
  
   -:  امــع دخلــم

تغیر أو تطویر  أيمن ) منذ قیام الثورة الیمنیة واالستقالل  أي(لم یحظى التعلیم الثانوي العام منذ عھود سابقة 
حل امر إلى ھجھد أو تطویر یوج أي إنومناھجھا و أھدافھاوظلت المرحلة الثانویة في مدتھا وفي تنظیمھا وفي 

ساءت  إنالتعلیم وحسن حسنت  إنقاعدة الھرم التعلیمي  أنھامن  نطالقًاإ) ساسي األ – االبتدائي( األولى  التعلیم
لیحظى بنصیب األسد لما یمثلھ من مكانھ  العاليفیھ والغالب األعم أن توجھ العنایة للتعلیم  اآلمالتبخرت 

  .اجتماعیة مرموقة وما یشكلھ من قوة ضغط اجتماعي 
والتدلیل  باالھتمامواألصغر  األبناءوسط حیث یستقطب األكبر من األ نكاالب أصبحالتعلیم الثانوي فقد  أما 

ذلك  وقبلم ٢٠٠٢ أكتوبر  األساسياألكثر من الوالدین ، ولعل المثال ھو انعقاد المؤتمر الوطني للتعلیم  
ي والمؤتمر الوطني للتعلیم التق م٢٠٠٠المجلس االستشاري یولیو  إشرافانعقدت ندوة للتعلیم العام تحت 

 واإلعداديمرحلتي االبتدائي  ضمتحسینات من خالل  لتدخأجانب ذلك  إلى ، م١٩٩٩فبرایر  المھنيوالتدریب 
تعدیالت في مناھجھا الدراسیة ، وھذا یعني أن التعلیم  وإجراء  األساسيفي مرحلة واحدة ، ھي مرحلة التعلیم 

من أي  طبقة من طبقات المجتمع مھما  أحدفلت منھ أنما ھو تعلیم كل  أبناء المواطنین ، ال ینبغي أن ی األساسي
ضرورة للنابھین  العاليالمواطنین ، والتعلیم  أبناءكان على حین أن التعلیم الثانوي ضرورة للغالبیة من  

   .والمتفوقین الذین سوف یتحملون تسیر شؤون البلد
وفلسفتھا ومناھجھا لكي تؤدي  افھاأھدالنظر في  إعادةتطلب تالدراسة الثانویة في الیمن  أنومن الواضح 

ما تمر بھ من   باختالفالمجتمعات وطرقھا  باختالف الوظیفةوتختلف تفاصیل ھذه . الوظیفة المطلوبة منھا
وتطرق  دعوتھم ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢الثانویة العامة عامي  أوائلتطورات وقد جدد رئیس الوزراء في حفل تكریم 

الفواصل والحدود بما یسمى بالقسم العلمي  إنھاء إلىانوي والدعوة  ثورة في التعلیم الث إیجادضرورة  إلى
تطویر في المناھج  إیجاددراسة ثقافة تعلیمیة واحدة تخدم الطالب والمجتمع مع  إلىوالقسم األدبي واالتجاه 

 والقدرات العقلیة  األساسیةالدراسیة بحیث یكون خریج التعلیم الثانوي مزودًا بمجموعة من المھارات 
  - :  أھمھاواالتجاھات المرغوب فیھا 

.مھارات التعامل مع المجتمع بكل مشكالتھ وتحدیاتھ.١
 .المختلفة اإلنتاجمھارات التعامل مع  نظم .٢
 .مھارات التعامل مع المستقبل.٣

  : أو خریجیھا من أن یكون  ةوھي المھارات تمكن طالب المدرسة الثانوی
اع والحوار والمناقشة والنقد والتحلیل تت اجتماعیة سلیمة قادرًا على االستمیستطیع إقامة عالقا  :ایجابیًا -أ     

یة واالقتصادیة یاسسال(معھ المحلي والعربي والدولي والترحیب واالستمتاع بالحیاة والتفاعل مع ظروف مجت
  ت العالم متفتحا على ثقافاتفاعًال إیجابیًا وواعیًا بحقوقھ وواجباتھ ومرتبطًا بتراثھ و ) والثقافیة 

من  أوفي طلب العلم سواء بالتعلم الذاتي في مجال یختاره وفق رغباتھ واحتیاجاتھ الخاصة  :مستمرًا  -ب     
  .خالل مؤسسات التعلیم العالي

یستطیع االنخراط في سوق العمل قادرًا على االستجابة  لمتغیرات ھذا السوق من تغیر  :مواطنًا منتجًا  -جـ     
قادرًا على ى ،أخر إلىقادرًا  على االنتقال من مھنھ  ، األجلصات بعد تدریب مكثف قصیر التخص و المھن

 األعمال إدارةواعیًا  بكیفیة  و إنتاجھاعلى المشاركة في  والتعامل مع منتجات التكنولوجیا المتطورة باستمرار 
  .الخدمیة ، الصناعیة ،  التجاریة

  
لیس فقط بسبب موقعھا  التعلیميفي النظام  األساسیةلثانوي من الركائز مرحلة التعلیم ا تعد  : مشكلة الدارسة

في  یم الجامعي بل ألنھا تمثل أیضًا مرحلھ منتھیة وموصلھتعلوال األساسي التعلیمكھمزة  الوصل بین مرحلتي 
ى ومن جھة أخر ینالوسطیالمتوسطة من الموظفین   الشھاداتأن واحد فھي من جھة تعمل على تخریج حملة 

والكلیات لمن یرغب منھم في مواصلة تعلیمھ العالي في  اللتحاق بالجامعات والمعاھد لتؤھل الطالب 
التخصصات المتعددة والمتنوعة وفي ضوء ذلك ھناك مجتمعات متنوعة ،  وھناك مجتمعات نامیة ومتقدمة  

م الثانوي في الیمن  فیغلب علیھ التعلی أماجدیدة متنوعة ،  أنماط واستحداثالثانویة  المرحلةتطویر  إلىسعت 
عن مسایره التطورات المتسارعة  أھدافھبعجز بنیتھ ومناھجھ وفي  ویتمیزاالكادیمى  النظريالطابع 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  رؤیــة وتصــور حــول التعلیم الثانــوي
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  صیاغةوعلیھ یمكن ) . ١(الثانوي التعلیمالنظر في مرحلة  إعادةانھ دعا المسؤلین من ضرورة  حتىوالمتالحقة 
كیف یمكن تطویر مرحلة التعلیم الثانوي في الیمن في ضوء االتجاھات  :المشكلة في التسأول الرئیس التالي 

  ؟ التربویة المعاصرة
  : اآلتیة األسئلةاؤل سویتفرع من ھذا الت

ما واقع التعلیم الثانوي العام ؟.١
االتجاھات التربویة المعاصرة لتطویر وتجدید مرحلة التعلیم الثانوي في الیمن ؟ أھمما .٢
الثانوي العام في  التعلیممن اتجاھات الفكر التربوي المعاصر لتطویر مرحلة كیف یمكن االستفادة .٣

؟المتاحة لذلك  واإلمكانیاتالیمن في ضوء ظروف الواقع 
  ؟الثانوي العام في الیمن  التعلیمصور المقترح لتطویر لتما ا.٤

تعلیم الثانوي العام في من ھذه الورقة في التعرف على واقع ال األساسيیتمثل الھدف  : ةالھدف من الدراس
  .من االتجاھات المعاصرة في تطویر التعلیم الثانوي االستفادةمع تعیقھ  التيالیمن والمعوقات 

  
  -: یليمما  أھمیتھاتستمد ھذه الورقة    :أھمیة الدارسة 

لمرحلة نظرًا لصلتھ با يالمجتمع الیمن أبناءأن التعلیم الثانوي العام یؤثر ثأتیرًا كبیرًا في مستقبل .١
 إعادة:  أھمھاعلى مجموعة من العوامل من  التعلیمیتوقف نجاح ھذا النوع من و  تلیھ التيالجامعیة 

االحتیاجات الالزمة للتعلیم  و اإلمكانیاتتوفیر  والمناھج الدراسیة   و األھداف والنظر في الفلسفة 
الخ....  كفؤة إدارة وتعلیمیة  أجھزة ومعامل  و معلمین ومدرسي  ىالثانوي من مبن

جل وضع أأن تطویر التعلیم الثانوي یتطلب دراسة أھم االتجاھات المعاصرة في الفكر التربوي من .٢
.تصور مقترح 

 إصالح منتحد  يفي اللحاق بركب التقدم الھائل وتفادي المشكالت والعوائق الت اإلسھامتحاول  إنھا.٣
   ٠التعلیم الثانوي

    :المصطلحات المتصلة بالدراسة  
مكانة التعلیم الثانوي في السلم التعلیمي ومدتھ  إلىعلى الرغم  من اختالف النظرة :  التعلیم الثانوي -أ     

التعلیم الثانوي على المرحلة الوسطى من  إطالق اآلناالتجاه السائد في كثیر من الدول  أن  إال،  ووظیفتھ
  .وتسبق المرحلة العلیا  )  األساسي(  األولىتلي المرحلة   التيالتعلیم  وھي  

ثانیھا المرحلة  ىوعل)  األساسیة(  یطلق على أحدھما المرحلة المتوسطة :  قسمینوقد تتضمن ھذه المرحلة 
.الثانویة 

وتستقبل الطالب في  األساسي التعلیمتلي مرحلة  التيفي ھذه الورقة المرحلة التعلیمیة  الثانويویقصد بالتعلیم 
  عامًا)  ١٨ – ١٥( الفئة العمریة 

  
  : تنویع التعلیم الثانوي  -ب

التعلیم الثانوي في النظام التعلیمي وتخطیط مناھجھ  ىتشكیل بن إطارھافي  ینتظمالتي  الصیغویقصد تعدد     
الطالب بما یتمشى  أماملتوفیر فرص االختیار  ،  وخططھ الدراسیة بأسلوب یسمح بتعدد أنماطھ وكثرة مسافاتھ

  الفردیة بین الطالب الفروقمع  لتتالءمالعقلیة وما یحقق تكیف الدراسة  مع میولھ وقدراتھ
  
  
  -:مبررات التغییر والتطویر للتعلیم الثانوي في الیمن *
  

                                                
مركز البحوث والتطویر التربوي ، صنعاء –م ٢٠٠٢كلمة رئیس مجلس الوزراء في حفل تكریم خریجي الثانویة العامة أغسطس ) ١(
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یعد التعلیم الثانوي في الیمن أكثر المراحل بعدًا عن وجود فلسفھ واضحة العالقة وتحدد الغایة منھ وتقیم   
وخاصة أننا نعیش عصر الثورة التكنولوجیة والتنمیة ، عصر الذي نعیشھ كفاءتھ ومدى مالئمتھ لمتطلبات ال

  .الثقافیة واإلقتصاد الحر والنھج الدیموقراطي 
إال أن التعلیم الثانوي في الیمن الیزال على صورتھ البدائیة أو التقلیدیة إذ لم یدخل على بنیتھ وفلسفتھ وأھدافھ 

ى مناھجھ ولم تتغیر خططھ إذ الیزال  على حالتھ السابقة یسعى إلى تعدیالت بسیطة التذكر لم یتغیر محتو
لتلبیة الطلب اإلجتماعي المتزاید علیھ یوم بعد یوم نتیجة اإلنفجار السكاني ونتیجة كثرة مخرجات التعلیم 

  .األساسي التي تعد مدخالت للتعلیم الثانوي 
. الیة كونھ الطریق المؤدي إلى التعلیم العالي أضف إلى ذلك أن التعلیم الثانوي یحظى بمكانة إجتماعیة ع    

ومع ذلك الزال التعلیم الثانوي یعاني من نفس المشاكل منذ فترة طویلة ھذه المشاكل تتصف بالثبات رغم أن 
ھناك محاوالت للتغییر والتطویر إال إن ھذه المحاوالت لم تأخذ الطابع الموضوعي العلمي للوصول إلى حلول 

ولكنھا عبارة عن تصورات ومقترحات حیث لم تحدد أھداف للتعلیم الثانوي یوجد . ذریة للمشاكل بصوره ج
أم  –ھل ھي مكملة لما قبلھا  –علیھا إتفاق وإجماع ونتیجة ذلك عدم وضوح الرؤیة لوظیفة المدرسة الثانویة 

عد الطالب للمرحلة العلمیة أم إنھا ت –أم مرحلة تثقیف عام  –أنھا تعد الطالب لمرحلة الحقھ ھي التعلیم العالي 
  .أم أنھا تمثل كل ھذا –عند عدم مواصلتھ للدراسة في التعلیم العالي 

فإن ذلك فیھ خلط وعدم (فلو قلنا أن اإلعداد للمشاركة في الحیاة العامة واإلعداد للتعلیم العالي الجامعي   
ضي المواصلة للتعلیم العالي والجامعي وضوح فھل یختلف اإلعداد للحیاة عن اإلعداد للتعیم الجامعي وھل تقت

أضف إلى ذلك المناھج المقدمة لطالب ھذه المرحلة وما تحتوي علیھ من معلومات ال تواكب   )بالضرورة
كونھا قدیمة والتغییر الذي یطرأ علیھا ھو تغییر شكلي لیس ، العصر ومتطلباتھ وال تلبي إحتیاجات المتعلمین 

  في المضمون والمحتوى 
ف إلى ذلك شكوى المعلمین والموجھین وغیرھم من المؤسسات المجتمعیة التي تنظر إلى مخرجات ھذه أض   

المرحلة وتقیمھا بأنھا عدیمة الجدوى والفائدة ال تتمتع بأي نوع من الكفاءة والفاعلیة ھذه المخرجات بعیدة عن 
، لوب حل المشكالت والتفكیر العلمي وال تتیح للطالب التعلیم الذاتي وأس. إحتیاجات ومتطلبات سوق العمل 

كذلك ھذه المخرجات غیر معدة بشكل علمي سلیم یتیح لھا مواصلة التعلیم العالي الجامعي بكفاءة ولكن ھذه 
المخرجات ضعیفة مما ینعكس على ذلك دخول مجاالت أو تخصصات تعلیمیة جامعیة ذات طابع أدبي إذ تشیر 

بولین في الجامعات في الكلیات النظریة یشكل ھذا إنتاج مخرجات غیر اإلحصائیات إلى أن عدد الطالب المق
وبھذا یصبح التعلیم الثانوي نوعًا من الھدر المالي والبشري لسبب أن ھذه الطاقات ، ھا سوق العمل ل محتاج

  .واإلمكانیات لم تستثمر بشكل صحیح حتى یكون لھا مرددوھا اإلیجابي في التنمیة 
ممارسات في التعلیم ویستخدم الفكار و األبوي تغییر نوعي من أجل تحسین أو ترقیة بالتجدید التر(ونعني

  .المناھج والمقررات بإدخال أفكار ووسائل جدیدة في اإلدارة أو غیرھا  التغییر خاصة في
وھكذا یتضح مما سبق بأن التجدید التربوي في الیمن عبارة عن محاوالت في أضیق الحدود ال یتضمن تغییر 

لما ھو  إضافةشكل التعلیم وال في فلسفتھ وال في أھدافھ وال أسالیبھ كون ھذه التجدیدات ھي عبارة عن في 
  -:موجود مثل 

  التعلیم الثانوي الفني      
  التعلیم الثانوي الصناعي التجاري      
  )القسم العلمي(  التعلیم الثانوي العلمي      
  )ألدبيالقسم ا( التعلیم الثانوي األدبي      

  
  

  : منھج الدراسة
  -:سة المنھج الوصفي على النحو التالياتستخدم الدر   

  .عرض لواقع التعلیم الثانوي العام في الیمن واستخالص الصعوبات التي تواجھ ھذا النوع من التعلیم   -أ

                                                
 ١٤٤صـــ
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  عرض التجاھات  الفكر التربوي المعاصر في مجال التعلیم الثانوي   -ب 
ضوء ما توصلت إلیھ ھذه  تطویره فيلتحسین التعلیم الثانوي والعمل على  عرض تصور مقترح –ج 

  .المعاصرةالورقة من نتائج ودراسات االتجاھات 
  

  :واقع التعلیم الثانوي : أوًال
م في الشمال واستقالل عدن عام  ١٩٦٢سبتمبر  ٢٦قیام ثورة  إلى التعلیمیة للنھضة األولىترجع  البدایة       

البالد العربیة  معظماثل بنیة التعلیم الثانوي في الیمن قبل قیام الوحدة الیمنیة لما ھو موجود في م وقد تم١٩٦٧
م الذي اقر توحید السلم التعلیمي بالدول  ١٩٦٤وفي مقدمتھا مصر وذلك وفق میثاق الوحدة العربیة الصادر عام 

  سنوات للتعلیم المتوسط  أي ست سنوات للتعلیم االبتدائي وثالث)  ٣—٣-٦( أساسالعربیة على 
ھو  وثالث سنوات للتعلیم الثانوي ، وعلیھ سار نظام التعلیم  في الیمن قبل الوحدة على غرار ما)  اإلعدادي( 

 ١٩٦٢سبتمبر عام  ٢٦ولم یحدث اى تغیر في بنیة التعلیم الثانوي منذ  قیام  ثورة . سائر في معظم البالد العربیة 
تغیرات في  إحداثحاول ) الشطر الجنوبي سابقًا ( ي جمھوریة الیمن الجنوبیة الشعبیة م وحتى الوقت الراھن ، وف

التعلیم وسیاستھ وفق السیاسة  أھدافم الذي حدد فیھ  ١٩٧٢عام  التعلیمنظامھ التعلیمي وذلك بصدور قانون 
وعلى ضوء ) م ١٩٧٩( ني الثا التربويالمؤتمر  و )م١٩٧٥(  األولانعقاد المؤتمر التربوي  ذاالعامة للدولة وك

اى توحید المرحلة االبتدائیة ) ٤ -٨(  إلى  ٣ -٣- ٦ذلك تم العمل في تعدیل السلم التعلیمي في عدن من 
 وإلغاءسنوات  أربعفیھا ثماني سنوات والمدرسة الثانویة  الدراسةتحت اسم المدرسة الموحدة ومدة  واإلعدادیة

یظم  أصبحم تم توحید النظام التعلیمي حیث  ١٩٩٠الوحدة  الیمنیة عام القسم العلمي والقسم األدبي وبعد قیام 
في المرحلة  الدراسة أصبحتتسع سنوات والتعلیم الثانوي ثالث سنوات اى  األساسيمرحلة التعلیم : مرحلتین 

 الثانوي وتنقسم في الصف الثاني األولالثانویة تستغرق ثالث سنوات والدراسة عامة دون تخصص في الصف 
قبول الطلبة في  أنذ إو القسم العلمي ، والتعلیم الثانوي بذلك  ال یتسم بالتنوع  األدبيقسمین القسم  إلىوالثالث 

 وأدائھأي معیار فكل طالب یمكنھ االلتحاق بالقسم الذي یرغب فیھ بصرف النظر عن قدراتھ  إلىالقسمین ال یستند 
  .الثانوي  األولفي الصف 

  
  :یم الثانوي ومناھجھ التعل  أھداف:ثانیًا
م حدد فیھ السیاسة ١٩٩٢م صدر قانون جدید للتربیة والتعلیم عام ١٩٩٠تحقیق الوحدة عام  إعادةبعد      

  -:تعمل على التيللمرحلة الثانویة  خاصة أھدافالوحدة من ضمنھا وضع  ةالجدیدة لدول التعلیمیة
لوك بموجبھا والتزود بقدر كاف من المعلومات وقیھما والتعامل والس وأحكامھا اإلسالمیةفھم العقیدة .١

. واإلسالمیةعن الثقافة والحضارة العربیة 
 أفكارهة والتعبیر عن یوالعلم األدبیةاللغة العربیة كتابة ونطقًا واستخدامھا في توسیع ثقافتھ  إجادة.٢

األقلعلى  حدةأجنبیة واة قراءة وكتابة لغ وإجادةبوضوح مع مراعاة مقومات البناء اللغوي الصحیح 
وضرورة العمل من اجل التقدم السیاسي  واإلسالمیةالعربیة  وأمتھالوعي  بقضایا شعبھ ووطنھ الیمنى .٣

واجباتھ والتمسك بحقوقھ والدفاع عن  وأداءواالجتماعي واالقتصادي  والثقافي في الوطن الیمنى 
.وممارستھا  والعمل بروح الفریق الواحد والوعي بأسس الدیمقراطیة اآلخرینحقوق 

للمھن الفنیة الحدیثة واستقصاء مصادر المعلومات  األساسیةاكتساب المھارات العقلیة والیدویة .٤
المفاھیم الریاضیة واستخدامھا وتنمیة شخصیتھ وتطویرھا بالتعلیم  و واالستفادة منھا وفھم العالقات

.الذاتي المستمر
تھ سن استثمار الوقت وممارسوحمایتھا وح البیئةفھم القواعد الصحیحة وتطبیقھا والحرص على نظافة .٥

الھویات المختلفة المفیدة وتطویرھا وبخصوص مناھج التعلیم  الثانوي سعت وزارة التربیة والتعلیم بعد 
والعمل على تشذیبھا وتحدید  ) سابقًا ( تحقیق الوحدة على مراجعة الكتب الدراسیة لشطري الیمن 

 یریة واستمرالتشط الصیغةذات  واإلشكالضوعات والعبارات وشطب المو المشتركةالموضوعات 
سنوات بعدھا تمكنت الوزارة من طباعة كتب موحدة واعتبرت ھذه الكتب  أربع حوالي التشذیب

في شطري الیمن  – أصًال –عملیة دمج  لما كان موجودًا الدراسیة الحقًا وألن عملیة التشذیب مثلث 
الثانوي من معلومات  التعلیم كتب ومناھج مرحلة تحویھ معظم ما أنالدراسات  إحدىوتوضح 
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ومعارف وخطط دراسیة تكاد تكون متقاربة  ال تتناسب مع التطورات الحدیثة العلمیة واالجتماعیة 
كر دون االھتمام بالمستویات العلیا ذوالمعلومات والحفظ والت ةفضال عن أن محتواھا یركز على المعرف

انظر الملحق  المعرفة ) ( ٢(یز على التطبیقات وطرق التفكیر والبحثمن التعلیم والفھم والترك
)في مرحلة التعلیم الثانوي العام  الدراسیةالمقررات 

  -:والجدول التالي یوضح ذلك      
  خطة توزیع الحصص الدراسیة للمرحلة الثانویة

  الصف األول  المادة الدراسیة
  الصف الثالث  الصف الثاني

  أدبي  علمي  أدبي  علمي
  ٢  ٢  ٣  ٢  ٢  القرآن الكریم

  ٣  ٣  ٤  ٣  ٤  التربیة اإلسالمیة
  ٥  ٤  ٥  ٤  ٤  )١(اللغة العربیة
  ٣  ٢  ٣  ٢  ٢  )٢(اللغة العربیة

  ٣  ٠  ٣  ٠  ٢  التاریخ
  ٤  ٠  ٣  ٠  ٢  الجغرافیا
  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  المجتمع

  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  علم اإلجتماع
  ٠  ٠  ٢  ٠  ٠  مبادئ اإلقتصاد 

  ٢  ٠  ٠  ٠  ٠  علم النفس
  ٤  ٠  ٠  ٠  ٠  والمنطق الفلسفة

  ٠  ٨  ٠  ٨  ٥  الریاضیات
  ٢  ٠  ٢  ٠  ٠  اإلحصاء

  ٠  ٣  ٠  ٣  ٣  أحیاء
  ٠  ٣  ٠  ٣  ٢  كیمیاء
  ٠  ٤  ٠  ٤  ٢  فیزیاء

  ٦  ٥  ٦  ٥  ٥  اللغة اإلنجلیزیة
  ١  ٢  ٣  ٢  ٢  األنشطة المدرسیة

  ٣٦  ٣٦  ٣٦  ٣٦  ٣٦  المجموع
  الطالب وھذه الخطة یتطلب مناقشتھا ومدى مناسبتھا للواقع الحالي وتلبي حاجة

  :أسس اختیار الطالب  :ثالثُا
وجود قواعد خاصة یتم بموجبھا توزیع الطالب على المدارس الثانویة على  إلى إشارةفي الحقیقة لیس ھنالك      

 أنوھذا یعني  األساسيمرحلة التعلیم  إتمام، ویتم القبول ھو أن یكون الطالب حاصًال على شھادة  أنواعھااختالف 
اى بمعنى  األساسيالنجاح في امتحان شھادة التعلیم  أساستخضع لسیاسة الباب المفتوح أي على سیاسة القبول 

في التوجیھ نحو التعلیم الثانوي التي یرغب بھا وذلك بمحض  األمرترك حریة االختیار للطالب وولى  أخر
الخ  ...عي ، تجاري صحي عام صناعي ، زرا أكادیميالتعلیم الثانوي  أنواع إلى دون توجیھ الطالب  إرادتھم

ُال ھل تكون سیاسة القبول في التعلیم احسب رغباتھ ومیولھ وخطط التنمیة ومتطلبات المجتمع وتطرح الورقة سؤ
  وخطط التمنیة ؟  ألصحاب النفوذ النخبة أم وفقًا لحاجة المجتمٍع أمالثانوي بابُا مفتوحا للجمیع 
  عقدھا  إلىتسعى وزارة التربیة والتعلیم  التيبالتعلیم الثانوي  الخاصة اإلستراتجیةھذا ما یتطلب مناقشة في 

  
  المدرسة الثانویة إدارة -:رابعًا 

  :ھذا المرحلة من خالل المؤشرات التالیة  أھدافتمثل إدارة التعلیم الثانوي أھمیة كبیرة في تحقیق       
  الحكم المحلى بما تمثل في السلطة المحلیة  -أ

  وتفویض السلطة المسؤولیاتوتحمل  وقدراتھبكرامة الفرد  اإلیمانراطي بما یتمثل في الدیمق األسلوب -ب

                                                
صنعاء ، أكتوبر محمد الصوفي وحمود السیاني، نحو رؤیة إستراتجیة للتعلیم الثانوي  ، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الوطني األول للتعلیم األساسي ) ٢(

م٢٠٠٢



یط التعلیماألمانة العامة للمجلس األعلى لتخط

Tariq Al-maweri ٦

ال مركزي  یھدف إلى تدعیم المجالس المحلیة وتقویة أن بالدنا في وضعھا الجدید قد اتجھت فعًال نحو نظام  -ج
أركانھا وان بالدنا وقد انتھجت النظام الدیمقراطي تؤمن بالنقد الذاتي العلمي البناء وبالقیادة الجماعیة وتكافؤ 

  -:الفرص وھذا یعكس اتجاھاتھا بوضوح على المدرسة الثانویة من خالل 
  تشجیع فردیة التالمیذ والمعلمین-١
  سیق جھود العاملین في المدرسةتن-٢
  المشاركة الفعالة الواسعة في تحدید السیاسة والبرامج-٣
جبات إلى العاملین في المدرسة بعد تحدید استعداداتھم وقدراتھم اوالو المسؤولیاتتفویض سلطة بعض -٤

  لتحقیق القیادة الجماعیة
لیمیة والمجتمعات والمجالس المحلیة بسیاسة إنشاء برامج للعالقات العامة یھدف إلى تعریف السلطات التع-٥

  .المدرسة وبرنامجھا وما تقوم بھ من نشاط
  -:وعلیھ تسعى إدارة المدرسة من خالل األھداف المحددة إلى تحقیق ما یلي

.تزوید التالمیذ بالخبرات والمعلومات األساسیة الالزمة لھم في حیاتھم العامة -أ
.تمكینھم من مواصلة الدراسة الجامعیةإعداد القادرین على التعلیم و -ب
توفیر احتیاجات ومتطلبات التطور االجتماعي واالقتصادي للمجتمع الیمني والدولة من الید العاملة متوسطة  -ج

.المھارة للعمل في مختلف المجاالت
ھ المطلوب إال انھ یالحظ أن إدارة المدرسة الثانویة تواجھ بعض الصعوبات تعیق من أداء دورھا على الوج

- :منھا
.اختبار مدیري المدارس وتعینھم وانعدام تطبیق الالئحة خصوصًا في ھذا المجال قصور إلیات.١
تعدد مصدر القرار التربوي عند الترشیح ألعمال المدرسیة أو عند الممارسة والتنفیذ وتعود أسبابھ إلى .٢

.ء لتلك الجھات المنفذةمما یؤدي إلى الوال)سیاسیاً وقبلیا وحزبیا (تدخل الجھات المنفذة
.غیاب مبدأ الثواب والعقاب.٣
وعلیھ فمدیر المدرسة لھ دور قیادي في المرحلة الثانویة حیث  تدني مستوى تأھیل مدیري المدارس .٤

یأخذ على عاتقھ قیادة التالمیذ نحو ترجمة األھداف التعلیمیة والتربویة إلى واقع عملي سلوكي 
إرساء قواعد النظام التعلیمي والتربوي وفق السیاسة التعلیمیة وقانون وإجرائي فعن طریقھ یتم تنفیذ و

یمنیون   ٤٩٠٦م منھم ٢٠٠٢للعام  ٥٣٦٦إذ بلغ عدد المدرسین في التعلیم الثانوي  .التربیة والتعلیم
) ٤٣(م منھم ٢٠٠٠/٢٠٠١للعام ) ٢٣٩( غیر یمنیون وبلغ عدد مدراء المدارس الثانویة ) ٤٦٠(و

  )١٥٤( دبلوم بعد الثانویة وجامعي فما فوق ) ٤٢( ثانویة فما دون
  -:معلم المرحلة الثانویة-:خامسًا

المعلم في المرحلة الثانویة ھو حجر الزاویة في العملیة التعلیمیة والتربویة والحقیقة أن التدني في المستوى  
اء كانت اقتصادیة أم اجتماعیة التعلیمي في المرحلة الثانویة یقع في الدرجة األساسیة على المعلم وأوضاعھ سو

تؤثر تأثیر مباشرًا في إنتاجھ والمستوى العلمي والتربوي اإلعادة والتأھیل من األمور المھمة التي یجب النظر فیھا 
ومالحظتھا فمن المعلوم إن التعلیم الثانوي في الیمن ال زال یشكو من ضعف إعداد معلمیھ ومن ظروف معیشیة 

حاجة المعلم بسبب غالء المعیشة فیضطر أن یعمل بعد الدوام في عمل أخر وقد ال یكون المرتب ال یكفى  وأصبح
الئقًا بمكانتھ العلمیة واالجتماعیة وھذا العمل األخر ینجز على حساب مصلحة الطالب ألن المطلوب من المعلم 

ومتابعة الجدید في المادة بعد انتھائھ من عملھ في المدرسة أن یحضر دروس الغد والقراءة المتعمقة في التخصص 
جبات المنزلیة وتھیئة الوسیلة التعلیمیة حتى یحسن من أدائھ التعلیمي داخل المدرسة وھذا االعلمیة وتصحیح الو

یتطلب من كلیات التربیة اختیار الطالب والطالبات الذین تنطبق علیھم الشروط والمواصفات الجیدة من حیث 
فمھما أنفقت الدولة على مؤسساتھا .بة في التدریس والتفوق العلمي أثناء الدراسةاالستعداد والقدرة الذاتیة والرغ

المناھج والكتب وأحدث الوسائل والتقنیات فإن جمیعھا تبقى  وأفضلالمباني المدرسیة  أحسنالتعلیمیة فھیأت لھا 
وجھ  أحسنتستثمر على  إذ ھو الذي یجعل من كل اإلمكانات أدوات الكفءغیر فعالھ من دون المعلم  میتةوسائل 

في تربیة األجیال والبد أن ندرك أن المعلم إذا أحسن إعداده وتأھیلھ وتدریبھ أو العكس یؤثر في األجیال مدة 
خدمتھ في التعلیم ویوضح تقریر األمانة العامة للمجلس األعلى لتخطیط التعلیم أن ھناك تدني في مستوى تأھیل 

  .المعلمین واختالف برامج تعلیمھم
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  - :المبنى المدرسي:سادسًا  
لیة التعلیمیة ولتسییر وتطبیق النظام التعلیمي بفلسفتھ وأھدافھ مالمبنى المدرسي مكون أساسي من مكونات الع 

یحتاج إلى مبان ذات مواصفات ١٩٩٢وبرامجھ ومناھجھ وأنشطتھ كما جاء في القانون العم للتربیة والتعلیم لعام 
للدولة ولذ فإن أي قصور أو نقص في المبنى المدرسي أو إحدى جوانبھ سوف یؤثر تتمشى مع التوجیھات الجدیدة 
وتعمل أعداد كبیرة من المدارس الثانویة في مبان مشتركة للمرحلتین األساسیة ،سلبًا في سیر العملیة التعلیمیة

  والثانویة مبنى یعمل كمدارس للمرحلتین األساسیة  ٣٢١١مبنى مدرسي یوجد  ٣٤٦٠والثانویة فمن مجموع
  )٣(من مجموع مدارس الثانویة العامة% ٩٢,٨بنسبة 

ولھدا فكثیر من مدارس الثانویة العامة تواجھ صعوبات من خالل قلة توفر المباني المدرسیة الصالحة والتوسع 
یذ العشوائي في بناء المدارس وعدم االعتماد على أسس الخارطة المدرسیة ومعاییرھا في بناء المدارس وسواء تنف

اإلحصاء السنوي  -)م ٢٠٠٢للعام  ٢٥١ المدارس الثانویةبلغ عدد ( -فنیًا أو تربویًا مالئمتھاالمباني وعدم 
  م ٢٠٠٣أغسطس 

وعلیھ ومن خالل ما سبق استعراضھ وما یالحظ على التعلیم الثانوي في الوقت الحاضر ھناك ضغوطًا وتحدیات  
  -:أھمھا متزایدة تواجھ التعلیم الثانوي في الیمن من 

الشعور بعدم قدرة التعلیم الثانوي في الوقت الحاضر على تلبیة حاجة التنمیة ومسایرة متطلبات التطور .١
االجتماعي واالقتصادي نتیجة النخفاض كفاءة ھذا التعلیم من الناحیة الداخلیة والخارجیة مما أدى إلى 

وذلك لتدني مستواھم العلمي وقلة صدور توجیھات من الحكومة بعدم تشغیل خریجي الثانویة العامة 
  .فرص توظیفھم واستیعابھم في سوق العمل

عجز الخطط التنمویة عن إیجاد توازن بین أنواع التعلیم الثانوي تبعًا لخطة مترابطة تأخذ في اعتبارھا .٢
مختلف االتجاھات االجتماعیة واالقتصادیة والتربویة مما أدى إلى اتجاه معظم الطالب نحو التعلیم 

حیث بلغ عدد ،لثانوي العام وقلة إقبالھم على التعلیم الثانوي الفني والمھني ومحدودیة االستیعاب فیھا
كتاب اإلحصاء السنوي العام (طالبًا وطالبھ  ٥١٣٠٦١الطالب الملتحقین في التعلیم الثانوي بــ

عمل على استقطاب التي ت،باإلضافة إلى ذلك قلة المعاھد والمدارس الفنیة والمھنیة) ١٥٠صــ،م٢٠٠٢
 ٢٥١خریجي التعلیم األساسي أو خریجي التعلیم الثانوي حیث وصل عدد المدارس الثانویة العامة

)٢٥(مدرسة وعدد  المدارس الفنیة والمھنیة والمعاھد بحدود 
عدم وجود توازن كي یبین إعداد البنین والبنات بشكل كبیر في التعلیم الثانوي وإحجام إقبال الفتاة .٣

 ١٤٣٤٢٢یة على االنخراط بالتعلیم الفني والمھني حیث وصل عدد الطالبات في التعلیم الثانوي بــالیمن
) ١٥٠صــ،م٢٠٠٢كتاب اإلحصاء لعام (طالب  ٣٦٩٦٤٣مقابل بـ 

التعلیم الثانوي تعلیم یسوده الطابع األكادیمي النظري ویقوم على صیغة تقلیدیة وانھ غیر قادر على .٤
ة من العمالة الالزمة لخطط التنمیةتوفیر األطر المتوسط

عزلة أو انفصال التعلیم الثانوي عما یحیط بداخل التعلیم العالي وعدم وجود تنسیق بین ما یحدث .٥
بالمدرسة الثانویة وما ھو موجود بالجامعة

ة ھل األعداد للحیا)ماذا نرید من التعلیم الثانوي العام(الغموض في أھداف المدرسة الثانویة فلسفتھا .٦
.العملیة أم الطالب لمواصلة التعلیم الجامعي

نقص من اإلمكانات المادیة والتجھیزات والمباني التي تتطلبھا المرحلة الثانویة وازدیاد في كثافة .٧
الفصول وخاصة في المدن إلى جانب انھ لم یعد النظر في المدرسة الثانویة وخططھا الدراسیة وأھدافھا 

العامة إلى التعلیم الثانوي في الیمن  منذ تأسیس التعلیم الثانویة
معاھد فنیة (اتجاه األعداد الكبیرة من خریجي الثانویة العامة التعلیم الجامعي لعدم وجود بدائل أخرى.٨

تسعى إلى امتصاص الفائض من خریجي الثانویة العامة)علیا متنوعة ومتعددة
ةضعف إعداد المعلم الیمني وتأھیلھ وتدریبھ في كلیات التربی.٩

                                                
أكتوبر ،المؤتمر الوطني األول للتعلیم األساسي ، نحو رؤیة إستراتیجیة للتعلیم الثانوي،حمود السیاغي ،محمد الصوفي ) ٣(

  م٢٠٠٢
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أصبح استخدام المجموع الكلي للطالب في امتحان الثانویة العامة ھو المقیاس الوحید لاللتحاق بالتعلیم .١٠
الجامعي مما أدى إلى إیجاد نوع من الصراع الرھیب بین الطالب للحصول على مكان في التعلیم 

في امتحان الثانویة التعلیم الثانوي موجھًا لتأھیل الطالب للحصول على مجموع عالي  فأصبحالجامعي 
العامة مما أظھر معھ انحرافات وسلبیات كالملخصات والدروس الخصوصیة وانتشار ظاھرة الغش في 

االمتحانات والتوتر والتجمھر إمام المدارس وھذا في الحقیقة یؤدي إلى إفساد العملیة التربویة وأھدافھا
بیة طالبھ سوى التخصص في القسمین ضیق مسارات التعلیم الثانوي العام حیث ال یوجد أمام غال.١١

العلمي واألدبي وبذلك یعجز ھذا التعلیم عن االستجابة للقدرات والمیول والرغبات المتنوعة لطالب ھذه 
٠المرحلة

إلى جانب ذلك یالحظ ومن خالل أھداف المرحلة الثانویة أنھا ظلت جامدة ولم تغیر من فلسفتھا وأھدافھا وتسعى 
اد الطالب لاللتحاق في التعلیم الجامعي ولم تراعى الفروق الفردیة في تنویع المناھج وتعمل إلى االھتمام في إعد

على زیادة معارفھ ومعلوماتھ، كذلك لم تعمل على معالجة االزدواجیة فیما بین الثانوي العام والفني وتضیف 
لیم الجامعي مما یستدعي ذلك إلى إیجاد الفجوة القائمة بین النظري والعملي واإلعداد للحیاة إلى جانب اإلعداد للتع

استراتیجیھ جدیدة لتطویر التعلیم الثانوي العام
وفي ضوء ماسبق اتجھت العدید من أنظمة التعلیم في الكثیر من الدول النامیة والدول المتقدمة إلى استحداث   

األكادیمیة بصورتھا الحالیة عاجزة  أنماط جدیدة من التعلیم الثانوي حیث رأت كثیر من الدول أن المدرسة الثانویة
عن الوفاء بمتطلبات التغییر الجتماعي والثقافي وأصبحت متطلبات الحیاة بحاجة إلى صیغ تعلیمیة جدیدة للمدرسة 
الثانویة ذات أھداف مالئمة ومتسعة ومناھج تسایر حاجات التالمیذ وقدراتھم ومیولھم وتواكب تطورات العصر 

لنظریة والتطبیق بین الثقافیة العامة والشعب المتنوعة تتیح للطالب مواصلة التعلیم تجمع في مناھجھا بین ا
  :الجامعي واالنخراط بسوق العمل ومن ھذه االتجاھات

مزج المناھج الدراسیة األكادیمیة بالدراسات العملیة.١
المدرسة الشاملة.٢
)نظام الساعات المعتمدة(نظام المقررات الدراسیة .٣

  :طویرأسباب ودواعي الت
ھناك ضرورة یتطلب من إعادة النظر في التعلیم الثانوي العام في الیمن وذلك لمجموعة عوامل أو أسباب  

  - :منھا
التقدم العلمي والتكنولوجي.١
التغیر في أسالیب اإلنتاج.٢
التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة .٣
تطور الدراسات النفسیة والتربویة.٤
تمایز القدرات العقلیة.٥
  
  
  
  

  ة تطویر التعلیم الثانوي في الیمنطبیع*

وھذا یعني )) . ورفع كفاءتھا وفاعلیتھا بصوره عامھ المنظمةتغییر مخطط لتحقیق أھداف (( ویقصد بالتطویر 
، السعة ، قیام المسؤلین على التعلیم بتغییر مخطط في التنظیم من أجل تنمیھ بعض خواص التعلیم مثل التركیبة 

.اعلیة الف، التكامل ، التنوع 
  -:ویرجع األخذ بدواعي التطویر إلى ما یلي 

.تقییم ما ھو قائم في ضوء معطیات جدیدة -١
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وضع الحاضر والمستقبل في األعتبار بل وكل ما یتصل بالمتعلم والمعرفة التكنولوجیة والمعرفة -٢
.العلمیة وطبیعة المیدان التعلیمي 

  -: بذلك تصبح وظیفة المدرسة الثانویة 
داره الوطنیةأبتعاث اإل-١
 المعرفةالتحول إلى مجتمع -٢
الخروج عن القوالب التعلیمیة الجامدة-٣
.تجدید التربیة ورسم سیاسات تعلیمیة بطریقة دیمقراطیة لمواجھة التطور العلمي والتقني -٤
تقلیل معدل الھدر -٥
.التأكید على تعلم المھارات أكثر من المعارف -٦
  قدرة اإلنفتاح على الثقافات األخرى-٧

 ي ضوء تلك األسباب أو العوامل سیتطلب من التعلیم الثانوي من ضرورة إیجاد تخصصات جدیدة ومھنف
حیث إن الفرد في الوقت الحاضر سیصبح عاجزًا عن الكیف  )أنظر الخطط الدراسیة المقترحة لدول الخلیج (

الثانوي من التأكید على مفھوم مع تلك التحوالت المذكورة أو على األقل االستجابة لھا ومن ثم ال بد للتعلیم 
التعلیم الشامل بما یتضمنھ من تزاوج التخصصات أو األخذ بمبدأ  وحدة المعرفة وتكاملھا في العلوم اإلنسانیة 
واالجتماعیة والعلوم التطبیقیة والبیولوجیة والعلوم الریاضیة وتقنیة المعلومات واألنشطة الطالبیة والعمل على 

عرفة والتوازن بین فروع المعرفة وإدراك مبدأ التركیب المعرفي للمادة مع استخدام مبدأ تحقیق مبدأ وظیفة الم
  ٠القیاس والتقویم 

وعلیة ونتیجة للمعوقات والصعوبات التي تعرض لھا التعلیم الثانوي سعت عدة دول على مراجعة نظمھا 
الحاصلة في العالم ومن ذلك على  التعلیمیة مراجعة شاملة وجذریة من اجل مسایرات المتطلبات والمستجدات

  - :سبیل المثال ال الحصر
اتجھت إلى ضم جمیع أنماط المدرسة الثانویة العلیاء في إطار مدرسة واحدة تعرف : السوید.١

بالمدرسة الثانویة العلیاء المتكاملة بھدف إعطاء مكانة متساویة للتعلیم األكادیمي 
٠والتعلیم الفني والمھني

تعدیل نظام التعلیم الثانوي لیصبح مدرسة موحدة متعددة الكفاءة مدة سعت إلى  :اسبانیا.٢
٠الدراسة فیھا ثالث سنوات ویطلق علیھا مدرسة متعددة الكفائة

ركزت اإلصالحات التربویة فیھا على توحید التعلیم الثانوي على غرار المدرسة  :فرنسا.٣
العراق ، السعودیةأمریكا، الیابان ، انجلترا ، : الشاملة التي عمت كالً من 

خاصة ) نظمھا التعلیمیة(ھناك اتجاه لبعض البالد العربیة في تطویر نظامھا : الدول العربیة.٤
في المرحلة الثانویة وذلك استجابة لمتطلبات العصر والتقدم العلمي والتكنولوجي ومن 

)٤)(األردن  - مصر –مجلس التعاون الخلیجي (ھذه الدول 
  
  

  :الخالصة
إال أن ھذه  الب الملتحقین فیھ وفي عدد مدارسھمما شھده التعلیم الثانوي من توسع في إعداد الطعلى الرغم  

الزیادة كانت لصالح التعلیم الثانوي العام على حساب أنواع التعلیم الثانوي األخرى وھذا یعني أن التعلیم 
لب التنمیة ومازالت النزعة األكادیمیة الثانوي بجملتھ ال زال مرتبطًا بالتعلیم الجامعي أكثر من ارتباطھ بمطا

مما یتطلب من إعادة النظر في فلسفة ھذا التعلیم وقد تعالت الصیحات والدعوة إلى إصالح  علیھھي الغالبة 
لذا ال " م ٢٠٠٢رئیس مجلس الوزراء في كلمتھ أمام خریجي الثانویة العامة أغسطس " التعلیم الثانوي من قبل

التعلیم الثانوي خالل السنوات القادمة واألخذ باالتجاھات الحدیثة في تطویر التعلیم بد من العمل على تنویع 

                                                
٠لالطالع على المناھج المتطورة أو المطورة( ) انظر الملحق رقم  ٠) ٤(
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الثانوي على أساس التعلیم الثانوي الشامل وتطعیم المناھج في ھذه المرحلة بدراسات علمیة وبالدراسات 
ام والعمل وھذا یتطلب من التطبیقیة التكنولوجیة أو ما یسمى بالتربیة المھنیة وبذلك یتم الجمع بین التعلیم الع

القائمین على العملیة التربویة العمل على مراجعة محتوى مناھج المرحلة الثانویة وتطویرھا وإیجاد توازن بین 
نب النظري والعملي فیھا إلى جانب العنایة بتأھیل وإعداد المعلمین وتوفیر متطلبات المدارس من المعامل االج

لمباني المدرسیة إلى جانب ذلك مواجھة متطلبات التنوع واالختالف  في والمواد والوسائل التعلیمیة وا
خصائص الطالب ومیولھم وحاجاتھم وظروفھم وأیضا حاجة المجتمع الیمني وفي متطلبات تنمیتھ الشاملة 

ینبغي أن یصاحبھ اھتمام كبیر بتوفیر  منھحاضرا ومستقبال ولنجاح ھذا التنویع في تحقیق الغایات المرجوة 
مات التوجیھ التربوي والمھني لطالب الیمن وبخاصة في مرحلتي التعلیم األساسي والثانوي لمساعدتھم على خد

االختیار السلیم لنوع التعلیم  والتخصص الذي یناسب استعداداتھم وقدراتھم ومیولھم وحاجاتھم وظروفھم 
ت تنمیتھ الشاملة الذي یكون الصحیة واالجتماعیة واالقتصادیة الذي یخدم مصالح مجتمعھم ویلبي حاجا

كما ینبغي أن یصاحبھ االھتمام ببناء وتطبیق عدد من  منھالحصول على عمل مناسب مضمونا بعد التخرج 
الطالب واستعداداتھم العقلیة وقدراتھم  ذكاءاالختبارات والمقاییس العقلیة الموضوعیة للمساعدة في قیاس 

ألي توجیھ مھني  منھھم الشخصیة في تحلیل شخصیاتھم الذي البد الخاصة ومیولھم واتجاھاتھم المھنیة وسمات
سلیم واھتمام بحصر وتحلیل وتصنیف ما یوجد في سوق العمل من مھن وحرف ووظائف ألنة ال یمكن أن یتم 

تحلیل الفرد وتحلیل سوق العمل وتوجیھ الطالب في ضوء : توجیھ مھني سلیم بدون ھذین النوعین من التحلیل 
  ٠خدمة المجتمع الیمني ومتطلبات التنمیة ما تقضیھ 

من تعدد في مؤسسات التعلیم یجب التفكیر في نوع من المدارس  علیھوللتقلیل من تكالیف ھذا النوع وما یترتب 
٠الشاملة التي تعد للعمل والحیاة وفي الوقت نفسھ تعد لتعلیم جامعي أو عال أرقى منھا ةالثانوی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )الدراسیة للمرحلة الثانویة مقترح الخطة ( 
  -:الصف األول الثانوي  

  عدد الحصص  المقررات األساسیة  م
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  -:الصف الثاني الثانوي 
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   -:صف الثالث الثانوي ال
  

  عدد الحصص  المقررات األساسیة  م
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  ٣٥  المجموع

ھذا المقترح مؤخذ بھ في دول الخلیج العربي والتي أصبحت الیمن عضوًا في ھذا المجلس ویتناسب مع البیئة و 
  اإلحتیاجات المجتمعیة ویلبي الرغبات لدى الطالب 
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