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   -:  امــع دخلــم

ر أو تطوير    أيمن  ) منذ قيام الثورة اليمنية واالستقالل   أي(لم يحظى التعليم الثانوي العام منذ عهود سابقة  تغي
ى  هجهد أو تطوير يوج أي إنومناهجها و أهدافهاوظلت المرحلة الثانوية في مدتها وفي تنظيمها وفي  حل  امر إل

ساءت  إنالتعليم وحسن حسنت  إنقاعدة الهرم التعليمي  أنهامن  نطالقًاإ) ساسي األ – االبتدائي( األولى  التعليم
التبخرت  يم  اآلم ة للتعل ه العناي م أن توج ب األع ه والغال اليفي ه  الع ن مكان ه م ا يمثل د لم ليحظى بنصيب األس

  .اجتماعية مرموقة وما يشكله من قوة ضغط اجتماعي 
د     أما  انوي فق يم الث االب  أصبح التعل ر من      األ نآ اء وسط حيث يستقطب األآب ام واألصغر   األبن دليل   باالهتم والت

يم     وطني للتعل ؤتمر ال اد الم و انعق ال ه ل المث دين ، ولع ن الوال ر م ياألآث وبر  األساس لم ٢٠٠٢ أآت ك  وقب ذل
ام تحت    يم الع دوة للتعل دت ن رافانعق و   إش اري يولي س االستش يم التق  م٢٠٠٠المجل وطني للتعل ؤتمر ال ي والم

 واإلعداديمرحلتي االبتدائي  ضمتحسينات من خالل  لتدخأجانب ذلك  إلى ، م١٩٩٩فبراير  المهنيوالتدريب 
يم     وإجراء  األساسيفي مرحلة واحدة ، هي مرحلة التعليم  ي أن التعل ذا يعن تعديالت في مناهجها الدراسية ، وه

ا   أحدفلت منه أنما هو تعليم آل  أبناء المواطنين ، ال ينبغي أن ي األساسي من أي  طبقة من طبقات المجتمع مهم
ن     ة م انوي ضرورة للغالبي يم الث ين أن التعل ى ح ان عل اءآ يم  أبن واطنين ، والتعل اليالم ابهين  الع ضرورة للن

   .والمتفوقين الذين سوف يتحملون تسير شؤون البلد
ن الواضح  يمن  أنوم ي ال ة ف ة الثانوي ب تالدراس ادةتطل ي  إع دالنظر ف ؤدي  افهاأه ي ت ا لك فتها ومناهجه وفلس

ا  ذه    . الوظيفة المطلوبة منه ة وتختلف تفاصيل ه اختالف  الوظيف ا    ب اختالف المجتمعات وطرقه ه من       ب ا تمر ب م
ه م ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢الثانوية العامة عامي   أوائلتطورات وقد جدد رئيس الوزراء في حفل تكريم  وتطرق   دعوت

ى يم الث إيجادضرورة  إل ي التعل ورة ف دعوة  ث ىانوي وال اء إل ا يسمى بالقسم العلمي  إنه دود بم الفواصل والح
اه   ى والقسم األدبي واالتج ة واحدة تخدم الطالب والمجتمع مع          إل ة تعليمي اد دراسة ثقاف اهج     إيج تطوير في المن

ارات           ن المه ة م زودًا بمجموع انوي م يم الث ريج التعل ون خ ث يك ية بحي يةالدراس ة   األساس درات العقلي  والق
  -:  أهمهاواالتجاهات المرغوب فيها 

 .مهارات التعامل مع المجتمع بكل مشكالته وتحدياته .١
  .المختلفة اإلنتاجمهارات التعامل مع  نظم  .٢
  .مهارات التعامل مع المستقبل .٣

  : أو خريجيها من أن يكون  ةوهي المهارات تمكن طالب المدرسة الثانوي
اع والحوار والمناقشة والنقد والتحليل تت اجتماعية سليمة قادرًا على االستميستطيع إقامة عالقا  :ايجابيًا -أ     

دولي     والترحيب واالستمتاع بالحياة والتفاعل مع ظروف مجت    ي والعربي وال ه المحل واالقتصادية   ةيياس سال(مع
  ت العالم متفتحا على ثقافاتفاعًال إيجابيًا وواعيًا بحقوقه وواجباته ومرتبطًا بتراثه و ) والثقافية 

ه الخاصة     : مستمرًا -ب      ه واحتياجات من   أوفي طلب العلم سواء بالتعلم الذاتي في مجال يختاره وفق رغبات
  .خالل مؤسسات التعليم العالي

ر       : مواطنًا منتجًا -جـ      ذا السوق من تغي رات ه يستطيع االنخراط في سوق العمل قادرًا على االستجابة  لمتغي
دريب مكثف قصير      التخص و المهن د ت ه       ، األجل صات بع ال من مهن ى االنتق ادرًا  عل ى ق ى   ى ،أخر  إل ادرًا عل ق

ى المشارآة في     والتعامل مع منتجات التكنولوجيا المتطورة باستمرار   ا عل ة    و إنتاجه ًا  بكيفي ال  إدارةواعي  األعم
  .الخدمية ، الصناعية ،  التجارية

  
ا      التعليمي في النظام  األساسيةلثانوي من الرآائز مرحلة التعليم ا تعد  : مشكلة الدارسة يس فقط بسبب موقعه ل

ة وموصله   تعلوال األساسي التعليمآهمزة  الوصل بين مرحلتي  ه منتهي في   يم الجامعي بل ألنها تمثل أيضًا مرحل

  مبسم اهللا الرمحن الرحي
  ويــول التعليم الثانــور حــة وتصــرؤي
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ة أخر    ينالوسطي المتوسطة من الموظفين   تالشهاداأن واحد فهي من جهة تعمل على تخريج حملة  ى ومن جه
الب   ل الط التؤه د   قاللتح ات والمعاه ي         بالجامع الي ف ه الع لة تعليم ي مواص نهم ف ب م ن يرغ ات لم والكلي

ة              ة ومتقدم اك مجتمعات نامي اك مجتمعات متنوعة ،  وهن ك هن التخصصات المتعددة والمتنوعة وفي ضوء ذل
ا جديدة متنوعة ،  أنماط واستحداثالثانوية  المرحلةتطوير  إلىسعت  ي  أم ه      التعل يمن  فيغلب علي انوي في ال م الث

ابع  ريالط اديمى  النظ ي  زويتمياالآ ه وف ه ومناهج ز بنيت هبعج ارعة  أهداف ورات المتس ايره التط ن مس ع
  صياغةوعليه يمكن ) . ١(الثانوي التعليمالنظر في مرحلة  إعادةانه دعا المسؤلين من ضرورة  حتىوالمتالحقة 

يمن في ضوء االتجاهات           :المشكلة في التسأول الرئيس التالي  انوي في ال يم الث ة التعل آيف يمكن تطوير مرحل
  ؟ التربوية المعاصرة
  : اآلتية األسئلةاؤل سويتفرع من هذا الت

 ما واقع التعليم الثانوي العام ؟ .١
 االتجاهات التربوية المعاصرة لتطوير وتجديد مرحلة التعليم الثانوي في اليمن ؟ أهمما  .٢
تفادة  .٣ ة آيف يمكن االس وي المعاصر لتطوير مرحل ر الترب يممن اتجاهات الفك ي  التعل ام ف انوي الع الث

 ؟المتاحة لذلك  واإلمكانياتاليمن في ضوء ظروف الواقع 
  ؟الثانوي العام في اليمن  التعليمصور المقترح لتطوير لتما ا .٤
 

ع ال        األساسي يتمثل الهدف   : ةالهدف من الدراس ى واق ة في التعرف عل ذه الورق ام في     من ه انوي الع يم الث تعل
  .من االتجاهات المعاصرة في تطوير التعليم الثانوي االستفادةمع تعيقه  التياليمن والمعوقات 

  
  -: يليمما  أهميتهاتستمد هذه الورقة    :أهمية الدارسة 

تقبل     .١ ي مس رًا ف أتيرًا آبي ؤثر ث ام ي انوي الع يم الث اءأن التعل ع اليمن أبن لته با يالمجتم رًا لص ة نظ لمرحل
يم يتوقف نجاح هذا النوع من  و  تليه التيالجامعية  ى مجموعة من العوامل من       التعل ا عل ادة :  أهمه  إع

فة  ي الفلس داف والنظر ف ية   و األه اهج الدراس وفير  والمن اتت يم  و اإلمكاني ة للتعل االحتياجات الالزم
 الخ....  آفؤة إدارة وتعليمية  أجهزة ومعامل  و معلمين ومدرسي  ىالثانوي من مبن

وي من          .٢ م االتجاهات المعاصرة في الفكر الترب جل وضع   أأن تطوير التعليم الثانوي يتطلب دراسة أه
 .تصور مقترح 

ق الت        اإلسهامتحاول  إنها .٣ ادي المشكالت والعوائ ل وتف دم الهائ  إصالح  من تحد   يفي اللحاق برآب التق
   ٠التعليم الثانوي

    :المصطلحات المتصلة بالدراسة  
ى على الرغم  من اختالف النظرة    :  التعليم الثانوي -أ      ه         إل لم التعليمي ومدت انوي في الس يم الث ة التعل مكان

ه دول  أن  إال،  ووظيفت ن ال ر م ي آثي ائد ف اه الس ن  إطالق اآلناالتج ة الوسطى م ى المرحل انوي عل يم الث التعل
  .وتسبق المرحلة العليا  )  األساسي(  األولىتلي المرحلة   التيالتعليم  وهي  

ة المتوسطة      :  قسمينوقد تتضمن هذه المرحلة  ى أحدهما المرحل ق عل ة    ىوعل )  األساسية (  يطل ا المرحل ثانيه
 .الثانوية 

يم تلي مرحلة  التيفي هذه الورقة المرحلة التعليمية  الثانويويقصد بالتعليم  تقبل الطالب في     األساسي  التعل وتس
  عامًا)  ١٨ – ١٥( الفئة العمرية 

  
  : تنويع التعليم الثانوي  -ب

انوي في النظام التعليمي وتخطيط مناهجه        ىتشكيل بن إطارهافي  ينتظمالتي  الصيغويقصد تعدد      التعليم الث
ا يتمشى     أماملتوفير فرص االختيار  ،  وخططه الدراسية بأسلوب يسمح بتعدد أنماطه وآثرة مسافاته الطالب بم

  الفردية بين الطالب الفروقمع  لتتالءمالعقلية وما يحقق تكيف الدراسة  مع ميوله وقدراته
  

                                                 
 مرآز البحوث والتطویر التربوي ، صنعاء –م ٢٠٠٢سطس آلمة رئيس مجلس الوزراء في حفل تكریم خریجي الثانویة العامة أغ )١(
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  -:غيير والتطوير للتعليم الثانوي في اليمن تمبررات ال*
  
يم                    ه وتق ة من ة وتحدد الغاي دًا عن وجود فلسفه واضحة العالق ر المراحل بع يمن أآث انوي في ال يم الث يعد التعل

ات ال   ه لمتطلب ذي نعيشه    آفاءته ومدى مالئمت ة        ، عصر ال ة والتنمي ورة التكنولوجي ا نعيش عصر الث وخاصة أنن
  .الثقافية واإلقتصاد الحر والنهج الديموقراطي 

ه        فته وأهداف ه وفلس ى بنيت دخل عل م ي إال أن التعليم الثانوي في اليمن اليزال على صورته البدائية أو التقليدية إذ ل
و     ر محت م يتغي ذآر ل ابقة يسعى          إلى تعديالت بسيطة الت ه الس ى حالت زال  عل ر خططه إذ الي م تتغي ى مناهجه ول

يم      ات التعل رة مخرج ة آث كاني ونتيج ار الس ة اإلنفج وم نتيج د ي وم بع ه ي د علي اعي المتزاي ب اإلجتم ة الطل لتلبي
  .األساسي التي تعد مدخالت للتعليم الثانوي 

ة ع      الي        أضف إلى ذلك أن التعليم الثانوي يحظى بمكانة إجتماعي يم الع ى التعل ه الطريق المؤدي إل ة آون . الي
ات رغم أن           نومع ذلك الزال التعليم الثانوي يعاني م ذه المشاآل تتصف بالثب ة ه رة طويل ذ فت نفس المشاآل من

ول      ى حل هناك محاوالت للتغيير والتطوير إال إن هذه المحاوالت لم تأخذ الطابع الموضوعي العلمي للوصول إل
انوي يوجد           . ذريةللمشاآل بصوره ج يم الث م تحدد أهداف للتعل ولكنها عبارة عن تصورات ومقترحات حيث ل

ة    ا       –عليها إتفاق وإجماع ونتيجة ذلك عدم وضوح الرؤية لوظيفة المدرسة الثانوي ا قبله ة لم أم  –هل هي مكمل
ا ت  –أم مرحلة تثقيف عام  –أنها تعد الطالب لمرحلة الحقه هي التعليم العالي  ة     أم إنه ة العلمي د الطالب للمرحل ع

  .أم أنها تمثل آل هذا –عند عدم مواصلته للدراسة في التعليم العالي 
امعي      الي الج يم الع داد للتعل ة واإلع اة العام ي الحي ارآة ف داد للمش ا أن اإلع و قلن دم  (فل ط وع ه خل ك في إن ذل ف

الي والجامعي      وضوح فهل يختلف اإلعداد للحياة عن اإلعداد للتعيم الجامعي وهل تقت  يم الع ضي المواصلة للتعل
ه من معلومات ال تواآب            ∗)بالضرورة وي علي ا تحت ة وم ذه المرحل أضف إلى ذلك المناهج المقدمة لطالب ه

يس       ، إحتياجات المتعلمين  يالعصر ومتطلباته وال تلب ر شكلي ل ا هو تغيي آونها قديمة والتغيير الذي يطرأ عليه
  في المضمون والمحتوى 

ذه   أض    ف إلى ذلك شكوى المعلمين والموجهين وغيرهم من المؤسسات المجتمعية التي تنظر إلى مخرجات ه
دة عن       ذه المخرجات بعي ة ه المرحلة وتقيمها بأنها عديمة الجدوى والفائدة ال تتمتع بأي نوع من الكفاءة والفاعلي

ذاتي وأس     . إحتياجات ومتطلبات سوق العمل    يم ال يح للطالب التعل ر العلمي     وال تت ، لوب حل المشكالت والتفكي
ذه             اءة ولكن ه الي الجامعي بكف يم الع ا مواصلة التعل يح له ليم يت آذلك هذه المخرجات غير معدة بشكل علمي س
ي إذ تشير    المخرجات ضعيفة مما ينعكس على ذلك دخول مجاالت أو تخصصات تعليمية جامعية ذات طابع أدب

ر         اإلحصائيات إلى أن عدد الطالب المق اج مخرجات غي ذا إنت ة يشكل ه ات النظري بولين في الجامعات في الكلي
ات           ، ها سوق العمل ل محتاج ذه الطاق الي والبشري لسبب أن ه در الم ًا من اله انوي نوع يم الث وبهذا يصبح التعل

  .في التنمية  اإليجابي مرددوهالم تستثمر بشكل صحيح حتى يكون لها  واإلمكانيات
ي د التر(ونعن ة   بالتجدي ين أو ترقي ل تحس ن أج وعي م ر ن وي تغيي ار و األب تخدم  الفك يم ويس ي التعل ات ف ممارس
  .في اإلدارة أو غيرها  جديدةأفكار ووسائل  بإدخالالمناهج والمقررات  في خاصة التغيير

ر        وهكذا يتضح مما سبق بأن التجديد التربوي في اليمن عبارة عن محاوالت في أضيق الحدود ال يتضمن تغيي
ارة عن           في  دات هي عب ذه التجدي اليبه آون ه ه وال أس فته وال في أهداف ا هو    إضافة شكل التعليم وال في فلس لم

  -:موجود مثل 
  التعليم الثانوي الفني      
  التعليم الثانوي الصناعي التجاري      
  )القسم العلمي(  التعليم الثانوي العلمي      
  )ألدبيالقسم ا( التعليم الثانوي األدبي      

  
                                                 

 ١٤٤صـــ ∗
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  : منهج الدراسة

  -:سة المنهج الوصفي على النحو التالياتستخدم الدر   
  .الصعوبات التي تواجه هذا النوع من التعليم  صعرض لواقع التعليم الثانوي العام في اليمن واستخال  -أ

  عرض التجاهات  الفكر التربوي المعاصر في مجال التعليم الثانوي   -ب 
رح –ج  ى  عرض تصور مقت ل عل انوي والعم يم الث ين التعل يلتحس ذه  تطويره ف ه ه ا توصلت إلي ضوء م

  .المعاصرةالورقة من نتائج ودراسات االتجاهات 
  

  :واقع التعليم الثانوي : أوًال
ى  التعليمية ةللنهض األولىترجع  البداية        ورة    إل ام ث بتمبر   ٢٦قي ام       ١٩٦٢س م في الشمال واستقالل عدن ع

ا هو موجود في         م وقد تم١٩٦٧ ة لم ام الوحدة اليمني ل قي ة    معظم اثل بنية التعليم الثانوي في اليمن قب بالد العربي ال
دول       ١٩٦٤وفي مقدمتها مصر وذلك وفق ميثاق الوحدة العربية الصادر عام  لم التعليمي بال د الس ر توحي م الذي اق

  سنوات للتعليم المتوسط  أي ست سنوات للتعليم االبتدائي وثالث)  ٣—٣-٦( أساسالعربية على 
ا           )  اإلعدادي(  ى غرار م ل الوحدة عل يمن قب يم  في ال ه سار نظام التعل هو   وثالث سنوات للتعليم الثانوي ، وعلي

ام   ٢٦ولم يحدث اى تغير في بنية التعليم الثانوي منذ  قيام  ثورة . سائر في معظم البالد العربية   ١٩٦٢سبتمبر ع
تغيرات في  إحداثحاول ) الشطر الجنوبي سابقًا ( ي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية م وحتى الوقت الراهن ، وف

انون  ك بصدور ق ه التعليمي وذل يمنظام ام  التعل ه  ١٩٧٢ع دد في ذي ح دافم ال ة  أه ق السياس ته وف يم وسياس التعل
وي   ذاالعامة للدولة وآ ؤتمر   و )م١٩٧٥(  األولانعقاد المؤتمر الترب وي الم ا  الترب ى ضوء   ) م ١٩٧٩( ني الث وعل

ن          دن م ي ع ي ف لم التعليم ديل الس ي تع ل ف م العم ك ت ى  ٣ -٣- ٦ذل ة   ) ٤ -٨(  إل ة االبتدائي د المرحل اى توحي
دة    واإلعدادية ة       ةالدراس تحت اسم المدرسة الموحدة وم اني سنوات والمدرسة الثانوي ا ثم ع فيه اء سنوات   أرب  وإلغ

ام      د قي ي وبع ام    القسم العلمي والقسم األدب ة ع د النظام التعليمي حيث       ١٩٩٠الوحدة  اليمني م توحي يظم   أصبح م ت
انوي ثالث سنوات اى        األساسيمرحلة التعليم : مرحلتين  يم الث ة    ةالدراس  أصبحت تسع سنوات والتعل في المرحل

اني      األولالثانوية تستغرق ثالث سنوات والدراسة عامة دون تخصص في الصف     انوي وتنقسم في الصف الث  الث
ي قسمين القسم  إلىوالثالث  التنوع         األدب ذلك  ال يتسم ب انوي ب يم الث ة في     أنذ إو القسم العلمي ، والتعل ول الطلب قب

ه أي معيار فكل طالب يمكنه االلتحاق بالقسم الذي يرغب فيه بصرف النظر عن قدراته  إلىالقسمين ال يستند   وأدائ
  .الثانوي  األولفي الصف 

  
  :يم الثانوي ومناهجه التعل  أهداف:ثانيًا
د       ادةبع ام   إع دة ع ق الوح ام    ١٩٩٠تحقي يم ع ة والتعل د للتربي انون جدي در ق ة  ١٩٩٢م ص ه السياس دد في م ح

  -:تعمل على التيللمرحلة الثانوية  خاصة أهدافالوحدة من ضمنها وضع  ةالجديدة لدول ةالتعليمي
در آاف من المعلومات       وقيهما والتعامل والس   وأحكامها اإلسالميةفهم العقيدة  .١ زود بق ا والت لوك بموجبه

 . واإلسالميةعن الثقافة والحضارة العربية 
ادة .٢ ه    إج يع ثقافت ي توس تخدامها ف ًا واس ة ونطق ة آتاب ة العربي ةاللغ ن يوالعلم األدبي ر ع ارهة والتعبي  أفك

 األقلعلى  حدةأجنبية واة قراءة وآتابة لغ وإجادةبوضوح مع مراعاة مقومات البناء اللغوي الصحيح 
دم السياسي    واإلسالميةالعربية  وأمتهالوعي  بقضايا شعبه ووطنه اليمنى  .٣ وضرورة العمل من اجل التق

ى     وطن اليمن ي ال افي ف ادي  والثق اعي واالقتص ن    وأداءواالجتم دفاع ع ه وال ك بحقوق ه والتمس واجبات
 .وممارستها  والعمل بروح الفريق الواحد والوعي بأسس الديمقراطية اآلخرينحقوق 

ة  .٤ ة واليدوي ارات العقلي اب المه يةاآتس ات  األساس ادر المعلوم اء مص ة واستقص ة الحديث ن الفني للمه
ات م العالق ا وفه تفادة منه التعليم  و واالس ا ب ة شخصيته وتطويره اهيم الرياضية واستخدامها وتنمي المف

 .الذاتي المستمر
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ته س ن استثمار الوقت وممار سوحمايتها وح البيئةفهم القواعد الصحيحة وتطبيقها والحرص على نظافة  .٥
الهويات المختلفة المفيدة وتطويرها وبخصوص مناهج التعليم  الثانوي سعت وزارة التربية والتعليم بعد 

يمن    ية لشطري ال ب الدراس ة الكت ى مراجع دة عل ق الوح ابقًا ( تحقي د   ) س ذيبها وتحدي ى تش ل عل والعم
ترآةالموضوعات  ارات وشطب المو المش كالضوعات والعب تمرالتشط الصيغةذات  واإلش  يرية واس

ذيب والي التش ع ح ب      أرب ذه الكت رت ه دة واعتب ب موح ة آت ن طباع وزارة م ت ال دها تمكن نوات بع س
ان موجودًا    الدراسية الحقًا وألن عملية التشذيب مثلث  ا آ يمن     – أصالً  –عملية دمج  لم في شطري ال

ح  دىوتوض ات  إح ا  أنالدراس م م هت معظ ة   حوي اهج مرحل ب ومن يم آت ات    التعل ن معلوم انوي م الث
ة   ة واالجتماعي ة العلمي ع التطورات الحديث ة  ال تتناسب م ون متقارب اد تك ية تك ارف وخطط دراس ومع

ا  ذوالمعلومات والحفظ والت ةفضال عن أن محتواها يرآز على المعرف آر دون االهتمام بالمستويات العلي
م والترآ   يم والفه ن التعل ث     م ر والبح رق التفكي ات وط ى التطبيق ز عل ة   ) ( ٢(ي ق  المعرف ر الملح انظ

 )في مرحلة التعليم الثانوي العام  ةالدراسيالمقررات 
  -:والجدول التالي يوضح ذلك      

  خطة توزيع الحصص الدراسية للمرحلة الثانوية
  الصف الثالث  الصف الثاني  الصف األول  المادة الدراسية

  أدبي  علمي  أدبي  علمي
  ٢  ٢  ٣  ٢  ٢  القرآن الكريم

  ٣  ٣  ٤  ٣  ٤  التربية اإلسالمية
  ٥  ٤  ٥  ٤  ٤  )١(اللغة العربية
  ٣  ٢  ٣  ٢  ٢  )٢(اللغة العربية

  ٣  ٠  ٣  ٠  ٢  التاريخ
  ٤  ٠  ٣  ٠  ٢  الجغرافيا
  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  الرياضيات
  ٢  ٠  ٢  ٠  ٠  اإلحصاء
  ٠  ٣  ٠  ٣  ٣  أحياء
  ٠  ٣  ٠  ٣  ٢  آيمياء
  ٠  ٤  ٠  ٤  ٢  فيزياء

  ٦  ٥  ٦  ٥  ٥  اللغة اإلنجليزية
  ١  ٢  ٣  ٢  ٢  األنشطة المدرسية

  ٣٦  ٣٦  ٣٦  ٣٦  ٣٦  المجموع
  الطالب وهذه الخطة يتطلب مناقشتها ومدى مناسبتها للواقع الحالي وتلبي حاجة

  :أسس اختيار الطالب  :ثالثُا
ى    إلى إشارةفي الحقيقة ليس هنالك       ة عل وجود قواعد خاصة يتم بموجبها توزيع الطالب على المدارس الثانوي

 أنوهذا يعني  األساسيمرحلة التعليم  إتمام، ويتم القبول هو أن يكون الطالب حاصًال على شهادة  أنواعهااختالف 
ى  سياسة القبول  يم       أساس تخضع لسياسة الباب المفتوح أي عل ى   األساسي النجاح في امتحان شهادة التعل اى بمعن

ى  أخر ب وول ار للطال ة االختي رك حري رت ك بمحض   األم ا وذل ي يرغب به انوي الت يم الث و التعل ه نح ي التوجي ف
ى  دون توجيه الطالب   إرادتهم واع  إل انوي    أن يم الث اديمي التعل ام صناعي ، زرا   أآ خ   ...عي ، تجاري صحي    ع ال

يم      احسب رغباته وميوله وخطط التنمية ومتطلبات المجتمع وتطرح الورقة سؤ ول في التعل ُال هل تكون سياسة القب
  وخطط التمنية ؟  ألصحاب النفوذ النخبة أم وفقًا لحاجة المجتمٍع أمالثانوي بابُا مفتوحا للجميع 

                                                 
ء ، أآتوبر محمد الصوفي وحمود السياني، نحو رؤیة إستراتجية للتعليم الثانوي  ، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الوطني األول للتعليم األساسي صنعا )٢(

 م٢٠٠٢
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  عقدها  إلىتسعى وزارة التربية والتعليم  التيبالتعليم الثانوي  الخاصة اإلستراتجيةهذا ما يتطلب مناقشة في 
  

  المدرسة الثانوية إدارة -:رابعًا 
  :هذا المرحلة من خالل المؤشرات التالية  أهدافتمثل إدارة التعليم الثانوي أهمية آبيرة في تحقيق       
  الحكم المحلى بما تمثل في السلطة المحلية  -أ
  وتفويض السلطة تالمسؤولياوتحمل  وقدراتهبكرامة الفرد  اإليمانراطي بما يتمثل في الديمق األسلوب -ب
ة  أن بالدنا في وضعها الجديد قد اتجهت فعًال نحو نظام  -ج ال مرآزي  يهدف إلى تدعيم المجالس المحلية وتقوي

افؤ           ة وتك ادة الجماعي اء وبالقي ذاتي العلمي البن د ال ؤمن بالنق ديمقراطي ت أرآانها وان بالدنا وقد انتهجت النظام ال
  -: الفرص وهذا يعكس اتجاهاتها بوضوح على المدرسة الثانوية من خالل

  تشجيع فردية التالميذ والمعلمين-١
  المدرسة يسيق جهود العاملين فتن-٢
  المشارآة الفعالة الواسعة في تحديد السياسة والبرامج-٣
لطة بعض -٤ ويض س ؤولياتف تعداداته  اوالو تالمس د اس د تحدي ة بع ي المدرس املين ف ى الع ات إل دراتهم  مجب وق

  لتحقيق القيادة الجماعية
ة بسياسة      يهدف إلى تعريف السلطات التع   ةإنشاء برامج للعالقات العام-٥ ة والمجتمعات والمجالس المحلي ليمي

  .المدرسة وبرنامجها وما تقوم به من نشاط
  -:وعليه تسعى إدارة المدرسة من خالل األهداف المحددة إلى تحقيق ما يلي

 .تزويد التالميذ بالخبرات والمعلومات األساسية الالزمة لهم في حياتهم العامة -أ
 .تمكينهم من مواصلة الدراسة الجامعيةإعداد القادرين على التعليم و -ب
توفير احتياجات ومتطلبات التطور االجتماعي واالقتصادي للمجتمع اليمني والدولة من اليد العاملة متوسطة   -ج

 .المهارة للعمل في مختلف المجاالت
ة تواجه بع     ى الوج       ضإال انه يالحظ أن إدارة المدرسة الثانوي ا عل ق من أداء دوره وب  الصعوبات تعي ه المطل

 -:منها
 .اختبار مديري المدارس وتعينهم وانعدام تطبيق الالئحة خصوصًا في هذا المجال قصور إليات .١
أسبابه إلى  دتعدد مصدر القرار التربوي عند الترشيح ألعمال المدرسية أو عند الممارسة والتنفيذ وتعو .٢

 .ء لتلك الجهات المنفذةمما يؤدي إلى الوال)سياسياً وقبليا وحزبيا (تدخل الجهات المنفذة
 .غياب مبدأ الثواب والعقاب .٣
ة حيث        تدني مستوى تأهيل مديري المدارس  .٤ ة الثانوي ادي في المرحل ه دور قي وعليه فمدير المدرسة ل

لوآي         ي س ع عمل ى واق ة إل ة والتربوي داف التعليمي ة األه و ترجم ذ نح ادة التالمي ه قي ى عاتق ذ عل يأخ
انون    وإجرائي فعن طريقه يتم تنفيذ و ة وق إرساء قواعد النظام التعليمي والتربوي وفق السياسة التعليمي

انوي        .التربية والتعليم يم الث غ عدد المدرسين في التعل ام   ٥٣٦٦إذ بل نهم  ٢٠٠٢للع ون    ٤٩٠٦م م يمني
ة  ) ٤٦٠(و دارس الثانوي دراء الم دد م غ ع ون وبل ر يمني ام ) ٢٣٩( غي نهم ٢٠٠٠/٢٠٠١للع ) ٤٣(م م

  )١٥٤( دبلوم بعد الثانوية وجامعي فما فوق ) ٤٢( ثانوية فما دون
  -:معلم المرحلة الثانوية-:خامسًا

توى     ي المس دني ف ة أن الت ة والحقيق ة والتربوي ة التعليمي ي العملي ة ف و حجر الزاوي ة ه ة الثانوي ي المرحل م ف المعل
م وأوضاعه سو        ى المعل ة    التعليمي في المرحلة الثانوية يقع في الدرجة األساسية عل اء آانت اقتصادية أم اجتماعي

والتأهيل من األمور المهمة التي يجب النظر فيها  ةتؤثر تأثير مباشرًا في إنتاجه والمستوى العلمي والتربوي اإلعاد
ه ومن ظروف معيشية        داد معلمي ومالحظتها فمن المعلوم إن التعليم الثانوي في اليمن ال زال يشكو من ضعف إع

د ال يكون   المرتب ال يكفى  وأصبح حاجة المعلم بسبب غالء المعيشة فيضطر أن يعمل بعد الدوام في عمل أخر وق
م           وب من المعل ى حساب مصلحة الطالب ألن المطل الئقًا بمكانته العلمية واالجتماعية وهذا العمل األخر ينجز عل

ادة  بعد انتهائه من عمله في المدرسة أن يحضر دروس الغد والقراءة المتعمقة في التخصص  ومتابعة الجديد في الم
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ذا           االعلمية وتصحيح الو ه التعليمي داخل المدرسة وه ى يحسن من أدائ ة حت يلة التعليمي جبات المنزلية وتهيئة الوس
دة من حيث               يهم الشروط والمواصفات الجي ق عل ذين تنطب ات ال ار الطالب والطالب ة اختي ات التربي يتطلب من آلي

اء الدراسة    االستعداد والقدرة الذاتية والرغ وق العلمي أثن اتها      .بة في التدريس والتف ى مؤسس ة عل ا أنفقت الدول فمهم
ا تبقى         وأفضلالمباني المدرسية  أحسنالتعليمية فهيأت لها  إن جميعه ات ف المناهج والكتب وأحدث الوسائل والتقني

وجه   أحسن تستثمر على  إذ هو الذي يجعل من آل اإلمكانات أدوات الكفءغير فعاله من دون المعلم  ميتةوسائل 
دة  ال م ي األجي ؤثر ف ه أو العكس ي ه وتدريب داده وتأهيل م إذا أحسن إع درك أن المعل د أن ن ال والب ة األجي ي تربي ف
ل           دني في مستوى تأهي اك ت يم أن هن ى لتخطيط التعل خدمته في التعليم ويوضح تقرير األمانة العامة للمجلس األعل

  .المعلمين واختالف برامج تعليمهم
  -:المبنى المدرسي:سادسًا  
ات الع       ة التعليمي  مالمبنى المدرسي مكون أساسي من مكون ه        ةلي فته وأهداف ق النظام التعليمي بفلس ولتسيير وتطبي

ام    يم لع ان ذات مواصفات     ١٩٩٢وبرامجه ومناهجه وأنشطته آما جاء في القانون العم للتربية والتعل ى مب اج إل يحت
ؤثر   ىللدولة ولذ فإن أي قصور أو نقص في المبنى المدرسي أو إحدتتمشى مع التوجيهات الجديدة  جوانبه سوف ي
ة التعليمي    ان مشترآة للمرحلتين األساسية            ،ةسلبًا في سير العملي ة في مب دارس الثانوي رة من الم داد آبي وتعمل أع

  والثانوية مبنى يعمل آمدارس للمرحلتين األساسية  ٣٢١١مبنى مدرسي يوجد  ٣٤٦٠والثانوية فمن مجموع
  )٣(من مجموع مدارس الثانوية العامة% ٩٢,٨بنسبة 

اني المدرسية الصالحة والتوسع            وفر المب ة ت ولهدا فكثير من مدارس الثانوية العامة تواجه صعوبات من خالل قل
ذ  العشوائي في بناء المدارس وعدم االعتماد على أسس الخارطة المدرسية ومعاييرها في بناء المدارس وسواء تنف ي

دم   اني وع االمب اً  مالئمته ًا أو تربوي دد  ( -فني غ ع ة بل دارس الثانوي ام  ٢٥١ الم نوي   -)م ٢٠٠٢للع اء الس اإلحص
  م ٢٠٠٣أغسطس 

ا  وعليه ومن خالل ما سبق استعراضه وما يالحظ على التعليم الثانوي في الوقت  ضغوطًا وتحديات     كالحاضر هن
  -: أهمهامتزايدة تواجه التعليم الثانوي في اليمن من 

متطلبات التطور   ةالشعور بعدم قدرة التعليم الثانوي في الوقت الحاضر على تلبية حاجة التنمية ومساير .١
ى      ا أدى إل ة مم ة والخارجي االجتماعي واالقتصادي نتيجة النخفاض آفاءة هذا التعليم من الناحية الداخلي

ة      ة العام ة      صدور توجيهات من الحكومة بعدم تشغيل خريجي الثانوي تواهم العلمي وقل دني مس ك لت وذل
  .فرص توظيفهم واستيعابهم في سوق العمل

ا     .٢ عجز الخطط التنموية عن إيجاد توازن بين أنواع التعليم الثانوي تبعًا لخطة مترابطة تأخذ في اعتباره
ي اه معظم الطالب نحو التعل ى اتج ا أدى إل ة مم ة واالقتصادية والتربوي  ممختلف االتجاهات االجتماعي

ه      ا تيعاب في ة االس انوي الفني والمهني ومحدودي غ عدد    ،لثانوي العام وقلة إقبالهم على التعليم الث حيث بل
ـ انوي بـ يم الث ي التعل ين ف الب الملتحق ه  ٥١٣٠٦١الط ًا وطالب ام (طالب نوي الع اء الس اب اإلحص آت

ة ) ١٥٠صــ،م٢٠٠٢ ى  التي ت ،باإلضافة إلى ذلك قلة المعاهد والمدارس الفنية والمهني استقطاب  عمل عل
ة    ة العام دارس الثانوي دد الم ث وصل ع انوي حي يم الث يم األساسي أو خريجي التعل  ٢٥١خريجي التعل

 )٢٥(والمعاهد بحدود  ةمدرسة وعدد  المدارس الفنية والمهني
اة                 .٣ ال الفت ام إقب انوي وإحج يم الث ر في التعل ات بشكل آبي ين والبن داد البن ين إع وازن آي يب عدم وجود ت

انوي بــ  اليمن  ١٤٣٤٢٢ية على االنخراط بالتعليم الفني والمهني حيث وصل عدد الطالبات في التعليم الث
 ) ١٥٠صــ،م٢٠٠٢آتاب اإلحصاء لعام (طالب  ٣٦٩٦٤٣مقابل بـ 

ى              .٤ ادر عل ر ق ه غي ة وان ى صيغة تقليدي وم عل اديمي النظري ويق التعليم الثانوي تعليم يسوده الطابع األآ
 ة من العمالة الالزمة لخطط التنميةتوفير األطر المتوسط

ا يحدث    .٥ ين م يق ب ود تنس دم وج الي وع يم الع داخل التعل يط ب ا يح انوي عم يم الث ة أو انفصال التعل عزل
 هو موجود بالجامعة ابالمدرسة الثانوية وم

                                                 
  م٢٠٠٢ أآتوبر،للتعليم األساسي  األولالمؤتمر الوطني ، للتعليم الثانوي إستراتيجيةنحو رؤیة ،حمود السياغي ،محمد الصوفي ) ٣(
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فتها     .٦ ة فلس ام      (الغموض في أهداف المدرسة الثانوي انوي الع يم الث د من التعل اذا نري ا   )م داد للحي ة هل األع
 .العملية أم الطالب لمواصلة التعليم الجامعي

ة       .٧ ي آثاف اد ف ة وازدي ة الثانوي ا المرحل ي تتطلبه اني الت زات والمب ة والتجهي ات المادي ن اإلمكان نقص م
الفصول وخاصة في المدن إلى جانب انه لم يعد النظر في المدرسة الثانوية وخططها الدراسية وأهدافها 

 العامة إلى التعليم الثانوي في اليمن  منذ تأسيس التعليم الثانوية
دائل أخرى        .٨ دم وجود ب يم الجامعي لع ة التعل ة   (اتجاه األعداد الكبيرة من خريجي الثانوية العام د فني معاه

 تسعى إلى امتصاص الفائض من خريجي الثانوية العامة)عليا متنوعة ومتعددة
 ةضعف إعداد المعلم اليمني وتأهيله وتدريبه في آليات التربي .٩
التعليم          .١٠ د لاللتحاق ب اس الوحي ة هو المقي ة العام أصبح استخدام المجموع الكلي للطالب في امتحان الثانوي

يم         ي التعل ان ف ى مك الب للحصول عل ين الط ب ب ن الصراع الرهي وع م اد ن ى إيج ا أدى إل امعي مم الج
ى مجموع عالي         فأصبحالجامعي  ل الطالب للحصول عل ًا لتأهي ة    التعليم الثانوي موجه في امتحان الثانوي

دروس الخصوصية وانتشار ظاهرة الغش في          لبيات آالملخصات وال العامة مما أظهر معه انحرافات وس
 االمتحانات والتوتر والتجمهر إمام المدارس وهذا في الحقيقة يؤدي إلى إفساد العملية التربوية وأهدافها

ام غال  .١١ د أم ث ال يوج ام حي انوي الع يم الث ارات التعل مين ضيق مس ي القس ه سوى التخصص ف ة طالب بي
ذه          ات المتنوعة لطالب ه ول والرغب درات والمي العلمي واألدبي وبذلك يعجز هذا التعليم عن االستجابة للق

 ٠المرحلة
دافها وتسعى       فتها وأه ر من فلس إلى جانب ذلك يالحظ ومن خالل أهداف المرحلة الثانوية أنها ظلت جامدة ولم تغي

اهج وتعمل        إلى االهتمام في إعد ع المن ة في تنوي روق الفردي اد الطالب لاللتحاق في التعليم الجامعي ولم تراعى الف
ام والفني وتضيف             انوي الع ين الث ا ب ة فيم ى معالجة االزدواجي م تعمل عل ذلك ل ه، آ ه ومعلومات ادة معارف ى زي عل

اد    الفجوة القائمة بين النظري والعملي واإلعداد للحياة إلى جانب اإلعداد للتع ى إيج ك إل ليم الجامعي مما يستدعي ذل
 استراتيجيه جديدة لتطوير التعليم الثانوي العام

ى استحداث                ة إل دول المتقدم ة وال دول النامي ر من ال يم في الكثي ة التعل وفي ضوء ماسبق اتجهت العديد من أنظم
ة عاجزة    أنماط جديدة من التعليم الثانوي حيث رأت آثير من الدول أن المدرسة الثانوية األآاديمية بصورتها الحالي

عن الوفاء بمتطلبات التغيير الجتماعي والثقافي وأصبحت متطلبات الحياة بحاجة إلى صيغ تعليمية جديدة للمدرسة  
ولهم وتواآب تطورات العصر          دراتهم ومي ذ وق اير حاجات التالمي الثانوية ذات أهداف مالئمة ومتسعة ومناهج تس

ين ا  ا ب ي مناهجه ع ف يم      ةلنظريتجم لة التعل ب مواص يح للطال ة تت عب المتنوع ة والش ة العام ين الثقافي ق ب والتطبي
  :الجامعي واالنخراط بسوق العمل ومن هذه االتجاهات

 مزج المناهج الدراسية األآاديمية بالدراسات العملية .١
 المدرسة الشاملة .٢
 )نظام الساعات المعتمدة(نظام المقررات الدراسية  .٣

  :طويرأسباب ودواعي الت
ك لمجموعة عوامل أو أسباب                يمن وذل ام في ال انوي الع يم الث ادة النظر في التعل هناك ضرورة يتطلب من إع

  -:منها
 التقدم العلمي والتكنولوجي .١
 التغير في أساليب اإلنتاج .٢
  التغيرات االجتماعية واالقتصادية .٣
 تطور الدراسات النفسية والتربوية .٤
 تمايز القدرات العقلية .٥
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  ة تطوير التعليم الثانوي في اليمنطبيع*
 

ة تغيير مخطط لتحقيق أهداف   (( ويقصد بالتطوير  ه      المنظم ا بصوره عام ا وفاعليته ع آفاءته ي   )) . ورف ذا يعن وه
ة         ل الترآيب يم مث ه بعض خواص التعل ، السعة  ، قيام المسؤلين على التعليم بتغيير مخطط في التنظيم من أجل تنمي

 . اعليةالف، التكامل ، التنوع 
  -:ويرجع األخذ بدواعي التطوير إلى ما يلي 

 .تقييم ما هو قائم في ضوء معطيات جديدة  - ١
ة     - ٢ ة والمعرف ة التكنولوجي المتعلم والمعرف ا يتصل ب ل م ل وآ ار ب ي األعتب تقبل ف وضع الحاضر والمس

 .العلمية وطبيعة الميدان التعليمي 
  -: بذلك تصبح وظيفة المدرسة الثانوية 

 داره الوطنيةأبتعاث اإل - ١
  المعرفةالتحول إلى مجتمع  - ٢
 الخروج عن القوالب التعليمية الجامدة - ٣
 .تجديد التربية ورسم سياسات تعليمية بطريقة ديمقراطية لمواجهة التطور العلمي والتقني  - ٤
 تقليل معدل الهدر  - ٥
 .التأآيد على تعلم المهارات أآثر من المعارف  - ٦
  قدرة اإلنفتاح على الثقافات األخرى - ٧

 
دة ومهن              ف اد تخصصات جدي انوي من ضرورة إيج يم الث ك األسباب أو العوامل سيتطلب من التعل  ي ضوء تل
حيث إن الفرد في الوقت الحاضر سيصبح عاجزًا عن الكيف        )أنظر الخطط الدراسية المقترحة لدول الخليج (

يم          د للتعل م ال ب ا ومن ث ل االستجابة له ى األق وم      مع تلك التحوالت المذآورة أو عل ى مفه د عل انوي من التأآي الث
انية        وم اإلنس ا في العل ة وتكامله التعليم الشامل بما يتضمنه من تزاوج التخصصات أو األخذ بمبدأ  وحدة المعرف
ى     ة والعمل عل واالجتماعية والعلوم التطبيقية والبيولوجية والعلوم الرياضية وتقنية المعلومات واألنشطة الطالبي

دأ     تحقيق مبدأ وظيفة الم ادة مع استخدام مب عرفة والتوازن بين فروع المعرفة وإدراك مبدأ الترآيب المعرفي للم
  ٠القياس والتقويم 

ا     ة نظمه ى مراجع دة دول عل انوي سعت ع يم الث ا التعل ي تعرض له ات والصعوبات الت ة للمعوق ة ونتيج وعلي
ى        وجذرية من اجل مسايرات المتطلبات والمستجدات  ةالتعليمية مراجعة شامل ك عل الم ومن ذل الحاصلة في الع
  -:سبيل المثال ال الحصر

اء في إطار مدرسة واحدة تعرف        : السويد .١ ة العلي اتجهت إلى ضم جميع أنماط المدرسة الثانوي
اديمي        يم األآ اوية للتعل ة متس اء مكان دف إعط ة به اء المتكامل ة العلي ة الثانوي بالمدرس

 ٠والتعليم الفني والمهني
بانيا .٢ ى   :اس عت إل دة      س اءة م ددة الكف دة متع ة موح بح مدرس انوي ليص يم الث ام التعل ديل نظ تع

 ٠الدراسة فيها ثالث سنوات ويطلق عليها مدرسة متعددة الكفائة
ا .٣ ة     :فرنس رار المدرس ى غ انوي عل يم الث د التعل ى توحي ا عل ة فيه زت اإلصالحات التربوي رآ

 العراق ، السعوديةأمريكا، اليابان ، انجلترا ، : الشاملة التي عمت آالً من 
ا       : الدول العربية .٤ ة في تطوير نظامه بالد العربي بعض ال ة  (هناك اتجاه ل ا التعليمي خاصة  ) نظمه

في المرحلة الثانوية وذلك استجابة لمتطلبات العصر والتقدم العلمي والتكنولوجي ومن  
 )٤)(األردن  -مصر –مجلس التعاون الخليجي (هذه الدول 

  
                                                 

 ٠لالطالع على المناهج المتطورة أو المطورة( ) انظر الملحق رقم  ٠ )٤(
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  :الخالصة
داد الط  على الرغم   ه وفي عدد مدارسه     مما شهده التعليم الثانوي من توسع في إع ين في ذه   الب الملتحق إال أن ه

يم      ي أن التعل ذا يعن انوي األخرى وه يم الث واع التعل اب أن ى حس ام عل انوي الع يم الث ت لصالح التعل ادة آان الزي
ر من ارتباطه بمطا     ة      الثانوي بجملته ال زال مرتبطًا بالتعليم الجامعي أآث ة ومازالت النزعة األآاديمي لب التنمي

ى إصالح             عليههي الغالبة  دعوة إل د تعالت الصيحات وال يم وق ذا التعل مما يتطلب من إعادة النظر في فلسفة ه
ة أغسطس   " التعليم الثانوي من قبل ذا ال  " م ٢٠٠٢رئيس مجلس الوزراء في آلمته أمام خريجي الثانوية العام ل

ع   يم            بد من العمل على تنوي ة في تطوير التعل ة واألخذ باالتجاهات الحديث انوي خالل السنوات القادم يم الث التعل
ات       ة وبالدراس ات علمي ة بدراس ذه المرحل ي ه اهج ف يم المن امل وتطع انوي الش يم الث اس التعل ى أس انوي عل الث

يم الع        ين التعل تم الجمع ب ذلك ي ة وب ذا يتطلب من     التطبيقية التكنولوجية أو ما يسمى بالتربية المهني ام والعمل وه
ين     وازن ب اد ت القائمين على العملية التربوية العمل على مراجعة محتوى مناهج المرحلة الثانوية وتطويرها وإيج

دارس من المعامل      االج ات الم وفير متطلب نب النظري والعملي فيها إلى جانب العناية بتأهيل وإعداد المعلمين وت
ة وا   ائل التعليمي واد والوس ي          والم تالف  ف وع واالخ ات التن ة متطلب ك مواجه ب ذل ى جان ية إل اني المدرس لمب

املة   ه الش ات تنميت ي متطلب ي وف ع اليمن ة المجتم اتهم وظروفهم وأيضا حاج ولهم وحاج خصائص الطالب ومي
ات المرجوة       ع في تحقيق الغاي ه حاضرا ومستقبال ولنجاح هذا التنوي وفي      من ر بت ام آبي  رينبغي أن يصاحبه اهتم

ى   ممات التوجيه التربوي والمهني لطالب اليمن وبخاصة في مرحلتي التعليم األساسي والثانوي لمساعدتهخد عل
روفهم        اتهم وظ ولهم وحاج دراتهم ومي تعداداتهم وق ذي يناسب اس يم  والتخصص ال وع التعل ليم لن ار الس االختي

ا       ي حاج تمعهم ويلب الح مج دم مص ذي يخ ادية ال ة واالقتص حية واالجتماعي ون   الص ذي يك املة ال ه الش ت تنميت
د التخرج    ه الحصول على عمل مناسب مضمونا بع ق عدد من          من اء وتطبي ام ببن ا ينبغي أن يصاحبه االهتم آم

ارا اس    تاالختب ي قي اعدة ف ة الموضوعية للمس اييس العقلي اءوالمق دراتهم   ذآ ة وق تعداداتهم العقلي الطالب واس
د    الخاصة وميولهم واتجاهاتهم المهنية وسمات ذي الب ه هم الشخصية في تحليل شخصياتهم ال ي    من ه مهن ألي توجي

تم     ة ال يمكن أن ي سليم واهتمام بحصر وتحليل وتصنيف ما يوجد في سوق العمل من مهن وحرف ووظائف ألن
ه الطالب في ضوء     : توجيه مهني سليم بدون هذين النوعين من التحليل  تحليل الفرد وتحليل سوق العمل وتوجي

  ٠خدمة المجتمع اليمني ومتطلبات التنمية ما تقضيه 
دارس   عليهوللتقليل من تكاليف هذا النوع وما يترتب  من تعدد في مؤسسات التعليم يجب التفكير في نوع من الم

 ٠الشاملة التي تعد للعمل والحياة وفي الوقت نفسه تعد لتعليم جامعي أو عال أرقى منها ةالثانوي
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  )الدراسية للمرحلة الثانوية مقترح الخطة ( 
  -:الثانوي األولالصف   

  عدد الحصص  المقررات األساسية  م
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  

  اإلسالميةالتربية 
  مناهج بحث – اللغة العربية

  اجيولوجي - جغرافيا
  مجتمع

  رياضيات
  آيمياء
  أحياء

  إنجليزي
  أنشطة مدرسية

  فيزياء
  حاسوب

٥  
٥  
٢  
١  
٥  
٢  
٢  
٤  
٢  
٢  
٢  

  ٣٥  جموعالم

  -: الصف الثاني الثانوي
  

  عدد الحصص  المقررات األساسية  م
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  

  اإلسالميةالتربية 
  مناهج بحث – اللغة العربية

  اقتصاديةجغرافيا 
  تاريخ

  رياضيات
  آيمياء
  أحياء

  إنجليزي
  أنشطة مدرسية

  فيزياء
  حاسوب

٤  
٥  
٢  
٢  
٥  
٣  
٣  
٥  
١  
٣  
٢  

  ٣٥  المجموع
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   -:صف الثالث الثانوي ال
  

  عدد الحصص  المقررات األساسية  م

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  

  اإلسالميةالتربية 
  مناهج بحث – اللغة العربية

  اجيولوجي -  جغرافيا
  تاريخ

  رياضيات
  آيمياء
  أحياء

  إنجليزي
اع  ،علم نفس  (مواد اختيارية أو مساندة  اجتم

  )علوم بيئة،تربوي 
  فيزياء
  حاسوب
  درسيةأنشطة م

٥  
٥  
٢  
٢  
٥  
٢  
٢  
٤  
  
١  
٢  
٢  
٢  

  ٣٥  المجموع

 
 

هذا المقترح مؤخذ به في دول الخليج العربي والتي أصبحت اليمن عضواً في هذا المجلس ويتناسب مع البيئة 
 و اإلحتياجات المجتمعية ويلبي الرغبات لدى الطالب 




