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  بسمه تعالي
  

  بازنگري سيستم آموزشي
  جمهوري عربي يمن

  
 هاي فقيرتـرين كـشور  كه ازاين كـشور . در دنيا بودكي از منزوي ترين كشورها ييمن  1970 تا سال  
درايـن كـشور    1960 تا سال    نمونهبراي   . برخوردار بود   بسيار كمي  شرفتپي و  از توسعه   در آن زمان   ,دنيا بود 

 ايـن بخـش   . در آنجا وجود نداشـت       با مليت يمني     يك پزشك كارخانه ، صنايع صادراتي و حتي       هيچ جاده ،    
  .زمان حكايت دارد قبل از آن  به، يمن از بخش آموزش محدود دروسيع

 مذهبي بود كه توسط      هاي  آموزشي اين كشور محدود به آموزش      نظام ،  ميالدي  1960 تا قبل از سال       
ايـن   .فـراهم بـود    ) مـسجد   هاي درجوار  تبمك(  " Kuttab "بسيار مراكز محلي    علماء اسالمي در يكي از      

هدف اصلي  .  داشت    شهرها نيز وجود    كوچكترين حتيصلي و  شهرها ، شهرهاي ا    در تمام  ) Kuttab( اماكن  
 فقط شـامل پـسران       و فقطكه  (  به دانش آموزان     " قرآن "ياددادن كتاب مقدس اسالمي     ،  از آموزش مذهبي  

   باكمال ميـل  كـشيد   سال طول مـي    9 مدت كه   را حفظ قرآن    عظيم كار مهم و بسيار      ،اكثر مردم . بود)  شد   مي
و خوانـدن   ) ص  ( مذهبي شـامل يـادگيري روايـات و احاديـث حـضرت محمـد               هاي   آموزش .مي پذيرفتند 

           بـه  آمـوزش فقـط منحـصر       از شـكل ايـن   . بـود حكمت اسالمي    فلسفه و    زمينه در پيشينعلماي  اي  ه مباحثه
توانستند در اين كالسها شـركت        درصد از مردان مي    10 حدود   يعني   ،درصد از مردم جوان جامعه مي شد        5

 اكثر پدران  و يا خانواده هاي ثروتمند بودندكه      نخبگان جامعه  ها اغلب از   ركت كنندگان در اين كالس    ش .كنند
  .هاي حكومتي داشتند و يا كساني بودندكه  پستتاجران ثروتمند، مقامات ارشد مذهبي  ،آنها

        هـاي   يـي كـسي بـود كـه در سـال      امـام يح .غير مـذهبي ايجـاد شـد      مدرسه   يدراين زمان تعداد     
 يك مدرسه بـراي فرزنـدان      . مدرسه كوچك با اهداف خاص و مشخص ايجاد كرد         يتعداد ) 1948-1919(

 يك مدرسه علمـي     نمود، تربيت مي  يدارهاي دفتري و ا    مهارتكه نوعاً دانش آموزان را براي       ،   سرپرست بي
معلمـان و يـك       براي يك كالج  قضايي بوده است،  سيستم   براي   بر خالف نامش هدفش تربيت اشخاص       كه  

در .  بـاقي مانـد    همچنان كم مدارس غير ديني    علي رغم اين موضوع تعداد       . ازاين دسته بودند   مدرسه نظامي 
  . بوجود آوردندي مدارس جديد ،ي از زمين داران ثروتمندزمان تعداداين 
 1930 در سـال   كه   مدرسه غيرديني  تاسيس كرد، مدرسه را    نوع كه اين بوداولين كسي   احمد نومان           

 اسـت كـه     اي مدرسـه   به اين تاريخ   مدرسه نومان تا   .بوجود آمد  رسمي مذهبي   هاي مدارس آموزش پس از   
هـايي از    در آن  درس   ها به آموزش غير ديني درست و واقعي در آن تدريس مي شـود و                 نزديكترين آموزش 

  .قبيل رياضي ، جغرافيا و فيزيك در آنجا تدريس مي شود
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چرا كه آنها مدرسه نومان را يك       . جايگاه و محبوبيتي ندارد    هيچ   ,  ميان مردم سنتي يمن    نومان دريافت كه در   
لذا امام يحيي يـك معلـم مـذهبي         .  با پيشرفت اخالقي جوانان مي دانستند      و ضد ارزش  مدرسه غير اسالمي    

بـه مـصر    تـسليم شـد و       1937 در سال     وي  سرانجام .د كن هدايت  و  راهنمايي نزد او فرستاد تا وي را     سنتي  
  .رفت

در زمـان    غير دينـي در جمهـوري عربـي يمـن             هاي تجربه نومان عوامل فرهنگي كه مانع از آموزش         
       زبانـشناسي مـصداق و   بـه عنـوان    ( دانـش اسـالمي     . حكومت امام يحيي بود را بـه خـوبي برجـسته كـرد            

ين امام يحيي با استفاده از      عالوه بر ا  . به بهاي ساير علوم ارزشمند بود     ) هاي خطاطي و خوشنويسي      مهارت
 وي  ،، احساس مي كرد گوشه گيري و منزوي بودن قانون         گيري به عنوان يك استراتژي سياسي      انزوا و گوشه  
آن قـانون  .  بـه يكـديگر نزديـك مـي سـازد     پيش بيش ازهاي قبيله اي جداگانه را گروهكند و    را حمايت مي  

 - احمـد  - پـسر وي   اما با اين حـال    . ي را ترور كردند    و ، اعضاي يك گروه مخالف    1948در سال   . ناموفق بود 
  .سلطنت كردادعاي 

.  لحـاظ گرديـد   درسيستم آموزشي كمي بسيارتغييرات ) 1948-1962(در زمان حكومت امام احمد   
 همچنـين سيـستم   امـام احمـد    . برداشـت  براي ورود يمن به عرصـه جهـاني   هاي بسيار اساسي  وي گام 

 .معرفي كرد رسما  ، احمد سيستم مدرسه غير ديني را         در پايان حكومت وي    . كرد آموزشي نويني را نيز معرفي    
سـال دوران   6براسـاس    ايـن مـدارس    .استقبال خوبي  نشد   اين گونه مدارس      از تاسيس  اما با اين حال   

 سال را شامل مي شد و       15تا   6شدند و نوعاً سنين بين       سال دوره راهنمايي تأسيس      3ابتدايي و سپس    
  .دارند استفاده  حق  از اين مدارسمردانهنوز 

از آن  كـشورها    غير ديني بودند كـه سـاير          هاي  بدنبال آموزش  بسياري از يمني ها    در طول اين زمان   
راهنمايي يا آمـوزش عـالي بـه        تحصيالت  تعداد كساني كه براي     ،   در زمان حكومت احمد   . استفاده مي كردند  

پس از سرنگوني حكومت احمد ، يك        1962در سال   . فزايش بود  بسيار رو به ا    ,مصر، لبنان يا اروپا مي رفتند     
حكومت نظامي با ديد غيرديني و غيرمذهبي حكومت را در دست گرفت و تغييـرات بـسيار چـشمگيري را در        

  . كرد اعالم كشور را غيرديني و سيستم آموزش رسمي بوجود آوردركشو
 در مدت زمان بيـشتري كـه        درآنجا مي   مشاوران و نيروهاي نظا     داشتن حضور دراين كشور و   مصر با  
 1970 تـا    1962كـه در سـالهاي        درگير نبردهاي داخلي بين جمهوري خواهان و سلطنت طلبان بـود           كشور

   مدرسـه از جملـه      50بـيش از    درايـن مـدت      .كمكهاي قابل مالحظه اي ارائـه كـرد        تمهيدات و    اتفاق افتاد، 

عنوان هاي جديـدي    صورت رسمي   ه   ب در اين كشور  بار براي اولين    .شد نيز تأسيس    مدارس فني وحرفه اي   

 همچنـين بـراي اولـين بـار در           .  تـدريس شـد    از قبيل رياضيات، زبان انگليسي و علوم اجتماعي و طبيعـي          
 دراين زمـان بـا همكـاري مربيـان مـصري          . شهرهاي صنعا، تاييز و البيضاء مدارس دخترانه تأسيس شدند        

  .براي هوانوردي و هواپيمايي نيز بوجود آمدي لجكاو كالجي براي مخابرات راديويي
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 آگاهي و باخبري آموزشي و عقالني و روشـنفكرانه بيـشتري            ، دوران 1960 بعد از انقالب سال      دوران
 شدند و همگام بـا رشـد   كتابخانه ها ايجاد . ايجاد كرد كه در نتيجه منتهي به افزايش گفتمان عمومي گرديد        

و گفتگـو نيـز     جلـسات بحـث      و مـذاكرات و    شكل گرفتند االن سياسي نيز    فع .آموزش همگاني توسعه يافتند   
برگزار مي شدند و اطالعات وتئوري در مورد عناويني مثل علوم سياسي ، ادبيات ، مذهبي تغيير كـرد و حتـي                  

   .نقش زنان در جامعه نيز تغيير كرد
  و رواج پيـدا كـرد    هاي غيرمذهبي و غير ديني بطور چـشمگيري          زش   آمو 1980  تا 1970در سالهاي   

  .يافتني تر گرديددست
وزارت  ، بـر سيـستم مـدارس همگـاني    اهميتپس از حكم و فرمان دولت نظامي براي 1963رسال   د

همچنان بـه كـار خـود        مدارس مذهبي    ،  )1962-1990سالهاي(  دوره جمهوري    درطول. آموزش بوجود آمد  
  مقطع  سال 6 شامل مدارسآموزش  سيستم   . تأسيس شد   نيز ند و مدارس خصوصي بسيار كمي     ادامه مي داد  

ر دانـشگاه يـا       دنبال آنها تحصيالت عالي د    ه   مقدماتي و سه سال دبيرستان بود كه ب         مقطع ابتدايي ، سه سال   
  در مقطع  آموزش،هاي پايه    مهارتآموزش   ابتدايي شامل     در مقطع  آموزش. گرفت   خارج از كشور صورت مي    

، ) هنـر و علـوم      ( كلـي   :  مورد   5ز   در دوره متوسطه يكي ا     آموزش  و هاي كاربردي و فني    مقدماتي بر مهارت  
اين سيستم آموزشي بسيار فقير بـود و از لحـاظ مـالي بـشدت               . دبو ، تجاري ، كشاورزي و تربيت معلم        فني  

 امـا   .جه ساالنه كـشور صـرف آمـوزش مـي شـد            درصد از بود   8 تا   6فقط  . هاي خارجي بود   وابسته به كمك  
الزم بـه   . پيشرفت و توسـعه چـشمگيري صـورت گرفتـه بـود             هاي قبل درنظام آموزشي      درمقايسه با سال  

     50 بـه  1971سـال   درصـد در  12رفتنـد از     ذكراست كه در اين زمان آمار بچه هايي كه بايـد مدرسـه مـي              
 چشمگيري نداشته و    داد دختران حاضر در مدرسه رشد     تع رغم اين موضوع،    علي . رسيد 1981 سال در درصد
  .  درصد باقي ماند10-15نان بين همچ

 درصـد زنـان     90حال آنكه بيش از     . رصد مردم اين كشور بيسواد بودند        د 80 بيش از    1980در سال   
زنان براي    هم ومردان  براي  هم   اما وضعيت    ,وادي باال بود   هنوز نرخ بيس   1990 سال   اوايل. نيز بيسواد بودند  

به  . بسيار باال بود ,اني كه دوره ابتدايي را به پايان رسانيده بودند         نرخ انتقالي براي كس    ازطرفي. بهتر شده بود  
 سطح مقدماتي به دوره متوسطه و       از درصد 100  درصد به سطح مقدماتي ،     85عبارت ديگر در مقطع ابتدايي      

  .دندش آموزش عالي مي از مقطع دبيرستان وارد درصد78
رسـال     ايجاد دانـشگاه صـنعا د      يمن، عالي   نظام آموزش   اولين و مهمترين گام در توسعه و پيشرفت         

 1990رسـال      بود كه همچنان به عنوان تنها دانشگاه جمهوري عربي يمن تا زمان جمهـوري يمـن د                 1970
 كـه  ايـن دانـشگاه  .  كويت تأسـيس شـد    دولتهاي اين دانشگاه با كمك ها و مساعدت . باقي مانده است    

و هنـر   علـوم   ،   قـانون   داشـت كـه درسـه دانـشكده          اد اسـت  15 دانـشجو و     61 , كوچك بـود   اريبسرابتدا    د
  .  دانشگاه بر عهده وزير آموزش بودرياست. تندداشتحضور
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الزم بـه   .  اضافه شـدند   به دانشكده هاي قبلي   هاي اقتصاد و آموزش نيز        دانشكده 1970راواخر دهه     د
 همچنـين شـرايطي     دولـت .  نفر رسـيد   5000نشجويان به بيش از      تعداد دا  1980 سال   اواخرذكر است كه    

رشته هايي تحصيل كنند كه در دانـشگاه         و در    ر  د در خارج از كشور د     نفراهم كرد تا دانشجويان عالقمند بتوان     
  .موجود نباشدرداخل كشور  دصنعا 

راكـز  يـا كمتـر در م  دانش آمـوز   2000رمدارس دولتي و   دانش آموز د   1000حدود   در 1930 در سال 
ترين انتقاد كليـدي ملـي گرايـان سـپردن            مهمترين و اصلي  دراين هنگام    .پرداختند  خصوصي به تحصيل مي   

يكـي از   باتوجـه بـه ايـن مـسائل          .ربياني بود كه از هنـد آمـده بودنـد         آموزش بدست خارجيان مخصوصاً م    
  »پس معلمين عرب كجا هستند؟« : زدمشهورترين ملي گرايان فرياد

در ايـن   .رات بسيار كمـي لحـاظ گرديـد          تغيي  درسيستم آموزشي اين كشور    پس از جنگ جهاني دوم    
. هنگام جمعيت يمن افزايش پيدا كرد و تعداد خارجياني كه به اين كشور مهاجرت كردند نيز افزايش يافـت       

 ,ساني بودند كه در مقطـع دبيرسـتان       ك , آن نفعان اصلي  اما ذي .  ايجاد شد  سيستم آموزشي دولتي ساختاري   
 كـه بـراي نخبگـان محلـي          زبان انگليسي دسترسي داشته باشـند        دانشگاه و يا كساني بودند كه به آموزش       

Adeniبود و ضروري  الزم  امري .  
براي مـردان و زنـان   خاصي دروس انگليسي ) British Council( شوراي انگليسي 1943در سال 

  . كنندد و تحصيل براي نخبگان جوان بهترين دانشگاه انگلستان آماده بود تا آنها به آنجا وار. معرفي كرد
.  رشـد پيـدا كـرد      مـردم     فكـري  سطح آمادگي سياسي و فعاليت     ،1960 تا اوايل    1950 هاي   سالدر

هاي   از آنها نه تنها تحت عنوان گروه       ي شكل گرفت كه بسيار    هايي كانون ،درميان نخبگان فرهنگي عالقمند   
يـستم آمـوزش را نيـز     بلكه استفاده از زبان عربي در زندگي روزمـره و س           ,شهري به مردم خدمت مي كردند     

  .بهبود بخشيدند 
  وابستگي به معلمان خارجي     جنوبي  در يمن  حادرشرايطي سخت و       د  1967 در سال    با اعالم استقالل  

بالفاصله پـس   . در اين زمان آموزش به طور چشمگيري گسترش پيدا كرد         .  از بين رفت    ها  انگليسي زير نظر 
     سيـستم  .  سيـستم ملـي عربـي گرديـد    . رواج يافتPDRY سيستم آموزش ها از كشور ،    از خروج انگليسي  

در .  سيستمي بود كه بي شباهت با ساختار اصلي جمهوري عربي يمن يا ساير كشورهاي عربي نبود                  3-3-6
دوران  سـال  8دوران پـيش دبـستاني ،     سـال    2.  تغييـر كـرد    2-8-4 اين ساختار بـه سيـستم        1975سال  

  .  سال دبيرستان مي باشد4و )مقطعي از دبيرستان پايين ترابتدايي و مقدماتي يا (تحصيالت پايه 
اي    سال آموزش حرفـه    2د  توانستن  دانش آموزان مي   . طع دبيرستان كامالً تغيير پذير بود     در حقيقت مق  

در  . آموزش اجبـاري نبـود     به هر حال     . ساله مخصوص را انتخاب كنند     5را انتخاب كنند يا يك دوره متوسط        
 تـا  35 به 1980 درصد بود كه اين ميزان در سال     25 تا   20بين  ي   آموزش نظامران در حضور دخت  1970سال  

  . رتمام سطوح و براي همه كامالً رايگان بود  سيستم آموزش د.  درصد رسيد40
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ت به دانش آموزان    در نواحي روستايي كه مدرسه وجودنداش     . آموزان نيز رايگان بود      نقل دانش  كتاب و حمل و   
، كمـك   حقوق متوسط   يك   نيمي از    دانشجويان مراكز عالي ماهانه برابر    در ضمن به    . گرفت بورسيه تعلق مي  

  .پرداخت مي شدهزينه 
، فناوري،پزشـكي    اقتصاد شش دانشكده كشاورزي ، قانون ،      با)  (Aden دانشگاه آدن    1975درسال  

ند كه اكثر آنهـا در      ج از كشور تحصيل مي كرد     رخا برخي از دانشجويان در    درآن زمان . و آموزش تأسيس شد   
  .سايركشورهاي عربي تحصيل مي كردنددر   و شرقيي كشورهاي اروپا،اتحاد جماهير شوروي

تربيت معلم   مكمل    باالتر ديگري از طريق مؤسسات تربيت معلم فراهم مي شد كه            در سطوح  آموزش   

 پس از فـارغ التحـصيلي    مي توانستند بالفاصلهيفارغ التحصيالن اين مؤسسه آموزش.  بود آدندر دانشگاه     

 در كـه  كـرد  هايي را فراهم مي وزارت آموزش نيز آموزش. تدريس كنند) مدارس ابتدايي ( تر   پايينمقطع  در  
  .لي نيز در برنامه درسي گنجانده شودهر دو مورد باال تجربه و كارعم

ز وجـود    بود كه در جمهوري عربي يمن ني       PDRYسيستم  بيسوادي بزرگساالن نيز يكي از مشكالت       
 ماه دوره تحصيلي يك تعطيلي سه مـاه تابـستاني وجـود داشـت كـه همـه                   6 پس از    1985درسال   .داشت

    داشته باشند تا به آمـوزش زبـان و ادبيـات بپردازنـد و همچنـين بـه فراگيـري                      را  شانس  اين توانستند  مي
  .هاي ديگر از قبيل رياضيات بپردازند  هاي پايه در زمينه آموزش

  
  وجمهوري يمن   ) 1990(اتحاد 

 اجرايي و اداري با يكـديگر  ،كه از نظر ايدئولوژيكي   PDRY, YARدر هاي فاحش  با وجود تفاوت

 PDRY،    1990در سال   سرانجام   -ت  ساي و سنتي و ديگري كامالً ماركسي         يكي قبيله  -كامالً متفاوت بودند  

. اي نبـود  ر كارپيچيـده آنها به يكديگد شدن سيستم آموزشي وار ،پس از اتحاد اين دو . شدنديكيYAR و 
متأسفانه هردو كشور از سيستم آموزشي بسيار سطح پايين برخوردار بودند و از مشكالت يكسان و مشابهي                 

ين اين مشكالت شامل كمبود منـابع مـالي و پـاي         . بردند در بهبود بخشيدن به سيستم آموزشي اشان رنج مي        
ساسـي در سيـستم    تغييـرات ا  YAR وPDRY از اتحـاد پـس  .بـود  بودن سطح مهارت آموزشي معلمان 

  .آموزشي حاصل آمد 
رمقـاطع     متون و برنامه درسي و تغييـرات سـاختاري د          ها ،   استاندارد كردن كتاب   شامل تغييرات اين

 سال آموزش در مقطع متوسـطه       3 سال آموزش پايه و سپس       9سيستم جديد آموزشي شامل     . تحصيلي بود   
بـسيار  انجام و اعمال اين تغييرات كاري        ,هاي آن زمان از جمله انزواي بين المللي        شدليل وجود چال  ه  ب. بود

  . مشكل بود
  سيستم آموزشي توافق 1990-91جنگ خليج فارس در سالهاي هاي خليج فارس و   بحرانزماندر    
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سـال  3  بـدنبال آن   وسال آموزش در مقطـع ابتـدايي         9شامل   ) 1990پس از اتحاد در سال      ( شده در يمن    
 سـالگي   6 كـه دوران ابتـدايي از        بـود  سال   6سن ورود به سيستم آموزشي      . تحصيل در مقطع متوسطه بود      

 17يرستان در    و پايان دب    سالگي 15 سن   ورود به مقطع دبيرستان   . مي رسيد پايان  ه   سالگي ب  14شروع و در    
 سپري  ,در نواحي روستايي  ن و   در ضمن براي مردا    .بودابتدايي اجباري   در مقطع   تحصيالت  . سالگي مي باشد  

البته درحال حاضـرهم    . يك معضل باقي مانده است     بصورت    نيز  و هنوز   بود  كار بسيار مشكلي   دورهكردن اين   
  .اندهنوز مقطع ابتدايي راتمام نكرده دانش آموزان تعدادزيادي از
 در و )سـابق YAR (  امادر شـمال يمـن  .از اهميت خاصي برخوردار بودند مدارس مذهبي هنوز  ،دراين زمان

  .بودافزايش  رو به نواحي شهري تعداد مدارس غير ديني خصوصي روز به روز
از زمان اتحاد تا كنون تعداد      كه  به طوري   . هاي اخير آموزش عالي رشد بسيارچشمگيري كرده است          در سال 
  . دانشگاه خصوصي رسيده است8 دانشگاه دولتي و 7ها به  دانشگاه

بر شروع و در ژوئن به پايان مي رسد كه دانش آموزان پس از پايان اين مدت                 سال تحصيلي از سپتام   
تعطيلي هايي براي اعياد اسالمي و روزهـاي غيـر          در طول سال     البته   .يك تعطيلي سه ماهه در پيش رو دارند       

  .ديني نيز وجود دارد
حـاوره اي دانـش     زبان گفتـاري و م    . زبان آموزشي در مقطع ابتدايي و متوسطه زبان عربي مي باشد            

ارد  بيـشتر زبـان عربـي اسـتاند        , الزم به ذكر است كه زبان آموزشي آنها        . مي باشد  يآموزان زبان عربي يمن   
 درضـمن .باشـد  رشته هاي فني در دانـشگاه مـي       ، زبان آموزشي در بعضي      زبان انگليسي . نوين رسمي است  

در رشته هـايي از قبيـل علـوم         ) انگليسي  ( اين زبان   . ند متون مربوطه و روزنامه ها به زبان انگليسي ا         بيشتر
ـ                اسـت كـه دانـشجويان بـه         يپزشكي و علوم طبيعي كاربرد دارد و همچنين به عنوان رايج ترين زبان دوم

  . فراگيري آن مي پردازند
آمار ثبت شده در يمن بيانگر اين حقيقت است كه دستيابي به آموزش همچنان به عنوان يك مـشكل                   

 آمار ثبت شده براي هم مردان و هـم زنـان شـامل      1996در سال   . اقي مانده است  به خصوص براي مردان ب    
  .  درصد در سطح آموزش عالي مي باشد4 درصد در مقطع متوسطه و 34 درصد مقطع ابتدايي ، 70

  
  :به شرح دقيق اين موضوع مي پردازدنمودار جنسيتي زير 

  )درصد(زنان   )درصد(مردان   مقطع تحصيلي
  40  100  ابتدايي
  14  53  متوسطه
  1  7  عالي

  
  



 نظام آموزشي جمهوري عربي يمن /  ام البنين خاني پور/ روابط بين الملل

٧

بـراي مثـال در منـاطق       . در مناطق مختلف به طور چشمگيري متفاوت مي باشـد           ) براي زنان   ( البته اين آمار    
  . درصد است50 مقطع ابتدايي اين آمار باالي  درشهري و

نه نمايندگان   با اخذ آراء نمايندگان در خا      ش توسط نخست وزير انتخاب مي شود كه       وزير آموز در حال حاضر    
هـا و    ، وزيـر مـسئوليت اجـراي سياسـت        با در دست گرفتن وزارت آمـوزش      . ودش به اين سمت منصوب مي    

  .ابتكارات دولت براي امر آموزش خواهد شد
طبق توافقي كه دولت يمن بـا       . هاي اخير نقش و تأثير مؤثر وزير آموزش كم رنگ شده است            در سال 

محدود كردن نقش وزيـر و در عـوض جـايگزين            ) 1999-2001 (صندوق پول جهاني به عمل آورده است        
دولـت موظـف بـه كـاهش        .  كردن و واگذار كردن بخش اعظم آموزش كشور يمن به بخش خصوصي است            

هزينه هاي اداري و اجرايي آموزش و افزايش سطح دستيابي دانـش آمـوزان نـواحي روسـتايي و زنـان بـه               
با اعمال اين تغييـرات توسـط دولـت يمـن ،          . پر هزينه گرديد  لمين خارجي بسيار    آموزش و كاهش تعداد مع    

تعـداد  درضـمن   . هاي متوسطه و باالتر به بخش قوي و بزرگتر خصوصي واگذار خواهد شـد              احتماالً آموزش 
  . مدارس و تعداد دانش آموزان خصوصي غير ديني رو به افزايش است
ـ       ود را در رابطـه بـا كيفيـت آموزشـي ،     همچنين گفته مي شود كه وزارت خانه جايگاه نظارتي كالن خ

اعتبارات آن و جهت گيري استراتژيكي و سياست كاري آن حفظ نموده ودر عين حـال بـا تمركـز زدايـي از                       
ها و مناطق محول ساخته و در برخي مواردخاص نيز مـسئوليت             هاي اداري روزمره آنان را به استان       مديريت

 .  ن استقالل نسبي داده استه آنا به مدارس منتقل نموده و اين كار را

  
  

  پايان
  

                                                                                                  
    
  
  
  
  
  


