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أهداف اجمللة :

اإلنسانية  والــدراســات  بالبحوث  تهتم  بحثية  مجلة  هي  وإعمار  تنمية  مجلة 
إلى  وتهدف  والسالم،  اجملتمعي  والتعايش  واإلعمار  بالتنمية  املتعلقة  والتطبيقية 
حتقيق مفهوم البحث العلمي الرصني مبا يتالءم مع التطور املعريف والثورة العلمية 
اجلهدين  بني  والتعاون  الشراكة  جتسيد  يف  املفهوم  هذا  ويتمثل  والتكنولوجية، 
املستوى  إلى  ووصوال  محلياً،  التنموية  اجملاالت  مختلف  يف  واملؤسسي  األكادميي 

اإلقليمي والدولي من خالل اآلتي:
1 - تكوين رصيد وثائقي )أبحاث، دارسات، أوراق عمل، تقارير تنموية( يف العلوم 

التنموية االجتماعية والتطبيقية.
2 - بناء شراكة من خالل اتفاقيات التعاون والشراكة مع الهيئات احمللية والدولية 

التي لها نفس االهتمامات.
3 - نشر التجارب ذات العالقة ملواكبة التطورات العلمية والتخصصية يف اجملاالت 

التنموية اخملتلفة والسالم.
4 - تقدمي دراسات تسهم باالرتقاء بوظائف املؤسسات والهيئات املعنية مبجاالت 

التنمية الشاملة.
5 - نشر األبحاث والدراسات التي تنطبق عليها شروط النشر يف مجاالت الدراسات 
واألبحاث العلمية يف مختلف اجملاالت والتخصصات التنموية باللغتني العربية 

واإلجنليزية.
6 - نشر ملخصات األبحاث اجلامعية يف مجال اإلعمار والتنمية والسالم التي مت 

مناقشتها وإجازتها، على أن يكون امللخص من إعداد الباحث نفسه.

شروط قبول املواضيع )بحث – دراسة - تقرير تنموي - ورقة علمية(:
 

العلمي  البحث  االلتزام مبنهجية  مع  الطرح،  باألصالة يف  الدراسة  تتسم  أن   -  1
املتعارف عليها يف مجاالت الدراسات وأبحاث العلوم اإلنسانية واإلدارية، وكذا 

العلوم الطبيعية )التنموية(.
من  وخالياً  الضبط،  لقواعد  ومراعياً  سليمة  بلغة  مكتوباً  البحث  يكون  أن   -  2

األخطاء اللغوية والنحوية واملطبعية. 
3 - أال يكون البحث منشوراً أو مقدماً للنشر يف مجلة أخرى.
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4 - أن يسلم الباحث بحثه يف نسخة إلكترونية بصيغة )WORD( عبر البريد 
اإللكتروني. 

5 -  أن تكون الرسوم واألشكال واجلــداول البيانية - إن وجدت - معدة بطريقة 
الالزمة، وأال  والبيانات اإليضاحية  العناوين  جيدة وواضحة، وأن تشتمل على 

تتجاوز أبعادها وأحجامها هوامش الصفحة.
6 - أال تزيد كلمات العنوان عن )20( كلمة.

7 - أال تزيد عدد كلمات امللخص باللغة العربية عن )200( كلمة، وعن )250( كلمة 
باللغة اإلجنليزية.

8 - أن يتراوح عدد الكلمات املفتاحية بني )5-2( كلمات.
9 - يف حال استخدام الباحث لبرمجيات أو أدوات قياس كاالختبارات أو االستبانات 
أو غيرها من أدوات، فعليه أن يقدم نسخة كاملة من األدوات التي استخدمها 
إذا لم ترد يف منت البحث أو لم تُرفق مع مالحقه، وأن يشير إلى اإلجراءات 

القانونية التي تسمح له باستخدامها.
10 - أال يتجاوز عدد صفحات البحث يف صورته النهائية، مبا فيه امللخص واملراجع 

واملالحق، أربعني صفحة حسب التنسيقات اآلتية:
املسافة بني السطور )1.5( سم.	 
 	 ،)Simplified Arabic( اخلــط:  نوع   ،)14( العربية:  اللغة  يف  اخلط  حجم 

والعناوين بخط غامق.
 	 )Times New Roman(: اخلط  نوع   ،)12( االجنليزية:  باللغة  اخلط  حجم 

والعناوين بخط غامق.
هوامش الصفحة: )2.5( سم من جميع اجلهات، وترقم الصفحة أسفلها يف 	 

املنتصف. 
11 - أن يثبت البحث جميع املصادر واملراجع يف قائمة املراجع؛ بحيث يتم سرد 

املراجع العربية واألجنبية -إن وجدت - وفق الطريقة اآلتية:
- مثال لكيفية توثيق بحث منشور يف دورية: 

يف قائمة املراجع: كوكز، فيصل صدام )2019(: السلم والتعايش اجملتمعي ودوره يف 
التنمية الشاملة وجتاوز األزمات العدد )7(، ص 65 – 90.

- يف املنت: )كوكز: 2019(
- مثال لكيفية توثيق كتاب:
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-مؤشرات(،  )مفهوم-أبعادها  املستدامة  التنمية   :)2017( مدحت  النصر،  أبو   -
اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر.

11 - يتم توثيق املصادر واملراجع يف البحث وفقاً لطرائق التوثيق املتعارف عليها 
يف العلوم اإلنسانية والطبيعية، ويتم التوثيق يف املنت بذكر االسم األخير وسنة 
نظام  باتباع  أي  الهامش،  يف  املرجع  اسم  كتابة  جتنب  الباحث  وعلى  النشر، 
)APA(، مع مراعاة أن يكون ترتيب قائمة املصادر واملراجع من األحدث إلى 

األقدم، تليها جميع الروابط اإللكترونية للمواقع يف آخر القائمة. 

شروط النشر يف مجلة تنمية وإعمار:

العالقة  وذات  انفورميشن  أهداف مركز مين  مع  متوافقة  املواضيع  تكون  أن   - 1
ضمن سياق )مجاالت التنمية- التعايش اجملتمعي والسالم- مجاالت اإلعمار(

العلمي،  الطرح  وهو موضوعية  األساسي  باملعيار  ملتزمة  املواضيع  تكون  أن   -  2
وحيادية الباحث يف التناول.

3- أن يلتزم الباحث مبا ورد يف فقرة )شروط قبول املوضوع للنشر: ص3(، ويف 
فقرة )أنواع األبحاث والدراسات ص:4(.

4- يرفق مع البحث موافقة خطية يقدمها الباحث أو الباحثون بنقل حقوق الطبع 
والنشر إلى مركز مين انفورميشن سنتر وال يحق للباحث نشرها يف أي مكان 

آخر.
وتُخلي اجمللة  املوضوع،  القانونية عن محتوى  املسؤولية  كامل  الباحث  يتحمل   -5
مسؤولّيتها عن أي حقوق محّملة باحملتوى قد تعّرض الباحث للمساءلة القانونية.
مالحظة: يف حالة استيفاء البحث أو الدراسة لشروط النشر يف اجمللة يتم النشر 
ميدالية  إلى  باإلضافة  دراســة،  أو  بحث  مادية ألفضل  جائزة  وهناك  مجانياً، 

التميز يف املؤمتر السنوي للمركز.

أواًل: األبحاث امليدانية:
يذكر  الــدراســة  أو  البحث  من  العام  الهدف  يتضمن  ملخصاً  الباحث  ــورد  ي
االستنتاجات  ألهم  موجز  استعراض  مع  تناولها،  مت  التي  األساسية  احملــاور  فيه 

والتوصيات واملقترحات التي مت التوصل إليها.

أما األبحاث واملواضيع فوفق الطرق اآلتية:
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طبيعة  فيها  الباحث  يوضح  مقدمة  على  امليدانية  األبحاث  حتتوي  أن  ينبغي 
البحث ومسوغات القيام به، مشيراً إلى طبيعة املشكلة ومدى تأثيرها على الواقع 
هذه  حول  السابقة  البحوث  أظهرته  ما  باختصار  يوضح  وأن  والسالم،  التنموي 
خاللها  من  ميكن  التي  فرضياتها  أو  الدراسة  ألسئلة  عرض  ذلك  يلي  املشكلة. 
التوصل إلى حل لتلك املشكلة، ثم يعرض الباحث حدود البحث الذي مت تعميم نتائج 
الواردة  الداللية )املفهومات واملصطلحات  التعريفات  الدراسة يف إطاره، ثم يذكر 
يف البحث(، ومن ثَمَّ يستعرض أهم الدراسات املرتبطة باملوضوع وأحدثها ويحللها 
ويناقشها موضحاً تعليقه عليها. يلي ذلك عرض إلجراءات البحث واملنهجية املتبعة 
ثم يقدم وصفاً جملتمع البحث وعينته ونوع األدوات املستخدمة يف جمع البيانات 
وما  ومناقشتها  البحث  نتائج  ذلك  بعد  يعرض  ثم  وثباتها،  مدى صدقها  وحتديد 
البحث بسرد قائمة املصادر واملراجع  إليه من توصيات ومقترحات خامتاً  توصل 

التي اعتمد عليها.

ثانيًا: األبحاث النظرية والتفسيرية:
يذكر  الــدراســة  أو  البحث  من  العام  الهدف  يتضمن  ملخصاً  الباحث  ــورد  ي
االستنتاجات  ألهم  موجز  استعراض  مع  تناولها،  مت  التي  األساسية  احملــاور  فيه 

والتوصيات واملقترحات التي مت التوصل إليها.
قيد  املوضوع  أو  املشكلة  طبيعة  فيها  يوضح  البحث  مقدمة  الباحث  يعرض 
الدراسة، مع حتديد أهمية البحث ودوره يف إضافة اجلديد إلى املعرفة السابقة، 
يلي ذلك عرض للموضوعات املطلوب حتليلها ومناقشتها بحيث تكون مرتبة بطريقة 
منطقية مع ما يسبقها أو يليها من املوضوعات لتؤدي مبجملها إلى توضيح الفكرة 
العامة التي يهدف الباحث الوصول إليها، على أن تتضمن االستنتاجات والتوصيات 
البحث. قيد  باملوضوع  يحيط  الذي  الغموض  إزالــة  أو  املشكلة  حلل  واملقترحات 

وأخيراً يرفق الباحث قائمة باملصادر واملراجع التي اعتمد عليها.

ثالثا: األوراق العلمية والتقارير التنموية:
الورقة العلمية:

ال بد من تقدمي ملخص موجز يوضح الباحث فيه الهدف من الورقة العلمية، 
والنتائج، وأهم املصطلحات )الكلمات املفتاحية(، ثم يتم عرض مقدمة تبني املشكلة 
البحث  قيد  للموضوع  املعاجلات  وضع  ودورهــا يف  التنموي  باجلانب  ترتبط  التي 
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ومناقشتها  ومترابطة  متتابعة  بصورة  الورقة  ملفردات  عرض  ذلك  يلي  وأهميتها، 
وحتليلها بطريقة علمية ومنطقية وذلك لتوضيح الهدف العام الذي يسعى الباحث 
إلى حتقيقه، وبإمكان الباحث االستعانة بوسائل متنوعة كالصور الفوتوغرافية أو 
اخلرائط أو األشكال البيانية إلثراء املوضوع وتوضيحه بطريقة أفضل، بعد ذلك 
يورد الباحث نتائج الورقة العلمية، ومن ثم يتم مناقشتها وحتليلها وتوضيح العالقة 
بني ما توصلت إليه الورقة وبني النظريات اخلاصة باملوضوع قيد البحث، ثم يختم 
الباحث الورقة بخامتة يذكر فيها ما توصل إليه من نتائج بطريقة ملخصة وواضحة، 

ويرفقها بقائمة املصادر واملراجع التي اعتمد عليها.

التقرير التنموي: 
يتم عرض ملخص تنفيذي يوضح الباحث فيه الهدف من التقرير والنتائج التي 
ثم  املوضوع،  أهمية  توضح  مقدمة  التقرير  يتضمن  أن  على  بإيجاز،  إليها  توصل 
تُعرض مفردات التقرير بطريقة منطقية وواضحة، ويُختتم بتوضيح شامل للنتائج 
املــدروس، ثم بخامتة موجزة مع إرفاق قائمة  وما الذي ميكن أن يضيفه للمجال 

باملصادر واملراجع التي مت االعتماد عليها.

ترسل جميع املراسالت املتعلقة باجمللة إلى العنوان اآلتي:
مين انفورميشن سنتر 

مجلة تنمية وإعمار 

YIC@ yemeninformation.org :البريد اإللكتروني 
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االفتتاحيــــــــــــــة
 

نائب رئيس املركز ومستشار الشؤون االستراتيجية
د. عبد القوي الشميري 

حتقيق دأبت  يف  قدًما  املضي  على  األول  عددها  منذ  وإعــمــار«  »تنمية  مجلة 
العلمي يف حتقيق  لإلسهام  عاتقها  على  حملتها  التي  اجلوهرية  الغايات 
إذ  املطرد؛  لتناميها  املتابع  على  يخفى  ال  ما  وهو  سنتر«،  انفورميشن  »مين  أهــداف 
أخذت تواصل هذا املسار بزخم واضح وتناٍم مشهود؛ فتضع يف كل عدد لبنات حقيقية 
يف بناء الوطن اليمني وإعماره من خالل ما تناولته تلك األعداد من أبحاث ودراسات 
وتقارير موجهة يف سبيل التعرف على أهم مظاهر قصور التنمية، والكشف عن مواضع 
الشروخ يف النسيج االجتماعي التي يعمقها النزاع بني األطراف املتصارعة، والسعي 
اجلاد إلى معاجلتها، وتقدمي التصورات العلمية إلعادة بناء ما تهدم إنسانًيا ومادًيا. 
كل ذلك ميثل ترجمة واقعية لألهداف السامية للمركز بقدر ما هو مؤشر على النهج 
الرصني والسير الواثق للمجلة بهدوء وروية مركزة على العمل امليداني والطرح العلمي 
الذي يضع اليد على اجلرح ويقترح احللول، مترفعة عن الضجيج اإلعالمي والطرح 
االستفزازي ألنهما -كما يعتقد القائمون عليها- ال يخدمان العمل احلقيقي اجلاد يف 

فضاء محموم بالصراع كحال اليمن يف هذا الظرف االستثنائي.
ــة  ــى عددهــا اخلامــس، تقــدم إضاف ــا إل ــة وإعمــار«، بوصوله ــة »تنمي هــا هــي مجل
نوعيــة مبــا حتويــه مــن أبحــاث علميــة موجهــة للتنميــة واإلعمــار. تســتهدف اجمللــة 
تقــدمي احللــول املســنودة بالقــراءة العلميــة مــن خــالل التركيــز علــى ثــالث مــن القضايــا 
ــة احلرجــة؛ إذ تنــدرج  هــي األكثــر إحلاًحــا يف الشــأن اليمنــي ال ســيما يف هــذه املرحل
القضيــة املركزيــة األولــى التــي تناولهــا البحــث األول يف مضمــار التنميــة اإلنســانية 
ممثلــة يف محاولــة إعمــار مــا خلفــه العنــف ضــد مكــون إنســاني مهــم يف تكويــن اجملتمــع 
ــى األســرة  ــره عل ــوان »العنــف ضــد املــرأة وأث اليمنــي أال وهــو املــرأة. جــاء البحــث بعن
واجملتمــع: حضرمــوت أمنوذجــا - دراســة اجتماعية« مســتهدًفا الوقوف على مالمحظة 
ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة يف اليمــن وتوضيــح األســباب واآلثــار علــى املــرأة واألســرة 
واجملتمــع، متخــًذا مــن حضرمــوت أمنوذًجــا للتطبيــق. خلــص البحــث بعــد التحليــل إلــى 
أن هنــاك انخفــاض يف مســتوى الوعــي باحلقــوق القانونيــة والشــرعية اخلاصــة باملــرأة 
يَتَُهــن، وأن العنــف املعنــوي هــو أكثــر أشــكال العنــف ضــد  بــني النســاء بســبب ارتفــاع أُمَّ
املــرأة انتشــاًرا، فضــلًا عــن التمييــز ضدهــا علــى أســاس النــوع االجتماعــي، وأن العنــف 
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مجلة تنمية وإعمار: العدد اخلامس

النفســي يتزايــد بــني الفتيــات الالتــي تتــراوح أعمارهــن بــني 14-12 ســنة. 
وجاء البحث اآلخر املوسوم بـ«تطوير التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن يف ضوء 
التجارب العاملية - تصوٌر مقترح« يف مضمار اإلعمار املادي؛ إذ ركز على التنمية املهنية 
يف اليمن ودورها يف الرقي باجملتمع. توجه البحث إلى دراسة التدريب املهني الذي 
طال التدمير أهم مرتكزات بنيته التحتية والتحديثية جراء الصراع. وكان هدف البحث 
بناء تصوٌر مقترٍح لتطوير التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن يف ضوء التجارب 
العاملية املعاصرة متخًذا من جتربتي الصني وأملانيا منوذًجا لبناء تصور النهوض. وبعد 
الوقوف على مفهوم التعليم الفني وأهميته وواقعه يف اليمن، وحتديد الصعوبات التي 
تواجهه، وسبل تطويره باالهتداء بتجربتي الصني وأملانيا، توصل البحث إلى أن التعليم 
العمل. وحالًيا  بالتنمية وسوق  ارتباطه  اليمن يعاني منذ نشأته من ضعف  الفني يف 
ال يؤهل التعليم الفني مخرجاته بالصورة املطلوبة لاللتحاق بسوق العمل واإلسهام يف 
عملية التنمية نظراً لتدني مستوى مهاراتهم وضعف البنية التحتية والبرامج التعليمية 

وانعدام روابط الشراكة بني مؤسساته وسوق العمل.
أما املوضوع الثالث فهو ورقة بحثية نظرت إلى بعد آخر من أبعاد التنمية واإلعمار 
للعمارة  املعمارية  الفضاءات  تشكيل  »مالءمة  عنوان  الهوية احلضارية حتت  بعد  هو 
ميثله  ما  على  الضوء  لتلقي  وادي حضرموت-اليمن«  املناخية يف  البيئة  مع  الطينية 
اليمني  املعمار  إطار  ومادية يف  من خصوصية جمالية وحضارية  املعمار احلضرمي 
اخلصوصية  هذه  وقيمة  أخــرى،  ناحية  من  واإلسالمي  العربي  واملعمار  ناحية،  من 
التي اكتسبها احلضارم من خصوصية البيئة والثقافة التي تطورت بناًء على التراكم 
واملكان  الزمان  متغيرات  مع  للتعامل  تؤهلهم  خبرات  من  متثله  مبا  والثقايف  املعريف 
أن  وبعد  للمناخ.  مناسبة  وظيفية  مساحات  وتكوين  عام،  بشكل  املعماري  البناء  يف 
تناولت الورقة الطرق الرئيسة لتكوين املساحات يف العمارة الطينية ومدى مالءمتها 
للظروف املناخية، انتقلت إلى استكشاف األساليب الفنية والبيئية والثقافية يف تشكيل 
املساحات. واختتمت بالوقوف عند كيفية تطوير الطني من أجل االستخدام األمثل يف 
الهندسة املعمارية احلالية واملستقبلية. وخلصت الورقة إلى أن احلضارم قد طوروا 
أسلوًبا معمارًيا يتميز بدرجة احلرارة والراحة اخلفيفة إلى جانب الرضا النفسي من 
منظور جمالي؛ فلم يهتموا باملساحات الداخلية فحسب، وإمنا اهتموا أيًضا باملساحات 
اخلارجية مثل الشوارع واألحياء لتحقق توازًنا متكاملًا بني الظروف املناخية والراحة 
درجة  احلــراري وخفض  العزل  فعال يف  دور  للصلصال من  ما  إلى  إضافة  النسبية، 

احلرارة، وهو ما يؤدي إلى توفير الطاقة املطلوبة للتدفئة والتبريد.
ختاًما، نتمنى للقارئ الكرمي أن يجد يف األبحاث أعاله ما يروى شغفه ويضيف 

إلى معارفه



العنف ضد املرأة وأثره على األسرة  واجملتمع:  
حضرموت أمنوذجا

25. سبتمبر. 2021

دراسة اجتماعية
أ.د. فتحية محمد باحشوان
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العنف ضد املرأة وأثره على األسرة واجملتمع

ملخص البحث  

يهدف البحث إلى التعرف على مفاهيم العنف ضد املرأة  وأشكاله ونظرياته، 
لتوضيح مالمح  ظاهرة العنف ضد املرأة يف اليمن، كما مت تقصي مدى انتشار 
عوامله  وحتديد  العنف،  ممارسة  لتفسير  محاولة  يف  النساء  بني  العنف  ظاهرة 
اعتمدت  األهداف  هذه  ولتحقيق  واجملتمع،  واألسرة  املرأة  على  وآثاره  وأسبابه 
يف  املرأة  ضد  العنف  ظاهرة  واقع  لوصف  املسحي  الوصفي  املنهج  على  الباحثة 
اجملتمع اليمني، واتخذت واقع العنف ضد املرأة يف حضرموت منوذجاً؛ فمن خالل 
مت  واألبحاث،  والتقارير  اإلحصائيات  يف  الواردة  العنف  مؤشرات  بتحليل  القيام 
بحقوقها  املرأة  وعي  ومدى  الظاهرة يف مجتمعنا  انتشار هذه  التعرف على مدى 
القانونية. وقد توصل البحث إلى نتائج عدة، من أهمها عدم وجود وعي مجتمعي 
باحلقوق القانونية والشرعية اخلاصة باملرأة، سيما بني النساء بسبب انتشار األمية 
بينهن. ويعد العنف املعنوي أكثر أشكال العنف الذي تتعرض له املرأة يف حياتها، 
كما أن هناك معتقدات وممارسات اجتماعية متييزية على أساس النوع االجتماعي، 
وهناك العنف نتيجة العادات والتقاليد التي تتطلب من الرجل السيطرة على األسرة 
العنف  ازدياد  كذلك  النتائج  وبينت  لقيادتها،  والقوة  العنف  يدفعه الستخدام  مما 

النفسي بني الفتيات أقل من 18سنة وخاصة ملن هن بني 14-12 عاماً.
الكلمات املفتاحية: العنف، العنف ضد املرأة، أثر العنف على األسرة واجملتمع.
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العنف ضد املرأة وأثره على األسرة واجملتمع

الفصل األول
املقدمة  

تعد ظاهرة العنف من الظواهر التي تعاني منها املرأة يف كل دول العالم، لكنها 
احمللي  اجملتمع  وعي  ودرجة  السائدة  املفاهيم  بحسب  آلخر  مجتمع  من  تختلف 
وعدالة القيم االجتماعية؛ فهي من الظواهر الغريبة التي أصبحت تتفشى بشكل 
سريع يف اجملتمع، وتعد من أخطر الظواهر السلبية التي تهدد أمن األسرة واجملتمع 

وكيانهما على حد سواء.
تعكس  التي  عامة،  العنف  بظاهرة  وثيًقا  ارتباطاً  املرأة  ضد  العنف  ويرتبط 
اجلانب االنحرايف املهدد الستقرار اجملتمع؛ حيث يؤدي إلى خلق أشكال مشوهة 

من العالقات االجتماعية، وأمناط السلوك املضطربة داخل األسرة وخارجها.
وقد بذلت حركة حقوق اإلنسان يف كثير من الدول العربية، واملنظمات الدولية 
جهوداً كبيرة للحد من ظاهرة العنف التي أصبحت عنواناً بارزاً النتهاك حقوق املرأة 
عام  املتحدة  لألمم  العامة  باجلمعية  دفع  الذي  األمر  والعمل،  والشارع  البيت  يف 
1993م إلى إصدار إعالنها العاملي الداعي إلى القضاء على العنف البدني والنفسي 
واجلنسي املوجه ضد النساء، وإلى إيقاف الظلم وإزالة املمارسات واألفعال جتاه 
املرأة. مع ذلك بقيت الظاهرة ماثلة يف كل اجملتمعات، وتعذر احلد من مخاطرها، 
بل وتنامى مفعولها، وتصاعدت آثارها السلبية الواقعة على جهود التنمية وجهود 
إرساء معايير العدالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وهو ما يتطلب املزيد 
من حمالت التوعية وتسليط الضوء على هذه الظاهرة ومعاجلتها معاجلة جذرية.

وبناء على ذلك؛ فإن العنف املوجه ضد املرأة ال يقتصر على العنف اجلسدي أو 
املادي فقط، بل يتسع ليشمل مختلف األقوال واألفعال التي ميارسها األفراد واملؤسسات 
لتكريس النظرة الدونية والتمييز ضد املرأة يف اجملتمع. إن التساهل مع العنف ضد 
املرأة يترتب عليه زيادة العنف االجتماعي، وعند مناقشة أو تناول هذا املوضوع ال بد 
أن نضع يف أذهاننا أن مشكلة العنف مشكلة معقدة ال نستطيع إرجاعها إلى عامل 
واحد، وإمنا هناك مجموعة عوامل اجتماعية ونفسية مرتبطة بهذه الظاهرة تساعد 
على انتشارها يف اجملتمع؛ لذلك عملت كثير من املنظمات على مساعدة املرأة يف احلد 
من هذه املشكلة والتعرف على حقوقها وواجباتها من خالل التعرف على كيفية حماية 

نفسها عن طريق تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني.
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العنف ضد املرأة وأثره على األسرة واجملتمع

مشكلة البحث  

أغلب  التي جتتاح  الراهنة  االجتماعية  اآلفات  املرأة من أخطر  العنف ضد  تعد ظاهرة 
مجتمعات العالم بصفة عامة، واجملتمع اليمني بصفة خاصة، ولعل من أهم املؤشرات التي 
سلوك  فالعنف  واسع؛  نطاق  على  وانتشارها  تزايدها  الظاهرة  هذه  خطورة  درجة  تعكس 
مقصود موجه للفرد أو مجموعة من األفراد، سواء كان لفظياً أو معنوياً أو مادياً أو جسدياً أو 
جنسياً أو اجتماعياً أو ثقافياً، مما يؤدي إلى إحلاق الضرر بالفئة املستهدفة. ويعد العنف من 
الظواهر املنتشرة يف العديد من اجملتمعات نتيجة قلة الوعي وتدني الثقافة، أو بسبب املشاكل 

االقتصادية واالجتماعية كالفقر والبطالة وعدم توفر متطلبات املعيشة مبختلف أنواعها.
والعنف ضد املرأة هو واحد من أكثر القضايا واملشكالت االجتماعّية املثيرة للجدل يف 
وقتنا احلاضر التي ما زالت تعاني منها العديد من اجملتمعات حول العالم ال سيما دول 
اليمن. وبالنظر ملا تلحقه هذه الظاهرة من أضرار  النامية ومنها  الدول  أو  الثالث  العالم 
جسمية ونفسية واجتماعية يف املعتدى عليه، فإنها لم تعد ضد املرأة وحسب، بل أصبحت 

ظاهرة اجتماعية تهدد أمن األسرة واجملتمع واستقرارهما على حد سواء.
األخيرة بشكل واضح يف جميع  اآلونة  وكثرت مظاهره يف  العنف  أشكال  تعددت  لقد 
نواحي احلياة، وأمام تفاقم هذه الظاهرة االجتماعية اخلطيرة واستفحالها، غدا االهتمام 
بها أمرا الزماً، ملا يترتب عنها من آثار مدمرة على املستويني الفردي واالجتماعي. وإذا كان 
العنف هو ممارسة القوة بغرض اإلضرار بالغير، فإن مفهوم العنف ضد املرأة يف هذا البحث 
يعني اإلضرار باملرأة من خالل ممارسة القوة اجلسدية بالضرب أو ممارسة العنف املعنوي 

كاإلهانة والتجريح أو التحرش اجلنسي... إلخ.
انتشاره يف مجتمعنا،  املرأة ومدى  العنف ضد  البحث يف دراسة مفهوم  تتمثل مشكلة 
ومعرفة األسباب الدافعة إلى وقوعه، واآلثار املترتبة على املرأة أو األسرة أو اجملتمع بسبب 

العنف، ومت بلورة هذه املشكلة يف تساؤل رئيس هو:
وماهي  بالذات؟  اليمني ويف حضرموت  املرأة يف اجملتمع  العنف ضد  انتشار  ما مدى 

أسبابه وآثاره على املرأة واألسرة واجملتمع؟  
وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس عدد من التساؤالت الفرعية هي:

ما أسباب العنف؟ وما هي اآلثار املترتبة على املرأة واألسرة والطفل وطرق معاجلة هذه 	 
الظاهرة؟ 

ما مدى انتشار ممارسة العنف بأنواعه ومظاهره ضد املرأة يف مجتمع حضرموت؟	 
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العنف ضد املرأة وأثره على األسرة واجملتمع

أهمية البحث:  

فإن  ثم  ومن  اجملتمع،  بناء  يف  املرأة  تلعبه  الذي  الدور  حول  اثنان  يختلف  ال 
أهمية البحث تكمن يف تناوله ملشكلة اجتماعية تواجهها املرأة أثناء أدائها ألدوارها 
االجتماعية، حيث أصبح العنف سمة من السمات التي يتميز بها عصرنا احلالي 
يف شتى جوانب احلياة. وقد تعددت العوامل التي تكمن وراء تنامي هذه الظاهرة 
العديد  كونت  يرزح حتت ظروف غير طبيعية  الذي  اليمني  ال سيما يف مجتمعنا 
احلالي  البحث  فإن  لذلك  ونتيجة  اليمنية.  املرأة  أمام  والصعوبات  التحديات  من 
سيتقصى األسباب والعوامل التي حتيط بظاهرة العنف يف اجملتمع اليمني ومعرفة 
آثاره متخذا من مدينة حضرموت منوذجا لذلك؛ فلم تعد الظاهرة مقتصرة على 
داخل  العنيفة  والسلوكيات  املبكرة  االجتماعية  التنشئة  إن  بل  النمطي؛  شكلها 
األسرة، ووجود املمارسات االجتماعية والتربوية غير السليمة وتنوع األساليب التي 

يستخدمها األفراد يف اجملتمع، قد تؤدي إلى ازدياد يف حجم العنف.
األبحاث  لكثير من  ولبنة أساسية ومرجعية سبَّاقة  نوعية  نقلة  البحث  سيمثل 
القادمة التي ستتناول ظاهرة العنف وما يتعلق بها، إذ ال يوجد –حسب علم الباحثة- 

مراجٌع موثَّقة ميكن الرجوع إليها حول هذه الظاهرة بسبب انتشار ثقافة العيب.

أهداف البحث:  

يهدف البحث إلى التعرف على مظاهر العنف بني النساء يف محاولة منه لتحديد 
عوامل العنف وأسبابه وآثاره على املرأة واألسرة واجملتمع، ولتحقيق الهدف الرئيس 

فال بد من حتقيق األهداف اآلتية:
توضيح مفاهيم العنف ضد املرأة ونظرياته وأشكاله.	 
التعرف على ظاهرة العنف ضد املرأة يف اليمن.	 
التعرف على مدى انتشار ظاهرة العنف ضد املرأة يف حضرموت بوصفه منوذجاً.	 
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مصطلحات البحث:  

التعريف اإلجرائي للعنف:
العنف: هو استخدام القوة املادية أو املعنوية إلحلاق األذى والضرر باآلخرين.

أو  األفراد  من  األفعال  أو  األقوال  أو  املمارسات  عبارة عن  املرأة:  العنف ضد 
اجلماعات جتاه املرأة، سواء كان لفظياً أو معنوياً، أو مادياً، أو جسدياً، أو جنسياً، 

أو اجتماعياً، أو ثقافياً، وتوقع الضرر باملرأة.
أثر العنف على األسرة واجملتمع: للعنف آثار ومؤشرات تدل على إحلاق الضرر 
باملرأة، ويعد العنف من الظواهر املنتشرة يف العديد من اجملتمعات نتيجة قلة الوعي 
الصراعات  وانتشار  كالفقر  واالجتماعية  االقتصادية  املشاكل  بسبب  أو  والثقافة، 
واحلروب والبطالة، وعدم توفر متطلبات املعيشة مبختلف أنواعها، وكل هذا له آثار 

سلبية على اآلسرة واجملتمع.

حدود البحث:   

   مت حتديد حدود البحث املكانية، واملوضوعية، والزمانية كما يلي:
املوضوعية: العنف ضد املرأة واألسباب واآلثار على املرأة واألسرة.  )1

املكانية: اجلمهورية اليمنية، محافظة حضرموت )منوذجاً(.  )2
الزمانية: مت إجراء البحث عام 2021.  )3

منهجية البحث:  

اعتمد البحث احلالي على املنهج الوصفي املسحي لوصف واقع ظاهرة العنف 
ضد املرأة يف اجملتمع اليمني مع أخذ واقع العنف ضد املرأة يف حضرموت من خالل 
القيام بتحليل مؤشرات العنف من اإلحصائيات، والتقارير، واألبحاث الصادرة عن 
احتاد نساء اليمن فرع املكال، ومن تقارير وأبحاث اللجنة الوطنية للمرأة، ومن مركز 
األمن... إلخ، ومن الدراسات املتعلقة بالعنف ضد املرأة، ومن التقارير الصادرة عن 
املنظمات الدولية بغرض التعرف على مدى انتشار هذه الظاهرة يف مجتمعنا ومدى 

وعي املرأة بحقوقها القانونية.    
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

  
أواًل: مفاهيم البحث: 

يركز البحث احلالي على املفاهيم اآلتية:
مفهوم العنف 

يشير معجم »املورد« إلى أن كلمة عنف تدل على عدة معاٍن ودالالت؛ فهي تعني: 
»أذى، اغتصاب، شدة، قسوة« )املورد، 1982: 1032( مبعنى سلوك عدواني يقوم 
 )violence( على القوة والقهر يوجه إلى فرد أو مجموعة أفراد، ويف اللغة اإلنكليزية
ينحدر من الكلمة الالتينية )Violentia(، ومعناها االستخدام غير املشروع للقوة 
املادية بأساليب متعددة إلحلاق األذى باألشخاص واإلضرار باملمتلكات، ويتضمن 
معاني العقاب واالغتصاب والتدخل يف حريات اآلخرين، وميكن القول إن الداللة 
التي  اإلنكليزية  اللغة  داللتها يف  من  أوسع  العربية  اللغة  العنف يف  لكلمة  اللغوية 

.)Tontous, 1966: p.982( تقتصر على االستخدام الفعلي للقوة املادية
أما العنف اصطالحاً فهو ظاهرة تهّدد اجملتمعات اآلمنة، وتسلبها استقرارها، 
والتربوّية  واالجتماعّية  االقتصادّية  أجوائها  يف  فتؤّثر  فيها،  القلق  وتبعث 
 والسياسّية... وغيرها، والعنف هو استخدام الضغط أو القوة استخداما غير مشروع

 )بدوي، 1978: 441(.
وهو كذلك أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع اجلنس يترتب عليه- أو 
من احملتمل أن يترتب عليه- أذًى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة مبا يف 
ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل واإلكراه واحلرمان التعسفي من احلرية 
سواء حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة )األمم املتحدة، 1993(. كما يعرف 
العنف بأنه اضطراب نفسي، أو »هو إحلاق األلم لتحقيق هدف ما ضد اجملتمع، 
حتقيقاً ملكسب شخص، أو احلصول على رضا نفسي املقصود منه إيالم الضحية 

.)Wurtz and Lomette, 1984: 224(
ويعد مفهوم اإلساءة Abuse أكثر املفاهيم ارتباطاً بالعنف، وهو أي فعل يقوم به 
شخص ما بقصد إيقاع الضرر بشخص آخر ويستخدم يف عدد كبير من الدراسات 
مرادفاً لذلك النوع من السلوك العنيف الذي يحدث من جانب اآلباء ألبنائهم، أو 
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تلك اإلساءة التي حتدث للزوجة من خالل سلوك عنيف، وكذلك اإلساءة للوالدين 
التوبيخ  أو  املعاملة  يف  القسوة  أو  معلمه  من  للطالب  اإلساءة  وكذلك  واملسنني، 
والضرب أو الشجار الذي يؤدي أحياناً إلى إحداث جروح. ولإلساءة صور متعددة 
تأخذ مظهراً للعنف الذي يصل يف ذروته إلى حالة القتل )القصاص، 2005: 10(.

أما مفهوم القوة Power فهو من املفاهيم املرتبطة بالعنف؛ فالقوة يف جوهرها 
هي عالقة تأثير أو سلطة أو قسر متنح أحد الفاعلني قدرة على أن يجعل اآلخر/ 
اآلخرين يتصرفون بطريقة لم يكن ليسلكوها لوال وجود الطرف املالك للقوة. والعنف 
سلوك ميارس فيه أحد األطراف القوة على الطرف اآلخر؛ فعالقات القوة منتشرة 
انتهاك  إلى  القوة  تتحول  أن  ميكن  لكن  احلياة،  ميادين  كل  يف  طبيعي  نحو  على 
جسدي أو معنوي، بحيث تسلب حقوق اإلنسان الواقع عليه العنف ال سيما احلق 
يف تقرير ما يقوم به جسده وما يفعل به واحلق يف اتخاذ قراراته بنفسه وتعامله 
مع عواقب تصرفاته كما يذهب جارفر؛ ومن ثم فإن العنف هو كل فعل يستخدم 
القوة من طرف فاعل النتهاك طرف آخر بشكل مادي أو معنوي، والفاعل يف هذا 
التعريف قد يكون فرداً أو جماعة أو مؤسسة؛ وعليه فإن صور االنتهاك التي يقوم 
بها األفراد من اعتداء أو قسوة جسدية أو توبيخ أو اغتصاب أو قتل أو تهديد أو 
احتقار أو قذف تعد جميعها صوراً للعنف بجانب الشغب واإلرهاب واحلروب وصور 

العنصرية والعبودية... إلخ )القصاص، 2005: 11(. 
من خالل ما سبق يتضح أن العنف شيء غير مرغوب فيه، وهو يصيب بالذعر 
واخلوف ملا يؤدي إليه من نتائج؛ إذ إنه يهدد املنجزات التي حققها اإلنسان خالل 
السنوات املاضية، واألسوأ من ذلك كله عندما يتعدى وميتد هذا العنف إلى املرأة 

مبا متثله من قيمة إنسانية ومجتمعية واقتصادية أيضاً.
العنف ضد املرأة:

العنف ضد املرأة عبارة عن سوء معاملة املرأة، يتجسد يف سلوك عدواني ضدها 
يقوم به يف كثير من األحيان الزوج أو األب أو األخ أو أحد األقارب، وحتى ميكن أن 
يقوم به شخص غريب، ويلحق بها ضرراً مادياً جسدياً )كالضرب واجلرح واحلرق 
واالغتصاب(، أو ضرراً معنوياً )كاإلهانة والشتم والسب والتحقير(، أو كليهما معا.
وتعرف األمم املتحدة العنف املمارس ضد املرأة بأّنه »أّي فعل عنيف تدفع إليه 
عصبية اجلنس ويترتب عليه، أو يرّجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، سواء 
من الناحيـــــة اجلسمانيــــــة أو اجلنسية أو النفسية، مبا يف ذلك التهديد بأفعال 
من هذا القبيل أو القسر أو احلرمـــــان التعسفي من احلرية، سواء حدث ذلك يف 
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 Gelles and Straus احلياة العامة أو اخلاصة » )األمم املتحدة، 1993(. ويعرف
العنف بأنه سلوك عمدي أو شبه عمدي يسعى إلى اإليذاء البدني ضد شخص آخر 

)السمري، 2000: 455(.
فالعنف ضد املرأة هو العنف القائم على نوع اجلنس وقد عرفه بعضهم أنه كل 
فعل أو قول أو ممارسة للرجل سواء كان فرداً أو جماعة جتاه املرأة ينطوي على 

شكل من أشكال التمييز املستند إلى مرجعيات ثقافية تقليدية.
وهناك أنواع من العنف منها العنف املشروع وأفعال العنف غير املشروع، فعلى 
سبيل املثال كثيراً ما يعد الضرب داخل األسرة أمراً مقبوالً ثقافياً ومعيارياً، أما إذا 

تعرض أحد أفراد األسرة للضرب من أحد الغرباء فإنه يعد سلوكاً غير مشروع. 
وهناك عنف العشير ويشير إلى سلوكيات ينتهجها عشير أو شريك سابق تتسبب 
يف أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية اجلسمانية أو اجلنسية أو النفسية، مبا 

يف ذلك االعتداء البدني واإلكراه اجلنسي واإليذاء النفسي وسلوكيات السيطرة.
ويأخذ العنف إشكاالً عديدة منها العنف »املادي اجلسدي« مبا يف ذلك التحرش 
والتحقير  واالستهزاء  السخرية  صوره  أشهر  من  الذي  املعنوي  والعنف  اجلنسي 
لها  أوجبت  التي  احلقوق  من  املرأة  وحرمان  النفسي  والتعذيب  الدونية  واملعاملة 

شرعاً وقانوناً.
والعنف ضد املرأة من أكثر القضايا واملشكالت االجتماعية املثيرة للجدل يف 
وقتنا احلاضر، وما زالت تعاني منها العديد من اجملتمعات حول العالم، خاصة دول 
العالم الثالث أو الدول النامية. وتنتج هذه املشكلة عن جملة من العوامل واملسببات 
العنصر  رئيسة  وتستهدف بصورة  تفاقمها،  إلى ظهورها وتشجع على  تؤدي  التي 
النسوي حول العالم، وتؤثر على حياة املرأة من جميع اجلوانب، سواء االجتماعية 
املصير،  وحتديد  القرار  اتخاذ  يف  حقها  تسلبها  وكذلك  األكادميية،  أو  املهنية  أو 

وتستنزف حقوقها اخملتلفة. 
عن  بنشرها  العاملية  الصحة  منظمة  قامت  التي  احلقائق  من  مجموعة  هناك 

العنف ضد املرأة وهي: 
مشكلة  اجلنسي-  والعنف  العشير  عنف  سيما  –ال  املرأة  ضد  العنف  ميّثل   •
التي  اإلنسان  حلقوق  وانتهاكاً  العامة،  الصحة  مشاكل  من  وكبيرة  مستدمية 

تتمتع بها املرأة.
أن  )املنظمة(  العاملية  الصحة  منظمة  من  املنشورة  العاملية  التقديرات  تشير   •
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واحدة من كل ثالث نساء يف أنحاء العالم تتعرض يف حياتها للعنف البدني و/
أو العنف اجلنسي على يد العشير أو غير الشريك.

ميارس العشير هذا العنف يف معظمه، وعلى الصعيد العاملي ككل تفيد ثلث   •
من  و)19( سنة   )15( بني  أعمارهن  تتراوح  اللواتي   -% 27- تقريباً  النساء 
املرتبطات بعالقة جنسية بأنهن يتعرضن لشكل معني من أشكال العنف البدني 

و/ أو اجلنسي على يد عشرائهن.
واجلنسية  والنفسية  البدنية  املرأة  صحة  على  سلبياً  العنف  يؤثر  أن  ميكن   •
وصحتها اإلجنابية، ويتسبب يف زيادة خطورة اإلصابة بفيروس العوز املناعي 

البشري يف بعض األماكن.
تزويد  يف  هاماً  دوراً  الصحة  قطاع  ويؤدي  املرأة،  ضد  العنف  منع  باإلمكان   •
املرأة املعرضة للعنف بالرعاية الصحية الشاملة، بوصفه مدخاًل إلحالتها إلى 

خدمات دعم أخرى قد تلزمها )منظمة الصحة العاملية، مارس 2021(.
وتعد مؤشرات العنف ضد املرأة من أصعب املؤشرات وذلك يعود إلى صعوبة 
احلصول على البيانات عن هذه الظاهرة ومن استخالص املؤشرات عنها، والسبب 
احملافظة  اجملتمعات  يف  خاصة  اجملتمعية  والتقاليد  العادات  إلى  يعود  ذلك  يف 
ضد  العنف  حاالت  عن  إعالن  فيه  يوجد  ال  الذي  حضرموت  محافظة  كمجتمع 
النساء ومن ثم ال يتم اإلبالغ عنها وتسجيلها وتوثيقها بالشكل املطلوب يف أماكن 

الضبط أو املراكز الصحية واألمنية.
:)Family Violence( مفهوم العنف األسري

بأنه عنف يحدث داخل األسرة وميارسه أحد أعضائها  العنف األسري  يعرف 
)الزوج أو الزوجة أو أحد األبناء( ضد نفسه أو ضد باقي أعضاء األسرة، وهو سلوك 
ال-اجتماعي يتعارض مع قيم اجملتمع، ويهدد كيان األسرة واجملتمع ككل، إلى جانب 

كثير من املشكالت داخل األسرة على رأسها الطالق )أبو النصر، 2009: 207(.
ويعرف أيضاً بأنه سلوك يصدره فرد من األسرة صوب فرد آخر، ينطوي على 
االعتداء عليه بدنياً، بدرجة بسيطة أو شديدة، بشكل متعمد، أملته مواقف الغضب 
أو اإلحباط أو الرغبة يف االنتقام أو الدفاع عن الذات أو إلجباره على إتيان أفعال 
معينة أو منعه من إتيانها، قد يترتب عليه إحلاق أذى بدني أو نفسي أو كليهما به 

)شوقي، 2000: 24(.
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العنف ضد الزوجة: 
هي تلك األفعال التي تتضمن عنفاً جسدياً ضاراً موجهاً نحو النساء بوساطة  

أزواجهن ويشمل اإليذاء اجلنسي واالغتصاب الزوجي )إجالل، 1999: 27(.

  
ثانيًا: اجلانب النظري: 

يتناول هذا اجلزء من البحث محورين هما:
- أشكال العنف ضد املرأة. 

- النظريات املفسرة لسلوك العنف ضد املرأة.
)1( أشكال العنف ضد املرأة:

يتخذ العنف ضد املرأة أشكاالً عدة، وميكن أن يشمل عنفاً بدنياً وجنسياً ونفسياً 
وإساءة معاملة اقتصادية، وتعد تسمية أشكال ومظاهر من العنف ضد املرأة خطوة 
مهمة نحو االعتراف بها ومعاجلتها. وقد أظهر تقرير أصدرته األمم املتحدة يف 
عام 2001 أن واحدة من بني كل ثالث نساء يف العالم تتعرض للضرب أو اإلكراه 
على ممارسة اجلنس، أو إلى إساءة املعاملة بصورة أو بأخرى، وغالباً ما تتم هذه 

االنتهاكات حلقوق املرأة بواسطة شخص يعرفنه )أبو غزالة، 2019: 6(.
االجتماعي  السياق  باختالف  ومظاهره  املرأة  ضد  العنف  أشكال  وتتفاوت 
واالقتصادي والسياسي والثقايف يف مجتمع ما أو دولة ما، فرمبا تزداد بعض أشكال 
بتغيرات  مّرت اجملتمعات  كلما  اآلخر  بعضها  أهمية  تنخفض  بينما  أهمية  العنف 

دميوغرافية وإعادة تشكيل االقتصاد وحتوالت اجتماعية وثقافية.
العنف ضد املرأة داخل األسرة:  -

 ومتتد أشكاله عبر دورة حياتها، من العنف قبل الوالدة إلى العنف ضدها وهي 
امرأة مسنة، ومنها:

العنف  بعبارة  له  يشار  كما  أو  احلميمة،  العالقات  يف  الشريكني  بني  العنف  أ - 
العائلي أو إساءة املعاملة بني الزوجني. وقد ثبت أنه األوسع انتشارا بني أشكال 
العنف ضد املرأة كافة، ويتمثل يف: أعمال اإلكراه اجلنسي والنفسي والبدني 
العنف  دون رضاهن،  مراهقات  أو  بالغات  نساء  الشركاء ضد  التي ميارسها 
البدني الذي يشمل استخدام القوة البدنية أو القوة املادية أو السالح قصدا 
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االتصال اجلنسي بصورة  العنف اجلنسي فيشمل  أما  املرأة.  أو جرح  إليذاء 
يشمل  حني  املتزوجة-، يف  غير  أو  املتزوجة  –سواء  املرأة  رضا  دون  اعتداء 
العنف النفسي السيطرة على املرأة أو عزلها أو إذاللها أو إحراجها، ويشمل 
العنف االقتصادي حرمان املرأة من احلصول على املوارد األساسية والتحكم 

بها.
باملهر  املتصل  والعنف  املبكر  والزواج  اجلنني  جنس  واختيار  البنات  وأد  إن  ب -  
وختان اإلناث واجلرائم التي ترتكب باسم الشرف وإساءة معاملة األرامل هو 
وميكن  مؤذية،  تقليدية  وهي ممارسات  املرأة،  ضد  العنف  أشكال  من  شكل 
للممارسات  أخرى  أشكال  وهناك  احمللي.  واجملتمع  األسرة  فيها  تشارك  أن 
التقليدية املؤذية للمرأة متتاز بها بعض الدول، منها على سبيل املثال: تقييد 

حق البنت الثانية يف الزواج، وزواج األرملة من أخي زوجها، والزواج باإلكراه.
العنف ضد املرأة يف اجملتمع احمللي:  -

التي  األحياء  يف  يومياً  مظهرا  والنفسي  واجلنسي  البدني  العنف  شكل  يتخذ 
واألندية  املدارس،  ويف  العمل،  أماكن  ويف  النقل،  وسائل  ويف  النساء،  فيها  تسكن 

الرياضية، والكليات، واملستشفيات، وغيرها من املؤسسات االجتماعية.
ومن الصور التي يظهر بها:

 )أ( قتل األنثى بناء على جنسها، وقد يكون إرث النزاع الداخلي املسلح عامال 
مساهما أيضا يف ازدياده يف كثير من األحيان. 

)ب( العنف اجلنسي الذي يرتكبه شخص غير شريك للمرأة )قريب، صديق، 
رجل معروف لدى املرأة، جار، زميل عمل، غريب(. ومن الصعب حتديد مدى انتشار 
هذا النوع من العنف؛ ألن العنف اجلنسي يظل يف كثير من اجملتمعات مسألة جتلب 
العار الشديد للمرأة وألسرتها، ثم إن اإلحصاءات املستمدة من سجالت الشرطة 

غير ذات ثقة بسبب قلة اإلبالغ عن هذه اجلرائم )باباخان، 2009: 3-41(.
إكراه  يف  العنف  أعمال  من  الصورة  هذه  وتتمثل  اجلنسي،  التحرش  )ج( 
القيام  أو  اجلنس،  ممارسة  على  أنثى-  أو  ذكراً  كان  -سواء  عليه  املُعتدي 
االعتداء  صور  أخطر  االغتصاب  ويعد  املعتدي.  مع  فاضحة  جنسية  بأعمال 
تهديد  حتت  اجلنسي  االعتداء  ميارس  ما  وغالباً  األسرة،  نطاق  يف  اجلنسي 
.)352  :2001 )أحمد،  املعتدي  لرغبات  يرضخ  لم  إذا  بإيذائه  عليه   املُعتدى 
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)2( النظريات املفسرة لسلوك العنف ضد املرأة:
النظرية  املساهمات  من  العديد  هناك  أن  ُوجد  النظري  الواقع  إلى  بالرجوع 

واملداخل التي ساهمت يف دراسة مشكلة العنف ومنها: 
النظرية البنائية الوظيفية:   -

ينظر أصحاب هذه النظرية إلى اجملتمع بوصفه ُكلًّا مؤلفاً من أجزاء مترابطة 
يؤدي كل منها وظيفة خلدمة أهداف الكل؛ فاجملتمع ما هو إال نسق يضم مجموعة 
من العناصر املتساندة التي تسهم يف حتقيق تكامله، غير أن هذه التكامل ال يتم 
أداء  دون  النسق حتول  االنحرافات يف  بعض  املتوقع حدوت  فمن  مثالية؛  بصورة 

وظائفه على النحو الكامل.
السياق  داخل  داللة  له  أن  أساس  على  العنف  إلى  الوظيفي  االجتاه  وينظر 
االجتماعي؛ فهو إما أن يكون نتاجاً لفقدان االرتباط باجلماعات االجتماعية التي 
التوجيه والضبط  للالمعيارية وفقدان  نتاجا  السلوك، وإما أن يكون  م وتوجه  تنظِّ

االجتماعي الصحيح )إسماعيل، 1999: 24(.
ويعد عالم االجتماع األمريكي روبرت ميرتون وعلماء كثيرون من أنصار هذه 
النظرية. وهم يرون أن البناء االجتماعي يف اجملتمع الكبير ميارس ضغوطاً أكيدة 
على بعض األشخاص تدفعهم إلى السلوك غير السوي، وأن السلوك االنحرايف ما 
هو إال نتيجة للتناقض بني األهداف احملددة ثقافياً وبني الوسائل التي تقرها النظم 
االجتماعية لتحقيق تلك األهداف؛ فاجملتمع األمريكي –مثاًل- يضع النجاح هدفاً 
لكل فرد، ويركز باألحرى على الهدف وليس على الوسائل املشروعة لتحقيقه، ومن 
ثم فإن الكثير من الناس غير القادرين على حتقيق هدف النجاح املادي عن طريق 
الوسائل املشروعة يلجؤون الى أي وسيلة أخرى -مبا يف ذلك اجلرمية- لتحقيق 

تلك املكاسب.
كلما كثر عدد األفراد يف حتقيق األهداف  بأنه  إلى االعتقاد  ويذهب ميرتون 
أهدافهم لتحقيق  لألفراد  اجملتمع  من  املمنوحة  الفرص  قلَّت  بهم   اخلاصة 
 )التي هي املعايير واألهداف االجتماعية السائدة للمجتمع ككل( زاد عدد اخلارجني 
عن  اخلارجني  عدد  وكثر  االجتماعي(،  )الضبط  احملددة  السلوكية  األمناط  عن 
القانون )احلربي، 2011: 21-20(. ويرى ميرتون أيضاً مدى ارتباط العنف بعدم 
اجملتمع؛  يقرها  التي  الوسائل  خالل  من  الثقافية  األهداف  حتقيق  على  القدرة 
فالعنف يف ضوء التحليل الوظيفي املعاصر ميثل شكاًل من أشكال الصراع الدائم 
داخل النسق، حيث النسق هو بناء يف حالة تغير وهو يُطور دائما ميكانزمات مضادة 
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لكل الصور العنيفة، وقد يتمكن من إيقافها أو التقليل من آثارها، لكنه إذا فشل فإن 
العنف ينتج آثاراً سلبية على بناء النسق )زايد، 2002: 53(.

نظرية الصراع:   -
يرى أصحاب هذه النظرية أن العنف نتاج للقهر الذي يتعرض له الناس؛ بل إن 
ضحايا القهر يستخدمون غالباً نفس األسلحة التي استخدمت ضدهم، وأنهم حتت 
ضغط االضطراب واإلحباط الذي يعانون منه، وغالباً ما يحتدون على أصدقائهم 

وأهلهم وجيرانهم بدالً من األشخاص الذين يقهرونهم )فارس، 2015: 51(.
وتعد األسرة يف ضوء هذه النظرية مبثابة تنظيم اجتماعي يحقق فائدة لبعض 
الناس أكثر من غيرهم؛ حيث يرى كل من ماركس وإجنلز إلى األسرة بوصفها مجتمعاً 
طبقياً مصغراً تقوم فيه طبقة الرجال بقمع طبقة أخرى وهي النساء فالزواج هو 
أول أشكال الصدام الطبقي حيث يتم فيه تأسيس سعادة أحد اجلماعات على بؤس 
وقمع الطبقة األخرى. ويتم تفسير العنف األسري يف ضوء هذه النظرية يف إطار 
مفاهيم ومصطلحات السيطرة والضبط؛ فالرجال أكثر قوة من النساء ومن هنا فهم 

يفرضون سيطرتهم على النساء )دليلة، 2009: 36(.
العنف وسيلة للصراع بني  أن  ناحية أخرى يرى أصحاب نظرية الصراع  ومن 
على  الرجل  سيطرة  لفرض  أساسية  وسيلة  العنف  يعد  إذ  )اجلنسني(؛  النوعني 
املرأة متيزه عليها، وقد أصبح العنف وسيلة لتأكيد عدم املساواة بني النوعني وأداة 
العودة إلى األسرة واملنزل، كما أصبح الرجل يستخدم  للضبط على املرأة بهدف 
وتفوقها، ومن وجهة  املرأة  اإلنقاص من مكانة  بهدف  العنف  متنوعة من  أساليب 
نظر أصحاب هذه النظرية ميكن حل مشكلة العنف من خالل إتاحة فرص املساواة 
بني أفراد اجملتمع وعدم استغالل فئة ألخرى وإتاحة الفرص للمشاركة العادلة يف 

الثروة والقوة.
وإذا كانت نظرية الصراع تركز على صراع األدوار فإنها تركز أيضا على الشعور 
الشخصي باحلرمان بني ما يرغب فيه الناس وما يحصلون عليه، وبني انخفاض 
املستوى االقتصادي مع توافر احلرمان النسبي، مما يزيد من النزوع نحو العنف 
والعدوان. وأياً كانت درجة احلرمان فإنه يخلق حالة من عدم الرضى لدى األفراد، 
مما يدفعه إلى سلوك العنف نتيجة لإلحساس بالظلم االجتماعي وانعدام العدالة 

االجتماعية وسيطرة القيم املادية )فارس، 2015: 51(.
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نظرية التعلم االجتماعي:  -
الذي  أن األشخاص  دولتز، وهي  وريتشارد  باندورا  ألبرت  من أشهر منظريها 
يكتسبون العنف يتعلمون بنفس الطريقة التي يتعلمون بها أمناط السلوك األخرى، 
وأن عملية التعلم هذه تتم داخل األسرة بحكم املؤثرات اخلارجية سواء كانت موجودة 
يف البيئة الثقافية الفرعية أو يف البيئة الثقافية األوسع؛ فبعض اآلباء مثاًل يشجعون 
أبناءهم على التصرف بعنف مع اآلخرين يف بعض املواقف من جهة، ويطالبونهم بأال 
يكونوا ضحايا العنف يف مواقف مغايرة من جهة أخرى، ويرى باندورا أن طبيعة الرد 
على العدوان تتوقف على التدريب االجتماعي األول. وبصورة أكثر حتديداً تتوقف 
تلك  ومحاولة منذجتها يف  قبل  من  الشخص  التي خبرها  اإلجراءات  تعزيز  على 
الصيغة العدوانية، وهكذا ميكن للمرء -طبقاً لنظرية التعلم االجتماعي- أن يصنع 
بسهولة طفاًل شديد العدوانية مبجرد أن يتعرف على مناذج عدوانية ناجحة تكافئ 
الفرد املعتدي باستمرار على السلوك العدواني )احلياصات، 2016: 1777(. وقد 
بني باندورا من خالل التجريب تأثير مشاهدة النماذج العدوانية يف تزايد العدوان 

عند األطفال.
تعتمد هذه النظرية على التعليم عن طريق املالحظة، وترفض فكرة أن العدوان 
هو نتيجة اإلحباط، وترى أن العدوان ال يختلف عن أي استجابة نتعلمها؛ فالعدوان 
ميكن تعلمه من خالل املالحظة والتقليد واحملاكاة، كما أن معظم سلوك اإلنسان 
سلوك متعلم، ويتم تعلمه من خالل القدوة، إذ ميكن للفرد من خالل مالحظة سلوك 
اآلخرين أن يتعلم كيفية إجناز السلوك اجلديد؛ فالسلوك العدواني سلوك اجتماعي 
ُمتعلم كغيره من السلوكيات األخرى، ويحدث هذا االكتساب بطريقة غير مقصودة 
نتيجة ما يسمى بالنمذجة Modeling أو التعلم االنتقائي Vicarious، وما يترتب 

عن هذا السلوك من إثابة أو عقاب.
وأثبت  باندورا من خالل الدراسات امليدانية والتجريبية املتعددة إمكانية تقليد الطفل 
واملراهق لألمناط السلوكية العدوانية التي يشاهدها، والتعلم من خالل املالحظة، 
إذ ميكن الفرد من تعلم العنف يف تصدره وسائل اإلعالم )اخلولي، 2008: 106(.
كما يطرح باندورا معنى العنف والعدوان من خالل التعلم االجتماعي عن طريق 
احملاكاة واملالحظة؛ وبهذا فإن معظم أمناط السلوك الفردي يف رأيه هي أمناط 
يتم  ما  وبقدر  السلوك،  هذا  ونتائج  اآلخرين  مكتسبة عن طريق مالحظة سلوك 

تعزيز هذه االستجابة فإن ظهورها يصبح أكثر احتمالًا )مجدوب، 1992: 66(.
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نظرية اإلحباط والعدوان:   -
ويعتقد  العدوان،  دراسة  األولى يف  النفسية  النظريات  من  النظرية  تعد هذه   
عن  يتمخض  العدوان  أن  النظرية-  هذه  صاحبا  -وهما   )Dollard & Miller(
اإلحباط؛ فاإلنسان عندما يرغب يف حتقيق هدف معني ويواجه عائقاً يحول دون 
حتقيق الهدف يتشكل لديه عدد من االستجابات من بينها السلوك العدواني، لذا 
لنظرية  كقاعدة  النفسي  للتحليل   )Freud( نظرية  استخدام   )Dollard( اقترح 
)اإلحباط-العدوان( التي ترى أن كل إحباط يسبب عدواناً، مما يؤدي إلى الشعور 
بالذنب، وهذا بدوره يؤدي إلى قدر أكبر من اإلحباط؛ ولذا سميت هذه النظرية 
بـ«نظرية الدائرية للعدوان«. ويفترض )Dollard( أن العدوان هو نتيجة سلوكية أو 
استجابة هادفة يتم فيها إحلاق األذى بالفرد الذي يوجه العدوان نحوه، وأن العدوان 

.)William, 1978: 167( له مكون فيسيولوجي فضاًل عن توفر مكون سلوكي له
موقف  الناجت عن  القلق  من  للتخلص  أسلوب  العنف  أن  النظرية  وتوضح هذه 
محبط، وقد ظهرت من فكرة اإلحساس العام بأن الشخص احملبط غالباً ما يتورط 
يف فعل عدواني؛ فالشخص احملبط رمبا يرتبط مبصدر اإلحباط، أو يحل محل 
اإلحباط شيئاً آخر، واملراهق الذي يسخر منه اآلخرون رمبا يتأثر وينتقم من هؤالء 
بشكل عدواني، والزوج العاطل الذي ال يجد عماًل رمبا يقوم بضرب زوجته وأطفاله؛ 
فاإلحباط يؤدي إلى خلق شكل من العدوان جتاه اآلخرين وجتاه اجملتمع، وعندما 
ويفجرون  يحبطون  فسوف  احتياجاتهم  حتقيق  على  قدرتهم  عدم  الناس  يتأكد 

إحباطهم يف شكل عدواني )عوض، 2004: 15(.
نادى  التي  املوت  غريزة  فكرة  رفض  على  املدرسة  هذه  ومبادئ  مفاهيم  تقوم 
بها فرويد، وتعد العدوان دائماً نتيجة لإلحباط. ويرى هذان املنظران أن السلوك 
العدواني مبختلف أشكاله املعروفة ينجم عن شكل من أشكال اإلحباط، وتتناسب 
قوة التحريض على العدوان تناسباً طردياً مع قوة العقاب املتوقع نتيجة التعبير عن 
ذلك العمل، ثم يحددان تلك العوامل املسببة للتفاوت يف كم اإلحباط ومقداره وهي: 

قوة التحريض على الرد احمليط.  -1
درجة اإلعاقة التي حالت دون الرد احمليط.  -2

عدد سالسل الردود احمليطة )احلياصات،2016،1777(.    -3
ويشير أصحاب هذه النظرية إلى أن مقدار العدوان يتوقف على درجة اإلحباط، 
فكلما زاد شعور الفرد باإلحباط زادت الرغبة يف العدوان واشتد السلوك العدواني، 
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ألن  جديد،  بإحباط  شعر  عدوانه  عن  التعبير  من  احملبط  الشخص  منع  إذا  أما 
العنف  يف  الرغبة  وينمي  والتوتر،  اإلثارة  يزيد  جديدا  إحباطا  يعد  العدوان  منع 

.)Bandura, 1973: 31(
والسلوك العدواني -حسب هذه النظرية- هو سلوك ُمتعلم إذا ارتبط بالتعزيز، 
فإذا اعتدى األخ األكبر على أخيه األصغر وحصل على ما يريد فإن احتمال تكرار 
السلوك العدواني يصبح أكثر إمكانية؛ فالسلوك العدواني ال يحدث صدفة وإمنا 
السلوك  حتليل  أن  أي  األخرى،  اإلنساني  السلوك  أمناط  كبقية  لقوانني  يخضع 

العدواني يتطلب منا اكتشاف القوانني التي يخضع لها. 
العنف  أن  اتفقوا على  العلماء  الكثير من  أن  نرى  النظريات  بعد عرض بعض 
والضرر  األذى  إحلاق  بغرض  املشروعة  غير  األساليب  فيه مختلف  يعتمد  سلوك 
بالغير، وهو كل سلوك يصدر يف إطار العالقة األسرية بني الرجل واملرأة، أو بني 
جسمية  آالماً  أو  ويسبب ضرراً  اجملتمع،  أفراد  من  غيرهم  أو  والوالدين،  األبناء 
نتيجة  العالقة، وقد يحدث هذا  تلك  اقتصادية ألطراف  أو  أو جنسية  نفسية  أو 
للضغوطات التي تقع على الفرد أو عوامل وأسباب متعددة جتعل الفرد يتصرف 

بدون التفكير يف عواقب ذاك الفعل.

ثالثًا: الدراسات السابقة:   

مع  أهمها فقط  لذا مت عرض  العنف؛  تناولت ظاهرة  التي  الدراسات  تعددت 
توضيح أهم اجلوانب التي ركزت عليها:

دراسة يوسف، 2020م: هدفت الدراسة إلى حتديد أسباب العنف ضد املرأة،   -1
وحتديد أشكاله واملشاكل املترتبة على العنف، وتبني دور اخلدمة االجتماعية 
يف مواجهة الظاهرة. شملت عينة الدراسة )23( من األخصائيني مبركز أمان، 
وعدد )52( امرأة معنفة من املترددات على مركز أمان، توصلت الدراسة إلى 
للزوج، ضعف  االقتصادي  املستوى  تدني  املرأة:  العنف ضد  أسباب  أهم  أن 
الوازع الديني، النظرة الدونية للمرأة. ومتثلت أشكال العنف الذي تتعرض له 
املرأة يف العنف اجلسدي والنفسي واجلنسي؛ إذ يسبب العنف للمرأة مشكالت 

اجتماعية ونفسية وصحية. 
إلى  الدراسة  هدفت   :2019 باملكال،  واإلحصاء  للبحوث  املعارف  دار  دراسة   - 2
املكال  مدينة  يف  النساء  بني  انتشارها  ونسب  األسري  العنف  أمناط  حتديد 
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مبحافظة حضرموت باليمن، عن طريق مسح 300 عينة من النساء يف مدينة 
على  يتعرضن  املكال  يف  النساء  من   % 42 أن  النتائج  أظهرت  وقد  املكال، 
األقل لنوع من أنواع العنف. وبينت الدراسة أن أكثر أشكال العنف انتشاًرا هو 
التحكم الرجل سلبياً، ومن أمثلة التحكم السلبي غضب الرجل عندما تتحدث 
املرأة مع رجل آخر، واإلصرار على معرفة مكان وجود املرأة دائماً، يليه اإلساءة 
العاطفية، وأبرزها التخويف أو التهديد، حيث أظهرت الدراسة أن 35 % من 
عينة البحث تعرضن لنوع واحد على األقل من اإلساءة العاطفية، أما العنف 
البدني فهو أقل أنواع العنف ضد املرأة يف حضرموت بحسب الدراسة التي 
أفادت أن 18.7 % من عينة البحث تعرضن للعنف البدني، وهي نسبة مرتفعة 

يف كل األحوال قياساً بحجمها ونتائجها اخلطيرة على اجملتمع.
دراسة محمد، 2019م: هدف البحث إلى التعرف على أشكال العنف السائدة   -3
ضد املرأة العاملة الذي متارسه األسرة والعوامل املؤدية للعنف بني األزواج. 
استخدم  فقد  لذلك  التحليلية؛  الوصفية  الدراسات  من  الدراسة  هذه  وتعد 
يف هذه الدراسة منهج املسح االجتماعي وعلى أداة االستبيان للحصول على 

البيانات.
وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الفئة العمرية التي تتراوح 
وأن  األسري،  للعنف  معرضة  عمرية  فئة  أكثر  هي  عاًما   )20-30( بني  ما 
أن  الشهادات اجلامعية، وتبني  التعليمية تعرضاً هي ملن يحملن  الفئات  أكثر 
العينات  غالبية  وأن  األسري،  للعنف  تعرضاً  أكثر  هن  يعملن  الالتي  العينات 
يرين أن العامل االقتصادي يحتل النسبة األكبر من حاالت العنف ضد النساء، 
أي وجود إساءة اقتصادية للمرأة. وهناك أيضاً عنف مادي ومعنوي؛ فالعنف 
املادي يتمثل يف الضرب ويعد من أهم أشكال العنف اجتاه الزوجة، يليها العنف 

املعنوي متمثل يف السخرية واخليانة والهجر.
العنف ضد  أسباب  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت  2016م:  احلياصات،  دراسة   - 4
الزوجة يف اجملتمع األردني وأشكاله. تكونت عينة الدراسة من النساء املعنفات 
الالئي قدمن شكوى رسمية على أزواجهن بتعرضهن للعنف، وقد قامت الباحثة 
يف  متمثلة  الدراسة  نتائج  أبرز  وكانت   ،)150( عددها  قصدية  عينة  باختيار 
اآلتي: أكثر نسبة للمتعرضات للعنف من ذوي الدخل املتدني، وأن أكثر النساء 
أكثر  وأن  متدٍن،  دخلهم  أشخاص  من  متزوجات  هن  للعنف  تعرضن  اللواتي 
العنف  ثم  العنف اجلسمي  ويليه  العنف اجلنسي،  هو  انتشاراً  العنف  أشكال 
النفسي. وكانت أهم األسباب التي تقف وراء مشكلة العنف ضد الزوجة هي 
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تدني مستوى دخل األسرة، ومن ثم التهاء الزوج بوسائل التواصل االجتماعي 
وتدخل أهل الزوج يف احلياة الزوجية.

األسري  العنف  واقع  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت  2010م:  دراسة شمعون   - 5
حيث  الواقع،  هذا  حجم  معرفة  وإلى  بغزة،  اجلنوب  محافظات  يف  املرأة  ضد 
بغزة،  يونس  وخان  رفح  محافظتي  من  امرأة   300 من  الدراسة  عينة  تكونت 
إلى  باإلضافة  الشخصية  املقابلة  على  االعتماد  مت  الدراسة  أغراض  ولتحقيق 
جمع املعلومات من اجلمعيات النسائية يف غزة. تنوعت األدوات البحثية للدراسة، 
حيث مزجت الدراسة بني األدوات الكمية والكيفية؛ فقد متت يف البداية مراجعة 
األبحاث والدراسات األكادميية وأوراق العمل املتعلقة مبوضوع العنف بكل أشكاله، 
باإلضافة إلى استمارة لقياس املعلومات الكمية. وأشارت أبرز النتائج إلى تفشي 
ظاهرة العنف األسري ضد املرأة يف محافظات جنوب غزة مبستوى متوسط، وأن 
النساء يف احملافظات اجلنوبية يعانني بنسبة 63.3 % من العنف األسري، وما 
يقارب من 20.6 % من العينات يعانني من العنف اجلسدي، و18.1 % يعانني من 
العنف النفسي، و59 % منهن تركن بيت الزوجية بسبب تعرضهن للعنف من قبل 
أزواجهن، وهذا يدل على شدة العنف املماَرس ضدهن مما أجبرهن على ترك 
املنزل إلى بيوت أهلهن. ويف معرض اإلجابة عن ممارسة العنف أمام األطفال، 
أكدت 24 % من العينات أنه يتم ممارسة العنف جتاههن أمام أطفالهن فعلياً مما 
انعكس بدوره على تنشئتهم، وأشارت 15 % منهن أنه يتم ممارسة العنف أمام 
األطفال من وقت آلخر. وعن األسباب الكامنة التي تدفع األزواج ملمارسة العنف 
من وجهة نظر النساء فقد رأت 42 % منهن أن األسباب االقتصادية، كالفقر 
والديون والضغوط يف مكان العمل، تأتي يف الدرجة األولى لزيادة العنف املوجه 
ضدهن، ورأت 28 % منهن أن األسباب االجتماعية تتمثل يف أفكار اجتماعية 
الثانية من وجهة نظر  تؤيد العنف بشكل عام، وتراه مقبوالً، وتأتي يف الدرجة 
مثل  الشخصية،  والعوامل  األسباب  أن  العينات  من   % 14 رأت  فيما  النساء، 
األسباب النفسية واملرض النفسي والعقلي، تأتي يف املرتبة الثالثة، وهذا يفسر 
األسباب  مثل  البيئة احمليطة،  إلى  تعود  أسبابها  أهم  وأن  العنف،  دوائر  طبيعة 

االقتصادية واالجتماعية.
التساهل  إلى معرفة أسباب  دراسة جمعية النساء العربيات، 2009: هدفت   - 6
مدى  عن  الكشف  وإلى  النساء،  ضد  املوجه  العنف  ظاهرة  مع  االجتماعي 
اتساع الظاهرة وأشكال العنف اخملتلفة من أجل التوصل إلى فهم أفضل لهذه 
الظاهرة، وإلى معرفة اإلجراءات والسياسات التي ُوضعت ملواجهتها ومتابعة 
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اجلذرية  األسباب  ملواجهة  املدني  اجملتمع  وجهود  وتقييمها  الرسمية  اجلهود 
املصادقة على  من  الرغم  على  النساء  لها  تتعرض  زالت  ما  التي  لالنتهاكات 
اللواتي  النساء  من  امرأة   150 من  الدراسة  عينة  تكونت  الدولية.  املعاهدات 
يقطن يف مناطق نائية بعيدة عن املدن. ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام 
أسلوب املقابالت الشخصية، ومت االستعانة بالتقارير وامللفات اخلاصة بظاهرة 
العنف ضد املرأة التابعة جلمعية النساء العربيات. وأشارت أبرز النتائج إلى 
والعنف  االجتماعي  العنف  كافة:  بأشكاله  املرأة  ضد  العنف  ظاهرة  وجود 
السياسي والعنف األسري وغير ذلك، وإلى أن أسباب ازدياد تلك الظاهرة تعود 
إلى عدم معاجلة جذور العنف ضد املرأة وأسبابه يف جميع مجاالت احلياة، 
وعدم إصالح القوانني التمييزية، باإلضافة إلى عدم رفع جميع التحفظات عن 

اتفاقية سيداو، وإلى وجود فروق تعزى إلى متغير السكن.
وأكثرها  املرأة  العنف ضد  مظاهر  دراسة  إلى  هدفت  2009م:  مرح،  دراسة   -7
انتشاراً يف اجملتمع الليبي على ضوء أدبيات اجملتمع اجلماهيرية، إضافة إلى 
أهم األسباب الكامنة وراء تعرض املرأة للعنف يف اجملتمع الليبي، ومدى عالقة 
ذلك بالتخلف اجملتمعي، فضاًل عن بحث اجلهود احلالية حول الوقاية والتدخل 
للتخفيف من اآلثار السلبية للعنف اجملتمعي، ولتحقيق أغراض الدراسة قامت 
الباحثة باستخدام العديد من املناهج بسبب حساسية موضوع الدراسة ودقته. 
التباع  التاريخي  واملنهج  الدقيق،  العلمي  الوصفي  املنهج  الباحثة  استخدمت 
القصص املوثقة عن ظلم وقهر املرأة يف ليبيا. وقد بينت النتائج أن أكثر مظاهر 
العنف ضد املرأة انتشاراً يف ليبيا هي العنف اجملتمعي، وذلك  باحلرمان من 
احلقوق والقهر واإليذاء اللفظي واجلسدي، وأن أكثر النساء املتعرضات لهذا 
النوع من العنف اجملتمعي هن املتزوجات، كما أشارت النتائج إلى أن من أكثر 
اآلثار السلبية الناجمة عن العنف اجملتمعي ضد املرأة هي األمراض النفسية 
قلة  إلى  إضافة  واجملتمع،  األسرة  داخل  الصراع  وازدياد  األسري  والتفكك 
اجلهود املبذولة للتخفيف من اآلثار السلبية الناجمة عن العنف اجملتمعي، وقد 
عزت الباحثة ذلك إلى طبيعة اجملتمع العربي الذي يفرض على املرأة الصبر 

والكتمان والتنازل دائماً.
األسري  العنف  أسباب  على  التعرف  إلى  هدفت   :2009 العالف،  دراسة   -8
واستقصاء آثاره على أفراد األسرة، وتكونت عينة الدراسة من عدد من األسر 
التي أخذت من ملفات القضاء للتعرف على أسباب العنف األسري ضد املرأة، 
ولتحقيق أغراض الدراسة مت االستعانة بعدد من املناهج منها الوصفي حيث 
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االستعانة  وكذا مت  الشخصي،  املقابالت  وإجراء  الواقع  أرض  إلى  النزول  مت 
باملنهج االستقرائي من خالل استقراء العديد من القضايا وتصنيفها وتبويبها، 
العنف  مستوى  ارتفاع  إلى  الدراسة  توصلت  النوعي.  املنهج  إلى  باإلضافة 
العادات  يف  تتمثل  اجتماعية  دوافع  إلى  يعود  األسري  العنف  وأن  األسري، 
والتقاليد، وإلى دوافع ذاتية ودوافع اقتصادية. وفيما يتعلق باآلثار الناجمة عن 
العنف األسري ضد املرأة فقد توصلت الدراسة إلى أن العنف األسري يترك 
آثاراً سلبية على املرأة، صحياً ونفسياً واجتماعياً، وقد عزت الدراسة ذلك إلى 

ازدياد حاالت العنف األسري التي تعاني منها املرأة.
دراسة العواودة، 2004:  هدفت الدراسة إلى الكشف عن حجم ظاهرة العنف   -9
ضد املرأة العاملة يف األردن، والتعرف على مظاهر انتهاك حقوق  املرأة العاملة 
يف قانون العمل األردني، إضافة إلى التعرف على مظاهر التحرش اجلنسي يف 
بيئة العمل، كما هدفت الدراسة إلى بحث أشكال التمييز اجلندري يف العمل، 
العاملة،  املرأة  ضد  املمارس  األسري  العنف  وأشكال  التهديد  أشكال  وعلى 
ولتحقيق أغراض الدراسة قامت الباحثة مستعينة باألدبيات واملراجع املتعلقة 
باملوضوع إضافة إلى مقابلة بعض النساء الالئي يقعن حتت وطأة العنف، حيث 
أشارت النتائج إلى أن واقع حجم ظاهرة العنف ضد املرأة العاملة يف األردن 
جاء متوسطاً سيَّما أن عمل املرأة قد انحصر يف مجمله يف األعمال التربوية 
واالجتماعية واإلدارية. وقد عزت الباحثة ذلك إلى تنميط اجملتمع لعمل املرأة 
أمراً  تغييرها  ويعد  السائدة  االجتماعية  والثقافة  تتناسب  محددة  مهن  يف 
عسيراً، كما أشارت الدراسة إلى أن املرأة األردنية العاملة تعاني من أشكال 
العنف الوظيفي كافة، خاصة انتشار اتهام املرأة العاملة برفع معدل البطالة، 
واتهام املرأة بكثرة التغيب واملرض، وقد عزت الباحثة ذلك إلى طبيعة البناء 
االجتماعي للمجتمع األردني الذي أناط العمل خارج املنزل للذكور دون اإلناث، 
إلى  إضافة  ومرتفعة،  عالية  مكانة  املنزل  داخل  والعاملة  املنجبة  املرأة  ومنح 
حدوث التغيير االجتماعي الذي رافقه العديد من التغييرات كارتفاع املستوى 
التعليمي للمرأة ورغبتها يف االستقالل االقتصادي، إضافة إلى ما أشارت إليه 
الدراسة من وجود فروق دالة إحصائياً يف استجابات العينة تعزى إلى املؤهل 

العلمي، واحلالة االجتماعية وسنوات اخلبرة.
10- دراسة Sieger، 2004: هدفت الدراسة إلى البحث يف العوامل واحملددات 
التي تساهم يف انتشار ظاهرة العنف اجملتمعي وأثره على األطفال واملراهقني، 
اجلهود  النفسية حلشد  الصحة  مجال  يف  العاملني  تشجيع  إلى  هدفت  كما 
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ملساعدة األطفال واملراهقني وأسرهم على التعامل مع آثار العنف اجملتمعي، 
ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحث بدراسة العديد من املتغيرات يف محاولة 
لتحديد محددات التعرض للعنف اجملتمعي وروابطه وعوامله، كما قام الباحث 
املتغيرات،  هذه  بني  العالقة  يف  تبحث  االستراتيجيات  من  مجموعة  بوضع 
إضافة إلى االستعانة باألدبيات واملرجعيات السابقة. وقد أشارت النتائج إلى 
بواقٍع  واملراهقني مقلقة، حيث جاءت  النساء  العنف اجملتمعي ضد  أن نسبة 
متوسط وبنسبة 68 %، كما أنها تزداد باستمرار مع مرور الوقت، إضافة إلى 
أن األطفال والنساء الذين يتعرضون للعنف اجملتمعي يواجهون مجموعة واسعة 
من األعراض النفسية، تتراوح بني االنتحار واالكتئاب والقلق تتحول الحقاً إلى 

سلوكيات معادية للمجتمع.
دراسة الشرجبي، 2003م: تهدف الدراسة إلى توفير خلفية معلوماتية عن فهم   -11
النساء اليمنيات أنفسهن ملعنى العنف ضد املرأة. ولتحقيق أغراض الدراسة 
قام الباحث باالعتماد على ثالث أدوات رئيسة هي استمارة استبيان طبقت 
على 2300 حالة، واملناقشات البؤرية يف كل محافظة، إضافة إلى استطالع 
آراء قادة الرأي يف اجملتمع. وأشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى العنف ضد 
املرأة اليمنية، وإلى تدني نسبة الوعي لدى النساء اليمنيات عن مفهوم العنف 
ضد املرأة، وهو قريب من الفهم الذي تعتمده دراسات النوع االجتماعي مع 
األخذ باالعتبار أن النساء اليمنيات يركزن على جانب العنف اجلسدي، إضافة 
أمانة  يف  خاصة  األنثى  والطفلة  الذكر  الطفل  بني  املعاملة  يف  التفريق  إلى 

العاصمة وعدن وتعز.
دراسة Guerra، 2003م : هدفت الدراسة إلى دراسة أثر العنف اجملتمعي   -12
على اإلدراك والسلوك العدواني، إضافة إلى حتديد اآلثار املترتبة على النساء، 
واملرجعيات  باألدبيات  باالستعانة  الباحث  قام  الدراسة  أغراض  ولتحقيق 
السابقة، باإلضافة إلى استخدام االستبانة، حيث بلغت عينة الدراسة 4458 
واقٍع متوسط  إلى  النتائج  أشارت  وقد  الفقيرة،  املدن  أحياء  يعشن يف  امرأة 
للعنف اجملتمعي على املرأة وأثبتت الدراسة أن املعتقدات واملعايير السائدة عن 
العنف لها األثر األكبر يف انتشار العنف، كما أشارت النتائج إلى أن التعرض 

للعنف يُتوقع منه أمراضاً نفسية وسلوكاً عدوانياً.



31

العنف ضد املرأة وأثره على األسرة واجملتمع

التعقيب على الدراسات السابقة: 
مت  التي  اجلوانب  على  الضوء  إلقاء  يف  السابقة  الدراسات  من  االستفادة  مت 
دراستها يف موضوع العنف ضد املرأة وعالقته باملتغيرات األخرى ومن ثم ساعدت 
الدراسات  استعراض  خالل  من  ويتضح  وأهدافه.  البحث  موضوع  توضيح  على 
السابقة أنها تتفق مع البحث احلالي يف أهمية االهتمام مبوضوع العنف ضد املرأة 
والكشف عن حجم ظاهرة ومظاهرها ومعرفة العوامل واحملددات التي تساهم يف 
 )2004 ،Sieger( انتشار ظاهرة العنف اجملتمعي والتعرف على أسبابه، مثل دراسة
البحث  مع  اتفقت  التي   )2009 )العالف،  ودراسة  2004م(  )العواودة،  ودراسة 

احلالي يف أهداف كثيرة. 
يعتمد البحث احلالي على املنهج الوصفي التحليلي من خالل استعراض بعض 
التقارير اإلحصائية التي مت احلصول عليها من خالل اجلهات التي تهتم بقضايا 
الدولة  رغم محاوالت  الظاهرة  تنامي هذه  التعرف على مدى  املرأة، وخاللها مت 
ومؤسسات اجملتمع املدني ملعاجلة حاالت العنف. مع ذلك فإن كثيراً من احلاالت ال 

يتم التبليغ عنها نتيجة للعادات والتقاليد ولوضع األسرة واملرأة يف اجملتمع.
ويتفق البحث احلالي مع الدراسات السابقة يف النتائج التي توصلت إليها من 
ارتفاع مستوى العنف ضد املرأة، ومن ازدياد حاالت العنف األسري التي تعاني منها، 
مثل دراسة )مرح، 2009م( يف اجملتمع الليبي ودراسة )شمعون، 2010( يف قطاع 

غزة ودراسة )احلياصات، 2016( يف األردن.
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الفصل الثالث
العنف ضد املرأة يف اليمن

أواًل: العنف ضد املرأة يف اليمن:  

   العنف موجود يف اجملتمعات قدميا، لكنه حديثاً اتخذ طابعاً وأسلوباً جديداً 
امتد ليشمل الكبار والصغار، ويستهدف العنف النساء واألطفال واملسنني، وميثل 
هذا النوع من العنف انتهاًكا صارًخا حلقوق اإلنسان األساسية، ولذلك جند املبادئ 
واملواثيق الدولية تسعى إلى منعه وقد صادقت ما يقارب من ثلث دول العالم على 
1964 عن  التي صدرت يف مايو عام  املرأة  التمييز ضد  إلغاء كل أشكال  اتفاقية 

األمم املتحدة.
وتعد ظاهرة العنف ضد املرأة يف اليمن من أهم املشكالت التي تواجهها؛ ألنها 
تهدد اجملتمع وتؤثر عليه. ويظهر العنف من خالل بعض األمناط السلوكية اخملتلفة 
املرأة  على  السيئة  واآلثار  األضرار  من  الكثير  عليه  ويترتب  اجملتمع،  أفراد  من 
واألسرة واجملتمع، وال تقتصر هذه اآلثار على الضرر اجلسمي والنفسي فقط، بل 

تقف عثرة أمام جهود التنموية يف اجملتمع.
العائلة  العائلي ضد املرأة يف اليمن مبررات مختلفة حتت قبول  يُعطى العنف 
واجملتمع بسبب طابع العالقات العائلية غير الرسمية التي غالباً ما يحتكم األفراد 
حولها لألطر واملرجعيات الثقافية وليس لألطر القانونية، ونادراً ما يقبلون احلديث 
عنها أو يفصحون عنها لألغراب، وعلى الرغم من ذلك فإن العنف العائلي املوجه 
خلصت  وقد  اليمن.  يف  النساء  ضد  املوجه  العنف  أشكال  أكثر  ميثل  املرأة  ضد 
نتائج دراسة الشرجبي إلى أن كثيراً من النساء يف كل احملافظات اليمنية ال يرين 
العنف املعنوي أو الرمزي العائلي عنفاً، أما العنف العائلي املادي فعلى الرغم من 
أنهن يرينه عنفاً فهن ينظرن إليه بوصفه شأناً خاصاً ويتحفظن يف احلديث عنه 

)الشرجبي، 2003: 18-23(.
وهو سلوك  املنزل،  إطار  يقع يف  الذي  العنف  هو  املرأة  األسري ضد  والعنف 
عدواني غير معلن أو مصرح به يتستر بجدران املنزِل ويتحوط بالنسيج األسري. 
وعادة ما تكون املرأة هي الضحية، ورمبا هي األكثر تستراً على ما يحدث من عنف 

ضدها رغبة يف احملافظة على خصوصية األسرة ومنطية العالقات االجتماعية.
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يتخذ العنف أشكاالً عديدة منها العنف املادي )اجلسدي(، مبا يف ذلك التحرش 
واالستهزاء  السخرية  شيوعاً:  األكثر  سيما  صوره  بكل  املعنوي  والعنف  اجلنسي، 
التي  احلقوق  من  املرأة  وحرمان  النفسي  والتعذيب  الدونية  واملعاملة  والتحقير 

أُوجبت لها شرعاً وقانوناً )اإلرياني، 2010(.
وإذا كان العنف اجلسدي ميارسه األشخاص األكثر قوة Bower باملعنى الفيزيقي 
للقوة، فإن العنف املعنوي أو الرمزي ميارسه األشخاص األكثر قوة اجتماعياً ضد 
أفراد أقل قوة اجتماعياً أو ضد احملرومني منها متاماً. وتعد السلطة العائلية أحد 
الذكور ميارسون عنفاً ضد  األسرة  فإن أعضاء  لذلك  االجتماعية؛  القوة  مظاهر 
أعضاء األسرة اإلناث، وبشكل عام ميكن وصف الثقافة التي تشكلت يف اليمن بأنها 

ثقافة ذكورية.
املغلقة ملاليني  األبواب  وراء  األسرة يحدث من  أفراد  املوجه ضد  العنف  وألن 
املنازل يف العالم؛ لذلك لم تكن البيانات كافية، وال توضح املعدالت احلقيقية لظاهرة 
إيذاء األطفال والزوجات وخاصة الضرب، وحديثاً امتد العنف ليطال كبار السن من 

اآلباء واألمهات، فضاًل عن العنف املتبادل بني اإلخوة واألخوات )حلمي، 2004(.
وقد بينت نتائج دراسة اللجنة الوطنية للمرأة 2002م التي نفذت حول العنف ضد 
املرأة يف اليمن أن املرأة اليمنية تتعرض للعديد من أشكال العنف املادي والنفسي 
موافقة،  بدون  والتزويج  لقريباتهم،  األقارب  أو ضرب  لزوجته  الزوج  مثل ضرب 
وسوء معاملة الزوج، واحلرمان من اتخاذ القرار داخل األسرة، واحلرمان من التعليم 
واخلدمات الصحية، وتفضيل الذكور على اإلناث يف إطار األسرة واجملتمع، واحلرمان 
من امليراث ومن فرص الوصول إلى املوارد والثروة، والتحرش، ومضايقة الرؤساء 
يف العمل، واحلرمان من املشاركة السياسية )وضع املرأة يف اليمن، 2004: 103(.
ولعل أكثر أشكال العنف املادي أثراً ضد الفتيات يتمثل يف اخلتان، حيث بينت 
الدراسات أن نسبة كبيرة من الصغيرات يف اليمن يتعرضن للختان، وأن معظمهن 
يخضعن للختان يف املنازل دون استخدام أي مخدر. فضاًل عن ذلك فإن الصغيرات 

هن األكثر حرماناً من خدمات التعليم والصحة مقارنة باألطفال الذكور.
الذي  املعنوي والرمزي  العنف  تتزايد أشكال  الشباب  الفتاة سن  تبلغ  وبعد أن 
ميارس ضدها، وتتمثل يف تعدد واتساع أشكال التمييز يف التعامل األسري بينها 
وبني إخوتها الذكور، حيث تخضع لرقابة شديدة تفرضها األسرة وتتدخل األسرة 
يف اختيارها لصديقاتها، ويف نوع التعليم اجلامعي الذي تلتحق به يف حال املوافقة 
على مواصلة تعليمها اجلامعي، وحترمها من حق االختيار يف الزواج، وبعد زواجها 
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فإن مشاركتها يف اتخاذ القرارات األسرية محدودة، ويف حال وفاة أحد والديها أو 
كليهما يتحايل إخوتها الذكور على حقها يف امليراث )الشرجبي، 2004: 18-23(.

وقد شهدت الفترة األخيرة جهوداً حكومية وغير حكومية للتخفيف من العنف 
الذي تتعرض له املرأة اليمنية، ومن أهم هذه اجلهود برنامج مناهضة العنف الذي 
بدأ تنفيذه عام 2001 بالتعاون بني اللجنة الوطنية للمرأة ومنظمات اجملتمع املدني. 
وقد هدف البرنامج إلى نشر الوعي بأشكال العنف ضد املرأة وآثاره على األسرة 
واجملتمع، ورفع الوعي لدى املهتمني بحماية املرأة من التمييز، ودعم احلقوق املدنية 
ونشر  وبرامجها،  التنمية  خطط  يف  االجتماعي  النوع  إدراج  على  والعمل  للمرآة، 
الوعي باتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة، باإلضافة إلى مراجعة 

البرامج والسياسات يف ضوء مفاهيم حقوق املرأة )عابد، 2009: 22(.
من اجلهات املهتمة مبوضوع العنف ضد املرأة الشبكة اليمنية ملناهضة العنف 
ضد املرأة التي تعد إحدى اجلهات املدعومة من منظمة أوكسفام–بريطانيا، وقد 
ضمت يف عضويتها )12( منظمة غير حكومية باإلضافة إلى اللجنة الوطنية للمرأة 
التي حددت أهم أهدافها مبناهضة العنف ضد املرأة وتوفير احلماية القانونية لها، 
وأهم هذه املنظمات احتاد نساء اليمن، ومركز املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان، 
ومنتدى الشقائق العربي حلقوق اإلنسان، وملتقى املرأة للدراسات والتدريب. قامت 
يف  ساهمت  فقد  املرأة؛  ضد  العنف  ملناهضة  اجلهود  من  بالعديد  الشبكة  هذه 
التحضير للمؤمتر اليمني األول ملناهضة العنف ضد املرأة الذي انعقد يف صنعاء يف 
الفترة من 7-4 مارس2004. ويف عام 2005 نفذت الشبكة بالتعاون مع شركائها 
للزواج«،  أقل  »سن  شعار  حتت  املبكر  الزواج  مخاطر  عن  اجملتمع  لتوعية  حملة 

ودراسة ميدانية عن أهم اآلثار النفسية واالجتماعية والصحية لزواج الصغيرات.
عام  املرأة  العنف ضد  ملناهضة  األول  الوطني  املؤمتر  ُعقد  السياق  ذات  ويف 
2004 اعترافاً بظاهرة العنف ضد املرأة وباحلقوق املشروعة التي كفلها الدستور 
اليمني لها. وقد أوصى املؤمتر بضرورة جترمي كل أشكال العنف ضد املرأة، وبسرعة 
إصدار القوانني والتشريعات، واتخاذ التدابير واإلجراءات املناهضة للعنف، والعمل 
على تعزيز دور املؤسسات الدينية يف التوعية عن مخاطر العنف، كما أعطى املؤمتر 
املساندة  وتوفير  التوصيات،  تنفيذ هذه  متابعة  املدني احلق يف  ملنظمات اجملتمع 

القانونية للنساء السجينات. 
  من جهة أخرى، تشير البيانات الرسمية الواردة يف التقرير التقييمي لوحدة 
التخفيف من الفقر الصادر عن وزارة الداخلية عام 2005 أن املرأة تتعرض للجرائم 
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اجلسمية مثل القتل العمد بنسبة )14,4 %(، والشروع بالقتل )12,6 %(، واخلطف 
بنسبة )35,7 %(، وحتدث هذه اجلرائم يف الفئة العمرية بني )18-7( عاماً وتترك 

آثاراً جسمية ونفسية خطيرة على النساء )املتوكل؛ وحفظ اهلل، 2011: 11-20(.
وكذلك ُعقد املؤمتر الوطني الثاني ملناهضة العنف ضد املرأة عام 2010م حتث 
شعار »ال للعنف ضد املرأة« الذي أوصى بتجسيد سياسات مكافحة العنف ضد 
املرأة يف السياسة العامة للدولة، وترجمة هذه السياسات إلى خطط إجرائية وبرامج 
ومشروعات تنفيذية، وتوفير املواد املالية الضرورية إلنقاذها، ونشر الوعي القانوني بني 
النساء، وتوفير آلية واضحة العتماد احلصص )الكوتا( يف اجملالس املنتخبة، وتوعية 
اجملتمع بأهمية املشاركة السياسية للمرأة، والعمل على احلد من تسرب الفتيات من 
التعليم سيَّما يف الريف، وضرورة استهداف النساء يف البرامج واملشاريع الصغيرة 
وبرامج احلماية االجتماعية، باإلضافة إلى تفعيل دور منظمات اجملتمع املدني من 
خالل تبنيها لبرامج التوعية النفسية والتدريب والتأهيل، ومتويل مشاريع تساهم يف 
حتسني أوضاعها االقتصادية واالجتماعية )التقرير الوطني السادس، 2006: 51(.

أشكال العنف العائلي الذي تتعرض له املرأة يف اليمن:
العنف االقتصادي العائلي: كثيراً ما يحرم األقارب الذكور املرأة من املشاركة   -1
االقتصادية والعمل وإن كانت مؤهلة لذلك، ويف بعض احلاالت إذا سمح لها 

بالعمل فإنها قد ال متنح احلرية الكاملة يف التصرف بعائد عملها.
العنف السياسي العائلي: تساهم العالقات العائلية يف تدني مستوى املشاركة   -2
السياسية للمرأة؛ إذ مينع بعض األقارب الذكور قريباتهم من املشاركة السياسية، 
وميارس بعضهم ضغوطاً عليهن باجتاه عدم الترشيح يف االنتخابات العامة، 
وميارس بعض األزواج واآلباء ضغوطاً على زوجاتهم وبناتهم ليقمن بالتصويت 
ملرشح معني دون آخر، مما يحول املشاركة السياسية للمرأة إلى مجرد تعبئة 

سياسية ال مشاركة حقيقية.
العنف اجلسدي العائلي: إذا ما أُخذ بعني االعتبار مستويات التطور االجتماعي   -3
االقتصادي وعالقتها بالعنف املوجه ضد املرأة، فيمكن القول إن اجملتمعات 
اجلسدي  واإليذاء  الضرب  ممارسة  فيها  تقتصر  تكاد  واحملاِفِظة  التقليدية 
للمرأة على األهل واألقارب، ذلك أن العادات والتقاليد واألعراف جترم ضرب 
املرأة وإيذائها جسدياً من قبل اآلخرين، وتعده عيباً ويوصم من ميارسه بالعار، 
وعلى الرغم من أن ذلك ال مينع العنف اجلسدي ضد املرأة يف الشارع ويف 

املؤسسات االجتماعية الرسمية متاماً فإنه قد حدَّ منه كثيراً.
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-التي  العائلية  الضغوط  حتد  ما  كثيراً  العائلي:  واالجتماعي  املدني  العنف   -4
ميارسها األقارب الذكور- املرأة من ممارسة بعض حقوقها يف مجال التنقل 
واختيار الزواج واالنضمام لألحزاب واملنظمات غير احلكومية. وحترم بعض 
إن  بل  األوالد،  وتربية  باإلجناب  اخلاصة  القرارات  اتخاذ  من  املرأة  األسر 
صداقات املرأة تكون أحياناً انعكاساً لرغبات األقارب الذكور وتوجهاتهم، ويف 
حتديد طبيعة أنشطة وقت الفراغ والترويج للفتيات، وحتديد مصادر وطبيعة 
املعارف واملواد الثقافية للمرأة )الشرجبي، 2004: 12-11(. وتلعب مجموعة 

من األسباب يف ارتفاع معدالت العنف باجملتمع منها:
تزايد معدالت األمية واجلهل وانتشار الثقافات اخلاطئة باجملتمع.   -

عدم احترام القوانني والتشريعات القانونية وتنفيذ يف اجملتمع.   -
البطالة  معدالت  وارتفاع  املعيشة  تكاليف  وارتفاع  الصعب  املعيشي  الوضع   -

والفقر يف اجملتمع.
اختالالت التوزيع العادل بني أفراد اجملتمع.  -

ثانًيا: أسباب العنف ضد املرأة:   

تعد املرأة نفسها أحد العوامل الرئيسة لبعض أنواع العنف واالضطهاد بسبب   -1
لذلك، مما  فعل  رَد  عليه  السكوت  أو  واخلضوع  التسامح  واعتبار  له  تقبلها 
يسمح لآلخر بالتمادي وأنه سيتجرأ أكثر فأكثر. وقد تتجلى هذه احلالة أكثر 

عند فقدان املرأة من تلتجئ إليه، أو من يقوم بحمايتها.
األسباب الثقافية كاجلهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع اآلخر وعدم احترامه،   -2
وما يتمتع به من حقوق وواجبات. وقد يكون هذا اجلهل من الطرفني )املرأة 
بهذه  اآلخر  وجهل  جهة،  من  وواجباتها  بحقوقها  املرأة  فجهل  لها(؛  واملَعنِّف 

احلقوق من جهة ثانية مما قد يؤدي إلى التجاوز وتعدي احلدود.
تدني املستوى الثقايف لألسر ولألفراد، واالختالف الثقايف الكبير بني الزوجني   -3
سيما إذا كانت الزوجة هي األعلى ثقافياً مما يولد التوتر وعدم التوازن لدى 
الزوج فيمارس العنف ضدها، ويحاول تعويض هذا النقص باحثاً عن املناسبات 

التي ميكنه انتقاصها واستصغارها بالشتم أو اإلهانة أو حتى الضرب.
األسباب التربوية؛ فقد تكون أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي   -4
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التي تولد العنف فيه، إذ جتعله ضحية وشخصية ضعيفة وتائهة وغير واثقة.
األسباب البيئية النفسية التي تضغط على اإلنسان، كاالزدحام وضعف اخلدمات   -5
ومشكلة السكن وزيادة السكان وغيرها، باإلضافة إلى ما تسببه البيئة من إحباط 
الفرد ألنها ال تساعده على حتقيق ذاته أو النجاح فيها، كتوفير العمل املناسب 

للشباب مما يدفعه دفعاً نحو العنف وانفجاره يف هو من أضعف منه )املرأة(.
األسباب االقتصادية؛ فاخللل املادي الذي يواجهه الفرد أو األسرة، والتضخم   -6
أو اجلماعة؛  الفرد  لكل من  املعيشي  املستوى  ينعكس على  الذي  االقتصادي 
إذ يكون من الصعب احلصول على لقمة العيش. ومن املشكالت االقتصادية 
النفقة التي تكون واجبة على الرجل للمرأة، فهو من يعولها ومن ثم يحق له 
تعنيفها عبر إذاللها وتصغيرها من هذه الناحية. وتتقّبل املرأة هذا العنف ألنها 
نسبة االقتصادي  العامل  ويأخذ  أوالدها.  إعالة  أو  نفسها  إعالة  تستطيع   ال 

45% من حاالت العنف ضد املرأة )جبر، 2009(.
الثقافة الذكورية التي تسيطر على مسار اجملتمع تولد العنَف؛ لذا ال بد من   -7
العمل على تصحيح مفاهيم اجملتمع وإلغاء فكرة أن املسار الذكوري هو أساس 
الدفاع عن الشرف أو احملافظة على مكانة الرجل وقوامته التي تنتج اخلشونة 

يف التعامل مع أفراد األسرة الواحدة أو بني أبناء اجملتمع الواحد. 
الذكورية  والهيمنة  األبوي  النظام  إلى  باألساس  يرجع  الذي  الذكوري  العنف   -8
املتمثلة يف صورة األب أو األخ بوصفه ربَّ أسرة واسع النفوذ والسلطة من جهة 
والعمل على إخضاع املرأة، األم أو الزوجة مع إجبار األطفال -أبناء وبنات- 

على الطاعة من جهة أخرى. 
اجلهل بأساليب التربية السليمة كالتعامل بغلظة وخشونة من الوالدين، أيضاً   -9
هناك الغضب يف صوره املتعددة منها عدم االستقرار يف ردود يف الفعل جتاه 
ما يسمعه أو يراه غياب االتزان االنفعالي، احلساسية املفرطة جتاه تصرفات 

األخريني وسلوكياتهم قوالً وفعاًل.
الفساد األخالقي أو الفساد يف الشخصية، التي تتحدد يف منط السلوك والتفكير   -10
أخالقيا  الفرد  الشخصية  يف  الفساد  يكون  وقد  بها،  احمليطني  مع  والتفاعل 
وفكريا، دينياً حيث قلما يخلوا العنف األسري من هذا السبب املؤدي إلى العنف 
ويتخذ أشكاال مختلفة منها: تعاطي اخلمور واخملدرات، االضطرابات النفسية 
ضعف الوازع الديني، مصادقة رفقاء السوء، االعتداءات اجلنسية على أفراد 
األسرة، اخليانات الزوجية من أحد طريف الزواج )عيساوي،2011: 116-117(.
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ثالًثا: آثار العنف على املرأة:   

للعنف آثاٌر عديدة، منها ما يقع على املرأة نفسها، ومن ثم على عائلتها وأطفالها، 
وبالتالي على اجملتمع بأسره، حيث يساهم العنف يف إعاقة حركة املرأة، ويجعل من 

الصعب عليها القيام بوظائفها. 
وعلى الرغم من بعض أشكال العنف العائلي املوجه ضد املرأة قد يترتب عليه 
آثار مادية جسدية على املرأة، فإن اآلثار النفسية واالجتماعية جلميع أشكال العنف 
سواء كانت مادية أو معنوية أعمق وأشد من اآلثار املادية؛ فإحداث تشويه يف جسد 
املرأة نتيجة عنف مادي يؤدي إلى آثار نفسية تفوق يف أملها األلم املادي الذي عانته 
املرأة. فضاًل عن ذلك، فإن اآلثار املادية للعنف هي يف الغالب ذات طبيعة مؤقتة، 
اآلثار  أهمية  وتزداد  املدى،  وبعيدة  ممتدة  فهي  واالجتماعية  النفسية  اآلثار  أما 
النفسية واالجتماعية أنها قد ال تقتصر على املرأة املعنفة كفرد بل متتد لتصيب 

املرأة عموماً بوصفها جنساً وفئة اجتماعية )الشرجبي، 2004: 15(.
اآلثار االجتماعية:  )1(

يف  أفرادها  يدور  أو  أفرادها،  بعض  من  العنف  مبرض  األسرة  تبتلي  عندما 
دوامة العنف والعنف املضاد تتكون بينهم يف مسار العالقات عقٌد نفسية ومشكالت 
وانقسامات داخلية تؤدي إلى القطيعة والكراهية واحلقد والرغبة يف انتقام ضحايا 
العنف من املعتدين كما تصبح لغة التواصل قائمة بينهم على أساس التوتر والقلق 

عبر الفعل ورد الفعل دائماً.
إن اجلو األسري املشحون بالعنف واحلقد والذي تسوده الروح االنتقامية يصبح 
كل فرد فيه يبحث عن النجاة من وضعه املليء باإلهانات واإلحباطات ألنه جو مَرضي؛ 
فيسعى كل فرد باحثاً عن حياته اخلاصة بهدف اخلالص من حياته احلاليَّة، فكم من 
أسر تفككت للهروب من املنازل التي يسودها العنف األسري )عيساوي، 2011: 120(.
ويترتب على هذا األسلوب يف التنشئة االجتماعية على املدى الطويل تبني املرأة 
لهذه القيم واملعايير والتوجهات، وتنظر إليها بوصفها توجهات صحيحة، ومن ثم 
سناً،  األصغر  وأخواتها  اإلناث  ألطفالها  وتربيتها  تنشئتها  يف  وتطبقها  متارسها 
أطفالها  وتربي  بل  التقليدية،  االجتماعي  النوع  عالقات  إنتاج  إعادة  يف  فتساهم 
الذكور بنفس األسلوب، وتغرس فيهم قيم التفوق والسيطرة على أخواتهم اإلناث 

)الشرجبي، 2004: 15(.  
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ومن اآلثار األخرى التي تظهر على املرأة املعنَّفة داخل أسرتها انخفاض قدرتها 
إلى  جتنح  وقد  لهم،  ضربها  احتمال  ويزيد  بهم،  واالهتمام  أطفالها  رعاية  على 
كراهيتهم ألنهم يجبرونها على االستمرار يف تلك العالقة الزوجية التي ال حتتملها 

)شوقي، 2000: 4-5(.
اآلخر  مع اجلنس  األبناء يف حياتهم  يصيب  ما  األكثر خطورة  التأثيرات  ومن 
مستقباًل، إذ إن الكثيرين منهم –سيما اإلناث- تترسخ لديهم قناعة ال واعية أن 
ويرفضن  الزواج  الفتيات عن  كثير من  لذا متتنع  الزوجية عذاب مستمر؛  احلياة 
أي شاب يتقدم خلطبتهن ألنه برأيهن ميثل صورة األب الظالم والعنيف، وأن حياة 
العزوبية -مع السعي إليجاد وظيفة أو مهنة- هي أرحم بكثير من احلياة الزوجية 
)شكور، 1997: 113(. وحني تتعرض األم -التي تشكل صدراً حانياً- للضرب أمام 
أطفالها وهم بدورهم غير قادرين على الدفاع عنها ألن من يضربها ليس غريباً، 

بل هو عزيز عليهم أيضاً مما يجعل األطفال عرضة لعدد من اآلثار السيئة مثل: 
التأذي جسدياً نتيجة وجودهم يف نفس املكان.  -

احلرمان من النوم وفقدان التركيز.  -
التبول الليلي.  -

االختالل يف األكل.  -
اخلوف، الغضب، عدم الثقة بالنفس، والقلق.  -

عدم احترام الذات.  -
فقدان الطفولة.  -

مشكالت نفسية، اكتئاب، إحباط.  -
العزلة، فقدان األصدقاء، وفقدان االتصال مع األسرة.  -

عنيفني،  يصبحون  ثم  ومن  يحتذى  مثاال  أباهم  يروا  كأن  سلوكية،  اآلثار   -
ويتقبلون اإلساءة يف املدرسة أو يف الشارع وهكذا تكون لديهم شخصيات مهزوزة، 
والتغيب عن املدرسة، واالنحراف )مركز اإلعالميات العربيات للدراسات واألبحاث 

واالستشارات، 2003(. 
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اآلثار النفسية:   )2(
العنف  يبلغ  النفسية، ال سيما عندما  من األمراض  العنف األسري كثيراً  ينتج 
داخل األسرة ذروته من اخلطورة يف املمارسة واإليذاء اجلسدي واملعنوي بألفاظ 
إرباكا يف مكونات الشخصية عند كل عضو من  قاسية ومؤملة فإنه بذلك يحدث 
أعضاء األسرة نفسياً، وعصبياً تتشكل عقد نفسية قد تتفاقم وتصل إلى حاالت 
مرضية طويلة املدى، مع ارتفاع نسبة التوقع إلعادة إنتاج العنف للضحية، مبعنى أنه 
يتبع مسلك العنف كما وقع عليه أو أكثر، فضاًل عن خطورة وجود األسرة املستقبلية 
وخارجها، ال سيما أن اجتاهات منو شخصية الفرد تتحدد وفقا للخبرات والتجارب 

التي يكتسبها خالل طفولته ومراحل عمره اخملتلفة )عيساوي، 2011: 119(.
وهناك اآلثار النفسية وما تنطوي عليه من أشكال العنف، من احتماالت اإلصابة 
املسببة  األخرى  واالضطرابات  للصدمة  الالحقة  اإلجهاد  واضطرابات  باالكتئاب 
ومحاوالت  األكل،  عادات  واضطرابات يف  النوم،  واملعاناة من صعوبات يف  للقلق، 
الصداع  من  املعاناة  أيضاً  تشمل  قد  التي  صحية  آثار  يف  والتسبب  االنتحار، 
ومتالزمات األلم )آالم الظهر والبطن وآالم احلوض املزمنة(، واضطرابات املعدة 
واألمعاء ومحدودية احلركة واعتالل الصحة بشكل عام. وما قد يؤدي إليه العنف 
اجلنسي، وخاصًة أثناء الطفولة، من زيادة احتمال ممارسة التدخني وتعاطي مواد 
العشير  عنف  على  ويترتب  خطرة.  جنسية  سلوكيات  وانتهاج  والكحول  اإلدمان 
اجملتمع  يف  آثارها  تتردد  باهظة  واقتصادية  اجتماعية  تكاليف  اجلنسي  والعنف 
ككل. وقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وخسران الدخل وقصور 
املشاركة يف األنشطة بانتظام ومحدودية القدرة على االعتناء بأنفسهن وأطفالهن 

)منظمة الصحة العاملية، 2021م(.
تعرضها  بعد  باخلوف  الشعور  املرأة  على  تبدو  التي  النفسية  اآلثار  أهم  ومن 
تكون  أن  دون  حتى  بالذنب  الشعور  يعتريها  وقد  عليها.  االعتداء  أثناء  أو  للعنف 
بالفشل  تشعر  وقد  العنف،  بأنها مسؤولة عن هذا  تشعر  فقد  ارتكبت خطأ؛  قد 
واإلحباط بوصفها امرأة أو زوجة، وقد تشعر أنه مت استدراجها لهذا الزواج وأنها 

أصبحت ال حول لها وال قوة )الفقي،2005: 123(.
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وتتحدد اجتاهات منو شخصية الفرد وفقاً للخبرات التي يكتسبها خالل طفولته، 
املرأة والرجل؛ فإن  التمييز بني  اليمنية تنشأ أطفالها على قيم  وملا كانت األسرة 
الفتاة الصغيرة تندمج على املدى الطويل بهذه القيم والتوجهات، بحيث تنظر إلى 
نفسها بوصفها أقل قدرات ومكانة من أخيها، ومن ثم تتكون لديها صورة سلبية عن 
ذاتها، وتتكون لديها شخصية مستكينة، خانعة، ضعيفة مقارنة بشخصية الطفل، 

وتصبح غير قادرة على املطالبة بحقوقها )الشرجبي، 2004: 14(.  

'
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الفصل الرابع
مدى انتشار ظاهرة العنف ضد املرأة 

)حضرموت أمنوذجًا(
إن تزايد معدالت العنف بأنواعه وأمناطه ومجاالته اخملتلفة يف الفترة األخيرة 
يف حضرموت يثير تساؤالت عدة حول ما إذا كانت مؤسسات اجملتمع املناطة بعملية 
التنشئة االجتماعية )مثل األسرة واملدرسة واملؤسسة الدينية ووسائل اإلعالم( قد 
أدت دورها بفاعلية وجناح أم ال؛ فقد ازداد انتشار السلوك العدواني يف كثير من 
من  بنوع  ميتاز  كان  الذي  احلضرمي  اجملتمع  يف  سيما  ال  اجلمهورية  محافظات 
الهدوء واالستقرار والطمأنينة، وصار العنف ضد املرأة ظاهرة اجتماعية، يعكس 

اجلانب االنحرايف املهدد للبنية االجتماعية لألسرة وللمجتمع.
إدارة احلالة مبستشفى املكال  العنف الذي رصد حسب قسم  فقد بلغت حاالت 
)تقرير  2019م  عام  إحصائيات  حسب  النساء  من   214 حوالي  والطفولة  لألمومة 
املكال  شرق  محكمتي  يف  أما   .)2019 للعام،  والطفولة  لألمومة  املكال  مستشفى 
االبتدائية وغرب املكال االبتدائية فتبلغ 10 حاالت شهرياً من العنف، كلها تابعة لقضايا 

األحوال الشخصية، يف حني بلغ حاالت املعنفات يف مشروع إدارة احلالة 570.
وتعد مؤشرات العنف ضد املرأة من أصعب املؤشرات وذلك  عائد إلى صعوبة 
بسبب  عنها  املؤشرات  واستخالص  الظاهرة  هذه  عن  البيانات  على  احلصول 
والتقاليد اجملتمعية، ال سيما يف اجملتمعات احملافظة كمجتمع محافظة  العادات 
حضرموت التي تؤدي إلى عدم  اإلعالن عن حاالت العنف ضد النساء ومن ثم ال 
يتم اإلبالغ عنها وتسجيلها وتوثيقها بالشكل املطلوب يف أماكن الضبط أو املراكز 
الصحية واألمنية، ويف بعض األحيان يتم التبليغ عنها ثم يتم سحب البالغ بسبب 
تأثير العادات والتقاليد ونظرة اجملتمع لألسرة  والبنت ووصمة العار التي ميكن أن 

تترك على املرأة .
وقد مت تقسيم مؤشرات العنف إلى ثالثة أقسام حتى يسهل جمعها حيث مت 

توزيعها على النحو اآلتي:
- مؤشرات العنف ضد املرأة يف أماكن الضبط واألمن.
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- مؤشرات العنف ضد املرأة يف مؤسسات اجملتمع املدني. 
- مؤشرات العنف ضد املرأة يف السجون.

أواًل: مؤشرات العنف ضد املرأة يف أماكن الضبط واألمن:
إلى أصناف مختلفة منها  املرأة يف حضرموت  التي تقع على  تصنف اجلرائم 
التحرش واالغتصاب أو الشروع فيه أو هتك العرض باإلكراه أو بحيلة، كما يشمل 
أيضا أنواع اجلرائم التي ترتكب ضد املرأة ليس بوصفها جنساً وإمنا بوصفها فرداً 

من أفراد اجملتمع.
وقد أظهرت البيانات اإلحصائية يف محافظة حضرموت للعامني 2008 و2009 

أن إجمالي اجلرائم لكال اجلنسني بلغت 1698 و1318 على التوالي.
بلغ عدد قضايا  الساحل فقد  استئناف م/ حضرموت  لبيانات محكمة  ووفقا 
النساء باحملاكم يف قضايا جنائية 428 قضية عام 2008، و406 قضية عام 2009. 
أما يف وادي حضرموت فإن نسبة اجلرمية الواقعة على املرأة وفقاً لبيانات الوادي 
وبنسبة   ،2008-2009 للعامني   % 71-% 74 بلغت  قد  حضرموت  والصحراء 
28 % من عدد قضايا املرأة املسجلة مبحاكم الوادي والصحراء  متوسطة سنوياً 
ثالثة  يساوي  عنف  من  املرأة  على  يقع  ما  أن  نستنتج  ذلك  ومن  ذاتهما،  للعامني 
أضعاف ما تقوم به املرأة من عنف جتاه اجملتمع )اللجنة الوطنية للمرأة، 2010: 

102-100(، وتبني اجلداول اآلتية ذلك:

جدول )1(: توزيع اجلرائم بحالة اجملني عليها واملتهمة للعامني 2008 و2009 

بوادي وصحراء حضرموت

العام

احلالة

النسبةاإلجمالي
  النسبةمتهمةالنسبة  %مجني عليها

%
2008247482632100
2009177172924100

* املصدر: محاكم الوادي والصحراء مبحافظة حضرموت.
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جدول )2(: مؤشرات العنف ضد املرأة يف محافظة حضرموت

2012م2011م2010مالبيان
 نسبة

 الزيادة أو
االنخفاض

50% 1023عدد حاالت االعتداء اجلنسي واالغتصاب املبلغ عنها

17% 367عدد حاالت التحرش اجلنسي املعلن عنها

 عدد الضحايا يف جميع اجلرائم
املبلغ عنها

-9% 1040979886ذكور

0% 462020إناث

-9% 1086999906إجمالي

 عدد الضحايا يف اجلرائم املبلغ
عنها حسب نوع اجلرمية

قتل

55% 192031ذكور

0% 200إناث

55% 212031إجمالي

 جرائم تقع
بسبب املال

-11% 584556497ذكور

17% 1467إناث

-10% 598562504إجمالي

 نصب
واحتيال

-41% 323219ذكور

100% 101إناث

-38% 333220إجمالي

*املصدر: اللجنة الوطنية املرأة، تقييم خطة عام 2012م.

وقد أظهرت البيانات اإلحصائية يف محافظة حضرموت لألعوام 2010-2011–
2012 أن عدد حاالت االعتداء اجلنسي واالغتصاب املبلغ عنها هي حالتان يف عام 

2011م يف مقابل عدد )3( حاالت يف عام 2012 أي بنسبة زيادة بلغت )50 %(.
أما عدد حاالت التحرش اجلنسي املعلن عنها فقد مت تسجيل عدد )6( حاالت 
حترش جنسي يف عام 2011 يف مقابل عدد )7( حاالت عام 2012م، أي بنسبة زيادة 
بلغت )17 %(. وكان عدد الضحايا يف جميع اجلرائم املبلغ عنها من اإلناث فبلغت 
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)20( ضحية يف عام 2011 يف مقابل )20( ضحية عام 2012م. أما بالنسبة للذكور 
فقد بلغ عدد الضحايا )979( ضحية يف عام 2011 يف مقابل )886( ضحية يف عام 

2012، أي بنسبة انخفاض )-9 %(.
وقد يبلغ عدد الضحايا يف اجلرائم املبلغ عنها )صفر( حسب نوع اجلرمية؛ فلم 
بالنسبة  أما  القتل،  2011 و2012 يف جرائم  اإلناث عامي  يكن هناك ضحايا من 
للذكور فقد بلغ عدد حاالت القتل )20( حالة عام 2011 يف مقابل )31( حالة عام 

2012، أي بنسبة زيادة بلغت )+55 %(. 
املال( من اإلناث )6( حاالت يف  تقع بسبب  التي  وكان عدد ضحايا )اجلرائم 
عام 2011 يف مقابل )7( حاالت يف عام 2012، أي بنسبة زيادة بلغت )17 %(، أما 
بالنسبة للذكور فقد بلغت احلاالت )556( حالة يف عام 2011 و)497( حالة يف عام 

2012، أي بنسبة انخفاض بلغت )11 %(.
ولم يكن هناك ضحايا للنصب واالحتيال من اإلناث عام 2011، وكانت هناك 
حالة واحدة يف 2012م أي بنسبة زيادة بلغت )100 %(، أما بالنسبة للذكور فقد 
بلغ عدد احلاالت )32( حالة عام 2011 يف مقابل عدد )19( حالة يف عام 2012، أي 

بنسبة انخفاض بلغت )41 %(.
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جدول )3(: مؤشرات العنف ضد املرأة على مستوى مديريات الساحل، 

محافظة حضرموت لألعوام 2014إلى 2019.

20142017الــــبيــان
 نسبة الزيادة
 واالنخفاض

%
20182019

 نسبة الزيادة
 واالنخفاض

%

 عدد حاالت االعتداء اجلنسي
5980-93% 151واالغتصاب املبلغ عنها

 عدد حاالت التحرش اجلنسي املعلن
131127145% 013عنها

 عدد الضحايا يف
اجلرائم املبلغ عنها

أناث
إجمالي

51181329-80% 602121ذكور
3113 %58-2459146

633134 %79-53587263
570-68% 5618الفجوة

1009593% 11عدد اإلناث لكل )100( من الذكور

مية
جلر

ع ا
 نو

سب
 ح

نها
 ع

لغ
املب

ئم 
جلرا

يف ا
يا 

حا
ض

 ال
دد

ع

قتل
000-68% 5618ذكور
100000% 11أناث

000-67% 5719إجمالي
000الفجوة

 عدد اإلناث لكل )100( من
000الذكور

 جرائم تقع
بسبب املال

325275192532ذكور
303576أناث

328275223036إجمالي
16200الفجوة

 عدد اإلناث لكل )100( من
84800الذكور

 نصب
واحتيال

822345871ذكور
1061067أناث

922406870إجمالي
18170الفجوة

 عدد اإلناث لكل )100( من
82830الذكور
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 عدد اللواتي تعرضن لإليذاء اجلسدي
152887-100% 30اخلفيف

*املصدر: التقرير التقييمي السنوي لعام 2017 و2019 حملافظة حضرموت مديريات الساحل من منظور النوع االجتماعي

يبني اجلدول السابق ما يلي:
عدد حاالت االعتداء اجلنسي واالغتصاب املبلغ عنها:  •

العام  يف  احلاالت  عدد  قل  بينما  حالة،   )15( عن  التبليغ  مت   2014 العام  يف 
2019 إلى حالة واحدة بنسبة نقصان )-93 %(، ومت التبليغ عن عدد )5( حاالت 
اغتصاب يف عام 2018 و)9( حاالت يف عام 2019، أي بنسبة زيادة بلغت )80 %(. 
واملاُلحظ هنا وجود تفاوت يف عدد املبلغ عنهم مع إمكانية أن يكونوا أكثر من ذلك، 
ويرجع السبب يف ذلك إلى العادات والتقاليد التي تلزم التستر على احلالة، وأكثر 

املتضررين من هذا الوضع هي املرأة التي تلتزم الصمت.  
عدد حاالت التحرش اجلنسي املعلن عنها:  •

لم يبلغ عن أي حالة يف العام 2014، بينما يف العام 2017 مت التبليغ عن )13( 
حالة بزيادة )13 %( عن األعوام السابقة، ومت تسجيل )11( حالة حترش جنسي 
يف عام 2018 يف مقابل )27( حالة يف عام 2019، أي بنسبة زيادة بلغت )145 %(، 
مما يعني أن هناك زيادة يف حاالت التبليغ عن األعوام السابقة قد يرجع إلى وعي 
اجملتمع أو نتيجة لتبني بعض املنظمات توعية املرأة عن ضرورة التبليغ وعن حقوقها 

القانونية.   
عدد الضحايا يف جميع اجلرائم املبلغ عنها:  •

كان عدد الضحايا يف جميع اجلرائم من اإلناث يف العامني 2014 و2017 متساوياً 
بعدد )31( حالة، بينما كان عدد الضحايا يف جميع اجلرائم من اإلناث )24( ضحية 

يف عام 2018 و)59( ضحية عام 2019، أي بوجود زيادة يف عدد حاالت اإلناث.
)602( ضحية،  2014م  العام  يف  الضحايا  عدد  بلغ  فقد  للذكور  بالنسبة  أما 

و)121( عام 2017، وهنا
جند تناقصاً يف عدد اجلرائم، أي بنسبة )–80 %( عن 2014م، بينما نالحظ 
وجود )511( ضحية يف عام 2018 و)813( ضحية يف عام 2019، أي بوجود زيادة 

بنسبة )59 %( يف حاالت الذكور عن سنة 2017.   
عدد الضحايا يف اجلرائم املبلغ عنها حسب نوع اجلرمية:  •
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جرائم القتل:  أ . 
يف العامني 2014 و2017 ُوجدت ضحية واحدة فقط من اإلناث، أما عدد حاالت 
بني الذكور فكانت )56( و)18( على التوالي، مما يعني أن هناك انخفاضاً عن سنة 

2014، بينما لم يكن هناك ضحايا من اإلناث أو الذكور يف عامي 2018 و2019. 
جرائم تقع بسبب املال: ب . 

يف العام 2014 كان هناك )3( حاالت فقط، أما يف العام 2017 فلم يوجد هناك 
أي تبليغ عن اجلرائم التي تقع بسبب املال، بينما كان عدد ضحايا )اجلرائم التي تقع 
بسبب املال( من اإلناث )3( حاالت يف عام 2018 يف مقابل )5( حاالت يف عام 2019، 
أي بنسبة زيادة بلغت )17 %(. أما بالنسبة للذكور فقد بلغ عدد احلاالت )19( حالة 
يف عام 2018 يف مقابل )25( حالة يف عام 2019م، أي بنسبة زيادة بلغت )32 %(. 

   ج. جرائم النصب واالحتيال: 
مت التبليغ عن حالة واحدة سنة 2014، بينما لم توجد أي حالة يف عام 2017، 
أما الذكور فقد بلغ عدد احلاالت يف 2014 )8( حاالت، و)22( حالة عام 2017، 
أي بنسبة زيادة بلغت )175 %(، بينما بلغ عدد الضحايا من اإلناث يف عام 2018 
زيادة بنسبة  أي  حاالت،   )10(  2019 يف  احلاالت  عدد  بلغت  بينما  حاالت،   )6( 
 بلغت )67 %(. أما بالنسبة للذكور فقد بلغ عدد احلاالت )34( حالة يف عام 2018 

يف مقابل )58( حالة يف عام 2019، أي بنسبة زيادة )71 %(.
املالحظ من اجلدول السابق أن حاالت االعتداء اجلنسي قد زادت عن احلاالت 
)27( حالة مت  ووجدت  التحرش اجلنسي،  وكذلك حاالت   ،2012 وقعت يف  التي 
التبليغ عنها يف العام 2019 إذا قورن بعام 2012 الذي مت البليغ فيه عن )7( حاالت، 
بالسنوات  مقارنة  عنها  املبلغ  اجلرائم  يف  الضحايا  عدد  يف  زيادة  توجد  وكذلك 
السابقة؛ ففي عام 2013 بلغ عدد الضحايا الذكور )886( وعدد الضحايا اإلناث 
)20(، أما عام 2019 فبلغت )813( حالة من الذكور و)59( حالة من اإلناث، مما 
يعني وجود زيادة يف عدد اجلرائم عن السنوات السابقة وهذا مؤشر غير جيد. 
وكما هو معروف أن أكثر اجلرائم إمنا تقع لألفراد عدميي الوعي، وبسبب تدني 

املستوى االقتصادي لألسرة، واستمرار النظرة التقليدية للمرأة.
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ثانًيا: مؤشرات العنف ضد املرأة يف منظمات اجملتمع املدني: 
تسعى كثير من اجلهات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني على مناهضة العنف 
ضد املرأة بكل أشكاله اخملتلفة من خالل الدفاع عن حقوق اإلنسان أو من خالل 
رفع مستوى الوعي القانوني يف اجملتمع للتوعية عن خطورة انتشار ظاهرة العنف، 

ومن تلك اجلهات: 
فرع احتاد نساء اليمن مبحافظة حضرموت.   -
اللجنة الوطنية للمرأة مبحافظة حضرموت.   -
مؤسسة األمل الثقافية االجتماعية النسوية.   -

املساحات اآلمنة، وغيرها من املؤسسات.  -
ويف إطار اخلدمات التي يقدمها احتاد نساء اليمن ضمن برنامج احلماية القانونية 
الذي هدف إلى توسيع االستجابة للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي -ال 
البرامج ونظم احلماية  املنزلي األسري والعنف اجلسدي- وحتسني  العنف  سيما 
والتدخل القانوني وتقدمي اخلدمات الصحية والصحة اإلجنابية للوقاية من اإليدز، 
حيث يعمل البرنامج على تقدمي احلماية القانونية للنساء الفقيرات من خالل خدمة 
االستماع للمعنفات، وتقدمي االستشارات القانونية وجلسات التوعية اجملتمعية عن 
املشاكل  املستهدفة ومساعدتهن على جتاوز  املراكز  الشخصية يف  األحوال  قانون 
والصعوبات التي تعترضهن وأسرهن، وتقدمي اخلدمات القانونية الالزمة؛ وعليه مت 
تصنيف العنف إلى عنف جسدي، وعنف اقتصادي )نفقة(، وعنف جنسي، وعنف 
مؤسسي. ويوضح اجلدول اآلتي أهم البيانات واحلاالت املسجلة من عام 2010 إلى 

نهاية أكتوبر 2012.
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جدول )4(: بيانات غرفة االستماع 2010-2012

املؤشرات
  نسبة الزيادة أو االنخفاض201020112012

%
-27443عنف جسدي

-24301550عنف اقتصادي
110-إرث

-13233عنف جنسي
-100-23عنف مؤسسي

-29442250اإلجمالي

            *املصدر: احتاد نساء اليمن/ املكال

بالنظر إلى اجلدول أعاله جند أن إجمالي حاالت العنف املسجلة يف عام 2010م 
قد بلغت )29( حالة، ويف عام 2011م بلغت )44( حالة، ويف عام 2012م بلغت )22( 
حالة بنسبة انخفاض بلغت )-50 %( عن عام 2011. وقد سجلت حاالت العنف 
حيث  االحتاد؛  لدى  االستماع  بغرفة  العنف  مؤشرات  أعلى  )النفقة(  االقتصادي 
بلغت خالل عامي 2011 و2012م )30( و)15( حالة على التوالي بنسبة انخفاض 
بلغت )-50 %(، يف حني احتل العنف اجلسدي املرتبة الثانية بعدد )4( حاالت يف 
عام 2012م مسجاًل نسبة انخفاض بلغت )-43 %( إذ كانت عدد احلاالت يف عام 
2011م )7( حاالت. واحتل العنف اجلنسي املرتبة الثالثة مسجاًل انخفاضاً بنسبة 
)-33 %( يف عام 2012 حيث بلغت عدد احلاالت )2( مقارنة بـ)3( حاالت عام 
الرقم  2011 وهو نفس  2011. وسجلت قضايا اإلرث قضية واحدة فقط يف عام 
2012م، يف حني  االستماع عام  لدى غرفة  القضايا  النوع من  ُدوِّن يف هذا  الذي 
)3( حاالت عام  2012 مقارنة بتسجيل  لم تسجل أي قضايا عنف مؤسسي عام 
لظروف  اليمن نظراً  لم تسجل أي حاالت يف احتاد نساء   2013 2011. ويف عام 
اآلتي: اجلدول  يبينه  ما  وهو  2014م  يف  احلاالت  بعض  ُسجلت  أنه  غير   البلد، 
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جدول )5(: بيانات غرفة االستماع 2014-2019

201420152016201720182019املؤشرات
 نسبة الزيادة
أو االنخفاض

مالحظات

14 % 01020278عنف جسدي

28 %362381823عنف اقتصادي
400 % 08181210عنف جنسي

0 %0122عنف مؤسسي
-50 %0108663عنف لفظي
 نساء وفتيات أقل من0 %015222عنف نفسي

 18سنة تتراوح أعمارهن
بني 12-14 سنة

 حرمان من
التعليم

0
250 % - 100

0 %003اغتصاب
 زواج

مبكر)قصري(
0

20 % 100-

16 % 363064224451اإلجمالي
 *املصدر: التقرير التقييمي السنوي خلطة 2017م، محافظة حضرموت مديريات )الساحل( من منظور

النوع االجتماعي.

يتبني من اجلدول السابق أن أعلى نسبة من العنف كانت يف عام 2016 بعدد ضحايا 
)64( حالة، بينما بلغت عام 2019 )51( و)44( عام 2018، وأقل نسبة كانت يف عام 2017 

حيث بلغت )22( حالة، أما يف عام 2014 فلم يُبلغ إال عن )36( حالة عنف اقتصادي.
 ويف العام 2015 بلغت عدد حاالت أشكال العنف اجلسدي والعنف اللفظي )10( 
حاالت، وحالتني فقط يف العنف االقتصادي. ويف عام 2016 بلغت أعلى نسبة من 
العنف بحوالي )18( حالة عنٍف جنسي، أما العنف النفسي فيأتي يف املرتبة الثانية 
بعدد )15( حالة، وكان أكثر الذين تعرضوا لهذا العنف نساء وفتيات أقل من سن 

)18( عاماً تتراوح أعمارهن بني 14-12 عاماً. 
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ويف عام 2017 بلغت أعلى نسبة من العنف بعدد )8( حاالت عنف اقتصادي و)6( 
حاالت عنف لفظي. أما يف عام 2018م فبلغت نسبة العنف االقتصادي أعلى نسبة 
بعدد )18( حالة، وجاء العنف اللفظي يف الترتيب الثاني بعدد )6( ويف 2019 بلغت )3( 

حاالت فقط، أما العنف االقتصادي فبلغت )23( حالة و)10( حاالت عنف جنسي. 
الذي  االقتصادي  العنف  هو  انتشاراً  العنف  أنواع  أكثر  أن  نالحظ  سبق  مما 
ميارسه الرجل من خالل عدم النفقة على الزوجة واألوالد، ثم يأتي العنف اللفظي 

بعدها يف االنتشار، ثم العنف اجلنسي.
ويتضح أيضاً أن هناك أكثر من عنف ميارس ضد املرأة غير أنها ال تقوم بإبالغ 
جهات األمن عن هذه االنتهاكات، وإذا حدث أن بلغت فإنها جُتبر على التنازل عن 
حقها، ويرجع ذلك إلى العادات والتقاليد التي تقيد املرأة، أو إلى التشهير الذي 
ميارس ضدها سيما يف اجملتمعات الصغيرة التي تكون األسر فيها معروفة لبعضها 
وقد يتسبب ذلك أال جتد فتيات تلك األسر نصيباً يف الزواج، أو يحدث أن ميارس 

اجملتمع احمليط باألسرة بعض القيود واحلرمان من بعض حقوقها.

ثالًثا: مؤشرات العنف ضد املرأة يف السجون:
يُظهر واقع املرأة يف السجون يف حضرموت -وفقاً لبعض البيانات اإلحصائية- أن عدد 
السجينات باحملافظة للعامني 2008 و2009 قد بلغ )39( و)22( سجينة على التوالي، وبلغ 
إجمالي عدد السجناء يف عام 2000 )1.165( سجيناً منهم )39( سجينة بنسبة )22 %(، 

ويف 2009 بلغ إجمالي السجناء )1.168( سجيناً منهم )22( سجينة بنسبة )2 %(. 
كما أن عدد اإلناث الالتي صدر بحقهن أحكام بالسجن يف 2008 قد بلغ )4( 

سجيناٍت ولم تصدر أحكام بالسجن ألي امرأة يف عام 2009.
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جدول )6(: مؤشرات العنف ضد املرأة يف السجون من 2010-2012

عام 2012معام 2011معام 2010مالبيان
 نسبة الزيادة أو
االنخفاض  %

 عدد السجينات
 حسب احلالة

الزوجية

761183متزوجة
5220عازبة
5330أرملة

-43166مطلقة

 عدد السجينات
حسب اجلرمية

55980سرقة
4330قتل
-34175زنا

1100-7خمور ومخدرات
2220خطف
1100--أخرى

 عدد السجينات
 حسب احلالة

التعليمية

----دراسات عليا
----جامعي
----دبلوم
-12150ثانوي

0--6إعدادي
-64325ابتدائي

8100--تقرأ وتكتب
-88538أمية

 عدد احملتجزات يف السجون بدون
محاكمة

----

 عدد السجينات الالتي لديهن أطفال
داخل السجن

32350

*املصدر: اللجنة الوطنية للمرأة، فرع محافظة حضرموت، 2012.

بلغ عدد السجينات يف السجن املركزي مبدينة املكال نهاية شهر أكتوبر 2012م 
)17( سجينة مقارنة بـ)14( سجينة عام 2011. ويتبني من اجلدول السابق ما يلي:

عدد السجينات حسب احلالة الزوجية:  •
بلغ عدد السجينات املتزوجات )11( حالة يف عام 2012 يف مقابل )6( حاالت يف 
عام 2011، أي بزيادة بلغت )83 %(. بينما لم تُسجل أي نسبة زيادة أو انخفاض 
لسجينات عازبات؛ فقد ظل نفس العدد بحالتني فقط يف عام 2012. وظلت نسبة 
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السجينات األرامل كما هي يف عام 2012 بعدد )3( حاالت وكذا عام 2011 دون 
2012 يف  عام  واحدة يف  حالة  املطلقات  السجينات  وكان عدد  نقصان.  أو  زيادة 

مقابل )3( سجينات يف عام 2011، أي بنسبة انخفاض بلغت )-66 %(.
عدد السجينات حسب اجلرمية:  •

بلغ عدد السجينات يف جرمية السرقة )5( حاالت يف عام 2011، وقد سجلت 
)9( حاالت يف عام 2012 بزيادة بلغت )80 %(. بينما لم تسجل أي زيادة يف جرائم 
التوالي. يف حني سجلت جرمية  على  و)2(   )3( كما هي  وظلت  واخلطف،  القتل 
 ،2011 عام  عن  زيادة   )%  100( بنسبة   2012 عام  يف  ومخدرات  خمور  واحدة 

واحلال ذاته يف تصنيف نوعية اجلرمية )أخرى(.
يف حني سجلت جرائم الزنا انخفاضاً بلغ )-75 %( عن 2011؛ فقد بلغت جرائم 

الزنا أربع حاالت فقط يف عام 2011 مقابل حالة واحدة فقط يف عام 2012.
عدد السجينات حسب احلالة التعليمية:  •

لم تسجل أي حالة لسجينات من ذوات املؤهالت التعليمية يف »الدراسات العليا« 
أو »اجلامعي« أو »الدبلوم« أو »اإلعدادي« يف عام 2012، بينما مت تسجيل حاالت 
يف »الثانوية العامة« و»االبتدائي« و»تقرأ وتكتب« و»األمية«؛ حيث بلغت يف التعليم 
الثانوي حالة واحدة يف عام 2012، وبلغت يف عام 2011 حالتني بنسبة انخفاض 
)-50 %(. وقد ُسجلت )4( حاالت يف التعليم االبتدائي يف عام 2011 مقارنة بـ)3( 
حاالت يف عام 2012 بنسبة انخفاض )-25 %(. يف حني ُسجلت )8( حاالت يف 
عام 2012 بنسبة زيادة )100 %( يف حاالت »تقرأ وتكتب« عن عام 2011، وسجلت 
نسبة انخفاض بلغت )-38 %( لألميات يف عام 2012؛ حيث كان عدد احلاالت 

)5( حاالت فقط مقارنة بـ)8( حاالت عام 2011.
عدد احملتجزات يف السجون دون محاكمة:  •

لم يتم تسجيل أي حالة يف األعوام الثالثة عن وجود سجينات محتجزات داخل 
السجن دون محاكمة.

عدد السجينات الالتي لديهن أطفال داخل السجن:  •
بلغ عدد السجينات الالتي لديهن أطفال داخل السجن يف عام 2012م )3( سجينات، بينما 
كان هناك سجينتان ممن لديهن أطفال داخل السجن يف عام 2011م بنسبة زيادة بلغت )50 %(.
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جدول )7(: مؤشرات العنف ضد املرأة يف السجون خالل 2014-2017

 نسبة الزيادة أو 20142017البيان
االنخفاض

عدد السجينات حسب احلالة الزوجية
100% 12متزوجة

-100% 170عازبة

0% 00أرملة
300% 14مطلقة

عدد السجينات حسب اجلرمية

50% 23سرقة
0% 11قتل
0% 00زنا

 خمور
ومخدرات

01 %100

0% 00خطف
-94% 161أخرى

عدد السجينات حسب احلالة التعليمية

0% 00دراسات عليا

0% 01جامعي

0% 00دبلوم

100% 03ثانوي

0% 00إعدادي
-88% 172ابتدائي

0% 00تقرأ وتكتب

-100% 20أمية

-71% 72عدد احملتجزات يف السجون بدون محاكمة

100% 24عدد السجينات الالتي لديهن أطفال داخل السجن
*املصدر: التقرير التقييمي السنوي خلطة 2017، محافظة حضرموت-مديريات )الساحل( من منظور النوع االجتماعي
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ويتبني من اجلدول السابق ما يلي:
عدد السجينات حسب احلالة الزوجية:  •

بلغ عدد السجينات املتزوجات حالتني يف عام 2017 يف مقابل حالة واحدة فقط 
يف عام 2014، أي بزيادة بلغت )100  %(. بينما لم تسجل أي نسبة للسجينات 
أما  سجينة.   )17( هناك  كان  فقد   2014 العام  يف  أما   .2017 عام  يف  العازبات 
املطلقات حالة واحدة يف عام 2014 يف مقابل )4( سجينات يف عام 2017م، أي 

بنسبة انخفاض بلغت )-300 %(.
عدد السجينات حسب اجلرمية:  •

بلغ عدد السجينات يف جرمية السرقة حالتني فقط يف عام 2014، وُسجلت )3( 
حاالت يف عام 2017 بزيادة بلغت )50 %(، بينما ُسجلت جرمية قتل واحدة يف كال 
السنتني. وُسجلت جرمية واحدة يف »خمور ومخدرات« يف عام 2017 بنسبة زيادة 
)100  %( عن 2014. وكذلك يف تصنيف نوعية اجلرمية »أخرى« ُسجلت )16( 
حالة يف العام 2014، وحالة واحدة يف العام 2017 بزيادة بلغت )94 %(، يف حني 

لم تُسجل أي حالة يف جرائم الزنا يف هذين العامني. 
عدد السجينات حسب احلالة التعليمية:  •

لم تُسجل أي حالة بني السجينات ممن متتلك مؤهالت تعليمية يف الدراسات 
العليا، وُسجلت حالة واحدة حلاملة شهادة جامعية يف العام 2017، ولم تُسجل أي 
حالة حلامالت الدبلوم أو الشهادة اإلعدادية يف العامني، بينما مت تسجيل )3( حاالت 
ممن يحملن شهادة الثانوية العامة يف العام 2017م بنسبة انخفاض )300  %( وقد 
2014م مقارنه ب حالتني يف عام  التعليم االبتدائي يف عام  سجلت )17( حالة يف 
2017م بنسبة انخفاض )88  %(، وسجلت حالتان فقط يف »أمية« عام 2014 بنسبة 

زيادة )100  %(، ولم تسجل أي حالة يف العام 2017.
عدد احملتجزات يف السجون دون محاكمة:  •

داخل  2017 حملتجزات  العام  وحالتان يف  )7( حاالت   2014 العام  سجلت يف 
السجن دون محاكمة بنسبة انخفاض )71  %(.
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عدد السجينات الالتي لديهن أطفال داخل السجن:  •
 )4(  2017 عام  يف  السجن  داخل  أطفال  لديهن  الالتي  السجينات  عدد  بلغ 
سجينات، بينما كان هناك سجينتان فقط ممن لديهن أطفال داخل السجن يف عام 

2014م بنسبة زيادة بلغت )100 %(. 
ومن خالل اجلدولني السابقني جند أن: 

-  بلغت أعلى نسبة للسجينات يف العام 2014؛ حيث بلغت )17( سجينة عازبة 
يف سجن النساء يف املكال، ويف العام 2017 لم توجد أي سجينة عازبة. 

- بلغت اجلرائم املتنوعة يف العام 2014 )16( حالة يف مقابل حالة واحدة يف 
العام 2017، مما يعني تناقصاً يف أعداد السجينات.

- يلعب التعليم دوره يف وعي املرأة؛ فنجد أن أكثر السجينات هن ممن حصلن 
على التعليم االبتدائي حيت بلغت )17( حالة، من حملة التعليم االبتدائي ارتكبت 
جرائم باملقارنة لم توجد أي امرأة من حمله الدراسات العليا أو اجلامعية ارتكبت 
أي جرمية غير واحدة جامعية يف سنة 2017م وهذا يدل على أهمية التعليم للمرأة. 
السجن ألنهم يف حضانتهن،  املرافقني ألمهاتهم داخل  - زادت نسبة األطفال 
وقد تكون املشكالت األسرية هي التي دفعت باألم إلى ارتكاب جرمية، وكذا عدم 
رغبة أهل الطفل بحضانته أثناء قضاء األم فترة العقوبة يف السجن؛ وقد بلغت عدد 
احلاالت يف عام 2017 )4( حاالت مقارنة بالعام 2014 التي كان عددها حالتني 

فقط.
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نتائج البحث: 

توصل البحث احلالي إلى النتائج اآلتية:
1-  ينتشر اجلهل وضعف وعي املرأة بحقوقها وواجباتها القانونية والشرعية 

بسبب ارتفاع األمية يف أوساطهن.
حترم كثير من الفتيات من فرص التعليم؛ فأكثر السجينات هن يف مستوى   -2

تعليمي ابتدائي.
يعد العنف املعنوي أكثر أشكال العنف الذي تتعرض له املرأة يف احلياة.  -3

أساس  التمييزية على  االجتماعية  واملمارسات  املعتقدات  كثير من  توجد   -4
النوع االجتماعي؛ فهناك تفرقة يف التنشئة بني الذكور واإلناث، وتشمل هذه التفرقة 

توزيع األدوار داخل األسرة، فالفتاة تخضع ألخيها وإن كان أصغر منها.
املتعلقة بحياتها؛ فقد ترغم على  القرارات  اتخاذ  الفتاة فرصة  ال تعطى   -5

ترك املدرسة وعلى الزواج يف سن مبكرة من رجل قد ال ترغب يف الزواج منه.
ة العنف األسري ضد املرأة؛ فأكثر  يوجد تباين واختالف يف مظاهر وحدِّ  -6
غرفة  من خالل  ورد  )كما  االقتصادي  والعنف  اجلسدي  العنف  هو  العنف  أنواع 

االستماع باالحتاد النساء(.
هناك إساءة اقتصادية للمرأة حيث تبني أن اإلساءة االقتصادية تلعب دوراً   -7

مهماً يف ارتكاب العنف ضد املرأة داخل األسرة )النفقة لألوالد، اإلرث(.
يعد العنف نتيجة للعادات والتقاليد التي تتطلب من الرجل السيطرة على   -8

األسرة وبذا قد يستخدم العنف والقوة لقيادتها.
9-  هناك ازدياد يف العنف النفسي ينتشر بني نساء وفتيات تقل أعمارهن عن 

18عاًما، وتتراوح بني 14-12 عاًما.
10-  يتميز العنف بأنه مستتر؛ فال تستطيع املرأة أن تبلغ عمن ميارس العنف 
التي تضع حملها على املرأة؛ ألن من  العادات والتقاليد  ضدها، وذلك يرجع إلى 

ميارس العنف هو األب أو األخ أو أي قريب لها.
خوف املرأة من وصمة العار التي ميكن أن توصم بها إذا عرف اجملتمع   -11

بتعرضها للعنف اجلنسي. 
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وقد اتفق البحث احلالي مع الدراسات السابقة يف أن هناك ازديادا واضًحا يف 
الدراسات أكدت هذه  التي تعاني منها املرأة؛ فجميع تلك  العنف األسري  حاالت 
النتيجة، كما يرجع استخدام العنف إلى وجود إساءة اقتصادية للمرأة، وقد اتفق 
البحث احلالي مع دراسة )يوسف، 2020( التي أرجعت أسباب العنف ضد املرأة 
أظهرت  التي   )2019 )محمد،  دراسة  ومع  للزوج،  االقتصادي  املستوى  تدني  إلى 
وجود إساءة اقتصادية للمرأة، ومع دراسة )احلياصات، 2016( التي أظهرت تدني 
املرأة يف  إلى رغبة   )2004 )العواودة،  أرجعتها دراسة  بينما  الزوج،  مستوى دخل 

االستقالل االقتصادي.   
مُتارس  التي  التمييزية  االجتماعية  واملمارسات  واملعتقدات  الضغوطات  وتعد 
الذكور واإلناث  التفرقة بني  النوع االجتماعي، مثل  املرأة قائمة على أساس  ضد 
التي تشمل توزيع األدوار داخل األسرة. وهي من األسباب التي اتفق البحث احلالي 
إلى  العنف  التي ترجع   )2009 السابقة مثل دراسة )العالف،  الدراسات  فيها مع 
دوافع اجتماعية تتمثل يف العادات والتقاليد، ومع دراسة )العواودة، 2004( التي 
ترجع العنف إلى تنميط اجملتمع لعمل املرأة، وإلى طبيعة البناء االجتماعي للمجتمع 
بني  املعاملة  وجود متييز يف  بينت  التي   )2003 )الشرجبي،  دراسة  ومع  األردني، 

الطفل الذكر والطفلة األنثى. 
وأشارت النتائج إلى تنوع أشكال العنف الذي تتعرض له املرأة من أفراد أسرتها 
املبكر،  الزواج  أو  التعليم  من  واحلرمان  املعاملة،  يف  والبنت  الولد  بني  متييز  من 

وأوضحت النتائج أن القائم بهذا العنف هو األب واألخ ثم األم.
العنف  أشكال  يف   )2020 )يوسف،  دراسة  مع  احلالي  البحث  واتفق   
دراسة  ومع  واجلنسي،  والنفسي  اجلسدي  كالعنف  املرأة،  له  تتعرض   الذي 
)دار املعارف، 2019( يف تعرض النساء لنوع من اإلساءة العاطفية وأبرزها التخويف 
أو التهديد، أما العنف البدني فهو أقل أنواع العنف انتشاراً، ومع دراسة )شمعون، 
2010( التي كان من نتائجها أن هناك ممارسات للعنف األسري يف قطاع غزة من 
أشكالها العنف اجلسدي والعنف النفسي مما قد يؤدي إلى ترك بيت الزوجية، ومع 

دراسة )الشرجبي، 2003( يف وجود عنف جسدي مُيارس ضد املرأة اليمنية.     
أما اآلثار املترتبة عن وجود العنف ضد املرأة ما يقع على األبناء؛ فهم ضحية 
هذا العنف وأكثر من يتأثروا به سواء استمرت احلياة الزوجية أو انتهت باالنفصال 
بأنفسهم،  الثقة  وفقدان  املستمر،  واالكتئاب  الشديد  باحلزن  األبناء  يصاب  فقد 

وضعف التحصيل الدراسي والرسوب يف املدرسة، واخلوف من اآلخرين.
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واتفق البحث احلالي مع الدراسات السابقة -مثل دراسة )يوسف، 2020( يف أن 
العنف يسبب للمرأة مشكالت اجتماعية ونفسية، ومع دراسة )احلياصات، 2016( 
ل أهل الزوج يف احلياة الزوجية يسبب عنفاً للزوجة، ومع دراسة  التي بينت أن تدخُّ
)شمعون، 2010( يف وجود أمراض نفسية وعقلية، ومع دراسة )مرح، 2009( التي 
بينت وجود األمراض النفسية والتفكك األسري وازدياد الصراع يف األسرة واجملتمع، 
ومع دراسة )Sieger،2004 ( التي أكدت وجود أعراض نفسية، تتراوح بني االكتئاب 
والقلق إلى سلوكيات معادية للمجتمع، واالنتحار بني املعنفات واألطفال واملراهقني. 
الصراع  نظرية  أن  جند  النتائج  مع  النظريات  تطابق  مدى  إلى  النظر  وعند 
بتحويل  يقوم  الفرد  أن  ترى  فهي  احلالي؛  والبحث  السابقة  الدراسات  مع  تتفق 
اإلحباط اخلارجي إلى قوة داخل أسرته وقد يتخذ هذا شكاًل من أشكال العنف 
التي تقع على الزوجة أو األبناء، وهذا يرجع إلى حاجة يف ممارس القوة والسيطرة 
على أفراد األسرة، أو قد يقع الفرد حتت ضغط االضطراب واإلحباط؛ فالشعور 
الشخصي باحلرمان، وانخفاض املستوى االقتصادي يزيدان من النزوع نحو العنف 
والعدوان؛ فبدالً من رد الظلم على من ظلمهم فإنهم غالباً يحتدون على أصدقائهم 

وأهلهم وجيرانهم.
 ويتم تفسير العنف األسري يف ضوء هذه النظرية يف إطار مفاهيم ومصطلحات 
السيطرة والضبط؛ فالرجال أكثر قوة من النساء، فيفرضون سيطرتهم على النساء، 

وبذا يصبح العنف مؤشراً مؤكداً وسيلة لعدم التكافؤ بني اجلنسني.
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التوصيات:

رفع مستوى الوعي باحلقوق املدنية والقانونية والسياسية عند النساء.  -1
العمل على معرفة النساء لكل حقوقهن القانونية ومتكينهن من املطالبة بتوفيرها   -2
وتعزيزها وممارستها لها، والسعي إلى حتقيق املساواة يف حماية القانون، وضمان 

أال يتمتع مرتكبو العنف ضد املرأة بفرصة اإلفالت من العقاب.
إلعداد  والسجون  باحملاكم  املرأة  قضايا  عن  شاملة  إحصائية  بيانات  توفير   -3

الدراسات املتعمقة ملسائل العنف ضد املرأة وحقوق اإلنسان.
السعي إلى إزالة كل أشكال التمييز ضد املرأة التي حتد من متكينها وإدماجها   -4

يف عملية التنمية بوصفها أكثر فئات اجملتمع تضررا وحرماناً.
وضع تشريع خاص يعالج مشكلة العنف ضد املرأة بجميع أشكاله.  -5

القضاء على األمية بزيادة اإلمكانيات واجلهود املوجهة.  -6
تشديد احلماية القانونية للمرأة -ال سيما العاملة- إزاء الظواهر اآلتية:  -7

األلفاظ  العامة مبا يف ذلك سماع  األماكن  أو  العمل  والتحرش يف  االغتصاب  أ . 
النابية التي تخدش حياء املرأة.

االنتهاك الصارخ حلقوق املرأة كاملنع من التعليم واإلكراه على الزواج املبكر أو  ب . 
زواج املرأة دون رضاها.

إيجاد آليات مناسبة حلماية املرأة من العنف بصوره املتعددة، على سبيل املثال   -8
تسهيل اتصال الضحايا من النساء مبراكز للحماية تكون رسمية وطوعية.

اتخاذ جميع التدابير املناسبة لتغيير األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل   -9
واملرأة بهدف حتقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل املمارسات 
اآلخر. من  أعلى  أو  أدنى  من اجلنسني  أياً  أن  االعتقاد  على  القائمة  األخرى 
10- التركيز على حقوق املرأة املنصوص عليها يف الدستور والقوانني والتشريعات 
تلك  العملي ال سيما  إلى احليز  النظري  إخراجها من احليز  بغرض  وتفعيلها 
والعمل ومجال  التعليم  املرأة االقتصادية وحقوق  أدوار  تعزز من  التي  احلقوق 

رعاية األمومة والطفولة.
11- تفعيل دور مؤسسات اجملتمع املدني املناصرة لقضايا املرأة.



62

العنف ضد املرأة وأثره على األسرة واجملتمع

  
املراجع:

أواًل: املراجع العربية:
منظمة الصحة العاملية )مارس/2021(: العنف ضد املرأة:  .1

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

يوسف، عبير عبد الصمد أحمد )2020(: مشكالت املرأة املعنفة ودور املمارسة العامة يف   .2
اخلدمة االجتماعية التخفيف منها، كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة حلوان، مجلة الدراسات 

يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، اجمللد األول.
اجلمهورية  محافظة حضرموت،   ،)2019( للعام  والطفولة  لألمومة  املكال  مستشفى  تقرير   .3

اليمنية.
حملافظة  2019م  عام  خلطة  السنوي  التقييمي  التقرير   :)2019( للمرأة  الوطنية  اللجنة   .4
حضرموت مديريات الساحل من منظور النوع االجتماعي، محافظة حضرموت، اجلمهورية 

اليمنية.
أبو غزالة، هيفاء )2019(: تقرير حول العنف ضد املرأة، اجمللس الوطني لشؤون األسرة.  .5
دار املعارف-املكال )2019(: العنف األسري جتاه املرأة يف حضرموت، اجلمهورية اليمنية.  .6

مدينة  يف  ميدانية  دراسة  العاملة  واملرأة  األسري  العنف   :)2019( شهيد  أنيس  محمد،   .7
الديوانية، مجلة الرك للفلسفة والعلوم االجتماعية، العراق، العدد )34(.

القيشاوي، هالة جبر )2019(: العنف املوجه ضد املرأة ومتكني املرأة، غزة، فلسطني: مركز   .8
شؤون املرأة.

حملافظة  2017م  عام  خلطة  السنوي  التقييمي  التقرير   :)2017( للمرأة  الوطنية  اللجنة   .9
حضرموت مديريات الساحل من منظور النوع االجتماعي، محافظة حضرموت، اجلمهورية 

اليمنية.
احلياصات، إبراهيم يوسف )2016(: أسباب وأشكال العنف ضد الزوجة يف اجملتمع األردني:   .10

» دراسة ميدانية »، مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجمللد 43.
اللجنة الوطنية للمرأة )2015(: تقييم خطة عام 2012م من اخلطة اخلمسية الرابعة للتنمية   .11

والتخفيف من الفقر )2011م –2015م(، حضرموت، اجلمهورية اليمنية.
دراسة  14-18م(:  )سنة  األحداث  بجنوح  وعالقته  األسري  العنف   :)2015( عائشة  فارس،   .12
عيادية، )حاالت 07(، جامعة أكلي محند أوحلاج، البويرة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

قسم علم النفس، اجلزائر.
احلربي، سلمان بن محمد سعد )2011(: العنف األسري وعالقته بانحراف األحداث لدى   .13



63

العنف ضد املرأة وأثره على األسرة واجملتمع

العربية  نايف  جامعة  السعودية:  الرياض،  جدة،  االجتماعية مبحافظة  املالحظة  دار  نزالء 
للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم االجتماعية.

)أطروحة  السوسيولوجي،  املنظور  من  األسري  اللفظي  العنف   :)2011( نسيمة  عيساوي،   .14
دكتوراه(، جامعة اجلزائر 2، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم االجتماع التربوي، 

اجلزائر.
املتوكل، هناء إبراهيم؛ وحفظ اهلل، سهير محمد )2011(: اللجنة الوطنية للمرأة )15 عاماً من   .15

اإلجنازات والتحديات(، اللجنة الوطنية للمرأة، صنعاء، اليمن.
شمعون، هداية )2010(: واقع العنف األسري ضد املرأة يف محافظات اجلنوب بغزة، دراسة   .16

www.womengateway.com بحثية، املعلومات عن الشبكة اإللكترونية
اإلرياني، رمزية عباس )2010(: العنــف ضــد املرأة: اآلليات واملعاجلات، احتاد نساء اليمن،   .17

ورقة علمية مقدمة يف مؤمتر دولي عن االجتار بالنساء.
أبو النصر، مدحت محمد )2009م(: ظاهرة العنف اجملتمع، بحوث ودراسات، دار العاملية   .18

للنشر، املنصورة، مصر.
مت  بحثية،  دراسة  النساء:  ضد  املوجه  العنف  دراسة   :)2009( العربيات  النساء  جمعية   .19

 .www.jor-son.com :استرجاع املعلومات عن الشبكة اإللكترونية
بالتخلف  وعالقته  الليبي  اجملتمع  املرأة يف  العنف ضد   :)2009( علي  محمد  ليلى  مرح،   .20

االجتماعي، )رسالة ماجستير يف التربية غير منشورة(، جامعة الفاحت.
ورقة  واجملتمع،  األسرة  على  وآثاره  األسري  العنف   :)2009( أحمد  بن  اهلل  عبد  العالف،   .21

.Al-alaf@hotmail.com :بحثية
22. دليلة، بوجمعة )2009(: العنف اجلسدي ضد املرأة يف اجملال األسري: دراسة حالة لعينة 
من النساء املتوجهات ملصلحة الطب الشرعي )مستشفى مصطفى باشا(، )رسالة ماجستير(، 

اجلزائر: كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم االجتماع.
دراسة  العراقية:  التشريعات  يف  املرأة  حلقوق  القانوني  الوضع   :)2009( فائزة  23. باباخان، 

مقارنة، دار الرواد املزدهرة للطباعة والنشر، )ط1(، العراق.
24. عابد، عبد القادر عثمان؛ وعوض، مها )2009(: تقيم مستوى تنفيذ استراتيجية تنمية املرأة 
واخلطة اخلمسية الثالثة، ورقة عمل مقدمة إلى املؤمتر الوطني الرابع للمرأة، اللجنة الوطنية 

للمرأة، صنعاء اليمن.
25. اخلولي، محمود سعيد )2008(: العنف األسري أسبابه وعالجه، بيروت، لبنان.

26. اللجنة الوطنية للمرأة )2006(: التقرير الوطني السادس حول مستوى تنفيذ اتفاقية القضاء 
على كافة أشكال التمييز ضد املرأة )السيداو 2006م(، اجمللس األعلى للمرأة، صنعاء، اليمن.



64

العنف ضد املرأة وأثره على األسرة واجملتمع

ميدانية،  دراسة  التفسير:  يف  محاولة  الشباب،  عنف   :)2005( محمد  مهدى  القصاص،   .27
جامعة املنصورة، كلية اآلداب اجمللة العلمية، )ع36(.

28. الفقي، صبري مرسي )2005(: حلول إسالمية ملشاكل أسرية، دار ابن اجلوزي، )ط1( اململكة 
العربية السعودية.

29. الشرجبي، عادل مجاهد )2004(: العنف العائلي ضد املرأة حتليل لعالقات النوع االجتماعي 
يف اجملال اخلاص، )ورقة عمل(، املؤمتر الوطني األول ملناهضة العنف ضد املرأة، صنعاء، 

اليمن.
واقع األسرة  العربي، مؤمتر  العنف األسري يف اجملتمع   :)2004( 30. حلمي، إجالل إسماعيل 
يف اجملتمع، تشخيص للمشكالت واستكشاف للسياسات املواجهة، املنعقد يف دار الضيافة 

جامعة عني شمس 28-26 سبتمبر 2004.
عوض، السيد )2004(: جرائم العنف األسري بني الريف واحلضر، مطبوعات مركز البحوث   .31

والدراسات االجتماعية، القاهرة، مصر.
http://www. األردن:  يف  العاملة  املرأة  ضد  العنف  ظاهرة   :)2004( أمل  32. العواودة، 

.ahewar.org

اليمن:  يف  املرأة  وضع  عن  تقرير  للمرأة،  األعلى  اجمللس   :)2004( للمرأة  الوطنية  اللجنة   .33
صنعاء، اجلمهورية اليمنية.

34. مركز اإلعالميات العربيات للدراسات واألبحاث واالستشارات )2003(: العنف ضد املرأة يف 
.www.women.jo :اجملتمع األردني، األردن

35. الشرجبي، عادل مجاهد )2003(: العنف املوجه ضد النساء يف اليمن: حتليل اجتماعي يف 
ضوء نظرية النوع االجتماعي، )ط1(، اللجنة الوطنية للمرأة، صنعاء، اليمن.

http://www.almotamar. :)36. الشرجبي، عادل )2003(: العنف ضد املرأة، )رسالة ماجستير
.net/news/2156.htm

37. زايد، أحمد؛ وآخرون )2002م(: العنف يف احلياة اليومية يف اجملتمع املصري، املركز القومي 
للبحوث االجتماعية واجلنائية القاهرة، مصر.

38. السيد، أحمد؛ وآخرون )2001(: علم االجتماع األسرة، دراسة املعرفة اجلامعية، مصر.
دراسة  الثاني(  )التقرير  املصرية،  األسرة  يف  العنف   :)2000( فرج  محمد  طريف  39. شوقي، 
نفسية استكشافية: املركز القومي للبحوث اجلنائية–قسم بحوث املعاملة اجلنائية، القاهرة، 

مصر.
40. السمري، عدلي )2000(: سلوك العنف بني الشباب، دراسة ميدانية على عينة من طلبة 
وطالبات املرحلة الثانوية، يف ندوة الشباب ومستقبل مصر، حترير: محمود الكردي، أبريل.  



65

تطوير التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن يف ضوء التجارب العاملية

إسماعيل، إجالل )1999(: العنف األسري، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر.  .41
42.شكور، جليل وديع )1997(: العنف واجلرمية، الدار العربية للعلوم، )ط1(.

43. األمم املتحدة )1993(: إعالن القضاء على العنف ضد املرأة، نيويورك.
44. مجذوب، فاروق )1992(: دينامية اجملال العدواني عند اإلنسان، مجلة الثقافة النفسية 

)ع9، مج3(. 
45. املورد )1982(: قاموس إجنليزي عربي، دار العلم للماليني، بيروت، لبنان. 

46. بدوي، أحمد زكي )1978(: معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، 
لبنان.

47. زيادة، أحمد عبد الرشيد )بدون تاريخ(: دروس يف اإلجرام، دار وائل للنشر، األردن.



66

تطوير التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن يف ضوء التجارب العاملية

ثانيًا: املراجع األجنبية: 
1. Sieger, Karin; Rojas-Vilches, Angela; McKinney, Cliff; Renk, Kimberly 

)2004(: The Effects and Treatment of Community Violence in Women and 
Adolescents. USA: Study Submitted to the University of Central Florida.

2. Guerra, NG; Huesmann, LR; Spindler,a. )2003(. Community Violence 
exposure, Social Cognition, on Women in Slums, UK: UK PUBMED 
CANTRAL, Research Paper, On Line, Available: http://ukpmc.ac.uk/
abstract/MED/14552414.

3. Wurtz.A and Lomtte.G. )1984(. researching of T.V violence, Society, Vol )21(, 
N°6, Stp-act, p224 http://www.ahewar.org.

4. William, S )1973(: An Analysis of Athlete Behavior movement publication, 
New York.

5. Bandura, A )1973(: Aggression Asocial Learning Analysis, New York.

6. Tontous, F )1966(: The Oxford Dictionary of English Ethnology Oxford. 
Clarendon Press.



تطوير التعليم الفني والتدريب املهني يف 
اليمن يف ضوء التجارب العاملية 

)تـصـــــــــور مقـــترح(

نوفمبر. 2021

د. فتحية الهمداني



68

تطوير التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن يف ضوء التجارب العاملية

  
امللخص:

يعد التعليم أساساً لعملية التنمية والهدف األسمى الذي يرنو إليه اليمن حالياً 
تنمي  التي  التعليم  املهني هو أحد أساسيات  والتدريب  الفني  والتعليم  ومستقباًل، 
اجملتمعات بصورة سليمة ونشطة، ومن ثم فإن هذا البحث يقدم مقترًحا من أجل 
من  العاملية،  التجارب  على ضوء  اليمن  يف  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  تطوير 
خالل التعرف على التعليم الفني وأهميته وواقعه يف اليمن، وحتديد أهم الصعوبات 
التي تواجهه، والتعرف على جتارب بعض الدول كالصني وأملانيا يف تطوير التعليم 

الفني وحتديد أهم اجلوانب التي مت النهوض بواسطتها.
تلك  من  لالستفادة  املقارنة  ومنهج  الوصفي  املنهج  احلالي  البحث  استخدم 
توصل  وقد  اليمن،  يف  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  تطوير  عملية  يف  التجارب 
البحث للعديد من النتائج أهمها أن التعليم الفني يف اليمن يعاني منذ نشأته من 
وجدت  لذا  واملالي؛  واإلداري،  التشريعي،  منها:  عدة  مجاالت  كثيرة يف  صعوبات 
العديد من النقاط السلبية، منها ضعف ارتباطه بالتنمية واحتياجات سوق العمل، 
ومخرجاته غير مؤهلة مبا يكفي لاللتحاق بسوق العمل وحتقيق دورها يف عملية 
التنمية، وكذلك هشاشة البنية التحتية، وعدم قدرة البرامج احلالية على مواكبة 
متطلبات سوق العمل، وضعف روابط الشراكة بني مؤسسات التعليم الفني وسوق 
والدولية جند  اإلقليمية  الدول  إلى جتارب  النظر  وعند  والقطاع اخلاص.  العمل 
لوجود  رائداً  تعكسان منوذجاً  وأملانيا االحتادية  الشعبية  الصني  دولة  أن جتربتي 
توجهات قانونية وإدارية وأكادميية متعددة ومترابطة لتطوير التعليم الفني والتدريب 
االقتصادية من شركات  بدور مؤسسات اجملتمع  االهتمام  بلديهما، من خالل  يف 
ومؤسسات وأرباب عمل يف إدارة مخرجات التعليم الفني والتدريب املهني ومتابعتها 
وتقييمها ملواكبة احتياجات سوق العمل يف ظل التغيرات االقتصادية والتكنولوجية 
التي تعصف بالعالم، وعلى ضوء هذه التجارب يبني هذا البحث مقترحاً لتطوير 

التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن.
الكلمات املفتاحية: تطوير، التعليم الفني والتدريب املهني، التجارب العاملية.
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املقدمة:

قطاعات  جميع  على  والتكنولوجية  االقتصادية  العاملية  التغيرات  فرضت 
التي ركزت على  التغيرات  تلك  والعمل على مواكبة احتياجات  التغيير  اجملتمعات 
نوعية الكوادر البشرية املؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل، لذا كان قطاع التعليم 
مع  تتناسب  التي  الكوادر  إعداد  علمية  تتولى  أخذت  التي  القطاعات  أهم  من 

التطورات االقتصادية والتكنولوجية.
اجملتمعات  أن  املعاصرة،ذلك  التربوية  للحركة  أساساً  الفني  التعليم  وميثل 
تستطيع من خالله حتقيق أهدافها يف التنمية املنشودة التي تناسب تطلعات اجملتمع 
اخملتلفة، فللتعليم الفني دور جوهري يف إعداد القوى العاملة املاهرة والقادرة على 
التعامل مع التقنيات احلديثة ومواجهة التغيرات املتسارعة وانعكاساتها على سوق 
)احللبي،  االقتصادية  اجملاالت  مختلف  يف  املتنوعة  املهن  من  واحتياجاتها  العمل 
2012: 19(؛ إذ يهدف التعليم إلى إعداد الطلبة معرفياً ومهارياً لتأهليهم ليتمكنوا 
من االلتحاق بسوق العمل والقيام بدورهم يف تنمية مجتمعاتهم، وبذلك يساهم يف 
أدوات  مع  التعامل  يف  وخبرات  ملهارات  وإكسابهم  لألفراد  اإلنتاجية  الكفاءة  رفع 
ووسائل املهام والوظائف احلديثة، وحتسني أدائهم من النواحي الفنية والوظيفية 
وبذلك يعد التعليم الفني أحد الوسائل الهامة لتنمية املوارد البشرية؛ لذلك عمدت 
الدول املتقدمة إلى تنمية هذا القطاع من خالل رصد امليزانيات من مجمل إنتاجها 
القومي، وعملت على بناء البرامج واملناهج الدراسية التي تتناسب مع احتياجات 
سوق العمل، ووضعتاملعايير واألطر العامة والتوجيهات الرئيسة للتعليم الفني ضمن 

مظلة النظام االقتصادي واالجتماعي والثقايف للمجتمع )السيوف، 2012: 15(.
 وتعد الدول النامية والفقيرة إحدى دول العالم التي حتتاج إلى مخرجات ذات 
نوعية عالية يف املهارات والقدرات اإلنتاجية القادرة على تلبية التغييرات العاملية يف 
اجملال االقتصادي، واليمن واحدة من تلك الدول التي تواجه العديد من املشاكل يف 
التعليم الفني والتدريب املهني، سيما أنه أحد عناصر املنظومة التعليمية يف اليمن 
احلالي  البحث  فإن  لذا  يجب،  كما  اجملتمعية  التنمية  أهدافه يف  يحقق  لم  الذي 
والتدريب  الفني  التعليم  تطوير  املتقدمة يف  الدول  اإلفادة من جتارب  إلى  يهدف 

املهني يف اليمن.
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مشكلة البحث:   

تنمية شاملة وواسعةيف جميع قطاعات اجملتمع مما يتطلب  إلى  اليمن  حتتاج 
العديد من الكوادر البشرية املؤهلة ذات املهارات العالية والقدرات املتميزة. ومبا 
أن التعليم الفني والتدريب املهني هو األساس لتنمية قدرات املوارد البشرية؛فإن 
البحث احلالي يسعى إلى تطوير التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن يف ضوء 
خبرات وجتارب الدول املتقدمة يف ذلك، وهي جتارب أثبتت جناحها. وميكن حتديد 

مشكلة البحث احلالي يف السؤال الرئيس اآلتي:
كيف ميكن تطوير التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن يف ضوء التجارب 

العاملية؟
ويتفرع عن هذا التساؤل أسئلة أخرى هي:

1.  ما مفهوم التعليم الفني والتدريب املهني وما هي أهدافه؟
2.  ما واقع التعليم الفني يف اليمن؟

3.  ماهي الصعوبات التي تواجه التعليم الفني يف اليمن؟
4.  ماهي خبرات الدول يف تطوير التعليم الفني؟

5.   ما التصور املقترح لتطوير التعليم الفني يف اليمن يف ضوء التجارب العاملية؟

  
أهداف البحث احلالي:

يهدف البحث احلالي إلى حتقيق األهداف اآلتية:
1.  التعرف على مفهوم التعليم الفني والتدريب املهني.

2.  تشخيص واقع التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن.
يف  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  تواجه  التي  الصعوبات  أهم  حتديد   .3

اجلمهورية اليمنية.
الفني  التعليم  يف  االحتادية  وأملانيا  الصني  جمهورية  خبرات  على  التعرف   .4

واالستفادة منهما لتطوير التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن.
5. تقدمي تصور مقترح لتطوير التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن.
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أهمية البحث:

تبرز أهمية البحث احلالي فيما يلي:
تقدمي بيانات ومعلومات واضحة عن واقع التعليم املهني يف اليمن.  .1

التعرف على أهم الصعوبات والسلبيات التي تواجه العملية التعليمية يف املعاهد   .2
الفنية واملهنية.

فتح اجملال أمام صانعي القرار لالطالع على خبرتي الصني وأملانيا يف مجال   .3
التعليم الفني والتدريب املهني، وقد مت اختيار الدولتني لتفوقهما يف هذا اجملال؛ 

ألن مستوى تطور التعليم الفني فيهما عاٍل جداً.
االستفادة من جتارب تطوير التعليم الفني العاملية لتطوير ما يشابهها يف اليمن.  .4
تقدمي تصور مقترح لتطوير التعليم الفني واملهني يف اجلمهورية اليمنية يساعد   .5
املرحلة  ومتطلبات  احتياجات  مع  تتناسب  بصورة  التنمية  بعملية  القيام  على 

القادمة إلعادة إعمار اليمن.

  
مصطلحات البحث:

اعتمد البحث احلالي على العديد من املصطلحات التي عرفتها الباحثة إجرائياً وهي:
التطوير Development: هي مجموعة التشريعات والتوجهات اإلدارية التي   -1

تهدف إلى حتسني واقع التعليم الفني واملهني يف اليمن.
 :Technical Education and Vocational Training التعليم الفني واملهني  -2
هو التعليم النظامي الذي يؤهل خريج التعليم األساسي أو الثانوي لاللتحاق بسوق 

العمل مبهارات وقدرات تتناسب مع متطلباته واحتياجاته احلالية واملستقبلية.
globalexperiences: يقصد به يف البحث جتربتي الصني  التجارب العاملية   -3

وأملانيا يف مجال التعليم الفني والتدريب املهني.
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حدود البحث:

احلد املوضوعي: التعليم الفني واملهني يف اجلمهورية اليمنية، والتجارب العاملية   .1
لتطوير التعليم املهني والفني. وقد اقتصر البحث على جتربتي جمهورية الصني 
واملناهج  اإلداري،  واجلانب  التشريعي،  باجلانب  واكتفى  االحتادية،  وأملانيا 

والتدريب، وسوق العمل.
احلد املكاني: اجلمهورية اليمنية.  .2

احلد الزمني: 2021م.  .3

  
خطوات البحث:

وتساؤالتها،  املشكلة  حتديد  مت  وفيه  للبحث،  العام  اإلطار  األولى:  اخلطوة   -
وأهدافها، وأهميتها، وحدودها.

وأهدافه،  املهني،  والتدرب  الفني  للتعليم  املفاهيمي  اإلطار  الثانية:  اخلطوة   -
وأهميته.

وتشريعاته،  نشأته،  حيث  من  اليمن  يف  الفني  التعليم  حتليل  الثالثة:  اخلطوة   -
وإدارته، ومؤشراته خالل األعوام )2014-2008(، والصعوبات التي تواجهه يف 

الواقع.
اخلطوة الرابعة: استعراض الدراسات السابقة التي بينت التعليم الفني والتدريب   -
املهني وكيفية تطويره من خالل االستفادة من جتارب الدول املتقدمة وخبراتها.
اخلطوة اخلامسة: حتليل جتربتي جمهورية الصني الشعبية وأملانيا االحتادية يف   -

التعليم الفني والتدريب املهني.
اخلطوة السادسة: بناء تصور مقترح لتطوير التعليم الفني يف اليمن من خالل   -

االستفادة من جتربتي دولة الصني وأملانيا.



73

تطوير التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن يف ضوء التجارب العاملية

الفصل األول

التعليم الفني والتدريب املهني وأهميته

تعريفه  املهني من حيث  والتدريب  الفني  التعليم  الفصل احلالي مفهوم  يتناول 
وأهدافه وأهميته يف تلبية احتياجات سوق العمل وحتقيق التنمية يف اجملتمعات، 

ومت عرض ذلك كما يلي:
أواًل: مفهوم التعليم الفني:

    التعليم الفني أحد مكونات املنظومة التعليمية يف أي بلد، ومهمته إكساب 
العمل،  ومتطلبات سوق  اجملتمع  احتياجات  مع  تتالءم  وقدرات  مهارات  امللتحقني 
وقد حظي هذا النوع من التعليم باهتمام العديد من املفكرين واجلهات، لذا وجدت 
العديد من التعاريف، ومنها تعريف مؤمتر التعليم التقني واملهني يف الوطن العربي 
املهارات  واكتساب  التربوي  اإلعداد  يتضمن  الذي  النظامي  التعليم  من  "نوع  بأنه 
واملعرفة املهنية والفنية، وتقوم به مؤسسات تعليمية نظامية من أجل إعداد عمال 
مهرة يف مختلف التخصصات الصناعية الزراعية والصحية والتجارية لتكون لديهم 
العالية  الفنية  األطر  بني  وصل  حلقة  يكون  بحيث  واإلنتاج  التنفيذ  على  القدرة 
واملستويات  األشكال  جميع  بأنه:  )اليونسكو(  وعرفته   .)408  :2012 )احللبي، 
العملية والتعليمية التي تتضمن -إضافة إلى املعارف العامة- دراسة التكنولوجيا 
والعلوم املتصلة بها، واكتساب املهارات العملية والدرايات واملواقف واملدارك املتصلة 
باملمارسات املهنية يف قطاعات احلياة االقتصادية واالجتماعية )السيوف، 2012: 
46(. وهو أيضاً نوع من التعليم يف مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي يستهدف إكساب 
املعارف واملهارات اخلاصة مبهنة أو حرفة ما ترتبط باحتياجات سوق العمل وفقاً 

ملكونات قائمة على العمل )السيد، 2019: 55(.
املهني هو جميع أشكال  والتدريب  الفني  التعليم  فإن  اليمني  القانون  وبحسب 
ومستويات العملية التعليمية املهنية التي تتضمن املعارف العامة للعلوم والتقنيات 
يف  املهنة  مبمارسة  املتعلقة  العملية  واملواقف  املهارات  الكتساب  )التكنولوجيا( 

مجاالت احلياة اخملتلفة )وزارة الشؤون القانونية، 2006(.
إن تعدد تعاريف التعليم الفني يؤكد أنه جزءٌ ال يتجزأ من التأهيل والتعليم العام 
الذي تسعى الكثير من الدول إلى تنميته وحتسني مخرجاته بوصفه وسيلة لالنخراط 
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مدى  والتدريب  التأهيل  فرص  يف  التنوع  خالل  من  املتنوعة  املهنية  القطاعات  يف 
احلياة، وبذلك يجد التعليم املهني مكانة يف اجملتمعات التي تهدف إلى حتقيق التقدم 
االقتصادي ألنه أداة التقدم فيها من خالل تشغيل األيدي العاملة مبختلف املستويات 

املهارية للنهوض بالبلد والتقليص من حجم البطالة والفقر )احللبي، 2012: 408(.
ثانيًا: أهداف التعليم الفني واملهني:

توفير  إلى  يهدف  واملهني  الفني  التعليم  أن  الدراسات  من  العديد  حددت     
خريجني ذوي كفاءة عالية قادرين على االندماج يف سوق العمل ويلبون احتياجاته 
من الوظائف اخملتلفة، وباألخص ذات الطابع التقني، وقد مت حتديد تلك األهداف 

يف اآلتي:
يسمى  ما  أو  واملدربة  املؤهلة  البشرية  الكوادر  من  اجملتمع  احتياجات  توفير   -

بالعمالة املاهرة.
تنمية االجتاهات اإليجابية لدى املتدربني كونها قيمة مهمة يستفيد منها اجملتمع   -

يف التطوير والتنمية.
إكساب املتدربني معارف متخصصة وفق احتياجات سوق العمل.  -

تزويد اخلريجني باملهارات اخملتلفة عن طريق التدريب التقني يف مجاالت مهنية   -
محددة تتناسب مع متطلبات سوق العمل بصورة مستمرة.

مساعدة  إلى  يهدف  الفني  التعليم  أن   Sitanshkumar سيتانشكومار  ويوضح 
األفراد على اكتساب املهارات املتنوعة، وتعزيز مصدر الدخل الفردي لديهم، وتنمية 
قدراتهم على استخدام تقنيات املعلومات املساندة لتقدمي املهن املطلوبة بفعالية، 
كما يهدف إلى تعزيز التنمية املستدامة، وريادة األعمال، وتقوية النمو االقتصادي 
وبذلك يساعد على  ومتخصصاً  البشرية املؤهلة تأهياًل متنوعاً  املوارد  من خالل 

.)Sitanshkumar, 2017: 28( حتقيق التنمية االقتصادية
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ثالثًا: أهمية التعليم الفني والتدريب املهني:
اآلخر؛ فمؤسسات  ناجت عن  وكالهما  تبادلية  والتعليم  التنمية  بني  العالقة  إن 
التعليم تؤدي أدواراً متعددة األبعاد من حيث إعداد املوارد البشرية املؤهلة ملواجهة 
التحديات احلالية فقط، وميتد بقدراتها إلى استشراف املستقبل والتنبؤ بالتحديات، 
والعمل على وضع اخلطط املناسبة ملعاجلة تلك التحديات عن طريق إعادة النظر يف 
نوعية البرامج التي يتم طرحها يف مؤسسات التعليم املتصلة بتنمية قدرات الطلبة 
ومهاراتهم؛ لذا فإن التعليم الفني والتدريب املهني هو قلب التنمية ألن مخرجاته 
املؤهلة واملدربة هي من تقوم بالتنمية وتخفف من معاناة اجملتمع االقتصادية ومن 

الفقر والبطالة.
 وقد أثبتت التجارب العاملية للعديد من الدول -ومنها أملانيا بعد خروجها من 
احلرب العاملية الثانية- ذلك؛ حيث مثل التعليم املهني أحد عوامل النهضة األملانية، 
ويف بريطانيا اتضح أن من أسباب تدهور االقتصاد يف فترة من الفترات الزمنية هو 
تراجع اهتمامها بالتعليم الفني؛ لذلك سعت من جديد إلى إصدار التشريعات الكفيلة 
بتعزيز دور التعليم الفني يف عملية التنمية واالستثمار )الطويسي، 2016: -71 72(.
 يقوم التعليم الفني على تطوير جوهري يف سوق العمل، سيما يف الدول النامية 
التي تسعى إلى مجاراة تلك التغيرات يف سوق العمل مبجال املنتجات واخلدمات 
التقدم  على  املعرفية  الثورة  تركز  إذ  واالبتكار،  املعرفة  على  ترتكز  التي  اجلديدة 
إلكساب  والتدريب  التعليم  من خالل  البشرية  املوارد  يف  واالستثمار  التكنولوجي، 
امللتحقني مهارات حياتية متنوعة تتضمن كفايات أساسية يف املتطلبات التكنولوجية 
واالجتماعية التي توافق احتياجات العصر احلالي؛ لذا يشكل التعليم الفني بعداً 
من أبعاد التنمية إلقامة اجملتمع القادر على املنافسة يف ظل النظام العاملي الذي 

حتكمه آليات السوق واقتصادياته.
يساهم التعليم الفني يف التكيف مع متطلبات العصر احلالي وسوق العمل من 
تنمية  يف  عالية  بدرجة  الفني  التعليم  يسهم  وبذلك  يقدمها،  التي  البرامج  خالل 
القدرات البشرية مما يخفف من حدة الفقر وانتشار البطالة، ويسهم يف حتقيق 
للدول، ويساعد  االزدهار االقتصادي  تعزز  التي  البشرية  املوارد  تنمية  الريادة يف 
يف تنمية القدرات واملهارات املتخصصة للطلبة مما يتيح لهم مجاالً واسعاً لتحديد 
مع  يتناسب  مبا  أفضل  مستقباًل  ومتنحهم  بها  سيتخصصون  التي  املهنة  نوعية 
اقتصاد دولهم التي حتتاج لكثير من الصناعات واملهن املتنوعة التي جتاري تطلعات 

.)Tyowuah & others, 2019:37(  العصر احلالي
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 وميكن توضيح دور التعليم املهني يف عملية التنمية والتقدم االقتصادي من خالل
اآلتي:

االقتصادي  للتقدم  املالئمة  اإلدارية  وقدراتهم  الطلبة  مهارات  مختلف  تنمية   -
واالجتماعي يف مختلف اجملاالت.

تنمية القدرة االبتكارية ذات األثر املضاعف يف التقدم االقتصادي.  -
رفع قدرة اإلنسان على اختيار عمله أو املهنة التي تتكيف مع قدراته وحتقق له   -

االستقرار الوظيفي.
املساهمة يف تنمية قدرات األفراد على التكيف مع التغيرات التي تواجه سوق   -

العمل.
  

 هكذا يسهم التعليم الفني يف التخفيف من حدة البطالة يف اجملتمعات، ويحقق 
التوازن مع سوق العمل، ويحقق العدالة واملساواة االجتماعية جلميع املناطق الريفية 
واملدنية للدول من خالل إتاحة الفرص التعليمية اجلديدة )األغبري، 4002: 94(.
وباإلمكان القول إن التعليم الفني يهدف إلى بناء قدرات أبناء اجملتمعات وتنميتها 
الصناعية  اجملاالت  مختلف  يف  متعددة  ومهنية  معرفية  مهارات  إكسابهم  بغرض 
بهدف مواكبتهم الحتياجات  والسياحية،  والتجارية  واإلدارية  والصحية  والزراعية 
مجتمعاتهم التنموية، ويتم حتقيق ذلك من خالل التوازن بني أهداف التعليم وبني 
تطلعات اجملتمعات ونوعية الكفاءات البشرية وتخصصاتهم، ومن ثم تبذل العديد 
من الدول- املتقدمة والنامية واملتوسطة الدخل- الكثير من اجلهود إلدارة التعليم 

الفني وتطويره من أجل حتقيق دوره يف تلك اجملتمعات.
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الفصل الثاني: 

التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن ومعوقاته

اليمن من  الفني والتدريب املهني يف  التعليم  يتضمن هذا الفصل دراسة واقع 
حيث نشأته، وتشريعاته وأهدافه، وإدارته، والتعرف على واقعه من حيث الطلبة، 
وأعضاء هيئة التدريس، واإلمكانيات املادية، والبرامج والتدريب، والتمويل، وذلك 
لتحديد نوعية الصعوبات التي تواجه التعليم الفني والتدريب املهني. وقد مت ذلك 

على محورين هما:
احملور األول: واقع التعليم الفني وفق اآلتي:

نشأة التعليم الفني والتدريب املهني )إدارته، وتشريعاته(.  •
اإلدارة،  حيث  من  اليمن  يف  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  نظام  واقع   •

والطلبة، والبرامج والتخصصات، وأعضاء هيئة التدريس، واملباني، والتمويل.
احملور الثاني: معوقات التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن.

 احملور األول: واقع التعليم الفني يف اليمن 
اليمن إحدى دول قارة آسيا التي تقع جنوب شبه اجلزيرة العربية يف اجلنوب 
عدن  خليج  اجلنوب  ومن  األحمر،  البحر  الغرب  من  يحدها  آسيا،  لقارة  الغربي 
ومن  السعودية،  العربية  اململكة  الشمال  ومن  الهندي،  واحمليط  العربي  والبحر 
عليها  تفرض  التي  العوامل  من  العديد  اليمن  يف  وتبرز  ُعمان،  سلطنة  الشرق 
تنوع  العوامل  تلك  ومن  املهني،  والتدريب  الفني  التعليم  التطوير  بعملية  االهتمام 
زيادة  ذلك  يقابل  ومتنوعة.  مؤهلة  بشرية  موارَد  تتطلب  التي  االقتصادية  املوارد 
أن  املتوقع  فمن  مرتفعة،  خصوبة  مبعدالت  اليمن  تتمتع  حيث  السكاني؛  النمو 
ارتفاعاً  يعني  وهذا  2040م،  عام  نسمة  مليون   )47( إلى  السكان  عدد  يرتفع 
انخفاض  ظل  يف  للتعليم  بالنسبة  حتدياً  ميثل  مما  واألطفال  الشباب  عدد  يف 
الشباب  صفوف  بني  البطالة  وانتشار  الفقر  معدالت  وارتفاع  االقتصادي   النمو 
)البنك الدولي؛ اجلمهورية اليمنية، 2010(. كذلك تشكل املوارد االقتصادية نقطة 
قوة ميكن االستفادة منها من خالل التركيز على عملية التخطيط لتحديد نوعية 
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العمرية املستهدفة يف ظل ما هو متاح وباألخص يف  الفئة  ليغطي  التعليم اجليد 
التعليم الفني والتدريب املهني الذي يتميز مبحدودية امللتحقني مبستوياته املهنية 
اخملتلفة. ويفرض الوضع احلالي الذي متر به اليمن ضرورة العمل على تخطيط 

مستقبلي للنهوض باليمن تنموًيا ويف مختلف مجاالت التنمية.

أواًل: نشأة التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن وتشريعاته وإدارته:
ويتضمن عرض النشأة التاريخية للتعليم الفني، وأهدافه، والتشريعات القانونية 
اخلاصة بإدارة التعليم الفني، وكذا عرض مستويات التعليم الفني والتدريب املهني 

وفق اآلتي:
نشأة التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن:  - 1

أول مدرسة  1895 حيث مت تأسيس  للعام  اليمن  املهني يف  التعليم  بداية  تعود 
صناعية يف صنعاء كان مقرها مبنى املتحف احلربي حالياً يف صنعاء. وقد سميت 
 - النجارة   - )الزخرفة  التخصصات  من  العديد  وتضمنت  )الصنائع(،  مبدرسة 
اخلراطة(. ويف عام 1927 تأسس يف عدن املعهد التجاري العدني بسبب التوسع 
التجاري لألعمال والوكاالت التجارية اخملتلفة هناك، ولم يبرز دور املعهد يف صورة 
املنتظمة  الدراسة  بتقدمي  املعهد  بدأ  حيث  1954؛  عام  منذ  إال  تعليمية  مؤسسة 
للمستوى املهني ملدة )3( سنوات بعد املتوسطة، ويف عام 1936 أُسسْت يف صنعاء 
أول مدرسة زراعية، يليها افتتاح املدرسة الصناعية لصناعة النسيج عام 1937. ويف 
عام 1949 مت إنشاء مدرسة لإلناث للتطريز واخلياطة، ويف عام 1957 مت افتتاح 

معهد صحي يف صنعاء ملنح بعض الدورات الصحية.
يسمي  كان  الذي  الفني  التعليم  يف  األقوى  اخلطوة  باملعال  الفني  املعهد  ويعد 
عامة،  ميكانيكا  وتركيب،  )جنارة  مثل  تخصصات  وتضمن  الفنية"،  بـ"الكلية 
تدريبية  دورات  تقدمي  مت  حيث  ومتديدات(،  عامة  كهرباء  سيارات،  ميكانيكا 
كوادر متخصصة.  لتأهيل  الفني  الدبلوم  العمل على مستوى  وبدأ   1961 عام  إلى 
واملهني  الفني  التعليم  الثورة شهد  وقيام  اليمن  السياسية يف  األوضاع  تطور  ومع 
 تطوراً يف معاهد التعليم الفني واملهني ومراكزه ليبلغ عددها )47( معهداً ومركزاً

 )املركز الوطني للمعلومات، 2021(.
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 ومتثل تسعينيات القرن العشرين بداية قوية للتعليم الفني حيث مت القيام 
بإصدار العديد من التشريعات الوزارية لتنظيم دوره من خالل إنشاء:

الهيئة العامة للتدريب املهني عام 1992 التي مت دمجها مع وزارة العمل والتدريب   -
املهني بوزارة التأمينات والشؤون االجتماعية.

صندوق التدريب املهني والتقني املرتبط بإصالح نظام التمويل يف عام 1995،   -
ليضم يف  والتقني  املهني  للتدريب  الوطني  تشكيل اجمللس  العام مت  نفس  ويف 

تركيبته أطراف اإلنتاج واجلهات املستفيدة من مخرجات التعليم الفني.
ليتولى  املهني  التدريب  تشكيل قطاع  وأعيد   1997 عام  والتدريب  العمل  وزارة   -
مسؤولية التخطيط للتعليم والتدريب املهني، يف حني تتولى الهيئة العامة للتدريب 

املهني والتقني مسؤولية تنفيذ اخلطط والبرامج )األغبري، 2004: 55(.
ويف عام 2001 مت إصدار القرار اجلمهوري رقم )46( بإنشاء وزارة التعليم الفني   -

والتدريب املهني، ثم تبع ذلك العديد من التشريعات املنظمة ملهام الوزارة.

تشريعات التعليم الفني والتدريب يف اليمن:  - 2
مت إصدار قانون التعليم الفني والتدريب املهني رقم 23 لسنة 2006 والئحته   •

التنفيذية، ومت حتديد أهداف التعليم الفني يف اآلتي:
العمل من  الشاملة واحتياجات سوق  التنمية  تلبي متطلبات  إعداد كوادر فنية   •

العمالة الوطنية.
االرتقاء بالكفاءة الفنية واملهنية للعمالة اليمنية يف التعامل مع التقنيات احلديثة   •
بهدف زيادة القدرات اإلنتاجية واخلدمية للمنشآت -ال سيما الصغيرة واألصغر 

منها- واإلسهام يف النهوض باالقتصاد الوطني.
ترسيخ مبدأ مشاركة القطاعات االقتصادية واجملتمع املدني يف تخطيط برامج   •

التعليم الفني والتدريب املهني ومتويلها وإدارتها وتطويرها وتنفيذها.
الوطني  املستوى  على  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  مؤسسات  شبكة  توسيع   •
وتنويع مجاالت التعليم الفني والتدريب املهني وأمناطه مبا يرفع من كفاءة القوى 

العاملة اليمنية ويعزز من فرص التوظيف ويحد من البطالة والفقر. 
ترسيخ قيم العمل والوعي وااللتزام بقواعد الصحة والسالمة املهنية واحملافظة   •
على البيئة يف املؤسسات التعليمية والتدريبية ومواقع العمل واإلنتاج، واالطالع 

على املزيد ميكن العودة إلى قوانني وزارة الشؤون القانونية.
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العمل  ومواقع  والتدريبية  التعليمية  املؤسسات  بني  العالقة  تعزيز  على  العمل   •
واإلنتاج مبا يخدم تهيئة مخرجات التعليم الفني والتدريب املهني للحياة العملية 

ويعزز من فرص احلصول على العمل.
تطوير التعليم الفني والتدريب املهني يف مختلف اجملاالت املهنية وترسيخ الوعي   •

ملبدأ التعلم مدى احلياة يف أوساط مختلف شرائح القوى العاملة.
تفعيل دور القطاع اخلاص واألهلي يف مجال التعليم الفني والتدريب املهني.  •

تنمية  يف  ويسهم  وقدراتها  يتناسب  مبا  للمرأة  املهني  التدريب  فرص  توفير   •
مهاراتها )قوانني وزارة الشؤون القانونية، 2006(.

لكليات اجملتمع  للمجلس األعلى  التنفيذي  للجهاز  التنظيمية  الالئحة  -  إصدار 
الصادرة عن مجلس الوزراء سنة 2009.

-  إصدار الالئحة التنظيمية لكليات اجملتمع احلكومية عام 2013.
-  إصدار الالئحة التنظيمية لالبتعاث واإليفاد والدراسات العليا.

-  إصدار الالئحة التنظيمية ملعايير تعيني أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
-  إصدار الالئحة اخلاصة بترقية أعضاء هيئة التدريس يف كليات اجملتمع سنة 

.2013
-  إعداد االستراتيجية الوطنية للتعليم الفني 2004-2005.

الكثير من  تواجه  الفني  التعليم  التشريعات فإن واقع مؤسسات  تلك  وبالرغم من 
الصعوبات يف اجلانب اإلداري، منها:

 15 القوانني، مثل قانون كليات اجملتمع الصادر منذ  احلاجة إلى تعديل بعض   •
عاماً حيث يوجد اختالف حول تبعية الكليات ألي وزارة )خدمة املدنية، الصحة، 

التعليم الفني والتدريب املهني(.
الفني  التعليم  معاهد  بعض  يف  األعلى  للمجلس  التنفيذي  اجلهاز  دور  ضعف   •

وكلياته؛ فقد أنشئ بعضها قبل إنشاء اجمللس التنفيذي.
ضعف االستراتيجية التي مت إعدادها؛ ألنها لم تتضمن كليات اجملتمع، كما أن   •
املرحلة الثانية لالستراتيجية التي كانت ضمن الفترة الزمنية 2012-2009 لم 
يتم تطبيقها )اجمللس األعلى للتخطيط، 2014: 40(، وقد هدفت إلى توسيع 
 منظومة التعليم الفني واملهني مبا يلبي احتياجات قطاع االقتصاد من املهارات
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 والكفاءات والتدريب املطلوب يف مخرجات معاهد التعليم الفني واملهني وكلياته 
مبا يساعد على تأدية املهام والوظائف يف الشركات واملؤسسات اخملتلفة بفعالية 

)االستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب املهني، 2004: 14(.

3 - إدارة التعليم الفني والتدريب املهني:
تعتمد إدارة التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن على املركزية عبر منظومة 

إدارية تتمثل يف:
الوزارة،  عام  ديوان  تتضمن  التي  املهني،  والتدريب  الفني  التعليم  وزارة   •

ومكاتب الوزارة بأمانة العاصمة واحملافظات، واملؤسسات التعليمية والتدريبية.
اجملالس االستشارية للتعليم الفني والتدريب املهني وهي:  •
اجمللس االستشاري العام للتعليم الفني والتدريب املهني.  -

واحملافظات  العاصمة  أمانة  يف  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  مجالس   -
اليمنية )وزارة التعليم والتدريب املهني، 2004: 4(

إلى جانب تلك اجملالس هناك العديد من اجلهات اإلشرافية على معاهد التعليم 
الفني وكلياته املتمثلة يف وزارة اخلدمة املدنية ووزارة الصحة.

التي  اإلدارية  الصعوبات  من  مجموعة  أوجد  اإلشرافية  اجلهات  تعدد  إن 
انعكست على نوعية اخملرجات؛ فمن الصعوبة مبكان بناء استراتيجية موحدة من 
ثالث وزارات جلهة واحدة وضبط كل األنشطة لتحقيق األهداف املنشودة وتلبية 
احتياجات سوق العمل، باإلضافة إلى بروز االزدواجية يف إدارة املعاهد، وهذا أنتج 
الفني مما حد من قدرته  للتعليم  صعوبة يف وضع اخلطط والسياسيات املوحدة 
على املشاركة يف تنمية البالد. كما وقع تداخل يف املسؤوليات واملهام بني اإلدارات 
التقييم يف  بعملية  املعايير اخلاصة  لكل جهة، ووجدت صعوبة يف حتديد  التابعة 
املعاهد مما ساهم يف ضعف األداء املؤسسي وكل ذلك أثر بصورة سلبية على دور 
العمل ومتطلبات سوق  احتياجات  وتلبية  التنمية  والكليات يف عملية  املعاهد   تلك 

 )اجمللس األعلى للتخطيط، 2014: 41: 40(.
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مستويات التعليم الفني والتدريب املهني:  - 4
القطاعات  خملتلف  اجملاالت  من  العديد  واملهني  الفني  التعليم  وزارة  وفرت 
االقتصادية واالجتماعية، ومن تلك اجملاالت: اجملال الصناعي والهندسي، البنائي 
واإلنشائي، التجاري واملعلوماتي، الزراعي والبيطري، الفندقي والسياحي، اجملال 
التعليم  مستويات  انقسمت  وقد  الطبي.  اجملال  للمرأة،  احلريف  اجملال  البحري، 

الفني إلى ما يلي:

أ -املستوى املهني: وفيه نظامان هما:
اجملاالت  يف  الطالب  تدريب  فيها  يتم  األساسي(،  بعد  )سنتان  مهني  مستوى   -

الصناعية ليتخرج مبؤهل دبلوم مهني يف تخصصات مختلفة.
مستوى مهني )ثالث سنوات بعد الثانوية(، ويسمى ثانوية مهنية بحيث مت توفير   -
)صناعية-زراعية-بيطرية-جتارية(  مختلفة  مجاالت  يف  البرامج  من  العديد 

)اجمللس األعلى للتخطيط، 2013: 38(.
 70( أكثر من  للطلبة احلاصلني على  الفني  التعليم  اللوائح واألنظمة يف     وتسمح 
%( على االلتحاق بالسنة الثالثة ضمن نفس التخصص السابق يف أي مؤسسة 
منها تخرج  التي  التدريبية  املؤسسة  نفس  يف  يتوفر  لم  إذا  أخرى   تدريبية 

)اجمللس األعلى للتخطيط، 2012: 49(.
املستوى التقني، وينقسم إلى نظامني هما: ب - 

دبلوم تقني: وفيه مستويان، األول تقوم املعاهد واملراكز التقنية بتقدمي التعليم   -
ملدة )عامني دراسيني( بعد املرحلة الثانوية أو بعد الثانوية املهنية، والثاني تتولى 
فيه كليات اجملتمع تقدمي التعليم ملدة )3( سنوات بعد الثانوية أو ما يعادلها، وهو 

مستوى ثانوي دون اجلامعة )اجمللس األعلى للتخطيط، 2013: 38(.
الفني  التعليم  تقدمي  فيتم  التقنية،  الكليات  به  تقوم  تطبيقي:  بكالوريوس   -
يف  متوفر  وهو  الهولندي،  املشروع  من  بدعم  سنوات   )4( ملدة  العالي 
املعال.  يف  الصناعي  التقني  واملعهد  بصنعاء،  اجملتمع  كلية  هما:  مؤسستني 
ليحصل  إضافياً  عاماً  الدراسة  مواصلة  يتم  عدن  يف  التي  اجملتمع  كلية  ويف 
.)49  :2012 األعلى،  )اجمللس  تقني  معلم  بكالوريوس  على  بعدها   الطالب 
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أخرى،  وزارات  عليه  تشرف  الذي  واإلداري  الطبي  الفني  الدبلوم  أيًضا  وهناك 
وتوضيح ذلك يف اآلتي:

وزارة  عليه  تشرف  الذي  الصحية  للمعاهد  )الطبي(  الفني  الدبلوم  مستوى   -
شهادة  على  اخلريج  يحصل  بحيث  الثانوية  بعد  سنوات  ثالث  مدته  الصحة، 

الدبلوم الطبي، ويتضمن برنامج املهن الطبية الصحية.
مستوى الدبلوم الفني اإلداري: تتم دراسته يف املعهد الوطني للعلوم اإلدارية ملدة   -
سنتني، وتتضمن برامجه )احلاسوب، احملاسبة، إدارة املوارد البشرية، تسويق، 
وتشرف  املتوسط،  الفني  الدبلوم  مبؤهل  الطلبة  يتخرج  بحيث  مكتبية(؛  إدارة 

عليه وزارة اخلدمة املدنية )اجمللس األعلى للتخطيط، 2014: 42(.

ثانيًا: مؤشرات نظام التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن:
الطلبة:  - 1

•  نظام القبول:
وتعليمية  وعمرية  صحية  شروط  وفق  الفني  بالتعليم  لاللتحاق  الطلبة  يتقدم 
يف  )اإلعدادية(  األساسي  التعليم  شهادة  على  حصولهم  يشترط  حيث  محددة، 
أعمارهم  تتجاوز  وأال  املهني،  للتعليم  الثانوية  املرحلة  الفني، وعلى شهادة  التعليم 
التعليم  )وزارة  يختارونها  التي  للمهن  صحًيا  الئقني  يكونوا  وأن  عاًما،   )18( عن 
الفني والتدريب املهني، 2004: 15(، وبذلك "حتول قيود السن واختبارات الصحة 
التي وضعتها وزارة التعليم الفني دون استفادة الطلبة الذين تعدت أعمارهم )25( 
من  أو  األبجدية-  بالبرامج  التحقوا  الذين  -مثل  الثانية  الفرصة  أو طالِب  عاماً 
يتراوح متوسط سن الراغب فيهم يف استكمال دراسته من 30-15 عاًما أو الطلبِة 
مهاراتهم الوظيفي يف حتسني  مسارهم  نصف  قطعوا  الذين  املهنيني  أو   املعاقني 

 )البنك الدولي؛ واجلمهورية اليمنية، 2010(.
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•  االلتحاق والتخرج:
معدالت  يف  زيادة   2008-2014 لألعوام  والتخرج  االلتحاق  مؤشرات  توضح 
االلتحاق والتخرج، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبة امللتحقني )36,262( طالباً وطالبة، 
عدد الذكور منهم )29,492( طالباً بنسبة )81.3 %(، وعدد اإلناث )6,770( طالبًة 
بنسبة )18.7 %(. ويف عام 2008/2009 بلغ عدد الطالب املتخرجني )24,803( 
طالٍب، عدد الذكور منهم )21,519( طالًبا بنسبة )86.8 %(، وعدد اإلناث )3,284( 
طالبًة بنسبة )13.2 %(. ويف مقابل تلك األعداد املتزايدة للملتحقني واملتخرجني 
2008 )45,409( يف  امللتحقني عام  هناك تسرب بني املتخرجني حيث كان عدد 
حني كان عدد اخلريجني )12,801(، ويف عام 2014 بلغ عدد امللتحقني )66,005( 

يف حني بلغ عدد املتخرجني )19,084( طالًبا وطالبًة.

جدول)1(: التطور الكمي للطلبة امللتحقني واملتخرجني خالل األعوام 2008-2014

العام
الطلبة المتخرجونالطلبة الملتحقون

اإلجماليإناثذكوراإلجماليإناثذكور

2009 -20083722381864540910695210612801

2010 -20093846595664803111472289814370

2011 -201043290106525394211645317714822

2012 -201142411115545396512174342615600

2013 -201246434147056113914572433218904

2014 -201349398166076600514492459219084
          *املصدر: مؤشرات التعليم 2015: 43.

يتضح من اجلدول السابق ما يلي:
 2013/2014 عام  2008/2009إلى  عام  من  واملتخرجني  امللتحقني  نسب  أن 
توضح وجود حتسٍن ملموٍس، غير أن ذلك التحسن ال يرقى إلى مستوى الطموحات 
من  العديد  إلى  يعود  وهذا  اجملتمع،  ينشدها  كما  التنمية  عملية  إليها  ترنو  التي 

األسباب، أهمها:
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مستوى  على  سواء  السكانية  املناطق  بعدهاعن  أو  التعليمية  املؤسسة  قرب   -
املناطق الريفية أو احلضرية.

انخفاض مستوى اجلودة التعلمية يف تلك املؤسسات.  -
اإلناث  التحاق  بأهمية  األسر  وعي  وعدم  للمجتمع  الثقافية  العوامل  تأثير   -
قلة تخصصات  إلى  باإلضافة  لهن،  املناسبة  التخصصات  املهني يف  بالتعليم 
مناسبة لإلناث حتد من قدرتهن على االلتحاق مبعاهد التعليم الفني والتقني.
على  األسر  تلك  قدرة  من  يحد  الذي  اليمنية  لألسر  املعيشي  املستوى  انخفاض   -
إحلاق أبنائها يف تلك املؤسسات التعليمية )اجمللس األعلى للتخطيط، 2015: 45(.
    كما أن التطور الكمي للطلبة لم يجاريه حتديثُا للبرامج األكادميية ومقرراتها 
الدراسية يف الوقت ذاته.وأظهرتنسب االلتحاق وجود العديد من االختالالت 

مما يعني أن العملية تتم بدون توجيه إرشادي،ويتضح ذلك من خالل:
وجود اختالل بني نسب االلتحاق والتخرج للطلبة من املعاهد املهنية يف نظام   -
مثل  الدارسني  عدد  ارتفاًعايف  التخصصات  بعض  حققت  حيث  السنتني؛ 
تخصص )متديدات كهربائية(، فيماوقع انخفاض يف أعداد امللتحقني يف بقية 
منزلية،  أجهزة  كهرباء  زراعية،  ميكانيكا  الهياكل،  حدادة  مثل:  التخصصات 
بنظام  املهنية  املعاهد  امللتحقني يف  أعداد  ارتفاع يف  وجد  كما  بناء.  جتميل، 

الثالث سنوات يف برامج الهندسة، البرنامج الزراعي، البرنامج التجاري.
-  تباين أعداد امللتحقني واخلريجني يف التخصصات اخملتلفة؛ إذ جند أن املستوى 
التقني بنظام السنتني قد حقق يف التخصصات )كهرباء عام-مساحة وطرقات 
التخصصات  من  أكثر  إقبالًا  مكاتب(  حاسوب-إدارة   – حاسوب  برمجة   –
األخرى، وهذا بدوره أدى إلى وجود الكثير من العاطلني يف سوق العمل الذين 

لم يستوعبهم.
هناك انخفاض يف عدد الطلبة امللتحقني واملتخرجني للبكالوريوس التطبيقي   -
رغم احتياجات سوق العمل لهذا النوع من التخصصات ودوره يف عملية التنمية 
أثناء  للطلبة  األكادميي  اإلرشاد  مستوى  انخفاض  إلى  ذلك  ويعود  للمجتمع، 
مرحلة القبول، كما أن تلك التخصصات بحاجة إلى نوع من التوسع يف بقية 

محافظات اجلمهورية اليمنية إلتاحة الفرصة جلميع الطلبة لاللتحاق.
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 جدول )2(: التطور الكمي ألعداد الطلبة امللتحقني واخلريجني لألعوام 2014-2008 حسب
املعاهد والكليات الفنية واملهنية

م
التخرجااللتحاق

التقنياملهنيالتقنياملهني

األعوام
مهني

)سنتان(

مهني

)3 سنوات(
 بعد الثانوية

)سنتان(

 كليات
اجملتمع

)3 سنوات(

 بكالوريوس
تطبيقي

 مهني
)سنتان(

مهني

)3 سنوات(

 بعد
 الثانوية
سنتني

 كليات
اجملتمع

)3 سنوات(

 بكالوريوس
تطبيقي

2008- 
2009

6427335299805044152510223575683

 - 2013
2014

797336851508695187782615186557081482155

*املصدر: اجمللس األعلى للتخطيط، 2009: 2015.

يتضح من اجلدول رقم )2( ما يلي:
مع  الفني  التعليم  وكليات  معاهد  من  واملتخرجني  امللتحقني  أعداد  تتوافق  ال   •
احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وهذا ال يخدم متطلبات التنمية ويعود ذلك 
إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لسياسة القبول بحيث تهدف إلى حتقيق 
مواءمة بني التخصصات املتاحة وبني احتياجات السوق احمللية واإلقليمية من 
القوى العاملة وهو أمر يدعو إلى ضرورة إعادة النظر يف سياسية القبول بحسب 

احتياجات سوق العمل )اجمللس األعلى للتخطيط، 2009: 41(.
للموارد  التخصصات لالستغالل األمثل  وتوزيع  للقبول  عدم وجود سياسة وطنية   •
البشرية واملادية املتوفرة بصورة فعالة، باإلضافة إلى قدم بعض التخصصات التي 
لم تتواكب مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً )اجمللس األعلى، 2011: 35(.
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البرامج واملقررات الدراسية:  -2
متضمنة  الوزارة،  أتاحتها  التي  اجملاالت  بحسب  األكادميية  البرامج  تنوعت 
اجملال  واإلنشائي،  البنائي  اجملال  الصناعي،  اجملال  مثل:  اجملاالت،  من  العديد 
التجاري واملعلوماتي، اجملال الزراعي والبيطري، اجملال الفندقي والسياحي، اجملال 
البحري، اجملال احلريف )للمرأة( )وزارة التعليم الفني والتدريب املهني، 2004: 5(. 
برامج املستوى املهني لنظام السنتني، وفيه )18( تخصصاً ضمن )3( برامج هي:   -

برنامج الهندسة، الفنون التطبيقية،املهن احلرفية.
برامج املستوى املهني لنظام )3( سنوات،ويحتوي على )24( تخصصاً لعدد )6( برامج   -
هي: الهندسة، اإلداري والتجاري، تقنيةاملعلومات، الزراعي، الفنون التطبيقية، املهن 

احلرفية.
برامج املستوى التقني )سنتان( بعد الثانوية، وفيه )45( تخصصًا لعدد )8( برامج،   -

هي:
الهندسة، البرنامج اإلداري والتجاري، تقنية املعلومات، الزراعي، الفندقي، املهن 

الطبية، الفنون التطبيقية، املهن احلرفية.
 )7( لعدد  تخصصًا   )24( وفيه  الثانوية،  بعد  سنوات(   3( التقني  املستوى  برامج   -

برامج هي:
الفندقة،  امليكانيكا،  اإللكترونيات،  والتجارة،  اإلدارة  واحلاسوب،  التصميم 

احلرف، الهندسة.
برنامج البكالوريوس التطبيقي الذي يضم نظامني هما نظام البكالوريوس التطبيقي   -
ونظام املعلم التقني. وتضمن البرنامج العديد من التخصصات هي:كهرو-ميكانيك، 
اتصاالت، هندسة شبكات، نظم معلومات، هندسة كمبيوترات، تصميم جرافيك، 

محاسبة )اجمللس األعلى للتخطيط، 2015: 49-53(.
كما  التخصصات،  يف  التكرارواالزدواجية  واملقررات  البرامج  تلك  على  ويغلب 
تتصف بغلبةاجلانب النظري على التطبيقي، وتدرس مقررات تقليدية يعتمد فيها 
يفتقر واقع  التدريس، كما  التقليدية يف عملية  الطرق  التدريس على  أعضاء هيئة 
التعليم الفني لتوصيف حديث لتلك املقررات؛ لذا فإنها ال ترتبط باحتياجات سوق 
العمل)األغبري، 2004: 105(. هذا وقد أوضح تقييم البنك الدولي للعام 2010 أن 
وزارة التعليم الفني يف اليمن انتهجت النهج القائم على الكفاءة فيما يتعلق بوضع 
البرامج واملقررات الدراسية لضمان مستوى محدد من املرونة والتكيف للمخرجات 
مراجعت وإمكانية  النهج  لهذا  الفعال  التطبيق  أن  إال  العمل،  سوق  احتياجات   مع 
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 ال يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتتطلب تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، 
تنفيذه  يتم  لم  ما  وهذا  الفني،  والتدريب  التعليم  لقطاع  املؤسسية  القدرة  وتطوير 
بحسب تقييم البنك الدولي للتعليم الفني، كما أن معظم الدورات التدريبية املانحة 
للدرجات العلمية مثقلة باملواد النظرية. باإلضافة إلى ذلك، هناك ضعف مشاركة 
أرباب العمل يف تصميم تلك البرامج وتطبيقها، وهذا لم يتح فرًصا للتدريب؛ لذلك 
تقرير  أوضح  واحتياجاته، حيث  العمل  تطلعات سوق  تلبي  املناهج احلالية ال  فإن 
البنك الدولي أن املؤسسات االقتصادية يف اليمن غير راضية عن مهارات خريجي 
التعليم الفني،إذ إن  السمة األساسية للتعليم الفني يف اليمن مدفوعة بقوة العرض، 
وأوجه الربط بني سوق العمل ومتطلباته ومؤسسات التعليم الفني ضعيفة، ومخرجاته 

ال تلبي احتياجات السوق وتطلعاته )البنك الدولي؛ واجلمهورية اليمنية، 2010(.
نظام التدريب:  -3

 تتم عمليات التدريب التطبيقية للتعليم الفني يف الورش واملراكز التدريبية التي 
محافظة  على عشرين  وتتوزع  املهني  والتدريب  التعليم  وزارة  وكليات  معاهد  تتبع 
مينية، والبالغ عددها )75( مؤسسة حسب إحصائيات عام 2013، توزعت بحسب 

املستوى التعليمي إلى:
- )9( كلياِت مجتمع تقدم دبلومات تقني ثالث سنوات.

- )46( معهداً تقنًيا تقدم دبلوم تقني.
- )10( معاهد تقنية صناعية وزراعية وجتارية.

- )10( معاهد تدريب مهني )وزارة التعليم الفني والتدريب املهني، 2013: 6(.
خارجي  متويل  ضمن  أغلبها  كان  التدريب  مؤسسات  إنشاء  ألن  ونظراً 
معداتها  فإن  روسيا(؛  أملانيا،  اجلزائر،  )الصني،  دول  خارجيةمن  ومبساعدات 
الكلي  واالعتماد  املتكرر  االستخدام  نتيجة  تهالكت  قد  األغلب  يف  وجتهيزاتها 
عليها منذ سنوات، وما بقي منها غير كاٍف ونسبة جاهزيته قد أصبحت متدنية، 
التدريب  احتياجات  تناسب  تعد  لم  التي  التكنولوجية  األجهزة  ِقَدِم  إلى  باإلضافة 
يف  تطوير  ملتواكب  التدريبية  واملراكز  للمعاهد  الكمي  التوسع  أن  كما  احلالية، 
التجهيزات واملعدات التدريبية بسبب عدم استغالل امليزانيات لتجهيز تلك املعاهد 
 عام2009-2008. ويف عام 2011 لم ترصد أي مبالغ لتوفير التجهيزات للعام نفسه

 )اجمللس األعلى للتخطيط، 2012: 62(.
وقد مت إنشاء صندوق التنمية املهارات ليكون أحد الهياكل اإلدارية التي تعتمد 
عليه وزارة التعليم الفني لتأكيد الشراكة واملنفعة املتبادلة مع سوق العمل واملؤسسات 



89

تطوير التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن يف ضوء التجارب العاملية

االقتصادية اخملتلفة، وقد أنشئ عام 1995 حتت مسمى »صندوق التدريب املهني«، 
التدريبية واعتماد مبالغ مالية لصيانة  وكان من ضمن أهدافه جتهيز املؤسسات 
التجهيزات يف مراكز وورش التدريب، وظل إلى العام 2009 بنفس املسمى حيث مت 
تعديله إلى »صندوق تنمية املهارات«،ومت تقليص نسبة دعمه ملؤسسات التعليم الفني 
والتدريب املهني إلى )7 %( فقط من إيراداته. وبحسب بيانات الصندوق لعام 2010 
لم يتم تقدمي أي دعم للمعاهد منذ إنشائها )اجمللس األعلى للتخطيط، 2012: 63(.
للمعاهد  محددة  لبرامج  القصيرة  الدورات  من  العديد  الصندوق  نفذ  وقد   

والكليات، فيما يواجه العديد من اإلشكاليات، منها:
عدم تفعيل الالئحة التنفيذية لقانون إنشاء الصندوق واستخدام موارده يف   •

تأهيل املوارد البشرية وحتسني املوارد البيئة التدريبية والتعليمية وصيانتها.
احلديثة،  التطورات  على  بناء  الصندوق  هيكلة  إعادة  إلى  احلاجة   •
واستحداث آليات جديدة لتشجيع القطاعات االقتصادية العاملة يف قطاع التعليم 
العمل سوق  الحتياجات  وتنويعهاوفًقا  أنشطتها  توسيع  على  املهني   والتدريب 

)اجمللس األعلى للتخطيط، 2014: 64(.

أعضاء هيئة التدريس:  -4
ثمة ارتفاع ملحوظ يف أعداد هيئة التدريس والتدريب يف القطاع من )3,731( 
عضواً عام 2008 إلى )4,996( عضواً يف عام 2014، بنسبة زيادة بلغت )59.5 %(، 
الذكور و)822( من اإلناث. وتعد نسبة مشاركة اإلناث ضئيلة  منهم )3,734( من 
العديد  ويعاني  املعاهد.  تلك  بالتدريس يف  امللتحقات  أعداد  زيادة  من  الرغم  على 
من أعضاء هيئة التدريس من ضعف التأهيل يف مختلف التخصصات؛ فمعظمهم 
من حملة الثانوية املهنية أو أقل، بإلن معظم املعلمني هم من حملة الدبلوم التقني 
بلغ عددهم )2,177( معلماً،  البكالوريوس فقد  البالغ عددهم )1,458(، أما حملة 
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كما تختلف نسبة أعضاء هيئة التدريس يف املعاهد التقنية واملهنية إلى نسبة الطلبة 
)8:1(، يف حني بلغت نسبة الطلبةيف معهد العلوم اإلدارية إلى نسبة أعضاء هيئة 

التدريس )50:1( )اجمللس األعلى للتخطيط، 2015: 56(.
ويواجه الكادر األكادميي يف التعليم الفني واملهني العديد من الصعوبات التي 

تتمثل يف:
مستوى  ضعف  إلى  أدى  مما  والتدريب  للتأهيل  واضحة  فلسفة  وجود  عدم   -

التأهيل التربوي واألكادميي، يقابله قصور واضح يف التدريب العملي.
التدريب  وسائل  ومحدودية  التأهيل،  معاهد  التدريبية يف  التجهيزات  ضعف   -

والتأهيل.
املكانة  وضعف  باملهنة،  لاللتحاق  الكفاءات  ذوي  الستقطاب  احلوافز  قلة   -

االجتماعية للعاملني يف هذا النوع من التعليم )اجمللس األعلى، 2014: 56(.
املباني املادية:  -5

والفني؛  املهني  بالتعليم  اخلاص  املباني  أعداد  ملحوظ يف  تطور  وجود  لُوحظ 
الفني  التعليم  تتبع وزارة  2008 من )78( مركًزا ومعهًدا  ارتفع عددها عام  حيث 
والتدريب املهني إلى )99( عام 2014، تتوزع حسب املستوى الفني إلى )14( كلية 
املهنية  الثانوية  بنظام  التعليم  يتيح  معهًدا  و)22(  تقنًيا،  معهًدا  و)51(   مجتمع، 
املهني  الدبلوم  نظام  معهًدايتيح  و)34(  األساسي(،  بعد  سنوات   3( 

)سنتان بعد األساسي(.

جدول )3(: التطور الكمي للمعاهد خالل األعوام 2014-2008م

2013- 20122014- 20112013- 20102012- 20092011- 20082010- 2009العام الدراسي

788389909599 عدد املعاهد
*املصدر: اجمللس األعلى للتخطيط، 2015: 43

مع ذلك يعاني التطور الكمي للبنية التحتية العديَد من التحديات، أهمها:
وجود بعض املباني التي ال تنطبق عليها معايير املؤسسات التعليمية، باإلضافة   -

إلى عدم توفر املعامل واملكتبات يف بعضها.
بعض املباني قدمية وطاقاتها االستيعابية للطلبة ضعيفة.  -
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لم تُراَع يف عملية التخطيط العدالة التوزيعية جلميع محافظات اجلمهورية؛إذ   -
على  اإلناث  قدرة  من  يحد  الريف مما  دون  احلضر  املعاهد يف  معظم  تتركز 

االلتحاق بهذا النوع من التعليم.
بدوره  وهذا  واملعلوماتية  التقنية  للتطورات  استيعابها  ببطِء  املعاهد  تلك  تتميز   -
يؤثر على نوعية اخملرجات )اجمللس األعلى للتخطيط، 2015: 44(، كما أن واقع 
الورش واملعامل يوضح أن التجهيزات فيها ضعيفة ومحدودة، مما يؤثر على إقبال 
الطلبة لاللتحاق بالتعليم الفني واملهني )اجمللس األعلى للتخطيط، 2010: 45(.

6- املوارد املالية: 
تعتمد مؤسسات التعليم الفني واملهني على التمويل احلكومي إال أن املتتبع لتلك املوارد 
تذبذب  وجود  ومتطلباته،مع  التعليم  من  النوع  هذا  احتياجات  مع  تتناسب  ال  أنها  يالحظ 
اإلنفاق احمللي ومن  الفعلي من  اإلنفاق  نسبة  تراجع  املالية  املؤشرات  املوارد.وتوضح  لتلك 
اإلنفاق العام خالل األعوام2013-2008؛ فقدانخفض إجمالي الناجت احمللي من )0.24 %( 
ليصل إلى )0.19 %( مبعدل نقص )0.05( نقطة، كما انخفض نصيب التعليم الفني من 
اإلنفاق العام للدولة )0.64 %( يف عام 2008 ليصل إلى )0.05 %( يف عام 2013 بنسبة 
انخفاض)0.14 %(. وكذلك انخفض اإلنفاق على القطاع من )4.90 %( يف عام 2008 
إلى )3.38 %( يف عام 2013 بفارق )1.52( بنقطة، يف حني ارتفع معدل موازنة القطاع عام 
2014 بنحو)478( مليار ريال بلغت مخصصات التعليم الفني منه )27.5( مليار،وشكل ما 
نسبته )5.8 %( من إجمالي مخصصات قطاع التعليم الفني واملهني،و)0.96 %( من إجمالي 
املوازنة العامة للدولة، و)0.34 %( من إجمالي الناجت احمللي )مؤشرات التعليم 2014: 58(. 
وبرغم كل تلك املوارد املالية فإن القطاع يعاني من شحة املوارد املتاحة التي تعرقل تطويره 
وجتويده، كما يواجه القطاع انخفاًضا يف املواد املتاحة لإلنفاق على البرامج واملشروعات، 
واستكمال البنية التحتية اخلاصة باملعامل التطبيقية )اجمللس األعلى للتخطيط، 2012: 58(. 
مما سبق ميكن القول إن واقع التعليم الفني واملهني يف اليمن يتصف باآلتي: 

ال يوجد روابط بني مخرجات التعليم الفني وبني طموحات واحتياجات سوق   -
العمل والقطاع اخلاص من الشركات واملؤسسات االقتصادية اخملتلفة؛ حيث إن 
البرامج والتخصصات احلالية لم تعد تواكب التغيرات التكنولوجية املعاصرة.

ضعف دور بعض القوانني احلالية يف تنمية قطاع التعليم الفني والتدريب املهني   -
يف املعاهد والكليات.

مناسب  بشكل  مخرجاته  اليمن  يف  املتاح  والتدريب  الفني  التعليم  يؤهل  ال   -
لاللتحاق بسوق العمل وحتقيق دوره يف عملية التنمية بالصورة املطلوبة نظراً 

لضعف مهاراته وعدم مالءمتها الحتياجات سوق العمل.
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يعاني قطاع التعليم والتدريب املهني من ضعف البنية التحتية وهذا بدوره ال   -
يرقى إلى االستثمار املطلوب للمجتمع اليمني مستقباًل.

ضعف مستوى التدريب العملي والتطبيقي خملرجات التعليم الفني والتدريب   -
املهني.

قلة عدد أعضاء هيئة التدريس املؤهلني تأهياًل عالًيا، وعدد املتخصصني يف   -
برامج حديثة، باإلضافة إلى ضعف مستوى تدريب الكثير منهم مما انعكس 

سلًبا على مخرجاتهم من الطلبة.
-    انعدام اإلرشاداألكادميي للطلبة أثناء عملية القبول.

-    شحة اخملصصات املالية التي ال تتناسب واحتياجات التعليم الفني واملهني. 

 ثالًثا: صعوبات التعليم الفني واملهني يف اليمن:
    مير واقع التعليم الفني والتدريب املهني يف معاهد وكليات اجملتمع بالعديد 
من الصعوبات التي تؤثر على دور مخرجاته يف سوق العمل وتنمية اجملتمع، وتتمثل 

أهم تلك الصعوبات يف اآلتي:
غياب التخطيط االستراتيجي الذي يراعي احتياجات سوق العمل من الكوادر   -
تطلبها  التي  التخصصات  على  الطلبة  توزيع  يف  التوزان  مراعاة  مع  املؤهلة، 

خطط التنمية احلالية واملستقبلية.
%( من إجمالي  إذ كانت نسبته )2  باملعاهد املهنية؛  تدني مستوى االلتحاق   -
امللتحقني  أعداد  يف  انخفاض  2014.وُوجد  لعام  الثانوي  بالتعليم  االلتحاق 
باملعاهد التقنية بنسبة )11 %( من إجمالي امللتحقني بالتعليم اجلامعي؛ وهذا 

ال يتناسب مع تطلعات اجملتمع واحتياجاته من مخرجات التعليم الفني.
غياب التنسيق بني مؤسسات التعليم الفني والتدريب املهني والقطاع اخلاص   -
يف  يتم  التي  واملعايير  املرغوبة،  التخصصات  نوعية  لتحديد  العمل  سوق  يف 
األعلى  )اجمللس  التجارية  مؤسساتهم  لتطلعات  وفًقا  التدريب  عملية  ضوئها 

للتخطيط، 2013: 52(.
لبعض  تكرار  فهناك  الفني؛  التعليم  مخرجات  يف  ونوعية  كمية  فجوة  وجود   -
إضافة  العمل،  سوق  احتياجات  تتماشىمع  ال  التي  والتخصصات  البرامج 
إلى ضعف ارتباط اجلانب النظري باجلانب التدريبي يف سوق العمل )البنك 

الدولي؛ واجلمهورية اليمنية، 2010(.
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تدني مستوى التعليم يف التعليم الفني واملهني نتيجة غياب دور التكنولوجيا مع   -
ضعف الكفاءة التعليمية،وكل ذلك أدى إلى ضعف تلبية احتياجات سوق العمل.
متخذي  وبني  الفني  التعليم  مؤسسات  بني  واملعلومات  االتصال  نظم  ضعف   -

القرار )اجمللس األعلى، 2015: 58(.
-  عدم وجود معايير وطنية خاصة بالتعليم الفني والتدريب املهني )قويدر، 1999: 5(.

العديد من  اليمن يواجه  املهني يف  الفني والتدريب  التعليم  إن  القول  وميكن 
الصعوبات املتداخلة وهي:
صعوبات قانونية:  •

ضعف فعالية بعض القوانني احلالية مما يتطلب حتديث هذه القوانني لكي   -
تعكس التوجه العام والرئيس للتعليم الفني. 

صعوبات إدارية: وتتمثل يف:  •
مجال التخطيط االستراتيجي:  - 1

يفتقر واقع التعليم الفني والتدريب املهني إلى وجود توجه استراتيجي لنوعية   •
اخملرجات التي يحتاجها اجملتمع اليمني لتلبية تطلعاته التنموية.

والقطاع  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  وزارة   املشترك بني  التخطيط  ضعف   •
اخلاص لنوعية البرامج واملناهج الدراسية التي يحتاجها سوق العمل.

 2 -  مجال الطلبة:
ضعف اإلرشاداألكادميي للطلبة بعد التعليم األساسي أو الثانوي إلرشادهم إلى   •
نوعية التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم واحتياجات سوق العمل.

تدني مستوى املهارات العملية التي يكتسبها املتخرجون من معاهد التعليم الفني وكلياته.
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 3 -  مجال البرامج والتدريب:
ضعف مالءمة البرامج واملقررات احلالية الحتياجات سوق العمل اليمني.  •

نوعية  لتحديد  االقتصادية  اخلاص  القطاع  مؤسسات  مع  تواصل  قنوات  وجود  ضعف   •
البشرية حسب  اخملرجات  لتأهيل  الالزم  التدريب  نوعية  وحتديد  األكادميية،  البرامج 

احتياجاتهم.
عدم وجود شراكة حقيقية بني اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص ووزارة التعليم الفني   •
للمساهمة يف حتقيق دور التدريب املهني يف مختلف الشركات واملؤسسات االقتصادية 

واالجتماعية.
قلة فرص التنمية املهنية ألعضاء املعاهد والكليات سواءلألكادمييني أو لإلداريني.  •

ضعف البنية التحتية للمباني والورش واملعامل اخلاصة بالتدريب.  •
واجلانب  الفني،  التعليم  لوزارة  اإلداري  اجلانب  يف  التكنولوجيا  دور  ضعف   •

التدريبي لألعضاء األكادمييني وللطلبة ولإلداريني. 
عدم وجود هيئة لضمان جودة معاهد التعليم الفني والتدريب املهني وكلياتهم.  •

صعوبات مالية:  •
ضعف اخملصصات املالية املتاحة للتعليم الفني.  -

االعتماد الكلي على التمويل احلكومي.  -
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الفصل الثالث

الدراســــــــــات الســــــــــــــابقة

اعتمد البحث احلالي على العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي هدفت 
بجودة  املتميزة  الدول  جتارب  على  االطالع  خالل  من  الفني  التعليم  تطوير  إلى 
التعليم الفني والتدريب املهني ومنها أملانيا والصني.مت ترتيب تلك الدراسات من 

األحدث إلى األقدم، وعرضها كما يلي:
دراسة شرارة؛وآخرون )2020(: التعليم والتدريب املهني املستدام خلريجي   -1
املدارس الثانوية الفنية الصناعية:هدفت الدراسة إلى وضع آليات مقترحة لتطوير 
التعليم والتدريب املهني املستدام خلريجي مدارس التعليم الثانوي يف مصر. وقد 
النتائج املتمثلة يف بعض اآلليات املقترحة، ومن  العديد من  توصلت الدراسة إلى 

أهمها:
توظيف الوسائل اإللكترونية والتكنولوجية يف توفير برامج تعليمية وتدريبية 	 

خلريجي مدارس الثانوية الفنية.
غرس مفهوم »التمهني« يف مختلف البرامج بهدف تنمية امليول املهنية لدى 	 

الطلبة.
توظيف نظم الواقع االفتراضي يف توفير فرص التعليم والتعلم املهني املستدام 	 

خلريجي املدارس الثانوية.
تطوير نظم التعليم املفتوح وتوظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تقدمي 	 

البرامج التعلمية التدريبية.
إنشاء هيئة  تستهدف دراسة السوق وتغيراته على الصعيدين احمللي 	 

والعاملي.
مبصر  الفني  التعليم  مؤسسات  لتطوير  مقترح  تصور   :)2019( عطية  2 - دراسة 
يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة: هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح 
لتطوير مؤسسات التعليم الفني يف مصر يف ضوء االجتاهات العاملية من خالل 
يف  أثرت  التي  والعوامل  واالجتماعية  واالقتصادية  الثقافية  األوضاع  حتليل 
التطوير الكمي والكيفي ملؤسسات التعليم الفني يف أملانيا والصني وأستراليا. 
وقد خلصت الدراسة إلى بناء التصور املقترح لتطوير مؤسسات التعليم الفني 

مبصر من خالل اإلفادة من جتربة تلك الدول.
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املبادرات  من  االستفادة  تعظيم  آلليات  مقترح  تصور   :)2019( عبده  3 - دراسة 
الدولية:

هدفت الدراسة إلى معرفة كيفية حتسني االستفادة من بعض املبادرات الدولية 
الدولية  املبادرات  التعرف على واقع  الفنيوتطويره، وذلك من خالل  التعليم  لدعم 
لدعم وتطوير التعليم الصناعيفي مصر، ومعرفة أهم املشكالت التي تعيق االستفادة 
من تلك املبادرات الدولية لدعم التعليم الصناعي يف مصر. بينت نتائج الدراسة 
أن من أهم اآلليات التي ميكن من خاللها االستفادة من املبادرات الدولية لتطوير 

التعليم الفني تتمثل يف:
املهن  مختلف  يف  مدربة  فنية  كوادر  إعداد  خالل  من  البشرية  املوارد  تنمية   -

والصناعات.
العمل على قبول الطالب وفق معايير تتناسب مع ميولهم واجتاهاتهم مع الربط   -
التي  التخصصات  اختيار  على  الطالب  وإرشاد  العمل،  سوق  احتياجات  بني 

تناسبهم.
ربط املناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل.  -

تفعيل دور هيئة ضمان اجلودة: وذلك من خالل ربط مؤسسات التعليم الفني   -
بهيئة ضمان اجلودة لوضع معايير ومؤشرات أداء تتفق مع املعايير العاملية يف 

قبول الطلبة، وإعداد املناهج، وتنمية أعضاء هيئة التدريس.
بعض  ضوء  يف  املصري  الفني  الثانوي  التعليم  تطوير   :)2018( صالح  4 - دراسة 

االجتاهات العاملية املعاصرة:
هدفت الدراسة إلى تطوير التعليم الثانوي الفني املصري يف ضوء االجتاهات 
العاملية احلديثة، إذا مت دراسة واقع التعليم الثانوي الفني يف مصر والتعرف على 
وقد  الفني.  التعليم  لتطوير  املعاصر  العاملية  أهم االجتاهات  وعلى  معوقاته،  أهم 
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمهاوضع تصور مقترح لتطوير التعليم 

الثانوي الفني املصري.
دراسة عبد اهلل )2017(: تصور مقترح لتطوير التعليم التقني واملهني يف ليبيا:  -5
هدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لتطوير التعليم التقني واملهني يف ليبيامن 
خالل التعرف على واقع التعليم الفني واملهني يف ليبيا وعلى أهم الصعوبات التي 
تواجهه. كما عرضت العديد من التجارب لالستفادة منها يف تطوير التعليم التقني 
واملرتكزات  األهداف  تضمن  تصور  وضع  إلى  الدراسة  ليبيا.خلصت  يف  والفني 

الالزمة لبناء تصور مقترح لتطوير التعليم التقني واملهني يف ليبيا.
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دراسة العبادلة)2017(: سيناريو مقترح لتطوير التعليم املهني والفني يف   -6
الكليات التقنية مبحافظات غزة:

أجريت الدراسة يف دولة فلسطني، وهدفت إلى تطوير التعليم املهني والتقني من 
خالل وضع سيناريو محدد اخلطوات لعملية التطوير؛ فقد مت التعرف على واقع 
التعليم املهني يف محافظة غزة، وعلى أهم املعوقات التي تواجهه، وخلصت الدراسة 
إلى العديد من النتائج أهمها وضع تصور مقترح لتطوير التعليم املهني والتقني يف 

كليات التقنية مبحافظة غزة.
غزة  محافظات  يف  املهني  الثانوي  التعليم  واقع   :)2017( النملة  دراسة   -7

وسبل تطويره يف ضوء بعض التجارب:
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم الثانوي املهني يف محافظة غزة 
وسبل تطويره يف ضوء بعض التجارب العاملية، والتعرف على الفروق اإلحصائية بني 
استجابات أفراد عينه الدارسة حسب متغيرات اجلنس، واملؤهل العلمي، واخلبرة، 

والفرع املهني.
وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: 

أن الدرجة الكلية لقياس واقع التعليم املهني يف محافظة غزة كان متوسطاً.  -
بني   )a≤0 .05( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   -
متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لدرجة واقع التعليم املهني يف محافظات 

غزة تعزىإلى متغير اجلنس.
استراتيجية  ضوء  يف  الثانوي  التعليم  إصالح   :)2016( سيسي  دراسة   -8

اليونسكو للتعليم والتدريب التقني واملهني:
للتعليم  اليونسكو  الستراتيجية  واألهداف  الفلسفي  اإلطار  رصد  إلى  هدفت 
العاملية،  التوجهات  الثانوية، والتعرف على أبرز  التقني واملهني باملرحلة  والتدريب 
ومعرفة أهم املهارات الالزمة خلريجي التعليم الثانوي. وقد خلصت الدراسة إلى 

العديد من النتائج هي:
إعداد  إلى  تهدف  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اليونسكو  استراتيجية  أن   -

الطلبة للحياة العلمية.
توفير دعائم ملزاولة املهن املنتجة.  -

اكتساب معارف ومهارات تؤهل اخلريجني ملزاولة عدد من األعمال املهنية.  -
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بسوق  الصناعي  الثانوي  التعليم  ربط  نظم  عبدالرسول)2015(:  دراسة   -9
املتحدة  والواليات  الشعبية  والصني  االحتادية  أملانيا  من  كل  يف  مقارنة  العمل؛ 

األمريكية وإمكانية اإلفادة منها:
هدفت إلى بناء تصور مقترح لربط التعليم الثانوي الفني الصناعي بسوق العمل 
املتحدة  والواليات  وأملانيا  كٍل من الصني  يف مصر من خالل االستفادة من خبرة 
األمريكية، وذلك من خالل التعرف على دور التعليم الفني يف سد متطلبات سوق 
العمل، ودراسة واقع التعليم الفني يف مصر وحتديد العوامل والقوى الثقافية املؤثرة 
فيها، واإلفادة من جتارب وخبرات هذه الدول يف التعليم الفني والعوامل الثقافية 
املؤثرة فيها. وكان من أهم نتائج الدراسةتقدمي تصور مقترح لربط التعليم الفني 

يف مصر بسوق العمل.  
10 - Yi& others (2018): Assessing the Quality of UpperSecondary 

Vocational Education and Training: Evidence from China:
بناء مهارات  واملهني يف  التقني  التعليم  دور  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت 
يف  ومهاراتهم  قدرات  تنمية  على  تساعد  التي  العوامل  وحتديد  الطلبة،  وقدرات 

املدارس واملعاهد الفنية والتقنية، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
أن املهارات والقدرات التي يكتسبها الطلبة يف تلك املعاهد ال حتقق املكاسب   -

التي يطمحون إليها.
أن التدريب الداخلي يف تلك املعاهد ال يلبي احلد األدنى من متطلبات السالمة   -

للطلبة مما أدى إلى دعم رضا الطلبة عن التعليم الفني والتقني.
أن تنمية املهارات ال تتأثر مبؤهالت املعملني وحجم املدراس والنفقات املالية   -

للطلبة.
11 -Hao, Y )2010(: China Vocational education and Training:

عمدت الدراسة إلى توضيح أن التعليم الفني والتدريب املهني يف الصني ميثل 
عنصراً أساسًيا يف السلم التعليمي؛ وهذا يعود إلى دوره الفعال يف تنمية اجملتمعات؛ 
فالتعليم الفني ذو املهارة العالية يساهم يف تعزيز فرص العمل، ويعالج النقص الذي 
من  التخفيف  يف  يساهم  أنه  كما  املاهرة،  العاملة  األيدي  من  العمل  سوق  يواجه 
البطالة ألن مخرجاته جتد متسًعاواسًعا لاللتحاق بالوظائف اخملتلفة، ومن ثم فإن 
حتقيق دوره يف تنمية اجملتمع تتطلب ضرورة وضع العديد من السياسات والتدابير 
التي تعمل على زيادة إجمالي الطلبة امللتحقني مبؤسسات التعليم الفني والتدريب 

املهني، مع العمل على حتسني جودة التعليم فيها.
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التعليق على الدراسات السابقة:
أوضحت الدراسات السابقة أهمية االستفادة من جتارب الدول يف تطوير التعليم 
الفني والتدريب املهنيوضرورة اتخاذ تلك التجارب دليل تطبيق عملي لتطوير هذا 
التي أكدت على ذلك:  الدراسات  الدول املدروسة، ومن تلك  التعليم يف  النوع من 

دراسة )النملة، 2017(، دراسة )العبادلة، 2017(، دراسة )عبد اهلل، 2017(.
وقد أفاد البحث احلالي من تلك الدراسات يف بناء اإلطار النظري، ويف التعرف 
على التجارب العاملية يف تطوير التعليم الفني، وعلى أهم الطرق التي مت األخذ بها 
لعملية التطوير، كما مت االستفادة يف حتديد نوعية املنهج الذي يتالءم مع البحث 
 ،)2015 الرسول،  )عبد  ودراسة   ،)2020 )شرارة،  دراسة  مثل  واحملاور  احلالي، 

ودراسة )السيد، 2019(.
ويختلف البحث احلالي مع الدراسات السابقة يف استهدافه تطويَر التعليم الفني 
اليمن، متخًذا من جتربتي دولة الصني الشعبية ودولة أملانيا  والتدريب املهني يف 
االحتادية دلياًل إرشادًيا لتطوير واقع التعليم الفني يف اليمن الذي يواجه صعوبات 

متعددة حُتد من قدرته على حتقيق دوره يف تنمية اجملتمع. 



100

تطوير التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن يف ضوء التجارب العاملية

الفصل الرابع

جتارب الدول يف تطوير التعليم الفني والتدريب املهني

يستعرض الفصل احلالي جتربتي دولة أملانيا االحتادية ودولة الصني الشعبية يف 
التعليم الفني والتدريب املهني، ثم مت وضع املقارنة مع واقع التعليم الفني يف اليمن 
بناء على محورين، األول: جتربتا الصني الشعبية وأملانيا االحتادية، والثاني املقارنة 

التحليلية بني التجربتني والتعليم الفني يف اليمن.

احملور األول: جتربتا الصني الشعبية وأملانيا االحتادية:
مت اختيار التجربتني ملساهمتها الفعالة يف حتقيق التنمية االقتصادية يف تنمية 
التعليم  تطوير  وأملانيا يف  الصني  بني جتربتي  الدمج  البحث  حاول  وقد  بلديهما، 
الفني وحتقيق التنمية جملتمعاتهم، واإلفادة منهما سيما أن الصني تتشابه مع اليمن 
املوارد  وتنوع  الهائلة  البشرية  املوارد  وامتالك  السكاني  النمو  معدالت  زيادة  يف 
االقتصادية.وأفاد البحث من جتربة النهضة األملانية بعد احلرب العاملية الثانية التي 
جعلت منها واحدة من دول العالم املتقدمة اقتصاديا.ومت دراسة نظام التعليم الفني 

والتدريب املهني يف دولتي الصني وأملانيا على النحو اآلتي:

أواًل: التعليم الفني يف الصني:
الصني إحدى دول شرق آسيا وثاني أكبر دول العالم مساحة التي تبلغ )9.6( 
الشمال  من  الشمالية  وكوريا  السوفيتية  روسيا  من  حدودها  ومتتد  كم2،  مليون 
اجلنوب  من  والهند  الشمال،  من  الشعبية  املنغولية  واجلمهورية  وروسيا  الشرقي، 
الغربي ومانيماروالواس وفيتنام من اجلنوب، وبذلك تتمتع الصني بتنوع بيئي هائل 
من جبال وسهول وأنهار وهضاب وصحاري، وهناك تنوع يف املوارد املعدنية اخملتلفة.
تضم الصني ُخمس سكان العالم، حولت كل القوى البشرية إلى طاقة إنتاجية 
متنوعة من خالل عمليات اإلصالح العام للتعليم التي بدأت فيها الصني منذ 1949.
)عبد  توجهاتها  أهم  التنمية  أصبحت  الشعبية  الصني  جمهورية  تأسيس  ومنذ 
الرسول، 2015: 39(.أخذت الصني بالعمل على حتقيق التنمية من خالل اهتمامها 
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مت  الصيني  للمجتمع  التنمية  احتياجات  تلبي  مدربة  عاملة  قوى  وتوفير  بالتعليم 
االهتمام بدور التكنولوجيا يف مختلف مستويات التعليم )عبد العال، 2008: 324(.

نشأة التعليم الفني والتدريب املهني يف الصني وتشريعاته:  -1
تعود نشأة التعليم الفني يف الصني إلى عام 1866 من خالل إنشاء أول مدرسة 
بإنشاء  اخلاصة  التشريعات  من  العديد  إصدار  ومت  فوجن،  مقاطعة  يف  صناعية 
املدارس الصناعية منذ عام 1920، ليتطور التعليم الفني يف الصني متأثراً بالنموذج 
هيكلة  إعادة  على  العمل  مت  الصني  ثورة  وبعد  العمل.  بسوق  وربطه  السوفيتي 
املدارس الصناعية، وأُصدرت التشريعات القانونية لتشارك املؤسسات الصناعية 
بإنشاء مدارس صناعية. ويف عام 1950 مت إنشاء املدارس الصناعية املتخصصة 
ومدارس العمالة املاهرة ملواجهة احتياجات تنمية اجملتمع الصيني. وكانت الفترة 
ما بني 2004-1996 مرحلة مميزة للقيام بإصالحات متعددة يف التعليم الفني؛ إذ 
اعتمدت الصني على بعض السياسات والتشريعات اخلاصة بالتعليم الفني ومنها 
إصدار قانون التعليم املهني عام 1996 لتنمية مهارات خريجي التعليم الفني بجودة 
عالية عن طريق ابتكار صيغ تعليمية وتدريبية متنوعة لتتجاوز حدود إعداد الفني 
املتخصص إلى إعداد التقني احملترف. كما مت تصميم اإلطار الوطني للمؤهالت 
)الشهادات املمنوحة( عام 1993، وهو نظام شامل للتأهيل املهني يهدف إلى تقدمي 
املواصفات املهنية وشهادات التأهيل املهني، وتفعيل دور التعليم والتدريب املهني يف 
َم اإلطار وفق معايير مهنية محددة  ترقية مهارات خريجي املدارس الفنية؛ إذ ُصمِّ
بحيث ينتهي البرنامج مبقياس تقييٍم نهائي لقياس املؤهالتوغيرها من التشريعات 

)شرارة؛ وآخرون، 2020: 28(.
الفني  التعليم  التنمية بواسطة  وباإلمكان حتديد خطوات اإلصالح لتحقيق 

من خالل:
إصدار تشريعات تنص على إشراك قطاع الصناعة يف تقدمي املهن الصناعية   -

والتدريب، والتعايش بني املؤسسات الصناعية واملدارس.
إعادة هيكلة املدارس الصناعية وتعزيزها.  -

حتويل املدارس الثانوية العامة إلى مدارس ثانوية فنية صناعية.  -
تشجيع مختلف املهن واجملاالت الفاعلة على بناء مدارس وفصول للتدريب على   -

تلك املهن.
إنشاء فصول للتدريب الفني يف بعض املدارس الثانوي )عبد الرسول، 2015: 39(.  -
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مستويات التعليم الفني املهني يف الصني:  -2
يعنى  مهني  تعليم  تقدمي  على  الصني  يف  التعليمي  اإلصالح  عملية  ركزت 
يتضمن  لذا  واخلبراء؛  العمال  من  املطلوبة  األعداد  وتقدمي  اجملتمع  باحتياجات 
محورًيا  دوًرا  تؤدي  التي  املستويات  من  العديد  الصني  يف  املهني  الثانوي  التعليم 
طريق  عن  والتكنولوجية  االقتصادية  للتنمية  والالزمة  العاملة  األيدي  تدريب  يف 

إكسابهم مهارات ديناميكية، وتلك املستويات هي:
التعليم الثانوي املهني )الفني( والتدريب املهني.  •

التعليم العالي املهني التقني.  •
وتنقسم املدارس الثانوية إلى مدارس مهنية ومدارس عليا كما يلي:

مدارس مهنية عليا )Vocational High School(: تصل مدة الدراسة فيها   -
إلى 3 سنوات، تتيح مجاالً لاللتحاق بسوق العمل مباشرة أو مواصلة التعليم العالي.
الدراسة  مدة  تبلغ   :)Specialized High School( عليا  تخصصية  مدارس   -
فيها 3 سنوات وتهتم بتقدمي دورات تخصصية يف اجلانبني األكادميي واملهني بحيث 
يحصل املتخرج يف نهاية البرنامج الدراسي على شهادة تؤهله للعمل، وتضم املدارس 
الثانوية املهنية )الفنية( عدًدا من التخصصات )صناعي/ تقني، جتاري/اقتصاد، 

.)Yi and other, 2017: 8( )زراعة، صيد األسماك
وتهدف تلك املدراس إلى إعداد متخرج يتميز بارتباطه املباشر بالعمل، حيث 
حترص الصني على تصنيف عمالها وفق مقياس مستوى املهارة، وترتبط باحلرف 
املهنية وبدقة مهارة األداء ارتباطاً وثيًقا حيث يتم االعتماد على التدريب املكثف لوصول 
اخلريجني إلى مستوى عاٍل من األداء للكفايات املهنية)شرارة؛وآخرون،2020: 28(.

التدريب والبرامج للتعليم الفني يف الصني:  -3
يتنوع التدريب املهني Vocational ما بني برامج اإلعداد للمهنة، والتدريب أثناء 
مراكز  منها:  التدريب،  تقدمي  مختلفة يف  التدريب.وتشارك جهات  وإعادة  العمل، 
إلى  باإلضافة  املهنية،  املدارس  التوظيف،  مكاتب  النقابات،  والشركات،  التدريب 
وجود برامج متنوعة تقدمها العديد من الوزرات كوزارة الصناعة والتجارة، ووزارة 
العمل، ووزارة الدفاع. تهدف هذه البرامج إلى إعداد متخرجني من املدارس الثانوية 
الفنية والصناعية تلبي متطلبات االلتحاق بوظيفة معينة أو البدء يف عمل جديد. 
ويتم تأهيل األفراد وفق مواصفات مهنية تساعدهم على االنتقال من مهنة ألخرى.
كما وجدت العديد من األدلة اخلاصة باإلرشاد الداخلي إلدارة التدريب الداخلي 
يف املدارس الثانوية املهنية عام 2007، ومت جتديدها عام 2016.شملت تلك األدلة 
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إدارة املدارس املهنية، وأرباب العمل، والطلبة بحيث مت توضيح الكثير من اخلطوات 
الضرورية إلجناح التدريب للطلبة.

املهنية  الثانوية  املدارس  داخل  للتدريب  إدارة  وجود  على  التأكيد  مت  وكذلك 
وحتديد األقسام وتسهيل التدريب يف كل قسم، مع إلزاميته بوصفه جزًءا من املناهج 
التي  األنشطة  إلى  يشير  الذي  اجلزئي  منها  التدريب  نوعية  وُوضح  الدراسية. 
يشارك فيها الطالب بصورة جزئيةحتت إشراف مدربني محترفني، ومنها التدريب 
الداخلي الذي يقوم بها الطالب بشكل مستقل يف وظائف التدريب. كما أُلزم أرباب 
العمل ضمان سالمة املتدربني أثناء فترة تدريبهم مع وجود ضمان صحي وتعويض 
مادي مقابل أي أضرار حتدث. واحلرص على االبتعاد عن تأدية التدريب احملاط 
باخملاطر. وكذلك ينبغي أن يوفر أرباب العمل دورات مدفوعة األجر وغيرها من 
الصينية على  التقرير حرص احلكومة  وأكد  التدريب.  تنظم عمليات  التي  األمور 
ضرورة الشراكة بني أرباب العمل وبني مؤسسات التعليم الفني يف عمليات التدريب 
محددة  معايير  التقييم ضمن  وعلميات  املقررات،  تصميم  ويف  عليها،  واإلشراف 
)Wisconsin Center for Education Research, 2020(. كذلك استفادت مؤسسات 
التعليم الفني من الشراكة التي عقدتها احلكومة الصينية مع احلكومة األستراليةمن 
املهني الصيني األسترالي  التدريب والتعليم  أبرزها مشروع  خالل برامج مشتركة 
بهدف إصالح مؤسسات التعليم الفني يف الصني وتوسيعهاوحتسني مستوى التدريب، 

على أنيتم ذلك على مرحلتني هما: 
املرحلة األولى: وتنفذ يف املؤسسات الفنية الصينية.

 املرحلة الثانية: دورات تدريبية تتم يف أستراليا يف عدد من اجملاالت املهنية 
)عطية، 2019: 61(.

والتطبيقي،  النظري  اإلطار  بني  والتكامل،التي جتمع  بالتنوع  املقررات  تتصف 
التكنولوجية احلديثة  التغييرات  املهني يف الصني  التعليم  كما تستوعب مؤسسات 
واملتتابعة؛لذا تتعدد مستويات التعليم الفني إذ يتم التوسع فيها بصورة كبيرة لتواجه 
للطلبة  املهنية  اخلبرات  نقل  مع  تخصصاتها،  بكل  العمالة  على  املتزايد  الطلب 
التعليم يف  املؤسسات  تطوير  وتتصف خطط  العمل.  باحتياجات سوق  وتزويدهم 
الصني بالتنوع حيث يتم وضع اخلطط حسب احتياجات املناطق ونوعيتها؛ فعلى 
سبيل املثال جند أن املدراس الفنية يف املناطق الريفية تهتم باملهن والتقنيات الزراعية 
كصناعة  الصناعية  املهن  على  املدن  يف  التركيز  يتم  حني  يف  احليواني،  واإلنتاج 
املقابل  ويف  املعدات،  بإنتاج  املعنية  واملهن  والكمبيوترات،  والسيارات  احملركات 
.)61  :2019 فيها)السيد،  درسوا  التي  املنطقة  بحسب  اخلريجني  توظيف  ارتبط 
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اإلدارة والتمويل:   -4
اعتمدت الصني على مدخل متوازن من التمويل والالمركزية يف اإلدارة التعليمية، وتقع 
املشاركة يف املسؤولية والتكلفة والتمويل عبر املستويات احلكومية والسلطات، معتمدة 
يف ذلك على استراتيجيات تعكس التزاماً واضحاً ومحدداً من قبل املستوى املركزي، 
ومشاركة يف املسؤوليات للمستويات اإلدارية األقل )صقر؛ وجوهر، 2015: 424(.

أنظمة ربط التعليم الفني وسوق العمل:  -5
مدارس  خلريجي  املهنية  الكفاءات  تقييم  الفني  للتعليم  املركزي  املعهد  يتولى 
التعليم  التي تواجه  التعرف على الصعوبات  يتم  الفنية والصناعية بحيث  الثانوية 
الفني، ورصد التحوالت املهنية والتطورات الصناعية، وحتديد املعايير واملواصفات 
املهنية املطلوبة. وقد حرصت الصني على دعم الروابط بني مدارس التعليم الفني 

والصناعي وسوق العمل، ومت تطبيق العديد من النماذج لتلك الروابط، منها:
شريك  عن  بالبحث  الصناعية  املؤسسة  إدارة  تقوم  املشترك:  التعاون  منوذج   •
مدرسي منبني املدارس الفنية الصناعية املتخصصة التي تقدم التدريبات الفنية 
ذات الصلة بتخصصات املؤسسة ومنها شركة« ويكس ساجناد جوليان« للطاقة 
تلك  توفر  احملمولة،  الهواتف  صناعة  يف  متخصصة  شركات  مجموعة  ضمن 
التصنيع  لورش  ومرافق  توفير معدات  بواسطته  يتم  للمدرسة  املؤسسة متويل 
يف املدرسة، مع العمل على وجود نظام إداري محدد املهام من حيث التسويق 
بغرض  األكفاء  والطلبة  املعلمني  اختيار  على  واحلرص  والتكنولوجيا،  واإلنتاج 
تدريبهم بشكل احترايف. وقد أثبتت التجربة قدرة املعلمني والطلبة بعد التدريب 

على إنتاج الهواتف احملمولة )عبد الرسول،2015: 41(.
العملية  جودة  حتسني  إلى  مبقتضاه  املدرسة  تهدف  الدولي:  التعاون  منوذج   •
من  لالستفادة  صناعياً  متقدمة  أخرى  دولة  مع  التعاون  خالل  من  التعليمية 
خبراتها الصناعية )شرارة؛ وآخرون، 2020: 29(، ومن تلك االتفاقيات اتفاق 
املدرسة الفنية للنقل واالتصاالت يف بكني عام 1994 مع شركة تويوتا اليابانية 
لصناعة السيارات، حيث أدى ذلك إلى تطوير املهارات الفنية، وتطوير املناهج 

الدراسية، واملعدات ومواد التدريس )عبد الرسول، 2015: 42(.
منوذج التدريب بالتكليف: تقوم فيه إدارة املدرسة باختيار للتعاون معها من خالل   •
املؤسسات الصناعية والشركات، ويتم ذلك بتوقيع اتفاق لتوفير موارد تدريب 
واملعدات  التمويل  وشركات  الصناعية،  املؤسسات  توفير  على  والعمل  للطلبة 
الالزمة ملمارسة العمل، وتقوم املدرسة بتوفير املعلمني املتخصصني ويتم وضع 

برامج تدريبية للطلبة وتطوير املناهج لتحقيق أهداف املشروع.
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منوذج اجلمع بني املدرسة واملصنع: وفيه تعمل املدرسة على توظيف خبراتها   •
ومواردها يف العمل التعاوني مع املصانع املتنوعة وذلك لالستفادة من خبراتها 

يف دعم اقتصاد الصني )شرارة؛ وآخرون، 2020: 29(.

ثانيًا: التعليم الفني والتدريب املهني يف أملانيا االحتادية:
تعد أملانيا إحدى الدول األوروبية التي تتميز بأنها األكثر سكاناً بينها، كما تعد 
من أقوى دول االحتاد األوروبي وأوسعها نفوذاً، وتقع أملانيا يف وسط أوروبا ويحدها 
من الشمال بحر الشمال والدمنارك وبحر البلطيق، ومن الغرب النمسا وسويسرا، 
ومن الشرق بولندا والتشيك، ومن اجلنوب فرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وهولندا. 
تغطيها  مرتفعات  بني  ما  تضاريسها  بتنوع  وتتميز  357.021كم2،  مساحتها  تبلغ 

الغابات وأنهار مائية وجليدية، كما تتنوع فيها املوارد الطبيعية املعدنية.
نشأه التعليم الفني يف أملانيا االحتادية:  -1

الثامن  القرن  إلى  أملانيا  املهني يف  والتدريب  الفني  التعليم  تاريخ  تعود بدايات 
كالبناء  احلرفية  املهن  تعليم  يف  املتخصصة  املدارس  بعض  وجدت  حيث  عشر 
واألعمال اليدوية،ونتيجة للثورة الصناعية والتقدم التقني أصبحت املعرفة النظرية 
منفصلة عن نوعية املعرفة واملهارات يف احلرف الفنية؛ ولذا شهد القرن التاسع 
عشر إنشاء العديد من املعاهد واملدارس الفنية املتخصصة بتدريب العمالة على 
بعض  تطورت  وكذلك  احلالي.  العصر  متطلبات  مع  املتناسبة  احلديثة  التقنيات 

املدارس ووسعت مجاالتها التخصصية.
وتعد جامعة »كارلسروه« التقنية من أقدم تلك املؤسسات التي ركزت على العلوم 
الطبيعية والهندسية. وشهد التعليم التقني خالل تلك الفترة العديد من التطورات 
منها: إصدار كثير من القوانني واللوائح املنظمة لتلك املعاهد، إدخال نظام ورش 
املعهد  تأسيس  مت  كما  احلكومية،  احلديدية  السكك  شركات  يف  املهني  التدريب 
األملاني للتدريب على العمل املهني )DINTA(.ومنذ عام 1972مت التوسع يف النظام 
املزدوج والعمل على إدخال الدورات التدريبية املكثفة يف جميع التخصصات لتلبية 
 .)2021 األملانية،  العربية  والصناعة  التجارة  )غرفة  األملاني  االقتصاد  احتياجات 
دمرته  ما  بناء  على  العمل  حاولت  الثانية  العاملية  احلرب  من  أملانيا  خروج  وبعد 
احلرمبن خالل االهتمام بالتعليم بصفة عامة بجميع مراحله لبناء جيل جديد؛ إذ 
أصبح التعليم إلزامًيا ومجانًيا يف جميع مراحله املدرسية، واعتمد النظام األملاني يف 

التعليم على التكاملية بني التعليم املدرسي واملهني متألًفا من ثالثة مستويات هي:
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التعليم االبتدائي.  -
التعليم الثانوي، وينقسم إلى قسمني هما األكادميي واملهني.  -

التعليم اجلامعي.  -
مستويات التعليم الفني يف أملانيا:  -2

يتضمن املستوى الثاني مسارين، املسار األكادميي واملسار املهني. وينقسم هذا 
املستوى إلى املدارس املهنية وهي:

النظرية  العلوم  بني  مناهجها  )Fachoberschule(: جتمع  العليا  املهنية  املدارس   -
الدراسة  شهادة  اخلريجني  ومتنح  سنتان،  فيها  الدراسة  ومدة  والتطبيقية، 

الثانوية املهنية وتؤهلهم ملواصلة الدراسات العليا، أو االلتحاق بسوق العمل.
مدارس مهنية بدوام جزئي )Beurfsschule(: مدة الدراسة فيها )3( سنوات،وهي   -
تتضمن مناهج تؤهل الطلبة للعمل يف مهنة معينة، فضاًل عن توفير قاعدة من 

املعلومات العامة لهم.
املرحلة  يف  املهنية  التدريبات  أكملوا  الذين  الطلبة  بها  يلتحق  مهنية  مدارس   -
مهني  تأهيل  اكتساب  بغرض  مبدئي  مهني  تأهيل  على  احلاصلني  أو  الثانوية 

أعلى يف التخصص )املنظمة العربية للتربية والثقافة، 1997: 380(.
العمل  طبيعة  أن  أي  ألملانيا  احمللية  االقتصادية  بالبيئة  املهني  التعليم  يرتبط 
ومواقع التدريب يف منطقة معينة يحدد نوعية التخصصات يف تلك املدارس املهنية 
مهنية  التمريض،  مهنية  جتارية،  إدارية-  مهنية  صناعية-تقنية،  مهنية  مبايلي: 
 زراعية، مهنية مناهج.ويشغل التعليم الفني )75 %( من إجمالي التعليم يف أملانيا
)السيد،2019: 59(، وهذا عائد إلى االهتمام بهذا النوع من التعليم.وفيه يتم تعليم 
امللتحقني به على احلرف واملهن املتنوعة مع العمل على التدريب العملي بحيث يتم 
صقل مواهب الطلبة وقدراتهمفي الشركات واملؤسسات املتنوعة؛ وبذلك فإن تطور 

التعليم الفني مرتبط باقتصاد أملانيا وهذا مايسمي بالنظام الثنائي.
النظام املزدوج )الثنائي( يف أملانيا:  -3

تعتمد أملانيا على النظام املزدوج يف التعليم الفني، وهو أحد األمناط الذي يشترك 
فيه القطاع اخلاص مع احلكومية املعنية يف تنفيذ اخلطة الدراسية اخلاصة بطالب 
التعليم الفني واملهني، وتتحمل تلك املؤسسات والشركات مع األكادمييني يف املؤسسات 
وتقوميهم.  الطلبة  على  األكادميي  واإلشراف  الدراسية،  املناهج  تصميم  التعليمية 
الثانوية عن  يهدف هذا النظام إلى إيجاد بديل أكادميي للطالب خريجي املدارس 

الدراسة اجلامعية التقليدية )صالح، 2018: 52(، وهو يتكون من منطني هما:
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النظام املزدوج )Dual System(: يتم فيه املزج بني التعلم يف مدارس الثانوية  أ . 
الفنية والعمل يف الشركات ومؤسسات العمل لبعض الوقت، حيث تعتمد متطلبات 
القبول لهذا النوع على قدرة الطالب يف االلتحاق بالعمل من خالل قيامه بتوقيع 
عقد عمل مع مؤسسة أو شركة ميتد من ثالث سنوات إلى ثالث سنوات ونصف. 
ويستطيع الطالب االلتحاق باملؤسسة ملدة )3( أيام يف األسبوع يف حني يدرس يف بقية 
األيام يف املدرسة املهنية، وبذلك يقوم الطلبة بالتسويق ألنفسهم.خالل هذه الفترة 
القطاع  والشركات، وهكذا يساهم  املؤسسات  تلك  يحصلون على عائد مادي من 
اخلاص يف متويل التعليم املهني يتم فيه تدريب الطالب على أكثر من )380( مهنة 
)صالح، 2018: 52(. يهدف هذا النظام إلى أن يسير املتعلم يف مسارين متوازيني 
هما الدراسة األكادميية والتدريب املهني يف املؤسسات املهنية بعقود مؤقتة يكتسب 
للعمل  ثابتة  بعقود  امليدان  العمل يف  تؤهله ألداء  التي  واملهارة  من خاللها اخلبرة 
مستقباًل بحكم اخلبرة التي قد اكتسبها من العقود املؤقتة )أبو زيد، 2019: 51(.
بالنمط  االلتحاق  يستطيعوا  لم  الذين  الطلبة  به  ويلتحق  الكامل:  الدوام  ب . 
السابق، ولم يجدوا فرصة عمل من قبل، ومن ثم يلتحقون مبدارس التعليم الصناعي 
بدوام كامل بنظام املقررات ملدة سنتني إلى ثالث سنوات، يتم خالل الدراسة مراعاة 
رغبات الطلبة عند االلتحاق واحتياجات سوق العمل، وإعطاء فرصة ألرباب العمل 

للمشاركة يف العملية التعليمية )صالح، 2018: 52(.
ويعتمد التعليم الثنائي يف أملانيا على العديد من اخلطوات اإلدارية واألكادميية 
والتشريعية التي تعمل على إجناحه وحتقيق أهدافه يف النشاط االقتصادي ألملانيا، 

وهي كما يلي:
التشريعات اخلاصة بالتدريب:  -

متثلت البدايات بإنشاء رابطة تسمى اللجنة القائمة على مصلحة العمل التي 
هدفت إلى توفير مناخ مالئم لعمليات التدريب التي تستمر من سنتني إلى ثالث 
ُر خاللها قدرات الطلبة لتطبيق املعرفة واملواهب الفنية املتنوعة. وقد  سنوات، تُطوَّ
ضمت اللجنة ممثلني من احلكومة الفيدرالية وحكومة الوالية واملوظفني الفيدراليني 
واحتاد التجار من أجالملوافقة على قرار التدريب الفني املرتبط بالتعليم الفني، مع 
وجود اعتماد مالي كبير من جانب تلك املؤسسات لتحويل التدريب بها. ويف عام 1994 
مت إصدار قانون يتيح خلريجي املدرسة الفنية فرصة احلصول على شهادة مساوية 
للنظام املزدوج يتم فيه إتاحة فرصة للدوام الكامل للمتقدم لالمتحانات من أجل 
احلصول على شهادة »العمال املهرة«، يكون املتقدم صاحب خبرة عملية وبشهادة من 
جهة عمله، مع قدرته على اجتياز االمتحانات موضوع الدراسة، كما مت يف عام 2005 
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تعديل القانون لعام 1969 الذي يتيح فرًصا لزيادة أعداد الطلبة امللتحقني بالتدريب 
التعليم  لنظام  الفرعية  النظم  بني  االنتقالية  الفترة  وحتسني  املزدوج،  النظام  يف 
وبذلك فإن جتديد   ،)34 :2015 الرسول،  املزدوج )عبد  والنظام  الفني  والتدريب 
اللوائح اخلاصة بالتعليم الفني مستمرة يف ظل استمرار ارتفاع أعداد الطلبة بهدف 
زيادة إيراداتالصناعة مع تنفيذ االتفاقيات مع الشركات الصناعية أثناء التدريب 
تدريبهم  ليتم  التخرج  بعد  املتدربني  توظيف  على  الشركات  وتعمل  التخرج،  وبعد 
التي  واالحتياجات  املهارات  نوعية  تناسب  معدة مسبقاً  وفق خطة  الدراسة  أثناء 
يطلبونها، وقد ُخصصت منظمة التدريب املسجلةلوضع خطة تدريبية يتم تطويرها 
باالتفاق معها)السيد،2019: 60(. والطلبة  العمل  من قبل املسجلني من أصحاب 

اخلطط الدراسية واملناهج التعليمية:  -
وفقاً  املزدوج  التعليم  لنظام  التعليمية  واملناهج  الدراسية  اخلطط  حتديد  يتم 
بوجود  اخلطط  تلك  وتتميز  التخرج،  بعد  اخلريج  سيمارسها  التي  املهن  ملتطلبات 
يشكل  عملي  تدريب  إلى  باإلضافة  مهنية،  ومواد  اختيارية  ومتطلبات  عامة  مواد 
التخصصات  تداخل  عدم  على  وحرصاً  للدراسة،  الكلية  الساعات  من   )%  65(
فإن وزير التعليم احمللي هو املسؤول عن اخلطط واملناهج الدراسية. أما التعليم يف 
املصانع والورش اإلنتاجية فمسؤولية االحتادات والغرف التجارية؛ ألنها املسؤولة عن 

االمتحانات النهائية خالل السنوات الدراسية الثالث )عبد الرسول، 2015: 35(.
 وتعتمد املناهج يف نظام التعليم املهني يف أملانيا على العديد من املرتكزات، هي:
بني  الوثيق  االرتباط  الفني على  التعليم  مناهج مؤسسات  فلسفة  اعتماد   -
املؤسسات التعليمية وبني سوق العمل حيث تساهم املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية 

يف التخطيط والتدريب.
وجود مدارس عليا بدوام كلي لسنتني، ودوام جزئي ملدة )3( سنوات.  -

مع  التكيف  على  والقدرة  باملرونة  يتميز  الذي  املزدوج  النظام  على  االعتماد   -
متطلبات سوق العمل.

تنوع مواقع التدريب لتشمل مواقع العمل اخملتلفة والورش التعليمية اخلاصة يف   -
املدارس.

اعتماد أسلوب الكفايات يف بناء املناهج لتتضمن معظم املهارات األساسية التي   -
لنظام  اإلصالح  خطوات  أهم  ومن   .)95  :  2017 )النمل،  متخرج  أي  يحتاجها 
وعلى  الدراسي،  الفصل  داخل  التعليم  على  التركيز  العملية  واملقررات  املناهج 
برامج  إعداد  يتم  كما  العمل.  سوق  ملقاييس  وفًقا  واملهنية  األكادميية  املهارات 
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أملانيا هيئة احتادية  ويوجد يف  ميولهم،  مع  تتناسب  التي  باملهن  للطلبة  إرشادية 
تصدر دلياًل لتصنيف املهن يتضمن )470( مهنة، تعده مجموعة من أعضاء هيئة 
مواصفات  لتحديد  العمل  سوق  مع  العاليةباالشتراك  الكفاءات  ذوي  التدريس 
تلك املهن التي يتم يف ضوئها بناء البرامج التعليمية والتدريبية. وكذلك يُعقد يف 
أملانيا مؤمتر على مستوى وزراء التربية يف كل الواليات األملانية يتم فيه مناقشة 
قوانني  إصدار  أجل  من  احملددة  البرامج  إقرار  على  والعمل  والتصنيفات  األطر 
من  جلنة  بواسطة  املكتسبة  املهارة  وتقاس  بتطبيقها.  األخرى  للواليات  ملزمة 
يف  اختباراته  الطالب  يجري  االختبارات.  ألداء  التعليمية  واملؤسسات  الشركات 
تخرجه بعد  بها  للعمل  سيلتحق  التي  اجلهة  إشراف  حتت  الفعلي  العمل   موقع 

 )صالح، 2018: 47(.
إدارة التعليم الفني يف أملانيا:  -

هي إدارة تشاركية مقسمة بني املستوى االحتادي ومستوى الواليات وهيكل الشركاء 
االجتماعيني وأرباب العمل والنقابات العمالية بالتوازي والتكامل بعيداً عن املركزية.
يشرف عليها مختصفي العملية التعليمية يقوم بالزيارة امليدانية أثناء تأديتهم للتطبيق 
العملي وفق الشروط األكادميية احملددة، يف حني يوجد مشرف فني متخصص يقوم 
برفع تقارير دورية للمؤسسة التعليمية عن مستوى الطلبة )عبد الرسول، 2015: 35(.
مما سبق يتبني أن التجربتني السابقتني اعتمدتا على ربط التعليم الفني بتنمية 
سوق  يتطلبها  التي  واملهارات  باملعارف  املهني  التعليم  طلبة  وتزويد  اجملتمعات، 

العملمن خالل اآلتي:
وضع التشريعات القانونية املناسبة واملنظمة للربط بني سوق العمل ومؤسسات   -

التعليم الفني.
حتديث البرامج األكادميية بحسب متطلبات التغيير التكنولوجي واحتياجات   -

سوق العمل.
بني  تشاركية  عملية  هي  واملتابعة  واإلشراف  والتدريب  للبرامج  اإلعداد   -
التعليم الفني وشركات ومؤسسات القطاع اخلاص؛ لذا تتم تنمية  مؤسسات 
قدرات املتدربني حسب احتياجات تلك املؤسسات وأهدافها،التي تدعمهم أثناء 
التدريب وعند التخرج، ويتم توظيفهم، ومن ثم يتم حتفيز أبناء اجملتمع على 

االلتحاق مبؤسسات التعليم املهني.
اخلاص  القطاع  يولي  حيث  الفني  بالتعليم  للملتحقني  التدريب  مواقع  تنوع   -
اهتماًما واسًعا بتوفير البيئة الفنية احلديثة من املعدات والتجهيزات التدريب 

بحيث يتم إكسابهم املهارات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
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يف  الفني  التعليم  نظام  من  كٍل  بني  التحليلية  املقارنة  الثاني:  احملور 
الصني  وجمهورية  االحتادية  أملانيا  وجمهورية  اليمنية  اجلمهورية 

الشعبية:

وفقاً ملا مت تناوله سابًقا عن واقع التعليم الفني يف اليمن، وخبرة كٍل من أملانيا 
دراسة  ووفًقا حملاور  العمل،  تلبية سوق  الفني يف  التعليم  دور  تطوير  والصني يف 
صالح  ودراسة   ،2015 عبدالرسول  ودراسة   ،2019 ودراسةالسيد  شرارة2020، 

2017، مت حتديد محاور املقارنة كاآلتي: 
مجال النشأة التاريخية:  .1

زمن  من  الفني  التعليم  نشأة  يف  البحث  عينة  مع  اليمن  تتشابه  الشبه:  أوجه 
بعيد نسبًيا؛ فقد ظهر التعليم الفني يف اليمن والصني وأملانيا منذ أكثر من مائة 
عام، ومارست تلك الدول العديد من املهن واحلرف والصناعات املتنوعة خلدمة 
املتعددة  والفنية  الصناعية  واملدارس  املعاهد  من  العديد  وأُسسْت  مجتمعاتها، 

األنشطة.
أوجه االختالف: تختلف اليمن عن أملانيا والصني من حيث ربط التعليم الفني 
باحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل؛ إذ كانت النظرة يف اليمن إلى مخرجات 
هذا النوع من التعليم دون املستوى االجتماعي، يف حني عملت الصني وأملانيا على 
تنمية مجتمعاتها من خالل إصالح واقع التعليم الفني والعمل على الركيزة األساسية 

لعملية التنمية وبناء اقتصادها يف مختلف اجملاالت.
مجال التشريعات القانونية:  .2

إلى حد ما يف علمية إصدار  أملانيا والصني  اليمن مع  تتشابه  أوجه التشابه: 
التشريعات القانونية املنظمة إلدارة التعليم الفني وحتقيق أهدافه.

بعض  ضعف  حيث  من  والصني  أملانيا  عن  اليمن  تختلف  االختالف:  أوجه 
التشريعات القانونية وجمودها؛ فاجمللس االستشاري اليمني الذي يعد جهة عليا يف 
إدارة التعليم الفني ال ميارس دوره يف كليات اجملتمع كما يجب، كما أن نظام القبول 
للطلبة يف التعليم الفني ال يتميز باملرونة لتسهيل التحاق من لم يستطيعوا إكمال 
دراستهم يف سن متقدمة، والتزال التشريعات اخلاصة بربط التعليم الفني بسوق 
العمل تعاني من ضعف يف التطبيق العملي ومنها أهداف صندوق تنمية املهارات 
الذي لم يساهم بصورة فعالة يف التواصل احلقيقي والفعال مع الشركات واملؤسسات 

االقتصادية اخملتلفة لتحقيق دوره التعليم الفني يف تنمية اجملتمع وتطوره.
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مجال اإلدارة:    .3
 أوجه االختالف: يبرز االختالف يف اليمن يف اجلانب اإلداري من خالل مركزية 
مع  فإنها مشتركة  اإلشراف  أما عملية  الفني،  التعليم  وزارة  بها  تقوم  اإلدارةالتي 
الثقافة. ووزارة  املدنية  اخلدمة  ووزارة  الصحة  وزارة  مثل  أخرى  حكومية  وزرات 
يف حني منظومة اإلدارة يف أملانيا هي إدارة تشاركية بني مؤسسات التعليم الفني 
الصني  يف  وأما  اخملتلفة،  االقتصادية  واملؤسسات  العمل  أرباب  وبني  احلكومية 
فهناك نوع من الالمركزية يف إدارة التعليم الفني بني مختلف املستويات، كما أن 
خبرة الصني وأملانيا تركز على اإلرشاد األكادميي للطلبة أثناء اختيارهم لتخصص 
اليمن  إليه  تفتقر  ما  التخرج، وهذا  بعد  العمل  احتياجات سوق  ليجاري  الدراسة 
التي تترك للطلبة حرية االلتحاق بأي تخصص مما جعل الكثيرين عرضة للبطالة. 

مجال البرامج والتدريب:  .4
تنوع  يف  والصني  أملانيا  دولتي  مع  اليمن  تتشابه  البرامج:  يف  التشابه  أوجه 
املستويات  مختلف  يف  رس  تُدَّ التي  املتنوعة  والتخصصات  األكادميية  البرامج 
التعليمية والتدريبية للتعليم الفني، كما أن تصميم البرامج يف اليمن اعتمدت على 
الكفاءة لكنَّ التطبيق والتدريب لم يكونا باملستوى املطلوب للبيئة التدريبية واملعدات 

واألجهزة.
أوجه االختالف يف البرامج: تختلف اليمن عن دولتي الصني وأملانيا يف جمود 
البرامج احلالية وضعف حتديثها بصورة تواكب احتياجات اجملتمع وتنميته، فيما 
تسعى أملانيا والصني إلى مواكبة احتياجات سوق العمل والتنمية من خالل حتديث 
سوق  احتياجات  تغطية  أجل  من  مستمرة  بصورة  والتدريبية  األكادميية  البرامج 
العمل ومواكبة للتغيرات العاملية يف االقتصاد، يف حني أن برامج مؤسسات التعليم 
يُوجد حتديث  ال  لذا  العمل؛  لتطلعات سوق  مواكبتها  من ضعف  تعاني  اليمن  يف 

للبرامج والتخصصات املتاحة يف جميع املستويات التعليمية للتعليم الفني.
أوجه االختالف يف التدريب: تتم عملية التدريب يف اليمن يف املراكز والورش 
الداخلية ملعاهد التعليم الفني وكلياته التي تتصف بتجهيزاتها ومعداتها القدمية، 
باإلضافة إلى ضعف قدرات املدربني الذين ال يجدون فرًصا لتجديد قدراتهم الفنية 
العمل  أرباب  دور  الفني مع ضعف  التعليم  وزارة  إشراف  ذلك حتت  يتم  واملهنية، 
واملؤسسات االقتصادية يف عملية التدريب؛ فال يوجد تنسيق واضح ومستمر مع 
تلك املؤسسات االقتصادية التي حتتاج إلى موارد بشرية مؤهلة تأهيلًا عالًيا لتؤدي 

دورها يف عملية التنمية.
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فيما تعتمد أملانيا والصني على الشراكة الفعلية مع املؤسسات والشركات وأرباب 
العمل من مختلف االجتاهات االقتصادية للقيام بدورها يف عملية التدريب واإلشراف 
على الطلبة طوال فترة الدارسة بحيث يكتسب الطلبة خبرة أكثر واقعية ويف ظل 
املهارات  من  احلالي  العصر  الحتياجات  ومواكبة  وتكنولوجًيا  تقنًيا  متجددة  بيئة 
املتنوعةواملدربني املؤهلني يف التخصصات كافة. كذلك مت توفير العديد من روابط 
أرباب  التزام  إن  وأستراليا،ثم  الصني  بني  كما حدث  اخلارجي  للتدريب  الشراكة 
مباشرة  غير  بصورة  قدراتهم  تنمية  يساهم يف  ماديللمتدربني  مقابل  بدفع  العمل 
ويتيح فرًصا لضمان التحاق تلك اخملرجات بالعمل يف تلك املؤسسات نفسها التي 
تسعىإلى ذلك، وأيًضا يتم منح املتدربني عوائد ماليةحتفيًزا لهم وألسرهم، ويتم 

العمل على توفير وظائف تناسبهم بعد التخرج.
مجال الربط مع سوق العمل:  .5

ضعف  خالل  من  والصني  أملانيا  دولتي  عن  اليمن  تختلف  االختالف:  أوجه   
الفني،  التعليم  تطوير  يف  واخلاص  احلكومي  القطاعني  يف  العمل  سوق  مشاركة 
فال يوجد ربط بني اخملرجات وبني احتياجات سوق العمل، أماأملانيا والصني فقد 
االقتصادية  بالتنمية  وربطه  الفني  التعليم  بإصالح  األولى  البدايات  منذ  اهتمتا 
املهارات  نوعية  التعرف على  العمل من خالل  احتياجات سوق  تلبية  والعمل على 
يشارك أرباب العمل والشركات  التي تتطلبهاالعمليات االقتصادية اخملتلفة، ومن ثمَّ
التدريب  الدراسيةويف  املناهج  اختيار  فعالةيف  االقتصاديةمشاركة  واملؤسسات 
العملي واإلشرافعلى عمليات التدريب، مما ساهم يف الربط بني مخرجات التعليم 

الفني وبني ما يحتاجه سوق العمل.
من خالل ماسبق يتضح أن التعليم الفني والتدريب املهني يف الصني وأملانيا قد 
التنمية  بغرض حتقيق  املدى  بعيدة  واستراتيجيات  تشريعية  توجهات  على  اعتمد 
والنهضة االقتصادية لتلك البلدان التي تعد من أقوى الدول اقتصادًيا على مستوى 
قارة آسيا واالحتاد األوروبي؛ إذ مت توحيد جهود احلكومات واجلهات االقتصادية 
املستفيدة يف القطاع اخلاص من مخرجات التعليم الفني وحتديد نوعية املهارات 
الفنية للقوى العاملة لتلبي احتياجات سوق العمل وتساهم يف النهضة االقتصادية،ومت 
والتقنية  الصناعية  اجملاالت  مختلف  يف  عالًيا  تأهيلًا  مؤهلة  بشرية  كوادر  توفير 
واملهنية املتنوعة، من خالل توفير املناخ تعليمي وتدريبي مناسبني لتنمية قدراتهم 
ومهاراتهم العملية بطريقة أكثر دقة، وبالشراكة مع مؤسسات القطاع اخلاص التي 
الناجحة  األدوار  من  وغيرها  التوظيف  فرص  وتوفير  التدريب  عملية  يف  تساهم 

والداعمة ملؤسسات التعليم الفني.
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 فيما جند أن قطاع التعليم الفني يف اليمن يحاول حتقيق أهدافه يف ظل ضعف 
مستوى التخطيط االستراتيجي لنوعية اخملرجات ودورها يف بناء االقتصاد اليمني، 
وِقَدمها،  التدريبية  واملعدات  التجهيزات  قلة  بسبب  التدريب  مستوى  تدني  وظل 
وضعف قدرات املوارد البشرية القائمة على التدريب -سواء من األكادمييني أو من 
قطاع  إن  العمل؛ حيث  باحتياجات سوق  التخصصات  ارتباط  اإلداريني- وضعف 
التعليم الفني والتدريب املهني يواجه قطيعة شبة تامة مع القطاعات االقتصادية، 
اخلاص أو احلكومي؛ فلم يتم تفعيل التوجهات التشريعية لتوثيق الروابط مع تلك 
يف  اجلهتني  بني  املشتركة  االتصال  قنوات  وجود  انعدام  إلى  باإلضافة  اجلهات، 

مجالي التدريب واإلشراف.
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الفصل اخلامس

 التصور املقترح لتطوير التعليم الفني يف اليمن

يتناول الفصل احلالي إجراءات البحث، والنتائج التي مت التوصل إليها، والتصور 
املقترح على النحو اآلتي:

أواًل: إجراءات البحث:
منهج البحث:  -

اعتمد البحث احلالي على املنهج الوصفي نظراً لطبيعة البحث ومشكلته بغرض 
دراسة مؤشرات واقع التعليم الفني واملهني يف اليمن وحتليل هذه املشكلة،وتشخيص 
واقع التعليم الفني لتحديد أهم املعوقات التي تعرقل تطويره، باإلضافة إلى منهج 
املقارنة لرصد واقع وحتليل جتربتي جمهورية الصني وأملانيا االحتادية يف التعليم 
التشريعي،  واملهني من حيث: اجلانب  الفني  التعليم  واملهني يف ضوء نظام  الفني 
واجلانب اإلداري،واملناهج والتدريب، وسوق العمل، واالستفادة من هذه التجارب يف 

تقدمي تصور لتطوير التعليم الفني واملهني يف اليمن.

ثانيًا: نتــــــائج البحث:
يهدف التعليم الفني والتدريب املهني إلى تنمية قدرات الطلبة ومهاراتهملكي   -1

ميارسوا دورهم يف بناء مجتمعاتهم وحتقيق التنمية التي تطمح إليها.
يتصف واقع التعليم الفني يف اليمن بالعديد من املؤشرات أهمها:  -2

ال يوجد روابط بني مخرجات التعليم الفني وبني طموحات واحتياجات   -
االقتصادية  واملؤسسات  الشركات  من  اخلاص  والقطاع  العمل  سوق 
اخملتلفة سيما أن البرامج والتخصصات احلالية لم تعد تواكب التغيرات 

التكنولوجية املعاصرة.
تعدد اجلهات اإلشرافية على مؤسسات التعليم الفني.  -

الفني  التعليم  قطاع  تنمية  عملية  يف  احلالية  القوانني  دور  ضعف   -
والتدريب املهني يف املعاهد والكليات.



115

تطوير التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن يف ضوء التجارب العاملية

بالصورة  مخرجاته  اليمن  يف  املتاح  والتدريب  الفني  التعليم  يؤهل  ال   -
املطلوبة لاللتحاق بسوق العمل وحتقيق دورها يف عملية التنمية نظراً 

لضعف مهاراتها وعدم مالءمتها الحتياجات سوق العمل.
يعاني قطاع التعليم والتدريب املهني من ضعف البنية التحتية، وهذا ال   -

يرقى بدوره باالستثمار املطلوب للمجتمع اليمني مستقباًل.
الفني  التعليم  خملرجات  والتطبيقي  العملي  التدريب  مستوى  ضعف   -

والتدريب املهني.
قلة عدد أعضاء هيئة التدريس املؤهلني تأهياًل عالًيا واملتخصصني يف   -
الكثير منهم مما  برامج حديثة، باإلضافة إلى ضعف مستوى تدريب 

انعكس سلباً على مخرجاتهم من الطلبة.
انعدام اإلرشاد األكادميي للطلبة أثناء عملية القبول.  -

قلة اخملصصات املالية التي ال تتناسب مع احتياجات التعليم الفني واملهني.   -
منها  الصعوبات،  من  العديد  اليمن  يف  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  يواجه   -3

صعوبات قانونية، وإدارية، وأكادميية، ومالية.
تعكس جتربتا دولة الصني الشعبية وأملانيا االحتادية توجهات قانونية وإدارية   -4
من  بلديهما،  يف  والتدريب  الفني  التعليم  لتطوير  ومترابطة  متعددة  وأكادميية 
ومؤسسات  شركات  من  االقتصادية  اجملتمع  مؤسسات  بدور  االهتمام  خالل 
وأرباب عمل يف إدارة ومتابعة وتقييم مخرجات التعليم الفني والتدريب املهني، 
املهني  والتدريب  الفني  التعليم  خملرجات  وناجح  فعال  دور  لتحقيق  ذلك  وكل 
يف عملية التنمية ومواكبة احتياجات سوق العمل يف ظل التغيرات االقتصادية 

والتكنولوجية التي تعصف بالعالم.
التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن يف ضوء  تقدمي تصور مقترح لتطوير   -5

التجارب العاملية.
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ثالثًا: التصور املقترح
إلى  حاجته  اليمن  يف  املهني  والتدريب  الفني  للتعليم  الواقع  نتائج  أوضحت 
التطوير واإلفادة من جتربتي الصني وأملانيا يف تطويرهما ليحقق دوره بفعالية يف 
عملية التنمية التي يتطلع إليها اليمن مستقباًل، لذا يتضمن اجلزء اآلتي من البحث 
عرضاً للتصور املقترح لتطوير التعليم الفني والتدريب املهني وفقاً لتحليل جتربتي 

الصني وأملانيا وذلك على النحو اآلتي:
منطلقات التصور:  -1

والتقنية  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  وحتقيق  اليمن  بناء  إلى  احلاجة   -
والتكنولوجية يف جميع أرجاء احملافظات اليمنية.

حاجة التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن إلى مواكبة االجتاهات العاملية   -
واالستفادة منها وذلك ليحققا دورهما بفعالية.

أهداف التصور املقترح:  -2
الرفع من مستوى مخرجات التعليم الفني بصورة تتناسب مع احتياجات سوق   -

العمل.
إعداد اخملرجات وتأهيلها مبهارات وقدرات عالية تسهم يف إمكانية التحاقهم   -

بإحدى املهن املطلوبة يف سوق العمل.
الفني  التعليم  ووزارة  االقتصادية اخملتلفة  املؤسسات  مع  فعلية  حتقيق شراكة   -
الفني يف حتديد  للتعليم  مشتركة  سياسيات  رسم  من خالل  املهني  والتدريب 
املعدات  وتوفير  والتوظيف،  للتدريب  وإتاحة فرص  للخريجني،  املهارات  نوعية 

والتجهيزات املناسبة للتدريب.
حتويل معاهد التعليم الفني والتدريب املهني وكلياته إلى نظام التعليم املزدوج   -

بحيث يقضي الطالب جزًءا كبيًرا من وقته يف التدريب العملي.
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58 
 

  المهن  ىحدإحاقهم بإمكانية التبمهارات وقدرات عالية تسهم في  هاوتأهيلمخرجات الإعداد

 سوق العمل.في المطلوبة 

 فعلية مع المؤسسات االقتصادية المختلفة ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني من  ةتحقيق شراك

ات للخريجين، وإتاحة فرص نوعية المهار تحديد فني في خالل رسم سياسيات مشتركة للتعليم ال

 وتوفير المعدات والتجهيزات المناسبة للتدريب. ،والتوظيف للتدريب

  إل  نظام التعليم المزدوج بحيث يقضي  هوكلياتتحويل معاهد التعليم الفني والتدريب المهني

  من وقته في التدريب العملي. اكبير   االطالب جزء  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( التصور المقترح لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني2الشكل )
 إعداد: الباحثة*                          
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 مقترح لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في اليمنتصور 

 عمليات مخرجات تغذية راجعة مدخالت

الشكل )1( التصور املقترح لتطوير التعليم الفني والتدريب املهني
*إعداد: الباحثة

متطلبات التصور املقترح:  -3
البعد التشريعي:   •

فرص  إلتاحة  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  يف  الطلبة  قبول  قوانني  حتديث   -
التحاق أكثر.

للممارسة  الصالحيات  ومنحه  االستشاري  باجمللس  اخلاصة  القوانني  تفعيل   -
مهامه جلميع معاهد التعليم الفنيوكلياته.

للطلبة،  بالنسبة  التدريب  عملية  دور  توضح  التي  التشريعية  القوانني  إصدار   -
وأرباب العمل، ودور وزارة التعليم الفني والتدريب املهني.

تصميم األطر الوطنية واعتمادهاللمؤهالت التي تؤكد وجود اخلبرات املكتسبة   -
خالل العمل، وتشجع القطاع اخلاص على التعاون مع مؤسسات التعليم الفني 

والتدريب املهني.
إصدار التشريعات القانونية املنظمة للتعليم الفني والتدريب املهني لدعم مشاركة   -

مؤسسات القطاع اخلاص وحتفيزهم على دعم التعليم الفني.
الفني  التعليم  مهمة  أداء  على  اخلاص  القطاع  تشجع  تشريعات  استحداث   -

والتدريب املهني من خالل حوافز مباشرة وغير مباشرة.
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يجب  التي  واملسؤوليات  لألدوار  املوضحة  التشريعات  توحيد  على  العمل   - 
أن تقوم بها املؤسسات املشاركة لتدريب مخرجات التعليم الفني مع وزارة التعليم 

الفني والتدريب املهني.
البعد اإلداري:  •

مجال التخطيط االستراتيجي:  -
العمل على توثيق دور التعليم الفني يف حتقيق التنمية من خالل وضع اخلطط   -

االستراتيجية املرتبطة بالتنمية داخل البلد وبجميع القطاعات.
تنفيذها  يتم  ومعاهده  الفني  التعليم  كليات  جلميع  شاملة  استراتيجية  وضع   -

بوجود التزامات وتوجهات جادة من قيادات وزارة التعليم الفني اإلدارية.
العمل على التخطيط إلنشاء معاهد التعليم الفني يف جميع محافظات اجلمهورية   -
اللتحاق  فرص  إتاحة  يتم  وبذلك  واملستقبلية،  احلالية  متطلباتها  تلبي  بحيث 

الذكور واإلناث دون متييز.
العمل على تطبيق الالمركزية يف التخطيط التطبيق من أجل تسهيل الشراكة   -
مع القطاع اخلاص مبا يؤمن تشجيع مشاركة القطاع للتعاون مع معاهد ومراكز 
مختلف  يف  العمل  سوق  احتياجات  ولتلبية  املهني،  والتدريب  الفني  التعليم 

محافظات اجلمهورية اليمنية.
توظيف  فرص  توفير  يف  اخلاص  القطاع  مؤسسات  دور  تفعيل  على  العمل   -

للخريجني.
العمل على توحيد اجلهات اإلشرافية واإلدارية للتعليم الفني يف جهة واحدة،   -

واحلرص على الرقابة واملتابعة املستمرة.
•  مجال الطلبة: 

العمل على إرشاد الطلبة أكادميًيا أثناء عمليات التنسيق لاللتحاق بالتخصصات   -
توفير  العملمن خالل  وبسوق  بهم  البيئة احمليطة  احتياجات  مع  تتناسب  التي 

األدلة اإلرشادية املساعدة على ذلك. 
زيادة ساعات التدريب العملي للطلبة داخل ورش التدريب الداخلية واخلارجية.  -

•  مجال البرامج والتدريب:
حتديث البرامج واملقررات احلالية مبا يتناسب مع متطلبات سوق العمل.  -

توفير روابط شراكة فعلية مع مؤسسات القطاع اخلاص اخملتلفة للمشاركة يف حتديد   -
نوعية البرامج األكادميية، واملشاركة يف عمليات التدريب الالزمة لتأهيل اخملرجات 



119

تطوير التعليم الفني والتدريب املهني يف اليمن يف ضوء التجارب العاملية

الكوادر املتخصصة حسب احتياجات تلك القطاعات االقتصادية اخملتلفة.
العمل على التنسيق لتوفير فرص تنمية مهنية ألعضاء املعاهد والكليات سواء   -

لألكادمييني أو لإلداريني مع القطاعات احلكومية واخلاصة.
العمل على صيانة املعدات والتجهيزات احلالية واملتوفرة يف الورش التدريبية   -

واملعامل.
-  القيام باستحداث وإنشاء معامل وورش مجهزة مبعدات وأدوات حديثة تواكب 

العمليات التدريبة للمقررات التي سيتم حتديثها. 
العمل على إدخال عنصر التكنولوجيا يف جميع العمليات اإلدارية وتفعيل نظم   -

املعلومات يف جميع املعاهد والكليات.
إنشاء هيئة لضمان جودة معاهد التعليم الفني والتدريب املهني وكلياتهما تعمل   -

على:
وضع معايير خاصة بالتعليم املهني والفني.  -

اعتماد البرامج األكادميية اخلاصة بالتعليم الفني واملهني.  -
•  البعد املالي:

زيادة مخصصات التعليم الفني والتدريب املهني من امليزانية العامة للدولة.  -
إنشاء صناديق متويل يف اجملموعات االقتصادية، والعمل على تخصيص   -

ميزانية لتمويل مشاريع ملعاهد فنية.
آليات تطبيق التصور املقترح:  -4

واملؤسسات االقتصادية  والشركات  تشكيل جلان مشتركة من رجال األعمال   -
ووزارة التعليم الفني والتدريب املهني لتأطير نوعية املهارات والقدرات املطلوبة 
الدراسة  املناهج  نوعية  يتم حتديد  عليها  وبناء  الفني،  التعليم  مخرجات  يف 

واملقررات الدراسية.
تأسيس جلان استشارية وفنية وهيئات للبرامج التدريبية لبناء روابط الشراكة   -

مع القطاع اخلاص.
مؤسسات  بني  مشتركة  مسارات  إيجاد  خالل  من  بالتوظيف  التدريب  ربط   -

القطاع اخلاص ووزارة التعليم الفني والتدريب املهني ومؤسساته املتنوعة.
تخصيص موازنات مالية لدعم وبناء القدرات الفنية جلميع الشركاء القائمني   -

على التعليم الفني.
العمل على تفعيل النظام املزدوج يف مؤسسات التعليم الفني من خالل:  -
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تطوير البرامج التدريبية الداخلية والتدريب أثناء العمل، واحلرص على تعلم   -
اللغات األجنبية التي تعزز أكثر من إمكانية تشغيل القوى العمالة.
إنشاء نظام معلومات متكامل ومراقبة للنظام املزدوج أثناء العمل.  -

واملؤسسات  املتعلمني  لصالح  املهارات  أساس  على  للتلمذة  برنامج  اعتماد   -
التعليمية.

توفير مواد دراسية للبرامج التنفيذية وتخصيص املناهج الدراسية التي تتناسب   -
مع كل وحدة.

تقدمي أساليب جديدة للتعلم النشط والتقييم القائم على تكنولوجيا املعلومات   -
واالتصاالت يف مناهج التعليم والتدريب الفني واملهني.

ضمانات جناح التصور املقترح:
الفني بحيث  التعليم  وزارة  الرشيد يف  تطبيق ممارسات احلكم  العمل على   -
يتم تطبيق القوانني بعدالة مع احلرص على الشفافية يف جميع املمارسات العملية، 
وتوفير املعلومات للجميع القائمني على الوزارة التعليم الفني واجلهات املستفيدة من 

أرباب العمل والشركات واملؤسسات االقتصادية.
- توفير ميزانية مالية مناسبة لإلصالحات األكادميية واملادية.

معوقات تطبيق التصور املقترح:
-  تدني مشاركة القطاع اخلاص ومؤسساته االقتصادية.

-  ضعف تفعيل التشريعات القانونية اخلاصة بدور اجملالس االستشارية.
-  ضعف أنظمة الرقابة واملتابعة لدور املعاهد والكليات املهنية

-  املركزية والبيروقراطية داخل املؤسسات واملعاهد الفنية واملهنية.
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اخلامتـــــة :

      التعليم الفني والتدريب املهني أكثر أنواع التعليم الذي تعتمد عليه الدول 
الدول  من  الكثير  أن  ذلك  على  والدليل  مجتمعاتها،  التنمية يف  لتحقيق  املتقدمة 
وجعلته ضمن  كبيرة  أهمية  الفني  التعليم  أولت  التي  تلك  هي  اقتصادياً  املتقدمة 
وبني  احتياجاتها  بني  وربطت  لها،  االستراتيجي  التخطيط  عملية  يف  أولوياتها 
ليواكب تطلعاتها ويحقق طموحاتها يف ظل  الفني  التعليم  أن يكون عليه  ما يجب 
التغيرات االقتصادية املستمرة، وهذا يشجع اليمن، الدولة النامية واألكثر احتياًجا 
لتنمية شاملة يف جميع مجاالت احلياة، أن تسلك نفس خطوات تلك الدول للنهوض 

بدور التعليم الفني والتدريب املهني.

  
التوصيات :

إنشاء مرصد وطني من أجل توفير قاعدة بيانات معتمدة للبيانات واملعلومات 
حول احتياجات سوق العمل وبرامج التدريب التي ستقدمها مؤسسات التعليم الفني 
التي  التدريبية واملتطلبات اإلدارية والفنية  املهني، وحتديد االحتياجات  والتدريب 

يبني عليها البرنامج التدريبي بشكل مناسبوفق معايير محددة مسبقاً.
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امللخـــص

يعد الفضاء املعماري يف العمارة احلضرمية عنصًرا حاز على اهتمام املعماري 
وفق  وتطورت  ارتقت  حلول  إلى  وتوصل  متعددة  بأساليب  وعاجله  احلضرمي 
احلضرمي  املعماري  واكتسب  احلضرمي.  للمعماري  والثقايف  املعريف  التراكم  نهج 
القدرة الفائقة التي أهلته للتعامل مع املتغيرات الزمانية واملكانية يف مسلك تشكيل 
الفضاءات الوظيفية األكثر مالءمة للبيئة املناخية. وملعرفة خبرته استطاع أن ينتج 
النفسي  االرتياح  الى  إضافة  والضوئي  احلراري  االرتياح  مع  تنسجم  بيئية  عمارة 
من الناحية اجلمالية. ولم يقصر اهتمامه على الفراغ الداخلي فحسب بل شمل 
التكامل  يعطي  مبا  ومساحات  شوارع  من  اخلارجية  والفراغات  املسطحات  أيضاً 
ويحقق التوازن بني الظروف املناخية واالرتياح النسبي لعمارته التي أكسبتها قيمتها 
املعمارية تفرداً ومتيزا. تهدف الورقة البحثية إلى التعريف بأبرز الطرق املتبعة يف 
املناخية  للظروف  مالءمتها  ومدى  وإنشائها،  الطينية  للعمارة  الفضاءات  تصميم 
احمليطة بها. وسيتم ذلك من خالل حتليل الطرق التقنية والبيئية والثقافية املشكلة 
لها. وتخلص الورقة البحثية إلى أن مادة الطني تتفوق كثيراً على مواد البناء األخرى 
يف حسابات العزل احلراري والتأخير والتوهني مما يترتب عليه اقتصاد كبير يف 
استهالك الطاقة املطلوبة للتدفئة والتبريد يف الوقت احلاضر. باإلضافة إلى ذلك، 
تلقي الورقة الضوء على أهم محاور تطوير هذه املادة حتى ميكن االستفادة منها 

بشكل كبير يف عمارة احلاضر واملستقبل بشكل مستدام.

الكلمات املفتاحية: مالءمة، الفضاءات املعمارية، التكوين، املناخ البيئي، العمارة 
الطينية.
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1 - املقدمة :

تعامل مهندسو العمارة املعاصرة بصيغ متباينة ومتناقضة مع مفاهيم العمارة 
الطينية؛ فمنهم من ينظر إليها على أنها شيء من تراث املاضي، ومنهم من يرى 
أنها مثل عمارة األكواخ يف األرياف التي ال تتماشى مع متطلبات احلياة احلديثة؛ 
ألن الطني دون املستوى املطلوب من املتانة واالستدامة. إمنا هناك من تعامل معها 

مبوضوعية وعلمية وأجنز منها مشاريع ريادية حديثة. 
يزخر وادي حضرموت بشواخص عظيمة طاولت الزمن، منها مدينة شبام ذات 
العمارات السكنية املتعددة الطوابق، ومئذنة جامع احملضار )شكل1( البالغ ارتفاعه 
حوالي 40 متًرا، يصعب تقليدها بهذه النحافة حتى بالكونكريت املسلح، ويستمر 

البناء بالطني بوتائر متصاعدة يف شتى أنواع املباني.
يتعامل البيت التراثي الطيني يف وادي حضرموت مع البيئة الصحراوية احلارة 
اجلافة من خالل التصاقه بالنسيج احلضري ذي الكتلة املتحدة املنغلقة إلى الداخل، 
إضافة إلى الكفاءة احلرارية الذاتية لتشكل البيت خاصة للفضاءات بني كتل النسيج 
احلضري على أنها العنصر البيئي األكثر أهمية، ووضعت نسب هندسية للفضاءات 
بني الكتل )Shaaban, 2000(. والعمارة احلضرمية واحدة من أهم ما أنتجته اليمن 
من فنون العمارة التي تنتج تقنيات رئيسة مبنية وفق أمناط التباين البيئي -متغير 

.)Al-Muqatri 2000( املكان- املتعددة

2 - مشكلة الورقة البحثية

العمارة  لفضاءات  املناخي  البيئي  األداء  على  التعرف  البحثية  الورقة  حتاول 
اجلوي  اإلرصاد  لدى  املتوفرة  املعلومات  على  بناًء  حضرموت  وادي  يف  الطينية 
ومعلومات من الطاقة الشمسية باحلسابات النظرية. وعلى ضوء ذلك مت حتديد 

مالمح البيئة املناخية وقياسها، واستنتاج املواصفات احلرارية للمباني الطينية.

أ- أهداف الورقة البحثية 
تهدف الورقة إلى استعراض سلسلة من التقنيات يف بناء اجلدران املبنية باللَّْبِ 
من طرق  مجموعة  الورقة  تستعرض  كذلك  )مداميك(.  املكبوس  واللَّْبِ  التقليدي 

التسقيف باألقبية.



128

مالءمة تشكيل الفضاءات املعمارية للعمارة الطينية
مع البيئة املناخية يف وادي حضرموت-اليمن

ب- منهجية الورقة البحثية:
 منهجية هذه الورقة البحثية مشتقة من هدفها وهو البحث عن طرق االستفادة 
من تقنية البناء التقليدية لبناء فضاءات معمارية مناسبة. واعتمدت طرق الدراسة 
األبواب  وأنواع  واالرتفاعات  السكنية  األبنية  العمراني خملطط  املسح  على حتليل 
الطينية  املباني  وبناء  التقليدية  التقنيات  من  املقاطع  وعينات  واألعمدة  والنوافذ 
على  قادرة  لتكون  الطينية  املواد  وخصائص  للبيئة،  مقاومتها  ومدى  واملساكن، 
اخملتبرة  الطني  مكعبات  نتائج  على  القياس  هذا  ويعتمد  والتطور.  االستدامة 

املمزوجة بالقش.

ج. التكوين احلجمي للفراغات واملباني:
إن أسلوب تنسيق الفراغ اخلارجي وحجمه يكون متناسًقا مع كامل شكل املبنى 
وادي حضرموت  ملدن  العمراني  النسيج  واضح يف  بشكل  هذا  ونالحظ  وحجمه، 
وأن  املناخية،  املشاكل  حل  يف  فعالًا  دوًرا  املعماري  الفضاء  يلعب  حيث  القدمية؛ 
جتميع املباني وفق نظام عمراني متالحم ومتالصق يف معظم مدن الوادي نتج عنه 
قلة تعرض اجلدران اخلارجية ألشعة الشمس وسمح بتظليل املباني بعضها بعضا، 

.)Mubarak, 2000( إضافة إلى تظليل املساحات واملمرات الداخلية
الوظيفة قبل أن  املعماري -قبل كل شيء- هو وظيفة، وحتدد هذه  العمل  إن 
يُوجد، وأي فراغ معماري  يحدده اإلنسان يجب أن يؤمن نوعاً من االحتياجات. أما 
التصميم فهو القدرة على وضع العناصر املطلوبة ضمن عالقات محددة وواضحة؛ 
للتعامل  رائًعا  مثاالً  الطينية  العمارة  يجعل  أن  احلضرمي  البّناء  استطاع  ولذلك 
اإلنساني يف التفاعل اإليجابي مع البيئة بكل إبداع وكفاءة، فاندمجت مع تضاريسها 

املتنوعة وموادها يف السهل واجلبل ونهضت من طينها وحجارتها وقصبها.
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شكل )1(: منارة 
احملضار يف مدينة 

ترمي

شكل )2(: طراز من 
النوافذ )املشربية(

شكل )3(: واجهة 
ملنظور املسكن الطيني 

التقليدي

شكل)4(: مسقط 
وواجهة للمسكن 

التقليدي يف مدينة شبام

د. تصميم البيت الطيني:
يعرض تصميم البيت الطيني الشبامي منوذًجا متفرًدا من حيث الشكل والوظيفة 
)شكل 4(، ويتضمن منط التكوين كتلًا مربعة ومستطيلة أو كتلًا مركبة تنفتح نحو 
الشبامية  املباني  الرئيسة.  الواجهات  يف  مستمر  ورأسي  أفقي  إيقاع  مع  اخلارج 
االرتياح  خلق  خالل  من  واملناخي  البيئي  التحكم  على  القدرة  يف  بتجاربها  غنية 
على  قدرة  ذات  بناء  مواد  واختيار  والوظائف  للمبنى  التوجيه  حيث  من  احلراري 
العزل والتمكني، مع زيادة الضوء، وتفعيل حركة الهواء بفتحات عالية وسفلية عالية 
وضيقة )مناور(. وكلما اجتهنا إلى األدوار العليا تكون مغلقة وتتوجه رأسًيا لألعلى 

لتأخذ بعني االعتبار توسع األسرة الكبيرة.
خدمية  بوظائف  تشترك  حارات  املباني  بقية  مع  الشبامية  املباني  وتشكل 
)مسجد، ساحة(. وهي متجانسة ومتناغمة يف االرتفاعات والكتل. باإلضافة إلى 

.)Damluji, 1992( ذلك، فإنها تتميز باجلسور التي تصل الكتل بعضها ببعض
عام  بشكل  فتحات،  على  حتتوي  التي   ،)3 )الشكل  الرئيسية  الواجهات  تُطل 
على الشوارع أو األحياء. كما أنها حتتوي على مشربيات مزخرفة )نوافذ صغيرة 
ذات زخارف خاصة ومنقطة تستخدم لتبريد مياه الشرب بشكل طبيعي من خالل 

النسيم العاصف( )الشكل 2(.
تُطلى املباني بالنورة من األعلى إلى األسفل، وتطلى الطوابق العلوية بالنورة من أجل 
حمايتها من املطر. أما اجلدران اخلارجية فتكون هرمية ومتدرجة، وتكون الزخارف 

عبارة عن أشكال فنية بسيطة حول النوافذ خاصة على املصاريع اخلشبية
.(Al-Shibany & Al-Madhajy, 2000) 
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هـ. أهم عناصر البيت الطيني:
• النوافذ:	

الوظيفة الرئيسة للنوافذ اخلشبية يف البيت الطيني يف وادي حضرموت هي 
النافذة  موقع  يراعي  ما  وعادة   ،)5( شكل  الداخل  من  والرؤية  واإلضاءة  التهوية 
اخلصوصية االجتماعية يف عدم الرؤية أو التكشف على اجليران. وتتوزع النوافذ 
من  وتتألف  الداخلية،  والساحات  الشارع  على  املطلة  الرئيسة  الواجهات  على 
مشبَّكات ذات نقش هندسي بديع وزخرفة تساعد على التقليل من أشعة الشمس 
وتنظم حركة مرور الهواء داخل املبنى. ويالحظ استخدام الزجاج امللون يف نوافذ 
بيوت سيئون وترمي فيما ينعدم يف مدينة شبام. وتصنع النوافذ من شجرة العلب، 

.)Damluji, 2007(

شكل )5(: طراز من النوافذ 
للمساكن الطينية

شكل)6(: األعمدة الزخرفية 
للمساكن الطيني

شكل )7(: طراز من أبواب املساكن 
الطينية

• األبواب:	
تصنع األبواب من شجرة العلب، وتتميز بشكل عام بفخامتها وسمكها، إلى جانب 

الزخارف الهندسية واخلط العربي البديع شكل)7(.

• الشماسة:	
هي عبارة عن املنور الذي يؤمن التهوية واإلضاءة الداخلية للبيت. ومتتد الشماسة 
)شكل 8( على طول ارتفاع املبنى عمودياً من الطابق األرضي إلى السطح، تتخللها 

 .)Lewcock, 1986( فتحات صغيرة مستطيلة

• الطيارم والريوم )السطوع(:	
هي مساحات على السطح مفتوحة ومخصصة لإلقامة الليلية يف فصل الصيف. 
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التقليدي، ويوجد  العربي  للبيت  حتتوي الشرفات على غرف نوم صغيرة بالنسبة 
على جدران الشرفات فتحات ضيقة ال تسمح للمباني اجملاورة بالرؤية نحو الداخل 

تؤمن خصوصية الساكنني.

• األعمدة:	
يُستخدم العمود اخلشبي داخل البيت الطيني لتدعيم السقف، ويكون مصنوع 
عادة من شجرة العلب، ويعتمد ُسْمكه على نوع الوظيفة التي يقوم بها داخل املبنى 

)شكل 6(.
• طريقة تشييد احلوائط بالطني:	

تعتمد فكرة بناء احلوائط الطينية بشكل عام على اختيار التربة املناسبة. حينما 
مع  املتوافقة  بالطريقة  وتشًكل  املاء  من  الصحيحة  الكمية  مع  التربة  هذه  تخلط 

طريقة التشييد املستخدمة فإنها تعطي كياًنا صلًبا وقوًيا.
اللَّْب” الذي يتم  يتم تكثيف قوة الطوب إما عن طريق التجفيف مثل “الطوب 
جتفيفه مباشرة يف أشعة الشمس قبل استخدامه يف البناء، أو عن طريق جتفيف 
املداميك  طريقة  يف  احلال  هو  كما   )10  ،9 )الشكل  احلائط  على  الطني  خليط 

.)Leslise, 1991( )10،9شكل(

الشكل )8(: فتحات يف اجلدران 
الداخلية )شماسة(

الشكل )9(: أعمال البناء وجص 
األسقف

الشكل )10(: طريقة بناء 
اجلدران احلاملة واألساس
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• ْبِ الطيني:	 البناء باللَّ
يتم حتضير الطوب الطيني يف هذه الطريقة بخلط التربة باملاء إضافة إلى التِّْب 
أو غيره من األلياف النباتية، وتخلط جيداً باألقدام أو باستخدام الثيران واألبقار. 
بدون  إطار  عن  ]عباره  فراًغا  يحوي  خشبٍي  بقالب  الطني  تشكيل  يتم  ذلك،  بعد 
قاعدة[، ويستخدم هذا القالب يف تشكيل الطوب حيث يوضع على األرض وميأل 
مبخلوط الطني ويدمك باأليدي للتأكد من تعبئة الفراغات يف القالب واحلصول 
على كتلة متجانسة. يرفع القالب بعد ذلك مخلفاً كتلة الطني املشًكلة على األرض، 
وتترك بضعة أيام لتجف. تستمر عملية تشكيل الطوب يف صفوف متراصة يفصل 
بينها مسافة بسيطة وتترك لتجف يف الشمس مع تقليب الطوب على جنبه وذلك 
ضمان ملرور تيارات الهواء من حوله ومن ثمَّ جفافه متاًما قبل استخدامه يف البناء 

شكل )11(.

شكل )11(: الطرق التقليدية لتجهيز البناء باللب يف وادي حضرموت

• مميزات مادة الطني بوصفها مادة للبناء:	
تاريخ  عمق  يف  بجذورها  الضاربة  املادة  لهذه  اإليجابيات  من  الكثير  هناك 

االستيطان البشري، منها:
وجود هذه املادة يف معظم مواقع التنفيذ، مما يسهم يف التكلفة البسيطة   -1

للبناء بها؛ فهي املادة اجملانية الوحيدة واملتوفرة.
اآلالت  من  األدنى  احلد  باستخدام  بها  والبناء  التحضير  عملية  سهولة   -2

واألدوات البسيطة. كما أنها ال تتطلب معرفة فنية متخصصة.
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تنوع طرق التشييد بالطني مما يعطي املستثمر صاحب العمل فرصة كبيرة   -3
الختيار األسلوب األمثل للبناء يف املنطقة املطلوبة من خالل دراسة نوعية التربة 

املتوفرة واأليدي العاملة.
الطينية  للمباني  التشييد  عمليات  أثناء  الطاقة،  استهالك  يف  التوفير   -4
باستخدام اآلالت البسيطة يف التشكيل، والتجفيف بأشعة الشمس، أو يف استخدام 

الطني يف األغراض اخملتلفة.
اخلصائص الهندسية األخرى من حيث عزل الصوت ومقاومة احلريق مما   -5
يوفر خصوصية تامة يف داخل الفضاءات، ويعطى مقاومة للعزل احلراري ويسهم 

يف سالمة الساكنني.

اجلدول )1(: نتيجة اختبار مكعبات الطني اخمللوطة مع عينات
من القش وطوب اللب األخرى يف جامعة عدن

وحدة اجلدار
قوة الوحدة

)N/2 مم (

E

)N/2 مم(
املرجع

1,32501طوب طيني
16.217403طوب الطني احملروق

8.5516002الطوب اجملوف
)Thamostone( )4.615.3011)ثامستون

عام )شائع(2522500اخلرسانة
 

وتؤثر عوامل عدة يف قدرة اجلدران املبنية بوحدات من الطوب املرصوفة بـ«املالط« 
على حتمل األثقال. ومن بني أمور أخرى، تشمل هذه القدرة على قوة الوحدة، وقوة 

الهاون، وانحراف األحمال. 
ويشير الرقم ]8[ إلى أن قوة اجلدار، بشكل عام، تتناسب مع اجلذر التربيعي 

لقوة الوحدة واجلذر الرابع لقوة املالط، وميكن كتابة ذلك يف املعادلة اآلتية:
σw = C )Ö σb( )4Ö σm( Ke

حيث: σw؛ طول اجلدار،
  Σb؛ قوة الوحدة،
 Σm؛ قوة الهاون،

 C؛ ثابت،
K؛ عامل االنحراف.
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 ومن أجل تقدير قدرة قوة جدران اللب، تُستخدم املعادلة باالقتران مع نتائج 
اختبار املشروع البحثي الذي أجراه املؤلف لتقييم قدرة القوة للجدران العالية ذات 
احلجم الكامل املكونة من طابق واحد، والتي شيدت مع وحدة من الطوب الطيني 
واحد من وحدات  نوع  استخدام  ]8[. مت  أعاله  املذكورة  املتغيرات  تغطي  املشتعل 
الطوب مبتوسط   مقاومة 16.2 نيوتن/ مم2، باإلضافة إلى أربعة أنواع من قذائف 
الهاون تراوحت قوتها من )ضعيف جًدا( إلى )أقوى( من الوحدات. ويتراوح مدى 

قوة املالط من 0.18 إلى 1.33 من مقاومة الطوب. 
ويستخدم الطني بوصفه مادًة مهمًة يف البناء منذ العصور القدمية، ومت تسجيل 
التاريخ، مت  مر  وعلى  األرض.  70٪ من سطح  من  أكثر  تغطي  الطينية  التربة  أن 

استخدامه مواَد بناٍء مثل الكتل احلجرية لبناء املنازل، واآلثار واملباني.
حالًيا، يعيش حوالي 30٪ من سكان العالم يف منازل مبنية من الطني، ومتثل 
هذه النسبة حوالي 80٪ من املنازل يف املناطق الريفية يف اليمن. ومت تسجيل ٪99 
من املنازل يف وادي حضرموت واملناطق الريفية األخرى بوصفها مبنية من الطني.

املواد  ر  وتوفُّ البناء،  لنظام  تطبيق  أسهل  املنزل  بناء  يف  الطني  استخدام  ويعد 
نظام  يطبقون  فيها  يعيشون  الذين  الناس  جعل  احمليطة  املناطق  يف  بكثرة  اخلام 
البناء بالطني. بعض بناة املنازل التقليدية أكثر إبداًعا من خالل تطبيق هذه املواد 
يف تصاميم مختلفة بأشكال دائرية وعضوية. وعندما حُترق كتل الطني يف جتويف 
850 درجة مئوية فإن هذا يحسن من قوة خواصها  تتجاوز  الفرن لدرجة حرارة 

الفيزيائية والكيميائية بشكل كبير )الشكل 12(.

 

Entrance breeze 

Exit breeze 

الشكل 12: مقطع مفصل للتهوية يف املساكن الطينية
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3 - االستنتاج:

أجنزت الورقة البحثية آلية موضوعية باالعتماد على اخملطط املناخي احليوي   .1
للمباني لتقييم األداء البيئي املناخي يف وادي حضرموت.

يتبني من خالل متطلبات التظليل والتشميس لشروط الراحة احلرارية املطلوبة   .2
الكتل واملستطيل الذي ميتد ضلعه  يف اإلقليم أن الشكل األمثل للفضاء بني 
الكبير بني الشرق والغرب، وأن يزيد ارتفاعه مبا ال يقل مرة ونصف عن أي من 
األبعاد األفقية، علماً أن تأثير النسب الهندسية للفضاء أهم بكثير من تأثير 
التوجيه، وأن هذا االستنتاج يتطابق مع واقع املسح امليداني للمجمعات السكنية 

كما يف مدينة شبام.
من خالل النفاذ احلراري الديناميكي لتقييم األداء احلراري للمباني الطينية   .3
تبني تفوقها الكبير على األمناط األخرى، وأن مدة التأخير احلراري يف جدار 
وتنخفض  الكونكريت.  من  مماثٌل  ُسْمٌك  يوفره  ما  ضعف  إلى  يصل  الطني 
نسبة التوهني إلى ربع قيمتها يف جدار ُسْمك مماثل من الكونكريت، ويعزى 
مقارنة بكل مواد  التوصيل احلراري للطني ضعيف جداً  إلى أن معامل  ذلك 
البناء األخرى، وسبب ذلك الكثافة القليلة للطني من خالل الفجوات الهوائية 
املوجودة فيه )املناور( والناجتة عن تبخر املاء منه بعد جفافه. إضافة إلى ذلك 

فإن احلرارة النوعية للطني أعلى نسبياً من مواد البناء األخرى.
الغرفة اإلسمنتية  الهواء داخل  درجة حرارة اجلدار اإلسمنتي ودرجة حرارة   .4
مرتفعتان بشكل عام موازنة بدرجة حرارة اجلدار الطيني ودرجة حرارة الهواء 

داخل الغرفة الطينية.
فرقاً  ليسجل  الظهيرة  منذ  اإلسمنتي  اجلدار  حرارة  درجة  االرتفاع يف  يبدأ   .5
الفرق  ويتالشى  التالي،  اليوم  فجر  حتى  الطيني  اجلدار  وبني  بينه  واضحاً 
بينهما وتبدأ درجة حرارة اجلدار الطيني باالرتفاع نسبياً منذ السادسة حتى 

السابعة والنصف تقريباً، لتعاود درجة حرارة اإلسمنت ارتفاعها من جديد.
هناك تقارب واضح بني درجة حرارة اجلدار الطيني ودرجة حرارة الهواء داخل   .6
الغرفة الطينية لم يتجاوز درجة مئوية واحدة سجلها الهواء داخل الغرفة يف 
الثانية ظهراً، إال أن درجة حرارة الهواء داخل الغرفة الطينية أقل بكثير من 
درجة حرارة الهواء داخل الغرفة اإلسمنتية. وسجلت أعلى فروق بينهما منذ 
وقت الظهيرة وحتى العاشرة لياًل؛ حيث يبدأ الفرق يف النزول حتى السادسة 
والنصف صباحاً، ويسجل هواء الغرفة الطينية ارتفاًعا طفيفاً يف درجة حرارته 
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موازنة بهواء الغرفة اإلسمنتية نتيجة لفقدان اجلدار اإلسمنتي حلرارته يف هذه 
املدة إال أن درجة حرارة هواء الغرفة اإلسمنتية عاودت ارتفاعها من جديد يف 

حدود الثامنة صباحاً نتيجة الكتساب جدار اإلسمنت احلرارة بسرعة.
احلراري  األداء  يف  عالية  كفاءة  من  الطينية  العمارة  ما حتققه  فإن  ثم،  ومن 
سيترتب عليه انتصار كبير يف استهالك الطاقة املطلوبة للتدفئة والتبريد وسيكون 

ذلك أحد املسوغات للتوسع املستقبلي يف مشاريع العمارة الطينية يف العالم.

4 - التوصيات :

تعد مادة الطني من أقدم مواد البناء التي استخدمها اإلنسان وطورها من خالل 
العديد من التقنيات اخملتلفة للبناء بها مبا يتناسب مع املعطيات املتاحة لديه ومبا 
يتالءم مع الظروف البيئية احمليطة به ومتتاز هذه املادة بالعديد من املميزات. كما 
أنها ال تخلو من بعض العيوب، األمر الذي يستوجب دراسة هذه املادة دراسة علمية 

شاملة وذلك لتطوير هذه املادة من خالل هذه التوصيات على احملاور التالية:

احملور العلمي:  -
املوجودة  والتطبيقية  البحثية  املراكز  من  لالستفادة  اجلهود  تنسيق  ضرورة   .1
بهذه املادة وميكن بهذا الشأن االستفادة من شبكة  التي تولي اهتماما كبيراً 

املعلومات اإلنترنت.
بأسلوب  الطني  مادة  فيها  استخدمت  التي  امليدانية  العلمية  التجارب  تقييم   .2

حديث يف البناء، وذلك الستخالص الدروس وتاليف العيوب.
بذل اجلهد يف تطوير متانة الطني، والبحث عن أساليب ناجحة واقتصادية   .3

للحماية السطحية ملقاومة تأثير املياه والرياح احململة بالرمال.
االستفادة من املعطيات املتاحة يف الوقت احلاضر يف معاجلة اجلوانب الصحية   .4

)الصرف الصحي( يف املباني الطينية ودراسة تأثيرها.
دراسة وصالت مادة الطني مع غيرها من مواد البناء من أخشاب ومواد عازلة   .5

للمياه وبالط وبياض ودهان وغيرها.
األخذ باحلسبان متطلبات األنظمة الهندسية الضرورية من تركيبات ميكانيكية   .6
وصحية وكهربائية، ودراسة طرق تركيبها وصيانتها يف املباني الطينية مبا يكفل 

احلفاظ على تلك املباني ويطيل عمرها االفتراضي.
متويل الدراسات املتخصصة يف تطوير هذه املادة من قبل اجلهات الرسمية والقطاع   .7
اخلاص لتشجيع الباحثني على إبراز بعض خصائص الطني بشكل علمي دقيق مثل 
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مقاومة احلريق والعزل الصوتي ومعاجلة بعض السلبيات مثل ضعف مقاومة الزالزل.
العمل اجلاد على تطوير مقاييس البناء بالطني، والسعي احلثيث لنشرها بكل   .8
السبل وإقناع أصحاب القرار بضرورة تضمينها يف وثائق املقاييس واملواصفات 

الوطنية للبلدان كافة.
احملور اإلعالمي والثقايف:  -

توعية عامة الناس باملميزات املتعددة لهذه املادة ونشر املعلومات عنها، وإقامة   .1
الوسائل  إلى غير ذلك من  النقاش والندوات  املعارض واحملاضرات وحلقات 

التي تسهم يف تقبل الناس للبناء بهذه املادة وتشجع على استخدامها.
إبراز املشاريع املعمارية احلديثة املشيدة بالطني يف البلدان املتقدمة لتصحيح   .2
وعدم  النامي  العالم  أبناء  الكثيرين عن  أذهان  املنطبعة يف  الصورة اخلاطئة 

ربط هذه املادة بالفقر واملرض والتخلف.
التصميم اجليد للمباني الطينية الذي يستفيد من إمكانيات هذه املادة ويستشعر   .3
احملددات البيئية واملناخية التي حتيط بها والتنفيذ اجليد لها، وذلك للخروج 
مبباٍن متثل منوذجاً ملموساً يتم إبرازه إعالمياً من خالل الوسائل اإلعالمية 

املتاحة.
يف  والهندسة  العمارة  ومعاهد  كليات  يف  بالطني  التشييد  مواد  إدخال    .4
هذه  عن  الفنية  املعلومات  بعض  الدارسني  إلعطاء  وذلك  العربية  اجلامعات 

املادة وخصائصها وبعض الطرق البسيطة واملمكنة لتطويرها.
االهتمام بترميم املباني الطينية ذات القيمة املعمارية مبا يتناسب مع املواد األصلية   .5
املستخدمة يف بنائها واالستفادة من أعمال الترميم السابقة ملثل تلك املباني لتاليف 

األخطاء من أجل احلفاظ على الشخصية املعمارية املستقلة لكل منطقة.
احملور االقتصادي والبيئي:  -

طريق  عن  كافة  املستويات  على  بالطني  للبناء  االقتصادية  اجلوانب  إبراز   .1
الدراسات املتخصصة، سواء يف التكلفة األولية للبناء أو يف التكلفة التشغيلية 
من استهالٍك للطاقة وصيانة وغيرها، ومقارنة ذلك باملباني املماثلة املشيدة 
باملواد األخرى، إلى غير ذلك من الوسائل التي تسهم يف تبني هذه املادة لتكون 

حلًا ملشكلة اإلسكان التي تعاني منها كثير من الدول النامية.
وإبراز  الصناعية  البلدان  يف  خصوًصا  بالطني  البيئي  البعد  على  التركيز   .2
اجلوانب البيئية لهذه املادة سواء يف ذلك ما يتعلق بقضايا اإلنتاج واستخدام 
التلوث أو ما يتعلق باخمللفات غير الضارة أو  التقنية املناسبة التي حتد من 
املشوهة للبيئة والناجتة من عملية البناء بهذه املادة واتخاذ الوسائل الالزمة 

كافة إلبراز هذا اجلانب.
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