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َِن الرَِّحيمِ   ِمْسِب اهللِ الرَّْحم
بني، ق العدل املهلل احلاال إله إاحلمد هلل رب العاملني، ونشهد أن ال 

هلل عليه بيني صلوات امت النه خاولونشهد أن سيدنا وموالنا حممًدا عبده ورس
 جبني.ملنتا وعلى آله الطاهرين، ورضي اهلل عن أصحابه

اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت  
 يا كريم. فوك،عوتولنا ب ،التواب الرحيم، وارض عنا برضاك

هذه مراجعة علمية، وتقرير جتميعي، حاولنا فيه أن جنمع شتات ما  
 يمنيف ال لتعليمعلى ا لضوءات ّن الرتبوية اليت سلطتفرق يف بطون املضا

توصل إىل ات؛ للقارنملوواقعه، وطرقت اإلشكاالت، واهتمت بعرض ا
، االتحلاأو استقصاء  الت،شك، ومنها: إيضاح املاملرجوة إحدى الغايات

 -ةيف هذه املراجع –ن ، وحناتأو الوقوف عند التحديات، أو وضع املقرتح
ورة نا بصا، وخرجذاذاتهنا جم، ومللتلك األدبيات رافاستقرأنا ما يف أط

ه، ونبسط اليد لواقع مبا فينطرح ال؛ ن(يمتقريبية عن التعليم يف بلدنا الغالي )ال
 دوقوأبعادها؛  وتداعياتها، ا،فوق املشكالت من خالل الوقوف على أسبابه

رتبوي ام الواقع الأمثلة و مابدتبتصور مدروس ألهم املعاجلات اليت  خرجنا
 .والتعليمي يف الوطن

( هي 2019لقد كانت ) الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية احلديثة  
( لسنة 45والتعليم ) لرتبيةام للعاالقاعدة األساس للتطلعات، ويعد القانون 

 ه مازال سارين؛ ألنليما يفالتعليم  واقع م هو األساس للقراءة عن1992
 اليمن بني ) التعليم يف ، فكأنواقعلانون يتضح ااملفعول، وما بني الرؤية والق

ابط فيما لقة شبكية ترتحة( حملقرتا الواقع والتطلعات.. التحديات واملعاجلات
 تعددة.امل دهبني جزئياتها؛ لتشكل واقع التعليم بأبعا
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ولقد أولت الوزارة ممثلة مبعالي وزير الرتبية السيد العالمة/ حييى بدر  
ت من خالل لتحدياح ايف طر اّل اهتمامهج -ه اهللحفظ –الدين احلوثي 

 ضوء عمل يفتالتعلمية، و مية/ليالواقع، واخلروج برؤى ختدم العملية التع
من   تشكيل فريقمت، حيث ألمةلي التوجهات احلقيقية لبناء املشروع النهضو

 فية ووافية.رح مراجعة شانية لطيدااملواخلربات الرتبوية األكادميية واإلدارية 
منذ أول  صلةواتعمل بصورة م -لذي مت تشكيلها -فريق اإلعداد إن 

وج برؤية عن رة، إىل اخلراملثابوصرب البوهلة؛ انطالًقا من املسؤولية، وحتليًّا 
ع الفرص ة، ووضعاجلامل اتالواقع وما فيه، وطرح التحديات وآلي

 ة كانت كبريةع مادعد مجب الستثمارها، فخرج بقراءة متأنية وخمتصرة
ها ومن راجعة يف ذاتدم املا خيم وفضفاضة، فحذف احلشو، وترك املقارنة إال

 أجل ذاتها.
صعوبة وكذلك  لقد كانت اجلهود شاقة يف مجع بعض وثائق الوزارة، 

أننا  -يقيًنا–ة، بل وجنزم ملتعددا اتقرارواللوائح وال يةمواد القانونللراجعة امل
ددة إىل قراءات املتعرجت الخهذا بو، مل حنط بأغلب وثائق الوزارة إال ملاًما

 برز ها:أ، ومن عليملتأهم حتديات اليت تواجه وزارة الرتبية وا
لتعليم، انون اقث: حي ما يتعلق بالوضع القانوني للوزارة من -1

 لوائح.ي، والظيملتنوالوثائق الرامسة للوزارة، واهليكل ا

 املاضي. سةها حبيعلتجبات عقمن وما يكتنفها  ،ما يتعلق باملناهج -2

 (.التعلمويم لتعلوحتديات العمل )عمليات ا، وضع املعلم -3

 ت.دياوما تكتنفها من حت ،البيئة التعليمية -4

 متويل التعليم واستثماره. -5
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ولي العملية لوزارة ملا تيادة الق فانإننا يف هذا املقام نتوجه جبزيل العر
ء وإعال ة الوطنة لرفعنشودمت التعليمية عنايتها الكربى للخروج بتطلعا

 كرامتها.زتها وعنيل و، شأنه؛ ليحقق الغايات الكربى لرفعة األمة

أن  -تعاىل–نسأله ما كرمه، وك لهنسأل اهلل العظيم أن َيُمنَّ علينا بفض
عنيني باألمر، يف سالة إىل امليصال رإيف  ضعيوفقنا ملا قصدنا يف هذا التقرير املتوا

 عليم.الت هجلالختالالت اليت توا حقيقية وضع معاجلات
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E

 املقدمة

ن ألي جمتمع م الفكري وقايفمن القضايا املسلم بها أن التقدم الث
ا بة اقتصاديًّت مرغووالحتن ماجملتمعات مرهون مبا يشهده هذا اجملتمع 

 دروسةيجيات ماسرتاتوؤية رن واجتماعيًّا وسياسيًّا، وكل ذلك منبثق ع
 فضل، حيث إنديم األ تقيفس وواضحة املعامل، يف ظل سباق عاملي وتناف

 حلياة.ة بارفقوة الدول ترتكز يف جمملها إىل ربط املع
لق من خالل عب تنطي شأها وكل التحوالت املرغوبة اليت يطمح إلي

عكس اته، حبيث تنوتوجه مينهضامخططه وبراجمه وإجراءاته، فيتأثر بها يف 
 -ًمااباعتباره نظ -تعليم ف اليقودرات هذا الشعب أو تلك األمة، على كل مق

ا إن مل متفاعاًل معهبها و ثًراتأميف معرتك تلك التحوالت مهما كان أثرها، 
 يكن يف العمق داخاًل فيها. 

 به يقاس تقدموتمع، ي جمأاء ويعد التعليم والتعلم بوابة مهمة لبن
املتقدمة  قق للدولحتفالنجاح امل ،لوجياألمم يف عصر التقدم املعريف والتكنو

أعلى  ل التعليم يفول جتعالد لكيرجع يف أساسه للتطور يف التعليم؛ ألن ت
 سلم أولوياتها. 

كما أن التعليم حق أساس ألبناء أي جمتمع، كفلته األعراف   
صرة مع عاملية املعاهات اللتوجا والقوانني، وهو أحد القطاعات التنموية يف

لد، تنموية لكل بيات الاتيجسرتحيث: الدخل القومي، وأبعاد اإلتفاوت من 
فع اإلنتاجية الفوائد، ير متعدد أنه لىعفينظر إىل التعليم يف كثري من الدراسات 

 واالستثمار، ويدعم االقتصاد.
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وتعد السياسة التعليمية حموًرا من حماور السياسة العامة ألي دولة،  
اعل معها ت فيها، وتتفلسياساية اقواضح مع ب وترتبط ارتباًطا وثيًقا بتداخل

كامل بني نسيق والتتلا ومن هنا فإن وتؤثر فيها وتتأثر بها وال تتناقض معها،
ري تمية لضمان سرورة حضشكل ي السياسة التعليمية وفروع السياسة العامة

يات اغحبيث يتضمن  لعليا،ااته اياجلهود يف اجتاه حيقق طموحات اجملتمع وغ
 سري وفقها البلد. واضحة ي

إن احلق يف التعليم مع سياساته يف عامل اليوم أصبح قضية عاملية بدًءا  
(، ثم اتفاقية اليونسكو 1948من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )

ق يف حلا"وكذا مشروع  ليم،( بشأن مكافحة التمييز يف جمال التع1960)
 لتعليم ادول على تبينرصت ال(، وهكذا فقد ح1966التعليم" الصادر عام )

 ية.البشر يتهابنيف حياتها العامة، واقتصادها املعريف، و
والتعليم باعتباره نظاًما يتطور باستمرار؛ ألنه نسق متكامل يتأثر  

ات يف جمال واكبة التطورإىل م اجةحب باألبعاد العاملية واجملتمع احمللي، فهو
يمية ذاتها، لعملية التعللركة د احملعاالرتبية وعلم النفس، مع املتغريات واألب

وضع وقضاياها، و عليميةالت يةوقد حرصت دول العامل على العناية بالعمل
نات لفرص بني مكوكافؤ اتقق حي آليات لضمان مناخات تعليمية لألفراد مبا

 األمة.واجملتمع  تابوتلبية متطل اجملتمع املختلفة، لبنائه يف ذاته كفرد،
يف  -ضحةورة واوبص –ةليمية والدوليولقد أسهمت اجلهود اإلق

ان، وكلها البلد ستوىمى وضع سياسات وقوانني وتدابري ومعاجلات عل
نتشر يعنى؛ فحيثما ملم ذي د تعاتصب يف خدمة التعليم لتحسني نوعيته، وإجي
ليم تقل فرص التعويم بل لتعلا الفقر والبطالة والعنف واحلروب تقل جودة

 والتعلم.
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فة عامة يف ليم بصلتعاوى دولية إىل تدني مستوتوضح املؤشرات ال
ر ه إىل أموبابوقد ترجع أس الوطن العربي، إال ما كان يف بعض الدول،

وى التعليم لتدني يف مستيم، والتعلا أخرى، أو إنها ال متثل أبعاًدا حقيقية يف
جلهل اوينذر خبطر  لد، بلي بألى يدق جرس اإلنذار ملستويات التنمية األخر

 .إلنتاج الوطينعاقة الى إع يف عصر العوملة املتسارع، ويعمل واألمية
تم ى، فقد كان ية كربيالتعليم أهم -دمنذ وقت بعي -وقد أولت اليمن 

دوًدا حمتوجيًها  اًهحيث كان موج بصورة غري نظامية، إال يف مدارس حمدودة،
؛ رة عامةبصو الصفة النظامية (، ثم حتول إىل1962ملتطلبات مقصودة )قبل 

ت...إخل، ت، االختباراملقرراامي، ليملسايرة عامل اليوم من حيث: النظام التع
تعليم" ه على "حق الالث منالث صلوقد حدد دستور اجلمهورية اليمنية يف الف

ان ( على: "أن التعليم من األرك32[، كما نصت املادة )(نظر املادة )ا]
ى: "أن التعليم حق ( عل54)األساسية لبناء اجملتمع"، وأكدت املادة 

 للمواطنني مجيًعا".
هرت ظي من مشكالت ن يعانكا يمنومما يدعو لالنتباه أن التعليم يف ال

ىل إقار مدخالته ، وافتبتهاتابوضوح يف تدني خمرجاته، وضعف عملياته ور
هلا مدخالت  نظومة،م ومظانالضروريات؛ وذلك ألن العملية التعليمية 

مع بعضها  لعناصرلك اتك افة إىل تشابوعمليات وخمرجات، هذا باإلض
 لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية للبلد.

إن أركان العملية التعليمية املتجسدة يف: املتعلم، واملعلم، واملنهج 
املدرسي واألنشطة والوسائل املصاحبة له، واإلدارة املدرسية، ومتويل 

املتعلقة التعليم، واخلطط الدراسية، واالختبارات، والبحوث العلمية 
بالتعليم وآلياته حتتاج من القائمني عليه إىل إعادة النظر مليًّا يف )الواقع 
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التعليمي(، وما تصاحبه من حتديات تستدعي البحث عن حلول، ووضع 
 معاجلات لتلك اإلشكاالت.

ومع ما تشري إليه التقارير الدولية واإلقليمية من َتَدٍن ملستويات التعليم  
م(، وتقرير اليونسكو " 2014) OOSCIالقطري لـ  يف اليمن: التقرير

خل، من م( ...إ2018يم الوطين )م(، والتقو2017املساءلة يف جمال التعليم )
ليم قع التعاأن نستعرض و -ةجعيف هذه املرا-خالل املعطيات اليت سنحاول 

ملعاش، ا ظل الواقع يفتعليم ة الريمن خالهلا، وأهم التحديات اليت تواجه مس
شيٍء بيمن، وسنفرد يف ال ليميلتعاملعاجلات املقرتحة لتحسني الوضع اوأهم 

حديات تلويتضح حجم ا ة،من التفصيل تلك النقاط حتى تنجلي املشكل
تائج، وقد جلميع يف النماهى ان يتأد املوجودة يف الواقع التعليمي، واليت يكا

حتسني مل على ليت تعاحات روحات واالقرتايف أغلب الط -اجلميع–يتشارك 
 ية التعليميةالعمل ناصرع يفجودة التعليم، وكل هذا يعزى حلجم اهلوة 

: إما ية بصفة عامةلتعليماومة نظوأبعادها، وكذلك وجود االختالالت يف امل
خالل  تخدمة، أو منس املسلقياا من خالل األبعاد التحليلية لنتائج أدوات

 حية الدولية.لدراسات املسا الته مشليتاات العاملية املخرج التعليمي، أو احملّك
وال شك أن املتغريات يف جمال الرتبية وعلم النفس من حيث النظرية  

، على النتائج تغرياتامل لكوالتطبيق قد أسهمت وبكل وضوح يف إسقاط ت
فهومها اب اخلربة مب اكتسكز يفرتفنظرت إىل العملية التعليمية إىل أنها ت

م غرًسا لعناية بالقي، مع ايفهاظربة وتوالشامل، والعمل على إنتاج تلك اخل
 ومتثاًل.
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 التعليم بني املفهوم والغاية

الشيء  العلم: إدراكوَفُه. َر: َعالتعليم يف اللغة: من َعِلَم الشَّيء
 (.1028، 2003حبقيقته وكليته ) الفريوزآبادي، 

نظام"، فهو: نسق و "س: لنفاوالتعليم يف نظر علماء الرتبية وعلم 
ر ل تفاعل مباشيف شك نفذهوي مقصودة وموجهة، وجهد خيططه املعلمتربية 

جل تعلم املتعلم من أوملعلم ني اب بينه وبني املتعلمني، وهنا تكون العالقة
 (. 71، 1996مضمون معني ) اللقاني، واجلمل، 

اتيجيات رتجمموعة اإلس نه:أكما ينظر الرتبويون إىل التعليم على 
هات عند ارات واالجتاوامله وماتعلالهلا تنمية املواألساليب اليت يتم من خ

واسطة ري مقصود، وبغا أم قصوًدم الفرد أو جمموعة األفراد، سواء أكان ذلك
اًل من ا وأكثر مشوع نطاًقأوس نىالفرد نفسه أم غريه، والتعليم بهذا املع

 (. 71، 2011التدريس )علي، 
هلا إدراك خال من كنمية، والتعليم بنية مركبة حقيقية أو مفرتض

دخالت م، ويتضمن: مالنظا نونةكيلاألجزاء أو الوحدات أو العناصر املكونة 
ت ا..إخل، وعمليعليمي.الت وىالنظام بصفة عامة، مثل: املتعلم، واحملت

فية صواألنشطة ال ريس،تدتتفاعل فيما بينها، مثل: إسرتاتيجيات ال
ع  الواقيف مالتعل ونتائج م،والالصفية، وخمرجات النظام، مثل: املتعل

 (.61-60، 2004التعليمي ) عبد احلليم، 
ويهدف التعليم يف جوهره إىل بناء اإلنسان بناء متوازًنا ومتكاماًل 
ومتطوًرا من مجيع الوجوه؛ جسميًّا، وعقليًّا، وانفعاليًّا، وروحيًّا، 
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حلياة واجتماعيًّا، وإنسانيًّا؛ لكي يغدو إجيابيًّا وفعااًل يف مسرية جمتمعه وا
 (. 4، جزء86اإلنسانيَِّة بصفة عامة ) السيِّد، جملة اجملمع عدد 

ات الدولة ن سياسضم اسةويعد النظر يف التعليم من حيث إنه سي
مل ياته، كما يشده وغاأبعاو تتضمن جمموعة إسرتاتيجيات تتعلق مبفهومه

الذي ام أو اجلو الع لتعلم"ايئة ب األساليب، والوسائل، واملناخ التعليمي "
يمية ألهداف التعلقيق الى حتع يعيشه املتعلم، وكل الرتتيبات اليت تعمل

 املطروحة.
إنه  اس حيثأس ورةومن خالل ما سبق يتضح هدف التعليم بص

اجملتمع لعات الذات ومع تط نسجمت يتمثل يف: إجياد الشخصية املتوازنة اليت
جملتمع من يت ينشدها الاموحات الط يقواألمة بأبعاده املتعددة، ويسعى إىل حتق

لة لرتبية الشامبادئ ايق محقخالل خططه ومشاريعه التنموية، والسعي لت
كزات من فق مرتووم ة، تقعملية نشط –أي التعليم  –واملتكاملة، فهو 

مستمرة تتم  ما أنه عمليةوية، كاهل اءأهمها: بناء التعلم يف ذات املتعلم، وبن
عمليات نها، ورسم اليما بيت( فاملدخالمن خالل تفاعل األبعاد التعليمية )

 هلا، وتوظيف كل ذلك يف احلياة.
ل عديد من الدوخذت الد أ، فقاجملاالت املختلفةالتطور يف  إنه ومع

قة بني حيكم العال طارإوفق  ةلعاما يف احلياة بعض اجلوانبالتعليم ومتزج بني 
ما  منة عامليه دون أن ختفي ،ةالتعليم والتنمية االقتصادية واالجتماعي

 .امةعاألمة بصفة  بلد أو الاحللتحقيق مص ؛تقصده وترغب إحداثه يف الواقع
ومن هذا اجلانب ظهرت النظرة التوسعية ملفهوم )التعليم( وربطه 
باقتصاد املعرفة، وسعت الدول الناجحة تعليميًّا يف جعل التعليم مورًدا 

قها، حبيث تأتي مثاره يف دحض اقتصاديًّا، باإلضافة إىل غاياته املرسومة يف وثائ
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النظرية االستهالكية، وجعل التعليم يسري بالبلد حنو الرخاء واالزدهار، 
ويكون استثماره موجًها يف خدمة مفهوم )التنمية الشاملة(، وقد جنحت دول 

 خمتلفة يف مناء هذه الفكرة وتطورها.
 خصيةجياد الشإلتسعى  بطةرتافالتعليم يف جوهره منظومة متكاملة وم

تمع بصفة لألفراد واجمل ق متاحل نسظ املتوازنة واملتفاعلة مع الذات واآلخر يف
 .لغاياتاقيق تحعامة، وتفيد وتستفيد من املناخ املتاح ل

اقبة ألجيال املتععداد اإل بيلوحينئذ ينظر إىل التعليم على أنه الس
ة على األمجملتمع واقيادة وية، ولإعداًدا متكاماًل، وتأهيلهم لتحمل املسئ

مة يف إن أحسنت األ تمعاتاجمل موطريق احلق والقوة والعدل واخلري، وبه تس
 ا.مة بناء حمكًمال األأجي اءوضع أسس حقيقية له، وتعطيه ما حيتاج لبن

 
 مهاد تارخيي:

 ا سنتحدث عنه، لكننيمنال لن خنوض غمار التاريخ حول التعليم يف
ت مام املتغرياضعنا أيت تلا مبهاد موجز، نستخلص من خالله أهم الرؤى

ليت ميكن أن عاجلات املاوإيضاح أهم  ة،والواقع الذي آلت إليه العملية التعليمي
ت اليت خلطواا من خالل وضع به، اءتعني القائمني على التعليم وآلية االرتق

الواقع، بات املرتبطة ملتغريايف  رةميكن أن توصف بأنها ناجحة، مع مشول النظ
فرتات ك من خالل السيم ذلن تقكرت من نتائج على الواقع، وميوأبرز ما أظه

 الزمنية اآلتية: 
 م:1962أواًل: التعليم قبل ثورة 

غري نظامي باملفهوم  -يف الشمال سابًقا -لقد كان التعليم قبل الثورة 
احلديث للتعليم من حيث: األسس واإلجراءات واملخرجات، فقد كانت 
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صورة عامة، ومنها: املدرسة العلمية يف هناك مدارس ذات طابع ديين ب
ومتثل املدرستان تعليًما عالًيا، وكان  -مثاًل -صنعاء، والشمسية يف ذمار 

للكتاتيب )املعالمة( دور بارز يف تعليم القراءة والكتابة ومبادئ احلساب 
وتعليم القرآن وتعلمه، وكما يذكر الدكتور/ حممد سعيد العطار أمساء 

س املتنوعة يف التدريس قبل الثورة من حيث النوعية، وعدد جمموعة من املدرا
الطلبة، وصفات املتخرج فيها، ومن خالل التأمل يف تلك املدارس تتضح لنا 
أهمية املسجد ودوره يف العملية التعليمية، ومدى ارتباط األوقاف بذلك؛ 
حيث جند أن بعض املناطق فيها وقف خاص بالتعليم، ومن ذلك: ) وقف 

إطعام الطلبة، تعليم القرآن... إخل(، وكان هدف التعليم  -لطلبة العلممنازل 
منهم من يصل إىل مرتبة االجتهاد  –بصورة عامة هو ختريج كوادر من العلماء 

حيث ختدم هذه املخرجات يف: القضاء، والتعليم،  -يف العلوم الشرعية
وقد كانت نواة وبعض املهام اخلدمية، مثل: كتابة احملررات، والعقود...إخل، 

 (. 11، 2010التعليم النظامي بارزة يف املدن الرئيسة ) األغربي، 
ن ينات من القراخلمس طلع ميفكما بدأ التطوير يف النظام التعليمي 

، ولكل إىل مستويات لعلميةسة ادراملاضي، حيث قسم النظام التعليمي يف امل
ص الشامل من حت الفباراختمستوى تعليمي مواده اخلاصة به، وخيضع ال
ية تبارات العلم االخرك يفشاأكابر العلماء، بل قيل: إن اإلمام كان ي

 للخرجيني.
فقد كانت بعض املدن  -سابًقا-وأما الوضع التعليمي يف اجلنوب 

مثل: سيئون، وتريم، وغيل باوزير معاقل علمية تزود اجملتمع بعلماء، 
عرف بـ )األربطة(، ويتم وكانوا يدرسون يف مؤسسات تعليمية بصورة بدائية ت

تعليم املستفيدين منها علوم العقيدة والشريعة، واللغة العربية واحلساب، وأما 
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عدن فقد انتشرت فيها الكتاتيب بصورة طوعية؛ ألن احملتل الربيطاني قد عزل 
اجملتمع عن احلركة العلمية إال يف مدارس حمدودة، وحتت إشراف احملتل 

 (.12، 2016هلا نفوذ قبلي )قحوان، مباشرة، أو ترتبط مبشايخ 
 م:1990م حتى 1962ثانًيا: التعليم منذ 

لى ة عل، فعملت الدو-سابًقا–( يف الشمال 1962جاءت ثورة )
لة يث قامت الدوذاك، حة آنيقإنشاء مؤسسات تعليمية حماكاة للدول الصد

، وزودت لعربيةصر امة بإنشاء تلك املدارس بدعم كامل من مجهوري
وتزويد  طيط الوزارة،ئح وختللوااضع مصر اليمن خبرباء يف الرتبية لومجهورية 

نت هلا املعدات، وكاووسائل ض البعاليمن بالكادر التعليمي واملناهج منها و
 ن وبيئته.باليم تعلقت توجهاتها املقصودة، وثقافتها اليت قد ال

معامل السّلم التعليمي يف اجلمهورية  -مباشرة-وقد أرست الدولة   
( اخلاص 1963( لسنة )16اليمنية من خالل القرار اجلمهوري رقم )

و  24)القانون رقم تها، وصاصاختبتشكيل وزارة الرتبية والتعليم وحتديد ا
عدادي اإلالبتدائي و( بشأن تنظيم التعليم ا1964( لسنة )26و  25

 والثانوي، ثم قانون البعثات، واجلامعات.
 اخلارج، يف خمتلف املراحل؛ كما قامت بابتعاث بعض الطلبة إىل

  حملدودية املدارس يف صنعاء واملدن، ومع التوسع يف التعليم من خالل الدعم
) اخلليجي واملصري( يف بناء املدارس، وابتعاث املعلمني، وطباعة الكتاب 

(، وُعدَِّلت أغلب تلك 1970التعليمي، حتى مت إنشاء جامعة صنعاء )
( 136م، ثم قانون التعليم )1974( لسنة 22القوانني السابقة بالقانون )

م واملتعلق بإعادة تنظيم وزارة الرتبية والتعليم، وواكب التغري 1976لسنة 
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(، وهؤالء املتخرجون قد أكملوا 1974ختّرج أول دفعة يف كلية الرتبية )
 (.23-22، 1980تعليًما نظاميًّا وفق سلَّم تعليمي واضح )مهنا، 

 تعلق به؛ فقديي وما ليملتعاقوانني للنظام وسار التطور يف وضع ال
ى إنشاء اجمللس األعلبم اخلاص 1980( لسنة 8صدر القرار اجلمهوري )

م مثل عملية التعليلنظمة  املننيللمناهج التعليمية، ثم توالت صدور القوا
 إىل إللزامي وصواًلمية او األحموقانون املعلم، والتعليم األهلي واخلاص، 

 البحوث. م املتعلق بإنشاء مركز1982 ( لسنة40قرار )
 ول خطة مخسيةأإعداد ء بنعاصكما قامت وزارة الرتبية والتعليم يف 

اتيب، لكتاظام ن( حيث خرجت تلك اخلطة بـ: إلغاء 1970-1975)
ا حبيث توسيع كلياتهعاء، وة صنمعواستكمال السُّلَِّم التعليمي بإنشاء جا

داد االهتمام بإعويمية، لتعلا الكتبتشمل ختصصات متعددة، وحماولة ميننة 
   .املعلم يف معاهد املعلمني وكلية الرتبية

ل عام د خروج احملتيون بعيمنال وأما يف اجلزء اجلنوبي من الوطن حاول
 تعليميةلا إلغاء النظم بـ: ( وضع سياسات تربوية وتعليمية متثلت1967)

التعليم، وارة الرتبية زية بوألهلا السائدة أثناء االحتالل، وإحلاق املدارس
ملعلمني ية، وتدريب االرتبوومية ليوإصدار القوانني اليت تنظم العملية التع

امس للتنظيم ر اخلملؤمتاد وتأهيلهم من خالل معاهد التدريب، حيث عق
عليم الت  خمرجاته على أهميةيفم، و أكد 1972السياسي للجبهة القومية عام 

 هيلهم أهمية إعداد املعلم وتأ1975عام  واالعتناء به، وكذلك أوضح مؤمتر
 (.52، 1993) األغربي، 

ولقد كانت املدارس النظامية حمدودة يف عدن إبان االحتالل   
م، وللبنات 1952الربيطاني، حيث أنشئت مدرسة للبنني يف عدن عام 
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م، وبدأ التفكري بالتعليم وقوانينه بعد خروج 1962م، ويف املكال 1956
به يف مستويات متعددة، وأبعاد خمتلفة؛ حيث صدر قانون  احملتل والنهوض

م، ثم تعاقب صدور اللوائح املنظمة للوزارة 1972( لسنة 26وزارة الرتبية )
 (.13-12، 2016بعد ذلك ) قحوان، 
 م:2014م حتى 1990ثالًثا: التعليم منذ 

( مت إصدار  عدد من القوانني واللوائح، 1990وبعد الوحدة اليمنية )
 ما يزال سريانها إىل اليوم، ومنها: القانون العام لوزارة الرتبية والتعليم واليت
أغسطس 11( واملصادق عليه يف جملس النواب يف 1992( لسنة )45رقم )

(، 3( حيث وضع الفلسفة الرتبوية للتعليم يف اليمن )انظر املادة 1992)
اسي" ومدته ودمج التعليم اإلبتدائي واإلعدادي حتت مسمى "التعليم األس

( سنوات تعليمية إلزامية يتم اجتيازها باختبار وزاري، ثم بعد ذلك يدخل 9)
(، 20و 19و 18و 16إىل "التعليم الثانوي" وما يف مستواه )انظر املواد: 

وتالحقت القرارات والقوانني واللوائح املنظمة للعملية التعليمية، مثل:  قرار 
يمية لوزارة الرتبية والتعليم، والقرار م بشأن الالئحة التنظ1993( لسنة 28)
م بشأن إنشاء املؤسسة العامة ملطابع الكتاب املدرسي، 1992( لسنة 232)

( 37م بشأن حمو األمية وتعليم الكبار، وقانون )1998( لسنة 28ثم قانون )
م بشأن املعلم واملهن التعليمية، ثم القرار اجلمهوري بالقانون 1998لسنة 

بشأن مؤسسات التعليم األهلي واخلاص، ثم القرار  م1999( لسنة 11)
م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث والتطوير الرتبوي، 1999( لسنة 152)

م بشأن الالئحة التنفيذية لقانون املعلم واملهن 1999( لسنة 128ثم القرار )
م بشأن الالئحة التنظيمية للمعاهد 1999( لسنة 410التعليمية، والقرار )

م 2001( لسنة 266تدريب وتأهيل املعلمني أثناء اخلدمة، ثم القرار )العليا ل
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( 158بشأن إنشاء وتشكيل اجمللس األعلى لتخطيط التعليم، والقرار )
م بشأن تسمية القطاع االنتقالي بالوزارة وحتديد هيكليته 2001لسنة

م بشأن الالئحة 2008( لسنة 191التنظيمية، ثم قرار جملس الوزراء )
ية ملركز البحوث والتطوير الرتبوي، وصواًل إىل القرار اجلمهوري التنظيم

م بشأن إنشاء املركز الوطين للقياس والتقويم الرتبوي، 2010( لسنة 191)
 والذي مل ير النور بعد كما خطط له.

رات لى تلك القراعتصرنا اق مناوما زالت القرارات تتواصل تباًعا، وإ
ءت الثورة فقط، حتى جا تابعةت املالة أو آلياليت تؤثر على التخطيط أو اهليك

 صايةبثقت من رفض الوم، حيث إنها ان2014سبتمرب 21التصحيحية يف 
ة الثورة قائم رتكزاتءت مجافوالتبعية لآلخرين، والعيش بعزة وكرامة، 

ة، وتدعو بشفافية مطلقمة، وواأل مععلى التطلع ملشاريع ترتقي بالفرد واجملت
 وابته وتطلعاته.إلميانية، وثاهويته تز بعق اجملتمع اليمين املإىل إبراز قيم وأخال

يتعلق  عددة منها ماارت متمس يف إن العملية التعليمية حتتاج إىل نهضة
الواقع بها ما يتعلق ت، ومندخالملباألسس واملرتكزات واللوائح وغريها من ا

قفات وىل ا حتتاج إذه كله، وهاتامليدني العملي، ومنها ما يتعلق باملخرج
 رتقاء بها.ة واالليميتعجادة وحازمة من القائمني على العملية ال
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 التعليم بني الواقع وحماوالت التطوير

ليب يليم ذي معنى اد تعإجي ولةمع تنامي الوعي بأهمية التعليم، وحما
املساءلة  فافية، وحركةو الشية حنملتطلعات احلياة واملستقبل، ومع توجهات عا

فضل أل على إجياد ت الدوحرص قدفة حتى الوصول إىل التََّميُِّز، واحلوكم
ل تلك كطرائقه، ومع ولتعلم ئل اساوالسبل للتعليم الناجح واملفيد، وابتكار 

املنشود يف  لم مبستواهماوالتع عليملتاحملاوالت اليت تسعى بدورها إىل إجياد ا
لم يف ظل قلة لتعليم والتعااخات ن منمة احلركة العاملية حنو التغيري، واالستفاد

رورة رار إىل ضقلا فاجته أصحاب املوارد أو استيالء أصحاب النفوذ عليها،
 (.9، 2017سكو،اليون)  ، واستثماره يف احلياةاالهتمام بالتعليم

راءات مج وإجبراوطط خوقد قامت كثري من دول العامل بإعداد 
ومعاجلة  يم،تعلح الالومعاجلات وإسرتاتيجيات وأنشطة تصب يف إص

تلك لاالقتصادية  احلركةومار تثاالختالالت يف عناصره كافة، وربطه باالس
ىل مستقبل إعي بالتعليم و السبي حنعرالدول، وكان هناك دور بارز يف العامل ال

ن مسية، وغريها السيا بعادألاأفضل رغم تعثر أغلب تلك احملاوالت بسبب 
 ليمية.ة التععمليلار الصعوبات أو اإلعاقات لكل عنصر من عناص

من النظر  ر جديدىل طوإ - أبعادهيف -الفكر التنموي ولقد انتقل
 ،عنمو اجملتمب لتعليما ربطتيت العالقات ال تعندما اكتشفوذلك والتحليل، 

، جزئية اديف األبع اديةأحانت كظرة لناحيث إن ا، ا واجتماعيًّوتنميته اقتصاديًّ
تلك  فأفقدت ،كربى التختالفجوات وا، حبيث أدت إىل ظهور املعاجلةيف 

ة من ة تلك العالقط أهميملخطااك عندما انعدم إدرالعالقة مغزاها احلقيقي 
 بل.املستقضر وحلاايف رخاء اإلنسان وإسعاده  وسيلة حيث إنها
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الرتكيز على اجلانب االجتماعي والثقايف واحلضاري  نصبَّا كما  
 ظل يف لكنها اآلنو تمع،اجملو ادكهدف يربط العالقة بني املعرفة واالقتص

ها ا يف إطارعًيوأكثر  صورةب رالتطور العلمي والتكنولوجي واملعريف تظه
زها على فها ، وبرتكي أهدايف اًرأث وأقوى فعاًل يف أساليبها ، وأبعد ،العام

قد ف؛ وازدهاره جملتمعية اتنملكأساس إلمناء اجلوانب األخرى  رئيسجانب 
 ضيفتأكما   ختفى،الشواهد ، وااهلهحقيقة ال ميكن جتيف  ذلكأهمية  تَزِرْبُأ

ظر ناء حمكم للنإىل  ب أدت هاوكلحقائق ومفاهيم ومسلمات، بل وأساليب ، 
وجيه عمليات ، وأساس لتفةدها كاأبعاب يف العالقة املثلى بني التعليم والتنمية

اجات احتيلظروف و اوفًقة الئميب مبأسال وتفعيلهماالتنمية، لتعزيز التعليم 
جلة ملسار أو معااتصويب اء لوسا ا مرجعيًّاختاذها إطاًر لك، وكذاجملتمع

 .جنز، أو للحكم على ما حتقق وُأاالختالالت
فقت العملية ليت راة ايريوحنن سنحاول أن نربز احملاوالت التطو

ية يف ملية التعليمت العمدخال) يفالتعليمية بصورتها النظامية، واليت تصب 
ل لق بكعوبيان ما يت ولة،احيث الظروف اليت مرت بها كل حم اليمن( من

لتطويرية احملاوالت ا عده منا بمبه عنصر تطويري يف أبعاده ونتائجه، و عالقت
ل، وما  تلك املراحيفألفضل انشد تة املتتابعة، واليت جعلت العملية التعليمي

أ بعرض وسنبد ليمية؟ة التعنظوململاألسباب الكامنة وراء التطوير واإلصالح 
 يف اليمن إىل لتعليملى اع موجز للدواعي واألسباب اليت دعت القائمني

ا على ، وقد اعتمدنا كافةياتهملالتطوير وحتسني املنظومة التعليمية يف ع
اعي ومع بيان الد ختصاص،اال اتالوثائق الرمسية، أو الوثائق اإلدارية ذ

ئ أو ج تفيد القارىل نتائإول وصوالشواهد، وحماولة الربط بني العناصر لل
 منية.الي يةالباحث يف العملية التعليمية يف اجلمهور
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 دواعي إصالح التعليم يف اليمن

ائل من أمام الكم اهلوواقع، ال يف نظًرا ألهمية التعليم وغاياته الكربى
فة، وما واعها املختلات بأنتغريملاعناصر التقدم املعريف والتكنولوجي، ومع 

ىل معرفة إحلاجة زت ابر اليوم من ظروف ومشكالت، فقديعانيه عامل 
يته ا البلد ووضعني منهيعا يتاالختالالت، وحماولة إجياد املعاجلات ال

عدة  -يف بلدنا-ت برز يثح الداخلية، ويف حميطه اإلقليمي والدولي، 
تمع ، وشعور اجملالفنيةورية دااختالالت من حيث األبعاد املنظومية واإل

ني بوضع املعيشي ردي المع تو، التعليم واحلاجات والتطلعات بالفجوة بني
ء أمنه، ويف ضوويادته د وسبلفرتة وأخرى، وحدوث املشكالت اليت متس ال

ؤى، ث: الرن حيمل ذلك جرت حماوالت عدة إلصالح وتاليف اخلل
و : التخطيط، أستوياتميف  طةواالسرتاتيجيات، واخلطط والربامج واألنش

صالح التطويرية إل لدواعيلك اتن قويم، ومن أبرز ما ظهر مالتنفيذ، أو الت
 للتعليم يف اليمن اآلتي:

ا ما نوي؛ حيث إنهوالثا اسيألسهيمنة البنى التقليدية على التعليم ا -1
هود ، رغم كل اجللعربيةاد لبالزالت منطية شكاًل ومضمونًا يف أغلب ا

تعليم تبين صيغ الب لعريضةاال آلماملبذولة لتطوير نظمها التعليمية، وا
والت معظم زت حماعج ذلكاألساسي والتعليم الثانوي احلديثة؛ ل
م ثانوي، وتعميسي والسااأل البالد العربية عن إصالح نظم التعليم
رص التعليم فتوافر وة، يميالتعليم االبتدائي يف املنظومة التعل

التعليم  تطوير "رة فك للجميع، مما دعا كل ذلك إىل تبين طرح
 (.122، 2009اسي والثانوي" ) احلاج،األس
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 إىل تعليم جايوبروز االحت تزايد الوعي العام بالوضع التعليمي،  -2
ي باألمة، ي يرتقهضونوع وتعلم ذي معنى، والرغبة الشديدة ملشر

إىل  افة، مما دعاكتويات ملسايف وومعرفة أبعاد صراع األمة مع أعدائها 
لتطلعات، تلك ا ليبتة ثالتحرك والبحث عن منظومة تعليمية حدي

 وتشبع تلك احلاجات.

ناخات مية ذلك يف ميدت أهتزا، وال شك أن البلد يقع يف إطار العاملية -3
جعل  تسارعها، مماملية ولعااية العوملة الفكرية، والطفرات التكنولوج

ارئ لباحث أو القا يدي بني ثهانظريات العامل يف جمال الرتبية وحتدي
ارب  البحث عن جتعليم يفالتة وني على الرتبيالواعي، مما حفز القائم

 ليم.لتعاح إقليمية أو دولية يف جمال تطوير وإصال

ر خمتلفة  أطوايفلة لدوالتغريات السياسية الرامسة ملسارات ا -4
لنامية، لدول ا اخاصة يف –وبتوجهات عديدة، فإصالح التعليم 

 -اغالًب –إليه  ، ينظربريةكي ديين بدرجة هو عمل سياس -ومنها اليمن
طة دينية املرتبرؤى الال أو كتنفيذ لعدد من وجهات النظر السياسية

 20، 2008ت، )احلو كارألفبنظام احلكم السائد، مما جعله أسري ا
 (.97، 2010و اليونسكو، 

ظهور مسارات عاملية إلصالح التعليم يف جانبيها: التطويري  -5
مات الدولية والعالجي، وتبين األمم املتحدة هلا، حيث إن املنظ

تتكفل بإصدار التقارير املتضمنة إصالح التعليم يف جوانب خمتلفة؛ 
-2000ومن تلك التقارير الدولية اليت ظهرت: التعليم للجميع )

( رفعت األمم املتحدة شعار: 2005(؛ حيث إنه يف سنة )2015
( القرائية من 2006التعليم للجميع؛ ضرورة ضمان اجلودة، ويف )
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( أهمية احلوكمة يف حتقيق املساواة يف 2009يف )أجل احلياة، و
( األزمة اخلفية: النزاعات املسلحة والتعليم، 2011التعليم، ويف )

( التعليم للجميع: اإلجنازات والتحديات، ويف 2015ويف )
-2017( التعليم من أجل الناس والكوكب، ويف )2016)

وحماولة أغلب ( املساءلة يف جمال التعليم: الوفاء بتعهداتنا، 2018
أن تظهر جانًبا إجيابيًّا مع تلك التقارير، وتبحث  -ومنها بلدنا –الدول 

عن مشاريع ممولة لتنفيذها، وهذا بدوره يفرض أجندات اهليئات 
واملنظمات املاحنة واملمولة، واليت بدورها ترعى مصاحل أخرى، 

 وغايات قد تكون خفية ال ختدم البلد وهويته وسيادته.

 يث إنها أبدتحليمي، لتعاضع ييمات الدولية واحمللية للوظهور التق -6
رت اصة؛ فقد أظهخبلدنا وا، لًبتدنيًّا ملحوًظا يف الدول العربية غا

ة لفرتضيات والعلوم يف ايف الرياTIMSSنتائج االختبارات الدولية 
شاركت  يمن قدال كانتو( تدنًيا غري َمْرِضيٍّ عنه، 2005-2008)

م، 2006م وحتى 2003لدولية منذ عام يف تلك االختبارات ا
 وأظهرت مشكالت، منها:

 ات )املواد الرياضيووم علوجود مشكالت يف احملتوى املعريف لل
يت على ارات بنختبالااليت جيري فيها االختبار(، حيث إن 

عليمية، جنا التناهم أساس مهارات التفكري، وهذا مفقود يف
املستويات  ركز علىتية منفقد اتضح أن املناهج التعليمية الي

، ملخص 2009، يفالذهنية يف جماالتها األدنى )املخال
 النتائج(.
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  تبار تائج اخنرت ظهأتدني مستوى القراءة والكتابة؛ حيث
TIMSS   بار الختا مملن طبق عليه-أّن انقرائية األسئلة– 

(، و ظاهرة ضعف 41، 2009ضعيفة جدًّا) املخاليف، 
ليا، كما يات العستوملحتى يف االقراءة بصورة عامة منتشرة 

تد إىل متكتابية ة وئيأظهرت بعض الدراسات وجود ثغرات قرا
ض أن يتم ية يفرتكالشاجلامعة والدراسات العليا، وهذه اإل
ح يف جنت فمدارسنا مل جتاوزها يف الصفوف األربعة األوىل،

ساب حلاوالكتابة، و إجادة املهارات األساسية: القراءة،
 (.17، 2010)مقبل، 

 كالة ولا اليت أعدتها -أظهرت اختبارات التحصيل الوطنية
 -(2012درة عام )الصا BESTاألمريكية للتنمية الدولية 

) خارج  د الوصفحزت اوتدنًيا ملحوًظا يف حتصيل الطلبة جت
 التقييم(.

 حللقة انهاية  مذةالكما أظهرت نتائج التقييم الوطين لت
اللغة اد )ألساسي يف املوام ( من التعلي6-4الدراسية الثانية )

( الصادر من 2017العلوم( سنة ) –رياضيات  –العربية 
 املواد حوًظا يفمل امركز البحوث والتطوير الرتبوي تدنًي

 (.2018السالفة الذكر  ) التقرير العام، 

ارتفاع معدالت اخلروج من املدرسة )املتسربني( أو أطفال غري  -7
صاًل(؛ فقد أشارت دراسة مسحية ممدرسني )مل يلتحقوا باملدرسة أ

( 12( إىل أن عدَد َمن هم خارج املدرسة يف )2014ُأْجِرَيت عام )
( طفاًل 18476( حمافظة يف اليمن بلغ )12مديرية موزعة بني )
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(، 6-4%( للصفوف ) 42.14مثلوا ما نسبته ) -تقريًبا  –وطفلة 
 ( طفاًل وطفلة وهو ما يشكل14476( )3-1وعدد األطفال من )

%( .. وهكذا )التقرير العام لتحليل نتائج مسح  33.01نسبة )
، 2018( و )اإلطار التنظيمي، 2016األطفال خارج املدرسة، 

11.) 

ومازال  نية، فقد كانة اليموريمهقدامة الوثائق الرامسة للتعليم يف اجل -8
ل م وحتى اليوم ساري املفعو1992قانون وزارة الرتبية والتعليم منذ 

 ى يف املسارت الكربرياتغيالوزارة، على الرغم من ال يف مرجعيات
ت عن ح اليت انبثقاللوائق وثائاحمللي واإلقليمي والدولي، وكذلك الو

 م.1992(لسنة 45قانون )

صر، متطلبات الع نية عنليماية قصور مناهج التعليم العام يف اجلمهور -9
مل وفة، ية باملعرلتعليمج اناهواحتياجات متعلم الغد؛ فقد اهتمت امل

ما إنها مل ع والتميز، كاإلبدا وفكريتسهم يف بناء املهارات املتعلقة بالت
ا، وطغيان أخطارهت ودياجتعل املتعلم قادًرا على مواجهة التح

 ية )األغربي،لتدريبت ارساالثقافة اللفظية والسبورية على املما
 (.124، 2017، احلاج، 53، 2004

ث لتعليمية، حيعملية اال يفا تعد البيئة املدرسية حموًرا مهمًّ -10
بيئة جاذبة  ملدرسةل اجع حتاول الدول الناجحة يف جمال التعليم

يق نمي روح الفرلم، وتلتعوا للمتعلم، تتوافر فيها ممكنات التعليم
م يف قيام بالتعليبية لللشعوا الواحد، وفيها تتظافر اجلهود الرمسية

 أفضل صوره.
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 ريات احلاصلةل املتغ ظيف يمالنظرة القاصرة لالختبارات والتقي -11
لعمل املتعلم، وا ا خيدمل ملك يف جمال الرتبية وعلم النفس، والتتبع

ياس، ويعمل لة للققابوة ات صاحلعلى إجياد تقويم قائم على حمّك
حلالي لية القياس اافق عمتر ليتاعلى تقليل اجلوانب واملظاهر السلبية 

 للتعليم والتعلم.

ل على اطر تعمخم لموتواجه املعاملعلم له دور ال ينكر،  -12
ت، وخربات لكفايات ااخاتقويض مسار التعليم والتعلم يف ظل من

تعلق هناك جوانب تيمي، فتعلال املعلم؛ ألنه املَنفِّذ لسري املنهاج
ية، اءاته الوظيفة، وأداتيربخبربات املعلم املعرفية، ومهاراته اخل

لعب  عامٍل يف خلهدوجوانب تتعلق بوضعه املعيشي، ومستوى 
 مية فيه.ليمية والتعلة التعمليالعاالقتصاد دوًرا مهمًّا يف االرتقاء ب

اة، ويف ات احليهارم تدني كفايات خريج التعليم العام يف -13
رجع هذا ببساطة يعمل، وال سوقالرتبية املهنية، فاخلريج غري مؤهل ل
يف  نها توجدأ نموعلى الرغم  سة،إىل عدم دراسته هلذه املواد يف املدر

(،وقد مت إعداد مناهج 18، 2010اخلطط وجوًدا شكليًّا )مقبل، 
 لها!!. نح يدعم متويود  ماوج عدمهلا ، ولكنها غري منفذة يف الواقع؛ ل

م حدث عدوان همجي غاشم على 26/3/2015منذ  -14
اليمن بقيادة حتالف )سعودي إماراتي(، ويقف خلفه أعداء كثر على 

يكية وبريطانيا وإسرائيل(، وهذا رأسهم )الواليات املتحدة األمر
العدوان صاحبه حصار بري وجوي وحبري ما زال إىل اليوم، فحدث 
تدمري لإلنسان واملقدرات والبنى التحتية، حيث مت قطع الرواتب على 
موظفي الدولة و املعلمني بصفة خاصة يف أغلب حمافظات 
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من  اجلمهورية، كما دمرت مدارس كثرية، وُهجَِّرت مناطق بأسرها
أماكن سكنها إىل مناطق أخرى، وقد أشار تقرير )التعليم يف اليمن.. 
أربعة أعوام من الصمود يف وجه العدوان( إىل إحصائيات خميفة 
ومقلقة جدًّا حلجم الدمار الذي نتج من العدوان، وأبرز ما جاء فيه: 

(مدرسة مدمرة كليًّا، 402بلغ عدد املدارس املتضررة من العدوان: )
(مدرسة متضررة جزئيًّا، و 1465( مدرسة مغلقة، و )666و )

( مدرسة مت استخدامها إليواء النازحني، وبلغ عدد العاملني يف 993)
%( من العدد الكلي،  64الرتبية والتعليم املنقطعة رواتبهم ما نسبته )
%(، وهذه األرقام  88.2وبلغ العجز يف الكتاب املدرسي ما نسبته )

طوياًل أمامها، ومالحظة أثر ذلك على التعليم  املخيفة تدعو للتوقف
بصفة عامة، من خالل: عدم توافر راتب للمعلم، وتدمري البنية 
التحتية لكثري من املدارس، وغياب الكتاب التعليمي، واحلصار 
االقتصادي الذي أفقر عدًدا كبرًيا من الناس، وانتقال الناس نزوًحا 

لتعليم يف اليمن.. أربعة أعوام من إىل املناطق األكثر أمًنا...إخل ) ا
 (.2019الصمود يف وجه العدوان، مارس 

الرغبات اجلادة إلصالح التعليم، وإدراك أهميته ومكانته،  -15
حبيث إنه ال تكاد أي إسرتاتيجية حتقق جناًحا مامل يكن التعليم من أبرز 
أولوياتها؛ ألنها متثل جيل الغد مبستوياته وتطلعاته وآفاقه، ولكن 

بعض اإلعاقات القاتلة ألي توجه إلصالح  -يف السابق –ت هناك كان
التعليم، من أبرزها االعتماد على املانح يف كل تطوير، ويأتي بصور 

منظمات...إخل( مما جيعل جيل البلد مرهوًنا بأهداف  -متعددة ) هيئات
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اآلخر وتوجهاته، يسري معه حيثما سار، فإن انقطع ما يأتي به توقف 
 العمل!!.

لعاملية من ليمية التعاط روز احلاجة إىل التفاعل مع األوساب -16
االلتحاق  علم منملتن احيث اإلعداد والتنظيم والبناء، ويتمك

فة حتصيل املعر نعه منمت ائقباملؤسسات التعليمية العاملية دون عو
 األبعاد يمية ينظر إىلالتعل ليةلعملبأبعادها املختلفة، مما جيعل املخطط 

 يل.تحصمعرفة، وعالقة كل ذلك بالالعاملية لل

مني ا جيعل القائات، ممتغريملبروز احلاجة إىل الوعي باملرحلة وا -17
قية ألبعاد احلقيعرفة ا مإىل على العملية التعليمية يسعون وبكل جد

لك ذيف ضوء  لم..إخل ، والعنه.للتعليم ومناهجه، ومتهني املعلم ومتك
 للخروج برؤية تعليمية شاملة.
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 نليمحماوالت إصالح املنظومة التعليمية يف ا

 –أمام كل تلك األسباب وكل الدواعي اليت تظهر بني حني وآخر  
 يعاب األهميةت الستجلاد معاسعت الدولة إىل إجيا –مهما تباعد زمنها 

جلمهورية التعليمية يف ملية االع يثالكفيلة بإعادة النظر يف التطوير والتحد
ويف  راحل متعددة،ة يف ملدولات دراك أبعادها، وقد قاماليمنية برمتها وإ

لنظر ير، وإعادة اللتطو يذيةنفتفرتات متالحقة بوضع إسرتاتيجيات وآليات 
اوالت حملا أن بعض تلك  -عدبفيما  –فيما هو موجود وإصالحه، وقد تبني 

ري غا، وبعضها عالجيًّ جراءإ تتسم بالنظرة اجلزئية، وبعضها اآلخر تعد
ت ات واملعاجلااتيجيإلسرتا ، وسيتم احلديث عن كل واحدة من تلكمتحقق

الظروف ولدميوغرافية بعاد ااأل ارواخلطط التنفيذية، مع األخذ بعني االعتب
 تي:هي كاآلوها، ضعواليت مرت بها كل إسرتاتيجية أو خطة عند 

لقد تشكلت  (:1998)ار لكبأواًل: إسرتاتيجية حمو األمية وتعليم ا
لقانون امسة من خالل ا الرامينهضااإلسرتاتيجية من حيث أطرها وم أبعاد هذه

 هامهداف واملم، حيث إنه مت حتديد األ1998( لسنة 28رقم )
ة بني ا: حمو األميا منهبعاًدأة واالختصاصات هلا، وقد تضمنت اإلسرتاتيجي

-10) لفئة العمريةاية يف مهورجلالنوعني )ذكر / أنثى( يف عموم حمافظات ا
لى ، و القضاء علنظاميايم علة(، وكذلك املتسربني، والفاقد من التسن45

عارف وخربات ارس مبالد يداألمية األجبدية واحلضارية؛ من خالل تزو
ظام تعليمي أصيل ن، وتاةومهارات تساعده على مواجهة متطلبات احلي

مج اوتنويع الرب تعليم، اليف وتدرييب للكبار، وذلك من خالل االستمرار
 (.16، 2010، ألغربياة ) افا خبطط التنمية يف جماالت احلياة كوربطه

وقد جاءت هذه اإلسرتاتيجية  (:1998ثانًيا: إسرتاتيجية تعليم الفتاة )
من الشعور بالفجوة التعليمية بني الذكور واإلناث؛ نتيجة الضعف يف جانب 
تعليم الفتاة، حيث حرصت تلك االسرتاتيجية على إتاحة فرص التعليم 
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ألساسي للبنات، والتخفيف من ظاهرة التسرب يف أوساطهن، وحتسني ا
نوعية التعليم هلن، ورفع مستوى التحاق الفتيات بالتعليم، حيث إن نسبة 

  التحاق الفتاة ال تزال متدنية على مستوى الريف أو املدينة.
 (: 2015 - 2002) اسيألساثالًثا: االسرتاتيجية الوطنية للتعليم 

ءات من خالل لقا ألساسياليم لتعفكرة اإلسرتاتيجية الوطنية للقد تبلورت 
ية، ففي ىل خطوات عملويله إوحت وعمكثفة بني قيادات الوزارة؛ لقراءة املشر

يم التعل ويررنامج تطم وافق البنك الدولي على ب2000أغسطس عام 
نية لربيطاية الدولية االتنم زارةوع ماألساسي، حيث ُأْجِرَي تنفيذه بالتعاون 

ي( تعليم األساسوير الع تطرووهولندا، وقد وصل حجم متويل املشروع )مش
لوطنية اتيجية رتاانبثقت اإلسمليوَن دوالٍر أمريكي، و120إىل ما يقارب 

ليم إىل لتحاق بالتعالت االمعد دةللتعليم األساسي وكان هدفها األساس: زيا
لفين ن اعاوريق من التم،وقد استعانت بف2015% حبلول عام 95مستوى 

ر قرار التسيري رقم م، وصد2001األملاني وجامعة روستك منذ عام 
 لعمل.م والذي مبوجبه بدأ ا9/4/2001( بتاريخ 144)

لقد حاولت تلك اإلسرتاتيجية أن تعاجل موضوع التعليم بصفة عامة،  
عب سي؛ لكي يستواألسا عليملتورفع مستوى االلتحاق به، وحتسني نوعية ا

 حلة ومتطلبات اجملتمع.متغريات املر
ولكن مل يكتب هلذه الغاية أي جناح، بسبب تغريات كربى على  

وعدم  فط عامليًّا،عر النسبوط ه: املستوى الدولي واإلقليمي واحمللي؛ منها
الرأي  رييجتعلى صعدة، و -آنذاك -وفاء املاحنني بتعهداتهم، وحروب السلطة

 روب.احل لكتالعام عليها، وإهدار ميزانية الدولة يف 
وهذه املبادرة ظهرت مع  (:2002رابًعا: مبادرة املسار السريع )

إسرتاتيجية التعليم األساسي؛ من أجل إصالحه وتطويره، حيث دعي اليمن 
( إىل املشاركة يف برنامج التعليم للجميع؛ وهو برنامج 2002يف يونيو )

يع وترية تنفيذ رعته األمم املتحدة عرب اليونسكو، وكان اهلدف املعلن: تسر
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(، وأعدت احلكومة اقرتاًحا 2015األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام )
ملبادرة "املسار السريع" على أساس إسرتاتيجية التعليم األساسي، واقرتاح 
إسرتاتيجية للحد من الفقر بالتعاون مع البنك الدولي، ومت استعراض هذا 

متت املوافقة عليه يف اجتماع ( يف بروكسل، و2002االقرتاح يف أكتوبر )
(، وقد حتصلت اليمن مبوجبه على مبالغ مالية 2003املاحنني يف باريس )

كبرية، وعقدت مباحثات متعددة مع املاحنني تكللت يف النهاية مبشاركة اليمن 
بوفد يف املؤمتر اخلاص بـ: التعليم للجميع، وتعليم الفتاة، وحمو األمية وتعليم 

م، 2006( نوفمرب 18-11د يف القاهرة خالل الفرتة )الكبار الذي انعق
وحصلت اليمن خالل تلك الفرتة على أموال كبرية مل تأت أكلها يف امليدان 

  (.19، 2016كما ينبغي؛ ألسباب متعددة )قحوان، 
مل تأت  (:2015 -2006خامًسا: إسرتاتيجية التعليم الثانوي )

يات، ن اإلسرتاتيجعدد م بعد الاإلسرتاتيجية الوطنية للتعليم الثانوي إ
ية للتعليم اتيجية الوطناإلسرتوار، كبومنها: إسرتاتيجية حمو األمية وتعليم ال

م، وقد 2004ين وامله لفينا األساسي، واإلسرتاتيجية الوطنية للتعليم
ين يل الفريق الوطم اخلاص بتشك2004( لسنة 229كان صدور قرار )

حلة اد طالب املرية إعدأهم جية إىللإلسرتاتيجية، حيث أشارت اإلسرتاتي
ثانوي من حتقيق يم اللومتكني التع نية،هالثانوية للحياة يف اجلوانب العلمية وامل

قد مت واالجتماعية، وصادية القتا أهدافه، والقيام بدوره يف عملية التنمية
تيجية كرته اإلسرتاذسب ما حولي لدانزول الِفرق الفنية، و بتمويل من البنك 

 (.7و 5)صفحات
وقد ناقشت اإلسرتاتيجية أبعاد العملية التعليمية وحتدياتها، ومن أبرز   

آليات ها، املعلم وتقاء باالروج ما مت نقاشه: االلتحاق بالتعليم، املناه
جية يف ذه االسرتاتياقشة هومن رضعإعداده، التقويم ووسائل تنميته، وقد مت 

 م".2007يوليو  -" املؤمتر الوطين للتعليم الثانوي



  

 

 32 

ولقد واجهت إسرتاتيجية التعليم الثانوي صعوبات عدة؛ ألنها كانت  
و  18، 2010 ذات أفق تصوري بعيد، فيوجز )د. األغربي،

 ي:( أهم تلك الصعوبات يف اآلت124، 2009احلاج،
رط ، حيث إن الشلثانويايم تعلسياسة القبول للطلبة يف االلتحاق بال -

يم األساسي، التعل من سعصف التاالوحيد للقبول هو النجاح يف ال
عل جيلحاجات، مما لبية لموي ثانوال توجد أنواع متعددة من التعليم ال

 مي / أدبي(.وي )علثانلامن التعليم  -فقط –املتعلم يلتحق بنوعني 

تعليم وجد برامج للت، وال نويلثاالقصور يف املناهج بالنسبة للتعليم ا -
 ي.انوالفين أو املهين تصاحب التعليم الث

ت ، فهناك فجواجلامعيايم تعلضعف العالقة بني التعليم الثانوي وال -
 معرفية ومهنية بني املسارين.

 ثانوي( . – أساسي م )لعاعجز كبري يف البنى التحتية للتعليم ا -

ا جملتمعية، مماركة املشالك تدني مشاركة املاحنني لتعهداتهم، وكذ -
 أوجد حالة عجز يف تنفيذ ما خطط له.

حيث إنه  م(:2020-2018ا: اخلطة االنتقالية للتعليم )سادًس
م بتشكيل جلنة التسيري واللجنة الفنية 2017( لسنة 105صدر القرار )

نتقالية للتعليم أدلة إعداد اخلطة اال وقد استندتوفرق العمل هلذه اخلطة، 
ث حي ،على أدلة املعهد الدولي لتخطيط التعليم التابع للشراكة العاملية للتعليم

من من أن النطاق قد خيتلف  ذاتها على الرغم ن عمليات التخطيط املتبعة هي إ
وبدأت اجتماعات الفرق املتخصصة، وهي: فريق االلتحاق،  مكان آلخر،

وفريق اجلودة، وفريق البناء املؤسسي، وفريق التعليم يف الطوارئ، وفريق 
طرح بعض الرؤى التمويل والكلفة، وقد باشرت الفرق يف إعداد التقارير، و

اليت مل يكتب هلا النجاح، وكانت تلك اخلطة بتمويل جمموعة من املاحنني، 
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مم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم منظمة األم، والشراكة العاملية للتعليوهم: 
 .املعهد الدولي لتخطيط التعليم، و)يونسكو(

مير به اليمن لقد كان هدف اخلطة االنتقالية للتعليم دراسة الواقع الذي  
صب يجيات اليت تسرتاتد اإلدي)ظروف احلرب!!(، وأثره على التعليم، وحت

 خدمة ت اليت تصب يفرتتيباع الوضيف تنفيذ الربامج واألنشطة التفصيلية، و
قالية طة االنتخلا د.) أدلة إعداالتعليم، ووضع إطار للمتابعة والتقييم..

لكن اخلطة وتسيري( ال يل جلنةكم و القرار الوزاري بشأن تش2016للتعليم، 
ر به دوان الذي ميوف العوظر رئمل تشر إىل أهمية وضع برنامج شامل للطوا

 البلد.
إن  (:2019مارس )حلديثة اية منلبناء الدولة الي سابًعا: الرؤية الوطنية

ت حلكومة، وجاءنتها اوتب لىهذه الرؤية صدرت من اجمللس السياسي األع
تلفة خمية حماور ؤرلوقد تضمنت ا عدوان على اليمن،من حمكات عدة أبرزها ال

(، 59-57من )ر الثاحملوا تشمل قطاعات الدولة، وقد جاء التعليم يف
م هأوواملؤشرات،  ة،حيث تضمن: الغاية، واألهداف اإلسرتاتيجي

ف ا أهداق منهية ميكن أن تشت( أهداف إسرتاتيج9املبادرات، وقد وضعت )
ل مشكافة؛ ألنه  توياته مسيف قطاع التعليميكثرية تعمل على النهوض بال

عليمية )الرؤية  النهضة التء به يفرتقاالاأبعاد التعليم وعناصره املتعددة، وآلية 
 (.58، 2019الوطنية لبناء الدولة اليمنية احلديثة، 

لقد أوكلت قيادة  ...(: -2015تاسًعا: تطوير مناهج التعليم العام )
مهمة تطوير مناهج التعليم العام يف ( 2015الوزارة منذ منتصف )

اجلمهورية اليمنية إىل اجلهة ذات العالقة ) اإلدارة العامة للمناهج( حيث شكل 
م 2015 /22/6( والصادر بتاريخ 2015( لسنة )293قرار )

الرتبية -بتشكيل جلان للمراجعة والتصويبات للمواد: ) القرآن الكريم وعلومه
الجتماعيات(؛ وذلك إلزالة األخطاء اللغوية، ا -اللغة العربية -اإلسالمية

واخلالفات املذهبية اليت كانت يف الكتب الدراسية، وحماولة ترميمها، واستمر 
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(، وخرجت كتب 2017العمل يف املراجعة والتصويب حتى مطلع عام )
 تلك املرحلة إىل امليدان الرتبوي والتعليمي.

طوير الشامل حبيث يتم ثم انتقل العمل يف تطوير املناهج  إىل الت 
ء على تلك البنا وني، صيمراجعة الوثائق لكل مادة من قبل االختصا

 املتغريات، واجته العمل  إىل مسارين:
ية الرتب –لومه كريم وعال رآنالعلوم اإلنسانية، ويشمل: ) الق :األول 

صل ائًما، وقد وازال قالذي ماالجتماعيات( و –للغة العربية ا -اإلسالمية
وهذا  ساسي،األ لة التعليم( حتى الصف التاسع من مرح2021العام )هذا 

 التطوير ممول من الوزارة.
جنليزية ت( واللغة اإلالرياضيا – لومويشمل العلوم التطبيقية: ) الع :الثاني 

ألوىل من يات للحلقة االرياضولوم لعامن العلوم اإلنسانية، وكان قد مت تطوير 
  ح!!.دم وجود املانتوقف العمل؛ لع( ثم 3-1التعليم األساسي )

وهذا غيض من فيض .. فأغلب تلك املشاريع إما أنه بين وفق  
عددة رت صعوبات مت، فظهصياًلتفتطلعات، أو أنه اعتمد على املانج مجلة و

إرث  جاتها، بعضهاا وخمرياتهملتواجه العملية التعليمية يف مدخالتها وع
هني ج، وإعداد ومتاملناهب، ورالتس املاضي يف مدخالت التعليم، ومن ذلك:

لق ا يتعم . إخل، ومنهايم..قواملعلم، واالختبارات وآليات القياس والت
ذبة بيئة غري جا ية، أوقليدت بالعمليات يف استخدام إسرتاتيجيات تدريس

 العمل. ا بسوققتهعالوأصاًل، ومنها ما يتعلق مبخرجات التعليم 
ء كثرية فاقمت الوضع وزادته كما محل العدوان على اليمن أعبا  

كالت جديدة ظهر مشقد أو، سوًءا، فمنها ما فاقم املشكالت املوجودة
ه سي ووصولردوالكتاب امل ه،وكربى، وخاصة فيمات يتعلق باملعلم وراتب

ليت مت ع العالجية اشاريملا استعراض بعض -بإجياز –إىل يد املتعلم. وسنحاول 
 اور.تلك احمل طرحها، ثم يتم التعليق العام لكل
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 مشاريع مل تر النور بعد

  
أمام كل تلك اإلسرتاتيجيات وعدم حتقيقها لكل األهداف أو أغلبها،  

ني وآخر يف حر بني تظه يتظهرت مشاريع عالجية لردم بعض الفجوات ال
  شاريع اآلتي:لك املتبرز أ املنظومة التعليمية أو أحد عناصرها، ومن

 462006
ني يف لس الربيطايم واجملتعلالولقد مت التنسيق بني وزارة الرتبية  2009

 حملافظات )تعز( مدرسة يف ا35( على )CARAVANجتريب منهج )
ارات فوج من مية مهوتن يبوعدن وأمانة العاصمة(، وذلك من خالل تدر

ة منهاج د مشروع وثيقبإعدا زارةلوموجهي ومعلمي اللغة اإلجنليزية، وبدأت ا
هرت دراستان ظم، ثم 2006-2005( عامي 6-4اللغة اإلجنليزية )

م من شركة 2007 عام هالوضع مشروع تطوير اللغة اإلجنليزية إحدا
ة ر تنسيق بني وزار، ثم ظهEDCم من 2008ماكميالن، واألخرى عام 

 يب املعلمنيدرشروع تيل مموالرتبية والتعليم والسفارة األمريكية لت
ظل حبيس  صاًل بلر أنوم، ولكن املشروع مل يكتمل، ومل ير ال2010

 األدراج بوثائقه وأجبدياته. 
20122014  ظهر

برنامج تقييم )القراءة للمراحل التعليمية األوىل( الذي نفذته الوكالة األمريكية 
م، وطلبت 2011( عام YAGRA( باسم )USAIDللتنمية الدولية )

من  -حسب تصريح السفري األمريكي –وزارة الرتبية والتعليم يف اليمن 
حكومة الواليات املتحدة األمريكية تقديم الدعم الالزم إلصالح الربنامج 
)نهج القراءة املبكرة( للصفوف الثالثة اأُلَول من مرحلة التعليم األساسي، 

إعداد حزمة متكاملة من اإلجراءات، منها:   ومن خالل ذلك الدعم مت
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املناهج مع أدلتها ومراشدها، وتدريب املوجهني واملعلمني على املستويني 
( من 35املركزي واحمللي، ووضع آليات التقويم واملتابعة، وقد مت تدريب )

(مدرسة، ويف 383كبار املدربني، و تدريب املعلمني التابعني للربنامج يف )
م، وكان ذلك 2013م وحتى مايو 2012ت منذ نوفمرب سبع حمافظا

أكتوبر، العدد 14بإشراف السفارة األمريكية بصورة مباشرة. )راجع صحيفة 
 م(.1/1/2013، الثالثاء 15652

م؛ ملعرفة أثر الربنامج 2013ثم عقد اللقاء التشاوري يف إبريل  
قوية،  اصفةعت بها عصف لكتونتائجه؛ لتعميم التجربة، ولكن التجربة 

ول جذرّي يف حتم كان هناك 2014سبتمرب 21فعندما جاءت ثورة 
ملتحدة ة للواليات االتبعيواية وصمسارات البلد، حيث رفضت قيادة الثورة ال

ملشروع رياح، فذهب اراج الب أدذهاألمريكية مما جعل املشاريع األمريكية ت
 ومتويله.

 20132016 ية بدعم جاء مشروع احلساب
ع (، حيث سار العمل يف املشروGIZمن الوكالة األملانية للتعاون الدولي )

( 2016-2014)ليم تعضمن ثالثة مكونات لربنامج حتسني جودة ال
م، 2013نية يف األملاونية يمالذي جرى االتفاق عليه بني احلكومتني ال

فظيت  حمالفكرة يفلتجريب أ البدفوأوكل تنفيذه لوزارة الرتبية والتعليم، 
( مدرسة، 72) عدادهالغ تب )حجة وأمانة العاصمة(، ويف مدارس حمدودة

 م.2014م عاوقد بدأت خطة املشروع يف النصف الثاني ل
( لسنة 566ومت إنشاء جلنة تسيري للمشروع مبوجب القرار )  

 :م بتظافر العمل من خالل ثالثة مسارات2014
 (.BEDP IIمشروع تطوير التعليم األساسي ) -

 (.GPEالشراكة العاملية للتعليم ) -

 (.QEIPبرنامج حتسني جودة التعليم ) -
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وقد ُبِدَئ العمل بتنفيذ خطة موحدة بتشكيل جلنة التسيري عام  
 عثم بدأ مشرو لتوجيه،وا هجم برئاسة الوكيل املساعد لقطاع املنا2014

ر طويام لتعداد: اإلطار العإ م بالعمل يف 2014احلسابية يف شهر ديسمرب 
نية، ثم مهورية اليميف اجل ساسيألمناهج احلسابية والرياضيات يف التعليم ا

علم تنشطة لتعزيز تاب )أك، و م(كتاب ) مرشد تأليف كتابي املتعلم واملعل
بيقي لتقييم الدليل التط كتاب )وة(، ئياحلسابية والرياضيات يف املدارس االبتدا

لرياضيات الكتب ) كتاب ، ثم اات(ياضتقدم املتعلم وتقوميه يف احلسابية والري
 .علم(ملا]اجلزء األول[، وكتاب التدريبات، ودليل 

واستمر العمل يف أجبديات هذا املشروع ثالث سنوات، واجهت  
ى بيت ذا املنتج علهم عرض ، ثاًلالكثري من التحديات، حتى خرج املنتج كام

إنها فريقيا؛ حيث أ( من جنوب KELELLOمن بيوت اخلربة الدولية )
 رض واألسلوب،ة والعنهجيملراجعت املنتج، وأبدت ملحوظات كثرية يف ا

لفين ج )التقرير ااملنت ياغةصة واحملتوى املضموني، ودعت إىل ضرورة إعاد
(، ثم توقف العمل 48، 2016ملشروع تطوير احلسابية والرياضيات، 

 برمته، ومل خيرج إىل النور شيء منه.
2015

-2002لقد أكدت اإلسرتاتيجية الوطنية للتعليم األساسي ) 2016
( على أن التعليم األساسي يرتبط مبسارين مهمني: تعليم ما قبل 2015

املدرسة )رياض األطفال(، وحمو األمية وتعليم الكبار، ثم صدرت 
فردت مكوًنا (، واليت أ2006اإلسرتاتيجية الوطنية للطفولة والشباب )

خاًصا للطفولة املبكرة، ثم ظهرت اإلسرتاتيجية الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة 
(، وبعدها بفرتة وجيزة جدًّا صدرت ثالثة أدلة للمربيات 2013)
(، ومت توزيعها يف أغلب حمافظات اجلمهورية، وبعد ذلك مت إجراء 2013)

( بدعم من 2015ي )دراسة مسحية لواقع مؤسسات التعليم ما قبل املدرس
للتنمية، وخرج املشروع بإعداد وثيقة  SOULاليونيسيف بواسطة منظمة 



  

 

 38 

بعنوان )منهاج رياض األطفال: اإلطار  العام، والنتاجات(، ثم توقف 
املشروع، وخرج مركز الطفولة ببعض املشاريع الصغرية اليت تبناها يف ضوء 

 تلك الوثائق.
 
 لقد أولت الوزارة  (:2017)ي الثانو مشروع الرتبية املهنية للتعليم

لجميع" "التعليم ل  مشروع نفيذت التعليم املهين أهمية من خالل السعي حنو
ة الرتبي ارةادر عن وز(،  حيث أشار التقرير الص2014حبلول عام )

ملعنيني وضع الد حتتم على ها البر بمي والتعليم إىل أن حالة عدم االستقرار اليت
لعمل، حيث اجه يف سوق اا حيتين ململهاباملتعلم ورفع مستواه القرارات الكفيلة 

أشارت  ة؛ فقدساسيألاارتفعت مؤشرات التسرب يف نهاية املرحلة 
ن كملوالصف األول ال يب% من امللتحقني 73اإلحصاءات إىل أن نسبة 

ور التعليم ر يف إبراز درة تفكلوزاا مرحلة التعليم األساسي )كذا!!(، مما جعل
وي ] وثيقة لتعليم الثانرحلة اة ملهنيمن خالل إعداد وثائق الرتبية املاملهين 
 كل صف، ووضعتلادتني [ بواقع مأدلة املعلم -نيكتب املتعلم -املنهاج

ء فيها، وإنشا لتجريبايتم س اخلطط الالزمة جللب متويالت للمدارس اليت
نهاج، ) انظر وثيقة امل GIZع املعامل املهنية، وكان املشروع ممواًل م

2017 ،4-5.) 
وقد بدأ تأليف مواد للتعليم الثانوي يف الكفايات التعليمية بصورة  

 ة، والكفاياتجتماعياال اتعامة، ومنها: الكفايات املهنية، والكفاي
 الشخصية، والكفايات العامة.

( مواد دراسية بواقع مادتني لكل صف من 6وتضمن الربنامج ) 
 :املرحلة الثانوية، وهي كاآلتي
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 الـصـف الـمـادة

 احلاسوب واملوبايل
 األول الثانوي.

 االقتصاد املنزلي

 الطاقة والكهرباء
 الثاني الثانوي.

 إدارة األعمال

 صيانة السيارات
 ريادة األعمال واملهارات الثالث الثانوي.

 الوظيفية 

م وحتى 2018وقد بدأت الدولة بتنفيذ هذا املشروع منتصف عام  
ولكن  ظة إب،افمة وحمم يف مدارس جتريبية بأمانة العاص2020عام 

مل GIZقه؛ ألن ووثائ كتبهب املشروع تعثر برمته، وأصبح حبيس األدراج
  ه.بتعد داعمة له، مما أدى إىل إيقاف العمل 

 :لقد جاء هذا املشروع بناء على  مشروع تعليم األطفال خارج املدرسة
األطفال خارج املدرسة بسبب احلروب  نداء االستجابة العاجل الرتفاع عدد

واألزمات االقتصادية، وبناء على إطالق اليونسكو )مبادرة عاملية لألطفال 
( دولة، منها " 26"( و تشمل هذه املبادرة  )OOSCIخارج املدرسة "

اجلمهورية اليمنية"، حيث يستهدف األطفال خارج املدرسة بربامج خاصة؛ 
تلك الربامج )برنامج التعليم املسرَّع(، ويتضمن ليتم إحلاقهم بالتعليم، ومن 

جمموعة من برامج عدة منها: برنامج مدارس  -بصورة عامة -هذا الربنامج 
اجملتمع، وبرنامج التعليم املسرع، وبرنامج حمو األمية، وبرنامج االنتساب، 
وبرنامج التعلم الذاتي، وهذه كلها ضمن " التعلم التعويضي"، ومت إعداد 
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حيث لكل برنامج من تلك الربامج تنظيماته وطرقه وإجراءاته، وقد  بعضها،
مت طرح إطار تنظيمي لربنامج التعليم املسرع فيما يسمى بـ )وثيقة املنهاج(، 

(، 2017وقد أقرت " وثيقة املنهاج " من اللجنة العليا للمناهج عام )
ليمن[ ) مقدمة ا – GPEوالربنامج ممول من ] برنامج الشراكة العاملية للتعليم 

 (.9، 2018الدليل االسرتشادي للربنامج، 
كما مت إعداد )أدلة تيسري، وأدلة اسرتشادية للمعلم، وكتاب للتلميذ  

ن كل ذلك هاء متحيث مت االن بية،رييف تنمية مهارات احلياة(، وكذلك أدلة تد
 الثانية ةلوكانت املرح ملية،م، وكلها بتمويل من الشراكة العا2018عام 

م توقفت ثفق مساراته، سرع، وامل يمنه تتجسد يف إعداد مناهج تعليمية للتعلم
مة رعاية  من قبل منظلتدرييبيل ادلالشراكة يف عملها متاًما، فتم اختصار ال

 ىل حمافظيتإ(، وتوجيه مساره Save the Childrenاألطفال )
ن م ستفادةالا ولكن مل يتم تنفيذ التدريب هناك، حجة(، حيث مت-)عمران

تداخل ألن العمل م رجوة؛ا املهمالدليل االسرتشادي، وكتاب التلميذ بصورت
ذا كله؛ وقف العمل به، ثم تنفيذلتبني املنظمات، مما أوجد فجوة يف آليات ا

 لمتسربني ختصاريع لك مشناهلعدم توافر الداعم هلذا العمل، بل صارت 
ة ت يف املنظومناملكواحدى إي ) القراءة والكتابة واحلساب(، وه مهارات

 !!.يةالتعليمية، وليست شاملة للعملية التعليم
 :[ األساسي، 6-1تي ]لذاالم جاء مشروع التع مشروع التعلم الذاتي

م 2017إنه يف يوليو  حيث، (Unisefوبتمويل من منظمة اليونيسيف )
للغة اد التعلم: اداد موإلع لفعقدت اجتماعات لفريق التعلم الذاتي املك

 ك برئاسة خبريكان ذلوات، عي، والرياضيات، والعلوم، واالجتماالعربية
 ت منملناهج وقف موجهام، ثم بنيت ا2014وطين، ومت اعتماد مناهج 

 م.0182اليونيسيف، واستمر العمل يف إعداده حتى 
م،حينها قيل: إن املناهج 2018ثم غيب املشروع بداية عام   

 .مة!!نظسافرت إىل اخلارج؛ ملراجعتها من قبل امل



 

 41 

مع العلم بأن وثائق الرياضيات والعلوم املطورة قد أقرت يف العام  
-2016( يف عام 3-1م، وقد بنيت عليها مناهج )2016
التعليم  وىل مناأل قةم، وطبعت كتب الرياضيات والعلوم للحل2017

 ادتي العلومرمسي ملج النهاألساسي، فمنهج التعلم الذاتي خيالف امل
ت شكااللعربية، مع وجود إ، واللغة ا3-1ودة للصفوف والرياضيات املوج

لها )يتضمن واد اليت يشم، واملراتهسايف هذا املشروع برمته، منها ما يتعلق مب
ملنظمة، ا) شروط  لها ك ياتهأجبدو( أربع مواد تعليمية؛ فأين بقية املواد؟!!

 ال معنى ع أصبحشروأن املب(، بل إنه من الضروري التأكيد 2014وطبعة 
 م وحتى اليوم.2019ية بدا هاله يف ظل التطوير احلاصل للمناهج وتعميم
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 تعقيب مهم

من خالل النظر يف اإلسرتاتيجيات واملشاريع واخلطط اليت قدمت منذ  
ا، فقد ممولة خارجيًّ -ان مطلًقتك إن مل –أواخر القرن املاضي جند أنها غالًبا 

 لتعليم من خالل:لركيزة داعمة ( 1962كانت مجهورية مصر بعد )
بتمويل  ول اخلليجد ضع.  ثم جاءت باملعلم، والكتاب، والوسيلة التعليمية ..

، ملعارين منهمخاصة اومني علكبري لكل من: املبنى املدرسي، رواتب امل
 .بقسوطباعة الكتاب املدرسي ...إخل هذا فيما 

اريع كاملة، ويف جانب آخر جند بعض املنظمات املاحنة تكفلت مبش 
ؤسسة ولة من: املممكانت  ساسيألفمثاًل: االسرتاتيجية الوطنية للتعليم ا

(، و UNICEFيونيسيف )(، ومنظمة الGTZاألملانية للتعاون الدولي)
لفتاة، يجية تعليم اإسرتاتووي، انمثلها اإلسرتاتيجية الوطنية للتعليم الث
ك من متويل كل ذل ر متباالك يمواإلسرتاتيجية الوطنية حملو األمية وتعل

(EDC واليونسكو، و ،)GTZ يات اتيجض تلك اإلسرت... وغريها، وبع
ملشاريع يما يتعلق باخاصة فن، وبامت متويلها من البنك الدولي وحكومة اليا

ة، منظمات دولي رامسوهؤه ونشماملكلفة كطباعة الكتاب املدرسي، وبعضها 
ة، فقد كانت دلة التدريبيعض األ، وبرةوميرر يف البلد؛ مثل: نهج القراءة املبك

 (...إخل.USAIDبتمويل من )
إن مما يدعو للتأمل يف املنظمات مهما كان ظاهرها وأهدافها املعلنة  

فإنها نذيُر خطٍر؛ ألنها جتّير البلد حنو مستقبل جمهول، بل واألدهى واألمر إنها 
فالبنك الدولي: مترر أجندتها وأجندة من يقف وراءها يف خدمة أعداء األمة؛ 

كم من بلد أنهاه اقتصاديًّا؟!!!، أما الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
(USAID ،فكانت أبرز ممول ملشروع الدعم والتدريب للتعليم األساسي )

م، وأصدرت عدًدا كبرًيا من 2011-2009وتركزت أعماهلا كثرًيا بني 
تدعم األعداء بالسالح  األدلة التدريبية.. هي ذاتها اليت جيدها اليمنيون
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األمريكي يف جبهات القتال!!!، ولكل أدوار غامضة؛ فعلى سبيل املثال 
تقرير موسوم بـعنوان: )اجلمهورية اليمنية.. تقرير  -م2010عام  -صدر 

حول وضع التعليم: التحديات والفرص(، وهو مطبوعة مشرتكة بني البنك 
ظام التعليم وجودته، وأفاض الدولي واجلمهورية اليمنية، وقد تطرق إىل: ن

يف احلديث عن متويل التعليم، وركز يف مضامينه على: تعليم الفتاة، 
 واملهمشني، والنوع االجتماعي... وغري ذلك من القضايا اهلامشية!!.

كما تربز أبعاد املنظمات من خالل أثرها يف تربية األجيال وخاصة فيما   
الكتابة وليم القراءة ية )تععالجلج ايتعلق باملنهاج وعناصره، وكذلك الربام

حسني والت روورش التطوي هين،ملواحلساب( مثاًل، وكذلك التدريب الفين وا
عاقبة لتغريات املتاغم من الر لىللعاملني يف اجملاالت الرتبوية كافة، وع

فعاهلا إال ت متارس كل أالزال ظماتنواملتسارعة يف البيئة اليمنية إال أن امل
املني يف نظمات مع الععض املبعها وقر، ومن يتأمل العقود اليت تالقليل الناد

 اليمن جيد أموًرا غريبة وأشياء ال تصح.
ومما جتدر اإلشارة إليه ضرورة أن تتبنى " الرؤية الوطنية لبناء الدولة  

اليت مل  ه السمةذهب، وأن تتفرد -مهما أمكن –(" الدعم احمللي 2019)
فداحة عمل  ا حمًضا؛ ألنتمعيًّوجم التمويل حكوميًّتتوافر من قبل، وأن يكون ا

أن  الحظ املتعلميعندما ر؛ فكااملنظمات يف القطاع الرتبوي له مسوم وأف
خ عنده حنني يرتسام نإخل( تأتي م )الكرسي والطاولة والكتاب والسبورة ....

،  لنائية!!ايف املناطق  نتشرونهم يراانطباع بأن هؤالء حمبون ال أعداء، وكم ن
ها؛ و غري نهزمة يف ذاتخصية مشولد تتكما تنغرس يف ذهنيته أن هذا نافع لنا، و
 .ألعداء اهلل لتبعيةاطاف ملاقادرة على فعل شيء؛ مما يولد  يف نهاية 

كما جيب التنبيه على أن تتبنى وزارة الرتبية والتعليم  "الرؤية الوطنية  
التحديات امللحة ومواجهة "  لبناء الدولة"  يف وضع )خطة طوارئ( تعاجل فيها

العدوان على اليمن"، و تتضمن تلك اخلطة: املواءمة احلقيقية حلاجات وزارة 
الرتبية والتعليم مع الرؤية الوطنية، ووضع الصعوبات يف سلم أولويات 
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-الوزارة، وتبين مشاريع ) التعليم يف حاالت الطوارئ(، وتعمل الوزارة 
ولويات يف العمل الرتبوي والتعليمي، على حتقيق األ -بقطاعاتها كافة

لبناء   -مهما أمكن -وتتشارك بعض اجلهات الرافدة للتعليم بالدعم 
القدرات، ومن ذلك: " التعليم األهلي واخلاص"، وكذلك بعض اجلهات 

يف ظل  -اخلدمية كـ" االتصاالت" حبيث تشرتك يف سري التعليم وجودته 
 ع.كل شرائح اجملتم  -العدوان واحلصار

كما إن هذه املشاريع اليت كانت عبارة عن خطوات تطويرية للتعليم  
عات،  تليب التطلالدودة ئج حمتاقد مضى عليها زمن طويل، ومل خترج إال بن

املاحنني،  تأتي من قبل ع اليتشاريلمفيجب إعادة النظر يف البنية التكوينية ل
ر الشامل  يتم التطويالية، فعليملتاوتوجيهها التوجيه الصحيح خلدمة العملية 

ؤية ، واخلروج برلسابقةامال عواحلقيقي إال من خالل إعادة النظر يف األ
ذلك  لي، وإسقاطمي واحملقلياإلمستوعبة للمتغريات على املستوى الدولي و

دئ والثوابت يز على املباالرتك ، معقةيف مشاريع تنفيذية، ومتابعتها بصورة دقي
 لألمة والفرد.

ماسة إلعادة النظر يف جوانب العملية التعليمية، حبيث إننا حباجة  
اصرة يف لعاملية املعاهات االجتا تشمل مسارات املنظومة التعليمية، وتواكب

يب التحرر هويتها، و يلألمة واقيم وت جمال التعليم والتعلم مبا ال خيالف ثواب
إىل  ديحة اليت تؤالصحي طواتخلامن الوصاية والتبعية لألعداء، ومبا يضع 

عزة، التمكني وال لمجتمعلقق حتة النهوض بهذه األمة وازدهارها، خبطى ثابت
جائحة  لي، ومن ذلكمع احملجملتا ومع ظهور جوائح عاملية قد تربك املشهد يف

رة واملكاتب الوزا ية )ملؤسسة التعليم( وما جاء عنه، فعلى ا19-)كوفيد 
لبلد من اع ما مير به روف، مظال لكالتعليمية( السري حبذر وبصرية جتاه كل ت

 وضع مأساوي )العدوان واحلصار(.
إن إعادة النظر يف تلك املشاريع اليت متت يف الفرتات السابقة أصبح  

" ورغبة البلد يف يد تبين ويد حتميضرورة ملحة يف إطار شعار املرحلة " 
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ا النهوض، والتطلعات املستمرة لتبين مشروع نهضوي يف اجملاالت كافة، فهذ
أن يضعوا كل تلك  -مهما أمكن –كفيل بأن حياول القائمون على التعليم 

التصورات يف حدود القدرة واإلمكانات املتاحة وجبهود ذاتية، وآليات متابعة 
 بصدق وشفافية.

إن التشخيص الواقعي وقراءة املعطيات الكمية والنوعية للعملية  
جلهد يف االعمل وبذل  لوزارةلى اع التعليمية حيتاج من القائمني واملسؤولني

أن يتيقنوا للطموحات، و حمققنيني وفعإجياد اخلطوات احلقيقية لتعليم وتعلم نا
سائر  ا؛ لتتوحد مع ذاتهيفخلة داأن العملية التعليمية شبكية املعمار، مت

د جيل الغاية إجيا ن تكون؛ وأيةمؤسسات الدولة يف النهضة والبناء والتنم
 أمته.نه ووطبحرك عمليًّا، يرتقي متسلح إميانيًّا، مت
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 مالتحديات اليت تعرتض أهم مدخالت التعلي

إن التعليم نظام ونسق، فينبغي ملن يهمه األمر أن  -سلًفا –كما قلنا  
ص ناصره، وتشخيبني ع ائمةلقينظر إىل مكونات هذا النظام والعالقات ا

 لدكتور/ أمحدليها اإر شاأ مدى فاعلية ذلك كله، فمدخالت النظام كما
ليم، ت غايات التعملدخاللك اتل املهدي عبد احلليم متعددة، والبد أن تشم
تغذي  ، وهذه كلهالعاملنياداد إعوإجراءاته، ثم حمتويات مناهج التعليم، و

-175، 2004ليم، د احلعبالنظام يف أبعاده املتعددة واملتشابكة )
178.) 

متسارعة يف املستويات املختلفة، ويشهد عامل اليوم تغريات كربى و 
ة اليت مر بعاد السياسيىل األظر إلنافمنها ما يكون على البعد السياسي، فعند 

وخاصة  ت أغلب دوله،يت سادة الفيبها اجملتمع العربي والتحوالت الدميوغرا
لتحوالت الت: اتحولك الم بصورة أكثر وضوًحا، فمن أبرز ت2011منذ 

دساتها، بت األمة ومقة وثواهلويا ع حنو الرجوع إىلالثقافية، فهناك من سار
ثقافة  حاول أن يزرعوليوم، اامل ع وهناك من اجنّر وراء اهليمنة الغربية يف

مع العدو  لتماهيهم اعضختالف هوية األمة ومقدراتها، حتى وصل بب
 الصهيوني فيما يعرف بـ)التطبيع(.

ها ما يكون يف الواقع ومنها ما يكون على اجلانب العلمي والتقين، ومن 
جملاالت من ا هذه جد يفستالفكري واالجتماعي، ومن أبرز ما تطور وا

 ي:عليملتتغريات كربى أثرت على املشهد الرتبوي وا
هذا وية البشرية، اجلين يطةخلراالثورة البيولوجية؛ وتتجسد يف قراءة  -

مل اجلوانب ليت تشاده بعايشكل قفزة نوعية يف عامل الطب، وله أ
 (.29، 2006ختلفة يف احلياة )ماسيللو، امل
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 قية، وانقالبمية راعل سفةتكنولوجيا النانو؛ وهي يف جوهرها فل  -
تهدف يف  يائية،كيموية نوعي وعلمي على ثوابت ونظريات فيزيائ

 اد النانوية؛باملو عرفتاد مضمونها إىل إنتاج فئة جديدة من املو
كنولوجية ات التيقبلتطالتتناسب خواصها املتميزة مع متطلبات 

  مسبوق. ريد غريفو ى حناملتقدمة، وتعمل على تعزيز األداء عل

 تقتصر على ربى؛ ألنها الفزات كقانو لناوقد قفز العامل بفعل تكنولوجيا         
قات فروع والتطبيشمل الا لتتهفرع واحد من فروع العلم، بل متتد تطبيقا

اليت ولتكنولوجيا، عامل اية ومقمجيعها، وأمتد أثرها املصاحب للثورة الر
خرى يف احلياة ب األبعاد األىل جانا إيًّبدورها شكلت رافًدا اقتصاديًّا واستثمار

 (.26، 2010) األسكندراني، 
دت إىل أسيًّا، اليت ، وسياااديًّالتغريات السريعة؛ اجتماعيًّا، واقتص -

، دانية يف البللتعليمة اؤسسزيادة الضغوط على املؤسسات ومنها امل
 تفوق والتحديا بالتسًمميم حيث إن احلاجة أدت إىل أن يكون التعل

تغرياتها ناء األمة وما يف بهًممس للمتغريات، وخيرج املتعلم إىل الواقع
 اليت طرأت.

رعدد من ر بظهولعصا االصراع الفكري والثقايف: لقد اتسم هذ -
ة مواجه الواعي جملتمعالى عتم الصراعات الفكرية والثقافية اليت يتح

 متزيق ؤدي إىلتيت ال املنحرف منها، والتصدي لتلك التوجهات
ت ن هناك صراعاحيث إ ئه؛بناأاجملتمع، وإجياد الفجوات الكربى بني 

 إخل.الثوابت ... ت وبنيءالوالبني القيم الدينية والدنيوية، وبني ا

داخل  ومن هنا يربز دور التعليم ومقدرته يف احلد من تلك الصراعات          
اجملتمع الواحد، وحماولة ردم اهلوة بني االختالفات، واملشاركة والتفاعل مع 

 –كاجملتمع اليمين  –اجملتمع يف ترسيخ ثوابت األمة ومقدراتها، فاجملتمع 
املسلم لديه توجهات قرآنية وثوابت إميانية تدعوه إىل التآخي عماًل بقول اهلل 
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ڦ ﴿تعاىل: ، وقوله [10]احلجرات: ﴾ۈ ٴۇ ۋ﴿ تعاىل:

 [.103] آل عمران:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڄ ڄ
قوى ية ثورة من أإلعالمارة لثواالثورة اإلعالمية واملعلوماتية: تعد  -

يف االتصال  ر كبريدو هلاوالثورات، وهي إحدى مرتكزات العوملة، 
 يهها، حيث إنا وتوجرضهة عوالتواصل، وآلية نقل املعلومة، وكيفي

لمعلومات واًل لتداو سًراالوسائط املعلوماتية حققت سرعة وي
 واملعارف واألخبار.

ثقافية( )العوملة ال لثقايفااح نفتاالنفتاح الثقايف الالحمدود: يعد اال -
ج مّنا  اليوم حيتان عامل؛ أليهاركيزة مهمة ال نغفل عنها وال ننغمس ف

رث ارتباطات وإ ه، ولهفي شك إىل الدقة واحلذر، فصراع الثقافات ال
 ما:ه، ذلك أن نسلك طريقني جيب علينا جتاه كل

 ها وأصالتها.وهويت مةاأل االلتزام الثقايف مبا حيافظ على ثوابت 
 تفادة لكريم، واالسقرآن اال اللنشر ثقافة األمة بصورتها الصحيحة من خ

 هديه.واهلل  دين شرنمن العوملة الثقافية يف ذلك، ومبا حيقق 

مات قد برزت منظومية؛ فيعلالتوالتطور الكبري يف النظريات الرتبوية  -
من  رتبوية بدًءاارس الملدت اتربوية تعنى باملتعلم واملعرفة، فجاء
لها، عادها وتفاصيكٍل أبول ئيةاملدرسة السلوكية وحتى املدرسة البنا

لعملية احمور  علمملتاوهذا بدوره يؤدي إىل ترسيخ فكرة: أن 
ني ه مع الوسطاعلالل تفن خة مالتعليمية، وله دور يف اكتساب املعرف
ليست  زها احملتوىليت يربة اعرفاملادي واالجتماعي احمليطني به، فامل

 عرفة يف واقعلك املف توظيصورة للواقع بل هي تصورنا له، ويتم ت
 .احلياة واستثمارها ماديًّا ومعنويًّا

إن كان –وال شك أن إتاحة اخلربة بصفة عامة للمتعلم، وممارسته هلا  
وتأثريه يف وسطه االجتماعي جيعل من كل ذلك -صحيحة التعليم يتم بصورة
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تنمية حقيقية ألي بلد، وإذا حدث خلل ما يف أي مكون من مكونات املنظومة 
 التعليمية فسيأتي الفشل واخلسران يف نتاجات التعليم والتعلم.

وسوف نتناول يف هذا اإلطار أهم املدخالت التعليمية بصورة عامة؛  
باه ملا يمية، واالنتالتعل مليةلعامكامن التحديات يف  لنتمكن من معرفة أهم

يب هذا هو الرتتورجات، املخو يرتتب على املدخالت من أثر على العمليات
ه، تعليم وأهدافيات ال: غالكذاملنطقي الذي ال خيتلف عليه اثنان، ومن 

مليات زة للعموج رةواملنهاج التعليمي، واملعلم، وسنعرض بصو
 واملخرجات.
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 غايات التعليم وأهدافه

 يات/ األهداف الغاإىل شريإن اإلجابة عن سؤال: ملاذا نعلِّم؟ ي
التعبري  ، الغرض منهااملدى عيدةب املرجوة من التعليم، وهي: عبارات مثالية

ظومة ا كربى للمنأبعاًد اتهاذ عن األهداف العامة للمجتمع، وهي تشكل يف
ة األهداف يونظًرا ألهم جهاته،وتو لدة العامة للبالتعليمية، وتأتي من الفلسف

فق رؤى وتمع  اجمليف فإن وضعها يكون من اختصاص خنبة اختصاصية
وتتضمن:  ألخرى،امات ظوحصيفة؛ ألنها جيب أن تنسجم مع بقية املن

لغايات اف هذه تتص خرإسرتاتيجيات ومشاريع متعددة، ومن جانب آ
حل التعليم تد ليشمل مرااًل ميطوي اا وقًتبالعمومية الواسعة، ويستغرق حتقيقه

 (.91-90، 2013مجيعها ) اللقاني، 
لسفة ي انعكاس للفية، وهفيذلتنإن فلسفة الرتبية تتحقق يف غاياتها ا

لمات، فكار، واملست، واألتقداعاالجتماعية ألي جمتمع؛ ألنها نسق من: امل
سفة الرتبية ا، وتعد فلعهماهى مويت معوالقيم، واملعايري اليت تنظم حياة اجملت

ضامني حويلها إىل مقوم بتتنها إث تطبيًقا عمليًّا للفلسفة االجتماعية، حي
      مها ساراتها ونظامة وفق بويلرتفكرية، وممارسات عملية من قبل املؤسسة ا

 (.125، 1999) احلاج، 
( إىل أن تدني نوعية 64، 2004ويرجع بعض الرتبويني )األغربي، 

يف الفلسفة الرتبوية للبلد، فالفلسفة التقليدية النمطية ال تنمي  التعليم يظهر
جندها جامدة، وال ختضع إال لبعض  -عند التأمل –اإلبداع واالبتكار، بل 

التغريات الشكلية الطفيفة اليت حتدث نتيجة االستجابة ملتغري طارئ، أو حدث 
تتغري القيادة حتى عاملي، أو رغبة القيادة العليا يف اهلرم اإلداري، وما إن 
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يتالشى ذلك التغري والتغيري، فهذا ال جيب أن يسري عليه البلد؛ ألنه منطي 
الفائدة، وحمدود النفع، فاملراد هو تشكيل شخصية سوية قادرة على التحرك 

 (.94، 2010بقوة وصالبة ) مقبل، 
 همة، تظهر منمنقطة  ويةرتبوتعد السياسات التعليمية والغايات ال

لتعليم يف الرتبية وا رجه مسا توليتاوعة من املبادئ واخلطوط العامة خالل جمم
ته فراده ومؤسساد يف أتتجسوع تضعها النخبة من علماء اجملتمأي دولة، و

تمع يف ا الذي حيتاجه اجملم -ادةجنت إن كا–املعنية بالرتبية والتعليم، وحتدد 
، بلة للتطبيقاددة وقوحم حةوتتضمن طرح رؤية واض،ذاته، ومع اآلخرين؟

 .تشمل أهداف التعليم وفلسفته ونظامهحبيث 
ملكنون( لكنز االك ذيم وقد حددت اليونسكو يف تقريرها )التعل

، وتعمل على لتعليمة افلسف م أربع دعائم أساسية تتمحور حوهلا1999سنة
تعليمية املنظومة ال من يف يسعىو، حتقيق غاياته، وتبنى من خالله يف جوهرها

 عائم تشكل معذه الد، وههو جوانب تلك الفلسفة كٌل من حيثإىل حتقيق 
االنفراد فرة متكاملة، ها بصوقيقحت بعضها ترابًطا وانسجاًما يؤدي بدوره إىل
ون حتقيق ستطيع املعنيبهذا يو، دةائبغاية من تلك الغايات جيعلها حمدودة الف

لرتبية امح احنو مط رتبويةت الهاتسعى اجل من خالهلاو، تلك الغايات جمتمعة
 . احلقيقية والشاملة؛ فتحقق ما تصبو إليه
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وتعد الوثائق اليت تربز فيها األهداف العامة أو الغايات من أهم ما 
ى اجلرح، وهي تعد من أهم جيب أن ننظر إليها إذا أردنا وضع العالج عل

، حيث تقع أمامنا الوثيقتان ألساس يف وزارة الرتبية والتعليمالوثائق ا
 اآلتيتان:

              ( لسنة45قانون التعليم ) م.1992  
         ( لسنة 28الالئحة التنظيمية )م.1993 

ت ومما جتدر اإلشارة إليه، وجيب االنتباه له هو: إن تلك الوثائق أعد
( بعد الوحدة اليمنية بفرتة 1992يف فرتة انتقالية، فالقانون أصدر عام )

وجيزة، ثم الالئحة اليت مل تضف شيًئا سوى بعض املهام واالختصاصات 
املنطلقات العامة أساس هي ) املكررة يف اهليكل التنظيمي له، ثم ظهرت وثيقة

ملناهج ملراحل (، وبنيت عليها ا2002)  ملناهج التعليم العام( يف مارس
التعليم العام كافة، وضعت )فلسفة التعليم يف مقدمتها(، ثم مت تعديلها بوثيقة 

( 1كل )الش هاضحغايات التعليم كما يو      
 (:86، 1999)دمير وآخرون، 

 يفائد لسا تعّلم لتعرف، هذا النمط هو -
 واقع تعليمنا.

ساب كتاه تعّلم لتعمل، ويتم من خالل -
 ئية.ألدااو أة املهارات بأنواعها املعرفي

ية نمته ويتم من خاللتعلَّم لتكون،  -
 ت.الذاب ازالقدرات واملواهب، واالعتز

 اللهخن م تعلم لتشارك اآلخرين، ويتم -
 خر.آلا البناء التشاركي للحياة مع

 
 ( غايات التعليم1شكل )



 

 53 

، ووثيقة 2013)إطار مناهج التعليم العام، ووثيقة األسس واملنطلقات عام 
( ومل تقر من اللجنة العليا للمناهج، ومن املهم أن 2013املراحل واحللقات 

 -كانت ومازالت -إن السياسة التعليمية نركز عليه يف هذا اجلانب اآلتي:
ترتكز على مقومات يغلب عليها الرؤية الذاتية من قيادات هلا توجهات 
حمدودة، ووضعت بصورة جامدة، ولكن الظروف واملناخات السياسية 

أسهمت بتعديلها يف أطر ضيقة 

 
( وهي يف جمملها GOALSوكلها تتضمن أهداف/ غايات عامة ) 

مية داًفا تعليأهامة، وعًفا داختدم املناهج التعليمية، فبعضها تشمل أه
(OBJECTIVESوهي أهداف رامسة ملسار التعلي ،)ومل  اليمن، يف م

هداف طوير تلك األا مت ت، كميةيتم تعديلها إال وفق مسارات حزبية وسياس
ر ذلك مل يتم إقرا ، ولكنمنيةليالعامة أو غايات التعليم يف اجلمهورية ا

 مبحاضر رمسية.
كما  –فه العامة داوأه ليملتعاومن أبرز التحديات اليت تواجه غايات 

، 2009، احلاج،2010، مقبل، 2004)األغربي،تشري الدراسات 
 ( اآلتي:2017املسوري، 

      ــلح ــا، ال يصـ ــيم عتيًقـ ــة والتعلـ ــانون وزارة الرتبيـ ــبح قـ أصـ
ملـــتغريات كـــثرية، مـــن أبرزهـــا: إن القـــانون يشـــمل ثـــالث  

ــيم  ــة والتعلــ ــتقين  –وزارات )الرتبيــ ــين والــ ــيم الفــ  -التعلــ
لـــيم العـــالي(، وصـــار لكـــل وزارة قـــانون خيصـــها، إال التع

ــة!!؛   ــه ثابتـ ــت عليـ ــيم مازالـ ــة والتعلـ  وزارة الرتبيـ
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. 

  ــيم ــة والتعلـ ــانون وزارة الرتبيـ ــنص قـ ــى يـ ــة علـ ــائق  أهميـ وثـ
ــائق: ا  ــرز تلـــك الوثـ ــن أبـ ــوزارة، ومـ ــاالـ ــا هج وتطملنـ ويرهـ

ــد أن يواكــ  ــانون ال ب ــديث ب الوحتــديثها؛ فالق ــوير وتح التط
  مــن بــاب األوىل.  

   أكثــر مــن  ه، ويفقراتــفيؤكــد القــانون يف أكثــر مــن فقــرة مــن
ــه؛     ــزام ب ــرورة االلت ــى: ض ــادة عل ] م

لبلــد لــى اعويف ظــل املــتغريات الــيت مــرت  [، 
ــ  ــذا ال بــ ــوزارة، وهلــ ــة  والــ ــن معاجلــ ــك اتد مــ ــواننيلــ  لقــ

وزارة صــــيلي لــــالتفواللــــوائح؛ لتطــــوير املنظــــور العــــام و
 الرتبية والتعليم.

  عـــدم مشـــول القـــانون ملرتكـــزات اهلويـــة اإلميانيـــة اليمانيـــة
ــون،     ــه، والكـ ــؤمن خبالقـ ــات املـ ــي، وعالقـ ــدها القرآنـ ببعـ
ــى     ــائمني علــ ــدعو القــ ــا يــ ــذا مــ ــنفس، وهــ ــع والــ واجملتمــ
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ــا  ــة إلعـ ــات التعليميـ ــة  املؤسسـ ــا الرامسـ ــر يف وثائقهـ دة النظـ
 وتوجهاتها.

    يمــا يتعلــق  خاصــة فن، وغيــاب األبعــاد اإلميانيــة يف القــانو
ــة،  ــؤولية، والواليـــ ــة، واملســـ ــا  بالعبوديـــ ــة أبعـــ  دومعرفـــ
هلل كتــــاب ابملــــي الصــــراع مــــع األعــــداء، واالرتبــــاط الع

 وأعالم اهلدى.

 ــيم حبا ــة والتعلــ ــانون وزارة الرتبيــ ــة إقــ ــام ىل وضــــعجــ ه أمــ
الصــادرة [ ]

ــنة ــاد ا 2019)  س ــم أبع ــمينه أه ــة يفم(، وتض ــان لرؤي بني اجل
ــانون   ــجم الق ــوي واإلداري؛ لينس ــع  الرتب ــاتمم ــك  تطلب تل

 الرؤية، وإمكانية حتققها.

 حا لتنفيذية أصباالئحته ويم علالقانون العام لوزارة الرتبية والت
ليم؛ نظًرا ي للتعرجعم لية كإطارغري صاحلني يف الظروف احلا

ظرة حنو ق بالنتعلي للتغيريات الكربى يف الواقع، وفيما
مل اليوم، يف عا حبةصاالتعليم، وهيكليته، واملتغريات امل

يف بعديها:  رتبويةال اتوالتقدم املعريف والعلمي، والتجديد
إعدادهما  قد مت حتهئالنظري، والعملي حيث إن القانون وال

م، وظروف تلك 1990ة االنتقالية بعد الوحدة يف املرحل
 املضامني يفكاالت إش ىلإاملرحلة هلا ركائز أيديولوجية أدت 

 الرتبوية والتعليمية.

  مت صياغة الفلسفة الرتبوية واألهداف العامة باالعتماد على
القوانني واللوائح السائدة يف الدول العربية بصورة عامة )منذ 
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املاضي(، مما جيعل إعادة النظر فيها  فرتة الستينات من القرن
 ضرورة ملحة اليوم. 

  يف مضامينه  ا عاًماوًنانقيعد قانون وزارة الرتبية والتعليم
 دوره،صند ع اهليكلية املنبثقة عن رؤية الوزارة

وقد طرأت على ، 

ملختلفة نبها اجواوا الوزارة متغريات جذرية يف أجبدياته
 تعليم عاٍل، ىل:إم ومرتكزاتها؛ فانقسمت مؤسسات التعلي
اجة ملحة ارة حبلوزا وتعليم فينٍّ، وتعليم مهين، فأصبحت
 داخل يفغريات ملتا لقانون للتعليم العام فقط، وحتى إن

 . ي...إخلظيمتنالوزارة من حيث اهليكلة واإلطار ال

  ليم مع ة والتعبيلرتاضعف ارتباط األهداف العامة لوزارة
 يدعو إلعادة ي، مماانولثاألهداف العامة للتعليم األساسي وا

( من 21، 18، 3د )واالنظر يف اجلزئيات املطروحة يف امل
 ألهدافت اقاالقانون؛ ألنها وضعت منفصلة عن سيا

مع بطة جترتامة التعليمية، مما يدعو إىل وضع مصفوف
ها املنبثقة عن ألهدافم اث السياسات العامة مع األهداف العامة

 ووصواًل إىل األهداف السلوكية.

  األهداف اإلسرتاتيجية اليت خرجت بها الرؤية الوطنية لبناء
الدولة مل تكن شاملة يف ذاتها؛ ألنها مل تتضمن أبعاد 
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التعليم، ومصادره، وآليات متويله، خاصة يف ظل العدوان 
عريضة واحلصار، فلم تتضمن الرؤية الوطنية سوى خطوط 

وعامة، ومل تتضح مؤشرات حتقق تلك األهداف مما جيعلها 
عائمة، وهذا ما يدعو جهة القرار يف الوزارة إىل استيعاب 
أبعاد الرؤية الوطنية يف قانون وزارة الرتبية والتعليم، ومبا 

 حيقق التكامل واالستيعاب للمتغريات.

  حات ة الطموزارلوامل تواكب الوثائق الرامسة لقرارات
از نية، واالعتزاليما نيةالكربى للعودة إىل هوية الشعب اإلميا

ة النظر يف ي إعادرورلضابتلك اهلوية اجلامعة، مما جيعل من 
حات الطمو مع مةتلك الفلسفة واألهداف جلعلها متوائ

  حتقيقها.بلد إىلال عىالكربى والتطلعات املنشودة اليت يس

 ( لسنة 28عدم ارتباط الالئحة التنظيمية )م بهيكلة 1993
الوزارة اليوم، مما حيتم على املعنيني القيام بوضع هيكل 
تنظيمي للوزارة حسب التوجهات التطويرية للوزارة، 
والتغيريات املوجودة يف السلم اإلداري هلا يف الوضع احلالي، 
فبعض اإلدارات ال وجود هلا يف اهليكل التنظيمي، وإذا 

ض اإلدارات كانت وجدت فال وجود هلا يف الالئحة، وبع
منقسمة مما أحدث تضارًبا يف املهام واالختصاصات، ومن 
أمثلة ذلك: قطاع تعليم الفتاة حيث إن ظروف إنشائه كانت 
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طاع يف حقبة ضبابية، ويالحظ أنه يتداخل كثرًيا مع ق

) التعليم؛ ألنه كان جزًءا منه
.) 

 نت تداخاًل نها تضمأل ك؛تعد الالئحة التنظيمية جمرد استهال
 يف املهام واالختصاصات؛ 

  ا لتغري يها؛ إمفظر لناوجود بعض القوانني اليت جيب إعادة
ل آخر، مما جع إداري ديلبد املهمة يف اإلدارة املعنية، أو وجو

 داري واضًحا،التصادم اإل

 لقطاعات ة لكل ازارلوغياب السياسات املرتبطة بأولويات ا
أهيل، ج، التناهملاالفرعية فيها بصفة عامة، ومن ذلك: 

 ت....إخل.ختبارااالوم التدريب، اإلدارة املدرسية، التقوي

ومما سبق جيب أن حنث أصحاب القرار بضرورة تبين رؤية وطنية 
تضمن: وضع غايات تعليمية واضحة، و واضحة ومقننة للتعليم، حبيث ت

منبثقة من ثوابت اجملتمع املسلم وهويته اإلميانية، قابلة للتنفيذ وفق مسارات 
(، ثم أهداف تعليمية GOALSتربوية واضحة، ثم أهداف إسرتاتيجية )

(OBJECTIVES لكل منها، وهذا كله حيتم ضرورة وضع قانون )
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ربز لوياته، ومرتكزاته،  حبيث تجديد للتعليم العام، ويشمل: أسسه، وأو
، وتضمينها يف أهداف/ غايات تربوية وتعليمية اهلوية اجلامعة ألبناء شعبنا

بصورة واضحة ومتدرجة وقابلة للقياس، وعلى إثر ذلك ضرورة أن تتم 
مراجعة الوثائق السابقة اليت تتضمن املسارات واالجتاهات العامة لوزارة 

ية اليمنية؛ ألن أي احنراف يف األهداف العامة الرتبية والتعليم يف اجلمهور
 ، ومن َثمَّ إىل األهداف السلوكية... وهكذا.التعليميةينتقل أثره إىل األهداف 

ودة تغريات املوجفق املورة وزاكما جيب أن يتم وضع الئحة تنظيمية لل
اتها، ادم بني جزئي التصها الينأو املرغوب وجودها، وتبنى على التظافر ب

خلطوط رة بعد وضع اكل إداقة بتعلإثر ذلك تعدل الوثائق واللوائح املوعلى 
ى اجمللس ساراتها، وعلليم ومالتعو العريضة هلا يف الوثائق الرامسة للرتبية

تى ن أي إدارة حمتصدر  ثيقةول الوطين للتعليم ) وفق القانون( مراجعة ك
اري يف لسلم اإلدع املرأسي ، وارىيتسنى له الربط األفقي مع اإلدارات األخ

 .وزارة الرتبية والتعليم
لسياسة للعامة اات لغايأن تتضمن ا  -يف ضوء ما تقدم –نرى كما 

عناها الشامل عبودية هلل مببدأ المية: تالتعليمية يف اليمن وفلسفتها املبادئ اآل
املؤمنني وهلل ورسوله  لوالية، وايةوالواسع، والتحرك بالقرآن يف مسارات عمل

احدة، األمة الو راطوالعمل يف إ االمتدادي، والتقيد باملسؤولية،مبعناها 
جهته، راع وسبل موالك الصعة ذبيومعرفة أبعاد الصراع مع أعداء األمة، وط

يمية، نظومة التعليف امل يذهانفتوردم الفجوة بني األهداف العامة وآليات 
 ختصاص.اال ويذويكون ذلك من خالل املراجعة الواعية من 
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 تاب التعليمي ) املنهج الدراسي(الك

عرف قوم على ما ييلثالث امل لعاإن النمط التعليمي السائد يف مناطق ا
ع من كرة هذا النوفيث إن حري؛ يبـ )التعليم البنكي( حسب تعبري باولو فري

 ن للمعلوماتدع خمّزمستوو، التعليم تتجسد يف أن املتعلم جمرد ذاكرة
ن مختبار( يطلب م )االللزواو وقت احلاجة أواملعارف اليت يتلقاها، ويف 

لتذكري إىل إعادة ا لضرورةي باتضاملتعلم اسرتجاع تلك املعلومات، وهذا يق
 باملفهوم احلقيقي للمنهج التعليمي.

يقصد باملنهج التعليمي: جمموعة اخلربات التعليمية والتعلمية اليت  
ومات أو ن خالل املعلمستها ممارو تتاح للمتعلم فرصة املرور بها، وتوظيفها

جتاهات، و القيم واالملية أالع اتاملواد الدراسية أو املهارات أو التطبيق
و أل غرفة الصف مة داخملقدا وكذلك طرائق التفكري وغريها من النشاطات

لسلوك مل، وتعديل ااملتكامل وشاخارجها؛ ملساعدة املتعلمني على النمو ال
سهم نافعني ألنف فراًداأنهم م ؛ لتجعليف ضوء األهداف الرتبوية املرسومة

 (.17-16، 2002وجمتمعهم )سعيد، عبد اخلالق، 
وميكن إيضاح تعريف املنهج التعليمي من خالل كونه مقرًرا دراسيًّا،  

دى لريضة وحمددة ايات عيق غحقأو خربة تربوية، أو هدًفا تعليميًّا؛ لي
   (.   39، 1994املؤسسات التعليمية )فالوقي، 

لكتاب املدرسي هو أحد الركائز املهمة يف منظور املنهج؛ ألنه فا 
األساس لتحقيق أهدافه، ومع تعدد األنشطة الرتبوية والتعليمية، والتقدم 
الكبري يف تكنولوجيا التعليم واالتصال، وظهور الكثري من املعارف، إال أن 

ينبغي أن  الكتاب ال يزال حيتل كثرًيا من األهمية، وخاصة يف بلداننا، حيث
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يكون الكتاب املدرسي وثيق الصلة حبياة املتعلم، ومتطلبات منوه، وحاجات 
اجملتمع والبيئة، وميثل القيم واالجتاهات اليت جتسد اجملتمع وطبيعته )مرعي، 

 (.304-303، 2003احليلة، 
ويعد الكتاب املدرسي: وثيقة تربوية وتعليمية، يتم إعدادها بطريقة  

احلقائق م واملبادئ وملفاهير: اطاإة؛ لرتمجة األهداف يف علمية وعملية منظم
ه ، وهو يف ذاتملوجهةاليب ساوالنظريات...إخل، ومن خالل األنشطة واأل

يكون بلغة ودروس، ية ويمترمجة إجرائية منظمة على صورة وحدات تعل
 ربته، وطبيعةخمستوى لم وتعميسرة ومبسطة ومفهومة تتناسب وخصائص امل

 لتعليمية والتعلمية.تلك اخلربة ا
 واليت منها: ولذلك؛ جيب مراعاة وظائف الكتاب املدرسي،  

 حتقيق أهداف الصف الدراسي املعد له. -

 رسومة.األهداف امل حتقيق على ملتقديم احملتوى التعليمي بصورة مناسبة يع -

 ا.توظيفهى، وتوتنمية املهارات املتعددة واملصاحبة للمح -

تنظيم ري السليم، والتفك على عدهالذاتي، و يسايدفع باملتعلم حنو التعلم  -
 (.6، 2013يف، للتأل رجعيملاالتعليم املتدرج....إخل ) وثيقة اإلطار 

جياد تعليم له إل -تعليميال نسقوتعد مناهج التعليم اليت نزود بها ال
ؤدي وظائفه ي" حيث درسيسمى " الكتاب املخري مثال مل -معنى ووظيفة

 املرجتاة.
ضرورة إعمال العقل  -ومن خالل ما سبق -ي اإلشارة إليه ومما ينبغ 

يف الربط بني التقنية من حيث حسن العمل بها وسوء استخدامها، فتصبح 
مقولة: إىل أين حنن ذاهبون؟!! ملحة وضرورية للبحث عن إجابة للتساؤل، 
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ويف  ويتمثل ذلك يف انتقاء املعرفة اإلنسانية )اخلربة التعليمية التعلمية( يف كمها
نوعها، ويف ضوء فلسفة واضحة تستطيع أن تبين تلك اخلربة ) عبد احلليم، 

2004 ،192.) 
إن املنهج التعليمي يف أبسط صورة ] واقع احلال[ يربز يف جوهر الكتاب  

تطلبات العصر مج إىل تلبية ع حيتالواقاا املدرسي ختطيًطا وتنفيًذا وتقومًيا، وهذ
 اة فيما يسمىو احليأاقع لومشاريع يف امن حيث تضمني الكتاب املدرسي 

 بـ)توظيف اخلربة وممارستها(.
 الكتاب املدرسي يف اليمن وتطوره:

جته ره جند أنه ان وتطوليم ايفعند النظر يف تأليف الكتاب التعليمي 
قبل  -فة، فكانت وية كااللغوة قدمًيا إىل كتب الرتاث يف العلوم الشرعي

أو  ن كان قادًراتعلم إامل خمطوطات( خيطهادرس الكتب الرتاثية )ت -م1962
 ملعارف) ا لرتبية والتعليما( اجتهت وزارة 1962ينسخها ناسخ، ثم بعد )

 عليم، و قامتطط للتضع خو آنذاك( يف توسيع األفق التعليمي من خالل
ية ) شكاًل العرب لدولاض الوزارة إثر ذلك باالعتماد على مناهج بع

ة ملواد العلمياوبعض  بية(عرهورية مصر الومضموًنا( وباألخص منهج )مج
ان ن املاضي، وكن القرات مينمن دول أخرى، واستمر ذلك حتى مطلع السبع

رة ) بالده!!( معرفته حبضا كثر منيل ألناهلذا أثر يف معرفة املتعلم حبضارة بالد 
 (.41، 2004)األغربي،

يمية ومنها فقد كانت املؤسسات التعل -سابًقا–أما يف الشطر اجلنوبي  
ا( إعداًدا وقراطية سابًقالدمي انياملاملناهج ختضع لإلشراف املباشر من قبل )أ

 وتقومًيا ومساًرا وجتربة. 
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وقد اقتصرت املناهج التعليمية على استهالك جتارب اآلخرين،  
ا( ملدرسي حمليًّالكتاب اننة ميوبدأت خطوات التجريب للتأليف حتت مسمى )

لدول اعلى معونات  طباعتهويفه ألني، وقد اعتمد يف تخلرباء حمليني وخارجي
ري لك بدأ التفكذم بعد ثضي، ااألخرى حتى منتصف السبعينات من القرن امل

الرتبية غرافيا، وجلاالتاريخ ، و يف إجياد مناهج مينية خالصة، ومنها كتب:
 م تواىلثرب ومينيني، رباء على خعد الوطنية للمرحلة االبتدائية، وكانت تعتم

نة متت االستعا ا، حيثلعليال التأليف للكتب الدراسية األخرى، وللمراح
 ج.اخلار ع يفطبخبرباء مصريني أو سوريني، وكانت الكتب ت

 -( حدث توحيد للمناهج من خالل املواءمة )حذف1990و بعد ) 
 يف من املواد ي لكثريلطباع، ومتت إعادة الصف اتعديل طفيف( -استبدال

ت رج؛ وقد أفادواخلا داخلال طباعة الكتاب املدرسي يفالداخل، وتوزعت 
هرام مطابع األ ينبتآنذاك( إىل  -العالقات بني دول )جملس التعاون العربي

 كانتلكتب التعليمية، وا( طباعة بعض 1991الدولي يف القاهرة عام )
ثالث نقد( للصف الغة واللبالا بعض كتب املرحلة الثانوية مصرية ككتاب:)

عمل بكتب لذي استمر الانوي االث لثو)الفيزيقا( للصف الثاني والثا الثانوي،
 (.1994تى عام )ح -مثاًل –الفيزيقا 
ويف الفرتة االنتقالية لدولة الوحدة ظهرت موجهات للتطوير جاءت  

جوميتان/تايالند، والقاهرة( تبنت  -من التزام اليمن بنتائج مؤمتر )نريوبي
مية بصيغة )التعليم األساسي( كمدخل إلصالح اليمن مبوجبها السياسة التعلي

النظام التعليمي، حيث إن هناك برامج عدة دخلت إىل اليمن، ومنها: برنامج 
التعليم للجميع، وبرنامج التعليم الكوني، ومنظمات شاركت يف املنظومة 
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التعليمية ال سيما: اليونسكو، واملشروع األملاني، وبرنامج اإلمناء الرتبوي، 
 اإلميدست، ومشروع اليونسيف للطفولة ... إخل.ومشروع 

وقد عقدت اتفاقيات تعاون بني اليمن واملاحنني، ومن أبرزها تبين  
طوير مناهج احللقة م( لت1994-92مشروع اإلميدست ورشة تدريبية )

ني، ردنيأقدم املشروع خرباء (، حيث است3-1األوىل من التعليم األساسي )
صف ب القراءة لل)ككتا ساسيألا من التعليم وأعدوا كتًبا للحلقة األوىل

 دوليوىل مشروع اإلمناء التم(، ثم 1995األول األساسي ومت تعميمه عام 
( من مرحلة 6-4تطوير احللقة الثانية ) EDCالتابع لوكالة التنمية األمريكية 

-97ة )روع يف الفرتن املشد زممتالتعليم األساسي، وعلى املنوال ذاته، وا
 (.8، 2012املسوري، م(. )1999
( بدأت وثائق التطوير للمناهج التعليمية يف 1999يف أوائل عام ) 

ء ( بانتها2005) تى عامححنة اإطار التنسيق بني الوزارة، واملنظمات امل
 (:2012، املسوري، 2005يل عقاملرحلة الثانوية، وقد مت إعداد اآلتي )

 تلفة.أبعادها املخلعام باليم تعوثيقة املنطلقات العامة لتطوير مناهج ال -

 الوثائق املتعلقة باملواد التعليمية. -

 واد العلمية.طة للمألنشا الكتب الدراسية وأدلة املعلمني وبعض كتب -

م(، حيث 2017-2005)نذ ثم بدأت املراجعة يف فرتات متباعدة م
 ها:نددة، ومإن عملية املراجعة مرت مبراحل متع

  ري ذه املرحلة كما يشهومت يف  م:2010مرحلة املراجعة حتى عام
للغوية األخطاء ة ااج، وإزالم(، املراجعة حملتوى املنه2011)اجلباري، 

كتب لبدء بدمج الغة، والصيااط والعلمية، واحلذف للحشو والتكرار، وتبسي
 ذات اجلزأين...إخل.
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  ية ىل عملليم إالرتبية والتع ت وزارةسارع م:2014مرحلة املراجعة حتى
ر خمرجات احلوا)وصيات تمن  ردواملسح واملراجعة للكتب الدراسية حسب ما 

م يف ضوء النقاط العشرين 2014( لسنة 45الوطين( بالقرار الوزاري )
 لفرتة بنيا يفوبدأ العمل  ة،واإلحدى عشرة ذات الصلة بالقضايا الوطني

لكتب الدراسية ام، ومت مسح 2014و م حتى آخر شهر يوني1/3/2014
 لتعديالت بـ:ام[، وتتسم تلك 2014( كتاًبا ]طبعة 170عدد )

 ملسح.اواد اليت مشلها م يف كل امل1994حذف كل ما يتعلق حبرب صيف  -

 حذف كل لفظ فيه تصريح بالرئيس السابق. -

 .وضع إضافات تتعلق باجلنوب عندما ال يذكر -

 جلنوب.ني الشمال واوازن بالت ملة على عدالتعديل يف الصور واألشكال الدا -

 ....إخلهنوتلكاحذف بعض األلفاظ اليت فيها جتريح، مثل:  -

م، ولكن كتاب 2015م عا ثم ظهرت الطبعة اليت متت مراجعتها يف
 م ظهر وفيه إساءة صرحية ملن2015لغيت العربية للصف التاسع الطبعة 

  أييفزء األول، ومل يكن ( من اجلتأمل صفحة )حيتفلون باملولد النبوي؛ 
 . !! طبعة سابقة أو الحقة

  22/6( بتاريخ 293صدر تكليف ) م:2015مرحلة املراجعة/ 
جنة للمواد: ذه اللت هكانوم بتشكيل جلنة للمراجعة والتصويبات، 2015

اعيات، وقد ، االجتمةياللغة العرب ة،القرآن الكريم وعلومه، الرتبية اإلسالمي
 ة:مت يف هذه املرحل

 فة.ستهدملاإدخال تصويبات لغوية وعلمية يف املناهج  -

 مراعاة التنوع الفكري يف اليمن. -
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  هيب.ذاملراجعة للمحتوى فيما يتعلق بالتنوع امل -
( إال تطويرات جزئية ملادتي 2018ومازالت تلك املناهج إىل العام )  

 )الصف األول ألساسييم اعلالعلوم والرياضيات للحلقة األوىل من الت
( للعام 9-1من ) ألساسييم اعلوالثاني(، ثم ظهر مشروع تطوير مناهج الت

والرتبية  ريم،( بظهور مناهج مادتي: القرآن الك2019-2020)
لتطوير اا زالت عجلة ... ومربيةلعااإلسالمية، ثم االجتماعيات، فكتب اللغة 

 مستمرة إىل اآلن.
يف جوانب متعددة،  إنه ما من شك أن اجملهود اإلنساني يكتنفه القصور 

سية ملناهج الدرار يف القصوات وهذا ما جيب أن ننظر إليه، حيث إن مؤشرا
 ا:ج ومنهناهاملواضحة، وسنضع بعض املشكالت اليت تتعلق ب

 .اضحةوة تطوير املناهج مل ترتكز على فلسفة تربوي -

 هو موجود. لة ملاشام يةمل تسبق عملية التطوير دراسات علمية مسح -

 واد لكل صف.داف املع أهم املصفوفات غري منسجمة كليًّا األهداف يف -

ى مستوى ي، وعلعليملتاوجود فجوات يف احملتوى على مستوى الصف   -
 احللقة، ثم على املستوى العام.

 .جملتمعات ااجضعف ارتباط احملتوى حباجات املتعلمني وح -

يات والعلوم جتماعة االاصبعض املعلومات يف بعض الكتب املدرسية وخ -
 قدمية، وحتتاج إىل حتديث وتطوير.

 إهمال احملتوى لبعض مهارات التفكري. -

بية وجود بعض الكتب يف جزأين، وخاصة يف الشهادات العامة  - ]التر

 التاري    خ[ للصف التاسع.  -اللغة العربية -اإلسالمية
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ه تعليمي صاحبتتاب الالك مااخلطة الدراسية جامدة منذ وقت طويل، بين -
 حتوالت متعددة.

حيث ادة زم بامليلت ملير املناهج يتم بني فرتات متباعدة، وتطو -
: أنه نصت على

 

على  ت العدواناونبل إنه يف س تأخر وصول الكتاب التعليمي إىل املتعلم، -
 ورية.مناطق اجلمه  أغلبيفمية وس احلكاليمن تعذر وصول الكتاب إىل املدار

أحياًنا عن  املعلم يبحث ا جيعل، ممميعدم ترافق دليل املعلم مع الكتاب التعلي -
 ملخصات أو كتب بديلة.

رب العلمية التجا كذلكو، غياب الوسائل التعليمية املوجهة للمحتوى -
 للدروس.

مسألة ن ذلك ت، ومشكالملاوقد حاولت الوزارة التغلب على بعض هذه 
ذه ملية الدمج هعيث إن د، حاحودمج الكتاب التعليمي ذي اجلزأين يف جزء 

 مرت بتطورات متعددة، نوجزها فيما يلي:
  ضمن  يط هلاالتخط  متاليتو ،مراجعة أنشطة املنهج والكتاب املدرسي

أندي  خلبري الدوليها ااددعبإ اموقد ق ،املشاريع املمولة من البنك الدولي
 .يم األساسيم بتمويل من مشروع التعل2005مسارت يونيو 

  واليت ،ملدرسيالكتاب ازيع ووت التعليمية، عداد وإنتاج الكتبدراسة إ 
 .ليمالتع رطويت شروعم متويل –أعدها اخلبري التونسي املصمودي 
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 )األملاني  ملشروع اليمينامن ل تمويب الدراسة الثالثة املعدة من قبل ) جيبنج
 .زيع الكتاب املدرسيحول إعداد وإنتاج وتو

ملدرسية لكتب ااعض ب بدمجت مجيع الدراسات املذكورة أعاله أوص
 صفحة. 96ن ع ذات احلجم املتوسط اليت تقل عدد صفحاتها

 م2011 – 2008 رتة منالف لىل ذلك عملت اإلدارة العامة للمناهج خالإ 
م 2009مت يف عام  ن، وقدممك وهين ملا أعلى دمج الكتب الدراسية ذات اجلز

)اللغة  :وادملانوية الثسية ومن كتب املرحلتني األسا اعنواًن (14)دمج 
تب بعض كو ،انويني الثالثاوول للصفني األ( اإلسالمية والرتبية ،العربية

 ت بطباعتها.ووجه (،9-1للمرحلة األساسية ) االجتماعيات

 م وخرج اجملتمعون27/7/2016 مت اجتماع اللجنة العليا للمناهج بتاريخ 
 ربية()اللغة الع تبكمنها ، واجمهدالكتب الدراسية اليت ال ميكن برؤية حول 

 لمرحلةلأين سبة الفصل بني اجلزا ملنانظًر ؛(9-1)احللقة األوىل والثانية 
، رحلة للتلفذه املهيف  ميالتعلي تعرض الكتاب وعدمالنمائية للطفل، 

 .وكذلك كرب حجم للمحتوى التعليمي
 فقد ( 12-10( و)9-7صفوف )لبعة رادراسيتني الثالثة والأما يف احللقتني ال

 .كلفة املاليةوالات ملربراطرح مع  ،ا لكثري من املواد( عنواًن11)مت دمج عدد 
وقد تناولت كثري من الدراسات والبحوث )الفردية اليت يقوم بها طلبة 

ى الدراسات العليا، أو البحوث اليت تقوم بها اهليئات واملؤسسات اليت تعن
بالتعليم( أهم املشكالت اليت تصاحب الكتاب التعليمي يف كل مراحله منذ 
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اإلعداد حتى التوزيع، ومن تلك الدراسات املسحية والتقارير واملستخلصات 
 اآلتي:
   ،ء ( املوسومة بـ: قيم الوال2010تناولت دراسة )املطلس؛ وآخرون

اليت وية اليمنية، ورلجمهلسية راالوطين يف حمتوى كتب ووثائق املناهج الد
وطين ع )الوالء الت موضوناولتث أعدها فريق من اخلرباء واألكادمييني، حي

 ضرورة: إعادةائق بـالوثوب !!(، وقد خرجت تلك الدراسة املسحية للكت
الوطن  ملواطنة، وحباس قيم  غريف النظر يف مصفوفة احملتوى، واحملتوى ذاته

املواطنة  وجه لغرس قيمربوي متامج نق بريف املناهج التعليمية اليمنية، وإطال
راف اهم فيه األطا، وتسصوًصخ( املسؤولة عموًما، وقيم )الوالء الوطين!!

 املعنية مجيعها. 
  ، بع المذة الصف الرات( بعنوان: أداء 2009تقرير )املخاليف

حتليل  TIMSSعلوم ات والياضيلرلباجلمهورية اليمنية يف الدراسة الدولية 
من أهم ربع سنوات، ورابة أقاده عدث عن تفسري النتائج، وقد استمر إيف البح

 ما خرج به )ما خيص املناهج ( اآلتي:
 .لهم التقريرمشم ممن غريهبة تدني مستوى النتائج لتالمذة اليمن مقارن -

 لتعلم.حنو ا طفالألاللمنهاج وظيفة يف حتسني إدراك واجتاهات  -

، TIMSSوى يف اختبار احملت %( من50يغطي منهج العلوم ما نسبته ) -
 الختباري.%( من احملتوى ا40والرياضيات ما نسبته ) 

 ألدنى.ات الذهنية املستويلى اع املنهج اليمين )الرياضيات والعلوم( يركز -

 فهم ما يقرأ.الميذ؛ وال يية التقروئمف أشار التقرير يف حمور )التالميذ( إىل ضع -
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  ،( بعنوان: نتائج التقويم 2018التقرير العام )املسوري وآخرون
( من التعليم األساسي يف 6-4) انيةلثالوطين لتالمذة نهاية احللقة الدراسية ا

ر يو خرج التقر ،ةياللغة العرب -العلوم -برامج التعلم ملواد: الرياضيات
 بالنتائج اآلتية ) ما خيص املناهج(:

 وطين.م الالتقويبولة شماخنفاض مستوى التحصيل عموًما للمواد امل -

اسيات التمكن من أسائية )نقراالواخنفاض مستوى القرائية )قراءة السؤال(،  -
 م الوطين.التقويبولة شماملعرفة ومهاراتها ملا يقرأ( للمواد امل

 مي.وى التعليتحموعزو ذلك لل تدني مستوى اخلربة التعليمية والتعلمية، -

 حد.ء وايف جز زأينجلأوصى التقرير بدمج الكتب الدراسية ذات ا -

ملوجهة حنو سحية ااملة وهذا جزء يسري من الدراسات االستقصائي
رها لبناء ة يف أداء دوتعليميال ناهجبينت ضعف امل -يف اجململ –املناهج واليت 

ة عوامل التنشئقيم، وه للباجيل قوي قادر على مواكبة العصر مع االنت
 الصحيحة، واالعتماد على الذات.

 التعليمي من املنهجبية ناضرورة الع ومما سبق جيب التنبه لآلتي:
خالل  يمي( وذلك من، والقعلميلتحيث:    ) احملتوى اخلرباتي التعليمي/ ا

فة الفجوات ، ومعرلعامام مراجعة الكتب الدراسية لكل مراحل التعلي
إعداد  فق ذلك، فيتمطوير والت اةاملتضمنة فيه، وماذا حنتاج؟ لكي تكون نو

وئها، على ض ناهجمضع واملعامل، ثم يتم مصفوفات للمحتوى واضحة 
 مرتكزة على: 
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 ج ت أساس للمنهمرتكزا بني، تبناء مناهج مينية وفق ثوابت قرآنية
اية ع ضرورة العنامع، ماجل هاالقرآني، والقيادة احلقة، واألمة مبفهوم

 قيني لألمة.ألعداء احلقيع مع الصراا باملسؤولية، واملقدسات وداللتها، وأبعاد
 االستخدام منولتوظيف وا ناءرتكاز على اللغة العربية يف الباال 

 ومكوناتها. خالل املهارات األساسية للغة، ووظائفها،
  ا، ويف ملية؛ علميًّات العاللغاهم أتعليم اللغة اإلجنليزية وغريها من

ي، لغة من حيث هلهمية ق األطاضوء مهاراتها ووظائفها وأداءاتها، ويف ن
 لعملية.الم يف حياته املتع اجهاتالت املعرفية احلية اليت حيوربطها باجملا

  ه، سسه ومرتكزاتاية بألعن، واالتأسيس ملشروع نهضوي لبناء األمة
ليات العلم وفق عمي، ولممن حيث العناصر األساس لبناء املنهج الع
، تاج، والتنبؤاالستنواس، قياألساسية، وهي: املالحظة، والتصنيف، وال

 .ية....إخل،وعمليات العلم التكاملواالتصال.
 عمل، ها يف سوق الفادة منستاال بناء مواد تعليمية متكن املتعلم من

نية، ويف لدينية والوطاوابته ، وثنهمع وعيه باملتغريات، وارتباطه القوي بدي
 يه.ء إلماوعيه احلضاري والتارخيي، معتزًّا باالنت

 املعرفية  لنشاطاتى اعل تشكيل مساحة معرفية وخرباتية قائمة
هر مع غريات والظواد للمتلناقا واخلرباتية، واملمارسة الفاعلة، والتفكري
 .هاالقدرة على: استيعابها، وحتليلها، وتفسر

 م ستطيع املتعليم حبيث لعاايم توظيف البحث العلمي يف مناهج التعل
 اني.يدة، وحترك مت علميوجهامء معرفة األشياء من خالل التتبع هلا يف ضو
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 نويع التعليم ضوء تيفين لتقوضع مناهج تعنى بالتعليم املهين وا 
استثمار ادة منه يف )االستفم، وعلالثانوي، وربطه بالواقع الذي يعيشه املت

 التعليم(.
 ليمانية اإلميانية ا ع هويتهم منسجربط املتعلم باملوروث التارخيي امل

أهم ة، مع وعيه بملعرفية وايقاجلامعة بكل تفاصيلها ومدلوالتها األخال
لى مواجهة عنية، وقدرته القرآ انيةمياألحداث واملتغريات، ويف ضوء ثقافته اإل

 العقائد الباطلة والثقافات املغلوطة.
 ت السياسية ملتغرياارض ل عربط املناهج بالواقع؛ ويكون من خال

 اهها.جتحيح لصواالقتصادية والثقافية، وحتديد املوقف ا
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 االختبارات والتقويم الرتبوي

نفيذه، وهي ليم وتلتعليط إن عملية التقويم توازي عملييت التخط
 عية منظمة جلمإجرائ مليةع عملية من عمليات التعليم والتعلم؛ ألنها

بالعملية  مية تتعلقيق موإصدار أحكا املعلومات والبيانات وحتليلها وتفسريها،
ها؛ ألنه حمور ا أساًسا فيلم ركًنملتعاد الرتبوية والتعليمية وعناصرها كافة، ويع

 كات ومعايريحمد على عتماالالعملية التعليمية كلها؛ وذلك من خالل ا
، عها وتصنيفهاحسب نووا، لًفسومستويات معينة يف ضوء األهداف احملددة 

عملية (؛ لتطوير اللتقويموع انب وتعد عملية التقويم تشخيًصا وعالًجا )حس
-152، 2002الق، د اخلعبوالتعليمية يف سياقات ذلك التقويم )سعيد 

153.) 
وختتلف عملية التقويم وآلية تنفيذها حبسب اهلدف والغاية من ذلك،  

ية تشرتك عملية تعاون م، وهولتعلاولتعليم فالتقويم جزء ال يتجزأ من عملية ا
علم لتعليمي )املالواقع لًصا خيفيها البيئة التعليمية، كما أنه يكون تش
اف، حتقيق األهد ته علىقدر دىوتدريسه، واملتعلم وحتصيله، واحملتوى وم
 .ي(ويكون عالجيًّا؛ إن مت توجيهه هلدف عالج

لتقويم، وهي يف حد ذاتها وتعد االختبارات الوجه التقليدي لعملية ا 
عملية تبني  سب، كما أنهافية فحملعرا نهائية يف حتديد مستوى الفرد من الناحية

ْحِسَن ُأكل ذلك إذا  يقدم، ة مابيمدى فاعلية التدريس واملنهاج، ومدى إجيا
وى حلكم على مستة يف الدولاه توظيف تلك االختبارات، وهي ما تعتمد علي

املتعلم 
. 
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واالختبارات اليت جتريها وزارة الرتبية والتعليم وإدارات املدارس  
ر، وقد أولياء األمووبوية الرت اتمازالت مشكلة يشكو منها املتعلم والقياد

وآخرون، و عالم  112، 2015وجهت هلا انتقادات عدة )ميخائيل،
 ا:ظتهالح(، ومن تلك االنتقادات اليت جيب م187، 2010

رقة اإلجابة وا إىل نقلهو، الرتكيز على حفظ املعلومات واملعارف -
 وكفى.

عملية انب الع جويإهمال األهداف الرتبوية اليت تقيس مج -
 التعليمية.

 مة.والعا رسيةدانتشار ظاهرة الغش يف االختبارات امل -

دة، عادها املتعديف أب يميةتعلتهدم العملية الظهور امللخصات اليت  -
 وترتكز حصًرا على املعارف وحسب.

 ل املواصفات،لى جدوني عداعدم بناء االختبارات يف الواقع املي -
جمرد  -فقط-وليس  ء،وبصورة جلية وواضحة، يف آليات البنا

 طلب روتيين.

للحكم على  بويًّاوتر اعدم وجود حمكات حقيقية ودقيقة علميًّ -
 خر.آ جناح املتعلم، وانتقاله من مستوى إىل

صفة باالختبارات  لغش يفة ااهرونظًرا لألسباب السابقة ومع انتشار ظ
 هذا ما تؤكدهولعام، اليم تععامة، فقد أدى كل ذلك إىل تدني مستوى ال

(؛ ألن ذلك يؤدي 153، 2010الدراسات، وخاصة تلك املسحية )مقبل، 
 ستهدفة.املهارات امل ن يتقنون أد ن صف إىل آخربدوره إىل انتقال املتعلم م
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جود الفجوات و، ومع ليملتعاومع انتشار هذه الظاهرة السلبية على 
يات ملعاجلة سلب ن حلولحث علبااالختبارية فقد جلأت قيادة الوزارة إىل 

اجتهت عام  ي، حيثوضوعملاالختبارات التقليدية بشقيها املقالي وا
آليًّا،  صحيحهاتتم ، ويات متعددة النماذجم( إىل وضع اختبار2020)

لى حسب، وأطلق عحيحة فالص بةوجييب املتعلم من خالل تظليله رقم اإلجا
 اختبارات ريبه يف جت، حيث متهذا النوع من االختبار باسم 

م لعدد 2020 /8 /15ريخ تاجتريبية للشهادتني األساسية والثانوية ب
( طالًبا 264193وعدد ) ية،البة يف الشهادة الثانو( طالًبا وط191413)

يف تقليل  -ول التقريركما يق –ور د وطالبة يف الشهادة األساسية، وقد كان له
 (.3، 2020 رية،بانسبة االختالالت ) خمرجات العملية االخت

-2019عام  الت يفتالالخاكما أشار التقرير باألرقام حول تدني 
 لشكل اآلتي:  م كما يوضحه ا2019-2018م مقارنة بالعام 2020
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تقوميية يف لية اللعمه اويعد الغش من أهم اختالالت اليت تواج
 غش يف عامال حاالت قلة ببساالختبارات الوزارية، وقد أرجع التقرير 

االختبار  م إىل نوعية2019-2018م مقارنة بالعام 2019-2020
          لغش إن وجدتاالت احبات ثاجلديدة، وإضافة خانة يف ورقة اإلجابة إل

 (.8، 2020) خمرجات العملية االختبارية، 
وقد عقدت ورشة بعنوان: ]الورشة التقييمية لالختبارات العامة  

م، وحتديد 2020-2019سي راانوية للعام الدللشهادتني األساسية والث
طلوب ي القصور املونواح بياتسلاإلجيابيات املطلوب دعمها وتعزيزها، وال

بارات لتطوير لالختليات ا عميف معاجلتها وتطويرها، ومبا حيقق استثمارها
م(، 2021 /2 /22 -م2021 /20/2العامة )بنظام األمتتة([ يف الفرتة )

 تي: وقد أكدت الورشة اآل

، ة يف التصحيحالسرع تة(متمن أبرز إجيابيات اختبارات )بنظام األ
عمل لهات املعنية عي اجلىل سإة وحمدودية الغش، وتنويع األسئلة، باإلضاف

 ي(.انووالثالث الث -بنك أسئلة للصفني )التاسع
ِل جهات يًّا من ِقَبا علمييًمتق كما أكدت الورشة ضرورة تقييم التجربة

 لقياس والتقويم.متخصصة يف ا

اهلت خصوصية تة( جتمتاأل وأوضحت الورشة أن االختبارات )بنظام 
إال ما كتابة  تح للمتعلمي ومل ،ةكتابلامهارة  مادة اللغة العربية، فاللغة تتضمن

، وآليات لرتكييبحو النحدد يف التعبري فقط، دون توظيف مهارات ا
جوات ف حدوث ىلإ ؤديي وهذا بدوره، االستخدام لألدوات النحوية

ع، اسيف الصف الت -متاًما–ي تابكما جتاهل مهارة اخلط الكحتصيلية كربى، 
 .وكذلك اإلمالء
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ملسألة[ يف اة ]حل هارمة( كما جتاهلت االختبارات )بنظام األمتت
لث اء للصف الثاالكيميوياء يزالرياضيات للصف التاسع، والرياضيات والف

فل يعها، كما أغواد مجامل هيف هذ الثانوي، وهي من املهارات األساسية
لكيميائية، انها و الصيغ ت ووزعادالملاالختبار )بنظام األمتتة( موضوع كتابة ا

ومهارة  يا والتاريخ،جلغرافايف  يطةومهارة رسم اخلر وإعراب اجلملة متكاملة،
رب ، ورسم التجاالنباتووان يرسم األجهزة احليوية يف جسم اإلنسان واحل

 .ءيااألجهزة يف الكيمياء والفيزالكيميائية و
 سوة وقدوة يفأاذها  اختيفة(  أسهمت االختبارات ) بنظام األمتتلقد 
ام من الصف ا النظس هذارمت املدارس،  حتى صارت بعض التعليم العام

ت فجواظهور ىل يؤدي إس هردوبالسابع وحتى الصف الثاني الثانوي، وهذا 
إىل  تي )باإلضافةىل اآلإنبه ن وههنا، تعليمية وتعلمية ))فجوات معرفية((

 ماسبق(:
لفقرات تتسم ا بعض يفات وهيف أسئلة )االختيار من متعدد( هناك مم 

 . النتباه لذلكتبار االخى ا، وهذا ما ينبغي للقائمني علالسطحيةب

ن فأي ،غريهمن  م أكثرلفهالى الرتكيز ع النماذج االختباريةظهر يف ي 
 !!؟لتقويموا يبليل والرتكاملستويات اليت تتعلق بالتح

رة مراجعة ىل ضروج إتاحت منوذجأاألخطاء اليت تظهر يف أكثر من  
 ألخطاء وتاليفتجنب ال ؛هزيعقبل طباعته وتو االختبار بصورة مركزة

 القصور.

 منها:ة التقويم، وني آليحتس ديوهنا نضع بعض احللول واملعاجلات اليت تؤ
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  ض تشخيصية ت أغرا( ذاداءاألضرورة وضع اختبارات مقننة )حمكية
ن الكفايات تمكن مال توى)لصعوبات التعلم(، وتقوميية )لقياس مس

]لم متعاألساس(، وتنبؤية لألداء املستقبلي لل
لتطوير امليات علك ذفق [، وتدار بطريقة علمية دقيقة، وترا

 للواقع التعليمي ككل.
 ة( سابقة لثانوية وااسيهادتني )األسضرورة وضع اختبارات للش

ها ات اليت يغفلاألداءت وارالـ)اختبارات األمتتة( حبيث تتضمن امله
 االختبار )بطريقة األمتتة(، ومنها: 

 حلفظ الكتابيع(، واسميالتقياس مستوى قراءة املتعلم للقرآن و ) 
 لآليات.

 ة.كتابة وحفظ األحاديث، والنصوص الشعري 

 الرقعة والنسخ. كتابة اخلط بنوعيه  

 اء.زياء والكيمي الفييفئل ساحل مسائل رياضية خبطواتها، وكذلك امل  

 ياء.حألوالرسم يف ا رسم اخلريطة واألجهزة يف اجلغرافيا،  

اري بفرتة ر الوزتباالختكون هذه االختبارات للمهارات قبل ا  
اري )نظام ر الوزتباالخوجيزة، وال حيق للمتعلم الدخول إىل ا

ه ف عليروميكن أن تش ات،بار( إال بعد جناحه يف تلك االختاألمتتة
 ركزية.ىل اجلهات املإج منه ماذبن املناطق واملديريات التعليمية، ويرفع
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 ات، وبات والتحدية الصععرفة ملضرورة التقييم احلقيقي من جهة حمايد
وية ت علمية وتربم حمكاوائبق وطرح السبل الكفيلة لعالجها؛ حتى خنرج

 صود.ا املقورهدؤدي إىل جناح العملية االختبارية؛ لتتؤدي 
 ية ية من حيث آلاليمن وريةمهطرح تصور لوضع السلم التعليمي يف اجل

 -مهارات -يات) كفا له عدتاالختبارات العامة، ومدى قياسها ملا أ
 معايري(.

 لعام بصفة اتعليم ج الريوضع مواصفات دقيقة ومدروسة بعناية خل
، ية والتعلميةلتعليمت ارباتضمن كل تلك املعارف واخلعامة، حبيث ي

 وفق تلك الفين واملهينولعالي م اعليواملهارات مبستوياتها كافة، وبناء الت
عناصر  نصر مني ع أيفاملواصفات، وردم االختالالت املوجودة 

 املنظومة التعليمية.
 املهين  ودوره الفينبلقيام يم لتقوتفعيل دور املركز الوطين للقياس وال

وء التطورات ه يف ضء بتقايف االختبارات والتقويم الرتبوي؛ لالر
 املعاصرة.

 لقياس انية يف جمال امليداية وبواستثمار نتائج الدراسات والبحوث الرت
القطاع التعليمية و مؤسساتلل وعيوالتقويم الرتبوي مبا حيقق التطور الن

اخلاص. 
 

 ل القة يف حتليات العذهات اجلضرورة تفعيل مركز القياس والتقويم و
اء، لتشخيص األد انوية؛الثة ودقيق وحقيقي لنتائج الشهادتني األساسي

ليم ات التعسسؤوتفعيل كل م مي،واخلروج حبلول عملية يف الواقع التعلي
 لالرتقاء بالعملية التعليمية.
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 إعداد املعلم ومتهينه

 و أساس تنفيذية، وهليملتعيعد املعلم حجر الزاوية يف العملية ا
قطة ملعلم يشكل نايث إن حود، نشاحملتوى من خالل السري به حنو اهلدف امل
ظومة ن عمليات امليفحليوي اساس ألافارقة يف إيصال الرسالة التعليمية، وهو 

تعلم( ( مرسل، و)املاملعلم)يم: علالتعليمية؛ فعناصر عملية االتصال يف الت
لم( لتعليم والتعايجيات رتاتإسمستقبل، و)احملتوى التعليمي( رسالة، و )

األفضل  والتحول إىل لتطويرابيل س شفرة؛ فالعناية باملعلم يعد نقطة مهمة يف
تطوير للعملية من ركائز ال متهينهو لمعيف اجملال الرتبوي والتعليمي، فإعداد امل

ن جمال ألصري معلًما؛ ل أن يم قبعلالتعليمية، حيث جيب االهتمام بنوعية امل
 خرى.اجملاالت األ رات يفلتطواة الرتبية جمال متطور بذاته، وملزم مبواكب

إمنا تقاس  عليميةة تمليعويؤكد علماء الرتبية على أن جودة أي 
 -اأواًل وأخرًي-لق به لم يتعاملعفا، الذين يقومون بهبصفات وكفايات املعلمني 

ة، كفايات علمي تلك منا ميمر جناح العملية التعليمية والرتبوية، وبقد
لية بناء ملرجوة من عمهداف ااأل يقومهارات مهنية، وثروة ثقافية يستطيع حتق

لمي ر العهمية  املؤمتذه األكد هأد البشر املتمثلة يف الكوادر املتعلمة، وق
م 2004(يوليو 22-21يخ )ارالسادس عشر املنعقد يف جامعة عني مشس بت

ة، ح هذه األهمي إيضاصب يفتق حتت عنوان " تكوين املعلم"، وُقدمت أورا
هيله، ، وتأمإعداد املعل الل:خن مومدى قدرتها يف جناح العملية التعليمية 

 وتدريبه، ومتويله...إخل.
الة الرتبوية، والركيزة األهم يف جناحها، وحينئٍذ فاملعلم يعد حمور الرس 

فمهما كان الكتاب املدرسي جيد العبارة، رفيع األسلوب، وايف الفكرة، و 
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مهما روعي يف وضعه من القواعد واألسس فإنه لن حيقق اهلدف املنشود إذا مل 
يقم على تدريسه معلم يتمتع بالكفايات الالزمة والقدرة والوعي واإلخالص 

 (. 1985لتميمي وآخرون ، ) اوالتقوى 
وتربز أهمية ودواعي إعداد املعلم داخل مؤسسات اإلعداد وفق دواع  

، 2011 لدول اخلليج، و مكتب الرتبية 1092، 2004تطويرية )احلاج، 
 ( يف اآلتي:47
  ؛ عداد املعلمنيرامج إر بطويتبروز اجتاهات عاملية معاصرة يف جمال

ى املعارف، ركز علا يا مومنهفمنها ما يركز على خصائص املعلم، 
ز على جمملها ترتك عاد يفألبه اومنها ما يركز على نواتج التعلم، وهذ

القائم على  اإلطار)ىل إة( التحول من )اإلطار القائم على املعرف
دة واليات املتحيف ال بيةلرتالنواتج(، وهذا هو التوجه يف كليات ا

 ل العالي( عنالتأهي)ل خال األمريكية، وجاء التوجه الربيطاني من
  لعادي.ي اامعطريق الدراسات العليا، أو املنحى اجل

 عامل  رعة يفتسامات التقدم العلمي والتقين فقد حدثت تطور
ل قادرة على د أجياعداإىل التكنولوجيا، فأصبح العامل يف حاجة إ

ادة عداده لالستفها، وإمن علمالتعامل مع تلك التطورات، ومتكني امل
 .ويةرتبوير العملية التعليمية والمنها يف تط

 يوفره من  ي، وماآللاسب تقدم وسائل املعرفة ويف مقدمتها احلا
واستخدام  عي،تماخدمات اإلنرتنت، ووسائل التواصل االج

 لتعلم. التعليم وا عمليتك يفذل التقنيات الرقمية احلديثة، وتفعيل كل
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  يث إنه صار نفس، حال علموالتطورات املتالحقة يف جمال الرتبية
مية عملية التعلياور الحم من الرتكيز على املتعلم؛ ألنه حمور أساس
ية موجًها للعملويسًرا ة منظروالتعلمية، وأصبح املعلم جتاه هذه ال

در على فهم علم قاد معداإالتعليمية، فعلى املؤسسات التعليمية 
هم يف امل معلتعاية خصائص من يعلمهم، ومراحل منوهم، وكيف

ملتقدمة؛ من لنفس االم عرب نظريات الرتبوية احلديثة، وجتاضوء ال
 نة.أجل تنمية شخصياتهم بصورة صحيحة ومتز

 يمية؛ ؤسسات التعلمع واملتاجمل ضرورة الشراكة والتعاون اإلجيابي بني
 على استيعاب قادرة كوني تلرفع مستوى بيئة التعلم وحتسينها؛ لك
 ورة صحيحة.علم بصملتا يةاملتغريات، وهلا القدرة يف تشكيل شخص

ده واقًعا ئة العربية جن البيه يفدادوعند النظر يف واقع املعلم من حيث إع
)دول  الرتف املاليبذخ ولا وهو ناتج عن -مأساويًّا إال يف القليل النادر

إن إعداد فمي يف اليمن لتعليا ع، وأما الواق-البرتودوالر( فهو غري منظم بدقة
 املعلم يتسم باآلتي:

علم ب/ امللطالاد ز برامج اإلعداد والتدريب عن تزويعج -
 مبهارات التعلم الذاتي.

 ن االهتمام يفكايف مر القدال حيظى اجلانب العملي التطبيقي بال -
ى اجلوانب يها عليز فكمؤسسات إعداد املعلمني، حيث يتم الرت

 النظرية فقط.



 

 83 

رامج  باملهنية يفافية والثقو ضعف التنسيق بني اجلوانب األكادميية -
 اد.اإلعد مليةعى إعداد املعلمني، مما ينعكس سلًبا عل

صة يف تقويم ة، وخالطلبام استخدام األساليب التقليدية يف تقوي -
 (.96، 2010اجلانب التحصيلي )مقبل، 

ــادي،   ــع )اهل ــد وض ــن ا 1047، 2004وق ــة م ــيات ( جمموع لتوص
 مـا  مأهـ  ومن ء،صنعا جامعة –بية لتطوير برنامج إعداد املعلمني بكليات الرت

 :فيها جاء
ــة التعلــيم حبيــث تكــون جا   ــة االرتقــاء مبهن اجتماعيًّــا  مرموقــةوذب

 وتعزيـز  ملعلـم، اختدم  ديدةقرارات وقوانني ج :واقتصاديًّا من خالل
 نب.وامتعدد اجل ه دعًماودعم اجلانب املالي له،

ث لرتبوية، حبيـ ليات اللك االهتمام بوضع معايري قبول للمتقدمني 
 ت سوق العمل.متطلباة، وي الطاقة االستيعابية، وخطط التنميتراع
يث تتناسـب  وري، حبكل دتطوير املناهج واملساقات الدراسية بش 

قررات منـاهج  مقة مع توافمع متغريات العصر ومتطلبات التنمية، وم
 التعليم العام.

ثيقة عل املناهج وية، وجطبيقدعم برامج إعداد املعلم النظرية والت 
 لة باحلياة.الص
ة وزارة الرتبيمعات وجلاا تطوير العالقة بني كليات الرتبية يف 

والكتب  ،إعداد املعلم والتعليم، يف القضايا احملورية، مثل:
 وث وغريها.  والبح راتتشاالدراسية، والتخصصات املطلوبة، واالس
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عداده؛ ألن علم وإاملم بلقد ظهرت دعوات عاملية كثرية لالهتما
عليم إعداد ئمني على التن القامطلب تتاملوجودة اليوم كثرية جدًّا، و التحديات

وأمناط  رؤى واألفكارهم بالزويدت املعلم إعداًدا أفضل من ذي قبل؛ لكي يتم
سائط وه، ومع ظهور أنشطت  يفغريالسلوك الالزمة للعيش يف جمتمع دائم الت

دور املعلم  ة، ومل يعدبي الرتي يفاملمتعددة، ومعارف متنوعة يفرضها البعد الع
حملتوى ، أو توصيل افرداتهج ومهامقتصًرا على التنفيذ احلريف ألجزاء املن

جهات عاملية هرت تولك ظذء التعليمي إىل املتعلمني وعقوهلم، ويف ضو
 –كية تحدة األمرييات امللوالا عمالقة، تهدف إىل االرتقاء باملعلم؛ ففي

 بعنوان الوطنية للتدريس عن اللجنةم الصادر 1996هر تقرير عام ظ -مثاًل
ملراجعة  مريكا؟" وذلكتقبل أ: مسيس"ما أهم القضايا التعليمية من أجل التدر

، مثل تمام باملعلمو االهة حنريوتدريب وتأهيل املعلم، ثم ظهرت دعوات كث
لم د املععدااريع كبرية إلم، وتأسست إثر ذلك مش2002مؤمتر برمنجهام 

 ومن أبرزها:
  لية وذهنية، شطة عقأن م علىوجعل التعليم مهنة تقو املعلم:متهني

تمًرا، وتدريًبا مس تقدًمامًدا داوتستند إىل جمال معريف متخصص، وتتطلب إع
عة مهنية انتماء جملموضوية و، وعاوتوفر لصاحبها عماًل دائًما ودخاًل ثابًت

لب فيها وتغء إليها، النتمااريد ي تتمتع حبكم ذاتي، وتضع معايري حمددة ملن
احب سم املعلم )صأن يت جيب ااملصلحة العامة على املصلحة الشخصية، ومم

 (:15، 2012عضوية التمهني( باآلتي )الناقة، 
 التمكن من املادة والتخصص. -

 التمكن من طبيعة املادة والتخصص. -

 تعلمه.ليمه وت تعياالتمكن من طبيعة املتعلم، وإسرتاتيج -
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 ة.فبعادها كاالتمكن من مداخل التدريس وأ -
ويشرتط أن تتوافر يف مهنة التعليم منظومة معايري من أبرزها )مكتب  

 (:23، 2010الرتبية لدول اخلليج،
 شتمل تقاعدة علمية ويًّا، عرفا مثقافة عامة ومتخصصة ومهنية تشكل أساًس

 على معلومات نظرية وتطبيقية.
  ع املستحدثات ممعها ومة خلداتكوين مهين حيقق التفاعل املستمر قبل

 والتقنيات اجلديدة ذات العالقة.
 ل والنمو.ة للعمائمة داحرتاف مهين منظم تصبح فيه املهنة حيا 
 اط السلوكيةواألمن قوقاحلأخالقية مهنية؛ وتتضح فيها الواجبات و 

 ك املهنة.ني لتلمارسملألخالقيات املهنة اليت يلتزم بها مجيع ا
 هنةلململن ينتمي  التمتع بقدر من االستقاللية. 
 لشخصي.االكسب ، واللالتوجه حنو اخلدمة، والرتفع عن االستغ 

ويسعى القائمون على متهني املعلم إىل: إعداده يف مؤسسات التعليم   
و تأهيله بل اخلدمة، أداد( قز إعاكاملتخصصة )كليات أكادميية تربوية، أو مر

مواكبة  خلدمة؛ لضماناه عند دريبت تربويًّا بعد اجتيازه التخصص الدقيق، أو
رتاتيجيات ، وطرائق وإسملناهجة )اميالتطوير الذي يطرأ على املنظومات التعلي

ريب يف إلعداد والتدملية امع عتجتالتعليم والتعلم، وآليات التقويم(، وقد 
 (.12، 2012 عملية واحدة هي )تكوين املعلم( )الناقة،

مبحاور نظرية  -ملعلم كما ظهرت اجتاهات عدة يف جمال تدريب ا 
 أبرزها: -نشاطووية يوتطبيقات عملية تؤدي إىل تفاعل املعلم حب

  التدريب القائم على أساس الكفايات؛ حيث يبنى املعلم وفق
مدخل الكفايات، ويتم من خالل ذلك حتديد أهداف أدائية، 
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ثم يتم وضع املهارات يف ضوء تلك األهداف للتوصل إىل 
تقويم املهارات يف ضوء الكفايات  حتقيق الكفايات، ويتم

الظاهرة مبقاييس مرجعية احملك، وتسجيل اإلجنازات يف 
 سجل شامل.

 ب داخل التدري كانمن التدريب القائم على املدرسة، حيث إ
 ني املعلمني،رتكة بمش غةاملدرسة، حيث يتيح التدريب إجياد ل

ملواد عداد ام إيتوومالحظة بعضهم عند ممارسة املهنة، 
ة كن االستفادني، وميعلمملعليمية وختطيطها وتقوميها بني االت

تبادهلا بني وليمية لتعاد من الوسائط الرقمية يف تسجيل املوا
، 2010، ليجخلامعلمي املدرسة )مكتب الرتبية لدول 

183-185.) 

 :نح املعلم ، واآللية متاعتمادة وآلي إن تراخيص املهنة هلا تراخيص املهنة
ملعلم )طالب ة عن اشاملوة عتماد يف ضوء حمددات دقيقاحلصول على اال

 رنامج تعليميبية أو علم فةصالرتخيص(، وتتضمن االعتماد وآليته؛ وهو 
ؤسسات املنح مة لدى عتمدملامقابل الوفاء مبعايري اجلودة املوضوعية 

 والرتاخيص.
وينظر إىل االعتماد على أنه: عملية مستمرة؛ للتَّعرف على مدى 

عايري واملؤشرات، وحتديد نقاط القوة والضعف، والعمل على حتسني حتقق امل
األداء يف جماالت املؤسسة التعليمية املختلفة، ويتم ذلك من خالل الشواهد 
واألدلة املتمثلة يف قواعد البيانات واملعلومات املتاحة والوثائق )احلسيين، 
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شهادة ملن (،  ويقصد بـ ) ترخيص مزاولة املهنة(: ترخيص ب250، 2012
يرغب بها يف مقابل الوفاء باحلد األدنى من معايري الكفاءة املوضوعية، ويتم 
من خالل هيئة متنح املعلم شهادة ضابطة لتلك املعايري ) مكتب الرتبية لدول 

 (.117-116، 2010اخلليج، 
ق املهنة، اآلتي: أخال متهينهم وعلومما ينبغي لنا أن ننظر إىل إعداد امل

خالل   احلسبان منيفوضعه  يتم اابعة، وطرائق التقييم، وهذا مموآلية املت
يف  –، ولنا اهفوكيفية توظي برامج الدعم بالتوعية بأخالقيات املعلم،

من  رج عنه، وفيهخن المنهج قرآني  -اجلمهورية اليمنية والعامل اإلسالمي
قابة اهلل الل شعوره برخ، ومن اهللبط املوجهات اليت جتعل املعلم دائم االرتبا

يم األفضل، لى تقدععمل ملناطة على عاتقه؛ فياوباملسؤولية -عز وجل –
 ملسؤولية.، وشعوًرا با اهللة إىلربقويستفيد من غريه يف تقديم أحسن األعمال 

 

 برزها:رية، أكث ياتولكننا يف اجلمهورية اليمنية نواجه حتد

 ( حبربه 2015)ن منذ ليمالى العدوان على اليمن: لقد أدى العدوان ع
اصة، ملعلم بصفة خية، واعليملتوحصاره إىل ظهور مشاكل تتعلق بالعملية ا

 ومن أهم ما نشري إليه:  
 ملنقطعة ة والتعليم االرتبي يف لنيانقطاع الرواتب؛ فقد بلغ عدد العام

: بعنوان ررسب التقرير احملح%( من العدد الكلي  64رواتبهم ما نسبته )
وان، مارس ه العد وجيفود أربعة أعوام من الصمالتعليم يف اليمن.. 

 (، وهذه كارثة على التعليم!!2019)
غري أنه موظف  -منذ زمن طويل -كما مل ينظر إىل املعلم مبستوياته 

عادي، ليس له من االمتيازات أو من املعنويات شيء ُيذكر، وقد ظهرت 
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بشأن املعلم  حماوالت سابقة لتحسني وضع املعلم حيث وضعت الدولة قانوًنا
م، ثم صدرت 1998( لسنة 37واملهن التعليمية، وكان هذا القانون برقم )

م يف حتديد املهام 1999( لسنة 128الالئحة التنفيذية برقم )
واالختصاصات، ومل تدم الفرحة طوياًل حتى صدر قانون التدوير الوظيفي 

ن م، والذي أدخل مؤسسات التعليم العام ضمن سريا2009( لسنة 31)
( من قرار 10مفعول القانون، وُألزمت وزارة الرتبية والتعليم بتطبيق املادة )

م، وآليات اعتماد سنوات 2012( لسنة 219رئيس جملس الوزراء رقم )
اخلدمة، مما جعل املعلم ال يسارع يف احلصول على مؤهل بل أحجم عنه؛ 

مشتغلني لل-حتى ال تضيع سنوات اخلدمة!!، وإشكاليات التدوير الوظيفي 
حترم املعلم من أي امتيازات كان قد كفلها له قانون  -بالتدريس يف املدارس

(، ثم جاء العدوان على اليمن على الرغم من ثغرات يف ذلك القانوناملعلم ) 
( حرم كثري من 2017فقضى على البقية الباقية من األمل لدى املعلم، ومنذ )

ب واحلصار اجلائر على بلدنا، املعلمني رواتبهم بصورة كاملة؛ بسبب احلر
وأصبح املعلم شغله الشاغل البحث عن مصدر قوت له وألوالده، وهذه 

 كارثة حمققة تدمر التعليم وتنهيه. 
 وة التدريسيةيف القو(، دنالنقص احلاد يف املعلمني )وخاصة يف امل 

 ( نزح كثري من املعلمني من2015للمدارس، ومنذ العدوان على اليمن )
مع  إىل التخندق علمنين املمدد قريبة من نقاط االشتباك، كما فر عمناطق 

 ا... مما جعل، وهكذملالان األعداء؛ بسبب بعد أيديولوجي أو البحث ع
ن مل تتوجه اتلة إق تيعاني مشكال -ففي ظل احلرب واحلصار –التعليم 

ما  تحقيق؛ ومتابعته لاية بهالعنو الدولة حبلول جذرية، أبرزها: دعم املعلم
 ينشده الوطن احلبيب من أهداف وتطلعات.
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 ة يطية أو داعممج تنشربالره تواضع مستوى األداء لدى املعلم الفتقا
رتفاع ادها، أو وجإما لتعذر و م،للتطوير املعريف واخلرباتي جلودة التعلي

 كلفتها.
  ،ن خالل ملتعليم تكون الة يف ساءاملفعدم تطبيق مبدأ املساءلة يف التعليم

مسة ملسرية ق مصفوفات رافية وفلشفاا ملمارسات اإلدارية والفنية القائمة علىا
بناء الدولة، لؤية الوطنية ية للراتيجرتالعملية التعليمية؛ لتحقيق األهداف اإلس

رفية آلياته بكل حناجح وم الليوكذلك مبدأ احلوكمة، وتفعيل مسارات التع
 واقتدار للوصول إىل التميز.

 اخل دوك املعلمني ية لسلنونلقابط املهنية واألخالقية واضبابية الضوا
ته، مما ة القانون ذاضبابي إىل لكذاملدرسة، وقد يرجع بعض الرتبويني أسباب 

، ومن لى املتعلمنيبها ع يؤثرو، جيعل مثرة ذلك مؤثرة على املعلم يف نفسه
 مع. جملتا أبرز تلك الضوابط: تعزيز مكانة املعلم يف

 ل خرية، ويف ظوات األلسن اارس األهلية بصورة مذهلة يفانتشار املد
الرمسية،  د يف املدارسي اجليعليملتالعدوان على اليمن؛ لعدم توافر املناخ ا

مما أعطى  ارس األهلية، املدال يفإ حيث ال تتوافر الكتب واملعلم بصورة عامة
البتزاز ا إىلوأدى ذلك  لرمسي،اليم تعللتعليم األهلي مكانة وحيًزا َزاَحَم ال

 علمنيم والتعاقد مع سية،رامن بعض تلك املدارس، من حيث: الرسوم الد
ة علم، وحمدوديعف امل، وضميحديثي التخرج، أو حمدودية املؤهل التعلي

راء أللوان، أو شدمية ا، وعلةاألثر، وتصوير الكتب املدرسية بصورة هزي
ن ينظر ت اليت جيب أملشكالخر اآ كتب تعليمية من املناطق احملتلة.....إىل

 القائمون على التعليم جتاهها.
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  لتدريسية ث الكفايات امن حي بيةلرتاقصور يف برامج إعداد املعلم يف كليات
الي من حيث يم العلتعلا يفوالتخصصية الالزمة، وعدم اتساق الربامج 

 ت اليمنية.جلامعاايف  نياملساقات التدريسية لكليات إعداد املعلم
 مليداني ا( مع الواقع لرتبيةاات كلي)ابط بني املؤسسات األكادميية ضعف الرت

قطاع تواجه ال يتلوالتحديات ا )مدارس التعليم العام(؛ ملعرفة احلاجات،
تعليمي، عم املسار الدية يف جريبلتاالتعليمي، وحماولة االستفادة من البحوث 

 ة.واخلروج بتوصيات ختدم املنظومة التعليمي
إىل ضعف  -حتًما–يؤدي  هذاة ودريب والتأهيل أثناء اخلدمضعف نظام الت

من  برامج مموله عمل يفيل يأهاملخرجات بصفة عامة، فقطاع التدريب والت
إال يف  –ي نظام التعليمات التغريملة املنظمات، ولكنها غري شاملة، وال مستوعب

 شامل للتدريبعام و درييباجة إىل إعداد نظام تفالوزارة حب -القليل
ة(، أو كليات الرتبي)دميية ألكاات والتأهيل، ووفق مسارات تتكفل بها الكليا

 معاهد إعداد وتدريب املعلمني.
  يات، والعلومالرياض)اد ملوانقص يف أعداد املعلمني، وخاصة يف بعض ،

االستفادة منه ودية التعليم ل حمدوجيع اواللغة العربية(، ويف املناطق النائية مم
ادميية ملخرجات األكربط ا م يفرهعي من املعنيني القيام بدوحمدودة، ويستد
 بالواقع امليداني.

  هناك معلمون ليس لديهم ختصصات )ثانوية وما دونها( وخاصة يف بعض
املناطق الريفية،  أو التعاقد يف السنوات األخرية مع معلمني دون الرتكيز على 

د الفراغ؛ لتغطية العجز مؤهالتهم، إما للبحث عن املبالغ الزهيدة، أو لس
التدريسي يف املدارس، ومل يتم تدريبهم يف برامج ودورات تربوية ختصصية، 
وضعف متابعتهم علميًّا وتربويًّا، وهذا يشكل خطورة يف الواقع إذا مل تتم 
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معاجلته من خالل برامج منتظمة ومعدة سلًفا لتأهيل املعلمني يف امليدان، 
طالع على أهم التطورات يف جمال الرتبية وعلم وإتاحة الفرصة أمامهم يف اال

النفس، وإسرتاتيجيات التعليم والتعلم، وكذلك إسرتاتيجيات التقويم، 
 والدفع بصورة منتظمة إىل التأهيل األكادميي أثناء اخلدمة.

 احتقان  ا يسبب حالةياف، ممألروا وجود خلل يف توزيع املعلمني بني املدن
وى بعد حصر الق لتوزيعات اليا يدعو إىل وضع آيف الوسط التعليمي، وهذ

الل استيعاب خلك من يز ذعزالعاملة يف امليدان، ومتابعتها بدقة، وت
 .التخصصات املطلوبة ويف املناطق احملتاجة

 ة ومنها لية التعليميق للعمألف اللعدوان أكثر من ست سنوات، وال حلول يف
كما  حقيقية هلا، عاجلاتضع موم املعلم، حيث إن مشكلة راتب املعلم مل يت

ا  ضوء ذلك مبيفالعمل ووف، صفمل يتم وضع آلية حقيقية لتدريب معلمي ال
 يكفل تعزيز التعليم وتطويره.

املنهاج  ساس يف تنفيذأألنه  لم؛ملعوعليه؛ فمن املهم أن يتم االعتناء با
والبحث عن  عيشي،ه املضعو) املعلن واخلفي(، وذلك من خالل: حتسني 

 . تمعجملام له، وحسن اختياره؛ ألنه القدوة يف داع
، ن خالل أنظمةمأهيله وت يبهكما يتم االعتناء بإعداد املعلم وتدر

 ومنها: 
ة؛ ويتم من ملختلفيم اعل)"التكامل املعريف " بني مؤسسات الت -

ام ) "النظ(، أورتبويةد الواكادميي مع املخالل دراسة التخصص األ
ة رتبوية يف فرتواد الامل سلتخصص ثم يدرالتتابعي"؛ وفيه دراسة ا

 حمددة( وهذا يف بعض البلدان.
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تظهر بصورة  منائيةية وبعالتدريب والتأهيل من خالل برامج تتا -
 ليمي كافة.والتع بويلرتمنسقة، وتشمل املعلمني يف امليدان ا

اضرات روس وحمدالل خن متعزيز األبعاد اإلميانية والقيمية،  -
 ةوتقوي املنع تها،وية لروح األمة وهتوعوية، جامعة ومعزز

اعي، منبثقة ل اجلمالعموة الداخلية لألمة، وتنمي روح املسؤولي
 ىل.عامن االستشعار احلقيقي لرقابة اهلل ت

ة يل األكادمييالتأه قاتمسا ومن الضرورة مبكان أن يعاد النظر يف 
، لةبصورة شام لتعليموى استللجامعات مبا يضمن االستفادة منها على م

، لبديلا مثل: املعلم علم،ملوضرورة معاجلة االختالالت اليت مصدرها ا
خل، وضرورة دارية، ....إال اإلألعما الكفايات العلمية املتدنية، االنهماك يف

حملافظة افظات أو بني احملا ستوىم مراعاة وضع آلية التنقل بني املدارس على
 ذاتها، بطرق منظمة وتوزيع عادل.
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 دارة املدرسيةاإل

 يف والعمليات هود واألنشطةاجل تعرف اإلدارة املدرسية بأنها: "تلك
 قومي اليت ورقابة وتوجيه، عة،ومتاب وتنظيم، ختطيط، البيئة التعليمية من

 ةمساعد بغرض وإداريني(؛ ،)مدرسني معه العاملني مدير املدرسة مع بها
 واألخالقية احي: العقليةالنو من املتعلم يف إعداده وبنائه بناء شاماًل

 مع يتكيف بنجاح أن تطيعيس واجلسمية؛ حبيث والوجدانية واالجتماعية

 جمتمعه وأمته") تقدم يف ويساهم احمليطة، بيئته على وحيافظ اجملتمع،
 (.8، 2007العجمي،

 سياسة بتنفيذ تقوم كونها نم انطالًقا املدرسية اإلدارة أهمية وتنبع

 اجلهة تعد املدرسية فاإلدارة م،والتعلي الرتبية رةاليت تضعها وزا التعليم

 العاملني جهود ومتابعة توجيهب تقوم حيث العملية الرتبوية؛ يف التنفيذية

والتعليم. ] الرتبية زارةو رمستها األهداف اليت لتحقق املدرسة؛ داخل
.] 

لإلدارة املدرسية جند أنها تؤدي دوًرا مهمًّا  ومن خالل املفهوم الشامل
 داخل املدرسة مدير يف التأثري على التعليم العام بصفة عامة، حيث يشكل

 الوظائف التام على اإلشراف حيث: من الوظيفي، اهلرم قمة مدرسته

 العمل ، ويعمل على متابعة سري واملهنية مجيعها واملالية والفنية اإلدارية

 السليم واملدروس، التخطيط وفق احلسن التوجيه ويوجهه املدرسة، داخل

 النواحي على اإلشراف عن مدرسته يف املسؤول املدرسة ويعد مدير

 وكيل واملسؤوليات املهام يف مدير املدرسة ويلي واالجتماعية،  ، اإلدارية

 املسؤوليات حيث: للمدير من مماثل دور له املدرسة فوكيل ، املدرسة
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 مدير مسؤوليات هي- تقريًبا–ومسؤولياته ، بها يقوم أن جيب اليت واملهام

املمكنة. ] الصالحية أعطي املدرسة إذا 
.]  

أبرز مظاهر  د، ومنحلاا  إن وضع اإلدارة يف اليمن يعاني الضعف
ة ، وقلة اخلربارسملدايري دملذلك الضعف والتدني: ضعف التأهيل العلمي 

بيئة املدرسة وال قة بنيلعالا الكافية يف جمال اإلدارة املدرسية، وضعف
دها عن رية، مما يبعاإلدا موراألبالتعليمية، وانشغال معظم مديري املدارس 

املتعلم  تباطها حبياةمدى ارج، واهاألمور الفنية من حيث: معرفة حمتوى املن
( يرى أن 99، 2010بل، قاحثني )مومستواه العلمي، وجند أن بعض الب

  تأت بسبب الفقرمل  -حسبمن فوليس الي –أزمة التعليم يف الوطن العربي 
ملستوى التعليم، على دارة اإزمة أن أو نقص املوارد، وإمنا تنبع يف أساسها م
، 2000ثني ) جوهر،الباح  منثريكاملركزي واملستويات احمللية، ولقد حاول 

، 2010ل،،و مقب72، 2005، وحممد،  57، 2004و األغربي، 
ارة إلداليت تواجه ا( تلخيص أهم التحديات 62، 2013، السبيل، 99

ميع تها، وخرج اجلختصاصاا واتهاملدرسية، يف مستوياتها وأبعادها، ومهما
 وثهم:حبءت به ا جام بنتائج تتعلق باإلدارة من حيث هي، وأبرز

دارس، يري املدوم يماإلعداد املهين ملديري إدارات التعل -1
ري(، اإلدا أهيللتفبعضهم غري مؤهل أصاًل )نقصد بذلك ا

 وبعضهم لديه مؤهل آخر....إخل.

 لدى اإلدارة وافرهاب تجي قصور البنية التحتية واإلمكانات اليت -2
 لطرفية.ويات املستاو أاملدرسية، إما على املستوى املركزي 
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عد هناك ل مل تطوي مدضعف التدريب ملديري املدارس: فمنذ أ -3
لوزارة وضعت ا  إن  إىلشريبرامج تدريب ملديري املدارس، وهنا ن

 لقدراتاناء لدليل التدرييب لبم بعنوان )ا2010دلياًل تدريبيًّا عام 
زأيه، وكان جبريات( ملديا يفاإلدارية إلدارات الرتبية والتعليم 

ن انية للتعاوة األملؤسسامل–بتمويل ودعم )برنامج حتسني التعليم 
ى ورات تدريبية عل(، ومت عقد دGTZ-GEIPدولي )ال

ه منذ ذلك لعمل بج وااممستوى بعض احملافظات، ثم توقف الربن
 يبها.ة وتدرداريإلااحلني، ومل حيدث أي جتديد للمسارات 

التوجيه سية، فملدرا ضعف التوجيه الفين واإلداري لإلدارة -4
 دة.وحمدو زئيةج الرتبوي ال يتعرض لإلدارة إال بصورة

ة( بالقرار ملدرسيائحة الضعف اجلانب القانوني، فمنذ صدور )ال -5
 ال وفقة إك الالئحم مل حيدث أي تفعيل لتل1997( لسنة 950)

( 34املادة )لعمل بدم اع املتعارف عليه، ومن أبرز االختالالت
ال يل للمدرسة إو الوكأدير ملمن تلك الالئحة فيما يتعلق برتشيح ا

إىل  -ملاضيايف  – نت أسباب ذلكيف حدود ضيقة جدًّا، وكا
إخل( مما لية...و قبأة تدخل جهات خارجية عن املدرسة )سياسي

 ر. عينت املديهة اليتاجل لكيؤدي إىل تبعية اإلدارة املدرسية لت

ملدرسة أو اوكيل  ة منسيهضم حقوق العاملني يف اإلدارة املدر -6
 دونية.بال ورمساعديه، مما يؤدي إىل التذمر والشع
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اري ر الوزلقراابح دور جملس اآلباء واألمهات، وأصغياب  -7
اء الس اآلبم بشأن اعتماد الئحة جم2009( لسنة 262)

ملها برنامج ليت يشاارس دواألمهات ال معنى له، إال أن بعض امل
يف بعض  (GPE)(، ثم GIZالتطوير املدرسي املمول من )

ئحة ا بالالقة هل عالال احملافظات تضع أطًرا ولوائح تفصيلية
 التنظيمية جملالس اآلباء واألمهات.

، ارة املدرسية اإلديفعلة فاضعف وعي اجملتمع بأهمية املشاركة ال -8
 ون منفصاًل. كاد يكيتمع واالرتباط بني اإلدارة املدرسية واجمل

 وميكن إضافة اآلتي:

م، ومن ذلك انقطاع 2017انقطاع رواتب موظفي الدولة منذ  -
 مما أدى يني،وإدار رسنيدمن م درسةرواتب القوى العاملة يف امل

 حيث، إلداريهم املالبحث عن مصادر عمل جبانب ع بهم إىل
 .العملي همئأدا عفىل ضإ وأدىشكل عبًئا حاًدا عليهم، إن هذا ي

لتعليم، ومن لتحتية ة النيتدمري العدوان السعودي األمريكي للب -
عليم، تى للتا شرًقطذلك املدارس، مما جعل الناس يسلكون 

ملكان اينعدم ة، فيقكالتعليم حتت األشجار، أو يف بيوت ض
 . ملدرسةادير مي اإلداري، أو يصبح مبعثًرا بني مساعد

إن العملية التعليمية متر مبنعطفات كثرية يف اجلانب اإلداري، ومن 
ذلك: ضعف اإلدارة التعليمية على املستوى املركزي أو املستويات الطرفية، 

عليمية والرتبوية ال خيضع للمعايري العلمية، بل جند أن فاختيار القيادات الت
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للرتبية بصلة، وهذا  -بعضهم–بعضهم يتم تعيينه لسبب سياسي، وال ميت 
يؤثر سلًبا على العملية التعليمة، وجيعل الكفايات الرتبوية والقامات التعليمية 

 ني.املشهود بنزاهتها يف خرب كان، وحيد النظرة جتاه الرتبويني املتمرس
 مستوياتها يفليمية لتعة اومن الضروري على القائمني على العملي

التنفيذ، وطيط، خمن حيث: الت مية،ليالعليا أن ميعنوا النظر يف اإلدارة التع
ية التعليمية، تعددة للعملعاد املاألببم والتنظيم، والقيادة، والرقابة، واالهتما

ل مكاتب اإلداري داخ  العمليفمة عاوتفعيل دور الرقابة الذاتية والرقابة ال
 الرتبية أو املدارس.

 اآلتي: -ملعطيات حول املدرسةيف ضوء تلك ا-ونرى  
 سة واألعمال ر املدردية ملضرورة التوازن بني األعمال اإلداري

بصورة  ستوى املدرسةعلى م يميةعلالفنية، ويتم االهتمام بسري العملية الت
 تلفة.ملدرسية املخنشطة ااأل ىشراف علمنتظمة، وتفعيل دور املدير يف اإل

 عيل جمالس ا، وتفهلعي تمااالرتباط بني املدرسة واحمليط االج
 األمهات(. آلباء/لس اجماملدرسة املرتبطة باجملتمع احمللي مثل )

 مية؛ عملية التعلي يف اللسريى امنع التدخالت السلبية اليت تؤثر عل
 درسة جليًّا.املناطة بامل ملهماتافيذ نتيف  ألنها تؤدي إىل إرباكها، ويكون اخللل

 مثل: أمني  الريف، اطقمن النقص يف العمالة املساعدة يف أغلب
، كما يتسبب نفيذ املهماتتقص يف الن ىلاملكتبة، أمني املعمل...إخل، مما يؤدي إ

اص مهمني يف لى أشخات عهميف تكليف أشخاص غري مؤهلة، أو زيادة امل
 .عمالألعزائمهم؛ لكثرة تلك ا أعمال أخرى، فتضعف

  لتعليمية العملية ب اوانجرفد اإلدارة املدرسية بدليل يتضمن
 رسومة.األداءات امل حقق منالت تممجيعها، وآليات تقومييه يف كل مرحلة؛ لي
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 ا، هلانات املهمة يم البيتنظلة؛ إدخال احلاسوب إىل اإلدارة املدرسي
للجهات  علوماتها إالمخترج  ى التحملدرسة ويقوم بتسهيل األعمال املتعلقة با

 ذات العالقة فحسب.
 ات دارية يف دورمال اإلألعى اتدريب اإلدارة واهليئة املساعدة عل

 إجيابية على بصورة نعكسيي منتظمة؛ لضمان حتسني األداء اإلداري الذ
 العمل املدرسي.

نها خرى من شأهات أق جبتعلومل نتطرق للبيئة التعليمية؛ ألنها ت
يمية، وهذا نظومة التعلارج املاد خبعتشكيل اجملتمع وفق رؤية إسرتاتيجية، و أ

 جمال آخر.
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 متويل التعليم

 
تاج منا حتنوعيته  وحتسني د،التعليم اجلي على احلصول إن الرغبة يف 

ناخات ماملوارد، ومع وجود  حمدود بلد املالية، ويف ظل املوارد من إىل مزيٍد
يف  اأمًر بفاعلية وإدارتها واردامل تعبئة تبدو مسألة ن وحصار قاتلني،عدوا
ص بالتعليم، وإتاحة فر اصةاخل األهداف والغايات لتحقيق األهمية؛ غاية

 تعليم وتعلم مناسبتني للمتعلم واجملتمع.
ة رورية وملحَّة وعاجلضمعاجلات  إجراء إن احلاجة تبدو مهمة يف

فاق لعنوان )اإلنايكون  ذلك منسن تصريفها، وللنظر يف مالمح املوارد وح
سياسة لالرامسة  ايلواجلهات الع على التعليم( أمام كل مسؤول يف الوزارة،

بة صع خيارات أمام أنفسهم القرارات صانعو ومن هذا اجلانب جيد البلد،
 كون.ت بل ومعقدة يف وضع املعاجلات اليت جيب أن

 ل التعليم يفر متويصادمف تصن مصادر متويل نظام التعليم يف اليمن:
 ،احلاج،94، 2010، والبنك الدولي،73، 2005اليمن إىل )حممد،

2019 ،20-21 :) 
وارد متويل مستقراء ا ندع :ماملصادر التقليدية لتمويل التعليأ. 

سواء أكانت  رئيسة،ر الادمن املص عدًدايبدو أن هناك  ،التعليم
 هي حسب أولويتها: ونقدية وعينية، 

وال العامة اليت ختصصها احلكومة للتعليم من ميزانيتها األم -
، حيث إنها تشكل اجلانب األكرب لتمويل نظم التعليم يف السنوية

اليمن، ولكنها أصبحت شبه منعدمة منذ نقل البنك املركزي إىل 
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عدن من قبل حتالف العدوان، وصار املعلم يستلم جزًءا من راتبه 
 منتظمة. بني فرتات متباعدة، وليس بصورة

أو  لرمسية منها،لية ااحمل اتاملوارد املادية اليت تتحملها السلط -
وارد م دعم يفتمع جملشاركة املصور الأبرز  ، وتظهرالشعبية

ن أبرز وممة، منظ ريغ مت بطريقة منظمة، أمتالتعليم، سواء 
 شييد املبانييم، وتلتعلاي توفري أراضي إلقامة مبان تلك الصور:

بنى املدرسي للم مةلالزافق ، وإجياد املراحمليةجبهود  املدرسية
ث األثابعض  ، أو توفري...(. -اماتمح -صلياتم -)معامل

جيذبهم  كيمني لمعلل والتجهيزات، أو توفري دعم مالي إضايف
، وكذا (لرواتباطاع نقا)يف السنوات األخرية؛ بسبب  للتدريس

يف  )التطوعأجر  س بدونتدريلل كليًّاأو  جزئيًّاتفرغ بعض املعلمني 
  العمل(.

م ؤسسات التعليمصلها حتليت اة التمويل الذاتي: وهي املبالغ املالي -
ثائق اج الوستخرام يف اليمن يف صورة رسوم دراسية، ورسو

 .جدًّا هيدةز الرمسية، وحنو ذلك، وهي مبالغ مالية

دة النظر يف ىل إعاإتاج قليدية )متجددة(، وهي حتمصادر غري ت -ب
اد ، ومنها: إجيإلنفاقر اصادنفاق على التعليم، وتعدد مهيكلية اإل

 جهات متعددة لها منويم متاملدارس النوعية "النموذجية" اليت يت
 .اصة)داخلية أو خارجية(، وهلا ظروفها اخل
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دة رت اجتاهـات عـ  ظهـ  :نلـيم ايف  التعليم نظام املصادر املتجددة لتمويل
 ها اآلتي: ني عليلقائمالتمويل نظام التعليم يف اليمن وحتتاج من 

 مزية، حيث رلغالب  ايفهي و دراسية،الرسوم تنظيم االستفادة من ال
 املؤسسات شغيل يفالت يفتستخدم هذه الرسوم يف تغطية جزء من تكال

 التعليمية.
  التابعة  صة، واملعاهدس اخلاداراملكتنظيم موارد الوزارة من القطاع اخلاص

؛ كتاب املدرسيابع الكمط يةية االستثمارللوزارة، وبعض هيئات الوزار
 ليه.ع لالستفادة منها كموارد للتعليم واإلنفاق

  نظمات ملاحنني واملاا بعض دمهيق ، اليتاخلارجية واملنح املساعداتتنظيم
ر دعم ، وخنص بالذكلتعليميل اومتالدولية، والعمل على االستفادة منها يف 

 املعلم، والكتاب املدرسي. 
عود على تفوائد و ،ةارجيللمساعدات اخل دور مهمهناك  وإذا كان

لك ت نإ :، منهااعيوًبوآخذ م املساعدات هلذهالتعليم واجملتمع، إال أن 
وحتتاج  اجات حقيقية،باحتي اوًمد حمدودة وغري دائمة، وال ترتبط املساعدات

نية صعب على ميزايارية، ات جفقإىل تعبئة موارد إضافية داخلية يف شكل ن
 .(22، 2019، احلاج ) سيةسيا ارتباطها جبوانبفضاًل عن  ،دول حتملهاال

 نشآت العامةلة وامللدوب اومع العدوان واحلصار الذي مس كل جوان
 تعليم.لفة ومنها الاملخت وانبجلاواخلاصة دعت احلاجة إىل إعادة النظر يف 

نظومة م وارده؛ ألنهار يف ملنظادة إن التعليم اليوم حباجة مهمة إىل إعا
 الدولة ناك مؤسسات يفرد، وهملواا تنفيذية شحيحة املوارد إن مل نقل منعدمة

ة ذلك بعني ية رؤينفيذلتاذات موارد ودخل مرتفع، فيجب على اجلهات 
 ـ:ب فالواقع اليوم يتسم اإلنصاف واملسؤولية؛
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ف وشبه شلل يف م أدى إىل ضع2017انقطاع الرواتب منذ  -1
ة يف يئة التعليميم والبملعلاالتعليم و املنظومة التعليمية، وأصاب

 املقتل.

ذ طبعة مية منحلكواس عدم توافر الكتاب املدرسي يف املدار -2
 .د فيهادوه حمم، مما جعل التلقي املعريف شب2016-2017

دى إىل أن أ، مما رعبةم انتشار التعليم األهلي واخلاص بصورة -3
، ووجود سن النامياء ثريكون التعليم منتشًرا بني أوساط األ

ألموال من جلب ا خرياألمدارس غاية يف الرداءة همها األول و
ب بل إن تى كتاال حو الناس، فال مبنى مدرسي، وال جتهيزات

ال تتوافر وديئة، رة رصوبعض املدارس تصور الكتاب التعليمي ب
 معامل أو أي شيء آخر.

من ذلك وديدة، ار جفكضعف آلية املتابعة للمدارس، وتبين أ -4
تة(، حيث األمت نظام)ي ارات بنظام التصحيح اإللكرتوناالختب

 ك.غري ذله، ويسجعل املعلم يعيد النظر يف طرائق تدر

عدم االنتظام يف موارد مطابع الكتاب املدرسي منذ إنشائها إىل  -5
اليوم، فقد أصبحت مؤسسة إيرادية ملدارس التعليم األهلي، 

كتب ومنذ مخس سنوات ومطابع الكتاب املدرسي تطبع ال
للمدارس األهلية فحسب، وهذا مما جيب االنتباه إليه، حيث 
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م يصاحبها تطوير للكتاب التعليمي، الذي ال 2018والفرتة منذ 
 سوى املدارس األهلية. -حتى اآلن  -يستفيد منه 

 -بقيف السا –ليم والتع بيةلرتاولقد كانت املوارد اليت تأتي لوزارة 
 تعتمد بدرجة أساس على:

  ة العامة للدولة.امليزاني 

 .القروض واملساعدات اخلارجية 

 .إسهامات اجملتمع احمللي 

لتعليم ة الرتبية وان وزارة مدولوعند النظر فيما يدخل إىل ميزانية ال
 يه:فا فهو حمدود، بل ال يكاد يذكر، ومن أبرز م

 .موارد مطابع الكتاب املدرسي 

 اليت  ة من املبالغداحملد سبةالنرسوم التسجيل يف املدارس احلكومية، و
 ُتدَفع من املدارس األهلية.

 .رسوم دخول االمتحانات 

  ليم، عتلصندوق دعم ا -يف وقت قريب–ومن أهم ما عملت الدولة
نشاءه جاء إ؛ ألن وقتال فهو أحد الروافد املعول عليها يف هذا
 وية.ن اهلاا ماذهكضرورة ملحة لدفع عجلة التعليم، وإنق

رتكزين يف أهم م دعمللية آبد من إجياد ومع حمدودية كل ذلك فال 
 درسي.امل ابالعملية التعليمية، وهما: املعلم، والكت
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يف متويل  إعادة النظر ية إىلليملتعومن هنا ندعو القائمني على العملية ا
ملوضوع بكل عاَلج ذلك ان مل ُية، إتلالتعليم، وما مير به من أزمة حقيقية وقا

 ، ومن ذلك:حرفية واقتدار
ؤسسات من امل غريهو متويل التعليم على جملس الوزراء عرض -

 اج.داده مبا حيته، وإمويلمت واهليئات الداعمة للتعليم؛ للبحث عن

 صرفه احلقيقيإىل م ليمهتسالنظر يف الوقف املتعلق بالتعليم، و -
ة عنه، جلهة املسؤولفهي ا يم(؛علاملعيّن به وهو )وزارة الرتبية والت

 ن الكريم.وال سيما مدارس القرآ

دة له، من ية رافويلمتت االستثمار للتعليم، والبحث عن جماال -
ربوية أم كانت تأواء سة خالل اخلربات اليت تضطلع بها الوزار

 أكادميية.

، ومنها: لتعليمايف  يةاالستفادة القصوى من املؤسسات اخلدم -
ت بالقرار  أنشئاليت سياملؤسسة العامة ملطابع الكتاب املدر

يات، تقنسائل والم، واإلدارة العامة للو1992 ( لسنة232)
تها حبيث تثماراب اسجلوواملدارس املركزية يف ساحات املدن، 

 تضاف إىل موارد الوزارة.

كاتبها مرة يف لوزالة إضافة مؤسسات استثمارية وحمال جتاري -
 رة.الوزا واردم واهليئات تابعة هلا، وتعد مورًدا من

زارة، فوجود الرتهل والتكدس ترشيد اهليكل التنظيمي يف الو -
 الوظيفي يعيق عملية تنظيم موارد الوزارة، وآليات اإلنفاق.
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 يف وتعزيز دوره ليم،تعاالستفادة احلقيقية من صندوق دعم ال -
ل الغ اليت تعمن املبدر مق خدمة العملية التعليمية، وتوفري أكرب

ية )راتب لتعليمية املعلى سد أهم التحديات اليت تواجه الع
ملدرسي وما بنى اىل املإرسي(، ثم التوجه الكتاب املد -لمعلمل

 حيتاجه.

يف وصول  عليميةالت اتاالستفادة من التعليم الرقمي واملنص -
 ر طريق، وفتحد وأيسل جهأقاملعرفة إىل املتعلمني واستيعابها ب

عليم مة الت خديف جماالت واسعة لتعدد اجلهات اليت تصب
 اإللكرتوني والرقمي.

إلعالنات الل: اخمن  ليمالقناة التعليمية يف دعم التعتفعيل  -
مية لصفوف التعليبوبة لية ميماملمولة، وتوجيه التعليم جبداول تعل

التعليمية  لربامجاثيف تكوواملواد، وتوزيعها توزيًعا عاداًل، 
جند يقدم ) بط ملاضوا ضعللصفوف كافة، وللمواد التعليمية، وو

 وتفعيل آلية (،دًّاجمية دقالقناة  أن بعض الربامج اليت تقدم يف
ن قبل متفسار االسو التواصل مع القناة، ونقرتح: االتصال

 ..إخل.علم.ملاالطالب/ املتعلم للمعلم، وجييب عنه 

ة ارة التعليميي لإلدشبك بطتفعيل مواقع التواصل االجتماعي يف ر -
ادة من االستفوهج، نايف كل مديرية، حبيث يتم استيعاب امل

 وبطريقة منظمة. اجلميع،
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دعم لاردها ن مومء تبين املؤسسات يف بعض املناطق بأجزا -
 ب رؤوسأصحاور التعليم، وكذلك يتم تفعيل دور التجا

ن حبيث جيمع هما كامويل تماألموال يف الدعم، وإفساح اجملال لل
يف خطة وصار، واحل انلدعم العملية التعليمية يف ظل العدو

 طوارئ؛ لتجاوز التحديات.
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 التوصيات

من خالل ودينا، لرت وافبناء على البيانات واملعلومات اليت ت
حبة ن عمليات مصابها م تعلقي استعراضنا للمدخالت العامة للتعليم، وما

لتوصيات ار جمموعة من باألم نينيع)كمية أو نوعية(؛ فإننا نطرح بني يدي امل
بكل  –نطرح  ما حاولنا أندها، كعاأبو اليت متس العملية التعليمية يف جماالتها

ىل رؤية رمته حيتاج إباألمر فمية، ساسية للعملية التعلياألبعاد األ -شفافية
مية مبا عملية التعليالح الت إصياواضحة، وإسرتاتيجية فعالة يف حتديد أولو
وىل أة جادة تبدأ ب إراديتطلو، يتناسب وظروف البلد وباإلمكانات املتاحة

 :خطواتها باآلتي
   ،ال بد من إجراء تغريات جذرية يف جوهر العملية التعليمية ونظامها

جات  إىل املخرة وصواًلليميتعبدًءا من األهداف والغايات، والفلسفة ال
 جملتمع.ة يف اليميتعالتعليمية والتعلمية، وأبعاد العملية ال

   التفهم الواقعي والواضح للتحديات اليت تواجه التعليم والنظام
حماولة وك التحديات، يف تل ملهمام تعليمي يف البلد، وبيان حتديد األهم ثال

عاجلات ملووضع أبرز ا نشودة،امل اتحتديد قوة اخلطورة املعيقة لتحقيق الغاي
وث دراسات والبحعيل الل تفالخاليت تطرح يف النظام التعليمي، وذلك من 

املعاجلات وط التحديات، ة لنقاتتبعملامليدانية، والدراسات املسحية الدقيقة ا
 املطروحة واملمكنة.

   إدراك احلاجة إىل معرفة أهمية حتقق فلسفة التعليم يف ظل
املتغريات، من خالل وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب، ووضع 
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القيادات املميزة يف املواضع اليت متكنها من اإلبداع واالبتكار للحلول، 
 العملية التعليمية.ومواجهة العوائق اليت تعرتض 

   اعتماد العمل املؤسسي املتخصص يف إدارة املنظومة التعليمية
 ير دورية تبنيم تقارمنه دروخططها وآليات تنفيذ تلك اخلطط، حبيث يص

 جيات.سرتاتياال لكالنجاحات واإلخفاقات اليت تصاحب تنفيذ ت
  وإدراك أهمية ذلك -ردم الفجوات اليت تظهر بني حني وآخر- 

ية ملية التعليملى العون عئمبطريقة علمية ومنهجية، وحبيث يتمكن القا
 ته وحينه.ل يصدر يف وقكل خل اجلةمعوختطيًطا وتنفيًذا وتقومًيا يف إدارتها، 

   ضرورة األخذ مببدأ الشفافية واملساءلة الرتبوية واحملاسبة القانونية
مدى الشعور و قيقه،ت حتيالكل خطة تنفيذية؛ ملعرفة جدوى العمل وآل

وتعزيز  والتعليمية، رتبويةة الومباملسؤولية جتاه كل عمل يدار داخل املنظ
 وي لألمة.  ملشروع النهضال إىل لوصول األفكار اليت من شأنها النهضة التعليمية

لتعليمية  بالعملية املهتمنيي اأيد وإننا إذ حناول أن نضع التوصيات بني 
م علينا تنرى أنه يتح ملعلم،، واياب التعليمفيما يتعلق بـ: األهداف، والكت

لنقاش من م، ووضعها  لالتعليوبية رتأن نطرح بعض التوصيات لكل َمْعِنيٍّ بال
 ي:ي، وهي كاآلتاحلال لوضعا قبل املسؤولني على املؤسسة التعليمية يف

 األهداف: ية/ما يتعلق بالغايات الرتبوية والتعليم 

( لسنة 45لعام للرتبية والتعليم رقم )ضرورة مراجعة القانون ا -
(؛ ألنه حدثت تغيريات جذرية كربى يف الوزارة، منها: 1992)

أن القانون عام لـ)وزارة الرتبية والتعليم، والتعليم الفين 
والتدريب املهين، والتعليم العالي(، فنحن حباجة لوضع قانون 

 لوزارة الرتبية والتعليم خاص بها.
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ى تستوعب يمن حت اليفم ئق األساس للتعليضرورة مراجعة الوثا -
 ين.يماألسس واملرتكزات والثوابت للشعب ال

ية، وواقع لتعليمايات غاضرورة ردم الفجوة بني السياسات وال  -
 عليمية كافة.ية التلعملا املمارسة احلالية املتمثلة يف عناصر

ة اليت متثل ميانيز اإلائضرورة تضمني الغايات/ األهداف والرك -
 مي نهضوي.ع تعليشروملع الشعب اليمين وانتماءه، والتطل هوية

ام يف اليمن يم العلتعلل إعادة النظر يف مفهوم عملية اإلصالح -
خالل  عزز منة، تملوتطويره، وآلياته املؤسسية برؤية شا

 مسارات عمل.

د عحبيث إنها ت ليمية،التعو وضع آليات تنفيذية للغايات الرتبوية -
جية يف سرتاتيإاية غ ة وتنفيذية لكلمن خالل مراجعات دوري

( السياسات الرتبوية ) حقانظر ملالواقع التعليمي والرتبوي. ] 
 [.والتعليمية...مشروع مقرتح

اليت جيب  لتعليمفة الساالرتكاز على خطة طوارئ منبثقة من ف -
عملياته وخالته  مديفم مراجعتها، والسري بها إلنقاذ التعلي

 وخمرجاته.

  املناهج:ما يتعلق ب 

اليمين  جملتمعاابت ثووضرورة معاجلة الكتاب التعليمي ألسس  -
 املسلم، ووفق مسارات علمية متطورة.
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اإلميانية  رتكزاتامل ابضرورة وجود مناهج تتسم بتشرب واستيع -
ز وفق رؤية ترب(، وعاوأبعاد الصر -األمة –القيادة  –يف    ) املنهج 

 هويتها.ألمة ووح ار زآفاًقا واضحة ملشروع نهضوي، مع تعزي

رة نية؛ فضرواميإووفق بصرية  مواكبة املناهج للمتغريات املعرفية، -
التاريخ، )منها: وري، فكإعادة النظر يف الكتب ذات الطابع ال
، قته بالقدوةي، وعالميانإلاوالسرية( مبا يرتبط مبقومات التحرك 

 وليس جمرد سرد تارخيي لألحداث.

م ميكن املتعل ات مباياضيربيعية والضرورة تقديم كتب العلوم الط -
يف  مة، وتوظيفهااء األلبن ميبأخذ مسارات العلوم حنو التقدم العل

 الواقع العملي، ويف احلياة. 

اب املهارات  اكتسدة يفومعاجلة كثافة املنهج وفق متطلبات اجل -
 معنى هلا. فاء الل جولووالقدرات والزمن املتاح، وعدم طرح ح

التنفيذ  ةيلآوأثرها على  ة لتنفيذ املنهاج،قصر الفرتة الزمني -
 ر يف العمليةكل مساليقة دقواالستيعاب، وهذا يتطلب املراجعة ال

 لتعليم.ل يلوالزمن الفع التعليمية ومن ذلك: اجلدول املدرسي،

ري غط اجلغرافية اخلرائفـ) ة؛التجديد للخربات التعليمية والتعلمي -
 .ملناهج(...إخله يف الجود و حمدثة، علم )تكنولوجيا املعلومات( ال

الرتبوية  جتاهاتاال فقوالعمل على تطوير املناهج التعليمية  -
 متعلم.ة للئياملعاصرة، ومبا يناسب اخلصائص النما
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، ومبا يليب نواعهاأسب حب إجياد مناهج لذوي االحتياجات اخلاصة -
 طموحات الواقع التعليمي واحلاجات.

ن حتت يث تكو؛ حبةليمياإلشراف الدقيق على املناهج التع -
دارة عامة ليس كإويم، علإشراف هيئة تابعة للمجلس األعلى للت

 تتبع قطاًعا من قطاعات الوزارة.

بية : الرتذلك منضرورة إضافة مناهج ذات طابع ختصصي و -
وغريها  ،ةيمهارات حيات التكنولوجية، أو تكنولوجيا معلومات،

 .اقعلوامن املواد اليت حيتاجها املتعلم يف 

حيث  احلديثة، من لتعليمري اايجتديد املناهج العلمية مبا يواكب مع -
يبدع فيها  نافسيةرة تصوالعرض وآليات التنفيذ، وطرح مناذج ب

 كثري من الناس.

ليمية، ت التعنصااملوتبين فكرة التعليم والتعلم الرقمي،  -
 عليم وتوجيههء بالترتقاالواملعامل االفرتاضية، للمساعدة يف ا

 ه الصحيح.التوجي

  :يف جمال املعلم 

م، فيتم يش كريعبات طلضرورة االعتناء باملعلم يف حتقيق مت -
 لمية وخرباتهته العتوياسمبحتسني مرتبه، وآلية تنظيم االرتقاء 

 الرتبوية.
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احلساب( من راءة والق ) تفعيل دور املسجد يف إعانة املعلم يف -
 واإلرشاد. افألوقم واليخالل الربط بني وزارة الرتبية والتع

لة الشهادات من مح خاصةو، اإلعداد املهين للمعلم أثناء اخلدمة -
 ة.بصورة منتظم رتقاءن االم الدنيا، وفق آلية واضحة متكن املعلم

 مدارس ستوىمى سد العجز الكمي والنوعي للمعلمني عل -
يت تستضيف ارس الاملدو، اجلمهورية، من خالل املدارس اجملمعة

 ومدروسة. منظمة بطرقوية معلمي احملافظة أو املديرالنخبة من 

حتمل  وره يف، وديةتأهيل وبناء املعلم وفق ضوابط إميان -
امة من صورة عبهلل اى املسؤولية، ولديه القدرة على نشر هد

ني فرتة ورات بدالل خن مخالل العمل ومتثل القدوة، ويتم ذلك 
 ية.هلة اإلرقابالوأخرى، مرتكزة من الشعور اإلمياني ب

ليم ووزارة والتع بيةلرتاالتنسيق الدقيق واملدروس بني وزارة  -
، هيل للمعلمنيوالتأ عدادإلالتعليم العالي فيما يتعلق بكليات ا

احلاجة يف بل ذلك كربط و، َوَتَتبُُّع مساقات الكليات وموادها
 الواقع التعليمي.

 :فيما يتعلق بالبيئة التعليمية 

ة آنية املسجديت القرلقااحلبل: العناية تفعيل دور املسجد من خال -
راءة قلوالعناية با ه،حلفظ القرآن الكريم، وجتويده وترتيل

 واحلساب.
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راجعة عنى مبث ُييتفعيل جملس الوزارة بصورة حقيقية، حب -
 ة به.ملتعلقاد اوالسياسات التعليمية كافة، وتفعيل امل

 ها.ف مصاريففها صروتفعيل دور األوقاف اخلاصة بالتعليم  -

قر بالقرار م )املتقويالوضرورة العمل على تفعيل مركز القياس  -
ووضع  يم،ية التقيم(، وحتديد مهامه يف آل2010( لسنة 191)

ة له ية، ووضع آليلتعليمالية عماملقرتحات املعينة على االرتقاء بال
 ها.تائجنل يف متابعة العملية التعليمية من خال

هات ذات ( باجلاراتبالختوضع آلية تربط )اإلدارة العامة ل -
مركز  -يموقالقياس والت -التوجيه -العالقة )املناهج

طنية، وبطرق قويم ولة تسئأالبحوث....إخل( لكي يتم إنشاء بنوك 
 مقننة، ومبواصفات علمية وعاملية.

 ملهارات؛ حتىتقان ال وإصيالعناية باالختبارات اليت تقيس التح -
 ه.ضع لو يكون االختبار مقياًسا حقيقيًّا ملا

ت ء به مبواصفاالعتنا، واويوضع آلية حمددة ملركز اإلحصاء الرتب -
تكون وابية، ر صوكثدقيقة وعالية اجلودة؛ ليكون احلكم أ

 معلوماته متجددة.

قق األهداف ليت حت، وابةتفعيل دور التقنيات الرتبوية املناس -
 علم.لمتية اجلاذبة للتعليمئة ابياملرجوة منها، وحماولة تفعيل دور ال
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ن عرفة والتمكسيخ امل تريف تفعيل دور األنشطة الصفية والالصفية -
 ا.ليًّمن املهارات، وبناء الفرد بناء تكام

عل ن خالل التفامتمع واجمل يةزيادة االرتباط بني املؤسسة التعليم -
 لقرار.عة انااإلجيابي للمتغريات، واملشاركة يف ص

املتعلم يف  شاركةمة، وليالتوظيف الشامل ملصادر التعلم احمل  -
 اإلعداد والتنفيذ.

 ويتم ذلك من تعليم،بال اءتفعيل دور اإلدارة النشطة يف االرتق -
  يف اإلدارةلعاملنيس واارخالل الدورات التعزيزية ملديري املد

ول ع احللن وضمم املدرسية، وحتسني أوضاعهم مبا ميكنه
 اإلبداعية لإلدارة احلديثة.

لتدرج إىل اة، ثم افظحم ة( ضمن كلوضع مشروع )املدرسة املتميز -
ليمي خبطط والتع بويلرتاكل مديرية، حبيث تسهم يف رفد احلقل 

 إبداعية وحلول واقعية.

ؤتي التعليم تعليمي حتى يوي واللرتبا وضع مبدأ الشفافية واملساءلة يف امليدان
 اهلا كافة.ا وأشكصورهبة مثاره املرجوة، وجتنب احملسوبية والوساط

 
 
 
 
 



 

 115 

 
 املراجع

د جل غا النانو )من أ(. تكنولوجي2010األسكندراني، حممد شريف ) 1
 آلداب )سلسلةلوم واالعو أفضل(، الكويت: اجمللس الوطين للثقافة

 (.374عامل املعرفة(، عدد )
 يمنية.ة اليف اجلمهوري (. نظام التعليم1993األغربي، بدر سعيد ) 2

 صنعاء: دار اقرأ.
من، الي م وتطويره يف(. إصالح التعلي2004در سعيد )األغربي، ب 3

 ، صنعاء: دار الشوكاني.1ط
ضع ول .. تقرير حو(. اجلمهورية اليمنية2010البنك الدولي ) 4

نك الدولي ني الببكة رتالتعليم: التحديات والفرص، مطبوعات مش
 لإلنشاء والتعمري واجلمهورية اليمنية.

م عليألساسي والتة التعليم ا(. مسري2009احلاج، أمحد علي ) 5
يمن: مؤسسة التطوير، ال وآفاق اهنلرالثانوي يف البالد العربية.. الواقع ا

 السعيد للعلوم والثقافة.
 ا.تطبيًقا وجتديدها فكًرو(. فلسفة الرتبية 2017احلاج، أمحد علي ) 6

م تعليعداد معلم الإ(. تطوير برنامج 2004احلاج، حممد سعيد ) 7
كوين تلسادس عشر " العلمي ر اؤمتبكليات الرتبية يف اليمن. املاألساسي 

 (. 3املعلم"، جامعة عني مشس، جملد )
: لقاهرة، الكنز املكنون(. التعليم ذلك ا1999دمير، جاك وآخرون ) 8

 منظمة اليونسكو.
 رسية اإلدارة املديف(. اإلبداع 2013السبيل، مضاوي علي حممد ) 9

 واإلشراف ، الرياض.



  

 

 116 

(. 2002نيس )أاش شرسعيد، أبو طالب حممد، و عبد اخلالق، ر 10
ريوت: وتقوميها، ب دريسهاتيا وجعلم الرتبية التطبيقي: املناهج وتكنول

 دار النهضة العربية.
اوي ي، فرمماوفروالسيد، ماجدة مصطفى وخضر، صالح الدين  11

(. 2011سني )ل حادحممد وأمني، مانريفا رشدي وأبو زيد، ع
ر لقاهرة: الداابوية. لرتام اهج ومهارات التدريس. سلسلة العلواملن

 العربية للنشر والتوزيع.
رئيسة  قًعا وحتدياتة.. واوريس يفالسيد، حممود )د.ت(. النظام التعليمي  12

 (. 4(، اجلزء )86لد )، جمشقوارتقاء. جملة جممع اللغة العربية بدم
اهج ملن اإلسالمية حمور ثقافة(. ال2004عبد احلليم، أمحد املهدي ) 13

هرة: مكتبة . القا1، طميالتعليم.. رؤية التعليم من منظور إسال
 الشروق الدولية.  

، 1ط ات الرتبوية،(. موسوعة املصطلح2011علي، حممد السيد ) 14
 عمان: دار املسرية.

، 1(. القاموس احمليط. ط2003الفريوزآبادي، جمد الدين الشريازي ) 15
 امل الفكر.بريوت: ع

يف  ليمنم التعليم يف ا(. تطوير نظا2016قحوان، حممد قاسم علي ) 16
د (، جمل2عدد ) ة املستدامة.التنمية ويئضوء اخلربة اليابانية. جملة أحباث الب

(1.) 
، طبيقالنظرية والت . املناهج بني(2013اللقاني، أمحد حسني ) 17

 القاهرة: عامل الكتب.
(. معجم املصطلحات 1996ني واجلمل، علي )اللقاني، أمحد حس 18

 ب.كتالرتبوية املعرَّفة. القاهرة: عامل ال



 

 117 

ية اليمن دولةوطنية لبناء ال(. الرؤية ال2019اجمللس السياسي األعلى ) 19
 احلديثة. اليمن.

 ودة الشاملة يفإدارة اجل(. 2005حممد، أشرف السعيد أمحد ) 20
ري منشورة، غكتورة ة دل، رسااملؤسسات التعليمية: رؤية إسالمية

 رتبية.ال ولجامعة املنصورة: كلية الرتبية، قسم أص
رابع ال تالمذة الصف (. تقرير عن: أداء2009املخاليف، توفيق ) 21

.. TIMSSالعلوم واضيات لريلة باجلمهورية اليمنية يف الدراسة الدولي
 حتليل يف البحث عن تفسري النتائج.

(. املناهج الرتبوية 2002) احليلة، حممد حممودمرعي، توفيق أمحد و 22
(، 3ط ) ياتها.عملو، احلديثة.. مفاهيمها، وعناصرها، وأسسها

 األردن: دار املسرية.
ة نهاي مذةم الوطين لتال(. نتائج التقوي2018املسوري، حممد حسن ) 23

تعلم ج اليم األساسي يف برام( من التعل6-4احللقة الدراسية الثانية )
اء: مركز العام. صنع لتقريراية(.. اللغة العرب –لعلوم ا -) الرياضيات ملواد

 جلودة.وا يمدائرة التقو -البحوث والتطوير الرتبوي
 (. سياسة ونظام التعليم.2006مصطفى، صالح الدين عبد احلميد ) 24

 اشرون.ن-(، الرياض: مكتبة الرشد1ط )

 ناهجالوطين يف املء (. قيم الوال2010املطلس، عبده  وآخرون ) 25
مركز  :جامعة صنعاء ية،سحاملدراسية للجمهورية اليمنية. دراسة م

 التطوير اجلامعي.
طن الو تعليم العام يف(. مشكالت ال2010مقبل، سعيد عبده أمحد ) 26

 : مركز عبادي للنشر.(، اليمن1العربي.. اليمن أمنوذًجا. ط )



  

 

 118 

(. رؤية مستقبلية 2014)وم لعاملنظمة العربية للرتبية والثقافة وال 27
وزراء الرتبية متر التاسع ل. املؤربيلعلالرتقاء بالتعليم األساسي يف الوطن ا

 والتعليم العرب " الوثيقة الرئيسة".
 التقويم النفسي(. القياس و2015ميخائيل، امطانيوس نايف ) 28

 ، دارنعمان، األرد صة،اوالرتبوي لألسوياء وذوي االحتياجات اخل
 .صار العلمي، الطبعة العربية األوىلاإلع

د لتعليم وجودة إعداا(. جودة 2012الناقة، حممود كامل وآخرون ) 29
ضمان ليئة القومية ت، اهلاراصداملعلم، واالعتماد ... اإلجراءات واإل

 لتعليم.اجودة  ساتراجودة التعليم واالعتماد: جملة حبوث ود
 ملدرسية.االئحة (. ال1997وزارة الرتبية والتعليم ) 30

سي ية التعليم األسا(. إسرتاتيج2002وزارة الرتبية والتعليم ) 31
 (. اليمن.2002-2015)
وي ية التعليم الثان(. إسرتاتيج2006وزارة الرتبية والتعليم ) 32

 (. اليمن.2006-2015)
ء آلباالتنظيمية جملالس ا(. الالئحة 2011وزارة الرتبية والتعليم ) 33

 واألمهات.
عام، م الطار مناهج التعلي(. وثيقة: إ2013وزارة الرتبية والتعليم ) 34

طار ، وثيقة: اإلحللقاتوا حلوثيقة: األسس واملنطلقات، وثيقة املرا
ة إلدارة العاماوجيه: التو املنهجي للتأليف. اليمن: قطاع املناهج

 للمناهج.
ثانية ال للحلقة اهج العلوم(. وثيقة من2016وزارة الرتبية والتعليم ) 35

 حلديثة.ا( وفًقا للمعايري الرتبوية 6-4للصفوف )



 

 119 

اليمن:  نية.هاج الرتبية امله(. وثيقة من2017وزارة الرتبية والتعليم ) 36
 اهج.لمنلة قطاع املناهج والتوجيه: اإلدارة العام

ال ألطفلتنظيمي إلحلاق ا(. اإلطار ا2018وزارة الرتبية والتعليم ) 37
 م.عليلتسة بالتعليم، اليمن: قطاع اخارج املدر

تعليم ج الالسرتشادي لربنام(. الدليل ا2018وزارة الرتبية والتعليم ) 38
 .عامة للمناهجارة الإلدا: املسرع. اليمن: قطاع املناهج والتوجيه

من  عوامأ اليمن.. أربعة يف(. التعليم 2019وزارة الرتبية والتعليم ) 39
 الصمود يف وجه العدوان.

عام ة لللعملية االختباري(. خمرجات ا2020وزارة الرتبية والتعليم ) 40
مة مل مقدعقة روم يف ضوء حوسبة االختبارات العامة، 2020

 /2/ 22-20خ بتاري عقدنلورشة ) االختبارات بنظام األمتتة( امل
 م.2021

وع مشرتك . مشربيةدول العر(. التعليم للريادة يف ال2010اليونسكو ) 41
ن ع. دراسات حالة الربيطانيةStratREAL اليونسكو ومؤسسة بني

التقرير مصر( وون، ماعالدول العربية ) األردن، تونس، سلطنة 
 اإلقليمي التوليفي.

قرير هداتنا.  التء بتعوفاليم.. ال(. املساءلة يف جمال التع2017اليونسكو ) 42
 العاملي لرصد التعليم.

 

 

 

 



  

 

 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحق



 

 121 

 

 ( موجهات عامة ملطوري املناهج1لحق )م

 املناهج
 هناك جانبان:

 يفوية اليمنية لى اهلز عنركاجلانب األول: الديين) فقه وإسالمية(
 ،ياغةقدرة على الصعاة المرا معاجلانب الفكري والثقايف )زيدية وشافعية(

ن ون ضمكونلحظ بأن ي لة ،يمجحبيث ال تكون استفزازية، وتكون الصياغة 
 ة شوافع.اللجن

 اجلوانب األخرى: هناك مساران:
                ب.قريى التعديل وتهذيب على املداملسار األول: 
 عيد.تطوير على املدى الباملسار الثاني:  

  ي تكون ع نهضوشروبط مبأنها مل ترت العلميةمشكلة املناهج
 خمرجاته بناءة ومرتبطة بالواقع.

  رؤية  قووف عورمش وفق ستكون -اهلل شاء إن –يف املسار املستقبلي
 يقوم عليها واقع البلد.

 :التاريخ
ة لداخلية لألماملنعة ز الى تعزيع فيه التاريخ مهٌم، يأتي الرتكيز     

تركيا  دور ) ث عنديمن خالل احل ،والشعب يف مواجهة التحديات
 (.يموبريطانيا(بالنسبة للتاريخ املاضي) القد

ة من خماطر واألم بلدله ال الل ما يتعرضوبالنسبة للحاضر من خ    
ني يلي على فلسطإلسرائطر اخلوحتديات خارجية، فيكون هناك تركيز على ا

 واألمة.
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    ياغة.فت الصختلولو ا االستفادة من املضامني القرآنية 
    بار أنه دين ة باعتألمضاري لالرتكيز على اجلانب النهضوي واحل

 ودنيا لألمة.
    البلد مثل ي منهاعانيل اليت ك تركيز على بعض املشاكيكون هنا: 

 اهية.... اخل.وإثارة الكر ناطقيةمأو  يةحماولة تقسيم البلد، وترسيخ عناوين طائف
     لى املستوى لبلد عاها عاني منينركز على الظواهر السلبية اليت

 ،اصلويثة وقوة التت احلدقنيالتااالجتماعي، ويلحظ ضمنها ما قد طرأ بفعل 
 مثل ظاهرة: الطالق واالختالط.... اخل.

      دام ها اهلدوروثقافتهم والرتكيز على خطورة التكفرييني
 والتخرييب.

 يف املقابل نركز على:
 عاون.التب ومفهوم الوحدة والتآخي بني أبناء الشع -1

سرائيلي طر اإلاخل سهااحلديث عن املخاطر املعاصرة، وعلى رأ -2
 األمريكي.

اقعية عن غري و ورةصون ديث عن البلد، كانوا يقدمبالنسبة للح -3
، ثروات... اخل ية والهضونات البلد، إنه بلد فقري، وليس لديه مقوم
 ة.سيئوهذه نظرة يرتتب عليها خماطر كبرية و

إنه ميتلك ولبلد، لية قيقأن نعمل على تقديم الصورة احل :علينا
ن فيه يهيئ أن يكو ميًزاتمًخا ناممقومات عظيمة، مثاًل يف الزراعة، ميتلك 
هو ف ،له الطويل بساح، غيناخمتلف أنواع املزروعات وجبودة عالية جدًّ

 ن.دوغين باملعا ملندب،اب اب ) العربي، األمحر( وعلى :يشرف على حبرين
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وأنها  بأنها نعمة، الناس ذكرند، تغيري النظرة السلبية عن البل املهم:
 تشكل أطماًعا.

ا لنهضوي، مثلمانب ااجل مل يفوما يتعلق بالع مليةالع الروح تعزيز •
 لصني(.ا -يف )اليابان
د ريات قدمية قجود نظلو ا؛جيب حتديثه بالنسبة للعلوم الطبيعية: •

 اتضح بطالنها وجتاوزها الزمن.
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 يةسانم اإلن( املوجهات العامة لتأليف العلو2ملحق )

 ىل:اخلطوة األو

 منه:اهج، وملنبا مراجعة األدب الرتبوي السابق املتعلق -1

 وثيقة اإلطار العام للتعليم. -أ

 وثيقة األسس واملنطلقات. -ب

 ة.ماعوهذه وثائق  قات.وثيقة املراحل واحلل–ج                 
احل/ رووثائق  امل لمادة،لمة لعاامراجعة وثائق املواد وتتضمن الوثيقة  -2

 الصفوف )إن وجدت(.

 طوة الثانية:اخل

ت تضمن من فجواتفة ما معروا، حتليل الكتب التعليمية ومعرفة ما فيه (1
 –ة ) إضاف    ن: تدخل مال ليةموجودة يف احملتوى، حبيث يتم حتديد آ

 ، وحجمتوى املوجودتغيري( للمح -تشذيب –حذف  -تعديل
لرأسي مع ات، واضوعملوالكتاب/ الزمن، التناسب األفقي بني ا

 املواد.

ها ليمية وطباعتحدة تعلو صورلقاءات مع أعضاء الفريق لتنفيذ ت عقد (2
ىل وره يرفعها إلذي بداسق ملناوإقرارها من الفريق كافة، وتسلم إىل 

 ها.يق للعمل وفق الفرإىل رجعاملدير، ويتم إقرارها من املدير ثم ت
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بق ويتم سفق ما ولم ملعإعداد تصور آللية وضع وحدة يف دليل ا (3
فعها لذي بدوره يراملنسق  اإىل رها من الفريق، ثم تسلمطباعتها وإقرا

 .وفقها عمللل إىل املدير إلقرارها، ثم ترجع للفريق

 موتزمن املها لفريق،ء اعضاأتوزيع العمل بعد الوحدة املصممة بني  (4
تيعاب دة واسلوحاوس لكل عضو، حبيث يتم نقاش كل درس من در

تم رفع يلى أن عر، حضمباملالحظات وإقرار كل وحدة من الفريق 
تاج ميم، وإذا احبالتص قومه يالدرس بعد إقراره إىل التصميم، وبدور

داد ا يقومان بإعبدورهم، ولونإىل رسم فريسل بنسخة إىل الرسام وامل
 د كل ذلك إىلدرس بعال عادالرسم وتلوينه يف الوقت احملدد، ثم ي

 الفريق.

وزع )نسخة تثم ة، صورال تتكامل الدروس حتى يكتمل الكتاب بهذه (5
الكتاب، ثم  ئية يفجز كل لكل عضو( حبيث يتاح هلم فرصة ملراجعة

 سقاط.اإل سخةنمناقشة ما طرحه كل عضو واستيعابه يف 

ات ملالحظك اتل تسلم نسخة اإلسقاط إىل املصمم إلدخال (6
 والتعديالت.

بدوره يطلع  م الذيلعار اخترج نسخة بعد املراجعة، وتسلم للمدي (7
تعاد  لإلثراء(، ثملعام )اير ملدازها اإلدارة بتوجيه من عليها، ثم جته

ات يف نسخة ملالحظالك ب تمالحظات اإلثراء للفريق؛ ليتم استيعا
 ت.لتعديالالك ل تإسقاط جديدة، وتعاد إىل املصمم إلدخا
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 ارةاإلد جتهزها مثلعام، اير ملدتسلم نسخة بعد تعديالت اإلثراء إىل ا (8
كيم التح تالحظام تعاد ثم لتحكيم(،)ل العام املدير من بتوجيه

 اطإسق سخةن يف الحظاتامل تلك استيعاب ليتم للفريق؛ وتقريره
 صممملا إىل ثم تعاد به،يعاجديدة، وطرح املربرات ملا مل يتم است

 .التعديالت إلدخال
عام، لم للمدير الة، وتسائيلنهاجتهز نسخة من قبل الفريق يف صورتها   (9

( من سخة )لإلقرارجهيز نبت عاممن املدير ال ثم تقوم اإلدارة بتوجيه
 قبل اللجنة العليا للمناهج.

ل كم تعرض ، ثياترجع النسخة املقرة من اللجنة العل (10
الصياغة( من )فريق  شكليره مالحظاتها على املدير العام الذي بدو

ن موجهات عابه مستياكن الفريق األصلي؛ ليقوم باستيعاب ما مي
 اللجنة العليا.

بنسختيه  لصياغة،ق اريفسخة الكتاب النهائية من قبل جتهز ن (11
كيل ة للمناهج ووالعام ارةإلد)ورقية/ إليكرتونية(، وختتم من قبل ا
 رسي.ب املدكتاال قطاع املناهج والتوجيه، وترسل ملطابع

 وفق اهلل اجلميع ،،،
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 وع القرآني املشر ظورة من منالسياسات الرتبوية والتعليمي( 3ملحق )

 ية مقرتحة[]رؤ
 

 مقدمة:
لعملية بالنسبة ل اتلمتغريبة لاكإىل التطوير العام واملو من أهم ما يدعو       

أن يبدأ  -عز وجل- هللهدى اويف ضوء  ،وفق منهج قرآني التعليمية
بوية روج برؤية ترتم اخلييث حبم االختصاصيون يف القراءة والتحليل للمالز

 واضحة وفق مرتكزات إميانية.
 

  ف العام:اهلد
ستوعبة مرآنية قية رؤب وضع تصور تربوي ) تعليمي/ تعلمي( شامل 

من  يق هذا اهلدفتم حتق، ويحةملتطلبات الواقع وفق معطيات حقيقية وواض
 خالل اآلتي :

 االت حملددة يف اجملالويات ألولا تقديم تصور عملي يف نظام التعليم وفًق
 مية(.يلدارة التعاإل -عليمياحملتوى الت -املتعلم –)املعلم 

 تغيري اخلطط بعة يفملتت اتقديم صورة واضحة للسياسات واإلجراءا 
 واإلسرتاتيجيات يف النظام التعليمي.

 علمعليمية:) املية التعملال اقرتاح املتطلبات الالزمة للتطوير يف- 
 مية(.علياإلدارة الت -عليمياحملتوى الت -املتعلم
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 تية:ويكون ذلك من خالل حتقق األهداف اآل
 األهداف التفصيلية:

 ه. يدهوالسري على  ليه،ع ترسيخ معرفة اهلل والثقة به والتوكل -
ا يف حمبة وتقديًسوالاًل وإج فةاالرتباط الوثيق بالقرآن الكريم ثقا -

 كل جماالت احلياة.

ا سًياقتداًء وتأ -آله علىليه وصلوات اهلل ع –االرتباط برسول اهلل  -
 لى نهجه.لسري ع، واهمحل روحيتومعرفة، والتحلي بأخالقه، و

دى، الم اهلوأع ليعترسيخ التولي هلل ورسوله واإلمام    -
 وحمبتهم، واتباعهم، واالرتباط بهم.

لنهي عن روف وااملعبر ترسيخ املسؤولية، ويف مقدمتها: األم -
عاداة اء اهلل واملألولي االةواملنكر ، واجلهاد يف سبيل اهلل، وامل

 ألعداء اهلل.

 كاملة.واملت اعيةلوخصية اإلسالمية القرآنية ابناء الش  -

قيقي حلملة ذج احللنموا إعداد قدوات صاحلة يف اجملتمع جتسد  -
 العلم.

 ربط التعليم بالواقع العملي. -

 ترسيخ العقيدة الصحيحة املتكاملة. -

 ية الالزمة.البحث رباتخلإكساب املتعلم املعارف واملهارات وا -

 .از بهاعتزالفها وااإلملام باللغة العربية وتوظي  -

 الق.م األخمكارو تعزيز زكاء النفوس والقيم اإلميانية -

لضالل نواع اكل أو، التحصني من الغزو الثقايف واألخالقي -
 واإلفساد.
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 ية واملهاراتإلجيابات اكيتنمية وعي املتعلم، وإكسابه السلو   -
 سالم.اإل وعواخلربات املؤثرة والالزمة حلمل مشر

 للنظام التعليمي.التطوير املستمر    -

متهم اليهود يف مقدة، وماستيعاب طبيعة الصراع مع أعداء األ   -
ؤثرة يف ة واملفاعلالوالنصارى، واختاذ املواقف الصحيحة و

 مواجهتهم.

بادئ األخوة مترسيخ وها، ليتعزيز اهلوية اإلميانية، واحلفاظ ع  -
 ى.ا الكرباياهقضوالتعاون واالنتماء لألمة الواحدة و

، وقصص  -وسلم آلهيه وصلى اهلل عل –م بسرية الرسول اإلملا  -
االستفادة ومية، إلسالاة األنبياء عليهم السالم، وتاريخ األم

 ي.ملمنها، وتوظيفها يف إصالح الواقع الع

أسسه وقيمه وبادئه ل مبصيالفهم الصحيح لإلسالم احملمدي األ   -
 وأخالقه وكماله.

تجريب، حث والالب ىلعمواكبة التطورات العلمية القائمة    -
 اضيات.والري يعيةطبوالتوظيف هلا فيما يتعلق بالعلوم ال

 دواعي التطوير:
فق الرؤية وء به، تقاالرالقناعة بضرورة تطوير ما هو موجود وا -1

 القرآنية الشاملة.

من خالل  فكريه،وت رحهاحلاجة إىل بناء جيل موحد يف أسسه وط -2
 اتها.وجهوت الرؤية القرآنية يف مرتكزاتها وأسسها

 سؤولية.مل املحتلى عدر احلاجة إىل جيل رباني مرتبط باهلل قا -3
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ن واملتاح ق املمكوف –دة العمل وفق مسارات واضحة وأولويات حمد -4
ن اهلل كما امة دي إقيفحداث تغيري يليب مقصد األمة وهدفها إل -

قدراته كانه ون مل مكينبغي، وعليه؛ ال بد من حشد الطاقات 
 الشامل واملنشود.إلحداث التغيري 

ذا مل لى اجملتمع إعتؤثر  قد ليتااحلاجة إىل إدراك التغريات واألحداث  -5
 .ئزهركايكن متحرًكا بالقرآن وواعًيا بأسسه و

 تمع.ناء اجملأب فوسناحلاجة إىل تنمية الروح اجلهادية يف  -6

 ب املمكن.لى حساعوح لطمضرورة العمل باملمكن، وعدم التعلق با -7

  كة ومشروًعا.اهج حرملنن اقرآنية يف املطروح مافتقاد اهلوية ال -8

لمية قف األسس العوي، وورتبال إعداد مناهج تعليمية راقية يف بنائها -9
ليب يتقويم( و -يبوسائل وأسال -بيئة تعليمية –متعلم  –)معلم 

 تطلعات األمة.

ع مبا حيقق  الواقيفصل اتعزيز واقع اجملتمع، وسد الفراغ احل -10
 بغي. ين كما يف إقامة دين اهللأمل األمة املنشود 

، دة يف الساحةاملوجو ددةتعتفادي اخللل الناتج من املناهج امل -11
 .واليت ال ختدم الواقع ومتطلبات العصر

يف معرفة  ة النظرعادإى طرح مناهج متكاملة الرؤية قادرة عل -12
 جهته.مواه ولالعدو احلقيقي لألمة، وضرورة التصدي 
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باملهام  معرفته اللخ ؤولية مناحلاجة إىل جيل يتحلى باملس -13
 املناطة به وحقوقه وواجباته.

يل عار اجلستشا ضرورة العمل اجلماعي؛ وذلك من خالل -14
 .ورة ومسؤوليةاعة ضرجلمر ابأنه ينتمي إىل األمة، فالعمل يف إطا

الية من حيث عاد الوأب اكافتقاد املشروعات املوجودة إىل إدر -15
 .نهااالرتباط وااللتزام والشمول ملضامي

خيية، د التاربعاألاسد الفراغ التارخيي من خالل إدراك  -16
 .واالستفادة من األحداث والبناء عليها

ني النص بالربط  اللخ إيضاح قيمة اللغة يف نفوس اجليل من -17
 وبنائه الرتكييب وأثره اإلمياني.

العلمية  لتطوراتاهل ااحلاجة إىل ملء الفراغ الناتج من جت -18
لعمل على الم واإلسايل ثرها يف خدمة ج)للعلوم املعاصرة(، وأ

 توظيفها يف احلياة.

 عنى.  معلم ذي تاد جيتبين املعرفة العلمية وتوظيفها؛ إل -19

 
 
 
 
 



  

 

 132 

 

 منطلقات التطوير:
وير ما و موجود، وتطملا ه يريلتغالقناعة التامة لدى القيادة بضرورة ا .1

يد مالزم الس ن خاللملة شامميكن تطويره، وفق الرؤية القرآنية ال
 هلل عليه.ضوان اي روثالشهيد القائد: حسني بن بدر الدين احل

، وإلقاء العام ليملتعاأكدت العديد من الدراسات ضعف خمرجات  .2
 ة.، سوء اإلدارتعليميال هاجالالئمة على: تأهيل املدرس، ضعف املن

ة، لية التعليمير العمناصل عمن الصعوبة مبكان حتقيق التغيري يف ك .3
لذا ال بد  حصار(؛وان عدو)اليت مير بها الوطن  وخاصة يف الظروف

مكن وفق امل –ة ددحممن العمل وفق مسارات واضحة وأولويات 
هلل إقامة دين ا فها يفوهد  يليب مقصد االمةإلحداث تغيري -واملتاح 

 كما ينبغي.

أساس  ليه باعتبارهألمة إع اتطلاملدرسة ودورها يف بناء النشء الذي ت .4
ب تالي فاملطلو، وبالامةستدي أساس التنمية املالنهوض بالبلد، وه

 ،اوحتديث نفسه وع،وضع أساس متني يف تبين املدرسة للمشر
عاملية  تغرياتل م ظوإجراء مراجعة مستمرة لكل عناصرها، يف

 متسارعة.
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 االحتياجات الالزمة للتطوير: 

 ة.آنيلقراتطوير اللوائح والقوانني وفق الرؤية  -1

ًسا تطوًرا ملمو ا حيققمب ليةية العامة والتفصيتطوير اخلطط الوزار -2
 وواضًحا يف توجه الوزارة.

 ملة.تكاوم تطوير املناهج وفق رؤية قرآنية شاملة -3

لعلمية نهضة اال ققتطوير مناهج العلوم والرياضيات مبا حي -4
 والتكنولوجية للبلد.

 .اإعداد املعلم إعداًدا علميًّا وتربويًّ -5

 ا.ا وخرباتيًّماليًّ دة؛تعدمن جوانب مإعادة النظر يف وضع املعلم  -6

لتعددية عزيز برامج الها لتراحل مكإعادة النظر يف البيئة التعليمية يف  -7
 املعرفية، وعرب االختصاصات املتنوعة.

تعددة، جات املتياالحلتطوير برامج تعليمية مستحدثة تستجيب  -8
 داء.ع األعماع لصروالقدرة على استيعاب ومواجهة جوانب ا

يف ملستوى املعرحسني الت اة؛ث برامج تعليم مستمر ومدى احلياستحدا -9
 علمًيا وتقنًيا.

 ؛ لتحسنيامللعاالستفادة من التجارب الناجحة يف ا -10
 إسرتاتيجيات التعليم و التعلم .
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 وير:لتطلة السياسات الرتبوية والتعليمية املقرتح
 املمكن  مل وفقالعود، تشخيص الوضع الراهن الذي مير به البل

 واملتاح وفق حمكات واضحة ودقيقة.

 لألمة جاتتياالسعي المتالك رؤية ورسالة تليب االح. 

 لة لرؤية والرساضوء ا يف عاماملراجعة املنتظمة ألهداف التعليم ال
 لويات.ألوافق الواضحتني، ومبا يتواكب واملتغريات و

 ة عناصر العمليشراف لاإلوعة تطوير النظام اإلداري، وآليات املتاب
 تعليمية.ال

 رتبوية، املؤسسات ال زمة يفلالاية العمل على إعداد وتوفري البنية التحت
لتعليمية امج االربوي، والكفاءات املتخصصة يف العمل التعليم

 الالزمة.

 د يف املعرفةكل جديبها رفدتطوير املناهج واملقررات الدراسية، و 
 النظرية والتطبيقية.
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 مية:عليلتالرتبوية واالركائز األساسية للسياسات 
 ة:اإلتاح -اواًل

 املة.ة ومتكامل، شإعداد مناهج تعليمية وفق رؤية قرآنية -

لوطن اني يف مناطق ملتعلماني ص بحتقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفر -
 كافة.

 التعليمية. لعمليةاعم دص التعاون مع اهليئات والوزارات فيما خي -

 :اجلودة -ثانًيا
 حتسني وضع املعلم. -

 لوطنية.ايري املعالى عحتسني املباني التعليمية، وارتكازها  -

 حتسني جو البيئة التعليمية ما أمكن. -

 تطوير املناهج علمًيا وتقنًيا. -

 ارة:اإلد -ثالًثا
 :البيئة التشريعية والتنظيمية، ويتضمن -

 تكمال ما اإلصالح، واسوتطوير ال اكبإعادة النظر يف القوانني واللوائح لتو
 .فيه نقص

  لتطويراات سارمإعادة النظر يف اهليكلة اإلدارية وفق. 
 التخطيط للتعليم: -

 لالمركزي.كزي واملراني حتسني نوعية وكفاءة اخلطط على املستوي 
 .متابعة اخلطط التنفيذية وفق مساراتها 



  

 

 136 

 التنفيذ واملتابعة: -

 ز.متابعة السري للخطط وفق مؤشرات اإلجنا 
 ملطروحة.اجلودة  اايريا يتالءم مع معتطوير آلية املتابعة مب 

 التقويم: -

 ارية.الستمروا مولتبين نظام للتقويم يتسم باملرونة والش 
 متابعة التقويم يف ضوء مؤشرات اإلجناز. 
 ج. ضوء النتائيفاجلات ملعذ ااتسام نتائج التقويم بالشفافية، واختا 

 التمويل: -

 .الرتشيد يف اإلنفاق وبالقدر املتاح 
 ة.قيقة ودتفعيل )صندوق دعم التعليم( بصورة واضح 
 ؤية العام وفق ر إلنفاقة اابعتبين إطار اإلنفاق )متوسط املدى(، ومت

 مدروسة حسب كل بيئة تعليمية.
 ر للدخل.صناعية كمصادية واللفنارس تبين استثمار املرافق واملنشآت واملدا 
 دخل، ادر رديفة للرس كمصمدالل تبين تنظيم األوقاف املتعلقة بالتعليم

 .صاحل التعليملتعليم بال لقوالعناية بها، وإعادة جدولة الوقف املتع
 القرار   دعم واختاذيفتمعية جملاكة تطبيق احلوكمة الرشيدة من خالل املشار

 داخل املدارس.
 واختاذ  عة والتقويم،املتابويط تخطتطبيق نظم املعلومات واالتصال يف : ال

 ملستويات كافة.القرار يف ا
 
 
 



 

 137 

 
 اآللية املقرتحة:

 طرح  ين احلوثي يفدر الدن ب باالستقاء من مالزم الشهيد القائد/ حسني
 املوجهات العامة للمشروع القرآني.

 ياغة ص وحتويله إىل جيهات،لتوك اصياغة املسار الرتبوي والتعليمي يف تل
 عملية.
 ر وجيهها يف أطدها وتديم حتوضع نشاطات منبثقة من املسار؛ حبيث يت

 حمددة وواضحة.
 تكاملةاملولة التكامل والتتابع يف طرح الرؤية الشام. 
 ة للمسارات.تقوميية ويهييتم بعد إيضاح املسارات حتديد أطر توج 

 ئد.د القالشهيلس ويتم وضع آلية مقرتحة من املالزم والدرو
 املنطلقات األساسية )مشروع مقرتح(:

 التسليم : الثقة باهللج حتتهندرا يهوم، األهمية، ومماملف العبودية هلل؛ ،
 العبودية. خر( مستوياتم اآلوياإلميان بال -اإلميان به -هلل، )معرفة اهلل

 جلماعية(، اآلثار ا -لفردية)ا واعاملفهوم، املرتكزات، األن املسؤولية؛
 املرتتبة عنها.

 اهريفيتها، آثاك ،الوالية هلل املفهوم، الغاية، االمتدادات: الوالية؛. 

 .االقتداء، االتباع، التسليم ،÷ هللاالوالية لرسول                    

 بعادها.ارها، أداللتها، آث ،امفهومه |يلعاإلمام والية                    
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ار ثاآل الداللة، ملفهوم،ادى؛ وليه من أعالم اهلوالية من أمرنا اهلل بت                  
 .املرتتبة عنها

 ركائز املشروع القرآني:
  :رة ه وتعاىل عباسبحان هللن اأن دييقوم املشروع القرآني على أساس

..] لهاة كعن مسرية شاملة وواسعة وتستوعب احليا
] 

 يةمسرية دين اهلل من البداية مسرية عمل. [.] 

 املسرية الدينية مسرية واحدة . [] 

 دي.  ] ن عقائعالإل: ... مثلما نقوعنوان الدين هو اإلسالم
] 

 كل ركيزة:بقتنا وعال نياجلدول اآلتي يبني ركائز املشروع القرآو

 االهتداء به. (يمكتاب اهلل ) القرآن الكر املنهج

م عالأ "ا اهلل ورسوله والذين آمنو القيادة
 دى"اهل

 ة.االقتداء، الوالء، الطاع

ة وحدلا، االعتصام معها حببل اهلل األمة اإلسالمية األمة
 وعدم التنازع.

مقدسات األمة، ورموزها،  املقدسات
 وشعاراتها

، تعظيم، هدى، قبلة، مثابة
 أمن.

داوة ن عم بهما بينه اهلل لنا يف كتا العدو
 اليهود والنصارى....إخل

 .احلذر منه، معاداته

 اة،يحلاآلية تقديم دين اهلل يف  املنهجية
 والتحرك به

 متثلها، والتحرك بها.
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  لتجارب اادة من ستفالبناء مشروع نهضوي لألمة، من خالل ا
 ] انية مثاًل(.ة اليابجربلتاالعاملية يف العلوم والتكنولوجيا ) 

]. 

 كن االستفادةمي ثكيمياء( حبي -قديم العلوم املعاصرة ) فيزياءت 
وا جتارب ، والحظاربتجمنها يف احلياة: إن الناس قد مروا ب

د، لُِّم، ونرشن ُنَعذيال ناآلخرين، والتجارب تكون يف نفوسنا حن

 [] ..ومع الناس 

 قابة عار ري، استشلوعا، العناية مبوضوعات مهمة، مثل: اجلهاد
 اهلل، الثقة باهلل...إخل.

 واخرًيا:

ألنه من خالل القرآن الكريم نفهم ما هي املنهجية ...   
آن هو ر. جتد أن القاة؟ ..حلي االصحيحة يف احلياة، والنظام الصحيح يف

ي، جلانب السياس، يف انويملعيقدم يف اجلانب الرتبوي، يف اجلانب ا
، جانب ل.. كامل يف كا.جدًّ يف اجلانب االقتصادي، يف جوانب كثرية

تناقض هنا   يوجدال، ماًلوكل اجلوانب مع بعضها بعًضا تشكل تكا

 ].. ملوضوعاذا هقض أو هنا نهائيًّا، وال هذا املوضوع ين
] 
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