتطور العلمي 
 .ودخول التكنولوجيا مجاالت الحياة
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بما أنه أسلوب فعال في توفير فرص التعلم وإرراء اليبرات أمام ) 
يستطيعون االنقطاس عن العمل والتفرغ للتعلم، الذين  العاملين الذين ال

 .(1)(حرموا من التعليم النةامي
 
تتم دائمًا المواجهة بين المعلم والمتعلم في نةام التعليم التقليدي  

وهو ما يعرف بالتعليم الوجاهي ويكون ذلك في قاعات الدر  أو المحاضرة 
لم في وقت  واحد، أما في أو في أي موقع تعليمي يجمع بين المعلم والمتع

نةام التعليم عن بعد فإن الوسائ  السمعية والبصرية أو السمعية البصرية 
مهل الراديو والتلفاز والفيديو والحاس  اآللي، تحل محل المعلم الذي يكون 

 .في الغال  بعيدًا عن المتعلم أرناء العملية التعليمية
 
دي ونةام التعليم عن بعد أما في الفرق ما بين نةام التعليم التقلي 

هو في تنةيم توصيل العلم والمعرفة إلى : )فيقول الدكتور على عهمان
طال  بعيد عن المؤسسة التعليمية ال يستطيع أن يتفرغ لطل  العلم كما 

 .(1)(يستطيع زميله في النةام المدرسي
 
إن نةام التعليم عن بعد مهله مهل نةام التعليم التقليدي هو تعليم  
. مي منةم وليت كما يصفه البعض بأنه تعليم غير نةامي وقد قال منةا

التعليم عن بعد هو نةام تعليمي نةامي ومنةم، يعني إنجاز : )خالد حسنين
العملية التعليمية دون لقاء فعلي بين المعلم والدار ، أي أن تقوم الجهة 

 ضمن( الدار )باعتماد ( …الجامعة، المدرسة، المعلم، )التعليمية 
                                     

 .291بشير عبد الر يم الكلوب، مرجع سابق، ص  (1)

 .291بشير عبد الر يم الكلوب، مرجع سابق، ص  (1)
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ومنحه شهادة في حال نجاحه بالوفاء ( منها  محدد وشرو  خاصة)
أما لماذا قلنا أنه تعليم نةامي ففن الدار  يبقي على صلة . بمتطلباتها

التعليمية، وييضع / مع الجامعة بشكل مستمر عبر مراب ها الدراسية
يت للمتابعة والتقويم المستمرين من قبلها، أما كونه تعليمًا منةمًا ففنه ل

تعليميًا عرضيًا، وإنما هو تعليم هادف للحصول على شهادة بعد استيفاء 
 .(2)(الشرو 
 
يتم نةام التعليم عن بعد والمتعلم في منأى عن المؤسسات التعليمية  

ومن غير احتكال مباشر ومواجهة بينه وبين المعلم أرناء العملية التعليمية 
ت م بالتواجد والجلو  في قاعات إال نادرًا، وبمعنى  خر فإن المتعلم ال يل

الدر  أو المحاضرات إنما تصل إليه المادة الدراسية في موقعه بدل أن 
ويكون ذلك تحت رعاية منةمة أو . يصل هو إلى مكان المادة الدراسية

مؤسسة تعليمية يتم عبرها التسجيل لاللتحاق بنةام الدراسة عن بعد 
  االتصال بشتى أنواعها وتستيدم هذه المنةمات أو المؤسسات وسائ

باعتبار أن االتصال نةام ومن المعروف أن عملية االتصال تتم عبر 
/ 3رسالة عبر قناة اتصال / 2 مرسل/ 1: خطوات معينة تتكون من

مستقبل، تتيللها االستجابة أو التغذية الراجعة وعمليات التشويش ومدى 
نجد . ة السمعصالحية أجه ة التوصيل والوضوح وسالمة البصر مع سالم

في العملية التعليمية نجد أنه كلما تحسن نةام االتصال كلما تحسنت 
أما نحن اآلن فنعيش زمانًا أصبحت فيه عملية االتصال . العملية التعليمية

                                     

م، 2114لمفتو ة، ورقة عمل مايو خالد  سنين، مفهوم التعليم عن بعد، جامعة السودان ا. م (2)
 .1ص 
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عملية تفاعلية في ذات الوقت مهلما يحدث في التعليم اإللكتروني أو التعليم 
 .االفتراضي

 
حس  موقع المتعلم وظروفه وذلك عادة ما يتم اختيار الوسائ   

لتسهيل عملية توصيل المادة الدراسية للمتعلم للتأبد من عملية نجاح 
 .التعليم عن طري  نةام التعليم عن بعد

إن القول بان نةام التعليم عن بعد هو نم  من أنما  التعليم الذاتي  
اعتمادًا قول صحيل إذ أن المتعلم ووف  برامج هذا النم  من التعليم يعتمد 

أساسيًا عل نفسه وبحد أدنى من إشراف المعلم ويمكن القول إن المتعلم 
هو محور العملية التعليمية وليت المعلم كما كان معروفًا في الساب  في 
نةام التعليم التقليدي، ويعتمد المتعلم في ذلك النوس من التعليم على مدى 

ما تقتضيه العملية  استيدامه لوسائ  التقنية المتعددة بكفاءة وبحس 
وتأريييًا نجد أن اإلنسان ولفترات طويلة من تأرييه قبل ظهور . التعليمية

التعليم النةامي والمدار ، يعلم نفسه بنفسه من خالل المالحةة والتقليد 
والممارسة في بيمته وبيته ومن  بائه ومجتمعه اللصي  وغالبًا ما يمتهن 

 .االبن مهنة أبيه
 
لنم  من نةام التعليم كل راغ  في التعليم بغض ينغمت في هذا ا 

النةر عن العمر أو المؤهل الذي يتأهل به في االلتحاق برك  نةام التعليم 
التقليدي والذي يبف عائقًا دون تحقي  طموحات الناجحين من ذوي النس  

 .المنيفضة
وقد أورد أحمد إسماعيل حجي فيما يي  سمات التعليم عن بعد  

 : اآلتي
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االنفصال شبه الدائم بين المعلم والمتعلم طوال عملية التعلم وهو ما / 1)
 .يمي ه عن التعليم التقليدي

تأرير المؤسسة التعليمية في تصميم التعليم تيطيطًا وتنةيمًا وإعدادًا / 2
 .وتقديمًا ودعمًا للمتعلم وهو ما يمي ه عن البرامج الدراسية المستقلة

لتقديم محتوى البرنامج التعليمي، واالهتمام استيدام وسائ  تكنولوجية / 3
بتوفير اتصال تفاعلي وهو ما يمي ه عن االستيدامات األخرى للتكنولوجيا 

 .في التعليم
التباعد شبه المستمر لمجموعة التعلم أو المتعلمين طوال عمليتي / 4

 (.وبذلك فإنهم يتعلمون فرادى ال جماعات. التعليم والتعلم وإن تالقوا عرضاً 
  
اتيذ التعليم عن بعد أسماء كهيرة أطلقت عليه مهل التعليم بالمراسلة،  

المدرسة المن لية، الدراسة المستقلة، التعليم خار  أسوار الجامعة، التعليم 
الذاتي، تعليم الكبار، التعليم غير النةامي، التعليم في الهواء، التعليم 

ها بدياًل لتعبير التعليم المفتوح، وهذه التسمية األخيرة أصبل البعض يطلق
عن بعد ويعبر البعض عن التعليم المفتوح بأنه أحد السياسات التي تمهل 

ومهما كان فإنه . نةام التعليم عن بعد أي أنه يعتبر ممارسة تطبيبية لنةام
يالحر أن هنالك عملية ترادف واختالف وتداخل في التعابير التي تطل  

 .على النةامين من التعليم
  
ة لما أشرنا إليه من تعريفات لنةام التعليم عن بعد فقد ظهرت نسب 

تعريفات كهيرة أخذت حي ًا منذ ظهور هذا النوس من التعليم والذي ستةهر 
 : فيما يلي بعضي من هذه التعريفات. في الصفحات الالحقة من هذا البحث

 :أورد األستاذ ماهر حسن رباح التعاري  اآلتية
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لمحتويات التعليمية بحيث يتحق  الرب  بين نةام توصيل خاص با/ 1)
الدارسين في برنامج عن بعد وبين الموارد والمقومات التعليمية 

Education Resources . 
 (فرغلي)
تقديم التعليم أو التدري  من خالل الوسائل التعليمية اإللكترونية / )2

وبرامج  ويشمل ذلك األقمار الصنا ية والفيديو واألشرطة الصوتية المسجلة
 (الحاسوب

 "USALA"الجمعية األمريكية للتعليم عن بعد 
ذلك النةام الذي يشير إلى الحاالت التي يكون فيها التعلم / )3

Learning  أو التعليمTeaching طبقًا لفسلوب الذي بموجبه يكون ،
 (األستاذ والطال  في منطقتين جغرافيتين ميتلفتين

تعري  مكمل للتعري  " )USDLA"د الجمعية األمريكية للتعليم عن بع
 (الساب 
هو نةام تدريت يرب  المتعلمين بالمصادر التعليمية وهو يوفر / )4

غير )للمتعلمين غير المدربين في الئحة طلبة المؤسسات التعليمية 
 . وهو يع ز الفرص التعليمية للطلبة الحاليين( مداومين

لمصادر المتاحة إن تطبي  التعليم عن بعد عملية تستيدم فيها ا 
 (.وهي عملية تتطور لتستيدم التقنيات الوليدة

 
 مشروس كاليفورنيا للتعليم عن بعد

The California distance learning Project “CDLP” 
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إن التعليم عن بعد نةام موجه أو عملية ترب  المتعلمين بالمصادر / )5
لرئيسية أو البعيدة، ويمكن للتعليم عن بعد أن يكون وسيلة التعلم ا

 .التكميلية
 AT and Tشركة 

إيصال العلم أو التدري  بدرو  تصل إلكترونيًا باستيدام القمر / )6
الصناعي، الفيديو، الصوت، الرسوم والصور، تكنولوجيا الوسائ  المتعددة، 

 (.من على مسافة)واألشكال األخرى للتعلم عن بعد 
 رابطة الواليات المتحدة للتعليم عن بعد 

The United States distance learning Association 

“USDLA” 

التعليم عن بعد هو نةام لتوصيل المواد واإلمكانيات التعليمية للدارسين / )7
في البرامج التعليمية أو التدريبية دون الحاجة إلى مقابلة المدرسين 

(Face to Face.)(1)(المؤلف 
لفستاذ ماهر حسن ( يالتعليم اإللكترون)إضافة لما جاء في كتاب  

رباح من تعاري  فإن هنالك بعض العلماء الذين أدلوا بدلوهم في هذا 
 :المضمار فيما يلي بعضي من تعاريفهم للتعليم عن بعد

التعليم عن بعد عائلة من طرق التعليمات، والتي تمار  فيها / )8
سلوكيات التعليم بصورة منفصلة عن سلوكيات التعلم بما في ذلك التي 
تمار  أمام المتعلم في الةروف العادية ولهذا فاالتصال بين المعلم 
والمتعلم يج  أن يوفر بكل الطرق سواء عن طري  الكلمة المكتوبة أو 

 (الوسائ  اإللكترونية أو الميكانيكية

                                     

-16م، ص 2114ماهر  سن رباح، التعليم اإللكتروني، عمان، دار المناه، للنشر والتوزيع  (1)
17. 
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 مMoore 1993مور 
يحتل المتعلم المكان األول والتعليم عن بعد يؤكد : )ويقول مور أيضاً  

لم وفرديته ولذلك يكون تركي ه على هذا الجان  والصلة بين ذاتيه المتع
المعلم والمتعلم ال تتم مباشرة بل بواسطة وسائل تعليمية سواء كانت 

 .(2)(مسموعة أو مرئية
بافة أشكال الدراسة على كل المستويات والتي ال تتوق  على وجود / )9

لوقت يستفاد األستاذ في قاعة المحاضرات أو في الجوار ولكن في نفت ا
 (منه في التيطي  واإلرشاد واإلشراف

 مHolemberg 1986هولمبر  
أن أهم خصائ  التعليم عن بعد أن المتعلم يكون في معةم الوقت / )11

 (.بعيدًا عن المعلم
 .مRummple & Harry 1982رمبل وهاري 

صاغ كيقان ميتلف اآلراء حول مفهوم التعليم عن بعد في ست / 11
- :نقا 
 .الفصل بين المعلم والطال /  1)
 .تأرير المؤسسة التربوية في تيطي  وتحضير المواد التدريسية/  2
 .المشاركة في أشكال التعليم المصنعة/  3
توفير اتصال م دو  االتجاه يمكن المتعلم من االستفاد من محاورة / 4

 .ومناقشة المؤسسة والمعلم
 .لمعلم والمتعلماستيدام الوسائ  التقنية للتقارب بين ا/  5

                                     
(2) More. M. On Atherory of independent study. In sewort, kegan 8 

hoimberg (eds) distance education international prespectives. 1983. 
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 .(1)(تعليم المتعلمين بوصفهم أفرادًا وليت جماعات/  6
إذ  Industrializationيتضمن جانبًا هامًا وملحوظًا من التصنيع / )12

أن طبيعة هذا التعليم القائم على أعداد كبيرة من العاملين فيه من فمات 
متنوعة ذات تيصصات ميتلفة، تنضوي تحت قطاعات ومراحل تضم 

عدادًا من أخصائي اإلعداد والتصميم واإلنتا  وفني اإلخرا  والمشرفين أ
واإلداريين، باإلضافة إلى إنتا  الوسائ  من مواد مطبوعة وأشرطة تسجيل 

الأ، بكميات ضيمة لتغطية حاجة أعداد كبيرة ..وفيديو وأقراص مبرمجة 
ضع في وهائلة من الطالب كل ذلك يشكل بعدًا صنا يًا يمارل تمامًا الو 

المؤسسات الصنا ية الكبرى التي توسعت وأصبحت تعتمد على تقسيم 
العمل على دوائر ومصانع متيصصة ومتفرعة، رم إعادة تجميعه مرة 

      ( أخرى 
 Petersبيترز 
لنةام التعليم عن بعد جاذبية خاصة لالقتصاديين ذلك أنه نةام / )13

ة وعلى المجتمع مبال  يستيدم أسلوب اإلنتا  الجماعي ويوفر على الدول
ضيمة من جهة كما يوفر فرص التعليم لجميع فمات المجتمع العاملة من 

 (جهة أخرى 
 

 م1987على  يسي 
 (إن من أولويات التعليم عن بعد احترام حرية واستغاللية المتعلمين/ )14

 Danial and Morgiusدانيل ومورغيو  

                                     
(1) Kegan. D. foundation of distance education, London, Croom Helm, 

1986. 
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ا، وهذه الوسائ  يج  أن االستيدام المنةم للوسائ  المطبوعة وغيره/ )15
تكون معدة إعدادًا جيدًا من أجل تجسيد االنفصال بين المتعلمين وتوفير 

 (الدعم للمتعلمين في دراستهم
 مUnesco 1987اليونسكو 
إن نجاح التعليم عن بعد يعتمد على كفاية إمكانياته وأهدافه وطريقته / )16

 (والوسائ  الموجودة
 مRace 1986ريت 
. كتاب التعليم عن بعد وتقنياته في األلاية الهالهة لا أ ولقد جاء في 
 :السيد محمود الربيعي و خرين تعريفات عن مفهوم التعليم عن بعد منها. د
تعليم يقوم على عدم اشترا  الوجود المت امن للدار  مع المعلم في / 17

الموقع نفسه وبهذا يفقد كالهما خبرة التعامل المباشر، ومن هنا تنشأ 
 (.ضرورة إلقامة وسي  بينهما، وللوسائ  هذه جوان  تكنولوجية وتنةيميةال

 م1999فرجاني 
نوس من التعليم يعكت التباعد الملحوظ بين المعلمين والطالب، وهو / )18

أوسع في معناه من التعليم بالمراسلة، وهو يستيدم المطبوعات بجان  
للدارسين، وتقديم  وسائل االتصال الحديهة، ويرى أن هذا نةام اإلرشاد

المادة التعليمية ونجاحه يعتمد على فري  من المعلمين، لكل منهم مسمولية 
محددة وتضفي وسائل االتصال التي تغطي المسافات البعيدة صفة التباعد 

 (       على ذلك النم  التعليمي
   

 م2111العمري 
عليم حديهًا وهو أحد أسالي  التعليم الذاتي التي أفرزتها تكنولوجيا الت/ )19

 Open)في اصله تعلمًا فرديًا لكنه أدى إلى تع ي  نةام التعليم المفتوح 
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learning ) ونةام التعليم المستمر(Long life learning ) وقد ظهرت
أسالي  التعليم والتعلم عن بعد لمواجهة ال يادة الهائلة في حجم المعارف 

االتصال الحديهة، ولتوفير اإلنسانية والتطور العلمي وتطور تكنولوجيا 
فرص التعلم لجمهور كبير من الراغبين في التعليم الذين ال يستطيعون 

 (التفرغ الكامل لاللتحاق بالتعليم النةامي
 (1)(م2111صبري 
 
التعليم عن بعد هو عملية تعليمية أببر نسبة من التدريت فيها يتم / )21

 .(2)(زمانياً عن طري  شي  ما في منأى عن المتعلم مكانيًا و 
 بيراتون 
إلى جان  التعريفات التي ذكرت هنالك الكهير من التعريفات تعج بها  

الساحة وذلك نتيجة لالهتمام ال ائد بنةام التعليم عن بعد عالميًا ودلياًل 
 .على الوضع المتنامي الذي لبيه لدى شعوب العالم

ك ومما يالحر في جميع هذه التعريفات أن فحواها يدور في فل 
 :نقطتين جوهريتين تستيدم فيهما الوسائ  المتعددة

 .التباعد بين المعلم والمتعلم أرناء العملية التعليمية/ 1
 .اإلشراف غير المباشر بين المعلم والمتعلم/ 2

 :ويةهر ذلك جليًا في اآلتي
التعليم عن بعد هو ذلك النوس من التعليم الذي ال يتطل  حضور ) 

قاعات الدراسة وإنما يمكنه التواجد فق  بواسطة المعلم بصفة دائمة في 
                                     

السيييد محمييود الربيعييي وآخييرون، التعليييم عيين بعييد وتقنياتييه فييي األلضييية الثالثيية، الرييياض، مكتبيية  (1)
 .8-6هي، ص 1425الملك فهد الوطنية، الطبعة األولى 

(2) Paul Fordham, education for all, an expanded vision, world conference 

on education for all, monograph2, P. 43. 
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الوسائل التكنولوجية في بعض األوقات المحددة التي تتطلبها عملية التعليم 
ويؤكد هذا التعري  . بشر  استيدام الوسائ  التكنولوجية في عملية التعليم

على انفصال الطال  عن المعلم أيضًا مع إمكانية عقد جلسات حوار أو 
 .(1)(و مقابالت بين الطال  والمعلم في أوقات معينةمناقشات أ

التي ذكرت لم نلحر فيها شيمًا عن التعليم باالنتساب إذ  اتفي كل التعريف
أن هذا النوس من التعليم ال يعد نةامًا للتعليم عن بعد لكنه يتواف  مع نةام 
بها التعليم عن بعد في الكت  المطبوعة فق  أما ببية النشاطات التي يقوم 
 .المتعلم أو المؤسسة التعليمية فهي تقع في إطار نةام التعليم التقليدي

 
 :أهداف التعليم المفتوح 
 

 . توفير فرص التعليم لكل مواطن مع اال يمان ببيمة استمرارية التعلم  •

 .  ال مانية والمكانية توفير حرية الدراسة للمتعلم بتحريره من القيود • 

والتدري  أرناء اليدمة لتطوير الكفايات ورفع  فرص التعليمتوفير  • 
 .مستوى األداء للعاملين

 . توفير اسالي  ووسائ  تعليمية جديدة •

في  توفير فرص التعاون العلمي والبحهي والتعليمي بين مؤسسات التعليم • 
 .   العالم العربي

أعداد وتنمية الكوادر الميتلفة في مجاالت الحياة الميتلفة حس    •
 . تياجات المجتمعاح

                                     

فهيم مصطفى، مدرسة المستقبل ومجاالت التعليم عين بعيد، القياهرة، دار الفكير العربيي، الطبعية  (1)
 .213م، ص 2115األولى 



 

759 
 

االسهام في حل المشكالت الناجمة عن عج  مؤسسات التعليم التقليدية   •
 . عن استيعاب االعداد المت ايدة الراةبة بالدراسة الجامعية

توفير الفرص للذين توقفوا عن الدراسة ألي سب   خر أضف قدر ولو * 
سيع فرص بسي  من المساواة نحو تحقي  مبدأ الديمقراطية في طري  تو 

 ( 5002عبدالوهاب ، )التعليم العالي 
 . توفير فرص التعليم والتدري  المستمرين في ارناء اليدمة والعمل • 

 .ذلك اإلسهام في تعليم المرأة وتشجيعها على  •
 . اإلسهام في محو األمية وتعليم الكبار • 

يره يساهم هذا النوس من التعليم في زيادة وحدة الشع  وتماسكه وتحر   •
 . من القيود االجتما ية واالقتصادية

 
  :مبررات التعليم المفتوح

 : المبررات الجغرافية 
قد يكون الموقع الجغرافي الذي يقطنه الدارسون معيقا لوصولهم إلى 
المؤسسة التعليمية لذا يحل التعليم المفتوح هذه المشكلة النه اليتطل  من 

عمول به في النةام الجامعي كما مالطال  الحضور يوميا إلى الجامعة 
علمًا  ن هنال فمة من المبيم بل يذه  الى الدار  في بيته أو مكتبه 

  .السكان تسكن بعيدا ومع ولة جغرافياً 
 : المبررات السياسية • 

تشهد بعض الدول اضطرابات سياسية وعدم استقرار وهذا يؤدي إلى  
ليم المفتوح في مهل هذه إغالق المؤسسات التربوية والجامعات لذا يفيد التع

 .الحاالت وهذا كان الدافع الرئيسي لتأسيت جامعة القد  المفتوحة
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بما يمكن استيدام التعليم المفتوح من اجل بث البرامج الهقافية 
لرفع الوعي السياسي .  والسياسية وتكريت مفابيم الديموقراطية والحرية

 .للمجتمع
 

 :المبررات االجتما ية الهقافية  •
ومن انشطة التطوير , ر تعليم المرأة ومشاركتها في المجال العامتأخ

والتنمية المجتمعية بسب  عوامل الجهل واألمية التي تتمهل في العادات 
والتقاليد من قبل األهالي باسم الدين وكان البد من البحث عن بديل للتعليم 

للمرأة في المبيم فجاء التعليم المفتوح يحمل البشرى بإتاحة فرص التعليم 
بيمتها فضاًل عن أنه ساهم في محو األمية المنشر في المجتمعات النائية 

 (.5002امال ، )
 

 :المبررات االقتصادية  •

من الهابت علميا أن هنال عالقة وطيدة بين االقتصاد والتعليم والتعليم 
عامل أساسي من عوامل التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي ضروري 

 . ليملتطور التع

تبل  نفقاته نصف نفقات التعليم التقليدي ، لذا غالبًا والتعليم المفتوح 
السيما في  النةامييعرض التعليم المفتوح نفسه كبديل حبيقي للتعليم 

 .الدول النامية ألنه يقلل من النفقات
 
 
 
 

 :المبررات النفسية  •
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ودهم في قد اربتت الدراسات  ن بعض المتعلمين يعانون الضعف نةرا لوج
والشاهد في ذلك أن كهير من الدراسات قد اربتت ان ظاهرة جماعات ، 

شعور المتعلم البطيء بالحر  وعدم قدرته  التسرب واحد من أسبابها  هو
على مجاراة أقرانه المتفوقين وهذا يولد كره للمدرسة والجامعة وقد يحل 

بحياة لهؤالء التعليم المفتوح بعض هذه المشكالت وهوانس  وأبهر مالئمة 
 .التالميذ هؤالء
 
 :التعليم المفتوح وتطوره أة نش

بعض العلماء يرى أن التعليم المفتوح يرجع تارييه إلى منتصف 
القرن التاسع عشر وكان يسمى في ذلك الوقت التعليم بالمراسلة 

 Corre spondence Education   وهو  بارة عن درو
البريد واآلخر يرى التجربتان  مطبوعة على الورق او في كت  وترسل عبر

في التاريأ اإلسالمي والمسيحي بغير أن المفهوم السائد حول بداية التعليم 
في مقاله  Prof Ton dodd 1991بالمراسلة نقاًل عن شمو اورو 

 The development ofبعنوان التعليم عن بعد رالية تارييية

distance teaching ; Ahstoric of perspeetive 

 Prof( صلى هللا عليه وسلم)لتقاليد اإلسالمية ان الرسول إن ا

himsele  كان يرسل العديد من اليطابات باإلضافة الى تجربة القديت
رئيت وزراء ( هارولد)أعلن  3691في عام ،  ولكن (5002شمو، )بور 

بريطانيا فكرته عن إنشاء جامعة الهواء في مجلت العموم البريطاني، وهي 
لى الدراسات المن لية واستيدام أجه ة اإلذاعة والتليف يون جامعة تعتمد ع

أساسية في العملية التعليمية، وقد ساعد في دعم هذه الفكرة تقرير  بوسائل
أشار إلى أن حيث م 3691عن التعليم العالي في بريطانيا عام " روبن "
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 التعليم الجامعي، ولكن فاتهم لديهم الرةبة فيهنال عدد كبير من الكبار 
تشكلت  على أررهالفرصة ألسباب ميتلفة في مراحل مبكرة من حياتهم، 

مسموليتها تقديم تقرير عن جامعة الهواء، وقدمت هذه اللجنة  كانتلجنة 
م، وقد أبدت فيه أن الغرض من أقامة هذه الجامعة هو 3696تقريرها عام 

خر، سب  أو أللمنل فرصة رانية ألولمك الذين حرموا من التعليم العالي 
 .وأبد التقرير كذلك حاجة هذه الجامعة إلى نوس من البرامج

 .برامج لذوي الخبرة العملية لتجديد وزيادة المعرفة -
 برامج أخرى أكثر اتساعاً  -

م صدر بريطانيا مرسوم ملكي بإقامة الجامعة 3696وفي عام 
المفتوحة كمعهد متمتع باستقالل كامل، ويح  له منل الدرجات العلمية، 

دار ، وفي  52000م من إنشائها التح  للدراسة بها 3693ام وفي ع
عامر، ) .دار  22000م وصل عدد الدارسين بها إلى 3699عام 

5009) 
والجامعة المفتوحة في بريطانيا كان أساسها الحبيقي خبرة تعليمية 
مترابمة أدت إلى بلورة الفكرة بدءا من الحرب العالمية الهانية، تمهلت هذه 

لدراسات اما عرفته انجلترا من تراث في تعليم الكبار مهل معاهد اليبرة في
م واتحاد تعليم العمال البريطاني 3610اإلضافية التابعة للجامعة منذ عام 

ومؤسسات تعليم الكبار وبرامج التدري  المهني والفني للشباب وكليات 
ت ومعاهد التعليم المستمر على نطاق المملكة المتحدة والتوسع في خدما
اإلذاعة والتليف يون التعليمي، وكان الدافع األساسي للجامعة المفتوحة في 
بريطانيا هو نمو الوعي بديمقراطية التعليم حتى أخر مراحله، وتحقي  مبدأ 
تكافؤ الفرص ورةبة الجماهير في تحسين أحوالها رقافيا واجتما يا 

د الطالب في م وزيادة عد3622واقتصاديا مع تعميم التعليم الهانوي عام 
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ظل ما ساد أوربا كلها تحت شعار التربية للتكي  مع الحياة بحيث تعمل 
التربية على تنمية االتجاهات والبيم االجتما ية للمواطنة الصالحة وإعادة 

 .البناء الديمقراطي
وكان العمل الرئيسي للجامعة المفتوحة في بريطانيا يترك  على 

سنة، وكانت تجمع بين  53 – 39ين ماب تراوح أعمارهم تالكبار الذين 
بالراديو والتليف يون واألعمال والمحاضرات المحاضرات عن طري  المراسلة 

الكتابية التي يقوم بها الطال  وتصحل ذاتيا أو عن طري  مشرف من 
الجامعة المفتوحة والدرجة التي كانت تمنحها الجامعة المفتوحة درجة 

ورة في تيص  دقي ، ومقرراتها عامة تشمل ميدانا واسعا وليست محص
مرنة تسمل للطالب بحرية واسعة في االختيار، والتسجيل فيها ال يشتر  
الحصول على مؤهالت أباديمية سابقة فالنجاح والفشل هما مبيا  

 .االستمرار في الدراسة أو التوق 
بل وقد نجحت الجامعة المفتوحة في انجلترا في تحقي  أهدافها 

الدول على تبني فكرتها والعمل على إنشائها، ويتضل  كهير من ساهمت في
ذلك من خالل اإلحصائية الياصة بإنشاء جامعات مفتوحة في بعض بلدان 

 . العالم
 

فى الوطن العربى بصفة عامة والسودان بصفة خاصة عرف  التعليم 
فقد كانت . بالمراسلة واستفادوا منه منذ فترة الهالرينات من القرن العشرين

لتعليم النةامي في مراحله الميتلفة محدودة للغاية وال تفي فرص ا
قون للم يد من المعرفة ولذلك اتجه البعض اباحتياجات المواطنين الذين تو 

منهم إلى االستفادة من التعليم بالمراسلة وخاصة من بعض المعاهد العربية 
ي  في مصر والتى كانت تقوم بتنةيم وإدارة هذا النوس من التعليم عن طر 
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وقد أسهم أولمك الذين تعلموا . شبكة بريدية ترب  بين الطال  والمعهد
أبو غري  ، ) .بالمراسلة في مجاالت العمل وخاصة في قطاس الصحافة

5002.) 
 
بعد االستقالل بدأ الراديو تجربة التعليم المنهجي لطالب المدر        

. لشهادة الهانويةولكن بطريقة موسمية تبدأ قبيل فترة االمتحانات وخاصة ل
أما البرامج التعليمية بمعناها العام فقد تمهلت في كهير من المواد التي تقدم 

 .في البرامج الفموية الميتصصة كالطفل والمرأة
 

 : خصائ  التعليم المفتوح
نقاطًا محددة لممي ات  أجملها في ( 2112،نجوى جمال الدين ) أوردت
  :يتالال

 لمكانية التي تعوق الدراسة، فالطال  ال مانية وا العوائ  إزالة
 .متى شاءأي مكان وفي أي وقت  فيوالمتدرب بإمكانهم التعلم 

 والمتدرب من الجمع بين التعليم والعمل فلم يعد التفرغ  الدار  تمكين
 .ضروريًا للتعليم اً شرطللدراسة عائقًا أو 

  الفرص التعليمية ليت فق  بين أبناء الجيل الواحد، تكافؤ تحقي 
فرصة رانية للكبار  تقديممن خالل الميتلفة ولكن بين األجيال 

 .لتعويض فرصتهم التي ضاعت في سنوات عمرهم المبكرة
  مكان سواء أبان داخل الوطن أو  أيفي  التعلمخفض الكلفة اتاحت

 .واالنتقالخارجه دون تحمل مشقة السفر وتكالي  المعيشة 
  الطال   يجعل منتي الذي لتعلم الذاا وتوطيدالدار   على التركي

 .محور العملية التعليمية والمعلم ميسر
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  لتتالءم مع متطلبات األنما  الجديدة من  التدريتطرق  تكيي
 .الدارسين

 من تقنيات التعليم بوسائلها المتطورة في خدمة العملية  االستفادة
مع المرونة التي تتيل التعليم المباشر لحل مسائل الفهم  .التعليمية
سبيل المهال جامعة السودان المفتوحة التي اعتمدت على  وعلى

نةام التعليم المفتوح المرن الذي يتيل اللقاء بين المعلم والدار  
 .بما معمول في عملية اإلشراف األباديمي

  العملية التعليمية من خالل نشر مراب  دراسية  مرك يةال  تحقي
رب  في أيضًا وبما يساعد  الدارسينتكون قريبة من محل إقامة 

 .كما معمول به في جامعة السودان المفتوحة .التعليم بالواقع المحلي
 ضمان الجودة في إعداد وتصميم المواد التعليمية،  مفابيم تبني

وبما يضمن في النهاية  ،التيصصاتوإعدادها بواسطة فري  متعدد 
 .تحسين نتائج العملية التعليمية

 ها وبرمجتها بصورة تساعد على التعليمية بكل أشكال المواد تصميم
وسواء أبانت تلك المواد مطبوعة أو  الحواري تحقي  التفاعل والتعليم 

فالتفاعل هو األسا   إليكترونية،مسموعة أو مرئية، ميكانيكية أو 
 .المفتوحأيا كانت طبيعة الوسي  المستيدم في التعليم 

 لنهاية إلى وبما يؤدي في ا ،م المستمريالمالئمة للتعل الفرص إتاحة
 .للمجتمع ككل والهقافيةتحقي  التنمية التعليمية 

  مؤسسات المجتمع العاملة في مجال التعليم واإلعالم  بين التعاون
 .أخرى واالتصال وغيرها من مؤسسات 

 تمويل وموارد مالية متعددة مصادر توفير. 
 النادرة في المجتمع لصالل العملية التعليمية ككل اليبرات استهمار. 
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 مقارنة بتكلفة التعليم المبيم او التقليدي ،التعليم تكلفة يضتيا. 
 التعليم ألببر عدد ممكن من الدارسين في أسرس  لنشر استيدامه

 .وقت
  في المجتمع من معلمين ومهندسين تدريبًا مهمة ال الفمات تدري

بما يساعدهم على مسايرة التطور  اليدمة،في أرناء  اً تجديديًا مستمر 
 .يصصاتهمالمستمر في ت

 النائية والمحرومة بهدف تقديم خدمات التعليم  المناط إلى  الوصول
والتنمية البشرية بين جميع  المتوازنةلها ومن رم تحقي  التنمية 
 .هأج اء المجتمع وبين كل أفراد

خصائ  ممي ة للتعليم المفتوح كنةام تتحدد فيما ( 2003 حجى،)اورد   
 :يلي

  
 .ايا كانت ظروفة غ عليم لكل من ير التنمية بتوسيع فرص الت  -
 .الديقراطية فى التعليم اى بتمكين الجميع من االنيرا  فى التعليم -
 .الرفابية االقتصادية وهى تتمهل فى اليبرات المكتسبة من التعليم -
استعداده لتكوين أهداف التعليم بطريقة تجعلها تخدم كأساس  -

عليم، وبطريقة التخاذ القرارات في تصميم التدريس وتقويم الت
 .تجعل المتعلم مشاركا إيجابيا

 .إمكان استخدام طرق تدريسية ووسائط تعليمية متنوعة -
إمكان استخدام التقويم واالختبارات كأدوات تشخيصية لتحليل  -

 .مدى تحقق أهداف التعلم
قدرته على إيجاد عالقات غير مباشرة بين هيئة التدريس  -

 .والمصادر والمتعلم
 .بيئته كبيئة للتعلم والتركيز على إثراء هذه البيئةقبوله للمتعلم و -
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قدرته على التعاون الفعال مع المصادر المحلية والموجودة في  -
بيئة المتعلم بما يسهم في إثراء المتعلم وبيئته وفي تنمية اعتماد 

 .المتعلم على مصادر متعددة
 

تدل هذه اليصائ  أن التعليم المفتوح نةام يهدف إلى ت ويد 
علمين بالفرص التعليمية التي تساعد على استمرار تعلمهم في بيمتهم المت

الياصة، وتنمية قدرتهم على التعلم الموجه فرديا، وتنمية النضج المطلوب 
لشيصية المتعلم وبذلك يعد التعليم المفتوح استيداما أمهل للدراسة 
متعلم المستقلة متحررًا من القيود التي تقلل أو تحد من حرية التعلم وال
 :والمعلم في أن واحد وأن التعليم المفتوح يرتك  على عدة أست منها

حاجة المجتمع لتقديم فرصة تعليمية للجميع، أو للغالبية العظمي  .3
 .من أبنائه

حاجة المتعلمين إلى االستقالل في الدراسة مع التوجيه بشكل  .5
 .يتفق وإمكاناتهم وحاجاتهم

نطلبه من تنويع في الفرص الفروق الفردية بين المتعلمين وما ت .1
 .التعليمية والوسائط وغيرها

 

 :ممي ات التعليم المفتوح  
 :يتمي  التعليم المفتوح بعدة ممي ات أهمها

تزويد المتعلمين بالفرص التعليمية التي تساعد على استمرار  .3
 .تعلمهم في بيئتهم الخاصة

 .تنمية النضج المطلوب لشخصية المتعلم .5
دراسة المستقلة متحرراً من القيود التي تقلل يعد استخداما أمثل لل .1

 .أو تحد من حرية التعلم والمتعلم والمعلم في أن واحد
يمتاز التعليم المفتوح بالقوة المركزية الطاردة حيث تتحدد  .2

األهداف بما يناسب الفرد والعوامل االجتماعية حيث تعتبر معاهد 
 .التعليم جزءا ال يتجزاً عن المجتمع

ً تنمية قدرة  .2  .المتعلمين على التعلم الموجة فرديا
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يتيح الفرصة لكل راغب في مواصلة دراسته العلمية أو المهنية  .9
سواء كان في دورات قصيرة أو طويلة أو شهادات مهنية أو 

 .دبلومات متوسطة وحتى الشهادة الجامعية
ال تتطلب الدراسة في المؤسسات التعليمية إلى درجة علمية مثل  .9

 .وعلى سبيل المثال الجامعة البريطانية .ةالشهادة الثانوي
تعد مؤسسة التعليم المفتوح أحد االستثمارات المشتركة لعدد من  .8

الجامعات البريطانية إلعداد مواد تعليمية تتوزع تكاليفها على 
 .أكثر من جامعة

يستخدم ليعبر عن المؤسسات التعليمية ذات السياسة التعليمية  .6
 .الميسرة

ار نظام تدريس وجها لوجه أو نظام يمكن أن يتم في إط .30
 .تدريس عن بعد

يترك للطالب حرية اختيار الدراسة في التخصص الذي يميل  .33
 .إليه ويرتبط بحاجاته وعمله

 .ال توجد حدود لعدد سنوات البقاء في التعليم .35

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          :بالت التي تواجه التعليم المفتوحالمش  

التعليم المفتوح قد خةي باهتمام كبير من قبل القائمين على أمر 
التعليم العالي في معةم الدول العربية منذ القرن العشرين كبديل لحل 
اشكاليات الطاقة االستيعابية للجامعات المبيمة التي لها تجاربًا في هذا 

وقات التي المجال بل اسهمت في عجلة التنمية إال ان هنالك بعض المع
 :اعترضت مسيرة هذه التجارب منها

الواجهي ، )العالي قلة الدعم المادي الذي تتلقاه مؤسسات التعليم  .3
 .الالزمة التقنياتتوافر  معن بعد وعد (المفتوح

منافسة الجامعات التقليدية التي تتحلي بشهرة كبيرة مقارنة  .5
 .التعليم المفتوح الحديثة بمؤسسات

له االجتماعية  المفتوح من النظرةمعي معاناة التعليم الجا .1
تعليما من الدرجة الثانية يرتاده فقط من لم يقدر أكاديميا  باعتباره

 .التعليم التقليديب االلتحاقأو ماليا على 
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اتجاه أغلب الجامعات العربية المفتوحة إلى المحلية مع تجاهل  .2
ل وعلى سبي .البعد اإلقليمي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد

 .المثال النظام الثنائي في الجامعات السودانية
ندرة الكفاءات المتخصصة في مجاالت إعداد المواد التعليمية  .2

 .المفتوحبأسلوب التعليم 
غياب أو ضعف التنسيق بين مشروعات التعليم عن بعد في العالم  .9

 .العربي واإلسالمي
إلى بما يؤدي  المفتوحغياب التقويم المستمر للتعليم الجامعي  .9

 .تحسين أدائها ومردودهاعدم 
قد معظم الجامعات العربية المفتوحة إلى الرابطة القومية مع تتف .8

المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية والخدمية الكبرى، 
تخصص موهذه الرابطة من العناصر األساسية إلنجاح التعليم ال

 .ةوالمهني المتقدم لما لها من أثر في دعم التنمية االقتصادي
مثل )وسائل االتصال عن بعد سواء التقليدية منها  عدم توفر .6

التليفزيون والراديو أو المتطورة مثل األقمار الصناعية وشبكة 
 .لمعظم افراد المجتمع مما يقلل االقبال عليه (.االنترنت

مما ذكر يتضل أن واقع التعليم الجامعي المفتوح في الوطن العربي 
ول المتقدمة التي يحةى فيها التعليم الجامعي ميتلف عما هو سائد في الد

المفتوح بالرعاية واالهتمام والدعم المتواصل لتطويرها ولكن يبدو أن هنالك 
العديد من الدول العربية بدأت تتجه نحو التعليم المفتوح فضاًل عن وجود 
العديد من التوصيات التي خرجت بها ورش العمل والمؤتمرات التي تنعقد 

ى  خر واستجابت لذلك فهنال كهير من الدول بذلت مجهودات من حين إل
تمهلت في نهضة تعليمية شاملة في النصف الهاني للقرن العشرين التي 
تميضت عنها الجامعات المفتوحة لسد الفجوة العلمية التي عج ت عنها 

أما السودان بصفة . مؤسسات التعليم النةامي وتحقي  ديمقراطية التعليم
ن الدول التي بدأت محاوالتها في االستفادة من التعليم خاصة فإنه م

ولكن من قيام رورة . المفتوح مبكرًا ممهاًل في النةام الهنائي للجامعات
التعليم األولى التي انشأت في كل والية جامعة حتى وصل عدد الجامعات 
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جامعة بيالف المعاهد والكليات ولكن رغم التوسع لم يلبي الرةبة  59الى 
 ايدة للتعليم فكان البد من البحث عن البديل الستيعاب الطل  المت ايد المت

للتعليم فتم اعتماد التعليم المفتوح ممهاًل في جامعة السودان المفتوحة فهي 
تعد رورة التعليم الهانية في السودان التي انشأت مراب  تعليمية في القرى 

على تغيير مفهوم والمدن بل انتشرت في جميع أنحاء السودان أي عملت 
التعليم في السودان بداًل أن يقطع طال  العلم أميااًل أصبحت الجامعة تذه  

 .إليه أينما كان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مجاالت التعليم المفتوح فى السودان            
 

 تدريب المعلمين -

 التعليم المهني المستمر -

 التعليم غير الرسمي -

 التعليم العالي -
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 في السودانممارسات التعليم المفتوح  -

 ريب المعلمين وتجربة معاهد التأهيل التربوي دت -

  تجربة الجامعات المفتو ة -

 جامعة جوبا -

 جامعة السودان المفتو ة -
 

تكمن أهمية التعليم المفتوح في رسالة التعليم للجميع أي تقديم 
التعليم إلى كافة فمات المجتمع دون أي شكل من أشكال التميي ، وتحاول 

المفتوح من خالل ما تقدم من خدمات تعليمية ان تمكن مؤسسات التعليم 
بل فرد من أفراد المجتمع الذي تجده ان يصل الى اقصى ما يصبوا اليه من 
عليم موارد المعرفة بكافة الوسائل المتاحة ونشير هنا إلى أهم مجاالت الت

 .المفتوح
 :تدري  المعلمين( : 1)

تي عولجت من خالل يعتبر تدري  المعلمين من أبهر المجاالت ال
التعليم عن بعد وقد شمل تدري  المعلمين لمرحلة األسا  والتأهيل 
الجامعي للمعلمين لمرحلة الهانوي كما شمل التدري  قبل اليدمة وأرناء 

بما أن التدري  شمل . اليدمة ورفع مستوى المعلم أو في مجاالت معينة 
وقد . ميتلف بقاس العالم وقد انتشر ذلك في . تدري  المعلم أباديميا وفنيا 

أربت التعليم عن بعد بيصائصه المعروفة أنه يستطيع الوصول إلى أببر 
عدد من المعلمين وفي مواقعهم الميتلفة وأنه يساعد في مواجهة مشكلة 
النق  في المعلمين وتدري  الكفاءات اإلدارية والفنية واستطاس أن يسهم 

 .لنامي على السواء في تطوير التعليم في العالم المتقدم وا
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استعملت معةم البرامج النم  التقليدي من الوسائل والذي يرك  على  
المادة المطبوعة باالضافة الى الوسائل التعليمية والتقنية والتي شملت البث 
اإلذاعي والتلف يون والكاسيت والفيديو والملصقات وغيرها وذلك برنامل 

 ( . Multi Media)الوسائال  المتعددة 
( ICT)أما في السنوات األخيرة ومع تطور تقنية االتصال والمعلومات    

حدرت نقلة كبيرة في تدري  المعلمين حيث حولت كهير من البرامج 
وتمت االستفادة من تقنيات االنترنيت  . التقليدية إلى برامج تقنية متقدمة 

From on - site to on - line) )عرفة والتقنية االفتراضية ومصادر الم
 - Dataالتقنية كالمكتبات اإللكترونية ومصادر ومراب  المعلومااات   

base)( )web based resouses ) وتمت االستفادة من اليبراء عن بعد
واستطاس التدري  أن يصل بكفاءة عاليه إلى معلمين لم يكن من الممكن 

اجات بما أن التدري  أصبل أبهر كفاءة وأبهر تلبية للح. الوصول إليهم 
 . المتغيرة ومواببة لمعطيات العصر 

ولكن التدري  للمعلم  تباين تبانيا كبيرا بين الدول وذلك حس  مستوى 
التقدم والتطور ومستوى التقدم التقني وإمكانية االستفادة من تلك التقنيات 

 .الجديدة 
 
 التعليم المهني والمستمر( : 2)

التعليم عن بعد ونبعت أهميته  لقد وجد التعليم الفني والمهني اهتماما من
في قدرته على تسريع التنمية ورفع قدرات العاملين وتحسين مستوى األداء 
وقد اسهم في تأهيل كهير من العاملين والكبار الذين يرغبون في تحسين 
مستواهم وقدراتهم وقد شجعت الشركات والمصانع والمؤسسات العاملين 

التدري  والذي ينعكت مباشرة على على االندما  في مهل هذا التعليم و 
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ميدان العمل كما هو الشأن في كهير من الدول من االتحاد السوفيتي 
الساب  وبعض دول أسيا حيث انعكست نتائجه على ميدان اإلنتا  والتنمية 

والتعليم الفني والمهني مما مكن قطاعات من المجتمع مهل العاطلين عن . 
ات العرقية من ابتساب مهارات والتيص  العمل والمعوقين والنساء األقلي

 .في مهن جديادة 
وقد استفاد التعليم عن بعد من اإلمكانات المتاحة في الجامعات والمعاهد 
الفنية والشركات ومواقع العمل في التدري  والتأهيل وحدث تعاون بين هذه 

وقد شملت الكورسات مجاالت عديدة كاإلدارة وإدارة األعمال . المؤسسات 
لحسابات والتسوي  والتعليم ال راعي والمهن الصحية وغيرها في كورسات وا

طويلة كما أنه قد وفر تدري  وتأبيال في مجاالت متعددة في فترات قصيرة 
. 

وفي اآلونة األخيرة استفاد التعليم الفني والمستمر من قدرات الحاسوب 
جعلها ابهر والتقنية المتطورة في توسيع البرامج التعليمية والتدريبي و 
 .مواببة بل وأصبحت ذات فعالية عالية وأبهر تلبية للحاجات 

 
  Non-formal التعليم غير الرسمي( : 3) 

تمت االستفادة كذلك من التعليم عن بعد في التعليم غير الرسمي وتنمية 
وقد ازدهر ذلك مع ن عة االستفادة . المجتمع ولكن الفائدة كانت محدودة 

الجماهيري خاصة الراديو والتلف يون في التعليم من وسائل االتصال 
الرسمي وغير الرسمي وذلك خالل الستينات والسبعينات من القرن الماضي 

ومورست تجارب متعددة في محو األمية وتعليم الكبار وبرامج التو ية . 
االجتما ية والسياسية والبرامج ال را ية والصحية واألسرة وتربية األبناء 
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سكانية وقد شملت قطاعات واسعة من المجتمع رجاال ونساء والتربية ال
 .ورك ت على المجتمعات الرياية بصفة خاصة 

كان التعليم عن بعد يتمهل في برامج إذا ية أو تلف يونية موجهة    
لقطاعات معينة من المجتمع تتناول قضايا ومشكالت ذلك المجتمع تعقد 

واد إضافية كالملصقات وغيرها في أندية المشاهدة أو االستماس وتصح  بم
، ويعق  عرض البرنامج نقاشات مطوله وربما أنشطة مصاحبة وقد حققت 
هذه الحمالت نجاحات مقدرة في بعض من دول العالم الهالث كالهند 
والسودان وغيرها واستطاعت أن ترفع مستوى الوعي عند المواطنين 

هذه البرامج لم  وتبصرهن بأسالي  جديدة لعنتا  والحياة ولكن معةم
تتواصل ولم تتابع لتحق  كل غاياتنا وانتهت معةمها بعد انتهاء فترات 

ونالحر أن هنالك منةمات . الدعم الحكومي واليارجي الذي قدم لها 
عالمية أسهمت في دعم تلك األنشطة وتضافرت جهود عديدة في إنجاز 

 .لعالم النامي تلك البرامج واألمهلة على ذلك موجودة في كهير من أنحاء ا
 
 :التعليم العالي( 4)

لقد وجد التعليم العالي في السنوات األخيرة اهتمامًا كبيرًا من التعليم عن 
بعد وقد كانت بدايات ذلك مبكرة منذ ظهور السكة حديد واليدمات البريدية 

حيث بدأت الجامعات ( Dual system)وبدأت الممارسة بالنم  الميتل  
ت تعليمية عن بعد للناضجين وغيرهم وذلك بصفة النةامية تقدم خدما

خاصة في الدول الحديهة  نذال كأمريكا وكندا واستراليا وجنوب أفريبيا 
وقد استفادت التجربة من المواد المطبوعة وكذلك من تقنيات . وروسيا 

االتصال كالراديو والتلف يون وكذلك التلفون ، ومن رم ظهرت الجامعات 
وأصبحت تتنافت مع الجامعات  (open universities)المفتوحة 
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النةامية في استقطاب الطالب وعرض الكورسات والبرامج مما وسع فرص 
وقد ازدهرت . التعليم وحسن األداء في المناهج والعملية التعليمية 

الجامعات المفتوحة وفتحت الباب واسعا أمام قطاعات المجتمع الميتلفة 
( Mega Universities)قة وتطورت بعضها لتكون جامعات عمال

تستوع  الواحدة منها أبهر من مائة ألف طال  وأدى ذلك إلى توسيع 
 .فرص التعليم الجامعي 

 
أرر التطور التقني ونةم المعلومات الحديهة بصفة خاصة في التعليم   

الجامعي عن بعاد ، ومكن من الوصول إلى جماعات جديدة وازدهرت 
صادر المعلومات اإللكترونية وأمكن التواصل مصادر المعرفة والمكتبات وم
وقد اصبل التنافت حادا بين الجامعات . الفعال بين الدار  والمعلم 

النةامية والجامعات المفتوحة في استعمال التقنية الحديهة حتى يكاد 
التباين بين النةامين ييتفي أحيانا وقد أسهمت التقنيات الحديهة في 

باديمي وفي أداء األساتذة وحول دورهم إلى التجويد وتطوير األداء األ 
بما انتشرت نةم . مرشدين وموجهين بل أن كانوا مصدرا رئيسيا للمعرفة 

المعلومات وأصبحت البرامج أبهر مرونة ومواببة وانتقلت الممارسة 
التقليدية إلى ممارسات افتراضية أررت في العملية التعليمية وجعلتها أبهر 

م التركي  على الطال  ونشأت عالقات جديدة بين تلبية لالحتياجات وت
والشاهد في . المؤسسات ومواقع العمل وبين الجامعات والمعاهد األباديمية 

التعليم الجامعي المفتوح في أنحاء العالم كنةام للتعليم من ذلك انتشار 
بعد، ورأت فيه الدول المتقدمة والنامية والمنةمات الدولية أسلوبًا عصريا 

يم يرعي العديد من االعتبارات ويحل كهيرًا من المشابل التي نجحت عن للتعل
على التعليم العالي والجامعي، ومن رم أصبل التعليم الجامعي  الطل ت ايد 
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المفتوح ضرورة حيوية لتعليم جماهير الشع  في كل المستويا ت التعليمية 
صيل مبدأ في الحاضر والمستقبل وذلك في ظل التحوالت الديمقراطية وتأ

حقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص التعليمية ونشر مةلة التربية المستمرة، ومن 
رم أصبل التأبيد على فلسفة هذا النوس من التعليم وتفعيله مطلبًا ضروريًا 

 .يبعده عن الشكلية، ويعمل على تحقي  فلسفة المجتمع وأهدافه
 

امعي المفتوح قد أشارات تجارب العديد من الدول إلى أن التعليم الجل
أصبل ج ءًا أساسيًا اتطوير التعليم وتوفيره للجميع لمواجهة االحتياجات 

رةبات الطالب الذين يريدون مواصلة التعليم يشبع المتغيرة في سوق العمل 
 .الجامعي لما يتصف به من مرونة في القبول وطرق التدريت والمقررات

بهدف تحقي  أنشأت الجامعات المفتوحة في بعض دول العالم   
أعمالهم أو  مبدأ الديمقراطية في التعليم للذين توقفوا عن الدراسة بسب 

وقت الأسرهم لاللتحاق بالجامعات العادية على أن تكون هذه الدراسة في 
إما في منازلهم أو في مراب  دراسية محلية، كما أنهم  الوقت الذي يناسبهم

لدخولهم على اعتبار أنهم في الغال  ليت لديهم مؤهالت أباديمية رسمية 
قد تركوا المدرسة في سن اليامسة عشر أو مبكرًا عن ذلك وهذا ما يحدث 

 .في الجامعة البريطانية المفتوحة
المحلل للتجارب العالمية في مجال التعليم المفتوح، وما أسفرت إن 

عنه المؤتمرات والندوات في هذا المجال، يجد أن التعليم الجامعي المفتوح 
خيارًا ضروريًا ليت بالنسبة للدول فحس ،بل والدول النامية التي  أصبل

ترغ  في تع ي  مكانتها العالمية وتأخذ بأسالي  التقدم وبياصة ما يتصل 
 .منها بإعداد الكوادر الفنية والمهنية واالدارية
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حيث كان للتعليم الجامعي المفتوح في كهير من دول العالم أرره في 
التعليمية في مستوي التعليم العالي، كالجامعة  توسيع نطاق اليدمات

، وكلية والية أمباير 3693المفتوحة في بريطانيا التي بدأت العمل الفعلي 
في الواليات المتحدة األمريكية والجامعة الوطنية للتعليم عن بعد في 

 .3692أسبانيا، وجامعة بابستان المفتوحة التي أنشمت سنة 
 
 : التعليم المفتوح  في السودانالدراسات التي تناولت  

بدأ السودان التعليم بالمراسلة منذ الهالرينات من القرن العشرين حيث 
بانت فرص التعليم النةامي محدود للغاية وال تفي رةبة المواطنين الذي 
يطلبون الم يد من المعرفة لذلك اتجه بعض منهم إلى االستفادة من التعليم 

عاهد العربية في مصر واالجنبية في بالمراسلة خاصة من بعض الم
 .بريطانيا

 :نذكر من هذه الدراسات مايلي
  (:2114شمو)دراسات تناولت التعليم المفتوح في السودان -

بالتركي  على ( التعلم بعد)تناول فيها اليلاية التارييية للتعليم المفتوح 
ًا بالراديو التجربة السودانية في التعليم المفتوح ابتداء من المراسلة ومرور 
التعلم عن بعد )والتلف يون التعليمي فضاًل عن الجامعات المبيمة التي تقدم 

بجان  التعليم النةامي ومن التوصيات والمقترحات التي توصل ( االنتساب)
 .الييها بأن هنالك بعض السلبيات والمساعي جارية في حلها

 
   عن  الهدف من الدراسة اعطاء خلاية تارييية ،(2117)العما

تتضمن بعض التعاري  التي اتى بها علماء  نةام التعلم عن بعد
تربويون لتحديد مهام التعليم باالضافة الى عرض تجربة السودان 
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العملية في تطبي  نةام التعليم عن بعد سواء عبر الجامعات 
( التي تجمع بين التعليم النةامي ونةام التعليم عن بعد)الم دوجة 

سولو وسوداتل الشركة السودانية لالتصاالت باالضافة الى تجربة 
واخيرًا الجامعة المفتوحة ومن النتائج التي توصلت اليها الدراسة بان 
التجربة فإن بها الدور الكبير في ترسيأ قواعد التعليم عن بعد 

 .والتوصيات ضرورة االهتمام بالمؤسسات التعليم المفتوح
 
 :ممارسات التعليم المفتوح في السودان( 5)

السودان قطر عربي إفريقي مترامي األطراف متعدد األعراق والهقافات 
والةروف الجغرافية، وإسالمي من حيث العقيدة والحضارة والتراث، وهو 
أيضًا ج ء مهم في العالم الهالث يتأرر بكل ما يواجه العالم من تحديات 
عالمي اقتصادية وسياسية ورقافية جراء التحوالت التي افرزها النةام ال

الجديد رم العولمة كواحدة من أبرز ظواهر هذا النةام، ومن التحديات التي 
تشغل العالم اليوم ظهور الحاجة الماسة إلى نةام جديد للتعليم يستطيع 
مقابلة االحتياجات الجديدة الناشمة عن زيادة عدد السكان وارتفاس تكلفة 

يم العالي في العالم على التعليم العالي وعدم قدرة الجامعات ومؤسسات التعل
استيعاب االعداد المت ايدة من الطالب وهي واحدة من دواعي كهيرة قد ادت 
الى قيام هذا النوس من التعليم وظل يتطور في كهير من دول العالم، ومن 
اهدافه إتاحة فرص التعليم للذين توقفوا عن الدراسة لعدة أسباب متعلقة 

ستطاس هذا النم  من التعليم ان يطور من بالعمل أو السن أو غيرها، وقد ا
مناهجه ووسائطه التعليمية بصورة كبيرة وقد زاد االهتمام به أخيرًا على 
مستوى كبير نتيجة للتطور الكبير الذي حدث في وسائل االتصال ورورة 
المعلومات، وهو تطور أتى بتقنيات جديدة سواء على مستوى االنفجار 
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ائ  التعليمية التي اصبحت متاحة،  اما في المعرفي او على مستوى الوس
السودان فقد بدأ االهتمام بالتعليم في اآلونة  األخيرة، أسوة بالدول 
المتقدمة في هذا المضمار باإلضافة إلى تشجيع الدولة لقطاس الياص 

 . لالستهمار في التعليم العالي
 

لميا ننقل بعد أن نةرنا في أنما  التعليم عن بعد ومجاالته وتقنياته عا
للنةر إلى التجربة السودانية حتى نتمكن من رسم نموذ  يمكننا من 
االستفادة من من التعليم عن بعد في توسيع دائرة التعليم واسهامه في 

هذا وقد شهد السودان شأنه شأن . التنمية البشرية في جنوب السودان
تويات الدول األخرى أنماطا متعددة في أزمنة ميتلفة وممارسات على مس

 :ميتلفة والتي يمكن توضيحها في اآلتي 
 الممارسات المبكرة للتعليم عن بعد -

شهد السودان ممارسات مبكرة ومتعددة ألنما  التعليم غير النةامي 
أو غير الرسمي ولعل من أولها أن كهيرا من السودانيين قد استفادوا من 

ت ومعاهد وجامعا 1836الفرص التي كانت تمنحها جامعة لندن منذ عام 
. بريطانية أخرى تقدم للتعليم عن بعد لمستفيدين من ميتلف أنحاء العالم 
وقد شملت هذه اليدمة تيصصات ميتلفة فكان الطال  يستلم المادة 
الدراسية ويتعامل معها شيصيا رم يجلت لالمتحان الذي يوفر له في بلده 

مستويات أعلى وقد فتحت هذه البرامج فرصا لعدد من السودانيين وأهلتهم ل
. 

 
بما أن الدراسات اإلضافية في جامعة اليرطوم ومعهد اليرطوم الفني 

فتحت فرصا واسعة لكهير من ( اآلن جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا)
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الراغبين وكانت بعضها تنتهي بشهادات واألخرى كورسات وبرامج تدريبية 
دارسين خاصة ونعتقد أن هذه قد فتحت المجال واسعا للعديد من ال
وقد فتحت . الدراسات الفنية والمهنية في معهد اليرطوم الفني  نذال 

فرصا طيبة لكهير من السودانيين  1955جامعة القاهرة فرس اليرطوم منذ 
للحاق برك  التعليم أو لتطوير أوضاعهم إلى مستوى أحسن وقد كانت 

تفادت منها الدراسة فيها أقرب لالنتساب منها للتعليم عن بعده وقد اس
أضف إلى ذلك العديد من برامج وسائل .أعداد غفير من الطالب الناضجين 

االتصال الجماهيري خاصة السينما واإلذاعة والتلف يون والتي أسهمت 
بدرجات متفاوتة في رفع المستوى الهقافي والعلمي وتنمية المجتمع 

 .للمواطنين 
 
 :ربوي تدري  المعلمين وتجربة معاهد التأهيل الت( 6)

لعل من التجارب الناجحة في التعليم عن بعد في السودان تجربة معاهد 
م حيث نقلت تجربة منةمة 1972التأهيل التربوي والتي بدأت منذ عام 

االونروا بفلسطين والتي رك ت على تدري  األستاذ الفلسطيني والذي يوجد 
وي تلبية استطاعت تجربة معاهد التأهيل الترب. في دول  ومواقع متعددة 

وقد شملت . احتياجات تدري  أعداد كهيرة من األساتذة أباديميا وفنيا 
أساتذة المدار  االبتدائية والوسطى  نذال وامتدت كذلك لتشمل مديري 

 .المدار  والمشرفين التربويين 
بانت التجربة تستهدف تدري  المعلمين أرناء اليدمة، أي دون ترل 

ا واستعملت عددًا من الوسائل والوسائ  مدارسهم تدريبا أباديميا وفني
( Face - to face)التعليمية بجان  المادة المطبوعاة والقاءات الدورية 
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وقد . التي تناقش المادة التعليمية وتحدث التفاعل بين األساتذة المتدربين 
 . وجد أن هذه المعاهد تحق  تدريبا أقل تكلفة وأبهر مرونة ومواببة 

 :تجربة سولو 
ة للحرب بين أريوبيا وإرتريا ن ح ما ال يقل عن نصف مليون نتيج

مواطن أريوبي و أرتري للسودان مكونين جالية ضيمة من النازحين ترك  
وقد استدعى ذلك قيام مؤسسه . معةمهم في شرق السودان والعاصمة 

للتصدي  Soloتربوية ترعى شمونهم فنشأت وحدة السودان للتعليم المفتوح 
هؤالء النازحين وقد اعتمدت أسلوب التعليم عن بعد واعدت  لمشكلة تعليم

مادة علمية صممت للدراسة الذاتية وصحبتها بعض الوسائل األخرى حس  
 .الجمهور المستهدف زيادة على لقاءات تعليمية منتةمة 

رك ت سولو على التعليم الهانوي حيث أن كهيرا من هؤالء الشباب لم 
بما أن هنال برامج تنموية تشمل محو . لن وح يكملوا تلك المرحلة نتيجة ل

 .األمية والصحة وغيرها بجان  برنامج لتدري  المعلمين
تجربة ناجحة وحققت أهدافا عديدة وعندما انتهى  Soloتعتبر تجربة 

الن وح أصبحت تقدم برامج لتدري  المعلمين السودانيين واستهدفت كذلك 
لقد بنت . جنوب السودان جماعات سودانية غير مستقرة بجان  شباب 

سولو خبرة طيبة في مجال أعداد المواد التعليمية واستطاعت أن تنشة 
 .مطبعة بها النتا  المواد المطبوعة والمساعدة في تمويل المؤسسة

 
 :تلف يون الج يرة الريفي 

أن فكرة إنشاء تلف يون الج يرة الريفي في منطقة الج يرة في أواس  
حملة العالمية الستعمال وسائل االتصال الجماهيري السودان هي ج ء من ال

في تنمية المجتمع خالل الستينات والسبعينات وكان الغرض من انشاء هذه 
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المحطة التلف يونية تحقي  أهداف تعليمية تنموية لم ارعي الج يرة في عام 
وقد ملكت القرى للتجربة الميتارة أجه ة استببال تلف يوني .  1974

ائية ليلو معةمها في ذلك الوقت من الكهرباء وتكون فري  ومولدات كهرب
من التلف يون التعليمي واإلرشاد ال راعي بمشروس الج يرة العداد برامج 

ويقوم الفري  بأعداد البرامج في مجاالت . تلف يون وتقدمها من ألمانيا 
ال راعة وصحة الحيوان والصحة العامة وصحة البيمة والقضايا األسرية 

تما ية هدفت البرامج إلى احداث تنمية اجتما ية واقتصادية ورفع واالج
 .مستوى الم ارعين في المنطقة 

بانت البرامج تبث من محطة ود مدني وتستقبل في القرى رم تناقش 
محتويات البرامج بواسطة المشاركين بشكل جماعي ودعمت بحمالت 

س لعدة سنوات اجتما ية وتنموية اشترل فيها المواطنون واستمر المشرو 
  وشمل مساحة واسعة من منطقة الج يرة

 
 :سودانية في التعليم المفتوحالجامعات التجربة  (7)

ودان ومحدودة فى  تجربة التعليم الجامعي المفتوح غير معروفة فى السُّ
ففي العالم العربي أربع جامعات مفتوحة أقدمها . العالم العربي واإلفريقى

الجامعة الليبية المفتوحة رم الجامعة العربية جامعة القد  المفتوحة رم 
ودان المفتوحة ورغم أن هنال تجارب عدة للتعليم .المفتوحة رم جامعة السُّ

بالمراسلة أو اإلنتساب الذي كان مت بعًا فى جامعة القاهرة فرس اليرطوم أو 
جامعة بيروت العربية وغيرها أو كما هو مت بع فى بعض الجامعات 

ودانية حا ليًا وذلك للنةرة السائدة حول هذا التعليم باعتباره تعليمًا من السُّ
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الدرجة الهانية وقليلون من ي دركون الفرق بين التعليم المفتوح والتعليم 
بالمراسلة أو اإلنتسابإاال ان استيدام التعليم التقليدي في توفير التعليم 

تطلبات العمل لفمات وشرائل عمرية معينة ومحدودة لم يعد كافيًا لتغطية م
أو االنفجار السكاني الهائل أو االنفجار المعرفي المتسارس في جميع 

المجاالت زائدًا على الطموحات والتطلعات االجتما ية التي أصبحت تشكل 
 .وسيلة ضاغطة في شتى مستويات التعليم

 (2114شمو،)                                              
رفي فقد تسارس الميططون في السودان من علماء نتيجة لهذا الكم المع

التربية لمواببة األحداث الجارية في العالم من حولهم فبدأت النةر بالعين 
الفاحصة السليمة برب  التعليم بضرورات التنمية وتلبية حاجات المجتمع 
فاتجه الميططون إلى نةام التعليم المفتوح كمصدر من مصادر التعليم 

 ( في بالغرضالتي يمكن أن ت
شرعت العديد من الجامعات السودانية بتطبي  نةام التعليم المفتوح منها 
جامعة ال  يم األزهري وجامعة النيلين وجامعة جوبا في حين إن ما بدأته 
جامعة اليرطوم في نةام التعليم بالمراسلة وهو أحد أنما  التعليم المفتوح 

 .                      ل يعملالذي ال زاوهو من التجارب السودانية في هذا المجال و 
 م (2114يوسف )                                                        

فيما يلي بعض تجارب هذه الجامعات السودانية التي استيدمت بعض 
 :وسائل وأسالي  التقنيات الحديهة في دعم التعليم المفتوح
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 جامعة ال  يم األزهري / أ
م 2111رك  جامعة ال  يم األزهري للتعليم عن بعد في عام أنشأ م

والهدف منه إتاحة فرصة التعليم الجامعي للذين توقفوا عن الدراسة 
بميتلف الةروف االقتصادية واالجتما ية والجغرافية ،باالضافة الى تحقي  

تحول المرك  إلى مسمى كلية . (عائد مادي يسهم في تطوير  الجامعة
 (م2114يوسف، )  .قنية والتنموية، حالياً الدراسات الت

 
يتم القبول لهذه الكلية على أسا  الحصول على الشهادة السودانية 
بنجاح في خمت مواد في األقل بحيث تكون مرت عليها عشرة سنوات 

أما . م وما قبله2112وينطب  ذلك على حامل الشهادة السودانية لعام 
شتر  في قبولهم النجاح في سبع مواد حاملى الشهادة السودانية  الحديهة ي

 .أربعة أساسية ورالرة اختيارية
تعد الكت  الدراسية وف   المحتوى الذي يدر  للطالب النةاميين غير أن 

 .التصميم يتناس  مع نةام التعليم المفتوح
 

للجامعة مراب  تقوم باإلشراف على الطالب ويتمهل نشاطها في الرد على 
من الطالب واستالم األوراق الياصة بالقبول من االستفسارات المقدمة 

الطالب وتسليمها إلدارة الكلية، ويعتبر هذا النشا  نوس من أنواس اإلسناد 
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األباديمي، كما تقوم هذه المراب  بتجهي  األمابن الياصة بجلو  الطالب 
 .لالمتحانات

فتوح يتم التقويم عن طري  االمتحانات المقامة على نم  نةام التعليم الم
سنويًا مرة واحدة وليت مرتين كما هو في معةم الجامعات األخرى وذلك 

 .لتياي  الع ء على الدارسين وتقليل النفقات
نسبة لحدارة التجربة فإنه يالحر أن هنالك بعض اإلخفاقات التى صاحبت 
الواجبات الدراسية وعدم تالفي األخطاء الموجودة في الكت  الدراسية 

 .الية اإلسناد األباديميبالتصحيل وعدم فع
 
 جامعة النيلين/ ب

تم إنشاء إدارة التعليم المفتوح والذي يهتم بمسمولية التعليم المفتوح في 
م 2111م وكان يعرف بقسم االنتساب والذي استمر حتى العام 1996عام 

وتعمل هذه اإلدارة على إتاحة الفرصة للدراسة ألولمك الذين لم يجدوا فرصة 
. بالدراسة الجامعية في الجامعات في نةام التعليم التقليديفي االلتحاق 

تعتبر هذه اإلدارة إدارة مستقلة وتتكون من قسم االنتساب من الداخل وقسم 
 .المراب  اليارجية
 :يتم القبول كاآلتي

وذلك خالل فترة معينة يتقدم فيها جميع : القبول عن طري  المنافسة/ 1
عن طري  مكت  القبول ويتم اختيارهم الطالب الراغبين للقبول العام 

 .وقبولهم حس  المفاضلة بين الشهادات وتقديراتها
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وذلك بعد انتهاء فرصة المنافسة إذ يتقدم الطال  لمكت  : قبول مباشر/ 2
 .إدارة التعليم المفتوح بالجامعة أو ملء استمارة التقديم في مكت  القبول

لاللتحاق بالجامعة عبر إدارات وهم الطلبة الذين يتقدمون : المبعورون / 3
 .المهن والوظائف التي يعملون بها

وفي النةام يتم قبول الطال  في سنة أعلى من السنة األولى، : الترفيع/ 4
 (.م2119العما  .)بشر  حصوله على دبلوم وسي  ساب  من أي جامعة

يمنل طال  االنتساب الداخلي واليارجي على حد سواء مذكرات كت  
بما يسمل لطال  االنتساب حضور . ط  ال تالئم التعليم المفتوحومذكرات خ

 .المحاضرات جنبًا إلى جن  مع الطال  النةامي
توجد مراب  لعسناد تقدم المواد التعليمية وتقدم اإلرشاد للطالب خار  
السودان في كل من األردن والسعودية والبحرين وكذلك في المرك  الرئيت 

 .داخل السودان
ديم عن طري  االمتحانات والتي تعقد مرة واحدة في العام وييضع يتم التق

الطالب لكل اللوائل التي ييضع لها الطالب النةاميون وعليه ال توجد 
وال كت  مواد تعليمية ( التعليم المفتوح)تعيينات خاصة بطالب االنتساب 
 .خاصة بنةام التعليم المفتوح

 :ويالحر في تجربة جامعة النيلين اآلتي
تتيل الجامعة الفرصة لمن فاتته فرصة االلتحاق بالجامعات حس  / 1

 .النةام التقليدي
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تتاح فرص للطال  المنتس  لحضور المحاضرات مع الطالب النةاميين / 2
 .متى شاء

 .ال توجد لقاءات للمناقشة أو االستفسارات/ 3
ال توجد تعيينات أو كت  خاصة بنةام التعليم المفتوح من حيث / 4
 .ميم والمحتوى التص
 .تسهيل أمر القبول في الجامعة مع تذليل كل الصعوبات/ 5
 .وجود مراب  خار  السودان وداخله/ 6
 .ضعف اإلسناد األباديمي/ 7

من السرد الذي قدم فيما يي  جامعة ال  يم األزهري وجامعة النيلين 
ولم  يمكن أن يضاف أن التعليم المفتوح بدأ بداية متأخرة في كال الجامعتين

تهبت أقدامه بعد إال أن التجربة في حد ذاتها تعتبر خطوة إلى تعليم أفضل 
في المستقبل إذ أنها أضافت فرص التعليم ألعداد كبيرة من حاملي الشهادة 
السودانية الذين لم يتسنى لهم االلتحاق بالجامعات لعدم اجتيازهم للمنافسة 

اسم السودان ضمن  بما أن التجربة أسهمت في إضافة. محدودة العدد
 .قائمة الدول التي تطب  نةام التعليم المفتوح في العالم

بما أنه ال ينكر الدور النش  الملحوظ في الجامعات السودانية مهل جامعة 
جوبا في إلقاء الضوء على نةام التعليم المفتوح وإسهاماته في السودان 

 .وذلك من خالل المؤتمرات والندوات والمطبوعات
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التجربة أضافت بعدًا جديدًا في اإلقبال على البحث العلمي في كل بما أن 
ما يتعل  بنةام التعليم المفتوح مما أدى إلى إرراء مكتبات الجامعات وبعض 

 .المكتبات األخرى بعدد غير قليل من الكت  والبحوث
ودان للعلوم والتكنولوجيا/    :جامعة السُّ

م االنتساب في جامعة م إنشاء قس1995-94تم في العام الدراسي 
ودان للعلوم والتكنولوجيا،وقد أ طل  عليه الحقًا في العام  اسم , م2111السُّ
ودان للعلوم والتكنولوجيا ولمرك  التعليم .مرك  التعليم المفتوح بجامعة السُّ

المفتوح مجلت يتكون من عضوية مدير المرك  زائدًا عمداء الكليات 
توح، باإلضافة إلى رالساء أقسام المرك ، المشاركة في برامج التعليم المف

قسم المناهج والمقررات، قسم القبول والتسجيل، قسم "وهي أربعة أقسام 
مجلت المرك  كذلك وكيل ، ويضم "والشهادات، قسم الحسابات االمتحانات

 .الجامعة ونائ  مديرها
ويهدف المرك  إلتاحة الفرصة للسودانيين باليار  لتحسين مستواهم 

إذ إنه يتيل , يمي،ونشر المناهج العلمية السودانية في اليار األباد
ودان لاللتحاق بنةام التعليم  الفرصة لجنسيات ميتلفة من خار  السُّ

وداني من خالل هذا المرك  ويسهم المرك  في دعم الجامعة ماديًا من .السُّ
 .خالل العائد الذي يحققه

أن , الدراسة بهذا القسم أما من حيث القبول فيشتر  في الطال  الذي يود
يكون حاصاًل على الشهادة الهانوية السودانية أو العربية بنجاح في سبع 
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أربع أساسية ورالث اختيارية،أو الدبلوم الوسي  ذلك بالنسبة للذين , مواد
 .يرغبون في الترفيع لمرحلة البكالريو 

 
لمقررات أما من حيث إعداد المناهج والمقررات فيقوم قسم المناهج وا   

بالتعاون مع الكليات الميتلفة، كما يقوم هذا , بتجهي  المذكرات ومراجعتها
وتقوم . القسم بتوقيع العقودات مع األساتذة المتعاونين في تألي  المذكرات

وتقييمها قبل إرسالها لقسم , بل كلية بتكوين لجنة تحكيم لمراجعة أي مذكرة
 .على الدارسينالذي يتولى توزيعها , المناهج والمقررات

 
فيمد قسم الدراسة عن ب عد بالجامعة , ومن حيث خدمات اإلسناد التعليمي

وإشراف , الطالب بجميع اليدمات الالزمة من استشارات وتقديم وتسجيل
على عملية االمتحانات والنتائج، كما تقوم بنفت العمل المراب  الميتلفة 

والسعودية واألردن المنتشرة خار  السودان، وذلك في كل من الدوحة 
وسوريا،حيث تسهل هذه المراب  على الطالب االتصال بها،والحصول على 
المعلومات التي يريدونها،وتمهل حلقة الوصل بين الطال  وإدارة المرك  

 .الرئيسى باليرطوم
 

يشرف قسم الشهادات واالمتحانات على مسألة التقويم، وتتمهل     
متحانات وطباعتها وتجهي ها،ويقوم كذلك مسؤولية هذا القسم في إعداد اال

ويعمل تحت رئاسة رئيت هذا القسم منسقون يمهلون .باستيرا  النتائج
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ويتم .الكليات المشاركة في البرامج الميتلفة المطروحة بواسطة الجامعة
زائدًا , تكوين لجنة االمتحانات ولجنة الستيرا  النتائج من رئيت القسم

عضاء هيمة تدريت مرشحين من الكليات باإلضافة إلى أ, المنسقون 
وتعقد الجامعة امتحانًا رئيسًا واحدًا خالل العام في . المشاركة في البرامج

باإلضافة إلى امتحان إزالة الرسوب الذي يعقد في ديسمبر من , شهر يوليو
وال تسمل لوائل الجامعة لبرنامج االنتساب للطال  بحمل أي مادة .بل عام

دة، بمعنى ال يح  ألي طال  االنتقال للسنة الهالهة مهاًل ألبهر من سنة واح
 .إذا كانت لديه مادة محمولة من السنة األولى

 
أن مرك  التعليم المفتوح , يالحر في ضوء هذه المعلومات التي قدمناها   

لم يقم بتدري  منسوبيه على نم  التعليم المفتوح، وال يهتم بتصميم الكت  
الءم مع خصائ  الدارسين عن ب عد،واليدمات التي والمذكرات تصميمًا يت
ليت من بينها اإلسناد التعليمي الذي يحتاجه طال  , تقدمها مراب  الجامعة

وتيلو مذكرات , التعليم المفتوح،وييلو نةام التقويم من التعيينات الدراسية
 الدارسين من أسملة التقويم الذاتي والتدريبات واألنشطة التى تستهير دافعية

 .وتعينه على تقييم مستواه بنفسه, طال  التعليم المفتوح
 

 :جامعة جوبا( 8)
م،وذلك بهدف 1998تم إنشاء مرك  جامعة جوبا للتعليم عن ب عد في عام 

نشر المعرفة والمهارة التقنية ألببر قطاس ممكن من المجتمع السوداني 
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وفير قال  مرن وذلك بت, والعربي واإلفريقي،وتأبيد مبدأ ديمقراطية التعليم
للذين لم يستطيعوا مواصلة تعليمهم بصورة نةامية ألسباب اقتصادية أو 
اجتما ية،وتوفير فرص التعليم والتدري  المناسبين وصواًل لتنمية الموارد 
 .البشرية
وتنحصر مهام المرك  وواجباته في الترويج والعالقات اليارجية، والقبول 

ورات التدريسية المكهفة، واالمتحانات، والتسجيل، والتقويم الدراسي، والد
ولمرك  التعليم بجامعة جوبا مجلت .وإنتا  المذكرات واألدلة التوجيهية

أمناء يكون مدير الجامعة رئيسًا له،ويشارل في عضويته عمداء الكليات 
إجازة خط  , المشاركة في برامج الدراسة عن ب عد،ومهمة مجلت األمناء

وللمرك  إدارة تنفيذية تتكون من مدير المرك  .المرك  اإلدارية والمالية
ونائبه ومسجل المرك ،وهي تقوم بتنفيذ اليط  والبرامج المجازة من مجلت 

األمناء ومجالت الكليات األباديمية وفقًا لسياسات الجامعة اإلدارية 
 .واألباديمية

 
ةم تعتمد نةم القبول في مرك  جامعة جوبا للتعليم عن ب عد على لوائل ون  

حيث يج  أن , مكت  القبول بالتعليم العالي بالنسبة لمستوى البكالريو 
لشهادة يكون الطال  المتقدم ألي من برامج البكالريو  حاصاًل على ا

بشر  النجاح في أربع مواد أساسية باإلضافة إلى , السودانية أو ما يعادلها
 .رالث مواد اختيارية
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ج التعليم المفتوح بإعداد المناهج تقوم الكليات المشاركة في برنام   
ووصف مقرراتها وإجازتها عبر الجهات المعنية،وت ويد المرك  بصورة منها 

فالكليات هي المسؤولة عن .بعد اإلجازة النهائية بواسطة مجلت األساتذة
إعداد المذكرات والموجه،وكل اليطوات السابقة لذلك من تعيين عضو هيمة 

, وإجازتها بواسطة الشعبة,أو الموجه وتصحيحهاالتدريت لكتابة المذكرات 
ليقوم المرك  فق  بتجهي  , ورفعها للمرك  مدققة ومعتمدة بصورة نهائية

األعداد المطلوبة،وعلى الكلية إخطار المرك  كتابة بأسماء أعضاء هيمة 
 .التدريت المكلفين بإعداد المذكرات والموجهات
ال تلت م بمعايير , جامعة جوباونالحر أن الكت  المعدة بواسطة أساتذة 

 .التصميم التعليمي الذي تحتاجه كت  التعليم المفتوح
أما عن اإلسناد التعليمي، فتبيم الجامعة دورات مكهفة،وتقوم بالتنسي  مع 

بوضع  –داخليًا  –المرك  وإرسال تلك القوائم للمرك ،بذلك تقوم الكلية 
ات والمعينات الدراسية،مع الجداول وتحديد زمن المحاضرات،وتجهي  القاع

 .توفير اليدمات المصاحبة خالل الدورة
يتم تقييم الطالب في البرامج الميتلفة بمرك  التعليم المفتوح بجامعة   

جوبا بواسطة االمتحانات التحريرية، التي تعقد مرة واحدة خالل العام وعادة 
للطالب بما تعقد امتحانات المالح  بالنسبة .ما تكون في شهر أبتوبر

الذين رسبوا في بعض مواد االمتحانات األساسية أو الذين لم تسمل لهم 
ونالحر ةياب نةام التعيينات .ظروفهم بالجلو  ألداء هذه االمتحانات

الذي هو أصيل في نةام التعليم المفتوح لما فيه من كسر لع لة الدار ، 
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شطة المصاحبة والتدريبات واألن, وكذا يتالحر ةياب أسملة التقويم الذاتي
ن الدار  من , للمقرر،وكل ذلك يعمل على تع ي  استهارة الدافعية ويمك 

          .وهو بعيد عن الجامعة التي ينتمي إليها, تقييم مستواه أرناء تحصيله
زين العابدين واخرون ، )                                              

 ( م 2115
 

ذكرات الجامعة فقد أغنانا نائ  مدير مرك  جوبا بالنسبة لتقييم مستوى م   
 :للتعليم عن ب عد، إذ قال عنها منتقداً 

نجد أن معةمها اليصلل لطالب التعليم المفتوح،ألن طريقة تناول وعرض    .1
المادة اليصلل ألي قارئ سواًء كان عن بعد أو نةاميًا أو غيره،وما عدا 

اإلشراقات، وتم فيها استيدام بعض مذكرات كلية التربية التى بها بعض 
 .بعض تقنيات الرموز للمساعدة في القراءة وحل التمارين وأمابن التع ي 

 .نجد في بعض المذكرات ضعفًا في الصياغة واألسلوب والعرض والتبوي      .2
بما نجد بعض المذكرات تضم وحدات خار  المنهج المطلوب،أو    .3

على معلومات غير صحيحة من  أقل من المنهج المرسوم،أو   تحتوى 
 ناحية علمية أو تارييية

أخيرا تم انشاء جامعة السودان المفتوحة بالسودان، الستيعاب 
الناجحين الذين لم يحةوا بفرص االلتحاق بالجامعات النةامية وجاءت فكرة 

وتأسست  1984االنشاء بناء على رةبة من رجال التعليم واالعالم في عام 
وكان على رأسهم المرحوم الدكتور اإلعالمي أبو بكر  1987بالفعل في عام 

. 
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شهد السودان مؤخرا رورة تعليمية واسعة في مجال التعليم العالي فقد 

وزادت نسبة  26زاد عدد الجامعات لتمتد على نطاق واليات السودان الا 
ولكن هذه ال يادة . إعداد الطالب على ضوء ذلك في التعليم العالي 

من الطل  استدعى بعض الجامعات في العاصمة والواليات  صاحبها م يد
أن تطرق باب التعليم عن بعد لتلبية االحتياجات المت ايدة من المواطنين 

وأصبحت بعض الجامعات النةامية تتبع النةام الهنائي . على التعليم
(Dual system ) بحيث يوجد طالب التعليم عن بعد بجان  الطالب

 .النةاميين
 

م قامت جامعة السودان المفتوحة، لتحقي  م يد من 2112م وفي عا
وتعد هذه . التوسع في التعليم وتلبية االحتياجات المت ايدة من المواطنين 

الجامعة من أهم الجامعات الحكومية التي تنتهج نةام التعليم المفتوح في 
السودان وشهاداتها ال تقل عن الشهادات التي تمنحها الجامعات األخرى، 
من حيث المحتوى العلمي والنو ية وهذه الجامعة ليت الغرض منها ان 
تكون بديلة للجامعات المبيمة وال منافسة لها بل مكملة لها في أداء رسالة 

 .التعليم العالي المشتركة 
 

نالحر أن ممارسات التعليم المفتوح في السودان في مجاالت تدري  
رياية قد بدأت منذ وقت مبكر إال ان المعلمين والتعليم الهانوي والتنمية ال

الممارسات على المستوى الجامعي لم تةهر إال في التسعينات وحينها تبنت 
الجامعة ومن الوسائ  الرئيسية التي اعتمدتها هي المذكرات والكت  لطالب 
المرحلة الجامعية أما الدراسات العليا فاعتمدت فيها الموجهات التي يقوم 
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ويمكننا القول بأن هذه الممارسة يطل  عليها غالبًا  باعدادها االساتذة،
الدراسة باالنتساب وأخيرًا جاءت بعض المؤسسات االستفادة من وسائل 
االتصال الجماهيري ممهلة في االذاعة والتلف يون والنشرة فمهلت حجر 
ال اوية لجامعة التعليم المفتوحة باالضافة الى االستعانة باليبرات العربية 

ي جامعة القد  واالجنبية في جامعة بريطانيا التي ساهمت في ممهلة ف
 .  قيام كهير من الجامعات في الدول النامية

   
 المفتوحةالسودان جامعة  (6)

 
 اورة التعليم العالي -

 الحاجة لنمط تعليمي غير تقليدي -

 مرونة التعليم المفتوح وجودته -

 أنواع مبكرة من التعليم عن بعد -

 سهانشأة الجامعة وتأسي -

 األهداف -

 الشرائح المستهدفة -

 الهيكل تإلداري  -

 نظام الدراسة -

بهيرون هم الذين يةنون أن رورة التعليم العالي قد وسعت     
. مواعينه بأبهر من المطلوب، وأنها لم تراس حاجة السوق لليريجين
وقليلون هم أولمك الذين يعلمون، بالرغم من كل ما حدث، أن 

ية من حيث إتاحة فرص التعليم العالي السودان يببع في خانة متدن
ألبنائه، وأن األعداد المقبولة بكل الجامعات الحكومية واألهلية 
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، بينما تقارب هذه %9سنة الت يد عن  52 -38للشريحة العمرية 
للشريحة العمرية نفسها في الواليات المتحدة % 90النسبة 
، مما %32بل إن متوسطها   للعالم العربي يصل إلى . األمريكية

يشير بوضوح إلى حاجة السودان إلى مواعيَن أوسع، وخ ِ  سير 
إننا لفي غنًى . أسرس، للوصول إلى العالمية المطلوبة من المعرفة

. عن القول بأن معايير القوة كلها قد أصبحت مبنية على    المعرفة
. وقوة الجيوش أصبحت قوة معرفة. فقوة االقتصاد أصبحت قوة معرفة

وال مجاَل في المقاعد األمامية في العالم إال للدول .. ...وهكذا 
 المتقدمة في مجال المعرفة

 م  تعليمي غير تقليديالحاجة ل
واالجتما ية واتسااس رقعته إن  السودان وبحس  ظروفه االقتصادية   

 الجاغرافية، 
وضعف بنيته التحتية، واختالف رقافاته وأعراقه، يحتا  إلى نم  تعليمي  

وقد أشار كهير . ليدي لمياطبة هذه الةروف في مجال تقديم المعرفةغير تق
من المصادر إلى أن الطريَ  التقليديت القديم لن يؤهل الدوَل الناميَة للحاق 
برك  الدول المتقدمة، وأن الدوَل النامية لن تستطيع توسيَع مواعينها 

. شل اإلمكاناتوذلك ل. المعرفية بالصورة التى وصلت إليها الدول المتقدمة
فقد أحدرت رورة . بل إن الطرق القديمة لم تعد اآلن أفضل الطرق للتعليم

االتصاالت والمعلومات إنقالباًا في كل المجاالت، وفي مجال التعليم بياصة، 
مما حدا بالدول المتقدمة ألن تعدل في ممارساتها وأساليبها التعليمية 

 .مستفيدة من هذا التطور التقني الهائل
 

 مرونة التعليم المفتوح وجودته وقلة تكلفته
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لقد أوج  البروفسير جون دانيال خبير  التعليم المفتوح، أهمت   
خصائ  هذا النوس من التعليم، من حيث مرونته الفائقة في استيعاب 

 أعداد كبيرة من الدارسين، 
 

  
 

      
 

         

.  على زياادة الجاودة مع تقليل كلفة التعليام في الوقت نفسهومقدرته         
 ومهتال
لذلك بمهلهين، أحد هما متساوي الساقين للتعليم المفتوح واآلخر         

تمهل أضالس المهلهين (.  أعالهالشكل ) متساوي األضالس للتعليم التقليدي 
، واألعداد  التي (دة القاع) هي كلفة  التعليم بكل من النةامين . رالرة أشياء

(. الضلعان اآلخران ) يمكن أن يستوعبها كل منهما وجودة  ميرجاتهما 
وأوضل أن مهلث التعليم التقليدي هو مهلث حديدي متساوي األضالس ال 
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 الكلفة

يبين الشكال مقارنًة بين التعليم التقليدي والتعليم               
 .المفتوحاال

 التعليم التقليدي التعليم المفتوح
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وخل  جون دانيال إلى أن . يمكن تغيير  ضلع منه دون أي   من اآلخرْين
تقل فيه يمكن أن اقين، مهلث التعليم المفتوح هو مهلث مرن متساوي الس

 .قيمة ضلع التكلفة، وت داد وبصورة كبيرة قيمة ضلعي الجودة واألعداد
نسبًة لجودة أسلوب التعليم المفتوح وقلة كلفته مع فاعليته في   

الوصول ألعداد كبيرة وأمابن ميتلفة، فإن كهيرًا من الجامعات العريقة 
ليم المفتوح والتعليم عن بعد تحولت إلى استيدام األسالي  الحديهة في التع
 .مستفيدة من تقنية االتصاالت والمعلومات

 
 أنواس مبكرة من التعليم عن ب عد في السودان

منذ سبعينات القرن الماضي،  شهد السودان أنواعًا متعددة من 
التعليم عن ب عد قدمتها مؤسسات حكومية وأخرى طو ية وعلى مستويات  

. لتعليم العام والتعليم الجامعي وفوق الجامعيشملت محو األمية وا. ميتلفة
. وذلك استجابة لحاجة المجتمع الملحة لتوسيع مواعين التعليم وتنوعها

 .وشملت العمل داخل السودان وخارجه
ومعاهد " سولو"لقد حققت بعض  هذه المؤسسات نجاحًا مقدرًا مهل    

ست التعليم عن ب عد التأهيل التربوي وجامعة السودان المفتوحة اللت امها بأ
وقواعده، في حين اعتمدت بعض الجامعات على أنما  قديمة للتعليم عن 

 .ب عد، مهل االنتساب
 

 التأصيل لفلسفة التعليم المفتوح
 .هل التعليم ح  أم واج * 
 .أول  ية في القر ن الكريم بكلمة أمر -
 .طل  العلم فريضة على كل مسلم -
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 .علماءإنما ييشى هللا من  باده ال -
 .تحرير العلم من القيود ال مانية* 

 .اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد
 تحرير العلم من القيود المكانية* 

 .اطلبوا العلم ولو في  الصين
 .تحرير العلم من القيود النو ية* 

 .الحكمة ضالة المؤمن ان وجدها فهو أولى النا  بها
 نشأة الجامعة وتأسيسها  . 5
من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقد كلف بدأت الفكرة  

البروفيسور أحمد الطي  دمحم أحمد بابرازها حي  الوجود حيث كان يشغل 
المدير العام الدارة التعليم عن بعد بالوزارة وقد كانت البوابة بإعداد دراسة 
  .دوى للجامعة كفلت بها اليونسكو احد اليبراء البريطانيين في هذا المجال

م، 5005أبريل  32ها، المواف  3251صفر  5، بتاريأ 392لوزراء رقم ا
كجامعة حكومية تتبنى نةام التعليم المفتوح والذي قضى بإنشاء الجامعة 

 .لتقديم رسالتها
، 33أما قانون الجامعة فقد أجازه المجلت الوطني فى جلسته رقم  

وحدد . م5002أبريل  58ها،  المواف  3252ربيع األول  6بتاريأ 
ل أهدافها وبيابلها التنفيذية والواجبات  شيصية الجامعة، ووضت

ِفلت للجامعة بموجبه وقبلت الجامعة  أول دفعة بها في . والصالحيات التي ك 
وظلت، في إطار السياسة العامة للدولة . م5001شهر أغسطت من العام 

مي، تهدف  والبرامج التي يضعها المجلت القومى للتعليم العالى والبحث العل
إلى تيسير التعليم العالي والبحث العلمي وتشجيعه وإشاعته فى ميتلف 

وذلك تكاماًل مع مؤسسات . مجاالت المعرفة، النةرية منها والتطبيبية
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التعليم العالي والبحث العلمي القاائمة، محليًة كانت أم عاالمية، الحكومية 
دية واالجتما ية الشاملة منها واألهلاية، خدماًة ألهداف التنماية االقتصا

وقد فتحت جامعة السودان المفتوحة الرئيسي في  .والمستدامة فى البالد
 5001اليرطوم ويرتب  بالمناط  التعليمية بالواليات ، ومع بداية عام 

بدأت الجامعة تنشر في خدماتها في بيمة مناط  تعليمية كمرحلة أولى وفي 
قد  5002تعليمية اما في م قامت بافتتاح اربعة مناط  5003عام 

 .انتشرت الجامعة في جميع واليات السودان
 

 :أهداف ورسالة الجامعة
تبنت جامعة السودان المفتوحة نةام التعليم المفتوح كأسا  تسعى 
إلى ترسييه وتوطيد رقافته في المجتمع السوداني على أن تبدأ من حيث 

الوصول الى  انتهى اآلخرون أي توظي  وسائ  التعليم المفتوح في
المواطن السوداني في كل مكان بهدف االسهام في خدمة المجتمع 
السوداني بتوفير فرص التعليم الذاتي والمستمر مدى الحياة من خالل 

 :رسالتها وأهدافها التي تتمهل فيما يلي
 

 :الرالية والرساالة
  :الرالية
 ".التعليم للجميع"رالية الجامعة هي     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الرساالة            

 :تتمهتال رسالة  الجامعة فيما يأتي    
  توكيِد ه وية األمة وتأصيلها من خالل المناهج التي تقرها وتطبقها

 .الجامعة
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  غرِ  عادات  تعليمية  وسلوكية  جديدة  تنمي قيم االعتماد على النفِت
مواه  اإلنسان وملكااِته الذهنية والتعليِم الذاتي المستمر، وتنميِة 

 .والنفسية والبدنية والجمالية واإلبدا ية، وقيِمه األخالقيِة والروحية
  تحقيِ  مبدِأ ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص التعليمية والمساواة بين

وذلك بتوسيع فرص التعليم العالي والتدريِ  . المواطنين دون تميي 
رص، وتوفيِر فرِص الم اوجة بين التعليم للفمات التي فاتتها هذه الف

 .والعمل
 إشاعِة التعليم المستمر والتعليم المجتمعي. 
  تأهيِل القوى البشرية المدربة والقادرة لمقابلة احتياجات التنمية

 .وإعداِدها
  اإلسهاِم في تطوير نو ية التعليم وتجويده باستيدام الوسائ  التقنية

 .الحديهة المتعددة
 اون التعليمي والهقافي مع المؤسسات التعليمية محليا ا إرساِء التع

ا وعالميا ا ًً  .وإقليميا 
  المساهمِة في التنوير والتهبي. 
) توريِ  السودان بكل الوسائل المتاحة من حيث  مورور ه الهقافي     

ي والشفهي  ه، ومعيشت ه وغير (المادِ  ، وبيمت ه، وسكان ه، واقتصاد 
 .ذلك

 

 األهاداف 
ه  أهداف الجامعة في راليتها ورسالتها بحيث تشكل خارطة طري  تنب

بوصفها مؤسسة تربوية تعليمية تدريبية . لمسيرة الجامعة ودليل تهتدي به
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تهدف إلى المساهمة في بناء االنسان وتنمية المجتمع والت امًا من الجامعة 
 :اليةبهذه الرسالة تسعى جامعة السودان المفتوحة الى تحقي  األهداف الت

توسيع  فرص التعليم العالي واالستجابة  للطل  االجتماعي المت ايد  - أ
 .عليه، لتنويع البرامج األباديمية وتوفير إمكانية الوصول إليها

تعويض  الفرصة لمن فاتهم االلتحاق  بالتعليم العالي لةروف   - ب
 .اجتما ية أو رقافية أو اقتصادية

رناء اليدمة للمنيرطين في توفير  فرص التدري  والتعليم المستمر أ - ت
سوق العمل، وفًقا الحتياجات التنمية المهنية، ولتطوير الكفايات، 

 .ورفِع مستوى األداء واإلنتا  بينهم
 .توفير  التعليم للدارسين في أمابن إقاماتهم - ث
 .تطوير  مشاركة المجتمع بفماته الميتلفة ألجل التنمية المحلية -  
الجامعية العليا والبحث العلمي  تهيمة  البيمة المناسبة للدراسات - ح

 .المرتب  بحاجات المجتمع الميتلفة
توطين  التقنية الحديهة وحسن  استيدامها في التوصيل الفعتال للبرامج  - خ

 .األباديمية
توطيد  التعاون بين نةامي التعليم الجامعي التقليدي والمفتوح  - د

 .لتسهيل حرال الدارسين بين المؤسسات التعليمية الميتلفة
توري   الصلة بالمؤسسات التعليمية العامة والياصة لتلبية  - ذ

احتياجاتها في  تيطي    برامجها ومناهجها، وفي تقديم االستشارات 
 .العلمية والفنية لها

تأصيل  العلوم وتوكيد مكانة اللغتين العربية واإلنجلي ية واالهتمام  - ر
 .باللغات األخرى وبالترجمة
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والوجداني، والبيمي والسكاني، والمعيشي  االهتمام  بالتوري  التراري، - ز
 .في البالد

 

  :الشرائل المستهدفة
 :الشرائل المستهدفة للجامعة هي   
الموظفون اآلخرون الذين يرغبون في تأهيل أنفسهم علميا ا أو تغيير  - أ

 . البكالوريو  أو الدرجات العليا على مستوى  مجاالت عملهم،

ت الميتلفة الذين تحول قوانين المغتربون من السودانيين والجنسيا - ب
البلدان التي يعملون فيها دون حصولهم علي تعليم جامعي، بمرحلة 

 .البكالوريو  أو الدرجات العليا
 .هواة  التعليم عموماًا، للحصول على البكالوريو  أو الدرجات العليا - ت

 :اإلداري الهيكل 
هداف تعد اإلدارة من العوامل االساسية التي تساعد على نجاح أ 

التعليم الجامعي فضاًل عن دورها االساسي في تهيمة المناخ التعليمي 
المالئم في المؤسسة التعليمية وتعتمد إدارة المؤسسات الياصة بالتعليم 
الجامعي على التفاهم والتعامل واالحترام المتبادل بين االدارة واعضاء هيمة 

حتا  لنةام اداري اما التعليم المفتوح فهو عالوة على ذلك ي. التدريت
بفء يكمن نجاحه في الالمرك ية والمرونة الالزمتين لتكامل الداء دوره 

االداري لجامعة السودان المفتوحة المكون من المحاور الهيكل ويشمل 
 :اآلتية
 
  مجلت الجامعة: أوالً 
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وهو الجهة البيمة على الجامعة ماليًا وإداريًا وعلميًا، ويتكون من أعضاء 
عضو من : جامعة بحكم مناصبهم، وأعضاء ميتارين هممن داخل ال

هيمةالتدريت، وعضو من مساعدي التدريت، وعضو واحد من اإلداريين 
والفنيين والعمال، وعضو من الطالب، ورالرة أشياص من الوزارات 
والهيمات ذات الصلة بعمل الجامعة، ورالرة من مديري الجامعات القائمة، 

 .ياص من ذوي الكفاءة واالختصاص المهنيباإلضافة إلى عدد من األش
واليط  وضع السياسات العامة مجلت الجامعة  وتشمل اختصاصات

الرامية إلى تطويرها وتجويد أدائها علميًا وتربويًا وإداريًا وماليًا، وتحديث 
باإلضافة إلى سلطته في إنشاء وظائف العاملين . طرق عملهاوأساليبه

غلي المناص  العلمية والبيادية واإلدارية بالجامعة، وتحديد مستويات شا
واختصاصاتهم، وإجازة الموازنةالسنوية للجامعة، ووضع خطة التنمية 

إضافة إلى إبرام االتفاقيات والعقود . للجامعة، وإنشاء البرامج األباديمية
الالزمة لتحقي  أغراض الجامعة، واستهمار أموال الجامعة وإنمائها، وقبول 

وللمجلت  .ات واألوقاف والوصايا، وتحديد أوجه استغاللهاالهبات والتبرع
 .لجان دائمة ولكل منها مسموليات وصالحيات محددة حس  قانون الجامعة

 مدير الجامعة: رانيًا 
وهو المسمول األول لدى مجلت الجامعة عن األداء العلمي واإلداري 

رة لمدة أربع والمالي للجامعة، يتم تعيينه من ذوي األهلية العالية واليب
سنوات،ويجوز إعادة تعيينه لفترة أخرى، ويكون مسمواًل أمام الراعي عن 
. طري  المجلت القومي للتعليم العالي والبحث العلمي عن أداء الجامعة

العمل على ترشيد األداء العلمي والتربوي  باإلضافة إلى مسموليته في
عي، وتمهيل الجامعة واإلداري والمالي بالجامعة، وعلى حفر النةام الجام

والتحدث باسمها، ورئاسة مجلت األساتذة واللجان المنبهقة عنه، ولجان 



 

815 
 

تعيين أعضاء هيمة التدريت وترقياتهم، ولجان تعيين المشرفين 
عالوة على الدخول في . األباديميين، ولجان اختيار األساتذة المتعاونين

لها صلة بتحقي   أية مفاوضات واتفاقيات علمية أو أباديمية أو بحهية
 .أهداف الجامعة ورسالتها

 
 مجلت األساتذة :رالهًا 

ومديري نائ  المدير، : يرأسه مدير الجامعة، ويضم في عضويته كلي من
اإلدارات وأمناء األمانات ورالساء األقسام ومن يحملون درجة األستاذية من 
هلية االساتذة باإلضافة إلى ستة شيصيات من ذوي الكفاءة العلمية واأل

 . وارنين من الطالب
ييت  مجلت األساتذة بكل الشمون األباديمية والعلمية للجامعة من حيث 
تحديد شرو  تعيين أعضاء هيمة التدريت ومساعدي التدريت وترقياتهم، 
وشرو  القبول في البرامج األباديمية والمعاهد والمراب ، والتوصية لمجلت 

الوحدات والمعاهد والمراب  البحهية بإنشاء البرامج األباديمية و الجامعة 
. والتيصصات واألقسام العلمية ووحدات التدري  والبرامج الدراسية

الدرجات العلمية للطالب، ومنل الدرجات العلمية  منلباإلضافة إلى 
والفيرية والجوائ  العلمية، واختيار وتعيين الممتحنين الداخليين 

لنهائية، وتشجيع البحوث العلمية واليارجيين، وإجازة نتائج االمتحانات ا
 .والتألي  والنشر

 
 لجنة الشمون اإلدارية: رابعًا 
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تقوم مقام يرأسها مدير الجامعة، وهي لجنة استشارية إلدارة الجامعة، 
تتمتع قراراتها  مجلت العمداء في الجامعات المبيمة لذلك ال

 \.اوتوصياتها بصفة اإلل ام إال  بعد موافقة مدير الجامعة عليه
 :الوظائف األباديمية واإلدارية: خامسًا 

تتمهل هذه االدارة في مديري اإلدارات وامناء األمانات ورالساء 
 :الوحدات باإلضافة إلى نائ  المدير والوكيل ويمكن تفصيلها في اآلتي 

أواًل ادارة البرامج األباديمية وهي بمهابة العمود الفقري للجامعة ومن 
يط  الدراسية واالشراف على اعداد المواد التعليمية اختصاصاتها اقتراح ال

وتطويرها باالضافة الى اليط  التوجيهية في جميع العمليات األباديمية 
 .بالتنسي  مع ادارة المناط  التعليمية

تتولى هذه اإلدارة اإلشراف على : ادارة المناط  التعليمية: رانيًا 
شراف على تنفيذ اليطة المناط  التعليمية ومن اهم اختصاصاتها اإل

العلمية التعليمية وف  الموجهات الصادرة من ادارة البرامج االباديمية 
 .باالضافة إلى االشراف االداري والمالي للمناط  التعليمية
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 :أمانة الشؤون العلمية
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 :تتكون من األقسام اآلتية
 الَقبول والتتسجيل قسم  -1

 قسم شؤون مجلت األساتذة  -2

   والبحث العلميقسم التدري  -3

    والتتقويم األباديمي  المتحاناتا  قسم  -4
استنساخ وتحري  )م تم نقل قسم االمتحانات 2114في العام يونيو    
إلى إدارة البرامج األباديمية لتبقى ( للمناط  التعليميةاالمتحانات لوإرسال 

ة أمانة الشؤون العلمية رقيبًاعلى التتقويم األباديمي من خالل الئح
رجات العلمية واالمتحانات التي قامت بصياغتها وفي أول اجتماس   .الدت

تقرر تفعيل نشا  إدارة  2115لمجلت األساتذة الذي انعقد في يوليو
شؤون مجلت األساتذة، كما ورد في الئحة أعمال مجلت األساتذة التي 

 .تمت إجازتها في نفت االجتماس الم شار إليه
ون مجلت األساتذة باسم هيمة سكرتارية وتم استبدال اسم قسم شؤ  

  م، وذلك بعد إجازة مجلت األساتذة2115مجلت األساتذة في يوليو 
. م2115في اجتماعه األول في يوليو  2115لالئحة تنةيم أعماله لعام 

وتتولى بموج  تلك الالئحة أمانة الشؤون العلمية البيام بمهام سكرتارية 
ليًا من قسم الَقبول والتتسجيل وهيمة وتتكون هذه األمانة حا. المجلت

 (.رصد الدرجات)سكرتارية مجلت األساتذة واالمتحانات 
  

 

 :إدارة البحوث والتيطي  والتنمية
مهامها . م5002أنشمت إدارة البحوث والتيطي  والتنمية في  

 هي اآلتية 
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تحقي  أهداف الجامعة من البحث العلمي، وتنفيذ سياساتها  (أ )
 .ستراتيجيتها للبحث العلمي وف  الئحتهفيه، في إطار ا

إجراء البحوث العلمية المعرفية والتنموية، القومية وغير  (ب )
 .القومية، وبياصة ما ينمِ ي الجامعة ويرقِ ي أداءها

اقتراح ما ي رى مناسباًا من موضوعات البحث العلمي  (ج )
والمشروعات لتنهض بها الجامعة منفردة أو مشتركة مع 

ها غيرها، والنهوض باسم الجامعة بتنفيذ غيرها، أو تكلِ ف ب
 .أي عمل علمي تكلتف به الجامعة من غيرها

ي (  د)  اآلرار ) توريا  السودان، من حيث مورور ه الهقافي المادِ 
الشعبي ) والشفهي ( والمصنوعات الشعبية ونحوها 

في األو ية المناسبة، وبلدان ه في معجم ( بالدوبيت ونحوه 
ومجتمع ه ومعيشت ه وبيمت ه في أطلت  جغرافي، وسكان ه

 وذلك . سكاني ومرصد  لفسعار

باإلضافة إلى تدوينه ببلوغرافيا ا لمصادره، وتربويا ا            
 .وتعليميا ا

االضطالس بدور الجامعة، كمؤسسة ال أفرادًا، بتنوير  (و )
المجتمع وتهبيفه، بالمحاضرات والحوارات والندوات 

والنشرات واألفالم، وما تبهه الجامعة واللقاءات والمعارض 
 .من ذلك في إذاعتها في اإلذاعات القومية والوالئية

العناية بالترجمة والتعري  لنقل المعرفة من مصادرها  (ز )
الميتلفة إلى العربية، ونقل المعارف المتمي ة من العربية 
إلي الفرنجية، بما في ذلك إصدارات الجامعة ومناهجها وما 

ف بها  .يعرِ 
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في التيطي  ( بإدارة ) النهوض بمسموليتها نفسها  (ح )
واالستراتيجية، من حيث متابعة تنفيذ الجامعة 
الستراتيجيتها، ومراجعتها من حين آلخر لمعالجة ما يستجد 
منها من مشكالت، ولالطممنان إلى مواببة االستراتيجية 
للمستجدات والمتغيرات، واتساقها مع االستراتيجية القومية 

 .يجية التعليم العاليواسترات
تولِ ي الجان  اإلحصائي بالجامعة، بما في ذلك خدمة  (ط )

وذلك بجمع البيانات . إدارات الجامعة و ماناتها فيه
اإلحصائية من إدارات الجامعة وأماناتها ومناطقها التعليمية 
، وترجمتها بالوسائل اإليضاحية المعلومة، وتحليلها، 

واألمانات لالستفادة منها ونشرها وإتاحة الفرصة لعدارات 
 .قبل نشرها أو بعده

اإلحاطة التامة ما أمكن بمعايير الجودة الشاملة المتوفرة  (ي )
بالجامعة، المتعارف عليها بالسودان أو إقليميا ا أو عالميا ا 
بذلك، وإدارة الجودة الشاملة بالجامعة، واتياذ السبل 

ل، فالمتجدد الكفيلة بإعداد الجامعة وتهيمتها لالعتماد األو
 .من حين آلخر

إصدار اإلصدارات العلامية المعرفية والتنويرية التهبياية،  (ك )
 منها ماا 

 .يكون بصفة دورية كمجلة الجامعة، ومنها ما يصدر من حين آلخر    
 الفمات االجتما ية المستهدفة 
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تعمل جامعة السودان المفتوحة على توفير فرص واسعة ومفتوحة 
لبي التعليم الجامعي، باإلضافة إلى خريجي المرحلة لفمات ميتلفة من طا

 .الهانوية الذين ال يجدون فرصة لالستيعاب في الجامعات المبيمة
 :تتيل الجامعة فرصًا واسعة الستيعاب الفمات اآلتية

العاملين في قطاس اليدمات الفنية واإلدارية والعسكرية الذين ال   .1
ةام الجامعة التقليدية، يستطيعون ترل مسؤولياتهم وال التقيد بن

ويرغبون في دعم اختصاصاتهم أو إضافة مؤهالت أخرى إلى 
 .مؤهالتهم القائمة

فمات مجتمعية يكون موقعها الجغرافي بعيدًا عن أمابن وجود الجامعات،  .2
 .وتل مها المهام األسرية واإلجتما ية بالبقاء في مواقعها

لهقافي من التعليم النساء اللواتي ال يساعدهن وضعهن االجتماعي وا .3
الجامعي، وكذلك ربات البيوت اللواتي يصع  عليهن ترل مسؤولياتهن 

 .في تربية األطفال والبيام بمسؤوليات البيت
العاملين في مضمار التدريت والتعليم من ذوي االختصاصات العلمية . 4

معلمي )البحتة الذين يرغبون في رفع مؤهالتهم إلى المستوى الجامعي 
 (.سا مرحلة األ

المغتربين الذين تحول قوانين البلدان التي يبيمون فيها دون الحصول . 5
على تعليم جامعي، أو الذين يرغبون في الحصول على التعليم 

 .الجامعي المطب  في السودان
 نةام الدراسة

انتهجت جامعة السودان المفتوحة النةام الفصلي القائم على نةام  
الطالب لالمتحان نهاية كل فصل دراسي  الساعات المعتمدة، حيث يجلت
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وينتقلون إلى الفصل الدراسي التالي بعد استيفاء المطلوبات الالزمة لذلك 
 :وتتكون اليطة الدراسية لكل برنامج من مقررات موزعة على النحو اآلتي

 .وهي مقررات إجبارية لكل الدارسين: مطلوبات الجامعة. 1
قررات إجبارية لكل  الدارسين في هي م: مطلوبات كل برنامج دراسي. 2
 .البرنامج
 .مقررات تيصصية. 3
 .مقررات اختيارية. 4
إذا كان )العام الدراسي /مشروس بحهي يقدم قبل نهاية الفصل. 5
 (.مطلوباً 

يشمل العام الدراسي للجامعة فصلين دراسيين، ويستمر الفصل        
سي الفصلي العادي الدراسي خمسة عشر أسبوعًا، ويتراوح المطلوب الدرا

ساعة معتمدة في الفصل الدراسي، ويتم تقويم عمل الطالب  22-16من 
: في كل مقرر بصورة مستمرة، تبدأ من بداية الفصل الدراسي عن طري 
االختبارات الدورية، والتقارير، وحلقات النقاش، والواجبات، والمشاريع، 

ي ي ِعدها أعضاء هيمة وتنتهي بإجراء االمتحانات الفصلية أو النهائية الت
التدريت بمرك  الجامعة الرئيسي، وت ْرَسل إلى مراب  الجامعة المتعددة لتعقد 
في وقت واحد على نطاق السودان كله ويتم التصحيل بإشراف المرك  

 .الرئيسي للجامعة
 

 :عناصر العملية التعليمية
 إن نةام التعلم المفتوح يتبنى المنحى التكاملي متعدد الوسائ ،
ن من عدة عناصر تتكامل معا من أجل تجويد العملية التعليمية،  المكو 

 :وهذه العناصر هي
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 : الكتاب المطبوس -1

وهو كتاب أعد  بطريقة خاصة، بدءا من وضع خطة المنها  من قبل 
مجموعة من العلماء الميتصين بموضوس الكتاب، رم يتم تكلي  أساتذة 

ناء على خطة المنها ، رم يتم تحكيم متمي ين باعداد المادة التعليمية ب
 (. لم يشاركوا في االعداد بالطبع)المادة العلمية من قبل أساتذة  خرين 

وبعد إجازة المادة العلمية تيضع لعملية التصميم التعليمي بهدف 
تحويلها إلى مادة قابلة للتعل م الذاتي، وذلك وفقا لمعايير محددة ومعتمدة 

وحة، وبعد إنجاز التصميم التعليمي للكتاب لدى جامعة السودان المفت
بالتعاون ما بين المصمم التعليمي والمعد  األباديمي، ييضع الكتاب 
لعمليات التصميم الفني ووضع األشكال والرسومات وغيرها مما يل م، وذلك 

 .ضمن شرو  ومعايير فنية معتمدة لدى الجامعة
حرر اللغوي لضب  بعد إنجاز الكتاب بصورته األولية يرسل إلى الم

اللغة بشكل صحيل، رم يعرض في شكله النهائي على المعد  األباديمي 
 .والمصمم التعليمي والبرنامج األباديمي العتماده وإرساله إلى المطبعة

 
 : الوسائ  المساندة -2

يعتمد نةام التعل م المفتوح سلسلة من الوسائ  المساندة لدعم المادة 
ت جامعة السودان المفتوحة تعمل على تطوير التعليمية المطبوعة، وظل

 :وانتا  المادة التعليمية في اشكال ميتلفة منها ما يلي
 .أو الكاسيت( السمعي)الشري  الصوتي  -
ألن )أو األقراص المدمجة الفيديوية ( الفيديو)الشري  البصري  -

 (.استيدام جهاز الفيديو أصبل محدودا
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ة على شكل أقراص مدمجة وتأتي في العاد)البرمجيات الحاسوبية  -
CDs). 

 ...(صورا فوتوغرافية أم شرائلسواء أبانت )الصور االيضاحية  -

وقد تأتي هذه الوسائ  أحيانا مع الكتاب المطبوس في ح مة واحدة 
وتدعى عندئذ بالحقائ  التعليمية، وتتراف  مع الحقيبة التعليمية تعليمات 

 .للتقويمباملة عن طريقة استيدامها مع أسالي  متعددة 
 
 : البث اإلذاعي والتلف يوني -3

على الرغم من أن البث االذاعي والتلف يوني يعتبر من الوسائ  
المساندة إال أنني أفردته هنا في عنصر مستقل ألن العديد من مؤسات 
التعليم عن بعد ال توفر هذه الوسائ ، وتكتفي بما ورد في البند الساب ، إال 

حة بدأت البث االذاعي بشكل منتةم على مستوى أن جامعة السودان المفتو 
والية اليرطوم، واآلن أصبل البث اإلذاعي متاحا بشكل كامل عبر شبكة 

 .اإلنترنت، وكذلك عبر قناه الجامعة التجريبي على األقمار الصنا ية
أما بالنسبة للتلف يون فإن االستعدات تجري اليوم الطالق البث 

ذا الدليل سيكون البث التلف يوني عبر قناة التلف يوني، وربما مع صدور ه
 .جامعة السودان المفتوحة الفضائية قد أصبل واقعا تشاهدونه صباح مساء
إن االذاعة والتلفويون يمكنهما أن يجعال من الجامعة جامعة 
عالمية، يستطيع أي انسان متابعتها في أي مكان في العالم، وبالتالي فإن 

ل السو " بارة   بارة تبدو صحيحة، " دان إلى فصل دراسي واحدنريد أن نحو 
فال يهم أين تسكن أو من أين تشاهد المحطة الفضائية، فإن بإمكانك 
متابعة الجامعة وبرامجها والحصول على مادة تعليمية جيدة عبر برامجها 

 .التي ستبث على مدى أربع  وعشرين ساعة
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 : المناط  والمراب  التعليمية -4

لتعليمية من أبهر العناصر التي تمي  التعل يم المفتوح تعتبر المناط  ا
عن التعليم باالنتساب أو المراسلة، وذلك ألن الجامعة موجودة بالقرب من 
الدار  عبر مناطقها ومراب ها التعليمية المنتشرة في كل واليات السودان، 
فالجامعة تفتتل في كل تجمع طالبي مرك ا تعليما، وكل مجموعة من 

التعليمية تتبع إلى منطقة تعليمية، والمناط  التعليمية تتبع إلدارة  المراب 
 تنسي  المراب  واالسناد التعليمي في مرك  الجامعة

الجامعة تنتقل إلى الدار  بدال من انتقال "وبالتالي فإن  بارة . 
 .هي  بارة صحيحة وواقعية" الدار  إلى الجامعة

بالتواصل مع ( اديميعبر المرشد األب)يقوم المرك  الدراسي 
الدارسين، وتقديم خدمات كاملة لهم، بدءا بالتسجيل، وترتي  اللقاءات 
المباشرة مع المشرفين األباديميين، وتأمين الكت  والمقررات لهم، وترتي  

 .أمور االختبارات والمتابعات األباديمية الميتلفة
 
 : اإلشراف األباديمي والتوجيه -5

سمل باالستفادة من كل االسالي  التقليدية في نةام التعليم المفتوح ي
الجامعات المبيمة لتقديم المعرفة باالضافة الى اساليبه الياصة التي ذكرت 
ايضا ومن هذه االسالي  التقليدية التعليم والوجاهي والذي يتطل  وجود 
استاذ وطالب في وقت واحد ومكان واحد ويعرف هذا االستاذ في التعليم 

حيث  ييص  لكل مادة تعليمية مشرف  (Tutor)رف المفتوح بالمش
أباديمي يقوم بدعم الدارسين بطرق متعددة، إحداها هي اللقاءات المباشرة 
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مع الدارسين، واألخرى عبر الهاتف أو اللقاءات في المرك  الدراسي لعجابة 
عن استفسارات الدارسين، كما ييص  لبرنامج التربية العملية مدرب لكل 

بتدري  العاملين عمليًا على طرائ  التدريت وفقا لمراشد  دار ، يقوم
 .خاصة تم وضعها لغايات التربية العملية

يتصف المشرف األباديمي بصفات االستاذ الجامعي، بل هو في 
الغال  أستاذ جامعي يحمل درجة الدكتوراة أو الماجستير في التيص  

عض المتمي ين من الذي يشرف عليه، وأحيانا تضطر الجامعة إلى تكلي  ب
لعشراف على بعض المواد ( مع خبرات عملية طويلة)حملة البكالوريو  

مهل اللغات، إال أن مهمة المشرف ليست كمهمة االستاذ الجامعي، بل هو 
ر للعملية التعليمة، ال يقوم بشرح كل ما ورد في المقرر بالتفصيل،  ميس 

م المجموعات، وتقوم كل وإنما يكتفي بإدارة اللقاءات اإلشرافية عبر نةا
مجموعة من الدارسين باستعراض ج ء من المقرر، ويجري حوله نقاش 

 . ومعالجة بعض الصعوبات التي يواجهها الدارسون 
أما الموجه او المدرب فيتم اختياره بعناية من ذوي الكفاءة والقدرات 

ى أن وتجدر اإلشارة إل. العالية من اجل متابعة تدري  المعلمين في الميدان
الدار  الذي يسجل ليمسة مقررات في الفصل الواحد يكون لديه خمسة 

وليت مشرف واحد لكل المقررات كما كان ( أي مشرف لكل مقرر)مشرفين 
 .يةن بعض االخوة ممن قابلناهم في محاضرات التعري  بالجامعة

 
 
 : اإلرشاد األباديمي -6

ات كهيرة ، لكل مرك  دراسي مرشد واحد على األقل، ويقوم بمهم
فعنده تبدأ العملية األباديمية، وعليه يعتمد نجاحها، فهو ممهل الجامعة 
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أمام الدارسين، وهو مديرها بالنسبة إليهم، يتواصل مع الدارسين منذ بداية 
التحاقهم بالجامعة، ويتابع تسجيلهم في الفصول الدراسية الميتلفة، وينةم 

سين، كما ينةم زيارات الموجهين اللقاءات اإلشرافية بين المشرفين والدار 
 (.في التربية العملية)للدارسين 

ويشرف المرشد كذلك على النشاطات غير المنهجية التي يقوم بها 
الدارسون، وذلك بالتعاون مع الرواب  الطالبية، والمجموعات الدراسية التي 

ويقوم المرشد . يتم تشكيلها بين الدارسين في المرك  الدراسي الواحد
الجة أي مشكالت تعليمية أو نفسية للدارسين بالتعاون مع المنطقة بمع

 .التعليمية ورئاسة الجامعة
 
 : التقويم -7

تعمتد الجامعة أسالي  متعددة لتقويم الدارسين وبيان مستوياتهم في 
أي داخل )المقررات الميتلفة، فهنال التقويم الذاتي داخل المقررات نفسها 

، حيث هنال مستويان من األسملة التقويمية، (الكتاب المدرسي المطبوس
وتحتوى . األول هو أسملة التقويم الذاتي، والمستوى الهاني هو التدريبات

بعض المقررات على أنشطة وتكليفات تحتا  من الدار  إلى بذل جهد 
عملي بهدف رب  المادة التعليمية ببيمة الدار ، وتنمية ملكات البحث 

 .العلمي لديه
الهاني من التقويم فهو ما تقوم به الجامعة عبر المراب  أما النوس 

 :األباديمية، وذلك بطريقتين هما
وهي واجبات تعطى للدار  كي يقوم بأدائها واإلجابة عن : التعيينات -

أسملتها وإعادتها للمشرف األباديمي من أجل تصحيحها وإعادتها 
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ص  للدار  مع مالحةات المشرف حول ما ورد في االجابات، ويي
 .من نتيجة المقرر الدراسي( درجة 31)للتعيينات 

وهو اختبار تحصيلي اعتيادي يجلت له : اختبار نهاية الفصل -
الدارسون باألسلوب التقليدي، ويأخذ القس  األببر من تقويم الدار  

 .من نتيجة المقرر الدراسي( درجة 71)
 
 : التعليم اإللكتروني -8

وتوفرها بصورة السلكية في كل إن االنتشار الواسع لشبكة اإلنترنت 
قد دفع الجامعة منذ فترة طويلة للبدء بيطوات فعلية في أرجاء السودان 

نحو جامعة إلكترونية "مجال التعليم اإللكتروني، وترفع الجامعة اليوم شعار 
 .، وهو شعار ال يبدو بعيد المنال"بالكامل

تجاه تحويل لقد قطع قسم التعليم اإللكتروني في الجامعة أشواطا با
بحيث يسهل التعامل  moodleالمواد التعليمية وتحميلها على نةام موودل 

معها من قبل المشرفين األباديمين ومن قبل الدارسين على حد سواء، وقد 
بدأ القسم بتدري  عدد من مشرفي الحاسوب على استيدام نةام مودل، 

الميتلفة  وسيعمل على تدري  ببية المشرقين تدريحيًا وفي التيصصات
 .على ذلك النةام الميسر لالستيدام

يوفر التعليم اإللكتروني للدار  مادة تعليمية إلكترونية مع الوسائ  
المتعددة، وكذلك يتيل النةام للدار  التواصل مع ببية الدارسين ومع 
. المشرفين األباديميين والتحاور حول المادة التعليمية بكل يسر وسهولة

 .ليم االلكتروني في بعض المناط  التعليمية منهاوقد تم تفعيل التع
 

 :تجربة الجامعة في إعداد المادة التعليمية
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تعتبر من أهم مكونات تجربة الجامعة حيث تشمل تألي  وتطوير 
وتصميم وانتا  المادة التعليمية المقررة للبرامج األباديمية الميتلفة متمي ة 

ي منها وغير النةامي من انتساب بذلك على أنةمة التعليم الميتلفة النةام
 .ومراسلة

قد اعدت الجامعة المقررات الياصة بها باللغة العربية التي اعتمدتها 
الجامعة كلغة اساسية لتدريت واستعانت الجامعة في تأليفها بأصحاب 
اليبرات الممي ة باإلضافة الى بعض العلماء من خار  البالد وأما عمليات 

م في إدارة الجامعة التي دربت عددًا مقدرًا من التصميم بشتى أنواعه يت
العاملين بها وبالجامعات االخرى كذلك للبيام بهذا الدور المهم في اعداد 
المادة التعليمية وقد استعانت الجامعة في هذا الصدد بمدربين من خار  

 .السودان على رأسهم االستاذ خالد حسنين ابرابيم
للمادة التعليمية في عدد من وتتمهل عملية التألي  والتطوير 
 : العمليات التي يمكن تفصيلها فيما يلي 
 شرو  التقديم والقبول في الجامعة

 برنامج البكالريو : أوالً 
فلسفة في اختيار البرامج التعليمية ارتبطت بحاجات تنمية المجتمع      

االجتما ية واالقتصادية والجامعه تمنل البكالريو  في التيصصات 
 : اآلتية

 (                                     تيص   12.    ) التربية. 1

                                  العلوم االدارية .2 

 .علوم الحاسوب .3 
 تقنية المعلومات. 4
 .القانون .  5
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 اللغات. 6
 : شرو  القبول العامة

لمواد النجاح في الشهادة الهانوية السودانية متضمنة النجاح في ا .1
    .   السبع المؤهلة للقبول بالجامعات السودانية أو مايعادلها

يمكن القبول بشهادة معاهد التربية والشهادة األهلية لبرنامج التربية  .2
 .فق 
يمكن القبول للحاصلين على الشهادة السودانية أو مايعادلها دون  .3

خمت سنوات ( 5)التقيد بشر  النجاح في المواد السبع بعد م ضي 
 . فأبهر
يشتر   سنوات خمت( 5)أما الشهادات التي مضى عليها أقل من  .4

ضمنها المواد األربعة   سبع مواد على األقل من( 7)فيها النجاح في 
 . األساسية

يتم الترشيل للقبول بناًء على ترتي  الرةبات المسجلة في استمارة  -
 .التقديم

لتأبد من نتيجة على المتقدم متابعة المرك  الذي تم فيه التقديم ل  -
 .ترشيحه

 
 

 

 :  خطوات التقديم
يتم التقديم للجامعة بكافة المناط  التعليمية طوال العام والقبول يتم        
 : لفترتين 

 يناير  -األولي ديسمبر  .1
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 .يونيو -الهانية من مايو  .2
 

  :شرو  التقديم
ة يتم استالم استمارة التقديم من مراب  التقديم بالمناط  التعليمي .1

 بالعاصمة والواليات، 
 . على المتقدم ملء جميع البيانات الموجودة باستمارة التقديم .3
على المتقدم كتابة رالث رةبات باستمارة التقديم كحد أدنى  . 4
 (. للمتقدمين غير المرشحين من وزارة التربية التعليم)
 .ق على مرشحي وزارة التربية والتعليم التقديم لبرنامج التربيه ف .5
 .على المتقدم إرفاق صورة من اإليصال المالي مع استمارة التقديم .6
 :  يتم تسليم االستمارة بعد إرفاق المستندات المطلوبة، وهي .7

 الشهادة السودانية أو ما يعادلها . 

 شهادة الجنسية. 
 4  (.مكتوب على خلفيتها اسم المتقدم)صور فتوغرافية 

إرفاق مايهبت أن أو أولياء  أمورهم   المبيمون خار  السودان عليهم. 8
 . مغتربون 

المعلمون غير المرشحين من وزارة التربية والتعليم يمكن قبولهم في . 9
معتمدة  من وزارة  خدمة برنامج  بكالريو  التربية بعد إرفاق شهادة

 .التربيه والتعليم بالوالية المعنية
لسودانية يقوم الموظف المسؤول بمطابقة صورة الشهادة ا .11

 .والجنسية  باألصول، وإرجاس األصول للمتقدم مباشرة
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: معادلة للشهادة السودانية)عند التقديم بشهادة غير سودانية . 11
يقوم الموظف المسؤول ( إلأ...عربية أو أجنبية أو معاهد تربية
  .بإرفاق األصل مع استمارة التقديم

لياص به من على الموظف المسؤول تسليم المتقدم الج ء ا. 12
ورقم  استمارة  التقديم بعدالتوقيع عليه، وكتابة الرقم المتسلسل

 .المرك  على االستمارة
ال يح  للمتقدم سح  االستمارة أو التعديل فيها بعد تسليمها . 13

 . للموظف المسؤول

 .يتم التقديم باستمارة واحدة فق  عليها ِختم المنطقه التعليمية.  14
 
 

 :يةالمصروفات الدراس
تعد المصروفات الدراسية في الجامعة المفتوحة اقل بكهير من 
المصروفات المتبعة في الجامعات المبيمة وتتضمن تكلفة جميع عناصر 
العملية التعليمية فضاًل عن أنها تتمي  بمجموعة من التسهيالت 

 (.بالتقسي )
 :مراب  التقديم

كما هو  ة والوالياتبالعاصمالمناط  التعليمية  يتم التقديم للقبول عبر
 :موضل في الجداول اآلتية

 
 
 

 :مناط  العاصمة التعليمية(  1)جدول رقم 
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: ت  –الصحافة زل  حى الن هة  -اليرطوم     مرك  اليرطوم ■
1912194118 

 مرك  أمدرمان      ■

    
: ت     امدرمان ، جنوب صينية االزهري 

1912194118 
 1912194118:  رب بنك فيصل تغ –الشعبية  مرك  بحري        ■

 :مناط  الجامعة التعليمية بالواليات( 2)جدول رقم 
 1916712237: التأهيل التربوى ت  مرك  والية الج يرة       ■
مرك  والية  ■

        القضارف
 1911226127: القضارف ت 

مرك  والية النيل  ■
  األبيض 

 1918174721: بوستى ت 

مرك  والية نهر  ■
      نيل    ال

 1912376212-ت عطبرة

مرك  والية شمال ■
 بردفان    

  1912732219: مدينة األبيض ت

مرك والية جنوب  ■
 دارفور   

: أمانة الشؤون العلمية جامعة نياال ت
1129114311  

مرك  والية البحر  ■
 االحمر         

 1918958631: بورتسودان ت 

 1244454119: بسال ت  مرك  والية كسال ■
مرك  والية شمال  ■

 دارفور        
 1912337833: ت الفاشر 

 1912479658: الجنينه  ت مرك  والية غرب  ■
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 دارفور        
مرك  والية جنوب  ■

 بردفان       
  1918113211: الدلنج ت

مرك  والية النيل  ■
 األزرق         

  1122371972: الدمازين ت

 1912643631: سنار ت مرك  والية سنار ■
  1912634434: دنقال  ت مرك الوالية الشماليه         ■
مرك والية غرب  ■

 بردفان   
   1911132164: النهود ت

 
 

 :التجميد
يتم التجميد بعد سداد رسوم التسجيل بتقديم طل  ألمين الشؤون      

ه مدة  التجميد بداية العام الدراسي، مبينًا في العلمية خالل الشهر األول من
 (.لعام أو عامين دراسين)
 
 برنامج الدبلوم العام: رانيًا 
يقدم لحملة البكالريو  من غير كليات التربية : دبلوم التربية العام .1

الهانويه مواد  تيصصهم األباديمي في  الذين ي دِرسون في المدار 
 .البكالريو  ولكن ينقصهم اإلعداد المهني التربوي 

يقدم لحملة البكالريو  من غير  :تربية األباديمى المهنيدبلوم ال .2
بليات التربية وي دِرسون في المدار  الهانوية مواد العالقة لها بمواد 
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األباديمي   تيصصهم األباديمي في البكالريو ، وبذا ينقصهم اإلعداد
 .والمهني التربوي 

 
 برنامج التصعيد: رالهاً 
الوسي  نةام السنتين والهالث سنوات  على المتقدمين من حملة الدبلوم .1

الراغبين في التقديم للتصعيد بالجامعة إرفاق الشهادة السودانيه 
 (.التفاصيل)باإلضافه لشهادة الدبلوم 

يشتر  أن تستوفي الشهادة السودانية شرو  القبول المذكورة في .   2
 .شرو  القبول العامة

 :است القبول وضوابطه للدراسات العليا
  :أوال

 :شرو  القبول العامة
الحصول على الدرجة األدنى التي تؤهله للقبول لدرجة العليا من  -1

جامعة السودان المفتوحة أو أي مؤسسة تعليمية أخرى معترف 
 .بها من داخل السودان أو خارجه

 :دراسة مقررات تكميلية أو تأهيلية كاآلتي -2
تكميلية لحامل درجة علمية في التيص  المراد دراسته  -

نها أدنى من المنصوص عليها للدرجة العليا التي يرغ  لك
 .في الحصول عليها

تأهيل ألي حامل درجة علمية في غير التيص  المراد  -
 .دراسته أو الناضج في التيص  المراد أو غير المراد

 .ال يجوز قبول أي دار  في برنامجين في وقت واحد -3
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 :شرو  القبول للدبلوم العالي: رانيا
 البكالوريو  في التيص  المراد، أو؛الحصول على  -1
النضج واليبرة الكافيين في ميدان التيص  المراد والنجاح في  -2

 المقررات التأهيلية المحددة للدار ، أو؛

الحصول على البكالوريوسأو النضج واليبرة الكافين في غير ميدان  -3
 .التي  المراد والنجاح في المقررات التأهيلية

 

 

 :لماجستيرشرو  القبول ل: رالها
 .الحصول على البكالوريو  بمرتبة الشرف في التيص  المراد -1
الحصول على البكالوريو  في التيص  المراد بأقل من مرتبة  -2

 .الشرف، والنجاح في المقررات التكميلية
الحصول على البكالوريو  بأي مستوى في غير ميدان التيص   -3

 .ليةالمراد أو قريبا منه، والنجاح في المقررات التأهي
 :شرو  القبول للدكتوراه: رابعا
الحصول على درجة الماجستير في التيص  المراد إال في البرامج  -1

التي بها مقررات مشتركة ألبهر من درجة من الدرجات العلمية 
 الهالث، أو؛

الحصول على درجة الماجستير في التيص  ذي صلة بالتيص   -2
 .المراد، والنجاح في مقررات تكميلية

 
 :التقديم لبرامج الدراسات العلياارشادات 
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تستلم االستمارة الياصة بالتقديم للدرجة العلمية المعنية من أقرب  -1
 .مرك  من مراب  الجامعة في المواعيد المحددة

تمف االستمارة من موقع الدراسات العليا على شبكة االنترنت ترسل  -2
 : على عنوان البريد اإللكتروني التالي

u.sdpostgraduate@ous.ed 

( المنصوص عليها للدرجة العلمية المعنية)ترف  الورائ  األصلية  -3
 .وصور معتمدة عنها

 .مؤهل علمي واحد أو أبهر -4
 .شهادة واحدة أو أبهر بالنضج واليبرة الكافيين -5
 .دفع الرسوم المقررة للتقديم -6
 .نسيتان من السيرة الذاتية للدار  -7
سيتان من كل ن)أصول الشهادات الدراسية السابقة مع تفاصيل  -8

 (.منها

 .شهادة الميالد أو تقدير العمر وصورة عنها -9
 .الجنسية وصورة عنها -11
 .صورتان فوتوغراف للدار  -11
نسية من بطاقة أداء اليدمة المدنية أو إذن تسجيل للدراسات  -12

 .العليا
 .تسليم كل المستندات لمكت  المسجل -13

  :بياية الدراسة
دد من المقررات في يتطل  الحصول على الدرجة العلمية دراسة ع

التيص  المطلوب والنجاح فيها وإعداد بحث تكميلي  ومناقشته وتتاح 
للدارسين  عدة وسائ  تعليمية تتمهل في المراجعة العلمية المحددة في 
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بل مقرر دراسي واإلسناد البليوجرافي عبر موقع الجامعة في اإلنترنت 
على أقراص مضغوطة  والمكتبة االلكترونية للجامعة والمحاضرات المعدة 

بالصورة والصوت ولقاءات األساتذة مع الطالب عبر الفيديوكونفر  
والتواصل بين األساتذة والطالب عبر البريد العلكتروني، واإلشراف 
 .األباديمي الذي يتاح لكل طال  عند كتابة بحهه التكميلي ومناقشته

دارة التقديم ال يعني القبول إال بعد اعتماده من اإل: مالحةة
 .العامة للقبول وظهور الرقم الجامعي

 
 :الدراسات العليا

أسلوَب الدراسة بالدراسات العليا يتسم بالتكافل والتكامل بين الجامعة        
والدار  مع مراعاة المعاقين وذوي الحاجات الياصة لتوفير اليدمات 

 .ولكل   من الجامعة والدار  دوره، على النحو اآلتي. الياصة لهم
 :دور الجامعاة
 يتمهل دور  الجامعة، وبإيجاز، في ما يأتي        
ال عن  (أ ) تعريِ  الدار  بالمقررات الدراسية في مرشد مفصت

سيكون المرشد متاحاًا في . ماهيتها ومراجعها وكياية تناولها
هيمتين؛ إحداهما ورقية واألخرى إلكترونية بموقع الجامعة، 

 تحت اسم الدراسات العليا،
المقرر الواحد بكتاب  مقرر، ومراجع محددة، وأوراق غير  إسنادِ  (ب )

مجلدة، وأشرطة سمعية وسمعبصرية، ومحاضرات  مذاعة أو 
 متلف ة من إذاعة الجامعة، أو حوارات بالفيديوكونفرنت،

 تحديِث الكت  المقررة المؤلفة من حين آلخر متى ل م ذلك، (ج )
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يدمة الدار  توفيِر قواعد بيانات للدارسين ت وَدس بالمراب  ل (د )
 بالبريد اإللكتروني،

تيسيِر استفادة الدار  من المكتبتين التقليدية واإللكترونية (  ها)
 بالجامعة،   

تيسيِر استفادة الدار  من اليدمات الحاسوبية كالمؤتمرات  (و )
أو خارجه في نهاية ) واللقاءات والحوارات من داخل السودان 

 ، (المطاف 
 ورِش العمل بالمراب ، (ز )
 اِد العلمي وحصِ  اإلرشاد في المقررات، اإلرش (ح )
تحديِد التكالي  العلمية الواجبة على الدار ، وإجراِء اختباراته  (ط )

في   أوقاتها المعلومة رم تقويمها وإشعاره بنتائجها في أقرب 
 وقت ممكن،

 اإلشراِف العلمي على البحوث والرسائل واألطروحات، (ي )

 . مراعاِة عاقات الطلبة وحاجاتهم الياصة (ك )
 :دور الدار 

يتمهل دور الدار ، وفي وجهه األبمل إن تيسر، في القدرة على      
 :ما يأتي

 قراءِة المواد العلمية واستيعابها، (أ )
 تدويِن أي معلومات  من حص  اإلرشاد وورش العمل، (ب )
تقديِم مواد مكتوبة، سواًء أبانت تكالي ، أم دراسة بحهية أو  (ج )

 رات تحريرية،رسالة أو أطروحة، أم إجابات في اختبا
في ي ) استيداِم الحاسوب، وبياصة على النحو المبين بعد  (د )

 ،(أدناه 
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 االستماِس إلى برامَج مذاعة  وأشرطة  سمعية ،(  ها) 
 حضوِر ورش العمل، (و )

إنجاز التكالي  العلمية المفروضة عن كل مقرر وتسليمها  (ز )
للمرشد في  جالها المضروبة لها، إال أن يكون الدار  معاقاًا، 

رة إلنجازه،فت  كون له استهناءاته الياصة الميسِ 

أداِء االختبارات المفروضة في أزمنتها وأمابنها، إال أن يكون  (ح )
رة  الدار  معاقاًا، فتكون له استهناءاته الياصة أيضاًا الميسِ 

 ألدائه،

أيِ  قراءات مسبقة يقتضيها أي مقرر، يوصى الدار  بقراءتها  (ط )
 إن كانت إجبارية، إن كانت اختيارية، أو يل م بها

اقتناِء كلِ  ما يأتي أو بعضه، أو الوصول إليه بطريقة ما  (ي )
 مشروعة، وهي 

جهاز  حاسوب الستفادة منه في ميتلف األغراض،  3:ي
بالكتابة،    والتراسل بالبريد اإللكتروني مع المرشد أو 
المشرف األباديمي أو مرك ه أو الجامعة، والدخول في 

 ة من المكتبةاإلنترنت، واالساتفاد

اإللكترونية بالجامعة أو أي مكتبة إلكترونية أخرى متعاونة 
 مع مكتبة الجامعة؛        

،  (فيديو ) و خر بصري ( تسجيل ) جهازان، سمعي  5:ي
 لفشرطة   السمعية والبصرية؛

جهازان، مذياس وتلف يون، للدرو  واللقاءات والحوارات  1:ي
 المذاعة    والمتلف ة،
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على المراجع المطلوبة لتكلمة ( شراًء أو كتابًة )  الحصولِ  (ك )
 .الكت  المقررة الموزعة مجاناًا

 

 :العملية التعليمية
إستعانِة بأبفأ أساتذة الجامعات بالسودان وخارجه في  (أ )

تألي  الكت  أو تقويمها أو في العمليتين معاًا حس  
قارب عدد الكت  المنتجة حتى اآلن نحو . المناس 
بتاباًا مقررًا على الطلبة بمستوى (  100) رالرمائة 

 . البكالوريو ، أْررت المكتبة الجامعية بالسودان

بان ال بادت للجامعة من توفير التقنيات المتطورة للنهوض بأ بائها 
اإلدارية في المرك  الرئيت باليرطوم والمناط  التعليمية خارجها، وفي 

ي أحهته تقنية المعلومات في ونسبة للدور الذ وبذلك. العملية التعليمية 
عمليات خ ن وحفر و بث ونشر المعلومات بداًل من الوسائل التقليدية قد 
قطعت الجامعة شوطًا كبيرًا في إستهمارها في تقديم خدمات تعليمية عالية 
الجودة إلى الدارسين في أمابنهم البعيدة دون التقيد بال مان أو المكان مما 

يرغ  أينما كان في أي ج ء من أج اء السودان،  جعلت التعليم متاحًا لمن
 .وقد بدأت الجامعة في إستيدام التقنيات الحديهة من حيث انتهى األخرون 

 
 :الوسائ  التعليمية

الكتاب المصمم تصميمًا تعليميًا يشتمل على المهارات : أواًل 
والنةريات األساسية المتف  عليها والتي ينبغي أن يعرفها الدار  عن 

 Supplemontaryجال باالضافة الى المواد المساندة المرجعية الم

Resourses materials. 
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والمواد ( المواد المطبوعة والمسموعة والبصرية)وهي تشتمل على 
اي لكل مقرر واجبين ( الواحبات الدراسية)الحاسوبية والمواد التقويمية 
 .وأخيرًا االمتحانات الفصلية

 
 :االسناد التعليمي

اإلساناد التعليمي هو وسيلة الجامعة في تنفيذ سياستها التعليمية        
ألهمية اإلسناد . السودان بالمرحلتين، الجامعية والعليا في ميتلف أنحاء

التعليمي، ولتحبيقه على أبمل وجه، وبالتالي تنفيذ سياسة الجامعة 
 التعليمية، فقد تحق  اآلتي 

إدارة تنسي  "م ها األول  هو إنشاء  إدارة لعسناد التعليمي كان اس
 ". إدارة المناط  التعليمية"، أصبل اآلن "المراب  واإلسناد التعليمي والتقويم

الجدول اآلتي ) تقسيم  كل السودان إلى مناط  تعليمية في رالث مراحل 
، (م 5002 – 5001) بدأت بهماني مناط  في المرحلة األولى (. بعد  

 .ليمية في المرحلة الهالهةوبلغت إحدى وعشرين منطقة تع
الجدول . م5009 – 5002)                                           

 (.نفسه 
 

بلغت المراب  ماائة  . بكل منطقة تعليمية عادد من الماراب  التعليامية  
 – 5002مرك ًا تعليميا ا في العام الدراسي (  322) وخمسة وخمسين 

مركً ا تعليميا ا في العام ( 110)ائة ورالرين م، رم قف ت إلى  رلهم5009
 .م5009 – 5009الدراسي   

تكلياف  إدارِة تنسي  المراب  واإلسناد التعليمي والتقوبم بالنهوض بمهام، 
 :هي اآلتية
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تا ويد  المناط  التعليمية ومراب ها بما يل مها من األراث، ومن األجه ة 
ية والتصاِلها بمرك  الجامعة الرئيت اإللكترونية الضرورية للعملية التعليم

 .باليارطوم
إيصال  المعلومات األساسية إلى المناط  التعليمية عن أسماء        

 . المقررات والساعات اإلشرافية وساعات البث اإلذاعي لكل فصل دراسي
 
 

 :الوسائ  المستيدمة في العملية التعليمية
ك من خالل استعراض تتنوس الوسائ  التعليمية وتتكامل ويةهر ذل
 .الوسائ  التي تعتمدها الجامعة في العملية التعليمية

 .المادة المفتوحة تمهل المادة المطبوعة اساسًا للتعليم المفتوح: أواًل 
 .البث اإلذاعي والتلفازي الياص بالجامعة: رانيًا 
التسجيالت المسموعة والمرئية التي تتمهل في شري  الكاست : رالهًا 
 .وفاستوالفيدي
اي يتاح على كل  Ous.edu.sdموقع الجامعة على االنترنت : رابعًا 

 العمليات المرتبطة بالعملية التعليمية
 

 :الهاتف المحمول: خامسا
يحتا  الدارسون في التعليم المفتوح، في كهير من األحيان، إلى  

مراجعة المشرف األباديمي، وهم في أمابن إقامتهم أو عملهم، فقد 
ليهم االنتقال إلى مراب  التعليم عن بعد، ففي هذه الحالة يمكن يتعذر ع

أو يوظف االتصال الهاتفي بين المشرفين األباديميين والدارسين، في 
توجيه األسملة، واستببال التفسيرات وإصدار التوجيهات، التي تنص  
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في حل المشكالت، وتجاوز صعوبات التعلم، التي قد تطرأ أرناء عملية 
 . وقد يستفيد الدارسون من هذه اليدمة فرادى أو جماعاتالتعلم، 

من بين خط  الجامعة المفتوحة، إتاحة أرقام هاتاية مجانية،     
للدارسين، حتى يمكنها أن ترتقي باالتصال والتواصل الم دو ، فيما 

ولقد طوعت . بين المؤسسة التعليمية، والمشرف األباديمي، والدار 
ة هذه التقنية في خدمة أهدافها التعليمية عبر جامعة السودان المفتوح

، وهو S M Sنةام لليدمة المشتركة يسمى بنةام الرسائل القصيرة 
بتجميع كل أرقام  Sudatelاتفاق بين هيمة االتصاالت السودانية 

الدارسين الراغبين في اليدمة، وإرسال الرسائل الهامة والضرورية لهم 
بداية العام  -الجداول -اإلمتحاناتبصورة فردية وعاجلة، مهل موعد 

أية توجيهات مهمة وملحة، وهذه خدمة عةيمة نسبة  -الدراسى
لضيامة أعداد المنتسبين للجامعة وتبعهرهم فى كل بقاس السودان، 
وأحيانًا كهيرة ال يجدي اإلعالن عبر الصحف والراديو والتلفاز في 

سمًا فى مهل هذه توصيل الرسائل الهامة، لكن يعد الهاتف المحمول حا
  .الحاالت، إذ أنه يياط  صاحبه مباشرًة وفى زمن قياسى

 
 :م الهاتف المحمول في العملية التعليميةاستيدا         
 . تذليل الصعوبات التي يواجهها الدارسون في المادة المقررة .1
مناقشة الدارسين لموضوعات معينة وتحليل مادة الكتاب   .2

 (. المقرر)الدراسي

المشكالت المتعلقة بالواجبات حديهة اإلعداد ومراجعة مناقشة  .3
 .  وتصحيل إجابات الدارسين لمسائل معينة
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تحديد وتوضيل مفابيم في بعض المقرارات والتعبيرات الرم ية   .4
 . وتقويم الرسومات ومناقشة البيانات الموزعة على الدارسين

  :ادارة العملية التعليمية والشاهد فى ذلك .5
ر الشفهية عبر المكالمات الصوتية وتأمين سير ناقل توصيل التقاري

 .الوسائ  التعليمية واإلمتحانات بالمتابعة المستمرة عبر المحمول  
إستيدم الباحث الرسائل القصيرة في رفد المناط  التعليمية بموجهات 
العملية التعليمية ، والقرارات الصادر من اإلدارة وتذكيرهم بمواقيت التسجيل 

األباديمي والواجبات الدراسية واإلمتحانات وتالفي األخطاء  واإلشراف
اإلجرائية أرناء سير اإلمتحانات و كانت ابهر الوسائل إستيدامًا في العملية 

 .التعليمية
 

  :اإلنترنت :سادساً 
لقد ساهمت عدة عوامل في تأخير دخول وبدء خدمة اإلنترنت 

لصفحات، ولقد  تطل  ذلك بعض المواقع وا ىبالسودان ، أولها الرقابة عل
إن . قيام بنية تحتية ابمقدورها رقابة هذه المواقع وخصوصًا اإلباحية منها

البداية الحبيبية لعنترنت في السودان وتوفرها للعامة كان في منتصف 
م، أشتكى المشتركون في بداية اليدمة من انقطاعات متكررة 1997عام 

لشبكة اإلنترنت في السودان  ةيإن بناء البنية التحت. وب ء في السرعة
بانت على قدر من الصعوبة، فجميع  اليدمات التي يقدمها تم توظيفها في 

- :الجامعة في اآلتي
 اإللكتروني حيث يمكن إرسال أي نوس من الرسائل إلى أي  البريد
في روان معدودة مهما كان حجم هذه نطقة تعليمية في السودان م

 .الرسائل
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 تبادل الملفات التي تتمهل في التقارير  توصيل اإلمتحانات و
 .وموجهات العملية التعليمية

 تحميل المقررات الدراسية في موقع الجامعة اإللكتروني. 
  اإلستفادة منها في خدمة الفيديو كونفرنت. 
  ت ويد قاعدة بيانات النةام اإللكتروني بتائج الطالب. 
  عرض النتائج على موقع الجامعة اإللكتروني. 

 

 بكة المحليةالش
 ،الواحدةالمنةمة التي ال تتعدى حدود  أو المحلية هي الشبكة الداخلية  

أو في بلدة ى، سواء كانوا في نفت المبن أفراد المؤسسةصممت ليدمة 
الملفات والمعلومات داخل نطاق المؤسسة، مع إمكانية  ومشاركة ،أخرى 

ويشار إليها ، ةمعين تحت قيود اإلنترنت االتصال بالشبكات الموسعة مهل
. Local Area Network (LAN)لية بشبكات المنطقة المح
معةم خصائ  اإلنترنت ولكن ال تتسم بأي عالقات مع وللشبكة المحلية 

 المنةمةأطراف خارجية وال تتعدى حدود العالقات الداخلية بين أفراد 
مية بين وقد تم توظيفها فى تبادل الملفات االدارية والتعلي الواحدة( الشبكة)

 .االدارات
 :تجربة التعليم االلكتروني

تم تطبي  تجربة التعليم االلكتروني بصورة ج ئية على قطاس الشرق منذ    
م وبعد عامين من تطبيقها خرجت 2111 –م 2119بداية العام الدراسي 

 :التجربة بالعديد من االيجابيات نذكر منها
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المنطقة في شبكة االنترنت  وجود المقررات االلكترونية على موقع: أواًل 
ساهم بصورة كبيرة في حل اشكالية عدم توفر الكتاب الجامعي في الوقت 

 .المناس 
 

تطبي  تجربة التعيينات االلكترونية وفر الكهير من الجهد والوقت : رانيًا 
 .للمشرفين بالمنطقة التعليمية ، وكذلك الطالب

على موقع المنطقة في الشبكة توفر المعلومات المتعلقة بالجامعة : رالهًا 
ساهم بصورة كبيرة في حل إشكالية التواصل مع الجامعة بالنسبة للطالب 

 .والمشرفين
 

 .نشر رقافة التعامل مع الحاسوب واالنترنت بصورة كبيرة: رابعًا 
 معوقات التجربة

رغم النجاحات الكبيرة التي صاحبت تطبي  التجربة بمنطقة الشرق 
 :نها تتعرض للعديد من المعوقات منها التعليمية ، إال أ

عدم توافر معمل خاص بالساعات االشرافية لمقررات الحاسوب : أواًل 
 .وبالتالي ضعف رقافة التعامل مع الحاسوب واالنترنت

 
عدم وجود موظف مسمول عن متابعة تطبي  التجربة بالمنطقة ادى : رانيًا 

 .لمنطقةالى ضعف التواصل بين ادارة المشورس وادارة ا
 

ضعف البنية التحتية بالمنطقة ادى الى تأخر تطبي  تجربة الفصول : رالهًا 
 .االفتراضية بها، مما يجعل تطبي  التجربة ناقصًا بصورة كبيرة
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 .دراسة مقرر مبادئ علوم الحاسوب في الفصول المتأخرة: رابعًا 
 

 .التيوف من تطبي  تجربة االمتحانات االلكترونية: خامساً 
 
 .ضعف تصميم مقررات البكالوريو  بصورتها الحالية: سًا ساد
 
 :وسائ  أخرى  
في بداية الجامعة أستيدمت أشرطة الكاسيت، كوسي  مصاح  للكتاب    

المصمم تصميمًا تعليميًا باإلضافة إلى الفيديو كاسيت واألسطوانات 
 المدمجة التي كانت تقدم بصفة خاصة في المناط  التعليمية، التي تتوفر
فيها خدمات الكهرباء، كما أستيدمت وسيلة الفيديو كونفرنت والتي بدأت 
مع قيام الدراسات العليا بالجامعة وكانت البداية بين منطقتي اليرطوم 

 .  والج يرة، رم عممت على ببية المناط  الحقاً 
وفي اليتام تعد جامعة السودان المفتوحة، رورة التعليم العالي الهانية في 

 .فضاًل عن أنها قدمت عملية تعليمية متمي ةالسودان 
 :تنسي   حلقات النقاش

 .تنةيم  دورات تدري  المشرفين األباديميين والمرشدين       
حفر  الوسائ  التعليمية السمعية والسمعبصرية بأفضل الوسائل لمال       
 .تتلف
ية  سمع) توزياع  الوسائ  اإلسنادية التعليمية من كت  وأشرطة        

 .إلى المناط  التعليمية في أوقاتها المناسبة( وسمعبصرية 
إيصال التعيينات والتكالي  العلمية واالختبارات إلى المناط  التعليمية 

 .  واستالم ما ينبغي استالمه منها حس  النةام المتبع
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رعاية  أنشطة الطالب غير األباديمية، الهقافية واالجتما ية       
أبانت بين مراب  المنطقة التعليمية الواحدة، أو ما بين  والرياضية، سواءً 

 .أبهر من منطقة تعليمية واحدة
 القابول   

تضطلع بالقبول أمانة  الشمون العلمية بالجامعة، منفذًة سياسة        
، . الجامعة فيه تتسم سياسة الجامعة في القبول، ومن غير تساهل 

، وتيسره طبيعة "التعليم للجميع"أن بالمرونة التي تقتضيها منها رسالت ها ب
وذلك في ضوء الشرائل المستهدفة في . التعليم المفتوح والتعليم عن ب عد

 أهم ما تتسم به سياسة القبول(. أعاله  9) هذا النوس من التعليم 
يجد المرء . بالمرحلتين الجامعية والدراسات العليا هو ما يأتي بإيجاز شديد

 .حلة منهماتفاصيله في الئحة كل مر 
 
 

 :البكالوريو 
 يا قبل الدار  للبكالوريو  بالمرحلة الجامعية إن كان      
اللغة ) حاصاًل على النجاح في سبع مواد من ضمنها المواد األساسية  

بالشهادة الهانوية ( العربية، الدين، الرياضيات األولية واللغة اإلنجلي ية 
ما ال ي يد عمره عن خمت السودانية أو ما يعادلها في الشهادات م

 .سنوات
مجرد النجاح فق  في الشهادة السودانية التي مر  عليها أبهر من 
خمت سنوات، دون شر  لنسبة أو تاريأ لها أو عمر  

 . لصاحبها أو صاحبتها
 جدول يوضل مراحل انتشار الجامعة في السودان
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أطوار نمو المناط  
قر المنطقة التعليمية وم    مسلسل التعليمية
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 اليرطوم  اليرطوم              3
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 رمان             أم د أم درمان              1

 مدني  الج يرة                 2

 األبيض   شمال كردفان          2

 القضارف  القضارف    9

 عطبرة   نهر النيل       9

 بوستي  النيل األبيض         8

 

 جوبا   بحر الجبل   6

 جوبا بحر الجبل             30

 بورتسودان  مر      البحر األح 33

 بسال                  بسال                  35

 

 سنار                  سنار                  31

 الدمازين  النيل األزرق        32

 ملكال  أعالي النيل           32
 واو  بحرالغ ال             39
  بادقلي جنوب كردفان        39
 النهود  غرب كردفان        38
 الفاشر   شمال دارفور  36
 الجنينة  غرب دارفور  50



 

841 
 

 دنقال   الشمالية    53
 بانتيو الوحدة       55

 .جدول بالمناط  التعليمية حس  أطوار نموها الهالرة
ذلك لتعاطف الجامعة مع حملة الشهادات القديمة وذوي األعمار 

وانحيازها لهم، ألنهم عماد رسالتها وشريحتها  الكبيرة،
 المستهدفة، بعد أن فاتتهم

 .فرص التعليم العالي ألسباب ما أو أخرى 
 .أو ناضجاًا ذا خبرة كافية في المجال العلمي الذي يرغ  فيه

 
  :الدراساات العليا

يتسم القبول للدراسات العليا بالمرونة الكافية، مع مراعاة المستوى  
وذلك وف  حاالت المتقدمين ونصوص الئحة الدراسات العليا . لها المطلوب

 المعالجة لكل حالة منها، سواًء أبان الواحد منهم 
حاصاًل على المؤهل العلمي المطلوب للتيص  المراد وللدرجة العلمية 

 .المرادة
حاصاًل على المؤهل العلمي في التيص  المراد ولكن بمستوى أقل من 

ر عليه مقررات تكميلية يدرسها لينجل فيها المنصوص عليه، فح ينمذ  تا قرت
 .أوالً 

حاصاًل على المؤهل العلمي بالمستوى المطلوب ولكن في غير 
ر عليه مقررات تأهيلية يدرسها لينجل فيها  التيص  المراد، فحينمذ  تا قرت

 .أوالً 
 .ناضجاًا وذا خبرة طويلة في التيص  المراد وللدبلوم العالي وحده



 

842 
 

 
 :بحث العلمايال

البحث العلمي صنو التدريت، توليه الجامعة ما يستحقه من عناية 
وتشجيع، إيماناًا منها بدوره المهم في المساهمة الفكرية في إرراء المعرفة 
اإلنسانية، وفي تنمية الجامعة وترقية أدائها، كما في خدمة البالد 

إدارة "له إدارة باسم فأنشأت . بالمشاريع القومية، التنموية وغير التنموية
الئحة البحث "، ووضعت له الئحة تسمى "البحوث والتيطي  والتنمية

 ".العلمي
صنفت الجامعة البحث العلمي في صنفين رئيسين باسمين تصنيفيين 

". المنَتج الفني"، واآلخر  هو "العمل العلمي"أحد هما هو . للتميي  بينهما
فت كل واحد منهما في تفاسير الئحة ا الهاني منهما، . لبحث العلمي بهاعر 

بصفة خاصة، هو أيُّ منَتج فني، سمعي أو بصري أو سمعبصري، تمار لي 
أو رقمي، ذي صبغة علمية، ي قصد منه التوري  بمعناه  المطل  كغاية في 
نفسه، أو كوسيلة لغاية تعليمية، تنويرية أو تهبياية؛ وبياصة ما كان منه 

ي والشفهي ) يث  مورور ها الهقافي وذلك من ح. متعلقاًا بالبالد ، (الماادِ 
ها، ومعيشت ها لعل جامعة . وبيمت ها، وسكان ها، ومجتمعات ها، واقتصاد 

السودان المفتوحة هي أول  جامعة تصنِ ف المنَتج الفني، على النحو 
المذكور هنا، من بين األعمال العلمية المندرجة تحت البحث العلمي 

 .والمشمولة بالئحته
لت الجامعة  البحَث العلميت في فمات حس  إجرائه وتنفيذه، سواًء أبان جع

  :هو
 فرديا ا ألحد منسوبي الجامعة، (أ )
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جماعيا ا ألبهر من واحد، كلُّهم من الجامعة أو خلي ي من  (ب )
 الجامعة وخارجها،

مما تنهض به الجامعة  مكلتفة من جهة ما واحدة أو أبهر من  (ج )
 خارجها،

 معة  جهًة ما واحدة أو أبهر من خارجها،مما تكلِ ف به الجا (د )

مما تنهض به الجامعة مشاركة مع جهة ما واحدة أو أبهر (   ها)         
 .من خارجها

 . ترصد الجامعة سنويا ا مي انية مناسبة للبحث العلمي
بالئحة البحث العلمي فصل عن المكافآت لميتلف األعمال العلمية 

 . والمنتجات الفنية
 

 :لشااملةالجاودة ا
 إدرال الجامعة ألهمية الجودة الشاملة 

أهمية الجودة الشاملة في التعليم العالي وخاصة في أدركت الجامعة         
مجال التعليم المفتوح وبصفة اخ  لجامعة حديهة االنشاء وغريبة 
على المجتمع االباديمي التقليدي فوضعت معاييرها الياصة بها 

ة في هذا المجال بغرض التقويم الذاتي المستمدة من معايير عالمي
للجامعة وكونت لجنة لذلك هي لجنة الجودة الشاملة والتي تكلف 

ما أنج ته حتى اآلن هو إعداد  . باستمرار على التقديم الذاتي للجامعة
دراسة مفصلة عن اإلدارات واألمانات بالجامعة لمعرفة الحالة الراهنة 

ة أو أمانة بالجامعة من حيث  نشأت ها تناولت الدراسة كل إدار . للجامعة
دات ها والتوصيات لمواجهة  ر ها ومهامُّها وإنجازات ها ومهدِ  وتطوُّ

دات  .المهدِ 
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مت فيها أوراق ذات عالقة بالجودة الشاملة وعن   تنةيم  ورشة عمل قدِ 
 .تجارب بعض الجامعات العالمية فيها

 :هي  ملةاستمرار  عمل اللجنة في وضع معايير الجودة الشا
 للجامعة يارجيالالتقويم 

في وقت  مبكر من تأسيسها أخضعت الجامعة نفسها لتقويم        
خارجي مبدئي ت ذكر منه هنا أربعة  راء لجهات ذات خبرة في التعليم 
المفتوح؛ رأي خبير اليونسكاو ، فري  جامعة جنوب أفريبيا ، األستاذ 

المفتوحة  نذال ، خبير المجلت الدكتور فؤاد القواسمة، من جامعة القد  
 :البريطاني      ، هي اآلتية نصا ا

 رأي خبير اليونسكو

Mr. Mike Aston ( UNESCO ) 

      It is my considered view that a Sudan Open 
University could become a reality. But 
expectations should be tempered by limited 
resources in terms of skilled personnel in the 
day-to-day running and the availability of 
appropriate distance learning materials. I am 
satisfied that the OUS has gathered a useful and 
influential team to form the first Council and 

support the various committees.  
 

   جامعة جنوب أفريبيا رأي فري
THE UNISA REPORT 

• The Unisa delegation saw their purpose 
as fact-finding and advisory…. As far as 
possible they tried to assess the delivery 
mode of teaching and learning at grass-

root level. 
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• OUS is committed to enter the field of 
. right trackance education on the dist

They have engaged in various initiatives 
to ensure that they learn from older and 
experienced partners in the field of 

higher and distance education. 
• to  OUS has put structure in place

 high qualityenhance the provision of 
in their teaching  learning and support

strategies. 
• Their collaboration with other 

universities in Sudan is commendable. 
The pooling of resources enhance the     

       “ openness” of education for all in 
Sudan. 

• We are very grateful for the opportunity 
history of a new had to be part of the we 

continent.  ODL institution on the African
We really believe that OUS has the 

one of the potential to join Unisa as 
leading ODL institutions  in the world.  

 

ة القد  المفتوحة عرأي األستاذ الدكتور فؤاد القواسمة، من جام
 (  نذال)

بان إعجابي عةيمًا بما شاهدته من التطور في التكنولوجيا الحديهة     
ستديوهات في أسلوب التسجيل والبث المتقن للمادة العلمية، كما لدى اال

وأشيد بما لمسته في المسؤولين من استعدادهم للتعاون الكامل مع 
ة، والذي قل  الجامعة والدعم والتشجيع المستمر لبرامج الجامعة المستقبلي

 . ما تجده في بلدان أخرى 
 رأي خبير المجلت البريطاني 
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Dr. Keith Williams  )BC, OU, UK ) 

• The staff of the Open University have 
embraced the principles of distance 
education and are developing a 
system that is scaleable to large 
student numbers and with the 

capability of operating nationally.  
• The targets set for the teacher 

education programme are particularly 
ambitious 

• Acquisition of course materials from 
external sources is a valuable 
experiment and may provide a 
valuable aid to rapid development of a 

sustainable programme. 

 
 

 :م 5006جائ ة الجمهورية للتمي  لعام 
قدمت . م5006شاركت الجامعة في جائ ة الجمهورية للتمي  لعام        

الجامعة الوريقة الرسمية الياصة بالجائ ة بعد إجابتها الوافية على ما 
ت رم زارها فري  التفتيش الياص بالجائ ة، وأجرى المقابال. فيها

د بما كان مناسباًا من ورائ  إضافية  .الالزمة في الجامعة وزوِ 
 جائ ة الملكة إلي ابيث الهانية للتفوق العلمي ببريطانيا

م 5006كان من أهم اإلنجازات العلمية للجامعة في عامي            
تدري  المعلمين في "م  هو  مشاركتها الفاعلة في مشروس  5030و

-Teachers Training in Sub)ء      إفريبيا جنوب الصحرا

Saharan Africa :TESSA ") الذي فاز بجائ ة الملكة ،
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تفوقت الجامعة على . م5030إلي ابيث الهانية للتفوق العلمي لعام 
غيرها من جامعات ما وراء الصحراء بترجمتها للمقررات إلى العربية 

 . وتطبيقها في بعض المدر  السودانية
 جهات الداخلية واليارجيةصالت الجامعة بال

 .للجامعة صالت بالجهات الداخلية واليارجية ألهداف تعليمية وفنية     
 

 :جهات الصالت الداخلية
 .وزارة التعليم العام -
 .الواليات وبياصة وزارة التربية والتعليم الوالئية -
 .الجامعات والمؤسسات التعليمية الساودانية المبيمة -
 .وكالة سونا لفنباء -
 .يمة القومية لآلرار والمتاحفاله -

 

 :جهات الصالت اليارجية
 (.المملكة المتحدة ) كامبرد    -
 (.المملكة المتحدة ) الجامعة البريطانية المفتوحة  -
 (.جنوب أفريبيا ) جامعة جنوب أفريبيا  -
 (.فلسطين ) جامعة القد  المفتوحة  -
 (.الهند ) جامعة إنديرا غاندي المفتوحة  -
 (.نيروبي AVU.) ة االفتراضية الجامعة األفريبي -

 (.سوريا ) الجامعة االفتراضية السورية  -

 (.مصر ) جامعة حلوان  -

 (.اليمن ) جامعة األندلت للعلوم والتقنية  -
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 (.اليمن ) جامعة العلوم والتكنولوجيا  -
 (.الصين ) جامعة جيلين  -

 (.المملكة المتحدة   IEC.) بلية اإلرشاد العالمية  -

 .عليم عن بعدالمجلت العالمي للت -
 (.األردن ) الشبكة العربية للتعليم عن بعد  -

 

 :اإلنجازات الفعلية والطموحات
لمن لم يتجاوز عمر الجامعة أربع سنوات دراساية فعلية، فإنها         

أنج ت إنجازات  كهيرة نسبيا ا، وتيطو خطوات مدروسة رابتة إلنجازات 
ى لتحقي  طموحها في وهي بذلك تسع. مستقبلية إن شاء هللا تعالى

التكامل مع الجامعات التقليدية بسد الهغرات المارلة هنا وهنال، وتناول 
الموجود القائم فيها بأسالي  التعليم المفتوح، وإيصال التعليم للفمات التي 

 .فاتها أو أقعدتها عنه ظروف قاهرة
غيره  وسي نَج . ففي هذا وذال أ نِج  اآلتي في مجال التعليم والتدري     

 .فيما بعد إن شاء هللا
 
 

 :اإلنجاازات الفعلية
 :أهم اإلنجازات هي اآلتية    
انتقال الجامعة لمبنى إدارتها الرئيت بشارس عبيد ختم، الجميل        
 الجذاب 

الممي  شكله اليارجي،  المناس  العصري تقسيمه                   
 .الداخلي
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 .لتعليم عن ب عدوضع أست راسية للتعليم المفتوح وا
اتياذ المؤسسية منهجاًا وضابطاًا لفداء وحافةاًا للحقوق والواجبات 
في وقت مبكر من عمر الجامعة بإصدار عدد مقدر من 

 (.المصادر أدناه ) اللوائل          

برامج التربية إتاحة  الفرصة لميتلف فمات الطلبة لالنيرا  في   
) ب خالل العاام الدراسي  األول اإلدارية والحاساو والعلوم        

 (. م 5002 – 5001
 .كانت الغالبية العةمى منهم في برنامج التربية         

م، سبب ه 5009 -5002استيعابي إضافيٌّ للطلبة ابتداًء من العام 
الت ام الجامعة للسيد النائ  األول لرئيت الجمهورية بتدري  ماائة وأربعين   

سي مرحلة األسا  ليدرسوا التربية بمرحلة ألفاًا من مدر (  320) 
وبذلك تضاعفت أعداد طلبة الجامعة، وبياصة في برنامج . البكالوريو 

 .التربية ابتداًء من ذلك العام
إنشاء  مرك ين للغات، أحدهما خاص باللغة العربية للناطقين بغيرها،   

 .واآلخر للغة اإلنجلي ية لفغراض الياصة
بتاب  مقرر  على الطلبة بمستوى (   100) ة إصدار نحو رالرمائ  

 . البكالوريو ، باألسلوب المذكور في، أررت المكتبة الجامعية بالسودان
المجلة تنشر . إصدار  أول عدد من مجلة جامعة السودان المفتوحة  

 .بأي من العربية أو اإلنجلي ية أو الفرنسية في الوقت الحاضر
 دفاة له، من حيث  خدمة  المجتمع بوضع برامج ها  

إنشاء  مرك ين، أحد هما لتنمية الموارد البشرية، و خري  (أ )
 للتوظي  الذاتي،

 إنشاء  برنامج للتعليم المستمر، (ب )
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إعداد  برنامج لتدري  مديري المدار  والموجهين  (ج )
 التربويين،

إعداد  منهج متطور لتأهيل معلمي القر ن الكريم، من  (د )
سو   ا في المدار ،الحفةة من خريجي اليالوي، ليدرِ 

االهتمام  بتنوير المجتمع وتهبيفه، ووضع خطة لذلك، (  ها)    
 ،(الدوبيت ) بدًءا بالموروث الهقافي الشفهي 

سلسلة السودان "إصدار سلسلة تنويرية تهبياية باسم  (و )
 ".الهقافية

 .تنفيذ  اإلسناد التعليمي بأسلوب متطور ومتجدد  باستمرار
 :لمعينات العلمية والفنية اآلتيةاقتناء  الجامعة للوسائل وا

 المطبعة، (أ )
 اإلذاعة والتلف يون، (ب )
  .التقنيات والوسائ  اإللكترونية المساعدة  (ج )

من مشاريعه القومية عدة   .االهتمام  بالبحث العلمي وضبطه بالئحة 
المادِ ي ) مشاريع متعلقة بتوري  السودان من حيث مورور ه الهقافي  

 .، ومجتمعات ه، ومعيشت ه، بيمت ه، وسكان ه(والشفهي 
إدخال  الدراسات العليا ببرامج معروضة للتنفيذ وأخرى قيد الدراسة، 

 .واتياذ أسلوب  تكافلي   تكاملي   فيها بين الجامعاة والدار 
إنشاء  قسم بإدارة البحوث والتيطي  والتنمية للترجمة والتعري ، 

م القسم أربعة كت  عن ترج. للترجمة بنوعيها المعرفية واالستهمارية معاًا
 . السودان في القرنين السابع عشر والتاسع عشر الميالديين

توري   رار السودان وحضارته القديمة بترجمة خمسة من أمهات كت  
 .اآلرار السودانية عن التنقي  األرري في السودان



 

851 
 

توري  الموروث الهقافي السوداني بتسجيل فيلمي لممارسات وحرف 
 . أشعار لكبار الشعراء الشعبيين المعاصرينشعبية تقليدية و 

الشروس  في تهيمة الجامعة للتقويم الذاتي واليارجي واالعتماد بتكوين 
، مهمتها وضع معايير الجودة الشاملة "لجنة الجودة الشاملة"لجنة باسم 

 .وإعداد الجامعة للتقويم الذاتي واليارجي واالعتماد
هات ومؤسسات تعليمية وبحهية إنشاء  عالقاات جديدة ووريقة بين ج
 .واتصالية مهمة، في السودان وخارجه

ألعضاء هيمة التدريت التي وضعتها " الئحة الترقيات"البدء في تطبي  
 .الجامعة

   
 

 :الطموحات
للجامعة طموحات تتمنى أن تحققها على الوجوه المهلى التي 

أولية من هذه الطموحات ما خطت فيه خطوات . تتصورها وتصبو إليها
بلغت أشواطاًا ال بأ  بها، ومنها ما تيط  لتبدأ فيه وتنج ه بإذن هللا 

 .تعالى
 :لعل من ما يستح  التنويه به اآلن من هذه الطموحات ما يأتي 

نشر التعليم بميتلف مستوياته، الجامعية والعليا، داخل السودان     
التعليمية  يكون ذلك بمضاعفة مناط  الجامعة. وخارجه، وإتاحته للجميع

ومراب ها أعدادًا وسعًة داخل السودان، وبإنشاء مراب  تعليمية للجامعة 
ومن ناحية أخرى يكون باستيدام لغات . ذلك من ناحية. خار  السودان

غير العربية، بدًءا باإلنجلي ية، في العملية التعليمية والبحهية خدمًة لمن ال 
 .ان وخارجه أيضاًاينط  أو يحسن الكتابة بالعربية، داخل السود
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تحويل الجامعة إلى جامعة إلكترونية بتوفير المادة التعليمية   
وذلك باإلضافة . والبحهية والمكتبية إلكترونيا ا في موقع الجامعة باإلنترنت

إلى اإلشراف العلمي على البحوث والرسائل واألطروحات العلمية، واإلرشاد 
 .الطالبي إلكترونيا ا

سعة في توري  السودان في ميتلف أوجهه وبأحدث المساهمة الوا  
 .الوسائل التقنية، وإتاحة المادة للدارسين والباحهين والمهقفين

 
 
 

 :المؤسسات المساندة
 :أواًل 
 :المطبعة 

لما كانت جامعة السودان المفتوحة تعتمد على الكتاب المطبوس كوسي  
صة بجامعة السودان تعليمي اساسين لذا كان البد من قيام دار للطباعة خا

المفتوحة تسهم في طباعة الكتاب الذي ظلت تكاليفه باهةة وايضًا تجاوزًا 
الهدار الوقت وسعيًا للجودة من خالل توفير أحدث مابينات الطباعة 
والتغلي  واختيار افضل التغنية في مجال الطباعة بأن فكرة انشاء دار 

ياجات جامعة السودان للطباعة والنشر من اجل ان تلبي هذه الدار احت
المفتوحة من كتاب جامعي والكت  التعليمية االخرى ، ولكل هذا كانت الفكرة 

م واصبحت واقعًا ملموسًا في مجال الطباعة في العام 5009في العام 
م ومن رم كانت االنطالقة في مجال الطباعة ممهلة في الكت ، 5009

المتحانات وامتحانات وصحيفة الجامعة والنشرات والبوسترات وكراسات ا
جامعة السودان المفتوحة وامتحانات اخرى، هذا فإن دار جامعة السودان 
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المفتوحة ظلت تسير بيطى وخطوات نحو المستقبل من خالل برنامج 
وخطة قد وضعت لها االهداف ليتم تحبيقها من  خالل انشطة تقم االدارة 

 .بتنفيذها 
 
 :رانياً 
  :المكتبة اإللكترونية 
تعري  المكتبة بصفة عامة بأنها مجموعة من مصادر المعلومات و  يمكن 

البيانات والمعرفة التي أ حسن اختيارها وتنةيمها و تحليلها، لتلبي حاجات 
ولفهمية الكبرى التي تتمتع بها   .الجمهور المستهدف من المعلومات

المكتبات في المؤسسات األباديمية، فقد سعت أمانة المكتبات بجامعة 
م ، سعيًا حهيهًا في سبيل 2113لسودان المفتوحة منذ مطلع مار  عام ا

  .تكوين مكتبة جامعية تالئم طبيعة العملية التعليمية التي تتم عن بعد
اهتمت إدارة الجامعة بإنشاء مكتبة جامعية تعليمية بحهية ترك  على  

اته لممي    الشكل الرقمي في تقديم خدماتها لجمهورها المستهدف ، و ذلك
العديدة التي تناس  طبيعة الجامعة المفتوحة وسياستها في دعم التعلم 

و تتكامل هذه المكتبة مع المكتبات الجامعية . المفتوح والتعلم عن بعد
حينًا، و   السودانية المبيمة ،باالستفادة من المصادرالتقليدية المتاحة بها

هة التي توجد في ما ينقصها من مصادر المعلومات العلمية الحدي توفير 
الدوريات اإللكترونية حينًا  خر، و من رم فقد اختارت أمانة المكتبات عددًا 

و قد . من قواعد البيانات و عرضتها على المتيصصين للتقويم النوعي
اليطوة بيطوة أخرى تتمهل في عملية التفاوض مع مالل   أ تبعت تلك

قل كلفة لالشترال في قواعد البيانات أو وكالئهم من أجل الحصول على أ
قواعد البيانات التي تم اختيارها من الفضاء الرقمي لتلبي حاجات جمهورها 
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وتتمهل خدماتها فى تحقي  اهداف الجامعة  المستهدف من المعلومات
 :وهى

  اإلسهام في تحقيق أهداف الجامعة بإتاحة مصادر التعلم لكل
 .مجتمع الجامعة

  ق الوصول الواسع والسريع تلبية احتياجات المستفيدين بتحقي
 لمصادر المعلومات العلمية الحديثة

   توفير النصوص الكاملة والمستخلصات لماليين المقاالت التي
تتواجد في الدوريات العلمية وإتاحتها للباحثين والدارسين وطالب 

 العلم 

   توفير إمكانية طباعة وتحميل وتصفح كافة المصادر والمراجع
في الزمان   وجد في المكتبة االلكترونيةالتي ت  االلكترونية

 .والمكان المناسبين

   اإلسهام في دعم برامج التعلم المفتوح والتعلم عن بعد من خالل
 (.تقليدية والكترونية)توفير وإتاحة أجود المصادر المكتبية 

    تيسير وصول المستفيدين للمصادر المكتبية بمختلف أشكالها
 .بغض النظر عن أمكان وجودهم

    توثيق تجربة الجامعة بجمع وتنظيم كل ما يكتب عن الجامعة أو
 .يصدر عنها

  اإلشتراف على محتويات موقع الجامعة. 

   وضع سياسة تزويد المكتبة ووضع ميزانيتها. 

   التنسيق مع مكتبات مؤسسات التعليم العالي السودانية بغرض
ية الوصول إلى إتفاق لمشاركة المصادر المكتبية اإللكترون

 .والتقليدية

   ً  .متابعة االشتراك في قواعد البيانات وتقويمها كماً وكيفا

   متابعة إجراءات المصادر والمراجع المكتبية التقليدية التي يتم
 .اختيارها

   اإلعالم عن قواعد بيانات المكتبة االلكترونية بشتى السبل
 .والطرق

   تقديم خدمة اإلحاطة الجارية(Current Awareness )

 .اإلرشاد القرائي لكل برامج وأقسام الجامعةو
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   تقديم خدمة توصيل وتسليم المصادر المكتبية التقليدية
 .للدارسين

   بغرص تيسير استخدام ( تقليدية والكترونية)إعداد األدلة
 .المكتبات التقليدية وااللكترونية

 التعريف بخدمات المكتبة االلكترونية والترويج لها. 

من المستفيدين وإفادتهم بما ( Feedback)لراجعة متابعة التغذية ا
 ييسر وصولهم لكافة المصادر المكتبية

 
 
 

 :رالهًا 
 instructional المفتوحة إذاعة تلف يون جامعة السودان 

television: 
أن اإلذاعة والتلف يون قدمت تعليم جماهيري يصل إلى القطاعات   

الجماهيرية في المجتمعات  الميتلفة في المجتمع، وتبرز أهمية الوسائل
النامية والميتلفة بصفة خاصة حيث أن أعداد األميين ضيمة والحاجة إلى 

 .التدري  وإعادة التدري  وإعادة التدري  ماسة وملحة
تعالج اإلذاعة مشكلة قلة عدد المعلمين والمدرسين المؤهلين في  

ي  استيدام البالد النامية والميتلفة إذ أن التعليم يصبل ممكنا عن طر 
مقدمي برامج مؤهلين مع االستعانة بمعلمين ومدربين ومتابعتهم كما أنه 

 .يمكن إعداد برامج لتدري  المعلمين والمدربين بهدف تأهليهم
تعليما جيدًا ( التلف يون  –اإلذاعة )توفير وسائل االتصال الجماهيري  

قدمها هذه يهرى خبرات المشاهدين أو المستمعين، وإذ أن البرامج التي ت
الوسائل يقوم بإعدادها فري  من المتيصصين يستغلون تكتيكات الوسيلة 
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إلى أقصى درجة ممكنة وطبيعي أن ما يوضع تحت يد هذا الفري  من 
 .إمكانات يفوق بكهير ما يمكن توفيره للمعلم في الفصل العادي

أن استيدام اإلذاعة والتلف يون يؤدى إلى توفير في وقت التعليم  
رامج مرك ة ومقننة وتعكت جهد الفري  الذي يقدم المعلومات في صورة فالب

 .مشوقة وبأسالي  موفرة لجهد المتعلم
علي بس  التعليم  نعمال ي  تلف يون جامعة السودان المفتوحة و إذاعة   

 . .  والتلفاز المفتوح عبر الراديو
أن تم  ىم كموجة حرة محدودة إل2115بداية اإلذاعة في العام  تبان   

تجهي  الوبعدها تم . تعميمها إلي العالم عبر القمر االصطناعي نايل سات 
للبث التلف يوني الذي يحتا  إلي جهد كبير للمادة التعليمية وبذلك تكون 
أول فضائية تعليم مفتوح ذات مناهج منتةمة متوفرة التعدد في المصادر 

وذلك في التاسع  والتي سترى النور عبر القمر الصناعي عربسات والبحوث
وتم توظيفهما في اآلتي . عشر من فبراير للعام ارنا عشر وألفين بإذن هللا

: -
  التعريف بمفهوم التعليم المفتوح. 
  توصيل المادة التعليمية للطالب في جميع أنحاء السودان. 
  تقديم برامج ثقافية ومعلوماتية لتنمية المجتمع. 
 تسجيل )لية التعليمية اإلعالن عن العمليات اإلجرائية للعم– 

 ..(.الخ –إمتحانات 
 

 
 

 :رابعًا 
 :المتيصصة المراب  

  :التالية مراب البالجامعة 
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 مرك ا اللغة العربية للناطقين بغيرها واللغة اإلنجلي ية (أ )

تتشابه مهاام مرك ي اللغة العربية للناطقين بغيرها     
يان لذا فإنهما سيعرضان معاًا مع تب. واللغة اإلنجلي ية
 إن المهام الرئيسة للمرك ين معاًا هي اآلتية. التباين بينهما

سعي كل   منهما للنهوض باللغة المكلتف بها، من  .3
حيث مناهجها ومقرراتها والوسائ  التعليمية 

 .المستيدمة فيها
 .إعداد برامج لنيل الدرجات الجامعية في كل   منهما .5
اللغتين تقديم دورات عادية وأخرى مكهفة في أي   من  .1

 .بصفة عامة لرفع القدرات فيهما
تصميم معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها برامجه  .2

الدراسية  خًذا في االعتبار حاجات العالم االسالمي 
 .بصفة خاصة

تقديم مرك  اللغة اإلنجلي ية دورات  خاصة تكون  .2
برعايته، أو أخرى عن ب عد تكون برعاية جامعات 

االمتحانات الدولية لتأهيل وذلك الجتياز . مرموقة
المبتعهين لليار ؛ مهل امتحانات جامعتي كيمبرد  

      TOEFL 29.و    28IELTSوأبسفورد 

 مرك  التوظي  الذاتي (  ب ) 

                                     
28  International English Language Testing Standard. 

29 Testing English as a Foreign Language. 
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لمرك  التوظي  الذاتي مهام كهيرة ليدمة األفراد     
من هذه المهام . والجماعات والمؤسسات بميتلف أنواعها

 : ما يأتي 
  التدري  المستمر وتنفيذ ها للعاملين وضع  برامج

والمهنيين والفنيين والحرفيين واإلداريين والتنفيذيين في 
 ميتلف المجاالت 

 .والتيصصات
  وضع  برامج التدري  المستمر وتنفيذ ها لليريجين في

 ميتلف 
 .تيصصاتهم واهتماماتهم

  ترقية  اإلنتا  الصناعي وال راعي والحرفي والفكري
ت االقتصادية واليدمية األخرى وتشجيع وكافة المجاال
 .بل ذلك

  المساهمة  في تحقي  التنمية االقتصادية واالجتما ية
 .بالبالد

   المساهمة  في حل المشابل االقتصادية واالجتما ية
على المستويات الفردية واألسرية والقطا ية والمحلية 

 .والقومية
 مرك  تنمية الموارد البشرية ( ج)

  الموارد البشرية وتطويرها عن طري  يقوم المرك  بتدري 
الدورات القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى، ويساهم في تقويم 
جودة المؤسسات وضبطها، وتقديم إجازات المي  على قواعد 

 :يكون من بين أهدافه ما يأتي. الجودة الشاملة
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  ،تنمية الموارد البشرية وتطويرها 
  ،تحسين األداء المؤسسي 

  دارة بالجودة والتقويم نشر رقافة اإل
 المستمر،

  بناء القدرات الفردية والمؤسسية. 
 
 
 
 
 
 

  
 مجاالت التعليم المفتوح في السودان

 
 تجربة الجامعة في هعداد المعلمين -

 هعداد المعلمين -

 واقع هعداد المعلمين في السودان -

 تجربة الجامعة في هعداد المعلمين أاناء الخدمة -

 هعداد المادة التعليمية -

 حيل المادة التعليميةتو  -

 التقويم -

 في إلعداد المعلمينعالقات الجامعة الخارجية  -
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 :أواًل 
 في إعداد المعلمين جامعةالتجربة  

 :خالصة
يعتبر اإلعداد والتأهيل الجيدين للمعلمين من التحديات الكبرى التي    

والسودان ق شهد أنماطا ميتلفة من إعداد . تواجه التعليم في كل العالم 
 .تأهيل المعلمين انقسمت في نوعين من مؤسسات إعداد المعلمينو 

األول هو معاهد تأهيل وتدري  المعلمين الميتلفة بوزارة التعليم العام 
م بإنشاء معهد بيت 3612والتي بدأت مشوارها في هذا المجال منذ العام 

وقد انحصر نشا  هذه المجموعة في تأهيل وتدري  المعلمين . الرضا
التعليمية قبل الهانوية وقد شمل نشا  هذه المؤسسات تأهيل  للمراحل

وتدري  المعلمين قبل اليدمة وأرناء اليدمة إلي أن صدر قرار تأهيل كل 
المعلمين في التعليم األساسي إلي بكالوريو  التربية فتحول أمر التأهيل 

 .برمته للجامعات وبقي أمر التدري  بهذه المعاهد
المؤسسات فهو الجامعات وقد بدأ العمل في هذه أما النوس الهاني من 
م في جامعة اليرطوم بعد انضمام معهد 3692المؤسسات منذ العام 

المعلمين العالي للجامعة رم في الهمانينات عطبرة والج يرة رم التوسع 
 .الكبير في التسعينات حيث أصبل لكل جامعة كلية أو أبهر للتربية

علي تيريج معلمي المرحلة الهانوية بان التركي  في هذه المؤسسات 
في ماعدا بعض الجامعات التي أنشمت لها كليات لتيريج معلمي مرحلة 

وقد أنحصر دور هذه المؤسسات بصفة أساسية بالتأهيل قبل . األسا 
في تأهيل المعلمين بمرحلة % 62اليدمة ولم تستطع في أبهر من 

ر من عشرة أعوام وأبهر األسا  أرناء اليدمة رغم تحويل األمر لها بأبه
ويرجع السب   في ذلك ( المعلمين البدالء)من معلمي الهانوي % 20من 
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مة أنما  التأهيل المتبعة في الجامعات مع ظروف المعلمين ءلعدم مال
حيث كان االنضمام للجامعات يعني .االقتصادية واالجتما ية والعملية

 .صادر دخلهم األخرى التفرغ وترل رعاية األسرة وحرمان المعلمين من م
أقتضي هذا األمر في طري   خر غير الطري  المعروف في جامعاتنا 
المعتادة فكان التفكير في أسلوب التعليم المفتوح الذي يناس  ظروف 
المعلمين االقتصادية واالجتما ية والعملية دون اإلخالل بجودة اليريج 

ل وتدري  المعلمين ويبدو أنه ال سبيل حاليا لتأهي. حس  توصية اليونسكو
إرناء اليدمة بصورة واسعة إال عبر التعليم المفتوح وهذا ما عكفت علي 

 . تطويره جامعة السودان المفتوحة حاًل للمشكلة القائمة حالياً 
 

 :إعداد المعلمين
يعتبر إعداد المعلمين من المهام األساسية التي تطلع بها الجامعات في     

هد السودان أول دور للجامعات في هذا المجال بهير من دول العالم و قد ش
م رم 3692بعد ضم معهد المعلمين العالي إلى  جامعة اليرطوم في العام 

بلية التربية عطبرة وكلية التربية جامعة الج يرة في الهمانينات من نفت 
رم تلت ذلك مرحلة التوسع الكبرى مع دخول البالد في رورة التعليم  .القرن 

تسعينات  من القرن الماضي حيث أصبل لكل جامعة من العالي في ال
الجامعات الحكومية كلية أو أبهر للتربية اطلعت  حملة الشهادة الهانوية 

و المعلمين أرناء   (( اإلعداد قبل اليدمة)لدرجة بكالوريو  التربية  
 اليدمة لدرجة البكالوريو  في التربية

في الجان  األول وهو تأهيل   لقد أبلت الجامعات السودانية بالًء حسناً 
م أبهر 2006المعلمين قبل اليدمة إذ بل  العدد الميط  للقبول في العام 

من أربعة عشر ألف طال  في كل جامعات السودان، غير أن محاولة 
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الجامعات السودانية في الجان  الهاني إعداد المعلمين أرناء اليدمة لم 
لتقليدي إلعداد المعلمين في تحر بنفت النجاح لعدم مالءمة النةام ا

الجامعات المبيمة  لهذا الدور، نةرًا الرتباطه بالجوان  االقتصادية 
و لم يصل اإلنجاز في هذا  . واالجتما ية والعملية للمعلم وهذه الجامعات 
إذ . مما هو مطلوب  %10المجال، وفي خالل أبهر من عشر سنوات إلى 

  130000األساسي وحدها أبهر من بان عدد المعلمين في مرحلة التعليم 
معلم منهم من االلتحاق برك  الجامعات   10.000معلم لم يتمكن إال 

 %40للحصول على درجة  البكالوريو  في التربية وهذا العدد يقل بحوالي
مما تقبله كليات التربية حاليًا في العام الواحد، رغم صدور القرارات  

ءات اإلدارية التي ظ ن  في وقتها أنها كافية الدا ية لهذا األمر واتياذ اإلجرا
م ت كل معاهد إعداد  المعلمين والمعلمات  إلحداث  هذا التحول حيث ض 
للجامعات السودانية وحولت إلى كليات تربية وط ِل  من الواليات تمويل هذا 
العمل ولكن النجاح لم يحالف إعداد المعلمين أرناء اليدمة لفسباب التي 

 .ًا ذ ِبرت سابق

هذا الوضع أحدث خلاًل في العملية التعليمية خاصة بعد تطبي   
المنهج الجديد في مرحلة التعليم األسا  لقد اِستوج  التفكير في أسلوب 

أسلوب يتسم  .مغاير لفسلوب المعروف والمجرب في الجامعات السودانية
ل فبادرت جامعة السودان المفتوحة بتقديم ح .بالجودة والسرعة والوسع

 .لهذه المشكلة هو محور هذه الورقة 
 

 :واقع إعداد المعلمين في السودان
شهد إعداد المعلمين في السودان أنماطًا ميتلفة وتطورات متعددة     

، والذي  شهد  1934بدأت بإنشاء معهد التربية ببيت الرضا في العام
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لدلنج نفسه قد تطورات ميتلفة رم تلى  قيام معاهد المعلمين في شنديِ وا
رم إنشاء معهد المعلمين العالي الذي وضع حجر أساسه الرئيت  الفري  

إلى كلية  .1971والذي تحول الحقًا في العام   1962إبرابيم عبود في 
التربية في جامعة اليرطوم ؛ وقد سجل ذلك بداية دخول  الجامعات 

تربية في السودانية في مجال إعداد المعلمين ، ولقد  تلى ذلك قيام كليتى ال
عطبرة والج يرة رم  في كليات التربية في ببية الجامعات  األخرى في 

وقد اقتصر أمر إعداد المعلمين على الجامعات الحكومية ولم  .السودان
يشهده التعليم األهلي إال في كليتين أهليتين فق  هما كلية النصر  وكلية 

 .النيل األبيض األهلية 

ليات التربية  في هذه الجامعات وقد تدر  قبول الطالب في ك  
أبهر من سبعة  2006/2007 باضطراد حتى بل  عدد المقبولين في العام 

      . الف معلم

 

األعداد الميططة للقبول وتلك التي تم ( 5)يوضل الجدول رقم    
ترشيحها بواسطة اإلدارة العامة للقبول ويتضل من هذا الجدول تقارب العدد 

للعامين األخريين وهذه النسبة ال تفيد  (%94)شل الميط  والعدد المر 
إطالقًا ع وف الطالب عن التقديم لهذه الكليات إال في بعض الجامعات 
بالواليات النائية وربما األمر فيها اليقتصر على كليات التربية بل على ببية 

  .الكليات

غير أن األعداد وحدها ربما تفيد الحكم في هذا المجال فربما يكون 
 .لمقصود ع وف الطالب ذوي المستويات الرفيعة عن التقديم لهذه الكلياتا

يوضل النسبة المموية الدنيا للقبول العام، دون الوالئي،  (2)والجدول رقم 
 م2005بكليات التربية بالجامعات الميتلفة للعامين األخيرين 
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من  %75ويتضل من هذه النس  أن أبهر من  .م 2007 2006م2006
ويتضل  .%60 للقبول بكليات التربية ت يد نسبتهم المموية عن المرشحين

بذلك تدني هذه  النسبة في كليات  الجامعات بالواليات الغربية وارتفاعها 
 .نسبيًا في ببية السودان

 في إعداد المعلمين أرناء اليدمة جامعةالتجربة 

 :مدخل   
وخار  السودان له التعليم المفتوح نم  من أنما  التعليم معروف داخل     

أسسه وقواعده ومتطلباته وبساهم اليوم بصورة كبيرة ومتطورة في توسيع 
بل التوجد  ,وتنتهجه أببر الجامعات في العالم ,مواعين  المعرفة عالمياً 

وقد ساعد التطور الهائل في تقانة  . جامعات مليونية إال تحت هذا النةام
ام بصورة كبيرة وساهمت هذه اإلتصاالت والمعلومات في تطوير هذا النة

 John )األنةمة في جودته وإتساس رقعته وتقليل كلفته بصورة كبيرة 

Daniel 2006)    مما حدا بالجامعات المبيمة من ادخال هذا النةام
ضمن منةوماتها التعليمية وال تكاد جامعة من الجامعات المرموقة تيلو 

يًا في برامجها التعليمية وذلك من ادخال نةام التعليم المفتوح ج ئيًا أو كل
لفسباب التي ذكرناها سابقًا وقد أوصت اليونسكو في مؤتمرها عن التعليم 

بصفة عامة م باستغالل أنةمة  التعليم المفتوح 2004في بانكول في العام 
المعلمين بصورة العاملين بدواوين الحكومة واألجه ة األمنية و في إعداد 

في هذا الجان  وأصدرت دلياًل خاصًا بهذا  خاصة لتالفي العج  المريع
 :ويمكننا أن نقتبت من هذا المؤتمر التالي  .األمر

 "UNESCO & Teacher education (Bangkok, 2004)  
   More of the same is just not going to work. 
Building more classroom, and training more 
teachers to reach those currently unreached by 
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education system is unrealistic and will not be 
enough to meet the Education for all (EFA) 
challenge. In addition, traditional education 
models will no doubt be unable to achieve 
educational empowerment effectively in the 
emerging knowledge societies….(Bangkok, 2004) 

" 
 

ومعلوم أن الجودة في التعليم المفتوح تعتمد على رالرة محاور أساسية     
  :هي

 إعداد المادة التعليمية الجيدة في أشكال ميتلفة (1

 وتقديمها عبر وسائ  متكاملة   (2

  .وتقييم عملية التعليم والتعلم بصورة مستمرة (3

المتعددة وقد بدأت الجامعة في ولكل محور من هذه المحاور مكوناته 
تدري  العاملين بها داخل وخار  السودان على هذه المحاور ابتداًء من 
مديرها وحتى أصغر العاملين بها وذلك لضعف اإلرث العملي في 

لذا ربطت الجامعة نفسها بعالقات وطيدة مع  .السودان في هذا الجان 
ة جنوب جامع أفضل الجامعات في هذا المجال في أفريبيا

وفي  (جامعة القد  المفتوحة )وفي العالم العربي  ( Unisaأفريبيا
وبما أن أهم مجال تعمل فيه  (الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة( أوربا

الجامعة هو مجال إعداد المعلمين  بواسطة التعليم المفتوح فقد ارتبطت 
عبر  الجامعة كذلك بصورة استشارية مع مجلت المعلمين البريطاني

 .عالقتها بجامعة كمبرد 
 

 :المحور األول
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  :إعداد المادة التعليمية
بدأت الجامعة وضع منهجها لبرنامج التربية بتكوين لجنة العداد      

البرنامج من خيرة علماء السودان في هذا المجال بغض النةر عن الجامعة 
دة من اليبرات التي ينتمون إليها فأتاحت بذلك مسرحًا لتالقل األفكار واإلفا
 .المترابمة لهؤالء العلماء للوصول إلى المنهج المتطور المنشود

رم اختارت هذه اللجنة الرئيسية لجانًا فر ية في التيصصات الميتلفة       
رم  ,رم تفصيلها في خطة منها  محكمة ,لوضع مفردات  المواد التعليمية

ار في كل مجال لفارسة فكان اإلختي .اختيار من يكت  هذه  المادة العلمية
فالحكمة "أو فرسانه وإن دعت الحاجة يكون االختيار من خار  السودان 

تلي ذلك خطوات من  ."ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أولى النا  بها
التحكيم والتصميم التعليمي لكي يتحول الكتاب الجامعي إلى كتاب للتعليم 

أبهر من مائتي أستاذ  وهذا فن وعلم عكفت الجامعة على تدري  .الذاتي
جامعي عليه بمدربين من خار  السودان وذلك لقلة أو عدم المتيصصين 

ويعق    .في هذا المجال بالسودان، والذي ال يقوم التعليم المفتوح إال به
ذلك  خطوات التدقي  اللغوي والتصميم الفني فيما ي يد عن رالرين محطة 

تعق  ذلك  .ليمية المطبوعةمن محطات ضب  الجودة إلخرا  المادة التع
خطوات  أخرى من محطات متعددة الخرا  المادة التعليمية في صورتها 
اإلذا ية أو التلف يونية أو اإللكترونية في أبهر من ستين محطة من 
محطات ضب  الجودة لوسائ  التعليم الميتلفة  والتي ال يسمل المجال 

  المتكاملة للتعليم المفتوح بذكرها وتفصيلها، مكونة بذلك ما يعرف بالوسائ
.  
 

  :المحور الهاني



 

867 
 

   :توصيل المادة التعليمية

بهيرون هم الذين ال يفرقون بين أنةمة التعليم ووسائله وكهيرون  
همن الذين ال يفرقون بين التعليم المفتوح والتعليم عن بعد واالنتساب 

ان المفتوحة  وجامعة السود .والدراسة بالمراسلة ويعتبرون الكل شة واحد 
إذ تنتهج نةام التعليم المفتوح تفتل كل الطرق والوسائل لتوصيل مادتها 

فهي تشتر  وجود المادة المكتوبة بالصورة  .عبر أسلوب متكامل ,التعليمية
 ,مدعومة بأشرطة سمعية لما يعج  أن يوصله ,التى ذكرناها من قبل

عة تبث عبر إذاعة الكتاب مهل األصوات وغيرها ونفت هذه المادة المسمو 
الجامعة المفتوحة وعبر اإلذاعة القومية وعبر اإلذاعات الوالئية لكى تقدم 
خدمة معرفية للدارسين بالجامعة ولغيرهم هذا باإلضافة إلى البث التفاعلي 
الحي عبر اإلذاعات الوالئية المتعددة لكي تجعل من السودانكله فصاًل أو 

  .قاعة كلبيرة للمعرفة والتعليم
 

ويتبع ذلك إنتا  نفت المادة في شكلها التلف يوني وإيصالها للدارسين       
إما عبر أشرطة الفيديو أو األقراص المدمجة حيث يمكن للدارسين 
مشاهدتها في أمابن سكنهمأو عملهم أو في مراب  الجامعة التعليمية 

 .أو مبهورة عبر التلف يونات الوالئية ,المنتشرة في كل أنحاء السودان

والجامعة اآلن بصدد إنشاء قناتها الفضائية لتعميم الفائدة لكل المواطنين 
 .داخل السودان وخارجه

بما أن الجامعة قد أدركت أن وسيلة المستقبل التعليمية األساسية  
هي اإلنترنت فعكفت على رفع موادها التعليمية على موقع الجامعة على 

 "مودل  "لكترني مفتوح المصدر اإلنترنت مستفيدة من برنامج التعليم اإل 

  :والذي هو
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 CMS- Course)أحد أنةمة إدارة المساقات والبرامج التعليمية   1

Management System) 

 LMS- Learning)أحد أفضل أنةمة إدارة التعليم  2

Management System) 

 LCMS- Learning)أحد أنةمة إدارة محتويات التعليم  3

Content Management System) 

 (eLearning Platform)وأحد منصات التعليم اإللكتروني  4

وهو برنامج مرن يمكن من تطوير  أنشطة تعليمية عليه وهو       
مستعمل حاليا من قبل  اللف المؤسسات التربوية، و يستعمل هنا في 
جامعة السودان المفتوحة إليجاد وإنتا  مساقات وبرامج تعليمية على الي  

 (On line ) ء صالحية التسجيل واالستيدام  للطالب ومتابعة وإعطا
أنشطتهم وأداءهم التعليمي ومدى استيعابهم واالستفادة من كافة األدوات 

  :التي يقدمها البرنامج لدعم العملية التعليمية وهي كالتالى 

 إدارة الفصول والبرامج  1

 إدارة تسجيل وإتصال الدارسين  2

ج إمتحاناتهم وو جباتهم متابعة دخول الدارسين ونشاطهم ونتائ 3
 وتمارينهم 

 تقارير متنوعة لعدارة  4

 أدوات تألي  المحتوي التعليمي 5

 أدوات إلضافة وإدارة األنشطة والمصادر التعليمية  6

أدوات إتصال وتواصل مهل المنتديات وغرف الدردشة واالستبانات  7
 واإلقتراعات والمذكرات 

 مي سهولة إضافة الصوت والصورة والفيديو التعلي 8

وقد قام قسم التعليم اإللكتروني بالجامعة بإعداد ورفع مائة مقرر          
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 تمهل مساقات ميتلفة وتغطي ج ءا كبيرا من برامج الجامعة األباديمية،
وكذلك تم تأهيل وإعداد مجموعة من المتدربين على كياية التعامل مع 

 البرنامج 

ةام التقليدي إلى نةام وتعلم الجامعة على اليقين أن اإلنتقال من الن
ميتلف يحتا  إلى التدريج فلم تهمل الجامعة التدريت الوجاهي للمعلمين 
فأشركت أبهر من ألفي أستاذ جامعي من ميتلف الجامعات السودانية كل 
في تيصصه بعد أن جرى تدريبهم على التدريت ضمن التعليم المفتوح 

ل المشابل لينعتفوا من نةام التلقين والمحاضرة إلى نةام ح
 Problen solving and participatory)والمشاركة

approach )  

م الدراسون         50المعلمون إلى مجموعات صغيرة حوالي / حيث ق س 
دارسًا للمجموعة يجتمعون في المكان وال مان الذي يناس  ظروفهم 

إليهم في ذلك  المكان   (  Tutor) العملية واإلجتما ية وينتقل األستاذ 
 .بداًل من أن ينتقل إليه الدراسون في بيمة للتعليم الوجاهي وتعليم األقران 

لم يكن لجامعة السودان المفتوحة أن تقبل األعداد التى قبلتها كما  
لوال توظيفها لعمكانات البشرية   (4)هو موضل في الجدول رقم 

ل واإلنشائية المتوفرة في الجامعات األخرى من أساتذة وقاعات ومعام
ومكتبات وكذلك اإلستفادة من فصول المدار  الهانوية بل فصول مرحلة 
األسا  مما قلل كلفة التعليم الجامعي بدرجة كبيرة وزاد من كفاءة استغالل 

  .هذه الموارد لصالل المواطن السوداني 

بذلك فإن الجامعة قد شعرت بضعف المكتبات الجامعية في السودان     
ت والمجالت العلمية فأنشأت مكتبة إلكترونية خاصة في مجال الدوريا

ضيمة تضم اآلن إشترابًا في أربعة عشر قاعدة بيانات من ضمنها قاعدة 
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 ERIC (Educational Resources andبيانات 

Information Centre)    المتيصصة في مجال التربية  وهي قاعدة
تعددة للمواقع بيانات الغنى لتربوي عنها هذا باإلضافة إلى الرواب  الم

 .المفتوحة المجانية مما يسهل على الدار  والباحث مهمة الوصول لبغيته

وقد أتاحت الجامعة هذه القواعد مجانًا  لكل الجامعات السودانية بل لكل 
المواطنين عبر اإلتصال التلفوني المباشر أوعبر شبكة الجامعات 

 .السودانية

عة عناية خاصة في مجال إعداد إن من الجوان  المهمة التى أولتها الجام
االمعلمين جان  التربية العملية فوضعت  لها محتوًى واضحًا ضمنته األدلة 

المعلمين  والمدربين ، وربطت هذا التدري  بمنهج المرحلة /والمراشد للطالب
التعليمية،  وقسمته حس  الحلقات التعليمية الهالث المعروفة في التعليم 

لمدة رالث فصول دراسية على خالف ماهو متبع األسا ؛ وجعلته يستمر 
في الجامعات السودانية؛ حيث  يحصر هذا النشا  في فصل دراسي واحد؛ 
وعينت له المدربين األبفاء من معلمي التعليم العام المقتدرين حتى أولمك 
الذين مازالوا قادرين على العطاء من المعاشيين؛ يعاونهم عدد من األساتذة 

حددت عشرين دارسًا لكل مدرب يتابع تطورهم المهنى على و   .الجامعيين
وربطت كل  .مدى رالث فصول دراسية بأدوات قيا  فعالة لهذا التطور 

هذا النشا  بالمستفيد األول من هذا اإلعداد وهم المسؤولون في وزارة 
التعليم العام اإلتحادية والوزارات الوالئية فأشركتهم في لجان التيطي  

لى التنفيذ وتقويم األداء حيث جاب المسؤولون بوازراة التعليم واإلشراف ع
 .العام كل المناط  التعليمية للوقوف واإلطممنان على هذه التجربة المتفردة 

 

رم أن الجامعة قد أولت الجان  المعملي عناية فائقة فأبرمت  
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 اإلتفاقيات مع الجامعات الميتلفة لتنفيذ هذا الجان  وأعدت لذلك األدلة
الياصة بالجامعة والمواد الالزمة والصور التوضيحية المناسبة وتعاقدت 
مع أفضل األساتذة والفنيين إلخرا  هذا الجان  في حلة زابية وجودة غير 

 .مسبوقة 
 

 :ثالمحور الهال
  :التقويم

اعتمدت الجامعة في تقويم الجان  النةري للدارسين على الوسائل التقليدية 
ق الحديهة لغرابتها على مجتمع الدارسين وصعوبة ولم تلجًا إلى الطر

تنفيذها في بيمة السودان فاعتمدت الواجبات الدراسية بواقع واجبين لكل 
حتى  ,مادة في الفصل الدراسي وامتحان فصلي بنهاية الفصل الدراسي

أما في جان  التربية العملية فقد   .تضمن نوعًا جيدًا من التقويم المستمر
استمارات التقويم المستمر للتطور المهنى للدارسين على وضعت الجامعة 

مدى الفصول الدراسية الهالث الميصصة لهذا النشا  ويشارل في هذا 
 .( (1)ملح  رقم  )التقويم المدربين ومديري المدار  و الطالب أنفسهم 

رم أن الجامعة برمتها قد أخضعت نفسها للتقويم الداخلي بواسطة  
لة بالجامعة وكذلك لجنة مشتركة من أساتذة الجامعات لجنة الجودة الشام

ووزراة التعليم العام لبيا  أرر برنامج جامعة السودان المفتوحة على 
وكذلك للتقويم اليارجي بواسطة خبراء من  .التطور المهنى للمعلمين

جامعات ومؤسسات تعليمية أجنبية أهمها جامعة جنوب أفريبيا والمجلت 
وخبراء من جامعة القد  المفتوحة  (عليم عن بعدالبريطاني قسم الت

 .(وجامعة كمبرد  ومجلت المعلمين البريطانيين
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 إعداد المعلمين عالقات الجامعة  اليارجية في

لقد استفادت الجامعة من اليبرات المترابمة داخليًا وخارجيًا في مجال 
تداء من اعداد المعلمين والتى شملت تجارب الجامعات والمعاهد األخرى اب

معهد المعلمين ببيت الرضا ومعهد المعلمين العالي ومعاهد المعلمين 
الميتلفة ومعاهد تدري  المعلمين وهي تجربة لها خصوصيتها إذ أنها 
اعتمدت على نةام التعليم المفتوح بنفت النم  الذي طب  في فلسطين 

 حسبما وضعه منةمة

UNRWA (United Nations 
Rehabilitation……………) 

ذا باالضافة إلى تجارب الجامعات الحكومية في السودان وأرادت ه
الجامعة أن تبني على هذا اإلرث الداخلي وتربطه ببعض النشاطات العالمية 

 :تيواإلقليمية في هذا المجال فكان اآل
    TESSAبرنامج إعداد المعلمين ألفريبيا جنوب الصحراء  .3

 Teachers Education in Sub)االختصار أعاله يعني     

Saharan Africa)  وهو البرنامج ممول بالكامل من الحكومة
وتشترل فيه تسع  .وتشرف عليه الجامعة البريطانية المفتوحة ,البريطانية

ويهدف  .دول من بينها السودان ممهاًل في جامعة السودان المفتوحة
غات مجانًا لكل أفريبيا بل / البرنامج إلى وضع مادة تدريبية مفتوحة 

لفت جامعة السودان المفتوحة  بترجمة المادة التدريبية به إلى  ميتلفة ك 
 15 اللغة العربية وأقلمتها لتناس  بيمة ورقافة السودان وهي تحتوي على 

والتي يمكن  .TESSA وحدة تدريبية وضعت على منصة المشروس 
   www.Tessaprogramme.org :الدخول إليها عبر العنوان

   TEAMSعداد المعلمين على النطاق الواسع برنامج إ .5
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 Teachers Education Atوالحروف أعاله  ترم  إلى      

Maximum Scale   وهو برنامج ممول من الحكومة البريطانية أيضًا
وتشرف عليه الجامعة البريطانية كذلك ويضم بلدين فق  من أفريبيا هما 

ونيجريا والمشروس يهتم السودان ممهاًل في جامعة السودان المفتوحة 
بالبحث التربوي في مجال إعداد المعلمين للمؤسسات التي تحتوي على 

معلم وكي  يمكن االستفادة من هذا النم   لسد / أبهر من مائة ألف دار 
وهو تحد   .العج  في المعلمين في البلدان المشابهة بصورة واسعة وسريعة

ي حيث ت دادالحاجة للمعلمين يواجه أغل  دول العالم خاصة العالم النام
 .األبفاء يومًا بعد يوم

 : DEEPمشروس . 1

 ( Digital Education Enhancement )االختصار أعاله يعبر  

وهو مشروس بحهي تربوي تنموي يبحث في االستعماالت الحديهة 
في مجال التعليم ليدمة   (ICT ) للمعلوماتية ووسائل االتصال 
لعالم وتشرف عليه الجامعة البريطانية المفتوحة المجتمعات الضعيفة في ا

أيضًا وتموله الحكومة البريطانية والسودان ممهاًل في جامعة السودان 
 15المفتوحة يساهم في هذا البحث والذي يشمل في طوره األول بالسودان 

  .مدرسة بمرحلة األسا   
لتحديات التى مبادرة الجامعة اإلفتراضية األفريبية وهى مبادرة تهتم با. 2

تواجه تدري  المعلمين باإلستفادة من الفرص التى تنتجها أسالي  تقنية 
وهى مبادرة ممولة من البنك األفريقي   ICT المعلومات واإلتصاالت 

 .للتنمية وقد وضع السودان ضمن المرحلة الهانية لهذه المبادرة 
 أنها ونيل  ان تجربة جامعة السودان المفتوحة برغم قصر عمرها إال

تمكنت من تحقي  نجاحات في معةم ما سعت إلى تحبيقه من فلسفة 
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واهداف وذلك من خالل أجه تها األباديمية واإلدارية والفنية وكذلك من 
خالل أنشطتها وعملياتها تمكنت من ترسيأ وتوظي  تجربة متمي ة في 

  :دانالراليا المستقبلية للتعليم المفتوح في السو . التعليم العالي المفتوح

 11811التردد  5تم بحمد هللا إنطالقة القناة الفضائية عبر القمر بدر 
 .27511 3\4بالترمي  

 .بجاه ية خ  لنتا  الكت  وتسجيل المحاضرين باالضافة للمواد المساعدة

ت وهي تعمل األن كتجري  عبر اإلنترن بث المادة التلف يونيةولدينا ايضًا 
  .للدراسات العليا

أما بيصوص تفاعل المناط  مع البرامج العامة وابراز دورها نطمل في 
 .المناط  التعليمية بعد بث القناة كيطة إستراتيجية ىزيادة االنفتاح عل

في اليتام تعد تجربة جامعة السودان المفتوحة في السودان في مجال 
رائدة وسباقة تشكل بداية عملية النطالق حبيقي التعليم المفتوح تجربة 

للتعليم المفتوح في السودان فضاًل عن أنها تطورت واسهمت في توفير 
فرص التعليم الجامعي لفمات الشع  السوداني خاصة الذين توقفوا عن 

 .الدراسة لعدة أسباب
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشروعات جامعة السودان  -
 بليةالمفتوحة المستق -

 

http://www.ousmedia.net/tvlive.html
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 لمستمر في الجامعةتجربة التعليم ا -

 التنمية -

 خدمة المجتمع -

 الطب -

 تأهيل موظفي الدولة -

 مشكلة البطالة -

 التدريب المستمر -

 قناة النيل للتعليم العالي -

 دراسة لواقع التعليم العام في السودان -

 الخاتمة -

 المصادر والمراجع -
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   :جامعةالتعليم المستمر في التجربة 
تصال وتقنيتها فى نفاذ برامج التعليم هنا يةهر دور مؤسسات اال      

المستمر وذلك بإستيدام كافة االجه ة واالدوات المتعددة من إذاعة 
 .مسموعة ومرئية وصحافة وغيرها 

أستيدام التعليم المحوس    واالنترنت  واالبسرنت والبريد االبتروني : مهل 
ر ذلك من وغي.. السمعي والبصري واالدلة االرشادية )بصوره الميتلفة  
 (.الوسائ  المنتشرة 

أن التقنية المعاصرة لالتصال تستيدم في التعليم ، بما تتضمن من      
. وسائ  متعددة التى أخذت في االنتشار في كل ربوس العالم ، ولكل الفمات 
وبما أن الحاجة المجتمعية مرتبطة بضرورة توافر التقنية إعدادًا و تدريبًا 

العولمة وأنعكاسهاتها على انما  الحياة االقتصادية للبشر لمواجهة تحديات 
واالجتما ية وتوفير المدخالت البشرية  في التعليم المستمر مواجهة شاملة 

وعلى تعقد . للقضاء على بيروقراطية منل الشهادات بصورها المعروفة 
التشريعات الياصة باالعتراف االباديمي وعلى التقلصات االتصالية نتيجة 

قتصادية أو أجتما ية أو سياسية بين الجهات منتجة السلطة السباب ا
العلمية من جهه وبينها وبين المستهلك من جهة أخرى وبينها وبين جهات 
التقويم من جهه رالهة وحتى تتم المواجهة ، وحتى يفاد من المفهوم 

 -:والتقنية كما يج  ، فأنه يج  توافر أربعة أركان
 قطاعاته بمفهوم التعليم المستمرإيمان كافة المجتمع بكل   -1
إيجاد  ليات تنفيذية وبدائل للتوجهات والسياسات التى تنتجها  -2

 المؤسسات المشاركة
 إيجاد أست معيارية لتقويم دائم لفداء بكل أبعاده وكل مستوياته -4

 المجاالت التي يمكن ان يسهم فيها التعليم المستمر بصورة فاعلة
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 : التنمية  -1
ة التعلم منذ السنين األولى من عمر اإلنسان فنجد الطفل تبدأ عملي  

وعملية التعلم هذه . الصغير يبدأ بتقليد الكبار وهذا ييل  عنده عملية تعلم
تنمو مع اإلنسان حيث تمكنه من تطوير ذاته إلى األفضل، حيث يكون 

من هنا نرى أهمية التعلم . حجم التطور متناسبًا تناسبًا طرديًا مع التعلم
لمستمر لما لها من تأرير كبير في حياة الفرد حتى أنها تكاد تكون مهل ا

ولكل إنسان طريقته في تطبي  ما يتعلمه في . الطعام والشراب والتنفت 
حياته حيث انه يكون فكره وخبرته على قدر ما يتعلمه وتكون له طريقته 

 .الياصة في فلسفة
 
  :خدمة المجتمع -2

من مجتمع بذاته  إلى تجمعات رقافية واقتصادية تتطور فكرة المجتمع      
ومعلوماتية وفقًا لمنةور العولمة التي تعد من أبرز سمات هذا العصر ، 

والتي تكون . فنرى التكتالت االقتصادية والهقافية والسياسية وغيرها 
تجمعات تستدعي عدم الهبات نةرًا للتجدد المستمر والمتسارس والذي يحتا  

مي هذه التجمعات وتقويمها وتجنبها الفجوات التي قد تحدق إلى مواببة تح
 .   بها نتيجة التأخير في عملية التجديد 

كل ذلك يستدعى تربية وتعليمًا مستمرًا ألن عجلة التنمية تسير وقد    
 . تسح  من ال يواب  خطاها 

مما ورد أن التعليم المستمر يقوم على فلسفة تربية تستمر بإستمرار     
ياة ، وذلك لتطوير الذات الفردية والتي من خاللها يتوصل إلى تطوير الح

المجتمع ، وكأن ذلك متابعة لكل جديد في مجال إذ أن فلسفة التعليم 
المستمر المتةلة بةالل الفلسفة البرجمانية تتيل للفرد حريته في التربية ، 
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يستطيع وتطل  لقدراته الياصة ومواببه العنان في الوصول إلى أقصى ما 
، وتجديد خبراته ومعارفه باستمرار ال تتوق  إال بتوق  الحياة ، وهذا يؤكد 
أن كل فرد منا  بتطوير ذاته من خالل التعليم المستمر والتهبي  الذاتي 
سواء كان ذلك فرديًا أو ضمن مؤسسات إجتما ية معدة لهذا الغرض وكل 

 ومواببًا له هذا في النهاية يولد لنا مجتمعا متناسقًا مع عصره 

      :الط -3
مهنة الط  بحكم خصوصيتها المتمهله في ارتباطها المباشر           

بحياة وصحة االنسان تتطل  دراسه مدى الحياة العملية للممار  الطبي 
بداء من مرحلة  التعليم الطبي الجامعي مرورا بمرحلة  الدراسات الطبيه 

مستمر والذي اصبل بدوره يشكل ج ءا العليا وصوال لمرحلة التعليم الطبي ال
من مفهوم اشمل وهو التنمية المهنية المستمرة ولعل هذه المرحلة االخيرة 
هي اخطر المراحل الهالث حيث يكون الطبي  فيها بمفرده مع مرضاه 
مستعينًا فق  بيبرته السابقة والتي قد تكون فيها فجوات أو ال تواب  

ن الط  من ابهر المهن عالقة بما يطل  التطورات الطبية الحديهة كما وأ
الذي  أشار إليه قبل قرون الحديث النبوي ( التعليم مدى الحياة )عليه 
وأصبل ضرورة في  هذا (أطل  العلم من المهد إلى اللحد ) الشري  
،والط  محور مهم من محاور هذه الهورة المعرفية ( عصر المعرفة) العصر

ف لقاحات أو عقاقير فع الة جديدة ، بما تدل عليه مسجدات مهل إبتشا
إسنبا   تشييصات ميتبرية أو سريرة حديهة ، إجراء العمليات الجراحية 
بواسطة الروبوت أو اللي ر ، الط  االبتروني من تشيي  وعال  وصرف 
دواء إستيدام تقنيات الهندسة الورارية واالخصاب الصناعي  والعال  

 ألأ  ...بالجينات 
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  :في الدولةتأهيل موظ -4
مع مشاغل العمل الكهيرة والدائمة ، قد ال يسعى البعض إلى تطوير     

مهاراتهم ومواجهة تحديات جديدة تنمي وت يد من معلوماتهم حول أمور لم 
ولكن بفضل االتصاالت والمواقع الكترونية . يكن لديهم أدنى فكرة عنها 

ل تطوير مهارات التي تغطي مجاالت عديدة ومتنوعة الغنى عنها من أج
صار اآلن بإمكان الموظفين في الدولة . الموظف الشيصية والمهنية 

أبتساب مهارات جديدة تنمي من قدراتهم وتطور من كفاءتهم الوظياية 
دون الحاجة ألن يغادروا مكاتبهم وااللتحاق بدورات تدريبية خار  

 . مؤسساتهم 
 
 :مشكلة البطالة -5
بلدان معدالت خطيرة تستدعي قرس ناقو  بلغت البطالة في بعض ال    
وبالتالي فإن التيطي  الموضوعي للتعليم ولتحديد توجهات التنمية . اليطر 

المستقبلية في البلدان ، ال يستطيع أن يتجاهل التغيرات المرتببة في 
 .المفابيم األساسية إلقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات 

فهومًا ميتلفًا تماًم ، كان سائدًا في وهكذا فإن قضية البطالة تأخذ م    
منتصف القرن الماضي ، حيث كان حل مشكلة البطالة يستند إلى بناء 
المجتمعات الصنا ية الضيمة ، أما القضاء على البطالة اليوم فيعتمد 

 . على برامج إعادة التأهيل
 
 :التدري  المستمر-6
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ة للتعليم النةامي ، يتطل   التدري  المستمر تجاوز االشكال التقليدي   
فالحاجات التعليمية يحددها األفراد وفقًا لعدة أعتبارات منها مستواهم 
 التعليمي والعمل الذي يمارسونه ، واعمارهم، ومكانتهم االجتما ية إذ أن
وتلبية هذه الحاجات لن يقتصر على فمة عمرية معينة أو عمل محدد وإنما 

حياة ، ألن فرص العمل لن تتاح في على التعليم والتدري  المستمر مدى ال
وهذا يعنى أن المجتمع المعاصر يحتا  .المستقبل إال للعمالة المؤهلة فق  

الى معلومات ومعارف حديهة ومتجددة ومستوى عال من المهارات لمواجهة 
 .حاجات سوق العمل في المستقبل 

 
لذي يحدث التعليم المستمر مدى الحياة يعرف غالبًا باعتباره التعلم ا    

بعد إنهاء الشباب للتعلم والتدري  الرسمي ، وفي السنوات األخيرة حددت 
حكومات المملكة المتحدة األولويات في التعليم المستمر مدى الحياة ، 

وهنالك مهارات واستراتيجيات للتعلم . ويولي التعليم المهني أهمية أببر 
 .ربعة المستمر مدى الحياة في كل من البلدان الوطنية األ 

 
 م العاليقناة النيل للتعلي

تعمل قناة النيل للتعليم العالي على رفع كفاءة التعليم الجامعي وتساعد 
على تذوي  التباينات الجغرافية وتتيل فرص التعليم  عن بعد الجامعي 
والتعليم المستمر ألببر عدد ممكن محليًا وإقليميا من خالل قنوات وأسالي  

ت التحويالت االقتصادية والتنموية من الموارد البشرية مالئمة لتوفير متطلبا
. 
 : وهي تهدف لرفع كفاءة منةومة التعليم الجامعي من خالل    
 .تد يم العملية في الكليات التي تعاني من أعداد ضيمة من الطالب    -
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تقديم برامج جامعية معدة بواسطة أساتذة على مستوى عال من    -
 .لناحية التربويةالناحية العلمية أو ا

كما أنها تسهم بصورة واضحة فى برامل محو األمية وتعليم الكبار  -
 وتعليم األسا 

 
 جامعة السودان المفتوحة

تلبية للرةبة المت ايدة في التعليم الجامعي وتوسعًا للمشاركة فيه بما     
يناس  الةروف االجتما ية واالقتصادية والعملية الطالبية ، ولما يوفره 

لتعليم المفتوح لهم من سهولة االتصال والتطور التقني ، وتكاماًل مع ا
أصدر مجلت الوزراء ( التقليدي) الدور الذي يقدمه التعليم العالي القائم 

ها بإجازة 1423صفر 2م المواف  2112في أبريل (  164) قراره رقم 
 مشروس جامعة السودان المفتوحة 

لحياة  قامت بتدري  ما ي يد عن الذي يهدف الى تعليم الجميع مدى ا
عشرة ألف معلم  من حملة الشهادة السودانية كما أهلت أعداد كبيرة من 
العلمين الذين تعملون فى التدريت وهم يحملون شهادات في تيصصات 
اخرى وفي إطار خدمة المجتمع عملت الجامعة مع وزارة التعليم العام من 

قليل أعداد الطالب من المتسربين من خالل مشروس التعليم العام المستمر لت
الدار  عن إتاحة التعليم لهم بما يسمي بالمنهج التعويضي الذي يهدف 
الى تقليل عدد السنين لهذه الشرائل التي تركت المدار   ألسباب ميتلفة 

 .أصبحت أعمارهم ال تسمل بتواجدهم داخل الفصول النةامية 
 

 لواقع التعليم العام في السودان دراسة
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عمل السودان على االستعداد بالدراسات والتوقعات للتغيرات الحادرة     
والمستقبلية وما تتطلبه من إصالحات تعليمية جذرية شاملة بهدف إعداد 

 . امواطنيه لمواجهة هذه التحديات ومواببة رورة المعلومات والتكنولوجي
يوم نجدها تطور وإذا نةرنا إلى الدول الكبرى التى تتصارس على القمة ال    

وتجدد في نةمها التعليمية تحاول أن تدر  نةم التعليم األخرى الموجودة 
م عمل على إنشاء جامعة  2111في الدول المنافسة ، والسودان في عام 

السودان المفتوحة التي أبدت في رسالتها أن التعليم للجميع وأن التعليم 
 .يلع  دورًا في تكوين الدول القوية 

ب  نجد أن التعليم يحتل مكانة بارزة في اهتمامات الدولة من مما س   
منطل  أن التعليم سالح حاسم لتغيير الواقع والذي يساعد في إعداد 

 .       ااإلنسان القادر على التعامل مع مستحدرات العصر والتكنولوجي
اإلنسان هو محرل عجلة التنمية ، وهو الهروة الحبيبية لكل بلد وعالمة    
فإن االهتمام بتعليم اإلنسان وتهبيفه ح  من حقوقه الذي كفله . ريفها تع

له هللا وكل القوانين  الدولية في كل بالد العالم المتقدم منه والنامي ، وعلى 
 .بل األصعدة 

وهنا بدأ ظهور مفهوم التعليم المستمر واستمرارية التعليم البشري لدى      
هذا المفهوم بدأ متداخاًل أحيانًا وفي  العاملون بالمجال التربوي ، ولكن

 . أحيان أخرى مترادفة 
التعليم مدى الحياة والتربية مدى الحياة والتعليم المستمر : ومن أمهلة ذلك 

 .                     والتربية الدائمة وتعليم الكبار والتعليم غير الرسمي والتربية المجتمعية
وهي جميعها تعبر عن إتاحة الفرصة وغير ذلك من المفابيم والمصطلحات 

لتعليم الكبار وإررائهم المعرفي والمهاري ، أو ت وديهم بمعارف جديدة 
وبتشكيل مهارات إضافية تيسر لهم مواببة متغيرات العصر ودعم مسيرة 
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التنمية المجتمعية من اجل مواببة هذه التغيرات نقوم بدراسة واقع التعليم 
االستيعاب فى مراحل التعليم العام من الفمات العام من خالل دراسة نسبة 

العمرية المستهدفة بالتعليم في كل مرحل من مراحل التعليم العام وايضا 
 دراسة الهدر في التالميذ بسب  امتحان المرحلة الهانوية ودراسة

 
 :خاتمةا
خطوة ابتدائية في مسارنا التعليمي، والذي ... اننا نعتبر هذا الن     

د الجم من المواق  التعليمية، التي تستح  منا الغوص في حفل بالعدي
... والكهير من التجارب... مضامينها، بما حفلت به من الكهير المستحدث

التي يمكن تناولها بالتحليل واالهتمام، والتي ال نشك أبدا في أنها تحفل 
 .بالمفيد، الذي يرمي إلى تطوير وتحسين المسارات التعليمية المستقبلية

يمكن استصالحها، ... في ذات الوقت نعترف بالمستها ألوجه قصور عدة 
وذلك بتعديل ما جاء فيها من مضامين، إلى األصلل، أو االستغناء عنها 

 .بحس  ما تمليه الضرورة التعليمية
الفائدة فيما أوردناه من معارف في هذا ...ع ي ي القارئ نسأل هللا لك 

 .الكتاب
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 تقنية المعلومات في دعم التعليم              

              

 المفتوح في السودان                      

 
 المقدمة -

 مفهوم المعلومات -

 مفهوم تقنية المعلومات -

 أهمية تقنية المعلومات في تطوير التعليم المفتوح -

 المتطلبات األساسية إلدخال التقنيات في التعليم المفتوح -

 داريالتنظيم اإل -

 القوى البشرية -

 المواد التعليمية -

 البيئة األساسية لتقنية المعلومات -

 العوامل االجتماعية -

 مستقبل التعليم في ظل تقنيات المعلومات المستقبلية -

 تقنيات المعلومات -

 الوسائط المتعددة -
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 الواقع االفتراضي -

 التعليم المفتوح -

 متابعة الطال  وتقويمهم -

 شبكات الحاسب اآللي -

 االنترنت -

 المتااة على شبكة االنترنتالخدمات  -

 االنترانت -

 مزايا االنترانت -

 

 

 

 

  :المقدمة
يسعى  السودان  إلى تحقي  تنمية شاملة واساعة النطااق، بحياث تغطاي    

بافة القطاعاات، االقتصاادية، والتعليمياة، واالجتما ياة، فاي الدولاة، وتكمان 
كان نوعه، أو جنسه،  وسيلتها في ذلك، وغايتها في المواطن السوداني، أياً 

فكلما كان الفرد قادرًا على البحث في مجال العلم والمعرفة، وفي التطلع لكل 
ما هو جديد، يصبل قادرًا على المساهمة بكل طاقاته، فيما يص  في قالا  
العمل من أجل هذا الوطن الغالي، وهو ما يحث عليه ديننا الحنيا ، فطلا  

أفااراد المجتمااع، فايااه حاا  للاانفت  العلاام فريضااة، وواجاا  علااى كاال فاارد ماان
وحاا  للااوطن، وفااي الحااديث الشااري  تحااريض واضاال لطلاا  العلاام، إذ قااال 

 :رسول هللا صلوات هللا وسالمه عليه
 (اطلبوا العلم من المهد الى اللحد)        
 :وقال الشاعر

 ولفوطان في دم كل حر    يد سلفت ودين  مستح 
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مفهوم العام للمعلومات سنتناول في هذا الفصل بالتفصيل، ال 
وتقنياتها، وأهميتها ودورها، في عملية نطوير التعليم المفتوح في السودان 

 .  بصفة خاصة
    

 :مفهوم المعلومات
ن يالحاااار أن        بعااااد الهااااورة  ،زيااااادة كبياااارةزاد اإلنتااااا  الفْكااااري الماااادو 

اد إل ،اإلنتا  الفكري  وقد أدت تلك ال يادة في ، ، في أوروباالصنا ية ى  تعق 
في مضاامينها، والتاي ناتج تشابكه المو والمعارف المتجددة دومًا، المعلومات 

تضاايم حجاام وذلااك ماان جااراء  ي،فجااار المعلوماااتاإلنبعصاار  عنهااا مااا يعاارف
تساتيدم فاي اللغات التاي  وكهرةوتنوس مصادرها،  ،وتعدد أشكالهاالمعلومات 
نااء كال ماا تحتاا   حتى أصبحت المكتبات عاج ة تماما عان اقت بث المعرفة،

بمااا أن إمكانيااة تلبيااة . أمااام الكاام الهائاال ماان المعلومااات المنشااورة ،إليااه
نساابة  ،بواسااطة مكتبااة واحاادة أصاابحت شاابه مسااتحيلة ،متطلبااات الباااحهين
الحصاااول علاااى اإلنتاااا  الفْكاااري المنشاااور فاااي شاااتى فاااي لضاااعف مقااادرتها 

 .المطلوبة المجاالت، واللغات واألشكال
 ،شاملت كافاة المجااالت ،تطورات كبيرة ،العشرين شهدت نهاية القرن 

عليه عادة  تفي العصر الصناعي، حتى أطلقالذي أخذ موقعًا فاقت التطور 
،وعصار وعصار ماا بعاد الصناعة ،عصر المعلوماات :من بينها ،مصطلحات
 ،قد أصبحت المعلومات في هذا العصر رروة تتنافت عليها األمامف. النهضة
مسااتمر، فأصاابحت صااناعة المعلومااات تحتاال  مكانااة لتطااور التقنااي التبعااًا ل
فااي اقتصاااديات األماام المتقدمااة، بحيااث أصاابل الوصااول للمعلومااات  ،رفيعااة

بازدهااار النشاار ف. أي ااًا كااان مااوقعهم فااي العااالم ،ميساار لففااراد والجماعااات
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د الوساااااائ  المعلوماتياااااة ،اإللكتروناااااي وظهاااااور الشااااابكة العالمياااااة  ،وتعاااااد 
 .إلى المجتمع الالورقي ،من المجتمع الورقيبدأ التحول  ،للمعلومات
في كتابه  م1992 بما أشار لذلك حسني الشيمى( النكستر)لقد تنبأ  
وساينعكت ذلاك علاى  ،باأًن دور المعلوماات سايتعاظم. ،"الورقية والالورقية"

وهناال . ومن بينها المكتباات ومرابا  المعلوماات ،مؤسسات المعلومات كافة
 .رن التعليم بال جدرانمن يرى أن هذا القرن ق

أتضاااال أن  أخاااذ موقعااااه فاااي العااااالم أجماااع،بعاااد هااااذا التطاااور الااااذي      
المعلومااات هااي أسااا  النهضااة، باال أصاابحت معيااارًا للتميياا  بااين القااوي 

دماااة فرنساااا والياباااان  :مهااال ،والضاااعي ، وهاااذا ماااا حااات م علاااى الااادول المتق 
الي  الحديهاااة فاااي االهتماااام بالمعلوماااات، وإتبااااس األسااا ،والوالياااات المتحااادة

ااا هااو . جتهااالمع إن  واقااع  المعلومااات فااي الااوطن العرباي واقااع  متيلااف عم 
التاي تحةاى فيهاا مؤسساات المعلوماات بالرعاياة  ،سائد في الدول المتقدماة
مًا فقد شهدنا،  ورغم ذلك .تطويرهامن أجل  ،واالهتمام والدعم المتواصل تقاد 

 ،باادأت بعااض المكتباااتفقااد  ،ملحوظااًا فااي العديااد ماان دول الااوطن العربااي
 ،وتطوير اليدمة المعلوماتياة ،في التحول نحو الحوسبة، ومراب  المعلومات

التاااي تتنااااول موضاااوس تقنياااة  ،وإقاماااة العدياااد مااان ورش العمااال والماااؤتمرات
 .المعلومات
تعااااظم دور تقنياااة المعلوماااات  فاااي الساااودان بعاااد قياااام راااورة التعلااايم      

شاملت  ،جامعاة حكومياة( 26)سات وعشارين العالي، حيث أنشمت أبهار مان
. بواليااة اليرطااومالتااي قاماات لمعاهااد والكليااات إضااافة لباال واليااات السااودان 

وتوساع  ي،المعلومااتالجانا  ال يادة في عدد الجامعات زياادة فاي  تقد تبعف
التعلايم الجاامعي توساعًا هذا وقاد شاهد    .ها التي تقدمهافي ليدماتملحوظ 
 فاااي عاادد كبيااار مااان الجامعاااات ،مج التعلااايم المفتاااوحفاااي تقاااديم باارا ،نو ياااً 
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التااي . م2113، تااو  بإنشاااء جامعااة السااودان المفتوحااة فااي عااام المشااتركة
تبنااات الااادور األساااا  فاااي تطاااوير تقنياااة المعلوماااات، عااان طريااا  التعلااايم 

 .المفتوح
 
 
 
 

  :تقنية المعلومات مفهوم
نسبيًا  ديهةالحمن المفابيم  ،المفهوم العلمي لتقنية المعلوماتيعد 

 ،وحفر ،نيي  تفي علميات  ،اإللكترونية وسائ تتمهل في استيدام الالتي و 
 .التقليدية سائ الو  عنبداًل  ،ونشرالمعلومات ،وبث ،واسترجاس
الدول الكبرى إلى إدخال هذه التقنية في التعليم، وقد إتجهت    

تنمية القوى و  ،في المناهج الدراسية باستهمارها ،قطعت في ذلك شوطًا كبيراً 
سعت مؤسسات التعليم بما . لليار البشرية في تطوير التقنية وتصديرها 

تعليمية عالية  وخدمات ،تقديم خط  جديدةل ،العالي في عدد من دول العالم
 ازالتقد ف. بعيدةمهما كانت  ميتلف مواقعهمإلى الدارسين في  ،الجودة
 :عاملين أساسيين هماالتقنية 
 كل ل ينمما جعل التعليم والتدري  متاح ،المكان عاملال مان و عامل  
في الوقت الذي يتناس   ،العالم بقاسمن  بقعةفي أي و  ،كان أينماغ  ار 
 :تقنية المعلومات على أنها( 2111( )دمحم الهادي)يعرف       .همع

خلي  من أجه ة الكمبيوتر ووسائل اإلتصال، إبتداًء من األلياف " 
صنا ية، وتقنيات المصغرات الفيلمية، واإلستنساخ، الضوئية إلى األقمار ال

وتمهل مجموعة كبيرة من اإلختراعات، والتكنيك الذي يستيدم المعلومات 
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عبد الرزاق يونت تعريفا شامال لمصطلل بما قدم ".   خار  العقل البشري 
  :بأنه Information Technologyتقنية المعلومات 

حيث  منفي معالجة المعلومات  ،ةتطبيقات المعرفة العلمية والتقني"
 . "اإلنتا  والصيانة والتي ين واالسترجاس بالطرق اآللية

عملية التعليم والتعلم، مما أدى إلى في أحدرت تقنية المعلومات رورة   
بشكل عام كي تكون  ،وأسالي  التدريت ،في أهداف التعليم النةرإعادة 

ملية التعليمية، ولذلك فإن تطوير العفي  األساسية لعناصرالتقنية أحد ا
القرن ستجدات مو التي تتواف   ،عدد من المتطلبات تحديدتطل  تالتقنية 

 :منهانذكر  ،الحادي والعشرين
 على االتصاالت الحديهة وتقنيات الحاس  اآللي،  المت ايد االعتماد

 .والبحث لدى الطالب اإلبداسالتي تساهم في تحقي  
 للعلم والمعرفة إلى باحث،  كمصدر أساسي المعلمدور  تغيير

 .طوال الحياة ومتعلمومستيدم للتقنية، ومنتج للمعرفة 
 الياص وبعض المنةمات المحلية ليكون لهم دور  القطاس مشاركة

 .المفتوح  التعليمفعال في تطوير التقنية في 
  الطلبة والمعلمين والباحهين لتصميم المناهج بين التعاون. 
 لين في المؤسسة التعليمية، في كياية التدري  المستمر لكل العام

 .اإلستيدام األمهل للتقنيات
 
 :المفتوح تقنية المعلومات في تطوير التعليم أهمية

هو دخول ميرجات  ،عطي تقنيات المعلومات أهمية خاصةأ مما
في  اً جذري راً يأحدرت تغي، حيث الحياة نشاطاتفي جميع  يةالمعلوماتالهورة 
يستيدمها عدد قليل  ،قنيات مجرد وسائل مساعدةالت تعد، فلم اتالمجتمع
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وظاهرة من  ،وإنما أصبحت واسعة االنتشار ،من الميتصين والعلماء
طالس لعاإلنسان في مجال عمله، وأداة  يستيدمهامةاهر الحياة اليومية  

فيالل السنوات القليلة . ومنج اتعلى ما يقوم به اآلخرون من أعمال 
يلتحقون  الذين ،و عدد الطالب غير المتفرغيننميالحر زيادة و الماضية 

وهنال عدد من العوامل أدت . المفتوحة بالبرامج األباديمية في الجامعات
 :هؤالء الطالب منها عددذلك التنامي في إلى 

 المبيمة  الدراسية في الجامعات الفرص محدودية. 
 التعليم الجامعي الياص تكلفة ارتفاس. 
  الوظيفةبالعمل أو  الطالب ارتبا. 
 عن مكان إقامة الطال  الجامعاتمواقع  بعد. 
 رةبة بعض الطالب في التعليم المفتوح. 
  تعدد الحاالت الياصة التي ال تسمل للطالب بممارسة التعليم

المعاقين، والمساجين، ورجال : في الجامعات المبيمة مهل
 . األعمال، وربات البيوت، وغيرهم

له عالقة  الحديهةتطبي  التقنيات  أن نجاح :هامة وهيمالحةة  رمة  
 التقليديةالجامعات فمباشرة بقبول وتبنى المستيدمين لهذه التقنيات، 

لتبنى طرق  ،تواجه تحديات ميتلفة لتشجيع أعضاء هيمة التدريت
تتمكن  حتى ،تدريتعمليات العلى التقنيات الحديهة في  المعتمدةالتدريت 
المعتمدة على التقنيات،  االفتراضيةالمنافسة مع الجامعات  الدخول فيمن 

الستيدام تقنيات  ،حماساأهمية أو  بديومعنى ذلك أن الجامعات التي ال ت
 الجهودبالرغم من  ،اليسيرالقدر تحق  من أهدافها التربوية إال لن التعليم 

 .(2112الراشد )المبذولة في تحقي  هذه األهداف
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 حيثالحديهة،  تقوم بدور مهم في المجتمعاتالتقنية أصبحت 
ودول فقيرة إلى دول  ،ساعدت في تحويل دول مستهلكة إلى دول منتجة

ناحي الحياة، ممن  منحىكل في المعلومات  رورةغنية، فقد دخلت 
وحج  األمابن بها  ،الطائراتقيادة  :فأصبحت تستيدم التقنية الحديهة في

 حرلموإصالح  ،وجدولة الرحالت، وضب  اآلالت والمعدات وتحركاتها
معادالت وفقًا بعضًا من الوالتنبؤ بالتغيرات الجوية، وإعداد  ،السيارات

وبالتالي اصبحت تقنية المعلومات الموجهة للمستفيدين  .لنماذ  إلكترونية
 .   ضمن إدارة التعليم المفتوح، من أهم اليدمات التي تدعم عملياته وانشطتة

 تقنياتوير معةم الحلول المنهجية والفنية الضرورية لتط إن
 ،ذات ارتبا  وري  بالتقنيات الرقمية ،المعلومات واالتصاالت الحديهة

كاإلنترنت، ولها جذور وخلاية عميقة في المجتمع  ،والتفاعلية ،رئيةوالم
بصفه عامة، قطاس التعليم  د  عمن ذلك ي   الرغموعلى . التعليمي والعلمي

 التقنياتة من هذه أقل المجاالت استفاد والتعليم المفتوح بصفه خاصة،
وفي هذا الصدد يالحر . وما استحدرته من أسالي  رقمية ومرئية ،الجديدة

والمرئية النابعة من تالحم وت او  كل من تقنية  الرقميةأن التقنيات 
 ،قد أحدرت رورة حبيبية في مجال التعليم الجديدة،المعلومات واالتصاالت 

مما جعل التعليم صناعة ك ذلو  ،المفتوحوعلى األخ  في مجال التعليم 
 .عالمية

من  النابع الوقت الحاضر،أصبل مفهوم التعليم اإلفتراضي، في 
بحكم أن التعليم هو فعاماًل مساعدًا،  ،التقنيات الرقمية والمرئية الحديهة

التقنية وتطويرها، فإن إدخال التقنية في مجال نبهاق األساسية ال  القاعدة
من المعلم  سوف يساعد كالً  ،أسالي  التعليم منها في واالستفادة ،التعليم

تحويل و  ،وابتساب مهارات البحث ،المعلومات ل بمصادروالطال  في االتصا
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في فهم المواد  ،منها االستفادةاآلراء واألفكار إلى حقائ  عملية يمكن 
     .الدراسية
 
  :المفتوحفي التعليم  التقنياتاألساسية إلدخال  المتطلبات
وليست  ،التكالي لتقنية ليست عملية سهلة فهي باهةة إدخال ا إن

مجرد معامل أو أجه ة في الفصول الدراسية، حيث ال تمهل األجه ة سوى 
لتشغيل هذه األجه ة  ،مت تكالي  المناهج واألسالي  المستيدمةمن خ   أقل

بما أن التقنية . حس  األست العلمية الحديهة ،البشريةوتدري  القوى 
فرة في اعلى بعض البرامج المتو  التدري غيل األجه ة أو تش دليست مجر 
ليت لمجرد شغل أوقات الفراغ أو  وجودهاف. (1991المنبع ) السوق 

المناخ التعليمي المفتوح  وجودالتسلية، ونجاح إدخال التقنية يتوق  على 
الذين لديهم  ن وواألباديميفر اإلدارة احيث تتو  ؛في المؤسسة التعليمية

المفتوح وهي االستفادة من تقنيات التعليم تتم كي  ،لتطويرالرةبة في ا
 :بمايلى
 
  : أوالً 

 :(الجامعيةاإلدارة )التنةيم اإلداري 
نجاح أهداف إمن العوامل األساسية التي تساعد على  اإلدارة د  عت  

المناخ خل  لعدارة من دور بارز في  لما ،التقنية في التعليم العالي
تسود العالقة القوية بين  حيث ،لمؤسسة التعليميةالتعليمي المالئم في ا
هذا النوس من  ويعتمدعلى العمل الجاد،  تحفي هم اإلدارة واألباديميين و 

هيمة  وأعضاءاإلدارة على التفاهم والتعامل واالحترام المتبادل بين اإلدارة 
لذا فإن النجاح الفعال للتقنية . وتشجيعهم على التطوير المهني ،التدريت
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يعتمد على مناخ تعليمي مالئم لعبداس واالبتكار المفتوح،  التعليم في
ولكن عندما تكون اإلدارة مرك ية يكون . القراراتوالمشاركة في اتياذ 

 ؛واللوائل أبهر من المهام التعليمية واألنةمةالتركي  على المهام اإلدارية 
 .للتعليم المفتوح  المنشودمما يتسب  في عدم تحقي  التطور 

من التعليم التقليدي، فهو يحتا   بهر تعقيداً أ المفتوحالتعليم  يعتبر
أن اإلدارة التقليدية تميل  والمعروفتتمتع بكفاءة عالية،  وإدارة ألنةمة

 ،في الالمرك ية والمرونةالمفتوح نجاح التعليم يتم إللمرك ية والجمود، بينما 
يسعى  متكاملي نس  ف ،ين لتكامل عديد من المكونات المتباينةتالالزم

 . لبلوغ غاية مشتركة
 تحريك  ،بوجه خاصمن المطلوب يصبل  المفتوح،التعليم  تبنى عند

تمسك الو  جمودال والنأي عنها من في دائرة مرونة أببر، البيادات اإلدارية
في مضامين  ،االهتمام بالتو ية المكهفةهذا األمر يستل م ، و بالسلطة
على إدارة مكوناته العديدة، والتنسي  بينها، ، والتدري  المفتوحالتعليم 
من و . مستويات اإلدارة التعليمية الميتلفة قبل بدء البرامج فيخاصة 
عناية خاصة في مضمار التنةيم واإلدارة، مسائل لالتي تحتا   األمور
، وتقييم المفتوحالعاملة في ميدان التعليم  بالمؤسسات" االعتراف"

 .تلك المؤسساتفي  المعلمينو المتعلمين، 
في مستوياتها  ،عمليات التطويرفي من المسمولين  كهيرال يتعهر قد
ضع األست الهابتة التي و و  ،في عملية التعليم للمتغيرات تحسباً   ،الميتلفة

 .ات التعليميةتقوم عليها هذه السياس
التي حاولت تطبي   ،أسباب فشل كهير من المشاريع التعليميةمن  إن

تكمن في التطبي  غير المتكامل لمفهوم التقنية،  ،الحديهةتقنيات التعليم 
، (األدوات والمعدات)اآللي  الجان حيث رك ت بعض المحاوالت على 



 

894 
 

والتجري   والتقويمكاإلدارة والتيطي   ،وأهملت األسالي  والطرق 
 مسلمعناصر  ،الأ، فاالتصاالت الشيصية بين المعلم والمتعلم..والتنبيل

ألن  ،ويج  أن تدر  دراسة متأنية ،ة مستويات التعليمبأهميتها على كاف
  .(2111مالك ، ) مشكلة تنةيمية معقدة ومكلفة االتصاالتتوفير هذه 

 
 : رانياً 

 :القوى البشرية
 ،الحديهة في التعليم بين استيدام التقنيات وريقةعالقة  توجد

غير فمن  ،هالمستيدمة في والوسائلعداد األباديمي بالنسبة لفسالي  اإلو 
رةبة وحما  في التدرب على ب التقليديةالمدر  األسالي  يتبع المتوقع أن 

فمات متنوعة،  لاشتر وإ ،على استيدامها الطالبوتشجيع  ،التقنيات الحديهة
في التعليم متعدد  ينوعالو  يعددايد الت  الو  ذلك، في فرادوجديدة، من األ

التعليم عمل ي (والطال  ر المد)" رنائي"مجرد البيام بفبدال من . القنوات
أو معلم في  معلم عن بعد)": رالوث"في الحد األدنى على  المفتوح

المستيدمة في نةام التعليم  االتصالاألستوديو، ومتعلم عن بعد؛ ووسيلة 
 .(المفتوح

مع تغير دور المعلم  ،األطراف الهالرة كفري  ك ء تتفاعلأن  يتعين
عن فالمعلم الكفء . التعليم التقليدي فيمتعارف عليه  ما هوع ،والمتعلم
تعلم من خالل لل ميسر  ليت ملقنا لكم معين من المعلومات، ولكن بعد 

 .التواصل القائم بين المعلم والمتعلم
لمادة التعليمية، لفرق تصميم وإنتا  إلى جان  هذا الهالوث توجد 

ليمية على وفى اإلدارة التع المفتوحفي مواقع التعليم  ن وواإلدارين ووالفني
وهنال . ومقدمو خدمات االتصال الميتلفة، وغيرهم الميتلفة،مستوياتها 
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لقلة معرفة  نتيجة" التقنيين"في أيدي  المفتوحأن يقع التعليم ورة من خط
 همتركي  إضافة إلى أن . افتتانهم الشديد بها أوالتربويين بالتقنيات الحديهة، 

الهدف األصيل وهو التركي  على عوضًا عن  والمعدات،ال ائد على التقنيات 
 .االحتياجات التعليمية للمتعلمين عن بعد

على هذه االحتياجات، وأفضل السبل للوفاء بها، يج  أن  التعرفإن 
وتحديد التوظي  األفضل لها لتحقي  الغاية  ،التقنياتيسب  اختيار 

أن يعاد توجيه ب على وجه اليصوص، اليطر،ويستل م درأ ذلك . التعليمية
لتتضمن مكونا قويا، نةريًا  اليدمة،برامج تكوين التربويين، الجامعية وأرناء 

 .وعملياً 
وتقنية الحاس  اآللي  ،عامةإدخال تقنية المعلومات بصفة  ولتحقي 

 :التاليالبيام بصفة خاصة في التعليم العالي بنجاح فالبد من 
  خاصة و  ،اإلدارية على استيدام تقنيات المعلومات البيادات تدري

وتطبيقاتها في مجال عمل  واإلنترنتفي مجاالت الحاس  اآللي 
 .اإلدارة

  على استيدام تقنيات المعلومات وخاصة في  األباديميين تدري
يتم التواصل بينهم وبين  لكي ،مجاالت الحاس  اآللي واإلنترنت

 الجامعاتالطالب باستيدام التقنيات الحديهة ولتحقي  التواصل مع 
 .األخرى 

  العاملين في مجال اإلدارة البتساب مهارات استيدام  جميع ي تدر
لتطوير  ،الحاس  اآللي مجاالت فيوخاصة  ،تقنيات المعلومات

 . اإلداري العمل 
  أنه في مجال تقنية المعلومات وتطويرهم، حيث  صينتالمي تدري

 .في هذا المجال الميصصينأولمك وجود ندرة في  ،معروفوكما هو 
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  لى التعليم الذاتي، والبحث عن المعلومات من خالل ع الطالب تدري
 .المعلومات المحلية والعالمية بقواعدرب  الفصول الدراسية 

  : رالهاً 
  :المواد التعليمية

التعليمية، المشوقة والفعالة، في  أمر صع  ومرك   الموادتطوير  إن
ات خالل فرق متكاملة تضم تربويين وخبراء، في الموضوع منيج  أن يتم 
ويج  أن يقوم إنتا  . المستيدمة، وغيرهم االتصالووسائ   ،وفى التقنيات

" المراجعة،التقييم،التطوير، البحث"المواد التعليمية على تبنى نموذ  
 .باستمرار

فري  عمل إنتا  وتصميم المواد التعليمية من  يتكون أن  ويمكن
وال  ،حدةيعملون في منةومة وا بعضهامجموعات متفاعلة ومتكاملة مع 

منها تقوم بواجبها  واحدةكل إن حيث  ،على األخرى  اإحداهميمكن تفضيل 
 . إدارة  قبلوفقًا للمعايير الكلية المحددة من  ،المرسوم والمحدد مسبقاً 

البد أن  ،وسهولة استيدامها ،تصميم المواد التعليمية جودةأن  بما
، وتمهل ندرة المواد لمفتوحاعلى التعليم  القائمينمن قبل ببيرًا  اً يلقى اهتمام

يتعين  ،مشكلة خاصة ،العربية باللغة المفتوحالتعليمية الصالحة للتعليم 
يل م أنه  بما. المضمارالعمل على تالفيها تمهيدًا للدخول القوى في هذا 
 فيف المهالفعلى سبيل  ،النةر إلى تكلفة تصميم وتطوير المواد التعليمية

التلف يون  برامجفة إنتا  الدقيقة الواحدة من قدر تكلتالواليات المتحدة، 
 التأبيدما يتم  اً كهير عليه ف . رالرة  الف دوالربحوالي  ،التعليمية الجيدة

يج  أن تكون من االتساس والعم  بحيث الوقت، على أن االستفادة من 
 .معادلة معقولة بين التكلفة والعائد تتحق 
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  رابعاً 
  :وماتالمعلالبنية األساسية لتقنية 

، خاصة التفاعلي منه، مرتفعة لدرجة يمكن المفتوحالتعليم  تكلفة إن
حتى في الواليات أنه إذ . اً محدودمهما كان  لالنتشارأن تكون مانعة 
ًً تحول القيود المالية  ،المتحدة األمريكية دون توافر المعدات  ،أحيانًا

التعليم  منلهذا النوس  ،ومداخل شبكات االتصال الالزمة ،والبرمجيات
ي يد من التكلفة على المدى الطويل، التقادم السريع لكهرة و . المفتوح
 .عن بعد والبرمجيات المستعملة في التعليم التفاعلي المعدات

ستيدام الفعال للمعدات علهنال شرو  عديدة  لتكلفة،ل اً وخالف
 ويترت  على قلة. والصيانة المستمرة ،الفعالمن أهمها التدري   ،الحديهة

إلى جان  طاي  من  الحديهةتوافر هذه الشرو  تضاالل استيدام المعدات 
البرمجيات،  منوقد يصل األمر لبوار المعدات، وقلة االستفادة . إمكاناتها

 .(9111فرجاني ، ) تحت ظروف البيروقراطية اإلدارية
 
  : خامساً 
  :االجتما يةالعوامل 
حددًا جوهريا لمدى م المفتوح،للتعليم  االجتما ية العوامل تمهل

من ناحية،  أباديمياً  تطل  اعترافاً ت مشكالتنجاحه، وهنا تةهر عدة 
حيث في البداية يعانى  من انيفاض . ومواجهة جادة من ناحية أخرى 

يرتاده فق  من  ،"الهانيةالدرجة  من"المكانة االجتما ية، حيث ي عد تعليما 
وينبغي . التقليدي التعليمأشكال ب االلتحاقلم يقدر، أباديميًا أو ماليًا، على 
 المتمي ةوذلك من خالل ضمان النو ية  ،التيطي  لمعالجة هذه المشكلة
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لذلك  األساسيوالسبيل . برامج ، خاصة تلك البديلة للتعليم التقليديالفي 
العملية أن  اليبرةوتبين . فاعلة هو تطبي  نةم االعتراف األباديمي ببرامج

المتمي ة بيريجي  التقليديراف مؤسسات التعليم عتإلاهو  سبلالأحد أهم 
 . برامج تلك ال

ن االستغالل الناجل للتعليم عن بعد، والتعليم متعدد أ األمر وخالصة
يقتضي رورة حبيبية في  ،المعلومات تقنياتاستيدام خاصة ب ،القنوات

تكامل في تيتعين أن  ،إليها اإلشارةفكل المكونات التي سب  . التعليم ككل
نس  التعليم التقليدي  مع ،ةومة متناغمة داخليًا، وتلتمم في تناغم أيضاً من

من  ،الترابميةالقائم، األمر الذي يوج  ضرورة التجري  وابتساب اليبرة 
 .خالل التقييم الرصين والتطوير المستمر

 
 المستقبليةالتعليم في ظل تقنيات المعلومات  مستقبل
قنية المعلومات في التربية أرر ت نأ (David 1997) مورسند ى ير 
ال ي ال قلياًل مقارنة بما سيكون عليه الوضع في العشرين سنة  ،والتعليم
 :وخل  مورسند إلى أن. التقني يسير بسرعة مت ايدة فالتقدمالقادمة، 

عدة مصادر تشير إلى أن إمكانيات  منتحليل المعلومات المستقاة 
تحسن يس ،أخرى  ناحيةمن وعرض نطاق المعلومات  ،الحاسبات من ناحية
وفي المقابل . ضعف خالل العشرين سنة القادمة 511بعامل ال يقل عن 

مواببًا  ،من التغيير في النةام التربوي  مورسند أن يكون هنال مقدار   يتوقع
 .الحاصلة في مجال تقنية المعلومات وسرعة نقلها السريعةللتغيرات 
 في إمكانات تقنية اتمورسند سيناريوه وضعلهذه التوقعات  وفقاً 
خالل  511بداًل من  111نقلها بعامل قدره فق   وسرعة ،المعلومات

 :، وذلك على النحو التاليالعشرين سنة القادمة
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أضعاف قدرة  11بحاس  شيصي تعادل قدرته  طال سيتم ت ويد كل  -1
يتم توفير فرص للوصول س كماالحاسبات متوسطة األسعار في هذا الوقت، 

لكل طال  ( بما فيها اإلنترنت) WAN والواسعة LANلمحلية للشبكات ا
الطالب من التفاعل مع أفالم الفيديو  مكني   Bandwidthبعرض نطاق 
 :على ذلك ما يلي ويترت عالية النو ية 
  لدى كل طال  حاس  محمول الستعماله في البيت  سيكون

 .والمدرسة
  شبكات السلكية محلية وواسعة في كل فصل  فراستتو

 .اسيدر 
  كم كبير من البرمجيات اإلنتاجية لكل طال  مهل  فراسيتو

الجداول و قواعد البيانات، و النصوص،  معالجةبرامج 
 .وغيرها الرسومالحسابية، والبرامج اإلحصائية وبرامج 

  كم كبير من البرمجيات التعليمية المناسبة لجميع  فراسيتو
 .في جميع سنوات التعليم الطالب

 روتينية ال مكوناتمن ال طة الحاس التعلم بواس سيصبل
 .والتعليم في كل من المن ل والمدرسة التعلملبيمة 

سيكون له أرر مباشر  ،إن التطور الكبير في سرعة نقل المعلومات -2
فمهاًل أرناء نقاش المعلم مع طالبه في المحاضرة، قد يفكر  التعلم،على 

بموضوس النقاش، رالية مقطع من فيلم مما له صلة  فيالمعلم والطال  
فإنه بإمكان المعلم  ،أو الفأرة ،المفاتيلفمن خالل نقرات قليلة على لوحة 

 .وطالبه مشاهدة هذا المقطع
وإمكانيات أجه ة الحاس  المادية  سرعةالتقدم الحاصل في  إن  -3

Hardware في عملية معالجة التعامل مع اللغة الطبيعية،  سيساعد



 

911 
 

 والترجمة Voice-Inputللحاس   المدخل البشري ن الصوت إحيث 
. قدرات الحاس  منيتطلبان قدرًا كبيرًا  ،الدقيقة جدًا من لغة بشرية ألخرى 

نه عندما توفر إمكانيات كافية للتعامل مع اللغة إوغني عن القول 
وتطبيقات تعليمية قيمة، ومن ذلك على  كون له  رار  تفإن هذا س ،الطبيعية
 ،الصوت إلدخال Expert Systemر تصميم نةام خبي المهال،سبيل 

على القراءة بصوت عال، بحيث يكون للنةام  الطالببهدف مساعدة 
حيث ستكون إمكانية هذا النةام فعالة  البشريةاليبير كهير من اليصائ  

تعلمون بسرعة ابهر يالذين س الطالبوستعمل على زيادة عدد  ،في التعليم
 .القراءةمن األسلوب التقليدي المتبع في تعليم 

في مساعدة الطالب في بناء  السريعةستعمل الحاسبات  بما -3
 فمهالً . نماذ  حاسوبية لحل مشكالتهم ومشكالت مجتمعاتهم

فر اآلن عدد كبير من البرمجيات المصممة لمساعدة الطالب ايتو 
 ألنةمتهم Simulationsوالمحاباة  النمذجةعلى تطوير أسالي  
هذه . ”Sim Cityالمدينة  محابي"مهل برنامج  ،البيمية والمحلية

البرمجيات تمكن الطالب من استيدام البيانات ومقاطع الفيديو 
بما أن أسالي  المحاباة . يجمعونها في مجتمعاتهم المحلية التي

من أجل التوصل إلى  ،البيمة المحلية لدراسةيمكن استيدامها 
 .توصيات تهدف إلى تحسين هذه البيمة

 
 :المعلومات تقنيات  

تشتمل تقنيات المعلومات على عدة وسائ ، تكون في مجموعها       
الوس  النشاطي الممي  لها، والذي يعتبر من أحدث ما توصل إليه إنسان 
العصر الحديث، من مكتشفات، ساعدت كهيرًا في تطوير وتفعيل كل جوان  
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 العمليات التعليمية، في ميتلف المستويات واألوجه التعليمية، وخاصة في
مجال التعليم المفتوح، الذي تعتبر من أهم ركائ ه في النجاح والتمي ، عن 

 :من أهم تلك الوسائ . نةيره التعليم التقليدي
 
 
 

 :الحاس  اآللي -
يمهل العمود الفقري بالنسبة لتقنيات المعلومات حيث أنه يتمي        

لة بممي ات فريدة مهل السرعة، والدقة، والتي ين، واإلسترجاس، وسهو 
 .اإلستيدام

 
 :اإلنترنت -
يعمل على توفير المعارف والمعلومات بشتى أنواعها، عند الحاجة      

 .لها، فعن طريقه أصبل العالم يشبه بالقرية الواحدة
 :المحمول -

يعمل على تسهيل اإلتصال بين األفراد، في أي زمان وفي أي مكان، 
التعليم عن  وهو من أمي  أعمدة التواصل الفردي، وبالذات في مجال

 .بعد والتعليم المفتوح
 :اإلذاعة -

من أهم الوسائ  التي تعمل على توصيل المعلومة من مصدرها، 
 .موقع البث، إلى أوسع مجال ، في عدة مواقع متباعدة، جما ياً 

 :التلف يون  -



 

912 
 

هو وسي  سمعي بصري، ينقل المعلومة عن طري  الصوت 
ية في مجال التعليم والصورة، في ذات الوقت، مما يجعله أبهر فاعل

 .المفتوح
 :المكتبة اإللكترونية -
تعتبر نقلة نو ية كبيرة، في مجال نقل وتوصيل المعلومات، إذ أنها      

تستيدم إلكترونياً، مما يضفي عليها ممي ات التواصل اإللكتروني، واسع 
 .اإلنتشار المتمي  بالسرعة

 :الفيديو كونفرانت -
رتها القائمة، فهو يرب  بين أبهر ينقل ويوصل المعلومة في صو      

من موقع في  ن واحد، مهلما يجري استيدامه في الجامعات، في رب  
مجاميع الطالب في مواقع ميتلفة، مع بعضهم البعض، ومع أساتذتهم، 
ويشمل ذلك النقل، في نفت الوقت، عمليات المناقشات، واإلستفسارات، 

 .والتساالالت، مع مصدر المعلومة
 :المدمجة األسطوانات

صغيرة في حجمها، خايفة في وزنها، يمكن أن تحوي  الف   
المعلومات، فقد تسع األسطوانة االحدة محتويات مكتبة بكاملها، قد 

 .تحتا  إلى شاحنات لتوصيلها من موقع آلخر
فيما يلي نتعرض بشيء من التفصيل، لتقنيات المعلومات، ومجاالت 

 :استيداماتها
 
 : أوالً 
 Multimediaتعددة لوسائ  الما
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ستقدم في المستقبل تحسينات إضافية  المعلوماتتقدم تقنيات  إن
اآلن، فعلى سبيل المهال  المعروفةوالوسائ  المتعددة  ،لفدوات التفاعلية

على  المعلقة White Boardسوف تحل اللوحات الفيديوية البيضاء 
 وماتورسمحل كتابة المدر  على السبورة، بحروف مقروءة  ،الحائ 
والصور  ،مستقاة من ماليين الرسوم التوضيحية التعليمية ،ملونة

ببعض ستقوم متعددة الوسائ  الالورائ  بما أن .الفيديو وصورالفوتوغرافية 
والمواد التعليمية  واالختباراتالدراسية  النصوصاألدوار التي تؤديها اآلن 

 خوادم"ات ستكون موصلة بحاسب الوسائ األخرى، ألن الورائ  متعددة 
Server "من سوف تةل متضمنة للجديد و  ،والوي  اإلنترنتشبكة  على

  األحدث باستمرا
 : رانياً 

 Virtual Realityالواقع االفتراضي 
 ،السمعية والمرئية والبصرية العناصر (Fidelity)مع تحسن دقة 

وجوهه بإحكام مت ايد، ولكي يعمل  بكلسيصبل باإلمكان محاباة الواقع 
: إلى مجموعتين ميتلفتين من التقنية يحتا فإنه  بنجاح" االفتراضي عالواق"

يستجي  للمعلومات الجديدة،  وتجعله" المنةر"البرمجيات التي توفر 
وسيتعين . أبصارنا إلىواألجه ة التي تتيل للحاس  إمكانية نقل المعلومات 

 وجوصف مةهر وصوت و  على البرمجيات أن تحل المشكلة المتعلقة 
 :أنه (جيتت)بهذا اليصوص يقرر . حتى أدق التفاصيل ،لم المصطنعالعا

 ،سنكون بذلك ،"الواقعية"المحاباة الحاسوبية مكتملة  عملياتعندما تصبل 
لعلى رقة من أنه عند  إنني" :يقول بما" االفتراضي الواقع" ميدانقد دخلنا 
بل ربما  ،ستتوافر في المدار  معدات وأجه ة الواقع االفتراضي ،ما مرحلة
بالطريقة نفسها التي تملك بها بعض المدار   ،"االفتراضي الواقع حجرات"
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إلتاحة الفرصة للطالب الستكشاف مكان أو شيء أو  ،للتمهيل اً اآلن مسرح
  (.1998جيش ، ) لالنتباه المهيرةموضوس بهذه الطريقة التفاعلية 

 
 : رالهاً 
  Distance Learning المفتوحالتعلم 
 فإنمواد رائعة،  ويعدون عماًل متمي ًا  يؤدون ين عندما المدرس إن

هم وحدهم الذين  ،العشرات القليلة من طالبهم وزمالئهم المدرسين
وذلك ألنه من الصع  بالنسبة للمدرسين في  ،عاميستفيدون منها كل 
ولكن مع . من أعمال بعضهم يستفيدواأن  ،والمتباعدة ،المواقع الميتلفة

وشبكة النسيج العالمية  ،اإلنترانيتاإلنترنت، )اس  استيدام شبكات الح
WEB)، من التشارل في  ،فإن ذلك سوف يمكن المدرسين والطالب

 .يمكن للممارسات التعليمية األفضل أن تنتشر بحيثالدرو  والمواد 
ومهيرة  ،أن يعد مادة متعمقة للمدر من الصع  بالنسبة  إنه
على مدار العام  يوميًا،اعات ليمسة وعشرين طالبًا، لست س لالهتمام
طريقة متمي ة  لديهومع ذلك فلو أن مدرسًا في مدرسة ما، كانت . الدراسي

في شرح موضوس يصع  شرحه، فسيصبل بإمكان المعلمين والطالب في 
أرجاء العالم الحصول على ملي  محاضرته والشروح واألمهلة  ميتلف

وسوف يستيدم . فةشبكات الحاس  الميتل طري متعددة الوسائ ، عن 
دون تعديل، في  الحاس بعض المدرسين المادة كما وردت عبر شبكات 

 سهلةحين سيستيدم مدرسون  خرون المي ة المتمهلة في برامج التألي  
. واإلضافة من خالل ما يجدونه من مواد مناسبة ،االستيدام في التعديل

 ،اآلخرين الحصول على تغذية راجعة من المعلمين الميسوروسيصبل من 
إجادة الدر ، وخالل فترة قصيرة  علىالتي بدورها ستساعد و  ،المهتمين
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. أنحاء العالم ميتلفيمكن أن تصبل المادة المحسنة في الفصول في 
واسع،  نطاقوسيسهل تمامًا معرفة ما إذا كانت المادة قد لقيت إقبااًل على 
تي تم فيها وذلك ألنه سيكون بإمكان الشبكة أن تحصي عدد المرات ال

بما سيمكن . أو أن تجري استطالعًا بين المدرسين إلكترونياً  إليها،الوصول 
في دعم العملية التعليمية أن تقدم شهادات تقدير  ترغ للشركات التي 

 .مواد متمي ة قدمواومكافآت مالية للمدرسين الذين 
متاحة أمام  ،بعدستكون اإلمكانات التعليمية لنةام التعلم عن  بذلك

بما سيكون بإمكان . الطالب غير المنتةمين في ميتلف أنحاء العالم
التي يدرسها  ،في أي مكان الحصول على أفضل الدورات الدراسية النا 

بما في ذلك  ،نةام التعلم عن بعد تعليم الكبار وسيجعل. مدرسون متمي ون 
متاحًا بصورة أبهر فعالية  المهني،ودورات التطوير  ،التدري  المهني

المجتمعات  وقيادات ،وستتاح الفرصة أمام كم كبير من اآلباء. سهولةو 
لو  حتىالمحلية أو البيادات السياسية، للمشاركة في العملية التدريسية، 

وسيكون من األنس  عمليًا، . بانت في حدود ساعة واحدة بين حين و خر
أو  ،يقودوا النقاش نللحضور ألفة بالنسبة إتكلفة وأبهر  أقلبما سيكون 

من منازلهم  ،الفيديو المرئية والمسموعة مؤتمراتينضموا إليه عبر تقنية 
 (.2119من هللا ، . )أو مكاتبهم
 
   Supervising and Evaluating Studentsوتقويمهم  الطالب متابعة  

سوف تساعد  ،المحلية والواسعة بالشبكاتالحاسبات الموصلة  إن
يواصل المدرسون وس ،أداء الطالب المدرسين من متابعة وتقييم وتوجيه
وصالتهم من إنشاء  الطالب يتمكن كماإعطاء واجبات دراسية للطالب 

عناصر الوسائ  المتعددة في واجبهم المدرسي  ويستيدمون  ،الياصة
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وسيكون . للمعلم عبر شبكات الحاس  ،إلكترونياً المن لي، والذي سيقدم 
الدراسية المؤداة من  اجباتللو بسجل ترابمي  االحتفاظبإمكان المدرسين 

أو التشارل  وقتقبل كل طال ، والذي سيصبل ممكنًا الرجوس إليها في أي 
 .فيها مع معلمين  خرين

في تليي  المعلومات المتعلقة بمهارات  تساعدأن هنال برامج  بما
تتوافر لدى المدرسين  ماكالطالب وتقدمهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، 

 العملمن كم كبير من  حررفيحررهم ذلك طال  كل معلومات كافية عن 
لتلبية  ،فر لديهم الطاقة والوقت الكافياناالورقي المنهك، سوف تتو 

 .المكتشفة لذلك الطال  الفرديةحتياجات اإل
 

 : شبكات الحاس  اآللي
بهرت المصطلحات التي تشير إلى معان متقاربة، فقد بتنا نسمع 

واإلبسترانت  ،(Intranet) تترانيواإلن ،(Internet)مصطلل اإلنترنت 
(Extranet)، تفصل بينها  ،أو خدمات شبكية متشابهة ،وكلها شبكات

من يوم آلخر استنادا إلى ما اييرها تتغير مع ،حدود دقيقة وديناميكية
اإلنترنت هي أولى الشبكات  شبكة كانتف .يستجد في العالم التقني المعاصر

فيها حول العالم عن طري  الشبكة  الهالث، إذ ترب  بين كل المشتركين
، وتبعتها فيما بعد (وقد تستيدم بعض أج ائها شبكات خاصة)الهاتاية 
التي ترب  بين موظفي شركة واحدة وتفصل بينها وبين  ،تاإلنترانيشبكات 

تبف حائال أمام دخول  ،(Firewalls) جدران ناريةاإلنترنت أجه ة تدعى 
لم يحملوا التصريل الوظيفي للنفاذ إلى المستيدمين من خار  الشبكة، ما 

في الشركة، وقد ظهرت شبكات اإلبسترانت في الفترة  تاإلنترانيشبكة 
 التي تربطها شرابة من نوس ما تاإلنترانياألخيرة كتطبي  يرب  بين شبكات 
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وسنقوم فيما يلي بسرد بعض المعلومات عن  ...(.تعليم، تجارة، تسوي ، )
 .الشبكات الهالث

 : أوالً 
 INTERNETاإلنترنت 

وبالتحديد في الواليات ( م1969)القرن  هذانهاية الستينات من  في
المتقدمة بإنشاء شبكة  البحوثالمتحدة األمريكية، قامت وكالة مشاريع 

 Advancedاختصار  وهي ،ARPANETمعلومات أطل  عليها 

Research Project Agency Network،  الدفاس  وزارةوبالتعاون مع
في مجال الدفاس  ،مريكية كان هدفها دعم المشاريع والبحوث العلميةاأل

وقد أتاحت هذه الشبكة المجال للتياط  واالتصال عن . العسكرية والشمون 
المشتركين من خالل أجه ة الحاس  المضيفة  أعضائهابين  ،بعد

وقد تيلل هذه الحببة من . وخارجهافي ميتلف أنحاء البالد  ،والمستضافة
هدفت إلى رفع كفاءة  التيالعديد من التجارب والمحاوالت الميدانية  ال من

 التجاربفي المجال العسكري، وصاح  هذه  االتصاالتلدعم  ،هذه الشبكة
أولى  وتمهلت ،ARPANEانضمام العديد من الجامعات إلى شبكة 

ندن لبانضمام جامعة ( خار  نطاق الواليات المتحدة)التوسعات العالمية 
وفي عام . في أوائل السبعينات ،والمؤسسة الملكية للردار بالنرويج ،ابإنجلتر 
 MINET و ARPANETهذه الشبكة إلى فرعين  انقسمتم 1983

(Miltary Network)، صرة على اكانت في ذلك الوقت ما ت ال ق التي
حين قامت مؤسسة  ،م1986حتى عام  األمريكيةاستيدام وزارة الدفاس 

National Science KFoundation Network (NSFNET) 
بفتل المجال للحصول على  ،لمؤسسة العلوم األهلية األمريكية التابعة
 بذلك، و على نطاق أوسع يناستيدام الشبكة للباحهين واألباديمي امتيازات
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اختصار  وهي INTERNET إلى ARAPNETتحولت 
(Interconnected Networks)، الشبكة المعروفة حاليًا التي  وهي

والتي جعلت العالم  ،حول العالم المنتشرةمي  بكونها شبكة الشبكات تت
لالتصال والحصول على  سريعةلما أتاحته من سبل  ؛بالقرية اإللكترونية

 .المعلومات
على رب  مجموعة من الحاسبات  اإلنترنتفكرة شبكة  تعتمد
عبر  ،ممارلة أخرى  بشبكاتتتصل  ،لكي تكون شبكة واحدة ،اإللكترونية

 ،الهاتفمن خالل أسالل  ،صيالت موقعية أو بعيدة متصلة مع بعضهاتو 
تتيل لكل  بصورة ،ROUTERS والموجهات MODEMوأجه ة المودم 

أو برنامج  خاصةبلغة  ،شبكة التياط  مع الشبكات األخرى حول العالم
هو بروتوكول  االتصالوأهم بروتوكول لتحقي   ،(البروتوكول)خاص يسمى 
(TCP/IP)، ختصارا وهي Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol، "بروتوكول /مراقبة التبادل بروتوكول
لجميع الحاسبات لالتصال فيما بينها دون  اً أصبل معيار  والذي ،(اإلنترنت

 .اإلنترنتصعوبة من خالل شبكة 
 
 
 
 
 
 :المتاحة على شبكة اإلنترنت  اليدمات

 سال أي نوس من الرسائل إلى أي اإللكتروني حيث يمكن إر  البريد
 .في العالم في روان معدودة مهما كان حجم هذه الرسائل مكان



 

919 
 

 حيث يمكن الوصول إلى هذه الملفات المي نة على  ،الملفات تحويل
وتكون هذه الملفات  ،ونسيها إلى حاس  المستفيد ،خاصة حاسبات
 (.إلأ.. .اً أفالمأو  صوتيات،أو ، اً صور أو برامج، أو بيانات، )إما 

 الصفحات حيث يمكن لكل المشتركين عن طري  برامج خاصة  نشر
 .على الشبكة ونشر النشا  واألعمال الياصة موقعإنشاء 

 اإلنترنت فى السودان 
لقد ساهمت عدة عوامل في تأخير دخول وبدء خدمة اإلنترنت 

بعض المواقع والصفحات، ولقد  تطل  ذلك  ىبالسودان ، أولها الرقابة عل
إن . ام بنية تحتية بمقدورها رقابة هذه المواقع وخصوصًا اإلباحية منهاقي

البداية الحبيبية لعنترنت في السودان وتوافرها للعامة كان في منتصف 
م، أشتكى المشتركون في بداية اليدمة من انقطاعات متكررة 1997عام 

دان لشبكة اإلنترنت في السو  ةإن بناء البنية التحتي. وب ء في السرعة
بانت على قدر من الصعوبة، فجميع  اليدمات يج  أن تمر من خالل 

 نةام متعدد الجهات 
 
 
 
 
 : رانياً 
  INTRANET تاإلنتراني

المنةمة التي ال تتعدى حدود  أو المحلية هي الشبكة الداخلية
سواء كانوا في نفت  أفراد المؤسسةبما أسلفنا، صممت ليدمة  ،الواحدة
الملفات والمعلومات داخل  ومشاركة ،بلدة أخرى أو موقع أو في ى، المبن
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 اإلنترنت نطاق المؤسسة، مع إمكانية االتصال بالشبكات الموسعة مهل

 Local Areaلية ويشار إليها بشبكات المنطقة المح، معينة تحت قيود

Network (LAN) .ولكن ال  ،معةم خصائ  اإلنترنتعنترانيت ول
ية وال تتعدى حدود العالقات الداخلية تتسم بأي عالقات مع أطراف خارج

مهل اإلنترنت تمكن  تواإلنتراني. الواحدة( الشبكة) المنةمةبين أفراد 
وكذلك إرسال واستببال الرسائل  (وي )  المستيدمين من بناء مواقع
للمستيدمين من داخل المؤسسة  تاإلنترانيالبريدية اإللكترونية، وتسمل 
خار   ين ال تسمل للمستيدمين منفي ح ،بالوصول إلى معلوماتها

 واأن يستيدم للموظفين،المؤسسة بالبيام بذلك، وعالوة على ذلك يمكن 
في تبادل الرسائل مع المستيدمين اآلخرين  ،البريد اإللكتروني نفت برنامج

في  تاإلنترانيتنتشر شبكات . تياإلنتران لعنترنت أو سواء كانوا مستيدمين
وقد ساعد على . الحكومية عات والمصاللالمؤسسات الكبيرة والجام

ومعةم  ،واإلدارة انتشارها سهولة تهبيتها وإدارتها وقلة تكالي  اإلنشاء
كول الهيمات تمتلك األسا  الذي يمكن بناء الشبكة عليه وهو بروتو 

TCP/IP  بروتوكولأو HTTP من البروتوكوالت  ،أو غيرهما
ت أن يصل يتنرانتنكما يمكن لإل. المستيدمة على شبكة اإلنترنت

إلى  أي من نإلتنراتنت ،نلعكس وليسلإلتنراتنت 

على الرغم من أنه يمكن ألي شركة أن تنشة شبكة و .تينإلتنرانتن
باإلنترنت، إال أن االتصال باإلنترنت يسمل بتوفير  داخلية ال تتصل تإنتراني

 .مرونة أببر
م شبكةو  من في مجال الجامعات العديد من اليدمات و  تاإلنتراني تقد 
  :يلي أهم هما ما
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  البريد اإللكتروني لجميع منسوبي الجامعة من طالب وأعضاء
 .هيمة التدريت

  اليدمات المكتبية كالفهار  واالطالس على الورائ  وتنةيم
  .االستعارة عملية

 اليدمات اإلعالمية مهل الصحف والمجالت.  

  اليدمات االستعالمية الياصة بالطالب كالنتائج والتسجيل في
  .لمقرراتا

 

    االنترانت م ايا
  :الحماية
له  ليتوافر مهيمستوى من الحماية ال يمكن ببساطة أن  تاإلنتراني يوفر    

في المنةمة و كانت شبكة اإلنترانيت رى  لومن ناحية أخ. على اإلنترنت
يج  أن يتم التدقي  بشدة في نوس المعلومات التي فإنه  ،متصلة باإلنترنت
ناري  جدارمن خالل إنشاء اإلنترانيت،  ين اإلنترنت وشبكةيتم تبادلها ب

حمي المعلومات بداخل اإلنترانيت من عبث المتطفلين، ويساعد في حصر ي
  .اإلنترنت الدخول على

 
  :الوي 
وذلك باستيدام  بالمنةمةخاص " وي صفحات "بإنشاء  تاإلنترانييسمل    

، فق المنةمة عضاء تجعل صفحات الوي  متاحة أل لكي ،خوادم الوي 
البريد رى مهل المحادرة، وخدمات ت أخويمكن أن ي ود اإلنترانيت بيدما

 .، والفصول اإللكترونية وغيرهاياإللكترون

 : التكلفة



 

912 
 

ويشمل . أو بتكلفة قليلة جدا مجاناً  تاإلنترانيبرامج  تتوافر العديد من    
( الوي أحد أبرز خوادم )  Apacheالعرض المجاني برنامج أباتشي
 .والعديد من برامج البريد اإللكتروني

  :اإلنترانيت واإلنترنت في التاليويمكن تليي  الفرق بين 
 اإلنترانيت اإلنترنت
 ملك المؤسسة التي تستضيفه غير مملول ألحد

الوصول إليه  ال يمكن ألي شي  إليه أي شي  يمكنه الوصول
 إال الذين سمل لهم بذلك

أي مكان أو  يمكن الوصول إليه من
 موقع

 يعمل فق  في موقع واحد

العديد من المواقع أو  يحتوي على
الصفحات التي قد تكون متضمنة 

 .معلومات غير الئقة

يحتوي على المواضيع والمعلومات 
 .التي تواف  عليها المؤسسة

 (9-2)جدول 
 الفرق بين اإلنترنت واإلنترانيت

 : ت واإلنترنت في أنبما يمكن تليي  أوجه الشبه بين اإلنتراني
 صفحات كتبت بلغة  بال النةامين يستيدمان HTML  
 الصفحات يستعمل كل منها برنامج تصفل لمشاهدة 
  بل منها يستعمل نفت المعايير والبروتوكوالت في أسلوب

وإرسال المعلومات وحركتها عموما عبر خطو  أو وسائل  استببال
  .االتصال بين أجه ة الكمبيوتر



 

913 
 

على نطاق  تاإلنتراني شبكة وات عندما بدأ استيداممنذ عدة سن
المحور أو العمود الفقري  المنةماتقد أصبحت بالنسبة للعديد من ف ،واسع

مؤسسة ديلفى ها ففي إحصائية قامت ب. المنةمةلسير العمل داخل 
% 65أظهرت نتيجة اإلحصائية أن ، شركة أمريكية 611األمريكية على 

فق  من % 6في حين ذكر ، تإنترانيلفعل شبكة من هذه الشركات لديها با
 تاإلنترانيعينة البحث أنه ليت لديهم أي نية مستقبلية إلدخال شبكة 

أظهرت نفت اإلحصائية أن أبهر من نصف أجه ة و  .داخل شركاتهم
من هذه الشركات متصل بالفعل بشبكة % 45الحاس  اآللي لحوالي 

% 82هذه الشركات فإن حوالي أنه تبعًا لتوقع كذلك وأوضحت ، تإنتراني
من حاسبتها متصاًل % 75من هذه الشركات موضع البحث تتوقع أن يكون 

  .2111بشبكة اإلنترنت بحلول عام 
المقصور على  تلعنترانيوعلى هذا ونتيجة الستيدام ضي  النطاق         

أدق و أدى هذا إلى جعلها تمتد لكي تكون أحدث وأسرس  ،أفراد المؤسسة
معتمدة في ذلك على  المنةمةلتبادل المعلومات داخل  ،(موجودة)طريقة 

فالمعلومات ، اإلنترنت للبيام بوظائفهاقنية نفت الوسائل التي تتبعها ت
هي  ،(Browsers)اإلنترنت  اتالداخلية التي يتم تبادلها عبر متصفح
بحيث أن أي شي  خار  نطاق  ،نفسها متوافقة مع نةام اإلنترنت

يستطيع قراءة  ،(Firewallناري  جدارفتراض عدم وجود با) ،المؤسسة
 .هذه المعلومات بدون الحاجة إلى إجراء تحويل فيها
داخل أي مؤسسة  تاإلنترانيو هكذا يمكن تليي  عناصر توافر 

 :بأنها
  خادم إنترنت مؤمن(Secured ) بحائ  ناري. 
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  متصفحات إنترنت(Browsers ) ممتدة في كل مكان داخل
 .المؤسسة

 وقع وي  داخلي يعد نقطة انطالق للوصول إلي ملفات و ورائ  م
 .المؤسسة المراد تبادلها بين أفراد المؤسسة

  محرل بحث(Search Engine )داخلي. 
 الوصول إلى قواعد بيانات متوافقة مع المتصفحات. 
 نشر جداول أعمال المؤسسة على الشبكة. 

عده عن األطراف وب تاإلنترانينةام " استقاللية"ولقد عاب البعض 
يرى البعض أن نجاح مشروس ما لن يتأتى إال بعالقة  نفي حي ،اليارجية

ه والذي يؤدى في النهاية إلى ئمتواصلة واتصال دائم مع موز يه وعمال 
أن تتسع لتشمل لها كانت البد  تاإلنترانيهكذا فإن و . عالقة متشابكة

( مؤسسة نفسهاهي وال)أطراف خارجية قد تكون لصيقة بالمؤسسة وتهتم 
 –اإلبسترانت )هذا هو عالم ، و باإلطالس على هذه البيانات

EXTRANET) 
بال شك فكما أن تقنيات االتصاالت كالهاتف و البريد و ، في النهايةو 

فإن اإلبسترانت ستكون ، الفابت تعد عص  األعمال في العصر الحديث
المعلومات للقرن  من أجل الوصول بعالم إدارة ،جديد لهذه التقنيات اً امتداد
التقنيات في هذه المرحلة من عصر المعلومات،  سباتت من أرو فهي  .21

ويتوقع الدارسون أن تحل محل الشبكات ذات الوظائف الياصة القائمة 
حاليا، خاصة في قطاس األعمال والتجارة اإللكترونية، لما تقدمه من تقلي  

بكات ذات الوظائف الياصة، في التكالي  والبنى التحتية الالزمة إلقامة الش
 .إلى جان  التسهيالت الكبيرة في العمليات اإلدارية والتفاعل مع العمالء
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   التعليم المفتوحقنيات في الت

 
 المقدمة -

 نبذة عن التعليم المفتوح -

 مرا ل تطور التعليم المفتوح -

 مفهوم التعليم المفتوح -

 خصائص التعليم المفتوح -

 يم المفتوح الرئيسةمحاور التعل -

 أهم وسائط تقنية المعلومات الحديثة -
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 فوائد وحل الجامعات والكليات بشبكة االنترنت -

 الحاسب اثلي وأدوات االتصال الحديثة -

 ممينات استخدام الحاسب اثلي -

 شبكات المعلومات واالتصاالت -

 اللو ات االخبارية االلكترونية -

 البريد االلكتروني -

 نقل الملفات -

 عة المناقشاتخدمة مجمو  -

 المؤتمرات من بعد -

 المؤتمرات عن طريق الحاسب اثلي -

 المؤتمرات عن طريق الفيديو -

 برام، األقمار الصناتية -

 

 المقدمة
ولربما ... دور التقنيات في التعليم المفتوح... سنتناول في هذا المقام      

ن وذلك للرب  بي.. عن التعليم المفتوح.. تتكرر بعض المعلومات السابقة
... وخصائ  التعليم المفتوح ،اقيالمعلومات التي سنتناولها في هذا الس

يعتبر التعليم المفتوح نهضة ووربة كبرى، ... التي أشرنا لبعض منها مسبقاً 
في مجال التعليم، الذي لم يعد قادرًا، بمؤسساته الحالية، على تلبية 

ه من أوجه رةبات، وطموحات، وتطلعات، إنسان العصر الحديث، بما يشوب
قصور عدة، تبف عائقًا في أمكانية إيفائه، بتلك المتطلبات البشرية 

 .المت ايدة، يومًا بعد يو، بل ساعة بعد ساعة
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لنحل  اآلن في فضاءات التعليم المفتوح، ونبف على ما يمي ه عن     
 : ولنتبع هذه اليطوات. التعليم التقليدي

 

 :المفتوحلتعليم نبذة عن ا -1

فيه منذ منتصف القرن  المتالح والتغيرات والتطور  سةدراال تدل
 ،والتليف يون  ،والراديو ،على أن توظي  المادة المطبوعة ،التاسع عشر
وكذا أجه ة  ،والكمبيوتر ،وأجه ة الفيديو ،واألقمار الصنا ية ،والتليفون 
إال أن كل ذلك قد تو  . المسموس وغيرها، كان توظيفًا تدريجياً  التسجيل

في شتى المراحل التعليمية  ،مستقلة للتعليم من بعد تعليميةمعاهد  ةهورب
العالم النامي على حد سواء، وقد بل   دولفي بعض الدول المتقدمة أو 

 اً ومرك   اً جامعة ومعهد 25ما يقرب من ( بدايتها)عددها في الهمانينات 
ر أنه إذا عبد الجواد بك ويؤكد( 2111بكر ، ) .لهذا النوس من التعليم اً دراسي

الرب  بين صوره  منالبد  ،بعد عنالجذور التارييية للتعليم  نحددأردنا أن 
والتي يمكن القول بأنها صور أولية، وبين أمابن نشأتها  ،المتعددة
 .في بعض دول العالم وتطورها
بالمراسلة حوالي عام  التعليم، ظهرت أول أشكال : إنجلترا ففي
 وتوجيهاتث بدأ بإرسال تعليمات بمجهود بينمان الفردي، حي 1841

إلى  ،البريد بواسطة   Short– Handدراسية مكتوبة على طريقة االخت ال 
الذين يعلمهم، ولكن كانت بداية ظهور تنةيمات  الطالبمجموعة من 

بدأ عدد من الكليات في  حيث  ،م1891و  1881معهدية بين عامي 
ليم بالمراسلة في لندن مهل الكلية الجامعية للتع ،بالمراسلةالتعليم 

University Correspondence Collage  وولسي هول  وكليات
Wolsey Hall  تشامبرز  وChambers   وكلف Clough. 
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برنامج في  أرساهاالقواعد التي  د  عت  : الواليات المتحدة األمريكية وفي
، أول محاولة للتعليم بالمراسلة في مستوى 1874جامعة ألينوي عام 

األمريكية، وقد نما هذا االتجاه نحو التعليم بالمراسلة فيما بعد  اتالجامع
 University Extension)تبنته حركة توسيع الدراسة الجامعية و 

Movement.) 
 رمانيناتفي ( Hans Hermond)بدأها هيرموند : السويد وفي 

 تقريبًا، برنامجًا للتعليم بالمراسلة للطالب 1881القرن التاسع عشر، عام 
أو محال إقامتهم من أجل  ،يضطرون إلى ترل مدنهم األصلية الذين

 ،يتم تنفيذه عن طري  إرسال الدرو  بالبريد البرنامجالدراسة، وكان هذا 
 Teaching by)باليطاب  التعليموقد أطل  عليه في ذلك الوقت 

Letter.) 
ة اون الدراسااء على قانات بناأس(: سابقاً )اد السوفيتي ااالتح وفي
 1931في عام ( The Correspondence Study Act)راسلة ابالم

ورفع مستوى التربية العامة بينهم عن طري   ،المنتجين العمالنةام تدري  
كج ء متكامل مع  1939بالمراسلة في عام  التعليمالمراسلة، كما استيدم 

العامة لنةام السوفيت  السماتنةام السوفيت في التعليم العالي، ومن 
 ،التقليدي التعليمجنبا إلى جن  مع  ،ليمي استيدام التعليم بالمراسلةالتع

 نوسوذلك من أجل تعليم العاملين أو توفير  ،ليميةفي شتى المستويات التع
واحدة من صور إعداد  د  عكما أن الدراسة بالمراسلة ت   ،من التعليم للجميع

 أو فوق  ،مؤهالت العاملين الذين حصلوا على شهادات عالية تحسينو 
، التربية الحرة والعامة في المرحلة الهانوية برامجويستيدم أيضا  متوسطة،

على استمرار الدارسين في أداء  للحفاظوذلك ، السنوات النهائية منها
ساهمت : ليسوتو وفي (1998الكليالني ، ) .واجباتهم الوظياية وأعمالهم
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 International Extension) الممتدةبلية كمبرد  الدولية للدراسات 

Collage )في إنشاء مرك  ليسوتو  ،مع وزارة التعليم في ليسوتو باالشترال
وذلك من  ،(Lesotho Distance Teaching Center)للتعليم من بعد 

( Non-formal) ر غير رسميو خ( Formal) رسميأجل توفير تعليمي 
 .المفتوحأسلوب وأدوات التعليم  باستيداموذلك 
 
 :المفتوحالتعليم  مراحل تطور – 2
عملية توصيل المعلومات و لياتها مع تطور تكنولوجيا  تطورت    

 قسموقد . قد زامن ذلك كله مراحل تقدم  وانتشاره ف ،واالتصاالت المعلومات
نوج ها كما  أجيالهذه المراحل إلى أربعة ( Taylor, 1995)جيم  تيلر 

 : يلي
 The Correspondence) نموذ  المراسلة يوه: المرحلة األولى  - أ

Model)، كان  يعتمد على المادة المطبوعة اوفيه (Printed 

Material ) توصيل النصوص  فيواستيدام المراسالت البريدية(Texts )
الدرو  ويرسلها مع بعض التدريبات  يكت كان المدر  و . إلى الدارسين

ى أسملة عن بعد عل الدارسون وبعد أن يجي  . بواسطة اليدمات البريدية
. عليها والتعلي يعيدونها بنفت الطريقة إلى المدر  لتقييمها  ،التدريبات

 الشاسعةانتشر أول األمر في البلدان الكبيرة الدراسة هذا النم  من 
 فيماكالهند وكندا واستراليا والواليات المتحدة األمريكية، رم انتقل  ،األطراف

سلوب في التعليم يشكل ج ءًا كان هذا األو . بعد إلى ببية األقطار األخرى 
في تلك البلدان لكنه لم يكن فعاال بسب   ،نةام التعليم القومي منرئيسًا 

ربما لفقدان المادة العلمية أحيانًا، وكذلك لعدم  أوالب ء في االتصاالت 
الدارسين واهتماماتهم وخلاياتهم  بحاجاتمعرفة المؤسسة التعليمية 
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هذا النم  من  فيالنو ية   جودةية، لذا فإن العلمية أو الهقافية أو المهن
 .محدودة جداً  كانتالتعليم 
 The Multi)المتعددة  الوسائ نموذ   يوه:  المرحلة الهانية _  ب

Media Model )المادة الدراسية المطبوعة  جان يعتمد ، إلى  اوفيه
 Video)واألشرطة المرئية ( Audio Tapes)على األشرطة السمعية 

Tapes ) التعلم بواسطة الكمبيوترو(Computer Assisted 

Learning)،  المدمجة  واألقراص(CD-ROMs)،  والبث التليف يوني
 (.Telephone Call)  استيدام الهاتف وكذلكواإلذاعي 

-The Tele)عن بعد  التعلمنموذ   يوه:  المرحلة الهالهة  -  

learning Model ) شمل المؤتمرات المسموعة تو(Audio 

Conferencing ) والمؤتمرات المرئية(Video Conferencing )
، باإلضافة إلى بقاء (Satellite Programs)قمار الصنا ية وبرامج األ
الدراسية المطبوعة والتليف يون والراديو في توصيل  المادةاستيدام 

السريع لتكنولوجيا االتصاالت أصبل توصيل  التطورالمعلومات، ومع هذا 
 .وفاعلية جودةقديمها للدارسين أبهر المعلومات وت

 The Flexible)المرن  التعلموهو نموذ  : الرابع  الجيل  - د

Learning Model)،  ما يريدون من  النا وفلسفته تقوم على إعطاء
 مناسباالذي يرونه ( أي الوقت)العلم وبالمكان الذي يرغبون فيه، وال من 

 Interactive -) التفاعلية  يجمع هذا الجيل الوسائ  المتعددةو . لهم

multimedia ) شبكة االتصاالت العالمية  علىالتي تقوم بتي ين الرسائل
 (WWW ) ن البعض منها إحيث  ،لقراءتهاحتى يكون المستقبل جاه ا

ويضم هذا الجيل ( A synchronous) ةوسائ  إلكترونية ال ت امني
شبكة و ، (Interactive CD-ROM)األقراص المدمجة التفاعلية، 
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شبكات االتصال بوساطة و ( Internet)االتصاالت 
وكذلك  ،(Computer Mediated Communication)الكمبيوتر
هنال  أنبما (. Virtual Classroom)الدراسي االفتراضي  الفصل

المكتبات اإللكترونية، والكت  اإللكترونية وقواعد البيانات عند الطل  
(Video-On Demand VOD )المباشرت ذات االتصال والمحادرا 
(On-line Discussions )وغيرها كهير. 

 ،الجيل لهذاشبكات االتصاالت والمعلومات تطورا حديها  د  عوت   هذا
نها فتحت  فاقا جديدة إحيث , وربما المدخل للجيل اليامت للتعليم عن بعد

فهنال على سبيل . وأقل تكلفة من الوسائل األخرى  ،أبهر فاعلية  ألسالي 
( 61)رسالة إلكترونية تبث يوميا إلى أبهر من ( 21111)أبهر من  مهالال

إضافة إلى  الف البحوث  ،بحوث وتقارير علمية مليصاتدولة تتضمن 
لكل فرد من أفراد المجتمع  المعلوماتبما تتيل شبكات . بنصوصها الكاملة

، تواجده الجغرافي موقعبغض النةر عن  ،إمكانية الدراسة والتعلم عن بعد
 المعلوماتوخدمات  ،وكذلك االستفادة التامة من المكتبات اإللكترونية

 .والبرامج الهقافية الميتلفة ،األخرى 
بتغلبها على التعليم ساعدت هذه التكنولوجيا الحديهة على انتشار  لقد

فبفضلها . عن بعد للتعليمالعائ  األول  د  عالمسافات الواسعة التي كانت ت  
مع  هائلةلعلمية إلى الجهات المستهدفة بسرعة أصبل توصيل المادة ا

الحفاظ على جودتها النو ية، كما أنها توفر أنواعا من اليدمات التعليمية 
نابيك عن أنه . والدارسين المنتشرين في مناط  جغرافية متباعدة للطلبة

بغض النةر عن  ،بواسطتها التعليم وجها لوجه الممكنقد أصبل من 
نرى ذلك في المؤتمرات المرئية وغرفة  بما ،فيه الطلبةالمكان الذي يتواجد 
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مهل هذه التقنيات  استيدامغير أن جودة النو ية في . الصف االفتراضي
 : يتطل  مستل مات عديدة من أهمها

 مي ات وخصائ  الوسائ  اإللكترونية قبل استيدامها، وذلك  معرفة
 حيث ،وجهلكل واحد منها على أفضل  القوةمن أجل استغالل نواحي 

إلى عدم  باإلضافة ،ن لكل وسي  تعليمي نقا  قوة ونق  ضعفإ
وجود وسي  واحد قادر على دعم كل األنشطة التعليمية الالزمة لدفع 

بما أن اختيار الوسائ  يج  أن يناس  موضوس . التعلم عملية
هذه الوسائ  بطريقة سليمة فإن  استيدمتوإذا ما  ،المقرر الدراسي
في تعلم األشياء  بالتأبيدرنامج التعليمي سيساعد بل عنصر في الب
 .بطريقة أفضل

 هيمة أباديمية مدربة تدريبا جيدا على كياية استيدام  وجود ضرورة
التفاعل ن خالل على التعليم بفاعلية م وقادرة ،التكنولوجيا الحديهة
 .األباديميين المشرفينأو مع زمالئهم  ،عن بعد مع الدارسين

  ساسية الستيدام الوسائ  األمهارات الجموعة الدارسين متعلم
 .كي يستطيعوا المشاركة في العملية التعليمية ،الحديهة اإللكترونية

 منتجين ومصممين ومبرمجين للعمل سوية مع الهيمة  وجود ضرورة
التي تستيدم األجه ة  التعليميةاألباديمية في تطوير المواد 

 .اإللكترونية الحديهة
 اإلرسال لتتواف  مع أوقات الدارسين الميتلفة( تأوقا) فترات تنةيم ،
االتصاالت المت امنة  تكنولوجياالسيما عند استيدام و 
(Synchronous )المسموعة والمرئية والمحادرات  بالمؤتمرات

احتياجات الدارسين  لتلبيةالمباشرة وغرفة الصف االفتراضية، وذلك 
 .ورسائلهم من اإلرشاد والتوجيه أو الرد على استفساراتهم
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 يساعد كهيرا على استيدام فعال ومفيد  الالزمة توفير البنية التحتية
كما يحافر على الجودة النو ية للمواد  والتعلم،لعملية التعليم 

 . الدراسية وعملية توصيلها للدارسين
 للوقتذلك فإن استيدام التقنيات الحديهة سيصبل مضيعة  وبدون 
تي تفتقر إلى تكنولوجيا المعلومات وفي البلدان ال. والجهد والمال
فإن عملية توصيل المواد الدراسية والمعلومات  الحديهةواالتصاالت 

مهل جامعة .  خر من أشكال التوصيل شكالقد تأخذ  ،وتقديمها للدارسين
 . القد  المفتوحة وسأبين ذلك عند الحديث عنها

 
   Open  Education المفتوحالتعليم  مفهوم

م المفتوح نةام تعليمي يوفر اليدمات التعليمية لراغبيها يعتبر التعلي
دون التقيد بالةروف ال مانية والجغرافية، وال يتطل  االتصال المباشر بين 
االستاذ والطال  كما في التعليم الوجاهي، وانما يتم ابتساب الهارات 

 والقانون ( Holmberg)  هولمبر كل من   عرفواليبرات بعدة طرق 
وكيجان ( Peters)وبيترز ( Moore)ومور ( France Law)الفرنسي 

(Keegan  )التاليعلى النحو  المفتوح التعليم  : 
(Holmberg 1998)   هولمبر عرف  فقد

النوس من  ذلك"بأنه   
في كافة المستويات التعليمية  الدراسةصور  ميتلفالتعليم الذي يغطي 

من المدرسين أو  رومباشالتي ال تيضع فيها العملية إلشراف مستمر 
قاعات الدراسة الميتلفة، ولكنها تيضع لتنةيم  في (Tutors) الموجهين
التقنية  الوسائلمكانه  يحدد (Institutional Organization)معهدي 

 وإلكترونية،في العملية التعليمية من مواد مطبوعة ووسائل ميكانيكية 
 ".هًا لوجهلتقاء وجاال بين المعلم والمتعلم دون  االتصالتحق  
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 :هما   عمليةن في ين أساسييالتعري  الساب  أن هنال عنصر  ويوضل
 المعلم عن المتعلم بمعنى أن التعليم ليت له عالقة  انفصال

 .بالمكان
 ويوفراإلداري الذي ينةم ويدير هذه العملية التعليمية  التنةيم 

 .األدوات والوسائل التقنية المطلوبة
 Bakr 1997) )  (Loi 71.556du القانون الفرنسي وقام

Juillet 1971)  النوس من التعليم الذي ال يتطل   ذلك" بأنه  بتعري
وإنما يمكنه التواجد فق  في  دراسية،حضور المعلم بصفة دائمة في قاعات 

أو للبيام بواجبات  التعليم،بعض األوقات المحددة التي تتطلبها عملية 
 ".ميتارة
 :هما  هذا التعري  على عنصرين ويؤكد
 ذا يواف  التعري  الساب  الذي يرى أن المعلم عن المتعلم وه انفصال

 .التعليم ليت له عالقة بالمكان
 والمتعلمعقد جلسات حوار ومناقشات ومقابالت بين المعلم  إمكانية، 

أي أنه يؤكد على صورة التعليم التقليدي وجهًا لوجه وضرورة 
 .تواجدها في  ولكن في أوقات محددة فق 

Michael Mooreر عرف مايكل مو  ماب
من  مجموعة"بأنه     
التدريت ج ئيًا عن سلوكيات التعلم  سلوكياتطرق التدريت يتم فيها فصل 
وجود المتعلمين بصورة ج ئية،  في تحدث ومتضمنًا تلك السلوكيات التي

ميكانيكية  وأدواتبين المعلم والمتعلم عبر أجه ة  االتصالويتضمن 
 ".رهاوإلكترونية وغي

 :هي  مهمةهذا التعري  الضوء على عناصر  ويلقي
 بين سلوكيات التدريت وسلوكيات التعليم الفصل. 
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 بين المعلم  االتصالتوفير المناخ المالئم لحدوث عملية  ضرورة
 .والمتعلم

 الوسائل التقنية في عملية التعليم استيدام 
 تحقي  عملية اتصال م دو  احتماالت  (Two-Way 

Communication ) في عملية. 
 طريقة" بأنه  ،أول رئيت لجامعة ألمانيا المفتوحة وهو بيترز وعرف

بتكهي   وذلك ،لنشر المعرفة وابتساب المهارات واالتجاهات ذات المغ ى 
المتعددة من  التقنيةالعمل في تنةيم مكونات  إداريًا وفنيًا بواسطة الوسائل 

عملية  فيكن االستفادة منها أجل إنتا  مادة تعليمية ذات جودة عالية يم
وهي بالتالي تمكن الدارسين في أمابن تواجدهم من تحصيل  ،التعليم
 "المعرفة
، أنه اشتمل على ستة عناصر هيللتعليم عن بعد أن تعري  بيترز  نالحر
: 

 صورة جديدة من التعليم التقليدي 
 شكل معهدي للتعلم أو الدراسة الفردية 
 الوسائ  )التدريت  مساعداتعلى  تعليم يعتمد بالدرجة األولى

 (المتعددة
 مع وجود عملية  ولكن ،شكل جديد من أشكال التدريت بالمراسلة

 .تغذية راجعة تع ز عملية التعلم
 و طبيعة خاصة من تعليم الجماهير ذ(Mass Education). 
  يتوافر له تنةيمات إدارية مهل التي تستيدم في الصناعة  أنالبد من

يقوم   لكي، و التعليمية بشكل فعال المادةتوزيع حتى يمكن إنتا  و 
 بوظيفته على الوجه األبمل،
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من  د  عي   وهو Desmond J. Keegan ندي موند كيجاأطل  و 
كان أخرها و  ،بعدالرواد في  عدة تعريفات تطورت نتيجة راليته للتعليم عن 

للتعليم عن بعد خمت خصائ  أساسية  الذي أبد فيه إلى أنم 1986عام 
 :هي

 بين المعلم والمتعلم الفصل. 
 التعليميةوجود التنةيم التربوي في التيطي  وإعداد المواد  ضرورة. 
 المواد المطبوعة والسمعية والبصرية )الوسائ  التقنية  استيدام

 (اآللي والحاس 
 التقنياتاتصال ذي اتجاهين بين المعلم والمتعلم باستيدام  توفير 

 .الحديهة
 المعلمين والمتعلمين من  ن آلخر  عقد لقاءات بين إمكانية
 .اجتما يةتحقي  أهداف تعليمية ل
 يعني  (Distance Education)يمكن اإلشارة إلى أن مصطلل   وهنا

الذي يقوم على الوسائ  التقنية المتعددة، والتي  التعليمذلك النوس من 
م دو  بين المعلم والمتعلم  اتصاليمكن عن طريقها ضمان تحقي  

(Two-Way Communication)  تنةيم معهدي  داخل
(Institutional Organization)،  توفير فرص اللقاء  أيضاً يضمن

التقليدي  التعليمفي  بما (Face to Face)المباشر وجهًا لوجه 
(Conventional Education).  ، 2111بكر.) 

 يمكن القول ان التعليم المفتوح بأنه أسلوب للتعليم الذاتي، يتم من خالل
تواجد المحاضر والمتعلم في امابن متباعدة، دون االعتماد المباشر على 

اي ال يشتر  فيه الحضور ( المفتوح)المحاضر كما هو في التعليم النةامي 
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المكاني ولكن تتم فيه العملية التعليمية من خالل مجموعة من الوسائ  
 .التعليمية والتقنية

 
  :المفتوحالتعليم  خصائ 

 ال مانية والمكانية التي تعوق الدراسة، فالطال    العوائ إزالة
 .أي مكان وفي أي وقت يريدون  فيوالمتدرب بإمكانهم التعلم 

 والمتدرب من الجمع بين التعليم والعمل فلم يعد التفرغ  الدار  تمكين
 .ضروريًا للتعليم اً شرطللدراسة عائقًا أو 

  لجيل الواحد، الفرص التعليمية ليت فق  بين أبناء ا تكافؤ تحقي
فرصة رانية للكبار لتعويض  تقديمولكن بين األجيال من خالل 

 .فرصتهم التي ضاعت في سنوات عمرهم المبكرة
 مكان سواء أبان داخل الوطن أو خارجه دون تحمل  أيفي  التعلم

 .واالنتقالمشقة السفر وتكالي  المعيشة 
  الذي يرك  على الدار  واإلحالل التدريجي للتعلم الذاتي  على التركي

 .يقدمه المدر  الذيالطال  محل التعليم 
  لتتالءم مع متطلبات األنما  الجديدة من  التدريتطرق  تكيي

 .الدارسين
 من تقنيات التعليم بوسائلها المتطورة في خدمة العملية  االستفادة

وال يتدخل التعليم المباشر لحل مسائل الفهم وعلى سبيل  .التعليمية
 جامعة السودان المفتوحة االشراف االباديمي المهال ليت في

  العملية التعليمية من خالل نشر مراب  دراسية  مرك يةال  تحقي
وبما يساعد أيضًا رب  التعليم  الدارسينتكون قريبة من محل إقامة 

 .كما معمول به في جامعة السودان المفتوحة .بالواقع المحلي
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 يم المواد التعليمية، ضمان الجودة في إعداد وتصم مفابيم تبني
وبما يضمن في النهاية  ،التيصصاتوإعدادها بواسطة فري  متعدد 
 .تحسين نتائج العملية التعليمية

 التعليمية بكل أشكالها وبرمجتها بصورة تساعد على  المواد تصميم
وسواء أبانت تلك المواد مطبوعة أو  الحواري تحقي  التفاعل والتعليم 
فالتفاعل هو األسا   إليكترونية،يكية أو مسموعة أو مرئية، ميكان

 .المفتوحأيا كانت طبيعة الوسي  المستيدم في التعليم 
 وبما يؤدي في النهاية إلى  ،المالئمة للتعلم المستمر الفرص إتاحة

 .للمجتمع ككل والهقافيةتحقي  التنمية التعليمية 
  م مؤسسات المجتمع العاملة في مجال التعليم واإلعال بين التعاون

 .أخرى واالتصال وغيرها من مؤسسات 
 تمويل وموارد مالية متعددة مصادر توفير. 
 النادرة في المجتمع لصالل العملية التعليمية ككل اليبرات استهمار. 
 مقارنة بتكلفة التعليم المبيم او التقليدي ،التعليم تكلفة تيايض. 
 س التعليم ألببر عدد ممكن من الدارسين في أسر  لنشر استيدامه

 .وقت
  في المجتمع من معلمين ومهندسين تدريبًا مهمة ال الفمات تدري

بما يساعدهم على مسايرة التطور  اليدمة،في أرناء  اً تجديديًا مستمر 
 .المستمر في تيصصاتهم

 النائية والمحرومة بهدف تقديم خدمات التعليم  المناط إلى  الوصول
البشرية بين جميع والتنمية  المتوازنةلها ومن رم تحقي  التنمية 
 .هأج اء المجتمع وبين كل أفراد
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 محاورالتعليم المفتوح الرئيسة

 :يمكن تليي  ادوار المحاور الرئيسية في عملية التعليم المفتوح فيما يلي
ان توفير الحاجات التعليمية للطالب هو حجر ال اوية لجميع البرامج  -

تم من خالل تقييم الفعالة في التعليم المفتوح وهو المبيا  الذي ي
بل جهد يب ل في العملية التعليمية ومن التحديات، ان الطالب في 
بهير من االحيان يبعدون عن بعضهم البعض اضافة الى عدم اتاحة 

 .فرصة التفاعل مع المعلم لذلك يعتمد على التقنيات لسد الفجوة
ان نجاح التعليم المفتوح يقع على عات  اعضاء هيمة التدريت لذلك  -
ج  ان يعدوا انفسهم لمواجهة التحديات بابتساب مهارات تقنيات ي

 .التعليم
 :ادارة التعليم المفتوح التي تشتمل من اآلتي -
 .المرشد الذي يمهل حلقة الوصل بين الطال  والجامعة -1
 .الفنيين هم القائمين على تقنيات التعليم  -2
 االداريون هم القائمون لوضع السياسات ووضع القرار واليدمات -3

 .التي تدعم العملية التعليمية التي تلبي حاجات العملية التعليمية
 

   أهم وسائ  تقنية المعلومات الحديهة 
  INTERNET اإلنترنت شبكة-  1

تعد من احدث التقنيات التي شهدها العصر فهي لكافة المستفيدين 
في جميع المجاالت، وحولت هذه الشبكة الكرة االرضية الى قربه، اي 

في ازالة الحواج  بين دول العالم ، اتاحت التواصل وتبادل  ساعدت
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المعلومات والحصول عليها من اي زمان ومكان فضاًل عن انها لعبت دورا 
 (.2118نادر و خرون )ببيرًا في تغير العملية التعليمية المتعارف عليها  

 
 :وصل الجامعات والكليات بشبكة اإلنترنت فوائد 

 علومات تتمهل في الكت  ، الدوريات ، قواعد الوفرة الهامة من الم
 .البيانات  المواقع

 مصادر المعلومات، والحصول على أحدث األخبار،  إلى الوصول
 . واألصوات، ولقطات الفيديو والصور،وأوراق البحوث، واإلحصائيات، 

 واالتصال مع الطالب من بلدان أخرى، وتسهيل  اليبراء، استشارة
واألساتذة في المسائل المعقدة،  والمدرسيناء عملية الحوار بين اآلب

   .عبر اإلنترنت
 الطالب من بلدان أخرى، والتحاور معهم في المواد  مع االتصال

على بعض المشاريع المشتركة،  معاً الدراسية والهقافية، والعمل 
 . وابتساب معارف عن حضارات أخرى 

 بشؤون  الحوار بين اآلباء والمدرسين، فيما يتصل عملية تسهيل
 . التربوية /التعليمية العمليةأبنائهم، مما يع ز تفاعلية 

 
 الحديهة  االتصالوأدوات  اآللي الحاس -  2

م بإنشاء أول نةام للبرقية بين 1844عام  في االتصاالتتقنية  بدأت
هذه التقنية بقوة بعد  تقدمتمدينتي بالتيمور األمريكية وواشنطن، رم 

التطور من  في االتصاالترم استمرت تقنية  .م1867الهاتف عام  اختراس
 فيتطورًا كبيرًا  االتصاالتذلك الحين إلى وقتنا الحالي الذي شهدت فيه 
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مجاالت الحاس  اآللي وبرمجياته، واألقمار الصنا ية، واأللياف البصرية، 
 .وأنةمة المعلومات الرقمية اليلوية،والهواتف 
الحاس  اآللي  يكيةاألمر   Time مجلةم اختارت 1983عام  في
مؤكدة حبيقة هي أننا في عصر الحاس  وأننا  ،شيصية العام ليكون 

وبعد أن انكمشت أجه ة الحاس  اآللي في  اآلنأما . نعيش رورة تقنية
هائاًل بصورة مدهشة  انيفاضاالحجم وتنامت في القوة، انيفضت أسعارها 

قد أصبحنا ف احياتنومهيرة لالستغراب، وسكن الحاس  كل ركن من أركان 
نبف على أعتاب رورة أخرى ستتميض عن اتصال رخي  التكلفة على 

فأجه ة الحاس  ستشترل كلها في منةومة واحدة . مسبوق نحو غير 
الكوني، وستكون شبكة يطل   المستوى بعضها البعض على بلالتصال 

والسلف . Information Superhighwayعليها المعلومات السريعة 
 (2111حيتت ، . ) لشبكة هو اإلنترنتالمباشر لهذه ا

في مجال تقنية المعلومات قد بدأت  كبرى جيتت بأن رحلة  يقررو 
إلى األمام  وستدفعهالتوها، وسوف تستغرق تطوراتها عدة عقود قادمة 

التي  االتصالأجه ة الحاس  المستقبلية وتطبيقاتها باإلضافة إلى أدوات 
وستكون الفوائد والمشكالت . ستلبى غالبًا حاجات غير متوقعة حالياً 

أببر بكهير من تلك  االتصاالتعلى هذه الهورة الوشيكة في مجال  المترتبة
وال نعرف على وجه اليقين إلى . رورة الحاس  الشيصي علىالتي ترتبت 

ومع ذلك يرى جيتت أن هذه الهورة  أيضًا،أين ستؤدي بنا هذه الرحلة 
التغيرات الرئيسة  تتمهلوسوف  ،ستؤرر في حياة أعداد كبيرة من النا 

( 211حيتت ) .القادمة في الطريقة التي يتصل بها النا  بعضهم ببعض
اليام التي تتعامل معها، وأداتها األساسية التي  مادتهاوأن لكل تقنية  بما

طاقتها الرئيت الذي يستيدمه لتحويل تلك  ومصدرتعالج بها هذه المادة، 
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إلى المستفيد من وسائل التوزيع  توصيلها المادة اليام إلى منتجات يتم
المنتجات وظروف  هذهوالتي البد أن تتالءم مع طبيعة  ،الميتلفة
 فمادتهافإذا طبقنا هذا اإلطار العام على تقنية المعلومات، . استيدامها

اليام هي البيانات والمعلومات والمعارف، وأداتها األساسية هي بال منازس 
ه وشبكاته التي تستهلك طاقته الحسابية في تحويل اآللي وبرمجيات الحاس 

سلع وخدمات معلوماتية، أما التوزيع فيتم من خالل  إلىالمادة اليام 
اإلنسان واآللة، أو من خالل  بين Direct Interactionالتفاعل الفوري 

البث المباشر وغير المباشر كما هي الحال في أجه ة اإلعالم، أو من  أسالي 
 الحاس  التي تصل بين حاس  و خر أو بين وحداته الطرفيةشبكات  خالل

Terminals. ( 2117ن \بالل.) 
 المادية،ن الحاس  الشيصي بمكوناته أجيتت كذلك  ويرى 

المتواصلة التطور وتطبيقاته في مجال التجارة واألعمال وبنةم خدمة 
اإلنترنت والبريد اإللكتروني  ووصالت (On Line) المباشر االتصال
األسا  والركي ة للهورة  هووسائ  المتعددة واأللعاب اإللكترونية سيكون وال

 .المقبلة
يشددتمل الحاسددب اآللددي علددى مددا يلددي مددن تقنيددات معلوماتيددة لهددا دورهددا       

 :التعليمي الفاعل

 .التعليم المعان بالحاسوب وفيه يتم التفاعل بين المعلم والمتعلم/ أ
ي ود المدر  بإحصائيات ومعلومات  التدريت المدير بالحاسوب وفيه/ ب

 .لتقنين المساق والمتعلمين
 .شبكات اإلنترنت المحلية والقومية والعالمية/ 4
 .البريد اإللكتروني/ 6
 .مراب  مصادر التعلم/ 7
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 .برمجيات اللقاءات الدورية/ 8
لكل من الوسائ  التي ذكرت، دورها الطليعي في عملية التعليم، عبر  

بعد، حس  الةروف التي يتواجد فيها المتعلمون وحس   نةام التعليم عن
وفرة الوسائ  المعنية وصالحيتها وإمكانية استيدامها كوسي  بين 

 .المؤسسة التعليمية والمتعلم
إن أحدث ما استيدم من التقنيات في مجال نةام التعليم عن بعد، هو      

ال، والذي الحاس  اآللي وفيما يلي بعض من استيداماته في هذا المج
 :يعتبر ذلك مهااًل لتقنيات التعليم المفتوح

إنتا  المواد التي يقوم بها الحاس  اآللاي المحماول والاذي سااعد كهيارًا   .1
فااي جااودة وساارعة اإلنتااا  للمااواد المطبوعااة، باادون زيااادة فااي التكلفااة، 

 .وتطويرها
يتاااايل الجهاااااز للمسااااتيدم المراجعااااة المسااااتمرة للاااادرو  وتمحيصااااها   .2

 .وتعديلهاوتحديهها 
 .يساعد في تي ين المعلومات الياصة بالمواد الدراسية واسترجاعها  .3
 .اعتبار المكتبة اإللكترونية بدياًل للمكتبة الورقية  .4
خاااادمات البريااااد اإللكترونااااي تمكاااان المااااتعلم ماااان االتصااااال بااااالمعلم أو   .5

 .المشرف أو المؤسسة التعليمية أو زمالئه من المتعلمين
ي تعتباار وساايلة نقاال للمعلومااات يسااتطيع األفااراد مااؤتمرات الحاساا  اآللاا  .6

بواسااطتها تبااادل النصااوص والورااائ  فيمااا بياانهم لتحقياا  أهااداف معينااة 
خاصااة بهاام، هااذا األماار يتطلاا  أحيانااًا تواجااد المشاااركين عنااد المحطااات 

 .الطرفية في  ن  واحد
المساعدة في تدريت المادة الدراسية عبر برمجاة محاددة تشامل الماادة   .7

 .ية والمراجعة والتطبي  العملي والنصل واإلرشادالدراس



 

934 
 

المساااعدة فااي التاادريت باسااتيدام قاادرات الحاساا  اآللااي علااى التج ئااة   .8
والتيااا ين واالساااترداد فاااي تنةااايم عملياااة التااادريت ومتابعاااة الساااجالت 

 .Power Pointالياصة بالطالب ومن البرامج المستيدمة في ذلك 
 .اس  اآللياستيدام الوسائ  المتعددة عبر الح  .9
 .المساعدة في تحديد السرعة المناسبة للتعلم لدى المتعلم حس  قدراته .11
يرب  بين تقنيات متعددة مهال تقنياة الفياديو والطباعاة والصاوت والرساوم  .11

 .البيانية لكل ذلك دور فاعل في التعليم عن بعد
ي ياااد الحاسااا  اآللاااي مااان فااارص الحصاااول علاااى المعلوماااات للطاااالب  .12

لااااك فااااي الشاااابكات المحليااااة واإلقليميااااة والقوميااااة والمعلمااااين ويةهاااار ذ
 .والعالمية والتي تقوم بربطهم بمصادر المعلومات مهما بعدت المسافة

اساااتيدام الشااابكة العنكبوتياااة الدولياااة وفاااتل صااافحات خاصاااة باااالمتعلم  .13
 .والمؤسسات التعليمية والتي تقبل التعديل والتصحيل والحذف

 
 : المجالوقد أورد دمحم محمود الحيلة في هذا 

وحس   خر اإلحصائيات فإن اإلنترنت يقوم بوصل ما يقارب العشر )
ماليين حاسوب، في أبهر من مائة دولة في العالم وكذلك الحال بالنسبة 

من ( مليوناً  145)لفشياص الذين يستيدمون اإلنترنت حيث بل  عددهم 
 (.م2111الحيلة( )م1997بداية عام 
 

 :ام الحاسب اآلليمميزات استخد
 :في هذا المجال النقا  اآلتية نورد
 .ي ود المتعلم بالتغذية الراجعة الفورية  .1
 .إمكانية استيدام الحاس  اآللي في ال مان والمكان المناسبين  .2
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 .يتمي  بوجود عنصر التشوي   .3
 .قابليه الحاس  اآللي لتي ين استجابات المتعلم ورصد ردود أفعاله  .4
 .لتقويم الذاتييمكن الحاس  اآللي المتعلم من ا  .5
ااان الماااتعلم مااان التعامااال الفعاااال ماااع اليلاياااات المعرفياااة المتبايناااة   .6 يمك 

 .للمتعلمين مما يحق  مراعاة الفروق الفردية
 .يجعل المتعلم يدرل أن التعلم عملية ديناميكية نشطة  .7
اشاااتماله علاااى وساااائ  متعاااددة كالصاااوت والصاااورة والرساااومات تقااارب   .8

 .الواقعيةالمتعلم من البيمة التعليمية 
 .يوفر الجهد والوقت بالنسبة للمتعلم  .9
 .يساهم في منل الهقة للمتعلم ويوجهه نحو التفاعل التعليمي .11
 .وسيلة ناجحة في التعليم المبرمج .11
 .إمكانية تحاور المتعلم مع الحاس  اآللي بيصوص مادة التعلم .12
 .يساعد في تهبيت معلومات سابقة تعلمها المتعلم مسبقاً  .13
أشااياء ال يمكاان التعاماال معهااا فااي الواقااع مهاال مااا ال ياارى يااوفر للمااتعلم  .14

 .بالعين المجردة مهل التفاعالت الكيميائية
يمكن أن يصدر من خالله برنامج تعليمي كامل يشامل الدراساة والتحليال  .15

والتصميم وعناصر التشوي  والجذب عن طري  الصوت والصورة وتوجيه 
 .التعليم واإلنتا  والتقويم

وماان ( إنترناات) ة بشاابكة عنكبوتيااة عالميااة أو قوميااة يمكاان رباا  األجهاا .16
خاللهاااا تاااتم عملياااة برمجاااة للتعلااايم عااان بعاااد مماااا يتااايل فرصاااًا كبيااارة 
للمتعلمااين إذ أن عباار اإلنترناات يمكاان الحصااول علااى المعلومااة المتااوفرة 
فااي الموقااع التعليمااي المعااين والتفاعاال معهااا بواسااطة المااتعلم، وتعتباار 
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لحاساا  اآللااي أبهاار الوسااائ  فعاليااة فااي شاابكات اإلنترناات ماان خااالل ا
 .عملية التعليم والتعلم إذ أنها وفرت المعلومة في وقت وجي  وجهد قليل

 
  :المعلومات واالتصاالت شبكات-  3

وتقنيات المعلومات الحديهة للمتعلمين الفرصة لعقد  االتصاالت أتاحت
ه أو مكان وكل فرد منهم في من ل ،مع معلميهم مناقشة اءاتاجتماعات ولق

و أبواسطة التليفون أو الفيديو  المؤتمراتوذلك عن طري  نةام  ه،عمل
وسائل إتاحة المعلومات  منفيما يلي تعري  بكل وسيلة ، و الحاس  اآللي

 :بشبكات المعلومات والتي يمكن استيدامها في نةام 
 
  Electronic Bulletin Boardsاللوحات اإلخبارية اإللكترونية  -1

المعتمدة  االتصاالتاإلخبارية اإللكترونية أحد نةم  اللوحةنةم  د  عوت  
للمستيدم عن طري  جهاز الحاس   تسملعلى الحاس  اآللي التي 

ويستقبل  يرسل أن  ”MODEM“ الشيصي وخ  تليفون وجهاز مودم
 هو ،الرسائل، والغرض الرئيت من استيدام اللوحات اإلخبارية اإللكترونية

لمجموعة من األفراد ذوي االهتمامات  ،ة في المعلوماتتقديم خدمة المشارك
تسمل للمستيدمين أن يرسلوا ويستقبلوا البرامج، وملفات  وكذلكالمشتركة، 

وظهر استيدام اللوحة اإلخبارية . جداً النصوص بتكلفة منيفضة 
كوسيلة  ،باستراليا وخصوصاً اإللكترونية في مؤسسات التعليم المفتوح 

 (.2117الدهشان ، ) اتجاهين للمعلومات إتاحة تفاعلية ذات
 

 Electronic Mailالبريد اإللكتروني  -2
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من الوسائل التقنية الحديهة التي تستهدف  اإللكترونيالبريد  يعد
صوت  أو  Textفي شكل نصوص  الفور،المعلومات على  لتسهيل تباد

Voice رسومات  أوGraphics، ة دمويتم ذلك باستيدام نةم البريد المعت
. الرسائل وتي ينها ونقلها من أمابن بعيدة استببالعلى الحاس  اآللي في 

حيث تتيل  ،التعليم بشكل واسع مؤسساتوقد استيدم البريد اإللكتروني في 
باستيدام البريد  يراسلهامن عنوان لها ليستطيع أن  أبهرالمؤسسة للمتعلم 

 .اإللكتروني وترسل له المؤسسة ردودًا أيضاً 
 
 File Transmission Protocol الملفات نقل -3

وإلى الحاسبات المرتبطة  من FTP هذه اليدمة بنقل الملفات تسمى
تستيدم في استنساخ كميات كبيرة من البيانات، وذلك  أنويمكن  باإلنترنت

وتتسم هذه البرمجيات بالتفاعلية، حيث  لذلك،من خالل البرمجيات الالزمة 
 تحتا و  .لما يقدم لها من أوامر تستجي ه، كما توافي المستفيد برسالة تنبي

حيث يحدد المستفيد الحاس  ويأمر  ،إلى استيدام بروتوكول نقل الملفات
وبمجرد أن تكتمل دائرة االتصال يبدأ المستفيد . االتصال بتنفيذالبروتوكول 

حيث يمكنه الحصول على قائمة بالملفات  الحاس ،في التعامل مع 
اليدمة من  هذه د  عت  كما  .أبهرس نسيا من ملف أو المتاحة، أو استرجا

نقلها، مكن أهم خدمات اإلنترنت حيث توفر عددا ضيما من الملفات الم
  FTP أن هنال من يقومون بتطوير البرامج الميتلفة وإرسالها إلى بما

 .لجميع مستيدمي الشبكة متاحة لتصبل
 

  Discussion Groupمجموعة المناقشات  دمةخ -4
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على اآلالف من مجموعات المناقشة مصنفة حس   اإلنترنتشبكة  توي تح
خدمة )أو  (المناقشة جماعات)الموضوعات، ويطل  عليها كذلك 

هذه  وتجمع، (لوحات النشرات اإللكترونية)، وأحيانا تسمى (المؤتمرات
فرد بإصدار رسالة ليطلع عليها  ألي تسمل•:اللوحات اليصائ  التالية 

 بموضوس تهتم).على عدد كبير من المشتركين الرسالة يعتوز •.اآلخرون 
من الرسالة مهل البريد اإللكتروني، كما تكفل هذه  اً نسي تنشر، (معين

إلى المحادرة، أو توجيه أسملة، أو  االستماساليدمة للمستفيد فرصة 
 .مداخلة تسجيل
 
 (:2115المعلوماتية ، )، نوعان المؤتمراتوهذه  :المؤتمرات من بعد -5
 
 Computerالمؤتمرات عن طري  الحاس  اآللي  5-1

Conferencing : 
االتصال عن طري  كتابة الرسائل وتي ينها في  أسا على  وتقوم
حيث يتناقشون  ،في أي وقت المستفيدينوتتاح لمجموعة  ،موقع مرك ي 

منهما القراءة والرد في  كلفالمعلم والمتعلم يستطيع  ،ويتحق  الحوار بينهم
 خاص   منفذ  ي وقت ومن أي مكان بحيث يكون لكل مشترل في الحوار أ
“Terminal”  أو عبر اتصاالت سلكية أو ال سلكية  مباشرة يتصل

 .الرسائل إلى الجميع بتحريرويقوم هذا الحاس   ،بحاس  إلكتروني مرك ي 
 : Video Conferencingالمؤتمرات عن طري  الفيديو  5-2

صورة واللون والحركة لجميع المشاركين في الصوت وال نقليتم  وفيها
ويشاهدون في وقت واحد، حيث  يستمعون  ،في مواقع ميتلفة االجتماس،

في التعليم  ويستيدم ،تنتقل إشارات الصوت والصورة بين موقعين أو أبهر



 

939 
 

 ،أو المرشد شرفالمالمفتوح و في لقاءات مجموعات من المتعلمين مع 
وفي التوجيه  ،شكل مجموعات ويستيدم في التدري  من بعد في

“Tutorials”  والعروض“Demonstrations”  ،والمقابالت الشيصية
ومن . هيمة التدريت ألعضاءبما يستيدم في التنمية واإلعداد المهني 

حيث  المفتوحةالجامعات التي تستيدم هذا األسلوب الجامعة البريطانية 
والمتعلمين وكل منهم عن بعد بين المعلم  االجتماستستيدمه في أسالي  

ومن المشابل التي حلها استيدام هذا . موقع ميتلف عن اآلخر في
عن الجامعة وصعوبة مجيمهم إليها لطبيعة  المتعلمين بعد :األسلوب

 .والمال والمصروفات المستهلكظروفهم باإلضافة إلى الوقت 
 األساتذة في تيصصات معينة عدد قلة. 
 ديًا الذين يبيمون في منازلهم أو الطلبة المعاقين جس تنقل صعوبة

 .في مؤسسات خاصة
من بعد بأن يقوم المحاضر قبل بدء المحاضرة  المؤتمرأسلوب  ويتم

على اتصال به باستيدام التلفون  أصبحوابالتأبد من أن جميع طالبه قد 
األحرف األولى من  كتابةوذلك بذكر أسمائهم شفهيًا رم  ،الناقل للصوت
 الختبارمما يتيل الفرصة  منها؛منطقة التي يتكلمون وتحديد ال ،أسمائهم
حتى يتم  ،والتأبد من أن الطلبة على استعداد لتلقي المحاضرة ،األجه ة
 .شاركوا في الحديث ويمن يحتاجون إلى تشجيع للتحدث بمنالتعرف 

إال أن  ،المستيدم في تنفيذ إجراءات المحاضرة األسلوبكان  وهكذا
قد تحتا  بضع  ،يقومون بها فرديةأعمااًل  المحاضر قد يكلف طالبه

فعلى المحاضر أن  ،ويصبل هنال صمت كامل االتصالدقائ ، ينقطع فيها 
كون الشاشة اإللكترونية يراعي مهل هذه الةروف، بأن يحرص على أن ال ت
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أن وقد أشارت عمليات التقويم على  .غيرهاخالية من رسم أو كتابة أو 
 .د على ساعة واحدةطول المحاضرة يج  إال ي ي

أن اببر مشكلة للنةام هي صعوبة وجود المحاضر  الباحهون  وجد
حيث يج  عليه أن يكون متدربًا على  ،األسلوبالمتدرب على استيدام هذا 

 .باستيدام هذه التجهي ات الجديدتقديم المحاضرة وإدارة الموق  التعليمي 
 ،اس  اآلليعن طري  شبكات المعلومات والح لالتصاالت وبالنسبة
في  ،من خدمات شبكة اإلنترنت لالستفادة" ستورت تشارل "تتجه جامعة 

عن طريقها حيث تتيل اإلطار اليارجي  للمتعلمينإتاحة المواد التعليمية 
الشبكة العالمية  على وذلك ،”Subject Online“لموضوعات الدارسة 

“World Wide Web”  اسة وأدلة الدر  ،اإلضافية القراءاتكما تتيل
وكل ذلك عبر  الميتلفة،وفهار  المكتبة واإلدارة، وأدلة خدمات الجامعة 

للجامعة مكانًا على شبكة  أن حيث  ،”On Line“خدمة الي  المباشر 
وكياية  تقديمهاتتيل فيه معلومات عن الجامعة والمقررات التي  ،اإلنترنت
 .تدريسها
 ،ري  الشبكةأو المرشد عن ط شرفأن يتصل بالم للمتعلميمكن  بما

على ذلك تتم االستفادة من خدمة  وبناءفلكل مرشد عنوان على الشبكة 
بالمكتبة ويتابع فهارسها  يتصلكما يستطيع المتعلم ان  ،البريد اإللكتروني

وتقدم الجامعة معلومات هامة للطالب  ،”On Line“على الي  المباشر 
 Electronic Bulletin“اإللكترونية  اإلخباريةمن خالل خدمة اللوحات 

Boards” الجامعة عدة أنواس من االجتماعات أو المؤتمرات بين  وتيسر
المؤتمرات عن طري  التليفون حيث يستطيع  فهنالالمعلمين والمتعلمين، 

في وقت واحد، وهم في  المعلممن عشرة طالب مع  أبهرأن يتحاور 
التليفونية  اتالمؤتمر منازلهم، وذلك من خالل شبكة تليفونية يديرها مكت  

 هذهوتعقد  ،وذلك من أجل إتاحة فرصة المناقشة والتوجيه ،بالجامعة
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المؤتمرات أو االجتماعات عادة بين الساعة السادسة والساعة الحادية 
هذا النوس من االجتماعات أو المؤتمرات تقدم  إلى وباإلضافة .عشر مساءً 
 Video“عن طري  الفيديو  المؤتمرات" ستورت تشارل "جامعة 

Conference” لكل من المعلم والمتعلم فرصة المواجهة وهم  تتيل حيث
 .في أمابنهم
 
 

 Satellite Programsبرامج األقمار الصنا ية - 6

تستيدم برامج األقمار الصنا ية لتسجيل عدد كبير من الطلبة في 
برامج ، من أجل خفض نفقات التعليم وتسهيل وصول المادة العلمية 

 .الحرم الجامعي مع المحافةة على جودتها النو ية للطلبة خار 
وفي هذه العملية يرتب  القمر الصناعي بشبكة اتصاالت بحاسوب، 
وتكون رنائية االتجاه ومدمجًا بها قنوات سمعية وبصرية، لجعل طريقة 
التدريت أبهر تفاعلية وأبهر حيوية، وكذلك جعل الطلبة يشعرون بقربهم 

ويشتر  في عملية . ى الرغم من بعدهم عنهمن األستاذ المحاضر، عل
التدريت بهذه الوسيلة التكنولوجية توافر البنية التحتية بتجهي  المراب  

 .الدراسية بأجه ة استببال وبث خاص
 

 

 

 

 

 
 تجارب الجامعات والمؤسسات

 في التعليم المفتوح 
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 المقدمة -

 التجارب العالمية

 الجامعة البريطانية المفتو ة -

 بأستراليا جامعة دايكن -

 جامعة فونيكس -

 جامعة متشجان االفترا ية -

 جامعة ويسترن  -

 روجرزجامعة  -

-  

 التجارب العربية
 جامعة القدس المفتو ة -

 الجامعة األمريكية المفتو ة -

 جامعة بيروت المفتو ة -

 جامعة التعلم االفترا ي -

 جامعة لندن المفتو ة -

 جامعة العرب االلكترونية -

 الجامعة العربية المفتو ة -

 الجامعات السودانية تجربة
 
 :مقدمةال
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لها أهمية خاصة في عصرنا  ،وما بعد الجامعية الجامعية الدراسة
لما لها من تأرير كبير على مستقبل الفرد من ناحية إعداده  الحاضر،

 ،يحق  له طموحاته ومآربه الشيصية من ناحية سليمًا،إعدادًا علميًا 
 . ويكسبه موقعًا مناسبًا في المجتمع

الحصول على شهادة في رغ  شي   إذاأنه  ،المتعارف عليهمن 
قري  من الحرم  من لاإلقامة في  هالماجستير في أحد الفروس العلمية، فعلي

 اليوموف  جدول زمني محكم، ولكن العديد من الجامعات توفر  ،الجامعي
مجموعة من التيصصات العلمية ضمن الدراسات الجامعية دون الحاجة 

حيث توفر شبكة اإلنترنت العديد من . الحرم الجامعي فيإلى التواجد 
ضمن إعادة بيكلية  ،الدراسةعن بعد أشكالالجامعات المفتوحة كشكل من 
" التعليمي الجديد التوجه" عليهوهو ما يطل   ،التنةيم للعملية التعليمية

والمحرل األساسي  ،"والمكان بال مانغير محدود  تعليم"إطار فلسفة  ضمن
 ،التقنيات الحديهة باستيدامفالدارسة  ،ك هو تقنيات المعلوماتلكل ذل

في  يستحقهابدأت تنمو وتتسع لتأخذ مساحتها التي  ،وخاصة اإلنترنت
 .فضاء الشبكة العنكبوتية

جامعة ومؤسسة تعليمية تمار   911 منفي العالم ابهر  وجدت
ب في دولة، ويصل عدد الطال 91من  ابهرتنتشر في  ،التعليم المفتوح

بعض الجامعات أبهر  توفرو  ألف طال  وطالبة، 211بعضها إلى أبهر من 
 :مهل النةريةبرنامج دراسي، وال تكتفي بعضها بتقديم المناهج  311من 

 :وإنما تتعداها إلى المناهج العلمية مهل واالجتما ية،العلوم اإلنسانية 
لقد تغلبت بعض و . والعمارة وغيرها ،والهندسة ،والكيمياء ،الطبية العلوم

فمهاًل تمي ت الجامعة  ،على بعض الجامعات التقليدية المفتوحةالجامعات 
ولقد . في مجال علوم األرض ،إبسفورد جامعةالبريطانية المفتوحة عن 
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المستمر بين الدارسين  التواصلساعدت الوسائل التقنية الحديهة على 
ويوجد العديد من . هالوالجامعة من خالل المقر الرئيت والمراب  المنتشرة 
 :ال الحصر ما يلي المهالتجارب التعليم المفتوح و نذكر منها على سبيل 

 
 العالميةالتجارب   - أوالً 

 The Open University:  المفتوحة البريطانية الجامعة
نةام التعليم البريطاني، بدأت فكرتها  فينموذ  فريد من نوعه  هي
لوضع خطة  لجنةم شكلت 1967م، وفي سبتمبر عام 1963في عام 
العالي  التعليماللجنة عددًا من خبراء  وضمت ،"مفتوحة جامعة"إلنشاء 

 ،م1968ديسمبر  31واإلذاعة وتكنولوجيا التعليم حيث قدمت تقريرها في 
أشهر جامعات  خالل  د  عوهي ت  . م1971طالبها في يناير  واستقبلت
تقديم فرص التعليم سنة األخيرة، حيث أنشمت خصيصًا ل ةعشر  اليمسة

بالتعليم الجامعي لةروف  االلتحاقتمكنوا من يلم  والذينالجامعي للكبار 
 .أو ألي سب   خر ،جغرافيةاجتما ية أو اقتصادية أو 

على  التعليممكن نةامها التعليمي عن بعد من توفير فرص وي   
المستوى الجامعي لكل القادرين عليه بغض النةر عن أعمارهم وأوضاعهم 

أو مؤهالتهم العلمية وبمصروفات ونفقات تعليمية أرخ  بما  الجتما يةا
ندوة التعليم العالي ، ) .الجامعات األخرى التقليدية فييقرب من الهلث 

جامعة مستقلة أباديميًا ويمكن للطال  الملتح  بها الحصول  وهي (2114
ات وكذلك االستمرار في الدراس ،(البكالوريو )على الدرجة الجامعية 

ويبل  عدد الطالب والطالبات . المستمرالعليا، باإلضافة إلى برامج التعليم 
 ،3111واإلداريين  األساتذةألف طال  وطالبة، وعدد  211فيها أبهر من 

أبهر من  الدراسية، وعدد البرامج 8111وعدد األباديميين غير المتفرغين 
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وهونج  وأوروباريطانيا مرك ًا تعليميًا منتشرة في ب 251برنامج ويتبعها  111
بونج وسنغافورة، وتبل  نسبة عدد الطالب الذين يعملون في المؤسسات 

 %.81والوظائف الحكومية  والشركات
 :الجامعة المفتوحة البريطانية بما يلي وتتسم
 أول تجربة في بريطانيا تعتمد على استيدام النةام المتعدد  هي

التعليمي في نس  نةامها  في Multi-Media Systems الوسائل
والتلف يون وأجه ة  اإلذاعةمتكامل من خالل مواد المراسلة وبرامج 
 .المعامل المن لية وبعض نةم التعليم التقليدي

 تمنل الجامعة و الجامعة وتصمم مناهج الدراسة الياصة بها  تضع
اآلداب والعلوم اإلجتما ية والعلوم  التيصصاتدرجاتها العلمية في 

 .يرهاوغ والتكنولوجيا
 الطال  الحاصل على البكالوريو  من الجامعة المفتوحة  يتمكن

بالجامعات األخرى للحصول على الدراسات  االلتحاقمن  البريطانية
بين كليات الجامعة والكليات المناظرة  التحويلوكذلك يمكنه  ،العليا

 .في الجامعات األخرى 
 هنال ف ،الجامعة نةامين بالنسبة ألعضاء هيمة التدريت تتبع

في مقر الجامعة  ويعملون  (Full Time) ون الدائم األساتذة
باإلضافة إلى . اإلقليميةبكلياتها الميتلفة أو في بعض المكات  

يعملون من كلياتهم أو  وهم (Part Time) المنتدبيناألساتذة 
 عنمعاهدهم ويمكن لهم البيام بعملهم من خالل منازلهم وذلك 

رها لهم الجامعة ومنهم فة التي تو الميتلف االتصالطري  وسائل 
 .(Counselors) ون والمستشار  (Tutors) ون الموجه
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 ويشمل المباني والتجهي ات التي يحتاجها  ،مقر خاص بها للجامعة
ك التي تل م التدريت وجهًا لوجه في باإلضافة إلى تلالجامعة  نةام

 المكتبات والمعامل ومكات  أعضاء هيمة فتوجدالكليات التقليدية 
خاصة  وهنال مبان  , وغيرهاالتدريت واإلداريين وقاعات االجتماعات 

 الموادوهي المباني التي تتم فيها عمليات إنتا   ،تمي  الجامعة
 .ةيالدراس

 مراب  محلية للدراسة  هنال(Local Study Centers) موزعة 
وهذه المراب  م ودة بأجه ة الراديو  ،على أنحاء المملكة المتحدة

الذي يرب  المراب  بمقر  والكمبيوترن والفيديو والتسجيل والتلف يو
لعقد حلقات  والمستشارينحيث يتقابل الطالب مع األساتذة . الجامعة
 .الدراسة

 الواجبات الدراسية  تمهل(Assignment) في العملية  مهما اجانب
حيث تكون  ،الدراسيةالتعليمية وترسل للطال  في حقيبة المواد 

عن تطبيقات وأسملة حول المنهج الدراسي ويتم الواجبات  بارة 
الواجبات بواسطة الكمبيوتر أو ترسل إلى معلمي المراسلة  تصحيل

 .عليها قبل إعادتها للطال  والتعلي لكي يتم تصحيحها 
 المدار  الصياية  تشكل(Summer Schools) من حلقات  حلقة

الدراسات  لطالبوهي ضرورة  ،المنهج الدراسي في الجامعة المفتوحة
ويتحدد  ،العملية ومقر هذه المدار  هو منشآت الجامعات التقليدية

على عدد الطالب بناء تستضيفها التي المدار  والجامعات  هذهعدد 
ال تقل عن أسبوس وبعدد  فترةوتوزيعهم الجغرافي ويقضي الطال  
وتتضمن الدراسة  ،ساعة يومياً  12ساعات دراسية ال يقل عن 
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لية باإلضافة إلى حلقات البحث والمناقشات مع العم التدريبات
 .األساتذة والموجهين

 المشاركون  الطالب(Associate Students) من ذوي اليبرة  وهم
وحاجاتهم  خبرتهمالفنية حيث تقدم لهم مناهج متكاملة تناس  

وكل برنامج من برامج هؤالء الطالب  ،الجديدة في ميدان تيصصهم
ن المناهج هذه ليت المقصود منها أشهر، كما أ عشرةيستغرق 

وضعت للدراسيين الراغبين  وإنماالحصول على الدرجات الجامعية 
 البتسابأو كذلك  ،في االست ادة من المعرفة في محي  عملهم
 .معارف في محي  عمل جديد أو نحو ذلك

  عنالجامعة البريطانية المفتوحة طلبتها بنفقات تقل كهيرًا  تير 
إلى ما يقارب الهلث من تكلفة الطال  في  ةيالجامعات التقليد
 .الجامعات التقليدية

  تتيل للطال  الدراسة عبر اإلنترنت في تيصصات دراسية ميتلفة
منهج تعليمي في  311وتصل مناهجها التعليمية إلى ما ي يد عن 
 .الفي ياء والرياضيات والحاسوب وغيرها

 اً جديد مجاالً  تمهل نهاإ :مكن القوليخالل التجربة البريطانية  ومن
وهي  ،للتعليم الجامعي باستيدام وسائل وطرق تعليمية في نس  متكامل

للدراسة األباديمية باإلضافة إلى إمكانية نقل هذه اليبرة  اً خصب اً ميدان تمهل
 .في مجال  إلى التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية

 
 Deakin University   دايكن باستراليا جامعة

من أهم  واحدةعد هذه الجامعة وت   م،1974جامعة ديكين عام  أنشمت
 (Bary K 1994) .االمؤسسات التعليمية التي تقدم مقررات  في إسترالي
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ومن البرامج التي تقدمها للتعليم عن . النةاميتقدم  بجان  التعليم  وهي
ية والتربية والعلوم السلوكية والصح الفنون بعد درجة البكالوريو  في 
إلى برامج لمرحلة الدراسات العليا  باإلضافة. واإلدارة والعلوم والتكنولوجيا

وهنال . وإدارة األعمال والكمبيوتر والتغذيةوذلك في التربية واإلدارة التربوية 
التي تقدمها كليات الجامعة  الميتلفةبرامج للتعليم المستمر في العلوم 
تلفة مهل الدراسات مي موضوعاتبأسلوب  في صورة دبلومات في 

( 2115حجي ) .غيرهاو  الحاس  اآلليو القانون، و الفنون، و الصحاية، 
مقرراتها والمواد التعليمية على فري  يتكون  إعداد في جامعة دايكن وتعتمد
ويكون رئيسه مسمواًل  ،المنهج مصممأعضاء باإلضافة إلى  6إلى  3من 

كبرنامج للتدريت  ليميةالتععن المضمون األباديمي وعن فعالية العملية 
 المي انيةمن بعد وعن إعداد المقررات في الوقت المناس  وفي حدود 

 .المتاحة
دايكن والجامعات األخرى التقليدية والمفتوحة  جامعةبين  وتتكون 
لطالبها بدراسة مقررات دراسية في جامعة دايكن تسمل حيث عالقة وريقة، 

خرى بدراسة بعض المقررات جامعات أ منجامعات أخرى، وتسمل للطالب 
وبياصة في مجال  ،األخرى أوجدت تكاماًل مع بعض المعاهد  افيها، كما أنه

المهتمة  الجامعاتببر أهذه الجامعة من  عد  وت  . تبادل المواد التعليمية
 كمابالتدري  في استراليا، وهي تعمل مع أبهر من خمسين منةمة تعليمية 

 . لية في المجاالت ذات العالقةببر الشركات اإلستراأوتتعاون مع 
دايكن أسالي  ميتلفة في تقديم المادة العلمية  جامعة وتستيدم

المطبوعة إلى جان  استعمال  الموادللطالب فهنال اعتماد كبير على 
في والية فيكتوريا شبكة من  وتوجد. الوسائل المرئية والمسموعة األخرى 



 

949 
 

الصناعي والحاس   القمردام المراب  الدراسية المرتبطة بالجامعة باستي
 . اآللي
  
   Phonix Universityفونيكت   جامعة
أببر الجامعات الياصة في الواليات المتحدة األمريكية، فقد  من وهي 

 The University of Phonixم ما أسمته 1989أنشأت الجامعة عام 

Online Campus، وهو  بارة عن حرم جامعي  ،سان فرانسيسكو في
مع توسع  األخيرةكة، تطور على نطاق واسع في السنوات على الشب

وتوفر الدراسة الجامعية في التيصصات الميتلفة . اإلنترنت وانتشارها
والدراسات العليا للحصول على الدبلومات والماجستير والدكتوراه، علمًا بأن 

وتشتر  . الشهادات التي تمنحها معترف بها من الهيمة المرك ية للجامعات
معة للتسجيل عبر اإلنترنت إجادة اللغة اإلنجلي ية، حتى يتمكن الطالب الجا

من استيدام خدمات اإلنترنت الميتلفة مهل مجموعات األخبار، ومجموعات 
وتقدم استمارات . النقاش، والبريد اإللكتروني، ومؤتمرات الفيديو وغيرها

قبل لجنة التسجيل بالجامعة عبر البريد اإللكتروني، لكي يتم فحصها من 
ضم حاليًا طالبًا يدرسون دراساتهم وت. متيصصة وف  معايير محددة

حجي . )األولى والدراسات العليا من ميتلف أرجاء أمريكا والعالم الجامعية
2113.) 
  

   Michigan Virtual Universityن االفتراضية اميتشج جامعة
يدي، وهي ت عد واحدة من أعرق الجامعات األمريكية في التعليم التقل

وتقدم مجموعة ممتازة من . أيضًا تقدم خدمات التعليم اإللكتروني عن بعد
الفصول الدراسية  على شبكة اإلنترنت، حيث تمنل الماجستير والدكتوراه 
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في الطبيعة، كما تمنل درجات جامعية في الهندسة الكيميائية وعلوم 
وتقديم أفضل كوسي  لتعري   االفتراضيةن اجامعة ميتشج عملتو . الحاس 

كلية وقدمت حوالي  16البرامج األباديمية والفنية بواسطة ، فقد شاركت 
. خالل الجامعة منطال   2111في برامج ميتلفة لا  اً موضوع( 124)

 Home“كلية من كليات المجتمع ككلية من لية  28باإلضافة إلى مشاركة 

Colleges”، شمو ) .بهدف مشاركة ودعم الطالب للتعليم من منازلهم
2114) 
 
 Western University ويسترن  جامعة

تهتم جامعة ويسترن بالدراسة عبر اإلنترنت، وعلى الرغم من تعدد 
التيصصات الدراسية بها إال أنها أعدت شبكة تعليمية متكاملة عبر 

بما تهتم . اإلنترنت تهتم بتطوير أداء المعلمين وتوفير التدري  المهني لهم
ستيدام مستحدرات تقنية التعليم في التدريت، بمساعدة المعلمين ال

تمنل الجامعة شهادات . والتكامل بين المناهج الدراسية وتقنية التعليم
 25مستوى من الشهادات العلمية من  251علمية معترف بها ت يد عن 

. جامعة ميتلفة تشترل معها في برامجها عبر اإلنترنت في مجال التعليم
المشاركة الفعالة في تقديم الدرجات  عةالجامم بدأت 1998عام  في

من التعليم  ًءاأباديمية بد برامجوالشهادات الجامعية، حيث قدمت خمسة 
بأسلوب  عبر  متوفرةوالتقنية إلى تحليل تطبيقات البرامج من خالل برامج 

  .واإلنترنتالتلف يون التفاعلي واألقمار الصنا ية 
 
 
   Rogers Universityروجرز  جامعة



 

951 
 

تم جامعة روج  بالدراسة عبر اإلنترنت في عدة أقسام تيصصية ته
متنوعة، حيث تعمل على تلبية رةبات الطال  في دراسة التيص  الذي 
يرغ  فيه، وفي الوقت المناس  عبر اإلنترنت، وتستيدم في ذلك خدمات 
اإلنترنت الميتلفة مهل مؤتمرات الفيديو وحلقات النقاش واالتصاالت 

 .ريد اإللكتروني وغيرهاالهاتاية والب
 
 
 العربية التجارب

من الجامعات األمريكية تقدم % 75في الوقت الذي ي عتقد فيه أن 
وأن عدد . المقررات الدراسية لعدد من كلياتها عبر شبكة اإلنترنت

مليون طال ، بدأ العالم العربي في  6الملتحقين بجامعات اإلنترنت حوالي 
كتروني بالبدء في تنفيذ مشروس إنشاء الدخول إلى عصر التعليم اإلل

بمشاركة المرك  اإلقليمي " الشبكة اإلقليمية للجامعات العربية على اإلنترنت"
والصندوق العربي لعنماء " ريسيتيك"لتقنية المعلومات وهندسة البرامج 

يتضمن المشروس بناء . االقتصادي واالجتماعي بالتنسي  مع اليونسكو
رب  الجامعات العربية من خالل شبكة اإلنترنت، شبكة إقليمية عربية ت

وتقوم بتنفيذ تطبيقات  في المجاالت ذات األولوية للجامعات العربية، وذلك 
لكي تستفيد جميع البلدان العربية من تقنية المعلومات واالتصاالت الحديهة 
في عمليات التعليم ونشر المعرفة، ومن القدرات البشرية لدعم تنمية 

عربية واإلسهام في دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتما ية الشعوب ال
 (2115المعلوماتية ، ) .بالمنطقة العربية

 لقد  المفتوحةا جامعة
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وفي  ،القد  المفتوحة في السبعينات جامعةالتفكير في إنشاء  بدأ
ولكن نةرًا لةروف قاهرة حالت دون  ،مشروس إنشائها أقرم 1981عام 

في مقرها المؤقت بعمان، العاصمة  الجامعةتم افتتاح  تنفيذ المشروس فقد
تقديم خدماتها  الجامعةرم باشرت  ،م1985األردنية في أواخر عام 

لها  الرئيتم، ومن رم تم نقل المقر 1991التعليمية في فلسطين في عام 
م، حيث أصبحت الجامعة الرائدة في 1994إلى داخل فلسطين في عام 

ت من بيوت اليبرة وهي مدعوة طوال العام إلقامة ، بل أصبحالعربيالعالم 
وورش العمل التي تنةمها الجامعات والمؤسسات العلمية في كافة  الندوات

من خالل التعليم المفتوح، الجامعة أسلوب  تستيدم. العربيأنحاء الوطن 
في الكت   والمتمهلةتوفير المواد التعليمية الالزمة لهذا النوس من التعليم 

 تتالءمواألنشطة الميتلفة التي  ،والوسائ  السمعية والبصرية ،ةالدراسي
وظروف الدارسين وإمكاناتهم، وتسعى الجامعة للوصول للدارسين من خالل 

دراسية لها في ميتلف المناط  الفلسطينية ليسهل للدارسين  مراب فتل 
هي  برامجوتقدم الجامعة خمسة  ،التعليميةالحصول على اليدمات 

. والتربيةواألسرية وال راعة  االجتما يةاإلدارة والريادة والعلوم الحاس ، و 
 .طال  وطالبة 12111من  أبهرويدر  في الجامعة 

تم افتتاح فرس الجامعة في المملكة العربية السعودية، مرك  الرياض، 
كأول جامعة مفتوحة في المملكة العربية  2112في شهر فبراير سنة 

لفرس استجابة لحاجات وتطلعات الطلبة السعودية، وقد تم تأسيت ا
الفلسطينيين للتعليم العالي األباديمي، ومن أجل تطوير المجتمع الفلسطيني 

وهو بذلك يساعد على حل . الذي يعيش في هذه البالد العربية الواسعة
مشكالت كهير من أبناء فلسطين التواقين للتعليم الجامعي، والذين حرمتهم 

ويضم . الجتما ية والسياسية، من إبمال تعليمهمظروفهم االقتصادية وا
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يقدم الفرس رالرة . واحد في الرياض واآلخر في جده: الفرس مرك ين للتعليم
 . برامج أباديمية للحصول على درجة البكالوريو  في العلوم أو اآلداب

إن النموذ  التعليمي الذي يتبناه الفرس هو نفت النموذ  المتبع من 
م وهو مبني على مبادئ التعلم الذاتي واستقاللية المتعلم، قبل الجامعة األ

وقد تع زت طريقة التعليم . واللقاءات اإلشرافية التي تنةم بشكل أسبوعي
المفتوح في الجامعة باستيدام م يج مناس  من الوسائ  المتعددة، مهل 
المواد المطبوعة والمسموعة، والمرئية، واألقراص المدمجة، والحواسي ، 

بكة المحلية، واإلنترنت، هذا باإلضافة إلى اللقاءات اإلشرافية التي والش
تقدم وجهًا لوجه مع الطلبة، كما يوجد لدى الفروس في ميتبرات للحاس  

، وموقعا على شبكة االنترنت (اإلنترانيت)اآللي مرتبطة بالشبكة المحلية 
وكذلك  يقدم خدمات تعليمية للطلبة القاطنين خار  منطقة الرياض وجدة،

مكتبة جامعية تحتوي على المراجع العلمية والهقافية التي لها عالقة 
( 811)يضم مرك  الرياض نحو . بالبرامج األباديمية التي تدرسها الجامعة

طالبًا وطالبة، يتلقون جميعهم اإلرشادات والتوجيهات والدرو  من قبل 
  جدة فيضم مائة أما مرك. مشرفًا أباديميًا جلهم من حملة الدكتوراه( 42)

 21وأحد عشر طالبًا وطالبة يتلقون جميعهم اإلرشادات والدرو  من قبل 
 .مشرفا أباديميا

 
 األمريكية المفتوحة  الجامعة

تعليمية تربوية، وهي جامعة  مؤسسة المفتوحة األمريكية الجامعة
عليها نيبة من  ويشرف األمريكية، إسالمية مقرها عاصمة الواليات المتحدة

 م،1995مايو  في تأسست . تيصصين في العلوم الشر ية والتربويةالم
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م، وقد استفاد منها  الف من الطلبة 1996في يناير  الدراسة وبدأت
 .في أمريكا وبياصة العالم والطالبات في ميتلف أنحاء

رغرة عةيمة هي  على تبف ،مجال  في رائدة جامعة إسالمية هي
صلى هللا  رسوله وسنة إلى كتاب هللاأمانة نشر العلم الشرعي، المستند 

 التقنية عليه وسلم، وإيصاله إلى كل راغ  فيه، مع استيدام أحدث وسائل
حيث تهدف  لطريقة ، بضوابطه التي تقربه من التعليم المباشر، المعاصرة
إلى توفير اليدمات التعليمية للنا  كافة، ونقلها إليهم في  الجامعة

األمر  ،بما يتف  مع أوضاعهم المعيشية برامجها تتكي مواقعهم بحيث 
 .البشرية والمادية للطاقةالذي يعني توفيرًا واضحًا 

ومت نة، حيث صممت الكت  المقررة  رابتةخطت الجامعة خطوات  وقد
التعليم، باإلضافة إلى األشرطة  من النوس بطريقة خاصة ومناسبة لهذا

لدارسين في أمابنهم التي تصل ا المدمجة، واألقراص المسموعة والمرئية
كما ييص   العلمية،المادة  استيعاب  وتساعدهم على سرعة وسهولة

 علىدوام األساتذة أرناء الساعات المكتبية لتوجيه الدارسين واإلجابة 
أسملتهم عبر الهاتف والفابت والبريد اإللكتروني وغير ذلك من وسائل 

م . التواصل ل متعددة، مهل الطال  وأدااله العلمي بوسائ تحصيلويقو 
واالختبارات الشاملة التي تعقد بعد  والبحوث،االختبارات الشفوية والتحريرية 

 .الدراسية المقررات إبمال جميع
الميتلفة التي تشمل برنامج الدبلوم  األباديميةالجامعة البرامج  وتقدم

اإلسالمية باللغة العربية واللغة  الدراساتالتربوي، وبرامج البكالوريو  في 
 ،وفي أصول الدين ،اإلسالمية الشريعةوبرامج الماجستير في  اإلنجلي ية،
الدكتوراه في العلوم  برنامجوالفقه وأصوله، باإلضافة إلى  ،واللغة العربية
 .الشر ية
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 :الجامعة األمريكية المفتوحة أهداف
 الراغبين في الت ود من العلوم  أمام الجامعية فرصة الدراسة إتاحة

 .أخرى  لم يتيسر لهم ذلك بوسائل الشر ية ممن
 وف   الشرعي العلممع الجامعات اإلسالمية األخرى في إحياء  التكامل

 .منهج سليم
 حيهما  كل راغ ل هونقل الشرعي، العلم رقعة االستفادة من توسيع

 .بان
 الراغبين في ذلك من  أمامبحقائ  اإلسالم  للتعري  الفرصة إتاحة

 .المغلوطة الدراساتبعض  أنشأته لذيغير المسلمين وإزالة اللبت ا
 في  واإلسهام والعمل، الدارسين إلى ضرورة الجمع بين العلم توجيه

 تلك خدمة مجتمعاتهم، وإيجاد الحلول العملية المناسبة لما تواجهه
 .من مشكالت المجتمعات

 
 جامعة بيروت المفتوحة 

تأخذ تعد أول مؤسسة أباديمية للتعليم عن بعد في الشرق األوس ، 
وهي . على عاتقها مهمة تعليم نوعي للطلبة في العالم العربي وتركيا وإيران

م، واقتصر نشاطها حينمذ على األبحاث 1994جامعة خاصة أنشمت عام 
م فعاليات 1998واالستشارات، رم أضيفت إلى برنامجها األباديمي في عام 

مال والعلوم إدارة األع: وتضم جامعة بيروت على الشبكة أربع كليات هي. 
اإلدارية، وكلية الصحة العامة وعلوم الصحة والتمريض، وكلية العلوم 

 .البيمية وكلية الهندسة
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 جامعة التعليم االفتراضي  

أعد مرك  الحاسوب الوطني للتعليم بالمملكة المتحدة شهادة 
البكالوريو  في مجال الحاسوب على اإلنترنت، لجميع الطالب في منطقة 

 ، من خالل جامعة بورتسماوث البريطانية الشرق األوس
www.port.ac.uk  عبر موقع جامعة التعليم االفتراضي

www.ivlu.com  وتعد شهادة البكالوريو  في مجال الحاسوب عبر ،
الالزمة للحصول عليها على اإلنترنت شهادة خاصة تتوق  الفترة الدراسية 

ظروف كل طال ، حيث يمكن الحصول عليها خالل عام واحد بالنسبة 
ويمكن الحصول على المواد التعليمية . للطال  المؤهل بشكل مناس 

جامعة التعليم االفتراضي على  عالياصة بالشهادة الجديدة عبر موق
اهج على بما يمكن للطلبة الحديث مع نةرائهم حول المن. اإلنترنت

 . اإلنترنت عبر غرف المناقشات والبريد اإللكتروني الياص
منةمة ومؤسسة  311مما يجدر ذكره، أن المرك  يتعامل مع نحو 

دولة، وأن عدد الطالب الذين يتقدمون للحصول  31تدري  في أبهر من 
على شهادات مبنية على معايير مرك  الحاسوب الوطني للتعليم ي يد عن 

سنويًا، مما يجعله أببر المراب  العالمية في مجال منل ألف طال   15
 .الشهادات والمؤهالت في مجال تقنية المعلومات

 
 
 

 جامعة لندن المفتوحة
 

http://www.port.ac.uk/
http://www.ivlu.com/
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تتيل هذه الجامعة للعرب وغير العرب ممن يجيدون اللغة العربية 
وتعلن الجامعة أنها مؤسسة علمية مستقلة ال تتوخى . الدراسة عن بعد
وهي تقدم . تطوير الدراسات اإلسالمية والعربية العلياالربل، وتسعى ل

دراساتها باللغة العربية، ولمستويات الدبلوم، والدبلوم العالي، والبكالوريو  
 .والماجستير والدكتوراه

 
   العرب اإللكترونية جامعة

م، 1997على شبكة اإلنترنت في شهر أبتوبر لعام  الجامعة أنشأت 
. باللغة العربية عبر اإلنترنت للناطقينلموجهة وهي األولى من نوعها، ا

علوم الكمبيوتر  منهاوتتيل للراغبين الدراسة في مجاالت ميتلفة 
مهل  جامعاتومناهج وشهادات الجامعة مبيمة علميًا من قبل . واإلنترنت

 .جامعة عين شمت المصرية وجامعة تورنتو الكندية
 ... المفتوحة  العربية الجامعة 

 واألهليير التعليم العالي الحكومي مشروس لتطو 
 (2113حجي ، ) في المملكة 

 الملحة االحتياجاتإنشاء جامعة عربية مفتوحة لتلبية  فكرة تعود

المستمر إلى  والتدري في البالد العربية ولتوفير فرص التعليم  العالي للتعليم
 الع ي وقد جَسد صاح  السمو الملكي األمير طالل بن عبد . م1976سنة 

وتم اإلعالن عن . م1996أطلقها سنة  التي الكريمة هذه الفكرة بمبادرته
دولية عقدت في الرياض  ندوة أول م في1997أبتوبر سنة  فيالمبادرة 

هذه الندوة  نتائج من وكان. العربية المفتوحة الجامعةحول جدوى إنشاء 
 واجهةلم المفتوحة أصبل ضرورة ملحة العربيةاإلقرار بأن إنشاء الجامعة 



 

958 
 

 العالم العربي وقد حةي تواجهالعلمية والهقافية واالجتما ية التي  التحديات

  .العربية والدولية بالمساندة المشروس
م كِلفت شركة  ررر وأندرسن بإجراء دراسة لجدوى 1998 سنة وفي

أظهرت نتائج الدراسة أن هنال فجوة  وقد. المفتوحة العربية إنشاء الجامعة
العالي في البالد العربية تقَدر  التعليم مقاعد على والطل  ببيرة بين العرض
المرحلة الهانوية لعام  خِريجي من وطالبة طال ( 611111)بستمائة ألف 

في األعوام  الهانوية المرحلة خريجي األعداد الكبيرة منإضافة إلى م، 1998
 على الحصول السابقة، ممن اضطروا إلى االلتحاق بسوق العمل قبل

 الجامعية، والراغبين في مواصلة التعل م والحصول على دةالشها

  .العملية بفاءاتهم وتطوير البكالوريو 
دراسة الجدوى وما تبعه من تعاون مع الجامعة  نتائج أعقاب وفي
العربية المفتوحة تحت مةلة برنامج  الجامعة أنشمت المفتوحة، البريطانية

 بوصفها، (أجفند) اإلنمائية  المتحدة األمم منةمات اليليج العربي لدعم
 االنطالقة ومنذ. خاص بوضع تتمتع خاصة للتعليم العالي عربيةمؤسسة 

 الرئيت بدأ العمل في المقر ،م2111األباديمية للجامعة في شهر يونيو
إضافة إلى إعداد  ،على استكمال مستل مات وتجهي ات مراب  التعلم والفروس
 .مساندة سعيا إلى بداية ميسرةال التعلم ومصادر التعليمية المواد

حققها البرنامج في ميتلف المجاالت، تبنى  التي للنجاحات وكنتا 
 فكرة إنشاء الجامعة العربية ، ل سعود الع ي  عبد بن سمو األمير طالل

للتعليم العالي تيدم كل العرب، وتقوم على  مؤسسة بوصفها المفتوحة
 الهاني بانون /ديسمبر تاسع منوفي يوم ال. المفتوح التعليم أسا  مفابيم

. للجامعة م أعلن سمو األمير اختيار الكويت مقرًا رئيساً 2111سنة 
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كل منها  في يكون، بأنلدول العربية اإلى ذلك تم االتفاق مع  وباإلضافة
  .فرس للجامعة يعمل كمؤسسة للتعليم العالي

ر فتل أبوابها للدراسة في أبتوب المفتوحةالجامعة العربية  بدأت
تحديد التيصصات  تم وقد ،الكويتم وذلك في المقر الرئيت لها في 2112
إدارة األعمال والحاس  : بها الجامعة وهي بكالوريو  في ستبدأالتي 
 تدري  المعلمين والمعلمات)والدراسات التربوية  ،اللغويةوالدراسات  ،اآللي

يتم  وحالياً  (.دبلوم عام في التربية و بكالوريو  تربية/ العمل رأ  على
فروس لها في بلدان عربية ميتلفة تشمل لبنان واألردن والبحرين  فتل

قامت الجامعة العربية المفتوحة بالرياض بقبول  حيث. ومصر والسعودية
 ،هي تقنية الحاس  اآللي تيصصاترالرة  الف طال  وطالبة في أربع 

 اختياروتم . العالي ةالتربيودبلوم  ،وإدارة األعمال ،واللغة اإلنجلي ية و دابها
 ،السعودية العربيةالتيصصات وإقرارها بالجامعة بعد دراسة مسحية للمملكة 

 الميتارةحيث وجد أن متطلبات العمل في المملكة تحتا  إلى التيصصات 
في صي   ،لها بمدينة جدة وقامت الجامعة بفتل فرس  . من قبل الجامعة

تل فروس في كل من مدينة كما تعمل حاليًا على دراسة ف ،(2113)عام 
ستبدأ الجامعة اعتبارا من الصي  القادم  بما. أبهاو حائل وخميت مشي  

تيصصي إدارة األعمال  خاللالبدء في برنامج الماجستير من ( 2113)
في  كبيراومن المالحر أن الجامعة حققت نجاحا . وتقنية الحاس  اآللي

الطالب والطالبات الستكمال بدايتها من خالل اإلقبال الذي واجهته من قبل 
 .العالي التعليم
 
 :الجامعة العربية المفتوحة أهداف



 

961 
 

إتاحة فرصة التعليم العالي لكل  :إلى المفتوحةالجامعة العربية  تهدف
عن العمر والجنت  النةربغض  ،مواطن عربي راغ  فيه وقادر عليه

تعليم  ىعلوذلك للحصول  ،والحالة االقتصادية والموقع الجغرافي والعمل
عال وتدري  مستمر، مما يساعد في تطوير الموارد البشرية في جميع 

ويتيل استيدام وانتشار التكنولوجيا  ،يحتاجها سوق العمل التيالمجاالت 
الجامعة العربية ) :الهدف من خالل ما يلي هذاالحديهة، ويمكن تحقي  

 (1999المفتوحة ، 
رات عن طري  استيدام فرص جديدة للتعليم وابتساب المها تقديم -

 .الحديهة التقنيات
 المهنيةفرص التعليم المستمر وتع ي  الكفايات والمهارات  تقديم -

 .للعاملين
مستوى التعليم لدى المواطنين العرب باإلضافة إلى توفير  رفع -

 .أصحاب العمل احتياجات
 .التعاون بين الجامعات العربية والجامعات الدولية زيادة -
 .على التعليم الذاتي التركي  -
برنامج اليليج ) من الجامعة العربية المفتوحة وقعةالمت النتائجبعض 
 (1997العربية ، 
 حصرلضيامة المشروس وأهميته للدول العربية فإنه من الصع   نةراً 

 :ولكن يمكن تحديد بعض منها على النحو التالي ،النتائج المتوقعة منه
 أعدادها الجامعات الحالية في قبول من المشكالت التي تواجه الحد -

 .من الطالب والطالبات التي تفوق الطاقة االستيعابية لهذه الجامعات
من  فيهعلى التعليم العالي لجميع الراغبين  االجتماعيالطل   لبيةت -

 .االلتحاقالذكور واإلناث ممن تنطب  عليهم شرو  
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 البعيدةالمناط  تكافؤ الفرص التعليمية للمحرومين منه في  تحقي  -
 .عن المدن

التي تعوق المرأة من مواصلة  االجتما يةعلى الةروف  التغل  -
 .الجامعية دراستها

 تساعدالموظفين والعاملين على رأ  العمل في المجاالت التي  تدري  -
 .في تحسين األداء وتطوير العمل

تكلفة التعليم العالي مع الحفاظ على النو ية من خالل  تقليل -
 .من تقنيات المعلومات واالتصاالت الحديهة الستفادةا
 .احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة تلبية -
في إعداد المجتمع لمواجهة تحديات القرن الحادي  المساهمة -

 .والعشرين
 
 :تجربة الجامعات السودانية في نظام التعليم المفتوح/ 

ير التعليم لفمات وشرائل عمرية إن استيدام التعليم التقليدي في توف 
معينة ومحدودة لم يعد كافيًا لتغطية متطلبات العمل أو االنفجار السكاني 
الهائل أو االنفجار المعرفي المتسارس في جميع المجاالت زائدًا على 

الطموحات والتطلعات االجتما ية التي أصبحت تشكل وسيلة ضاغطة في 
 .شتى مستويات التعليم

ا ال خم المعرفي فقد تسارس الميططون في السودان من نتيجة لهذ) 
علماء التربية لمواببة األحداث الجارية في العالم من حولهم فبدأت النةر 
الفاحصة السليمة برب  التعليم بضرورات التنمية وتلبية حاجات المجتمع 
فاتجه الميططون إلى نةام التعليم عن بعد كمصدر من مصادر التعليم 

 (2114يوسف ( )أن تفي بالغرضالتي يمكن 
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شرعت العديد من الجامعات السودانية بتطبي  نةام التعليم عن بعد  
منها جامعة ال  يم األزهري وجامعة النيلين وجامعة جوبا إن ما بدأته 

جامعة اليرطوم في نةام التعليم بالمراسلة وهو أحد أنما  التعليم عن بعد 
 .لمجال والذي ال زال يعملوهو من التجارب السودانية في هذا ا

فيما يلي بعض تجارب هذه الجامعات السودانية في مجال التعليم  
 :عن بعد
 
 : جامعة الزعيم األزهري/ أ

م 2111أنشأ مرك  جامعة ال  يم األزهري للتعليم عن بعد في عام 
بغرض إتاحة فرصة التعليم الجامعي للذين ال تمكنهم ظروفهم من )وذلك 

داخل وخار  السودان، وتحقي  عائد مادي يسهم في عال   التفرغ للدراسة
تحول المرك  إلى مسمى كلية . (م2114يوسف .)(بعض مشابل الجامعة

 .الدراسات التقنية والتنموية، حالياً 
يتم القبول على أسا  الحصول على الشهادة السودانية بنجاح في  

دانية لعام خمت مواد على األقل وينطب  ذلك على حامل الشهادة السو 
م وما بعده 1993أما حاملو الشهادة السودانية للعام . م وما قبله1992

 .يشتر  في قبولهم النجاح في سبع مواد أربعة أساسية ورالرة اختيارية
تعد الكت  الدراسية متماشية مع نفت المحتوى الذي يدر  للطالب  

 .النةاميين غير أن التصميم يتناس  مع نةام التعليم عن بعد
للجامعة مراب  تقوم باإلشراف على الطالب ويتمهل نشاطها في الرد  

على االستفسارات المقدمة من الطالب واستالم األوراق الياصة بالقبول من 
الطالب وتسليمها إلدارة الكلية، ويعتبر هذا النشا  نوس من أنواس اإلسناد 
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جلو  الطالب األباديمي، كما تقوم هذه المراب  بتجهي  األمابن الياصة ب
 .لالمتحانات

يتم التقويم عن طري  االمتحانات المقامة على نم  نةام التعليم عن  
بعد سنويًا مرة واحدة وليت مرتين كما هو في معةم الجامعات األخرى 

 .وذلك لتياي  الع ء على الدارسين وتقليل النفقات
تمهلة نسبة لحدارة التجربة فإنه يالحر أن هنالك بعض اإلخفاقات الم 

في عدم تقديم التعيينات وعدم تالفي األخطاء الموجودة في الكت  الدراسية 
 .بالتصحيل وعدم فعالية اإلسناد األباديمي

 
 :جامعة النيلين/ ب
تم إنشاء إدارة التعليم عن بعد والذي يهتم بمسمولية التعليم عن بعد  

ام م وكان يعرف بقسم االنتساب والذي استمر حتى الع1996في عام 
م تعمل هذه اإلدارة على إتاحة الفرصة للدراسة ألولمك الذين لم يجدوا 2111

فرصة في االلتحاق بالدراسة الجامعية في الجامعات في نةام التعليم 
تعتبر هذه اإلدارة إدارة مستقلة وتتكون من قسم االنتساب من . التقليدي

 .الداخل وقسم المراب  اليارجية
 :يتم القبول كاآلتي

وذلك خالل فترة معينة يتقدم فيها جميع : القبول عن طري  المنافسة/ 1)
الطالب الراغبين للقبول العام عن طري  مكت  القبول ويتم اختيارهم 

 .وقبولهم حس  المفاضلة بين الشهادات وتقديراتها
وذلك بعد انتهاء فرصة المنافسة إذ يتقدم الطال  لمكت  : قبول مباشر/ 2

 .عد بالجامعة أو ملء استمارة التقديم في مكت  القبولإدارة التعليم عن ب
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وهم الطلبة الذين يتقدمون لاللتحاق بالجامعة عبر إدارات : المبعورون / 3
 .المهن والوظائف التي يعملون بها

وفي النةام يتم قبول الطال  في سنة أعلى من السنة األولى، : الترفيع/ 4
 (.م2119العما  .)بشر  حصوله على دبلوم ساب  من أي جامعة

يمنل طال  االنتساب الداخلي واليارجي على حد سواء مذكرات كت   
بما يسمل لطال  االنتساب . ومذكرات خط  ال تالئم التعليم عن بعد

 . حضور المحاضرات جنبًا إلى جن  مع الطال  النةامي
توجد مراب  لعسناد تقدم المواد التعليمية وتقدم اإلرشاد للطالب خار   
لسودان في كل من األردن والسعودية والبحرين وكذلك في المرك  الرئيسي ا

 .داخل السودان
يتم التقديم عن طري  االمتحانات والتي تعقد مرة واحدة في العام  

وييضعون لكل اللوائل التي ييضع لها الطالب النةاميون وعليه ال توجد 
كت  مواد تعليمية وال ( التعليم عن بعد)تعيينات خاصة بطالب االنتساب 
 .خاصة بنةام التعليم عن بعد

 :ويالحر في تجربة جامعة النيلين اآلتي
تتيل الجامعة الفرصة لمن فاتته فرصة االلتحاق بالجامعات حس  / 1

 .النةام التقليدي
تتاح فرص للطال  المنتس  لحضور المحاضرات مع الطالب النةاميين / 2

 .متى شاء
 .ة أو االستفساراتال توجد لقاءات للمناقش/ 3
ال توجد تعيينات أو كت  خاصة بنةام التعليم عن بعد من حيث / 4

 .التصميم والمحتوى 
 . تسهيل أمر القبول في الجامعة مع تذليل كل الصعوبات/ 5
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 .وجود مراب  خار  السودان وداخله/ 6
 .ضعف اإلسناد األباديمي/ 7
ري وجامعة من السرد الذي قدم فيما يي  جامعة ال  يم األزه 

النيلين يمكن أن يضاف أن التعليم عن بعد بدأ بداية متأخرة في كال 
الجامعتين ولم تهبت أقدامه بعد إال أن التجربة في حد ذاتها تعتبر خطوة 
إلى تعليم أفضل في المستقبل إذ أنها أضافت بعدًا جديدًا وتمهل ذلك جليًا 

شهادة السودانية الذين لم في إتاحة فرص التعليم ألعداد كبيرة من حاملي ال
بما . يتسنى لهم االلتحاق بالجامعات لعدم اجتيازهم للمنافسة محدودة العدد

أن التجربة أسهمت في إضافة اسم السودان ضمن قائمة الدول التي تطب  
 .نةام التعليم عن بعد في العالم

بما أنه ال ينكر الدور النش  الملحوظ في الجامعات السودانية مهل  
عة جوبا في إلقاء الضوء على نةام التعليم عن بعد وإسهاماته في جام

 .السودان وذلك من خالل المؤتمرات والندوات والمطبوعات
بما أن التجربة أضافت بعدًا جديدًا في اإلقبال على البحث العلمي في  

بل ما يتعل  بنةام التعليم عن بعد مما أدى إلى إرراء مكتبات الجامعات 
 .ات األخرى ب خم غير قليل من الكت  والبحوثوبعض المكتب
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 استيدامات
               تقنية المعلومات في التعليم المفتوح

 المقدمة -

 في السودانفي التعليم استخدام تقنية المعلومات  -

 نشأة الجامعة المفتو ة -

 الراديو والتعليم -

 التلفنيون والتعليم -

 فتو ةتجربة تقنية المعلومات في الجامعة الم -

 الهاتف المحمول -

 الشبكة المحلية -

 تجربة التعليم اإللكتروني -

 الصعوبات التي واجهت التجربة -

 راديو وتلفنيون جامعة السودان المفتو ة -

 المكتبة اإللكترونية -

 المصادر والمراجع -

 
 :أوالً 
 :مقدماةال

مواعينااه  بهيارون هام الاذين يةناون أن رااورة التعلايم العاالي قاد وساعت
وقليلااون هاام . لاوب، وأنهااا لاام تاراس حاجااة السااوق للياريجينباأبهر ماان المط

أولمك الذين يعلمون، بالرغم من كال ماا حادث، أن الساودان يبباع فاي خاناة 
متدنية من حياث إتاحاة فارص التعلايم العاالي ألبنائاه، وأن األعاداد المقبولاة 
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ساانة الت يااد  24 -18بكاال الجامعااات الحكوميااة واألهليااة للشااريحة العمريااة 
للشااريحة العمريااة نفسااها فااي % 71بينمااا تقااارب هااذه النساابة  ،%7عاان 

، %15بل إن متوسطها للعالم العربي يصل إلى . الواليات المتحدة األمريكية
مما يشير بوضوح إلى حاجة السودان إلى مواعيَن أوسع، وخ ِ  سير أسرس، 

إننا لفاي غناًى عان القاول باأن . للوصول إلى العالمية المطلوبة من المعرفة
فقاوة االقتصااد أصابحت . معايير القوة كلها قد أصبحت مبنية على  المعرفاة

وهكذا، فال مجاَل في المقاعد . وقوة الجيوش أصبحت قوة معرفة. قوة معرفة
وذلااك ممااا دفااع . األمامياة فااي العااالم إال للاادول المتقدمااة فاي مجااال المعرفااة

ام بماا عارف بالسودان، كي يحذو حاذو نةراتاه مان الادول األخارى، فاي البيا
، التي شهدت قيام أببر صرح للتعليم المفتوح في "رورة التعليم العالي... "ب

 .السودان وهو جامعة السودان المفتوحة
إن الساااااااودان بةروفااااااه االقتصااااااادية واالجتما يااااااة واتسااااااااس رقعتااااااه 
الجاااغرافية، وضااعف بنيتااه التحتيااة، واخااتالف رقافاتااه وأعراقااه، يحتااا  إلااى 

. تقليادي لمياطباة هاذه الةاروف فاي مجاال تقاديم المعرفاةنم  تعليمي غير 
وقاد أشااارت كهياار مان المصااادر إلااى أن الطريااَ  التقلياديت القااديم، لاان يؤهاال 
الدوَل الناميَة للحاق برك  الدول المتقدماة، وأن الادوَل النامياة لان تساتطيع 
توساايَع مواعينهااا المعرفيااة، بالصااورة التااى وصاالت إليهااا الاادول المتقدمااة، 

ذلااك لشاال اإلمكانااات، باال إن الطاارق القديمااة لاام تعااد اآلن أفضاال الطاارق و 
فقد أحدرت راورة االتصااالت والمعلوماات إنقالبااًا فاي كال المجااالت، . للتعليم

وفاااي مجاااال التعلااايم بياصاااة، مماااا حااادا بالااادول المتقدماااة ألن تعااادل فاااي 
 .سواءممارساتها وأساليبها التعليمية بما يواب  الهورة واالنقالب على ال

السودان قطر عربي إفريقي مترامي االطراف متعادد  االعاراق والةاروف 
وهااو أيضااًا جاا ء . الجغرافيااة، وإسااالمى ماان حيااث العقياادة والحضااارة والتااراث
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مهم فاي العاالم الهالاث، يتاأرر بكال ماا يواجاه العاالم مان تحاديات اقتصاادية، 
المي الجدياد، رام وسياسية، ورقافية، جاراء التحاوالت التاي افرزهاا النةاام العا

 .العولمة، كواحدة من أبرز ظواهر هذا النةام
من التحديات التى تشغل العالم اليوم، ظهور الحاجة الماسة إلى نةاام 
جديد للتعليم، يستطيع مقابلة االحتياجات الجديادة، الناشامة عان زياادة عادد 
السااكان، وارتفاااس تكلفااة التعلاايم العااالي، وعاادم قاادرة الجامعااات ومؤسسااات 
التعلااايم العاااالي، فاااي العاااالم الياااوم، علاااى اساااتيعاب األعاااداد المت ايااادة مااان 
الطالب، وهى واحدة من دواعي كهيرة  أدت إلى قياام ناوس جدياد مان التعلايم 

الااذي ظاال يتطااور فااي كهياار ماان دول العااالم، وماان ، (التعليييم المفتييوح) وهااو
ب متعلقاة إتاحة فرص التعليم للاذين توقفاوا عان الدراساة لعادة أسابا: أهدافه

وقد استطاس هذا النم  من التعليم أن يطور في .بالعمل أو السن أو غيرهما
مناهجه ووسائطه التعليمياة بصاورة كبيارة وقاد عااد االهتماام باه أخيارًا علاى 
مسااتوى كبياار، نتيجااة للتطااور الملحااوظ، الااذي حاادث فااي وسااائل االتصااال 

علااى مسااتوى ورااورة المعلومااات، وهااو تطااور أتااى بتقنيااات  جدياادة، سااواء 
 .االنفجار المعرفي، أو على مستوى الوسائ  التعليمية التي أصبحت متاحة

فااي اآلوناااة ( التعلييييم المفتييوح)ب أمااا فااي السااودان فقاااد باادأ االهتمااام
األخيرة، أسوة بالدول المتقدمة في هذا المضمار، كيياار مان خياارات أنماا  

وتحديث وسائطه بل  التعليم التي يمكن أن تحق  أهداف توسيع دائرة العلم،
 .وعال  بعض من إشكالياته 
خبير  التعليم المفتاوح، أهامت خصاائ  جون دانيال  لقد أوج  البروفسير

هذا الناوس مان التعلايم، مان حياث مرونتاه الفائقاة فاي اساتيعاب أعاداد كبيارة 
ومقدرتااه علااى زياااادة الجاااودة، مااع تقلياال كلفااة التعليااام فااي  ماان الدارسااين،
ومهااال لاااذلك بمهلهاااين، أحاااد هما متسااااوي السااااقين للتعلااايم الوقااات نفساااه، 
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تمهال أضاالس المهلهاين . المفتوح، واآلخر متساوي األضالس للتعلايم التقليادي
، واألعااداد  (القاعاادة ) هااي كلفااة  التعلاايم بكاال ماان النةااامين . رالرااة أشااياء

الضالعان اآلخاران ) التي يمكن أن يستوعبها كال منهماا وجاودة ميرجاتهماا 
وأوضل أن مهلث التعليم التقليدي هو مهلث حديدي متسااوي األضاالس ال (. 

وخل  جون دانياال إلاى . يمكن تغيير ضلع منه دون أي   واحد من اآلخرْين
أن مهلث التعليم المفتوح هاو مهلاث مارن متسااوي السااقين، تقال فياه قيماة 

 .ضلع التكلفة، وت داد وبصورة كبيرة قيمة ضلعي الجودة واألعداد
بًة لجودة أسالوب التعلايم ، وقلاة كلفتاه، ماع فاعليتاه، فاي الوصاول نس

ألعداد كبيرة وأمابن ميتلفة، فإن كهيارًا مان الجامعاات العريقاة، تحولات إلاى 
اسااااتيدام األسااااالي  الحديهااااة فااااي التعلاااايم المفتااااوح، مسااااتفيدة ماااان تقنيااااة 

 االتصاالت والمعلومات
 

 
 (1)شكل رقم                              

 المفتوح بين التعليم التقليدي والتعليم مقارنةً يبين الشكال 
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 :استيدام تقنية المعلومات في التعليم في السودان  

بي نباف علاى أهمياة إساتيدام تقنياة المعلوماات، علاى كاان ال باد لناا 
يضااًا جواناا  ماان نةااام التعلاايم السااائد فااي السااودان، والتعاارف أماان التعاارف 

علااى مالماال ماان نشااأة جامعااة السااودان المفتوحااة، كااي تتاااح لنااا فرصااة 
 .   إمكانية وكياية إستيدام تلك التقنيات

فمناااذ سااابعينات القااارن الماضاااي، شاااهد الساااودان أنواعاااًا متعاااددة مااان  
. التعليم، قدمتها مؤسسات حكومية وأخرى طو ية، وعلى مستويات  ميتلفة

وذلاك . الجامعي، وق وفا ام، والتعليم الجامعيشملت محو األمية، والتعليم الع
وشاملت . استجابة لحاجة المجتمع الملحة لتوسيع مواعين التعليم وتنوعهاا

 (2114شمو . )العمل داخل السودان وخارجه
" سااولو"لقااد حققاات بعااض  هااذه المؤسسااات نجاحااًا مقاادرًا مهاال منةمااة 
 امهاااا بأسااات  ومعاهاااد التأهيااال الترباااوي، وجامعاااة الساااودان المفتوحاااة، اللت

وقواعااد التعلاايم المفتااوح، فااي حااين اعتماادت بعااض الجامعااات علااى أنمااا  
 .تقليدية ال صلة لها بالتعليم عن ب عد، مهل االنتساب

 
 :  نشأة الجامعة المفتوحة 
اودان المفتوحاة جامعاة ساودانية حكومياة، أنشامت بموجا    جامعة  السُّ

أبريال  14ها، المواف  1423صفر  2، بتاريأ 164قرار مجلت الوزراء رقم 
ونةااام التعلاايم عاان  م، كجامعااة حكوميااة تتبنااى نةااام التعلاايم المفتااوح2112
 .بعد
، 11أما قانون الجامعاة فقاد أجاازه المجلات الاوطني فاى جلساته رقام  

وحدد شيصاية . م2114أبريل  28ها،  المواف  1425ربيع األول  9بتاريأ 
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اال أهاادافها وبيابلهااا التنفيذياا ة والواجبااات والصااالحيات التااي الجامعااة، ووضت
وقبلات الجامعاة  أول دفعاة بهاا فاي شاهر أغساطت . ب ِفلت للجامعة بموجباه

وظلات، فاي إطاار السياساة العاماة للدولاة والبارامج التاي . م2113من العام 
يضعها المجلت القاومى للتعلايم العاالى والبحاث العلماي، تهادف  إلاى تيساير 

جيعه وإشااااعته فاااى ميتلاااف مجااااالت التعلااايم العاااالي والبحاااث العلماااي وتشااا
وذلك تكاماًل مع مؤسسات التعليم العاالي . المعرفة، النةرية منها والتطبيبية

والبحث العلمي القاائمة، محليًة كانت أم عااالمية، الحكومياة منهاا واألهلااية، 
 ( .2113منشورات الجامعة )خدماًة ألهداف التنماية 

وماتياة، التاي تام اساتيدامها فاي نتطرق فيماا يلاي إلاى التقنياات المعل 
العمليات التعليمية في السودان، بعد انبهاق ما يعارف بهاورة التعلايم العاالي، 
التااي أتاحاات كهياارًا ماان الفاارص السااتيدام تلااك التقنيااات، بعااد أن تاام إنشاااء 
الجامعات المتعددة في البالد، وبالتالي أدخلت التقنيات المعلوماتية بميتلف 

التعلاايم العااالي، ونيا  بالتحديااد التعلاايم المفتااوح أبهاار درجاتهاا، فااي مجااال 
 :من غيره من أنواس التعليم التقليدي، ومن أنواس هذه لتقنيات نورد ما يلي

 
 :الراديو والتعليم
يعتمد الراديو أساسًا على عنصرالصوت فق ، لذلك نجد أن برامج         

درة كبيرة على اإلذاعة في حاجة إلى دقة، وحساسية، ومجهود ذهني، ومق
التييل، من منتجي هذه البرامج، ألنهم ال يتعاملون مع عنصر الصوت 
فق ، وبالتالي سيستقبل  الطالب هذه البرامج بواسطة حاسة السمع، مع 
تصوراتهم الداخلية عن طري  التييل، واليبرة، والمعايشة، والمالحةة، رم 

 (.ها9191عطار )التعبير عن جو األحداث 
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البرنامج التعليمي عن طري  الراديو من عدة أشكال، وهي في  يتكون       
 :بليتها تتمتع بالسمة التربوية والتعليمية، على حد سواء نذكر منها

 .الحديث المباشر -9
 .الحوار -2
 .برامج المسابقات -3
 .التمهيليات -1
  
بالرغم من أن الراديو قد اخترس في نهاية القرن التاسع عشر، وشهد   

القرن العشرين، انتهى به إلى تقديم خدمات منتةمة ألول تطويرًا في بداية 
م، اقتصرت تلك اليدمات على األخبار، والمعلومات، 9121مرة، في أبتوبر 

وبالرغم من أنه كان يدار على أسا  تجاري . حول ما يجري في المجتمع
محض، ويعتمد على العائد المادي من اإلعالنات، لتمويل اليدمات 

ة، إال أن التفكير في استيدامه كأداة للتعليم عن بعد، قد والصيانة والتنمي
فقد أصبل . بدأ يشغل بال الكهيرين في نهاية العشرينات وأوائل الهالرينات

للراديو اهتمامات بالقضايا الهقافية، واالجتما ية، والسياسية، وخاصة في 
مراتهما، إنجلترا، وهولندا، اللتين بدأتا في توجيه اذاعاتهما إلى شعوب مستع

رم تطور األمر إلى االستفادة من . بغرض ربطها رقافيا وحضاريا بهما
التعليم )الراديو في التعليم عن بعد، وقد كان يسمى  في ذلك الوقت 

ولم تكن كلمة التعليم ( EDUCATIONAL BROADCAST -بالراديو
 .بمصطلل قد استيدمت بعد( DISTANCE EDUCATION)عن بعد
لنم  من التعليم عن طري  الراديو، طوال حقبتي استمر هذا ا      

: العشرينات والهالرنيات، وقد كانت أبرز الدول التي استفادت منه هى
الواليات المتحدة، إنجلترا، ونيوزلندا، واستراليا، التى اختارته ألسباب 
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منطبية، تجسدت في المساحات الواسعة، وخارطة توزيع السكان، الذين 
عبر وسائل النقل التقليدية، باإلضافة إلى التيلف  يصع  الوصول إليهم

 .بل وحتى اليوم.الذي طابع حياة المجتمع في ذلك الوقت
مما جعل الراديو يصبل من التقنيات المعلوماتية الفاعلة، وخاصة في  

 :مجال التعليم المفتوح، نذكر اآلتي
يعتمد على عنصر الصوت فق ، وبالتالي فإمكانيات  -9

سواء بالنسبة للمكان أو ال مان، وبذلك تتم كل التعبير ميسرة 
 .المؤررات وتنفذ بسرعة

سرعة اإلنتشار، وهذه الياصية تترت  على  -2
الياصية األولى، فرسائل الراديو تستطيع اإلنتشار في أرناء وقوس 

 .األحداث أو عق  اإلنتهاء من تسجيلها مباشرة
إتساس شبكة اإلرسال، بيالف وسائل اإلتصال  -3

ية األخرى، فانتشار موجاته على مساحات كبيرة، التي الجماهير 
 .تتيطى الحدود والعوائ  الجغرافية والطبيعة

قلة التكلفة نسبيًا مقارنة مع وسائل اإلتصال  -1
األخرى، سواء بالنسبة لتكالي  اإلرسال أو اإلستببال، وبذلك يتحق  

 .عائد إقتصادي مقبول من وراء استيدام الراديو في التعليم
الفرصة لرسوخ قواعد اإلستماس بين جمهور  يتيل -5

المستمعين من المواطنين، وللمعلمين دور مهم في اإلفادة من هذه 
 .الفرصة، لتعويد التالميذ على حسن اإلصغاء

الراديو هو الوسيلة الوحيدة التي تتسلل في الةالم،  -6
وهذه الياصية تفرض حتمية أن الراديو يرفض الصراخ، ألن ذلك 

 (.ها9191عطار .)يضاي  األذن
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 :التلف بون والتعليم

( EDUCATIONAL TV)يرجع تاريأ استيدام التلف يون للتعليم  
أي التلف يون التعليمي والذي أطل  عليه فيما بعد التعليم عن بعد بواسطة 

إلى ( DISTANCE LEARNING THROUGH TV)التلف يون 
في التعليم هى وقد كانت أبرز الدول استيدامًا للتلف يون . م9151عام

الواليات المتحدة األمريكية، وقد كان االستيدام ابتداء في التعليم العام، 
وكان تد يمًا للمنهج المقرر، باإلضافة إلى برامج أخرى لعرراء 

(ENRICHMENT ) وزيادة المعرفة بالموضوس وقد خصصت الهيمة
بالرغم من أن عددًا كبيرًا من القنوات للتعليم ( FCC)الفدرالية لالتصاالت 

النةام السائد هو النةام التجاري الذي يعتمد على اإلعالن، أما القنوات 
التعليمية فقد كانت تمول من المي انيات العامة للواليات أو التبرعات 
والمساهمات المعاية من الضرائ  من الشركات والمؤسسات االستهمارية 

 .والتجارية الصيمة
داخل المؤسسات التلف يونية التعليمية، كان إنتا  البرامج يتم       

وكانت هنال مراب  متعددة إلعداد المعلم . بالتنسي  مع إدارات التعليم 
ومنتجي البرامج التعليمية، واتحادات مهنية ( TV TEACHER)التلف يوني 

تضم عشرات اآلالف من المعلمين واإلذاعيين، الذين يجتمعون سنويًا 
ر التعليم عبر التلف يون، وكانت تسمى باالتحاد للتدار  والتفكار حول تطوي
 NATIONAL ASSOCIATION OF)األهلي للمعلمين اإلذاعيين 

EDUACATIONAL BROADCASTERS(NAEB) ) وقد كنت
عضوًا في هذا االتحاد وانقطعت صلتي به منذ مدة ولكنه مازال يؤدي دوره 



 

975 
 

ة خاصة بعد أن المهني لترقية التعليم عن بعد، عبر الوسائل اإللكتروني
 (.2111شمو،.)اتسعت الدائرة وتأبدت أهمية هذا النوس من التعليم والتعلم

 

، وقد (أبيض، أسود)م 9162بدأ اإلرسال التلف يوني في السودان العام )
م في شكل حص  تعليمية، 9161سير ليدمة العملية التعليمية في العام 

م االرنين من كل أسبوس في بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، خالل أيا
 .    الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت السودان المحلي

بانت التجربة معممة على مدار  العاصمة المهلهة فق ، إذ أن اإلرسال 
التلف يوني لم يكن ليتجاوز حدود مديرية اليرطوم  نذال، وهي ما يعرف 

توجد أجه ة تسجيل  اآلن بوالية اليرطوم، كما أن البث كان مباشرًا ألنه ال
بان الطالب يتقيدون بالوقت . في ذلك الوقت لدى هيمة التلف يون ( فيديو)

الذي تحدده إدارة البرامج بالتلف يون، فيصطفون داخل القاعات أو الفصول 
لتلقي المادة التعليمية بنفت الطريقة التقليدية، التي تمار  في المدار  

بة أصبل وسيطًا بين هيمة التلف يون، إال أن جهاز التلف يون في هذه التجر 
وبمعنى  خر فإن هذه ج للمتعلمين على اختالف مواقعهم، حيث يبث البرنام

التجربة توفر عملية التعليم ألعداد كبيرة من المتعلمين، وفي مناط  
ميتلفة في ذات الوقت، وهو ما لم يكن في اإلمكان تطبيقه عن طري  نةام 

 .يه يبف المعلم أمام طالبه محدودي العددالتعليم التقليدي، والذي ف
بدأ البرنامج يبث موادًا تعليمية في مجال اللغة اإلنجلي ية كتجربة أولى، 
للصف األول فق ، رم اتسعت الرقعة فشملت، بمرور الوقت، ورسوخ 
التجربة لتشمل موادًا تعليمية أخرى في مجال اللغة اإلنجلي ية الصف 

اء للصف الهالث، رم األدب اإلنجلي ي للصف الرابع، الهالث، والفي ياء واألحي
واللغة الفرنسية للصف األول، فكان المعلم في األستديو يقوم بتدريت 
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لم يكن هنالك تفاعل بين هذا المعلم والمتعلمين . مادته أمام فصل افتراضي
إذ أن التلف يون كان يؤدي وظيفة التعليم في اتجاه واحد وذلك للقصور في 

إال أن هذا التفاعل يتم بين معلم الصف . المتطورة والموجودة اآلن األجه ة
في كل مدرسة مع طالبه، ويتم نقاش ما جاء في الدر  الذي تمت 
مشاهدته، وبين يدي كل طال  كتاب الصف الذي يحوي موضوس الدر ، 

 .فبهذا تصبل العملية تكافلية وشبه تفاعلية
 :من إيجابيات هذه التجربة

 .صر التشوي  لدى المتعلمينإدخال عن/ 9
 .اليرو  عن نم  الشرح التقليدي على السبورة/ 2
 .وفرة وسائل اإليضاح التي ربما ال تتوفر في المدار / 3
 .بسر الحاج  التقليدي مع فتل باب النقاش على مصرا يه/ 4

م وتوقفت بسب  عج  9111استمرت تجربة التلف يون التعليمي حتى عام 
. التعليم عن دفع التمويل الالزم الستمرار البرنامج وقد أورد أوزارة التربية و 

( م2111)د على دمحم شمو في هذا اليصوص في كتابه التعليم عن بعد 
 :اآلتي
لقد ذكر األستاذ دمحم عهمان أحمد الحا ، أن المسمول المالي في وزارة )

ن مرصودًا التربية قد اعتذر عن تمويل برامج التلف يون التعليمي، والتي كا
لها في العام المالي الساب ، النقطاس اليدمة، مبل  ستين ألف جنيه أي ما 

دوالر بحساب اليوم، وبالرغم من المحاوالت المتكررة  911.111يعادل 
والملحة من األطراف األخرى، المكملة للضلع الهالث المكون لعناصر 

اني، فقد باءت التجربة، وهما وزارة الهقافة واإلعالم، والمجلت البريط
 (.م2111العما  )جهودهما بالفشل وكانت تلك هي القاضية 
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 تجربة تقنية المعلومات فى الجامعة المفتوحة
امتدادًا لهورة التعليم العالي، وزيادًة في محتوى مواعينه بما ي ناِس  
الةروف االجتما ية واالقتصادية والعلمية لطالبي التعليم العالي، ورةبًة في 

لتعليم العالي من كافة القيود ال مانية والمكانية، كان البد من توفير تحرير ا
هذا النوس من التعليم المفتوح، ذلك للممي ات العديدة التي التتواف ر في غيره 
من ن ة م التعليم، وتكاماًل مع الدور الذي يقدمه التعليم الم بيم فقد أصدر 

 2م المواف  2112ل في أبري( 961)مجلت الوزراء الموقر قراره رقم 
رم تال ذلك إجازة . ها بإجازة مشروس جامعة السودان المفتوحة9123صفر 

من دورة ( 99)قانون الجامعة من ِقبل المجلت الوطني في جلسته رقم 
 .م 2111أبريل  21ها المواف  9125ربيع أول  1االنعقاد السابع بتاريأ 

تنةيمي للجامعة، الذي هذا وفي العام نفسه تمت إجازة مشروس الهيكل ال 
م، 2111جاء مطابقًا لكهير مما ورد في قانون الجامعة المجاز لسنة 

والذي يتكون من تسع إدارات وأمانات، رم بدأت الجامعة في استكمال 
بيكلها باستيعاب ما تحتاجه من القوى العاملة كم ًا ونوعًا، وبوضع الن ة م 

 .وظيفي األساسية واللوائل التي تحق  االستقرار ال
ونسبة للدور الذي أحدرته تقنية المعلومات في عمليات خ ن وحفر وبث 
ونشر المعلومات، بداًل من الوسائل التقليدية، فقد قطعت الجامعة شوطًا 
ببيرًا في تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة إلى الدارسين في أمابنهم 

يم متاحًا لمن يرغ  البعيدة دون التقيد بال مان أو المكان مما جعلت التعل
أينما كان في أي ج ء من أج اء السودان، وقد بدأت الجامعة في إستيدام 
 :          التقنيات الحديهة من حيث انتهى األخرون، ونذكر منها على سبيل المهال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 الهاتف المحمول -1
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يحتا  الدارسون في التعليم المفتوح، في كهير من األحيان، إلى مراجعة  
المشرف األباديمي، وهم في أمابن إقامتهم أو عملهم، فقد يتعذر عليهم 
االنتقال إلى مراب  التعليم عن بعد، ففي هذه الحالة يمكن أن يوظف 

المشرفين األباديميين والدارسين، في توجيه األسملة، االتصال الهاتفي بين 
واستببال التفسيرات وإصدار التوجيهات، التي تنص  في حل المشكالت، 
وتجاوز صعوبات التعلم، التي قد تطرأ أرناء عملية التعلم، وقد يستفيد 

 . الدارسون من هذه اليدمة فرادى أو جماعات
حة أرقام هاتاية مجانية، من بين خط  الجامعة المفتوحة، إتا    

للدارسين، حتى يمكنها أن ترتقي باالتصال والتواصل الم دو ، فيما بين 
ولقد طوعت جامعة . المؤسسة التعليمية، والمشرف األباديمي، والدار 

السودان المفتوحة هذه التقنية في خدمة أهدافها التعليمية عبر نةام 
، وهو اتفاق بين S M Sيرة لليدمة المشتركة يسمى بنةام الرسائل القص

بتجميع كل أرقام الدارسين الراغبين  Sudatelهيمة االتصاالت السودانية 
في اليدمة، وإرسال الرسائل الهامة والضرورية لهم بصورة فردية وعاجلة، 

أية توجيهات  -بداية العام الدراسى -الجداول -مهل موعد اإلمتحانات
ضيامة أعداد المنتسبين للجامعة مهمة وملحة، وهذه خدمة عةيمة نسبة ل

وتبعهرهم فى كل بقاس السودان، وأحيانًا كهيرة ال يجدي اإلعالن عبر 
يعد الهاتف المحمول . الصحف والراديو والتلفاز في توصيل الرسائل الهامة

حاسمًا فى مهل هذه الحاالت، إذ أنه يياط  صاحبه مباشرًة وفى زمن 
حمول في العملية التعليمية لتذليل يستيدم الهاتف الم         .قياسى

مناقشة الدارسين .  الصعوبات التي يواجهها الدارسون في المادة المقررة
 (. المقرر)لموضوعات معينة وتحليل مادة الكتاب الدراسي
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مناقشة المشكالت المتعلقة بالواجبات حديهة اإلعداد ومراجعة وتصحيل 
 .  إجابات الدارسين لمسائل معينة

وضيل مفابيم في بعض المقرارات والتعبيرات الرم ية وتقويم تحديد وت
 . الرسومات ومناقشة البيانات الموزعة على الدارسين

ادارة العملية التعليمية والشاهد فى ذلك، توصيل التقارير الشفهية عبر 
المكالمات الصوتية، وتأمين سير ناقل الوسائ  التعليمية واإلمتحانات، 

 .عبر المحمول  بالمتابعة المستمرة 
وتطبيقًا لما ذكرنا فقد قمنا وباستيدام الرسائل القصيرة، برفد المناط        

التعليمية بموجهات العملية التعليمية، والقرارات الصادر من اإلدارة، 
وتذكيرهم بمواقيت التسجيل، ومواقيت اإلشراف األباديمي، والواجبات 

اإلجرائية أرناء سير اإلمتحانات، الدراسية، واإلمتحانات، وتالفي األخطاء 
وفكان المحمول من ابهر وأسهل الوسائل إستيدامًا في تلك النشاطات 

 .الياصة بالعملية التعليمية
 :اإلنترنت -:رانياً 

لقاااد سااااهمت عااادة عوامااال فاااي تاااأخير دخاااول وبااادء خدماااة اإلنترنااات 
لاك بالسودان ، أولها الرقابة على بعض المواقع والصافحات، ولقاد  تطلا  ذ
إن . قيام بنية تحتية بمقدورها رقابة هذه المواقاع، وخصوصاًا اإلباحياة منهاا

البداية الحبيبية لعنترنت في السودان وتوافرها لعامة الناا  فاي الساودان، 
أشااتكى المشاتركون فااي بداياة اليدمااة ماان . م1997باان فااي منتصاف عااام 

 .انقطاعات متكررة وب ء في السرعة
بنية التحتية لشابكة اإلنترنات فاي الساودان مان نسبة لما الزم بناء ال 

صعوبات، فقد إنطبعت سلبًا، على البيام بالنشاطات واليدمات، التي قدمتها 
 :الجامعة فكانت في مجملها على النحو التالي
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  البريد اإللكتروني، فقد أمكن إرسال كل أنواس الرسائل المطلوبة، إلى
جاوز زمن اإلرسال سوى أي منطقة تعليمية في السودان، حيث ال يت
 .روان معدودة، مهما كان حجم هذه الرسائل

  توصيل اإلمتحانات وتبادل الملفات، التي تتمهل في التقارير
 .وموجهات العملية التعليمية

 تحميل المقررات الدراسية، في موقع الجامعة اإللكتروني. 
  اإلستفادة منها في خدمة الفيديو كونفرنت. 
  النةام اإللكتروني بتائج الطالب ت ويد قاعدة بيانات. 
  عرض النتائج على موقع الجامعة اإللكتروني. 
 

 :الشبكة المحلية  -2
هي الشبكة الداخلية أو المحلية، التاي ال تتعادى حادود المنةماة      

الواحدة، صممت ليدمة أفراد المؤسسة سواء كانوا في نفت المبنى، أو في 
علومااات داخاال نطاااق المؤسسااة، مااع الملفااات والم بلاادة أخاارى، ومشاااركة

معينة، ويشاار  تحت قيود اإلنترنت إمكانية االتصال بالشبكات الموسعة، مهل
. Local Area Network (LAN)إليهااا بشاابكات المنطقااة المحليااة 

وللشبكة المحلية معةم خصائ  اإلنترنات ولكان ال تتسام باأي عالقاات ماع 
داخلياااة باااين أفاااراد المنةماااة أطاااراف خارجياااة، وال تتعااادى حااادود العالقاااات ال

الواحدة وقد تم توظيفها فى تبادل الملفات االدارية والتعليمياة باين ( الشبكة)
 .االدارات
 
 :تجربة التعليم االلكتروني -3 
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تم تطبي  تجربة التعليم االلكتروني، بصورة ج ئية، على منطقة شرق    
م وبعد عامين من 2111 –م 2119النيل التعليمية منذ بداية العام الدراسي 

 :تطبيقها خرجت التجربة بالعديد من االيجابيات نذكر منها
 :أوالً 
وجود المقررات االلكترونية على موقع المنطقة في شبكة االنترنت ساهم  

بصورة كبيرة في حل اشكالية عدم توفر الكتاب الجامعي في الوقت 
 .المناس 

 
  :رانياً 

فر الكهير من الجهد والوقت للمشرفين تطبي  تجربة التعيينات االلكترونية و 
 .بالمنطقة التعليمية ، وكذلك الطالب

 :رالهاً 
توافر المعلومات المتعلقة بالجامعة على موقع المنطقة في الشبكة، ساهم  

بصورة كبيرة في حل إشكالية التواصل مع الجامعة بالنسبة للطالب 
 .والمشرفين
 .االنترنت بصورة كبيرةنشر رقافة التعامل مع الحاسوب و : رابعًا 
 

:الصعوبات التي واجهت التجربة  

رغم النجاحات الكبيرة التي صاحبت تطبي  التجربة بمنطقة شرق النيل    
التعليمية ، إال أنها تعرضت للعديد من الصعوبات التي أدت إلى ضعف 

:التجربة  نذكر منها ما يلي  
:أواًل   
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قررات الحاسوب وبالتالي عدم توفر معمل خاص بالساعات االشرافية لم 
.ضعف رقافة التعامل مع الحاسوب واالنترنت  

 رانيًا 
عدم وجود موظف مسمول عن متابعة تطبي  التجربة بالمنطقة ادى الى  

.ضعف التواصل بين ادارة المشورس وادارة المنطقة  
:رالهًا   
ضعف البنية التحتية بالمنطقة ادى الى تأخر تطبي  تجربة الفصول  

.ضية بها، مما يجعل تطبي  التجربة ناقصًا بصورة كبيرةاالفترا  
:رابعًا   
.دراسة مقرر مبادئ علوم الحاسوب في الفصول المتأخرة   

:خامسا  
.التيوف من تطبي  تجربة االمتحانات االلكترونية   
 

:سادسًا   
.ضعف تصميم مقررات البكالوريو  بصورتها الحالية   

 :المفتوحةراديو وتلف يون جامعة السودان  - 4

علي بس  التعليم  يعمل راديو و تلف يون جامعة السودان المفتوحة        
بانت بداية اإلذاعة في . المفتوح، وتوصيله لكل راغ  في أي موقع كان

م كموجة حرة محدودة، إلى أن تم تعميمها اتصبل عالمية بعد 2115العام 
ي  للبث أعقي ذلك التجه. إلحاقها القمر االصطناعي نايل سات 

وبذلك . التلف يوني، الذي يحتا  إلي جهد كبير، في إعداد المادة التعليمية
ستكون أول فضائية تعليم مفتوح، ذات مناهج منتةمة، ومتوافرة التعدد في 
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المصادر والبحوث، التي سترى النور عبر القمر اإلصطناعي عربسات، 
 .بإذن هللا وذلك في التاسع عشر من فبراير للعام ارني عشر وألفين

 :تم توظي  القناة لتقوم باآلتي  

  التعري  بمفهوم التعليم المفتوح. 
  توصيل المادة التعليمية للطالب في جميع أنحاء السودان. 
  تقديم برامج رقافية ومعلوماتية لتنمية المجتمع. 
  تسجيل )اإلعالن عن العمليات اإلجرائية للعملية التعليمية– 

 ..(.الأ –إمتحانات 

 

 :المكتبة اإللكترونية  -5

يمكن تعري  المكتبة بصفة عامة بأنها مجموعة من مصادر المعلومات 
و البيانات والمعرفة التي أ حسن اختيارها وتنةيمها و تحليلها، لتلبي 

ولفهمية الكبرى التي تتمتع   .حاجات الجمهور المستهدف من المعلومات
سعت أمانة المكتبات بجامعة  بها المكتبات في المؤسسات األباديمية، فقد
م ، سعيًا حهيهًا في سبيل 2113السودان المفتوحة منذ مطلع مار  عام 

تكوين مكتبة جامعية تالئم طبيعة العملية التعليمية التي تتم عن 
اهتمت إدارة الجامعة بإنشاء مكتبة جامعية تعليمية بحهية ترك  على  .بعد

لممي اته   ها المستهدف ، وذلكالشكل الرقمي في تقديم خدماتها لجمهور 
العديدة التي تناس  طبيعة الجامعة المفتوحة وسياستها في دعم التعلم 

وتتكامل هذه المكتبة مع المكتبات الجامعية . المفتوح والتعلم عن بعد
حينًا،   السودانية المبيمة ، باالستفادة من المصادرالتقليدية المتاحة بها

المعلومات العلمية الحديهة التي توجد في  ما ينقصها من مصادر وتوفير 
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الدوريات اإللكترونية حينًا  خر، ومن رم فقد اختارت أمانة المكتبات عددًا 
و قد . من قواعد البيانات و عرضتها على المتيصصين للتقويم النوعي

اليطوة بيطوة أخرى تتمهل في عملية التفاوض مع مالل قواعد  أ تبعت تلك
هم من أجل الحصول على أقل كلفة لالشترال في قواعد البيانات أو وكالئ

البيانات التي تم اختيارها من الفضاء الرقمي لتلبي حاجات جمهورها 
المستهدف من المعلومات وتتمهل خدماتها فى تحقي  اهداف الجامعة 

 :وهى

اإلسهام في تحقي  أهداف الجامعة بإتاحة مصادر التعلم لكل مجتمع 
 .الجامعة

اجات المستفيدين بتحقي  الوصول الواسع والسريع لمصادر تلبية احتي
 المعلومات العلمية الحديهة

توفير النصوص الكاملة والمستيلصات لماليين المقاالت التي تتواجد في 
 الدوريات العلمية وإتاحتها للباحهين والدارسين وطالب العلم 

  االلكترونيةتوفير إمكانية طباعة وتحميل وتصفل كافة المصادر والمراجع 
 .في ال مان والمكان المناسبين  التي توجد في المكتبة االلكترونية

اإلسهام في دعم برامج التعلم المفتوح والتعلم عن بعد من خالل توفير 
 (.تقليدية والكترونية)وإتاحة أجود المصادر المكتبية 

تيسير وصول المستفيدين للمصادر المكتبية بميتلف أشكالها بغض النةر 
 .عن أمكان وجودهم
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توري  تجربة الجامعة بجمع وتنةيم كل ما يكت  عن الجامعة أو يصدر 
 .عنها

 .اإلشتراف على محتويات موقع الجامعة

 .وضع سياسة ت ويد المكتبة ووضع مي انيتها

التنسي  مع مكتبات مؤسسات التعليم العالي السودانية بغرض الوصول إلى 
 .اإللكترونية والتقليدية إتفاق لمشاركة المصادر المكتبية

 .متابعة االشترال في قواعد البيانات وتقويمها كمًا وكيفاً 

 .متابعة إجراءات المصادر والمراجع المكتبية التقليدية التي يتم اختيارها

 .اإلعالم عن قواعد بيانات المكتبة االلكترونية بشتى السبل والطرق 

واإلرشاد القرائي ( Current Awareness)تقديم خدمة اإلحاطة الجارية 
 .لكل برامج وأقسام الجامعة

 .تقديم خدمة توصيل وتسليم المصادر المكتبية التقليدية للدارسين

بغرص تيسير استيدام المكتبات التقليدية ( تقليدية والكترونية)إعداد األدلة 
 .وااللكترونية

 .التعري  بيدمات المكتبة االلكترونية والترويج لها

من المستفيدين وإفادتهم بما ييسر ( Feedback)ية الراجعة متابعة التغذ
 .وصولهم لكافة المصادر المكتبية
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 :وسائ  أخرى  - 6

في بداية الجامعة أستيدمت أشرطة الكاسيت كوسي  مصاح  للكتاب 
المصمم تصميمًا تعليميًا، باإلضافة إلى الفيديو كاسيت، واألسطوانات 

صة في المناط  التعليمية التي تتوافر المدمجة، التي كانت تقدم بصفة خا
فيها خدمات الكهرباء، كما أستيدمت وسيلة الفيديو كونفرنت، والتي بدأت 
مع قيام الدراسات العليا بالجامعة، وكانت البداية بين منطقتي اليرطوم 

 .  والج يرة رم عممت على ببية المناط  الحقاً 

رورة التعليم :  بارة عن وفي اليتا تعتبر جامعة السودان المفتوحة، هي
العالي الهانية في السودان، فضاًل عن أنها قدمت عملية تعليمية متمي ة، 
تتمارل ورصيفاتها من الجامعات المفتوحة الممي ة في ألنحاء العالم 

 .الميتلفة
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 محاور في تكنولوجيا التعليم                
 

 المقدمة -

 مفهوم تكنولوجيا التعليم -

 تكنولوجيا التعليم وأسلوب التدريس -

 الوسائل التعليمية -

 نبذة تاريخية عن الوسائل التعليمية -

 تعرين الوسائل التعليمية -

 الوسائل التعليمية من منظور هسالمي -

 تقسيم الوسائل التعليمية -

 وتصنيفاتها الوسائل التعليمية انتاج -

 شروط الوسائل التعليمية -

 فوائد استخدام الوسائل التعليمية -

 مو وع للبحث -
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 :المقدمة

 

 ، .........نتطرق ع ي ي القارئ 
 

، تكنولوجيا التعليم، إلى بعض من محاور التالية صفحات الفي 
نك من فهم كل ما جاء فيه من  بشيء من العرض السهل، الذي يمك 

قات،  ملين أن يكون لك مقودًا ودلياًل، يصل بك إلى ما معلومات، وتطبي
، التي تكنولوجيا التعليمومهارات، في مجال  تتطلع إليه من معارف،

أصبحت أساسًا لعدرال العلمي المرغوب، في عصر أصبل تطبي  المعلومة 
فيه رروة، تتمي  بها األمم عن غيرها، في مضمار السباق نحو الترقي 

 .واإلبداس
 

 
 ،...........ل ع ي ي القارئ نأم
 
أن تتقيد بكل ما جاء فيه من  راء، وأفكار، كما نأمل أن تقوم  

باإلجابة عن األسملة والعبارات الواردة فيه، ألنها سوف تعمل على 
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مساعدتك في توسيع رقعة التعلم لديك، وتعمل في نفت الوقت على صقل 
الكتاب صديقًا ومرافقًا لك  قدراتك العلمية والعملية، كما نأمل أن تجعل هذا

  .في حلك وترحالك
 
 
 

 
 الفصـــل األول                              

 

 تكنولـوجـيا التـعليم

 
 :مفهوم تكنولوجيا التعليم

 

ترمااي تكنولوجيااا التعلاايم إلااى الطريقااة المنهجيااة، التااي تنااتةم خطااوات 
لسااالوكية معيناااة مقصاااودة   ومتكاملاااة، مااان أجااال الوصاااول إلاااى األهاااداف ا

الميطاا  لهااا مساابقًا، فااي أي عمليااة تعليميااة تستصااح  معينااات تعليميااة 
، تشااتمل علااى مااواد، أو أدوات، أو أجهاا ة، أو أي مواقاا  تعليميااة (وسددائل)

 .متوافرة في بيمة التعليم
 

 Systematic)علياااه فاااإن التكنولوجياااا تعتماااد األسااالوب النةاااامي 

Approach ) عملياة تربوياة مقصاودة، في عملية التيطاي  والترتيا ، ألي
 :حيث تتبع اليطوات التالية

  In – PUTتحديد المدخالت                               - 
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  processesمواصفات العمليات                              -
 Out – PUTالحصول على الميرجات                    - 
  Feed Back     التقويم المستمر بالتغذية الراجعة         - 

 
 :نيل  إلى أن المفهوم الحديث لتكنولوجيا التعليم، ين  على أنه

العلم الذي يعمل على تطبيق المعرفة في المسائل التعليمية، بطريقدة ) 

منظمددة ومقصددودة، تلددك التددي تعنددي المهددارة التطبيقيددة فددي مهمددة التدددريس، 

 (.لمتلقيوالتي تعنى بتوصيل المادة التعليمية في سهولة ويسر ل
إلى قسميمن حس  ما جاء في اللغة (  تكنولوجيا: )يمكننا تقسيم مصطلل 

 :التي تتكون من كلمتي( (Technologyالالتينية                      
                Techno    مهدددددددددددددددددددددددددارة:             وتعناااااااااااااااااااااااااي                                           .

  

            Logy     تدريب:                  تعنيو . 
التددريب )، أو (المهدارة فدي التددريس)وبذلك يصبل المعنى العام لهاا 

حيااث تاارتب  المهااارات بالمعرفااة، والتااي تعتباار أهاام روافااد الااتعلم ( المهدداري
 .الفعال 

تكنولوجيدا )ومصاطلل ( تكنولوجيدا)هنالك تعريفات ميتلفاة لمصاطلل 

عرفااة فااي عمليتااي التعلاايم والااتعلم، ارتباطااًا ، الااذي ارتبطاات فيااه الم(التعلدديم
وريقًا بالتقنياة والمعادات، والماواد، واألجها ة واساتيداماتها الميتلفاة، حسا  
المواقاا  التعليميااة اإلنسااانية المتعااددة، وفيمااا يلااي نااورد بعضااًا ماان هااذه 

 : التعريفات لنيبة من علماء التربية
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 م1964لميسرين    - 
المعددددات فدددي تقدددديم المدددواد التعليميدددة  اسدددتخدام: هدددي عبدددارة عدددن)   

 (.للطلبة

 :وقد يعني أيضا  حسب رأيه بأنها

تطبيدددق المبددداديء العلميدددة، الخاصدددة بنظريدددات التعلددديم لتحسددددين )  

 (.التعلم
هذا التعري  ييتصر األمار فاي اساتيدام المعادات، والتاي تعتبار جا ءًا 

لوجيااااا ليساااات يساااايرًا ماااان الوسااااائ  التكنولوجيااااة المتعااااددة، كمااااا أن التكنو 
فحسا ، إنماا يتعلا  األمار بكافاة النشااطات التاي ( معادات)إستيدام وسائل 

 .تشملها العملية التعليمية
 
 م1978فيصل الفارس   -

أصبح مفهوم تكنولوجيا التعلديم يعندي تلدك العمليدة المتكاملدة التدي )   

 (.تشمل جميع عناصر عملية التعليم والتعلم تخطيطا  وتنفيذا  وتقويما  
التعريااا  أبهااار شااامولية، إال أناااه لااام يتطااارق الاااى الوساااائل التعليمياااة     

بيصوصية واضحة، لتحديد دورها التعليمي الممي ، انما وردت ضامنًا تحات 
 .مسميات التيطي  والتنفيذ والتي ت ركت لفطنة القاريء

 
 م1978العابد     - 

إن تكنولوجيدددا التربيدددة، مصدددطلح يشدددمل جميدددع ميدددادين التربيدددة )   

مختلفة، وهي منهج نظامي، أو طريقة منهجية، من تخطيط وتنفيدذ وتقدويم ال

 (.كامل، للعملية التعليمية، في ضوء أهداف محددة
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يتضل مما جاء في هذا التعريا ، أناه خااص بالتربياة، وقاد تام فصال 
، كمااا (العملياة التعليمياة)مصاطلل التعلايم عناه، لكناه يارد ضامنًا فاي  باارة 

ضااحة لمساامى الوسااائل التعليميااة، أو مااا ياادلل علااى أنااه ال توجااد إشااارة وا
وعلياه فقاد (. منهج نةامي)أهميتها إال ما قد يستيلصه القاريء من  بارة 

 .تجاهل التعري  أهم محاور التكنولوجيا أال وهو الوسائل التعليمية
 
 م1987الطبجي . د  -

قدام األول تكنولوجيا التعليم تعني أكثر مدن اسدتخدام اآلالت، فهدي فدي الم)    

طريقددة فددي التفكيددر، فضددال  عددن أنهددا مددنهج فددي العمددل، وأسددلوب فددي حددل 

المشددكالت، يعتمددد فددي ذلددك علددى اتبدداع مخطددط منهجددي، أو أسددلوب النظددام 

لتحقيددق أهدافدده، ويتكددون هددذا المخطددط المتكامددل مددن عناصددر كثيددرة تتددداخل 

 (.وتتفاعل معا ، بقصد تحقيق أهداف تربوية محددة
باااالتفكير، الاااذي ( اآلالت)يدام الوساااائل التعليميااة رباا  التعريااا  إساات

يعتبر أهام عنصار مان عناصار نجااح التيطاي ، والتنفياذ، للعملياة التعليمياة 
الناجحة، المؤدي الى بلوغ األهاداف التربوياة والتعليمياة علاى ضاوء أسالوب 

 .النةام التعليمي المعلن
 
 كارلتون   -

لدة فدي تقدديم المعلومدات والخبدرات هي العلم الدذي يسدتخدم التقنيدة الفعا)    

السمعية والبصرية، والمعلومات التخصصية األخرى التي تستخدم على نحو 

 .( واسع في التعليم
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من المالحر أن هذا التعري  يهتم باليبرات السمعية والبصارية فقا ، 
بينما لم يتعارض ليبارات الحاوا  األخارى، التاي لهاا ارتباا  وريا  بالوساائل 

إال أن التعرياا  جاااء ميتصااارًا . هميااة كبياارة فااي عمليااة الااتعلمالتعليميااة وأ
 .وأبهر شمولية من التعريفات السابقة

 
 هوكريدج- 

إن التكنولوجيدددددا وحددددددها تعندددددي المدددددواد واألدوات واألسددددداليب )     

والتقنيات، وان تكنولوجيا التعليم تشمل كدل مدا فدي التعلديم تقريبدا  مدن تطدور 

ووضددع جددداول الفصددول باسددتخدام الحاسددب  المندداهج الددى أسدداليب التعلدديم

 .(اآللي
هذا التعري  يعول على الحاسا  اآللاي كهيارًا، بال يجعال مناه الوساي  
التعليمي األوحد، في وقات تعاددت فياه الوساائ  والوساائل، التاي لهاا دورهاا 

إال أن التعريا  شامل . التعليمي البارز، بحس  البيماات الميتلفاة للمتعلماين
 . تعليمية األخرى كافةجوان  العملية ال

 
 
 كالرك- 

إن المعنددددى الحقيقددددي لتكنولوجيددددا التعلدددديم هددددو االسددددتفادة مددددن )     

 .(المخترعات والصناعات الحديثة في مجال التعليم
يعتبااار التعريااا  شااااماًل، حياااث أناااه شااامل اساااتيدام جمياااع الوساااائ  
الحديهااة، فااي التعلاايم، ماان غيااار تحديااد، يعنااي ذلااك أن اإلسااتيدام تحتماااه 
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روف العملياااة التعليمياااة وخصائصاااها، إال أناااه أهمااال الجانااا  المعرفاااي، ظااا
 .واألسالي ، وبلوغ األهداف، بطريقة أبهر وضوحاً 

 
 عبد العلم الفرجاني. د- 

هددي العلددم الددذي يهددتم بتحسددين األداء والممارسددة والصددياغة أثندداء ) 

 (.التطبيق العملي

ئل التعليمياااة ياااتم التطبيااا  العملاااي عاااادة باساااتيدام الوساااائ  والوساااا
المتنوعة، حس  الحاجة إليها في تنفيذ متطلبات العملية التعليمية بالطريقة 

 .المهلى، فيصبل التعري  بذلك ابهر شموالً 
 غالبرت  - 

التطبيق النظامي للمعرفة العلمية، أو أي معرفة أخرى ألجدل تحقيدق )  

 (.مهام عملية
اري، عاان طرياا  التطبياا  ياارب  التعرياا  الجاناا  المعرفااي بالجاناا  المهاا    

 .العملي المنةم، ذلك الذي تستيدم  فيه الوسائل التعليمية
 
 أحمد حامد منصور. د- 
 (.علم تطبيق المعرفة في األغراض العملية بطريقة منظمة) 

 .غالبرتلم يير  التعري  عن إطار تعري  
 :  وتعري   خر له         

المستخدمة، فدي نظدام تعليمدي  جميع الطرق واألدوات والمواد والتنظيمات) 

معين، بغرض تحقيق أهداف تعليمية محددة من قبل، كما تهدف إلى تطدويره 

 (.ورفع فاعليته



 

995 
 

 .تعري  وافي وشامل لما يتطلبه المصطلل
 شارلز هوبان- 
 : هي تنظيم متكامل يشمل)

 .اإلنسان

 .اآللة

 .األفكار

 .األساليب

 .اإلدارة

 .(دبحيث تعمل جميعا  داخل إطار واح

 
اإلنسددددددددددددددددددددان                       اآللددددددددددددددددددددة                   األفكددددددددددددددددددددار                    

      األساليب                    اإلدارة
MAN        MACHINE             IDEAS       

PROCED-     MANAGE-    

                                                                        
URES           MENT 

 
يعتباار التعرياا  تعريفااًا شاااماًل، فيمااا تضاامنه ماان عناصاار أساسااية، 

 .تعطي معنًى وافيًا منةمًا، لما تعنيه تكنولوجيا التعليم
فاإلنسان هو أصل الحياة، وتنمية الطاقات البشرية للفرد واستهمارها، 

. ة التربوياة إلاى تحبيقهااهي واحادة مان أهام األهاداف التاي تساعى المؤسسا
وتؤكد التكنولوجيا دور اإلنسان سواء أبانت في موق  الباحث عن المعرفة 

 . أوالمستقبل لها، أو مقدمًا وناشرًا لها
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أما اآللة فتعمل فاي خدماة اإلنساان، فهاي تعتبار امتادادًا لقدرتاه علاى 
كماا أنهاا فهي تقوم بكهيرمن األدوار التي يقوم بها اإلنسان، . تحقي  غاياته

 .صارت تؤدي هذه الوظائف بصورة أسرس وأدق
إن اآللااة ال تعماال فااي فااراغ، فكااان ال بااد ماان أفكااار و راء تنقلهااا، أو   

 .معلومات تنشرها، أو أهداف يسعى اإلنسان لبلوغها
فاإلنسان، واآللة، واألفكار، يجا  أن تتبعهاا أساالي  متنوعاة، يتبعهاا 

تحتااا  إلااى التبااديل والتغيياار والتطااوير  اإلنسااان، أو تعماال بهااا اآلالت التااي
ويعتباار اسااتمرار تطااوير . والصاايانة، حتااى نضاامن مسااتوى عااالي ماان األداء

 .هذه األسالي  ب يادة سرعة تغييرها وتعديلها، من أهم ممي ات التكنولوجيا
فااإلدارة لام تعااد . أماا اإلدارة فادورها فاي تكنولوجياا التعلايم عةايم األهمياة   

رة الشيصااااية فقاااا ، أو علااااى مجاااارد إعطاااااء األواماااار قاصاااارة علااااى القااااد
. والتوجيهااات، أو كتابااة النشاارات والتقااارير، ولكنهااا أعاام ماان ذلااك وأشاامل

 :فمهمة اإلدارة تتلي  في
 .دراسة جميع العوامل التي تدخل في هذا اإلطار المنهجي- 
 .ابتكار األسالي  واألنةمة التي تحكم سير العمل- 
 
 ري ؟ماذا يعني لك هذا التع 

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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..........................................................................
.............................................. 

 
 

 م1978محاسن رضا - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    عملية اإلستفادة مدن المعرفدة العلميدة، وطدرق البحدث العلمدي، فدي تخطديط ) 

انفددراد، وككددل متكامددل،  وتقددويم وحدددات النظددام التربددوي، كددل علددىوتنفيددذ 

بعالقاتده المتشددابكة، بغدرض تحقيددق سدلوك معددين فدي المددتعلم، مسدتعينة فددي 

 .(ذلك بكل من اإلنسان واآللة

 
الوساااائ  والوساااائل التعليمياااة بكافاااة ( اآللاااة)يقصاااد التعريااا  بكلماااة

يعتباار التعرياا  أبهاار شاامولية بإدراجااه لاادور الفاارد واآللااة والطاارق . أنواعهااا
 .والبحث العلمي 

 
يالحر في معةام المفاابيم والتعريفاات التاي تطرقناا اليهاا، أن هنالاك       

اختالفات بائنة فيما بينها، فهي ال تتف  على تعري  محدد وموحد، إال أنها 
تلتقاااي فاااي أن تكنولوجياااا التعلااايم تعتماااد عملياااة التطبيااا  للماااواد واألدوات 

 .والمعرفة لتحقي  األهداف التعليمية
 
 م2111عبيد  ماجدة السيد- 
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توصااالت الاااى تعريااا  شاااامل، يجماااع معةااام اآلراء التاااي وردت، فاااي 
تعرياا  مفهااوم التكنولوجيااا، وتكنولوجيااا التعلاايم علااى وجااه اليصااوص، فااي 

 :الن  التالي
هددددي جميددددع الطددددرق واألدوات والمددددواد واألجهددددزة والتنظيمدددددات، ) 

، المستخدمة في نظدام تعليمدي معدين، بغدرض تحقيدق أهدداف تعليميدة محدددة

 .(كما تهدف الى تطوير ورفع مستوى فاعلية التعليم

 
، فاي كال التعريا ، (الطرق)بداًل عن ( األساليب)لو تم استيدم كلمة 

إذ أن األسلوب يعتبر أبهر إبداعًا ومرونة، ويحتمل التغيير . لكان ذلك أفضل
 . حس  مقامات العملية التعليمية

ء لمصااطلل التكنولوجيااا، نيلاا  ممااا ذكرنااا ماان مفااابيم وتعريفااات و را    
 :وتكنولوجيا التعليم،  وتكنولوجيا التربية خاصة، الى المؤشرات التالية

إن تكنولوجيا التربية معنية بصناعة اإلنسان، المتعلم الاواعي الفاعال - 
 . والمتفاعل مع الحياة

إن تكنولوجيا التعليم في المقام األول، تعني طريقة في التاوفير فضااًل - 
نهج في العمل، وأسلوب في حل المشكالت، يعتمد في ذلاك علاى عن أنها م

 .اتباس ميط  منهجي، أو أسلوب النةام  لتحقي  أهدافه
. إن تكنولوجياا التعلايم معنياة بتحسااين وتطاوير عملياة التعلايم والااتعلم- 

وهي تشمل كل النشاطات التعليمية من منها ، وتحسين ظاروف المعلماين، 
والعماال علااى تنميااة قاادرات المعلمااين والمتعلمااين، وتطااوير أسااالي  التعلاايم، 

 .ودفعهم للتفاعل مع العملية التعليمية



 

999 
 

إن الوسائل التعليمية ما هي إال ممارسات فكرية وعملية، تهدف في  - 
المقااام األول إلااى تحسااين عمليااة التاادريت، وزيااادة كفاااءة المعلمااين بترقيااة 

علم، ومسااعدتة فاي زياادة أدائهم، مع العمل على توفير الوقات والجهاد للمات
 .قدراته على الفهم واإلدرال السليم

 
وماااذا يعنااي (. Technology( )تكنولوجيااا)وضاال ماان أياان جاااءت تساامية 

 هذا المصطلل؟

..........................................................................
..........................................................................

.............................. 
المساتيدمة فاي حيااة ( الوساائل)عدد بعض أنواس وسائ  التكنولوجيا - 

 .اإلنسان، وكي  أررت على مجريات حياته في أطوارها الميتلفة
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................

............................................. 

، التاي ادلااى (تكنولوجياا التعلاايم)أذكار بعضااً ماان التعريفاات لمصااطلل - 
 .ء تربويون، ممن لم يرد ذكرهم مع من ذكرنا سابقاً بها علما

..........................................................................

..........................................................................
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..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

 . 
 

 :م وأسلوب التدريستكنولوجيا التعلي

لم تعد مهمة المعلم قاصرة على الشارح، واإللقااء، والتلقاين، كماا هاو 
معمول به في الطريقة التقليدية في التدريت، والتي تجاوزها ال من، السايما 
ونحن في عصر تملؤه وتسود فياه وساائ  التكنولوجياا الحديهاة، كال أوساا  

تعقيدًا، وذلك بما أملته ضارورة التعليم ومرافمه، فأصبحت مهمة المعلم أبهر 
العصاار فااي أن يقااوم بعمليااات التيطااي  اإلسااتراتيجي للاادر ، بشاارابة كاملااة 
باااين أساااالي  التعلااايم الميتلفاااة والوساااائل التعليمياااة، جنباااًا إلاااى جنااا  ماااع 

إعااداد : العناصاار األخاارى التااي تااؤرر فااي مجريااات العمليااة التعليميااة، مهاال
ن عليهااا، ومااا إلااى ذلااك ماان العناصاار الفصااول للدراسااة، وتوزيااع المتعلمااي

 .األخرى، في سبيل بلوغ األهداف المعلنة
 : تشتمل هذه اإلستراتيجية على أربعة عمليات رئيسة يقوم بها المعلم وهي

 .تحديد أهداف الدر - 
 .التقدير المبدئي لمستوى المتعلم اآلني- 
 .رسم اليطوات التي يج  على المعلم إتباعها في التدريت- 
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قاااويم جمياااع عناصااار اإلساااتراتيجية لمعرفاااة مااادى بلاااوغ المتعلماااين ت- 
 .ألهداف الدر 

 
 
 

 رسم توضيحي لعناصر خطة التدريس

 
ضااع خطااة در  معااين فااي الصااف الهاااني الهااانوي، مسااتعيناً بمااا جاااء فااي 

 .عناصر اليطة المشار إليها والكتاب المدرسى
..........................................................................

 ................
..........................................................................

 .............
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

............................................................ 
 
 

 التقييم التدريس التقدير المبدئي تحديد األهداف
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 الفصـــل الثــــــاني                        

 

 الوسائل التعليمية                           

     
الوسااائل التعليميااة هااي ماان بااين التقنيااات والمااواد واألدوات واألجهاا ة 
المسااتيدمة فااي عمليااات التعلاايم والااتعلم، والتااي سااادها التطااور ماان حببااة 

لفاعل في نقل المعارف من ألخرى ببيادة اإلنسان، وهي التي قامت بالدور ا
 .المعلم للمتعلمين بكفاءة وسهولة ويسر
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 : نتعرض فيما يلي إلى الوسائل التعليمية بشيء من التفصيل

 
 : عن الوسائل التعليمية نبذة تاريخية

تمتد جذور التعرف على الوساائل التعليمياة، إلاى عهاود قديماة، فهاي 
طرياا  الصاادفة، راام انتقلاات تباادأ منااذ بدايااة اليلاا ، فقااد تعلاام اإلنسااان عاان 

معارفه عن طري  التقليد والمحاباة لمن حوله من البشار، بماا يشااهده مان 
راام انتقاال  إلااى . أحااداث يقااوم بهااا الاابعض نتيجااة ممارسااات حياتيااة معينااة

التجربة، بعد أن نمت مهاراته، وتوسعت خبراته، وازدادت معارفه، فاي سابيل 
 .بلوغ أهدافه

ر الوقت، الرةبة في تيليد نشااطاته، التاي تولدت لدى اإلنسان، بمرو 
يعتبرها امتدادًا لحياته بعد مماته، فدلف إلى تسجيل أفكااره، وتصاوير بعاض  
من نشااطاته، فاي المواقاع اآلمناه، مهال الكهاوف واألغاوار، كاي يضامن لهاا 
الديموماة واليلاود، باعتبارهاا وساائل حفاار ونقال للمعاارف لفجياال القادمااة، 

األرار فاي الحقا  التاي تلات ذلاك، مماا أمكان البشارية مان وكان لذلك أعةم 
 . التعرف علي البعض من أنما  الحياة الميتلفة التي سادت في ذلك الوقت

، أدوات لنقااال (التسدددجيالت والصدددور)إعتماااد اإلنساااان تلاااك الوساااائل 
وقااد دلاات علااى ذلااك اآلرااار التاريييااة التااي خلفهااا . المعرفااة إلااى اآلخاارين
ة وأخاارى، عاان طرياا  تلااك الصااور والرمااوز المشااار اإلنسااان مااا بااين حبباا

إليها، من قبال ابتشااف اللغاة المنطوقاة والمكتوباة، فقاد كاان اإلنساان ينقال 
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معلوماتااه ومعارفااه، عاان طرياا  األصااوات والهمهمااات لغيااره ماان األفااراد، راام 
 .قاده ابتشاف اللغة، إلى التفاعل واإلنصهار في مجتمعه بطريقة أوسع

إشعال النيران، التي كانت لهاا داللاة عناد الجانت ظهر قرس الطبول، و 
البشري، منها الدعوة إلى الحرب، أو اإلجتماس، أو التنبياه إلاى وقاوس هجاوم 

أشارت الحضاارات القديماة التاي مارت بهاا الشاعوب مناذ القادم . أو غير ذلك
إلى أهمية وسايلة اللغاة فاي التواصال، كماا يشااهد فاي الحضاارة الفرعونياة، 

 .والفينيبية، والفارسية، واليونانية، وغيرها من الحضاراتوالبابلية، 
فاااي وادي النيااال عااااش قااادماء المصاااريين فاااي ظااال حضاااارة متميااا ة، 
استطاعت أن تيلد الحياة بما تركته من مدن ومعابد وأنةمة حيااة ميتلفاة، 
بالنةام ال راعي ونةام الري، كما أنها عمدت لتيليد الاروح متماهاًل ذلاك فاي 

مقابر المنتشرة في داخل اهرامات الجي ة، التاي ال زالات باقياة مناذ المعابد وال
وفي ظل هذه الحضارة بدأت أول محاولة للكتابة . انشائها قبل  الف السنين

، التي اتيذت الصاور أداة فاي التعبيار عان معااني الكلماات، (الهيروغلوفية)
 (.الكتابة بالصور)وهو ما يعرف ب 
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 قبل الكتابة التعبير بالرسم مرحلة ما

 

 
 

 الكتابة الهيروغلوفية 

 
، التااي قاماات (السااومرية)ماان الحضااارات التااي سااادت قااديمًا الحضااارة 

وهام . عندما قطن السومريون في بالد الرافدين، على ضافاف دجلاة والفارات
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وهاي  باارة عان ( المسامارية)من قام بااختراس الكتاباة التاي عرفات بالكتاباة 
، (الطاين)ا يطبعونهاا علاى الاواح مان اآلجار رموز على شكل مساامير، كاانو 

الكتابااة )للتاادليل علااى معاااني الكلمااات المقصااودة، وهااي مااا عرفاات أخياارًا ب 
 .(بالرم 
، التاي نتجات (الحضاارة الفينيبياة)ومن الحضاارات التاي نشاأت قاديمًا  

عاان ماايالد شااع  كااان لااه الفضاال فااي إرساااء قواعااد حضااارة مجياادة، هاام 
لهم الدور الكبير في ابتشاف، ووضع أول حاروف  الذين كان( الفينيقيون )

 .لفبجدية، التي قادت العالم الى اختراس الكتابة الفعلية
 

 
 الحروف الفينيقية

 
مااع إبتشاااف الكتابااة باادأ التاااريأ الماادون، الااذي فااتل سااجل الحضااارة  

اإلنساااانية، حياااث كاااان المنطلاااا  األول واألساااا  لعملياااة التعلااايم والااااتعلم 
تي سارت في طري  التطور والترقي حتاى وصالنا الاى ماا نحان النةامية، وال
 .عليه اليوم
من هنا وعبر هذه المسايرة الطويلاة للممارساات الحضاارية الميتلفاة،  

يتبين لنا أن الوسائل التعليمية كانت بمهابة المصدر والمعين األول، لعملياة 
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اة البشار والتاي أصابل أمار تطويرهاا يتعلا  بتطاوير حيا. التعلم لدى اإلنساان
 .التي تقودهم إلى الرفابية والحياة السهلة

تطورت الوسائل التعليمية، إلى أن أصبحت ج ءًا ال يتج ء مان الماادة  
التعليمية واألسلوب التعليمي، حتى أنها أصابحت محاورًا أساسايًا فاي عملياة 

 .التعليم والتعلم
ونتيجااة نتيجااة للتطااورات الهائلااة فااي النةريااات التربويااة والتعليميااة،  

للاا خم المعرفااي المتواصاال، ونتيجااة للممارسااات العمليااة فااي مجااال الحياااة 
الميتلفة، ومنها مجال التعليم، فقد كان دخول الوساائل فاي تنفياذ العملياات 
التعليميااة والتعلميااة، أماارًا حتميااًا، حيااث أصاابحت فااي وحاادة واحاادة متكاملااة، 

 .بي  والتقويم والنتائججنبًا إلى جن  مع المادة التعليمية واألسلوب والتط
  
 
وضاال الممارسااات التااي تتضاامن اسااتيدام الوسااائل التعليميااة لاادى  - 1

 .بعض الحضارات
 .رت  الحضارات المذكورة حس  أسبقيتها في الوجود - 2
تطاااااااااااااااااااااااااورت الوساااااااااااااااااااااااااائل التعليمياااااااااااااااااااااااااة نتيجاااااااااااااااااااااااااة ل  - 3

……………..........…………………… 
وضاااااااااااال أياااااااااااان؟ وكياااااااااااا ؟ باااااااااااادأت أول أبجديااااااااااااة عربيااااااااااااة؟  - 4

…….......……........……… 
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 :مفهوم الوسائل التعليمية
باناااات الوسااااائل التعليميااااة فااااي البدايااااة محساااانات ومعينااااات يمكاااان  

اإلسااتغناء عنهااا أو اسااتيدامها حساا  راليااة المعلاام، حتااى أن الاابعض كااان 
يعتبرها مسالة ومضيعة لوقات المعلام والطالا ، وماع مارور الوقات أصابحت 

مياااة، واألسااالوب المتباااع فاااي تقاااديم الماااادة جااا ءًا ال يتجااا أ مااان الماااادة التعلي
 .للطالب، حتى أنها أصبحت محورًا أساسيًا لعملية التعليم والتعلم

 
 :تعري 
 :الوسيلة التعليمية هي 

تقنيددة أوأداة أو مددادة أو جهدداز يسددتخدمه الطالددب فددي عمليددة الددتعلم، )         

ارف واكتسددداب الخبدددرات، وادراك المبددداديء، وتطدددوير مدددا يكتسدددب مدددن معددد

بنجدداح، ويسددتخدمه المعلددم فددي الوصددول لطالبدده، بددأنجع األسدداليب، وأحددد  

 (.الطرق، الى الحقيقة العلمية المستهدفة بسرعة وبأقل كلفة

 

 :الوسائل التعليمية من منظور إسالمي

لنا في القر ن الكريم الكهير من اآليات التي تدلل على أهمية الوساائل 
عليه الساالم  –ال الحصر قصة إبني  دم  التعليمية، منها على سبيل المهال

، مماا قابيدلعندما تقبال القرباان مان هابيال ولام يتقبال مان  قابيل وهابيل، –
عان التصارف فاي جهاة أخياه،  قابيلدفع قابيل لقتل هابيل، وبعد ذلك عج   

فأرسل هللا سبحانه وتعالى الغراب، ليقوم بقتل غراب  خر ويدفنه في التراب، 
 . عرف قابيل كي  يواري سوءة أخيهومن هذا المشهد 
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فَبَعََث ّللّاُ ُغَرابا  يَْبَحُث فِي األَْرِض ِليُِريَهُ َكْيَف يَُواِري َسْوءةَ أَِخيدِه قَداَل }

يَا َوْيلَتَا أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمثَْل َهدـذَا اْلغُدَراِب فَدأَُواِرَي َسدْوءةَ أَِخدي فَأَْصدبََح ِمدَن 

  31المائدة{النَّاِدِمينَ 
تعد هذه الحادرة من أوائل الوسائل، التي تعلام فيهاا اإلنساان كيا  يتصارف 
من خالل المشااهدة البتسااب اليبارة المباشارة، وهكاذا تعلام اإلنساان الكهيار 
ماان الحاارف، وماان المهاان عاان طرياا  اليباارة المباشاارة، كالفالحااة، والرعااي، 

 .وتدبير المن ل، والصناعة، والكهير من الحرف اليدوية
إلى ميقات رباه فأعطااه األلاواح  -عليه السالم  – سيدنا موسىذه  

 :التي تحوي المواعر لقومه، إذ قال هللا تعالى في ذلك
ْوِعَظة  َوتَْفِصيال  لُِّكّلِ َشْيٍء فَُخْذَها } َوَكتَْبنَا لَهُ فِي األَْلَواحِ ِمن ُكّلِ َشْيٍء مَّ

ٍة َوأُْمْر قَْوَمَك يَأُْخذُواْ بِأَْحسَ   .145األعراف{ نَِها َسأُِريُكْم َداَر اْلفَاِسِقينَ بِقُوَّ
 .تعتبر هذه األلواح أحد الوسائل التعليمية

 – سديدنا عيسدىنالحر في مشهد  خر من سورة المائدة عنادما دعاا  
ربااه، ليناا ل علااى قومااه مائاادة ماان السااماء تكااون حجااة لااه  –عليااه السااالم 

وقادرة هللا سابحانه وتعاالى،  على قومه، وما المائدة إال وسايلة تهبات نبوتاه،
فكاناات المائاادة هااذه مشااهدًا . الااذي إذا أراد شاايمًا إنمااا يقااول لااه كاان فيكااون 

 :قال تعالى في ذلك. حبيبيًا واقعيًا على مرأى من القوم
َن السََّماِء تَُكوُن لَنَا } قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم اللَُّهمَّ َربَّنَا أَنِزْل َعلَْينَا َمآئَِدة  ّمِ

اِزقِيَن  نَك َواْرُزْقنَا َوأَنَت َخْيُر الرَّ ِلنَا َوآِخِرنَا َوآيَة  ّمِ َوَّ  114المائدة{ِعيدا  أّلِ
، صاالوات هللا وسااالمه عليااه، فقااد رسددولنا الكددريم دمحم بددن عبددد هأمااا 

نقل النا  من  بادة األصنام إلى  بادة الياال  الاديان، مان خاالل وسايلة 
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وهاام يشاااهدون ويقلاادون، وقااد قااال صاالى هللا الصااالة، فكااان يصاالي أمااامهم 
 :عليه وسلم
 (.صلوا كما رأيتموني أصلي) 
 :وقوله 

 (.خذوا عني مناسككم) 
 :وفي اآلية 

 { َ َ إِنَّ ّللاَّ ُسوُل فَُخذُوهُ َوَمدا نََهداُكْم َعْندهُ فَدانتَُهوا َواتَّقُدوا ّللاَّ َوَما آتَاُكُم الرَّ

 .7الحشر{َشِديُد اْلِعقَاِب 

 
 
 
هات عددًا من اآليات القر نية الكريمة التاي تشاير فاي مضامونها إلاى - 1

استيدام حاي مشاهود للوساائل التعليمياة، مان غيار ماا ذكرناا، رام اشارح ماا 
 .ورد فيها

..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
............................................. 

هات عددًا من األحادياث النبوياة الشاريفة، التاي توضال اساتيدام  .2
ر مااا الرسااول الكااريم للوسااائل التعليميااة أمااام الصااحابة، ماان غياا

 .ذكرنا، ووضل الفائدة الملموسة من ذلك
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......................................................................

......................................................................

......................................................................
................................................ 

علماااء المساالمين بتجااارب لتقرياا  مفااابيمهم للنااا  أو  قددام بعدد 
 :لطالبهم، كوسائل تعليمية إيضاحية، أمهال

 (:1139-965) الحسن بن الهيثمالعالم  
هو عالم بصريات مشهور، اساتيدم الطريقاة العلمياة اإلساتقرائية     

، فاي توضايل عملياة اإلنكساار الضاوئي، عان فاي البياا  والمشااهدة
 .طري  التجربة والمشاهدة الحبيبية

 
 .وضل ما قام به الحسن بن الهيهم 

..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................

............................................. 
 

 (:م1166-1199) اإلدريسيوأيضًا العالم 
الااذي قااام برساام خريطااة العااالم موضااحًا فيهااا مواقااع دول العااالم علااى 

 .الكرة األرضية، في اليابسة والبحر
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ؤالءالعلماء لاي  من علمااء المسالمين، الاذين تمكناوا مان وقد تبع ه
إبدددن : اساااتيدام الوساااائل التعليمياااة، فاااي توضااايل معاااارفهم لآلخااارين أمهاااال

 .جماعة وإبن خلدون
 
في كياية تناولهما ( بن خلدون)وعن ( بن جماعة)تحدث بإيجاز عن - 

 .للوسائل التعليمية لتقديم أفكارهما لآلخرين
..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
............ 

، (رالرة على األقال)هات بعض التجارب لعلماء أخرين من المسلمين - 
ن ورد ذكاارهم، ماان علماااء المساالمين، اسااتيدموا ماان خاللهااا ماان غياار الااذي

 .الوسائل التعليمية لتوضيل أفكارهم
..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
............................................. 
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بي  تعلل سب  علماء المسلمين فاي اساتيدام الوساائل التعليمياة لنةارائهم 
 من العلماء الغربيين؟

......................................................................
......................................................................

......................................................................
................................................ 

قااام الكهياار ماان العلماااء الغااربيين بترجمااة أعمااال العلماااء المساالمين، 
ت  بالوسااائل التعليميااة، ومحاباااتهم بإصاادار عاادد ماان المؤلفااات، فيمااا يياا

 .تتضمن بعض التجارب اإلسالمية التي تطرق لها علماءالمسلمين من قبل
بماااا طااارق العلمااااء التربوياااون الغربياااون، أبواباااًا متعاااددة فاااي مجاااال 
الوسائل التعليمية واستيداماتها، مما كان له الدور الفاعل فاي ترسايأ فهام 

 :التعليمية في أذهان المتلقين، أمهالالمواد 
 (.مComenius ( )1592-1671) كومنيوسالعالم  

هااو الااذي دعااا الااى اسااتيدام الرسااوم، والياارائ ، واألشااكال، والصااور، 
وتعليقها على جدران الفصول الدراسية، وعلى حث المعلماين علاى اساتيدام 

بتاألي  كتااب بماا قاام . النماذ  والمجسمات، باين الطاالب لتمارين حواساهم
والااذي يعااد ماان أهاام الكتاا  المدرسااية، الماا ودة ( العددالم فددي صددور)أسااماه 

 .بالوسائل التعليمية المهمة في التدريت
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أذكر عدداً من هاؤالء العلمااء الترباويين الغاربيين، موضاحاً ماا  - 1
 .قاموا به في مجال الوسائل التعليمية

...................................................................
....................................................................
....................................................................

............................................. 
قااااارن بااااين هااااؤالء العلماااااء، ومااااا بااااين علماااااء المساااالمين  -2

بااااويين، فيمااااا جاااااءوا بااااه ماااان تجااااارب تتعلاااا  بالوسااااائل التر 
 .التعليمية

...................................................................

...................................................................
...................................................................

............................................. 
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 :تقسيم الوسائل التعليمية

قام العلماء التربويون بإطالق مسميات عدة على الوساائل التعليمياة، 
نسبة ألهميتها وفائدتها وأررها الواضل، في إرراء عملية التعليم والتعلم، وقد 

 :نهاتدرجوا في تسميتها فكان لها أسماء متعددة نذكر م
 وسائل اإليضاح- 
 الوسائل البصرية- 
 الوسائل التعليمية- 
 الوسائل السمعية- 
 الوسائل السمعية والبصرية- 
 الوسائل المعينة- 
 وسائل اإليضاح التعليمية- 
 تكنولوجيا التعليم- 

 
لقد تمت هذه التسميات بناًء على اإلرتباا  الحساي، أي ربا  التسامية 

ائل البصااارية تااارتب  باااالعين فقااا ، لكااان هاااذه الوسااا: بأحاااد الحاااوا ، فماااهالً 
التسمية أهملت بعض الحوا  األخارى التاي تاأتي ضامنًا فاي عملياة الاتعلم، 

 .التي قد تكون مشاركة مشاركة فعالة في اإلستفادة من الوسيلة
وهكااذا فقااد تكااون هااذه التسااميات الميتلفااة قااد أهملاات حواسااًا هامااة، 

الوسائل التعليمية من غيار نسابتها  وعليه فقد ابتفى التربويون باطالق اسم
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إلى حاسة معينة، ذلك ألن الوسيلة الواحادة وكماا أسالفنا قاد تهيار أبهار مان 
 . حاسة، في نفت الوقت، أرناء عملية التعلم

      
فيما يلي نذكر تقسيمات الوساائل التعليمياة التاي توصال إليهاا الكهيار 

 : من علماء التربية
 .حواسالتقسيم على أساس ال: أوال  

وهو تقسيم يتعل  بالحوا  اليمسة لدى اإلنساان حسا  خصائصاها 
 :وهي
 حاسة السمع- 
 حاسة البصر- 
 حاسة اللمت- 
 حاسة الذوق - 
 حاسة الشم- 
وهااذه الحااوا  اليمسااة هااي التااي تربطنااا بالعااالم ماان حولنااا، فهااي  

فيمددا نوضاال ذلااك . ادوات اسااتببال لكاال المعااارف والمهااارات الميتلفااة

 :يلي
 الوسائل السمعية  .أ

هي التي يمكن من خاللها عرض المهيرات السمعية على الطالب، إذ 
انهاااا تعتماااد علاااى حاساااة السااامع بصااافة أببااار، فاااي عمليتاااي التعلااايم 

 :والتعلم، وفي ابتساب اليبرات، ومنها
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 .التسجيالت الصوتية- 
 .الراديو- 

 
 

 .مهل لغير ذلك من الوسائل السمعية مع توضيل كياية استيدامها
...................................................................
....................................................................
....................................................................

............................................. 
 
 الوسائل البصرية  .ب

وهاااي الوساااائل التاااي تعااارض المهيااارات التاااي تتعلااا  بحاساااة        
البصر، إذ يعتمد الطال  فيها على حاسة البصرعلى وجه اليصوص، 

 :في عمليتي التعليم والتعلم ومنها
 .السبورات بأنواعها- 
 .الرسوم- 
 . الصور- 
  
مهاااال لغياااار ذلااااك ماااان الوسااااائل البصاااارية مااااع توضاااايل كيايااااة   -
 .ستيدامهاا
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...................................................................
....................................................................
....................................................................

................................... 
 .نواس السبورات العشرة، وبين طريقة استيدام أربعة منهاعدد أ -

...................................................................
....................................................................
....................................................................

......................................... 
 
 البصرية/الوسائل السمعية  . 

هي من أهم الوسائل، إذ انها تعتماد علاى حاساتين بادل حاساة       
واحدة، كما اشرنا لذلك مسبقًا، مما يجعل عملياة التعلايم والاتعلم ابهار 

 :تجويدًا ونفعًا ومنها
 .السينما- 
 أفالم الفيديو- 

 
 
البصاارية مااع توضاايل كيايااة /ذلااك ماان الوسااائل الساامعية مهاال لغياار 

 .استيدامها
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...................................................................
....................................................................
....................................................................

............................................. 
 ...أما الهالرة وسائل المتببية التي تيت  ب 

 .................................  حاسة  
 ................................  حاسة  
 ............................... حاسة  
 .تعلمفلها األرر العمي  في عمليتي التعليم وال 

 .يرجى التعرف عليها وتسميتها وتوضيل أررها على العملية التعليمية
...................................................................
....................................................................

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

....... 
 

 :أثبتت التجارب العلمية أنه

بلماا اشااتركت حااوا  أبهاار فاي عمليااة التعلاايم والااتعلم، كلمااا "        
بااان المااردود ماان المعرفااة واليباارة أبباار، وذلااك ألن نركيبااة اإلنسااان 
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العقلياااة، والنفساااية، والجسااامية، التاااي فطاااره هللا عليهاااا، تاااوفر مناخاااًا 
 ."خصبًا للتعلم والنمو

 
ام لكاال حاسااة فاي الشااكل أدناااه نوضاال النساابة الممويااة لعسااتيد     

 .  من حوا  اإلنسان

 
 

 شكل يوضل النس  المموية الستيدام حوا 
 اإلنسان في عمليتي التعليم والتعلم

 
 

 .التقسيم على أساس طريقة العرض: ثانيا  
يمكاان تقساايم أجهاا ة العاارض الضااوئي إلااى رالرااة أقسااام، تبعااًا لمسااار 

 :ياألشعة الصادرة منها، وإمكانية عرضها نذكر منها ما يأت
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 .مواد تعرض ضوئيًا بطريقة مباشرة .أ
هي األجه ة التي يصدر منها الضوء، وتعرض المواد بطريقة مباشارة، 
على شاشة العرض دون أن يتم تغيير مساار األشاعة الصاادرة مان المصادر 

 :الضوئي ومنها
  SLIDE)جهااااااااز عااااااارض الشااااااارائل الشااااااافافة - 

PROJECTOR.) 
 (VIDEO  PROJECTOR)جهاز عرض أفالم الفيديو - 

 
 .أذكر أمهلة أخرى من هذه األجه ة- 

...................................................................
....................................................................

.............................. 
 . وضل كياية استيدامها- 

...................................................................
....................................................................
....................................................................

 ............................................. 
 .غير مباشرةمواد تعرض ضوئيًا بطريقة  .ب

هي األجه ة التاي يصادر منهاا الضاوء، وتعارض الماواد بطريقاة يتغيار 
فيهاا مساار أشاعة الضاوء، أي ان مصاادر الضاوء غيار مباشار، وإنماا يتغياار 
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مساره عن طريا  المار ة أو العدساات، الموجاودة فاي أجها ة العارض، والتاي 
 :تةهر المعلومات على شاشة العرض ومنها

  OVERHEAD)جهااااااااز اإلساااااااقا  الضاااااااوئي - 

PROJECTOR.) 
جهااااز عااارض الصاااور المعتماااة المسااامى بالفاااانو  الساااحري - 
(OPAQUE PROJECTOR) 

 

 
 .صف مما يتكون الفانو  السحري  -

...................................................................
....................................................................

.............................. 
 
 .مواد تعرض بطريقة مباشرة . 

هي الماواد التاي تعارض األشاياء بصاورة مباشارة، أي ال تحتاا        
لعرضااها إلااى أجهاا ة أو مصاادر ضااوئي يتيللهااا، وإنمااا تاارى مباشاارة 

 :ومنها
 .اللوحات- 
 .اليرائ - 
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 .هاأذكر رالرة من غير هذه المواد وبين خصائص        
...................................................................
....................................................................
....................................................................

............................................. 

 
كل يوضح األجهزة التي تعرض المواد بطريقة مباشرة وغير مباشرة ش

 والتي ال تعرض ضوئيا  
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 :أنواع الوسائل التعليمية وتصنيفاتها 

توجد عدة تصنيفات للوسائل التعليمياة، كال واحادة منهاا صاالحة     
لعستيدام الياص بها، وهي تيتلف وتتنوس حسا  األسات التاي أتاى 

مهل )منها ما يعتمد على اللغة اللفةية أو المسموعة بها التربويون، ف
، ومنهاا ماا (مهال لاذلك)، ومنها ما يعتمد على الصاور والرساوم (لذلك

، ومنهااا مااا يعتمااد علااى (مهاال لااذلك)يعتمااد علااى الصااور المتحركااة 
 (.مهل لذلك)النماذ  والعينات 

   
فيمااا يلااي نتطاارق ألشااهر التصاانيفات الياصااة بالوسااائل التعليميااة  

 :تصنيفوهو 
 ( Edgar Dale)إدجار ديل  

... قام العالم إدجار ديل بتصاني  الوساائل التعليمياة فيماا يسامى ب 
الذي يرتا  فياه الوساائل التعليمياة، علاى أساا  اليبارات، ( ميرو  اليبرة)

 :باآلتي( في أعلى الهرم)وعلى أسا  حسيتها، متدرجًا نحو المجرد منها 
 التعلم بالخبرة الواقعية- 

 :وهي اليبرة المباشرة التي يتلقاها الطال  مهل 
. مشاهدة بعض الكائنات الحياة وغيار الحياة مباشارة مان غيار وساي 

 .والتي فيها يتمكن الطال  من إجراء التجربة العلمية بنفسه
 .التعلم بالخبرات المعدلة- 

 .مهل النماذ  والعينات وغيرها
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 .التعلم بالخبرات- 
التعلم بالعمدل )التربوية والتمهيل والمسرحيات وتسمى مهل األلعاب           

 (.المحسوس
 .التعلم بالمالحظة المحسوسة- 

مهاال الاارحالت العلميااة والمعااارض والمتاااحف، التااي يااتم فيهااا         
 .إبتساب اليبرة بالمشاهدة

 
 .التعلم بالرموز المصورة والمرسومة- 

 .م البيانيةمهل اليرائ  واللوحات التعليمية والرسو        
 .التعلم بالرموز المجردة- 

 :مهل
 .الحروف
 .األرقام

 .والرموز اللفةية كالكلمات المسموعة
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 الرموز اللفةية         

 المجرد                 المسموعة أو المجردة
............... 

 الرموز المرئية 
 والمصورة

.............................. 
 ة والرسوم الصور الهابت

 والتسجيالت
 الصوتية

............................................... 
 أفالم الصور المتحركة بمافيه التلف يون 

......................................................... 
 المعارض والمتاحف

................................................................. 
 الرحالت العلمية وال يارات الميدانية

.......................................................................... 
 العروض التوضيحية أو الشكل العملي

............................................................................... 
 اليبرات الممهلة أو التمهيل

......................................................................................... 
 غير المباشرة كالنماذ / اليبرات المعدلة

           ..................................................................................... 
 شرةاليبرات الواقعية أو اليبرة المبا

 
 للوسائل التعليمية إدجار ديلشكل يوضل تصني  

(Edgar Dale , 1969) 
 

 المحسو 
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يعتبر هذا الميرو  أحد أنواس التقسيم العلمي، ألي مادة علمية تمهال 
 :وحدة تعليمية يمكن تقديمها للمتعلم، فهو يعمل على

 . توضيل العالقة بين خبرات التعلم- 
 (.اللفةي)والتجريد ( الملمو )ترتي  اليبرات بين الواقعية - 
تصني  وسائل اإلتصال التعليمية من حيث نسبة تأريرهاا علاى - 
 .المتعلم
 

إن التقساايمات الااواردة فااي المياارو  ال تنفصاال فيمااا بينهااا انفصااااًل 
باماًل، إنما تتاداخل  وقات تنفياذ العملياة التعليمياة، وتنااول مجرياات الادر  

 .ًا للمتعلمينأمام المتعلمين، حس  ما يراه المعلم مناسب
، هو أفضال أناواس (المحسو )إن التعلم عن طري  اليبرات المباشرة 

التعلم على اإلطاالق، نسابة الساتيدام عادد مان حاوا  الماتعلم فاي العملياة 
التعليمية، إال أننا ال يمكن اإلعتماد علياه فقا  مان غيار اساتيدام مساتويات 

لمباشااارة، ال يمكااان بماااا أن اليبااارات ا. التقسااايم األخااارى فاااي عملياااة الاااتعلم
 :استيدامها في كل أنواس الدرو ، وذلك لفسباب التالية

لكاال در  خصوصاايته وكيايااة تناولااه عاان طرياا  المعلاام عنااد - 
 .تقديمه للمتعلمين

 .صعوبة توافر معدات هذه الوسائل الملموسة - 
 .تكالي  شرائها باهةة- 
 .تكمن فيها بعض اليطورة- 



 

1128 
 

 .ببر حجمها أو صغره- 
 .عن الماضي تحكي- 
 . تستل م وقتًا طوياًل في استيدامها- 

عليااه فماان األجاادى أن يسااتيدم المعلاام ميتلااف أنااواس الوسااائل التااي 
شااملها المياارو  ، وفااي نفاات الوقاات عليااه أن ال يتقيااد باسااتيدام الرمااوز 

 .اللفةية في كل دروسه
ال تصاني  إدجار ديدلعلى ضوء تصني   -    ( Brets)بدرتس  وض 

 ليميةللوسائل التع
...................................................................
....................................................................
....................................................................

............................................. 
 .بين أوجه اإلختالف بين التصنيفين  -

...................................................................
....................................................................

............................................... 
 

 :أهمية الوسائل التعليمية
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عليم تعني توصيل المعرفاة للطالا ، كماا تعناي فاي نفات إن عملية الت
الوقت خل  الدوافع، وإيجاد الرةبة لديه للبحث والتنقي ، في سبيل الوصول 

 :فمهالً . للمعرفة، وهذا يحتم وجود أسلوب لتنفيذ ذلك
إلنتقال مسافر من مديندة الخرطدوم لمديندة األبدي  أو العكدس، فدال بدد 

 .نقل يستقلها للتنقل من وجود طريق يسلكها، وواسطة
فإذا سار المسافر على قدميه، أو استغل دابة، أوسيارة، أو قطار، أو 

فاإلختالف الرئيت، إذن، بين . طائرة، فإنه حتمًا سيصل وجهته التي حددها
وسائل النقل المذكورة هو اإلختالف في الوقت والجهاد، فكلهاا وساائل ولكان 

ومهاال ذلااك هااو دور الوسااائل . ةأجودهااا وأنفعهااا هااو أساارعها وأبهرهااا راحاا
التعليمية، فهي تعمل على تقليال الجهاد، وتاوفير الوقات، مان أجال الوصاول 

 .للمعرفة
ينبغي أن ننوه بأن الوسيلة التعليمية، ومن منطلا  تساميتها، تسااعد 
المعلم في توصيل المحتوى الدراسي لطالبه، لذلك ينبغي أن يراعى فاي ذلاك 

 :أمران
يميااة ال تااؤدي العماال كاااماًل، إنمااا جاا ءًا منااه، أن الوساايلة التعل .1

ألن هنال جوان  أخرى مان العملياة التعليمياة، تتاولى تنفياذها عوامال أخارى 
منهااا المعلاام مااهاًل، كمااا أن ذلااك يعنااي أيضااًا أن المعلاام هااو الااذي يسااتيدم 

 .الوسيلة ويطوعها لرةباته وليت العكت
التعليميااة، تحقياا  الغاارض الااذي ماان أجلااه اسااتيدمت الوساايلة  .2

 . والذي يج  أن ينفذ ويتم على الوجه األبمل المستهدف
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من منطل  ساردنا السااب ، يمكان أن ناورد فيماا يلاي أهمياة الوساائل 
 :التعليمية في العملية التعليمية

 .تقليل الجهد- 
 . إختصار وتوفير الوقت- 
الوسائل التعليمية، ولحد كبيار،  تقاوم بعملياة التعلايم بمفردهاا، - 

 .لرحالت التعليمية والسينمابا
تساااعد فااي نقاال المعرفااة، وتوضاال الجواناا  المبهمااة، وتهباات - 

 :عملية اإلدرال، كاليرائ  مهالً 
تهبت المعلومات، وت يد من قادرة الطالا  فاي الحفار،  كماا هاو - 

م معلومات الطال ، وتبايت مادى . ملمو  في األفالم والصور بما أنها تقو 
 .إجراء التجارب العملية: مهل ما استو به من معلومات،

 
 شروط الوسائل التعليمية

لكي تؤدي الوسيلة التعليمية دورها في عملية التعليم بشاكل فع اال، ال 
 :بد من مراعاة األمور التالية عند إختيار الوسيلة التعليمية أو إعدادها

 .تحديد الهدف من الوسيلة- 
 .الدر دقة تصميم المادة العلمية ومناسبتها لمادة - 
 .توافر المواد اليام الالزمة لصنعها مع قلة كلفتها- 
تعااد الوساايلة التعليميااة لغاارض واحااد، بحيااث تكااون خاليااة ماان - 

 .اإلبتةاظ والحشو
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أن يتناس  حجمهاا أو مسااحتها ماع عادد وحجاوم الطاالب فاي - 
 .الفصل
أن تعاارض فااي الوقاات المناساا  وأن تيفااى عاان أنةااار الطااالب - 

 .مهمتهاعند اإلنتهاء من 
بلوحاات المعلوماات واليارائ  . أن تساير الوضع ال مني الساائد- 
 .السياسية
 .أن تتناس  وقدرات الطالب بحيث تسهل اإلستفادة منها- 
 .تجربة الوسيلة قبل إستيدامها للتأبد من صالحيتها- 

 
 :فوائد استخدام الوسائل التعليمية

 . تقدم للطال  أساسًا ماديًا لعدرال الحسي- 
 .تقلل من إستيدام الطالب لفلفاظ التي ال يفهمونها- 
 .تهير اهتمام الطالب كهيراً - 
 .تجعل ما يتعلمه الطالب باقي األرر- 
 .تقدم خبرات واقعية تدعو الطالب إلى النشا  الذاتي- 
 .تنمي في الطالب اإلستمرارفي التفكير- 
 تساااهم فاااي نماااو المعااااني، ومااان رااام فاااي نماااو الهاااروة اللفةياااة- 
 .للطال 
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كي  يمكنك إنتا  وسائل تعليمية، في ضوء ما تعرضنا له في األساطر   - 
الساااابقة، مااان ماااواد محلياااة، تحاااوي كااال المواصااافات الفعالاااة فاااي الوسااايلة 

 التعليمية؟
..........................................................................

..........................................................................
.............................. 

وضاااال ذلااااك باختيااااار مااااادة تعليميااااة معينااااة، تقااااع فااااي نطاااااق مااااواد    -
 :إختصاصك، واستيدم الوسيلة المناسبة لذلك مهل

 .لوحات العرض والمجسمات والرسوم البيانية واليرائ  وغير ذلك
..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
............................................. 
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 حثموضوع للب

 ... :ص  توضيحًا ل
 

 ماذا يعني مصطلل تعليم ؟
..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................

.............................................. 
 وماذا يعني مصطلل تعلم؟ 

..........................................................................
..........................................................................

.................................................................... 
..........................................................................

........................................ 
 .رق الرئيسة بينهماوضل بالشرح الوافي الفوا

..........................................................................

..........................................................................
.................................................................... 
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 الوسائل التعليميةتطور استخدام  مراحل

فيما يلي نليا  عملياة التطاور فاي الوساائل التعليمياة مناذ نشاأتها، 
بعد أن تحدرنا عان المراحال التارييياة التاي مار بهاا هاذا التطاور، وذلاك فاي 

 :أربعة مراحل هي
  :المرحلة األولى .1

باناااات الوسااااائل فيهااااا تعتمااااد علااااى الفاااارد فااااي تصااااميمها وتنفيااااذها 
 :ت يدوية بحته ال مجال لآللة فيهاوتطبيقها، إذ أنها كان

 
 هل لك أن توضل الفارق ما بين، -

 :مصطلل
...................................................................يدويااة؟

..........................................................................
.................................................................... 

 
 :ومصطلل
..................................................................... لية؟

..........................................................................
..........................................................................

.............................................. 
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 :وكمثال لوسائل هذه المرحلة

 .اللوحات
 .اليرائ 

 .الرسوم البيانية
 (.السبورة)لوح التباشير 
 .الميطوطات

 .العروض العملية
 
 

وكمهاااااااال لاااااااذلك .........................إن العاااااااروض العملياااااااة تعناااااااي 
وتتضاااااااااااااااااااااااااااااال فائاااااااااااااااااااااااااااااادتها فااااااااااااااااااااااااااااااي  .........................

...................................................................... 
..........................................................................

............. 
 
 :المرحلة الثانية .2

ساس تأتي هذه المرحلة بعد اختراس اآللة الطابعة، حيث ساعدت في ات
رقعااة التصااميم، وانتشااار المعرفااة، واعتماادت الوساايلة فيهااا علااى النشاااطات 
اللفةية والسمعية، وانتشرت المادار ، وتعاددت وتضااعفت الكتا  بأنواعهاا 
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الميتلفة، وبهاذا تعااظم دور اإلنساان واآللاة فاي وقات واحاد، وصاارت اآللاة 
 .المعين الرئيت لعنسان في البيام بمهامه التعليمية

 
 : ني باآللة هنانع  -

..........................................................................

..........................................................................
.............................. 

........................................................................ 
 
 
 :المرحلة الثالثة  .3

وكنااتج للهاورة الصانا ية األولااى فاي أواخار القاارن التاساع عشار، تاام 
اختراس الراديو، مما أدى الى نقل الصاوت لمساافات بعيادة، مقارناة بماا كاان 
يسود بين األفراد من التقارب في الساب ، ولذلك اعتمدت الوسائل التعليمية 

بل لهاااا الااادور الفاعااال فاااي تيساااير وصاااول علاااى حاساااة السااامع، التاااي أصااا
المعرفة للمتلقي فاي المواقاع البعيادة، وألعاداد كبيارة مان المتلقاين فاي نفات 

 .الوقت
بما أنه نتيجة الختراس التلف يون في رالرينات القارن العشارين، أمكان 
اإلستفادة من الوسائل البصرية مت امنة مع الوسائل السامعية، حياث أصابل 

 .وسيلة سمعية وبصرية في نفت الوقت( زالتلفا)التلف يون 
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أببار أراراً فاي عملياة التعلايم والاتعلم ( التلفااز)وضل لام أصابل التلف ياون   -

 لدى اإلنسان؟
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................

 ............................................. 
 
 
 :المرحلة الرابعة .4

نتيجاااة للهاااورة الصااانا ية الحالياااة، ونتيجاااة لتعااادد أناااواس الميترعاااات 
د الوسااائل التعليميااة كأحااد أهاام الكمبيااوتر، فقااد تاام اعتمااا: اإللكترونيااة، مهاال

عناصر التدريت الحديهة، والذي جعل من الوسيلة ج ءًا ال يتج أ من الماادة 
 .التعليمية، بعد ما كانت معينة وميسرة للتعلم في وقت ساب 

عليااه فقااد أصاابحت اآللااة هااي التااي تقااوم مقااام المعلاام، حيااث مكناات 
ساااعد فااي توساايع ماادارل للمااتعلم التفاعاال التااام،  فيمااا بينهااا وبينااه، ممااا 

اإلنساان بصافة عاماة، و تاوفير الوقاات والجهاد فاي البياام بمهاماه الحياتيااة 
 .المتنوعة

 



 

1138 
 

وضل كي  أصبحت المرحلة الرابعة أهم المراحل التي مارت بهاا الوساائل  -
 .التعليمية،  في تجويد وانتشار التعليم بين البشر
..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
 ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـثالفصـــل الثــــالــــ

 

 اإلتصــــال التعـــليمي
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 نبذة تاريخية -

 المفهوم العام لالتصال -

 تعريف االتصال -

 خصائص االتصال -

 معوقات االتصال في المواقف التعليمية -

 
 نبذة تاريخية  :أوال  

كييييان شييييغل اإلنسييييان الشيييياغل ومنييييذ القييييدم، السييييعى وراء تلبييييية  اجاتييييه 
حاجات فقد يسار هللا لاه إشباعها، وللوصول لتلبية تلك الاألساسية ومحاولية 

الحوا ، وماا شامله جساده مان أعضااء وأجها ة ميتلفاة، ييات  كال واحاد 
الجهاااز العصاابي : منهااا بااأداء مهااام تعااد ضاارورية فااي حياااة اإلنسااان، مهاال

الااذي يهاايمن علااى جميااع الحركااات والنشاااطات الجساادية، والجهاااز الاادوري 
يتطلباااه مااان الاااذي ييااات  بالااادورة الدموياااة بماااا يحوياااه مااان مكوناااات وماااا 

نشاطات، والجهاز الهضمي بمكوناته الميتلفة ومهامه المتعددة، وغير ذلك 
 .من األجه ة التي يحتويها جسم اإلنسان

ولنضاارب مااهاًل لااذلك باإلحسااا  بااالجوس، فمراباا  الجااوس بااالمأ تشااعر 
اإلنسااان بأنااه جااائع، وينبغااي أن يتناااول شاايمًا ماان الطعااام، فحينهااا تصاادر 

دد خاصاة ولعضاالت معيناة، وأنساجة تنبابض وتنبساا ، األوامار العصابية لغا
، (إرساال وإساتببال)من خالل شبكة عصبية معقدة ومتشاعبة ذات إتجااهين 

فتتولد الرةبة لعنسان إلبطال الجوس، وذلاك بإشاباس المعادة بتنااول الطعاام، 
 .فيسعى حهيهًا في سبيل الحصول عليه
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حاجاات فطرياة،  بذلك حاجات البشار األخارى تتشاابه والجاوس، وتعتبار
واببااات خلااا  اإلنساااان وتكويناااه، مهلهاااا ومهااال الحاااوا  التاااي حباااا هللا بهاااا 
اإلنسان، لتمكنه من التوصل للمعرفة والتعلم وابتساب اليبرات، فهاي أدوات 
اساتببال كماا أسالفنا، ييات  كاال منهاا بياواص مميا ة، وأهاداف، ووسااائل، 

 . تعمل على تحقي  نشاطات محددة لدى اإلنسان
وا  اليمسااة المعروفااة تتكاااتف مااع بعضااها الاابعض وتعماال إن الحاا

ضمن نسيج متكامل لتحقي  أهداف تتعلا  بحيااة اإلنساان، فلاوال وجاود كال 
، النعاادم اإلتصااال بااين اإلنسااان وخالقااه، (األدوات)واحادة ماان هااذه الحااوا  

والنقطعاات خيااو  المعرفااة والااتعلم فااي حياااة اإلنسااان، فينعاادم نتيجااة لااذلك 
ل الفكااري والحركااي، البعيااد والقرياا ، بااين أفااراد المجتمعااات السااعي والتواصاا

البشاارية، المبنااي فااي األسااا  علااى اإلسااتعداد الفطااري الااذي تتمياا  بااه تلااك 
 . الحوا 

نسبة لكون اإلنسان كائن إجتماعي بالفطرة اإللهياة، فقاد ساعى لاذلك 
باساااتنفار اآلخاااارين عاااان طريااا  وسااااائل اإلتصااااال البااادائي، المتمهلااااة فااااي 

، والهمهمات، والحركات، واشعال الناار، وقارس الطباول، التاي قاادت األصوات
جميعها األفراد، للتجمع مع بعضهم البعض، فتكونت المجتمعات فاي ماواطن 
ميتلفة على األرض، منها ما تجمع حول شواطيء األنهار، وعناد الجاداول 
وعيون الماء، ومنها ما سكن في السهول واألودية، ومنها ما صاعد الجباال 

الااتالل، كاال منهااا مقتنااع وراض عمااا تااوفره لااه طبيعااة المااوطن، ماان مأباال و 
 . ومشرب وغير ذلك من متطلبات حياته
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تطاااورت عوامااال اإلتصاااال باااين األفاااراد بمااارور الوقااات، حياااث تمكااان 
اإلنسان من استيدام الصور، والرسومات، والرموز، في مواطن محاددة، رام 

عة، وهكاذا تاوالى إبتشااف أجها ة الكتابة بعد اختراس األبجدية، ومن رم الطبا
اإلتصال واإلختراعات التي أملتها الضرورة لتواب  تطلعات اإلنسان الحياتية 

 .الرامية إلى تيسير أسباب الحياة والرفابية
 
وضل ماذا تعني الحوا  اليمسة، وبين أوجاه اختصاصاها فاي حيااة - 

 .اإلنسان
..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
............................................. 

 ...تكونت المجتمعات البشرية نتيجة ل  -
..........................................................................
..........................................................................

......................... 
  

وضاال كياا  تطااورت أجهاا ة اإلتصااال لاادى اإلنسااان، مااع ذكاار - 
 .بعض األمهلة
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..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

............................................. 
 
 اإلسالم واإلتصال: نيا  ثا

يعتبر الدين اإلسالمي في جوهره رسالة، والرسالة هي عنصر أساسي 
فااي عمليااة اإلتصااال، كمااا ساانتطرق لااذلك فيمااا بعااد، واإلتصااال ماان وجهااة 
النةاار اإلسااالمية يعماال علااى تنةاايم المجتمااع المساالم، ويربطااه بااالروح، كمااا 

 .يرب  الروح بالمادة، وكذلك يرب  العلم بالروح
معرفة واقع اإلتصال في اإلسالم وخصائصة يمكن أن نتابع ذلاك مان ل

 :خالل الفترات ال منية التالية
  :الفترة األولى .أ

هي الفترة التي سبقت بعهة التباي الكاريم دمحم بان عباد هللا صالوات هللا 
وسااالمه عليااه، التااي فيهااا تمياا  المجتمااع العربااي  نااذال بفنااون لهااا عالقااة 

 .وريقة باإلتصال
يماار  لوناًا خاصاًا مان اإلتصاال الاذي ( ص)كان الرسول الكريم     

، وهااو مااا ياتم فااي عااالم (اإلتصددال الروحددي اإللهدامي)يمكان أن نطلاا  علياه 
َوإِذَا }:قال تعالى. خار  نطاق المحسو ، فيما بينه وبين ربه في غار حراء

اعِ إِذَا َدَعداِن فَْليَْسدتَِجيبُواْ ِلدي َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّدي فَدِإنِّي قَِريدُب أُِجيدُب َدْعدَوةَ الددَّ 

 .186البقرة{َوْليُْؤِمنُواْ بِي لَعَلَُّهْم يَْرُشُدوَن 
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هذا النوس من اإلتصال قديم قدم اإلنسان، فقاد كاان موجاودًا وممارساًا 
بياات العبااد وربااه اليااال  العةاايم، فعناادما خلاا  هللا  دم وأن لااه إلااى األرض 

 :قال تعالى. أن لمعه الهدى
نِّدي ُهدد ى فََمدن تَبِدَع ُهدَداَي فَدالَ َخدْوُف }  دا يَدأْتِيَنَُّكم ّمِ قُْلنَا اْهبُِطواْ ِمْنَها َجِميعا  فَِإمَّ

 . 38البقرة{َعلَْيِهْم َوالَ ُهْم يَْحَزنُوَن 

ماان الطبيعااي أن يكااون  دم قااد قااام بااإبالغ ذلااك الهاادى إلااى أوالده، 
كذا يتم اإلباالغ إلاى أن يارث هللا الذين بدورهم قاموا بإبالغه إلى أوالدهم، وه

يعتباار هااذا المسلساال اإلبالغااي فااي األصاال عمليااة ماان . األرض ومااا عليهااا
 .عمليات إتصال

لقاااااد ساااااكن  دم علياااااه الساااااالم وأوالده األرض وعمروهاااااا، موحااااادين 
مااؤمنين، ولكاان مااع ماارور الوقاات أصاااب العقااول اإلخااتالل والااوهم، فانساالأ 

طفحاات إلااى السااطل الورنيااة الب يضااة، البشاار عاان  بااادة الواحااد الااديان، و 
فجاءت الرسل يكلمة مان عناد هللا إلنقااذ البشارية مماا  لات إلياه، وفاي ذلاك 

ة  َواِحَدة  فَبَعََث ّللّاُ النَّبِيِّيَن }: يشير القر ن الكريم في قوله تعالى َكاَن النَّاُس أُمَّ

ِريَن َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَاَب بِا ْلَحّقِ ِليَْحُكَم بَْيَن النَّداِس فِيَمدا اْختَلَفُدواْ ُمبَّشِ

فِيِه َوَما اْختَلَدَف فِيدِه إاِلَّ الَّدِذيَن أُوتُدوهُ ِمدن بَْعدِد َمدا َجداءتُْهُم اْلبَيِّنَداُت بَْغيدا  بَْيدنَُهْم 

 يَْهدِدي َمدن يََشداُء فََهَدى ّللّاُ الَِّذيَن آَمنُواْ ِلَما اْختَلَفُواْ فِيِه ِمدَن اْلَحدّقِ بِِإْذنِدِه َوّللّاُ 

ْستَِقيٍم   213البقرة{إِلَى ِصَراٍط مُّ
، (بلايم هللا)لعل ما وصف به نبي هللا موسى عليه السالم من أناه    

هااو أبباار دلياال علااى ماتطرقنااا إليااه، إذ لاايت هنالااك مااا هااو أعةاام ماان هااذا 
 .اإلتصال بين العبد وربه
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 الفترة الثانية  .ب
هدت أحاااداث بداياااة الرساااالة المحمدياااة، ونااا ول هااي الفتااارة التاااي شااا       

القر ن على نبيناا الكاريم صالوات هللا وساالمه علياه، وقاد تميا ت هاذه الفتارة 
اإلتصددال الروحددي )بنااوس  خاار ماان اإلتصااال، الااذي يمكاان أن نطلاا  عليااه 

، ومماااا يباارر ذلاااك أناااه حينمااا جااااء جبريااال إلااى الرساااول الكاااريم (العضددوي
اء، فقد ورد أن جبريل عليه السالم، ضم إلياه بالرسالة والوحي، في غار حر 

 (.إقرأ ) رالث مرات وقال له ( ص)الرسول 
 ما ذا يعني هذا الضم؟

 :يعني ذلك أنه مرتب  بحاسة اللمت إرتباطًا كاماًل وبذلك يعتبر 
 .أبهر فاعلية من أي نوس من أنواس اإلتصال األخرى - 
 .يدل على أنه ليت حدث عضوي وقع بمحض الصدفة- 
 .غايته تبلي  الوحي عن رب العالمين- 

وقد ربت المحسو  وغير المحسو  من أنواس اإلتصاال فاي كال مان 
 .القر ن الكريم والسنة وفي سير اليلفاء الراشدين

أَفَلَددْم يَِسدديُروا فِددي اأْلَْرِض } :ممااا ورد فااي القاار ن الكااريم قولااه تعااالى- 

آذَاُن يَْسدَمعُوَن بَِهدا فَِإنََّهدا اَل تَْعَمدى اأْلَْبَصداُر  فَتَُكوَن لَُهدْم قُلُدوُب يْعِقلُدوَن بَِهدا أَوْ 

ُدوِر   .46الحج{َولَِكن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّتِي فِي الصُّ

صدلوا : )ومما ورد في السنة فيما جا في الحاديث الاذي رواه البيااري - 

 (.كما رأيتموني أصلي



 

1145 
 

المااؤمنين  مااا روي عاان أمياار: وممااا ورد فااي ساايرة اليلفاااء الراشاادين- 
عمر رضي هللا عنه وقائد جيشه سارية وهاو صااعد فاي المنبار حاين 

 (.يا سارية الجبل: )قال العبارة الشهيرة
 
أذكر أمهلة أخرى تدلل بها على أن المحساو  وغيار المحساو  مان  .1

 :اإلتصال،  والذي ورد ذكره في كل من 
 .القر ن الكريم- 

..........................................................................
..........................................................................

 .............................. 
 

 .السنة النبوية -
..........................................................................

..........................................................................
 .............................. 

 .في سيرة اليلفاء الراشدين    - 
..........................................................................

..........................................................................
 .............................. 
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..........................................................................
............... 

قاادم  شاارحاً وافياااً لموقاا  ساايدنا عماار رضااي هللا عنااه مااع سااارية،  .2
 .وعالقته باإلتصال

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

............................................. 
 :الفترة الثالثة  .  

لاات تبلياا  الرسااالة، حيااث تطااور مفهااوم اإلتصااال هااي الفتاارة التااي ت
اإلتصدددال : )وأصاابل ياااتم فاااي رقعاااة أوساااع، ممااا يمكااان لناااا أن نطلااا  علياااه

، وهااو مااا ورد فااي كهياار ماان اآليااات القر نيااة كقولااه (الروحددي الجمدداهيري
 :تعالى
بِّدَك َوإِن لَّدْم تَْفعَد}  ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيدَك ِمدن رَّ ْل فََمدا بَلَّْغدَت ِرَسدالَتَهُ يَا أَيَُّها الرَّ

 .67المائدة{َوّللّاُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ ّللّاَ الَ يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن 

 :وكقوله تعالى
 .62األعراف{أُبَلِّغُُكْم ِرَساالَِت َربِّي َوأَنَصُح لَُكْم َوأَْعلَُم ِمَن ّللّاِ َما الَ تَْعلَُموَن }

اتين اآليتين أنهماا تحوياان جمياع عناصار اإلتصاال التاي يالحر أن ه
وهكااذا فقااد تاام إرسااال الرساال لفماام الميتلفااة، بمااا تحويااه . عرفهااا اإلنسااان

فاإذا كانات أفضال الرساائل، هاي تلاك التاي توحاد . هاتان اآليتان مان معناى 
المشاعر، وتنةم العالقات والمعامالت بين النا ، فاإن القار ن الكاريم يعتبار 
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مصادر ونماوذ  للرساائل اإلعالمياة المتكاملاة، ونبراساًا شااماًل للهداياة أمي  
 .إالى الطري  المستبيم

 
 
 

 :وسائل اإلتصال التعليمية في القرآن الكريم

من القر ن الكريم في غار حاراء ( ص)إن أول ما أن ل على نبينا دمحم 
 :هو اآليات التاليات

نَسداَن ِمدْن َعلَددقٍ * اْقدَرأْ بِاْسدِم َربِّددَك الَّدِذي َخلَدق)    اْقدَرأْ َوَربُّدَك اأْلَْكددَرمُ * َخلَددَق اإْلِ

نَساَن َما لَْم يَْعلَمْ  َعلَّمَ * الَِّذي َعلََّم بِاْلقَلَمِ *  .5-1العلق (.اإْلِ

تقادم اآلياات دعاوة صاريحة للعلام والتشاجيع للمعرفاة، باساتغالل كافاة 
، إضافة إلى (مالسمع والبصر والذوق واللمت والش)الحوا  لدى اإلنسان، 

 .وسائل اإلدرال الوجدانية األخرى كالقل  
إن اقتران الحوا  في اإلنسان باآليات القر نية ساالفة الاذكر، ماا هاو 

 :ما يليإال إشارة الستيدام وسائل اإلتصال في التعليم، ومن هذه الوسائل 

 .ضرب األمهال .1
 .القصة .2
 (.البيمة)عناصر الكون المادي .3
 (.البيان العملي)علمية العروض ال .4
 (.ال يارات الميدانية)التعليمية  الرحالت  .5
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 رسم توضيحي

 ألهم أنواع وسائل اإلتصال التعليمية في القرآن الكريم

هجريااااة  1418عبااااد هللا اسااااح  عطااااار و خاااار)                          
 (47ص
 
 :ضرب األمثال .1

المجااااردة، والمعاااااني بصورةمحسوسااااة  يتمهاااال فااااي تقااااديم األفكااااار        
وقد ورد أسلوب ضرب األمهال كهيرًا في القر ن الكريم، نمهل لذلك . وملموسة
 :فيما يلي
 :قال تعالى  
ِ أَْوِليَاء َكَمثَِل اْلعَنَكبُوِت اتََّخذَْت بَْيتا  َوإِنَّ أَْوَهدَن } َمثَُل الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمن ُدوِن ّللاَّ

 .41العنكبوت{ْيُت اْلعَنَكبُوِت لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن اْلبُيُوِت لَبَ 

 
 القصة

 العروض العلمية

 البيان العلمي

 الراالت التعليمية

 الزيارات الميدانية
 

 ضر  األمثال

 
عناصر الكون 

 األمثال
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 :وقال تعالى 
ِ لَددن } يَدا أَيَُّهددا النَّداُس ُضددِرَب َمثَدُل فَاْسددتَِمعُوا لَدهُ إِنَّ الَّددِذيَن تَدْدُعوَن ِمددن ُدوِن ّللاَّ

الَّ يَْسددتَنِقذُوهُ ِمْنددهُ يَْخلُقُددوا ذُبَابددا  َولَددِو اْجتََمعُددوا لَددهُ َوإِن يَْسددلُْبُهُم الددذُّبَاُب َشددْيئا  

اِلُب َواْلَمْطلُوُب   73الحج{َضعَُف الطَّ

  
 :منها ما جاء في الحديث الذي رواه اإلمام مسلم 
 ( :ص)قال رسول هللا : عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  
أرأيتم لو أن نهرا  بباب أحدكم ، يغتسل منه كل يوم خمس مرات هدل يبقدى )  

ال يبقددى مددن درندده شدديء ، قددال فددذلك مثددل الصددلوات  :مددن درندده شدديء قددالوا

 (.الخمس يمحو ه بهن الخطايا 

 

 :القصة   .2 
هااااي تعبياااار شاااافوي، أو كتااااابي، أو تمهيلااااي مساااارحي، يتضاااامن أشياصااااًا 

ويعتباار التصااوير بالقصااة ماان . وحااوادث، تجااري فااي زمااان، ومكااان محااددين
 .أجمل وأح  الوسائل وأعمقها أررًا في النفت البشرية

قص  األنبياء، وقصا  : مهل:ورد في القر ن الكريم العديد من القص ، 
ورد هااذا التصااوير القصصااي فااي القاار ن لتحقياا  كهياار ماان . األماام الغااابرة
 : مثلاألغراض 

 
 .العبرة والموعظة- 
 .تعليم المسلمين عناصر الدين الحنيف- 
 .أن الوحي والرسالة من عند ه عز وجل- 
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 .وأتباعه من أمته( ص)تثبيت قلب النبي - 
 .تحذير الناس من غواية الشيطان- 

 :من اآليات القر نية التي جاءت بالقص  ما يلي
 :قال تعالى

ُْوِلددي األَْلبَدداِب َمددا َكدداَن َحددِديثا  يُْفتَددَرى َولَددـِكن } لَقَددْد َكدداَن فِددي قََصِصددِهْم ِعْبددَرةُ أّلِ

َشددْيٍء َوُهددد ى َوَرْحَمددة  لِّقَددْوٍم يُْؤِمنُددوَن  تَْصددِديَق الَّددِذي بَددْيَن يََدْيددِه َوتَْفِصدديَل ُكددلَّ 

 .111يوسف{
 

عبااارة وباااين ماااا ترماااي إلياااه، ماااع اساااتير  مماااا جااااء فاااي القااار ن الكاااريم 
 المشكلة وحلهاتحديد

..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
 ........................................ 

 :وقال تعالى
ندَت ِمدن نَْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن اْلقََصِص بَِما أَْوَحْينَا إِلَْيَك َهـذَا اْلقُْرآَن َوإِن كُ }

 .3يوسف { قَْبِلِه لَِمَن اْلغَافِِلينَ 

ومهل القصة التاي جااءت فاي الحاديث عان أباي هريارة رضاي هللا عناه، عان 
 :أنه قال( ص)النبي 
بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه، يختدال فدي مشديته، إذ )

 (.خسف ه به فهو يتجلجل في األرض إلى يوم القيامة
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 .الذي أما  األذى عن الطري  أذكرقصة الرجل -
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

............................................. 
 (.ص)أذكر قصة تحكي عن أي موق  تعليمي للرسول - 

..........................................................................

..........................................................................
.............................. 

 

 :عناصر الكون المادي .3

من عناصر الفلك التي ورد ذكرهاا فاي القار ن الكاريم كوساائل تعليمياة 
 :ما يلي
 –اللياااال  –النجااااوم  –الكواباااا   –القماااار  –الشاااامت  –السااااماء          
 .النهار
 

التاااي ورد ذكرهاااا فاااي القااار ن الكاااريم كوساااائل  الطبيعدددةومااان عناصااار       
 :ما يليتعايمية 
 –الحيواناااات  –النباتاااات المائياااة  –النباتاااات ال را ياااة  –األرض          
 .الحشرات –الطيور 
 :قال تعالى  
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ْظِلُمددوَن } َوالشَّددْمُس تَْجددِري }* َوآيَددةُ لَُّهددْم اللَّْيددُل نَْسددلَُخ ِمْنددهُ النََّهدداَر فَددِإذَا ُهددم مُّ

ْرنَاهُ َمنَدداِزَل َحتَّددى َعدداَد *  {ِلُمْسددتَقَّرٍ لََّهددا ذَِلددَك تَْقددِديُر اْلعَِزيددِز اْلعَِلدديِم  َواْلقََمددَر قَدددَّ

   38،39، 37  يس{َكاْلعُْرُجوِن اْلقَِديِم 

  

  
 .وضل كي  يمكن استيدام الليل والنهاركوسيلتين تعليميتين- 

..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
............................................. 

 :وقال تعالى
َ أَنَزَل ِمَن السَّدَماِء َمداء  فََسدلََكهُ يَنَدابِيَع } فِدي اأْلَْرِض ثُدمَّ يُْخدِرُج بِدِه أَلَْم تََر أَنَّ ّللاَّ

ْختَِلفددا  أَْلَوانُددهُ ثُددمَّ يَِهدديُج فَتَددَراهُ ُمْصددفَّرا  ثُددمَّ يَْجعَلُددهُ ُحَطامددا  إِنَّ فِددي ذَِلددَك  َزْرعددا  مُّ

 21الزمر{لَِذْكَرى أِلُْوِلي اأْلَْلبَاِب 

 :وقال تعالى

بِِل َكْيَف ُخِلقَْت }  17شيةالغا{أَفَاَل يَنُظُروَن إِلَى اإْلِ

 
 .تفكر في خل  اإلبل ووضل ما تراه من إعجاز  - 

..........................................................................
...................................................................... 

 
 :العروض العملية .4
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اإليضااح العملاي، لشارح بعاض  في كهير من الحاالت استيدم القار ن الكاريم
 :يتضل ذلك في. المواق  التعليمية وتوضيحها للسائل

 .قصة قتل قابيل لهابيل .أ
 .قصة سيدنا موسى عندما طل  رالية ربه .ب
 .قصة سيدنا إبرابيم عندما أراد أن يرى كي  يحي هللا الموتى . 
 

 :قال تعالى
تُْحيِـي اْلَمْوتَى قَاَل أََولَْم تُْؤِمن قَاَل بَلَى َولَـِكن  َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َرّبِ أَِرنِي َكْيفَ }

َن الطَّْيِر فَُصْرُهنَّ إِلَْيدَك ثُدمَّ اْجعَدْل َعلَدى ُكدّلِ َجبَدٍل  لِّيَْطَمئِنَّ قَْلبِي قَاَل فَُخْذ أَْربَعَة  ّمِ

ْنُهنَّ ُجْزءا  ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَأْتِينََك َسْعيا  َواْعلَْم أَنَّ ّللّاَ   261البقرة { َعِزيُز َحِكيمُ ّمِ

 

 (:الزيارات الميدانية)الرحالت التعليمية   .5

جاااء ذكااار الاارحالت العلمياااة فاااي القاار ن، رحلاااة ساايدنا موساااى علياااه       
 (.ص)وقصة إسراء النبي (. اليضر)السالم مع العبد الصالل 

 
 :قال تعالى

دنَ }  اْلَمْسدِجِد اْلَحدَراِم إِلَدى اْلَمْسدِجِد األَْقَصدى  ُسْبَحاَن الَّدِذي أَْسدَرى بِعَْبدِدِه لَدْيال  ّمِ

 1اإلسراء{الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِريَهُ ِمْن آيَاتِنَا إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع البَِصيُر 

  
 ما هي أهم أهداف الرحالت العلمية كوسيلة إتصال؟   .1

..........................................................................
..........................................................................
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..........................................................................

..........................................................................
............................................................ 

 
أشاارح ماااا جااااء فااي البيتاااين التااااليين لعمااام الشاااافعي، مااان الجانااا   .2

 .التربوي 
تغاارب عاان األوطااان فااي طلاا  العااال         وسااافر ففااي األساافار         
 خمت فوائد
تفاااااار     هاااااام  وابتساااااااب     معيشااااااة          وعلاااااام    و داب           

 .وصحبة ماجد
 

 :وسائل اإلتصال التعليمية في السنة النبوية

عدة وسائل في تعليم وتوجيه األمة نذكر منها ما ( ص)استيدم الرسول    
 :يلي
 .ضرب األمهال- 
 .القصة- 
 .اللوح والكتاب- 
 (.البيمة)عناصر الكون المادي - 
 .الرسوم التوضيحية- 
 .العروض العملية- 
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 .الحركات المعبرة- 
 .األشياء الحبيبية والعينات- 
 .المحاباة والتدري  العملي- 
 (.ال يارات الميدانية)الرحالت التعليمية - 
 
 :اللوح والكتاب .3

 :جاء في هذا المقام أن البراء بن عازب قال      

 (:ص)لما نزلت ال يستوي القاعدون من المؤمنين، قال النبي 

ال يسدتوي القاعددون " اكتدب : فقالأدعو فالن فجاءه ومعه الدواة واللوح، )

بدن أم مكتدوم ( ص)وخلدف النبدي " من المؤمنين والمجاهدون فدي سدبيل ه

ال يسدددتوي القاعددددون مدددن " يارسدددول ه أندددا ضدددرير فنزلتمكانهدددا : فقدددال

 .رواه البخاري"( المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل ه

 

  
، ومااا فائاادتها (ص)سااتيدمها الرسااول ماااهي الوساايلة التعليميااة التااي ا   

 .للمتعلم؟
..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
............................................ 

 
 (:البيئة)عناصر الكون المادي  .4
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السااااماء واألرض والقماااار : منهااااا الكهيرمهاااال( ص)اسااااتيدم الرسااااول       
 :وقد جاء في الحديث. والماء
من سلك طريقدا  : يقول( ص)سمعت رسول ه : عن أبي الدرداء قال)

 بدده طريقددا  مددن طددرق الجنددة، وأن المالئكددة لتضددع يطلددب فيدده علمددا  سددلك ه

أجنحتها رضا لطالب العلم، وأن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في 

األرض، والحيتان في جوف الماء، وأن فضل العالم على العابد كفضل القمدر 

ليلة البدر على سائر الكواكب، وأن العلماء ورثة األنبيداء، لدم يورثدوا ديندارا  

 (درهما ، ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وال
 
 
 
 :مهل من أقوال وأفعال الرسول الكريم لكل من  

 الرسوم التوضيحية -
..........................................................................

............ 
..........................................................................

............ 
 

 العروض العملية -
..........................................................................

............ 
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..........................................................................
............ 

 .الحركات المعبرة -
..........................................................................
............... 

..........................................................................
............... 
 المحاباة والتدري  العملي  -

..........................................................................
............... 

..........................................................................
............... 
 األشياء الحبيبية  -

..........................................................................
............ 

 
 

 الرحالت التعليمية وال يارات الميدانية -
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..........................................................................

..........................................................................
............................. 

 
 المفهوم العام لإلتصال: ثالثا       

مااااات، واآلراء، هااااو عمليااااة اراديااااة، يااااتم عاااان طريقهااااا نقاااال المعلو 
والتوجهااات، ماان فاارد آلخاار أو ماان فاارد إلااى جماعااة، أو ماان مجموعااة إلااى 
أخرى، وهو تعبير إنساني يرمي إلى اباراز الرةباة والطماوح لادى الفارد، وهاو 
أيضاااًا مةهااار مااان مةااااهر اإلنساااان لفرديتاااه، ومااادى تفاعلاااه اإليجاااابي ماااع 

عمقااًا فااي المجتمااع الااذي يعاايش فيااه، أو أي مجتمااع  خاار أبباار شاامولية و 
اإلدرال الحياتي، وذلك باستيدام كل حواساه، مان موقا  إلاى موقا ، ومان 
حدث إلى حدث، مستنفرًا قدراته الذهنية، والجسمية، في اإلرسال واإلستببال 

 .جنبًا إلى جن 
 

 :حمدانأورد دمحم زياد 
اإلتصال بمفهومه الواسع هو عملية ياتم بواساطتها نقال المعلوماات، )

المياول، أو البايم، مان فارد آلخار، أو مان فردإلاى مجموعاة، أو المهارات، أو 
أو من مجموعة إلى مجموعاة أخارى، أو مان فارد إلاى كاائن حياواني أو مان 

 (فرد إلى  لة أو من  لة إلى  لة أخرى 
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اإلتصاال عمليااة مسااتمرة، ال تتوقاا  حتااى فااي حياااة اإلنسااان اليوميااة 
تتضااامنه مااان أفعاااال،  العادياااة، فلاااو تتبعناااا الحيااااة اليومياااة ألي فااارد، بماااا

ورةبات، وسلوكيات، وخبرات جديدة، و راء وتفاعل مع أطراف أخرى، لعلمنا 
أنهااا  بااارة عاان شاابكة ماان اإلتصااال المسااتمر، والتااي أضاااف لهااا بعااض 

  :العلماء
اإلتصال مع الانفت أي إتصاال الفارد بذاتاه، مماا تشاير إلياه عملياات 

لمحاباااة، واإلبتكااار، والتجديااد، التأماال، واإلسااتنتا ، والمالحةااة، والتقليااد، وا
ومعةم العمليات الداخلية العقلية، التي تتم نتيجة الحوار الداخلي، الذي يتم 

 .بين الفرد وذاته
نيل  من ذلك أنه، ال مجال للتفاهم، والتفاعل، والتداخل، بين الفارد 
واآلخاارين، إال عاان طرياا  اإلتصااال، والااذي يااتم فااي كاال األحااوال عاان طرياا  

لتي أشرنا إليها مسبقًا بالتفاعل مع كال الوساائ  المسااعدة علاى الحوا ، ا
ذلااك، الفرديااة منهااا والجما يااة، كاإلذاعااة والتلفاااز وغيرهمااا ماان الوسااائ  

 .الحديهة، ذات األرر الفاعل في انتقال المعارف والمعلومات
أمااا فااي مجااال التعلاايم يشااكل اإلتصااال عاااماًل هامااًا، سااواء كااان بااين 

ين، أو بين المعلمين أنفسهم، أو باين المعلماين والطاالب، أو اإلدارة والمعلم
 .بين التالميذ وأقرانهم، أو ما بين أفراد المجتمع المدرسي ككل

شملت عمليات اإلتصال كل الجوانا  اإلنساانية والجما ياة، وتغلغلات 
فاااي كااال النشااااطات البشااارية، الماضاااية، والحاضااارة، والمساااتقبلية، فسااانت 
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وتميااض عاان ذلااك مجتمااع فااي حالااة إتصااال . تفاقياااتالقااوانين، وأبرماات اإل 
 .دائم، من أجل أن يكفل لكل فرد حقه في الحياة السلمية الكريمة

 :ال يير  اإلتصال في مفهومه عن احدى أربعة صور الغيرها هي    
 .اتصال بين إنسان وانسان  خر، كالمعلم مع تالميذه .1
 .ب في التعليم المبرمجاتصال بين اإلنسان و لة، كاستيدام الحاسو  .2
 .اتصال بين اآللة و لة أخرى، كاستيدام األفالم المتحركة .3
 .اتصال بين اإلنسان وحيوان، كترويض الحيوانات .4
  
بيااا  تااادلل علاااى أن اإلتصاااال عملياااة مساااتمرة ماااع اساااتمرار حيااااة - 

 .اإلنسان
..........................................................................

............... 
..........................................................................

............... 
..........................................................................

............... 
 .ةوضل كي  يؤرر اإلتصال الذاتي للفرد في حياته العام- 

..........................................................................
............... 
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..........................................................................
............... 

..........................................................................
............... 

 .تعريف اإلتصال: رابعا

شاااتقة مااان الفعااال الالتيناااي   Communicationإن كلماااة إتصاااال 
Communicate يشاايع أو يشااارل : ومعناهاااTo make common 

 .بمعنى مشاركة شيء ما بين شيصين أو عدة أشياص أو عدة جماعات
اخاات  اإلتصااال بكهياار ماان التعريفااات نساابة السااتيدامه فااي كهياارمن 

 :ما يليالعلوم، وفي كهير من المجاالت األخرى، ومن أهم هذه التعريفات 

 .اإلتصال في علم اإلجتماع .1

هو عملية تفاعل بين طارفين، إلاى أن تصابل الرساالة مجاااًل مشاتركًا   
 .بينهما
 .اإلتصال في علم النفس  .2

هاااو نقااال انطبااااس أو تاااأرير مااان منطقاااة ألخااارى، دون النقااال الفعلاااي للماااادة 
 .فسهان
 .اإلتصال في التربية  .3

هااو العمليااة التااي يمكاان بواسااطتها نقاال التغياار الساالوكي، ماان منطقااة إلااى 
 .منطقة أخرى 

 .اإلتصال في اإلدارة .4
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هو عملية نقل فكرة أو معنى معين في ذهن شي  إلى غيره، بالحالة التي 
 .عليها الفكرة أو المعنى

 .اإلتصال في اإلعالم .5
 .ئل إلى أعداد هائلة من النا هو بث رسا       
 .اإلتصال الديني .6

هو اإلتصال الذي يكون بين اإلنساان وخالقاه، وباين هللا وعباده عان        
 .طري  المالئكة والرسل والكت  السماوية، واإلتصال بين أبناء الدين الواحد

  
 .بشيء من التفصيل وضل مابية اإلتصال الديني وكياية تناوله- 

..........................................................................
............ 

..........................................................................
............ 

 
 .ص  تعريفاً وافياً لعتصال الذاتي- 

..........................................................................
............... 

..........................................................................

..........................................................................
............................. 
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 خصائص اإلتصال: خامسا

 :بعضًا من خصائ  اإلتصالفيما يلي نورد        
  اإلتصال تلقائي النشأة  .1
إن الفرد مدفوس لعتصال بالجماعة بفطرة هللا التي فطرها علياه، وهاي   

الطبيعااة البشاارية، التااي تجمااع كاال صاافات البشاار التااي تتااوق للعاايش فااي 
جماعااااة، ويااااتم بااااذلك التفاعاااال وتبااااادل المعااااارف والمعلومااااات، وتتالقااااى 

 .، ويتم كل ذلك تلقائيًا من غيرأدنى اجتهاد من الفردالوجدانيات والرةبات
 

 اإلتصال ظاهرة انسانية .2
ان اإلتصااال أساالوب إنساااني يياات  بااالنفت البشاارية، أمااا اإلتصااال لاادى 
الحيوانات الميتلفة كاألنعام والطيور، فإنه يعتمد على عوامال حساية، بعيادًا 

جتماااااعي لاااادى اإلتصااااال اإل عااان الساااامات اإلجتما يااااة، التااااي يتمياااا  بهااااا
 .اإلنسان
 
 اإلتصال ظاهرة عامة ومنتشرة .3

يتحقاا  اإلتصااال داخليااًا وخارجيااًا وياانةم، تبعااًا لقااوانين معينااة، سااواء كاناات 
منصاااوص عليهاااا كتاباااة أو غيااار منصاااوص عليهاااا، فباااالنةر إلاااى أهمياااة 
اإلتصال الفكري الذي يتصل اتصااًل مباشرا بالعقال، وكاذلك اإلتصاال الهقاافي 

معاااات الميتلفاااة، نجاااد أناااه مااان المؤكاااد أن اإلتصاااال يعتبااار مااان باااين المجا
 .الةواهر العامة المنتشرة على مستوى األفراد والجماعات
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 اإلتصال يمتاز بموضوعيته .4

ان اإلتصال حبيقة واقعية، ولايت تصاورًا أو خياااًل، ويعناي ذلاك أن معرفتناا 
رات متبادلاة لعتصال مستمدة من الواقع، وكذلك كل ما يترت  عليه من تاأري

 .بين أطرافه
 
 اإلتصال له طبيعة تاريخية  .5

ان اإلتصاااال فاااي أول أشاااكاله كاااان ياااوم علاااى المواجهاااة، وبتطاااور الحيااااة 
اإلجتما ية، أصبل يأخاذ أشاكااًل أبهار تشاعبًا وتعقيادًا ماع ظهاور الكتاباة رام 

 .الطباعة، وهكذا فيما تال ذلك من مستحدرات واختراعات
 
 
 
 بالترابط واإللزاماإلتصال يمتاز  .6

يعتبر اإلتصال وسيلة للتراب  والتماسك فاي المجتماع، حياث يحقا  لعنساان 
 .الشعور ياألمان والتكامل اإلجتماعي

      
 ماذا ترى في عالم بدون إتصال؟  -

..........................................................................
............... 
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..........................................................................
............... 

..........................................................................
............... 

..........................................................................
............... 

 كي  تفرق ما بين اإلتصال لدى اإلنسان ولدى الحيوان؟   -
..........................................................................

 ............... 
..........................................................................

 ............... 
..........................................................................
............... 

..........................................................................
.............. 

 
 اإلتصال وعناصره في المواقف التعليمية: سادسا

لرماوز يفهمهاا طرفاا تعد اللغة من أهم وسائل اإلتصال، فهي مجموعة مان ا
 :تنقسم اللغة الي قسمين. عملية اإلتصال

  اللغة اللفظية .1
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وهي لغة الكالم التي تتم بتضافر أعضاء الفام الميتلفاة، اللساان، األسانان، 
الشفتان، القصبة الهوائية، األوتار الصوتية إضافة إلى الهاواء فاي عمليتاي 

ي تعماال علاى ترطياا  فجااوة الشاهي  وال فياار ، إلاى جاناا  الغاادد اللعابياة التاا
 .الفم والشفتين

 
 اللغة غير اللفظية .2

هااي لغااة الحركااات واألبعاااد، كاااللمت واإلشااارة باليااد، أواإليماااءة بااالرأ ، أو 
تحرياااك الكتفاااين، وحركاااات العيناااين والشااافتين واللساااان، وهاااي تعتبااار مااان 

 .مقومات المعلم وأدواته في التأرير على سلول الطالب
نوعين من اللغة من قبل المعلم، في عملية ترتي  أو عادم يؤرر استيدام  ال

ترتي  سلول المتعلمين، فهو في كل الحاالت يعمل على تعديل السلول لدى 
فعمليااة تكشاايرة المعلاام أو إبتسااامته فااي وجااه . المتعلمااين، إيجابااًا أو ساالباً 

المتعلمااااين، تتاااارل أراااارًا نفساااايًا تربويااااًا علااااى ساااالوكهم، فااااالمتعلمين أحااااو  
تساامة، وانبساا  وجاه المعلام، ليتمكناوا مان اإلقباال علاى اإلصاغاء التاام لعب

والفهم، على عكت ما تيلفه التكشايرة، وباروز عالماات الغضا  علاى وجاه 
 :قال تعالى. المعلم
دواْ ِمدْن َحْوِلدَك } َن ّللّاِ ِلنَت لَُهْم َولَْو ُكندَت فَّظدا  َغِلديَظ اْلقَْلدِب الَنفَضُّ فَبَِما َرْحَمٍة ّمِ

اْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي األَْمِر فَِإذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى ّللّاِ إِنَّ فَ 

ِليَن   159آل عمران{ّللّاَ يُِحبُّ اْلُمتََوّكِ

وبمااا أن موقاا  المعلاام جاا ء ماان عمليااات اإلتصااال المعروفااة، وألن       
 التدريت موق  من
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لااام لاااه األرااار الكبيااار علاااى المتعلماااين، فاااإن عملياااة المواقااا ، وسااالول المع
اإلتصاال ال تاتم مهمااا تنوعات إال إذا تاوافرت لهااا العناصار األساساية التاليااة 

 :مجتمعة وهي
 
  Sender                                          المرسل  .1
 Message                                         الرسالة .2
 Medium                       (قناة اإلتصال)الوسيلة .3

 Receiver                                        المستقبل .4
 

إن تفاعال هاذه العناصاار األربعاة معاًا يااؤدي إلاى ماا يعاارف بالتغذياة الراجعااة 
Feed Back التي سنتطرق لها فيما بعد. 

 
  
ي دواخلااك مااان وضاال مااا هااو األراار الااذي خلفاااه المعلاام العااابت، فاا- 

 .الناحية النفسية واألباديمية
..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
............................................. 
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فيما يلي نقدم شرحا  نوضح من خالله، بع  تفاصيل عناصدر اإلتصدال التدي 

 :ذكرناها في األسطر السابقة

 

 

 

 

  Sender المرسل .1

بداية عملية اإلتصال، فقد يكون المرسل إنسانًا أو  لة، فتبدأ العملية 
ما يعرف بالرسالة التاي توجاه إلاى المساتقبل وهام بإرسال رموز متعددة هي 

 :أكثر ولتوضيل . المتعلمين

عاان ( وهددم المسددتقبل)المتعلمااين ( وهددو المرسددل) عناادما يسااأل المعلاام     
، بااذلك يكااون (الخرطددوم)عاصاامة السااودان، لتكااون اإلجابااة ماان المسااتقبل 

المرسال  إال أنه رمة صفات يج  أن يتحلى بهاا. المرسل قد أدى دوره كامالً 
 :نذكر منها( المعلم)وهو في هذه الحال 

 .وضوح الصوت- 
 .سالمة اللغة- 
 .اإللمام بفنون اإلتصال وقواعده- 
  .التمكن من المادة العلمية- 
 

  
 إذا كنت المرسل وضل بإيجاز كي  يمكنك إيصال رسالتك للمستقبل؟  -
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..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

........................................... 
 
  Message الرسالة .2

هاادف لااه عمليااة اإلتصااال، والااذي يقااوم هااي المحتااوى والهاادق الااذي ت
 ومحتاااوى  المسدددتقبلفاااإذا ماااا تطااااب  سااالول . للمسدددتقبلالمرسااال بتوصااايله 

 المسدتقبل، تحقا  الهادف، ونعناي باذلك الفهام والتطبيا  مان جانا  الرسالة
 . من معلومات الرسالةلما تشمله 

نوردهااا فيمااا ( المحتددوى التعليمددي)هنالااك خصااائ  وممياا ات للرسااالة     
  :يلي
 .أن تكون بسيطة بعيدة عن التعقيد- 
 .أن تكون في مستوى المتعلمين وقدراتهم- 
 .أن تلبي حاجات وقدرات المتعلمين- 
 .أن تكون ذات أهمية تجلب اإلستحسان من المتعلمين- 
 .أن يكون أسلوبها شائق ومن غير رتابة- 
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مااي بياا  يمكنااك أن تصااوغ رسااالتك التعليميااة للمتعلمااين فااي محتااوى تعلي
 معين؟

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
............................................. 

 
 Medium  لوسيلةا.  3
أي . الرسددالةالمقصااود بالوساايلة هنااا، فااي عمليااة اإلتصااال، كيايااة نقاال  

محاولة إختيار أنس  القنوات، أو األدوات، أو األجه ة، التي تعمل على نقل 
إلااى المسااتقبل، ونتوقااع فااي ذات الوقاات أنهااا تنقاال  المرسددلماان  الرسددالة
بأقل قدر من ( أو األفكار، أو المفابيم أو األحاسيت المعلومات،) المحتوى
 .المعوقات

 :ما يليمن خصائ  الوسائل وممي اتها نذكر 

 .أن تساعد في توفير الوقت- 

 .أن تكون قليلة الكلفة- 

 .أن تكون سهلة اإلستخدام- 

 .أن تكون بسيطة وغير معقدة- 

 .أن تتوافر فيها عناصر السالمة- 

ت تشاامل أنواعااًا ميتلفااة، حساا  المقااام التدريسااي، تعااددت الوسااائل وأصاابح
وحساا  محتااوى المااادة الدراسااية، وحساا  مسااتويات المتعلمااين وأنااواعهم، 
وحس  البيماات الميتلفاة التاي تساتيدم فيهاا الوساائل، بال وصال ألمار إلاى 
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فأصابل ل اماًا علاى المعلام الكافء، أن . حس  المستوى المعيشي للماتعلمن
التاااي تاااؤدي دورهااا كااااماًل، فااي عملياااة توصااايل  يتيياار الوسااايلة المناساابة،

 .المحتوى الدراسي للمتعلمين، في سهولة ويسر
 
علااى ضااوء مااا ذكاار أشاارح كياا  يمكنااك تصااميم وساايلة تتمتااع بكاال - 

 .الممي ات الجيدة لدر  معين
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................

. 
 
  Receiver المستقبل .4

. ويحاول معرفة ما تهادف إلياه الرسالةهو المتلقي أو المتعلم، الذي يتسلم 
ال من معلومات تام إرساالها للمساتقبل ال يعاد نجاحاًا، إ المرسلإن ما يقدمه 
، وماا يانعكت علياه مان أفعاال وتصارفات، اساتطاعت أن المسدتقبلبرد فعال 

 .تغير من سلوكه
 :ما يليمن خصائ  المستقبل وممي اته نذكر - 
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 .أن يكون متأهبا  الستقبال المعلومات- 

 .استقرار الحالة اإلقتصادية واإلجتماعية- 

 .سالمة القدرات العقلية ووالنفسية والجسمية واللغوية- 

 

 كيف يتم اإلتصال: ابعا  س

إن عملياة اإلتصااال وكمااا نعلام هااي عمليااة دائرياة حيويااة مسااتمرة، ال 
تساااير فاااي اتجااااه واحاااد، وال تساااير فاااي إتجاهاااات متعابساااة، وال إتجاهاااات 

أن عمليااة اإلتصااال تسااير : "عنددد فلااو كااان إدرال المعلاام يتوقاا  . متسلساالة
(" المساتقبل)د الماتعلم وتنتهاي عنا( المرسال)في إتجاه واحد تبدأ من المعلام 

القتصارت مهمتااه علاى اإللقاااء، والتلقااين، والشارح ماان جانباه، ماان غياار أن 
يعد ذلك مان سالبيات العملياة التعليمياة، وهاذا . يهتم بالمتعلم وفهمه للدر 

اإلتصدال )أو ( اإلتصدال غيدر الجيدد)النوس من اإلتصال هو الذي يطل  عليه 

 .ه عن حدود حجرة الدر وبالتالي ال يير  تأرير ( غير المفيد
 عليه كيف يمكننا التوصل إلى اإلتصال الجيد؟

، التااي (ردود الفعددل)يااتم ذلااك عاان طرياا  اإلهتمااام بالتغذيااة الراجعااة 
، وباذلك يصال إلاى مادى ماا حققاه (المسدتقبل)يتلقاها المعلم مان المتعلماين 

 .من أهداف الدر 
 :هماتنقسم التغذية الراجعة إلى قسمين رئيسين 

 :تغذية الراجعة اآلنية أو الفوريةال .أ
والتي يتوصل إليها المعلم فور اإلنتهاء من الدر ، وفي داخل الفصل حيث 

 .يقوم بطرح بعض األسملة واإلستماعى لعجابة
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 :التغذية الراجعة المؤجلة أو الالحقة .ب
والتاااي يتوصااال إليهاااا المعلااام عااان طريااا  اإلختباااارات والواجباااات،           
 .ا إتصال جيدويعتبر هذ

علياااه فاااإن التغذياااة الراجعاااة هاااي وسااايلة قياااا  مساااتمرة للمتعلماااين داخااال 
 .الفصل، ومدى إستجابة المتعلمين لمحتوى الدر 

 :من الفوائد التربوية الملموسة للتغذية الراجعة نذكر ما يلي
 .تحدد للمعلم خط سير الدرس قبل وأثناء وبعد القيام بأدائه- 

 .ة مدى تحقيق أهداف دروسهيتمكن المعلم من معرف- 

 .يتحدد للمعلم الخطأ في اإللقاء- 

 .تتحدد للمعلم أخطاء الوسيلة التي استخدمها- 

  
 .بين كي  تكون التغذية الراجعة عملية مستمرة- 

..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
.......................................................... 

 

 معوقات اإلتصال في المواقف التعليمية: ثامنا   

هنالاااك عوائااا  تعتااارض عملياااات اإلتصاااال وهاااي ماااا نطلااا  علاااي          
، والااذي ربمااا يغياار فااي معنااى الرسااالة، أو عاادم وضااوح بعااض (التشااويش)
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مكوناتهااا، ممااا يااؤدي إلااى أخطاااء قااد تكااون مشااوه وضااارة بعمليااة التعلاايم 
 :ئقالعواوفيما يلي نذكر بعض تلك . والتعلم
 .اعتماد المعلم على الطريقة اللفظية .1 

، فااي تقااديم محتااوى (اللفةااي)عناادما يعتمااد المعلاام علااى األساالوب التقلياادي 
الماادة الدراسااية للمتعلماين، وذلااك باساتيدام الرمااوز واأللفااظ، التااي يصااع  
علااى المتعلمااين فهمهااا وإدرال معانيهااا بسااهولة، يصاابل اإلتصااال مبتااورًا، 

لاات معةاام المتعلمااين عاان مجريااات الاادر ، وينصاارفوا إلااى ونتيجااة لااذلك ينف
الساااهو، وأحاااالم اليقةاااة، والشاااعور بالنعاااا ، والناااوم : جوانااا  أخااارى مهااال

 .أحياناً 
 .إختالف الخبرة الفردية لدى المتعلمين .2

لكاال ماان المتعلمااين خبراتااه التااي تيتلااف معنااى ومضاامونًا عاان بعااض ماان 
يفهام ذلاك الماتعلم الاذي نشاأ فاي أقرانه، حسا  البيماة التاي نشاأ فيهاا، فقاد 

البيماة ال را ياة، موضاوعًا ال يساتطيع ماتعلم  خار، نشاأ فاي المديناة فهماه، 
 .فيمهل ذلك عائقًا لعتصال الجيد داخل الفصل

 .العوامل النفسية داخل حجرة الدراسة .3
تااتميض العواماال النفسااية داخاال الفصاال، التااي تعااوق اإلتصااال الجيااد 

 :ما يلينها في أسباب كهيرة نذكر م

صاااغر حجااام ومسااااحة الفصااال التاااي ال تتناسااا  وأعاااداد المتعلماااين - 
 (.اإلبتةاظ)
 .عدم صالحية وسالمة المقاعد التي يجلت عليها المتعلمون - 
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 .ضعف اإلضاءة- 
 .سوء التهوية- 
 .عدم وضوح الصوت- 
 .انعدام الدافع للعملية التعليمية .4

علماين بالنشااطات التعليمياة إن ضعف الادافع للاتعلم، وعادم اهتماام المت
 :إلىالميتلفة، يرجع في األسا  

 .جفاف المادة العلمية - 
 .بعد المادة العلمية عن حاجات المتعلمين - 
 .عدم تنوس أسالي  المعالجة - 
 .ءة الوسائل المستيدمة داخل الفصلعدم كفا - 
 .الشرود الذهني لدى التالميذ  . 5

خل الفصل، هو التشرد الاذهني، عنادما ال من أهم عوائ  عملية اإلتصال دا
 .يستطيع المعلم جذب إنتباه المتعلمين، وبالتالي يتعذر عليهم فهم الدر 

  .الوسيلة المناسبة للدرس المناسب  .6
إن المعلم الناجل هاو الاذي يحارل فاي المتعلماين أبهار مان حاساة، فااإلدرال 

تعليميااة، واليباارات الحسااي لاادى المتعلمااين لااه أهميااة كبياارة فااي العمليااة ال
الحسية تساعد المتعلمين على فهم معاني الرموز والكلمات ومعرفة األشياء 

فالوساايلة التااي تياطاا  أبهاار ماان حاسااة أفضاال ماان . واألحااداث ماان حااولهم
 .  التي تياط  حاسة واحدة
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 .أذكر معوقات أخرى تؤرر سلباً على عملية اإلتصال التعليمي- 
 

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

............................................. 
وارق مااا بااين عملياة اإلتصااال العاام، وعمليااة اإلتصااال وضال أهاام الفا- 

 .التربوي 
..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
............................................. 
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 الفصل الرابع

 أساليب التدريس والتقويم

 

 وجهة نظر الإلداريين التربويين -

 أنواع طرق التدريس -

 المقدمةالمعلم  -

 بع  صفات وخصائص المعلم الكفء -

 داخل الفصلمن  -

 المقدمة

ة مااا للمعلاام ماان دور فاعاال وهااام فااي العمليااة التعليميااة، ونساابة نسااب
للمهااام الجساامية الملقاااة علااى كاهلااه إرناااء تأديااة دوره التربااوي والتعليمااي 
التااارييي، فقااد كااان ل امااا علااى المسااؤلين التربااويين، والمجتمااع ماان حولااه، 
  االهتمام به ورعايته، وتبديد الصعاب التي قد تبف في طريقه، وهو يماار 

مهام مهنته الكريمة مهنة األنبياء والرسال، وتساهيل كال ماا مان شاانه دفاع 
عجلااة التربيااة والتعلااايم، ماان خاللااه، وهاااو الااذي نااذر نفساااه لبااث المعرفاااة 

 .وإصالح األفراد وترقيه المجتمعات
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إن عملية تدري  المعلم هاي مان أولوياات االهتماام باه، لتطاوير أدائاه 
فاان إعادادا كبيارة مان المعلماين فاي مراحال ومما يهير القل  . وترقيه عطائه

التعليم العام فاي الساودان، مان المعلماين غيار المادربين تادريبا يمكانهم مان 
فالااادورات التدريبياااة القصااايرة، أو . ممارساااة مهاااامهم علاااى الوجاااه األبمااال

الجرعات التدريبية التي نالوهاا فاي فتارات متقطعاة، وبإمكاناات متواضاعة، ال 
 .ليل  معلم كامل التدري  معرفة وتطبيقا تفي بالغرض المنشود

  
عاادد بعضاااً ماان الصااعوبات التااي تواجااه المعلاام غياار الماادرب فااي أداء      

 .المهمة التعليمية
..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................

 ............................................. 
يقااا  تطااور األماام بمااا نالتااه وتوصاالت إليااه ماان معااارف، ال تتااأتى إال عاان 

ومواببااة طرياا  التعلاايم المؤسسااي، القااائم علااى مناااهج متكاملااة، ومتطااورة 
ومهماا كانات كلفاة . وعن طري  معلم نال حةا من التدري  المتقن المستمر

 تادري  المعلام عالياة، إال أنهاا تعتباار اساتهمارا للتربياة والتاي مان المؤماال أن

 .تؤتي أبلها إذا ما أحسن االهتمام بها
إن المعلاام الماادرب تاادريبا شااامال وجياادا، يعااد ماان أهاام األركااان فااي العمليااة 

فعن طري  التدري  الناجع نسعى للنتوصال . ة، وأبهرها فائدة وعطاءالتعليمي
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إلى المعلم الكفء، الاذي ياتمكن مان ابتسااب بعاض  مان الصافات الماذكورة 
أدناااه، والتااي تعتباار ماان صاافات المعلاام الكاافء وهااي فااي نةرنااا ةاايض ماان 

 .فيض 
 

   :بع  صفات وخصائص المعلم الكفء

بااأدق أج ائهااا وكيايااة تحليلهااا  الااتمكن ماان مااادة تيصصااه واإللمااام) .1
 .وتدريسها 

أن يكااون راضاايًا عاان الماانهج أو المقاارر الااذي يقااوم بتدريسااه ، وهنااا  .2
 .يأتي دور إشرال المعلم في وضع المنهج الدراسي 

أن يأنت في نفسه الكفاءة الالزمة في البيام بتدريت مادة تيصصه  .3
ت وطاااارق التربيااااة األبماااال، مسااااتيدمًا ميتلااااف طاااارق التاااادري على الوجه 
 .الحديهة 
يج  أن تكون لاه فكارة واساعة عان كياياة التيطاي  لتادريت مقرراتاه  .4

 .عن طري  التحضير اليومي لدروسه
أن تكون لاه المعرفاة الكاملاة فاي كياياة تنفياذ دروساه ووضاع الماادة  .5

 .الدراسية في أرض الوقع للمتعلمين 
 .م أن يكون ذو دراية بعمليتي البيا  والتقوي .6
 .أن يكون صبورًا ذو قدرة على التحمل والتروي  .7
 .أن يكون حازمًا وذكياً  .8
 .أن يكون ميلصًا في عمله  .9
 .أن يكون محبًا لعمله وجادًا في البيام به  .11
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 .أن يحترم التقاليد الدينية وتقاليد المجتمع  .11
لنا ، من أن تكون له الرةبة في الدعوة لما يؤمن به ، ونشره بين ا .12

 .المبادئ والمفابيم السامية
أن يكااون صااحيل الباادن متعافيااًا وخاليااًا ماان األمااراض المعيقااة ألداء  .13

 .مهتمته ومن الضعف البدني الضار
ًَ من العاهات والعيوب الشائنة .14  .أن يكون خاليًا
أن يكون سريع البديهة في تعاطياه لفماور حسا  المواقا  الميتلفاة  .15

 . بالذاتواآلنية منها 

 .أن يلم بمعرفة ونفسية وميول طالبه إلمامًا يمكنه من التفاعل معهم .16
 .أن يكون نشطًا وأفر النشا  وال يميل للكسل .17
أن يكاااون ملماااًا، بالحاااد األدناااى لقواعاااد التااادريت ونةرياتاااه وطرائقاااه  .18

 .الميتلفة والتي تناس  قدرات طالبه والمادة الدراسية موضوس الدر 
 .يكون حسن المةهر ونةيفًا ومنةمًا ومرتباً  أن .19
 .أن يكون ملمًا بكياية تقويم ذاته قبل تقويم طالبه .21
 .يج  أن يتحلي بالرةبة والميل الطبيعي والموببة لتدريت مادته .21
ًَ بالنواحي التربوية ومما يساعد في ذلك  .22  :يج  أن يكون ملمًا
 .النجاح في مهمة التدريت - 
 .كون له المهل الذي يقتدي به أن ي     -
أن يحفر طالبه من الوقوس في تجارب خاطمة من قبال المعلماين غيار - 

 .المتدربين نسبة ليبراتهم المحددة
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 .تقليل الجهد وتوفير الوقت - 
 أن يكون مهااًل وقدوة حسنة لطالبه  - 

 .أن يكون صاح  طريقة ومادة أي أن يكون متمكنًا من كليهما - 
 .على تجديد معلوماته وتنمية معارفه باستمرار  أن يعمل- 
 .أن يهتم بما يريد أن يعلمه لطالبه - 
أن يتمتع بسالمة حوا  النط  والسمع والبصر لدورها الكبير الماؤرر - 

 .في العملية التعليمية
 .أن يتحلي بالهبات وعدم االنفعال عند المواق  الميتلفة- 
 .أن يتمتع باالت ان النفسي- 
 .يتمتع بالمهابرة العالية أن - 
 .أن  يبتعد عن القل  والتوتر واليوف - 
 .أن يبتعد عن الح ن السريع واليأ  - 
 .أن يكون ذو شيصية متكاملة متعددة الجوان  - 
 .أن يكون يغر الضمير- 
 .أن يتمتع بالقدرة على ضب  نفسه عند الحاجة - 

يارًا عمان ساواه ما ذكر  نفًا من خصاائ  وصافات، يرتقاي باالمعلم كه
من بني البشر، الذين يمتهنون أنواعًا أخرى من المهن والمناشا ، التاي قاد 
ال تستوج  شروطها وشرو  االنتماء فاي سالكها، إلاى هاذا الا خم والاايض 
من الصفات التي أخت  بها المعلم، مماا يجعال دوره متفاردًا، إذ أن مهمتاه 

 (   م2119العما  )( . هذه تتعل  بالنفت البشرية وهي أبرم النفو 
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 :طرق التدريس 

إذا تحلي المعلم باليصائ  والصفات التي ذكرت، فلم يب  له إال أن 
الميتلفااة، والتااي جاااءت نتااا  تضااافر جهااود ( أسااالي )يلاام بطاارق التاادريت

العلماء الترباويين ، وهاي بمهاباة اللبناات التاي يمكان للمعلام أن يساتنير بماا 
إذ أن طارق التادريت . دريساية ساليمة جاء فيها، وييص  لنفساه ذاتياة ت

التااي سااوف نتعاارض لاابعض منهااا، مااا هااي إال عصااارة تجااارب تربويااة قابلااة 
للتطااوير والتجديااد، حساا  المقامااات الميتلفااة، وحساا  الحقاا  وخصااائ  
المجتمعات، وما تتمتع به من رقافاات دينياة، واجتما ياة، واقتصاادية وغيار 

مااا جاااء فيهااا فيأخااذ بايجابياتهااا  نهياا  بااالمعلم الكااريم أن يطلااع علااى. ذلااك
ويعدل في أوجاه قصاورها بالعمال علاى تحساينها ودعمهاا بماا يجاود باه مان 

 .ابتكار وتطوير في سبيل االرتقاء لتعليم أفضل
 :ما هي طريقة التدريس

ًَ من التعريفات التاي جااء بهاا العلمااء التربوياون  إليك ع ي ي الطال  بعضًا
- :في تعري  ما بية طريقة التدريت

تعاار ف طريقااة التاادريت بأنهااا أساالوب ، أو وساايلة، أو أداة للتفاعاال "  .1
 "            بين الطال  والمعلم

                                                            
 م1986وستون وكرانتون 

هي مصطلل عام يرجع في معنااه إلاى أسات الطارق التاي تساتيدم "  .2
وقاد تكااون هاذه الطاارق أساالي  تعليميااة . فاي الااتعلم  لمسااعدة أحاد النااا 
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    " ذاتية تقدم من الفرد نفسه ويعلم نفسه بنفسه 
    

 رايجلو           
هااي الاانهج الااذي يساالكه المعلاام فاااي توصاايل مااا جاااء بااه الكتااااب "  .3

المدرسي أو المنها  الدراسي من معرفة ، ومعلومات ومهاارات ونشااطات ، 
 "  سر للتعلم بسهولة وي

أفناااااان نةيااااار دروزة                     
 م2111

إنهااااا عمليااااة تيطااااي  ودراسااااة وإشااااراف وإدارة لكاااال ماااان "  .3
األهااااااداف التعليميااااااة ، والنشاااااااطات المنهجيااااااة ، واألدوات 
والمااواد والوسااائل التعليميااة والمصااادر المرجعيااة ، واألدوات 
التقويمياااة بحياااث يكاااون دور المعلااام فيهاااا دور الميطااا  ، 

نةم ، والمشاااارف ، والماااادير ودور الطالاااا  فيهااااا دور والماااا
المشاارل والمسااهم والمنياار  والمتفاعال ماع كاال نشاا  ماان 

 ".أنشطتها وكل موقع من مواقفها 
 
                                 من وجهة نةر

 اإلداريين التربويين
بعد التعرف على مابياة طريقاة التادريت مان وجهاة نةار العلمااء الترباويين 
يمكننااا إضااافة أن طريقااة التاادريت يمكاان أن تكااون لفةيااة شاافوية كمااا هااو 
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الحااال فااي المحاضاارات والمناقشااات داخاال الصااف بمااا تتضاامنه ماان حركااات 
بماا أنهاا قاد تكاون سامعية وبصارية وذلاك . وإشارات وتوجيهات وغيار ذلاك 

في حالة استيدام الوسائ  السمعية والبصرية مهال الرادياو والتلفااز الترباوي 
األفااالم وأشاارطة الكاسااات وأشاارطة الفيااديو وغيرهاااا ماان الوسااائ  الحديهاااة و 

وقااد تكااون طريقااة التاادريت عمليااة تجريبيااة يقااوم بهااا . المسااتيدمة اليااوم 
الطالاا  بنفسااه كمااا يحاادث فااي المعاماال والميتباارات والماا ارس وغيرهااا ماان 

توصل المواقع التجريبية التي تتيل للطال  تطبي  ما درسه نةريًا أو ما قد ي
 .إليه من واقع التجربة

يتضاال لنااا ممااا ذكاار أن طاارق التاادريت تيتلااف عاان بعضااها الاابعض فااي 
محتواهااا ونوعيتهااا وكيايااة معالجتهااا للوحاادة الدراسااية قيااد التطبياا ، وعليااه 
يج  على المعلم توخي الدقة في اختيار طريقاة التادريت المهلاى والمناسابة 

يل المعرفااة للمااتعلم بسااهولة لمقاام الاادر ، والتااي عاان طريقهااا يتساني توصاا
 .ويسر
  

اااال دور المعلاااام ودور الطالاااا  فااااي العمليااااة  ماااان التعريفااااات السااااابقة، وض 
 .التعليمية

..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................

............................................ 
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من العوامل التي يج  أن يأخذها المعلم بعاين االعتباار فاي اختيااره لطريقاة 
 :التدريت المناسبة ما يلي 

 . الهدف التعليمي التعلمي.1
رمي إلاي بلاوغ أهاداف نةرياة أم عملياة ؟ طويلاة األماد أم هل المعلم ي      

قصاايرة األمااد ؟ وعلااى أي مسااتوى تكااون هااذه األهااداف؟ هاال علااى مسااتوى 
التذكر أم الفهم أم االستيعاب أم التطبيا  أم التحليال أم التركيا  أم التقاويم؟ 

بااال هاااذا يجعااال المعلااام ألن يكاااون دقيقاااًا فاااي اختياااار طريقاااة التااادريت . 
 .المطلوبة

 
 
 :المادة الدراسية.2

هل هاي علمياة أم أدبياة؟ ، وهال تتطلا  مهاارات نةرياة أم عملياة؟ ، 
هل هي صعبة أم سهلة؟، طويلة أم قصايرة؟ إجبارياة أم اختيارياة؟ وماا إلاى 

وعلى ضوء المعلومات الماذكورة يساتطيع المعلام أن ييتاار طريقتاه ... ذلك 
 .في التدريت
 
 :األدوات والمواد التعليمية.3

تحتا  طريقة التدريت إلى مواد وأدوات سمعية أم بصارية ؟ وهال هل 
ساااتؤدي الحصاااة فاااي الفصااال أم المعمااال أم أي موقاااع  خااار؟، هااال الماااواد 

 .المطلوبة متوافرة أم ال؟ وما إلى ذلك مما يتعل  باألدوات والمواد
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 :الفرد المتعلم.4
ومااا هااي . هاال هااو طفاال أم راشااد، ومااا هااي قدراتااه ومااا حالااة أساارته

 .ته السابقة إلى جان  الحالة الصحية النفسية والبدنية وغير ذلكخبرا
 :التوقيت.5

مااا هااو الوقاات الااذي تااتم فيااه عمليااه التاادريت؟ هاال فااي الصااباح أم 
المساااء؟ ومااا نو يااة جااداول الطااالب الدراسااية؟ هاال هااي مكهفااة أم تيللهااا 
أوقات للراحة؟ ، وما نو ية الحص  السابقة لحصة المعلم؟ هل هي تربياة 
بدنية أم في ياء أو غيرها؟ فيج  وضع ذلك في الحسبان حيث يمكن للمعلم 
 .أن يتعرف على ظروف طالبه ومدى استعدادهم لتلقي المادة الدراسية 

 : حجم الصف.6
هاال هااو ماان الصاافوف الم دحمااة أم العاديااة؟  ، حيااث يحاادد المعلاام 

دحمااة الطريقااة المهلااى لكاال نااوس منهمااا، إذ أن التاادريت فااي الصاافوف الم  
ييتلااف اختالفااًا كليااًا عاان مااا يمكاان اتبا يااة ماان طاارق فااي الصااوف قليلااة 

 .العدد
هنالك كهير من الةروف والحااالت التاي يجا  أن يراعيهاا المعلام قبال 
الاادخول فااي أي طريقااة تاادريت حتااى يااتمكن ماان النجاااح الكاماال فااي بلااوغ 

لاروتين يؤدي هذا االهتمام بطريقة التدريت إلى خارو  المعلام مان ا. أهدافه
والرتاباااة، ويدفعاااه ذلاااك لالبتكاااار والتجدياااد وهاااو األمااار المبتغاااى مااان المعلااام 

 .الناجل 
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إن نجاااح طريقااة التاادريت تحاادده بعااض المواصاافات والصاافات، التااي 
يجاا  أن تتااوافر فيهااا، حيااث يسااتطيع المعلاام الحكاام بماادي بلوغااه لفهااداف 

 :الميط  لها، ونذكر على سبيل المهال ج ءًا منها 
 :الطريقة التدريسية الناجحة مواصفات

 .أن تكون واضحة الهدف - 
 .أن تتعامل مع مستوى تعليمي محدد - 
 .أن تنوس فيها النشاطات التعليمية - 
 .أن يتحصل منها المعلم على التغذية الراجعة- 
 .أن تتبلور فيها دوافع الطالب نحو المعرفة- 
 .أن تكس  الطالب مهارات متنوعة - 
 .ية التفاعل بين المعلم والطال  أن تسهل عمل- 
 .أن توصل الطالب للنتائج المرجوة بأقل جهد ووقت وكلفة - 
 .أن تناس  قدرات الطالب واستعداداتهم وميولهم ورةباتهم - 
أن تعااارض علااايهم المعلوماااات بتسلسااال منطقاااي، مااان الساااهل إلاااى - 

 .الصع  ومن المألوف لغير المألوف
 .فاقهم وإعدادهم لتعلم جديد أن تساعد الطالب في توسيع  - 
 .أن تساعد الطالب على الممارسة والتدري  - 
 أن تساعد الطالب في تقويم أخطائهم ومعالجة قصورهم - 
 

 :أنواع طرق التدريس



 

1189 
 

اساااتنادًا علاااى ماااا ذكرناااا مااان خصاااائ  لطااارق التااادريت واختالفهاااا 
يم طارق سوإمكانية تطويرها بما يساعد في بلوغ األهداف المرجوة، يمكننا تق

 :التدريت وتبويبها كما يلي
 .طريقة التدريس المعتمدة على المعلم.1
 .طريقة التدريس التي يتفاعل فيها المعلم والمتعلم.2
 .طريقة التدريس الذاتية والمعتمدة على المتعلم.3

 .طريقة التدريس التجريبية بإشراف المعلم.4

يجابيااات سانتناول فاي مااا يلاي خصاائ  كاال طريقاة وماا تحويااه مان إ
ًَ فااي أداء  وساالبيات، حتااى نمكاان المعلاام ماان اإللمااام بهااا، لتكااون لااه سااندًا
مهااام وظيفتااه، وتساااعد فااي دفعااه إلااى ساالم الترقااي واالبتكااار، ماان خااالل 

 .ممارسته للتدريت
 :طريقة التدريس المعتمدة على المعلم.1

فااي هااذه الطريقااة يكاااون المعلاام هااو محاااور العمليااة التعليميااة وهاااو 
ئيسااي للمعلومااات وهااو منبااع المعرفااة والتلميااذ بموجبهااا متلقااي المصاادر الر 

 :مستهدف للحفر واالسترجاس ومن أشكال هذه الطريقة
 :طريقة اإللقاء .أ

هاااي طريقاااة تااادريت مااان جانااا  واحاااد مهلاااه مهااال خطباااة الجمعاااة أو 
فيهااا يعاارض المعلاام مادتااه التعليميااة ماان غياار إشاارال . اليطاااب السياسااي 

فهاااي تتناسااا  ماااع . قاااة محاااددة بااا من معاااين الطالااا  فاااي ذلاااك وهاااي طري
الصافوف الكبياارة أو ماا يعاارف بالصافوف المكتةااة وفاي وقاات ضاي  ومحاادد 
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بالحصة فاي المرحلاة الهانوياة كماا تمكان المعلام علاى أن يغطاي جا ءًا كبيارًا 
من المادة الدراسية وتجعل من المعلم مهاًل يحتذي به في عملية الاتعلم عان 

 :جد بعض السلبيات في هذه الطريقة نذكر فيهاطري  المحاباة غير إنه تو 
ًَ للتفاعل بين المعلم والمتعلم-   .ال تتيل فرصًا
ال تسااااعد فاااي تنمياااة المساااتويات العقلياااة العلياااا كاااالتطبي  والتحليااال - 

 .والتركي  
 .تؤدي إلى إرهاق المعلم- 
 .ال تراعي الفروق الفردية بين الطالب - 
 .ن أرناء اإللغاء تسهل عملية انفالت المتعلمي   -
 . ال تتيل مجااًل للمناش  التعليمية- 
 
 :المحاضرة .ب

اء فهي ال تتيل مجااًل للتعاايش أو الساؤال إال بعاد تشابه طريقة اإللق 
نهايااة المحاضاارة تعتباار هااذه الطريقااة اقتصااادية إذ أن أعاادادها قلياال الكلفااة 

تتايل مجااااًل بماا يمكان أن تقاادم ألعاداد كبياارة وبمحتاوي تاادريت واساع وهااي 
 .للتسجيل ما يساعد على االسترجاس أو االستذكار
 :ومن سلبيات هذه الطريقة التدريسية ما يلي 

 .تعتمد على المتعلم بالدرجة األولى - 
 .ال تشد انتباه المستمع فترة طويلة من ال من - 
 .ال تراعي الفروق الفردية بين الطالب - 
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 (.30)تعليمية متنوعة ال تتيل للمعلم فرص استيدام نشاطات- 

ومماااا يااادور فاااي فلاااك هاااذين الشاااكلين فهناااال الشااارح ، والقصاااة والوصاااف 
بلها طارق تعتماد اعتماادًا كبيارًا علاى المعلام فاي توصايل . والعرض والتمهيل
 .المعرفة للمتعلمين 

 :طريقة التدريس التي يتفاعل فيها المعلم والمتعلم  .2

لمعلم والماتعلم فاي العملياة هي الطريقة التي تتم فيها المساهمة من ا
التعليميااة بكااال ماااا يتضااامنه مااان مناشااا  ومهاااام فاااي سااابيل بلاااوغ األهاااداف 

 :التعليمية ومن أشكال هذه الطريقة 
 :المناقشة الصفية.  أ

فاااي هاااذه الطريقاااة يطااارح المعلااام ساااؤااًل أو موضاااوعًا أو مشاااكلة ياااتم 
د الماتعلم هاذه الطريقاة تسااع. مناقشتها وإبداء الرأي من غير توجيه مسب 

علااى اإلنغمااا  فااي العمليااة التعليميااة وتساااعده كهياارًا علااى فهاام المحتااوى 
وزيادة المعرفة وتصلل مهل هذه الطريقاة فاي الفصاول الصاغيرة قليلاة العادد 
وتساعد في رب  الطالب بعضهم ببعض كما أنها تنمي رقة الطالب بأنفسهم 

 :وت كي فيهم روح التفكير إال أن المأخذ عليها
غرق وقتًا طوياًل أبهر من ال من المقارر لتوصايل الماادة التعليمياة تست- 

 .للطالب
 .تتطل  إدارة فائقة وال يتأتي ذلك إال بتدري  المعلم تدريبًا جيداً - 
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تتشابه هذه الطريقة مع طريقاة المناقشاة الجما ياة والتاي تاؤدي فاي - 
مجموعاات الفصول ذات األعداد الكبيرة من الطالب حيث تقسم الطالب إلاى 

طالب ياتم النقااش داخال المجموعاات ومان رام يطارح رئايت كال  7 – 3من 
 .مجموعة ما توصلت إليه مجموعته كنتا  للمناقشة

 .هذه الطريقة تحتا  لوقت أطول وإلى إدارة سليمة كسابقتها- 
 :ومن األشكال التي تنضوي تحت الطريقة التفاعلية- 
 .الطريقة الحوارية - 
 .طريقة المشاريع- 
 .التعليم اليصوصي- 
 :الطريقة المعتمدة على المتعلم.  ب

يكااون المااتعلم فااي هااذه الطريقااة هااو محااور العمليااة التعليميااة علااى 
عكات الطريقاة المعتمادة علااى المعلام ، وفيهاا أيضااًا يصابل الماتعلم معتماادًا 
أبهر على اآللة أو البرمجة التعليمية التي تمكناه مان أن يعلام نفساه بنفساه 

إلاااى عملياااة التعلااايم الاااذاتي حياااث يصااابل المعلااام فيهاااا موجهاااًا  وهاااي أقااارب
 .ومستشارًا فق 

تتاايل هااذه الطريقااة مباادأ الحريااة للمااتعلم فااي ساارعة تعلمااه ونوعيتهااا 
ووقتها فهي تراعي الفروق الفردية بين الطالب كماا أنهاا تتايل الفارص بكال 

وماان  أنواعهااا لكاال الااراغبين فااي الااتعلم وفااي المااواد التااي يرغبااون تعلمهااا
- :األشكال الميتلفة لهذه الطريقة

 .الكتاب المبرمج- 
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 .الحقيبة التعليمية المبرمجة- 
 .الحاسوب التعليمي- 
 .الدراسة المستقلة- 

مهماا تعاددت طاارق التادريت فااالمعلم الادور األمهال واألقااوام فاي بلااوغ 
أهداف العملية التعليماة ساوى أن كاان بطريقاة مباشارة أو غيار مباشارة مان 

التوجياااه وإلرشااااد واإلشاااراف، ومااان المالحااار أن كااال أشاااكال طااارق خاااالل 
التاادريت التااي أشاارنا إليهااا تتطلاا  معلمااًا ذو درايااة كاملااة وتاادري  متمياا  
يمكنه من أداء رسالته التعليمية أذن فالطريقة وحدها ليست كافية في بلاوغ 
ه األهداف مالم يتعبها ويدعمها تدري  فاعل مبني على رةبة المعلام وانتمائا

 .لمهنة التدريت
ما ذكرنا بعضًا من طرق التدريت الكهيرة المجربة، والتي أقنعات كهيارًا 
من المعلمين بجدواها، وهي قد أصبحت منطلقًا للتجدياد واالبتكاار والتجريا  
في طرق التدريت، وتقنياته والتي تهادف إلاي توصايل الماادة التعليمياة، أو 

ونسابة . وأقصر وقت، وأقل كلفة مادة التدريت، بأفضل السبل، وبأقل جهد،
للتطور المستمر فاي طارق وتقنياات التادريت فقاد أصابل لكال معلام طريقتاه 
الياصاااة باااه فاااي توصااايل ماااادة تيصصاااه لطالباااه، مساااتندًا إلاااى المباااادئ 

فااإذا تحققنااا . والمفااابيم التربويااة، واألساات العامااة لطرائاا  التاادريت المهلااى
مساتيدمة مان قبال المعلماين من ذلك، فلن نستطيع حصر طرق التادريت ال

 .وقد يكون ذلك من ضرب المستحيل
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 .(إن طريقة التدريت هي العنصر األسا  في نقل المعرفة للطالب ) 
 .ناقش هذه العبارة  

..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
............................................. 

 

 :المعلم داخل الصف

 :أساسيات.  أ

باال . إن دخااول المعلاام لحجاارة الاادر  كاادخول المصاالى فااي الصااالة
، وأن اختلفاات فااي محتواهااا إال أنهااا تتشااابه ماان يتطلا  موجبااات وأساساايات

فالمعلم عند دخوله الفصال، يجا  أن تتاوافر لاه بعاض مان . ناحية الجوهر 
الصافات والتجهياا ات، كااأن يكااون مهيمااًا ذهنيااًا ونفساايًا وجسااديًا، إلااى جاناا  
اإللمام الكامل بمادتة الدراسية، وطريقة توصيلها لطالبه بأسهل السبل، كما 

 :لمعلم الكفؤ أن يكون بحوزته اآلتينتوخى في ا
 (.إن توافر)براسة التحضير والكتاب المدرسي - 
 .الوسيلة التعليمية- 
 .التباشير بألوانه الميتلفة أو بدائله- 
المؤشر أو المسطرة الطويلة، في حالة ضرورة استيدامها في الدر  - 

 .بدرو  الرياضيات أو الجغرافيا أو العلوم
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من المتوقع أن تكون بكل فصل سابورة رابتاة، وهاي ).ماسل السبورة - 
 (.التي يمكن أن نفرق بها مابين الحجرة العادية وحجرة الدر 

لكل مما سب  ذكره أهميته الكبيرة في توصيل المادة الدراسية للطال ، فعلى 
 .المعلم أن يتمسك بذلك كيطوة أساسية في سبيل تحقي  تعليم أفضل

لم في ما يلي نموذ  تحضير المادة الدراساية فاي المع( الطال )إليك ع ي ي 
براساااة التحضاااير، والاااذي تعتباااره ضااارورة وساااندًا للمعلااام فاااي أداء مهاماااه 

 :التدريسية
 

 
فااااااارس الماااااااادة الدراساااااااية 

 (يسميها )
الااااااااااااااا من  التوقيت  الصف  الحصة  التاريأ 

 الكلي 

      (يسميه)عنوان الدر  

 

 نموذج لتحضير مادة دراسية

- :من هذا الدر  ينبغي أن يكون الطال  قادرًا على أن بعد الفراغ
 األهداف العامة .1
 األهداف الياصة   .2
 الوسائل التعليمية  .3
 (تسمية الوسيلة) .أ
 . ......ب
  ...... 
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 سير الدر   .4
 : ويتوقع أن يكون كما يلي

 . إلقاء التحية على الطالب- 
 :التمهيد- 
الجلسااة الصااحيحة للطااالب، )لتأبااد ماان النةاارة العامااة للفصاال وذلااك ل .أ

اإلضااافة ، التهويااة، مساابل الساابورة وتقساايمها ،  كتابااة البسااملة والحصااة 
 (.والتاريأ كل في مكانه الميص 

- :التمهيد للدر  .ب
ًَ نسبيًا إذا ما قورن بمحتوى الدر -   .أن يكون التمهيد قصيرًا
 .أن يكون ذو صلة بالدرو  السابقة والدر  الجديد- 
 .وأن يستيل  جله من الطالب بمشاركتهم الفعالة - 
عاارض الاادر  بالطريقااة التااي ييتارهااا المعلاام والتااي تكااون مناساابة  . 

 .ويشمل استيدام الوسائل التعليمية الميتلفة. لطالبه وقدراتهم 
 :سلوك المعلم داخل الفصل

وقد تحلي بكل صفات )يج  على المعلم أن يراعي مايلي وهو داخل الفصل 
 (:علم الكفء التي ذكرت سابقاً الم
أن يستيدم صوته استيدمًا جيدًا في حاالت انيفاضة أو علوه حس   .1

 .مقام الدر 
 .أن تكون حركته محدودة حتى ال ينشغل الطالب بها .2
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أن تكااون حركااة األياادي أرناااء الشاارح محاادودة وال يكهاار ماان اإلشااارات  .3
 ينبغاي أن ينةار خاار  الفصال الجانبية، حتى ال يشتت انتباه الطالب كماا ال

 .إرناء الشرح
أن يسااااتيدم الساااابورة االسااااتيدام األمهاااال تقساااايما صااااحيحا وكتابااااة  .4

 . المطلوب في موقعه منها وان تكون مهاال للتحضير الناجل للدر 
مسااال السااابورة بالطريقاااة الصاااحيحة مااان أعلاااى إلاااى أسااافل ولااايت  .5

 .بالجانبين
 .السؤال أو أي نشا  مباشرأن يواجه تالميذه عند الشرح أو  .6
عنااد الكتابااة علااى الساابورة يجاا  أن يبااف إلااى يمااين الساابورة، حتااى  .7

يكشاااف اببااار مسااااحة مااان ساااطل السااابورة للتالمياااذ، أي أن يكاااون وقوفاااه 
 .جانبياً 
عند الكتابة علاى السابورة يجا  أن يتباع الكتاباة التحادث ماع طالباه،  .8

 .حتى ال ينفلتوا في حاالت صمته
ولي ظهاره للطااالب، بالقادر المسااتطاس، وان يحااول مااواجهتهم أن ال يا .9

 .من وقت آلخر، وذلك بتوزيع نةراته عليهم أجمعين
توزيااااع الفاااارص علااااى طالبااااه، فااااي جميااااع األسااااملة التااااي يطرحهااااا،   .11

 .بأنواعها، في بداية أو وس  أو نهاية الدر ، بالقدر الممكن
وفااي موقعااه المناساا  أن يسااتيدم التباشااير الملااون عنااد الضاارورة،  .11

 .حيث ال يحدث شرخا في تنسي  السبورة
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أن يكون خطه واضحا مقروءا متحاشايا الكتاباة علاى األجا اء السافلى  .12
 .من السبورة

أن ال يسة إلى طالبة، بال يساتيدم  بقريتاه التدريساية لجاذبهم نحاو  .13
 .التعلم والمعرفة

 .أن يستيدم أسالي  التحفي  الناجحة .14
را عليه أن يتوخى الدقة في توصيل المعلومة الصحيحة فاي مهال وأخي .15

هذا ال مان الذي أصبحت المعرفة فيه كتابا مفتوحاا لادى الجمياع ومان بيناه 
 (م2111العما  . )طالبه في الفصل

  
صامم تحضاايراً لمااادة دراسااية فاي تيصصااك، واشاارح الطريقااة المهلااى   .1

 .لتوصيلها لطالبك
 .ف التعليمية العامةأذكر خمسة من األهدا  .2

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
............................................. 

 .أذكر خمسة من األهداف التعليمية الياصة .5
......................................................................
......................................................................

......................................................................
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 وسائط التعلم
 

 

 التلفزيون التعليمي -

 التلفزيون التعليمي والتلفزيون التربوي -

 ية المغلقةالدوائر التلفزيون -

 خصائص وفوائد التلفزيون التربوي -

 المآخذ في استخدام التلفزيون في التعليم -

 الكاريكاتير -

 الكتب -

 المجالت -

 الصحف -

 كيفية استخدام البرامج اإلذاعية في التعليم -

 بعض جوانب القصور في اإلذاعة -

 التسجيالت الصوتية -

 التعليم بالعمل المحسوس -

 الخرائط والكرات األرضية -

 ألرضيةالكرات ا -

 مخطط الصور الفوتوغرافية -

  

 

 التلفزيون التعليمي: أوال  

 
 :الدور التعليمي للتلفزيون

لم يعرف دور التلف يون التعليمي في بداية إختراعه في الهالرينات 
من القرن الماضي، حتى لوحر مدى اإلقبال الشديد على هذا الصندوق 

وتعلي  األفراد بهذا  السحري، الذي احتل مكانه في كل بيت، ومدى أرتبا 
ال ائر الغري ، وقد لوحر بعد ذلك، مدى تأرر المشاهدين بما يعرض عليهم 
من خالله، فكان إختراعه بمهابة العال  الشافي، لبعض المشابل التي 
يواجهها ميتصوا التربية والتعليم، فإذا كان التلف يون في ذلك الوقت 
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ًا، في مجال اإلتصال ضروريًا لعتصال الجماهيري، فهو ضروري أيض
 :التعليمي، فقد تم من خالله ما يلي

 .عال  مشكلة إزدحام الفصول -

 .ندرة العناصر المؤهلة في التعليم -

 .عال  مشكلة تعليم الفتاة في المراحل الجامعية -

 .عال  مشكلة األمية  - 
بان عنصر التلف يون هو عنصر اإلنفتاح في مجال التعليم، فتم نقل 

ى داخل الفصول، لم يكن باإلمكان نقلها عن طري  أسالي  خبرات عديدة إل
التعليم التقليدية المستيدمة  نذال، بل تم عن طري  إستيدام التلف يون في 
نقلها بالطريقة المهلى، فكانت المادة التي يتم عرضها تساعد كهيرًا في 
ي تد يم الحقائ  العلمية بالبرهان القاطع، كما أنها تبرز الجان  التطبيق
والجان  النةري في الموضوعجنبًا إلى جن ،   لع  التلف يون دورًا ناجحًا 
في نقل الصوت والصورة والحركة إلى طالب العلم، كوسيلة اتصال سريعة 
وبعيدة المدى، فكان بمهابة الحل السريع لمشابل األمية، الناتجة عن 

الغذاء ووسائل اإلنفجار السكاني المت ايد، والذي أدى إلى اإلنصراف لتأمين 
الدفاس على حساب التعليم، ونتج عن ذلك ندرة في المعلمين الذين هجروا 
المهنة، واتجهوا للتكس  من مصادر أخرى للرزق، وبذلك ضعفت األنةمة 
التعليمية خصوصًا في العالم الهالث، مما أدى الستيدام التلف يون في 

 .مواجهة هذه المشابل التي طرأت 
أستيدم التلف يون كوسيلة لتعليم الكبار، وفي محو في مجال التعليم، 

 :األمية المهنية، وخاصة في مجال ال راعة والصناعة، ونتيجة لذلك
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 .تطور الفرد في ذاته -

 .وتقدم اإلنتا  من ناحية الجودة والنو ية -

 .تعديل السلول والتهبي  الصحي -

 .دعم وتوطيد العالقات اإلجتما ية  -

تعليمية، ووسيلة ترفهيهة تربوية،  لذا أعتبر التلف يون وسيلة 
 .تستهوي جميع طبقات المجتمع، على اختالف أنواعه

  
وضل ما هو دور التلف يون التعليمي في العملية  -

 .التعليمية

...................................................................
...................................................................

...................................................................
............................................. 

 بي  أصبل التلف يون رائدًا في المجال التعليمي؟ -

...................................................................
...................................................................

...................................................................
............................................ 

 
 :إستخدامات التلفزيون في مجال التعليم -
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في العملية  هناك سؤال فرض نفسه حول الدور الذي سيلعبه التلفزيون    

هل يمكن للتلفزيون أن : التعليمية، وهل سيحل محل المعلم؟، أو بمعنى آخر

 يعلم من غير معلم؟ 

تتضل اإلجابة على هذا السؤال، من خالل نتائج التجارب التي 
أجريت في كل من كندا، وفرنسا، وبريطانيا، واليابان، حيث أربتت التجارب 

لمعلم، في إيصال المعلومات مدى جدوى التلف يون كوسيلة معينة ل
وإيضاحها للدارسين، وقد دعم دور التلف يون في مجال التعليم والتعلم، ما 

 :توصلت إليه تقنيات اإلتصال من تطور ملحوظ مهل
إستيدام األقمار الصنا ية في مجال اإلتصال  -

 .اإللكتروني

إستيدام الحاس  اآللي في تنةيم وعرض  -
 .المعلومات

مجال حفر المعلومات بالصوت جهاز الفيديو في   -
 .والصورة

أخذ إستيدام التلف يون في مجال التعليم إتجاهًا  خرًا لكهرة       
 : إيجابيته، فمهالً 

في نةام الجامعة المفتوحة، في المملكة المتحدة، الذي يمهل      
التلف يون في نةامها العمود الفقري، وكذلك يوصل نةام اإلستجابة 

 Tow Way)بين المشاهد وأستديو التلف يون ( لاإلتصال المتباد)

Communication ) وذلك بإستيدام الحاس  اآللي، الذي ينةم
 .إستببال محادرات المشاهد
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بما ساهم التلف يون وجهاز الفيديو في تحسين أداء المعلم، وذلك 
عند تسجيل الدر  وعرضه على المعلم نفسه، ليتم تقييمه الذاتي ألدائه 

 .داخل الفصل
أستيدمت أشرطة الفيديو في ( الذاتي)أما في مجال التعليم الفردي  

تسجيل المواد التعليمية وتصنيفها، ليتمكن الدار  من الوصول إليها بيسر 
وسهولة، وتعتبر أشرطة الفيديو مواد تعليمية غنية بما تحمله من مواضيع 

يديو في علمية، وأدبية ودينية وإجتما ية، لذا أقيمت مكتبات أشرطة الف
 .المدار  والكليات والمعاهد الطبية والمهنية والفنية

 
بين كي  يمكن للمعلم استيدام التلف يون التعليمي  -

 .والفيديو في تدري  نفسه؟

...................................................................
...................................................................

...................................................................
. .............................. 
 

 :التلفزيون التعليمي والتلفزيون التربوي

إستيدام التلف يون في مجال التعليم، عن طري  إعداد برامج 
عليمي معد تعليمية، ضمن إطار منهجي محدد، والذي يبحث في موضوس ت

 .إعدادًا تربويًا لتحقي  هدف سلوكي لدى الطالب
 :برامج التلف يون التعليمية نوعان هما

 .برامج الدوائر المفتوحة -
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 .برامج الدوائر المغلقة في المعاهد والجامعات -

 .ومشاهدي هذه البرامج عادة ما يكونون محدودي العدد واإلتجاه 
 :أما التلف يون التربوي فيقصد به

ف يون الذي يبحث برامج تربوية تهبياية، تتعل  بنشر المعرفة التل 
الهقافية، وتعديل اإلتجاهات، وتحسين األداء، فهو يقدم خدمات تهبياية 

 .لعامة النا  على إختالف طبقاتهم ورقافاتهم
 :الدوائر التلفزيونية المفتوحة

يقصد بالدوائر التلف يونية المفتوحة، البث عبر األرير من محطة 
إلرسال إلى أجه ة اإلستببال في المنازل وغيرها من الدور، ويعتمد ذلك ا

على إرسال إشارات السلكية من خالل الهوائي في الموجود بالمحطة 
الرئيسية للبث، وتلتق  تلك اإلشارات عن طري  الهوائي الياص باألجه ة 
المستقبلة، ويستل م تواف  القنوات ما بين جهاز اإلستببال والمحطة 

لمرسلة، حتى يمكن أن يعرض الجهاز المادة المرسلة بدرجة عالية من ا
 .الوضوح والدقة، يستطيع المتلقي فهمها وإدرال معانيها

قد ساهمت األقمار الصنا ية، والمحطات األرضية، في إرسال 
الصوت والصورة، إلى مناط  شاسعة ومتباعدة على الكرة األرضية، حيث 

حداث الهامة، والمباريات الرياضية، أستيدمت في بث األخبار واأل
والمناسبات العامة، على الهواء مباشرة، فكان ذلك يمهل رورة في مجال 
اإلتصال اإللكتروني، وإيمانًا بأهمية هذا النوس من اإلتصال في مجاالت 
التطور الميتلفة، التي تحتا  إليها الدول العربية، فقد تولدت فكرة إمتالل 

فل للدول العربية حرية اإلتصال فيما بينها من قمر صناعي عربي، يك
جهة، وما بين العالم اليارجي من جهة أخرى، كما أنه يستيدم في نشر 
الهقافة، ومحو األمية، من خالل برامج تربوية تبث في جميع الدول العربية، 
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في مجال فكان مشروس القمر العربي عربسات، الذي أدخل الدول العربية 
 .ونياإلتصال اإللكتر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدوائر التلفزيونية 

 :المغلقة

الدوائر 
التلف يونية 
المغلقة تبث من خاللها برامج ميصصة لفمة معينة، اما لمعالجة مشكلة 
نق  عدد المعلمين المؤهلين في المؤسسات التربوية، أو لنقل المعلومات 

واحد،  لعدد كبير من الدارسين، في قاعات ميتلفة سواء أن كانت في مبنى
أو عدة مباني متجاورة، وقد أستيدمت الدوائر التلف يونية المغلقة بنجاح 

 .في تعليم الطالب وخاصة الفتيات، في المراحل الجامعية
 

يتم نقل المعلومات من خالل الدوائر المغلقة، عن طري  اإلتصال 
المباشر ما بين المصدر وهو أستديو التلف يون والمستقبل، وهو جهاز 

في قاعات المحاضرات، وتستيدم في ذلك أسالل وتوصيالت العرض 
خاصة، يتم تمديدها بحيث تتيل للمشاهد اإلتصال بمصدر البث في 
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األستديو، وذلك لمناقشة موضوس المحاضرة أو المناظرة أواللقاء، وقد 
أستيدمت فكرة الدوائر المغلقة أيضًا في الفنادق والمستشايات، أما البث 

ت السلكية في المنازل فقد انتشر في اآلونة األخيرة في عن طري  التوصيال
بلدان أوروبا والواليات المتحدة األمريكية، حيث تمكن الكهير من السكان 
إستببال البث التلف يوني على قنوات عديدة، نةير إشترال شهري وينةم 

 .هذا النوس من البث عن طري  الحاس  الحاس  اآللي
 

 
 
 
 
 
 
 

و  -
ض
ح

تستيدم الدوائر التلف يونية المغلقة كي  يمكن أن  
 في تنفيذ البرامج التعليمية؟

...................................................................

...................................................................
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...................................................................
............................................. 

 
 :أنواع البرامج المقدمة بواسطة التلفزيون

 .البرامج الصياية الياصة بالمعلمين والطالب .1
البرامج المجتمعية، والتي يشارل فيها األشياص على اختالف  .2

 .أنواعهم
بيام باإلشراف برامج العالقات العامة، متضمنة قدرة الفرد في ال .3

 .الشيصي
 .برامج تدري  المعلمين أرناء اليدمة .4
 

        
بي  تساعد البرامج التلف يونية في إبراز قدرات  -

 الطالب التعليمية؟

...................................................................
...................................................................

...................................................................
............................................. 

 
 :خصائص وفوائد التلفزيون التربوي

يتمي  التلف يون التربوي، بيصائ  تجعله مؤهاًل لمنافسة الوسائل      
يتمي  بيصائ ، تجعل منه عنصرًا األخرى في تدري  المعلمين، حيث أنه 

 : هامًا في هذا المجال والمجاالت التربوية األخرى نذكر منها ما يلي
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ي ود التلف يون بوسائل وأجه ة راقية ومتيصصة ال تستطيع المدرسة .  1
 .إستيدامها إعتمادًا على نفقاتها الياصة لكلفتها العالية

كبيرة، ال تستطيع المدرسة  أن الوسائل المتعددة، تكلف أيضًا نفقات.  2
الواحدة تحملها، ولكن مرك  البث التلف يوني يستطيع إنتاجها وتحمل 
أ باءها، واإلستفادة منها في التدريت، والتعاون مع المؤسسات التربوية 
على اختالفها، واإلستفادة منها ضمن نةام تعليمي فعال، وهذه الوسائل 

ستفادة في مجال مي ان الحركة، المتنوعة تمكن المعلم والطال  من اإل
والتكبير، والتصوير اليارجي والجوي، فيتم عرض موضوعات دقيقة 
وموضو ية، حيث يمكن إستيدام أبهر من طريقة من طرائ  التعليم في 

 .البرنامج الواحد مهل المحاضرة، التمهيل، المناقشة وغيرها
كن أن يقوم أن األفكار الجديدة، تتطل  وسائل سريعة لنقلها ويم.  3

 .التلف يون، متمهاًل في برامجه التعليمية، بهذه المهمة على أبمل وجه
يتمي  التلف يون باآلنية المباشرة، إذ أنه يمكن نقل البرامج التلف يونية .  4

حية ومباشرة من األستديو، أو مكان العرض، في الوقت الذي تجري فيه 
فعية والحف  لدى الطالب، وفي الحادرة، وتلع  اآلنية دورًا كبيرًا في الدا
 .تعميم اليبرة على جميع  المشاهدين 

ال يحتا  إستيدام جهاز التلف يون في الصف إلى تعتيم الصف، كما .  5
هو الحال في أجه ة العرض األخرى، وهذا يتيل للمشاهدين فرصة العمل 

 .والتعليم في أرناء عرض البرنامج
التلف يون، والفديو، والحاس  اآللي،  يمكن التكامل والتنسي  فيما بين.  6

 .واألقمار الصنا ية في يسر تام
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يستطيع المعلم التحكم في جهاز الفيديو بالصف، الذي يجعل منه .  7
نطاقًا تعليميًا ال إعالميًا، حيث يتحكم في وقت البث، وإعادة اللقطات، بعد 

 .تسجيل البرنامج في الفيديو
دام البرامج التلف يونية الهادفة، وهذا يمكن للطال  أن يتعلم بإستي .8

 .التعلم ال يقل في مستواه التحصيلي عن طريقة التعليم التقليدية
في بعض الحاالت ي يد تحصيل الطالب الذين يتعلمون عن طري  .   9

إستيدام التلف يون التربوي، مقارنة بما يجري من تعليم عن طري  التعليم 
 .التقليدي
لتعليم لدى الطالب وخاصة تالميذ المرحلة اإلبتدائية، ت داد دافعية ا.  11

 .عندما يستيدمون التلف يون 
إذا أستيدم أسلوب المحاضرة في البرامج التلف يونية، فإن الفاعلية .  11

 .تتساوى مع طريقة المحاضرة التقليدية في حجرة الدر 
يحية، ت داد فاعلية التلف يون في المواد التي تحتا  إلى عروض توض.  12

 .أو تجارب دقيقة، يصع  على المعلم إجراالها في الميتبر أو حجرة الدراسة
أسالي  التصوير الفنية، والرسوم المتحركة، وما شابه ذلك، تساعد .  13

على جعل اإلستفادة، من هذه العروض، أببر وأنفع خالل عرضها بواسطة 
 .التلف يون 
مية الهروة اللغوية لفطفال، يساعد التلف يون البرنامج العام على تن.  14

وي يد من مساحة المطالعة الحرة في المجالت، والصحف  اليومية، ذات 
 .اللغة المبسطة

فيما يتصل بالتذكر وبقاء أرر التعلم، تدلل الدراسات واألبحاث التي .  15
أجريت، تفوق التعلم عن طري  التلف يون على غيره من طرائ  التعلم 

 .األخرى 
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يحتا  موضوس الدر  إلى توضيل بالحركة وتصوير أشياء عندما .  16
دقيقة، متطورة بالعين المجردة أم غير ذلك، فإن التلف يون يتفوق على 

 .غيره من الطرائ  في توضيل ذلك
بينت النتائج ان هنال حاجة ماسة إلى دراسات وأبحاث اخرى، .  17

للتلف يون ان  لتحديد موضوعات المقررات الدراسية الميتلفة، التي يمكن
 .يسهم في تقديمها، بطريقة أفضل من الطرق التعليمية األخرى 

هنال تضارب في النتائج حول تأرير مشاهدة الطالب للبرامج العامة .  18
على تحصيلهم الدراسي، حيث أظهرت بعض الدراسات، أن هذه البرامج 

رى على تعطل التحصيل الدراسي أو تقلل منه، بينما دلت بعض النتائج األخ
انها ال تؤرر على التحصيل، وأظهرت دراسات من نوس رالث ان البرامج 

 .العامة تساعد التالميذ األذكياء، فيما يتصل بتحصيلهم الدراسي
للتلف يون أرر فعال في تعلم المهارات الحركية، وله أرر أيضًا على .  19

 .عادات وإتجاهات وسلول األفراد
ما يوفره التلف يون من تكامل المؤررات التشوي  واإلرارة وذلك ل.  21

الصوتية، واإلضاءة، والصورة، وتسلسل المواضيع المعروضة، مما يؤدي 
 .إلى متابعة البرامج بشبف دون ملل

 :يساعد في التغل  على بعض المشكالت التربوية مهل.  21
 .نق  الكفاءات الفنية في المعلمين .أ
 .نق  الوسائل التعليمية .ب
 .الميتبرات وموادها: ض المواد التعليمية مهلنق  بع . 
نق  األبنية نتيجة لعنفجار السكاني المت ايد، وإبتةاظ قاعات  .د

الدر  بالطالب، حيث أن التلف يون يسمل بمشاهدته ألعداد كبيرة من 
 .الطالب، على عكت ما يدور في أروقة التعليم التقليدي، وبكلفة أقل



 

1112 
 

، فالتلف يون يحضر لك ال مان والمكان البعد ال ماني والمكاني .ها
 .بين يديك
توفير الوقت والجهد والمال، فإعداد البرنامج الواحد يتوافر عن طري  .  22

أفضل الكفاءات، في اإلعداد واإلخرا ، والتصوير، واإللقاء، والتنفيذ، وبث 
البرنامج على جميع الطالب، فهو يوفر وقت المعلم وجهده ويقلل الكلفة 

 .يةالمال
تستطيع برامج التلف يون التعامل والتفاعل مع جميع المواضيع .  23

 .والمواد الدراسية
يوفر التلف يون إستيدام أبهر من وسيلة تعليمية في البرنامج الواحد، .  24

 .وكذلك ابهر من طريقة للتدريت
يوفر التلف يون إمكانية إختيار البرامج التعليمية، وتقويمها قبل .  25

 .على الطالبعرضها 
  

قارن بين ما يقدمه التلف يون للعملية التعليمية،  -
 .وطرائ  التعليم التقليدية

..........................................................................

..........................................................................
..........................................................................

.............................. 
بي  يؤرر التف يون التعليمي في عدم هدر الوقت  -

 بالنسبة للمعلم والطال ؟
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...................................................................
...................................................................

...................................................................
............................................. 

وضل كي  يمكن أن يقوم التلف يون التعليمي بتدري   -
 المعلم؟

...................................................................
...................................................................
...................................................................

............................................. 
 

 :المأخذ على إستخدام التلفزيون في التعليم

جابية في التعليم، إال أن التلف يون شأنه رغم ممي ات التلف يون اإلي
 :شأن أي وسيلة تترت  على استيدامه بعض المآخذ نذكر منها

إن التلف يون وسيلة إتصال من طرف واحد، فالدرو  من خالل .  1
التلف يون ال تسمل للتالميذ بالمناقشة واإلستفسار، إضافة إلى فقدان 

 .ير تفاعليةالتغذية الراجعة، إذا ما استيدم بطريقة غ
، لذلك فإن معةم صور التلف يون .  2 ًً إن شاشة التلف يون صغيرة نسبيًا

 .تبدو صغيرة بالنسبة لما يةهر من صور على شاشة السينما
إن البرامج التلف يونية تبث على الهواء، حيث ال يستطيع المدر  .  3

 .مشاهدتها من قبل لتحضير المناقشة الالزمة
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يونية مقيدة في بعض األحيان بوقت محدد، وظروف إن البرامج التلف  .  4
تصوير محددة أيضًا، إضافة إلى عدم تواف  ساعات البث في معةم 
األحيان مع توقيت الدر  في المقرر الدراسي، ومع تسلسله في المادة 

 .الدراسية
 :ويمكن أن نضع بعض الحلول حتى نتجن  هذه المآخذ ومنها

مسبقًا، رم مشاهدتها من قبل المعلم، قبل  تسجيل البرامج التلف يونية.  1
 .عرضها من خالل جهاز الفيديو، وتحضير أسملة محددة للمناقشة

ويعنى ذلك أن على المعلم التيطي  الجيد لدروسه، عن طري  .  2
 .التلف يون، قبل وأرناء وبعد عرض البرنامج التعليمي

افر الصور ت ويد القاعات الواسعة بشاشات عرض كبيرة، حيث تتو .  3
 .بأشكال واحجام متعددة

 
  

أيهما تفضل؟ التعلم عن طري  برامج التلف يون  -
التعليمي، أم عن طري  طرائ  التعليم التقليدي 

 ولماذا؟

...................................................................
...................................................................

...................................................................
............................................ 

 
 الكاريكاتير: ثانيا  
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يعتبر الكاريكاتير من الموضوعات الهابتة التي تةهر يوميًا في كهير 

درة في من الصحف، يتتبعها القراء بشوق وش ف، بما لها من الق
اإلستحواذ على انتباه القارئ والتأرير على إتجاهاته، وسلوكه، وهو  بارة 

 :عن رسومات خطية فق ، ومن اهم ممي ات الكاريكاتير هي أنه
يتعرض للفكرة الرئيسة، التي يحاول توصيلها للقارئ، ويتحاشى بذلك .  1

 .بهيرًا من الموضوعات الفر ية والجوان  الهامشية في الموضوس
إختيار شيصية مألوفة لدى جمهور القراء، والتعبير عنها بالرسومات .  2

 .اليطية
تمهل هذه الشيصية نمطًا سائدًا، يمكن التعرف عليه بسرعه، مع فهم .  3

شيصية ابن البلد العربي، : صفاته وخصائصه، وما يرم  إليه مهل
 .الصناعي، ال راعي إلأ

وتوصيل الفكرة للدار  أو يسهل التفاهم عن طري  الكاريكاتير .  4
المتلقي، التي قد يحتا  التعبير عنها إلى كتابة مقال طويل، فهي بذلك 

 .تيتصر الوقت الالزم لعملية اإلتصال المعلوماتي
قلة اإلهتمام بالتفاصيل، والتركي  على الرموز التي تعني باإلتجاهات .  5

 .والسلول فق 
طويل في عدة إطارات متتالية،  يعبر الكاراباتير أحيانًا، عن موضوس.  6

يتناول كل إطار كاريكاتير يبين أحد عناصر الموضوس، وهنا نحصل على 
تسلسل للقصة المعروضة، وباختصار فإن الكاريكاتير يعد أوسع إنتشارًا من 

 .الكلمة المقروءة
تعتمد اإلستفادة من هذه الوسيلة، على مقدرة المعلم في إدخالها 

 :ية بطرق ميتلفة نذكر منهاضمن اليبرات التعليم
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تكلي  الطالب إحضار بعض الكاريكاتيرات من الصحف ويقوم المعلم .  1
 .بإختيار األفضل في كل جلسة تعلمية

إعداد ركن خاص في اللوحة اإلخبارية يسمى ركن الكاريكاتير، يعرض .  2
 .فيه كل طال  ما يجده مهمًا ليتم اختيار أفضلها عند كل جلسة للتعلم

قد يطل  المعلم كتابة موضوس أو مالاحةات حول احد الكاريكاتيرات  . 3
 .الميتارة
عرض مجموعة من الكاريكاتيرات في درو  الصحة، والتربية األسرية، .  4

 .للمناقشة بقصد تابيد بعض اإلتجاهات والعادات السليمة
قد يةهر بعض الهواة من الطالب في رسم الكاريكاتيرات، بأنفسهم، .  5
تدري  على تحديد الفكرة، وإختيار الشيصية المناسبة، والتعبير عنها وال

 .برسومات خطية
 ما دور الكاريكاتير في العملية التعليمية؟ -

...................................................................

...................................................................
...................................................................

........................................... 
وضل كي  يساعد الكاريكاتير في توفير الوقت  -

 بالنسبة للمعلم؟

...................................................................
...................................................................

...................................................................
........................................... 



 

1117 
 

 .أرسم كاريكاتيرًا توضل فيه موقفاً تعليمياً معيناً  -

...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

...................................... 
                  

 ُ  الكتب: ثالثا
بعدما تبين لعنسان، أن الكالم الشفوي غير مناس  لنقل المعلومات       

ونشرها إلى مسافات ومساحات واسعة، وحفةها لفترة طويلة لفجيال 
القادمة، ظهرت الحاجة إلى اللغة المكتوبة، كأسلوب لنقل المعلومات عبر 

هرت الكت  في أشكالها البدائية الميتلفة كاأللواح ال مان والمكان، فة
 (.الطينية، وورق البردى والجلود

لقد حاولت كل حضارة من الحضارات القديمة، تسجيل المعرفة على      
وسائل ومواد ميتلفة، فقد أستيدمت األلواح الطينية وكت  عليها بالكتابة 

نين، رم جاءت لفائف المسمارية، في بالد ما بين النهرين قبل  الف الس
البردى التي من خاللها إستطاس المصريون القدماء تسجيل معارفهم، أما 
الجلود فقد أستيدمت للتسجيل أو للكتابة منذ القرن الهالث للميالد ولكنها 
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بانت غير عملية، ولهذا ظهر الورق الذي أخترعه الصينيون ليحل محل 
 .أدوات الكتابة التي كانت شائعة

( الميطوطات)قرن اليامت عشر للميالد، لم تعد الكتابة باليد في ال    
بافية لسد حاجة اإلنسان من المعرفة، ألنها تحتا  إلى جهود كبيرة، 
وتكالي  باهةة، باإلضافة إلى أن النسأ اليدوي، ال يستطيع إنتا  أعداد 
ببيرة متمارلة من الكت ، ولهذا أخترس األلماني غوتنبر  الطباعة، لتنتشر 

 .من بعد اختراعها،الكت ، وتصبل واحدة من اهم مصادر المعلومات
تطور الكتاب عبر العصور الميتلفة من حيث الشكل والمضمون     

والموضوس،  وساهم كهيرًا في إنفجار المعرفة، والوصول إلى رورة 
المعلومات التي نعيشها حاليًا، بعد أن أصبل من أبهر وسائل نقل 

 :يمتاز الكتاب عن غيره من او ية المعرفة بما يليالمعلومات شيوعًا، و 
 .قدرته على ضم العالم بكل أبعاده ال مانية والمكانية بين دفتيه .1
 .رخ  رمنه مقارنة مع غيره من مصادر المعلومات .2
 .سهولة حمله ونقله وتداوله .3
متوافر دائمًا في متناول اليد، وليت له أوقات استيدام محددة،  .4

يون، فهو ال يحتا  إلى جهاز لتشغيله، كما هو الحال مع بالتلف  
 .األسطوانة، والفيلم، وغيرها

 

 :للكتب أنواع وأشكال أهمها
الكت  أحادية الموضوس، وهي التي تحتا  بشكل أساسي وشامل  .1

 .موضوعًا واحدًا معينًا من جميع جوانبه
تلفة، الكت  الشاملة أو التجمعية، وتحتوي بحورًا منفصلة ومي .2

 .لمؤلف واحد أو لعدد من المؤلفين في موضوس معين
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الكت  الدراسية أو المقررة، وتضم الحقائ  األساسية والنةريات التي  .3
أستقرت في المجال، وعادة ما توضع هذه الكت  ألغراض التدريت 

 .والتعليم
الكت  الصادرة عن الهيمات والمنةمات والدوائر الحكومية وغيرها  .4

 .لومات تتصل بأنشطتها وفعاليتها وأنةمتها وقوانينهاوتضم مع
الكت  المقدسة، وهي الكت  المن لة على الديانات السماوية، والكت   .5

 .التي تجمع عليها العقائد األخرى غير السماوية
 :تقسم الكت  بشكل عام إلى    
 (.العلمية واألدبية والهقافية)الكت  القصصية والكت  غير القصصية   -
 .والكت  غير المرجعية( المراجع)الكت  المرجعية  -

بتاب مطبوس يضم معلومات ال تقرأ من أولها : يعرف المرجع بأنه)      
إلى  خرها مرة واحدة، ولكن يرجع إليه عند الحاجة للحصول على معلومة 
معينة مطلوبة، وتتم العملية عادًة بسرعة ألن المراجع عادًة ما تكون مرتبة 

م معين كالترتي  الهجائي أو الترتي  الموضوعي أو الترتي  وف  نةا
 (.ال ماني أو الترتي  الجغرافي

 :من الكت ’ تضم المراجع األنواس التالي      
 .الموسوعات أو دوائر المعارف سواء كانت عامة أو ميتصة- 
 .القواميت أو المعاجم سواء كانت لغوية أم ميتصة- 
دلة الهاتف، أدلة الطرق، األدلة السياحية أ)األدلة بكافة أشكالها - 

 (.وغيرها
 .األطالت واليرائ  وغيرها من المراجع الجغرافية- 
 . معاجم التراجم والسير الذاتية وكت  اإلعالم- 
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البيليوغرافيات بكافة أشكالها الوطنية، العامة، الميتصة، والتجارية، - 
 .وغيرها
 .السنوية، وغيرهامراجع أخرى كالكت  اإلحصائية والكت  - 
 

 
 
 
  

 .وضل كي  يسهم الكتاب في العملية التعليمية -
..................................................................
..................................................................

..................................................................
............................................. 

ما هي المراجع؟ وكي  يمكنك استيدامها بالطريقة  -
 المهلى؟

..................................................................
..................................................................

..................................................................
 ............................................. 
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 المجالت: رابعا  

 
تقع المجالت ضمن مصطلل أوسع وأعم هو مصطلل الدوريات، 
وعلى الرغم من عدم وجود تعري  شامل ومتف  عليه لمفهوم الدوريات، 

ر التبا  بين مفهوم الدوريات الشائع في بريطانيا، ومفهوم المسلسالت ظه
 :الشائع في أمريكا، فقد عرف اليونسكو الدوريات بأنها

منتةمة أو غير )تلك المطبوعات التي تصدر على فترات محدودة ) 
ولها عنوان واحد ينتةم جميع أعدادها، ويشترل في ( منتةمة الصدور

 (. د من الكتاب، وتصدر إلى ماال نهايةتألي  محتوياتها العدي
 :وقد قسمت اليونسكو الدوريات إلى فمتين رئيسيتين هما

 .الصحف ومنها الصحف والجرائد اليومية وغير اليومية.  1
المجالت سواء كانت عامة تهم المهقفين، أو متيصصة في مجال .  2

 .موضوعي معين
نسبة للكت ، أن استطاعت المجالت رغم ظهورها المتأخر جدًا بال

تتطور وتتنوس، لتصبل من اهم مصادر المعلومات، ووسائل اإلتصال 
الجماهيري، كما تفوقت على غيرها من مصادر المعلومات، وبياصة في 
مجال العلوم والتكنولوجيا، ومن أبرز الممي ات التي تملكها المجالت والتي 

 :أعطتها هذه األهمية
تغطيتها الموضو ية الواسعة لكافة معالجتها لموضوعات متعددة، و .  1

 .العلوم
سرعة صدورها، وحدارة معلوماتها، وإحتوائها آلخر التطورات واألحداث . 2

 .واإلبتشافات
 .إحتوائها على عدة مقاالت بأقالم متعددة ومتيصصة في المجال.  3
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صدورها على فترات زمنية محددة ومنتةمة مما يسهل عملية ترق  .  4
 .صدورها
 .تاز مقاالتها وبحورها باإليجاز والدقة والتركي ، على عكت الكت تم.  5
 .تضم معلومات وأخبار وإبتشافات ال يمكن ظهورها في مصادر أخرى .  6
تمتاز من الناحية الشكلية والمادية، بسهولة التعامل معها وإمكانية .  7

 .قراءتها في أي وقت ومكان
نواس، كان من أبرزها ظهرت عدة محاوالت لتقسيم المجالت إلى أ 

 : تقسيمها حس  فترات الصدور، وعلى النحو التالي
المجالت نصف األسبو ية، المجالت األسبو ية، المجالت نصف 
الشهرية، المجالت الشهرية، المجالت التي تصدر مرة كل شهرين، 

 4، المجالت التي تصدر مرة كل (أشهر 3مرة كل )المجالت الفصلية 
صف سنوية، المجالت السنوية أو الحولية، باإلضافة أشهر،  المجالت الن

 .إلى المجالت غير منتةمة الصدورة
 كي  تفرق ما بين الكتاب والمجلة؟ -

..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
.............................. 

 
 ما دور المجالت في العملية التعليمية؟ -

...................................................................
...................................................................
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...................................................................
.............................. 
 :وتقسم المجالت حسب موضوعاتها إلى

 :المجالت العامة. أ
تقوم بنشر المقاالت واألخبار والتحبيقات والدراسات العامة التي       

لموضوعات، والعلوم، بأسلوب واضل ومبس ، ألنها موجهه تغطي كافة ا
إلى جمهور واسع من القراء، وتهدف إلى نشر الوعي الهقافي والترفيهي، 

 .وتعتبر مجلة العربي التي تصدر في دولة الكويت مجلة عامة
 :المجالت الميتصة. ب
 تهتم بنشر البحوث والدراسات العلمية المتعمقة، في موضوس أو مجال     

معين، وتصدر عن مؤسسات علمية متيصصة، وتنشر للميتصين في 
المجال من ذوي اليبرة والكفاءة، ويندر  تحتها المجالت الميتصة التي 

 .تصدر عن الجامعات ومراب  البحوث ذات اليصوصية
 :المجالت العامة الميتصة.  

تعالج موضوعًا معينًا، ولكنها موجهة ومقروءة من كل فمات       
 .تمع مهل مجلة طبيبك ومجلة الرياضيالمج

 :مثلهنال تقسيمات أخرى عديدة للمجالت 
مجالت األطفال، ومجالت الشباب، ومجالت الكبار ومجالت المرأة،  

، والمجالت المحلية، والمجالت غير (األهلية)والمجالت غير الحكومية 
مؤسسات المحلية، والمجالت التي يصدرها األفراد والمجالت التي تصدرها ال

 .وغير ذلك من التقسيمات
وعلى الرغم من اهمية المجالت كمصدر للمعلومات، فقد تعرضت في الفترة 

 :أهمهااألخيرة إلى النقد وذلك ألسباب عديدة 
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 .التأخر في نشر المقاالت والبحوث ألسباب كهيرة ومتعددة.  1
ث بهرة القيود المفروضة على المقاالت والدراسات، وبياصة من حي.  2

 .طولها وبعض القضايا الفنية األخرى 
تشتت المقاالت حول نفت الموضوس في أعداد ميتلفة من المجلة، .  3

 .وخالل سنوات متباعدة
 .اإلسراف في نشر المقاالت الميتصة جدًا أو العامة جداً .  4
مشكلة التحكيم وتقييم المقاالت قبل نشرها، فهي تيضع لعوامل .  5

 .ؤخر فرصة ظهور المقاالت بالسرعة المناسبةشيصية أحيانًا، مما ي
المقاالت والدراسات المنشورة في الدوريات تصبل قديمة بعد فترة قصيرة . 6

من صدورها، ويعتبر النشر اإللكتروني للدوريات واحدًا من الحلول لكهير 
 .من مشكالتها

  
عدد بعض أنواس المجالت التي لم نتعرض لذكرها  -

 .وحدد نوعها

...................................................................
...................................................................
...................................................................

........................................... 
 منو  بالمجالت؟ما الدور التعليمي ال -

...................................................................

...................................................................



 

1125 
 

...................................................................
........................................... 

 
                                      

 الصحف: خامسا  

 

بعد إختراس الطباعة بنصف قرن تقريبًا أخذت الصحف بالصدور مع 
م صحيفة 1512بداية القرن السد  عشر للميالد، فقد صدرت عام 

في ألمانيا رم تتابع صدور الصحف في إيطاليا، وبلجيكا، ( نيوزاتين )
يطانيا، وشهد القرن الهامن عشر مولد الصحافة وهولندا، وفرنسا، وبر 

اللندية الشهيرة، وصدور ( التيم )اليومية في بريطانيا، ومولد صحيفة 
الصحف الشعبية وصدور صحف عديدة في أمريكا، أما الصحافة الحديهة 
فيعود ظهورها إلى منتصف القرن التاسع عشر، وحاليًا يصدر رلث 

ه في أوروبا واإلتحاد السوفيتي سابقًا، أما الصحف اليومية في أمريكا، ومهل
 .الهلث األخير فيوجد في ببية أنحاء العالم

وتعد الصحف شكاًل من أشكال الدوريات، وينطب  عليها تعري  
 :بأنهاالدوريات تمامًا، ولهذا يمكن تعريفها 

مطبوعات تصدر بشكل منتةم، لها عنوان ممي ، ويشترل في الكتابة )   
الكتاب، والصحفيين، وتغطي صفحاتها الموضوعات فيها عدد من 

 .السياسية، واإلقتصادية، واإلجتما ية، والهقافية، والرياضية الميتلفة
تتمي  الصحف عن غيرها من المطبوعات الدورية، في نشرها 
مساحات واسعة من المعلومات، التي تعالج األحداث واألخبار اليومية، 

واد المطبوعة، بالسرعة التي تناس  ويمكن قراءة الصحف مهل ببية الم
القارئ، كما يمكن إعادة قراءة الصحيفة أبهر من مرة، ويمكن أيضًا قراءتها 
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في أي مكان ومن قبل أبهر من شي ، واإلحتفاظ بها والرجوس إليها في 
أي وقت، عالوة على ذلك فإن أسعار الصحف عادة رخيصة، مقارنة مع 

ري، بسب  كهرة اإلعالنات فيها، والتي غيرها من وسائل اإلتصال الجماهي
إن غالبية الصحف تصدر بشكل منتةم، . تعود عليها بدخول مالية وافرة

يومي، نصف أسبوعي، أسبوعي، نصف شهري، شهري، ونادرًا ما تصدر 
الصحف بشكل غير منتةم، أو أقل من مرة في الشهر، ولهذا ال تستطيع 

عة نقل األخبار أواًل بأول، الصحف منافسة اإلذاعة والتلف يون في سر 
وللتغل  على هذه المشكلة، بدأت بعض الصحف تصدر مرتين في اليوم، 
لمتابعة  خر التطورات واألحداث، أو تصدر في الصباح وفي المساء من 

 .بل يوم
  

ما الفارق بين الصحيفة والمجلة في المفهوم العام  -
 لكل منهما؟

...................................................................
...................................................................
...................................................................

............................. 
 
 

 ما دور الصحف في العمليةالتعليمية؟ -

...................................................................
...................................................................
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...................................................................
..................... 

 
 الوسائل التعليمية السمعية: خامسا  

 
سمعية تعمل على تهيمة اليبرات التعليمية إن الوسائل التعليمية ال

عن طري  حاسة السمع، ومن هنا البد من تنمية قدرة الطال  على 
اإلستماس الهادف، والذي يشير إلى أنه في جميع عمليات اإلتصال، أن 

 .حسن اإلستماس يلع  دورًا كبيرًا في إبتساب هذه اليبرات التعليمية
 :التعليمية السمعية وسنعرض فيما يلي أجه ة عرض المواد

هذا النوس من األجه ة يستيدم حاسة السمع إلبتساب الطالب 
للمهارات والمعارف، وهذا اإلستيدام من أقدم اإلستيدامات في الجه ة 
التعليمية، وقد طورت بشكل كبير، وأصبحت هذه األجه ة وسيلة لعتصاالت 

التي تعرض  الجماهيرية، ووسيلة لعتصال التعليمي، ومن هذه األجه ة
 :المواد التعليمية السمعية نورد ما يلي

 (:اإلذاعة المسموعة)الراديو 

من اهم وسائل اإلتصال ( الراديو أو اإلذاعة المسموعة)يعتبر 
الجماهيري، وأبهرها إنتشارًا، وأبهرها شيوعًا، هذا الجهاز صغير في الحجم، 

تصال جماهيري وفي دقة الصنع، وله أشكال ميتلفة، وقد إستغل كوسيلة إ
وتعليمي، منذ الحرب العالمية األولى، فأصبل يستيدم لبث األخبار والبرامج 
المنوعة، وكذلك لبث البرامج التعليمية كتعليم اللغات مهاًل، ومن ممي اته 

 :وفوائده ما يلي
 . قلة الكلفة.   1
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الفورية، حيث يمكن اإلستماس الفوري لكهير من األحداث، مما يضفي .  2
 .البرامج صفة الواقعيةعلى 
التأرير اإلنفعالي للبرامج اإلذا ية عن طري  اإلخرا  الدرامي للبرامج، .  3

 .وإستيدام الموسيقى التصويرية، والمؤررات الصوتية
يعني بمعرفة التالميذ للمواد األباديمية، من خالل معالجتها اليومية .  4

 .المستمرة، لمواضيع متنوعة من المقررات الدراسية
اإلستجابة لرةبات الطالب، وحاجاتهم المعرفية، وحاجاتهم النفسية، .  5

فيوصل المعلومات للطالب وهم في الصف، أي قدرته على إجتياز حدود 
 .ال مان والمكان

 .تعويض بعض النق  في المعلمين األبفاء والميتصين.  6
 تدري  المعلمين غير المؤهلين، باستماعهم لدرو  نموذجية عبر.  7

 . البث اإلذاعي
تجديد نشا  المتعلمين ببرامج ترويحية أو تهبياية أو إجتما ية أو .  8

 .مسابقات أو مقابالت
 .الراديو من المصادر الجيدة في توري  المعلومات واألفكار.  9
الراديو يتيل المجال للشي  المستمع، ليكون خلاية كافية، . 11

ة عن األشياء، لكنها ال تكون ومعلومات عند اإلستماس، ليشكل صور عقلي
 .محتويه على الصور البصرية

أن المدار  التي تستيدم الراديو يمكن لها أن تعلم الطالب كي .  11
 .يصبحوا قادرين على التميي  اإلستماعي
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بي  توضل الدور األساسي للراديو في مجال  -
 التعليم؟

...................................................................
...................................................................
...................................................................

............................................. 
 
 

 :كيفية إستخدام البرامج اإلذاعية في التعليم

مج اإلذا ية في التدريت بطرق عدة، ومن األفضل نستفيد من البرا
ان يرسم المعلم إستراتيجية تكفل اإلستفادة من البرامج، لذا يحسن مراعاة 

 :ومنهابعض التوجيهات التي تساعد المعلم في ذلك 
مراجعة النشرات األسبو ية للبرامج اإلذا ية، وإختيار ما يتناس  مع . أ

 .األهداف التعليمية
 .ان إلستببال اإلذاعة المسموعة بدقة ووضوح إعداد مك. ب
تهيمة الةروف المالئمة للتعليم، وتحديد األهداف وتهيمة أذهان .  

 .الطالب
أرناء اإلذاعة يقوم المدر  باإلصغاء للبرنامج مع طالبه وكتابة بعض . د

 .الكلمات وخاصة الجديدة منها
از اإلستماس واإلجابة التقييم والمتابعة أي مناقشة البرامج، إغالق جه. ها

 .عن األسملة التي أريرت قبل البرنامج وأرناءه
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صف الوضع الداخلي لفستوديو وتهيمته للبث  -

 .اإلذاعي واإلستببال

...................................................................
...................................................................

...................................................................
............................................. 

 .وضل كياية استيدام اإلذاعة المدرسية -
..................................................................

..................................................................
..................................................................

............................................. 
 

 :بع  جوانب القصور في اإلذاعة

 .اإلذاعة وسيلة إتصال من جان  واحد وتغي  فيها الصفة التفاعلية. 1
 .لقصر فترة اإلنتباه والمتابعةتشتيت اإلنتباه، . 2
 .يصع  توقيت البرنامج اإلذاعي بحيث يتناس  مع البرامج المدرسية. 3
إرارة بعض المشكالت اإلدارية، تهيمة أجه ة اإلستماس وإعداد الغرف . 4

 .الصاية بحيث تسمل باإلستماس الجيد وتدري  المعلمين في نفت الوقت
 :إذن فاإلذاعة المدرسية هي

سمعية تعتمد على إستيدام م يج من التسجيالت السمعية،  وسيلة) 
باألسطوانات أو أشرطة البكرة أوأشرطة الكاسيت، وقد تكون عامة او 
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مفتوحة لمجتمع المدرسة بكامله، أو داخله لمجموعة من الطالب في فصل 
 (.بج ء من التعليم الصفي

 :يمكن أن يتم بث برامج اإلذاعة المدرسية بعدة طرق منها
 .إنشاء محطة إذا ية تعليمية مرك ية على محطة خاصة: والً أ

وقد تأخذ هذه المحطة بعض الوقت من محطة اإلذاعة الرئيسية، ليتم 
 .إرسال البرامج التعليمية في أوقات خاصة

تكوين إذاعة مدرسية داخلية في المدرسة، تعتمد على تقديم نوعين : رانياً 
 :من البرامج

 .البرامج الحية .أ
 .لبرامج المسجلةا .ب

وقد إنتشرت اإلذاعة المدرسية، وأصبحت ج ء من األنشطة التعليمية 
في المدرسة، وتتكون عادًة من مجموعة من الطالب يشرف على نشاطها 
أحد المعلمين، وقد تقتصر أحيانًا على مجرد إذاعة األناشيد الدينية 

اإلذاعة المدرسية والقومية، وبذلك تاخذ نمطًا تقليديًا جامدًا، ولكي تنجل 
 :يج  ان تسير على منهج واضل وسليم تراعى فيه األمور التالية

تحديد اهداف اإلذاعة المدرسية وربطها باهداف المدرسة، حتى تدعم .  1
 .المناهج الدراسية وتيدم المدرسة والمجتمع وتنمي شيصية الطالب

 .بالمدرسةإختيار لجنة عامة أو مجلت لعشراف على النشا  اإلذاعي .  2
تقسيم هذه اللجنة إلى لجان فر ية تقوم كل منها بسموليات محددة، .  3

 .مهل اللجنة الهقافية واللجنة اإلجتما ية
أن تقوم كل لجنة بإعداد برنامج شهري حيث يتم التنسي  بين اللجان .  4

 .الميتلفة إلخرا  برنامج أسبوعي محدد يتم إعالنه على طالب المدرسة
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اإلذاعة المدرسية وسيلة لتقوية الصلة بين المكونات الرئيسة أن تكون . 5
 .في البيمة المدرسية

أن ال يسيطر فري  من الطالب على اإلذاعة المدرسية فيتيذونها وسيلة . 6
 .لععالن عن أنفسهم

أن تبتعد اإلذاعة المدرسية عن الصورة التقليدية، بحيث تبدأ بتحية . 7
 .المشرف، وهكذا الصباح رم كلمة المدير وكلمة

 .اإلقالل من البرامج التي تستغرق مدة طويلة، والتي تدفع إلى الملل.  8
يمكن توصيل بعض البرامج إلى حجرات الدراسة لتوصيل بعض . 9

 .التعليمات أو التوجيهات
اإلستعانة ببعض فترات البرامج اإلذا ية العامة، أما بنقلها مباشرة او . 11

 .بتسجيلها وإعادة بهها
إنشاء مكتبة للبرامج اإلذا ية، تحوي التسجيالت واإلسطوانات التي . 11

 .يمكن غعادة بهها مرة أخرى 
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 وضل ما هي البيمة المدرسية؟ -

...................................................................
...................................................................

...................................................................
........................................... 

وضل متى تستيدم البرامج اإلذا ية الحية والمسجلة  -
 في المدرسة؟

...................................................................
...................................................................

.............................. 
 

 التسجيالت الصوتية: سابعا  
 :يمكن تعري  التسجيل الصوتي بأنه

عملية حفر األصوات وتي ينها بطرق ميتلفة، باستيدام أجه ة ) 
ك، كتسجيل متنوعة، وذلك من أجل إعادة سماعها حين تدعو الحاجة لذل

أصوات الطيور، والحيوانات، والموسيقى، واإلنسان، وأي صوت مهما كان 
 (مصدره
تنقسم التسجيالت السمعية على أسا  اآلآلت المستيدمة في  

 : عرض موادها إلى األنواس التالية
 (.الفنوغراف)الحابي  .1
 .مسجالت البكرة المفتوحة .2
 .مسجالت الكاسيت العادي .3
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 .السمعيةالبطاقات  .4
 .مسجالت الكاسيت المصغرة .5
 (.باتريج)مسجالت الكارتر   .6

 :وهناك نوعان من التسجيل الصوتي هما

 .تسجيل عادي .1
 .تسجيل ستيريو .2
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 :إستخدام التسجيالت الصوتية في التعليم

 

إزداد أخيرًا إستيدام التسجيالت الصوتية في التدريت للمجموعات   
، وبالمهل في التعليم الفردي، ويتم ذلك في مراب  خاصة، أوحجرات الصغيرة

دراسية أو في المكتبة، لعدد قليل من التالميذ، كما يمكن للدار  أن يقوم 
بإستعارة األشرطة ويستمع إليها بمفرده، ويجي  على األسملة، أو يقوم 
بإجراء التجارب، ومن األمهلة على التسجيالت التي يعدها المدر  

 :يستيدمها الطالب كأفرادل
تسجيل القص  أو النصوص المقررة في المنهج والبرامج اإلذا ية  .1

 .التربوية
 .إعداد عدد من الطيور والحيوانات وتسجيل صوت كل منها .2
تلك التي تستيدم في تعليم اللغات والتدري  عليها، وخاصة في  .3

 .ميتبرات اللغة
 .بعض عيوب النط  عند الطالبفي التدريبات النطبية ومعالجة  .4
 .حفر األناشيد والقص  وتعليم الموسيقى .5
 .في تعليم لفر الكلمات والتجويد في القر ن الكريم .6
 .في تع ي  عمل بعض األجه ة عرض األفالم الهابتة كالشرائل .7
 

 ما هو دورالتسجيالت الصوتية في التعليم؟ -
...................................................................

...................................................................

...................................................................
............................................ 
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 :التدريب بواسطة الوسائل السمعية

لصفوف الصغيرة، أو الكبيرة، أو في التدري  الفردي، سواء كان ذلك في ا
فعلى المعلم أن يرسم اإلستراتيجية المتكاملة لذلك، بحيث تشمل عدة نواحي 

 :هي
 :مرحلة اإلعداد وتشمل: اوالً 
 .تحديد الهدف من إستيدام هذه الوسائل تحديدًا سلوكياً - 
 .إختيار أنس  التسجيالت لهذا الغرض- 
 .في إختيار البرنامج المسجل واإلعداد له إشرال التالميذ- 
 (:األولى)مرحلة اإلستماس المبدئي : رانياً 

وذلك لمعرفة محتوى التسجيل، ومساحة البرنامج ال منية، وأهدافه، 
وعالقته بموضوس الدر ، ورسم خطة إستيدامه في الدر  والتأبد من 

 .صالحيته فنياً 
 :تهيمة مكان اإلستماس: رالهاً 

د المكان لوضع جهاز التسجيل، وتنةيم اإلضاءة وذلك بتحدي
والتهوية، ومكان جلو  الطالب مع تهيمة الجو النفسي المناس  لتهيمة 

 .   جو دراسي جيد
 
  

 ما أهمية التسجيالت الصوتية في تدري  المعلم؟ -

...................................................................
...................................................................

...................................................................
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...................................................................
.............. 

 :التعليم بالعمل المحسوس: ثامنا  
 :ويتمهل في

 :واقعيةالمشاهدات ال .1
هي طريقة يتعلم الطالب من خاللها بالمالحةة أواًل، رم بجميع       

 .الحوا  تدريجياً 
 :نجاح المشاهدة

 :يعتمد النجاح في إستيدام المشاهدة كوسيلة للتعليم على ما يلي
 :اإلستعداد
يعني الجاه ية التي توق  على مدى إستعداد من سيقوم بالعملية      

الغال  المعلم، ومدى قدرته وتدربه على اليطوات التعليمية، وهو في 
العملية، التي سيقدمها أمام الطالب، مستغاًل كل ما سيستيدم  من وسائ ، 

 .ووسائل، وأجه ة، ومدركًا لكياية متى وكي  يبدأ ومتى وكي  ينتهي
 

 :الحفظ
يعني كمال المعرفة واإللمام بمدى حفر من سيقوم بالعملية التعليمية،     
ات المشهد الذي سيؤديه، أمام الطالب، وما سيقوله أرناء عرضه، ليطو 

 .وشرحه، لمحتوى الدر   أرناء التطبي  العملي الواقعي
 :إجراء التجارب

يتم إجراء التجارب والتدرب على إجرائها من قبل مجابهة إجرائها أمام      
الطالب تحاشيًا للوقعوس في أخطاء تؤرر على ميرجات المشاهدة 

 .يحة، لدى الطالبالصح
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 :الملخصات
تشمل تحضير النقا  الرئيسة وكتابتها على السبورة، أو على اوراق      

 .توضع بين أيدي الطالب
 :مناسبة المكان

يتعل  ذلك باختيار المكان المناس  إلجراء عمليات المشاهدة، بحيث      
مية، ورالية يتاح لكل فرد البيام بمتابعة كل خطوة من خطوات العملية التعلي
 .بل فعل أو حركة وسماس كل صوت يصدر أرناء وقت المشاهدة

 :المعلم
يج  أن يتحلى باليصال الحميدة، التي يج  أن تتوافر لدى كل     

اإلرارة، والمهارة في إختيار : المعلمين، أرناء عرض المشاهدة، مهل
عن  المفردات الصحيحة والمفهومة، مع توخي الحذر الشديد، من اإلنحراف

أي مجرى، تسلسل اليطوات التعليمية، أو الوقوس في اليل  ما بين موضوس 
 .المشاهدة، ومواضيع اخرى تصرف الطالب عن الموضوس الرئيت

 :مستوى المشاهدة

يج  أن يكون محتوى المشاهدة في مستوى رقافة الطالب وقدراتهم،     
 .يمن حيث نسبة الذكاء، والتمكن من اللغة، واإللمام المعرف

تيتلف المواقع البيمية التي نطلع عليها ونستيدمها في التعليم     
بإختالف مفرداتها الفردية، فهنال المواقع اإلقتصادية كالمصانع والمناجم 
والمواقع التارييية مهل التاريأ الطبيعي والمواقع األررية، مواقع إدارية مهل 

ة مهل دور الرعاية لفسرة الواليات والمحليات الميتلفة، والمواقع اإلجتما ي
ولفطفال، والمواقع الفردية كمواقع الصناعات التقليدية، التي يقوم بها في 
العادة شي  واحد، بالتعاون مع أسرته، والمواقع التربوية مهل وزارة 
التربية والتعليم، والمدار ، ورياض األطفال، والمواقع الطبيعية كمواقع 
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، والبرابين، والمواقع الطبيعية كالكهوف، اإلنهدامات والتحركات األرضية
ففي مهل هذه المواقع التي ذكرناها نجد أن الوسيلة . والجبال، واألودية

التعليمية الرئيسة والفاعلة، التي تمكن من اإلستفادة الكاملة من معطيات 
العملية التعليمية، تتمهل في ال يارات الميدانية، التي تتيل مجااًل كاماًل 

 .العملي، وللمشاهدة التعليمية الفعالةللتطبي  
 
  

وضل كي  تصبل المشاهدة أداة تعليمية مؤررة في نشر وتطبي    -      
 .المعرفة

..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
............................................. 

    
 .صف موقفاً تعلمت فيه عن طري  المشاهدة  -

..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
............................................. 

 
 :الرحالت التعليمية .2

، يقوم هي  بارة عن تيطي  منةم ل يارة هادفة خار  حجرة الدراسة
بتنفيذه المعلم والطالب معًا، فقد تكون ال يارة في داخل المدرسة نفسها، 
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أي ألي موقع من مواقعها، ك يارة شعبة معينة، أو مكت  إداري، أو غير 
ذلك، كما قد تكون ال يارة إلى موقع خار  المدرسة، ك يارة متجر، أو 

 .مصنع، أو م رعة، أو مرف  حكومي، وغير ذلك من المواقع
 

 :ينبغي أن تتوافر للرحلة شروط نذكر منها ما يلي
أن يكون للرحلة أهداف تعليمية وتربوية واضحة ومحددة، يمكن  .أ

 .تحبيقها
أن تكون الرحلة متصلة بموضوعات الدراسة، ومكملة للدرو   .ب

 .اليومية، والنشا  التعليمي في حجرة الدراسة
يدة، يصع  الحصول أن توفر الرحلة للطالب خبرات تعليمية جد . 

عليها بنفت الفاعلية عن طري  الوسائل التعليمية األخرى، المستيدمة 
 .داخل حجرات الدراسة

أن تكون الرحلة نابعة عن حاجات التالميذ ومتصلة بإهتماماتهم،  .د
وتسهم في تنمية شيصياتهم، وتيتل لكل فرد منهم فرصة المشاركة 

 .اإليجابية وتحمل المسمولية الفردية
أن يسب  البيام بالرحلة تيطي ، وتنةيم، وإشراف دقي ، يحق   .ها

من المتوقع أن تتيل . أغراضها التعليمية، في صورة مرضية علميًا وتربوياً 
 :الرحلة الفرصة أمام الطالب في

لمشاهدة المباشرة، وتناول األشياء المحسوسة وفحصها، فمن  -         
 .ومشكالت يرغبون في إيجاد حل لهارم تنشأ لديهم عدة    استفسارات، 

تفيد الطالب في متابعة ما تعلموه في حجرة الدر ،  -
ويتيل لهم فرص التفكير في إستيدام ما تعلموه في 
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المدرسة وتطبيقه على مواق  ومشكالت حبيبية في 
 .حياتهم اليومية

تسهم في تنمية التفاعل اإلجتماعي، وتنمية   -
، وتتيل لهم الفرص اإلتجاهات والبيم، المرغوب فيها

 .في ممارستها
تسهم الرحلة في دراسة األشياء والةواهر الطبيعية   -

في أمابنها، وتستيدم الرحلة كأسلوب للمراجعة، 
فيقوم المعلم مع تالميذه بعد اإلنتهاء من دراسة 
موضوس معين، برحلة قصيرة، بقصد مراجعة لهذا 
الموضوس، فيستيدم الطال   جميع حواسه للحصول 

 .ى صورة متكاملة لموضوس ماعل
 
  

أذكر أهم الترتيبات التي يمكن أن تتيذها قبل البيام  -
 .برحلة علمية

..................................................................

..................................................................
..................................................................

............................................. 
 

 :تنقسم الرحالت إلى قسمين رئيسين هما
 :الرحالت المحلية
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تتم أما مشيًا على األقدام، أو باستيدام وسائ  النقل المتاحة، والتي      
تكون زيارة قد تستغرق حصة واحدة أو حصتين أو بعضًا من  النهار، و 
 .مصنع، او شركة، أو غير ذلك مما هو في محي  المدرسة

 : الرحالت الخارجية
 .تتم هذه الرحالت في خار  أمابن إقامة الطالب، أو في خار  القطر     

 :وهنال بعض المعلومات التي يج  أن يحتا  لها قائد الرحلة وتتضمن
 .الدليل عن المكان الذي سي وره ويعتقد أنه سيراه- 
تحديد مستوى الطالب المشاركون والذي يتناس  مع الرحلة - 

 .وموضوعها
 .وضع موضوس المادة الدراسية في اإلعتبار- 
 .تفاعل األشياص في تنةيم المكان- 
 .تحديد نوس وسائ  النقل الالزمة- 
 .تحديد الوقت المناس  للبيام بالرحلة- 
 .ل بدء ال يارةت ويد الطالب بالمعلومات التي تج  معرفتها قب- 
 
  

ما هي المعلومات التي يمكنك أن تمد بها الطال   -
 قبل التحرل في رحلة علمية؟

..................................................................

..................................................................
..................................................................

............................................. 
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 :المعارض والمتاحف

وسيلة تعليمية، تعتمد في توصيل األفكار وتجسيدها للطال ، )هي 
على إستيدام األشياء، والمعدات، والنماذ ، والمناظر المجسمة، والصور، 

 (.السمعية والبصرية المتاحةوالملصقات، وغيرها من الوسائل 
 :أهداف وأهمية المعارض والمتاحف

تحتل المعارض مكانًا قيمًا بين قطاعات وسائل ووسائ  التعليم        
 :بالمشاهدة الواقعية بكونها

 .ترب  المعلم بالبيمة اليارجية قديمها وحديهها .1
 .تعري  البيمة اليارجية على ما يتم داخل المدرسة من اعمال .2
تنمي في المتعلمين دوافع اإلبتكار، وتقوي في نفوسهم المنافسة  .3

 .الشريفة للحصول على المكافأة أو التع ي 
تنمي في الطالب ملكة الذوق الفني، وتوجههم إلى أصول العرض،  .4

 .وإقامة المعارض عن طري  إساهمهم في التحضير للمعرض وبنائه
 .ميداني التعليم واإلنتا تيل  بين المدار  منافسة بناءة في  .5
تساعد على تبادل األفكار واليبرات، بين الهيمات التعليمية في المدن  .6

 .واألرياف
تهة للمتعلم سبل التعلم بالعمل غير المباشر، إذ يقوم بإجراء بعض  .7

 .التجارب على المعروضات
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هل تعليم التالميذ المعلومات والمفابيم التي يتطلبها المنهج، حيث يم .8
 . المعرض هنا وسيلة تعليمية منةمة ومباشرة

 .تعري  المجتمع اليارجي على أنشطة المدرسة واعمالها .9
 .تعري  جميع فصول المدرسة بإنجازات ونشاطات بعض الطالب .11
تنمية التفاهم والتقدير المتبادل لدور كل من المدرسة والمجتمع في  .11

 .الحياة العامة
 .المبادئ المجردة وعرضها في صي  محسوسةتوضيل المفابيم و  .12
 .تنمية روح البحث العلمي لدى الطالب .13
 

 :أنواع المعارض
 :المعارض العامة والمتاحف .1

قد يكون المعرض أرريًا، فيحمل اسم المتحف، وهو تجسد البيمة       
المحلية واإلجتما ية واإلقتصادية والتارييية والطبيعية، كما قد يكون 

 .غير أرري  المعرض
 
 :المعارض المدرسية .2
 :فهي ترك  على إنتا  الطالب وأنشطتهم، وهي نوعان 
 .النتاجات المؤقتة .أ
 .النتاجات الدائمة .ب

عليه تتمي  المعارض والمتاحف، عن غيرها من المواقع البيمية       
األخرى، بوظيفتها الرئيسة المقصودة وهي تعليم أفراد المجتمع، والطالب، 

 .يرهم، مفابيم حياتية أو علمية محددةوغ
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ما هي الكياية واليطوات التي تتبعها في إقامة  -

 معرض في مادة إختصاصك؟
..................................................................
..................................................................

..................................................................
............................................. 

 :    عرف -
 .المعرض(1)       

..................................................................

..................................................................
..................................................................

............................................. 
 .المتحف(2)                

...................................................................
...................................................................

...................................................................
............................................. 

ما الغايات والنتائج العلمية التي ترمي إليها المعارض  -
 والمتاحف؟

..................................................................

..................................................................
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..................................................................
............................................. 

 
 
 
 
 

 

 رضيةالخرائط والكرات األ                     

 

 :الخرائط: أوال   
 

رح المصادر الجغرافية وكت  الوسائل التعليمية تعاري  عدة تط      
 :لليرائ  منها
 بارة عن لوحة يرسم عليها سطل الكرة األرضية أو ج ء : )هي      
 (.منه
تعتبر اليرائ  أحد األمهلة التي تستيدم فيها الرسومات اليطية عادًة،      

ات بين المساحات لعرض سطل الكرة األرضية، أو ج ء منه، وتوضيل العالق
الميتلفة منها، والمعالم التي تقع عليها، بإستيدام مقاييت الرسم والرموز، 

 .التي تساعد على قراءة اليريطة وفهم معنى العالقات التي تبرزها
تتمي  اليرائ  بسهولة الحصول عليها، أو إنتاجها من جان  المعلم،     

عات التي تستيدم فيها، أو الطال ، وتعدد أنواعها، بما يالئم الموضو 
وتوافرها في المدار  نةرًا إلنيفاض أسعارها، إذا ما قورنت بغيرها من 
الوسائل التعليمية، هذا باإلضافة إلى عدم الحاجة إلى إستيدام األجه ة في 
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عرضها، أو تهيمة حجرات الدراسة بإمكانيات خاصة لذلك، فيما عدا توفير 
 .اإلستعدادت البسيطة لعرضها

ؤخذ على اليرائ  أحيانًا أنه يصع  رالية تفاصيلها عند عرضها على ي    
 .المجموعات الكبيرة وكذلك صعوبة حفةها وصيانتها

 

 :القدرة على قراءة الخرائط
يمكن أن تصبل اليرائ  مصدرًا من المصادر، التي يلجأ الشي       

ظفاره، إليها لعست ادة من المعرفة طوال حياته، إذا ما فهم منذ نعومة ا
معنى الرموز التي تحتويها اليريطة، وإبتس  عادة الرجوس إليها كلما 
صادفة موضوس يحتا  إلى فح  أحد اليرائ ، للتعرف على احد البالد، أو 
مواقع المدن، واألنهار، وغير ذلك، شأنه في ذلك شان الرجوس إلى 

معنى  القامو  للتعرف إلى معنى الكلمات الجديدة، فينبغي عليه أن يعرف
مبيا  الرسم، او داللة الرموز التي تمتلة بها اليرائ ، وكذلك المفابيم 

 .الجغرافية مهل تسمية الج يرة واليليج والهضبة وغبرها
يمكن ان يبدأ المعلم مع طالبه منذ المراحل األولى، بتقديم بعض هذه 
 المفابيم، كأن يقوم برسم تيطيطي لحجرة الدراسة، وتحديد موقع كل طال ،
وتمهيل المقاعد بتقديم مفابيم اإلتجاهات الميتلفة، وينتقل بعد ذلك إلى 
رسم المدرسة وتوضيل المعالم الرئيسية فيها، رم ينتقل إلى المجتمع الذي 
توجد فيه المدرسة، فيتعرف الطال  إلى مواقع الشوارس المحيطة بمدرسته 

لصغير الذي والمؤسسات القريبة منها، والمعالم الرئيسة في المجتمع ا
 .يحي  بها، وأخيرًا يتدر  إلى معرفة اليرائ  الجغرافية
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 :انواع الخرائط
 :تقسم الخريطة إلى األنواع التالية

    Relief, Physical (التضاريت)الطبيعية  .أ
 Political       السياسية .ب
   Economic     اإلقتصادية . 
 Races, Peopleتوزيع األجنا  البشرية   .د
 Vegetation     النباتية .اه
    Animal       الحيوانية .و

   Climatic     المناخية .ز
 Communications        المواصالت .ح

 Geological   الجيولوجية . 

 

 :من الممكن تقسيم الخرائط حسب ما يلي
 :وهذه تشتمل على Contentحسب المحتوي  .أ
 :Physical Maps( التضاريس)الخريطة الطبيعية  .1

يوضل هذا النوس من اليرائ  السهول والمرتفعات والوديان واألنهار       
والبحار، والبحيرات، ويستيدم اللون األخضر للداللة على السهول، واللون 
األصفر للداللة على المناط  المتوسطة اإلرتفاس، واللون البني للمناط  

 .الجبلية واللون األزرق للداللة على البحار
 :political mapsالخريطة السياسية  .2

يوضل هذا النوس من اليرائ  التقسيم السياسي للدول، واألقسام       
اإلدارية، وتوضيل عواصم الدول، ومدنها الهامة، والموانة، ويتم تلوين كل 

 .دولة بلون توضيحي ممي 
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 :Commercial or Economic الخريطة اإلقتصادية والتجارية .3
تمل محتويات هذه اليريطة على النواحي اإلقتصادية، المحاصيل تش      

ال را ية، الهروة المعدنية، مستيدمه الرموز للداللة على مناط  اإلنتا  
 .وكذلك الصناعة ومراب ها

 :Relief Maps الخرائط المجسمة .4
وتصنع من الجبت، أو الطين، ومواد خاصة تهدف إلى تجسيم المعالم  

 .ي صورة أقرب إلى الواقعية، لبعض المفابيم الجغرافيةالطبيعية، لتعط
 : Rales, peoples خرائط األجناس البشرية .5

تشتمل على توزيع نسبة األجنا  الرأسية، أو طول القامة، أو لون       
 .البشرة وكهافة السكان، أو النةم اإلجتما ية، موضحة باأللوان

 : Vegetation الخرائط النباتية .6
األول تلون المساحات مهل المناط  الصحراوية : تشتمل على نوعين     

باللون األصفر، والهاني الرموز مهل إتياذ شجرة المطا  رم ًا للغابات 
 .اإلستوائية

 :Animal الخرائط الحيوانية .7
تشتمل على الرسوم والصور، للداللة على انواس الحيوانات والمناط        

 .التي تعيش فيها
 : Climatic ناخيةالم .8

تيت  مهل هذه اليرائ  بتوزيعات الحرارة، والضغ  الجوي، والرياح،       
 . واألمطار، وأقاليمها

 :Geologicalالجيولوجية  .9
تيت  هذه اليرائ  بدراسة أنواس الصيور، ونةام الطبقات األرضية،       

 .وتطور القارات وتضاريسها
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 :Historicalالتاريخية  .11
ييت  هذا النوس من اليرائ ، بتوضيل المعالم الجغرافية، لفحداث       

توضيل : مساحة دولة في عصرها الذهبي، ومهل: التارييية الهامة، مهل
خ  سير حملة، كالغ و الصليبي للوطن العربي، وخريطة الجهاد العربي 

 .ضد الغ و الصليبي
 :ويشتمل على Formحسب الشكل  .ب
 :Electrical maps ةالخرائط الكهربائي .1

ترسم هذه اليرائ  الكهربائية، على البلور او اليش ، وتوضل        
 .المعلومات بواسطة أزرار كهربائية

 :الخرائط المسطحة .2
 .ترسم مهل هذه اليرائ  أو تصور على الورق أو القماش       
 :الخرائط التخطيطية .3

سم بيطو  خاصة رابتة، تحتوي على بعض البيانات القليلة، وتر        
 .ويوضل المعلم المعلومات عليها حس  متطلبات الحصة الصاية

 
 : الخرائط الصماء .4

يقوم المعلم والطالب بتحضيرها وعمل نسأ منها، ليتم التدري         
عليها بملء البيانات الياصة والمطلوبة خاصة في نهاية الحصة الصاية 

 .ألنها تستعمل كأداة تقويم
 :Projected Maps ائط العرضخر .5

يتم عرضها بواسطة اجه ة العرض الميتلفة، مهل جهاز عرض        
الشرائل والشفافيات واألفالم الهابتة، ومن ممي اتها أنها تجذب تركي  

 .المشاهد على اليارطة المضاءة
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 :Atlas األطلس.  6
عرض هو  بارة عن مجموعة من اليرائ ، يضمها مجلد واحد، يقوم ب    

 .بيانات تفصيلية كهيرة، الذي يعتبر مرجعًا للدراسة الذاتية والفردية
من المشكالت التي ينبغي على المعلم أن يعالجها أرناء إستيدام         

 :اليرائ  في الحصة الصاية ما يلي
أي اإلقتراب من الواقع ما أمكن من حيث الشكل العام : مطابقة الواقع .1

 .ار ومنابع األنهارومواقع اليلجان والبح
تقتصر مادة اليريطة على النقا  الرئيسية التي كان : عدم اإلكتظاظ .2

 .قد عرفها
أن تكون حدودها وميططاتها، مرئية ومقروءة بوضوح، : الوضوح .3

 .لكل فرد في الصف إن كانت ستستعمل بشكل جماعي
من توضل عالقة األج اء ببعضها، وعالقة الج ء بالكل، : العالقات .4

حيث المواقع والمساحات والوحدة الجغرافية، كأن يكون بحهًا عن جمهورية 
السودان في خريطة مكبرة، يةهر في إحدى زواياها ميط  للوطن العربي 

 .أو اإلفريقي
يج  ان ال تيلو اليريطة من هذه : مقاييس الرسم واإلصطالحات .5

 .المسائل
حدث في العالم بعد تاريأ لمتابعة التغيرات التي قد ت: تاريخ رسمها .6

 .إنتاجها، يهبت عليها تاريأ رسمها
 

 :معايير إستخدام وأختيار الخرائط كما يلي
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يج  ان تكون اليارطة مناسبة للغرض والمرحلة التي : المالئمة .1
تستيدم فيها، وغير مكتةة بالمعلومات، ويفضل إستيدام خريطة لكل هدف 

 .محدد
كاللون، والي ،  :ة في إنتاج الخارطةمراعاة توافر الشروط الفني .2

 .وجودة الورق، والقماش
ان تكون غير مكتةة بالمعلومات والتفاصيل والرموز : اإلتزان .3

 .الصعبة
أن تكون اليارطة دقيقة في عرضها : التمثيل الصحيح والدقة العلمية .4

للمعلومات خاصة األمور السياسية، وأن تكون بعيدة عن اليل ، وتتصف 
 .وضو ية، واألمانة العلمية في نقل المعلوماتبالم
البد من إختيار الورق الجيد الذي ترسم عليه اليرائ ، : المتانة .5

 .ويمكن إستيدام اليرائ  التي تصنع من المشمع أو البالستيك المتين
بحيث يكون هنال تناس  بين حجم اليريطة : مراعاة مكان العرض .6

 .وعدد الدارسين وأمابن جلوسهم
ارسم خريطة سياسية للسودان مرا يًا فيها كل  -

 .متطلبات اليريطة
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

..................................................................
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..................................................................

..................................................................

..................................................................
..................................................................

..................................................................
.................. 

 
 :رانيًا الكرات األرضية

ماجدة عبيد )للكرة األرضية تعريفات متعددة نذكر منها ما أوردته     
 (:م2111
هي النموذ  الوحيد الذي يصور األرض بدون تشويه ) -1

 (.لشكلها
هي نموذ  يمهل الشكل الصحيل والدقي  لفرض التي نعيش )-2

 (.عليها
يتضل من هذين التعريفين أن الكرة األرضية،  بارة عن مجسم صغير 
لفرض، صنعه اإلنسان بمقاييت محددة، ليستيدم كوسيلة تعليمية 

وتصنع الكرات األرضية عادة من مواد ميتلفة كاليش  . إيضاحية
في أحجامها، وبالتالي ييتلف طول أقطارها من كرة والبالستيك، متفاوتة 

 .بوصة( 21-8)ألخري، والذي يتراوح ما بين 
 :أنواس الكرات األرضية

 .الطبيعية -1
 .السياسية -2
 .المناخية -3
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 .السبورية -4
تمتاز السبورية بأنها تتيل للطالب فرص المشاركة اإليجابية، في      

التركي  على نوس معين من تحديد بعض البيانات والعالقات عليها، وتسمل ب
 .المعلومات
بشكل عام تساعد نماذ  الكرات األرضية، على تكوين مدركات ومفابيم     

صحيحة عن المساحات والمسافات، ألنها تمهل أج اء الكرة األرضية 
 .الحبيبية

 :مهارات مكتسبة
 :من المهارات التي يكتسبها الطال  نتيجة استيدامه للكرات األرضية   
 .القدرة على فهم شكل اليابت والماء-1          

 .القدرة على استيدام خطو  الطول والعرض-2          
 .القدرة على تحليل العالقات المكانية بين الةواهر-3          

 :ممي ات الكرات األرضية
 .صغر الحجم والوضوح -1
 .البساطة والتفصيل -2
 .األلوان المتداخلة والرموز -3

     
ة بين الكرات األرضية، واليرائ ، تعتبر الكرات األرضية، أحد في مقارن    

األمهلة من النماذ  التعليمية حيث أنها تعرض العرض في حجم مصغر 
وبصورة أقرب للواقعية، من اليرائ  المسطحة، وخصوصًا عند المقارنة بين 
مساحات األرض اليابسة القريبة من القط  الشمالي، أو في دراسة العالقة 

ومع ذلك فإن الكرات األرضية، وبحكم شكلها ال نرى منها إال . القارات بين
نصف الكرة األرضية الذي يواجهنا، على عكت اليريطة التي تسمل برالية 
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العالم كله في نةرة واحدة، كذلك ال يتيل صغر حجم الكرة األرضية، وضع 
 الكهير من البيانات عليها، ومن أجل ذلك كان من الضروري إستيدام

 .األرنين معًا حتى يكمل أحدهما اآلخر
 

قم بتصميم كرة أرضية إيضاحية بالمواصفات العلمية  -
 .المعروفة

..................................................................

..................................................................
..................................................................

............................................. 
وضل كي  تستيدم نموذ  الكرة األرضية كوسيلة  -

 .تعليمية
..................................................................

..................................................................
..................................................................

............................................ 
  
 :تخطيط الصور الفوتوغرافية 

 

تستيدم الرسوم التيطيطية بكهرة في الوسائل التعليمية التعلمية، 
مية التي يتم إستنساخها وفي الكت  المدرسية وفي كهير من المواد التعلي

بأسالي  ميتلفة، ومن المعلوم أن الصور الفوتوغرافية، أبهر واقعية من 
الرسوم بأنواعها الميتلفة، لما تحتويه من معلومات غير مرغوب فيها، عند 
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توضيل مكونات هذه الصور، أو قد توجد خلاية غير مناسبة لها، كما أن 
ة أبهر فاعلية من الصور بعض البحوث أربتت أن الرسوم التيطيطي

الفوتغرافية، في تحقي  بعض األهداف مهل تحديد عناصر الشيء، والتعرف 
إليها، وتحديد العالقات المكانية، وتصور حدوث بعض العمليات، ومن 
األسالي  المهمة التي تمكننا من استعمال الصور الفوتغرافية المطبوعة، 

يطي  بإستعمال قلم حبر على ورق فوتوغرافي لغراض توضيل أسلوب الت
أسود، ويقصد بعملية تيطي  الصور الفوتغرافية، إنتا  رسوم تيطيطية من 
هذه الصور ذات الورق الفوتغرافي، وذلك بإجراء عملية ق  أو إخت ال لها 

، بمواد كيميائية عن الورق بعد تيطيطها بالشكل الذي نريد، (إزالتها)
 .باستعمال قلم حبر أسود
ذا األسلوب في إنتا  الرسوم التيطيطية، في تنمية وتكمن اهمية ه

مهارة الرسم لدى المعلمين قليلي اليبرة في الرسم، باإلضافة إلى تلبية 
حاجاتهم من هذه الرسوم، وخاصة انه يمكنهم إضافة بعض التفصيالت إلى 
الصور الفوتغرافية، أو حذف بعض التفصيالت الهانوية غير الضرورية 

وض الصورة، كما أنه يمكنهم توضيل مكونات الصور التي تعمل على غم
الباهتة أو الغامقة، أو التأبيد على بعض األج اء، أو حذفها نهائيًا من 
الصورة، كأن تحذف صورة شي  من صورة واحدة تضم مجموعة من 
األشياص، يمكنك استعمال قلم حبر أسود ذي رأ  رفيع، أو ريشة، أو قلم 

 .صور الفوتوغرافيةتحبير، في عملية تيطي  ال
 
  

وضل أهمية تيطي  الصورالفوتوغرافية في عملية  -
 .التعليم والتعلم
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...............................................................

...............................................................
...............................................................

.......................................... 
 

 :خطوات تخطيط الصور الفوتوغرافية

ربت الصور الفوتوغرافية على قطعة الورق المقوى، بإستعمال الص  . )1
 .على أطراف الصورة

إستعمل حبر أسود، أو أي حبر مشابه، ال يذوب في الماء في  .2
فوتوغرافية، عن طري  قلم حبر رفيع، حاول التيطي  مباشرة على الصور ال

 .أن تيط  الصورة الفوتوغرافية بشكل يةهر معةم تفاصيها
دس الحبر يجف تمامًا، وقد يتطل  ذلك ساعة واحدة تقريبًا، تذكر أن  .3

 .الصورة الفوتوغرافية التي خططتها سوف تضعها في محلول مائي
المقوى، رم ضعها في أن س الصورة الفوتوغرافية عن قطعة الورق  .4

محلول صبغة اليود المجاف في الجوف، بحيث يكون وجه الصورة إلى 
، إن ر  الحوض قلياًل يساعد في سرعة (دقائ  3-2)األعلى، ولمدة 

إخت ال الصورة، تأبد أن الصور مغمورة تمامًا في المحلول، وتعتمد مدة 
بقاء الصورة في المحلول، على تركي ه وعلى خصائ  الصور 

 .الفوتوغرافية
أرفع الصورة الفوتوغرافية من المحلول بملق  عندما يصبل لون  .5

الورقة بنيًا غامقًا، وبعد إختفاء معالم الصورة، رم أغمرها في حوض الماء 
 .المجاور لبضع روان
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أرفع الورقة من حوض الماء رم أغمرها في محلول ملل الهيبو  .6
الث دقائ  تقريبًا، حتى ييتفي اللون ، لمدة ر(محلول التهبيت الفوتوغرافي)

 .عن الورقة تمامًا وتةهر الرسمة التيطيطية بوضوح
مغسول )أرفع الورقة بحرص من محلول الهيبو بملق  نةي   .7

دقائ  ( 11)، رم أغمرها في ماء بارد، يفضل أن يكون جاريًا لمدة (بالماء
دقيقة ( 21)لمدة إلى دقائ  وزيادة ا( 5)تقريبًا، وإال فيج  تغيير الماء كل 

 .تقريباً 
جاف الرسمة التيطيطية الناتجة بحرص بورق التواليت، أو ورق  .8

الصحف وذلك بوضع الرسمة على هذا الورق، وتركها لمدة معينة حتى 
تجف، كما يمكن تجاي  الرسمة بإستعمال مجاف الصور الفوتوغرافية، 

و  المشكلة للحصول على رسم المع براق، ال تحالو أن تلمت اليط
 .للرسمة أرناء عملية اإلنتا 

أضف الحبر إلى بعض اليطو  المشكلة للرسمة إذا ل م األمر ل يادة  .9
وضوحها، وبذلك تكون قد أنتجت رسمة تيطيطية، ذات هدف تربوي من 
صور فوتوغرافية مطبوعة على ورق فوتوغرافي المع أو مطفأ 

 ( م2111ماجدة عبيد(.)اللمعة
 
  

يطي  لصورة فوتوغرافية تعليمية، كما هو قم بإجراء ت -
 .موضل في اليطوات أعاله

...............................................................

...............................................................
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...............................................................
.......................................... 
 

    
 الخاتمـــة                         

 

 ........ع ي ي القارئ          
 

وعااالوة عاان المعلومااات ، السااردإن الغايااة ماان وراء هااذا                  
 ..لمهارياةوالممرساات ا.. والتربياة ..والاتعلم ..التي وردت عن التعلايم

هي حملاك فالغاية ... معارف العلمية والفنية والتقميةمن ال وغير ذلك
علااى تعلاايم نفسااك بنفساااك، أي أن تتوصاال بمجهااودل الفااردي، إلاااى 
المراتاا  العليااا ماان الااتعلم، إذ أنااه أصاابل الييااار األوحااد فااي ابتساااب 
المعاااارف، وتفعيلهاااا، وإن الهاااا إلاااى أرض الواقاااع، فاااي شاااكل خبااارات، 

للماوروث مان ممارساات التعلايم  ومهارات، وتفعيالت، كباديل إيجاابي،
التقليااادي، الاااذي يرتكااا  تماماااًا علاااى التلقاااين، والحفااار، واإلساااترجاس، 
متوجًا كل ذلك بالجلو  لعمتحان، الذي لم يعد معيارًا أومحكًا الئقاًا، 
فاااي ابتسااااب المعاااارف، وتطبيقهاااا تطبيقاااًا عملياااًا ساااليمًا، مماااا يعاااود 

 .معاءبالفائدة للفرد المتعلم، بل ولعنسانية ج
ساانتابع معاااك باااث هاااذه المحاااور، مااان تكنولوجياااا التعلااايم،                 

والتي نعتبرها مقودًا ودلياًل لك، في خوضاك مجاال الاتعلم الاذاتي، فماا 
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هااو مطلااوب منااك، أن تطااور وتجاادد فااي تطلعاتااك المعرفيااة والعلميااة، 
 .بالمستوى الذي يجعل منك عالمًا ال متلبيًا ومسترجعاً 

                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ما بين النةرية  و التطبي                          
 (وقفات على دروب التعليم)                      

 
 المقدمة -

 التصميم التعليمي -

 مفهوم التصميم التعليمي -
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 مياألساس المنطقي للتصميم التعلي -

 تصميم التعليم -

 عمليات التصميم -

 أسلوب التصميم التعليمي -

 أسباب التصميم التعليمي -

 نماذج -

 عناحر العملية التوسعية -

 التشخيص -

 التركيب والتجميع -

 تنظيم المحتوى  -

 أهمية تنظيم المحتوى  -

 تنظيم المحتوى العلمي -

 خطوات التصميم التعليمي -

 تنظيم المحتوى العلمي -

 اختيار المواد التعليمية -

 لتقويم التكوينيا -
 

 :المقدمة
عصر تدف  المعارف والمعلومات، بال حدود، حتى ... في عصرنا هذا     

على اختالف رقافاتهم، ومستوياتهم ... أنها أصبحت في متناول الجميع
فقد صار الحصول على المعلومة، أيًا كانت، ...التعليمية، ودرجاتهم العلمية

عن يد طالبها، أصبل ... ع المتباعدةأو تناءت بها المواق... ومهما صعبت
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... فقد ال يعترض الباحث، أي نوس من الصعوبات... ذلك أمرًا سهاًل للغاية
 .قد يشكل عائقًا، دون الوصول لذلك المبتغى

 
ومن تلك ... لكننا أصبحنا نواجه  بصعوبات أخرى تتعل  بالمعرفة ذاتها    

 :الصعوبات
فهي ال ... بعد الحصول عليها. لمعرفةإمكانية االحتفاظ بالمعلومة أو ا 

فقد أصبل الكل ... تفتأ تنسى، أو تهمل، إهمااًل متعمدًا صريحًا أو غير ذلك
بمدخل الصطياد المعلومة، من داخل ... يحتفر بالمواقع اإللكترونية مهالً 

ذلك ال خم ألمعلوماتي ال اخر، ولكنه سرعان ما يرمي بها في ساحة 
 .وطره منهاالمهمالت، عندما يقضي 

 
المعرفة المجردة، غالبًا ما تتبير بعيدًا عن ميابة العقول، بفعل     
أو بفعل ضعفها أمام غيرها ... أو بفعل ترابم األحداث وت احمها... الوقت

من المعارف المؤررة، في الواقع المعاش، ومهل هذه المعارف هي تلك التي 
يساعد في ترسييها، داخل الذي كهيرًا ما ... ال يتبعها التطبي  العملي

حتى يتسنى للشي  ... العقول، مما يساعد في بقائها ألطول فترة ممكنة
 .ومن رم العمل على تطويرها...االستفادة منها عند الطل 

 
وح م من ... أنه يجود بمجموعات كبيرة... يالحر في تعليمنا النةري      

ع داخل طيات الصفحات أو التحريرية التي تترب... المعارف المنهورة نهراً 
...  أو الصفحات اإللكترونية، والتي تمهل دعوة صادقة للحفر... الورقية
واالسترجاس،  الذي صار ال يفي، في كهير من الحاالت، بحاجات ... والتذكر

في هذا العصر، الذي تتداخل فيه األشياء بصور ...البشرية الملحة



 

1163 
 

كارات المتتابعة، والتي غالبا  ما واالبت... وتتعدد فيه االستكشافات... مذهلة
وهي ذاتها التي ... أو لمي ون اليبرات الترابمية... تيضع للتجربة العملية

ن ... ويطور ذاته... تدعو الفرد ألن يبتكر، وأن ييترس، ومن رم يحس 
 .ويطور غيره، من خالل ما يجود به من التجديد المرغوب

 
الحياة العامة، فلكي نطور من  هو شأن مطلوبات... شأننا في التعليم    
إنسان المستقبل، فقد توج  ...ومن ميرجاته، التي من أهمها... تعليمنا

والتطبيقات ... والمهارات... علينا أن نرسو بسفننا، في مواقع اليبرات
 .ستقود سفن تعليمنا، إلى بر األمان... الواقعية، التي وبال شك

 
في ... لعملية، والجوان  المهاريةتطرقنا في هذا الكتاب للجوان  ا     

وذلك ... مسيرتنا التعليمية، التي تيت  بالمنهج الدراسي العام ومقرراته
خاصة في مجال التصميم ... من خالل مضامين تكنولوجيا التعليم

وتدري  المعلمين، بصورة عملية، تجعل ... والوسائل التعليمية... التعليمي
وفي التكوين اإلنساني للمواطن ... لتعليميةمنه عنصرًا مؤررًا في العملية ا

 .الواعد
 
من التربويين، بصفة عامة، ومن ... نأمل أن يجد القارئ الكريم    

... والم عين الصادق... المعلمين والمتعلمين، بصفة خاصة، الفائدة المرجوة
من خالل تعليم مستقبلي ... في تحريك دفة التعليم، إلى ما نتطلع إليه

 .ع للجميعناجع وناف
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 الفصل األول  

 التصميم التعليمي

 

 :مفهومه  -1

 :التصيمم يعني

هندسة الشئ بطريقة ما، وفق محكات معينة، أو عملية هندسية لموقف " 

 ".ما

 

 :أما التصميم التعليمي فهو  

التي تتعلق باختيار المادة ... األسلوب الذي يصف كل اإلجراءات"    

... وات، المواد، والبرامج، والمناهج المراد تصميمهاالتعليمية، واألد

وتقويمها، وذلك من أجل تصميم ... وتطويرها... وتنظيمها... وتحليلها

مناهج تعليمية، تساعد علي التعلم، بطريقة أفضل، وبطريقة أسرع، 

في أقل ... وتساعد المعلم، في ذات الوقت، علي إتباع أفضل الطرق التعليمية

 .نينوقت وجهد ممك
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ظهر هذا األسلوب تحديدا  في القرن العشرين، في مجال التعليم، وعرف    

، وألهمية هذا األسلوب في المجال التعليمي، رأينا (التصميم التعليمي...)ب

من خالل ... أن تخضع هذه الدراسة الي التجريب في المدارس الثانوية

هج الرياضيات لطالب الدراسة الميدانية، وذلك بتصميم وحدة دراسية من من

 . ثم تقويمها في النهاية ... وتطبيقها... الصف الثاني الثانوي، وتجريبها

 

 ...!حول مفهوم التصميم التعليمي... لقد أثيرت العديد من التساؤالت

 .فهل يا ترى هو حركة ذات أبعاد لها مهام أكثر من كونها مفهوما  محددا ؟ 

جموعة وسائل وأساليب لتطوير العملية أم أنه طريقة للتدريس  ؟ أم أنه م

 التعليمية؟

، أن (م1982ميرل )و ( م1978كانية ... )يري بع  التربوين وخاصة    

 :التصميم التعليمي عبارة عن

... وقد منحاه صفة مميزة" نظرية تطبيقية وأنموذج يوظف النظريات"   

ا فمن من العلماء  ولهذ... في كونه أمتدادا  طبيعيا  لنظريات التعلم والتعليم

أو عن تفريد ... من ال يرغبون في فصلة، عن حركة تكنولوجيا التعليم

   .أو عن نماذج التعليم... التعليم
     
 بينما يري بع  الكتاب العرب   

ال يمكن أن ترتقي ... أن التصميم التعليمي مجموعة فعاليات تطويرية"    

... يات التعلم، ذات الفرضياتكما هو الحال في نظر... إلي مستوى نظرية

، علي سبيل المثال، (م1998مرعي وحيله )والتجارب، فقد قدم ... واألفكار

 :مجموعة فعاليات لتقرير التعليم والتكنولوجيا، في األنظمة التعليمية

أو المحاكاة ... أو التعليم باأللعاب... أو التعليم اإلتقاني... التعليم المصغر   

أو ... أو النظام التعليمي الشخصي... التعليم السمعي الذاتيأو ... التعليمية

أوالتعليم عن ... والفيديو المتفاعل... أوالتعليم المبرمج... الحقائب التعليمية

 .بعد

 

 :أن هذا التعريف، يظهر أن تكنولوجيا التعليم هي   

 "أنماط تعليمية واساليب فقط"    

حزمة منسقة من ... صاميم التعليميةفي الت( عزيز والبيرماني)بينما يرى   

تهدف الي تحقيق أكبر ... الطرائق والمناهج المبتكرة في التعليم واإلعداد

قدر ممكن من الكفاية التدريبية كما   ونوعا ، علي نحو أفضل واسرع وأجدى 

 .وبأقل جهد وتكلفة
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ريفها أما اللجنة القومية التكنولوجية للتعليم، فقد اقتربت كثيرا  في تع  

للتصاميم التعليمية، من المنظور الشامل ، فهي ترى فيه طرق منظمة 

للعملية التعليمية بكاملها، في ضوء ... لعملية تصميم، وتنفيذ، وتقويم

وفي ... أهداف محددة، تقوم أساسا  علي نتائج البحو  في مجال التعليم

البشرية، مجال التواصل اإلنساني، مستخدمة جميع الوسائل البشرية وغير 

 .للحصول علي تعلم أكثر كفاية وفاعلية

 

اما المجلس البريطاني لتكنولوجيا التعليم، فقد اقترب تعريفة من مفهوم    

وأكثر من التصميم التعليمي ... تكنولجيا التعليم أكثر من تصميم التعليم

 :فهو يرى في التصميم. الشامل

والتقنيات، والوسائل، من وتطوير في األنظمة، ... أنه تطور في التطبيق" 

 "أجل تحسين عمليات التعليم اإلنساني

 

 :م فيعرف علم التصميم التعليمي بأنه 1998أما الحيله  

علم يصف اإلجراءات التي تتعلق باختيار المادة التعليمية، واألدوات " 

المراد تصميمها، وتحليلها، وتنظيمها، ... والمناهج... والبرامج... والمواد

وذلك من أجل تصميم مناهج تعليمية، تساعد علي ... ا، وتقويمهاوتطويره

وبطريقة أسرع، وتساعد المعلم علي أتباع أفضل ... التعلم بطريقة افضل

 ".وجهد ممكن... الطرق التعليمية، في أقل وقت

 

مما سبق تبين أن التصميم التعليمي علم وتقنية، يبحث في وصف أفضل     

حقق النتاج التعليمي وفق شروط معينة، وبذلك يعد الطرق التعليمية، التي ت

من العلوم التعليمية التي حاولت الربط بين ... أسلوب التصميم التعليمي

الجانب النظري والجانب التطبيقي، ويتجلى الهدف من التصميم التعليمي في 

مساعدة المناهج الدراسية، في إخراج كتب مدرسية أو برامج تعليمية، 

ناتها و متسلسلة في أجزائها، ومنظمة في وحداتها، واضحة في مكو

ومقنعة في طريقة عرضها للمعلومات، ومتفقه مع خصائص الفرد 

الذي أعدت له هذه المناهج الدراسية، والبرامج، أو المادة ... المتعلم

 .التعليمية

 

 

 :األصول التاريخية لمفهوم تصميم التعليم  -2
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لوجيا التعليم، إلي أن جذور تصميم يشير األدب المكتوب في مجال تكنو    

كجزء من تكنولوجيا التعليم، ترجع ... التعليم الحديث ونماذجه المختلفة

للجهود والمساعي، التي بذلت في أمريكا، في تدريب الجيوش، خالل الحرب 

وبعد الحرب مباشرة، وذلك لتعليم أعداد كبيرة من أفراد ... العالمية الثانية

التقنية في المعدات الحربية الحديثة، بأقصى روقت  الجيش، علي استخدام

 .وأقل تكلفة

  

كان لنتائج البحو  المعملية لعلماء النفس، أن قدمت ... في ذات الوقت    

معلومات جيدة، لم تكن معروفة سابقا ، إال وهي كيف تحد  عملية التعلم 

تعلم وتنجز ويتضمن ذلك التحديد الدقيق، للمهام التي يجب أن ت... اإلنساني

وذلك بتوفير مشاركة المتعلم اإليجابية والنشطة، وكذلك ... من قبل المتعلم

لعب المختصون في مجال الوسائل السمعية والبصرية، دورا  هاما  في 

وذلك بتطبيقهم ... هذا المفهوم، في مجال السمع بصريات( تطور)تطوير 

قالم التربوية لمبادئ وأسس علم نفس التعلم، في عمليات تصميمهم، لأل

 .والتعليمية المختلفة

 

فقد ظهرت ... في الخمسينات( سكنر)أما بالنسبة لألبحا  التي قام بها    

نتائجها في التطبيقات التربوية لنظريات التعلم، وعرفت هذه التطبيقات 

بالسلوكية، وذلك بتطويرهم لنموذج المثير واالستجابة، والنموذج مبني 

كانه خالل مجموعة من الخطوات الصغيرة، والتي من علي أن التعلم يأخذ م

فالطالب يتعلم نتيجة تفاعله ... خاللها يجب أن يكون الطالب مشاركا  ونشطا  

ومشاركته، ثم إن التعلم الذي يحد  لدية يكون أفضل، إذا ما خبر بنتيجة 

 .إجاباته في الحال

 

التغذية الراجعة  لمفهوم... مع تطور المدرسة السلوكية، والتطبيق النفسي  

 .ظهر ما يسمي باالشتراط اإلجرائي... والمكافاة الفورية

 

نتيجة لظهور هذه النظرية، وتطور األبحا  في مجال علم النفس ، ظهر    

ما يسمي بالتعليم المبرمج في الستينات، والتعلم المبرمج كما يعرفه سيد 

 :م هو1973خير ه 

عمل فيه المعلم مع العلم في قيادة التلميذ نوع من التعلم الذاتي، الذي ي"   

وتوجهه، نحو السلوك المنشود لبرنامج تعليمي، أعدت فيه المادة التعليمية 

 ".وعرفت في صورة كتاب مبرمج أو آله تعليمية... إعدادا  خاصا  
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يتضح مما سبق، أن هناك عددا  من العناصر التي يجب أن تراعي عند ما   

 :مي شامل مثلنريد تصميم نظام تعلي

كتابة األهداف وتنظيم المحتوى ، تحليل المصممات، ووصف شروط التعليم  

وتقييم األداء وهذا المجال كجزء في تكنولوجيا التعليم ال يزال يتطور، نتيجة 

 .لتطور المعرفة، وظهور كثير من االختراعات التقنية، والتربوية الحديثة

 

 : األساس المنطقي لتصميم التعليم 

إن تصميم التعليم يجب أن يتم علي ضوء الظروف التي سيتم خاللها    

وعند اإلعداد للتعليم يجب أن يأخذ بعين االعتبار، تلك الظروف، ... التعلم

 .سواء الداخلية منها أو الخارجية، والتي تعتمد علي ما قد تم تعلمه

 

دوره عند تصميم التعليم البد من وضوح المبرر لذلك، وهذا يتطلب ب    

العودة الي الوراء للمصادر األولية التي تجعل التعليم موجها للحاجات، 

وتخطيط التعليم هو أسلوب مبرمج إلي حد بعيد مع مراعاة التنسيق والثبات 

وهذا ما يسمي ... للمعرفة الفنية، في كل مرحلة من مراحل اتخاذ القرارات

... وخطوات... احلبمنحى النظم، وهذا النوع من اإلعداد تستخدم فيه مر

وإجراءات متعددة ومتنوعة، في المعرفة، والمعلومات، والمبادئ النظرية، 

تشكل في مجملها مدخالت للمراحل الالحقة، ثم تقوم المخرجات علي ضوء 

 .مدى ما تحقق من أهداف، ثم وضعها مسبقا  

 

 

 

 :  تصميم التعليم/ 4

والتعليم، بين مفهومي هناك خلط كثير من المشتغلين في مجال التربية    

تطوير التعليم وتصميم التعليم ، أن تطوير التعليم أعم وأشمل من تصميم 

الن التصميم جزء من تطوير التعليم، فهو يتعلق بتصميم وحدات ... التعليم

أو برامج تدريبية مصغرة، بينما يتناول التطوير أنظمة أو نظما  تعليمية 

 :متكاملة، والكل يعرف التعليم بأنه

طريقة التفكير المنظمة لحل مشاكل تعليمية، وهذه العملية تتبع خطوات " 

 ".محددة وما ينبثق عن تطبيق هذه الخطوات هو نظام تعليمي
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لوندان )مفهوم تصميم التعليم عرف تعريفات متعددة ومختلفة فيعرفه 

 :علي أنه( م1973

 ".ي ذلكالبينة التي تصنف متطلبات التعلم والنتائج المترتبة عل" 

 

 :فيعرفه علي أنه( ميريل)أما 

 ".تحديد وإنتاج ظروف بيئية تدفع التلميذ إلى ما يؤدي إلي تغيير سلوكه" 

 

 :فيعرفه بأنه( ريجلت)اما 

 .وتطبيق طرق التدريس... وتحسين... العلم الذي يهتم بفهم" 

غير أو هو العملية التي يقرر من خاللها الطريقة العلمية األنسب لتحقيق الت 

في المعرفة، والمهارات، لموضوع معين ومجتمع محدد من ... المطلوب

 "الطلبة

. 

 :فهي ترى أن تصميم التعليم عبارة عن( أنسبة المنشئ)اما 

عملية وضع خطة الستخدام عناصر بيئة المتعلم والعالقات المترابطة " 

من فيها، بحيث تدفعه الي االستجابة، في مواقف معينة تحت ظروف معينة، 

أو أدائه، لتحقيق ... أجل إكساب خبرات محددة، وإحدا  تغيرات في سلوكه

 ".األهداف المقصودة

لذا فإن تصميم التعليم هو الطريقة العلمية النظامية، المخطط لها، لتناول     

وباختيار الوسائط واألساليب المالئمة، إلحدا  ... بيئة المتعلم عن قصد

 أهداف محدودة وضمن شروط  تغيرات في سلوكه، ألجل تحقيق

 .محددة

 

 

 

 : عمليات التصميم/ 5

التصميم التعليمي عبارة عن عمليات مهمة، في الوصول إلى األهداف      

وبأسرع وقت، وفقا  لإلجراءات والخطوات ... وبأقل تكلفة... المرسومة بدقة

واألولويات، التي يجب أن تتبع بما يتناسب مع المحتوى والتقدم ومستوى 

 .المتعلمين

 

لذا فأن ميدان تكنولوجيا التعليم، غني بنماذجه وطرقة المختلفة، لتصميم     

وتطوير النظم التربوية المختلفة، وبما أن المعلم يقوم بدوره بتعليم أفراد 
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ذوي مستويات مختلفة، يتطلب منه معرفة أكثر من نموذج من نماذج 

ختار النموذج المالئم لكل التصميم المختلفة، ألنه في هذه الحالة سوف ي

مرحلة من المراحل، واألهداف التي يريد تحقيقها، أو إمكانية أن يأخذ 

 .عناصر متعددة من نماذج مختلفة

 

إذا حللنا أي نموذج من نماذج تصميم التعليم، إلى عناصره الرئيسة،    

لوجدناه يتكون من عناصر رئيسة مشتركة في جميع النماذج كما أورده 

 (: كمب)

 :فعليه يمكن تقديم هذه العناصر باإلجابة عن األسئلة التالية

 هذا البرنامج ؟ من المتعلمين؟( طور)لمن يطور 

 ماذا تريد من المتعلم أو المتدرب أن يتعلم ؟ وما األهداف؟

 .كيف تستطيع أن تحدد إلى أي مدى يحقق التعلم إجراءات التقويم؟

 :التالية" االسس "وهذه العنصار 

هي اإلطار أو الشكل ... لم، واالهداف ، والطرق واألساليب، و التعليمالمتع 

وهذه ا لعناصر الرئيسة األربعة، تتضمن ... الرئيس لتصميم النظام التعليمي

، الذي يتضمن (كمب)نموذج : عناصر أخرى تختلف من نموذج آلخر مثل

 : العناصر التالية 

األهداف التعليمية ، المواضيع واألهداف العامة ، خصائص الطالب ، 

محتوى المادة ، الفرص األول ، نشاطات ومواد التعلم والتعليم ، الخدمات 

 .وا لمساعدة ، التقييم

 :أسلوب التصميم التعليمي

بدأت محاوالت التصميم التعليمي في سبعينات القرن الماضي ، حيث    

( اسكنر)وضعت له أسس ومبادئ منذ زمن طويل ، وضحت في محاولة 

 .ذي وضع أنموذجا  تعليميا  واختبره فعليا  ال

 

ينصب للوصول ألي نجاح أو تقدم في العملية ( اسكنر)وكان تركيز 

... التربوية، يتم من خاللها التعزيز، والذي اعتمدته معظم نماذج التعليم

التي صدرت عن وجهة نظر المدرسة السلوكية، وهناك من يرى أن هذا 

نسان، الن التعزيز ال يتناسب مع المتعلم، النموذج ال يصلح لتعليم اإل

ترى أن التعليم ال يحد  من وجهة نظرهم ارتباط وقد ... فالمدرسة السلوكية

 .ال يتناسب مع متعلم أخر

 



 

1171 
 

اتفقوا ( بياجية ، جانييه ، برونز ، أوزويل)أما علماء النفس المعروفين 

، ويمكن عرض علي وصف التعليم بأنه تجميع، وتنظيم، و استخدام المعرفة

 :اهم مبادئ النظريات المعرفية في اآلتي

 .التعليم عن طريق التفاعل بين الموضوع والبيئة المحيطة بالمتعلم .1
 .التدرج في التعليم من السهل الي الصعب .2
 .اشتراك أكبر عدد من الحواس في استالم التعليم  .3
 .التركيز علي الخبرات السابقة في تعليم الخبرات الجديدة .4

ه المبادئ آنفة الذكر، استفادت منها المختصة في بناء النماذج هذ    

التي تشكل هيكل التصميم التعليمي، الهادف لتوضيح واجبات ... التعليمية

في أن يقدم المادة التعليمية، في شكل خطوات منظمة ... المصمم التعليمي

 . ومتسلسلة، بحيث يمكن للمتعلم أن يستقبلها بصورة منظمة، ويحتفظ بها

 

يعزي السبب في تفعيل استخدام النماذج في العملية التربوية، إلى إمكانية    

إخضاعها للتجربة والقياس، وألنه من الممكن استخدامها في التدريس، من 

وهذه التصاميم يمكنها مساعدة ... خالل التعلم والبيئة والتعليمية

مع استيعابها  علي تمثيل ما يقدم لهم من خبرات تعليمية،... المتعلمين

... لتضمن استمرار انتباههم، كذلك يمكن خزنها علي شكل ابنيه معرفية

يوفر مناخا  مالئما  للتعليم، يضمن الوصول ... وعليه فإن التصميم التعليمي

إلى نتائج مرغوب فيها، وقد استثمر التصميم المبادئ المشتركة لنظريات 

 ( .التعزيز والتغذية الراجعة)التعلم، المتمثلة في المثيرات واالستجابات 

 

لكي تكون التصاميم ناجحة ومؤثرة، يجب أن تحتوى علي عدد من    

واألساليب، المستخرجة من نتائج البحو  والدراسات، التي ... المبادئ

أجريت في ميدان التربية وعلم النفس ، وقد أشارت إلى هذه المبادئ 

 :إجراءات أطلق عليها

 :يمي التي تختار في ضوءمكونات التصميم التعل 

 .حاجات المتعلمين -
 .مناسبة طبيعة الموضوع الدراسي -
 .اإلمكانات والتسهيالت المتاحة للمؤسسات التعليمية  -
 .األهداف التربوية -

 :ويجب أن تؤدى هذه المبادئ إلى

 تشجيع الطلبة علي اكتساب أساليب التفكير واإلبداع. 
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 علمالمشاركة الفاعلة للمتعلمين في عملية الت. 
 تميز الفروق الفردية بين المتعلمين. 
 استثمار مكونات البيئة التعليمية أفضل استثمار. 
 أداة التركيز علي التعلم الذاتي لدى الطالب . 

 

يتفق معظم المربين علي أن التصميم التعليمي يجب تحديد مكوناته، فيري    

 :بان التصميم التعليمي( م 1977كمب )

يمتاز بالمرونة الديناميكية، وأن هناك عالقات ... ينظام مصمم بشكل ثمان" 

وأن اي تأثير يقع علي هذه العناصر ينتقل أثره إلى ... متبادلة بين عناصره

 :بقية العناصر األخرى وهي

خصائص المتعلم ، األهداف التعليمية ، محتوى التعلم ، االختيار القبلي ،    

 .يممصادر وأنشطة تعليمية وخدمات مساعدة التقو

 

تمتاز التصاميم بأنها تستند علي تحليل خصائص المتعلمين من حيث    

والتعليمية للفئة ...والجسمية... السن، والجنس، والقدرات العقلية

، وتحديد حاجاتهم، ومدى امتالكهم للمعلومات التي (المتعلمين)المستهدفة 

مع مبادئ  ترتبط بالمادة التعليمية الجديدة، التي ستقدم لهم، وهذا يتفق

التعليم التي قدمها االتجاهان العرفي، واإلنساني، مؤكدة مراعاة وقدرات 

وكذلك تحليل المحتوى التعليمي الي عناصره، التي ... التعلم، واستعداداته

يتكون منها، وتنظيمها وفق أسس منطقية، ونفسية، تتناسب مع خصائص 

 .وخبراته السابقة... الفرد المتعلم العقلية

 

 

 

 :اب التصميم التعليمياسب
من أسباب التصميم التعليمي المتفق عليها، هي أن يقوم المدرس أو     

المصمم التعليمي، بأعداد المواد، واألنشطة، والتدريبات، والوسائل 

التعليمية التي تحتوى علي خبرات مناسبة، وترتب بطريقة معينة، وذلك 

ق تفاعل المتعلم مع تلك لتهيئة البيئة المناسبة إلحدا  التعلم عن طري

المثيرات الموجودة في الموقف التعليمي، و استجابة لها يشكل سلوكه في 

االتجاه المرسوم والمقصود، وكذلك مالحظة تفاعل المتعلم مع الفروض 
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المقدمة له، وتوجهه وتوفر التغذية الراجعة له ، ويكون تحديد استجاباته، 

 .المسارات المتوقعة في التصميم إذا ما اختلفت عن النتائج المحددة أو

هناك عدة نظريات ونماذج للتصميم التعليمي، بدرجة تبسيطها أو     

تعقيدها تبعا  لمراميها، واإلجراءات التي اتبعتها، ومع ذلك فجميعها تتكون 

فهناك أسس مشتركة ...من عنصر مشتركة تقتضيها طبيعة العملية التعليمية

 :تيبينهما ويمكن تحديدها في اآل

 .أي تحديد النتائج التعليمية في صيغ سلوكية محددة: تحديد األهداف .1
 .التعرف علي خصائص المتعلم .2
 .تحديد وسائل التقييم لفاعلية عملية التدريس .3
 .اختيار الخبرات واألنشطة التعليمية والتعلمية .4
 .ترتيب المادة الدراسية ترتيبا  منطقيا  أو سيكولوجيا   .5
 .ن خالل عمليات التغذية الراجعةاستمرار أثر التدريس م .6

 

 :نماذج

يتضمن هذا الجزء من الفصل الثاني، عرضا  لبع  نماذج التصميم     

والتي تصلح ألكثر من مادة علمية،  أكثر ... التعليمي، ذات الطابع اإلطاري

من اختصاص، لقد أثبتت التجربة العلمية المتمثلة بالبحو  التجريبية 

ية وعالمية، صالحية هذه النماذج، تجويد نتاج العلمية، في مدارس عرب

مدارسنا ومؤسساتنا التربوية، سعيا  وراء تطوير هذه المؤسسات بما يخدم 

 .عجلة التنمية القومية

 

نظريات التعلم والتعليم، بما يخدم ... لقد وظف علم التصميم التعليمي   

يق األهداف اإلنسان، وبالذات الطالب في الصف، وتضمن بذلك األسلوب تحق

التعليمية في أقصر وقت وجهد مكنين، وأقل تكلفة اقتصادية ممكنة، وقدمت 

نماذج ونظريات استخدمت طرائق لتنظيم محتوى المادة التعليمية من 

ناحية، وتعليمها من ناحية أخرى، علي افتراض أن تنظيم المحتوى 

لمة، التعليمي، بطريقة ما، يساعد المتعلم علي فهم المعلومات المتع

واستيعابها وخزنها في الذاكرة، بطريقة منظمة ومسلسلة، وأن يتبع طرائق 

تدريسية تتفق والطريقة التي تنظم المعلومات وتسلسلها في الكتاب 

 .المدرسي

 

إن من أهم الفوائد التي يمكن تجنبها في تبني نماذج التصميم التعليمي،    

ملية التعليمية الحرية هو أن هذا النوع من الفعاليات يمنح أطراف الع
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والقدرة، في تطبيق نظريات التعلم والتعليم، علي حد سواء، وتنظيمها بما 

يؤدي إلى رفع كفاءات أداء المدرسين والمتعلمين، أن كانت نماذج التصميم 

وما توفر هذه ... التعليمي مناسبة وواضحة، في مخططاتها وأساليبها

بالكيفية التي يتعلم بها الطالب، كل  النماذج من أساليب تعلم ، وتفسير علمي

 .ذلك يمكن أن يسهم في تغير دور المدرس، ووظيفة المدرسة

 

علي استمرارية االجتهاد في ... في ضوء ذلك كف علماء تصميم التعليم    

ابتكار النظريات والنماذج التعليمية، التي تساعدهم في تنظيم محتوى 

عل أحد  هذه النظريات ما عرف باسم المناهج الدراسية، بالشكل الفعال، ول

، التي ينصب اهتمامها في تنظيم (م1981راجيلو )النظرية التوسعية 

المحتوى التعليمي، على مستوى واسع مكبر، ولعدد كبير نسبيا  في الحقائق 

أو المفاهيم أو المبادئ أو اإلجراءات، وتعليمها مجتمعة في مدة زمنية 

بين أسبوعين وشهر وأحيانا  تمتد إلى سنة ليست بالقصيرة، قد تتراوح ما 

بجانب هذا النموذج فقد انبثقت عن علم التصميم التعليمي نماذج ... كاملة

تهتم بعملية اكتساب المفاهيم وتعليمها، وخاصة ... ونظريات عديدة أخرى

 المفاهيم العلمية، التي تتميز باختالف درجة صعوبتها وفيما يأتي 

 

 

 :نموذج رايجلو 
علي تطوير النظرية التوسعية واستخدامها ( م1981راجيلو  )عمل     

أساسا  لتنظيم المحتوى التعليمي، علي المستوى المكبر، وسميت هذه 

النظرية بالتوسعية ألنها لم تختصر علي تنظيم نمط واحد من المحتوى 

التعليمي، وإنما شملت األنماط كافة في الحقائق والمفاهيم والمبادئ 

وافترض فيها انها سوف تنمي التعليم علي جميع مستوياته، ... تواإلجراءا

... وتحليل... واستيعاب... واكتشاف... وتطبيق... ومعرفة... من تذكر

 .وتقويم... وتركيب

 

ونظام لكيفية عمل ... تتكون النظرية التوسعية من أربعة نماذج تعليمية    

دف المنهج الدراسي، وهذه أو له... هذه النماذج، طبقا  لألهداف التدريسية

 :النماذج هي

 .نموذج لتنظيم المحتوى التعليمي الذي تغلب عليه اإلجراءات .1
 .نموذج لتنظيم المحتوى التعليمي الذي تغلب عليه المفاهيم .2
 .نموذج لتنظيم المحتوى التعليمي الذي تغلب عليه المبادئ .3
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 . نموذج طريقة الشروط المبسطة .4

وتؤكد أنه في ... جاالت المعرفية والنفس حركيةتهتم النظرية التوسعية بالم

حالة تصميم التعليم طبقا  لنموذج محدد عندها سيؤدي التعليم إلى تحسن في 

ورفع ... واستيفاء المادة الدراسية... والتركيب ... مستويات التحصيل

 .مستوى الدافعية لدى المتعلمين

 

 :ر النظرية التوسعيةعناص
مية التي قدمتها النظرية التوسعية من عناصر تتكون النماذج التعلي   

أساسية مشتركة، وتقدم هذه العناصر دليال  أو وصفا  لما ينبغي أن يكون 

عليه التدريس، منذ البداية وحتى النهاية، لتحقيق األهداف التعليمية 

 :وتتكون هذه العناصر من

 (الصورة المصغرة عن الموضوع)المقدمة الشاملة / 1

عن األفكار الرئيسة، والتي يتضمنها محتوى المادة الدراسية  هي عبارة    

المراد تنظيمها، سواء كانت هذه األفكار مفاهيم، أم مبادئ، أم إجراءات، أم 

حقائق، وتتبعها بأمثلة توضحها ثم فقرات تدريبية فتغذية راجعة، وذلك 

 .بهدف تعليمها علي مستوى التطبيق

 

 (:الوظيفية التناظر)المقارنة التشبيهية / 2

عنصرا  هاما  في العملية التعليمية، ألنها ... تمثل المقارنة التشبيهية    

تجعل من السهل فهم األفكار الجديدة من خالل ربطها باألفكار المألوفة، 

والهدف من عملية التشبيه هو جعل الموضوع غير المألوف مألوفا  وقابال  

 .للدراسة والفهم

 

 مستويات التوسع/ 3

 :وهي مراحل عرض المحتوى التعليمي وتقديمه وتشمل   

 المحتوى األول من التفعيل/ أ

الذي يزودنا بمادة تفعيلية ... هو ذلك الجزء من محتوى المادة الدراسية   

باألفكار التي وردت في المقدمة الشاملة أي عن أجزاء المحتوى التعليمي 

 .المراد تعلمه

 المستوى الثاني من التفعيل/ ب

الذي يزودنا بمادة تفعيلية ... ذلك الجزء من محتوى المادة الدراسية هو

 .لألفكار التي وردت في المستوى األول من التفعيل

 المستوى الثالث من التفعيل/ ت
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هو ذلك الجزء من محتوى المادة الدراسية الذي يزودنا بمادة تفعيلية    

 .لألفكار التي وردت في المستوى الثاني من التفعيل

وهكذا تستمر مستويات التوسع حسب حجم المادة الدراسية وصعوبتها،     

بإحدى الطريقتين ... وتتم عملية تفعيل المحتوى باستعمال النظرية التوسعية

 :اآلتيتين

إذ يتم تناول جميع األفكار الرئيسية التي وردت في : التفعيل أفقيا   .1

عدة مراحل إلى محتوى المادة الدراسية، ثم تفعيلها تدريجيا  إلى 

 .أن تنتهي قبل االنتقال لغيرها
 :التفعيل عموديا   .2
إذ يتم تناول كل جزء من هذه األفكار الرئيسة علي حدة، وتفعيلها   .3

 .تدريجيا  علي عدة مراحل قبل االنتقال إلى غيرها

 : التلخيص

هو عرض موجز ألهم األفكار التي وردت في محتوى المادة الدراسية،    

وعلي مستوى التذكير من أجل مساعدة المتعلم علي عدم  بطريقة عامة،

 :النسيان، وهناك نوعان من التلخيص هما

يتم إجراؤه في نهاية اكل درس ويلخص األفكار : التلخيص الداخلي  . أ

 .الحقائق والمفاهيم التي درست في ذلك الدرس فقط
تلخص األفكار المتضمنة في مجموعة الدروس أو الموقف التدريسي  . ب

لذي يلخص األفكار والحقائق التي درست في مجموعة وهو ا

 .الدروس
 

 : التركيب والتجميع .4

هي حالة من التلخيص يجرى فيها ربط األفكار التي درست معا  ودمها      

 .وذلك ألجل( بالمفاهيم ، أو المبادئ أو اإلجراءات)دوريا  وهي ما يسمي 

 .تزويد الطالب بذلك النوع القيم من المعرفة .1
الفهم المتضمن لألفكار من خالل المعايير وإظهار التشابه  تسهيل .2

 .واالختالف
 .زيادة عملية الفهم والدافعية .3
زيادة االحتفاظ عن طريق توفير روابط وصلة إضافية ضمن المعرفة  .4

 .الجديدة وبينها المعرفة السابقة
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انبثقت النظرية التوسعية عن األسس النفسية المتمثلة باالتجاه       

( بياجية، وجانبية، وشورمان، وبروانر)رفي، والمستندة إلى أعمال المع

وما توصلوا إليه، من مبادئ تعليم وتنظيم البناء المعرفي للمتعلم علي النحو 

 :االتي

إن تحليل البنى المعرفية ، وفهم العمليات المعرفية ،  .1

تسهم في تطوير نموذج تدريس ... ونظريات التعلم

 .عليمية متقدمةنافع ، لتحقيق أهداف ت
يسهم في تطوير خبرات ... إن تدرج التعلم وتسلسله .2

 .أكثر معني لدى المتعلم
... إن التعامل مع عدد كبير من األفكار المترابطة .3

يهيئ فرصا  أمام المتعلمين، لبناء خبرات شاملة 

 . ومحتوى موسع
إن تفكير المتعلم يشبه العدسة الالمة في آله  .4

باإللمام بالموقف، وفق  التصوير ، إذ يبدأ الفرد

نظرة واسعة شاملة، يتم فيها إدراك رؤية العناصر 

 (.كيب الصورةتر)والعالقات الرئيسة ضمن األجزاء 
إن التعلم يبدأ بالفكرة العامة المجردة أوال ، ثم يتدرج  .5

 . إلى تعلم األمثلة المادية المحسوسة
يسير وفق تتابع من ... أن تنظيم المحتوى التعليمي .6

... المجرد(... من البسيط الي المعقد)إلى أسفل  أعلي

الالمحسوس، إلى المحسوس ومن العام إلى الخاص 

 .أو بالعكس
 :التعليم يأتي علي مراحل

 
:المرحلة األولي   

تكون عامة وشاملة وموجزة وتتضمن أهم عناصر المهمة    

.التعليمية المراد تنظيمها  
 

:المرحلة الثانية  

فعيل والتوسع في هذه العناصر شيئا  فشيئا  يبدأ المدرس بالت   

شريطة أن تجرى هناك عملية ربط كل مرحلة تعليمية واألخرى التي 

.تسبها أو تليها  
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 : نموذج ديك وكاري

أنموذجا  حاوال من خالله جمع معظم األفكار والمبادئ، ( ديك وكاري)قدم 

ن الماضي، إال التي قدمها علماء التصميم التعليمي في الثمانينات من القر

أن هذا األنموذج أمتاز باختصاره وبساطته، مما القي نجاحا  ال بأس به لكل 

 .من حاول تطبيقه

 -:ويتضمن هذه األنموذج خطوات أهمها

 .تحديد األهداف العامة .1
 .تحليل خصائص الفرد المتعلم .2
 .تحديد األهداف السلوكية الخاصة .3
 .تصميم اختبار محكية المرجع .4
 .ات التعليمتحديد استراتيجي .5
 .تحديد المواد والوسائل التعليمية .6
 .القيام بعمليات التقويم التشكيلي .7
التقويم التجميعي، ال يأتي بعد التقويم التشكيلي الذي يبرمج كل خطوة  .8

 .بمثابة تدقيق مستمر
 

 :نموذج دروزة

نموذجها علي شكل أنموذج وإشارات، كان أكثر من ( أفنان دروزة)قدمت    

إال أن ( ديك وكاري)، فمع أنه اقتبس بع  ما جاء في أنموذج كونه توليفا  

دروزة اشارت إلى أنها درست ظروف البيئة المحيطة وتحليلها، قبل البدء 

رأتها ضرورية في ... بعملية التصميم، ثم أضافت خطوة أخرى للنموذج

حلقات تصميم التعليم، أال وهي اختيار اإلستراتيجية اإلدراكية المعرفية 

زمة للتعليم، وقد طورت دروزة هذه الخطوة، بعد قيامها بتحليل مائه الال

وخمسين بحثا  ودراسة تجريبية، في موضوع استراتيجيات اإلدراك 

 .المعرفية

 

إن خطوة التوليف هذه، تطلب منها إضافة إلى "م 1993تقول دروزة    

الوسيلة تحديد النظام الذي ستنطلق منه الوسيلة المعرفية، وهي ... التحليل

التي يعدها المصمم بنفسه ويقدمها جاهزة للمتعلم، وكذلك الوسيلة التي 

يطلب من الطالب إعدادها بعد خلفية التعليمات، أو تدريب خاص، وإرشاده 

علي كيفية القيام بذلك، وقد ترتب هذه الخطوة في أنموذج تصميم التعليم 

 .بعد خطوة تحديد إستراتيجيات التعليم
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 موذج دروزة ألسلوب تصميما لتعليم ن( 1)الشكل 

 أبدأ

 

 ادة التعليمية أختر الم 

  لل الظروف البيئية 

 لل األهداف التربوية 
 العامة 

 لل خصائص الفرد 
 المتعلم 

  لل المحتوى التعليمي 

 دد األهداف السلوكية 
 الخاحة 

 حمم األختبارات للتقييم 

 ضر المواد والوسائل 
 التعليمية

قم بعمليات التقييم 
 الجمعي 

أعط تعليمات 
الشتقا  وسائل 
 معرفية هدراكية 

طور وسائل معرفية 
 هدراكية 

 التغذية الراجعة 
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 (:نياك وكاستافس...)نموذج التصميم ل

ثال  مراحل للمحتوى ( نيك وكاستافس...)يتضمن النموذج التعليمي ل    

 :كما يلي

 .تقرير المشكلة .1
 تصميم .2
 .تطوير .3

فتقرير المشكلة يشتمل علي تشخيص المشكلة ثم وضع األهداف التعليمية، 

لتصميم فتشتمل علي تطوير األهداف، ثم اختيار االستراتيجيات اما مرحلة ا

المناسبة، وتمثل المرحلة األخيرة التطوير المراد والمقررات التي ستختار 

 .في ضوء معطيات المرحلة السابقة

 

 نموذج نياك وكاستا في التصميم( 2)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تنظيم المحتوى

يم التعليمي، ينبغي الوقوف قليال  عند بعد عرض هذه النماذج من التصم   

عملية تنظيم المحتوى للمناهج، وهي إحدى العمليات األساسية التي تؤدي 

 :الي نجاح العملية وهي

طريقة تنظيم التعليم التي تهتم بترتيب المادة الدراسية وما جاءت به  .1

 .من معرفة ومعلومات وتسلسل أجزائها

 اختيار االستراتيجيات
Specify strategic 

 Develop of طور  االهداف 

objectives  

 أختيار الوسائل المساعدة 

 مر لة التصميم
Design  

 تنفيذ اإلستراتيجيات 

 التقويم
 التطوير
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ساليب التعليمية التي تستخدمها طريقة عرض التعليم التي تهتم باأل .2

لتوصيل المحتوى التعليمي، وما تتضمنه من معرفة ومعلومات 

 .علي المتعلم بطريقة تكفل التفاعل بينهم
طريقة إدارة التعليم التي تهتم باألساليب اإلدارية التي تكفل ضبط  .3

الموقف التعليمي، كتنظيم الجداول المدرسية، وحفظ السجالت 

 .النظام، وغيرها من األعمال اإلداريةالمدرسية، وضبط 

إن عملية تنظيم المحتوى التعليمي، ال تتم إال بعد أن تجرى عملية     

تحليلية تفكيكية لما جاء في هذا المحتوى من معرفة ومعلومات، سواء كان 

ذلك باستخدام األسلوب الهرمي، وهي الطريقة التي ترمي لتفكيك محتوى 

ضمنه من معلومات ومعرفة، إلى األجزاء التي يتكون المادة التعليمية وما يت

منها، بهدف بيان اي من المعلومات التي يجب تعلمها قبل غيرها، باعتبارها 

متطلبات سابقة لما هو اعقد منها، أو األسلوب اإلجرائي، وهو الطريقة التي 

ترمي الي تفكيك محتوى المادة التعليمية، الذي هو مهارات حركية في 

إلى الخطوات الرئيسة والفرعية، التي يتكون منها ذلك بهدف بيان طبيعته 

 .التسلسل الذي يجب أن تجرى به هذه الخطوات خالل عملية التعلم

 

بمعني آخر ال يستطيع المصمم التعليمي، أن ينظم المحتوى التعليمي ما لم    

ء يحلله إلى عناصره الرئيسية والثانوية، التي يتكون منها ويحدد األجزا

بعضها ... التي يتكون منها هذا المحتوى، والعالقات الداخلية التي تربطها

ببع ، وبيان العالقات الخارجية التي تربطها بغيرها من الموضوعات، 

يتفق عليه، وطريقة خزن المعلومات ... بطريقة معينة، وبشكل منظم ومرتب

 .في ذاكرة المتعلم مما يساعده في الفهم و التطبيق

التنظيم ال تنفصل عن عملية التحليل، وأن كانت األخيرة تسبق  إن عملية

وتعتبر متطلبا  إجباريا لها، فالعمليتان متالزمتان وال يمكن فصل ... األولي

 .أحدهما عن األخرى، بل تعتبران مظهران لعملية واحدة

 

إن عملية تنظيم المحتوى المراد تقديمه للمتعلم من خالل التصميم التعليمي، 

د اعتمادا  كليا  علي هذه العملية، فمنها تحدد األهداف اإلجرائية يعتم

واألساليب واألنشطة التعليمية التعلمية، والوسائل واألدوات، وأساليب 

التقويم المناسبة، وتنظيم البيئة التعليمية، وفوق هذا وذلك تمكن هذه 

 العملية المصمم من تحديد خطواته بوضوح األمر الذي يحتم علينا ان

 . نتعرض في هذا الجزء ألهمية تنظيم المحتوى، والمبادئ التي تحكمه
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 :أهمية تنظيم المحتوى

جانية، وبرجز، وكاليسون، وباتن، )ينظر بع  التربويين أمثال     

علي أنه من مقومات نجاح ... ، الي تنظيم المحتوى التعليمي(ورايجلو 

تنظيم المحتوى التعليمي، العملية التعليمية، إن لم يكن أهمها، فعن طريق 

يستطيع التربويون تطبيق نظريات التعلم من ناحية، ونظريات التعليم من 

ناحية أخرى، واالستفادة منها في مجال تحسين العملية التعليمية التعلمية 

 .داخل غرفة الصف

 

يستطيع مصمم المناهج بالتعاون ... عن طريق تنظيم المحتوى التعليمي   

وبرنامجا  تربويا جيدا ، ... الدراسية، أن يعد كتابا  مدرسيا   مع خبير المادة

يتسم بالوضوح والمنطقية والقدرة علي اإلقناع، في عرضة للمعلومات، 

وكذلك عن طريق تنظيم المحتوى، يستطيع المعلم وخاصة المبتدئ أن 

يستخدم طرقا  تدريسية فعالة، تنفق والطريقة التي نظمت فيها المعلومات، 

ت في الكتاب المدرسي، وبالتالي عن طريق تنظيم المحتوى يستطيع وسلسل

المتعلم، خاصة في التعليم المبرمج، أن يتبين طرقا  دراسية فعالة تنفق 

والطريقة التي نظمت فيها المعلومات، في الكتاب المدرسي، أو في برنامج 

 .الحاسوب التعليمي

تفيد كال  ... ي فائدة ثالثيةبمعنى آخر فإن لعملية تنظيم المحتوى التعليم   

من المنهج، والمعلم، والمتعلم، في آن واحد، إن تنظيم المحتوى التعليمي، 

هو مفتاح السترجاع المعلومات من (... لندزي ونودمان)كما يقول كل من 

ذاكره المتعلم واستخدامها في حياته، وهي تشبه عملية استخراج الكتب من 

في فهارس، وفق العناوين والموضوعات  المدرسة، فلوالعملية تنظيمها

لما استطاع أي فرد أن يستخرج أي كتاب منها، لكثرتها ... والمؤلفين

حيث يتعرض لكمية ضخمة ... وضخامتها، وكذلك الحال في ذاكرة اإلنسان

وهائلة من المعلومات في حياته وال يعرف متى سيحتاج إليها، ولوال عملية 

... معلومات سابقة، لخرجت عنه المعلومات ربطها بما يوجد في ذاكرته من

 .واختلطت، وعجز عن استخدامها في الوقت المناسب

 

أن عملية تنظيم المعلومات في ذاكرة المتعلم، عن ... أضف إلى ذلك    

طريق تنظيم المحتوى التعليمي، وسيلة جيدة لتنظيم ذلك المحتوى 

 . لحاجةواستيعاب ما جاء به من معلومات، واستخدامها وقت ا

، تتم من خالل الربط بين (لندري ونورمان)إن عملية التنظيم كما يقول      

المعلومات المخزونة القديمة، والمعلومات الجديدة ذات العالقة، ومن هنا 
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، نماذجهم (أوسبل وبرونز وجانية ونورمان: )بني كثير من التربويين أمثال

ذاكره المتعلم، وكيفية  التطبيقية بناء علي الدراسات التي أجريت علي

ناهيك عما يحققه التنظيم من اختصار في الوقت، ... معالجتها للمعلومات

وتوفير في الجهد، وتحسين في جودة التعلم، والعمل علي استمراريته، وما 

ينتجه من الشعور بالرضا واالرتياح لدى المتعلمين، شعورا  يؤثر في تعلمهم 

وهل يريد اإلنسان أكثر من أن يكون . هالالحق ويدفعهم إلى اإلقبال علي

 .منظما  في تفكيره وجميع شؤون حياته؟

 

إن تنظيم المحتوى التعليمي عملية مثيرة لدافعية المتعلم، وحافزة لحب    

استطالعه، ومعرفة لتعلمه، وال يقتصر نفعها علي المتعلم بل يمتد أثرها 

 .ليمية والتعلميةليعم جميع المشتركين في تحقيق أهداف العملية التع

 

 

 :تنظيم المحتوى التعليمي والمبادئ التي تحكمه

استند تنظيم المحتوى التعليمي علي عدة مبادئ مختلفة ومتنوعة فقد ذكر 

 :تايلر علي سبيل المثال أربع مبادئ اساسية للتنظيم هي

 .األساس المنطقي لحدو  الظواهر .1
 .األساس النفسي للمتعلم .2
 .حواد األساس الزمني لوقوع ال .3
 .األساس الذي يسير من الجزء إلى الكل .4

 :خمسة مبادئ هي( تومسا)في حين وضع 

 .التسلسل من المعلوم إلى المجهول .1
 .من البسيط إلى المعقد .2
 .من المادي المحسوس إلى المجرد الالمحسوس .3
 .ومن الشئ المالحظ إلى تعليل وجوده .4
 .ومن الكل إلى الجزء .5

دئ التنظيم بمبدأين اثنين رئيسين مبا( بوسنر وسترايك)وفي حين جدد 

 :هما

 .المبدأ التجريبي الواقعي .1
 .المبدأ المنطقي النظري .2

 :وقد اشتقا في هذين المبدأين الرئيسين خمسة طرق هي
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التنظيم الذي يسير وفق وجود الظاهر في اإلعالم الخارجي و الذي  .1

 .يعتمد علي العالقات الزمانية والمكانية للظاهرة المدروسة
م الذي يسير وفق ارتباط الظاهرة بغيرها من الموضوعات، التنظي .2

والذي يعتمد علي توضيح العالقات الفئوية، واالفتراضية، 

 .والفلسفية، والمنطقية، للظاهرة المدرسة
التنظيم الذي يعتمد علي اكتشاف الظاهرة والبحث عنها كطريقة  .3

 .في التنظيم( برونر)
علم ونظرياته، وخصائص الفرد التنظيم الذي يأخذ باعتبار مبادئ الت .4

مستوى الصعوبة وااللفة، واالهتمام والتطور : المتعلم، مثل

 . الخ..العقلي
جبلبرت )التنظيم الذي يأخذ الظاهرة في استخدامها وتطبيقها طريقة  .5

 (.وسكندورا

إننا نرى في دراستنا لهذه المبادئ التي قد تختلف وجهات نظر العلماء     

نظيم ألي محتوى تعليمي كما هو معروف عند كثير من فيها، أن عملية الت

 : التربويين، يمكن أن تيسر وفق اآلتي

تسلسل يبدأ بعرض المعلومات السهلة أوال ، ثم ينتقل تدريجيا  إلى  .1

المعلومات األصعب منها فاألصعب علي أن يحقق الهدف التعليمي 

 . المرغوب فيه
ى األفكار األقل عمومية تسلسل يتدرج من األفكار العامة الشاملة إل .2

 .فاألقل وحتى يصل ذلك الي الجزء المحسوس كاألمثلة
تسلسل يبدأ بعرض الصورة الكلية لينتهي إلى العناصر الجزئية، أي  .3

من الكل إلى الجزء، وفق مفهوم النظرية، وهذه تمثل القياسية في 

 .الدراسة والبحث
إلى األفكار تسلسل يبدأ بعرض الظواهر الحسية المالحظة، وينتقل  .4

العامة المجردة، أي من الجزء إلى الكل وفق مفهوم المدرسة 

 .السلوكية، وهذه تمثل الطريقة االستقرائية في الدراسة والبحث
تسلسل يسير من األفكار والموضوعات التي يألفها المتعلم إلى التي ال  .5

 .يألفها ومن المعلوم إلى غير المعلوم
ر أهمية الي األقل أهمية، ومن تسلسل يسير من الموضوعات األكث .6

الموضوعات التي تلبي حاجات أولية أساسية، إلى التي تلبي 

حاجات ثانوية سواء كان ذلك للمتعلم أم للمجتمع، وذلك في ضوء 

 .دراسة تحليل الحاجات
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تسلسل يسير وفق زمن حدو  الظاهرة في العام الخارجي، أي وفق  .7

ي تسلسل الحواد  القرب والبعد الزماني، كما يحد  عادة ف

 .التاريخية وظهور االختراعات
تسلسل يسير وفق وجود الظاهرة وانتشارها في العالم المحيط، أي  .8

 .وفق القرب والبعد المكاني، كما يحد  في الموضوعات الجغرافية
تسلسل يسير وفق كيفية استخدام الظاهرة في الواقع العملي، كما  .9

 .نيةيحد  في تعلم المهارات الحركية والمه

من الجدير أن المصمم التعليمي قد يختار الطريقة التي يراها مناسبة،     

وهذا يعتمد علي الشروط التعليمية التي يتعامل معها، والمتغيرات التي تؤثر 

 :في عملية التعلم والتي منها

نوع المحتوى التعليمي المراد تنظيمه ، هل هو محتوى تغلب عليه  .1

أو المبادئ كمادة الفيزياء أو اإلجراءات المفاهيم كمادة األحياء، 

كمادة التربية الرياضية أو الحقائق كمادة التاريخ علي سبيل 

المثال؟ وبمعني آخر هل يتعامل المصمم التعليمي مع مادة علمية 

 .أو مادة أدبية
 حجم المحتوى التعليمي، أهو كبير الحجم أم متوسط أو صغيرة؟ .2
المتعلم أن يظهره، أهو هدف علي نوع الهدف التعليمي المتوقع من  .3

أو االكتشاف، من وجهة نظر ... أو التطبيق... مستوى التذكير

، أو هدف يتعلق بالمعلومات اللفظية أو المهارات (دافيد ميرل)

الذهنية أو المهارات الحركية، أو استراتيجيات اإلدراك أو 

، هو هدف ينمي التذكر (جانيه وبرجز)االتجاهات من وجهة نظر 

المعرفة، أو الفهم واالستيعاب، أو التطبيق، أو التحليل، أو و

، وهل هذه األهداف (بلوم)من وجهة نظر ... التركيب، أو التقويم

بأنواعها أهداف قصيرة أو هي أهداف طويلة المدى، وستحقق 

 خالل فترة زمنية طويلة نسبيا؟
 خصائص الفرد المتعلم كمستوى ذكائه واستعداداته وقدراته ونضجه .4

وعمره ، وخلفيته التعليمية، وخلفيته االجتماعية، واتجاهاته 

 .ومستوى دافعيته
الشروط المادية للبيئة التعليمية، كغني البيئة و فقرها، ومدى توافر  .5

الوسائل واألجهزة التعليمية فيها، وإمكاناتها والصعوبات 

والمعوقات التي تلحق بها، ومدى توافر األكفاء العاملين عليها 

 .غير ذلك من العواملإلى 
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كل هذه المتغيرات وغيرها، يجب أن يضعها المصمم التعليمي في       

الحسبان، لدى تنظيم المحتوى التعليمي، كي يختار الطريقة المثلي وفق ما 

لدية من إمكانات، وما يحيط به من ظروف، ومن الخطأ أن يظن أحد بأن 

لمحتوى التعليمي، هناك طريقة سحرية واحدة تصلح لتنظيم جميع ا

وتتناسب مع جميع المتعلمين والشروط البيئية كافة ، بل علي العكس أن 

نجاح العملية التربوية مرهون بالقدر الذي تتحقق فيه الشروط والطرق 

واألهداف التعليمية، كي نقرر عندها متى؟ ولماذا؟ سنستخدم طريقة أخرى،  

 .مكاناتوأي األهداف نريد أن نحقق ضمن ما يتوفر من إ

 

 :خطوات التصميم التعليمي
الشك أن خطوات التصميم التعليمي تختلف باختالف نماذج التصميم    

التعليمي، وذلك الختالف النظريات التربوية والنفسية التي ينطلق منها 

مصممو البرامج التربوية والتعليمية، وانطالقا  من طبيعة المادة العلمية 

، واألنشطة التعليمية التعلمية، (مستهدفةالفئة ال)وخصائص المتعلمين 

 .واألهداف المراد تحقيقها

أما الخطوات التي سنتعرض لها هنا، تنطلق من منظومة كلية تتكون من 

عدد من المفاهيم والممارسات التربوية والتعليمية، كاألهداف التربوية 

يات التي واالختبارات المحكية، وفقا  لطبيعة المحتوى التعليمي لمادة الرياض

 :  ستناولها بالتصميم والتنفيذ والتقويم كما يلي

 

 :تحديد األهداف: أوال  
تمثل األهداف حجر الزاوية في العملية التعليمية التعلمية، وهي بمثابة     

التغيرات اإليجابية المراد إحداثها في سلوك المتعلمين، نتيجة عملية التعلم 

 .المقصودة

هم العناصر الحيوية التي يقوم بها المصمم لذا تعد األهداف من أ    

التعليمي، في عملية تصميم التدريس، فمن دون األهداف التعليمية ال يمكن 

تحديد الشروط اإليجابية التي تساعد في حدو  التعلم من جهة، واإلكثار من 

هذه الشروط من جهة أخرى، كما ال يمكن تحديد الشروط السلبية التي تعيق 

واإلقالل منها كذلك، وال يمكن أن تكون العملية التعليمية حدو  التعلم 

 .ناجحة

 

 :تحليل المهمة التعليمية أو المحتوى التعليمي: ثانيا  
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يعرف المحتوى المعرفي للمادة التعليمية، بأنه المعلومات والمعارف التي    

تتضمنها المادة التعليمية، وتهدف لتحقيق أهداف تعليمة تعليمية منشودة، 

ذه المعلومات والمعارف تعرض للمتعلم مطبوعة علي صورة رموز وه

 .وأشكال أو صور أو معادالت، قد تقدم إليه بقالب سمعي أو سمعي بصرري

تتضمن الرموز التي هي شكل من أشكال المحتوى المعرفيي، أربع    

، هي (دافيد مير)معلومات أساسية من وجهة نظر المربي األمريكي 

 :ئ واإلجراءات والحقائق، وتعرف بالمفاهيم بأنهاالمفاهيم والمباد

أو الحواد ، التي ... او العناصر... أو المرموز... مجموعة الموضوعات 

 .تجمع بينها خصائص مشتركة

 

 

 

 :وتعرف المبادئ بأنها 

العالقة السببية التي ترتبط بين متغيرين أو أكثر، أو ترتبط بين     

 .طردية أو عكسية مفهومين، وقد تكون هذه العالقة

 

 :أما اإلجراءات فتعرف بأنها    

المهارات او الطرق ، أو األساليب أو الخطوات التي يؤدي اداؤها بتسلسل  

 .معين، إلى تحقيق هدف معين

 

 :في حين تعرف الحقائق بأنها 

مجموعة من المعلومات اللفظية اإلخبارية، التي تسمي بها األشياء وتؤرخ  

 .أللقاب، وتعطي العناوين، وترمز بالرموزالحواد ، وتطلق ا

 

، يمكن من الوقوف علي (الدرس)إن تحليل محتوى المادة التعليمية      

عناصر المحتوى الرئيسية حقائق، مفاهيم، مبادئ، وقواعد، ورموز، 

، األمر الذي يمكن المعلم من تحديد (ونظريات، واتجاهات، وقيم، ومهارات

الوجدانية والمهارية، ويحدد مستوى لكل نوع وتصنيف أهدافه المعرفية و

منها، وبالتالي يستطيع أن يختار األساليب، واألنشطة التعليمية التعلمية، 

والوسائل التعليمية، وأساليب التقويم المناسبة، وهناك عالقات تحكم أجزاء 

المحتوى التعليمي، بغ  النظر عن نمط المحتوى المعرفي، الذي تتكون 

تعليمية، فثمة أربعة أنواع علي األقل من العالقات التي تربط منه أي مادة 

 :بين أجزائه وهي
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 :عالقة عليا دنيا .1
هي الرابطة التي تربط بين المعلومات العامة من ناحية  

والمعلومات األقل منها عمومية من ناحية أخرى، فهذه الرابطة 

هي عالقة تربط بين الكل والجزء، وبين المفهوم المجرد 

.محسوسوال  
 

 :عالقة متساوية .2
الرابطة التي تربط بين عناصر محتوى المنهج التي : تعرف بأنها 

تقع علي المستوى نفسه أو أجزائه، من حيث درجة الصعوبة 

بأنها الرابطة بين : التعليمية كذلك تعرف العالقة المتساوية

.مجموعة من المفاهيم أو المبادئ أو اإلجراءات   

 
 :المشتركة العالقة ذات العناصر .3
الرابطة المشتركة التي تربط بين مفهومين ، أو : تعرف بأنها 

.جزأين أو مبدأين أو أكثر في الوقت نفسه  

 
 : ال عالقة .4

في هذه الحالة ال يرتبط تعلم مفهوم بمفهوم أخر، ألنه ال توجد 

عالقة تربط بينهما كما أن إحداهما ال يعد متطلبا  سابقا  لتعلم اآلخر 

.سلوكيا لهوال مدخال    

 :تحديد السلوك ألمدخلي للمتعلم: ثالثا  
يشير مفهوم السلوك ألمدخلي إلى مستوى المتعلم قبل أن يبدأ التعليم،     

وبكلمة أدق يشيرإألى ما سبق للمتعلم أن تعلمه ، وإلى قدراته العقلية، 

وتطوره وإلي دافعيته، وإلي بع  المحددات االجتماعية والثقافية وقدراته 

 .التعلم علي

أن المتطلب القبلي للتعلم من األمور الهامة التي يضمها المصمم للمادة      

التعليمية، فهي بمثابة الخلفية المعرفية التي تمكن المتعلم من اكتساب 

 .الخبرة التعليمية الجديدة

أن مشكلة التدريس الزائدة أو المنقوصة في قدرات المتعلمين، ما تزال     

اهتمام المربين، وتتمثل هذه المشكلة باستمرار في وستبقي موضوع 
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المواقف الصعبة، التي يعتقد فيها المعلم أنه يعرف تماما  مستوى طلبته من 

أين يبدأ التعليم، ثم يكتشف أن عددا من طلبته ال يتعلمون كما يجب أن 

يكون، لذا فإن علي المصمم أن يقوم بجهد كبير ومنظم، لتحديد خصائص 

 .المهمة، والتي سوف نتعرض لها من خالل هذا لفصلالمتعلمين 

 :كتابة االهداف االدائية: رابعا  
أن كتابة األهداف األدائية ليست غاية في حد ذاتها، إذ ال يرجي كبير أمل     

من مجرد كتابة األهداف، ما لم تكن هذه األهداف جزءا  ال ينفصل عن عملية 

ساعدة في اختيار المحتوى، تحليل المحتوى، وتعمل بالتالي علي الم

وتصميم المادة التعليمية، واختيار طريقة التعليم المناسبة، وصياغة األسئلة 

التي سوف تستخدم أثناء عرض المادة، وفي عملية التقويم واالختبارات، 

 :وأن استخدام األهداف التعليمية بشكل فعال يتطلب االتي

 .تحديد السلوكيات التي سيتم تعليمها -
 .إستراتيجية تعليم هذه السلوكياتتحديد  -
 .تحديد معايير تقويم أداء المتعلمين بعد انتهاء التعليم -

إن صياغة األهداف األدائية عبارة عن وصف تفصيلي لما يمكن المتعلم    

أو هو عبارة عن جملة . من عمله عند نهاية الوحدة الدراسية، أو الحصة

لم أن يظهره بعد تعلمه لمفهوم، إخبارية تصف وصفا  مفصال  ماذا يود المتع

أو مبدأ، أو أجراء، أو حقيقة تدرس في فترة زمنية محددة، وثمة 

مصطلحان آخران يستخدمان في األدب التربوي، ويعنيان الشئ نفسه، 

 :وهما

 .األهداف التعليمية الخاصة  -
 .واألهداف السلوكية  -
لسلوك وبغ  النظر عن المصطلح المستخدم، فالتركيز هنا علي ا    

وثمة أكثر . الذي سيظهره المتعلم، وليس الجهد الذي يبذله المعلم 

من نموذج في كتابة األهداف التعليمية، ولكن أكثرها قبوال  النموذج 

الذي يقول بموجب توافر ثال  عناصر رئيسة في عبارة الهدف وهذه 

-:العناصر هي  

 

 :السلوك النهائي .1
هدف والمستمدة من تحليل هو السلوك أو المهارة المبينة في ال 

.المهمة التعليمية  
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 :الشروط .2
هي المواصفات التي تشير للظرف الذي سيوجد عندا ألداء اي  

.أداء المتعلم  
 :المعيار  .3

.وهو الذي يستخدم لتقويم أداء المتعلم أو تحقيق الهدف   

لكي تتحقق المزايا المرغوب فيها من كتابة األهداف التعليمية، البد من       

أن تكتب بعبارات تصف وصفا  دقيقا السلوك الذي سيجريه المتعلم، وتتمثل 

 :مواصفات الهدف السلوكي األدائي في اآلتي

الوضوح أي أن يكتب بلغة سليمة، وفي المحتوى التعليمي أي أن يكون  

لكل هدف سلوكي محتوى تعليمي يعمل علي تحقيقه ومن مواصفات الهدف 

لسلوك المالحظ الذي سيقوم به المتعلم، كما السلوكي الجيد، أن يتضمن ا

يجب أن يذكر الهدف السلوكي الشروط، التي سوف تتم في ضوئها عملية 

التعلم، وكما يجب أن يحتوى علي المعيار ودرجته، من المواصفات الهامة 

عدم االزدواجية، ذلك الن الهدف السلوكي الجيد هو الذي يعكس فعال  واحد 

علي المصمم أن يوضح األهداف السلوكية للمتعلمين، وليس فعلين، كما أن 

عن طريق عرض أهداف الدرس عليهم، من خالل استخدام أمثلة من األداء 

 .المتوقع، والوضوح في العرض

 :تصنف األهداف الثال  مجاالت حسب تصنيف بلوم لألهداف التربوية وهي

 :يضم هذا المجال ست مستويات هي( العقلي)المجال المعرفي  .1
لمستوى المعرفي الذي يتضمن عملية تذكر المعلومات والمعرفية ا -

 .العلمية التي تم تعلمها سابقا  

 
 :الفهم واالستيعاب -

ويقصد به القدرة علي استيعاب معني األشياء وبالتالي امتالك الطالب      

معني المادة التعليمية ، اي تفسير المبادئ والمفاهيم العلمية بحيث يتمكن 

يالحظه في بيئته من أشياء وأحدا ، و ظواهر ويتضمن هذا من شرح ما 

 .المستوى التفسير والترجمة واالستنتاج والتأويل

وهو القدرة علي استعمال أو تطبيق المعرفة التي يتم : التطبيق  -

تعملها في مواقف جديدة ، ويتضمن التطبيق ، تطبيق المفاهيم 

افة للقواعد والمبادئ والتصميمات علي مشكالت واقعية باإلض
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والقواين والنظريات ، وحل المسائل ، وتكوين خرائط ورسمات ، 

 . واإلجابة عن األسئلة التي توجه للمتعلم

 :التحليل -
.هو القدرة علي تفكيك المادة العلمية إلي أجزائها المختلفة   

 

 : التركيب  -
هو القدرة علي دمج أجزاء مختلفة مع بعضها لتكوين مركب أو مادة  -

 .و بذلك عكس التركيبجديدة وه
 

 (:االنفعالي أو العاطفي)المجال الوجداني / 2
تتعلق  األهداف التربوية في هذا المجال بالسلوك الوجداني للمتعلم،  

المتمثلة في تنمية المشاعر وتطويرها ، و تنمية عقائده وأساليب التكيف 

 :مع األفراد الذين يتعامل معهم، وتتضمن األهداف الوجدانية

 .القيم ، اإلتجاهات والميول والتذوق            

 :وصنفت األهداف الوجدانية الي خمس مستويات وهي

:االستقبال   
.ويعني رغبة الطالب الدائمة لالنتباه   

 
:االستجابة  

.وتعني المشاركة الفعالة من جانب المتعلم   
 

(:إعطاء القيمة)التقييم   

.معينويقصد به القيمة التي يعطيها المتعلم لشئ    
 

  
:التنظيم   

وهو عملية ضم قيم مختلفة مع بعضها وحل التناقضات الموجودة  

.بينهما  

 
:تمثيل القيم وتجسيدها   

يمثل هذا المستوى أعلي المستويات في المجال الوجداني، وفيه يتم  

.التميز من خالل سلوك ثابت  
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 :المجال النفس حركي / 3

اليدوية أو التعليمية، وهو يعالج يرتبط هذا المجال بالعمل والمهارة    

المهارات العلمية التي تتطلب استخدام عضالت، ويقسم هذا المجال إلى 

 :خمسة مستويات هي

:اإلدراك   
ويشير الي المواقف والعالقات التي تقود بشكل طبيعي الي القيام  

.بحركة  

 
:التهيؤ  

.يشيرإلى استعداد المتعلم للقيام باألداء المتوقع منه   

 
:ستجابة الموجهةاال  

.التعرف علي اال ستجابات التي ينبغي أن يقوم بها المتعلم   

 
:التعويد  
.أي التعود علي االستجابة المتعلمة ، بحيث يصبح االداء سهال     

 
:األداء  
يشير هذا المستوى إلى األعمال الحركية المعقدة وأدائها بدرجة  

.كبيرة من المهارة  

األهداف األدائية لكل مهارة تنجم من عملية أن من مهام المصمم كتابة   

 .تحليل المهمة التعليمية، مبينا  العالقة بين المهارة بكل وضوح

 

 

 

 :تطوير األختبارات محكية المرجع وإعددها: خامسا  
األختبار هو إجراء منظم لقياس عينة من السلوك وتسمي االختبارات    

االختبارات المحكية وهذه  التي تصمم لتقيس مجموعة محددة من األهداف،

 :الختبارات مهمة من اجل

 .قياس وتقويم تعلم الطلبة وتقدمهم -
 .تقويم فاعلية المواد التعليمية التي استخدمها المعلم -
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 .تقويم طريقة التعليم التي أتبعها المعلم -

إن نتائج االختبارات المحكية تنبئ المعلم بمدى إتقان المتعلمين لكل هدف    

لتالي فإن االختبارات المحكية تعد جزءا  رئيسا  من عملية تعليمي، وبا

التصميم التعليمي، وبالتالي فإن األداء المطلوب في االختبار هو األداء 

 .المتوقع في الهدف

 :تكوير إستراتيجية التعليم أو اختبارها: سادسا  

تشير إستراتيجية التعليم إلى مجموعة األساليب، واألنشطة، والوسائل،     

والطرق التعليمية، التي يؤدي استخدامها الي حدو  التعلم، حيث تصف 

إستراتيجية التعليم المكونات الرئيسة، لمنظومة من المواد التعليمية 

واألساليب التي تستخدم إلظهار نتاج تعلمي محدد لدى المتعلم، وبهذا 

المعين فإن اإلستراتيجية، أكثر من مجرد وصف للمحتوى الذي سيقدم 

تعلم، وبالتالي إن إستراتيجية التعليم تشتمل علي خمسة عناصر رئيسية للم

 -:وهذه العناصر هي

نشاطات ما قبل التعلم وتحتوى علي الدافعية واألهداف والمتطلبات  .1

 .القبلية من المعلومات
تقديم المعلومات وتحتوى علي التسلسل وحجم الوحدة التعليمية  .2

 .وتقديم المحتوى
 ".يحتوى علي التدريب والتغذية الراجعةو"مساهمات الطالب  .3
ويحتوى علي االختبارات لقياس مستوى اإلتقان المتوقع "القياس  .4

 .لألهداف التعليمية
تتعلق باإلجراءات الواجب أتباعها مع المتعلمين مع "المتابعة  .5

 .مراعاة الفروق الفردية
 

 :تنظيم المحتوى التعليمي: سابعا  
الخطوات الهامة، التي يقوم بها المصمم يمثل تنظيم المحتوى إحدى     

 : التعليمي، وتعرف طريق تنظيم المحتوى التعليمي بأنها

تلك الطريقة التي تتبع في تجميع أجزاء المحتوى التعليمي وتركيبه، وفقا  

لنسق معين، وبيان العالقات الداخلية، التي تربط بين أجزائه، والعالقات 

أخرى، وبشكل يؤدي لتحقيق األهداف  الخارجية التي تربطه مع موضوعات

ممكن وبأقل ... وجهد... التعليمية، التي وضع من أجلها، في اقصر وقت

 .تكلفة اقتصادية
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، نظريات تصميم التعليم، (م1982رايجلوت واخرون )بينما يفترض      

تنظم أجزاء المحتوى التعليمي بتسلسل يبدأ من العام الي الخاص، ومن 

وس ومن البسيط الي المعقد، باإلضافة الي تزويد المتعلم المجرد الي المحس

التي تطبق، كل ذلك سينمي ( كاألمثلة)باألفكار الرئيسة، والمواقف الجزئية 

عملية التعلم التطبيقي، ألن المتعلم في مثل هذا التنظيم سيكون ملما  باألفكار 

تنظيم الذي يبدأ العامة، والمواقف الجزئية التي تطبق فيها األفكار، كما أن ال

من العام الي الخاص، يزود المتعلم في الوقت نفسه بالمواقف، واألمثلة 

 .الالزمة لعملية التطبيق

علي المصمم أن يختار الطريقة التي يراها مناسبة للتنظيم، وهذا يعتمد    

علي الشروط التعليمية التي سوف يتعامل معها، والمتغيرات التي تؤثر في 

نوع المحتوى التعليمي المراد تنظيمية وحجمه، : والتي منها عملية التعلم، 

ونوعية األهداف التعليمية المتوقع اكتسابها، باإلضافة لخصائص المتعلمين 

 .والشروط المادية للبيئة التعليمية

 

 :اختيار المواد التعليمية: ثامنا  
أجهزة )المواد التعليمية تشمل جميع مصادر التعليم المتاحة من وسائل     

، ولوحات، ومجسمات، وأوراق العمل، وصحائف المالحظات، (ومواد

واألدوات المختبرية ، وا لمواد المختبرية ، واألنشطة اإلثرائية ، وأنشطة 

التعمق، أي كل ما من شأنه مساعدة المتعلم علي بلوغ النتاج التعليمي 

اختيار التعلمي، وعلي المصمم أن يراعي العوامل المؤثرة في تطوير أو 

المواد التعليمية، والتي من بينها البيئة التعليمية ودرجة واعتماد المادة 

التعليمية علي المعلم، وتوفير المواد المستخدمة وحجم التعليم المتوقع ، 

التعليم الفردي أو الجمعي، باإلضافة لحجم الفئة المستهدفة وخصائصها، 

 .ةوالجهاز البشري واإلمكانات والتجهيزات المتاح

 

 

 : التقويم التكويني: تاسعا  
يشير مصطلح التقويم التكويني إلى العملية التي بها يحصل المعلم علي     

المعلومات الالزمة، لزيادة فاعلية المواد التعليمية ، وكفايتها في تحقيق 

 .أهداف التعلم

 :تحتوى هذه العملية علي ثال  أنماط رئيسية لعملية تقويم التعليم وهي

 .تقويم التكويني ال/ 1
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عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بها المعلم، والتي تتعلق 

بتقدير مدى فاعلية المادة التعليمية وجودتها، في أثناء بنائها وتطويرها 

وتجريبها، قبل استخدامها، أو هو عبارة عن مجموعة اإلجراءات التي 

للمهارات التعليمية الجزئية  تتعلق بتقدير مدى فعالية تعلم المتعلم، وإتقانه

 .الجديدة خالل الفصل الدراسي

 : التقويم الجمعي

هو مجموعة اإلجراءات التي يقوم بها المعلم، والتي تتعلق بتقدير فعالية   

المادة التعليمية المعدة لالستعمال، وإعطائها درجة تقديريه تبين مدى 

لية التعليمية، أو هو جودتها، ونجاحها قبل ما تستعمل بشكل فعال في العم

مجموعة اإلجراءات التي تتعلق بالحكم علي حدو  تعلم المتعلم للمهارة 

 . التعليمية الكلية النهائية، وسيطرته عليها بعد عملية التعلم

 :التقويم التأكيدي/ 3

هو مجموعة اإلجراءات التي يقوم بها المقوم التعليمي، والتي تتعلق    

تعليمية، التي استخدمها المصمم، أو مجموعة بتقدير فعالية المادة ال

اإلجراءات التي تتعلق بالحكم علي مدى تطبيق المتعلم للمادة التعليمية، 

 .التي تعلمها

إن الهدف األساسي لعملية التقويم التأكيدي هو التجريب، والتعديل،     

والتحسين، والتطوير، والتأكد، من أن كل وحدة أو عنصر من عناصر 

 .تسهم في تحقيق أهداف المقرر ككلس، الدر
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 صل الهانيالفااا                            
 تدري  المعلم                            
 أسالي  وطرائ  تدري  المعلم                      
 (من داخل تكنولوجيا التعليم)                       

 (بتناول جديد)                                
 المقدمة -

 طرائق التدريس -

 مواحقات الطريقة التدريسية الناجحة -

 األسئلة الصضية والمعلم -

 (بلوم)مستويات المعرفة لدى العالم  -

 الخاتمة -

 المصادر والمراجع -

 
 المقدمة
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.......عزيزي القارئ        

ستشارة يسرني أن أقدم لك فيما يلي السند الالزم واال       

المرجوة، التي ستعين المعلم  كثيراً في قيامه بمهام تدريس المادة 

.الدراسية في المرحلة الثانوية  

 

ال شك أنه يدرك أهمية تلك المادة التعليمية، له ولمجتمعه      

الصغير والكبير ووطنه، بل وللعالم أجمع، متمثالً كل ذلك في 

، من مأكل ومشرب وصحة متطلبات اإلنسان الحياتية بشتى أنواعها

.جسمانية وإصحاح بيئي، وغير ذلك من المتطلبات  

 

يتأتى كل ذلك باإللمام المعرفي الكامل لكل ما يدور في الكون من     

حوله، مما هو صالح لحياته وامتدادها، ومما هو ضار يعمل على 

. نهاية مسيرته الحياتية  

 

د اإلنسان في هنالك كثير من المصادر والعوامل التي تساع   

اكتساب المعرفة وتطبيقها عملياً، حيثما أرادت متطلباته ذلك، ومن 

فهو األقرب، الذي يمتلك من المعارف ( المعلم)أهم تلك المصادر 

نواصيها، وهو القادر على بثها وإيصالها للمتلقي، مهما كان نوعه، 

.وأين ما وجد، وكيف ما شاء، بسهولة ويسر ونكران ذات  

 

هو أحد أركان العملية التربوية، فهو يعتبر حجر الزاوية  المعلم   

الصلب الذي يقود تلك العملية قيادة رشيدة، بكل ما امتلك من 

مهارات وطرائق تدريسية متطورة، ومعارف عامة وخاصة في 

مجال اختصاصه العلمي، ومادته الدراسية، وإرادة قوية تدفع به 

اإلنسانية، مهنة األنبياء  للتسامي واالرتقاء في درجات سلم مهنته

والرسل، ومما هو معروف فإن سيدنا دمحم صلوات هللا وسالمه عليه، 

.كان أول الخلق وأفضلهم وآخر المرسلين، معلماً وبشيراً   
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من هنا تبدو أهمية المعلم، مما جعل تدريبه واجباً من الدرجة    

دأ منه، األولى، إذ أن كل ترقي وارتفاع درجة في مضمار التعليم يب

وللمعلم من األهمية بما تحتله مادته الدراسية، أياً كان نوعها فهي 

. تتعلق بحياة اإلنسان المستقبلي المستهدف لبناء وطنه  

 

، جل السرديسعدني أن يجد المعلم في محتوى هذا الجزء من        

ما يتطلع إليه من أساليب وطرائق، وأفكار تتعلق بتدريبه، مهما 

لوظيفية أو تخصصه العلمي، سوى أن كان تأهله في كانت درجته ا

.كليات التربية أو في غير ذلك من الكليات العلمية  

 

:وهو أن...إن ما أرجوه هو أن يتقيد المعلم تقيداّ كامالّ بما يلي      

من معارف فهي تهمه وتهم ... يستوعب ما جاء في هذا المحتوى -

 .سيما المهارية منهاالمتعلمين، وتساعدهم في اكتساب المعارف ال

 . يدرك أن الجانب العملي في التدريس  ال بديل له -

يقف بعين فاحصة على التمرينات الواردة في المحتوى التدريب الذي  -

 . سنورده

والمناقشة، مع األقران، فيما يختص باألداء ... يستخدام طرق الحوار -

 ....المهني الفعال

عملية التدريس والعمل على  يتقيد باالبتكار والتطلع إلى األحسن، في -

 . تطويرها

 .يعمل على تقويم نفسه تقويماً ذاتياً باستمرار -

 .يتوصل لحقيقة أنه دائماً متعلم -

 .يلتزم بقواعد ونشاطات التدريب الذاتي -

 

 :بما على المعلم أن يدرل أن  
.المتعلم هو محور العملية التعليمية -1  

 .في العملية التعليميةمعلم المادة الدراسية المتدرب ركن هام  -2
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التدريب المستمر للمعلم هام في التحصيل العلمي وتنمية مهارات  -3

.المتعلمين  

 

.التعليم والتعلم المهاري ضرورة عصرية ملحة -4  

توافر الوسائل والوسائ  التعليمية الحديهة هام للمعلم وللمتعلم  -5
 .وللعملية التعليمية

د كهيرًا في تطبي  محتوى المادة توافر المعامل وملحقاتها يساع -6
 .النةرية
 

 :ومما يترت  على المعلم إدرابه من أهداف التدري  يتلي  فيما يلي
 .تعرف ماهية التدريب  -1

 .تعرف أنواع التدريب -2

 .تعرف كيفية التدريب الذاتي للمعلم -3

 .تعرف الوسائل والوسائط التعليمية المتعلقة بالمادة الدراسية -4

 .ستخدام الوسائل والوسائط التعليمية الالزمةتعرف المعلم كيفية ا -5

 .إتاحة الفرصة للمتعلم لينمي مهاراته -6

إبعاد المعلم والمتعلم عن نظام التعليم بالحفظ والتلقين  -7

 .واالسترجاع

 .مساعدة المعلم كي يكون متعلماً طيلة مدة خدمته -8

 

حتى نتمكن ... فيما يلي نستطيع مخاطبة المعلم المتدرب كدارس

مه في العملية التدريبية السليمة، التي يمكن من خاللها من إقحا

مع تلقي بعض ... ممارسة التدريب الجماعي، والتدريب الذاتي

بطريقة أدائية، ومهارية، ... المعارف المتعلقة بتدريبه

:وسنتناول ذلك بالسرد كما يلي...مباشرة  

 

....عزيزي الدارس  
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القيام بالمهمة  نحن بصدد تدريبك، التدريب األمثل، على    

التعليمية الموكلة إليك، وال نشك ،على اإلطالق، في أنك ستقوم 

بدورك الفاعل في اتباع ما سنورده في الصفحات التاليات، من 

نقاط قد تكون لك مقوداً آمناً، تساعدك في الوصول إلى المبتغى، 

الحرص كله في االستفادة منها ..... فتوخي، عزيزي الدارس

. بيقهاواعمل على تط  

فهل أنت حريص على ذلك؟    

:إذا كانت إجابتك بنعم فهاك إذن هذا السؤال          

 كي  تدر ؟ ومن رم كي  تتدرب؟          
إن اإلجاباااة علاااي هاااذين الساااؤالين تعتبااار مااارب  الفااار ، وانطالقاااة         

المعلاام إلااي  فاااق أوسااع، تساااعده فااي تنميااة قدراتااه، واقتحااام أغااوار كيايااة 
ت ، ولكاي يعاارف المعلام كيا  ياادر   يجا  أن يادرل أوال أن لااه دورا التادري

 .فاعال وهاما منو  به في العملية التعليمية
نسبة لهذا الدور الفاعل والهام في العملياة التعليمياة، ونسابة للمهاام  

الجسيمة الملقاة على كاهله، إرناء تأدياة دوره الترباوي والتعليماي التاارييي 
والمجتماع مان حولاه االهتماام باه  ى المسمولين التربويين، فقد كان ل اما عل

ورعايته، وتبديد الصعاب التي قد تبف في طريقه وهو يمار  مهاام مهنتاه 
الكريمااة ، مهنااة األنبياااء والرساال، وتسااهيل كاال مااا ماان شااانه دفااع عجلااة 
التربيااة والتعلاايم ماان خاللااه، وهااو الااذي نااذر نفسااه لبااث المعرفااة وإصااالح 

 .المجتمعات األفراد وترقيه
مااان أولوياااات االهتماااام بمعلااام األحيااااء عملياااة تدريباااه لتطاااوير أدائاااه  

ومما يهير القل ، هنال إعداد كبيرة مان معلماي األحيااء فاي . وترقيه عطائه
انهم  المرحلة الهانوية، في السودان مان المعلماين غيار المادربين، تادريبا يمك 

فالااادورات . األبمااال التربوياااة علاااى الوجاااه/مااان ممارساااة مهماااتهم التعليمياااة
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التدريبيااة القصاايرة أو الجرعااات التدريبيااة التااي نالوهااا، فااي فتاارات متقطعااة، 
وبإمكانااات متواضااعة، ال تفااي بااالغرض المنشااود ليلاا  معلاام كاا ء كاماال 

 .التدري  معرفة وتطبيقا
 .......ع ي ي الدار 
 ما تقويمك لدورات تدري  المعلم القصيرة؟           

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

..................................................... .... 
يقا  تطور األمم بما نالته من معارف، وهي ال تتأتى إال عان طريا  
التعليم المؤسسي القائم على مناهج متكاملة ، متطاورة وموابباة ومعلام ناال 

ومهما كانت كلفة تادري  المعلام عالياة، . حةا من التدري  المتقن المستمر
ؤتي أبلهااا إذا مااا إال أنهااا تعتباار اسااتهمارًا تربويااًا، والتااي ماان المؤماال أن تاا

 .أ حسن االهتمام بها
المعلم المدرب تادريبا شاامال وجيادا يعاد مان أهام األركاان فاي العملياة  

نأمال أن نتوصال ... فمان التادري  النااجع. التعليمية، وأبهرها فائدة  وعطاء
إلااى المعلاام الااذي يااتمكن ماان ابتساااب بعااض  ماان الصاافات المااذكورة أدناااه، 

 .علم الكفء، وهي في نةرنا ةيض من فيضوالتي تعتبر من صفات الم
إن التدري  الفعاال يصال باالمعلم إلاى كال أو بعاض غيار قليال مان الصافات 

 :والممي ات التالية
 ..... فهل تحرص ع ي ي الدار 

أن تكاون مادربًا، ومتمتعاًا بالصافات الماذكورة أدنااه، وغيرهاا مان            
 تلك الصفات اإليجابية التي لم نذكرها؟
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 (!نعم: )ال شك أن إجابتك هي      
 

 :صفات وخصائ  المعلم الكفء
الااتمكن ماان مااادة تيصصااه واإللمااام بااأدق أج ائهااا وكيايااة تحليلهااا  .1

 .وتدريسها 
أن يكااون راضاايًا عاان الماانهج أو المقاارر الااذي يقااوم بتدريسااه ، وهنااا  .2

 .يأتي دور إشرابه في وضع المنهج الدراسي 
ءة الالزمة في البيام بتدريت مادة تيصصه أن يأنت في نفسه الكفا .3

على الوجه األبمل، مساتيدمًا ميتلاف طارق التادريت وطارق التربياة 
 .الحديهة 

يج  أن تكون لاه فكارة واساعة عان كياياة التيطاي  لتادريت مقرراتاه  .4
 .عن طري  التحضير اليومي لدروسه

لماادة أن تكون لاه المعرفاة الكاملاة فاي كياياة تنفياذ دروساه ووضاع ا .5
 .الدراسية في أرض الواقع للمتعلمين 

 .أن يكون ذو دراية بعمليتي البيا  والتقويم  .6
 .أن يكون صبورًا ذو قدرة على التحمل والتروي  .7
 .أن يكون حازمًا وذكياً  .8
 .أن يكون ميلصًا في عمله  .9
 .أن يكون محبًا لعمله وجادًا في البيام به  .11
 .لدينية وتقاليد المجتمع أن يحترم العقائد ا .11
أن تكون له الرةبة في الدعوة لما يؤمن به ، ونشره بين النا ، من  .12

 .المبادئ والمفابيم السامية
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أن يكااون صااحيل الباادن متعافيااًا وخاليااًا ماان األمااراض المعيقااة ألداء  .13
 .مهنته ومن الضعف البدني الضار

سا  المواقا  الميتلفاة أن يكون سريع البديهة في تعاطياه لفماور ح .14
 . واآلنية منها بالذات

أن يلاام بمعرفااة ونفسااية وميااول المتعلمااين إلمامااًا يمكنااه ماان التفاعاال  .15
 .معهم
 .أن يكون حيًا وافر النشا  وال يميل للكسل .16
أن يكاااون ملماااًا، بالحاااد األدناااى لقواعاااد التااادريت ونةرياتاااه وطرائقاااه  .17

، والماااادة الدراساااية موضاااوس الميتلفاااة، والتاااي تناسااا  قااادرات طالباااه
 .الدر 

 .أن يكون حسن المةهر ونةيفًا ومنةمًا ومرتباً  .18
 .أن يكون ملمًا بكياية تقويم ذاته قبل تقويم طالبه .19
 .يج  أن يتحلي بالرةبة والميل الطبيعي والموببة لتدريت مادته .21

ًَ بالنواحي التربوية ومما يساعد في ذلك   -:يج  أن يكون ملمًا
 .النجاح في مهمة التدريت  .أ
 .أن يكون له المهل الذي يقتدي به  .ب
أن يحفاار المتعلمااين ماان الوقااوس فااي تجااارب خاطمااة ماان قباال  .جا

طاالب : )المعلمين غير المتدربين نسبة ليبراتهم المحدودة مهل
 (.التربية العملية وغيرهم

 .أن يعمل علي تقليل الجهد وتوفير الوقت .د
 .  وقدوة حسنة للمتعلمينأن يكون مهاالً  .ها 

 .أن يكون صاح  طريقة ومادة، أي أن يكون متمكنًا من كليهما  .21
 .أن يعمل على تجديد معلوماته وتنمية معارفه باستمرار  .22
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 .أن يهتم بما يريد أن يعلمه .23
أن يتمتاع بساالمة حااوا  النطا  والساامع والبصار لاادورها الماؤرر فااي  .24

 .العملية التعليمية
 .أن يتحلي بالهبات وعدم االنفعال عند المواق  الميتلفة .25

 .أن يتمتع باالت ان النفسي .أ
 .أن يتمتع بالقدرة على ضب  نفسه عند الحاجة  .ب
 .أن يتمتع بالمهابرة العالية  .26
 .أن  يبتعد عن القل  والتوتر واليوف  .27
 .أن يبتعد عن الح ن السريع واليأ   .28
 .شيصية متكاملة متعددة الجوان   أن يكون ذو .29
 .أن يكون يقر الضمير .31
 
 
 

 ....ع ي ي الدار 
 كم من الممي ات سالفة الذكر تمتلك؟                    
 ....عدد كي  يمكنك إتباعها الم يد من الصفات                   
 .من خالل تجاربك والتدري  الذي تلقيته                 

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

......................................................... 
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مااا ذكاار  نفااًا ماان خصااائ  وصاافات وممياا ات، يرتقااي بااالمعلم كهياارًا  
عمااان ساااواه مااان بناااي البشااار، الاااذين يمتهناااون أنواعاااًا أخااارى مااان المهااان 
والنشاطات، التي قد ال تستوج  شروطها وشرو  االنتماء في سالكها، إلاى 
ه هذا ال خم والايض فاي الصافات التاي أخات  بهاا المعلام ، مماا يجعال دور 
 . متفردًا، إذ أن مهمته هذه تتعل  بالنفت البشرية وهي أبرم النفو  

 
 ....ع ي ي الدار 

 :في رالث نقا  فق  قارن بين المعلم وموظف الميازن 
 

 :المعلم           
1- .......................................................

     ....... 

2- .......................................................
....... 

3- .......................................................
 ....... 

 
 :موظف الميازن           
1-   ..................................................... 

2-     ..................................................... 

3- ......................... ............................ 
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 :طرائ  التدريت 
إذا تحلي المعلم باليصائ  والصفات التي ذكرت، لم يتب  لاه إال أن  

يلاام بطاارق التاادريت الميتلفااة، التااي جاااءت نتااا  تضااافر جهااود العلماااء 
التربوية ، وهي بمهابة اللبنات التي يمكن للمعلم أن يساتنير بماا جااء فيهاا، 

إذ أن طارق التادريت التاي ساوف . تية تدريسية سليمة وييص  لنفسه ذا
نتعااارض لااابعض منهاااا، ماااا هاااي إال عصاااارة تجاااارب تربوياااة قابلاااة للتطاااوير 
والتجديد، حس  المقامات الميتلفة، وحس  الحق  وخصائ  المجتمعاات، 

 . وما تتمتع به من رقافات دينية  واجتما ية،  واقتصادية، وغير ذلك
 ....ع ي ي الدار 

يك أن تطلع علاى ماا جااء فيهاا فتأخاذ بايجابياتهاا، وتع ادل فاي أوجاه عل    
قصورها، بالعمل على تحسينها ودعمها، بما يجاود باه مان ابتكاار وتطاوير، 

 .في سبيل الوصول لتعليم أفضل
 ما هي طريقة التدريت؟

إلياااك ع يااا ي المعلااام بعضاااًا مااان التعريفاااات التاااي جااااء بهاااا العلمااااء 
 -:ة طريقة التدريتالتربويون في تعري  مابي

تعر ف طريقة التادريت بأنهاا أسالوب ، أو وسايلة ، أو أداة للتفاعال "  .1
 "            بين الطال  والمعلم 

وساااااااااااااااااااااااااتون و 
 م1986برانتون 
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هااي مصااطلل عااام يرجااع فااي معناااه إلااى أساات الطاارق التااي تسااتيدم "  .1
ياة وقد تكون هذه الطارق أساالي  تعليم. لمساعدة أحد النا  في التعلم 

 " ذاتية تقدم من الفرد نفسه ويعلم نفسه بنفسه 
راجيلوث                                                         

                                                                                        
 هااي الاانهج الااذي يساالكه المعلاام فاااي توصاايل مااا جاااء بااه الكتااااب"  .3

المدرساااي أو المنهاااا  الدراساااي مااان معرفاااة ، ومعلوماااات ومهاااارات 
 "  ونشاطات ، للتعلم بسهولة ويسر 

أفنااااااااان نةياااااااار         
 م 2111دروزة 
 

إنهااااا عمليااااة تيطااااي  ودارسااااة وإشااااراف وإدارة لكاااال ماااان األهااااداف "  .4
التعليمياااااة ، والنشااااااطات المنهجيااااااة ، واألدوات والماااااواد والوسااااااائل 

ر المرجعياة ، واألدوات التقويمياة بحياث يكاون دور التعليمية والمصاد
المعلااام فيهاااا دور الميطااا  ، والمااانةم ، والمشااارف ، والمااادير ودور 
الطالاا  فيهااا دور المشااارل والمساااهم والمنياار  والمتفاعاال مااع كاال 

 ".نشا  من أنشطتها وكل موقع من مواقفها 
يقااة ماان وجهااة نةاار اإلداريااين التربااويين بعااد التعاارف علااى مابيااة طر 

التااادريت مااان وجهاااة نةااار العلمااااء الترباااويين، يمكنناااا إضاااافة أن طريقاااة 
 :التدريت يمكن أن تكون 

لفةياة شاافوية، كمااا هااو الحااال فااي المحاضاارات، والمناقشااات، داخاال  
بماا أنهاا . الصف بما تتضمنه من حركات، وإشارات، وتوجيهات وغير ذلاك 
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وسااائ  الساامعية قااد تكااون ساامعية أو بصاارية، وذلااك فااي حالااة اسااتيدام ال
 : والبصرية مهل
التربااوي واألفااالم وأشاارطة الكاساات وأشاارطة الفيااديو  زالراديااو والتلفااا)

 ( . وغيرها من الوسائ  الحديهة المستيدمة اليوم
 

 :قد تكون طريقة التدريت
عمليااة تجريبيااة يقااوم بهااا الطالاا  بنفسااه كمااا يحاادث فااي المعاماال، " 

واقاااع التجريبياااة، التاااي تتااايل للطالااا  والميتبااارات، والمااا ارس وغيرهاااا مااان الم
 ".تطبي  ما درسه نةريًا، أو ما قد يتوصل إليه من واقع التجربة

يااتم كاال ذلااك بمساااعدة، ومساااندة، وإشااراف المعلاام، الااذي يسااتيدم  
خبراته و لياتاه المتعاددة، للوصاول باالمتعلم، الساتيدام الطارق الساليمة فاي 

 .ذلك التطبي  العملي
 

 .........ع ي ي الدار 
 يعتبر استيدام الوسائل التعليمية والتجارب)   
 (.ضرورة، لدى المعلم في التدريت الفعال  
 

 :ناقش هذه العبارة     
...................................................................
..........................................................................

..........................................................................
....................................................... 
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يتضل لناا مماا ذكار أن طارق التادريت تيتلاف عان بعضاها الابعض، 
فااي محتواهااا ونوعيتهااا وكيايااة معالجتهااا للمواقاا  التعليميااة قيااد التطبياا ، 

يجاا  علااى المعلاام تااوخي الدقااة فااي اختيااار طريقااة التاادريت المهلااى وعليااه 
والمناسبة، لمقام الدر ، والتي عن طريقها يتسنى توصيل المعرفاة للماتعلم 

 .بسهولة ويسر
 
من العوامال التاي يجا  أن يأخاذها المعلام بعاين االعتباار فاي اختيااره  

 -:لطريقة التدريت المناسبة ما يلي 
 .تعلمي الهدف التعليمي أل .1

هل المعلم يرمي إلي بلاوغ أهاداف نةرياة أم عملياة ؟ طويلاة األماد أم 
قصااايرة األماااد ؟ وعلاااى أي مساااتوى تكاااون هاااذه األهاااداف؟ هااال علاااى 
مسااااتوى التااااذكر أم الفهاااام أم االسااااتيعاب أم التطبياااا  أم التحلياااال أم 

 .التركي  أم التقويم؟ 
التاادريت  كاال هااذا ياادفع بااالمعلم كااي يكااون دقيقااًا فااي اختيااار طريقااة 

 .المطلوبة
 
 
 
 
 :المادة الدراسية .2

هاال تتطلاا  مهااارات نةريااة أم عمليااة؟ هاال هااي صااعبة أم سااهلة؟   
طويلة أم قصيرة؟ إجبارياة أم اختيارياة؟ وماا إلاى ذلاك، حياث يتسااوى 

 .بل المعلمين في ذلك
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علااى ضااوء المعلومااات المااذكورة يسااتطيع المعلاام  أن ييتااار طريقتااه  
أن الطريقااااة المتبعااااة فااااي تاااادريت المااااادة  فااااي التاااادريت، ال ساااايما

الدراسية، هي الطريقة التي تقود إلى التطبي  عبار اساتيدام الوساائل 
 .والتجارب بأنواعها، الحديث منها والتقليدي في المعامل أو خارجها

 
 :األدوات والمواد التعليمية .3

هل تحتا  طريقة التدريت إلى مواد وأدوات سمعية أم بصارية ؟ وهال 
بماااا هاااو الحاااال فاااي ماااادة )دي الحصاااة فاااي الفصااال أم المعمااال ساااتؤ 
أم أي موقاااع  خااار؟ هااال الماااواد المطلوباااة متاااوافرة أم غيااار ( األحيااااء

 .متوافرة؟ وما إلى ذلك مما يتعل  باألدوات والمواد
 
 :الفرد المتعلم .4

وماا هاي قدراتاه؟ وماا ( باالمتعلم فاي المرحلاة الهانوياة)هل هو راشاد؟ 
هاي خبراتاه الساابقة؟ إلاى جانا  الحالاة الصاحية  وماا. حالة أسرته؟ 

 .النفسية والبدنية وغير ذلك، وأسالي  التعليم المفضلة له
 :التوقيت .5

مااا هااو الوقاات الااذي تااتم فيااه عمليااه التاادريت؟ هاال فااي الصااباح أم 
المساااء؟ ومااا نو يااة جااداول المتعلمااين الدراسااية؟ هاال هااي مكهفااة أم 

الحصا  الساابقة لحصاة المعلام؟  تتيللها أوقات للراحة؟ وماا نو ياة
 هل هي تربية بدنية أم في ياء أم غيرها ؟ 

يجاا  وضااع ذلااك فااي الحساابان، حيااث يمكاان للمعلاام أن يتعاارف علااى 
 .ظروف المتعلمين ومدى استعدادهم لتلقي المادة الدراسية

 :حجم الصف  .6



 

1211 
 

هااال هاااو مااان الصااافوف الم دحماااة أم العادياااة؟  حياااث يحااادد المعلااام 
لكاااال نااااوس منهمااااا، إذ أن التاااادريت فااااي الصاااافوف  الطريقااااة المهلااااى

الم دحمااة، ييتلاااف اختالفاااًا كلياااًا عااان ماااا يمكااان اتباعاااه مااان طرائااا  
 .في الصفوف قليلة العدد... تدريت

هنالك كهير من الةروف والحااالت التاي يجا  أن يراعيهاا المعلام قبال  
اسااتيدام أي طريقااة ماان طرائاا  التاادريت، حتااى يااتمكن ماان النجاااح الكاماال 

يؤدي هاذا االهتماام بطريقاة التادريت، إلاى خارو  المعلام مان . لوغ أهدافهلب
الااروتين والرتابااة، ويدفعااه ذلااك لالبتكااار والتجديااد، وهااو األماار المبتغااى ماان 

 .المعلم الناجل 
إن نجاااح طريقااة التاادريت تحااددها بعااض المواصاافات والصاافات التااي  

بلوغااه لفهااداف يجاا  أن تتااوافر فيهااا، حيااث يسااتطيع المعلاام الحكاام بماادي 
الميطاا  لهااا، ونااذكر علااى ساابيل المهااال جاا ءًا ماان تلااك المواصاافات فااي مااا 

 :يلي
 :مواصفات الطريقة التدريسية الناجحة

 .أن تكون واضحة الهدف  .1
 .أن تتعامل مع مستوى تعليمي محدد  .2
 .أن تتنوس فيها النشاطات التعليمية، ما بين النةري والعملي  .3
 .المعلم على التغذية الراجعةأن يتحصل منها  .4
 .أن تتبلور فيها دوافع المتعلمين نحو المعرفة والتطبي  .5
 .أن تكس  المتعلمين مهارات عملية متنوعة .6
 .أن تسهل عملية التفاعل بين المعلم والمتعلم  .7
 .أن توصل المتعلمين للنتائج المرجوة بأقل جهد ووقت وكلفة .8
 .وميولهم ورةباتهم مين واستعداداتهأن تناس  قدرات المتعلم .9
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أن تعاااارض علاااايهم المعلومااااات بتسلساااال منطقااااي ماااان السااااهل إلااااى  .11
الصع ، ومن المألوف لغيار الماألوف، مساتعينًا بالقادر المطلاوب مان 

 .التجارب والوسائل التعليمية والوسائ  الالزمة
ر أن تساعد المتعلمين في توسيع  فاقهم وإعدادهم لاتعلم جدياد متطاو  .11
. 
 .أن تساعد المتعلمين على الممارسة والتدري  العملي  .12
 .أن تساعد المتعلمين في تقويم أخطائهم ومعالجة قصورهم  .13
 . أن تمكن المتعلمين من استيدام معةم حواسهم .14

 :أنواس طرائ  تدريت المادة الدراسية
اساااتنادًا إلاااى ماااا ذكرناااا مااان خصاااائ  لطرائااا  التااادريت واختالفهاااا،  
إمكانيااة تطويرهااا، بمااا يساااعد فااي بلااوغ األهااداف المرجااوة، يمكننااا تقساايم و 

 :طرق التدريت وتبويبها كما يلي
 .طريقة التدريت المعتمدة على المعلم .1
 .طريقة التدريت التي يتفاعل فيها المعلم والمتعلم .2
 .طريقة التدريت الذاتية والمعتمدة على المتعلم .3
 .ية بإشراف المعلمطريقة التدريت التجريب .4
سانتناول فاي مااا يلاي خصاائ  كاال طريقاة وماا تحويااه مان إيجابيااات  

ن المعلم من اإللمام بهاا، لتكاون لاه ساندًا فاي أداء  وأوجه قصور، حتى نمك 
مهاااام وظيفتاااه، وتسااااعد فاااي دفعاااه إلاااى سااالم الترقاااي واالبتكاااار مااان خاااالل 

 .ممارسته لعملية التدريت
  :أوالً 

 :ة على المعلمطريقة التدريت المعتمد



 

1213 
 

في هذه الطريقاة يكاون المعلام هاو محاور العملياة التعليمياة، وهاو    
المصاادر الاارئيت للمعلومااات وهااو منبااع المعرفااة، والمااتعلم بموجبهااا 

 :متلقي مستهدف للحفر واالسترجاس، ومن أشكال هذه الطريقة
 :طريقة اإللقاء  .أ

، هي طريقة تدريت من جانا  واحاد، مهلاه مهال خطباة الجمعاة
فيها يعرض المعلم مادته التعليمية مان . أو اليطاب السياسي 

. غير إشرال المتعلم في ذلك، وهي طريقة محاددة با من معاين 
فهااي تتناساا  مااع الصاافوف الكبياارة، أو مااا يعاارف بالصاافوف 
المكتةااااة، وفااااي زماااان ضااااي  ومحاااادد كالحصااااة فااااي المرحلااااة 

المااادة الهانويااة،  كمااا تمكاان المعلاام ماان تغطيااة جاا ء  كبياار  ماان 
الدراسااية، وتجعاال منااه مااهاًل يحتااذي بااه فااي عمليااة الااتعلم عاان 
طري  المحاباة، غير إناه توجاد بعاض أوجاه القصاور فاي هاذه 

 ...نذكر منها( التي نأمل من المعلم تحاشيها)الطريقة و
 :أنها
 .ال تتيل فرصًا للتفاعل بين المعلم والمتعلم .1
لعلياا كاالتطبي  ال تساعد فاي تنمياة المساتويات العقلياة ا .2

 والتحليل والتركي 

 .تؤدي إلى إرهاق المعلم .3
 .ال تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين  .4
 .تسهل عملية انفالت المتعلمين أرناء اإللقاء  .5
 . ال تتيل مجااًل للنشاطات التعليمية .6
 

 .......ع ي ي الدار 
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 ياء؟إلى أي مدى تصلل هذه الطريقة لتدريت مادة األح   
.............................................................
...................................................................
...................................................................

................................................. 
 :قة المحاضرة طري .ب

تتشابه وطريقة اإللقاء، فهي ال تتيل مجااًل للنقاش أو السؤال، 
تعتباار هااذه الطريقااة اقتصااادية إذ أن . إال بعااد نهايااة المحاضاارة
اااادم ألعااااداد كبياااارة، . إعااادادها قلياااال الكلفااااة  بمااااا يمكااان أن تق 

وبمحتاااوي تدريساااي واساااع، وهاااي تتااايل مجاااااًل للتساااجيل مماااا 
 .االستذكار  يساعد على االسترجاس أو

 
التااي يجاا  أن يعيهااا )وماان أوجااه القصااور فااي هااذه الطريقااة التدريسااية و 

 :ما يلي ( المعلم
 .تعتمد على المعلم بالدرجة األولى  .1
 .ال تشد انتباه المتعلم فترة طويلة من الوقت  .2
 .ال تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين  .3
 (.2113دروزة )  تعليمية متنوعة ال تتيل للمعلم فرص استيدام نشاطات .4

ومما يادور فاي فلاك هاذين الشاكلين فهناال طرائا  الشارح ، والقصاة، 
بلها طرق تعتماد اعتماادًا كبيارًا علاى المعلام . والوصف، والعرض، والتمهيل 

في توصيل المعرفة للمتعلمين، وهي فاي غالا  األمار طرائا  تصالل للتعلايم 
دريت الماادة العلمياة، المرتبطاة دائماًا النةري، مما يجعلهاا أقال فائادة فاي تا

 .  بالتطبي  العملي كما أسلفنا
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  :رانياً 

 :طريقة التدريت التي يتفاعل فيها المعلم والمتعلم 
هي الطريقة التي تتم فيها المساهمة من المعلم والمتعلم، في العملية 
التعليمية بكل ما تتضمنه مان نشااطات ومهاام لفةياة أو عملياة، فاي 

 :لوغ األهداف التعليمية، ومن أشكال هذه الطريقةسبيل ب
 -:طريقة المناقشة الصاية  

في هذه الطريقة يطرح المعلم ساؤااًل، أو موضاوعًا، أو مشاكلة، 
هاذه . تتم مناقشاتها وإباداء الارأي فيهاا مان غيار توجياه مساب 

الطريقة تساعد الماتعلم علاى االنغماا  فاي العملياة التعليمياة، 
لى فهم المحتوى وزيادة المعرفة، وتصلل مهل وتساعده كهيرًا ع

هااذه الطريقااة للفصااول الصااغيرة قليلااة العاادد، وتساااعد فااي رباا  
المتعلماااين بعضاااهم بااابعض، كماااا أنهاااا تنماااي رقاااة المتعلماااين 

 :  بأنفسهم، وت كي فيهم روح التفكير، إال أن المآخذ عليها
تسااتغرق وقتااًا طااوياًل أبهاار ماان الوقاات المقاارر لتوصاايل  /1

 .دة التعليمية للمتعلمينالما
تتطلااا  إدارة فائقاااة للنقااااش، وال يتاااأتي ذلاااك إال بتااادري   /2

 .المعلم عليها تدريبًا جيداً 
تتشااابه هااذه الطريقااة مااع طريقااة المناقشااة الجما ياااة، 
والتااااي تااااؤدي فااااي الفصااااول ذات األعااااداد الكبياااارة ماااان 
م الطالب إلاى مجمااوعات مان   – 3المتعلمين، حيث يقس 

م النقاش داخل المجموعات، ومن رم يطارح طالب ، يت 7
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رئاايت كاال مجموعااة مااا توصاالت إليااه مجموعتااه كنتااا  
 .للمناقشة

 .هذه الطريقة تحتا  لوقت أطول وإلى إدارة سليمة كسابقتها
 

 ..............ع ي ي الدار 
وضااال كيااا  يمكااان للمعلااام االساااتفادة مااان تطبيااا  هاااذه الطريقاااة فاااي      
 .تدريسه

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

......................................................... 
 
  :رالهاً 

 :الطريقة المعتمدة على المتعلم
يكاون المااتعلم فاي هااذه الطريقااة هاو محااور العملياة التعليميااة ، علااى  

عكات الطريقاة المعتمادة علااى المعلام ، وفيهاا أيضااًا يصابل الماتعلم معتماادًا 
أبهااار علاااى اآللاااة أو البرمجاااة التعليمياااة، التاااي تمكناااه مااان أن يعلااام نفساااه 

إلااى عمليااة التعلاايم الااذاتي، حيااث يصاابل المعلاام فيهااا بنفسااه، وهااي أقاارب 
 .فق ... ومساعداً ... ومسانداً ... ومشرفاً ... مستشاراً 

تتاايل هااذه الطريقااة مباادأ الحريااة للمااتعلم فااي ساارعة تعلمااه ونوعيتهااا  
ووقتها، فهي تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، كماا أنهاا تتايل الفارص 

التعلم، وفي المواد التي يرغبون تعلمها، ومان بكل أنواعها لكل الراغبين في 
 -:األشكال الميتلفة لهذه الطريقة
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 .الحقيبة التعليمية المبرمجة .1
 .الحاسوب التعليمي .2

مهماا تعاددت طاارق التادريت فللمعلاام الادور الفاعال فااي بلاوغ أهااداف 
العملية التعليمة، سواء أن كان بطريقاة مباشارة أو غيار مباشارة، مان خاالل 

راف واإلرشاد ، ومن المالحر أن كل أشكال طرائ  التدريت التاي أشارنا اإلش
ناه مان أداء رساالته  إليها، تتطل  معلمًا ذا دراية كاملة، وتدري  متمي ، يمك 

أذًا فالطريقااة وحاادها ليساات كافيااة لبلااوغ األهااداف مااا لاام يتبعهااا . التعليميااة 
 .مهنة التعليمويدعمها تدري  فاعل مبني على رةبة المعلم وانتمائه ل

 
 
 

 ....................ع ي ي الدار 
أال تتفاا  معااي أن مهاال هااذه الطريقااة تصاالل لتاادريت معةاام المااواد   
 الدراسية؟
 .وضل ذلك في نقا   

...................................................................
..........................................................................

..........................................................................
...................................................... 

 
 :رابعاً 

 :الطريقة التجريبية
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هاااي الطريقاااة التاااي يتباااع فيهاااا المعلااام ممارساااة التااادريت عبااار الوساااائل 
فاعلاااة مااان الماااتعلم، حياااث تتااايل لاااه تنمياااة قدراتاااه  والوساااائ ، بمشااااركة

المهارية، وترسيأ المعارف لديه، وإبعااده عان الحفار واالساترجاس، وتعااطي 
الجرعات التعليمية نةريًا، مما يقوده إلى النسيان وعدم القدرة في تطبي  ما 

 .تعلمه على أرض الواقع
 

 .......ع ي ي الدار 
تاادريت المااواد الدراسااية الميتلفااة؟  إلااى أي ماادى تصاالل هااذه الطريقااة فااي

 .وضل ذلك
..........................................................................
..........................................................................

..........................................................................
......................................................... 

مااا ذكرناااه ، بعضااًا ماان طرائاا  التاادريت المتعااددة والمجربااة، والتااي  
... أقنعاات كهياارًا ماان المعلمااين بجاادواها، وهااي قااد أصاابحت منطلقااًا للتجديااد

ي والتجريااا ، فااي طرائااا  التاادريت وتقنياتاااه، والتااي تهااادف إلااا... واالبتكااار
... توصاايل المااادة التعليميااة أو مااادة التاادريت، بأفضاال الساابل، وبأقاال جهااد

 .وأقل كلفة... وأقصر وقت
نسبة للتطاور المساتمر فاي طرائا  وتقنياات التادريت، فقاد أصابل لكال      

معلاام طريقتااه الياصااة فااي توصاايل مااادة تيصصااه، مسااتندًا إلااى المبااادئ 
فإذا تحققناا مان . التدريت المهلىوالمفابيم التربوية واألست العامة لطرائ  

ذلك فلن نستطيع حصر طرق التدريت المستيدمة مان قبال المعلماين، وقاد 
 .يكون ذلك من ضرب المستحيل
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 .............ع ي ي الدار 
 .التي ذكرنا... في إيجاز بين موق  المعلم تجاه هذه الطرائ  الميتلفة   

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

........................................................ 
 
 

 :أساسيات
باال . المعلاام للفصاال أو المعماال كاادخول المصاالى فااي الصااالة دخااول  

يتطل  موجبات وأساسيات، وأن اختلفات فاي محتواهاا، إال أنهاا تتشاابه مان 
يج  أن تتوافر له ... فالمعلم عند دخوله الفصل أو المعمل. ناحية الجوهر 

... بعااض ماان الصاافات والتجهياا ات ، فيتوجاا  عليااه أن يكااون مهيمااًا ذهنياااً 
 : وجسديًا، إلى جان  اصطحاب... ونفسياً 
 (.إن توافر)براسة التحضير والكتاب المدرسي .     أ 
 .الوسيلة التعليمية التي تتناس  مع الدر  .ب
 .التباشير بألوانه الميتلفة أو بدائله .جا
المؤشااار أو المساااطرة الطويلاااة، فاااي حالاااة ضااارورة اساااتيدامها فاااي  .د

 .     الدر 
المتوقع أن تكاون بكال فصال سابورة رابتاة وهاي من . )ماسل السبورة .ها

 (.التي تفرق مابين الحجرة العادية والفصل
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 .أدوات أو أجه ة التجربة الم مع البيام بها.     و
فااي توصاايل المااادة الدراسااية ... لكاال ممااا سااب  ذكااره أهميتااه الكبياارة
بيطاوة أساساية فاي سابيل تحقيا  ...للمتعلم، فعلى المعلم أن يتمسك بذلك 

 . ليم أمهلتع
  

 .....ع ي ي الدار 
 أي طرائ  التدريت التي تطرقنا إليها تفضل؟           
حااادد وحااادة دراساااية معيناااة فاااي أحاااد المقاااررات الدراساااية "           
 بالمرحلة الهانوية، 
وتناول بالشرح الموج  كيا  تقاوم باأداء حصاة فاي حادود            

 دقيقة،  81
راه مناسبًا من وسائل تعليمية، في أي صف مستيدمًا ما ت           
 ".من الصفوف
 

 :نموذ  مقترح لتحضير مادة دراسية
فيما يلي نموذ  تحضير لوحادة دراساية فاي ..... إليك ع ي ي الدار 

مااادة دراسااية، بكراسااة التحضااير، والااذي نعتبااره ضاارورة وسااندًا لااك فااي أداء 
 :واجباتك الدراسية

  
 

فااااااارس الماااااااادة الدراساااااااية 
 (ها يسمي)

الااااااااااااااا من  التوقيت  الصف  الحصة  التاريأ 
 الكلي 

      (يسميه)عنوان الدر  
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ينبغي أن يكون المتعلم قادرًا علاى اإللماام بماا ... بعد الفراغ من هذا الدر 

 :يلي
 .  الوسائل التعليمية. 3 .األهداف الياصة . 2 .األهداف العامة  .1
 (تسمية الوسيلة)
 .........................  ..................ب .:...................أ
 
 : سير الدر  .4

 : ويتوقع أن يكون كما يلي

الجلساااة )النةااارة العاماااة للفصااال أو المعمااال وذلاااك للتأباااد مااان  /1
التااي أصاابحت فااي )الصاحيحة للمتعلمااين، اإلضاااءة ، التهويااة، 

، مسااال السااابورة وتقسااايمها،  ( معةااام األماااابن ال تعناااي الكهيااار
والتااااريأ كااال فاااي ... والعناااوان... والحصاااة... ة البساااملةبتابااا

 (.مكانه الميص  له
 -:التمهيد للدر  /2

أن يكااون التمهيااد قصاايرًا نساابيًا إذا مااا قااورن بمحتااوى  (.أ)
 .الدر 
 .أن يكون ذا صلة بالدرو  السابقة والدر  الجديد (.ب)
 .أن يستيل  جله من المتعلمين بمشاركتهم الفعالة  (. )

عارض الاادر  بالطريقااة التااي ييتارهااا المعلاام، والتااي (.    د)          
ويشاااامل اسااااتيدام الوسااااائل .تكااااون مناساااابة  للمتعلمااااين وقاااادراتهم 

 .التعليمية الميتلفة
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 :المعلم داخل الصف
وقاد تحلاي بكال )يج  على المعلم أن يراعي ما يلي وهاو داخال الفصال، 

 (:صفات المعلم الكفء التي ذكرت سابقاً 
أو علاااوه  ةيسااتيدم صااوته اساااتيدمًا سااليمًا فااي حااااالت انيفاضاا أن .1

 .حس  مقام الدر 
 .أن تكون حركته محدودة حتى ال ينشغل المتعلمون بها .2
أن تكون حركة األيادي أرنااء الشارح محادودة، وال يكهار مان اإلشاارات  .3

الجانبياة حتاى ال يشاتت انتبااه المتعلماين، كماا علياه أن ال ينةار إلاى 
 .فصل أو المعمل أرناء الشرحخار  ال

أن يستيدم السبورة االستيدام األمهل، بان يقسامها تقسايما صاحيحا،  .4
رم كتابة المطلوب في موقعه منها، وان تكون مهاال للتحضاير النااجل 

 .للدر 
مساال الساابورة بالطريقااة الصااحية ماان أعلااى إلااى أساافل ولاايت ماان  .5

 .الجانبين
 .أو السؤال أو أي نشا  مباشرأن يواجه تالميذه عند الشرح  .6
عنااد الكتابااة علااى الساابورة يجاا  أن يبااف إلااى يمااين الساابورة، حتااى  .7

يكشااف اببااار مساااحة مااان سااطل السااابورة للمتعلمااين، أي أن يكاااون 
 .وقوفه جانبياً 

عنااااد الكتابااااة علااااى الساااابورة يجاااا  أن يتبااااع الكتابااااة بالتحاااادث مااااع  .8
 .الصمت المتعلمين حتى ال ينفلتوا من الدر  في حاالت

أن ال يولي ظهره للمتعلمين ،بالقدر المستطاس، وان يحاول مواجهتهم  .9
 .من وقت آلخر، وذلك بتوزيع نةراته عليهم أجمعين
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 توزيع الفرص على المتعلماين فاي جمياع األساملة وأنواعهاا فاي بداياة .11
 .أو وس  أو نهاية الدر  بالقدر الممكن

لضاارورة، أو غيااره ماان المبينااات أن يسااتيدم التباشااير الملااون عنااد ا .11
بااااألقالم وغيرهاااا، وفاااي موقعاااه المناسااا  حياااث ال يحااادث شااارخا فاااي 
تنسي  السبورة، مع استيدام الوساائل التعليمياة والتجاارب فاي وقتهاا 

 .المناس 
أن يكون خطه واضحًا مقروءا، متحاشيا الكتابة على األجا اء السافلى  .12

 .من السبورة
مااين باال يسااتيدم  بقريتااه التدريسااية لجااذبهم أن ال يسااة إلااى المتعل .13

 .نحو التعلم والمعرفة
 .أن يستيدم أسالي  التحفي  الناجحة .14
وأخيرا عليه أن يتوخى الدقة في توصيل المعلومة الصحيحة، في مهل  .15

 فيه كتابا مفتوحا لدى ا هذا ال مان الذي أصبحت المعرفة
 
 

 المصادر المراجع 
 

 :المصادر
 .  168ص (( 145)) ف اثية سورة األعرا .1

 . 314ص (( 114))سورة المائدة اثية  .2

 . 314ص (( 5 – 1)) سورة العلق اثية  .3

 . 356ج ص  5151 ديث رقم  –باب  م اليتيم  –سنن أبي داود  .4

 :مصادر
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 .                                             قانون الجامعة     .1
                                 .         الالئحة األباديمية      .2
 .                                        الئحة االمتحانات      .3
 .                                        الئحة البحث العلمي      .4
 .الئحة الدراسات العليا      .5
الئحااااة ترقيااااة أعضاااااء هيمااااة التاااادريت بجامعااااة السااااودان       .6

 المفتوحة،

 ئحة مجالت الجامعة،ال       .7

 الئحة التدري ،           .8
 .تقرير الجودة الشاملة للجامعة      .9
 .استراتيجية الجامعة  .11
 الهيكل التنةيمي للجامعة،                               .11
 .  تقارير اإلدارات واألمانات .12
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ا . تجربة التعليم عن بعد في السودان . عمر دمحم العما  / 36

 .5009ا اليرطوم . التجديد التربوي 
ملف التعليم الجامعي المفتوح او التعليم .  االحمد الرشيددمحم/ 50

مكت  التربية : ا الرياض . ا رسالة اليليج العربي. العالي عن بعد 
 .3682العربي لدول اليليج 

 .قسيم محم الشناق/ 53
دور التعليم عن بعد في نشر المعرفة . جالل من هللا جبريل/ 55

 .5006وتطويرها 
دور الفضائيات ووسائل االتصاالت الحديث . ين صالح دمحم األم/ 51

 .5033،  1ا مجلة جامعة السودان المفتوحة س . في التطوير 
خصائ  التعليم المفتوح والمشكالت . مصطفى دمحم علي/ 52

الناتجة عنها وكياية حلولها بالتركي  على جامعة السودان المفتوحة 
 .5030ا مجلة جامعة السودان المفتوحة . 
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 .5030 1مجلة جامعة السودان المفتوحة س 
المفتوح واليصائ  : التعليم االلكتروني . دمحم سعيد حمدان / 59

دمحم سعيد حمدان وقاسم  /ونماذ  التجارب العربية الدولية والعربية 
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الشبكة العربية للتعليم المفتوح والتعليم : ا عمان . موسى العبيدي 
 .5009عن بعد ، 

أرر استيدام الحاسوب في التعليم عن بعد . غادة السر صالل / 59
جامعة : ا اليرطوم . دراسة تطبيبية مقارنة : في مادة األدب العربي 
  ا .  5008أم درمان االسالمية، 

 :مراجع 
المرك  القومي للمناهج والبحث التربوي ، مجلة دراسات تربوية ،  1

 .م 2111، اليرطوم ، يناير ( 3)مؤتمر التعليم للجميع ، العدد 
أحمد إسماعيل حجي ، التربية المستمرة مدي الحياة ، الكويت ، دار   2

 .م 1998الفكر العربي ، الطبعة األولي ، 
لذاتي في عصر المعلومات ، بيروت ، مؤسسة أمل األحمد ، التعليم ا  3

 .م 2112الرسالة ، الطبعة األولي ، 
جودة عبد الهادي ، نةريات التعلم وتطبيقاتها التربوية ، عمان ، دار   4

 . م 2116الهقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة األولي ، 
 حسن شحاته ، مداخل إلي تعليم المستقبل ، القاهرة ، الدار المصرية  5

 .م 2114اللبنانية ، الطبعة األولي ، 
حسين حمدي الطوبجي ، وسائل اإلتصال والتكنولجيا في التعليم ،  .6

 .م 1987الكويت ، دار القلم ، الطبعة  الهامنة ، 
طه الحا  اليا  ، التعليم غير النةامي ، تعليم الكبار ، عمان ،   7

 .م 1999دار مجدالوي للنشر ، الطبعة األولي ، 
عدنان سلمان زيتون ، التعلم الذاتي ، إستراتيجية تربوية معاصرة ،  .8

 .م 1999دمش  ، ألف با األدي  ، الطبعة األولي ، 
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عمر دمحم العما  ، التوجيه التربوي ما بين الربل واليسارة ،   9
م 2119اليرطوم ، مطبعة جامعة أفريبيا العالمية ، الطبعة األولي ، 

. 
، التعلم الذاتي بالحقائ  التعليمية ، عمان ، دار  عمر محمود ةباين  11

 .م 2111المسيرة للنشر والتوزيع ، الطبعة األولي ، 
فهيم مصطفي ، مدرسة المستقبل ومجاالت التعليم عن بعد ، القاهرة  . 11

 . م 2115، دار الفكر العربي ، الطبعة األولي ، 
ر الهاقفة للنشر والتوزيع دمحم جاسم دمحم ، نةريات التعلم ، عمان ، دا .12

 .م 2116، الطبعة األولي  
دمحم جهاد جمل و خر ، مدرسة المستقبل ، غ ة ، دار الكتاب  .13

 .م 2116الجامعي ، الطبعة األولي  
دمحم محمود الحيلة ، تكنولوجيا التعليم بين النةرية والتطبي  ، عمان  .14

 .م 1998، مطبعة كلية العلوم ، 
زين الدين ، كفايات التعليم اإللكتورني ، جدة ، خوارزم   دمحم محمود .15

 .م 2117العلمية للنشر والتوزيع ، الطبعة األولي ، 
دمحم منير مرسي ، أصول التربية ، القاهرة ، دار النشر األنجلو   16

 .م 1997مصرية ،  الطبعة األولي ،  
اصرة ، دمش  ، محمود السيد ، التعلم الذاتي ، إستراتيجية تربوية مع  17

 .م 1999ألف با األدي  ، الطبعة األولي ، 
محمود داالود سلمان الربيعي ، طرائ  وأسالي  التدريت المعاصرة ،   18

 . م 2116عمان ، دار الكتاب العالمي ، الطبعة األولي ، 
 :مراجع
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تكنولوجيااا المعلومااات علاااى أعتاااب القااارن ، دمحم فتحااى عبااد الهاااادى .1
القاااااهرة مكتبااااة الاااادار البيضاااااء للكتاااااب،  ،1  ،الحااااادي والعشاااارين

 .215-214ص، .م2111
الالورقياة أو الكتااب الاورقي باين البقااء . حسني عبدالرحمن الشايمي .2

 .م1992دار الفكر،  ة،القاهر ،     ،وال وال
المكتبة اإللكترونية فاي البيماة التكنولوجياة . مجبل الزم مسلم المالكى .3

ساابتمبر ) 2، س 8مااج ،ملااك فهااد الوطنيااةمجلااة مكتبااة ال -.الجدياادة
 (.م2113فبراير /م 2112

تطورهاااا ومفهومهاااا ودورهاااا فاااي  التعليمياااة،التقنياااات  ،العاباااد أناااور .4
المركاا  : الكوياات)التعلاايم،  تكنولوجيااامجلااة  ،تحسااين عمليااة التاادريت
 الهامناااة،العااادد السااااد  عشااار، السااانة  العرباااي للتقنياااات التربوياااة،

 .24، ص(م1985ديسمبر 
-44ص  التعلايم،وسال االتصاال والتكنولوجياا فاي  ،الطوبجي حسين .5

47. 
دار : القاااااهرة)دمحم دمحم الهااااادي، تكنولوجيااااا المعلومااااات وتطبيقاتهااااا،  .6

 .32، ص (ها1419الشروق، 
 .17، مرجع ساب ، صالمعلوماتتكنولوجيا  ،يونت .7
روق، دار الشااا: جااادة) ،الجاااامعيالجامعاااة والتااادريت  ،الراشاااد علاااي .8

 .165، ص(م2112
مناااهج التعلاايم  فاايعبااد هللا المنيااع، دمااج تقنيااة الحاساا  اآللااي  دمحم .9

المااؤتمر الااوطني الساااد  عشاار وقااائع : فاايالعااام، نمااوذ  مقتاارح، 
جل ها، س1421ذو القعدة  13-11الحاس  والتعليم، -للحاس  اآللي
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 ،(هاا1421جمعياة الحاسابات الساعودية، : الرياض)العلمية،  البحوث
 .33ص 

عاااالم : القااااهرة)التعلااايم المفتاااوح،  تكنولوجياااا، مصاااطفى مالاااك خالاااد .11
 .48، ص(م2111لكت ، ا
مركا  المشاكاة . في خدمة التعليم األساساي فاي مصار  ،فرجاني نادر .11

 .م1999للبحث بمصر، 
 :ترجمااة ،(طرياا  المسااتقبل)المعلوماتيااة عباار اإلنترناات  ،جيااتت بياال .12

الكويااات، )، 231 دالعاااد المعرفاااة،عاااالم ة مجلااا ،رضاااوان معباااد الساااال
 .37-21، ص (م1998مار  

تقنية المعلومات في مجال التعلايم، مرجاع  مستقبلاستشراف  ،ل داله .13
 .37ساب ، ص 

، ركااائ ه ووسااائطه التعليميااة، إمكانياتااه، فلساافته:  تيسااير الكيالنااي، .14
، عمااان الحلقااة الدراسااية العربيااة حااول التعلاايم التقنااي بطريقااة : فااي
 11م، ص1998

ضاااب  الجاااودة  وإجاااراءاتمباااادئ  ،السااانبل بااان عبااادهللا الع يااا  عباااد .15
للتربياة  العربياةلمنةماة ، امجلة تعليم الجماهير ،والنو ية في أنةمة 
 .8 ، ص(م2111ديسمبر )، 48، س28والهقافة والعلوم،  

للتعلااايم المفتاااوح و فاااي  العربياااةدور الشااابكة  ،حلماااي جماااالن معاااين .16
النااادوة  :، فااايالمفتوحاااةراب  اإللكتروناااي باااين الجامعاااات العربياااة التااا

المنةمااة العربيااة للتربيااة والهقافااة : تااونت)الدوليااة للتعلاايم عاان بعااد، 
 .12، ص(م1998 ،والعلوم

 دار الوفاء، : اإلسكندرية)، من بعد التعليمقراءة في  ،الجواد بكر عبد .17
 .7، ص (م2111لكيالنيا .19
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 .29-27 ، ص الساب المرجع .18
 .41التعليمية، مرجع سابق، ص ركائ ه ووسائطه، إمكانياته، فلسفته ،
 .29، 22، 4الساب ، ص  المرجع .21
 .123مرجع ساب ، ص  ،في  قراءات ،بكر .21
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، تمااعالمجحااول واقااع التعلاايم ماان بعااد ودوره فااي مواجهااة مشااكالت 
 .3-2ص، (م2112مكتبة اآلداب، : القاهرة)
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 .37-21ص
 .37-21ص  .الساب  المرجع .24
 184عالم المعرفة، العدد ، مجلة العرب وعصر المعلومات ،علي نبيل .25
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دار الكتااااب الجاااامعي، : اإلماااارات العربياااة المتحااادة-العاااين)األولاااى، 
 .569ص( م2111

التعليم العالي عن بعاد ماع التركيا  علاى مشاروس الجامعاة  ندوة وقائع .28
، التربية العربي لدول اليلايج العرباي بمكت األعضاء  المفتوحة للدول

مكتا  التربياة العرباي : البحارين)ها، 1417ربيع األول  4 –صفر  31
 .137-131، ص (اليليجلدول 

 .74تكنولوجيا التعليم المفتوح، مرجع ساب ، ص  ،مالك .29
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: لادعم منةماات األمام المتحادة اإلنمائياة العربيليليج ا برنامج 
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باان عباادالع ي  إلنشاااء  طاااللمبااادرة صاااح  الساامو الملكااي األمياار 
برناااامج اليلااايج العرباااي لااادعم  جامعاااة عربياااة مفتوحاااة، مقدماااة مااان

 (.م1997الرياض، )األمم المتحدة اإلنمائية،  منةمات
التعليمياااة، مكاااة عباااد هللا اساااح  عطاااار و خااارون، وساااائل اإلتصاااال  .31

 .ها1418المكرمة، مكتبة الملك فهد الوطنية، الطبعة األولى، 
عماار دمحم العمااا ، التعلاايم عاان بعااد والتعلاايم التقلياادي فااي المياا ان،  .32

اليرطااااوم، دار مطبعااااة جامعااااة إفريبيااااا العالميااااة، الطبعااااة األولااااى 
 .م2119

متعلماااين، عمااار دمحم العماااا ، التعلااايم عااان بعاااد فاااي تنمياااة تفكيااار ال.  33
اليرطاااوم، مطبعاااة دار جامعاااة الساااودان المفتوحاااة، الطبعاااة األولاااى 
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معتصم يوسف،تجربة الجامعات السودانية في التعليم عن بعد،جامعاة .  34
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ود الحيلااااة،التكنولوجيا التعليميااااة والمعلوماتية،الصااااين، دار دمحم محمااا.  38
 .م2111الكتاب الجامعي،الطبعة األولى 

 :مراجع 



 

1236 
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 الياتمة                            
 
 ...قدمنا لك ع ي ي القارئ    
باي ناولي الجاناا  ... بعضاًا مان المواقا  التعليميااة، التاي تادفع بناا جميعاااً  

... إذ أناه يمهال الميار  اآلمان لناا. والتطبيقي في التعلايم، حقاه... المهاري 
ماان الوحاال الااذي ن حااف بداخلااه، بعااد أن فارقنااا طرياا  ... وألجيااال قادمااة

التااي زهقاات، ... والتوجااه السااليم، فااي تعاطينااا لمواقفنااا التعليميااة... الرشاااد
 .وأصبحت لنا حلمًا صع  المنال

 
 ...ل ع ي ي القارئ نأم 
أن تتياذ ماان هاذه المواقاا  التاي أشاارنا إليهاا، بااين دفتاي الكتاااب،  منصااة  

المرماوق، باين ... وأقوم، نتبوأ به وضعنا الطبيعي... انطالق لما هو أفضل
 .األمم
 

 .دوام التقدم واالزدهار... نتمنى لك ع ي ي القارئ 
 

 ي التوفيق،،،،والله ول                                        
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