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السلم التعليمي في السودان في ضوء تجارب الدول العربية وبعض
الدول األجنبية

أ.م.د السماين عبد السالم حاج أمحد*
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف تاريخ السلم التعليمي في السودان ،والواقع الراهن للسلم
التعليمي في السودان إيجابياته وسلبياته ،كما هدفت الدراسة إلى تقصي واقع السلم
التعليمي في السودان في ضوء تجارب الدول العربية وبعض الدول األجنبية ،ومدى
استفادة السودان من هذه التجارب ،وقد اعتمد الدارس المنهج الوصفي التحليلي،
والمنهج المقارن ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها :أن السودان الدولة الوحيدة في
الدول التي شملتها الدراسة مدة سلمها التعليمي ( )11عاما فقط إذا استثنينا إنجلترا ،وأن
السودان لم يستفد من التجارب العالمية في كثير من الجوانب ،وأن التدريب المستمر
للمعلمين في أثناء الخدمة في السودان ضعيف مقارنة بالدول األخرى ،وأن إصالح شؤون
المعلمين ماديا ومعنويا ضعيف مقارنة بالدول األجنبية ،وأن البيئة المدرسية المناسبة في
السودان غير متوافرة ،وأن السلم التعليمي في السودان غير مناسب من الناحية
السيكولوجية للطالب.
كلمات مفتاحية :السلم التعليمي ،مراحل التعليم ،النظام التعليمي ،التجارب العربية
والعالمية.

* األستاذ املساعد مبعهد اللغويات العربية جبامعة امللك سعود  -اململكة العربية السعودية
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The educational system in the Sudan in light of the
experiences of Arab countries and some foreign countries
Dr.Alsammani Abdelsalam HaJ Ahmed

Abstract
This study aims to examine the history of the educational system in
Sudan and its current advantages and disadvantages in Sudan, In addition,
the study aims to examine the current education system in Sudan in light of
the experiences of the Arab countries and a few foreign countries, and the
extent of Sudan's benefit from these experiences. The study relied on the
descriptive analytical approach, and the comparative approach to reach
several conclusions, and Sudan and England are the only countries that
have been studied for a period of (11) years. If we exclude England, Sudan
has not benefited from international experience in many respects, inservice teacher training and teacher development in Sudan is weak
compared to other countries, The educational environment in the schools is
inadequate, the educational system in Sudan is psychologically
inappropriate for students.
Keywords: Educational system, education stages, State Experiences,
educational system, Arab and foreign experiences.

566

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد الثامن عشر  -العدد الرابع 2020 -

مقدمة:
تعد مراحل التعليم العام الركيزة األساسية يف إصالح التعليم يف كل بلد؛ لذلك َّ
فإن أي إصالح يف جمال
التعليم العام بداية لإلصالح يف مراحل التعليم اليت تليه ،وأي خلل يظهر يف أي جزء من أجزائه تنعكس آثاره
السالبة على منظومة التعليم يف مراحله العليا ،فالتطوير والتحسني املستمر للتعليم العام والعمل على جودته يف
مجيع جوانبه واجب حتتمه مواكبة املتغريات واملتطلبات االجتماعية واحلضارية والرؤية املستقبلية ،والتطوير
ضروري ملعاجلة جوانب الضعف والقصور كلما دعت الضرورة إىل ذلك خاصة يف عصرنا الراهن الذي يتسم
بسرعة التغيري يف مناحي احلياة كافة .وما حماوالت إصالح التعليم وتطويره اليت يسعى إليها املسؤولون عن
التعليم يف السودان إال دليل على أن السودان-كغريه من دول العامل -يعيش حالة التغري والتطور يف أنظمة
اجملتمع املختلفة احمليطة بالنظام الرتبوي.
"وختتلف النظم التعليمية باختالف اجملتمعات اليت تنشأ فيها ،فالنظام التعليمي يف بلد ما نتاج عملية
معقدة من العوامل والتوجهات العقائدية واالجتماعية واحلضارية جبانب اإلمكانات املادية والبشرية يف ذلك
البلد"(مصلح )232 ،2991 ،ويعد السلم التعليمي أحد أهم املعايري اليت تسهم يف االرتقاء جبودة التعليم
"فهو من أهم إسرتاتيجيات التخطيط للعملية الرتبوية؛ وذلك ألنه يشمل التوجهات العامة للسياسات اليت
ختدم أغراض العملية التعليمية وأهدافها عامة وفق سياسات الدولة واحملددات اجملتمعية واملدخالت الرتبوية
واخلصائص النفسية واالجتماعية للمتعلمني واملعلمني" (عبدالعزيز.)2 ،1122،
وأي نظام تعليمي مهما كان نوعه البد أن يقوم على فلسفة وفكر تربوي حمدد وال بد أن يستند إىل
تصور واضح إلسرتاتيجيات وأهداف التعليم يف ذلك البلد ،والغايات من التعلم والسلوك اإلنساين النهائي
املرجو إكسابه للتالميذ ،واآللية اليت يتم بوساطتها حتقيق هذه األهداف وهي السلم التعليمي الذي حيدد
إسرتاتيجية التعليم وأهدافه ومدته ،مىت يبدأ التعليم العام فيه ومىت ينتهي وما املناهج املناسبة لتحقيق أهداف
الرتبية بوساطة السلم؟ (شوق)91،2999 ،؛ ومما سبق يتضح أن هناك أسس علمية تربوية تتحكم يف السلم
التعليمي من حيث حتديد مدته ومراحله ،وأسس سيكولوجية تتعلق خبصائص النمو ومتطلبات النضج العقلي
والنفسي ،والقدرة على االستيعاب ،وتنمية االستعدادات ،والكشف عن امليول واكتساب القيم واملهارات.
وهذا بال شك يؤثر كثرياً يف العملية التعليمية.
وتأيت هذه الدراسة استكماالً للجهود السابقة املبذولة لتطوير السلم التعليمي يف السودان استناداً إىل
تطورات السلم التعليمي يف منظومة الدول العربية واألجنبية ،معتمدة يف ذلك املنهج املقارن لواقع السلم
التعليمي وتفسري مربراته يف الدول العربية وبعض الدول األجنبية ،وستعاجل الدراسة واقع السلم التعليمي يف
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حدودها املوضوعية من حيث مراحل السلم التعليمي وسنواته ،أمناطه ،مستوياته ،وما يرتبط هبا من قضايا
مهمة تؤثر يف تنفيذ السلم التعليمي.
 -1مشكلة الدراسة:
تواجه النظم التعليمية يف دول العامل العديد من املشكالت الـيت تنشـأ نتيجـة التطورات املتالحقة اليت
يشهدها عامل املعرفة ،وتنشأ نتيجة طبيعية لألوضاع اجلديـدة اليت ترافق التطور أو تنجم عنه .فالنظام التعليمي
مهما بلغ من التقدم ال خيلو من املشكالت؛ ألنـه يتـألف مـن أجزاء مرتابطة ومتفاعلة ومتكاملة خيتص كل جزء
منها بوظيفة معينة ،وكفـاءة النظـام تتوقف على مدى جناحها يف ذلك ،وعدم فاعلية أحد أجزاء النظام ال
يقتصر أثره على كفاءة ذلك اجلزء فحسب بل ميتد ليصيب كفاءة النظام كله ،فالنظم املتقدمة تتميز بتفاعلها
اإلجيايب مع ما يطرأ من مشكالت وتبادر يف وضـع احللول املناسبة هلا ،يف حني أن بعض النظم تتباطأ يف
التعامل مع ما يطرأ من مشـكالت وتلجأ إىل احللول املسكنة اليت تؤدي إىل استفحال املشكالت وضعف
كفـاءة النظام (الزامل .) 1 ،1112،الدراسة احلالية تناولت السلم التعليمي يف السودان يف ضوء التجارب
العربية والعاملية ،وهو مامل تتناوله الدراسات السابقة اليت تناولت السلم التعليمي من بعض اجلوانب مثل :السلم
التعليمي من منظور علم نفس النمو ،تطبيقات السلم التعليمي يف السودان ،وتقومي السلم التعليمي يف
السودان .ومبا أن السلم التعليمي من أهم ركائز النظم التعليمية ويتأثر مبا حوله من املشكالت اليت تؤثر يف
النظام التعليمي سواء أكانت هذه املشكالت تتعلق بتدريب املعلمني أم باملناهج الدراسية أو البيئة املدرسية
وغري ذلك ،فقد متثلت مشكلة هذه الدراسة يف التساؤل الرئيس" :ما واقع السلم التعليمي في السودان في

ضوء تجارب الدول العربية وبعض الدول األجنبية؟" ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:
2ـ ـ ما الواقع الراهن للسلم التعليمي يف السودان؟
 1ـ ـ ما إجيابيات السلم التعليمي يف السودان وسلبياته؟
3ـ ـ ما واقع السلم التعليمي يف الدول العربية وبعض الدول األجنبية؟
 4ـ ـ ما العوامل املؤثرة يف تطبيق السلم التعليمي؟
5ـ ـ ما درجة استفادة السودان من التجارب العربية والعاملية يف جمال السلم التعليمي؟
أهداف الدراسة :هتدف الدراسة إىل اآليت:
2ـ ـ تعرف الواقع الراهن للسلم التعليمي يف السودان.
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 1ـ ـ تعرف إجيابيات السلم التعليمي يف السودان وسلبياته.
3ـ ـ تقصي واقع السلم التعليمي الراهن يف البالد العربية وبعض الدول األجنبية.
 4ـ ـ تعرف بعض العوامل املؤثرة يف السلم التعليمي.
 5ـ ـ تقصي درجة استفادة السودان من التجارب العربية والعاملية يف جمال السلم التعليمي.
 -2أهمية الدراسة:
تناولت الدراسة احلالية السلم التعليمي يف السودان يف ضوء التجارب العربية والعاملية؛ لذا تأيت أمهية هذه
الدراسة يف تسليط الضوء على السلم التعليمي الراهن يف السودان مقارنة بالتجارب العربية والعاملية بغية
االستفادة من هذه التجارب وتطبيق املناسب منها ،وتعرف بعض املشاكل اليت أثرت يف مسرية السلم التعليمي
يف السودان.
إن دراسة السلم التعليمي وبيان إجيابياته وسلبياته يف ظل الظروف احلالية اليت ارتفعت فيها األصوات بضرورة
تغري السلم احلايل قد تفيد نتائجها املسؤولني يف املركز القومي للمناهج والبحث العلمي واملهتمني بتطوير السلم
التعليمي يف السودان ويسهم يف حتسني مستوى الطالب يف مرحلة األساس بإجياد بعض احللول العلمية .وال
شك يف أن رصد واقع السلم التعليمي يف النظم التعليمية املعاصرة للدول املتقدمة يعكس نقاط القوة ونقاط
الضعف يف هذا اجملال؛ وميكن نظم التعليم يف السودان ووطننا العريب من اإلفادة من نقاط القوة وجتنب نقاط
الضعف فيما يرتبط بالسلم التعليمي.

 -3منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة احلالية املنهج الوصفي ملالءمته طبيعة الدراسة؛ وألنه يقدم إمكانية عرض املعلومات
والبيانات املتوافرة عن املشكلة املدروسة وتفسريها وحتليلها .ويعرف املنهج الوصفي بأنه" أسلوب من أساليب
التحليل املركز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد ،أو فرتة أو فرتات زمنية معلومة؛ وذلك
من أجل احلصول على نتائج علمية ،مث تفسريها بطريقة موضوعية مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية الظاهرة"
دويدي ( )221 ،1111واستخدمت الدارسة أيضاً املنهج املقارن؛ ألن املنهج املقارن يعمل على جمموعة من
أيضا.
املقارنات بني الظواهر املتعلقة بالدراسة ملعرفة أوجه الشبه وأوجه االختالف ً
 -4حدود الدراسة:
تتناول الدراسة مراحل السلم التعليمي يف السودان ،سنواته ،أمناطه ،مستوياته ،وما يرتبط هبا من قضايا مهمة
تؤثر يف تنفيذ السلم التعليمي.
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 -5مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
السلم التعليمي:
يقصد بالسلم التعليمي تنظيم سنوات الدراسة وتقسيمها إىل مراحل تعليمية مرتبطة متتالية يف شكل
سالمل رأسية ،وما يرتب على ذلك من حتديد عدد سنوات الدراسة وسن القبول وخطة الدراسة وجماالهتا يف
كل مرحلة ،إضافة إىل حتديد عدد الساعات األسبوعية املخصصة لتدريس كل مادة دراسية (فاحل،
 .)1،2922ويقصد به مراحل الدراسة وفروعها وكيفية توزيعها رأسيا إىل مراحل أو فرتات أو حلقات ومدة
كل منها والسن اليت ختصص لدخوهلا واجتيازها ،وكذلك توزيعها أفقيا إىل فروع التعليم املختلفة
(انطون .)53،2922،ويقصد به الباحث إجرائياً تدرج العملية التعليمية الرتبوية يف التعليم النظامي وتوزيعها
رأسيا إىل مراحل وفرتات زمنية وحلقات يف مراحل دراسية وسن الدخول لكل مرحلة ،وما يتبع ذلك من
ختطيط وتنظيم وقوانني .ويشمل السلم التعليمي يف السودان:
رياض األطفال :وهي مؤسسات تربوية تعليمية تستقبل األطفال يف سن الثالثة حىت السادسة من العمر لتوفر
هلم الرعاية الشاملة واملتكاملة اليت تضمن هلم النمو املتكامل واملتوازن جسمياً وعقلياً ونفسياً (خياط ،أفنان،
.)11،2432
مرحلة التعليم األساسي :يقصد هبا التعليم السابق للمرحلة الثانوية الذي يهدف إىل الوفاء باحلاجات التعليمية
األساسية وهي :املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات (التقرير الوطين5 ،1112 ،ـ ـ.)6
املرحلة الثانوية :يقصد هبا الباحث املرحلة التعليمية اليت تأيت بعد املرحلة األساسية بفروعها األدبية والعلمية
والصناعية والتجارية.
 -6الدراسات السابقة واإلطار النظري:

2ـ ـ الدراسات السابقة
هناك العديد من الدراسات اليت ترتبط بالدراسة احلالية ارتباطاً مباشراً ودراسات أخرى مرتبطة ارتباطاً غري
مباشر نستعرض منها الدراسات التالية:
دراسة الشعراين ( )1121بعنوان إعداد املعلم يف ضوء التجارب العاملية .هدفت إىل تطوير تدريب املعلم
العريب يف ضوء التجارب األجنبية لتدريب املعلمني ،وقد ركزت الدراسة على بعض املرتكزات األساسية يف
إعداد املعلم يف ضوء التجارب العاملية وهي :االلتزام السياسي من قبل السلطات العليا  توفري التمويل الالزم
بني املركزية والالمركزية يف التعليم – متهني مهنة التعليم ـ االرتقاء مبهنة التعليم ـ اقتصادياً واجتماعياً ـ ـ إعداد

املعلم يف كليات الرتبية واملعاهد العليا ـ  تدريب املعلم قبل اخلدمة وأثناءها.
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كذلك دراسة عبدالعزيز ،أمين ( )1122بعنوان السلم التعليمي احلايل يف السودان من منظور علم نفس
النمو من وجهة نظر االختصاصيني النفسيني بوالية اخلرطوم .هدفت إىل تعرف تناسب السلم التعليمي احلايل
يف السودان من منظور علم نفس النمو من وجهة نظر االختصاصيني النفسيني بوالية اخلرطوم ،واستخدم
الدارس أداة االستبانة ،وتكون جمتمع الدراسة من االختصاصيني النفسيني يف والية اخلرطوم ،ومشلت عينة
الدراسة ( )211اختصاصي نفسي يف الوالية ،وأوصت بإعادة النظر يف السلم التعليمي وفق األسس النفسية
والنمائية يف مرحليت التعليم األساسي والثانوي ،كما أوصت بتقومي السلم التعليمي من نواحي تدريب املعلمني
والبيئة التعليمية ،وأوصت بإشراك االختصاصيني النفسيني خاصة الرتبويني يف كل ما يتعلق بالعملية الرتبوية.
وهدفت دراسة البشري والبدري ( )1122بعنوان السلم التعليمي وتطبيقاته يف السودان إىل تعرف آراء اخلرباء
واملعلمني وأولياء األمور يف تطبيق السلم التعليمي احلايل ،كما هدفت إىل تعرف الطريقة اليت مت هبا تدريب
املعلمني املنفذين للسلم التعليمي احلايل ،واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي ،واملقابلة الشخصية،
وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها :تدين مستوى التحصيل يف ماديت اللغة العربية واللغة اإلجنليزية،
السلم التعليمي احلايل ال يليب حاجات التالميذ وال يراعي الفروق الفردية بينهم ،وتباين مستوى املعلمني من
الناحيتني األكادميية والرتبوية يؤثر سلباً يف العملية الرتبوية التعليمية.
أما دراسة خليل وفوزية ( )1122السلم التعليمي يف السودان نظرة تقوميية ،فقد هدفت إىل إجراء دراسة
تقوميية شاملة لتجربة السلم التعليمي يف السودان ،واستخدمت الدارسة املنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت
أدوات عدة هي :است طالع الرأي العام ،املالحظات واللقاءات ،وتوصلت لعدة نتائج منها وجود قصور يف
التمويل ،ووجود قصور يرتبط بالكفاءة التعليمية ومن مؤشراهتا التسرب والرسوب.
وهدفت دراسة هوميل والعنادي ( )1125بعنوان تطوير نظام إعداد املعلم يف اململكة العربية السعودية يف
ضوء جت ربيت اليابان وفنلندا إىل تطوير نظام إعداد املعلم يف اململكة العربية السعودية يف ضوء جتربيت اليابان
وفنلندا ،واستخدمت الدارستان املنهج الوصفي التحليلي ،ومن أبرز نتائج الدراسة ضعف تركيز برامج إعداد
املعلم على إكساب املهارة البحثية ،وضعف معايري قبول الطالب يف مؤسسات إعداد املعلم باململكة العربية
السعودية ،وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة يف تعرف املزيد من التجارب العاملية يف إعداد املعلم يف أوروبا
وآسيا.
وقدم سالمة ،عبد الفتاح وآخران ( )1126دراسة بعنوان توحيد السلم التعليمي يف الدول العربية هدفت
إىل تقدمي تصور مقرتح لنمط موحد ومرن للسلم التعليمي يف الدول العربية معتمداً على املنهج املقارن لواقع
السلم التعليمي وتفسري مربراته يف الدول العربية وبعض الدول األجنبية واقتصرت الدراسة على مراحل السلم
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التعليمي وسنواته وما يربطها من قضايا مهمة تتصل مبكانة مرحلة ما قبل التعليم املدرسي ،وتنويع التعليم
وتشعيبه ،والتقومي ومعادلة الشهادات ،واالنتقال الطاليب بني الدول العربية.
أوجه الشبه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة:
تتفق الدارسة احلالية مع دراسة الشعراين ( )1121يف تناول بعض خربات الدول العربية واألجنبية يف جمال
تدريب املعلمني ،وبعض املرتكزات األساسية يف إعداد املعلم يف ضوء التجارب العاملية ،وختتلف عنها يف أهنا مل
تشمل السلم التعليمي يف التجارب اليت تناولتها .أما دراسة عبد العزيز ،أمين ( )1122فتتفق مع هذه الدراسة
احلالية يف تناوهلا السلم التعليمي احلايل يف السودان ،ويف التوصية بتقومي السلم التعليمي من نواحي تدريب
املعلمني والبيئة التعليمية ،وختتلف معها يف استخدام أداة االستبانة ،ويف أهنا تتناول السلم التعليمي احلايل يف
السودان من منظور علم نفس النمو .وتتفق دراسة البشري والبدري ( )1122يف تناوهلا السلم التعليمي يف
السودان ،واستخدامها املنهج الوصفي التحليلي ،وتدريب املعلمني ،وختتلف مع الدراسة احلالية يف استخدامها
أداة املقابلة الشخصية ،ويف بعض نتائجها .أما دراسة خليل وفوزية ( )1122فتتفق مع الدراسة احلالية يف
تناوهلا السلم التعليمي ،ومنهج الدراسة ،وختتلف معها يف أهنا دراسة تقوميية ،ويف استخدامها أدوات استطالع
الرأي العام ،املالحظات واللقاءات .وتتفق دراسة هوميل والعنادي ( )1125مع الدراسة احلالية يف تطرقها
لتدريب املعلمني وفق جتارب السعودية واليابان وفنلندا ،وختتلف معها يف عدم التطرق للسلم التعليمي .ودراسة
سالمة ،عبد الفتاح وآخران ( ) 1126تتفق مع هذه الدراسة يف تعرضها للسلم التعليمي للدول العربية ،ويف
استخدامها املنهج املقارن ،وختتلف معها يف عدم تناول خربات الدول األجنبية.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
أفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف اآليت:
 -2معرفة بعض املراجع املهمة واحلصول عليها ساعد يف إثراء الدراسات السابقة واإلطار النظري.
 -1تكوين خلفية جيدة عن مشكلة البحث ،وأهدافها.
 -3تتبع أمناط السلم التعليمي يف الدول العربية وبعض الدول األجنبية.
 4ـ ـ مناقشة نتائج الدراسة احلالية ومقارنتها بنتائج هذه الدراسات.

 -7اإلطار النظري للدراسة:

أهمية السلم التعليمي:
حيدد السلم التعليمي حماور التعليم ومفاصله ووحداته ،فهو حتديد جلوانب العمليات الرتبوية اليت تتصل
بذلك التحديد ،فتقسم التعليم إىل مراحل دراسية جيعل كل مرحلة وحدة قائمة بذاهتا هلا نظامها ومناهجها
وأهدافها ،وحتديد أعمار الدراسة وسن الدخول والتخرج من كل مرحلة دراسية ،وله آثاره االجتماعية
511

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد الثامن عشر  -العدد الرابع 2020 -

واالقتصادية فضالً عن تأثريه يف كم التعليم وكيفيته ،فمدة كل مرحلة دراسية تستلزم إجراءات عدة يف تنظيم
سلم املناهج وحمتواها ،ويف انتقاء املعلمني وإعدادهم ،فالرتبية نظام متكامل تتفاعل عناصره ،والسلم التعليمي
واحد من تلك العناصر يؤثر فيها ويتأثر هبا (رمحة .)53،2922،والسلم التعليمي ميثل رؤية إسرتاتيجية لتنظيم
سنوات الدراسة من أجل حتسني مستوي التعليم وتطويره واالستفادة من ُمعطيات العصر لتلبية مطالب
املجتمع ،وميكننا أن نلخص أمهية السلم التعليمي يف أنه يعمل على تنظيم بناء احملتوى الدراسي للمناهج ،إذ
ُ
يقسم فرتة التعليم النظامي إىل مراحل تعليمية مرتبطة مبا بعدها من مراحل ،وحيدد نواتج التعلم املعرفية
واملهارية والوجدانية املراد إكساهبا للطلبة يف كل مرحلة تعليمية ،وحيدد املواصفات اليت تنطبق على املعلمني
لكل مرحلة دراسية ،ويؤثر يف كم التعليم وكيفيته يف كل مرحلة دراسية.
ومن ضمن اإلبداعات أو التجديدات الرتبوية اليت بدأت تلقي بظالهلا يف اآلونة األخرية مفهوم الشجرة
التعليمية بدالً عن السلم التعليمي وتنطلق الرؤية من تشبيه الرتبية بالشجرة املزدهرة النامية هلا جذع واحد هو
أساس ضخم قوي متماسك واسع القطر ،طويل املدى ينطلق من اجلذور ،وللجذع فروع رئيسة تتفرع منها
فروع وأغصان متعددة متشابكة متفاعلة ،ويف هذه الفروع تكون الثمار الناضجة ،فاجلذع يقصد به التعليم
األساسي الذي يشمل احللقات االبتدائية واملتوسطة والثانوية املتكاملة ،وهنا يتمكن الطالب من النمو الفكري
والوجداين واجلسمي ،ومن اجلذع الواحد تبدأ الفروع يف االنتشار ويقصد هبا التعليم العايل واجلامعي ،وتكون
مهمته تأهيل القوى البشرية رفيعة املستوى لتقوم بالرتشيد والبحث العلمي وإنتاج املعرفة وتطبيقاهتا املباشرة
(حسني  .)92 ،1113،ووفق مفهوم الشجرة التعليمية فكل طالب داخل النظام التعليمي غري جمرب على
دراسة معرفة معينة بل لديه احلرية يف اختيار صنوف املعرفة اليت تتوافق مع ميوله واهتماماته؛ وعلى ذلك فإن
مفهوم الشجرة التعليمية يراعي التنوع بني الطالب يف احلاجات واالهتمامات وامليول ويف أسلوب التعلم الذي
يناسب كل طالب (سالمة.)5 ،1126 ،
حماوالت تعديل السلم التعليمي يف السودان:
عدل السودان السلم التعليمي ثالث مرات منذ االستقالل ،وقد كان التعديل األول عقب االستقالل
مباشرة ،يف حني كان التعديل ا لثاين يف منتصف مثانينيات القرن املاضي يف عهد الرئيس جعفر منريي ،والتعديل
الثالث جاء يف عهد احلكومة احلالية ،وقد عملت وزارة الرتبية احلالية على تعديل السلم التعليمي للمرة الرابعة
بإضافة عام للمرحلة األساسية ليكون تسع سنوات ،إال أن هناك جدالً حول التعديل القادم ،فثمة اجتاه يري
ضرورة األخذ بالنظام القدمي ( ،)4 - 4 - 4واجتاه آخر يدعو إىل إعادة سنة الفراغ يف النظام احلايل ،وتطبيق
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نظام ( ،)3 - 3 - 6الذي كان ُمطبقـا يف السابق ،بينما هناك اجتاه ثالث ،يُدافع عن النظام احلايل (+2
 ،)3ويُطالب باإلبقاء عليه .وفيما يلي حماوالت تعديل السلم التعليمي يف السودان:
مرحلة ما قبل االستقالل:
وضع السري جيمس كري تصوره لسلم تعليمي يف عام  ،2911وقد تصور املرحلة األوىل أربع سنوات،
بدأها بثالث سنوات على اعتبار املقبولني خيتارون من خرجيي اخلالوي القرآنية ،وتصور أربع سنوات للمدرسة
الوسطى ،ويف عام 2939م قدم املسرت ديالوير تقريراً أوصى فيه أن تكون كلية غردون مدرسة ثانوية ،ويف
عام 2944م تقرر فتح مدرستني ثانويتني صغريتني مدة الدراسة فيهما سنتان بعد املرحلة الوسطى ،وكانت
إحدى املدارس جتارية يف أم درمان ،واألخرى زراعية يف الدومي ،وقد ألغيت املدرسة الزراعية ورفعت مدرسة أم
درمان التجارية الصغرى إىل مدرسة ثانوية جتارية .ويف عام 2942م وضع مسرت براون خطة لسلم تعليمي
جديد يكون على أساس املرحلة االبتدائية ست سنوات مث تعقبه مرحلة ثانوية تتكون من ست سنوات أو أربع
سنوات حسب استعدادات التالميذ بعد تعرضهم المتحان ومل ينفذ هذا التصور (وزارة الرتبية والتعليم:
 .)2924ويف عام 2952م استقدمت وزارة الرتبية والتعليم خبرياً من اليونسكو هو مىت عكراوي الذي اقرتح
سلماً تعليمياً يتكون من ست سنوات للمرحلة االبتدائية ،وثالث سنوات للمرحلة الثانوية ،وثالث سنوات
للثا نوي األكادميي ،وأربع سنوات للثانوي غري األكادميي مبا يف ذلك كليات املعلمني ،ومل ينفذ هذا االقرتاح
(وزارة الرتبية والتعليم.)96 - 59 ،2924 ،
مرحلة ما بعد االستقالل:
استعانت وزارة الرتبية والتعليم باخلبري العراقي عبد احلميد كاظم يف عام  2961لتقومي تقرير عكراوي،
وقد رأى كاظم أنه ال ميكن إجراء تعديل على السلم التعليمي إال بإهناء االزدواجية ،وتصفية املدارس الصغرى،
وكان رأيه أن يكون السلم التعليمي ( )4 +2لالبتدائي والثانوي ،ويف عام 2962م يف ضوء تقرير خبري
اليونسكو كاظم أعد وزير املعارف آنذاك زيادة أرباب (رمحه اهلل) سلماً تعليمياً جديداً ( )4 +4 +6ومل جيد
هذا السلم طريقه للتنفيذ .ويف عام  2969م قامت جلنة لتطوير مناهج التعليم ،وتطرقت إىل السلم التعليمي
الرتباطه مبحتوى املناهج وأوصت بسلم تعليمي يتكون من ثالث مراحل :مداها ست سنوات لالبتدائية
ومرحلتان ثانويتان كل منهما ثالث سنوات ،ومل جيد هذا السلم أيضاً طريقه للتنفيذ .ويف  22 -22أكتوبر
 2969انعقد مؤمتر الرتبية القومي الذي دعت له وزارة الرتبية والتعليم بقاعة االمتحانات جبامعة اخلرطوم وأعلن
املؤمتر ما أمساه بالثورة التعليمية وتعديل السلم التعليمي ( )3+3+6لكل من مرحلة االبتدائي والثانوي العام
والثانوي العايل :جاء هذا التغيري يف السلم التعليمي لينسجم مع خمطط اجلامعة العربية ،وكان من أهداف ذلك
التغيري إطالة فرتة املرحلة االبتدائية ليتخرج منها التلميذ وهو أكثر نضجاً وأقوى عوداً ،وقد متيز ذلك التغيري
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حبملة قومية شعبية لبناء الفصول واملدارس عرفت بالعون الذايت ،حتمل املواطنون فيها كل األعباء ،وقد شهدت
تلك الفرتة من بدايتها ارتفاعاً ملحوظاً يف نسب القبول يف التعليم االبتدائي (أبو صاحل2991،ـ ـ ،1111
 .)41ومن مربرات األخذ هبذا السلم التعليمي أنه الـنمط الرتبـوي األكثـر ممارسة يف العامل ،ونـادى بـه ميثـاق
الوحدة الثقافية العربية ،كما أنه يعني على التحكم يف اجتاهات التعليم وهـو أنسـب منط لظروف هذه املرحلة
من تطور السودان وأهدافها (الشايب .)21 ،1113،واستمر العمل هبذا السلم التعليمي حىت قيام مؤمتر
سياسة التعليم 2992م الذي أوصى بتغيري السلم التعليمي إىل ( )3 +2وقد طُبق هذا السلم ومازال ،ولكن
يف اآلونة األخرية ظهرت توصيات جبعل السلم التعليمي ( )3+9وهذا يعين إضافة السنة الناقصة يف السلم
التعليمي احلايل.
السلم التعليمي الحالي في السودان:
ينقسم التعليم العام يف السودان إىل ثالث مراحل هي( :التقرير الوطين)6 ،1112 ،
 2ـ مرحلة التعليم قبل املدرسي لفرتة عامني يلتحق فيها األطفال من الرابعة حىت السادسة" ،ويشمل التعليم قبل
املدرسي (رياض األطفال واخللوة) (يونسيف.)21 ،1124 ،
1ـ مرحلة التعليم األساسي ومتتد إىل مثاين سنوات ،ويبدأ االلتحاق هبا من سن السادسة ،ويشمل التعليم
األساسي مثاين سنوات لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني ( )23-6سنة ،وبعد السنة الدراسية األخرية خيضع
الطالب المتحان يؤهلهم للقبول يف املدرسة الثانوية ،وقد عمل هبذا النظام عام 2991م كجزء من اإلصالح
الشامل يف التعليم ،وقلصت املدة من  21عاماً إىل  22عاماً (يونسيف.)21 ،1124 ،
 1ـ مرحلة ثانوية متعددة اجملاالت ،موحدة الشهادة (أكادميي ،فين ،ديين) ومتتد إىل ثالث سنوات .وتوجد أنواع
أخرى من املدارس واملعاهد احلكومية موازية للسلم التعليمي النظامي الرمسي يف السودان ،وتعمل وفق الضوابط
الرتبوية ال عامة لتحقيق أهدافها ومن هذه املؤسسات :املعاهد الدينية ،واملعاهد احلرفية ،ومعاهد الصناعات
القومية ،ومراكز التدريب املهين.
ويتميز هذا السلم التعليمي بدمج املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة يف مرحلة واحدة مدهتا مثاين سنوات
متصلة ،وبذلك ألغى امتحان الشهادة االبتدائية وأتاح ألعداد كبرية من الطالب مواصلة دراستهم ملدة سنتني
أكثر من ذي قبل ،كما أن سنوات التعليم العام اختصرت من  21عاماً إىل  22عاماً" .ويرى املسؤولون يف
وزارة الرتبية أن هذه الصيغة أقل تكلفة مادياً وتسد حاجات اجملتمعات الزراعية والرعوية من القوى العاملة وحتد
من االرتداد إىل األمية (البشري ،والبدري.)4 ،1122،
إيجابيات وسلبيات السلم التعليمي الحالي في السودان:
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أوال اإليجابيات :الغاية من السلم التعليمي احلايل أن يكون التعليم إلزامياً وللجميع فإطالة املدة لثماين
سنوات جيعل الغاية الكربى أقرب للمنال ،والتعميم يكون بإنشاء عدد كبري من املدارس يف كل قرية أو حي
فتكون املدارس قريبة من منازل الطلبة ،والقرب حيقق أهداف تربوية مهمة منها مشاركة املدرسة مع املنزل يف
الرتبية ،وإتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة يف األنشطة الالصفية لفرتة تطول لثماين سنوات .وبإطالة هذه املرحلة
ودمج املرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف مرحلة واحدة وإلغاء االمتحانات عند هناية املرحلة االبتدائية ،أصبح
االنتقال تلقائياً دون احلاجة لالمتحان وما جيلبه من قلق يف املدرسة واملنزل ،وآثار سلبية يف الطلبة الذين كان
مههم النجاح يف االمتحان واملنافسة على دخول املرحلة املتوسطة ،كذلك إطالة املرحلة األساسية لثماين سنوات
جتعل الطلبة الذين ال يريدون مواصلة تعليمهم يف سن مبكرة خيرجون للحياة حبصيلة معرفية أكرب من ذي قبل،
ومن إجيابيات السلم التعليمي احلايل الثقة املتوافرة يف املعلم على تقومي الطلبة دون احلاجة المتحان خارجي
(خليل .)9 ،1122

ثانيا السلبيات :من أهداف السلم التعليمي احلايل إطالة العمر اإلنتاجي للطلبة بزيادة عام كامل خصماً على
التعليم العام ليصبح أحد عشر عاماً معتمداً على تغطية هذا العام بالتعويض يف أمرين مها:
أـ التخلص من التكرار يف املناهج يف املراحل الثالث يف السلم السابق.

ب ـ ـ اعتمد التعويض على إطالة أيام العام الدراسي الفعلية على أال تقل عن  121أيام وهذا ما دحضه الواقع
الفعلي ،وقد أشارت الدراسات إىل أن األيام اليت خطط هلا مل يتحقق ما خطط هلا وال قريب منها يف أي والية
أو مدرسة بل أظهرت الدراسات أن متوسط أيام الدراسة ال يزيد على 291يوماً وهذا يبني نقص الربع مما
خطط له.
ج ـ ـ كان االعرتاض منصباً على أن إطالة السلم التعليمي لثماين سنوات ووجود طالب يف أعمار خمتلفة يف
مبىن واحد جيمع أطفال بأفكار ومنو فسيولوجي خمتلف ما قد ينجم جراءه بعض املشاكل.
د ـ ـ اعتمد املنهج احلايل على املناشط وأفرد هلا  %15من الزمن الدراسي ،وهذه املناشط جزء من املنهج
ويعتمد عليها يف حتقيق أهداف وغايات التعلم ،وهذه املناشط حتتاج ملقومات يف البيئة املدرسية أو يف إعداد
املعلم وتدريبه ،أو يف العدد املناسب من الطالب يف الفصل الواحد ،وهذا كله مل يتوافر.
هـ ـ ومن سلبيات السلم احلايل أنه مل يستطع القضاء على اهلدر الرتبوي الذي يتمثل يف الرسوب والتسرب
واإلعادة ولكنه حد منه ،واهلدر الرتبوي إهدار لنوعية التعليم كما أنه حيد من فرتة اإللزام يف مراحل تالية مع
عدم تكافؤ الفرص التعليمية (خليل .)2 ،1122
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و -السودان هو الدولة الوحيدة يف العامل العريب والغريب اليت تطبق نظام السلم التعليمي ( )3-2باستثناء
إجنلرتا ،واملتفق عليه عربياً وعاملياً أن السلم التعليمي مدته  21عاماً (البشري ،والبدري .)2-9 ،1122
ز -إلغاء املرحلة املتوسطة وحتويل معظم مقرراهتا إىل التعليم األساسي أدى إىل ازدحام السلم التعليمي وإرهاق
ذهن الطالب باملعلومات واحلقائق اليت ال تتناسب مع املستوى واإلعداد العقلي له.
ح -دمج املرحلة املتوسطة مع االبتدائية جعل الطالب يف عمر املراهقة ( )25-21يدرسون مع الطالب
الصغار ()21-6؛ ما تسبب يف كثري من املشكالت األخالقية واالجتماعية واإلدارية للمؤسسات التعليمية
وألولياء األمور.
ط -تدريب املعلمني يف النظام القدمي ( )3+3+6كان واضحاً وفاعالً ،فكليات الرتبية كانت تضع برناجماً
لتدريب معلمي املرحلة الثانوية قبل اخلدمة ،وبرنامج تدريب معلمي املرحلة الثانوية خيتلف عن برنامج تعليم
املرحلة املتوسطة ،والربنامج املعد لتدريب معلمي املرحلة األساس.
السلم التعليمي في الدول العربية:

تصنف املؤسسات التعليمية يف األردن من حيث مراحلها إىل مرحلة رياض األطفال ومدهتا سنتان على
األكثر ،وتعد مرحلة رياض األطفال يف األردن مرحلة غري إلزامية ،ومدهتا سنتان هتدف إىل توفري منا مناسب
يهيئ للطفل تربية متوازنة تشمل مجيع جوانب شخصيته اجلسمية والعقلية والروحية والوجدانية ،وتساعده على
تكوين العادات الصحية السليمة ،وتنمية عالقاته االجتماعية ،وتعزز لديه االجتاهات اإلجيابية وحب احلياة
املدرسية"(القطاطشة 1123،ـ .)21 ،1124ومرحلة التعليم األساسي يف األردن مدهتا عشر سنوات ،ومرحلة
التعليم الثانوي مدهتا سنتان" ،والتعليم الثانوي تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراهتم وميوهلم ويقوم على تقدمي
خربات ثقافية وعلمية ومهنية متخصصة تليب حاجات اجملتمع األردين القائمة أو املنتظرة مبستوى يساعد
الطالب على مواصلة التعليم العايل أو االلتحاق مبجاالت العمل ،وحتدد شروط القبول يف التعليم الثانوي
مبوجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على األسس اليت يقررها اجمللس (القطاطشة 1123،ـ .)24 ،1124
ويف فلسطني يقسم التعليم املدرسي إىل قسمني مها مرحلة التعليم األساسي (اإللزامي) ومرحلة التعليم
الثانوي (االنطالق) .وتشمل مرحلة التعليم األساسي الصفوف من ( )١١-١وتقسم هذه املرحلة إىل قسمني:
املرحلة األساسية الدنيا (التهيئة) وتشمل الصفوف من األول إىل الرابع ،واملرحلة األساسية العليا (التمكني) من
اخلامس إىل العاشر .أما مرحلة التعليم الثانوي فتتكون من التعليم األكادميي وتشمل الصفني احلادي عشر
والثاين عشر ،وميكن للطالب التفرع حسب رغبته ومعدله يف الصف العاشر إىل الفرع العلمي أو األديب أو
املهين ،وبعد إهناء اثنيت عشرة سنة دراسية يتقدم الطلبة المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة .أما التعليم قبل
املدرسي فيستمر سنتني وهو اختياري ،يعود لرغبة األهل ،ويلتحق هبذه املرحلة األطفال من الفئة العمرية (-٤
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 )٥سنوات ،وتشرف وزارة الرتبية والتعليم على هذا النوع من التعليم إشرافاً غري مباشر ،ولكن املسؤولية الفعلية
تقع على عاتق املؤسسات احمللية ،واألهلية ،والدولية يف تقدمي اخلدمات هلذا القطاع .عفونة (-169 ،1124
.)191
أما يف سوريا فيوزع أطفال الرياض عـلى الريـاض الرسـمية التابعة لوزارة الرتبية ،والرياض التابعة للقطاع
اخلاص ،والرياض التابعـة لنقابـة املعلمني والتابعة لالحتاد النسائي .ومثة وزارات أخرى فيهـا بعـض الريـاض إال أن
القطاع اخلاص ما يزال هو املسيطر ،ولكن وزارة الرتبية عملت يف السنوات األخرية على افتتاح عشرات الرياض
سعيا منها إىل زيادة عدد األطفال املنتسبني إليها .السيد ( )932 ،1122وفيما خيص التعلـيم األساسي فقد
تـم دمـج املرحلتني االبتدائية واإلعدادية يف مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم األساسي ،وهي مرحلة إلزاميـة
وجمانية متتد مـن الصف األول حىت الصف التاسع ،وتعلّم فيها أساسيات املعرفة ومفاتيحهـا بغيـة إكساب
املتعلمني اخلربات واالجتاهات واملواقف املالئمة للحيـاة والتفاعـل مـع اجملتمع بصورة إجيابية وفعالة( .املرجع
نفسه )931 ،والتعليم الثانوي مدته ثالث سنوات.
ويف لبنان ثالث مراحل تعليمية؛ املرحلة األساسية تشمل تسع السنوات األوىل من الدراسة فيما يعرف
بالسنوات االبتدائية واملتوسطة وهي سنوات إلزامية جلميع اللبنانيني ،وينال الطالب يف هنايتها "الشهادة
املتوسطة الرمسية ،أما املرحلة الثانوية فهي ثالث سنوات بعد املرحلة األساسية ،ويف السنة الثانية الثانوية ينقسم
الطالب بني املسار العلمي أو املسار األديب ،ويف السنة الثالثة خيتار الطالب أحد املسارات األربعة التالية:
اآلداب واإلنسانيات ،العلوم العامة ،علوم احلياة واالقتصاد واالجتماع" .ولبنان تطبق سلماً غريباً ()3-4-5
(البشري ،والبدري.)5 ،1122،
أما يف اجلمهورية التونسية فمرحلة رياض األطفال تبدأ بدخول الطفل سن ثالث سنوات وتنتهي ببلوغه
السادسة من عمره ،وهي ليست إجبارية ،ومرحلة التعليم االبتدائي تبدأ من عمر ست سنوات إىل اثنيت عشرة
سنة ،وهتدف هذه املرحلة إىل تعليم مهارات احملادثة والقراءة والكتابة كما تسعى هذه املرحلة إىل تطوير
مهارات التفكري ،ومرحلة التعليم الثانوي تشمل الفئة العمرية اليت تلتحق بالدراسة يف املرحلة الثانوية من (-24
 )22عاماً من الذين أكملوا الدراسة يف املرحلة االبتدائية ونالوا شهادة التعليم األساسي ،وتكون الدراسة يف
السنة األوىل عامة مث بعدها يذهب الطالب حسب التخصصات ملدة ثالث سنوات (العمري-5 ،2435 ،
.)21
ويف ليبيا متتد مرحلة التعليم األساسي تسع سنوات ،وتشمل املرحلة االبتدائية واإلعدادية ،وهي مرحلة
إلزامية تقدم جماناً لكل مواطن ،ويستوعب فيها الطالب من عمر ( )25 -6سنة ،ومتثل مرحلة التعليم
األساسي أمهية كربى للمجتمع اللييب وذلك الرتباطها بتحديد التخصص املهين أو االختيار املهين ،والطالب
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بعد إكماله التعليم األساسي ودخوله التعليم الثانوي خيتار الثانوية التخصصية اليت حتدد مهنته يف املستقبل،
وتتكون مرحلة الدراسة الثانوية يف ليبيا من ست ثانويات هي :العلوم األساسية (شعبتان) ،العلوم اهلندسية (4
شعب) ،علوم احلياة (شعبتان) ،العلوم االجتماعية ( 4شعب) ،العلوم االقتصادية (3شعب) ،والفنون واإلعالم
(شعبتان) (الناكوع.)931 ،1123 ،
يف قطر التعليم العام يشتمل بشكل أساسي على املرحلة االبتدائية ،املرحلة اإلعدادية ،واملرحلة املتوسطة،
ورياض األطفال ليست إلزامية .املرحلة االبتدائية مدهتا ست سنوات ،يقبل فيها الطلبة الذين أكملوا ست
سنوات من العمر ،وتعد املرحلة االبتدائية األساس الذي تبىن عليه املراحل التعليمية األخرى ،واملرحلة اإلعدادية
مدهتا ثالث سنوات ويقبل فيها الطلبة الذين أكملوا املرحلة االبتدائية ،أما املرحلة الثانوية فمدهتا أيضاً ثالث
سنوات ،ومتثل هذه املرحلة أمهية كربى؛ فهي اجلسر املؤدي إىل اجلامعات واملعاهد ،باإلضافة إىل أهنا وسيلة
فاعلة إلعداد العمال املهرة يف خمتلف اجملاالت احلياتية .رافدة ( .)425 -415 ،1129وقد وفرت الدولة
مسارات متعددة يف املرحلة الثانوية تتناسب وقدرة كل طالب ورغبته يف مواصلة التعليم ما بعد الثانوي سواء
أ كانت رغبة الطالب وقراره بعد التعليم املدرسي أن يلتحق بالدراسة النظامية العليا أم االلتحاق بالعمل
الوظيفي ،فمن الضروري أن تكون فرص التعليم متاحة هلم باستمرار؛ لذلك وفرت الدولة خيارات إضافية
أكادميية ومهنية وأخرى لتنمية املهارات احلياتية ،وهي مسارات مرنة تفتح اجملاالت أمام الطلبة وهي موائمة
ملتطلبات اجلامعة .وزارة التعليم والتعليم العايل ()24 ،1126
ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة يتكون السلم التعليمي من املراحل التالية :مرحلة رياض األطفال ،واملرحلة
التأسيسية ،وتسمى املستوى االبتدائي أو احللقة األوىل ،واملرحلة املتوسطة أو احللقة الثانية ،واملرحلة الثانوية اليت
تسمى احللقة الثالثة .األمحدي ( )454 ،1122مرحلة رياض األطفال يف اإلمارات غري إلزامية ،وقد
اُعتمدت إسرتاتيجية اختيار حمتوى منهج رياض األطفال على بنائه يف صورة وحدات تدور حول موضوعات
تراعي منو الطفل وحاجاته وحاجات جمتمعه ،حيث أُعدت ست عشرة وحدة لكل مستوى (األول روضة،
والثاين روضة) ،روعي يف اختيارها وتنظيمها وبنائها األسس املنطقية والرتبوية .املال ( )12 ،1121واملرحلة
املتوسطة من عمر ( 21-24سنة) وفيها يكمل الطلبة الصفوف الدراسية من السادس حىت التاسع ،وهتدف
املرحلة إىل رعاية الطلبة وتأهيلهم للمستقبل ،ومساعدهتم على تنمية الشعور بالوالء للمجتمع .األمحدي
( .)455 ،1122وتشمل املرحلة الثانوية احللقة الثالثة (من  29 -25سنة) الصفوف الدراسية من العاشر
حىت الثاين عشر ،ويتهيأ الطلبة يف هذه املرحلة العلمية لبداية حياهتم العملية ،وأما طالب الصفني العاشر
واحلادي عشر فيكون هلم حرية االلتحاق بأحد املسارين :العلمي أو األديب .العجالن ()92 ،1129
511

السلم التعليمي في السودان في ضوء تجارب الدول العربية وبعض الدول األجنبية ......................د .الحاج محمد

أما يف السعودية فتعرف السياسة التعليمية مرحلة قبل االبتدائي (دور احلضانة ورياض األطفال) بأهنا:
مرحلة أولية من مراحل الرتبية والتعليم ،تتميز بالرفق يف معاملة الطفولة وتوجيهها ،وهتيئ الطفل الستقبال أدوار
احلياة التالية على أساس صحيح من خالل التنشئة الصاحلة املبكرة .وبالتايل ال يشرتط التحاق الطفل هبا ليقبل
باملرحلة االبتدائية ،وإن كانت مرحلة مهمة وضرورية ولكنها غري إلزامية .حكيم ( .)12 ،1121وختتلف مدة
الدراسة برياض األطفال على وجه التحديد من روضة ألخرى يف اململكة ويرجع ذلك الختالف اإلشراف
والتبعية اإلدارية هلذه الروضات؛ مـا أدى إىل عدم توحيد سياسة وإجراءات القبول ،وعلية خيتلف سن القبول
ومـدة الدراسة من روضة ألخرى ،فهناك روضات تقبل من سن الثالثة من عمر الطفل وهنـاك روضات تقبل
األطفال عند بلوغهم سن الرابعة من العمر( .فرج (٥٥ ،٠١١١ ،أما املرحلة املتوسطة فهي احللقة الوسطى من
حلقات التعليم العام ،يلتحق هبا الطالب بعد اجتياز املرحلة االبتدائية ،ومدة الدراسة هبا  ٥سنوات دراسية،
يلتحق الطالب بعدها باملرحلة الثانوية .حكيم ( .)96 ،1121هتدف مرحلة األساس يف اململكة العربية
السعودية إىل تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفس الطفل ورعايته برتبية إسالمية متكاملة ،وتدريبه على
إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل ،وتنمية املهارات األساسية املختلفة ،وتزويده بالقدر املناسب
من املعلومات يف خمتلف املوضوعات ،وتعريفه بنعم اهلل عليه يف نفسه ،ويف بيئته االجتماعية واجلغرافية ،وتربية
ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه ،وتنمية وعيه ليدرك ما عليه من
واجبات وماله من حقوق ، ،وغرس حب وطنه واإلخالص لوالة أمره ،وتوليد الرغبة لديه يف االزدياد من العلم
النافع والعمل الصاحل ،وتدريبه على االستفادة من أوقات فراغه ،وإعداده ملا يلي هذه املرحلة من مراحل حياته.
السبيعي ( )521 ،1129ومدة الدراسة باملرحلة االبتدائية ست سنوات دراسية( .املرجع نفسه.)512 ،
وتلي هذه املرحلة الثانوية أو الثانوية العليا ،ومتتد الدراسة هبا ثالث سنوات .العجالن ()21 ،1129
ويف سلطنة عمان يتكون التعليم األساسي من حلقتني :احللقة األوىل من الصف األول إىل الرابع؛ واحللقة
الثانية من الصف اخلامس إىل العاشر .ويدعم املتعلمون إلكمال التدريب والتعليم العايل حسب اهتماماهتم
وكفاءاهتم واجتاهاهتم الشخصية ملواجهة التحديات احلالية واملستقبلية يف سياق التنمية االجتماعية الشاملة .
ويؤكد ذلك أن النظام التعليمي يف سلطنة عمان منذ مرحلة مبكرة يعزز تكوين العقلية الريادية من خالل ربط
النظرية بالتط بيق وتزويد املتعلمني مبهارات االتصال والتعلم الذايت والتفكري الناقد .كما جيهزهم بالقيم
واألخالقيات املهنية والوظيفية ويشجع املرونة وقابلية التغيري ،أما التعليم ما بعد األساسي فيضم الصفني
احلادي عشر والثاين عشر أو ما يسمى باملرحلة الثانوية يف بعض الدول .ويف هذه املرحلة يتم إعداد الطلبة
ملستقبلهم التعليمي والعملي مثل التعليم املهين ،أو التقين /التطبيقي ،أو اجلامعي ،أو الوظيفة حسب قدراهتم
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واجتاهاهتم املهنية .كما يركز على تنمية السلوك اإلجيايب حنو العمل ،واجملتمع ،والبيئة .ويدعم التعليم ما بعد
األساسي االعتماد على الذات يف التعلم ويزود الطلبة باملهارات احلياتية .الغساين ()94-1121،93
ويف اليمن يقبل األطفال على مرحلة احلضانة ورياض األطفال من سن الثالثة حىت سن السادسة من
العمر .وهتدف رياض األطفال إىل تعويد الطفل حب العلم ،وهتيئته للمراحل التالية من التعليم ،وغرس القيم
السامية والعادات احلسنة واإلجيابية فيه ،وتربيته تربية سليمة من الناحية الصحية ،وبناء شخصيته وتنمية قدراته
العقلية والوجدانية .املركز الوطين للمعلومات ( .)3 :1115والتعليم األساسي يف اليمن له أمهية خاصة
ومتميزة من مراحـل وأنواع التعليم الالحقة باعتباره األساسي جلميع األطفال ،وهو إلزامي ملن بلغ عمر ٦
سنوات .وحتدد مدة التعليم األساسي مبدة ال تقل عن  ٦سنوات وميكن أن تصل إىل  ١١سنة ،ويهدف
التعليم األساسي إىل إكساب التالميذ املقومات األساسية اليت تعدهم للمواطنة السلمية ،وتزويدهم باملهارات
العملية والتكنولوجية ،وتنمية شخصيهم وتطبيعها بسمات ومواصـفات مميـزة وأساسية ،وإكساهبم اخلربات
واحلصول على املعرفة عن طريق التدريب على استخدام ما يكتسبه من هذه املعارف واخلربات يف مواجهة ما
يقابله من مسائل فردية أو أمور مجاعية( .املرجع نفسه)2،
ويعد التعليم الثانوي (١١-١٥سنة) مرحلة تعليم وسيط بني التعلـيم األساسـي والتعلـيم اجلامعي ،وحلقة
تعليمية مهمة تعتمد عليها تنظيم املخرجات التعليمية وتوزيعهـا حنـو تفرعات التعليم العام (علمي ،أديب،
جتاري) .ويهدف التعليم الثانوي إىل إكساب الطالب فهم العقيدة اإلسالمية وإحكامها وقيمتها والتعامل
والسلوك مبوجبها ،والتزود بقـدر كاف من املعلومات عن الثقافة واحلضارة العربية واإلسالمية ،وإجادة اللغة
العربية كتابةً ونطقاً واستخدامها يف توسيع ثقافته األدبيـة والعلميـة ،والتعبري عن األفكار بوضوح ،والوعي بقضايا
الشعب والوطن اليمين واألمة العربية واإلسالمية وضرورة العمـل من أجل التقدم السياسي واالجتماعي
واالقتصادي والثقايف يف الوطن اليمين وأداء الواجبات والتمسك باحلقوق والدفاع عن حقوق اآلخرين والعمل
بـروح الفريـق الواحد ،وإكساب الطالب املهارات العقلية واليدوية األساسية للمهن الفنية احلديثة واستقصاء
مصادر املعلومات ومعرفة عمليات مجعها( .املرجع نفسه)25 ،
ويف مصر تشمل مرحلة التعليم األساسي (االبتدائي واإلعدادي ست سنوات للمرحلة االبتدائية وثالث
سنوات للمرحلة اإلعدادية) وهو حق من حقوق األطفال املصريني ابتداءً من السادسة من العمر ،وبعد السنة
التاسعة ،يتجه الطالب إىل أحد املسارين التاليني :املدارس الثانوية العامة ،أو املدارس الثانوية الفنية ،وتبدأ هذه
املرحلة املكونة من ثالث سنوات ابتداءً من السنة الدراسية العاشرة ،وهتدف إىل إعداد الطالب للعمل بعد
مواصلة التعليم  .ويلتحق خرجيو هذا املسار عادة باملعاهد العليا وتستند بصفة رئيسية إىل نتائج امتحان إمتام
الدراسة الثانوية (الثانوية العامة) .أما التعليم الثانوي الفين (الصناعي ،والزراعي ،والتجاري ،وغري ذلك) :فله
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مساران يقدم املسار األول تعليما فنياً يف مدارس ثانوية فنية مدة الدراسة فيها ثالث سنوات ،ويقدم املسار
الثاين تعليماً فنياً متقدماً من خالل منوذج متكامل متتد الدراسة فيه مخس سنوات ،وتكون السنوات الثالث
األوىل مماثلة ملا يقابلها يف النوع األول ،أما السنتان اإلضافيتان فتعدان اخلرجيني للعمل كفنيني متقدمني ،وميكن
خلرجيي املسارين االلتحاق بالتعليم العايل ،ويتوقف ذلك على نتائجهم يف االمتحان النهائي (باربارا،1121 ،
.)61-62
ويف اجلزائر مدة التعليم العام ( 23عاماً)؛ ألن علماء الرتبية يف اجلزائر يريدون إبقاء الطالب فرتة أطول يف
مرحلة التعليم العام ،فالسلم التعليمي ()3 -4 -6؛ وهذا يعين أن عدد السنني يف التعليم العام باجلزائر
تساوي اثين عشر عاماً (البشري ،،والبدري) ،ويف مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يعد الطلبة لاللتحاق
باجلامعة بعد احلصول على شهادة البكالوريا ،ويتضمن هذا التعليم ثالث جمموعات من الشعب ،جمموعة
الشعب األدبية ،وجمموعة الشعب العلمية ،وجمموعة الشعب التكنولوجية ،والتعليم الثانوي التأهيلي يوجه
للتالميذ الذين تظهر لديهم استعدادات وميول ملهنة معينة ،ويضم هذا النمط جمموعة من الشعب املوجهة
للقطاع الصناعي واألشغال العمومية ،وجمموعة الشعب املوجهة للخدمات (هياق .)1122 /1121،والتعليم
الصناعي التجاري ومدته مخس سنوات (وزارة الرتبية اجلزائرية.)14-13 ،1114،
أما السلم التعليمي يف مجهورية جيبويت فيمثل التعليم ما قبل املدرسي املرحلة األوىل من التعليم األساسي
ومدهتا سنتان ،وهي مبثابة مرحلة متهيدية للتعليم االبتدائي ،ومرحلة التعليم االبتدائي هي املرحلة الثانية من
التعليم األساسي ومدته  5سنوات ،ومرحلة التعليم املتوسط ومدهتا أربع سنوات ،ومرحلة التعليم الثانوي
ومدهتا ثالث سنوات ،ويشمل التعليم الثانوي برناجمني :التعليم الثانوي الفين والتعليم املهين (املؤمتر العاشر
للوزراء الرتبية والتعليم يف الوطن العريب.)12 ،1126 ،
جدول ( )1يوضح السلم التعليمي في الدول العربية

البلد

عدد سنوات التعليم

مجموع سنوات التعليم

ابتدائي

متوسط

ثانوي

األردن

21

-

1

21

فلسطني

21

1

21

سوريا

6

3

21

3
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لبنان

5

4

3

21

تونس

9

-

4

23

ليبيا

6

3

4

23

مصر

9

-

3

21

اجلزائر

6

4

3

23

الكويت

4

4

4

21

السعودية

6

3

3

21

قطر

6

3

3

21

البحرين

6

3

3

21

عمان

6

3

3

21

األمارات

6

3

3

21

جيبويت

5

4

3

23

السودان

2

-

3

22

اليمن

6

3

3

21

ومما سبق يف اجلدول رقم ( )2يتضح أن السلم التعليمي يف الدول العربية خيتلف من دولة ألخرى إذ
يأخذ السلم التعليمي عدة تشكيالت (5( )1 -21( ،)3 -9( ،)6- 3 -6( ،)4-4-4ـ ـ 4ـ ـ،)3
ويرجع االختالف إىل تغري الفلسفة الرتبوية اليت ختتلف من دولة ألخرى ،ورمبا يرجع إىل اختالف السياق
الثقايف لكل دولة .فهو يف األردن ويف فلسطني ( )1-21ويف سوريا ( ،)3-3 -6ويف لبنان (،)3-4-5
ويف تونس ( ،)4-9ويف ليبيا ( )4-3-6ويف مصر ( ،)3-9ويف اجلزائر ( ،)3-4-6ويف السعودية
واليمن وقطر وعمان والبحرين واإلمارات ( ،)3-3-6ويف الكويت ( ،)4-4-4ويف جيبويت (-4 -5
 ،)3والسودان هو البلد الوحيد الذي يطبق نظام (.)3-2
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السلم التعليمي في بعض الدول األجنبية:
يف السويد أصبحت مسؤولية تعليم الطفولة املبكرة منذ عام 2996م تشمل األطفال الذين ترتاوح
أعمارهم من ( 2ـ ـ ـ  6سنوات) ،ونقلوا من وزارة الشؤون االجتماعية إىل وزارة التعليم والبحث العلمي؛ ودجمت
مرحلة ما قبل املدرسة يف نظام التعليم الوطين الرمسي وأصبحت اخلطوة األوىل يف عملية التعلم مدى احلياة.
)Maelis (2015,20
ويبدأ التعليم اإللزامي بعد املرحلة التمهيدية (رياض األطفال) ويستمر تسع سنوات ،تتكون من ثالثة
أجزاء (اجلزء األول تسع سنوات من املدرسة األساسية اإللزامية ،واجلزء الثاين يغطي ثالث سنوات من املدرسة
الثانوية ،واجلزء الثالث يشمل التعليم العايل التعليم يف اجلامعات أو الكليات اجلامعية)(Carlos, 2019,5
ويف فلندا التعليم اإللزامي متثله املدرسة الشاملة ومدته تسع سنوات تبدأ من سن السابعة حىت سن
اخلامسة عشرة سنة ،وهو تعليم إجباري وجماين ،تقدم املدرسة التعليم واخلدمات الرتبوية من رعاية اجتماعية
وصحية ووجبات غذائية وكتب دراسية ومواصالت لنقل الطالب إىل أماكن إقامتهم ،ورحالت مدرسية،
وتنقسم املرحلة الشاملة إىل مرحلتني :املرحلة األوىل تضم ست السنوات األوىل( 2ـ ـ )6وتسمى املرحلة الدنيا،
والثانية تضم الثالث التالية ( )9-9وتسمى املرحلة العليا وهي تعادل املدرسة الثانوية يف بعض الدول ،وتوفر
املدرسة الشاملة أحيانا تعليم ما قبل املدرسة لألطفال يف سن السادسة ،وتشري اإلحصاءات إىل أن التعليم
اإللزامي يستوعب9و %99من األطفال امللزمني ،ويتضمن العام الدراسي 291يوماً .وتوجد مدارس شاملة
لذوي االحتياجات اخلاصة (عبد النيب.)99 ،1112 ،
ويعد حصول املعلم على درجة املاجستري من املتطلبات الرئيسة يف بداية عمله باملدرسة الفنلندية ،واملنهج
القومي يقدم خطوطاً إرشادية من أجل ضمان تعليم جيد ورفاهية اجتماعية عالية املستوى ،ويقوم تطوير
التعليم الفنلندي يف كافة مراحله على أسس التفاعل والشراكة بني خمتلف مستويات اإلدارة يف املدارس
وقطاعات اجملتمع )بكر .)14-1123،12،ويتكون التعليم الثانوي من تعليم عام وآخر مهين متثله املدرسة
الثانوية العليا ،ويلتحق به أكثر من  %91من خرجيي املدرسة الشاملة ،ومدة الدراسة ثالث سنوات ،وتقدم
املدرسة خدمات التغذية واإلقامة واملواصالت جماناً ،ويدرس الطالب مقررات تشمل اللغة القومية ،اللغة
اإلجنليزية ،ولغة أجنبية ثانية (األملانية أو الروسية أو الفرنسية) (عبد النيب.)211 -92 ،1112،
أما يف إجنلرتا فيتكون السلم التعليمي من املرحلة االبتدائية اليت مدهتا (6سنوات) ويلتحق هبا التلميذ من
سن ( 5سنوات) ،مث يلتحق باملدرسة املتوسطة (5سنوات) ،جيلس الطالب بعدها المتحان الشهادة أو يدرس
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الطالب سنة دراسية متقدمة الختبار الثانوية ،والتعليم يف إجنلرتا إلزامي حىت هناية املرحلة الثانوية (البشري،
والبدري.)9-6 ،1122،
ويف فرنسا تبدأ مرحلة التعليم قبل املدرسي من سن  ٥أعوام (وأحياناً من عامني) إىل سن  ٦أعوام ،ويكون
التحاق الطفل مبرحلة احلضانة اختيارياً وجمانياً ،وتنقسم مرحلة احلضانة إىل  ٥مستويات :متهيدي وأوىل وثانية
حضانة ،وهى املرحلة اليت يتلقى الطفل فيها أوىل معارفه اليت تدعم جناحه الدراسي (TiBiNr,2006 ,8
) ،والتعليم قبل املدرسي يقدم جماناً جلميع األطفال من ( 1ـ ـ ـ  )6سنوات كجزء من النظام العادي ،ومن
أهداف التعليم يف هذه املرحلة دعم تنمية األطفال اجتماعياً ،ونظام التعليم جلميع األطفال بني ( 3ـ ـ ـ )6
سنوات يعزز االرتباط الوظيفي بني مرحلة ما قبل املدرسة والتعليم االبتدائي ،أما املرحلة االبتدائية فيلتحق هبا
الطالب من سن السادسة وحىت سن احلادية عشرة؛ أي الدراسة هبا مخس سنوات ،واملرحلة الثانوية الدنيا
يلتحق هبا الطالب من سن احلادية عشرة وحىت اخلامسة عشرة مدة أربع سنوات ،واملرحلة الثانوية العليا يلتحق
هبا الطالب من (25ـ ـ ـ  )22مدة ثالث سنوات ،وتنقسم املرحلة الثانوية العليا إىل ثانوي عام ،وتكنولوجي
وفين (سالمة ،وآخرون.)51 ،1126،
ويف أملانيا املرحلة االبتدائية مدهتا أربعة أعوام تليها املرحلة الثانوية وهي على مستويني ،األول ست سنوات
والثاين ثالث سنوات ،بعد االنتهاء من املستوى الثانوي األول يتوجه الطالب إىل ثالث مسارات :مدرسة
مهنية عليا ،ومدرسة فنية عليا ،ومدة الدراسة هبما عامان ،املسار الثالث املدرسة األكادميية الفنية ومدة الدراسة
فيها مخس سنوات ،ومن أهم مسات نظام التعليم يف أملانيا وجود مدارس موحدة أو شاملة مدة الدراسة فيها
مثاين سنوات جتعل الدارس مؤهال علميا وفنياً (عز العرب.)439 ،2996 ،
ويف الصني عادة يلتحق الطالب مبرحلة ما قبل املدرسة يف سن الثانية أو الثالثة ،وتنتهي مرحلة ما قبل
املدرسة يف سن السادسة ،والتعليم ليس إلزامياً يف هذه املرحلة .(EDUCATION IN CHINA
) ,2016,9ويكمل الطالب يف الصني تسع سنوات يف التعليم اإللزامي ،ومعظم الطالب يقضون ست
سنوات يف التعليم االبتدائي ،ويف واليات الصني يستمر التعليم االبتدائي مدة مخس سنوات ،يبدأ التعليم
االبتدائي يف سن السادسة بالنسبة ملعظم األطفال ،ويلي ذلك ثالث إىل أربع سنوات من التعليم الثانوي،
ويستمر التعليم الثانوي العايل ثالث سنوات ،وهناك مخسة أنواع من املدارس الثانوية العليا :الثانوية العامة
العليا ،التقنية أو الثانوية املتخصصة ،والثانوية للكبار واملهنية واحلرف اليدوية" .وقد بذلت الصني جهوداً كبرية
لتوسيع نطاق املشاركة يف املدارس املهنية الثانوية يف السنوات األخرية من أجل تلبية طلبات االقتصاد السريع
والقوى العاملة يف البالد ،ويف عام  1124شكلت املدارس املهنية الثانوية  11يف املائة من جمموع املدارس
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الثانوية ،والتعليم الثانوي ليس جزءاً من التعليم اإللزامي (EDUCATION IN CHINA:
).2016, 11
ويف الواليات املتحدة تطبق معظم الواليات السلم التعليمي من ( )21 -2االبتدائي  6سنوات ،واملرحلة
املتوسطة ( 3سنوات) ،واملرحلة الثانوية ( 3سنوات) يف نظام متصل ( )21عاماً ،ويدخل التلميذ مرحلة
األساس وعمره مخس سنوات ويتخرج من التعليم العام وعمره (29سنة) ،والتعليم يف الواليات املتحدة إلزامي،
وويل األمر الذي ال يدخل ابنه املدرسة يف سن مخس سنوات يعاقب قانونياً (البشري ،والبدري .)6 ،1122
ويف سنغافورة تشرف وزارة الرتبية على رياض األطفال ،ويلحـق هبـا األطفال من سن ( )5 – 3من العمر،
وتتم إدارة رياض األطفال عامة من قبـل مجاعـات خمتلفـة تشمل مؤسسات اجملتمع ،واهليئات الدينية،
واملنظمات االجتماعية كجزء من خدماهتا للمجتمع .وهتدف هذه املرحلة إىل تغذية الطفل بسلوكيات التعليم،
وإكسـابه بعـض املهـارات األساسـية اليت تعد لبنة للمراحل اليت تليها .اجلبري ،والفائز ()159-319 ،1125
أما املرحلة االبتدائية فمدة الدراسة فيها أربع سنوات تبدأ من الصف األول إىل الصف الرابع االبتدائي ،ويتم
الرتكيـز يف هذه املرحلة على تدريس اللغة اإلجنليزية وإحدى اللغات األم والرياضيات ،وعند هناية هـذه املرحلـة
يتم تقييم اختبار األطفال يف تلك املواد لتحديد الشعبة املناسبة لاللتحـاق هبـا يف املرحلـة التاليـة مـن التعليم
االبتدائي .ويف هذه املرحلة يزود الطالب باملهارات األساسية ويبدأ يف دراسة مادة العلـوم منـذ الصـف الثالـث
االبتدائي ،كما يشارك الطالب يف أداء األنشطة املرافقة للمنهج .فرج ( .)339-335 ،1121والتعليم
الثانوي يف سنغافورة هو املرحلة اليت تلي املرحلة االبتدائية ،وفيها يلتحق الطالب بالربنامج األكادميي الذي
يناسب قدراته ومهاراته وميوله ،وتنقسم برامج هذه املرحلة إىل أربعة أقسام ،وترتبط مدة الدراسـة بنـوع
الربنـامج ،إذ متتد ما بني (4ـ ـ ـ ) 5سنوات وفق نوع الربنامج الذي يلتحق به الطالب ،ويعتمد قبول الطالـب يف
املدارس الثانوية على أدائه يف امتحان إمتام التعليم االبتدائي ،ويتم توزيـع الطلبـة عـلى أربعـة بـرامج أكادميية كل
حسب قدراته واهتماماته التعليميـة ،ويركـز كـل جانـب مـن هـذه الـربامج عـلى منـاهج خمتلفة .اجلبري ،والفائز
(159-319 ،1125
ويف اليابان مرحلة رياض األطفال مرحلة غري إلزامية ومهمتها إعداد األطفال لتنمية عقوهلم وأجسادهم،
وجتهيزهم للتعليم اإللزامي ،ومزيد من التعليم من خالل توفري بيئة تعليمية مناسبة للتنمية السليمة للرضع تلبية
ألطفال ما قبل املدرسة الذين ترتاوح أعمارهم بني ثالثة فما فوق .(The development of
) education in japan.2008,3يلتحق األطفال بالتعليم االبتدائي بعد بلوغهم سن السادسة
وتستمر مدته ست سنوات ،وهو لألطفال من عمر ( )21 -6سنة ،ويهتم املنهج بدراسة اليابانية والدراسات
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االجتماعية ،والرياضيات ،والعلوم ،واملوسيقى والفنون واحلرف اليدوية ،وصناعة املنازل ،باإلضافة إىل ذلك،
يويل قدراً كبرياً من االهتمام للتعليم األخالقي ،)2015,8 .(Education system Japan
ويدرس الطالب بعد التعليم االبتدائي ثالث سنوات يف التعليم الثانوي األد ى (اإلعدادي) ،ويتكون املنهاج
من املوضوعات السابقة يف التعليم االبتدائي بتوسع إضافة إىل دراسة لغة أجنبية ،واملواد االختيارية والتعليم
األخالقي ،ونتائج الطالب يف هذه املرحلة حتدد قبوهلم يف مدرسة ثانوية أعلى ،واهلدف تنمية مستوى منوهم
العقلي واجلسدي ) .)The development of education in japan.2008,3أما املدارس
الثانوية العليا فهي مدارس غري إلزامية هتدف إىل منح خرجيي املدارس الثانوية تعليماً عاماً ومتخصصاً يتناسب
مع مستوى منوهم العقلي واجلسدي وخياراهتم الوظيفية على أساس التعليم املقدم يف املدارس اإلعدادية ،وهناك
ثالثة أنواع من دورات املرحلة الثانوية؛ بدوام كامل ،بدوام جزئي واملراسالت .وتستغرق الدورة بدوام كامل
ثالث سنوات ،والدورات بدوام جزئي هي من نوعني ،ودورات اليوم والدورات املسائية ،وتقدم معظمها يف
املساء.
ومن حيث مضمون التدريس ميكن أن تكون دورات املدرسة الثانوية تصنف على نطاق واسع إىل ثالث
فئات؛ العامة اليت تعتزم توفري التعليم العام ،واملتخصصة اليت تعتزم توفري التعليم املتخصص ،واملتكامل الذي
يعتزم إعطاء التعليم العام واملتخصص كموظفني اختياريني ،وتقدم الدورات العامة التعليم العام مع الرتكيز على
املوضوع ا ألكادميي ،يف حني مت تصميم دورات متخصصة لتوفري التعليم املهين أو التقين أو غريها للطالب
الذين اختاروا جماالً مهنياً معيناً ملستقبلهم ،وتصنف هذه الدورات أيضاً إىل عدة فئات؛ الزراعة ،والصناعة،
واألعمال التجارية ،ومصايد األمساك ،واالقتصاد املنزيل ،والتمريض ،والعلوم والرياضيات ،وما إىل ذلك من
دورات متكاملة تقدم بشكل عام التعليم العام واملتخصص.
ويف كوريا اجلنوبية :التعليم االبتدائي يستمر ست سنوات ويشمل الصفوف الدراسية من ( ،)6-2ويقدم
جمانا للتالميذ الذين ترتاوح أعمارهم بني  ،21-6ويتكون املنهاج الدراسي األساسي املوحد من املواضيع
التالية :فنون اللغة الكورية ،واألخالق ،واالجتماعية ،والتعليم الثانوي األد ى وهو املدرسة املتوسطة (املدرسة
اإلعدادية) يستمر ثالث سنوات (الصفوف  .)9-9والتعليم الثانوي األعلى يستمر ملدة ثالث سنوات
(الصفوف  )21-21وهناك أنواع خمتلفة من املدارس الثانوية :عامة عالية ،املدارس الثانوية املهنية ،املدارس
الثانوية للعلوم ،واملدارس الثانوية اخلاصة ،اليت تشمل األجانب ومدارس اللغات ومدارس الفنون الفنية.
)(Country module 2011,5
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ويعد نظام التعليم يف ماليزيا من األنظمة التعليمية حديثة النشأة ،فقد ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية
ومرت بالعديد من املراحل بدءاً بدخول اإلسالم إىل ماليزيا مروراً بفرتة االستعمار مث مرحلة االستقالل مث مرحلة
ما بعد االستقالل ،فالنظام التعليمي يف ماليزيا جماين ولكنه إلزامي يف مجيع مراحل التعليم العام ،ويبدأ التعليم
يف املرحلة م ا قبل االبتدائية التمهيدية ،ويف املراحل العليا يتكون التعليم النظامي يف ماليزيا من أربع مراحل يبدأ
من املرحلة االبتدائية ومدة الدراسة فيها ست سنوات ،واملرحلة الثانوية الدنيا ومدة الدراسة هبا ثالث سنوات،
ويليها سنتان للمرحلة الثانوية العليا وسنتان ملرحلة ما بعد الثانوية (يطلق عليها الصف السادس(؛ أي إن
املرحلة العليا الثانية تتكون من مرحلتني يف كال القطاعني األكادميي واالختصاصي )عبدالعال.)22 ،1112،
أما يف الربازيل فريكز التعليم ما قبل االبتدائي على تطوير األطفال فكرياً واجتماعياً حىت سن اخلامسة،
ومرحلة ما قبل االبتدائي يف الربازيل ليست إلزامية وهلا قسمان :األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني صفر إىل
ثالث سنوات حيضرون الرعاية النهارية ،واألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني ( )5-4سنوات حيضرون مرحلة
ما قبل املدرسة ،والتعليم االبتدائي واإلعدادي يف الربازيل إلزامي ويقدم جماناً ،ويلتحق به األطفال عندما يبلغون
من العمر ست سنوات ،و(من الصف األول إىل الصف اخلامس) ،يطبق فيه نظام معلم الصف (من الصف
السادس إىل الصف التاسع) ،وجيب أن تتضمن املدارس لغة أجنبية حديثة واحدة على األقل ،ويف عام
 ،1115تغري بدء الدراسة يف الربازيل من سن سبع إىل ست سنوات .وتركز املدرسة الثانوية على تعميق املعرفة
املكتسبة من قبل الطالب خالل املرحلة االبتدائية والثانوية اإلعدادية وإعدادهم لتعليم أعلى (the
)Brazilian Education Systemm,2016,6
العوامل المؤثرة في السلم التعليمي:
السلم التعليمي يف جوهره رؤية إسرتاتيجية لتنظيم سنوات الدراسة ،ضمن ما يُعرف مبراحل التعليم ،ويتأثر
السلم بعوامل عدة منها املنهج الدراسي ،وإعداد املعلم وحتفيزه ،واألنشطة الصفية والالصفية املصاحبة
للمنهج ،واحلالة االقتصادية والسياسية واالجتماعية للبلد فتوزيع سنوات الدراسة مهما اختلفت فهي تتأثر تأثرياً
مباشراً هبذه العوامل ،ورغم تعدد العوامل املؤثرة يف السلم التعليمي إال أننا سوف نتناول عامالً واحداً مهماً هو
إعداد املعلم ملا له من أثر كبري يف تنفيذ السلم التعليمي.
واقع تدريب املعلمني يف السودان:
لقد انتقلت مهمة إعداد معلمي مرحلة األساس إىل التعليم العايل مبوجب السياسات الرتبوية اجلديدة
واحنصر جهد الوزارة يف الدورات التدريبية القصرية املتنوعة ذات الطابع التنويري باملستجدات يف املنهج
وإسرتاتيجيات التدريس واإلدارة الرتبوية .وتشرف الوزارة أيضاً على البعثات التدريبية ملختلف فئات املعلمني
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بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة غري أن شح اإلمكانات حد كثرياً من تلك الفرص (أبو صاحل 2991،ـ
 .) 62 ،1111تتبع كليات الرتبية يف السودان النظام التكاملي يف إعداد املعلمني وهو النظام السائد يف معظم
دول العامل ،وتسري الدراسة يف معظم كليات الرتبية بالنظام الفصلي والساعات املعتمدة وينقسم العام إىل
فصلني دراسيني رئيسيني ،ومدة الدراسة يف معظم الكليات  4سنوات يدرس الطالب خالهلا عدداً من
الساعات املعتمدة ترتاوح ما بني  251ايل  291ساعة.
واقع تدريب املعلمني يف الدول العربية:
لقد شهدت السنوات األخرية العديد من املؤمترات والندوات العاملية واحمللية لبحث املشكالت املتصلة
بإعداد املعلم وتدريبه  ،كما تبنت دول كثرية العديد من الدراسات واملشروعات اخلاصة بتطوير نظم وأساليب
وبرامج إعداد املعلمني وتدريبهم أثناء اخلدمة (ندوةتربوية .)12 ،1111،ويف دول جملس التعاون اخلليجي
عقدت عدة ندوات منها ندوة جتارب دول جملس التعاون يف إعداد املعلم ومن أهم احملاور اليت تناولتها هذه
الندوات :مناهج إعداد املعلم وإسرتاتيجيات تقدميها ،مستحدثات تكنولوجيا التعليم ،والكفايات واملهارات
النفسية للمعلم ،والرتبية العملية والتدريب امليداين للطالب املعلمني ،ودور كلية الرتبية يف جمال تدريب املعلم
أثناء اخلدمة (الندوة الرتبوية األوىل .)114 ،1111
ومن حيث املنهاج واخلطة الدراسية فإن هناك تشاهبا كبرياً بني دول جملس التعاون اخلليجي يف طبيعة
املواد املقررة .وبرامج اإلعداد كلها تتبع االجتاه التكاملي الذي يقوم على اإلعداد العام ،واإلعداد الشخصي،
واإلعداد الرتبوي (القرين ،)13 ،2996،وأما تقومي املعلمني يف دول اخلليج فالزيارة الصفية اليت يقوم هبا
املشرف الرتبوي هي األسلوب الوحيد تقريباً الذي يطبق يف دول اخلليج بال استثناء ( القرين.)14 ،2996 ،
وقد أشارت دراسة احلصني إىل أن من أبرز جوانب قصور إعداد املعلم يف دول جملس التعاون اخلليجية
االهتمام باجلوانب املعرفية كاحلفظ واالستظهار وإمهال اجلوانب األدائية والتطبيقية ،وتعدد اجلهات املسؤولة عن
إعداد املعلم وتدريبه ،فهناك إعداد تقوم به وزارات املعارف والرتبية والتعليم ،وآخر تقوم به اجلامعات ،وآخر
تقوم به معاهد حكومية وأخرى أهلية ،وبرامج اإلعداد غري قادرة على مالحقة التغريات العلمية والتقنية املتنامية
واملتسارعة (احلصني .)529 ،1111 ،ولكن بعض الدراسات تشري إىل شروع دول التعاون اخلليجي بتطوير
نظام إعداد املعلم كما ورد يف دراسة هوميل ،فاململكة العربية السعودية تسري حنو إصالحات ضخمة تضطلع
هبا الدولة ،إذ حددت بعض جوانب الضعف يف نظام إعداد املعلم يف اململكة (ابتسام ،والعنادي،1125 ،
.)49
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ويف العراق ما يزال التدريب يف أثناء اخلدمة يعتمد بالدرجة األسـاس على منط واحـد ،هو الدورات
التدريبية  ،ويتطلب هذا النمط من التدريب توفري بىن حتتية تتوافر فيها املستلزمات املطلوبة والقدرات البشرية
املؤهلة واملخصصات املالية الكافية والتعليمات التدريبية املرنة اليت تتيح ملسؤويل التدريب الصالحية الالزمة
لرسم سياسات التدريب وخططه وتنفيذها بكفاءة ،والواقع احلايل ال يفي باملتطلبات مجيعها ،كما يفتقر
التدريب إىل برامج لتقومي التدريب يف كل مفاصله يف أثناء التدريب وبعده ،ومعرفة انتقال أثره إىل داخل
املدرسة (إسرتاتيجية إعداد املعلمني.)15 ،1123 ،
أما يف سوريا فيعتمد إعداد املعلمني على أربعة أركان رئيسة ترمي كلها إىل غاية واحدة هي اإلعداد العلمي
واإلعداد الرتبوي واملهين املسلكي واإلعداد االجتماعي والثقايف مث اإلعداد العلمي ،ونظام إعداد املدرسني ُحول
من النظام التكاملي إىل النظام التتابعي (ماعدا إعداد معلمي احللقة األوىل) ،وصار الطلبة يكملون دراستهم
االختصاصية يف كلييت اآلداب أو العلوم مث يلتحقون بكلية الرتبية بعد حصوهلم على اإلجازة وجناحهم يف
املقابلة اليت جتريها هلم كلية الرتبية .ويتابعون الدراسة يف هذه الكلية سنة واحدة يدرسون فيها مقررات تربوية
ونفسية وحيصلون بعد جناحهم على شهادة أهلية التعليم املسلكي (العقل .)33 ،2432 ،وفيما يتعلق
بإعداد معلمي احللقة األوىل من التعليم األساسي (معلم الصف) فإن مدة الدراسة يف هذا التخصص أربع
سنوات جامعية بعد الشهادة الثانوية العامة ،والنجاح يف مسابقة القبول اليت جتريها كليات الرتبية للمتقدمني.
عبد العظيم وعبد الفتاح ( )222 ،1129أما مدرسو احللقة الثانية من التعليم األساسي (من الصف اخلامس
إىل التاسع) فيتم إعدادهم وفق منحيني اثنني :اإلعداد التكاملي واإلعداد التتابعي.
ويف مصر بالنسبة ملعلمي ما قبل املدرسة أنشئت كليات متخصصة إلعداد معلمات رياض األطفال
واستحدثت شعب لرياض األطفال يف بعض كليات الرتبية ،وبالنسبة ملعلمي املدرسة االبتدائية ألغيت معاهد
تدريب املعلمني عام 2922م ونفذ مشروع تأهيل معلمي املرحلة االبتدائية للمستوى اجلامعي ،وأنشئت
كليات الرتبية النوعية ،واستحدثت شعب إلعداد معلمي املرحلة االبتدائية يف كليات الرتبية ،وافتتحت كليات
إلعداد معلمي التعليم الفين ،ووجه املزيد من االهتمام إلعداد معلم الرتبية العملية (عبد الغين.)23 ،1111 ،
ويف املغرب تتحمل املدارس العليا لألساتذة مهمة إعداد معلمي املرحلة االبتدائية والثانوية ،وتستمر مدة
دراسة معلمي الثانوي سنتني ،أما معلمو الثانوي العايل فاجلامعة هي تقوم بإعدادهم ،وإعداد املعلمني
للتخصصات اليت ال توجد يف اجلامعات يتم بوساطة ثالثة جوانب هي :اإلعداد التكويين ،واإلعداد الرتبوي،
واإلعداد العلمي ،والسمة الغالبة هنا هي الدراسة املنتظمة (خبش.)435 ،1121
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وعموما يعاين املعلم العريب اليوم من أوضاع صعبة متس مكانته واحرتامه ،أكثر بكثري مما كان يعانيه
املعلمون منذ نصف قرن مضى ،فهو يواجه مهمات ومسؤوليات أكثر تعقيداً وصعوبة مما كان عليه الوضع يف
املاضي ،ولقد تدهورت ظروف عمل املعلمني ،وافتقر تدريبهم إىل احلافز واألحوال االجتماعية واملهنية اجليدة
اليت من شأهنا مساعدته على حتقيق قفزة واسعة إىل األمام ،وبدأ النظام التعليمي يف بعض الدول العربية
باالستعانة مبعلمني مبتدئني ،مل حيصلوا على أي تدريب تربوي أو شهادة تربوية قبل اخلدمة ،أو ممن حصلوا
على قدر ضئيل من اإلعداد املهين بنظام احلصة أو املكافأة الشاملة ،باعتبارهم ميثلون قوى عاملة رخيصة،
ولديهم االستعداد لقبول العمل يف ظروف العمل املتدنية الراهنة ،وال شك يف وجود فجوة واسعة بني خصائص
املعلم الذي تتطلبه ظروف عصر املعلومات واملعرفة الراهن ومهاراته  ،وخصائص املعلم احلايل يف املدارس
العربية ،ومن الضروري اإلشارة إىل أنه قد آن األوان لالهتمام بدور املعلم ومبهنة التعليم (اإلطار
االسرتشادي.)9 ،1119،
ويواجه النظام الرتبوي العريب بوضعه الراهن مشاكل مجة منها النوعية الرديئة من املعلمني والدافعية املتدنية
لدى التالميذ ،واالفتقار إىل الروابط الوثيقة بني حمتوى املقررات التعليمية واحلاجات االقتصادية واالجتماعية،
واملناهج واملواد التعليمية البالية ،والعجز املايل ،وغياب األحباث ،فنوعية املعلمني تتأثر إىل حد بعيد بالرواتب
املتدنية ،وبالضمانات املنخفضة ،واحلوافز غري املشجعة ،كما أن التالميذ يدرسون يف بيئة غري مشجعة ،مثل
الصفوف املزدمحة ،والتعليم التلقيين  ،إضافة إىل البيئة السياسية املشحونة ،وينجم عن ذلك أن أغلبية الطالب
يتخرجون من مدارس وجامعات عربية بدون مهارات اجتماعية أو تقنية تذكر( ،حنانية.)212 ،1122 ،
واقع تدريب املعلمني يف بعض الدول األجنبية:
نقدم هنا مناذج آسيوية من اليابان وسنغافورة والصني ،ومناذج أخرى من بريطانيا وفرنسا والواليات املتحدة
األمريكية والربازيل.
يف اليابان يتم إعداد معلمي التعليم االبتدائي والثانوي يف اجلامعات أو الكليات الدنيا املعرتف هبا من قبل
وزارة الرتبية والعلوم والرياضة والثقافة .ومدة الدراسة ملعلمي املرحلة االبتدائية أربع سنوات تتم يف اجلامعات
الوطنية ،ويتم تدريب معلمي املدارس الثانوية الدنيا يف جامعات وطنية عامة حملية أو خاصة ،بينما يتم تدريب
معلمي املدارس الثانوية العليا يف اجلامعات .ويتخرج جل معلمي اليابان من الكليات املتوسطة واجلامعات وال
مينحون رخصة ملزاولة املهنة من وزارة الرتبية والتعليم إال بعد ستة أشهر من التخرج ،والتدريب العملي يف
املدارس العامة ،مث اجتياز اختبار جملس التعليم الذي يعقد سنوياً الختيار املعلمني .هوميل والعنادي (،1125
)39
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يف أملانيا إعداد معلم رياض األطفال يستغرق أربع سنوات من أجل احلصول على درجة البكالوريوس،
ومعلم املرحلة االبتدائية احللقة األوىل من التعليم األساسي يدرس أربع سنوات ،ومعلم احللقة الثانية من التعليم
األساسي يدرس ما بني ( 3ـ ـ ـ  )4سنوات ،وإعداد املعلم يف معظم التعليم اإلعدادي من التعليم األساسي أربع
سنوات ،وإعداد معلم املرحلة الثانوية أربع سنوات للمعلم العادي ،ويشمل إعداد املعلم ثالثة حماور هي:
اإلعداد األكادميي ،اإلعداد املهين ،واإلعداد الثقايف (العقل ،)29-22 ،2432،وخيضع مجيع الطالب
املعلمني لنظام التدريب ملدة عامني يف مدارس مؤهلة للتدريب ،وذلك حبضورهم دروس معلمي املدرسة،
ومناقشة خمططات دروسهم ،وجيتمع الطلبة املعلمون يومني يف األسبوع يف حلقات دراسية يناقشون فيها
اخلربات يف ضوء اخلربات الرتبوية اليت تعلموها ،مث خيضعون المتحانات شفوية وكتابية يف الرتبية ومواد
التخصص والقدرات العملية حبضور مدير املدرسة واملعلم املتعاون وممثل عن احللقة الدراسية وممثل عن سلطات
املدرسة احمللية ،والتدريب إلزامي جلميع املعلمني (على.)312 ،1113،
ويف فنلندا نظام إعداد معلمي املرحلة االبتدائية نظام تكاملي يركز على إعداد املعلم علمياً وتربوياً ومهنياً
جنباً إىل جنب دون فواصل زمنية ،وذلك يف املرحلتني البكالوريوس واملاجستري ،أما بالنسبة إلعداد معلمي
املرحلة الثانوية فهو تتابعي فبمجرد إهناء الطالب سنوات التخصص األربع يلتحق بعدها ملدة عام بقسم التعليم
يف اجلامعة بغرض اإلعداد املهين الرتبوي ،ويشرتط احلصول على درجة املاجستري للتقدمي لوظيفة معلم (هوميل،
 ،) 41 ،1125وشرط احلصول على وظيفة معلم بفنلندا يف مجيع املدارس األساسية الفنلندية يتطلب احلصول
على درجة املاجستري ،بينما جيب أن يكون معلمو احلضانة ورياض األطفال من احلاصلني على شهادة
البكالوريوس (باسي ،)5 ،1126:وبصفة عامة تطوير برامج إعداد املعلمني صارمة وقائمة على البحث
العلمي يف إعداد املعلمني الذين يدرسون إسرتاتيجيات التدريس ،ونظريات التعلم ،والقدرة على إجراء البحوث
اخلاصة هبم ،وتشمل الربامج أيضاً االستفادة من خربات القدامى (باسي.)25 ،1126 ،
ويف الواليات املتحدة يتلقى مجيع الطلبة املعلمون خربة عملية يف التدريس حتت إشراف خمتصني كجزء من
إعدادهم املهين ،وتتفاوت مدة الرتبية العملية من والية ألخرى ،فتستغرق أحياناً عاماً كامالً وأحياناً أخرى ستة
أسابيع ،وجامعة نيوهامشر تقدم برناجماً منوذجياً لإلعداد قبل اخلدمة مدته مخس سنوات ،ويفرغ أحد أعضاء
التدريس األكفاء كلياً من مهامه التدريسية ملدة فصلني دراسيني إلدارة العمل امليداين (باسي.)51 ،1126 ،
ويف سنغافورة حقوق املعلم املهنية تشتمل على برامج ودورات تدريبية ،يشرف عليها خرباء من وزارة الرتبية،
وتتنوع حبيث تغطّي جوانب التوجيه املهين يف املدارس ومهارات يف الرعاية الرتبوية ومهارات يف رعاية احلاالت
ّ
الفردية ،وكذا يف التعليم اجلمعي وتطوير وتطبيق منهج الرعاية الرتبوية الشاملة ،كما حترص الوزارة على تقدمي
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تدريب على التقنيات احلديثة ،وتشجيع املعلّمني على اقتناء أجهزة احلاسوب احملمولة ،والكتب اللوحية
اإللكرتونية ،وتدفع  %41من مثنها  ،ويق ّدر ما يتل ّقاه املعلّم السنغافوري من تدريبات مبا يزيد على211ساعة
تدريب سنوي ـاً.
ويف الصني ينال املعلم يف إطار النظام التعليمي االشرتاكي املعتمد حالياً يف الصني قدراً منضبطاً من
التدريبات اليت تزيد من خرباته املهنية ،وكانت احلكومة قد بدأت بتطبيق برنامج يدعى «توحيد الشبكات
للتعليم الوطين للمعلمني يستهدف الدفع حنو االرتقاء باملعلمني من خالل ممارسة معلوماتية التعليم ،واالندماج
بني شبكة منظومة التعليم للمعلمني وشبكة التلفزيون الفضائية التعليمية ،وشبكة الكمبيوتر املتواصلة ،وقد
تطور أداء املعلّم الصيين يف السنوات األخرية بشكل كبري وأصبح (حمرتف ـاً مبا يتوافق مع هذا املصطلح املعتمد
ّ
من قبل منظّمة اليونسكو واملنظّمات الدولية األخرى ذات الصلة.
ويف إجنلرتا يعد املعلم يف كليات جامعية متخصصة مدة أربع سنوات مع احلصول على درجة االمتياز وشرف
املهنة أو حبصول املعلم على إجازة جامعية غري خمتصة بالرتبية يتبعها درجة الدبلوم يف الرتبية مدة عام ،وحيصل
 %11من املعلمني على درجة الدكتوراه (الشعراين ،)512 ،1121 ،واملعلم يف إجنلرتا يستفيد من خطط
تبادل املدرسني اليت تنظم يف إطار التبادل الثقايف بني بريطانيا والواليات املتحدة ودول الكمونولث (الشعراين،
.)524 ،1121
أما يف فرنسا فاملعلم الذي سيوجه إىل تدريس احللقة األوىل يقضي ثالث سنوات ليتم إعداده جامعياً
حىت ينال درجة البكالوريوس ،مث يتقدم للحصول على ما يعرف ب  ،C.A.B.E.Sوهؤالء الطالب يقضون
عاماً دراسياً يف التدريب الرتبوي ،ومعلمو الثانوي يتقدمون بعد نيل الدرجة اجلامعية ملسابقة
 ،AGEATIONوبعد اجتياز االمتحان يقضون عدة أسابيع يف التدريب الرتبوي (بدران،1111 ،
.)153
وفـي الـربازيـل مجيع املعلمني من احلاصلني على مؤهالت علمية جامعية ،ومثة عدد ال تقل نسبته عن
 %15منهم حصلوا على دراسات عليا يف ختصصاهتم ،وقد اعتمدت خطة إسرتاتيجية للنهوض باجلانب
املهين للمعلّم يف الربازيل من خالل التدريب وحتسني املهارات ،وصار املعلمون أكثر قدرة على التعامل مع
ويعول بشكل كبري على القنوات التلفازية التعليمية اليت يقوم برعايتها 24مؤسسة عامة
األمور العلمية والعمليةّ ،
وخاصة ،ذات صلة حبقل التعليم ،للنهوض باملعلّم ،وتوسيع مداركه املعرفية ،ومهاراته املهنية .عبداحلفيظ،
حسين ()2433
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 :8مناقشة نتائج الدراسة:

لإلجابة عن السؤال األول :ما واقع السلم التعليمي في السودان؟ حسب ما ورد يف الدراسة ،فالسلم

التعليمي يف السودان ينقسم إىل ثالث مراحل هي مرحلة ما قبل التعليم املدرسي وتضم (رياض األطفال
واخللوة) ومدهتا عامان فقط ،بينما تشمل مرحلة األساس مثاين سنوات خيضع بعضها التالميذ المتحان يؤهلهم
للقبول يف املدرسة الثانوية ،واملرحلة الثانوية متعددة اجملاالت ،موحدة الشهادة (أكادميي ،فين ،ديين) ومتتد إىل
ثالث سنوات ،وتوجد أنواع أخرى من املدارس واملعاهد احلكومية موازية للسلم التعليمي النظامي الرمسي يف
السودان ،وتعمل وفق الضوابط الرتبوية العامة لتحقيق أهدافها ومن هذه املؤسسات :املعاهد الدينية ،واملعاهد
احلرفية ،ومعاهد الصناعات القومية ،ومراكز التدريب املهين .والسلم التعليمي يف السودان يطبق نظام ()3+2
بعد دمج املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة يف مرحلة واحدة ما يعين ختفيض سنوات مرحلة التعليم العام إىل
( )22عاماً بدالً عن ( )21عاماً كما كان يف السابق ،وهذه النتيجة تتفق مع بعض نتائج دراسيت عبد العزيز
( ،)1122والبشري والبدري ( )1122يف أن هذا الواقع له سلبيات كثرية ،كما له بعض اإلجيابيات نتطرق
إليها يف مناقشة السؤال الثاين.

السؤال الثاين :ما إيجابيات وسلبيات السلم التعليمي في السودان؟ إن من إجيابيات السلم التعليمي يف
السودان إطالة مرحلة األساس اليت قد حتقق بعض األهداف الرتبوية مثل :مشاركة املدرسة املنزل يف الرتبية،
وإطالة فرص املشاركة يف األنشطة الالصفية ،وإزالة القلق يف املدرسة واملنزل الذي تسببه االمتحانات ،كما أن
إطالة املرحل ة األساسية قد جتعل الطلبة خيرجون للحياة ملن ال يريد مواصلة تعليمه يف سن مبكرة حبصيلة معرفية
أكرب من ذي قبل ،ومن اإلجيابيات منح املعلم الثقة بقدرته على تقومي الطلبة دون احلاجة إىل امتحانات
موحدة .أما أهم سلبيات السلم التعليمي احلايل فتتمثل يف فشل فرضية تعويض العام بزيادة أيام الدراسة،
وعدم تغطية  % 15من الزمن الدراسي للمناشط  ،ويعتقد الدارس أن من أبرز سلبيات السلم التعليمي احلايل
إلغاءه املرحلة املتوسطة اليت تعد مرحلة إعداد جيدة للمرحلة الثانوية والتعليم اجلامعي مبا تتمتع به من
خصوصية يف إعداد وتدريب املعلمني يف معاهد التدريب مدة عام أو عامني متواصلني ،ومن السلبيات أن
دمج معلمي املرحلة املتوسطة مع معلمي املرحلة االبتدائية يف مرحلة مع اختالف الربامج اليت أعدت لتدريب
كل منهم ال يأيت مبردود جيد يف صاحل الطالب .وتتفق هذه النتيجة أيضاً مع بعض نتائج دراسيت عبد العزيز
( ،)1122والبشري والبدري ( )1122فيما خيص سلبيات وإجيابيات السلم التعليمي يف السودان ،وإعداد
املعلمني.
أما السؤال الثالث :ما واقع السلم التعليمي في الدول العربية وبعض الدول األجنبية؟ فمرحلة رياض
األطفال يف الدول العربية ختتلف مدهتا من بلد عريب إىل آخر كما ذكرنا سابقاً ،فهي ثالث سنوات من عمر
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السنة الثالثة يف كل من :البحرين ،ولبنان ،واليمن ،وتونس ،وسورية ،ويف عمر األربع سنوات يف باقي الدول
العربية .ويف كل الدول العربية ال تعد هذه املرحلة إلزامية وال تدخل ضمن السلم التعليمي .وتؤكد هذه الدراسة
أن معظم الدول العربية واألجنبية اليت مشلتها الدراسة تطبق نظام السلم التعليمي ( )3+3+6للمراحل
األساسية واملتوسطة والثانوية .ويرى الدارس أن هذا النظام هو األنسب سيكولوجياً للطالب ،ويراعي الفروق
الفردية بينهم ،ويقدم تدريباً مناسباً للمعلمني يف كل مرحلة .وتشري نتائج هذه الدراسة إىل اختالف واقع السلم
التعليمي يف السودان والدول األجنبية ،ويتفق هذا مع نتيجة دراسة البشري والبدري ( )1122فيما خيص عدم
مناسبة السلم احلايل من الناحية السيكولوجية
وفيما يتعلق بالسؤال الرابع :ما العوامل المؤثرة في تطبيق السلم التعليمي؟ فأثبتت الدراسة أن السلم

التعليمي يتأثر بعوامل عدة منها املنهج الدراسي ،وإعداد املعلم وحتفيزه ،واألنشطة الصفية والالصفية املصاحبة
للمنهج ،واحلالة االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،وهذا يؤكد أن تغيري السلم التعليمي مهما كان حيتاج إىل
توافر العوامل املذكورة ،وقد أثبتت الدراسة عدم تنفيذ األنشطة الصفية والالصفية بالصورة املطلوبة ،وال شك
أن األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية يف السودان تؤثر سلباً يف تطبيق السلم التعليمي .وتشري هذه
النتائج إىل ضعف العوامل املؤثرة يف تطبيق السلم التعليمي يف السودان ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات
كل من عبد العزيز ( ،)1122والبشري والبدري ( ،)1122وخليل وفوزية ( )1122فيما خيص إعداد املعلم
وهتيئة البيئة التعليمية.
وأما فيما يتعلق بالسؤال اخلامس واألخري :ما مدى استفادة السودان من التجارب العربية والعالمية

في مجال السلم التعليمي؟ فمن خالل التجارب العربية والعاملية اليت تناولتها الدراسة ميكننا القول :إن
السودان مل يستفد من تطبيق معظم دول العامل ملدة التعليم األساسي اليت متتد اثين عشر عاماً وثالثة عشر
عاماً يف بعضها بل طبق سلماً تعليمياً مدته أحد عشر عاما فقط ،وهو من الدول القليلة اليت ألغت املرحلة
املتوسطة اليت ترى بعض الدول أهنا مرحلة مهمة إلعداد التالميذ للتعليم العايل واجلامعي وهي مرحلة ذات
خصوصية ،ومل يستطع السودان تعويض العام املختزل من خالل تطويل مدة الدراسة ،والسودان مل يستفد من
جتارب الدول يف إعداد املعلم إعداد جيداً لتنفيذ السلم التعليمي ،ومل يستطع هتيئة بيئة مدرسية مناسبة للسلم
التعليمي املطبق ،وهذه من أهم الوسائل املعينة على تنفيذ السلم التعليمي يف أي بلد ،إال أن السودان طبق
سلماً تستخدمه بعض الدول املتقدمة إذا استثنينا ختفيض السلم إىل أحد عشر عاماً .وتتفق هذه النتيجة مع
نتائج دراسات كل من الشعراين ( ،)1121وعبد العزيز ( ،)1122والبشري والبدري ( ،)1122وهوميل
والعنادي ( )1125يف عدم االستفادة من جتارب الدول يف السلم التعليمي وإعداد املعلم إعداد جيداً لتنفيذه.

 -9نتائج الدراسة:
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توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 .2السودان هو الدولة الوحيدة من الدول اليت مشلتها هذه الدراسة باستثناء إجنلرتا مدة سلمها
التعليمي أحد عشر عاماً فقط.
 .1معظم دول العامل مدة السلم التعليمي فيها ال تقل عن اثين عشر عاماً.
 .3نظام السلم التعليمي ( )3+3+6هو األكثر شيوعاً يف الدول العربية واألجنبية.
 .4معظم الدول األجنبية تعد مرحلة رياض األطفال ضمن مراحل السلم التعليمي.
 .5إصالح شؤون املعلمني مهنياً ومعنوياً ضعيف مقارنة بالدول األجنبية.
 .6دمج املرحلة املتوسطة مع االبتدائية تسبب يف كثري من املشكالت األخالقية واالجتماعية
واإلدارية للمؤسسات التعليمية وألولياء األمور.
 .9عدم إمكانية تعويض العام املختزل من السلم التعليمي يف السودان من خالل تطويل مدة
الدراسة.
 .2السلم التعليمي احلايل يف السودان ال يسمح بتغطية الزمن الدراسي املخصص لألنشطة الصفية
والالصفية.
 -10توصيات الدراسة:
يوصي الدارس مبا يلي:
 -2إلغاء السلم التعليمي احلايل واستعادة السلم التعليمي السابق ( )3+3+6مراعاة لالعتبارات النفسية فيما
يتعلق مبراحل النمو واالستعدادات النفسية للطالب.
 1ـ ـ إنشاء معاهد تدريب مستمر للمعلمني يف اجلامعات اليت فيها كليات تربية.
 3ـ ـ إعادة فتح معهد تدريب املعلمني ببخت الرضا ليشرف فنياً على معاهد التدريب يف اجلامعات.
 -4إصالح أوضاع املعلمني املهنية ومنحهم فرص التدريب املستمر يف أثناء اخلدمة.
 -5إصالح أوضاع املعلمني املادية وتقدمي احلوافز املالية واملعنوية هلم.
6ـ ـ االهتمام مبرحلة رياض األطفال وتدريب معلمي هذه املرحلة.
 -9العناية باملعلم عند اختياره ،وتأهليه ،وتدريبه ،واالهتمام بقضاياه.
 -2جعل تكلفة التعليم مسؤولية اجلميع ،وتنويع مصادر متويله.
 -9هتيئة بيئة مادية مناسبة يف مدارس التعليم العام.
 -21مراجعة املناهج واملقررات وحتديد الزمن املناسب إلجنازها.
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المراجع
أوال -المراجع العربية:

 -2أبو صاحل ،عمر حسب الرسول .)1111/2999( .التعليم العام يف ظل اإاسرتاتيجية العشرية ،رسالة
ماجستري ،معهد البحوث والدراسات االسرتاتيجية ،جامعة أم درمان اإلسالمية .62 -41،
 -1إسرتاتيجية إعداد املعلمني وتطويرهم املهين يف العراق .)1123( .منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة .مكتب األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ،العراق .15

 -3أنطون رمحة ،السلم التعليمي يف الوطن العريب واجتاهات تطويره وتوحيده .)2922( .ندوة توحيد السلم
التعليمي يف البالد العرب على ضوء اسرتاتيجية تطوير الرتبية العربية ،تونس ،أغسطس .53 ،2922

 -4األمحدي ،فؤاد بن اليف بن مسفر .)1122( .نظام التعليم يف فنلندا واإلمارات العربية املتحدة :دراسة
حتليلية مقارنة ،اجمللة العلمية لكلية الرتبية ،جامعة أسيوط ،اجمللد  ،34العدد الثامن،
 -5اإلطار االسرتشادي ملعايري أداء املعلم العريب .)1119( .سياسات وبرامج .منظمة األمم املتحدة للطفولة
(اليونيسيف) :إدارة الرتبية والتعليم والبحث العلمي املكتب اإلقليمي باألردن.9 ،
 -6البشري ،حممد مزمل ،والبدري ،بدوي حسن ( .)1122السلم التعليمي وتطبيقاته يف السودان .مؤمتر
التعليم العام وحتديات القرن احلادي والعشرين  ،1122 9-6قاعة الشارقة ،اخلرطوم.2 -9 ،6 ،5 ،4،

 -9الزامل ،حممد عبد اهلل .)1112( .تصور مقرتح ملواجهة بعض مشكالت املرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف
اململكة السعودية يف ضوء صيغة التعليم األساسي (دراسة مستقبلية) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم
الرتبية ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود1 ،
 -2التقرير الوطين .) 1112( .تطور التعليم يف السودان .املركز العاملي للتعليم :جنيف ،مكتب الرتبية الدويل
( ،)IBEالدورة  4للمؤمتر العاملي للرتبية 15 ،ـ ـ  12ديسمرب .5 ،6 :1112

 -9اجلبري ،هتاين والفايز ،وفاء .جتربة سنغافورة يف التعليم .جملة عامل الرتبية 319-159 ،1125

 21ـ ـ ـ احلصني ،عبد اهلل بن علي .)1111( .تطوير اسرتاتيجية إلعداد املعلم يف دول جملس التعاون اخلليجي
يف القرن ،الندوة الرتبوية األوىل ،جتارب دول جملس التعاون يف اعداد املعلم ،قطر.529 ،

22ـ -السبيعي ،حممد منر .)1129( .دراسة حتليلية لنظام التعليم االبتدائي يف اململكة العربية السعودية:
التعليم االبتدائي يف الطائف أمنوذج ،كلية الرتبية ،جامعة أسيوط521 ،
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 21ـ السيد ،حممود أمحد .)1122( .النظام التعليمي يف سوريا :واقعا وحتديات رئيسة وارتقاء ،جملة جممع
اللغة العربية بدمشق ،جممع اللغة العربية931 ،
23ـ ـ ـ الشايب ،البشري التجاين .)1113( .التنمية اإلدارية مبؤسسات التعليم العام يف السودان :دراسة حلالة
مؤسسات التعليم العام بالسودان يف الفرتة  1111ـ ـ  2991رسالة دكتوراه غري منشورة يف اإلدارة العامة،
جامعة اخلرطوم كلية الدراسات العليا ،معهد دراسات اإلدارة العامة واحلكم االحتادي.21 ،
24ـ ـ ـ الشعراين ،رىب ناصر املصري .)1112( .إعداد املعلم يف ضوء التجارب العاملية ،املؤمتر العلمي الثالث
لكلية العلوم الرتبوية جبامعة جرش ،تربية املعلم العريب وتأهيله( ،رؤى معاصرة) ،األردن.524 ،
 25ـ ـ القرين،علي بن عبداخلالق .)2996(.اختيار وإعداد املعلم وتقومي أدائه يف دول جملس التعاون لدول

اخلليج العربية .جملة التوثيق الرتبوى ،السعودية ،ع.14 ،13 ، ، 36
26ـ ـ ـ القطاطشة ،فدوى .)1124/1123( .وزرارة الرتبية األردنية .مقارنة منهاج الرياضيات األردين ومنهاج
الرياضيات الياباين ،الفصل الدراسي الثاين.24.21،
 29ـ ـ العقل ،عقل بن عبد العزيز .) 2432( .ورقة عمل مقارنة بني دولة أملانيا واجلمهورية السورية واململكة
العربية السعودية يف جمال إعداد املعلمني وتدريبهم ،ورقة عمل.33 ،29 -22 ،
22ـ العجالن ،بامسة بنت سليمان .)1129( .جهود اإلصالح ىف التعليم الثانوي يف اململكة العربية السعودية
من وجهة نظر اخلرباء واملختصني :دراسة تقوميية ،مجعية الثقافة من أجل التنمية21 ،
 29ـ العمري ،بندر حممد .)2435( .التعليم يف العامل اإلسالمي ،نظام التعليم يف مجهورية تونس ،دراسة

مقارنة باململكة العربية السعودية ،رسالة ماجستري منشورة ،كلية الدعوة وأصول الدين ،قسم الرتبية ،اجلامعة
اإلسالمية باملدينة املنورة-5 ،

11ـ ـ الغساين ،أمحد .) 1121( .دراسة حالة عن سلطنة عمان ،التعليم للريادة يف الدول العربية ،مشروع
مشرتك بني مؤسسة اليونسكو ومنظمة  strat realالربيطانية94-93 ،

 12ـ املال ،شيخة حممد ،)1121( .منهج رياض األطفال يف دولة اإلمارات ،رسالة الرتبية ،وزارة الرتبية
والتعليم12 ،
 11ـ ـ الناكوع ،حممد علي يونس .)1123( .إصالح التعليم األساسي يف ليبيا كضرورة جمتمعية .املؤمتر العلمي
العريب السادس واألول للجمعية املصرية ألصول الرتبية بالتعاون مع كلية الرتبية ببنها بعنوان :التعليم وآفاق ما
بعد ثورات الربيع العريب ،مصر.911 ،
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 13ـ ـ الندوة الرتبوية األوىل جتارب دول جملس التعاون يف إعداد املعلم  19ـ ـ  19أبريل  ،2002كلية الرتبية،
جامعة قطر ،جملة العلوم الرتبوية ،قطر1 :
 14ـ ـ املؤمتر العاشر لوزراء الرتبية والتعليم يف الوطن العريب ،عمان ،األردن 22 -21 ،ديسمرب 21 :1126
 15ـ ـ باربارا إيشينغر ،والوجورغنسي .)1121(.التعليم العايل يف مصر .منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي والبنك الدويل 62 ،ـ .61

16ـ ـ باسي ،سالييج .)1126(.سر النجاح يف فلندنا إعداد املعلمني ،ترمجة وحترير مركز البيان للدراسات
والتخطيط.
 19ـ ـ بدران ،شبل .)1113( .نظام التعليم االبتدائي يف الدول املختلفة .اجلمهورية احلديثة للطباعة يف
اإلسكندرية15 ،
 12ـ خبش ،هالة بنت طه .)1121( .جتارب عاملية يف إعداد وتنمية املعلم مهنيا .املؤمتر العلمي الثالث لكلية
العلوم الرتبوية جبامعة جرش ،تربية املعلم العريب ،وتأهيله ،رؤى معاصرة ،جرش ،األردن.
 19ـ ـ بكر ،عبد اجلواد السيد.)1123(.نظام التعليم األساسي يف فنلندا .املالمح األوربية والسيناريو
املصري ،املؤمتر الع لمي السنوي احلادي والعشرين للجمعية املصرية للرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية بعنوان
التعليم والتحديث يف دول االحتاد األوريب ،مصر13 -12،
 31ـ ـ دويدي ،رجاء .)1111( .البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية .الطبعة األوىل :دار

الفكر-دمشق-سورية221 ،
32ـ رافدة ،حريري .)1129( .نظم وسياسات التعليم وتطويرها يف دول جملس التعاون اخلليجي :دار
اليازوري 415 :ـ 425
31ـ ـ حسني ،أسامة ماهر .)1113( .يف عصر العوملة السلم التعليمي أم الشجرة التعليمية ،مناهج ـ
السعودية ،العدد.92 ،3
 33ـ ـ حكيم ،عبد احلميد .)1121( .نظام التعليم وسياسته ،إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة96 ،
 34ـ ـ حنانية ،مي .)1122( .السياسة الرتبوية والتعليمية يف األداء التنموي لسنغافورة وماليزيا ،جملة املستقبل
العريب ،لبنان.212 ،
 35ـ ـ خليل ،فوزية طه مهدي .)1122( .السلم التعليمي يف السودان نظرة تقوميية ،مؤمتر التعليم العام
وحتديات القرن احلادي والعشرين 9-6 ،ديسمرب 1122م ،قاعة الشارقة ،جامعة اخلرطوم.9 ،
 36ـ ـ خياط ،أفنان .)2432( .إسهام مرحلة رياض األطفال يف اإلعداد للمرحلة االبتدائية .يف اململكة العربية

السعودية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة11 ،
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 39ـ ـ رمحة ،أنطون .)2922( .السلم التعليمي يف الوطن العريب واجتاهات تطويره وتوحيده .ندوة توحيد
السلم التعليمي يف البالد العربية على ضوء اسرتاتيجية تطوير الرتبية العربية ،تونس.53 ،
 32ـ ـ سالمة ،عادل عبد الفتاح وآخران .)1126( .توحيد السلم التعليمي يف الدول العربية ،املؤمتر العاشر
لوزراء الرتبية والتعليم يف الوطن العريب ،عمان ،األردن 22 -21 ،ديسمرب .5 ،1126
 39ـ ـ شوق ،حممود أمحد .)2999( .النظم الرتبوية العربية ،القاهرة ،مكتبة دار العلوم91،

 41ـ فرج ،عبد اللطيف حسن .) 1121( .نظم الرتبية والتعليم يف العامل .الطبعة الثانية ،دار املسرية .عمان،
األردن

 42ـ ـ فاحل فالوح .)2922( .السلم التعليمي وتطويره يف البلدان العربية ،ندوة توحيد السلم التعليمي يف البالد
العربية على ضوء اسرتاتيجية تطوير الرتبية العربية ،تونس ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،أغسطس
.39 ،2922
 41ـ عبداحلفيظ  ،حسين .)2433( .مناذج عاملية :أحوال املعلمني ،جملة املعرفة
http://www.almarefh.net
 43ـ ـ عبد العزيز ،أمين حممد .)1122( .السلم التعليمي احلايل يف السودان من منظور علم نفس النمو من

وجهة نظر االختصاصيني النفسيني بوالية اخلرطوم ،مؤمتر التعليم العام وحتديات القرن الواحد وعشرين6 ،ـ ـ ،9
قاعة الشارقة اخلرطوم.2 :
 44ـ عبد العظيم ،صربي ،عبد الفتاح ،رضا .)1129( .إعداد املعلم يف ضوء جتارب بعض الدول،
املنهل222،
45ـ ـ ـ عبد الغين ،عبود وآخرون .)1111( .الرتبية املقارنة واأللفية الثالثة ،األيدلوجيا ،سلسلة املراجع يف الرتبية
وعلم النفس ،دار الفكر العريب ،القاهرة.99 ،23 ،
 46ـ ـ عز العرب ،حممد عبد املقصود .)2996( .حنو نظام تعليمي منفتح ،اللقاء السنوي السادس ،التعليم
الفين واملهين ومستقبل التنمية يف اململكة العربية ،السعودية.439 ،
 49ـ عفونة ،سائدة .)1124( .واقع التعليم يف املدارس الفلسطينية ما بعد نشوء السلطة الفلسطينية :حتليل
ونقد ،جملة جامعة النجاح لألحباث (العلوم االنسانية) اجمللد 191-169 ،)1( ٠٢
 42ـ ـ ـ على عيسى .)1113( .النظم الرتبوية ،جامعة طمت ،منشورات جامعة دمشق.312 ،
 41ـ ـ حممد عبد العال عنرت .)1112( .إدارة التعليم يف كل من الصني وكوريا اجلنوبية وماليزيا وإمكانية
اإلفادة منها يف مصر ،جملة كلية الرتبية ،العدد  ، 14جامعة سوهاج22 ،
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49ـ ـ حممد ،عبد الغين إبراهيم .)1119( .ورشة عمل تقومي التجربة السودانية يف إعداد املعلمني ،مركز
الشهيد الزبري،1119/5/21 ،
 –41مصلح ،منري أمحد .)2991( .نظم التعليم يف اململكة العربية السعودية ،دار النشر ،جامعة امللك

سعود.232 ،
 43ـ منصور ،منريا .)1112( .نظام التعليم باملسارات يف املدارس احلكومية مباليزيا ،رسالة الرتبية ،سلطنة
عمان ،ع .42 ،29
44ـ ـ ـ ندوة تربوية حول جتارب دول جملس التعاون يف إعداد املعلم .)1111(.جملة الرتبية ،قطر ،اجمللد/
العدد :س  31ع.114 ،12 ، 14
45ـ ـ هوميل ،ابتسام .)1125( .والعنادي ،عبري ،تطوير نظام إعداد املعلم يف اململكة العربية السعودية يف
ضوء جتربيت اليابان وفنلندا ،اجمللة الرتبوية املتخصصة ،عمان ،األردن.49 ،41 ،
 46ـ ـ هياق ،إبراهيم .)1122/1121( .اجتاهات أساتذة التعليم املتوسط حنو اإلصالح الرتبوي يف اجلزائر،
أساتذة متوسط أوالد جالل وسيدي خالد منوذجا ،رسالة ماجستري غري منشورة يف علم اجتماع الرتبية ،كلية
العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية ،قسم االجتماع ،جامعة منتسوري ـ قسنطينة.241 -242 ،
 49ـ ـ وزارة الرتبية والتعليم .)2924( .السياسة التعليمية اجلديدة يف السودان ،ندوة توحيد السلم التعليمي
يف البالد العربية على ضوء إسرتاتيجية تطوير الرتبية العربية ،تونس.96 -95 ،95 ،
 42ـ ـ ـ وزارة الرتبية اجلزائرية .)1114( .املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم ،النظام
الرتبوي واملناهج التعليمية.14 -13،
49ـ ـ وزارة التعليم والتعليم العايل ،دولة قطر .)1126( .التقرير الوطين لدولة قطر حول مكافحة التمييز يف
التعليم24 ،
51ـ ـ يونيسيف .)1124( .التقرير القطري حول األطفال خارج املدرسة ،الشرق االوسط ومشال إفريقيا،
املبادرة لألطفال خارج املدرسة ،اكتوبر.21 ،
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