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 الملخص:                                             

بين  السودان  في  العام  التعليم  مناهج  عالقة  عن  الكشف  إلى  الدراسة  ورؤى  التحوالت    هدفت  السياسية 
م(، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل  2019  –م  1969التطوير)في الفترة من  

 الظاهرة موضع الدراسة، وتوصل إلى نتائج أهمها: وجود عالقة وثيقة بين مناهج التعليم العام في السودان
في تمكين األيديولوجيا الحزبية. وأن (  م2019م إلى1969التحوالت السياسية ورؤى تطويرها)في الفترة من  و 

  األيديولوجيا التي تحكم مسيترهم السياسية. المسؤولين عن التعليم في تغيير السياسات التعليمية يميلون إلى 
وهنالك سلبيات نتجت عن التحوالت السياسية وارتباطها بمناهج التعليم العام في السودان أهمها: عدم وجود 

ة واضحة تعكس فلسفة التربية السودانية، المناهج التي بنيت على أيديولوجيا حزبية خرجت  فلسفة تربوية قومي
أجيال ونخب فكرية وسياسية غير متجانسة. وبناًء على ذلك قدم الباحث توصيات إلى جهات ذات الصلة 

والرجوع   بها.لخاصة  أهمها: تحديد فلسفة تربوية سودانية بعيدة عن األيديولوجيا الحزبية وفلسفاتها التربوية ا
إلى المصادر التي أشار إليها خبراء التربية في اشتقاق أهداف المنهج المدرسي. واألخذ بالمعايير التي يستند  
لدراسات مستقبلية أهمها:   البحثية قدم مقترحات  المحتوى. وإتمامًا لإلجراءات  التربويين في اختيار  عليها 

والتحوالت السياسية    قة بين مناهج التعليم العام في السودانإجراء دراسات مسحية للكشف عن آثار العال
م. وأخرى للكشف عن آثار العالقة بين مناهج التعليم العام  1969في الفترة ما قبل حكومة    ورؤى التطوير
م. وإجراء دراسات مسحية بشأن  1969مايو  في فترة حكومة    والتحوالت السياسية ورؤى التطوير  في السودان

التنوع ووحدة   السوداني يساعد على قبول  المجتمع  يتميز به  الذي  الثقافي  للتنوع  المالئم  التعليمي  النظام 
  التعليم العام، التحوالت السياسية، رؤى التطوير. الكلمات المفتاحية:الشعور واالنتماء القومي. 
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Abstract. 
The study aimed to revealing the relationship of the general education curriculums in 
Sudan, between political transitions and development vision (From 1969 to 2019), the 
research used the descriptive analysis approach in describing and analyzing the study 
phenomenon. The results of the study are that: There is strong relationship between the 
general education curriculums in Sudan and political transitions and vision (From 1969 to 
2019) by empowering partisan ideology. Those responsible for education to change 
educational policies rely on the ideology that governs their political movement. There are 
downsides produced from the political transformations and their association with Sudan’s 
education curriculum :There is no clear national educational philosophy reflects Sudanese 
education philosophy , curriculums that built on partisan ideology produced heterogamete 
generations and political and intellectual group .Therefore,  the researcher presented 
recommendations : determining Sudanese educational philosophy far from partisan 
ideology and its special educational philosophy . Referring to sources that  education 
experts mentioned them in generating curriculum goals .Taking standards that officials 
depend on to choose the content .To complete the research procedure, the researcher 
suggested several future studies, including: Conducting studies to reveal the effects  of 
the relationship between public educations curricula in Sudan and political transformations 
and development vision in the period before 1969. Other studies to reveal the effects  of 
the relationship between public  education curricula in  Sudan and the political 
transformations and development vision  in the period of  May 1969 .Also, studies on the 
educational system that suitable for  cultural diversity of Sudanese society, which helps 
to accept diversity,  feeling unity and national affiliation. 
Keyword: General Education, Political Changes, Development Visions 
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 . المحور األول: مقدمة الدراسة                            
 تمهيد:

الساااودان يكتشاااف أنها متعددة الجوانب، فال يدري من أي جانب  عندما يتجه الباحث إلى مشااااال التعليم في   
يتصاادى لهاو وذلك الرتباطها الوثيب بالنظم السااياسااية وأيديولوجياتها المختلفةو والشاايء الذي يزيد األمر تعقيدًا  
بع  أن هذه النظم السااااياسااااية ليساااات على أدنى حد من التوافب، ويظهر أثر  ذلك جليًا على نظام التعليم، فالمتت 

للتغيرات التي تحاد  في نظاام الحكم في السااااااااااااااودان، يالح  أن أول ماا يبادأ باه أي حكوماة جاديادة هو عملياة  
تغيير السااااااااااااالم التعليمي، وتعديل أهداف التعليم بما يتماشاااااااااااااى مع مبادئه الحزبية، ومن ثم تأتي عملية اختيار  

تم تغيير المناهج الدراسااااااية تحت شااااااعار    1992الخبرات التعليمية ترجمة لتلك األهداف، وتبعًا لذلك في العام  
إصاااااااااال  الساااااااااودان في إصاااااااااال  التعليمو وبموجب ذلك تم تغيير السااااااااالم التعليمي من ثال  مراحل دراساااااااااية  
)اإلبتدائي، والمتوساا ، والثانوي العالي(إلى مرحلتين)أساااث، وثانوي عالي( فقد تم دمج المرحلة المتوسااطة في 

م، تم تغيير الساااالم التعليمي، وصااااممت المناهج الدراسااااية  2019ديساااامبر  مرحلة األساااااث، وعندما قامت ثورة  
وأهدافها ليكون التعليم وفقًا للفلسااافة والرؤية التي يتبناها نظام الحكم الجديد في الساااودانو األمر الذي أدى إلى 

الذي إنشااااااء جدل شاااااديد في باد  األمر بين األحزا  الساااااياساااااية حول محتوى بعف المناهج الدراساااااية. فهذا 
يحد  في نظام التعليم في السااااااااااودان يرى الباحث أنه ال يسااااااااااتند إلى أسااااااااااس وفلساااااااااافات تربوية معلومة لدى 

م إلى 1899التربويين، وهاذا ماا أااده  أحاد خبراء التربياة باأناه  مناذ أن بادأ التعليم النظاامي في السااااااااااااااودان عاام 
هنالك فلساااااااافة تربوية بالمعنى الدقيب م لم تطبب فلساااااااافة تربوية واضااااااااحة ومحددة المهام، ولم تكن  1992عام  

إلى   1899لكلمة  فلساااااافة ، واعتمد التعليم على األسااااااس التي وضااااااعها المسااااااتعمر البريطاني في الفترة مابين  
( فالشاااهد في هذا أن نظام التعليم في السااودان ال يقوم  88، ص 2005م)اسااتقالل السااودان(، )البشااير،1956

على التقلياد أو على مبااد  حزبياة مختلف فيهاا، لاذلاك يقوم البااحاث على أسااااااااااااااس ومبااد  تربوياة، وإنماا يقوم 
بين التحوالت الساااااياساااااية، وللوقوف على األساااااس و بإجراء هذه الدراساااااة للكشاااااف عن العالقة بين مناهج العام 

والمباد  التربوية التي يجب أن تقوم عليها عمليات تغيير أو تطوير النظام التعليمي في السااودانو وذلك للفت 
نتباه المؤسااسااات السااياسااية التي تصاال إلى ساادة الحكم، وتراودها التفكير في تغيير أو تطوير النظام التعليمي  ا

في البالد أن تعود إلى هذه األساس والمباد ، حتى ال يتر  األمر لييديولوجيا الحزبية واختالفاتها في مشاروع 
 ا.مهم يتعلب بتوفير التنمية المستدامة، وبنهضة األمة وتقدمه
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 مشكلة الدراسة:
درجت النخب السياسية في السودان عند توليها أي حكومة جديدة، سرعان ما تقوم بتغيير النظام التعليمي   

القائم بالبالد واستبداله بنظام تعليمي جديد، والمالح  أن التغيير الذي يحد  للنظام التعليمي في مثل هذه  
بخط  ودراسات تحدد مبررات التغيير، كما أن التغيير الذي يتم  الظروف ال يستند إلى مرجعية تربوية مقرونة 

ال يكون من أجل  الوصول إلى أحسن أو أفضل صورة ممكنة للتعليم يشمل)مدخالته، وعملياته، ومخرجاته(،  
وإنما يكون من أجل تغيير سياسات التعليم السابب وأهدافه، كما كان الحال عندما تم تغيير النظام التعليمي في 

ديسمبر من أجل تغيير سياسات    19م، وكما هو الحال عندما تم تغيير النظام التعليمي بعد بثورة  1992لعام  ا
مناهج التعليم    التعليم السابب وأهدافه، وعلى هذا األساث تقوم هذه الدراسة وتهدف إلى الكشف عن العالقة بين

السودان، التطوير)في  و   العام في  السياسية ورؤى  التحوالت  م(، والسلبيات 2019  –م  1969الفترة من  بين 
المجتمعية التى نتجت عن التحوالت السياسية وارتباطها بمناهج التعليم في السودان. وكذلك التعريف والتذكير 

 باألسس والمباد  التربوية التي يجب أن ُيستنُد عليها في عمليات تطوير النظام التعليمي.
 أسئلة الدراسة:  

 إلجابة عن األسئلة التالية:تقوم هذه الدراسة ل
)في الفترة من    والتحوالت السياسية ورؤى التطوير ما العالقة بين مناهج التعليم العام في السودان .1

 (؟ م2019 –م  1969

 هل هنالك مبررات يستند عليها التربويين في تطوير المنهج المدرسي؟  .2

 ايف يمكن التحديد السليم ألهداف المنهج؟  .3

 بماذا يتغلب واضعي المناهج على مشكلة اختيار المحتوى؟   .4

 أي سلبيات نتجت عن التحوالت السياسية وارتباطها بمناهج التعليم العام في السودان؟  .5

 أهمية الدراسة: 
تأتي أهمية الدراسة من أنها تتناول موضوع يتعلب بالتغيرات السياسية وأثرها على التعليم في السودانو وذلك    

أن عملية تطوير المنهج عملية مهنية، تنطلب من فلسفات ومباد  تربوية تختلف عن مباد  وفلسفات األحزا  
 السايسية، وعليه يمكن تلخيص أهمية الدراسة في اآلتي:
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)في الفترة من   والتحوالت السياسية ورؤى التطوير  قة بين مناهج التعليم العام في السوداناشف العال .1
 (. م2019 –م  1969

التربية، وواضعي المناهج( إلى المبررات التي يستند عليها   .2 انتباه أصحا  القرار: وخبراء  تلفت الدراسة 
 التربويين في تطوير المنهج المدرسي.  

 لة المنطلقات التي تشتب منها أهداف المنهج المدرسي. توضح لكل الجهات ذات الص .3

توجه انتباه متخذي القرار التربوي وواضعي المناهج إلى أهم المعايير التي يستند عليها التربويين في اختيار   .4
 محتوى المنهج المدرسي.

 لسودان. التنبيه إلى السلبيات التى تنتج عن التحوالت السياسية وارتباطها بمناهج التعليم في ا .5

 أهداف الدراسة:
 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيب األهداف التالية:  

)في الفترة   التحوالت السياسية ورؤى تطويرهاو  الوقوف على العالقة بين مناهج التعليم العام في السودان  .1
 (. م 2019  –م 1969من 

 توضيح المبررات التي يستند عليها التربويين في تطوير المنهج المدرسي.  .2

 نبيه إلى المصادر األساسية الشتقاق أهداف المنهج المدرسي.    الت .3

 التذكير بالمعايير التي يستند عليها التربويين في اختيار محتوى المنهج المدرسي. .4

 التى تنتج عن التحوالت السياسية وارتباطها بمناهج التعليم العام في السودان. بيان السلبيات  .5

 مصطلحات الدراسة: 
: يعرف الهدف بأنه التغير المتوقع حدوثه في سلو  التالميذ نتيجة لمرورهم وتفاعلهم مع  أهداف المنهج .1

سلوكهم في االتجاه المرغو     الخبرات التعليمية التي تم اختيارها بقصد تحقيب النمو في شخصياتهم وتعديل
 ( 30، ص 2000فيه )مصطفى،

: يقصد بالمحتوى: مجموعة التعريفات والمفاهيم والعالقات والحقائب والقوانين والنظريات والمهارات المحتوى  .2
والقيم واالتجاهات التي تشكل مادة التعلم في أحد الكتب الدراسية المقررة على الطال  بأي من المراحل 
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،  2004يتم اختيارها وتنظيمها وفب معايير علمية محددة بهدف تحقيب أهداف)فتحي وآخرون،الدراسية. و 
 (. 93ص 

اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث يرى أنه المناسب لوصف   منهج الدراسة:
 وتحليل موضوع الدراسة كما هى على الواقع.

 المحور الثاني: اإلطار العام للدراسة: 
 مة: مقد
يسود اعتقاد عام عند المشتغلين بالفكر السياسي أن من يشغل نفسه بالشأن العام البد له من أن يتمتع بسمات   

تؤهله ألن يكون قدوة في مجتمعهو ألنه بهذه الصفة يأخذ مكان ر  األسرة في أسرته، واألستاذ بين طالبه،  
د في المجتمع، بل لعل الدور التربوي لرجل السياسة  فيتحقب التماثل في أداء الوظيفة التربوية لكل مراحل الفر 

(، يقوم الباحث في هذا  52، ص 1981يكتسب أهمية أابر نظرًا التساع قاعدة المتأثرين بدوره فيهم)عوض هللا
التعليم العام في السودان، بالكشف عن العالقة بين مناهج  وبين التحوالت السياسية ورؤى التطوير   اإلطار 

أنظمة الحكم في مايو   خالل ثال   السودان، وهى: نظام  م، وحكومة اإلنقاذ 1969سياسية مرت على حكم 
 م، ويقدم موضوعاته بحسب الفترة الزمنية لكٍل كما يلي:   2019م، والفترة االنتقالية لثورة ديسمبر1989

 -م1969أواًل: مناهج التعليم العام بين التحوالت السيييييييييياسيييييييييية ورؤى التطوير في الفترة من
 م1989

المنهج هو: مجموعاة الخبرات التربوياة التي تهيئؤهاا المادرسااااااااااااااة للتالمياذ سااااااااااااااواء داخلهاا أو خاارجهاا، وذلاك     
بغرض مساااااااااااااااعادتهم على النمو الشااااااااااااااامال المتكاامال، أي النمو في كاافاة الجواناب العقلياة، والثقاافياة، والادينياة،  

ساااااالوكهم ويكفل تفاعلهم بنجا  مع بيئتهم،  واالجتماعية، والجساااااامية، والنفسااااااية، والفنية، نموًا يؤدي إلى تعديل 
(، وفيما يبدو أن النخب 6،ص 2004ومجتمعهم، وابتكارهم حلواًل لما يواجههم من المشااكالت)الوكيل، والمفتي،

الساياساية في الساودان تدر  العالقة الوطيدة بين هذا المعنى وبين توجهاتهم ومبادئهم الساياسايةو لذلك يهتمون  
ومن الشاواهد التي تدل على ذلك، ما لتعليم في كل نظام ساياساي يصال إلى سادة الحكم، بمساألة تغيير مناهج ا

يحمل فكرة أيديولوجية تحكم مسااااااااااااايرته  م  إن أي نظام ساااااااااااااياساااااااااااااي  1969نقل عن وزير التربية في عهد مايو
الساااااااياساااااااية، ساااااااوف يفكر مليًا في قضاااااااية التغيير االجتماعي، من خالل إحدا  تغيير جوهري في الوساااااااائل 
األيديولوجية” التعليم واإلعالم”باعتبار أن التعليم يسااااااااتهدف التربية والمعارف، وهي التي تشااااااااكل الثقافة تعتبر  

ما ُعينت وزيرًا للتربية والتعليم أول ما فكرت فيه هو تغير السااااااااالم التعليمي في أهم أداة للتغيير. وقال لذلك عند 
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(.  https://www.alrakoba، موقع الرااويةالتعليم في السااااودان ضااااحية النظم السااااياسااااية األيديولوجية البالد )
هم يعلمون جيدًا أن األمر الذى جعل األطراف الساااااياساااااية األخرى ال تقبل بهذا التغيير وتلجأ إلى مقاومتهو ألن

هاذا التغيير ليس من أجال تحسااااااااااااااين جودة التعليم أو غير ذلاك من األمور التربوياة التي تادع إلى تغيير نظاام  
 التعليم أو تطوير المناهج. 

ولذلك كتب أحد الرافضاااين لقرار وزير التربية القاضاااي بتغيير النظام التعليمي، مقااًل يعبر فيه عن رأي كيانه   
مايو معارضة من    25( بعد انقال   3-3  -6ي ينتمي إليه جاء فيه:  وجد اعالن السلم التعليمي)السياسي الذ 

.. المعلمين الديمقراطيين والوطنيين والمهتمين بالتعليم والثقافة في البالد، فقد تم فرضه بطريقة فردية ومتعجلة  
يات وقرارات مؤتمر التربية القومي ودون مشااااركة المعلمين والمختصاااين والمهتمين، والذي تم فيه تجاهل توصااا

م ... ولم يتم اشاااااااااااااارا  نقااباات المعلمين في التخطي  التربوي، وفي تنفياذ البرامج  1969الاذي عقاد في ااتوبر 
الديمقراطية التي ناضاالت من قبل لتحقيقها... )ونسااتطيع القول أن هذه الوزارة التي تلعب دورًا مهمًا في ميدان  

ة، تعاني من ساااااااااالبيات وأخطاء فاحشااااااااااة، البد من النضااااااااااال ضاااااااااادها.) عثمان،  أساااااااااااسااااااااااي للثورة الديمقراطي
https://www.alrakoba.net م، والرفف الذي قوبل به من  1969(. فما اسااااااااااتندت عليه وزير التربية في

الكيانات الساااااااياساااااااية األخرى، تؤكد بوضاااااااو  أن رؤى تطوير مناهج التعليم العام في الساااااااودان وتغيير السااااااالم  
ذ بوااير العهد الوطني ال تساااتند على مباد  تربوية، وإنما تقوم لتثبيت أيديولوجيا ساااياساااية ال أاثر التعليمي من

 وال أقل من ذلك.
التطوير   السياسية ورؤى  التحوالت  بين  العام  التعليم  مناهج  الفترة من  ثانيًا:    -   1989في 

 . م2019
التحوالت السااااااااياسااااااااية ورؤى التطوير في فترة حكومة   امتدادًا للعالقة اإلرتباطية بين مناهج التعليم العام وبين 

  30م ماااا يلي:  في  2008م، فقاااد جااااء في التقرير المقااادم إلى المركز العاااالمي للتعليم بجنيف  1969ماااايو  
م دخل الساااااودان عهدًا جديدًا تم فيه تحديد هوية الدولة الساااااودانية وربطها بالعقيدة الدينية، وبثقافة  1989يونيو

م والذي  1990تطلعات األمة السااااااااودانية، وهذا ما حد  في مؤتمر سااااااااياسااااااااات التعليم عام  وترا  وحاجات و 
أوصااااااااااااااى بتغيير نظاام التعليم وباالتاالي منااهج التعليم العاام، )تقرير مقادم إلى المركز العاالمي للتعليم، جنيف  

يجية القومية  م وبعد إجازة االساااااااااااتراتيجية الشااااااااااااملة انبثقت منها االساااااااااااترات1992(، و في العام  5، ص 2008
م  1992(. وفي  الفترة ما بين  89،ص 2005الشااااااملة للتعليم، قدمت فلسااااافة تربوية إساااااالمية المنحى)البشاااااير،

م بدأت وزارة التربية في تطبيب مباد  فلساااااااافة التربية التي أجازتها االسااااااااتراتيجية القومية الشاااااااااملة 1997إلى 
سااااااااانوات(، وحذفت المرحلة المتوساااااااااطة    3-8إلى)سااااااااانوات(   3-3-6للتعليم، وتم تغيير السااااااااالم التعليمي من)
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  8- 1ودمجت في المرحلة االبتدائية وسااااااميت مرحلة التعليم األساااااااث، وصااااااممت مناهج مرحلة األساااااااث من)
ساانوات( على أساااث فلساافة التربية اإلسااالمية، وتمت مراجعة مناهج التعليم الثانوي. ومهما كانت وجهة النظر 

تعليم الثانوي، من حيث التصاااميم والتنفيذ، فإن هذه المناهج قصاااد بها أن من مناهج مرحلة األسااااث ومرحلة ال
تحقب أهداف االساااااااااااااتراتيجية القومية للتعليم التي أساااااااااااااسااااااااااااات على فكر وفلسااااااااااااافة تربوية واضاااااااااااااحة ومحددة  

(. فهذه القرارات أيضااااًا توضااااح بجالء العالقة الوطيدة بين التحوالت السااااياسااااية  89،ص 2005المعالم)البشااااير،
ر نظام التعليم كوسااااايلة ليحزا  في تكوين االتجاهات والمباد  الساااااياساااااية لدى طال  التعليم العام  وبين تغيي

 في السودان.      

 م2019في الفترة اإلنتقالية ثالثًا: مناهج التعليم العام بين التحوالت السياسية ورؤى التطوير 
 ديسمبر: 19بعد ثورة 

م، جاء على لسان مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي في مؤتمره  2019ديسمبر19قيام ثورة  بعد   
نوفمبر حول قضايا المناهج:  تغيير المناهج ضرورة    24الذي عقده بوكالة السودان لينباء )منبر سونا( بتاريخ  

. فهذا يشير إلى أن التغيير الذي تم أيضًا لم يتم من أجل تطوير  (*)من ضرورات إنزال الثورة على أرض الواقع 
المناهج لعوامل أملتها ضرورات العصر أو رؤي المستقبل، أو لتحسين نوعية التعليم، وإنما تم إلنزال الثورة  
ورة  على أرض الواقع كما تقدم، وهذا بمفهوم المخالفة يعني كل ما حدثت تورة وجب تغيير المناهج إلنزال الث

على أرض الواقع. فهذه وحدة من مشكالت التحوالت السياسية في السودان وعالقتها بالتعليم، فالنظام التعليمي  
ال يتم تغييره إال لخدمة التوجهات السياسية المتغيرة، كأنما ليس هنالك أي مبررات تربوية ومجتمعية تدع إلى  

 تغيير أو تطوير التعليم. 
 رسي: مبررات تطوير المنهج المد  
يشاااهد واقعنا تطورات متساااارعة وغير مسااابوقة في شاااتى مجاالت الحياة، وقد أثرت في نظم التعليم ومناهجه،   

وفرضاااااات على المتخصااااااصااااااين في مجال المناهج ضاااااارورة إعادة النظر في منظومتها وتطوير وجهتها للوفاء 
تمع أهدافه التي يسااعى  (. ولكل مج11ه،ص 1439بتطلعات المجتمع في عصاار المعلوماتية)مطاوع، الخليفة،

إلى تحقيقها من خالل مؤسااااااساااااااته المختلفة، وتعتبر المدرسااااااة إحدى هذه المؤسااااااسااااااات التي أنشااااااأها المجتمع  

 

 نوفمبر.  24منبر سونا  -وكالة السودان لينباء   -مؤتمر حول قضايا المناهج  -يمكن مراجعة النص كاماًل على اليوتيو   (*) 
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لتحقيب أهداف المجتمع، وللمدرساااااااااااااة وسااااااااااااايلتها في تحقيب األهداف وهى المنهج بمفهومه الشاااااااااااااامل)الوكيل، 
ا  منهج ثاااباات جااامااد على الاادوام ال  (. وليس من المقبول أن نتصااااااااااااااور أن يكون هناا70، ص 2004والمفتي

(و وإذا كان األمر كذلك فإن  423،ص 2002يسااتجيب لما تقتضاايه عوامل التغيير والمراجعة والتطوير)اللقاني،
عملية تطوير المنهج في أي بلد من البلدان تساااااااااااتند على مبررات منطقية تكون مقبولة لدى المساااااااااااؤولين عن  

متطورة فمن المنطقي أن تتطور منااهجهاا التعليمياةو فبمضااااااااااااااي الزمن   العملياة التعليمياة، وبماا أن المجتمعاات 
ونتيجة ليحدا  المتساااااااااارعة يقرر خبراء التربية أن المناهج الدراساااااااااية بحاجة إلى التطوير.  وهنالك أسااااااااابا  
عديدة تؤدي إلى تطوير المناهج، منها ما هو متصاااال بالحاضاااار والماضااااي، ومنها ماهو متصاااال بالمسااااتقبل،  

 (:316،ص 2004ذه األسبا  ما يلي)الوكيل، والمفتي،ومن أهم ه
سوء وقصور المناهج الحالية: عندما يقتنع كل القائمين والمهتمين بالعملية التربوية بسوء المناهج الحالية،   .1

فإن هذا االقتناع التام يدفع المسؤولين إلى تطوير هذه المناهج، ويمكن التوصل إلى سوء المناهج الحالية  
نتا  الخريجين،  عن طريب  مستوى  وهبوط  والفنيين،  والخبراء  الموجهين  تقارير  أو  العامة،  االمتحانات  ئج 

ونتائج البحو  المختلفة التي تنصب على تقويم المنهج بجوانبه المختلفة، وإجماع الرأي العام ووقوفه ضد 
 هذه المناهج. 

ن فلسفة محددة له، ومن ثم  عدم وجود فلسفة تربوية واضحة ومحددة: حيث ينطلب المنهج المدرسي بدو  .2
يبدأ من فراغ عند تحديد األهداف، والتي تعد تلك األهداف مجرد شعارات جوفاء غامضة ومنفصلة عن  
بقية عناصر المنهج من محتوى وطرق تدريس وأوجه نشاط تعليمية وأساليب تقويم متعددةو األمر الذي 

بدأ منها المنهج المدرسي، ومن ثم العمل على  يستلزم معه بداهة إعادة النظر في نقطة االنطالق التى ي
تحديد وتوضيح الفلسفة التربوية للمنهج من أجل تحديد مساره وتطويره في هذا الجانب بالشكل الذي يخدم  

 (. 397، ص 2001المتعلم ومجتمعه معًا)سعادة، وإبراهيم،

مة والنامية على حد سواء، أن  التطلع إلى حياة أفضل: لقد ساد اتجاه في العقد الماضي بين الدول المتقد  .3
،  2002السبيل والمدخل الرئيس لذلك هو تطوير التعليم وتجديده من خالل مراجعة وتطوير المناهج)اللقاني

 (.424ص 

من   .4 بنائه  في  ينطلب  المدرسي  المنهج  أن  البديهية  األمور  من  المنهج:  عليها  يبنى  التي  األسس  تطور 
أو   المحلي  المستوى  بنائه  المجتمع، سواء على  المدرسي في  المنهج  العالمي. وكذلك يراعي  أو  القومي 

الجوانب السيكولوجية أو النفسية الخاصة بطبيعة المتعلم وطبيعة عملية التعلم، كما يضع المنهج المدرسي  
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في حسبانه أيضًا طبيعة المعرفة التي يقدمها لطالبه بشكل أو بآخر. ولما كانت تلك الثالثية المتمثلة في  
المجتمع والمتعلم والمعرفة عرضة للتغيير والتطوير، فإنه من المنطقي القيام بعملية تطوير المهج  ال من  

 (.     401،ص 2001بالشكل الذي يتعامل مع تلك التغيرات بطريقة فاعلة)سعادة، وإبراهيم، 

ظر في مالمح واتجاهات العصر: يتميز عصرنا الحالي ببعف المالمح واالتجاهات التي تدعونا إلى الن .5
مناهجنا الدراسية بما يتماشى وهذه االتجاهات والمالمحو ليمكننا متابعة التغيرات العالمية واللحاق بالركب 
المعرفة  ومالمحه..تزايد  الحالي  عصرنا  اتجاهات  أهم  ومن  وتحديثه،  مجتمعنا  وتنمية  العالمي 

 (. 301  -300،ص 2004وتراامها)يونس، وآخرون،

يحد  التطوير نتيجة التنبؤ بحاجات واتجاهات الفرد والمجتمع والمستقبل، والتطوير في هذه الحالة ال قد   .6
يكون نتيجة سبب من األسبا  المرتبطة بالماضي، وإنما يرتب  بالمستقبل، فعن طريب التقدم العلمي يمكن  

واالستبيانات  والبحو   التخطي   وعن طريب  الغد،  ومطالب  باحتياجات  رسم    التنبؤ  يمكن  واإلحصاءات 
الصورة لما سوف تكون عليه الحياة في المستقبل، وبالتالي يتم تطوير المناهج، لكي تساهم التربية في  

 (.317، ص 2004إشباع حاجات الغد ومطالبه)الوكيل،والمفتي

انعكس على  إيمان القيادات التربوية بقدرة التربية في المشااااااااااااااركة في إحدا  التنمية والتغيير: األمر الذي  .7
محااوالت وضااااااااااااااع اسااااااااااااااتراتيجياات جاديادة للتعليم في إطاار مااتلتزم باه الادول من أهاداف وفي إطاار واقعهاا 

 (.424، ص 2002وحاجاتها ومشكالتها، وفي إطار التطورات العلمية والتكنولوجية)اللقاني،

يتوافب مع مستجدات أصبح التعليم مطلبًا جماهيريًا، لذا أصبح من الضروري تطوير المناهج المدرسية بما   .8
العلم، سواء كان ذلك على مستوى العلوم الطبيعية والبحتة، أو على مستوى العلوم اإلنسانية واالجتماعية  
والنفسية، وبخاصة الناث بحسها الرائع ونبضها المتدفب تدر  تمامًا أهمية تطوير المناهج الدراسية، وترفف 

ع في  لآلباء  تعليمه  سبب  ما  األبناء  يتعلم  ليلة  أن  بين  المظاهر  من  العديد  فيه  يتغير  صر 
 (.572، ص 2000وضحاها)إبراهيم،

مما تقدم يتضااااااااااااااح أن هنالك مببرات تربوية تبنى عليها عملية تطوير المنهج المدرسااااااااااااااي، والمالح  أن هذه  
تعليم،  المبررات تختلف في الساياق والمعنى عن مبررات األحزا  الساابقة التي تم اإلساتناد عليها في عمليات ال

أيضااااًا من المالحظات أن هذه المبررات ال تشااااير إلى أي توجهات أو مباد  سااااياسااااية تدع إلى القيام بتطوير  
المنهج المدرسااااااااي، وإنما هى مساااااااالمات ترتب  بالعملية التربوية وفلساااااااافتها، واسااااااااتخالص الممارسااااااااات الجيدة 
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ركة التعليم في السودان يجدها ال تقوم على أي للمؤسسات التربوية اإلقليمية والدولية المتميزة، ولكن المتتبع لح
مببرات أو مسااالمات تربوية واضاااحة ومحددة، وخير شااااهد على ذلك األيدولوجيا الحزبية التي كانت دافعًا وراء  

 م. 2019ال عملية تغيير أو تطوير تحد  للمناهج التعليمية منذ االستقالل إلى ثورة ديسمبر 

 أهداف المنهج المدرسي:

ايا األسااساية التي تواجه المناهج الدراساية الساودانية، قضاية تحديد المصاادر التي تشاتب منها أهداف من القضا
تختلف مصاادر اشاتقاق األهداف التربوية باختالف الفلسافة التربوية التي يساتند  "  التعليم، وبحساب خبراء التربية

مصااااادر اشااااتقاق أهدافه تختلف عنها فيما لو إليها المنهج، فإذا كان المنهج يسااااتند إلى الفلساااافة التقدمية، فإن 
اان يساااتند إلى الفلسااافة المثالية أو الجوهريةو ألن التقدمية تشااادد على المتعلم وحاجاته، وميوله وخصاااائصاااه،  
في حين تهتم الجوهرية بالمواد الدراسااية وهضاامها، وعلى الرغم من تباين وجهات النظر حول مصااادر اشااتقاق  

،  2009فلساااافات التقدمية ترى أن األهداف التربوية ينبغي أن تشااااتب من اآلتي)عطية األهداف، إال أن أغلب ال
 (:69-68ص 

 الفلسفة التي يتبناه المجتمع وحاجاته وقيمه وعاداته وتراثه. .1
المستهدف المتعلم وخصائصه،   .2 أو  التعليمية والمستفيد  العملية  حاجاته وميوله واهتماماته، بوصفه محور 

 منها. 
 التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل في العالم.  .3
 طبيعة المادة الدراسية ومعطياتها، وما حصل من تطور فيها. .4
ن األهداف التربوية ما توصلت إليه نظريات التعلم، وما نجم عنها من اتجاهات تربوية حديثة، بمعنى أ .5

 ترتب  باالتجاهات التربوية الحديثة مثل: التعلم الذاتي، مفهوم الجودة الشاملة، رب  ما يتعلمه الفرد بالحياة.     

فالشاهد فيما تقدم أن هنالك مصادر الشتقاق أهداف المنهج، تستند علي فلسفات تربوية محددة، أما لماذا ال   
ي السودان إلى تلك المصادر في اشتقاق أهداف التعليم؟ يرى الباحث أن ذلك يعود  يلجأ المعنيين بأمر التعليم ف 

إلى التربية الحزبية التي يتشربها العضو المنتمي إلى أي حز  من تلك األحزا ، فالتربية الحزبية كما ورد في  
الذي يهدف إلى اتا  من أجل إصال  حزي: علل وأمراض األحزا  السودانية  يقصد بها ذلك الشناط الحزبي  

  – ويمكن اختصار هذا التعريف    -بناء شخصية عضو الحز  بصورة تجسد سمات الحز  الذي ينتمي إليه  
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في ثال  نقاط هى: تزويده بالمباد  التي يؤمن بها الحز  ويسطرها في مواثيقه، وإاسابه السولكيات التي تعبر  
ة العالقات التي تجسد إنتماءه لحزبه دون سواه  عن الخصائص االجتماعية والسياسية للحز ، وإدماجه في شبك 

(و فهذا يعني أن كل حز  له فلسفته التربوية الخاصة، وله أهدافه التي يريد أن  53، ص 1981)عوض هللا،
يحققها، لذلك توظف كل إمكانات التغيير وعلى رأسها المناهج الدراسية، لجعل تلك المباد  جزًء أساسيًا من  

تتحقب لكل حز  أهدافه كما تعكسها فلسفته التربويةو ولذلك يالح  أن مناهج التعليم  سلو  المتعلم، وبهذا  
السودانية من حيث األهداف والمحتوى تختلف من وقت آلخر بسحب الفلسفة التربوية للحز  الحاامو وعلى  

،  1989نقاذ تختلف عن المناهج في حكومة األ  1969هذا األساث كانت المناهج الدراسية في عهد حكومة مايو  
  –ديسمبر تختلف عن كل تلك المناهج السابقة. فاألصل في قيام األحزا  السياسية  19والمناهج بعد ثورة  

أنها تمثل شرائح اجتماعية ذات مصالح معينة، وأنها تعمل لخدمة هذه المصالح بكل ما تمارسه    -السودانية  
تغ مسألة  ولذلك  السياسي ،  العمل  ساحة  في  وعالقات  أدوار  التربوية  من  للفلسفة  وفقًا  المدرسي  المنهج  يير 

أيديولوجية تحكم مسيرته   تقدم أن أي نظام سياسي يحمل فكرة  يعد أمر ضروري ألي حز و وقد  الحزبية، 
الوسائل   في  جوهري  تغيير  إحدا   خالل  من  االجتماعي،  التغيير  قضية  في  مليًا  يفكر  سوف  السياسية، 

 األيديولوجية  التعليم واإلعالم .

 :معايير محتوى المنهج المدرسي

الذي    المحتوى  السودانية، قضية  السياسية  المؤسسات  بين  والجدل  الخالفات  تثير  التي  القضايا  أيضًا من 
، 2019ديسمبر  19التي نشبت بين تلك المؤسسات بعد ثورة  يدرث في المنهج المدرسي، آخرها الخالفات  

ضمن المحتوى واألنشطة التعليمية في أحد الكتب الدراسية،   والسبب في ذلك كما تقدم هو الصور التي وضعت 
 وإذا كان األمر كذلكو فهل هنالك معايير محددة الختيار المحتوى؟ وما هى تلك المعايير؟ 

يعد المحتوى العنصر الثاني من عناصر تنظيم المنهج المدرسي، يأتي بعد األهداف   معايير اختيار المحتوى: 
فالغاية األساسية من المحتوى هى تحقيب  يتم اختياره وتنظيمه بناء على تلك األهدافو  ليكون ترجمة لها، حيث  

أهداف المنهج، والمحتوى في أحد تعريفاته هو:  المادة العلمية المتضمنة في أحد الكتب الدراسية المقررة على  
تم اختيار المحتوى ولكي ي(244ص 2003الطال ، في أي من المراحل الدراسية المختلفة)اللقاني، والجمل،  

بطريقة علمية سليمة ال تخضع ألهواء مخططي وواضعي المناهج، وجدت مجموعة من الشروط أو المعايير  
 (:39ص  2000من أبرزها ما يلي)مصطفى، 
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ألن العملية التعليمية تسااااااااعى إلى تحقيب أهداف معينة، وإحدى أن يكون المحتوى مرتبطًا باألهداف: وذلك   .1
وساااااائل تحقيب ذلك محتوى المنهج، ولهذا يجب أن يكون المحتوى ترجمة صاااااادقة ليهداف، حتى يتسااااانى  

 تحقيقها، وعلى قدر وضو  الهدف تكون سهولة اختيار المحتوى. 

ل ما يحتويه من معارف أن تكون حديثة  أن يكون المحتوى صاادقًا وله داللة: يقصاد بصادق المحتوى أن ك .2
 وصحيحة من الناحية العلمية، وقابلة للتطبيب في مجاالت واسعة ومواقف متنوعة.

أن يراعي المحتوى ميول وحااجاات التالمياذ ومشااااااااااااااكالتهم: تعاد الادافعياة من أهم شااااااااااااااروط حادو  التعلم،  .3
قبال على دراسااة المحتوى، وييساار عملية  واالهتمام بميول التالميذ من خالل المحتوى يوجد الدافع لديهم لإل

تعلمهمو ولذلك فإن مراعاة ميول التالميذ وحاجاتهم ومشاااااااكالتهم هى أحد المعايير التي يتم على أسااااااااساااااااها  
اختيار المحتوىو بحيث يكون مالئمًا لمساتوى التالميذ وللقدرات العقلية والجسامية لمرحلة النمو التي يمرون  

 بها.

ق الفردية: تتوقف عملية التعلم على االساااااااااتعدادات الفردية للتالميذ نظرًا لوجود فروق مراعاة المحتوى للفرو  .4
ذات مغزى من قادراتهم وحااجااتهم وميولهمو لاذا يجاب مراعااة هاذه الفروق عناد اختياار المحتوىو وذلاك من  
علم  خالل التنوع في األنشااااااطة بصاااااافة عامة، واألنشااااااطة اإلثرائية بصاااااافة خاصااااااة، والتنوع في مصااااااادر الت

األخرى كالكتب والمجالت والوثائب والنصااااااااااوص والوسااااااااااائل الساااااااااامعية والبصاااااااااارية، وتوجيه التالميذ إليها 
لالساااااااااااااتفادة منها، وكذلك التنوع في التدريبات العملية وطر  بعف الموضاااااااااااااوعات االختيارية داخل المادة 

اشااى مع قدراتهم واسااتعداداتهم. الواحدة، حيث يتيح هذا التنوع أمام التالميذ فرصااة الختيار ما يناساابهم ويتم
 (. 95-94، ص 2004)يونس وآخرون 

،  2004وهناالاك معاايير أخرى مهماة في اختياار المحتوى لخصااااااااااااااهاا بعص خبراء التربياة منهم)يونس وآخرون  
 ( في اآلتي:99-98ص 

ساااااااائل آراء الخبراء: يعد آراء الخبراء بصااااااافتهم متخصاااااااصاااااااين في مجال ما، ولديهم الخبرة الكافية به، أحد الو  .1
األساااسااية في اختيار المحتوى، إذ أن عملية اختيار المحتوى تتطلب اللجوء إلى الخبراء األااديميين والتربويين  
ممن لهم صاالة بالمنهج الدراسااي والواقع الثقافي واالجتماعي للمجتمع، وبحاجات التالميذ وميولهم ومشااكالتهم،  
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التي يتضاااامنها المحتوى، واألفكار األساااااسااااية المرتبطة  وبطبيعة المادة الدراسااااية، وذلك الختيار الموضااااوعات 
بتلك الموضاااااوعات، والمادة العلمية التي تعالج تلك األفكار بصاااااورة مفصااااالية، وبتضاااااافر جهود الخبراء يخر   
المحتوى معبرًا تعبيرًا صااااااااااااااادقاًا عن األهاداف بجوانبهاا المعرفياة، والمهاارياة، والوجادانياة، ومراعياًا لميول التالمياذ  

تهم ومشاااااكالتهم، ومتماشااااايًا مع الواقع الثقافي واالجتماعي للمجتمع، واإلمااانات المادية والفنية المتاحة  وحاجا
 في ميدان التطبيب.

التحليل: يعد تحليل األنشااااااااطة الخاصااااااااة بمهنة معينة أحد الوسااااااااائل التي يمكن االسااااااااترشاااااااااد بها عند اختيار   .2
يد الكفايات الالزمة لممارساااااة هذه المهنة، وبالتالي يتم  المحتوى، حيث يتم من خالل تحليل هذه األنشاااااطة تحد 

اختيار المحتوى في ضااااااااوء هذه الكفايات، إذا كانت على المسااااااااتوى المطلو  لممارسااااااااة المهنة، ويظهر ذلك 
بوضااااو  في اختيار محتوى مناهج المدارث الفنية الصااااناعية والتجارية، فكالهما يخر  منها الطالب لممارسااااة 

يجب التعرف على الكفايات الالزمة للمهنة التي يمارساااااااااااها بعد تخرجه، واختيار المحتوى في مهنة معينة، لذا  
 ضوئها حتى يكون هنالك عالقة بين ما يدرث داخل المحتوى وما يمارث في الحياة.

المسااااح: يعد مسااااح البحو  والدراسااااات السااااابقة أحد الوسااااائل المهمة في اختيار المحتوى، حيث تسااااهم عملية   .3
رصاااد ميول التالميذ وحاجاتهم والمشاااكالت التي تواجههم عند دراساااة مادة معينة، ورصاااد القضاااايا   المساااح في

المجتمعية والعالمية ذات الصاالة بالمادة الدراسااية، والتعرف على االتجاهات العالمية في بنائها وتنظيمها، وهذا 
هتماماتهم وحاجاتهم، ويعكس  من شاااااااااااااأنه يسااااااااااااااعد على اختيار محتوى جيد يالئم التالميذ من حيث ميولهم وا 

قضااااااااايا المجتمع ومشااااااااكالته، وبالتالي يقبل عليه التالميذ ويتفاعلون معه ويحققون من وراء دراسااااااااته أفضاااااااال 
 النتائج.

هذه المعايير وضااااااااااااعها المتربويون لتبين أن  عملية اختيار المحتوى ليساااااااااااات عملية متجردة من األسااااااااااااس    
أي أنها ليسااااااات مساااااااألة عفوية تخضاااااااع لوجهة نظر    -المحتوى   –واألصاااااااول التي يرجع إليها الشاااااااتقاق هذا 

بل إنما وضاااااعت ليلتزم بها من    ،(218، ص 2002شاااااخصاااااية مهما توافر لها من خبرات في الميدان )اللقاني،
يقومون بعملية تغيير أو تطوير المناهج، وال يتر  األمر ألهواء أو ميول أو االتجاهات السااااياسااااية للمسااااؤولين  

تعليم في أي نظام سااااااااياسااااااااي وصاااااااال إلى ساااااااادة الحكم. أما الصااااااااراع الذي يجرى بين األطراف  عن التربية وال
الساياساية الساودانية بشاأن محتوى المنهج، فهذا كما وصافه أحد المساؤولين الساابقين عن التعليم في مقال نشار 
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 هذا صاااراع ساااياسااي   التعليم في الساااودان ضاااحية النظم الساااياساااية األيديولوجية  جاء فيه:في الرااوبة بعنوان:  
 وأيديولوجي في ذات الوقت . يعني ليس له عالقة بالتعليم.

 السلبيات التى تنتج عن التحوالت السياسية وارتباطها بمناهج التعليم في السودان:

المجتمع في سعيه لتربية الفرد يسعى إلى بنائه على نحو معين، بحيث يشتمل هذا البناء على معارف  إن   
ومفاهيم واتجاهات ومهارات وأساليب تفكير تجعل الفرد قادرًا على القيام بمسؤولية أدواره التي يمارسها حينما  

إلى تربية الفرد يرجو تحقيب أهداف ينضم إلى هيكل العمالة في المجتمع، وهذا يعني أن المجتمع في سعيه  
معينة، ووسيلته في هذا األمر هى المدرسة بكافة مشتمالتها من تجهيزات وإمكانات مادية وبشرية، ومن هنا  
أصبح المنهج المدرسي هو أداة المدرسة في هذا الشأن، ومن ثم فإن المختصين ببناء المناهج وتطويرها البد  

ا يرجوه المجتمع من وراء تربية أبنائه، فهنالك على سبيل المثال من المجتمعات أن يكونوا على دارية كافية بم
من يرمي إلى تربية أبنائها على الخضوع والتبعية، وهنا  مجتمعات أخرى ترمي إلى تربية أبنائها على التفرد 

بح من الضرورة  واالستقاللية، وهنا  غيرها يرمي إلى تربية األبناء وفب أفكار فلسفية أخرى. ومن هنا أص
بمكان أن يعكس المنهج من حيث الشكل والمضمون، ومن حيث التخطي  والتنفيذ واتجاه المجتمع وأهدافه من  

(، هذا هو الوضع الطبيعي ألي نظام تعليمي، ولكن من خالل السرد الذي  111ص 2002تربية الفرد)اللقاني،  
  – م  1969السياسية ورؤى التطوير في الفترة من)  بين التحوالت    تقدم حول مناهج التعليم العام في السودان

م(، يالح  أن المسؤولين عن بناء المناهج وتطويرها ال يهتمون بما يريده المجتمع من وراء تربية أبنائه، 2019
بقدر ما يهتمون بتحقيب أهدافهم السياسيةو األمر الذي نتج عنه سلبيات مجتمعية عديدة، يعزوها الباحث إلى  

 ليم، ويمكن تلخيص أهمها في اآلتي:  مخرجات التع
عدم وجود فلسفة تربوية قومية واضحة تعكس فلسفة التربية السودانية وتوجه حركة التعليم،  األمر الذي   .1

تر  تربويًا مهمًا للتوجهات السياسية والحزبية، كما هو واضح من الشواهد التي وردت في كل الفقرات السابقة  
 من هذه الدراسة. 

تي بنيت على أيديولوجيا ومهذبيات سياسية خرجت أجيال ونخب فكرية وسياسية غير متجانسة،  المناهج ال .2
ال في الفكر البناء، وال في السياسة الرشيدة التي تقود المجتمع إلى ركب التقدم، وخير شاهد ودليل على  

 ديسمبر.19ذلك الصراعات السياسية التي يعيشها السودان منذ أول حكومة وطنية، وحتى بعد ثورة 
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يتمتع المجتمع السوداني بثقافات متعددة، ولكن بحكم تركيز المناهج على األيديولوجيا الحزبية، فإنها لم   .3
تعمل على تقار  هذه الثقافات وجعلها ثقافة واحد تحدد الهوية السودانيةو األمر الذي تر  البا  مفتوحًا  

تفكي تعمل على  واالثنية  والطائفية  والقبلية  المتكررة،  للعنصرية  االنفصال  االجتماعي، ودعوات  النسيج  ك 
 وتدمير االقتصاد في هذا البلد الذي يمثل سلة غذاء العالم.

تركيز المناهج على المباد  الحزبية السياسية، فإنها لم تتمكن من غرث القيم الوطنية في األجيال بحكم   .4
 السابقة والالحقةو فخرجت نخب فكرية وسياسية وثقافية تقدم المصالح الحزبية والذاتية على مصلحة الوطن. 

ى إلى عدم اتباع الخطوات السرعة واالستعجال في تغيير السلم التعليمي عند كل نظام سياسي جديد، أد  .5
العملية   الشديد في مخرجات  الضعف  إلى  أدى  بدوره  وهذا  الدراسية،  وبرامجه  التعليم  تطوير  في  العلمية 

 التعليمية في بعف الحقب من عمر التعليم في السودان. 

جهات السياسية  يتميز المجتمع السوداني بالتنوع العرقي والديني والثقافي، وسبب تأثر المناهج التعليمية بالتو  .6
من جانب، وصراع الهوية من جانب آخر، لم تتمكن هذه المناهج من تزويب هذا التنوع وتجعل منه مركز 
قوة، بقدر ما جعلت منه منطلب للتنافر وعدم قبول اآلخر المختلف، فضاًل عن عدم وحدة الشعور واالنتماء  

 القومي. 

 المحور الثالث:الخاتمة  

 النتائج:

وبين التحوالت السااياسااية ورؤى التطوير)في    يقة بين تغيير مناهج التعليم العام في السااودانهنالك عالقة وث .1
تمثلات في تغيير المنااهج من أجال تمكين األياديولوجياا الحزبياة، وليس من  (،  م2019  –م  1969الفترة من  

 أجل تحسين جودة التعليم. 
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ند عليها التربويين في تطوير المنهج المدرسي، هنالك مبررات لتغيير النظام التعليمي أو تطوير مناهجه يست .2
فكار  إال أن المسؤولين عن التعليم ومتخذي القرار التربوي يميلون في أمر تغيير السياسات التعليمية إلى األ

   األيديولوجية التي تحكم مسيرتهم السياسية.

أشار إليها خبراء التربية الشتقاق أهداف المنهج المدرسي، إال أن المؤسسات السياسية هنالك مصادر أساسية   .3
م( كانت تشتب أهداف المناهج من فلسفاتها التربوية الخاصة  2019  –م  1969التي حكمت السودان منذ)

 بها.  

إليها المسؤولين عن  توجد معايير يستند عليها التربويين في اختيار محتوى المنهج المدرسي، ولكن لم يلتفت   .4
 التعليم إما الستعجال التغيير، وإما لالنشغال بالصراعات التي تحد  بموجب التغيير.

   ، أهمها:هنالك سلبيات نتجت عن التحوالت السياسية وارتباطها بمناهج التعليم في السودان .5

 التعليم. عدم وجود فلسفة تربوية قومية واضحة تعكس فلسفة التربية السودانية وتوجه حركة  (أ

 بحكم بناء المناهج على أيديولوجيا ومهذبيات سياسية خرجت أجيال ونخب فكرية وسياسية غير متجانسة.    ( 

 لم تعمل المناهج على تذويب الثقافات المتنوعة وجعلها ثقافة واحد تحدد الهوية السودانية. (ت

المباد  الحزبية، خرجت نخب فكرية وسياسية وثقافية تقدم المصالح الحزبية  بحكم تركيز المناهج على    ( 
 والذاتية على مصلحة الوطن. 

السرعة واالستعجال، وعدم اتباع الخطوات العلمية في تطوير التعليم وبرامجه أدى إلى الضعف في مخرجات   ( 
 العملية التعليمية. 

جانب، وصراع الهوية من جانب آخر، لم تتمكن من تزويب    لتأثر المناهج التعليمية بالتوجهات السياسية من ( 
التنوع العرقي وجعله مركز قوة، بقدر ما جعلت منه منطلب للتنافر وعدم قبول اآلخر المختلف، وعدم وحدة  

 الشعور واالنتماء القومي.
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 التوصيات: 
األيدل .1 عن  بعيدة  واضحة  سودانية  تربوية  فلسفة  بتحديد  التربية  خبراء  إلى  وفلسفاتها  توصية  الحزبية  وجيا 

 بها.التربوية الخاصة 

توصية إلى المؤسسات السياسية التي تتعاقب على إدارة الدولة، أن تتر  قضية مبررات تغيير أو تطوير   .2
المناهج إلى أصحا  الخبرة باألسس والمباد  التربويةو حتى ال يؤدي أمر المناهج إلى الخالفات الحزبية 

    بسبب التوجهات السياسية.

إلى   .3 بالرجوع  المتخصصة  ولجانها  التربية  وزارة  إلى  توصية  عليها  متفب  تربوية حددة  فلسفة  وجود  لعدم 
 المصادر التي أشار إليها خبراء التربية في اشتقاق أهداف المنهج المدرسي.

حتوى  توصية إلى لجان المناهج المتخصصة بالرجوع إلى المعايير التي يستند عليها التربويين في اختيار م .4
 المنهج المدرسيو وذلك حتى ال تر  األمر ألهواء أو ميول معينة. 

توصية إلى المؤسسات السياسية بأال تصبغ أهداف المناهج القومية بأي صبغة سياسية، وأن تعمل على   .5
 تقليل معالجة السلبيات التى تنتج عن تأثيراتها في شأن مناهج التعليم. 

 المقترحات:

والتحوالت السياسية    ف عن آثار العالقة بين مناهج التعليم العام في السودانإجراء دراسات مسحية للكش .1
 م.1969في الفترة من ما قبل حكومة مايو   ورؤى التطوير

والتحوالت السياسية    إجراء دراسات مسحية للكشف عن آثار العالقة بين مناهج التعليم العام في السودان .2
  م.1969في فترة حكومة مايو  ورؤى التطوير

والتحوالت السياسية    إجراء دراسات مسحية للكشف عن آثار العالقة بين مناهج التعليم العام في السودان .3
 م.  1989في فترة حكومة اإلنقاذ  ورؤى التطوير
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 السودان بشأن فلسفة التربية السودانية.إجراء دراسات مسحية خاصة بآراء خبراء التربية في   .4

المجتمع    .5 به  يتميز  الذي  الثقافي  للتنوع  المالئم  التعليمي  النظام  بشأن  مجتمعية  مسحية  دراسات  إجراء 
 السوداني تساعد على قبول التنوع ووحد الشعور واالنتماء القومي.

 المصادر والمراجع:
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عبدهللا، ساااااااعاد عمر، أساااااااماء شاااااااريف. المناهج. األساااااااس. المكونات. التنظيمات. التطوير. دار الفكر 

 .2004، 1ناشرون وموزعزون ط 

فوزي عبدالسااااااالم الشااااااربيني، وعفت مصااااااطفى الطناوي. المناهج. مفهومها. أسااااااس بنائها. عناصاااااارها.   .11
 .2015 1تنظيماتها. مركز الكتا  للنشر ط

 .2009محسن علي عطية. المناهج الحديثة وطرق التدريس. دار المناهج للنشر والتوزيع .12

 .2000جلو المصرية مجدي عزيز إبراهيم.  موسوعة المناهج التربوية. مكتبة األن .13

 .2018 1ماجد أيو  القيسي. المناهج وطرق التدريس. دار أمجد للنشر والتوزيع ط .14

 .2005 1محمد مزمل البشير. المناهج العامة. منشورات جامعة السودان المفتوحةط .15

الوطني. وزارة التعليم العاام)جمهورياة السااااااااااااااودان( اإلدارة العااماة للتخطي  التربوي. التعليم العاام. التقرير  .16

 .2007(. الخرطوم يوليو2006 -2000تقييم متوس  األمد للتعليم للجميع للفترة من)

 

 



 

21 
 

 شكبة االنتر نت:

عاثاماااااااان   .1 الساااااااااااااار  إناقاال     –تاااااااا   باعاااااااد  الاتاعالاياماي  الساااااااااااااالام  تاجارباااااااة                     م  1969مااااااااياو    25الامايااااااادان. 
https://www.alrakoba.net 

األ .2 الساااااااااااااااااااااايساااااااااااااااااااااة  الاااااااانااااااااظاااااااام  ضاااااااااااااااااااااحاااااااايااااااااة  الساااااااااااااااااااااودان  فااااااااي  يااااااااديااااااااولااااااااوجاااااااايااااااااة   الااااااااتااااااااعاااااااالااااااااياااااااام 
]zainsalih@hotmail.com[/email[email]  https://www.alrakoba.net 

 YouTupe Sudan News Agency2019أحمد القراي. مؤتمر حول قضايا التعليم )وكالة السودان لينباء( عمر   .3

 
 

mailto:zainsalih@hotmail.com[/email
https://www.alrakoba.net/

