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 15 /شكر وتقدير

 وتقدير شكر

                              ا من التعااون املساتمر باني                                                 ً يعد هذا الكتاب ومشروع البحث الذي ينبع منه جزًء

                                          الكلياة العلياا للعلاوم االقتصاادية يف       -                                        خمترب التحليل املؤسسي جلامعة األحباث الوطنياة 

-Laboratory for Institutional  Analysis at the National Research University       موسكو )

Higher School of Economics,  Moscow    كلياة    -                                   ( ومركاز التعلايم العاايل الادويل        

         وجااءت     . (Boston College Center for International Higher Education         بوساطن ) 

                 (، نائاب رئايس   Maria Yudkevich               اريا يودكوفتش )                              فكرة هذا العمل من الربوفيسورة م
                                                                                    اجلامعة لألحباث يف الكلية العليا للعلوم االقتصادية، اليت كانت على قناعة بانن التحاديات   

    أن            الدولياة                    وأن من شنن األحبااث     ،                                             اليت تواجه األكادمييني الروس ليست فريدة  من نوعها

                                                                     بعض الرؤى املفيدة. كما يعد هذا املشاروع اساتكماال  لعملناا الساابق            بلورة        تؤدي إىل 

            : مقارناة           األسااتذة          رواتاب   :   ان                نتج عنه املنشاور       الذي   ،                      األجور والعقود األكادميية     حول

                             حترير كل من فيليب ج. ألتبااخ    (New York: Routledge, 2012)        والعقود          للرواتب      عاملية 
( Philip G. Altbach    ولياز ريسارب ،)                  ( Liz Reisberg  ( ومارياا يودكاوفتش ،)                        Maria 

Yudkevich( وغريغوري أندروشاك ،)                      Gregory Androushchak  وإيفان ف. باتشايكو ،)                       
( Iván F. Pachecoو ،)    املستقبل العاملي للتعليم العاايل واملهناة األكادميياة:         الثاين        املنشور :                                                      

                      كل من فيليب ج. ألتباخ    ر   حتري  (New York: Palgrave, 2013                        الربيكس والواليات املتحدة )
( Philip G. Altbachوغريغوري ،)             ( أندروشاك          Gregory Androushchak) ،     وياروساالف           

          (، ولياز  Maria Yudkevich                    مارياا يودكاوفتش )   و    (،Yaroslav Kuzminov          كوزمينوف )
   (.Liz Reisberg       ريسرب  )

        قالاب     يف         للعمال    ،                                                       استطعنا أن جنمع فريقا  من الباحثني املتمكنني مان عشار دول  

    ،                                         الفريق يف مديناة موساكو ملناقشاة البحاث            واجتمع          جامعاهتم،                   مشترك لتحليل أنظمة 

                  العلياا للعلاوم                  مدينون للكلية                                 هذا الكتاب وجهات نظرهم، كما أننا        أبواب         حيث تعكس 
  ( Laura E. Rumbley )                            الدكتورة لاورا أ. رامبلاي         قامت                               االقتصادية لتمويلها هذا املشروع. 

           األباواب،        وحترير        املشروع        بإدارة       بوسطن      كلية   يف       الدويل       العايل         التعليم      ملركز        املساعد       املدير

       وتقدير     شااااااااااكر
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            وإيليناا             البياناات         حتليال    يف  ( Alexander Novikov )         نوفيكوف         ألكسندر             ونقدر مساعدة 

        جبزيال       ندين     كما                                      للدعم اللوجسيت املمتاز يف الصحة والسالمة.   (Elena Erlykova)         إرلكوفا
                          اخلاصاة بدراساة احلالاة            باواب    ّ     وكّتاب األ       معنا،       عملوا       الذين         للباحثني          واالمتنان       الشكر

            املقدمة هنا.
 

 يودكوفتش ماريا
 الروسي االحتاد موسكو،

 

 ألتباخ. ج فيليب
 األمريكية املتحدة الواليات ماساشوستس، هيل، تشيستنوت

 

 رامبلي. أ لورا
 األمريكية املتحدة الواليات ماساشوستس، هيل، تشيستنوت
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 المقدمة

 وتنظيمه الكتاب منطق

  

 الموضوع مركزية

                                                                        يعتمد اختاذ اخلرجيني الشباب قرار البدء مبمارسة العمل األكادميي علاى تفضايالهتم   
                                                                              واختياراهتم وواقع التعليم العايل، من حيث سوق العمل، وظروفه، وعوامل أخرى. وجلاذب  

                             الوطنية للتعليم العايل تقاد                                     لسلك املسار األكادميي؛ جيب على األنظمة   «            األفضل واألملع »
                                                                               رواتب تنافسية وآفاق وظيفية متطورة. ويف الوقت نفسه، يعتمد جناح مجيع مؤسسات التعليم 
                                                                              العايل على أن يتوافر لدى األساتذة اجلامعيني اجلودة واملؤهالت وااللتزام حيث إهنام مان   

                      ين من أزمة يف شىت بقااع             ً                                              يقومون فعلًيا بالتدريس والبحث. وال شك أن املهنة األكادميية تعا
                                                                                    العامل، متنثرة بالتحديات اخلاصة باإلقبال الكبري عليها، وتوسع القطاع اخلاص للتعليم العايل، 
                                                                             وخصخصة اجلامعات احلكومية، والعوملة، وجمموعة من التنثريات األخرى. كما يند ر أن ينبه 

                       بالواقع املتغري للمهناة    - ت                       سواء باحلكومة أو باجلامعا-                                املسؤولون عن سياسة التعليم العايل 
        الوقائع  »                                                                        ّ      األكادميية، وإن مت النظر هلذه املهنة فإهنا عادة ما تواجه االنتقاد لفشلها يف التكّيف مع 

                                                                           للتدفق على التعليم العايل، والتسويق، وزيادة املنافسة، وغريها مان التحاديات،     «       اجلديدة
                    ً          م موظفون، وليسوا جمتمًعاا مان                                                 فاحلكومات واملديرون األكادمييون ينظرون لألساتذة بنهن

         العلماء.
                                                                      ً       ً      سيعتقد العديد ممن يقرأ هذه الكلمات أن التوافق مع الوقائع اجلديدة يعد أمًرا إلزامًياا،  
                                                                                 وأن املهنة األكادميية حتتاج ببساطة ملواجهة التحديات. فمن املؤكد أن واقع اجلامعة املعاصرة 

                                       جلامعة، حىت يف األوقات العصيبة، وبنن عليهم      ّ                                     قد تغّير، ولكننا نؤمن بنن األساتذة هم جوهر ا
                                                                                   االستمرار كمجتمع من العلماء لديه شعور قوي بااللتزام بقيم التعليم العايل، فاألكاادمييون  

                   أكثر من جمرد موظفني.
                                                                              يتناول هذا الكتاب فئة رئيسة من فئات املهنة األكادميية اليت مت جتاهلها إىل حد كبري، أال 

                                                             الشباب امللتحقني باملهنة حديثا . وإذا مل ينجذب أفضل وأذكى الشباب                   وهي فئة األكادمييني
                                                                                للمهنة األكادميية فسيصبح مستقبل املنظومة األكادميية موحشا . فرغم أن املساار املهاين يف   

  ة    مقاااادم  ال
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                                                                                 التعليم العايل مل يسبق وأن قدم أجرا  كالذي تقدمه املهن أو الصاناعات األخارى، إال أن   
                                                      الفجوة بني العمل يف اجملال األكادميي والفرص املهنية لألشاخاص                         البيانات تشري إىل اتساع

                                                 الذين خضعوا لتدريب مماثل بعيدا  عن التعليم العايل.
                                                                            كما حيتاج األكادمييون الشباب ملسار واضح املعامل أيضا ، يوفر شيئا  من االطمئنان حول 

     ُ                    داء امُلرضي. وبالنسبة لعدد                                                         إمكانية بناء مستقبل مهين ناجح لألكادميي، على افتراض حتقيق األ
ٌ                   متزايد من األكادمييني يف العديد من الدول، فإن بناء املستقبل املهين أمٌر يزداد صعوبة. حيث                                                                
                                          ُّ                                       يعمل الكثري بدوام جزئي أو بعقود مؤقتة. وحتتدُّ املنافسة على الوظائف يف الوقت الذي تعاين 

                                كما هو احلال يف الادول واألمااكن                                                     فيه العديد من الدول نقصا  حادا  يف أساتذة اجلامعات، 
                                                                                   النامية، مثل اهلند والصني خصوصا ، اللتني شهدتا توسعا  سريعا  يف معدالت االلتحاق بالتعليم 
                                                                              العايل يف العقود األخرية. وكثري من األكادمييني الكبار هم يف سن التقاعد يف معظم الادول،  

         غر سنا .                                             ومن مث البد من استبدال هؤالء العلماء بزمالئهم األص
                                                   ِّ                          ويتجلى أمر واحد بوضوح هنا، وهو أن اجلامعات إذا مل تقدِّم مسارا  جاذبا  للمهناة،  
                                                                                   وظروفا  مناسبة لعمل أعضاء هيئة التدريس الشباب؛ فلن ينتج أي من اقتصااد الساوق، أو   

                                             ، أو التوجيه اإلداري تدريسا  أو حبوثا  عالياة   «                           حقائق القرن الواحد والعشرين »          التكيف مع 
                                                    ً                     ة. فاستقطاب األفضل واألذكى لسلك املهنة األكادميية يعد أمًرا صعبا يف ظال أكثار       اجلود

                                                                         الظروف مالءمة، بينما ال تزال احلقائق الراهنة بعيدة عن الوصول للمستوى األمثل.

 الكتاب تنظيم
                                                                      يسعى هذا الكتاب إىل حتقيق هدفني خمتلفني؛ إذ يتمثل اهلدف األول يف توفري منظاور  

                                                                      اليت تواجه األكادمييني الشباب يف بداية مزاولتهم للمهنة، بينما يتمثل اهلادف               عام للتحديات 
                                                                            الثاين يف إظهار ما ميكن أن توضحه احلقائق يف الدول حمل الدراسة من موضاوعات أوساع   

        نطاق ا.
              تعرض بالتفصيل   -                       واليت متثل قلب هذا الكتاب-                               إضافة إىل ذلك، فإن دراسات احلالة 

                                                              كادميية الوطنية على أعضاء هيئة التدريس الشباب، وكيفية حتديد سوق                    كيفية تنثري النظم األ
                                                                               العمل األكادميي للفرص الوظيفية، ومدى إمكانية إجياد مسار مهين مستقر يف اجملال األكادميي.
                                                                          اخترنا عشر دول لتحليلها، وتعكس هذه الدول مناطق ذات حقائق أكادميية متفاوتة، 

                       يف كل هذه احلاالت، فعلاى    «                   مة األكادمييني الشباب  أز »                         ومن املمكن أن نستشف جوانب 
                                                                            الرغم من اختالف احلاالت يف النطاق والتفاصيل، إال أن هناك مواضيع جتمعهام )قواسام   
                                                                             مشتركة(، حيث اخترنا الدول اليت توضح جمموعة من اخلربات الوطنية، ولكن مع تركيزناا  

ّ     ًّ                     مث مل ن ضّمن أيًّا من الدول النامياة                                                     على الدول ذات النظم األكادميية القوية إىل حد ما، ومن        
                                                                              ذات الدخل احملدود، لشعورنا أن اجلامعات أو املهنة األكادميية يف تلك الدول مل تكن راسخة 

          (، وهاي:  BRIC                                                              مبا يكفي لتوفري بيانات ذات صلة. ومشلت الدراسة مجياع دول الربياك )  



 18 /المقدمة

                       أيضا  جتارب عادد  مان                                                           روسيا، واهلند، والصني، وجنوب أفريقيا. كما يعرض هذا الكتاب 
                                                                                   الدول األوروبية ذات األنظمة األكادميية الرئيسة، مثل أملانيا وفرنسا، إىل جانب الدول األصغر 
                                                                                 مثل النرويج والربتغال، إضافة إىل الواليات املتحدة األمريكية، ذات النظام األكادميي الضخم 

                            أحناء العامل. وبالتاايل فاإن                                                           واجلوهري، الذي ي وظ ف العديد من العلماء والباحثني من مجيع
                                                                              الكتاب يشتمل على عروض من مجيع القارات تقريبا ، ومن الانظم األكادميياة بااختالف    

         خصائصها.
                                                                         وختضع أبواب دراسات احلالة لنموذج مشترك لتوفري منظور موحد للمقارنة والفهام،  

               ز هذا الكتااب                                                                    كما حتوي نبذة عن واقع الدراسات العليا يف الدولة اخلاضعة للدراسة. ويرك
                                                                           على أعضاء هيئة التدريس الشباب، ويصف اجلزء األكرب من كل باب من أبواباه ظاروف   
                                                                                العمل األكادميي هلذه الفئة الرئيسة من هذه املهنة األكادميية وحيللها، ويناقش كل باب سوق 
   ر،                                                                               العمل األكادميي واسع اجملال، واإلجراءات أو التوظيف والترقية، وقضايا الرواتب واألجاو 

                         ُ                                                     واملواضيع ذات الصلة. وقد ُطلب من كل باحث التركيز على هاذه املواضايع املشاتركة،    
                                                              وت شكل احلقائق والظروف احملددة يف كل بلد القصة اليت يسردها كل باب.

                         ًّ                                               يناقش الباب األول واألخري كلًّا من املواضيع واألمناط والتعميمات املشتركة، فريكاز  
                                                        ة البارزة يف أدبيات األحباث اخلاصة باملهنة األكادميية، بينماا                               الباب األول على القضايا الواسع

                                                            يهتم الباب األخري باملوضوعات الرئيسة اليت ظهرت من دراسات احلالة.
                                            لألكادمييني الشباب؛ فإننا ننمل أن يقدم عرضاا     «       دليال  »                         رغم أن هذا الكتاب ال ي عد 

                                ألكادميي، فنحن على اقتناع بوجاوب                                               وحتليال  مفيدين، يسهمان يف التفكري يف مسار العمل ا
                                                                                فهمنا للحقائق اليت تواجه األكادمييني الشباب، الختاذ القرارات الصحيحة املتعلقة باملسارات 
                                                                                      املهنية الفردية وبتطوير السياسة اجلامعية، والسياسة العامة، ففي ظل عوملة العامل جيب النظر يف 

ٍ       هذه احلقائق من منظوٍر عاملي.                    
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 األول الباب

  األكاديمية المهنة بناء

 والعشرين الواحد لقرنا تحدي

 ألتباخ. ج فيليب

(Philip G. Altbach) 

ّ                             هناك اتفاق سائد على أن املهنة األكادميية يف وضع متنّزم يف شىت بقاع العامل، فالتعليم                                                 
ْ   ّ                         ْذ ميّثل األكادمييون قلب اجلامعة،                                                    العايل حبد ذاته سيعاين من أزمة غياب األساتذة الناجحني، إ

                                                                                     فهم املعلمون والباحثون واملؤسسون للحياة العلمية والفكرية للتعليم العايل يف كل مكان، فإذا 
                                                لسلك املسار األكادميي فسيكون مان املساتحيل وصاول      «             األذكى واألفضل »        مل ينجذب 

                          منظومة من الدرجة الثانية.                                                          اجلامعات ملستوى عاملي، بل إن املنظومة األكادميية عموما  ستصبح
ّ                                                     وعلى الرغم من هذا الوضع، فإّن صناع السياسة وأغلب القياديني األكادمييني ليسوا على وعي                             
                                                                                باملركزية أو املشكالت الكبرية اليت تواجه املهنة األكادميية، وينصب اهتمامنا هنا على حتديد 

                  ً     ّ ً  اصة اليت تواجه قطاًعا معّيًنا                                                   بعض املشكالت اهليكلية املوجودة، وتوضيح بعض التحديات اخل
    ًّ                                                        ً         مهمًّا للغاية يف املهنة األكادميية، أال وهو جيل الشباب امللتحق حالًيا باملهنة.

ّ                                                                                ي عّد األكادمييون يف كل مكان جزءا  من مهنة مشتركة العناصر حول العامل، وت مث ل فئة ضئيلة     
                                    ملتنقلة عامليا ، بينما يرتبط معظمهام                                                          من كبار من يعملون فيها جزءا  من القوى العاملة األكادميية ا

                                                                                    ببلداهنم األصلية، ومبؤسسة أكادميية معينة بشكل عام؛ بسبب ندرة أو استحالة التنقل املؤسساي  
                                                                           ملعظمهم. وهناك فوارق إضافية نشنت من االختالفات املؤسسية، مثل: اختالف ظروف عمال  

                               ات املكرساة حصارا  للتادريس،                                                        أساتذة اجلامعات البحثية متاما  عن ظروف عمل معلمي اجلامع
                                                                             واختالف احلقول والتخصصات بني اجلامعات، ويشري بورتون كالرك إىل أن املهناة األكادميياة   

  ، (Clark 1987; Becher and Trowler 2001)  «                               عوامل صغرية، لكن هي عوامل خمتلفاة  »         تتكون من 
ّ         فبالرغم من صعوبة وضع إطار موّحد للمهنة عامليا ، فإّن احلقائق                      ّ                                اليت تواجهها املهنة مشتركة علاى                              

             مستوى العامل.

     يمية     األكاااااااد        المهنااااة      بناااااااااااااااء
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                                                       ّ                  وللجيل الشاب املنخرط يف املهنة األكادميية أمهية خاصة، فهام ال ميّثلاون مساتقبل    
                                                                           املؤسسة األكادميية بنكملها فحسب، بل يعدون ذوي أمهية خاصة بسبب تقدم عمر املهناة  

                             هلا يف املستقبل القريب، باإلضافة                                    ّ                 األكادميية يف معظم دول العامل. مما سيحّتم ترك أعداد كبرية
                                                                              إىل توسع التعليم اجلامعي بشكل كبري يف السنوات الثالثني املاضية يف كثري من دول العاامل.  
            َ                                                               أدى ذلك إىل َخلق احلاجة إىل أعداد أكرب من األكادمييني اجلدد، إضافة إىل وجود أعداد غري 

                               ب يف العديد من الدول األخرى. كما                                               كافية من معلمي املرحلة اجلامعية املدربني بشكل مناس
                                                                        اخنفضت جودة ومستويات اإلعداد املهين األكادميي باإلمجال يف السنوات األخرية يف كثري من 
                                                                                 أحناء العامل، مما تسبب يف املزيد من الضغوط على التعليم العايل، فبالرغم من ش ح اإلحصاءات 

ّ                                    الدقيقة فإّن املرجح أن أغلب املعلمني الذين يقفون أ                                  مام الصف يف املؤسسات اجلامعياة اآلن            
                                                                                حاصلون على ما يعادل درجة البكالوريوس! وال ينطبق األمر ذاته علاى مجياع الادول أو    
                                                                                 وبالتنكيد ال ينطبق على العامل الصناعي خصوصا ، ولكنه واقع تعيشه كاثري مان الادول،    

                                                            وخصوصا  يف أجزاء العامل اليت شهدت توسعا  سريعا  يف اآلونة األخرية.
                                                                       يتوقع املرء أن طلب السوق لألكادمييني الشباب من شننه أن حيسن الرواتب وظاروف  
                                                                          العمل يف حماولة جلذب املعلمني والباحثني املميزين، ولكن األمر خالف ذلك، إذ تادهورت  

       أقل من     فإن                                                                شروط وظروف العمل األكادميي يف كثري من الدول. فحىت يف الواليات املتحدة، 
                      التقليدية اليت تؤدي إىل   «        التثبيت »       بطريقة     تتم                        يدة يف الكليات واجلامعات                  نصف التعيينات اجلد

                                    . ورغم ن درة اإلحصاءات فمن الواضح أن (Cummings and Finkelstein 2011)           املسار املهين 
                                                                                     نسبة العمل األكادميي بدوام جزئي أو بتعيينات غري ثابتة يف تزايد يف مجيع أحناء العامل، وبالرغم 

ّ                              عداد األكادمييني لتلّبَي الطلب املتزايد للطلبة، فإّن طبيعاة وظاروف التعييناات               من ازدياد أ                           َ  ّ                 
              ً                                                                 أصبحت أقل إرضاًء، أما فيما يتعلق مبن يدخلون املهنة، فإن الوضع مييل إىل أن يصال ألد   
                                                                               درجات اإلرضاء من حيث الرواتب، وشروط اخلدمة، والترتيبات التعاقدية، مبا يف ذلك األمان 

                                         ء احلياة املهنية، واملشاركة يف إدارة اجلامعة.             الوظيفي، وبنا
ّ                                    على الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة فإّن األغلبية تتفق على أن املؤهالت العامة                                        
              ّ                                                             لألكادمييني قد تدّنت يف القرن احلادي والعشرين؛ بسبب التدفق الكبري يف معدالت االلتحاق 

                  كما تراجاع عادد      .(Altbach, Reisberg, and Rumbley 2010)                    باجلامعات يف كل مكان
                                                                              األكادمييني من محلة الدكتوراه، وقل عدد املشاركني يف األحبااث بشاىت أنواعهاا، وازداد    
ّ                                    ً     ً       عدد األكادمييني العاملني بدوام جزئي، وقّل عدد التعيينات األكادميية بوصفها مسااًرا ثابًتاا                                       

        للمهنة.
                          نسلوب حياة الطبقة املتوسطة                                               ال يستطيع معظم األكادمييني على مستوى العامل العيش ب

                                                                                 ذات الصلة ببالدهم، باالعتماد على رواتبهم األكادميية وحدها، وبالتايل فإن العمل اإلضاايف  
                                                                          واملكافآت األخرى ضرورية يف هذه احلالة وقد صدمت هذه احلقائق األكاادمييني الصاغار   

          بشكل خاص.
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 بيئة السياسات العالمية
                                                  بالتعليم العايل عموما ، وباملهنة األكادميية واألكادمييني                                إن املناقشات والسياسات املتعلقة

                                                                              الشباب ال تسر األساتذة واألكادمييني خصوصا  الشباب منهم، ففي الواقع ودون مناقشة دور 
                                                                               َ      املهنة األكادميية يبدو أن هناك افتراضا بنن ليس على التعليم العايل االهتمام بكيفية مالَءماة  

ّ                                                        ت املتصّورة من صانعي السياسات، بل إن هناك إمجاعا  عاما  علاى أن                       املهنة األكادميية للتغريا       
                                                                             جمال التعليم العايل حباجة إىل تغري كبري، ومن بني املوضوعات اليت ميكن متييزها يف املناقشات 

                         الدولية والوطنية ما يلي:
                                                                جيب تغيري طرق متويل التعليم العايل بشكل ملحوظ، حبيث تادفع املؤسساات     •

                                                              والطلبة معظم تكاليف التعليم، فالدول تسعى للحد من اإلنفاق علاى            األكادميية
                                                                     التعليم العايل بسبب التوسع يف االلتحاق به، الذي جتد معظم البلدان صعوبة يف 

   فع         جيب أن يد  «          سلعة خاصة »                                              دعمه، وتغيري فلسفة التعليم العايل اليت تؤكد كونه 
                            الطلبة مقابل االستفادة منها.

  «          تساويقية  »                                         الحات التمويلية، ي طلب من اجلامعات أن تصبح                فيما يتعلق باإلص  •
                                                                    أكثر يف كسب الدخل بطرق خمتلفة، وأن تزيد رسوم الدراسة، وأن تصبح عموما  

                                      أقل اعتمادا  على املصادر العامة للدخل.
    على          بشكل أكرب                                                        ينبغي أن تستند الدراسات اجلامعية وهياكل الدرجات العلمية   •

           على العمل.  ل                     املهارات الالزمة للحصو
                                   ، ويفضل أن يكاون متويلاها مارتبط     «    عملي »                      جيب أن يكون لألحباث طابع   •

          بالصناعة.
                                                                    جيب قياس نواتج التعلم وإحصاؤها واستخدامها، ال لقيااس إجنااز الطالاب      •

                                            فحسب، بل لقياس فعالية املهنة األكادميية أيضا .
                   اساتراتيجية خلفاض                                                  جيب توسيع نطاق استخدام تقنيات املعلومات بوصافها    •

                     التكاليف بشكل أساسي.
                                                                       جيب زيادة املساءلة للسيطرة على التكاليف، وقياس فعالية املؤسساات والانظم     •

          األكادميية.
                                                                       هذه أمثلة الجتاهات يف مناقشات السياسة املعاصرة، وقد عكست الكثري من التغيريات 

                           جتاهات وما شاهبها من املخاوف،                                                   اليت حدثت يف جمال التعليم العايل يف العقود األخرية هذه اال
ّ                                                 فبصرف النظر عن أمهيتها أو فائدهتا فإّن هذه املبادرات تعد سلبية للمهنة األكادميية إىل حاد                                     

          ، وتقلال   «          اإلنتاجياة  »                                                           كبري، فهي تفرض قيودا  على االستقاللية األكادميية، وتطالب بزيادة 
                             أمهية األحباث األساسية. كماا أن                                                      التركيز على استقاللية األحباث والتمويل عادة ، وتقلل من 

                                                                                   التركيز املتزايد على استخدام تقنيات املعلومات، من أجل تقد  الدورات والربامج اليت متانح  
                                                                                الدرجات العلمية، من شننه زيادة األعباء على األكادمييني إلنشاء برامج جديدة وتقادميها،  
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                             الرغم من تنثري هذه املباادرات                                                     واليت قد يؤدي الكثري منها إىل القضاء على فرص العمل. وب
                                                                              ومثيالهتا على كافة جوانب املهنة األكادميية على حد سواء، إال أنه جيب علاى األكاادمييني   

                            أكثر من زمالئهم األكرب سانا ،    -                      كنعباء التعليم عن بعد   -                           الشباب حتمل املزيد من األعباء 
                                 ، إضافة إىل أن بعض العلماء الشباب                                                 ألهنم ال حيظون عادة باالستقاللية الكبرية يف حياهتم املهنية

                                                                          قد يفضلون عدم االلتحاق هبذه املهنة على اإلطالق بسبب تدهور ظروف العمل اخلاصة هبا.

 الرواتب والمكافآت
                                                                      مل تواكب رواتب ومكافآت األكادمييني تلك اليت يف اجملاالت املنافسة والايت تتطلاب   

                                   عقود األكادميية يف مثان وعشرين دولاة،                                               مهارات مماثلة. ففي دراسة أجريت على الرواتب وال
                                                                           مع وجود اختالفات كبرية بني الدول، مل تضاهي الرواتب األكادميية اجملاالت املنافسة بشكل 

            ( ويف العديد Altbach, Reisberg, Yudkevich, Androushchak, and Pacheco 2012      واعد )
                       تب غريهم من أصحاب الرتب                                                    من احلاالت كانت رواتب العلماء الناشئني أقل بكثري من روا

                                                                   العالية، ومنخفضة مبا ال يسمح هلم باحلفاظ على أسلوب حياة الطبقة الوسطى.
  -                                                                           تزيد جاذبية اخليارات املهنية األخرى للشباب النجباء وأصحاب التنهيل العلمي العايل

          م اجملااالت                                     ّ                                      أكثر من حال كبار األكادمييني، وهذا ي قّلل من جاذبية املهنة األكادميية، بينما تقد
                                                                   مثل: تقنية املعلومات والتقنية احليوية واالستشاارات جبمياع أنواعهاا،    -              الناشئة األخرى 

  .                                                        رواتبا  أكثر جاذبية بكثري، كما تبدو أكثر إثارة  وترحيبا   -        والتمويل
                                                                             فال يعيب الرواتب األكادميية عدم جاذبيتها فحسب، بل إهنا يف بداية مزاولة املهنة قاد  

                                                              أجور كبار األكادمييني. إضافة إىل ذلك، ويف عدد متزايد مان الادول،                  تدهورت أكثر من 
          ً           بوصفها جزًءا من االجتاه    ،                                                          ازدادت الفجوة بني الرواتب يف بداية مزاولة املهنة وسقفها األعلى
                       وقد يضاطر األكاادمييون      ،                                                   حنو عدم املساواة يف العديد من اجملتمعات واألوساط األكادميية

                              ال  للوصول إىل قمة سلم الرواتب.                     الشباب إىل االنتظار طوي
        بظاروف   »                                                             عالوة على ما سبق، ال ترتبط الرواتب األكادميية يف كثري مان الادول   

                           يف اجملاالت اليت تالقي زياادة يف    -                                        ، مما يعين عدم إمكان مقارنة رواتب اجلامعات  «     السوق
              ه أرباب العمل        مبا يقدم  -                                                           الطلب، وتقدم رواتب جيدة مثل إدارة األعمال أو تقنية املعلومات 

                                                                             خارج املهنة األكادميية. فالرواتب األكادميية مستنسخة جلميع اجملاالت واجلامعات، مما جيعال  
               العالية. كماا          الرواتب                                                    توظيف أفضل املرشحني أكثر صعوبة يف اجملاالت والتخصصات ذات 

       هامها،                                                                         يوجد القليل من االختالف أو عدم التمايز يف رواتب اجلامعات باختالف مواقعها أو م
                                                                               فسلم الرواتب للجامعات البحثية هو نفسه للجامعات املكرسة للتدريس حصرا ، على الرغم 

                  داخال الابالد أو     -                                                          من أن قدرة األكادمييني على االنتفاع ماديا  يف قطاع األحباث أكارب  
                                                                   من قدرة زمالئهم يف مؤسسات ذات مكانة أقل. وهناك إدراك بسايط لتفااوت     -      خارجها

   ً                                                                بناًء على املكان أو املتغريات األخرى. ومرة أخرى: إن غياب الرواتب املبنية               تكاليف املعيشة 
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                                                                                  على السوق يؤثر جدا  على العلماء الشباب بالذات؛ لكوهنم يدخلون املهنة من أول السالم،  
                                                            كما أن من املرجح تعيينهم من قبل أرباب عمل ال عالقة هلم باجلامعة.

                                     يني الشباب عدم قادرهتم علاى التمتاع                                     ولعل من أخطر مشكالت الرواتب لألكادمي
ٌ          وهو أمٌر مهٌم جدا  ملن    ،                                                           بنسلوب حياة الطبقة املتوسطة اعتمادا  على الراتب األكادميي وحده     ٌ       

ّ                                                                          ي ؤّسسون أسر. صحيح أن األكادمييني ال ينخرطون عادة  يف املهنة لكسب رواتب عالية، ولكن     
                         معاايري جمتمعااهتم. ففاي                                                         من املفترض أن يكونوا قادرين على العيش بشكل يتناسب مع

                                                                             االستطالع اخلاص بالرواتب لثمان  وعشرين دولة، ظهر أن أقل من نصف الدول تقدم رواتب 
 ,Altbach, Reisberg, Yudkevich, Androushchak                                 توازي أسلوب معيشة الطبقة الوسطى )

and Pacheco 2012.)   

 التنقل المحلي والدولي
                            غري  اعتيادي. فبالرغم من عدم                  ً منظور عاملي، أمًرا           كادمييني، من                      يعد التنقل الوظيفي لأل

                                                                                     وجود بيانات دقيقة، ت شري األدلة السردية )النوادر( إىل تنقل قلة قليلة من األكادمييني داخال  
ّ                                                            بلداهنم أو خارجها. ومن مّث فإن الوظيفة اليت حيصل عليها معظم األكادمييني املبتدئني غالبا  ما                        

                                                      هنية. وبالرغم من حدوث بعض التنقل، فإنه عادة ما يكاون                           تكون الوحيدة خالل حياهتم امل
                                                                              داخل املؤسسة ذاهتا، وهلذا ميكن لقلة من األكادمييني غري االعتياديني االنتقال مان مؤسساة   
ّ                                                                               مكّرسة للتدريس إىل جامعة  حبثية. لذلك ي عد احلصول على الوظيفة األوىل املالئمة واملناسابة     

                                                   تزايد صعوبة توفر الفرص يف سوق العمل األكادميي، أصابح                               أمرا  يف غاية األمهية. ولكن مع
                                                                                  احلصول على وظيفة تتماشى مع مصاحل الفرد ومؤهالته أمرا  صعبا  للغاية، وقد يكون االنتقال 

                 منها حتديا  أصعب.
                                                             حىت يف الدول املعروفة بالتنقل املشترك بني املؤسسات مثال: أمريكاا   -            ويعد التنقل 

                                                               أمرا  مقصورا  على الشرائح العليا من املنظومة األكادميية، وعادة ما   -  ة                        الشمالية وأوروبا الغربي
           ( فال يتنقل Huang, Finkelstein, and Rostan 2013                                  حيدث يف بداية مزاولة العمل األكادميي )

                                                                                   معظم األكادمييني بعد استقرارهم. أما أولئك الذين يتنقلون بكثرة فعادة ما يكونون بااحثني  
              ً                             ممن ينشرون كثرًيا، وهلم مسعة جيدة خارج مؤسساهتم.                وعلماء معروفون، 

                                                                             يعد التنقل الدويل أمرا  أكثر غرابة، فبالرغم من حدوث التنقل األكادميي على املستوى 
                                                                                     العاملي بكثرة، إال أن غالبية من يفعلونه هم كبار األساتذة. وهناك عدة أنواع مان التنقال   

                                       ذين يتم توظيفهم خارج أوطاهنم للحصول على                                        الدويل، أشهرها ما حيدث بني كبار العلماء ال
َ                                                                         رواتَب أعلى عادة ، وهو ما حيدث بشكل رئيس بني أفضل اجلامعات يف الدول املتقدمة مع أن      

                                                           يتم من املؤسسات األخرى يف بعض األحيان. وتعتمد دول قليلة مثال:    «       النجوم »      توظيف 
                      ي متنوع وعايل اجلاودة،                                                         هونغ كونغ وسنغافورة التوظيف الدويل للحصول على كادر أكادمي

        َّ                                                                      كما ت وظَّف أعداد كبرية من األكادمييني يف اجلامعات اليت تكون يف دول ال توفر لنفسها عددا  
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ّ                  كافيا  من األكادمييني. ومن األمثلة على ذلك اململكة العربية السعودية، إذ أّن غالبية األكادمييني                                                                      
      باي،                         المي، وأغلب دول اخلليج العر                                             ال حيملون اجلنسية السعودية، فمعظمهم من العامل اإلس

ّ   ممن يقومون بالتوظيف على نطاق أوسع. كما أن هناك عدٌد من الدول األفريقية اليت توّظف                            ٌ                                                 
                                أعضاء هيئة تدريس من خارج البالد.

                                                    َّ                      بالرغم من شح املعلومات اخلاصة بعمر األكادمييني الذين ي وظَّفون عامليا  للعمل خارج 
                                                           اململكة العربية السعودية، فيبدو أهنم من خمتلف األعمار. ويلجان                       بالدهم من قبل دول مثل 

                                                                             العديد من األكادمييني الشباب الذين ال يستطيعون العثور على وظائف جيدة يف أوطاهنم إىل 
                                                                             السوق الدويل. ويف العديد من احلاالت، ال يتم توفري وظائف دائمة ألعضاء هيئة التادريس  

              ت جدد دوريا .                            األجانب، بل عليهم توقيع عقود 

 أسواق العمل المغلقة واالستيالد الداخلي
                                                                      إن أسواق التوظيف األكادميية غري مفتوحة يف العديد من الدول، مما خلق مشاكالت  
ّ                                                          ألعضاء هيئة التدريس مّمن هم أصغر سنا ، والذين ال يرجح حصوهلم على الشهرة يف اجملتماع                      

                (. وال يتم اإلعالن Altbach 2003        املهنية )                                      املهين لتخصصاهتم يف السنوات األوىل من مسريهتم 
                                                                          عن الشواغر بشكل واسع النطاق، فيمكن أن يتم التوظيف من خالل املعارف والصالت غري 
                                                                                الرمسية بني كبار األساتذة، أو من خالل استخدام أنواع خمتلفة من العوامل الشخصية. ففاي  

                          ق يف التوظياف والترقياات                    تنثري واسع النطاا    (guanxi                            الصني مثال ، للعالقات الشخصية )
                                                                           األكادميية وعلى نطاق أوسع على مستوى اجملتمع. ومن املعروف يف بعض الدول أن اجلامعات 
                                                                             توظ ف اخلرجيني يف دائرة صغرية من املؤسسات املماثلة فقط؛ ففي الواليات املتحدة على سبيل 

ّ                                               املثال، توّظف اجلامعات البحثية محلة الدكتوراه اخلرجيني من اجلامع                           ات البحثية األخرى، ونادرا           
  (Caplow and McGee 2001                               ما يكون التوظيف من جهات أخرى. )

                                                                    خيتلف الوضع يف بعض احلاالت، وبشكل خاص يف أمريكا الالتينية، ولكنه ال يازال  
                                                                            األمر معضلة  حقيقة. ففي بعض الدول، مثل األرجنتني، جيب اإلعالن عن الشواغر األكادميية 

                                      رمسية لكل وظيفة، وتكون عملية التوظياف    «       ملسابقة »            ضع املتقدمون                  على نطاق واسع، وخي
                                                                                 علنية وطويلة جدا ، مما يسبب التوتر للمرشحني. ولكن يف الواقع، تكاون هاذه الشاواغر    

                                                            الوظيفية حمجوزة مسبقا  ملرشحني حمددين، وتكون املسابقة شكلية فقط.
                        ئعة بني النظم األكادميية يف                   ( من املمارسات الشاinbreeding                      ويعد االستيالد الداخلي )

                                                                             مجيع أحناء العامل. واملقصود به تعيني أعضاء هيئة تدريس من خرجيي اجلامعة نفسها. ومان  
                       فيما يقارب مان نصاف         ال                                                      املدهش أن هذه املمارسة شائعة عامليا ، ورمبا تكون أيضا عام

ٌ                   ضااٌر ملهناة حيوياة                                                                     التعيينات األكادميية حول العامل. ويتفق الغالبية أن االستيالد الداخلي   
                                                                             ومفتوحة، من خالل إغالقه ألسواق العمل األكادميي، مؤكدا  اعتماد األكادمييني الصغار على 
                                                                              زمالئهم األكرب سنا . كما أن ذلك حي د من األفكار اجلديدة يف األقسام والكليات األكادميية، 
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                       غار والكبار، واليت قاد                          ً                                فاالستيالد الداخلي خيلق نوًعا من عالقة العميل بني األكادمييني الص
                               تستمر طوال مسرية العمل األكادميي.

 البنية المهنية
                                                                           يهتم األكادمييون، خصوصا  الشباب منهم، ببناء حياة مهنة أكادميية ناجحاة. فهام   
                                                                                  يريدون التنكد من إمكان دخوهلم املهنة وبناء مستقبل مهين ناجح. ومن املزاياا اجلاذباة يف   

                            ، الذي يسمح بادخول املهناة    «            مسار التثبيت »            جود إجراءات                         النظام األكادميي األمريكي و
             ً                                                                   أستاذ ا مساعًدا، ومبسار واضح للترقيات باملرتبات، مع تقييمات صارمة يف عادة مراحال.   
                                                                                     وعادة ما تكون جائزة التثبيت )التعيني الدائم( بعد الترقية إىل أساتاذ مشاارك يف السانة    

ّ      ة بشكل كبري من مؤسسة ألخارى، فاإّن                                            السادسة. ورغم اختالف معايري ومتطلبات الترقي                             
                                 األمناط متشاهبة يف كافة أحناء النظام.

                                                 ّ                          اخنفضت يف السنوات األخرية نسبة التعيينات اجلديدة اليت تّتباع  مساار التثبيات يف    
                                                                                الواليات املتحدة إىل أقل من النصف، مع توظيف البقية على عقود بدوام كامل أو جزئي، مما 

                                                      كادمييني الشباب. وتشري التقديرات احلالية إىل أن أقل من نصف  ّ        ً            سّبب تدهوًرا يف أوضاع األ
       مساار   »                                                                     من ميارسون التدريس يف التعليم العايل داخل الواليات املتحدة ينادرجون حتات   

   (.Schuster and Finkelstein 2006          التقليدي )  «        التثبيت
                ا تضع العديد من                                                                 يف بعض الدول مثل أملانيا، تكون الب ىن الوظيفية معقدة للغاية. كما أهن

                                                                                   احلواجز أمام األكادمييني الشباب، الذين ي طلب  منهم تغيري وظائفهم كثريا ، واالنتظار حلني فتح 
    اليت -  «             نظام الكراسي »                                                            باب التوظيف لوظائف أعلى. وبشكل عام، النظم األكادميية اليت تتبع 

                 تقدم فرصا  قليلة   -       الكليات    ّ                                                          توّفر  عددا  حمدودا  جدا  من الوظائف العليا يف رئاسة اإلدارات أو
                          وغري جاذبة للعلماء الشباب.

                                                                               تلتزم العديد من الدول، مع أن عددها يف تراجع، بنظام اخلدماة املدنياة للتعييناات    
                                                                             األكادميية. وهذا يعين أنه عندما يتم تعيني شخص يف منصب أكادميي ابتدائي حيصل على تعيني 

                                         راتب استنادا على الوقات الاذي ميضايه يف                                           دائم وفوري، مع ترقيات وزيادات كبرية يف ال
ّ                                          املنصب، عوضا  عن األداء أو اإلنتاجية. ومن َثّم فإن األمان الاوظيفي كابري يف التعييناات      َ                                       
                                                                                   اجلديدة، ولكنه ال حيف ز على زيادة اإلنتاجية، ما جيعل للجامعات جمال  ضعيفا  ملكافانة األداء  

   ّ                          اجلّيد أو معاقبة ضعف اإلنتاجية.
ّ                              يف أن اهليكل الوظيفي الواضح واملفّصل ي شجع حديثي التعيني يف املهنة             ليس هناك شك                                

                                                                                   األكادميية، من خالل توضيحه مكافنة اإلنتاجية، وأن الترقية والزيادة يف الراتب جزء ال يتجزأ 
                                                                                      من التعيني والثقافة اجلامعية. غري أن العديد من الدول تفتقر ملثل هذه اهلياكل املهنية، مما جيعل 

                                                                        على درجة األستاذية أقل جاذبية لألكادمييني الشباب. إضافة  إىل أن مناورات كبار        احلصول
                                                                        العلماء، بطريقة ما، بالنظام لتحقيق النجاح جعلهم أقل اهتماما  هبذا الشنن.
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                أحد أخطر املشكالت   -      دون شك-                                          إن تدهور اهلياكل املهنية لألكادمييني الشباب هو 
                                                        هنة وهو الرادع الرئيس الختاذ قرار االخنراط باملهنة األكادميية.                            اليت تواجه حديثي التعيني يف امل

                                                                كما أن الطريق إىل مهنة أكادميية املستقرة غري واضح يف الكثري من الدول.

 نهوض القطاع الخاص
                                                                              تعد اجلامعات اخلاصة أسرع قطاعات التعليم العايل منوا  يف مجيع أحناء العامل. فعلى الرغم 

                                                               ل باجلامعات اخلاصة إىل حد ما يف أمريكا الشمالية وأوروبا الغربياة،                     من ثبات نسبة التسجي
                                                                              ارتفعت النسبة نفسها بشكل كبري يف باقي دول العامل. فنكثر من نصف الطلبة يف أمريكاا  
ٍ    الالتينية ملتحقون بالتعليم العايل اخلاص. كما يهيمن القطاع اخلاص على شرق آسيا بنحاٍو                                                                               

                                                 يع للقطاع اخلاص يف جنوب شرق آسيا. وبشكل عام، خيادم                             تقليدي، إضافة إىل النمو السر
                                                    من العمالء تنخفض جودهتم نسبيا . فالغاية من جزء كبري من   «     كتلة »                  القطاع اخلاص اجلديد 

                                                                                هذا القطاع هي رحبية، حىت يف الدول اليت ت فرض فيها القيود على جين األرباح من التعلايم  
                     ة يف اجلامعات احلكومية.                                       العايل، ولكن عادة  ما يفضل الطلبة الدراس

                                                                        مما ال يثري الدهشة أن شروط وأحكام العمل األكادميي يف مؤسسات التعلايم العاايل   
                                                                           اخلاصة اجلديدة أضعف من تلك يف القطاع العام، مما خلق املشكالت لألكادمييني الشاباب.  

ْ                                                                        إْذ يقدم القليل جدا  من هذه املؤسسات تعيينات وظيفية آمنة بدوام كامل أو فرص              للترقياة.  
                                                                            وعادة ما تعمد هذه املؤسسات إىل توظيف أعضاء هيئة التدريس الشباب وبعض األسااتذة  
                                                                                   املتقاعدين، ولكن ال حتتفظ هبم لفترة طويلة. فالرواتب منخفضة عاادة، واملزاياا قليلاة،    

                                                      معلمون بدوام جزئي، يتلقون رواتب قليلة مقابل تدريساهم   /                             وغالبية من ي عي نون هم مدربون
    شر.    املبا

ّ                          هناك بعض االستثناءات هلذه الصورة القامتة نوعا  ما، فَثّم عدد قليل مان اجلامعاات     َ                                                 
                                                                                    اخلاصة غري الرحبية، مبا يف ذلك اجلامعات الكاثوليكية التقليدية يف أمريكا الالتينية، واملؤسسات 

     ياة                                                                             اخلاصة القدمية يف اليابان وكوريا اجلنوبية، وعدد قليل من املؤسسات اخلاصة غاري الرحب 
                                                                             اجلديدة يف تركيا والعديد من الدول األخرى. وبشكل عام، خلق القطااع اخلااص رغام    
                                                                             ذلك طبقة دون املستوى املطلوب من املعلمني الذين ال يستطيعون صنع حياة مهنياة مان   

             غاري رحبياة     -          حيث وجادت -                                            خالل العمل يف هذه املؤسسات. كانت اجلامعات اخلاصة 
                                                  ية، وحتظى باحترام إىل حد  كبري. وبالرغم من اساتمرار                              على حنو تقليدي، وذات جودة عال

                                                                           وجود هذه املؤسسات، فإن طبيعة قطاع التعليم العايل اخلاص قد تغاريت بشاكل كابري    
                                                          ذات آفاق متدهورة جدا  لتحقيق حياة مهنة أكادميياة مساتقرة     -          جبانب تغريها-       وأصبحت 
        ومنتجة.
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 اتجاهات في الدراسات العليا
                                                                               منت الفجوة بني اجلودة العالية واإلعداد دون املستوى املطلوب للمهنة األكادميياة كساائر   
                                                       ّ                       األمور يف التعليم العايل، مما خلق مشكالت لألكادمييني الشباب. وسّبب التحاق عدد كبري مان  

      ؤسسات                                                                               الطلبة باجلامعات احلاجة لوجود املزيد من األكادمييني للقيام مبهام التدريس، ال سيما يف امل
             ّ                                                                       اجلديدة اليت تلّبي اإلقبال الكبري لاللتحاق، بوجود طلبة من خلفيات، وطبقات اجتماعية، وقدرات 

                        باجلامعات. كما لاوحظ أن       عادة                                                           أكثر تنوعا  من تلك اليت عند عدد قليل من خنبة الطلبة امللتحقني 
              ة املتحدة وبعض        يف اململك  « postgraduate »                                            الدراسات العليا )ويسم ى تعليم ما بعد التخرج 

         َّ                                                                  األخرى( ختلَّفت كثريا  يف تلبية الطلب على املعلمني يف التعليم العايل حول العامل. وهلذا       الدول 
   (.Nerad and Heggelund 2003                                                    هناك توسع سريع يف الدراسات العليا يف العديد من الدول )

           إما من خالل                                               تقليديا  يف العديد من الدول على شهادات عليا،  ني                حيصل أغلب األكادميي
                                                                             درجة املاجستري أو الدكتوراه. فقد درس هؤالء األكادمييون يف جامعات حبثية متقدمة، واليت 
                                                                                 غالبا  ما ختتار الطلبة بعناية كبرية، وحتافظ على جودهتا عموما . كما حدث توساع بشاكل   
                                                                                 ملحوظ يف الدراسات العليا لتلبية الطلب الكبري عليه. ومنذ حوايل قرن، بادأت جامعاات  
                                                                               أمريكية، مل تكن هلا أي خربة يف تقد  درجات علمية متقدمة ومل متتلك سجال  حبثيا  كبريا ، يف 
                             ِّ                                                         تقد  برامج دراسات عليا، لت خرِّج طلبة حاملني لشهادات دكتوراه من الدرجة الثانية والثالثة، 

      احلصول                                                                   إضافة إىل جمموعة كبرية من مقدمي املاجستري. ومل يطمح خرجيو هذه املؤسسات إىل 
ّ       على وظائف يف أفضل اجلامعات، ولكنهم حصلوا على وظائف يف املؤسسات اليت ترّكز على                                                                   
                                                                              التدريس بشكل أساسي، فننشن ذلك تصنيفا  لترتيب اجلامعات اليت تقدم درجاات علمياة   
                                                                                متقدمة. توسع الدراسات العليا يف القرن احلادي والعشرين، وال سيما على مستوى املاجستري، 

                                                                     رجة العلمية ت منح يف العديد من اجملاالت من خالل التعليم عن بعد، عرب الشبكة           فنصبحت الد
                      اليت ت قادم اآلن علاى     «                 الدكتوراه املهنية »                                          العنكبوتية )اإلنترنت(، إضافة إىل بعض شهادات 

                        الشبكة العنكبوتية كذلك.
    على                                                                         ي توقع من مجيع املؤسسات اليت حتمل اسم )جامعات( يف العديد من الدول التركيز 

                                                                             األحباث ومنح الدرجات العلمية املتقدمة. كما هو احلال يف أغلاب دول أوروباا، حياث    
                                                                        ّ         توسعت اجلامعات اليت مل تكن تقدم سوى بعض برامج الدراسات العليا التقليدية لتلّبي الطلب 
                                                                              اجلديد. وهكذا، أصبحت جودة اجلامعات اليت تقدم درجات علمية متقدمة أكثار تنوعاا ،   

                                                                   ت جودهتا بعض الشيء، فخلق هذا السوق املتنوع إىل حد كبري للدراسات العليا           ولرمبا اخنفض
                                                                                   حتديات  للعلماء الصغار يف اختيار اجلامعة املناسبة. ويف التنكد أن الدرجات املقدمة ساتلقى  
   ً                                                                         جناًحا يف التوظيف، فقد شهدت اآلونة األخرية زيادة كبرية يف محلة شهادة الدكتوراه يف بعض 

ٍ              صات مقابل نقٍص حاد  يف غريها.            الدول والتخص              
                                                                              غدى للدراسات العليا خصوصا  صبغة دولية  أكثر حىت من التعليم العايل. فنسبة طلباة  
                                                                                  الدراسات العليا الدوليني يف أفضل املؤسسات العاملية أكرب بكثري من طلبة املرحلة اجلامعياة.  
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                        م والتقنياات واهلندساة                                                            وتعتمد العديد من األقسام األكادميية، ال سيما يف جمااالت العلاو  
                                                                               والرياضيات، على الطلبة الدوليني للحفاظ على معدالت التسجيل فيهاا. ويعثار خرجياو    
                                                                             الدكتوراه على وظائف حول العامل، وخصوصا  خرجيي أفضل اجلامعات. كما يتزايد استخدام 

       ات ذات                    ّ                                                      اللغة اإلجنليزية للتعّلم على مستوى الدراسات العليا يف بعض أجزاء العامل، واملؤسس
                                                                                   االستراتيجية التدويلية، والطلبة. فيبحث العلماء الشباب عن أفضل اجلامعات واألقسام علاى  

                                                    الصعيد العاملي؛ وعن فرص املنح الدراسية األكثر جاذبية .
                                                                            هناك نوعان أساسيان من مناذج الدراسات العليا على مستوى الدكتوراه، مها: الانمط  

          الدكتوراه  » و   (« taught doctorate                    لدكتوراه التدريسية ) ا »                              األمريكي الذي يسميه الربيطانيون 
                                                     األوروبية. فبينما يتطلب النموذج األمريكي إجناز قدرا كبري    (« research doctorate         البحثية )

                     بشكل أساسي من أطروحة     باي                                                 من املقررات إضافة إىل األطروحة، يتكون النموذج األورو
               أن الطالب ميتلك     باي                   فترض النموذج األورو                                        ت عد حتت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس. وي

         ّ                                                                   خلفية مفصّلة مبجاله، بسبب النمط املتخصص يف معظم الربامج اجلامعية األوروبية. ولكان  
                                                                               بعض اجلامعات األوروبية تتجه اآلن إىل زيادة عدد املقررات، بينما اعتمدت أجزاء أخرى من 

                                 معا . كما تضيف بعض الادول مثال               ً                         ً          العامل واحًدا من هذين النموذجني أو مزجًيا من االثنني
                                                                  روسيا وأملانيا شرط أطروحة ثانية للدكتوراه للتعيني يف الوظائف العليا.

                                                                        تؤثر هذه التوجهات مجيعها على األكادمييني الشباب، مما جيعل املنافسة للادخول إىل  
                                                                                   العديد من أفضل اجلامعات أكثار صاعوبة. ويعاين نظاام الدراساات العلياا املتبااين        

( differentiated أنه ال ميكن للحاصلني على درجات علمية من جامعات غري مرموقة العثور )                                                               
                                                                             على وظائف يف اجلامعات البحثية. كما يصعب فهم األمناط املتغرية يف منااهج الادكتوراه   
                                                                               أحيانا . حيث أن مشكالت املوازنات املالية يف العديد من اجلامعات تعكس تراجع االهتماام  

                                                                 فة إىل ضعف جودة الربامج إىل حد ما. اتسم سوق العمل بالبساطة نوعا  ما                  املقدم للطلبة، إضا
                                                                                   السابق، فكان املتوقع من األساتذة الكبار العثور على وظائف لطلبتهم. غري أن هذا اإلجاراء  
                                                                                األبوي، الذي ميكن تطبيقه عمليا  يف املؤسسات الصغرية والنخبوية، قد تالشى. كما أن تكلفة 

                        ّ                                       د ارتفعت يف بعض الدول، وقّلت املنح الدراسية وطارق الادعم املاايل                     الدراسات العليا ق
       األخرى.

 الحوكمة واالستقاللية
                                                                           تعد املشاركة يف عملية صنع القرار األكادميي والتمتع بالشعور باالستقاللية واحدة من 

      ميكان                                                                               أكثر النقاط جاذبية  يف العمل األكادميي. إال أن هناك العديد من االجتاهات العامة اليت 
                                                                              مالحظتها على الصعيد العاملي يف تنظيم اجلامعات، واليت من شنهنا التنثري علاى احلوكماة   
                                                                            واالستقالل املؤسسي والشخصي على حد سواء. فال بد من اإلشارة أوال  إىل أنه يف العدياد  
                                                                             من الدول واملؤسسات األكادميية مل يسبق أن كان هناك قدر كبري مان مشااركة أعضااء    
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                                                                 س يف احلوكمة واالستقالل الفردي؛ ويف هذه احلاالت، ال يزال الوضع الاراهن             هيئة التدري
        كما هو.

              مبساحة كبرية من      222 .  32                                                      مل تتمتع الكليات اجلامعية اهلندية اليت يبلغ عددها أكثر من 
ْ                             االستقالل املؤسسي أو األكادميي. فهي بريوقراطية للغاية ، إْذ تتركز معظم القوة والسلطة يف                                                     

                                                                                املدير. إضافة إىل تركز السلطة األكادميية، بسبب انتساب معظم الكليات للجامعة، املتعلقة    يد 
     ومتنح   -   (Agarwal 2009                                                         باملناهج الدراسية وغريها من املسائل بني يدي السلطات اجلامعية )

                                                                              العديد من النظم األكادميية بعضا  من االستقالل املؤسسي أو األكادميي، بينماا ختتلاف يف   
                                                                              يلها، وحتظى املهنة األكادميية ببعض االستقاللية أو احلرية اإلبداعية يف إعاداد املنااهج       تفاص

          الدراسية.
                                                                            حتظى اجلامعات البحثية واملؤسسات اجلامعية األخرى يف أعلى السالم األكاادميي عاادة     
                                                                               باستقالل مؤسسي أكثر من غريها، ومتنح الكادر األكادميي حرية أكرب يف التدريس والبحث. ويف
                                                                               معظم احلاالت يكون لدى اجلامعات البحثية إجراءات حوكمة متنح سلطة كبرية ألعضااء هيئاة   

                                             يتقاسم األكادمييون فيها السلطة مع اإلداريني، ومع   «             حوكمة مشتركة »                       التدريس فيها، إضافة إىل 
     مان                                                                                الطلبة يف بعض الدول، وخصوصا  يف أمريكا الالتينية. ومتارس اجملالس األكادميية أو غريهاا  

              ّ                                                              اجملالس اليت ي مّثل فيها أعضاء هيئة التدريس سلطة كبرية على األمور األكادميية عادة .
                                                       التقليدي للحوكمة معظم السلطة لكبار األسااتذة، معاززا        باي                 أعطى النمط األورو

                                                                                    بانتخاب أعضاء هيئة التدريس ملدير اجلامعة ملدة معينة. وساد هذا النمط من السلطة األكادميية 
                                                                   كبري من القارة األوروبية حىت الستينيات، عندما أعطت حركات اإلصالح اجلامعي       يف جزء 

                                                                               بعض السلطة للطلبة واألكادمييني الشباب. فيما شاركت اجلامعات البحثية األمريكية احلوكمة 
                                                                                  بني اإلداريني وأعضاء هيئة التدريس بوجود جمالس أمناء خارجية تتوىل السالطة القانونياة،   

ّ                                             حتّول جزءا كبريا  من صالحياهتا إىل السلطات األكادميية.               ولكنها عادة ما    
                                                                       مل حيظ األكادمييون الشباب إال بقليل من السلطة يف اجلامعات األوروبية اليت سايطر  
                                                                                   عليها كبار أساتذة الكراسي العلمية. وقد منح هذا اإلجراء، الذي يعود إىل تنسيس اجلامعاة  

      َ      َ                                       شر، قوَة هائلَة لكبار األسااتذة الكراساي العلمياة،                                         البحثية يف أملانيا أوائل القرن التاسع ع
                                                                        املهيمنني على التخصصات. حيث أن التخصصات منظمة حول الكرسي العلمي الذي لاه  
                                                                                سلطة توظيف الباحثني املبتدئني والسيطرة عليهم. وهيمن هذا النمط التنظيمي على جزء كبري 

                                   ن أكثر دميوقراطية  هبيكله املبين علاى                                                     من قارة أوروبا واليابان. أما النظام األمريكي، فقد كا
ّ    ل      األقسام، والذي مسح مبشاركة كافة أعضاء هيئة التدريس يف معظم القضايا، ومن َثاّم قبلال     َ                                                                    
                                                                             بعض املشاركة من األكادمييني الشباب. بينما كان النظام الربيطاين يف مكان ما بني هاذين  

   (.Shils 1997                                            النموذجني، وهو ذو تنثري يف جنوب آسيا وأفريقيا )
                                                     للحوكمة ملدة نصف قرن تقريبا  لضغوط؛ بسبب اإلقبال الكبري   «            العصر الذهيب »     تعرض 

                                                                           ومطالب املساءلة وزيادة الصالحيات اليت متارسها سلطات الدولة. مما أدى إىل ضعف سلطة 
                                                                                   أعضاء هيئة التدريس بشكل عام، وزيادة القوة اإلدارية جنبا  إىل جنب مع التنثري احلكاومي.  
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  -                                                                      كله إىل تقليص االستقاللية وتنثري أعضاء هيئة التدريس على القرارات األكادميية           فندى ذلك
     ّ        ً                         مما سّبب تدهوًرا يف جاذبية العمل األكادميي.

                                                                             وكان تنثري هذه القوى حتديدا  على أعضاء هيئة التدريس الشباب قوياا . وكماا ورد   
                        ل يف العديد من املؤسساات                                                     سابقا ، أصبحت سلطة األكادمييني الشباب حمدودة يف شىت املسائ

                                                                          والدول. أما القوة املتبقية يف هذه املهنة فهي يف أيدي كبار أعضاء هيئة التدريس.

 اتجاهات األكاديميون الشباب
                                                                           قد يبدو من املستغرب أنه بالرغم من سلسلة املشكالت اليت نوقشت هناا أن خيتاار أي   

 Changing Academic )                األكادميية املتغرية                                              شخص املسار األكادميي حاليا ، غري أن استطالع املهنة 

Profession   الدويل الذي ُأجري يف تسع عشرة دولة يظهر عدم وجود استياء تام حاول املهناة )                                                            ُ             
   (. Teichler, Arimoto, and Cummings 2013                                           األكادميية عموما  واألكادمييني الشباب خصوصاا  ) 

                                   ي األكادمييني يف وظائفهم ومهنهم: يطالب                                             ويقدم االستطالع نوعني من األدلة ذات الصلة مبا يرض
              ( مخاسي، يتدرج Likert                                                               األول منهما املشاركني بتقييم مستوى الرضى الوظيفي العام على مقياس )

    إذا  »                     ً                                                     من األقل إىل األكثر إرضاًء، واآلخر يستفسر عن مستوى رضى املساتجيبني عان عباارة    
                            مع تعريف الرضا الوظيفي مان     «.         مرة أخرى                                               استطعت أن أعيد الكرة، فلن أختار املهنة األكادميية 

                                       خالل خمالفة هذه العبارة أو خمالفتها بشدة.
                                                                         هناك اختالفات كبرية يف الرضا الوظيفي العام بني الدول التساع عشارة اخلاضاعة    

                   يف املكسيك، وأكثر من    ٪  87                                                       الستطالع املهنة األكادميية املتغرية، إذ تدرج الرضا الوظيفي من 
                                 يف اململكة املتحدة؛ وإىل نصف ذلاك يف     ٪  12                       ابان وكوريا؛ إىل بالكاد              يف هولندا والي   ٪  72

                                                                                      أستراليا والربتغال. وعموما ، يبدو أن مستويات الرضا تتنثر كثريا  بالضغوط املالية، وخصوصا  
                                                                               خفض التمويل احلكومي للنظام، كما هو احلال يف اململكة املتحدة وأستراليا. ففاي أغلاب   

                                                           ظيفي مبستوى الرضا املهين، مع االستثناء األبرز للواليات املتحادة.                       احلاالت يرتبط الرضا الو
                                                                                حيث أن الرضا املهين يف احلالة األمريكية أكرب بكثري من الرضا الوظيفي العام، مماا يعكاس   

ٍ                                     مستوى رًضا عاٍل مع التوقعات العالية لنظام التثبيت )     ً        tenure.األمريكي )           
                                                                          يبدو أن االختالفات يف مستويات الرضا لدى األكادمييني الكبار والشباب قليلة نوعاا  

                                             األخرى للفرص الوظيفية لكلتا اجملموعتني، مع إمكان   «         املوضوعية »                       ما، فهي تتعلق باملؤشرات 
                                                                             استثناء أماكن مثل الصني، حيث هيكلة الفرص حلديثي التوظيف مرضية جدا . وهكذا، مييل 

                                                                    لشباب إىل التعبري عن مستويات رضا أعلى بكثري من توقعاهتم املوضوعية. وقاد             األكادمييون ا
                                                                             يعود السبب يف هناية املطاف المتنان أو تفاؤل األكادمييني اجلدد، الذين جنحوا يف وضع موطئ 
ّ                                        قدم نوعا  ما يف النظام، بتحقق توقعاهتم. ومن مّث فال شك أن العديد من األنظمة األكادميياة،                                             

                                           محلة الدكتوراه من الشباب الذين يستسالمون يف       تفقد                    االقتصادات املتقدمة،            وخصوصا  يف
                       النهاية إلحباط توقعاهتم.



 33 /بناء المهنة األكاديمية

 الختام
ْ  ال تقدم املهنة األكادميية يف القرن الواحد والعشرين مستقبال  مغريا  للعلماء الشباب. إْذ                                                                                

          روط وظروف                                                                  يعد الوصول إىل سوق العمل، ومستويات األجور، وآفاق التطور الوظيفي، وش
ّ                           العمل األكادميي حمل إشكالية يف كل مكان. فعلى الرغم من تنّزم املهنة األكادميية عموما  يف                                                      
ّ                                                           شىت بقاع العامل، فإّن الصعوبات اليت تواجه األكادمييني الشباب خصوصا  خطرية. كماا أن                    

      ل على                                                                        التحدي جسيم يف قطاع التعليم العايل اخلاص الناشئ حتديدا ، حيث تغيب فرصة احلصو
                            حياة مهنية عادية إىل حد كبري.

                                وميثل ما سبق إشكالية لعدة أسباب:
 
َ                   َ                           خلَق التوسع الكبري احلاجَة للمزيد من املعلمني اجلامعيني.  •    
                                                                       تقاعد عدد كبري من األكادمييني يف كثري من الدول، وال سيما الصناعية منها خمل فا    •

                        نقصا  يف أعداد األكادمييني.
                                                                 اقتصاد املعرفة العاملي احلاجة إىل كادر من األكادمييني ذوي التوجه البحثي           أنشن ظهور   •

                                                                       اإلبداعي؛ للعمل يف اجلامعات البحثية اليت حتوي يف أعلى املنظومة األكادميية يف مجيع 
                                              من العلماء الشباب ذوي التنهيل التعليمي العايل.  «          ساللة خاصة »           أحناء العامل 

 
                                              ايل حمل نقاش واسع يف وسائل اإلعالم ودوائر السياسات                             على الرغم من كون التعليم الع

ّ                                                          يف العديد من الدول، فإّن موضوعات  مثل املساءلة، وخفض التكاليف، والتعاون بني اجلامعة                       
        االبتكار  »                                                                 والصناعة، وبعض املوضوعات األخرى تعد حماور للنقاش. وهناك جدل كبري حول 

                                         إىل أن يوفر التعليم اجلامعي التدريب من أجل           (، واحلاجة disruptive innovation   « )      املضطرب
                                                          ٌّ                      التوظيف. وهناك بعض االنتقادات اليت تواجه املهنة األكادميية لتحفٌّظهاا وعادم رغبتاها    

                                                  اعتراف باحتياجات املهنة األكادميية أو ضرورة وجود قوى                ، ولكن ال يوجد              املزعومني للتغيري
   يل.                     احتياجات التعليم العا    باي                       عاملة ملتزمة وفعالة تل

                                                                          وعلى الرغم من كل ما سبق، ال يزال جيل الشباب يلتحق بربامج الدراسات العلياا،  
            ( قويا  على the life of the mind   « )          حياة الرأي »                                     ويطمح للعمل يف اجلامعات. فال يزال إغراء 

                                                                               الرغم من كل الصعوبات اجللية. فقد يكون هذا هو األمل يف املستقبل، والروح اليت ال تقهر، 
                                                                        ام الفكري، والفضول لدى عدد كاف من الشباب لاللتزام ببيئة أكادميية تستحقهم.      وااللتز

 شكر وتقدير
                    ( للبيانات والتحليل Martin J. Finkelstein  ّ                                   أعّبر عن جزيل الشكر ملارتن ج. فنكلستني )
   «.                       اجتاهات األكادمييون الشباب »                                          الستطالع املهنة األكادميية املتغرية املذكور يف قسم 
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 35 /البرازيل

 الثاني الباب

 البرازيل

 والتحديات التي تواجه الجيل الجديد لفرصا
 في البيئة األكاديمية المتنوعة

 بالباكفسكي إليزابيث

(Elizabeth Balbachevsky) 

 
                                                                                 شهد التعليم العايل يف العقد املاضي توسعا  هائال  يف الربازيل، إذ ارتفع العدد من أقل من 

ٍ                          مليون طالب مسجٍل يف مرحلة البكالوريوس عام      1.1           مليون عام      6.7             م إىل أكثر من     1222              
        ، وهاي   ٪ 3 .  31   بة                                                          م. ويف الوقت ذاته ازداد عدد الشواغر يف الوظائف األكادميية بنس    1211

                                                 وظيفة شاغرة. وتبع النمو يف األعداد قوى ديناميكياة          378322   إىل         137722         زيادة من 
ّ                              جديدة غريت مشهد التعليم العايل جذريا  يف البالد، مما أّدى إىل خلق سيناريو جديد أكثار                                                    

                                                                         تعقيدا  جليل جديد من العلماء ينخرطون حاليا  يف جمال التعليم العايل الربازيلي.
                                                                           التحديات الرئيسة اليت تواجه اجليل اجلديد من ثالثة مصادر خمتلفة: األول، التجزئة     وتنيت

                                                                                      القوية للمهنة األكادميية يف البالد اليت نتجت عن زيادة حجم وأمهية التعليم العايل اخلاص. يليها، 
      كلتها                                                                              التباين الشديد بني كل من قطاعي التعليم العايل العام واخلاص. وآخرها، الضغوط اليت ش

                                                                                 سياسات احلكومة وتوقعات اجملتمع للتوسع الكبري يف التعليم العايل. ويهدف هاذا الفصال إىل   
                                                                                  حتليل بعض أهم التغريات ذات الصلة اليت يواجهها جيل األكادمييني اجلدد يف الربازيال. فيبادأ   
    لة،          ٍ                                                                   بوصف  موجٍز لشكل التعليم العايل يف البالد، ويصف بعضا  من القوى السياسة األكثر صا 

       ّ                                                                           واليت تؤّثر يف التعليم العايل، مث حيلل كيفية خلق هذه التغريات اجلديدة مطالب جديدة للجيال  
ّ                               اجلديد من العلماء الشباب يف البالد، ومن مث يؤّطر الفرص املتاحة هلذا اجليل اجلديد.                                           

                                                                      استمدت البيانات املستخدمة يف هذا التحليل بشكل أساسي مان مصادرين مهاا:    
            ً  م، بوصفه جزًءا     1227           ُ         ل األكادمييني ُأجري عام                    ّ مجعت يف استطالع وطين مّث             املعلومات اليت 

  ل       الباااااارازي
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 The Changing Academic )   1                       املهنة األكادميية املاتغرية  »                               من جهود الشبكة البحثية الدولية 

Profession  « CAP» ) ،       ومن البيانات الرمسية للتعليم العايل الربازيلي الايت مجعهاا مكتاب                                                               
                                                         (، مع إيالء اهتمام خاص بتعداد التعليم العايل الربازيلي الذي INEP                        اإلحصاء يف وزارة التعليم )

                     ًّ                                 جيريه هذا املؤسسة سنويًّا منذ منتصف مثانينيات القرن املاضي.

 ةيالتعليم العالي البرازيلي: السمات الرئيس
      1322               م وجود أكثر من     1211                                               وضح تعداد التعليم العايل الربازيلي الذي أجري عام  ي

                                                                                  مؤسسة للتعليم العايل يف الربازيل. وبرغم وجوب تقد  هذه املؤسسات تعليما  جامعيا  موحدا  
               إال أن االختالفات   -                                    لكل منها احلق يف منح درجة البكالوريوس    إذ   -                   مبوجب القانون املتبع 

                                                                       ينها. فينبغي النظر أوال  يف احلجم الضخم للقطاع اخلاص يف الربازيل، لفهم طبيعة             هائلة فيما ب
                        من مجيع مؤسسات التعلايم     ٪  87                                          هذه االختالفات. حيث تشكل املؤسسات اخلاصة نسبة 

                                    من جمموع امللتحقني باجلامعات يف الربازيل.   ٪ 7 .  73               العايل، وتستوعب 
                             تاحة لألكادمييني الشباب من اجليل                                        مينح حجم القطاع اخلاص الضخم معظم الفرص امل

     مان     ٪  62                                      فقد كانت هذه املؤسسات مسؤولة عن نسابة                            اجلديد ضمن املؤسسات اخلاصة.
                                        م. كما شهد القطاع اخلاص أكارب مناو لاه        1211                                  كافة الوظائف األكادميية يف البالد عام 

       خاالل     ٪ 1 . 1 7                                                                    يف العقد املاضي. إذ ازداد عدد الشواغر األكادميية يف القطاع العام بنسابة  
                                                    م، بينما ازداد عدد الوظاائف األكادميياة يف القطااع        1211         م إىل عام     1222          الفترة من 

                                                              . فربغم حيازة القطاع العام ملعظم العقاود ذات الادوام الكامال     ٪ 5 .   127           اخلاص بنسبة 
                                                                    ّ     (، شهد القطاع اخلاص أيضا  منوا  حادا  يف مثل هذا النوع من العقود. إذ شاّكلت   ٪    67.5 )

                                                         فقط من الشواغر األكادميية اليت طرحتها املؤسسات اخلاصاة عاام      ٪  11     عقود            نسبة هذه ال
                                         من مجيع العقود األكادميية يف القطاع اخلاص عام    ٪ 5 .  31                      م. غري أن النسبة أصبحت     1222
                                                                         م. وعلى الرغم من التحسن الذي تشري إليه هذه األرقام فإن شروط العقد يف القطاع     1211

                                                   األكادمييون العاملون يف القطاع اخلاص باحتمالية احلصاول                           اخلاص ال تزال حمبطة: فال حيظى 
                                            ( أو االستقرار الاوظيفي، إذ يعمال معظمهام    tenure                             على أي شكل من أشكال التثبيت )

                                                                        ( حتت عقود بدوام جزئي أو عقود للعمل بالساعة. علما  بنن هذه الشروط أساوأ   ٪    67.5 )
                                القطاع اخلاص يكاد أن يكاون مان                                                للعلماء الشباب. فاحلصول على عقود بدوام كامل يف 

                                                                                 امتيازات األقدمية فقط، وهذا يعين أن مجيع الشواغر املتاحة للعلماء الصغار هاي وظاائف   
                                                                                   للتدريس بنظام الساعة، وهي اليت تقدم دعما حمدودا  لألنشطة البحثية أو ألي ميزة أكادميياة  

      أخرى.
   من    ٪  11                  امعية، بينما يوفر            يف املرحلة اجل   ٪    16.3                                  يتحمل القطاع العام مسؤولية التحاق 

                ( هي عبارة عان   ٪    81.3                                                           الوظائف األكادميية يف البالد. فالغالبية العظمى من هذه الوظائف )
ّ                                                    عقود ثابتة بدوام كامل. كما حيّسن التوظيف يف القطاع العام فرص دعم األنشطة البحثياة.                               
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               ميع على الصعيد                                                                  ويتم التوظيف يف القطاع العام من خالل تنظيم مسابقات وظيفية متاحة للج
                                                                                   الوطين. إال أهنا وعادة ما حتتد املنافسة عليها للغاية، وخصوصا  للعلماء الشباب ممن ينخرطون 
                                                                                   حاليا  باملهنة األكادميية. فقد كان احلصول على شهادة الدكتوراه يف العقد املاضي أمرا  ال غىن 

      مان     ٪    66.5          ا نسابته                                                              عنه للعال م الشاب الباحث عن وظيفة يف القطاع العام. فقد كانت م
                                                                                مجيع الوظائف اليت يشغلها األكادمييون من محلة الدكتوراه موجودة يف القطاع العاام عاام   

   م.    1211

 أنماط الطبقات المؤسسية
                                                                                      إن التعليم العايل الربازيلي ليس متنوعا  وحسب، بل تشوبه الطبقية. ومتث ل الدراسات العلياا  

        من جمموع    ٪  32                                     ثل امللتحقون بالدراسات العليا أكثر من                                     احلد الرئيس الفاصل يف القطاع العام. ومي
                                                ( العشرين، وهي املسؤولة، مع ثلة من معاهد األحبااث  public                                 امللتحقني باجلامعات البحثية العامة )

 CGEE                                    من مجيع درجات الادكتوراه يف الابالد )     ٪  85                  (، عن منح أكثر من federal         احلكومية )

ّ                          د من محلة الدكتوراه، ومن مّث فهي قادرة أيضاا  علاى                               (. كما جتذب هذه اجلامعات العدي2011                         
                                                                             احلصول على املوارد العامة لدعم األحباث. معاهد األحباث احلكومية مؤسسات متخصصة م كرسة 
                                                                                 للعمل على ختصص أو جمال معني. فهذه املعاهد الستة عشر ذات أمهية كبرية للدراسات العلياا،  

                                                        جستري والدكتوراه )ملزيد من التفاصيل، انظر الرابط التاايل:                                    فهي تقدم عددا  من الربامج ملرحليت املا
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/741.html?execview)=   أما بقية املؤسسات .                   

             ّ                                            ( إقليمية تتمّيز بتركيزها على التعليم اجلامعي )بكالوريوس(. public                        فتصنف كجامعات  حكومية  )
    ًّ             ً        ًّ                   مهمًّا بوصفها مصدًرا إقليميًّا للمهارات واملعارف.   ّ                     وتؤّدي هذه املؤسسات دورا  

                                  إذ ينيت يف املقدمة عادد ضائيل مان       ،                                  تظهر اختالفات كبرية داخل القطاع اخلاص
                                                                                 املؤسسات النخبوية اخلاصة اليت ختدم ذوق طلبة العائالت الثرية. فلهذه املؤسسات القدرة على 

                                  ا من أعضاء هيئاة التادريس هباا،                                                  ً استقطاب نسبة كبرية من محلة الدكتوراه ليصبحوا جزًء
                                                                              باعتمادها على املؤهالت األكادميية كمصدر لتعزيز مكانتها. وت مث ل املؤسساات اخلاصاة   

                                            ( غالبية مؤسسات التعليم العايل الربازيلية. إال Mass-oriented private institutions        احلاشدة )
                              ى سوق تعليم جامعي للحشود أشبه                             هذا النظام الطبقي، وتقتصر عل  يف                     أهنا حتتل املكانة األد  

                                                                                   ما يكون للتعامل مع سلع، يتم التنافس فيه على جذب الطلبة من خالل تقد  أقل تكلفة تعليم 
      ممكنة.

ّ                      وخيلق هذا التقسيم الطبقي للبيئات املؤسسية اختالفات مهّماة يف شاروط العمال                                                       
       وذلاك                                         ( بعض اجلوانب ذات الصلة هباذا الوضاع،     1.1                       األكادميي. ويستكشف جدول )

                                                                               باستخدام املعلومات املقدمة من األكادمييني الذين مت مقابلتهم أثناء االستطالع الوطين األخري 
      املهنة  »                       ضمن شبكة األحباث الدولية       1227                                            على املهنة األكادميية الربازيلية والذي أجري عام 

   «.               األكادميية املتغرية
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                     معاهد األحباث واجلامعات                                                   تعد عقود التوظيف بدوام كامل األساس املعمول به داخل
                                                                            البحثية احلكومية، مع أن هذا النمط غري سائد يف كثري من اجلامعات احلكومية األخارى يف  
                                                                                       أمريكا الالتينية. وتقدم املؤسسات البحثية بيئة أكثر تنافسية، مطالبة بالتزام أكرب باألنشاطة  

                     عدد قليل من األكادمييني                                                        األكادميية. فعلى سبيل املثال: ال يوجد داخل هذه املؤسسات سوى 
                                                                                   امللتزمني بعمل خارج أسوارها، أما نسبة األكادمييني الناشطني حبثيا  )جيرون أحباثا  وينشاروهنا  
                                                                         بدعم خارجي( فهي أكرب من تلك املوجودة يف مؤسسات أخرى. ومتتلك املؤسسات اإلقليمية 

                    قوم بنداء جيد يف مجيع                                                            احلكومية واملؤسسات النخبوية اخلاصة صورة أكثر تواضعا ، ولكنها ت
                                                                               األبعاد املنخوذة يف احلسبان هنا: فال يزال لديها عدد كبري من األكادمييني امللتزمني للمؤسسة 
                                                                              وحدها، كما أهنا حتظى بنسبة جيدة من الباحثني الفاعلني ضمن طاقمها األكادميي. فاالفرق  

                     لياة خاارج الساوق                                                         األكرب بني هذه املؤسسات هو نسبة األكادمييني من ذوي اخلربة العم
ْ                     األكادميي، إْذ ميثل هؤالء األكادمييون                                              من نسبة أعضاء هيئة التدريس العاملني يف القطاع    ٪  52          
                                             فقط يف اجلامعات اإلقليمية احلكومية. وهذا الارقم     ٪  32                               اخلاص النخبوي، بينما ميثلون نسبة 

                                                                               ليس مبثابة مفاجنة، فعادة ما تتباهى مؤسسات القطاع اخلاص النخبوي بقدرهتا على تقاد   
         ّ                                                                    تعليم متمّيز موجه حنو سوق العمل، سواء على مستوى البكاالوريوس أو علاى مساتوى    

ّ                             الدراسات العليا. فهم يعّدون أعضاء هيئة التدريس ذوي اخل                             ربة احلديثة واجليدة بسوق العمل                        
                        ( بيئة أكادميية هي األسوأ mass-oriented                                           مكسبا  ال فشال . وتوفر املؤسسات اخلاصة احلاشدة )

                              ، للعديد منهم التزاماات ماع    1                                                   بني مثيالهتا، فعادة ما تعتمد على معلمني بعقود دوام جزئي
                      صر اخلاربة التدريساية                                                         مؤسسات أخرى أو بنعمال خارج السوق األكادميي. وعادة ما تقت
                                                       لألكادمييني هبا على التدريس اجلامعي ألهنا مؤسسات تعليمية فقط.

                                     ًّ                                          سيواجه العلماء الشباب الذين يدخلون أيًّا من البيئات املؤسسية اليت وصفناها مسابقا   
                                                                                 ظروف ا متنوعة مطابقة لنوع املؤسسات اليت بدأوا حياهتم املهنية هبا. واألهم من ذلك، أن كل 

ٍ                                      ؤسسية تعمد إىل تنكيد أدواٍر خمتلفة، وتعزيز مزيج خمتلف من الكفايات.      بيئة م                          

 األسواق األكاديمية البرازيلية
 ة والتحديات والفرصيالسمات الرئيس

                                                          ّ              األسواق األكادميية معقدة، ال ألهنا متيل إىل الرمسية الشديدة وحسب، ألّنها أيضا  ختضع 
                                      ومن اجلهة األخرى حتكمها أعراف وتقاليد غري                             ًّ          حلكم قوانني وقواعد مكتوبة جزئيًّا من جهة، 

                                                                           رمسية معروفة عند مجيع أصحاب املصلحة، ولكن نادرا ما جندها مكتوبة. وتقترح كريستني 
                                                       ( تصنيفا  مبنيا  على التفاعل بني أربعة عوامل أو أبعااد  Christine Musselin, 2005        موسيلني )

                            ًّ    حبيث يكون بعض هذه العوامل رمسيًّاا                                               عند حتليل طرق تنظيم السوق األكادميية يف أوروبا،
َ                                                                     وبعضها غرَي رمسي. وعلى هذا النحو توفر خارطة طريق لفهم األمناط املهنية يف خمتلف الدول.          
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                                                                       ّ   يرتبط العامل األول جبهاز االختيار الذي ينظم الوصول إىل منصب أكادميي معني. وتعّرف 
              (، حيث يقادم  concours         املسابقة )                                     ( آليتني متضادتني يف هذا البعد: األوىل هي     1225       موسلني )

                                                                                       العديد من املرشحني على شاغر متوفر للتوظيف أو الترقية، والثانية هي احلاالت اليت يعتمد فيهاا  
                                                                             االختيار على تلبية معايري حمددة، ومن مث يتم االختيار )أو الترقية( دون أية منافسة.

                              ل التثبيت، ويف هذا البعد حتادد                                                    ويرتبط العامل الثاين باملدة والدور املناط مبرحلة ما قب
                                                                  ( عمليتني متباينتني، مها: مرحلة ما قبل التثبيت بوصفها وسيلة للكشف عن     1225        موسيلني )

                                (. فإذا ما ع د ت مرحلة ما قبال  apprenticeship                                       الكفايات، أو بوصفها وقتا  للتدرب املهين )
                  ً   ّ  بتني وغريهم أقل وضوًحا مّما                                                         التثبيت وسيلة للكشف عن الكفايات فيكون تقسيم العمل بني املث

   (.Musselin 2005                 ْ              هي عليه يف حال عدْدناها للتدريب )
                                                                               يتعلق العامل الثالث بالتوازن بني أسواق العمل الداخلية واخلارجية. وتقترح موسايلني  

  ( internal academic markets                                              ( استخدام مصطلح األسواق األكادميياة الداخلياة )      1225 )
                 القواعد الداخلية    ‹‹     تنظم  ›‹                                    التطوير الوظيفي داخل اجلامعة، وعندما                      للحاالت اليت حيدث فيها

      احلاالت   -             من ناحية أخرى-                                                      واحلوافز مثل هذا التطوير. وتصف األسواق األكادميية اخلارجية 
                                                               اليت يعتمد فيها النهوض باملهنة على النجاح يف االلتحاق مبؤسسات أخرى.

                                   يف السوق األكادميي ومن املسؤول عن ذلك.                                          ويتعلق العامل الرابع بكيفية حتديد األسعار
                                                     ( إىل أن لدى املسؤولني عن اختيار الطاقم األكادميي اجلديد يف     1225                  كما أشارت موسيلني )

                      والسكن، وما إىل ذلك مع       باي،                                                     بعض الدول جماال  للتفاوض أيضا  على الرواتب، والتنمني الط
                                      ار املوظفني اجلدد على األسعار منعا  باتا                                                املرشح للعمل. بينما ي منع تفاوض املسؤولني عن اختي

                                                                               يف بعض أنظمة التعليم العايل األخرى، وذلك ألن الرواتب ثابتة حسب قواعاد بريوقراطياة   
                       موحدة على املؤسسة كافة.

                                      ( مفيدا  أيضا يف فهام كيفياة تنظايم        1225                                 يعد التصنيف الذي اقترحته موسيلني )
                                         يف االختالفات من قطاع آلخر، وأنواع املؤسساات                                    األسواق األكادميية يف الربازيل، بالنظر 

                                                                                 املختلفة. وينبغي هنا التنكيد على نقطة ذات صلة بالتفريق بني األسواق األكادميية يف الدول 
                                                 (، وهي: أن العالقة بني الرتبة األكادميياة باملؤسساة   emerging            ( والناشئة )mature         الواعية )

                                           ( يف الربازيل، كغريها من الدول الناشئة، بعيدة prestige                                   والدرجة العلمية واملكانة االجتماعية )
   (.linear                               كل البعد عن كوهنا تتبع خط واضح )

                                                                            عانت الربازيل باستمرار كالعديد من الدول الناشئة األخرى حول العاامل مان قلاة    
                                                                                 األكادمييني املؤهلني، لتعيينهم أعضاء هيئة تدريس يف مؤسسات التعليم العايل. فعدد املهنايني  

  م     1332                   األول يف الربازيل عام     ات                                              اصلني على شهادات الدكتوراه منذ صدور قانون اجلامع  احل
                                                                                  ما زال ضئيال ، واألمر ذاته ينطبق على ذوي اخلربة والكفايات الدولية ممن يقومون بااقتراح  
                                                                                     وإدارة املشاريع البحثية ذات الصلة. فبالرغم من األمهية القصوى للدرجات العلمية اليت ينشئها 

                                                                           الوضع إال أنه خيلق ضغوطا لتقليل احلاجة للحصول على درجة علمية من أجل االرتقاء يف      هذا
                                                                             السلم الوظيفي األكادميي. فحىت يومنا هذا، ميكن ترقية األكادمييني ممن ال حيملاون درجاة   
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                                                                                  الدكتوراه يف بعض البيئات املؤسسية إىل رتبة أستاذ مشارك، أو إىل درجة األستاذية الكاملة، 
                                                 يف عيون أقراهنم داخل اجلامعة نفسها اليت يعملون هباا.    «               أدلة ألداء مرضي »         ن يقدموا      على أ

                                                                                وما جيدر ذكره هنا هو أن هذه القاعدة تضعف معيار اجلدارة الذي من املفترض أنه جوهر أي 
                                                                            سوق أكادميي. وعلى الرغم من إمكان دخول بعض العلماء الشباب إىل املهنة وهم يف أسفل 

                                                                    رغم حيازهتم على درجة الدكتوراه يف حياهتم املهنياة، فاإهنم كاثريا  ماا                   السلم الوظيفي 
                                                                           سيصادفون زمالء أكرب منهم سنا  من ذوي املؤهالت األقل رمسية )من حيث املؤهل العلمي(، 
                                                                          ولكنهم يشغلون مناصب أعلى ضمن التسلسل اهلرمي املؤسسي. كما لن يندر مصاادفتهم  

                                                يشغلون مناصب أعلى منهم يف السلم الوظيفي. فالسبيل                             ٍّ   لزمالء ذوي أداء أكادميي متدنٍّ ممن
                                                                                 الوحيد الستيعاب التوترات اليت تنشن من هذا الوضع هو التقليل من أمهية التسلسل اهلرماي  
                                                                              داخل اجلامعة، على افتراض أن اخلطوات املهنية املختلفة ال تشكل أية أمهية أخارى ساوى   

                            الفروق اليت ت نشئها يف الدخل.
                                                                ظر إىل النمو األخري يف طبقة اخلرجيني داخل القطاع العام والعملية املعقدة              ومع ذلك، بالن

                                                                               للتمايز الداخلي اليت حدثت يف كال القطاعني العام واخلاص، فقد اختفى الوضع املذكور أعاله 
                                                                              يف بعض املؤسسات. وأصبح واقعا  جليا  داخل املؤسسات املصنفة هنا بوصفها جامعات حبثية. 

                                                                     ا عادة على العالقة اخلطية املتوقعة بني اخلربة واألداء األكاادميي والاوظيفي.                 فسيعثر املرء هن
                                                                           ولكن التسلسالت اهلرمية املؤسسية أقل وضوحا هنا كذلك. فاألهم هو افتراض عدم صالة  

       تاؤثر                                                                            هذه االختالفات عندما يتعلق األمر بوضع امتيازات األكادمييني واستقالهلم الذايت واليت
                  م املهنية اليومية.                على تنظيمهم حلياهت

 آفاق المهنة في القطاع العام
                                                                         عملية احلصول على الوظائف األكادميية يف القطاع العام دائما  تتم من خاالل هناج   
                                                                                تنافسي خيضع لقواعد موحدة. تبدأ هذه العملية بامتحان حتريري، وتتضمن إجراء استفساار  

                                  ئاات أكثار تنافساية، تقييماا                                                     علين عن خلفية املرشحني األكادميية، والذي يتضمن، يف بي
                                                                              الهتماماهتم البحثية، يلي ذلك تقد  املرشحني حملاضرة منوذجية أمام جلناة االختياار. وألن   
                                                                                التعيني من املفترض أن يالزم الشخص الذي يتم توظيفه طيلة حياته األكادميية، فيتوىل أعضاء 

                    اللجناة، إىل حتدياد                                                                  هيئة التدريس من قسم التوظيف العملية برمتها، من اختيار أعضااء 
                                               املوضوعات اليت يغطيها االمتحان التحريري واحملاضرات.

ّ               على الرغم من اتباع عملية التوظيف التنافسي لنفس القواعد دائما ، فإّن درجة املنافسة                                                                   
                   ً        ً                                                   فيما بينها ختتلف كثرًيا اعتماًدا على صورة اجلامعة ومسعة القسم. فكي يانجح املرشاحون   

                                                     شغل منصب أكادميي يف قسم مرموق داخل جامعة حبثية، علايهم                      الشباب يف حبث تنافسي ل
                                                                             امتالك سرية ذاتية تنافسية، تقاس يف الغالب من حيث كفاءهتم يف مجاع األماوال للبحاث    

                       وجتربتهم وخربهتم يف النشر.
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ّ                              كما ميكن ملن لديهم رغبة يف زيادة فرص القبول للترّشح، االلتزام مبدة  طويلاة مان                                                 
                                                (، بعد انتهائهم من الدكتوراه، فيعملون حتت مسامى  internship )          غري الرمسي  «        التدريب »

                                                                       باحث مساعد مرتبطني مبشروع حبثي ضخم، حتت مسؤولية أستاذ جامعي. وتغطى، يف معظم 
           (. وتقادم  postdoctoral scholarship                                               احلاالت، نفقات هذه الفترة منحة ما بعد الدكتوراه )

                                            راسية على الصعيدين الوطين واإلقليماي حلاديثي                                        املؤسسات العلمية هذا النوع من املنح الد
                          سنوات بعاد احلصاول علاى       7- 5                                              التخرج من محلة الدكتوراه، )لفترات تتراوح ما بني 

                                               ً                                      الدرجة(. وتشمل املشاريع البحثية الرئيسة عادة عدًدا من املنح الدراسية ملا بعد الدكتوراه يف 
                       (، بنن اجلامعات البحثية     1225    لني )                                                ميزانياهتا. وهكذا، ميكن القول، باستخدام تصنيف موسي

ّ                احلكومية متيل إىل االعتراف مب ّدة التدرب املهين )                          apprenticeship م َغطَّاة  جزئيًّا مبنح مرحلة ،)            ًّ        َّ  َ     
                                                                                   ما بعد الدكتوراه. فيطور العلماء الشباب خالل هذه املدة أنشطتهم البحثية حتت رقابة صارمة 

ٍ           جزًءا من فريق حبثي منظم جدا ، وخاضٍع لتسلسال                                       من أحد كبار الباحثني، وعادة ما يكونوا                               ً   
     ممان  -                                                                        هرمي. وهذا ما جيعل هذه املدة هي الوقت املناسب أيضا  لتحسني العلماء الشاباب  

   َّ                    ّ          ملفَّهم اخلاص  باألحباث املمّولة واملواد   -                                       يطمحون لشغل منصب يف إحدى اجلامعات املرموقة
         املنشورة.

                                         ن يف القطاع العاام إهنااء مادة جتريبياة                                          كما أن على العلماء الشباب الذين يعملو
( probationary period عند جناحهم يف شغل منصب أكادميي )                              -قبل التمتع   -            مبوجب القانون           

                                        ( الثابت. ويتحمال العلمااء الشاباب يف    civil service                             بكافة حقوق عقد اخلدمة املدنية )
                     اجلامعي )اليت تعد مهمة                                                          اجلامعات البحثية خالل هذه املدة مسؤوليات التدريس على املستوى 

                                                                         مشتركة بني مجيع األكادمييني(، ومن مث البدأ باإلشراف على املرشحني ملستوى املاجساتري،  
                                                                         ولكن ال حيق هلم اإلشراف على طلبة مستوى الدكتوراه إال بعد جناحهم يف اإلشراف علاى  

                                                  رسالة املاجستري، من بدايتها إىل هنايتها، مع مناقشتها.
                                            بوصفهم أعضاء يف هيئة التدريس جلامعة حبثياة أو    -          يون الشباب                كما يواجه األكادمي

                                                              ً    بيئة تنافسية متيل إىل تضمني دور املعلم يف دور الباحث. فيتم دفعهم مًعا يف   -          معهد لألحباث
                                                                              هذه البيئة حنو دور أكثر نشاطا يف جمال األحباث، وهو شرط لتسلق السلم الوظيفي. حىت عند 

                                                 بحث، فتعمد األحباث إلضفاء الطابع املؤسساي يف هياكال                              ميلهم شخصيا  للتدريس دون ال
                                                                              مجاعية يف اجلامعات البحثية، مثل املختربات ومراكز األحباث. كما حيظى العلمااء الشاباب   
                                                                                 بالدعم واملعدات واملساعدات الالزمة داخل هذه البيئات البحثية اجلماعية؛ للقيام ببحاوث  

                                        من ناحية أخرى، يوفق العلماء الشباب باني                                        ناجحة، ولتعظيم االعتراف مبنتجات حبوثهم. و
                                                                  ً             اهتماماهتم األكادميية الشخصية، واهتمامات رؤسائهم األكرب سنا  بوصفها حموًرا لواحد مان  

                                 هذه اهلياكل اخلاصة باألحباث اجلماعية.
                 ً                                                          يف بيئات أقل تنافًسا مثل البيئات اليت توجد يف معظم اجلامعات اإلقليمية احلكومياة،  

               ً           ً                                         منصب أكادميي أمًرا أقل تنافًسا. فعلى الرغم من خضوعه للعملية التنافسية                 يكون الوصول إىل
                                                                           نفسها، هناك أمور أخرى قد تصب يف صاحل املرشحني أهم من ملفهم األكادميي الفعلي. أما 
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ّ                                  يف اجلامعات اإلقليمية اليت تقع يف املناطق النائية، في عّد احتمال بقاء املرشاحني يف املنطقاة                                                     
                                                             اجلامعة إحدى املشكالت املهمة. وعليه فقد يكون من املهم احلصول علاى               واستقرارهم يف 

                                      ً                      ٍّ                      درجة الدكتوراه، ولكنه ال ي عد أمرا  حامًسا. كما أن حيازة ملف غينٍّ باألحباث ال يعد أمارا   
   ًّ                                                                     مهمًّا أيضا ، بل قد ينقلب األمر ضد املرشحني يف بعض احلاالت، ألنه قد يشري إىل ضاعف  

                                  وبناؤه حلياة أكادميية يف تلك اجلامعة.                      احتمال استقرار املرشح
                                                                            أما داخل اجلامعات اإلقليمية، فيطلب من العلماء الشباب املعينني حديثا أخذ مسؤولية 
ّ                                            ًّ                     األنشطة اليت ت عّد جمرد شكليات بريوقراطية من قبل زمالئهم األكرب سنًّا. ومما يثري الدهشة هو                

                               يعد هذا املنصب ضعيفا  كما أناه                                                 أن هذه األنشطة قد تشمل شغل منصب رئيس القسم، إذ
                                                                                خيلو من أي صالحية حقيقة لصنع قرار يف مثل هذه البيئات. فتحمل املسؤولية البريوقراطياة  
                                              ّ      ً                                   للقسم ميث ل عبئ ا حقيقيا للعلماء الشباب. فهو يقّيد كاثرًيا التازامهم بالعمال األكاادميي،     

                          يتطلبها املنصب منهم لتلبية                                                      وخصوصا  يف جمال البحث والنشر، بسبب الساعات الطويلة اليت 
                                                                               كافة املطالب. كما مييل تدريس املرحلة اجلامعية إىل السيطرة على احلياة األكادميية ألغلاب  
                                                                              األكادمييني يف اجلامعات اإلقليمية. ويندر تدريسهم ملستوى الدراسات العليا. فال يوجد لدى 

                           مستوى الدراساات العلياا،                                                         اجلامعات اإلقليمية سوى عدد قليل من الربامج اليت حتافظ على
                                                                             وحىت هذه الربامج عادة ما تقتصر على مستوى املاجستري. من ناحية أخرى؛ مقارنة بالوضع 
                                                                                   الذي يواجه العلماء الشباب يف اجلامعات البحثية، ميلك العديد من العلماء الشباب املانظمني  

                       ة، وتطاوير مشااريعهم                                                               ملشاريع يف جامعة إقليمية استقالال  أكرب ملواصلة اهتماماهتم البحثيا 
                                         ً  الشخصية، وإن مت ذلك على مقاييس أكثر تواضًعا.

                                                                             يواجه العلماء الشباب بيئة أكادميية مشتعلة داخل اجلامعات اإلقليمية، وينجم ذلك عن 
                                                                            قيم متضاربة، ووجهات نظر عاملية متعاكسة، وطموحات متناقضة لدى الطاقم األكاادميي  

                                             (، فهناك ثقافة ثانوية قوية داخل هذه اجلامعات، Balbachevsky 2000                    ألعضاء هيئة التدريس )
                                                                                     تتسم باألولوية املمنوحة للتدريس مقابل االلتزامات األكادميية األخرى. فتعد هذه الثقافة ثقافة 

                                                               اهلوية املهنية ال حتدد من خالل إجنازات الفرد بوصفه عاملاا  وباحث اا    »                 املرجع الذايت، حيث 
                                                  اء إىل مؤسسة وجمموعاة يشااركها املشاكالت اليومياة                              مستقال ، ولكن من خالل االنتم

   (. Schwartzman and Balbachevsky 1996, 271   « )                               واإلجنازات وروتني احلياة األكادميياة 
                                                                                     فينبغي على العامل الشاب املنخرط يف هذه البيئة أن خيتار إما الثقافة املهنية اليت تتمحور حول 

                                                ملهنية اليت تتمحور حول قيم املساواة بدعم من جزء من                                     قيم اإلجنازات األكادميية، وإما الثقافة ا
            اجملتمع احمللي.

                                                                              وال ي عد هذا اخليار أمرا  سهال ؛ فاألحباث، داخل اجلامعات اإلقليمية، أقل تنظيماا  وال  
                                                                            حتظى بالدعم الكبري. إذ مل تعتد اجلامعات احلكومية يف الربازيل على ختصيص أموال مؤسسية 

                                                          العامل الشاب سيحتاج للتنافس للحصول علاى دعام خاارجي دون                     لألحباث، مما يعين أن 
                                                                                  الوصول إىل مثل هذا النوع من الشبكات املتاحة للعلماء الشباب يف اجلامعات البحثية. فيصبح 
                                                                                   البحث اجتهادا  فرديا  عند كثري من العلماء الشباب يف اجلامعات اإلقليمية، ولكناه حمادود   
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       ّ                                         وهذا يوّلد منتجات حبثية ذات أثر بسيط ال يكاد يعترف                                بسبب قلة األموال والدعم املؤسسي. 
                                                                              هبا، فالبديل األفضل هلؤالء العلماء الشباب )ولكن يصعب الوصول إليه( هو إحلاق مشروعهم 
                                                                                جبهد حبثي مجاعي منظم داخل شبكة حبثية وطنية كربى، تدعمها الوكالة العلمية الفدرالياة.  

                                           شبكات نادرة، ومتيال إىل التركياز يف اجملااالت                                         ولكن الفرص املتاحة ملثل هذا النوع من ال
َ                   واملواضيع اليت تعدها وكاالت التمويل ذات الصلة مواضيَع وجماالت استراتيجية.                                                  

ّ                                                        من ناحية أخرى، قد يعّرض قبول ثقافة املساواة السائدة املستقبل األكادميي للعلمااء                       
                      مان ناحياة منتجاات             اليت تقاس   -                                            الشباب للخطر. حيث ختلق الصورة األكادميية املشوبة

               حلقة مفرغة مينع   -                                                     واليت عادة ما توجد بني األكادمييني ممن يدعمون منظور املساواة  -     األحباث
                                                                             فيها األداء السابق الضعيف الوصول إىل الوسائل اليت ميكن أن حتسن النتائج املستقبلية.

           امل الشااب                                                                   يتسم قطاع التعليم العايل يف الربازيل بربوز األسواق الداخلية. فيحصل الع
                                                                                  على عقد ثابت عمليا  يستمر مدى احلياة يبدأ من اليوم األول فور ترشاحه كعضاو هيئاة    

                                                                            تدريس إلحدى اجلامعات احلكومية. ومل يسبق السماع عن االستغناء عن أي زميال أثنااء   
                                                                                      الفترة التجريبية. ولكن التقدم يف املهنة داخل اجلامعات اإلقليمياة أمار حتادده األقدمياة     

                                                                       ِّ    لب. فعندما يتم التعاقد مع األكادميي قبل حصوله على الدرجة األكادميية قد ي سارِّع        يف الغا
ّ                                                انتهاؤه من الدراسات العليا عمليَة التقّدم يف السلم الوظيفي. أما إذا كان األكادميي حاامال          َ                               
                                                                                لشهادة الدكتوراه عند فوزه مبسابقة وظيفية لشغل منصب أكادميي يف جامعة إقليمية، فاإن  

     ً             ( أماًرا مهماا يف   portfolio                                              يف املهنة ليس سوى مسنلة وقت. ويعد امللف األكادميي )       التقدم 
                                                                                اجلامعات البحثية. حيث يعتمد التقدم يف املهنة على كل من األقدمياة، وملاف املنتجاات    
                                                          َ                          األكادميية، واملشاريع البحثية املمولة بنجاح، واليت ينبغي أن ت رَفق عند التقدم بطلب للحصول 

           على ترقية.
                           وهي اجلازء األكثار أمهياة      -                 للجامعات االحتادية       1211                   كان مسموحا  حىت عام 

                                                           االختيار بني فتح شواغر أكادميية جديدة يف بداية السلم الاوظيفي    -                     من أجزاء القطاع العام
                                                                               )مثل املعيدين، عندما ال ي طلب من املرشحني تقد  درجة فوق درجاة البكاالوريوس(، أو   

                                              ، عندما حيق للجامعة طلاب درجاة ال تقال عان               املسار املهين                       فتح التعيينات يف منتصف

                                                                                     درجة الدكتوراه شرط ا أد . وعادة ما ختتار اجلامعات البحثياة اخلياار الثااين. وعملياة     

                                                                                  فتح شواغر جديدة على هذا املستوى ختلق ساوقا  خارجياا  ذا صالة بالقطااع العاام،      

                                 دميي يف إحدى اجلامعاات اإلقليمياة،                                                فيمكن للعديد من العلماء الشباب بدء عملهم األكا
                           ً                                                واالنتقال إىل مؤسسة أكثر توجًها حنو األحباث بعد حصد ما يكفي من اخلاربة واملنتجاات   

         البحثية.
                                                                               إال أن القانون اجلديد الذي ينظم املهنة األكادميياة يف النظاام الفادرايل )القاانون     

                         حتادية منعا  باتا  من فتح                                             ( أغلق هذا السوق اخلارجي. إذ م نعت اجلامعات اال    1211 /     11711
                       م. فنصبح التعيني الوحيد     1211                                                  شواغر جديدة يف منتصف احلياة املهنية منذ ديسمرب من عام 

                       (. كما عزز القانون شرط teaching assistant                                          الذي تعتمده اآلن هو التعيني على مرتبة معيد )
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                          ل اجلامعاات البحثياة. إذ                                   ًّ                        األقدمية يف العمل جبعله شرط ا ضروريًّا للتقدم الوظيفي، حىت داخ
                   وهذا يستلزم مناهم                                                                 يتوجب على محلة الدكتوراه دخول املهنة األكادميية على مرتبة )معيد(.

                                                                           االنتظار لسنوات قبل الوصول إىل منصب أستاذ مشارك، وإن كانوا جديرين باحلصول على 
             عالوة الراتب.

                 لعام هاو منصاب                                                         فاملنصب الوحيد املقيد بعدد الشواغر يف مجيع مؤسسات القطاع ا
                                                                                 األستاذية الكاملة. والوصول إىل هذا املنصب يتم عرب عملية تنافسية. ولكن القواعاد غاري   
                                            ً      ًّ                               الرمسية يف العديد من األقسام تفرض األقدمية معياًرا رئيسًّا لتحديد املخول من بني األسااتذة  

       نت هذه   كا      1211                                                            املشاركني للتقدم على شاغر جديد ملنصب األستاذية الكاملة. فحىت عام 
                                                                                     العملية التوظيفية التنافسية تسمح بتقد  مرشحني خارجيني وفقا  للنظام الفيدرايل )وهو أمار  
                                                                                 نادر احلدوث(. ولكن القانون اجلديد أغلق الباب يف وجه هذا البديل أيضا . ومنذ ذلك احلني، 

      ال إال                                                                              واملسابقة الوظيفية لشغل منصب األستاذية الكاملة تعد عملية مغلقاة، ال تفاتح اجملا   
                                                                            لألكادمييني العاملني يف املسار الوظيفي داخل اجلامعة. ومع ذلك، جيب أن نالحظ أن رتباة  

                                                         لق أية صالحيات ذات صلة مبوجب النظام الفيدرايل، بغض النظر عن  خت                   األستاذية الكاملة ال 
                        مسنلة الزيادة يف الراتب.

                     ملسرية املهنياة بطارق                                                         للمؤسسات اليت متلكها الدولة مساحة لتنظيم أمناطها اخلاصة با
                                                                                     خمتلفة، ولكنها بصفة عامة متيل إىل اتباع النمط الذي أنشنه النظام الفيدرايل. فاخلروج الوحيد 
                                                                             عن هذا النمط كما نراه هو اخلروج املوجود يف اجلامعات الثالث التابعة ألغاىن والياة يف   

              شرط رمسي لدخول                                 . فاحلصول على شهادة الدكتوراه هو  3                           االحتاد الفيدرايل وهي ساوباولو
                                                                            املهنة األكادميية يف هذه اجلامعات الثالث. كما أهنا تفرض احلصول على شهادة ماا بعاد   

                                     (، وهو مصطلح مقتبس من الكلمة األملانية livre-docência                                الدكتوراه، شهادة ليفري دوثينشيا )
       بوصفها   -   [                                وتعين أعلى درجة من درجات األستاذية ]  ( Privatdozent )   1                 القدمية بريفتدوزنت

             ًّ                                              شرط ا إلزاميًّا جلميع املرشحني الطاحمني إىل رتبة األستاذية الكاملة.
                                                                           وأخريا ، ال ميكن التفاوض على الرواتب أو غريها من االمتيازات يف القطااع العاام.   
                                                                                فالرواتب ختضع لقواعد بريوقراطية، والعالوات تتبع قواعد صارمة عامة تنطبق علاى مجياع   

          األكادمييني.

 في القطاع الخاص آفاق المهنة
                                                                       كما هو موضح سابق ا، ميث ل القطاع اخلاص السوق األكادميي األكارب يف الربازيال.   
                                                                              فالوصول إىل وظيفة يف القطاع اخلاص غالبا  ما يتم من خالل نظام توظيف غري رمسي. فعادة  

         رشحني إذا                                                                            ما يتوىل منسق الربنامج مسؤولية اختيار أعضاء هيئة التدريس اجلدد. ويتم اختيار امل
                                                                           ما استوفوا بعض املتطلبات، اليت قد ختتلف من منصب إىل آخر ومن مؤسساة إىل أخارى.   

                          ً            (، ولكن تقدم كل مؤسسة عقاوًدا بادوام   tenure                                    فالقطاع اخلاص ال يوفر أية عقود دائمة )
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                                                                          كامل لعدد حمدد من األكادمييني، ممن يتحملون مسؤوليات كبرية داخل املؤسساة. وتعاد   
ّ           طاع اخلاص مزجيا  من األداء األكادميي واملسؤوليات اإلدارية: وحيّسن العلماء              الوظائف يف الق                                                       

                                                                                  الشباب مراكزهم بتحملهم للمزيد من املسؤوليات يف إدارة املؤسسة. وتعتمد الترقية يف السلم 
                                                                                   الوظيفي على األداء التدريسي بشكل أكرب، واألداء الوظيفي اإلداري بدرجة أقل. وتتم الترقية 

                                                                اخلاص عرب السوق اخلارجي يف معظم األحيان، فباالنتقال من مؤسساة ألخارى             يف القطاع
                                                             يرتقي األكادمييون يف السلم الوظيفي، وحيصلون على حتسينات يف عقودهم.

                                                                           تقدم املؤسسات اخلاصة النخبوية بيئة أكثر تنوعا  وحيوية لألكادمييني الشباب، غري أن 
                                          ارج مظلة القطاع العام السخية. فال تساتطيع                                         شروط العقد قد ختتلف جذريا  عند تعيينهم خ

                                                                                املؤسسات اخلاصة النخبوية منح شروط العقد السخية ذاهتا املوجودة يف القطاع العام. لاذا  
                                                                                     ينبغي عليها احلفاظ على بيئة أكادميية غنية وحيوية. لتصبح جاذبة يف نظر أبناء عائالت الطبقة 

                                    العقود اخلاصاة بطاقمهاا األكاادميي،                                             املتوسطة، ومتيل هذه املؤسسات إىل تنويع شروط
                                                                    ّ              الستيعاب هذه االحتياجات املتباينة. وعادة ما يكون لديها نواة أكادميية مكّونة من معلماني  

                                ( معروفني. فيحصلون علاى وظاائف   professionals                                   ممتازين، أو علماء بارزين، أو مهنيني )
                      أكادميية أخرى. وهنااك                                                     برواتب جيدة، تضمن هلم توفري وقت خمصص إلجناز أنشطة حبثية و

                                                   يف بعض املؤسسات. إذ يتم توظيف بعض األكادمييني كبااحثني،    «            تقسيم العمل »       نوع من 
                                                                                ويقاس أداؤهم بعدد ونوعية املواد اليت ينشروهنا، بينما يتم توظيف آخرون كمحاضرين، يتم 

    عدد                                                                            قياس أداؤهم بشعبيتهم بني الطلبة، ويتم استقطاب آخرون كمستشارين، يقاس أداؤهم ب
                    العقود اليت حيظون هبا.

                                                                    غري أن العلماء الشباب الذين ينخرطون حتت هذه املؤسسات يواجهون وضعا أصعب 
                                                                                    بكثري من الوضع الذي يواجهه نظراؤهم يف القطاع العام. فعادة ما يتم تعيينهم كمعلمني بنظام 

           ار الوظيفي                                                                     الساعات. ويتم التفاوض مع رئيس القسم أو منسق الربنامج على الدخول يف املس
                                                                                للمؤسسة بواقع كل حالة على حدة. ويعتمد احلصول على وظيفة أو ترقية على أداء العلماء 
                                                                             الشباب، والسمعة اليت يكونوهنا بوصفهم معلمني، وباحثني، ومستشارين. فإذا ما توظياف  

   وىل                                                                                 العامل الشاب م عل ما  فسيكون العبء التدريسي الكبري عائقا  لتحسني أدائه يف السنوات األ
                                                                              من التوظيف. أما التوظيف كباحث مساعد أو مستشار مبتدئ يعتمد على التجارب املتنوعة 
                                                                             والتواصل مع طلبة الدراسات العليا يف خلق فرص عمل أفضل. ومع ذلاك، فاملنافساة يف   
ً     السنوات األوىل من التوظيف عالية، وال يعتمد اختيار األدوار املختلفة وأنواع العقود دائًماا                                                                                  

                                                                   ف الشخصي للمرشح، بل قد يعتمد يف بعض األحيان على توصيف الشواغر املتاحة        على املل
          يف املؤسسة.

                                                                      يوجد يف املؤسسات اخلاصة النخبوية حد أد  للرواتب وغريها من االمتيازات، ولكن 
                                                                             ميكن للمرشحني التفاوض على الزيادة يف الراتب، وغريها من االمتيازات األخرى، مبا يف ذلك 

                                                               ي يتوقعونه ألنشطة األحباث. وعادة ما ت جرى هذه املفاوضات مع مساؤول               حجم الدعم الذ
                                                          توظيف األكادمييني اجلدد، ولكن بإشراف الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
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-mass                                                                     يواجه العلماء الشباب الذين يتم تعيينهم من مؤسساات اخلاصاة احلاشادة )   

orientedشروَط عقد  وظروَف عمٍل هي األسوأ من نوعها. حيث تق )                           ٍ     َ            َ                  دم هذه املؤسساات       
                                                                               شروط العقد ذاهتا جلميع األكادمييني تقريبا ، وهو عقد بنجر مدفوع بالساعة، مع عدم وجود 
                                                                               أية آفاق للتطور الوظيفي. وعلى حىت أكرب اجلامعات اخلاصة أن تلتزم باهلدف الرحبي بانفس  

          ظم طلبتها                                                                        الشرط املشدد وهو: طلب أقل رسوم دراسية ممكنة مقابل التعليم الذي تقدمه. فمع
                                                                            ينحدرون من عائالت فقرية جيب عليها دفع تكاليف الدراسة، حيث تشهد أعداد امللاتحقني  

        . حبياث   5                                                                         هبا زيادة حادة عند ازدهار اقتصاد البالد، وتتراجع يف الفترات االقتصادية الصعبة
                                                                              يصبح السوق األكادميي شبيها  بالوسادة اليت تسهل احلركة بني مراحل التوسع واالنكماش يف
                                                                                 مثل هذه الظروف. ومن السهل رؤية عدم توفري هذه الظروف بيئة مواتية للحياة األكادميياة  

         املناسبة.
                                                                             متتلك اجلامعات الرحبية سلما  وظيفيا  خاصا ، وت وظ ف بعض األكاادمييني بعقاود دوام   
  ب                                                                                 كامل، ولكن الوصول إىل هذه الوظائف صعب للغاية. فاملسار الوظيفي ي ع د إلزاميا  مبوجا 

                                                                                 القانون، إال أن نسبة األكادمييني املقبولني للعمل يف هذا املسار أو العاملني حتت عقاود دوام  
                                                                                كامل ضئيلة يف العادة. فال يتنثر الوصول إىل هذه الوظائف باألداء الفعلي للشخص األكادميي 

                                                         مبقدار تنثره بإميان املؤسسة بالتزام الفرد بتلبية احتياجاهتا.
                                                    ي يف املؤسسات احلاشدة، على الرغم من كل هاذه اإلشاارات                   شهد السوق األكادمي

                                                                              السلبية، تغيريات مهمة يف العشر سنوات املاضية. حيث فتحت هاذه املؤسساات أبواهباا،    
                                                                                    استجابة للضغوط اجلديدة القادمة من اجلهة التنظيمية الفيدرالية، لألكادمييني الشباب القادمني 

                                                عليا. كما انطوت الصورة املهنية اجلديدة على العديد                                    من النظام احلكومي املتوسع للدراسات ال
                                                                           من التغريات وجلبت توترات جديدة داخل هذه املؤسسات. وخلقت جتربة الدراسات العليا 
                                                                                 توقعات حلياة أكادميية أكثر نشاطا  وحيوية بني العلماء الشباب، إال أن هذه املؤسسات ليست 

                                 ولكن بعض املؤسسات خففت من حدة بعض                                          يف وضع يسمح هلا بالوفاء مبثل هذه التوقعات.
                                                                                  التوترات، بتكوين صورة أكثر جتارية، واستكشافها لبدائل لتدريب املهارات، والتعلم مادى  
                                                                                احلياة داخل السوق. أما األكادمييون الشباب األكثر طموحا  فيفترض أن ميثل عقد عمل وظيفة 

                               و االنتقال إىل مؤسسة خنبوية خاصة.                                                   حماضر وضعا  انتقاليا  حلني فتح شاغر يف القطاع العام، أ
                                                    (، فمن غري املنلوف للعلماء الشباب اجلمع ، فور انتهائهم metropolitan                  أما يف املدن الكربى )

                                                                           من تدريب الدكتوراه، بني احملاضرات املسائية يف إحدى املؤسسات اخلاصة احلاشدة، بتوقيع 
                      ساعد يف مشروع حبثي حتات                                                   عقد مقيد املدة، واحلصول على عقد بدوام جزئي، كباحث م

                          (. غري أن العبء التدريساي  public )                                           إشراف أكادميي متمرس يف إحدى اجلامعات احلكومية
  ُ                                                                               امُلثقل، على الرغم من اعتبار هذا بديال  مقبوال ، قد مينع العامل الشاب من اكتساب خاربات  

                 أكادميياة أكثار                                                                     وخمرجات حبثية كافية، لبناء صورة تنافسية مطلوبة لنجاح الوصول إىل بيئة 
       حيوية.
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 االتجاهات الحديثة وقوة السياسات
                                                                             ختلل العقد األخري من القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين سنوات  من التغري 
                                                                               الشديد يف مالمح التعليم العايل الربازيلي. فسببت بعض هاذه احلركاات قاوى متقارباة     

( convergentبني األسواق اخلاصة والعامة، بينم )                               .ا طالب آخرون بنسب متايز أعلى                             
                                                                           تعايش القطاعان العام واخلاص منذ السبعينيات حىت أوائل تسعينيات القرن املاضي مع 

                                                  . فتجاهل أحدمها اآلخر متاما ، وقام بتوظيف املهنايني يف   6                             بعضهما، دون أي تواصل تقريبا  
          . ووظفات                                                                     أسواق منفصلة، بسبب عمل كل منهما وفق قواعد  خمتلفة وأهاداف  متنوعاة  

                                                                          املؤسسات اخلاصة األكادمييني هبا من أوساط خرجييها إال أن املؤهالت األكادميية مل تكن ذات 
                                                                             أمهية يف هذه احلالة. وهبذا كان املدرسون املوظفون من قبل القطاع اخلاص ضعيفي التنهيل، 

          رجييها، إال                                                                       وجاهلني متاما  بقواعد احلياة األكادميية. اعتمدت اجلامعات احلكومية أيضا  على خ
                                                      ( للدراسات العليا ساعدها يف تلبية حاجتها من أعضاء هيئة public                    أن وجود نظام حكومي )

                                                                               التدريس املؤهلني. حيث توفرت العديد من املنح الدراسية املتاحة للمرشحني، يف ذلك الوقت، 
    اصة                                         . فكان التدريس يف مؤسسات التعليم العايل اخل 7                                لكل من مستوى املاجستري والدكتوراه 

                                                                                    مع العمل على أطروحة يف الوقت ذاته عيبا ، وليس ميزة يف السرية الذاتية ملن أراد أن يصابح  
          أكادمييا .

                          ّ                                         م، بدأت تلك الصورة يف التغّير عندما صادر قاانون التعلايم اجلدياد         1332        وببداية 
( Lei de Diretrizes e Bases da Educação    قانون لوائح وأسس التعلايم املختصار عاادة( )                                              
                                                                      (. فطلب اإلطار التنظيمي اجلديد من القطاع اخلاص زيادة مؤهالت موظفيه. ففتحت LDB  ا ب

                                                                                    املتطلبات اجلديدة سوقا  جديدا  للعلماء الشباب القادمني من النظاام احلكاومي املتوساع يف    
       األبواب   -          بشكل مؤقت   -                                            يف الوقت الذي أغلقت فيه القوانني األكثر تشددا     ،               الدراسات العليا

                    ، وهي القوانني الايت                             ليتم توظيفهم يف القطاع العام            خبصوص التوظف               كادمييني الشباب        أمام األ
                                       ً                                     سنتها قبل احلكومة الفدرالية، بوصفها جزًءا من وسائل حماربة ارتفاع معدالت التضخم.

                                                                                 وأعقب اإلطار التنظيمي اجلديد العديد من املبادرات لتقييم التعليم اجلامعي وتعزيز تقييم 
                                                                         العليا القائم. ويف املدة نفسها قام اجمللس الوطين للتنمية التكنولوجية والعلمية                نظام الدراسات

( CNPq  الذي يعد الوكالة الرائدة يف التمويل العلمي والبحثي بإصالحات عظيمة يف خطاة )                                                                          
ّ        برناجمه. فننشنت هذه اإلصالحات بيئة تنافسية لدعم األحباث من املوارد العامة واملرّكازة يف                                                                           

                                                                   رات الرئيسة، اليت تفضل اجملموعات البحثية املوحدة اليت تعمل ضمن شبكات مع          بعض املباد
                                                                                اجملموعات الناشئة. فالحظ األكادمييون من مجيع املؤسسات هذه البيئة اجلديدة األكثر تطلبا  يف 

ّ                   م، وعندما تضّمن االستطالع الاوطين      1383                                      القطاعني العام واخلاص على حد سواء. وعام              
                                                                  األكادميية سؤاال عما إذا كانت املؤسسة تقوم بتقيايم األداء التدريساي،                  األول حول املهنة 

            فقاط عاام      ٪   6.5                                                ممن املستجيبني بالنفي. إال أن هذه النسبة اخنفضت لتصل    ٪  11      فنجاب 
   (.Schwartzman and Balbachevsky, 2013   م )      1227
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ّ                                                              شّكل التوسع يف االلتحاق بالتعليم العايل قضية أخرى يف أجندة سياسة الت              عليم العاايل   
         اجلامعاة   »         م برنامج     1221                                                            الربازيلي املرهقة منذ بداية األلفية الثانية. فنطلقت احلكومة عام 

                                                    (، املوجه للقطاع اخلاص. واساتبدل الربناامج احلساومات    University for All   « )      للجميع
       قلياة                                                                               الضريبية املؤسسية بإعفاء الرسوم الدراسية لذوي الدخل احملدود والطلبة من الفئات األ

            ِّ                                                           باجملتمع. وش جِّعت اجلامعات احلكومية أيضا على تنفيذ برامج احلصص خلفض حد دخاول  
                          م فلم تواجه الوثيقة اخلاصة       1211          . أما عام  8                                        املرشحني من الثانوية العامة وجمموعات األقلية

                                                                   من مقاعد التسجيل يف اجلامعات احلكمية للطلبة من األسر ذات الدخل احملادود     ٪  52    حبجز 
                                                                       ت األقلية أي معارضة تذكر يف الكونغرس، فنصدرهتا السلطة التنفيذياة يف وقات         وجمموعا
       قياسي.

ّ      م برناجًما رئيسا  للجامعات احلكومياة. وقاّدم      1227                         أطلقت احلكومة االحتادية عام                               ً         
                                       الدعم واألموال والوظائف األكادميية اجلديدة   -  ( REUNI )  ا             ً   املعروف اختصاًرا ب  -        الربنامج 

                                                             داد امللتحقني وذلك بفتح برامج جديدة ملرحلة البكالوريوس، وخصوصا                    لتشجيع التوسع يف أع
                                                                                    املقررات املسائية اليت تستهدف الطلبة غري التقليديني. فارتفع عدد امللتحقني بالنظام الفيدرايل 

                                                                يف ثالث سنوات، وازداد عدد الطلبة اجلدد امللتحقني بربامج البكالوريوس يف    ٪    35.6      بنسبة 
                                                   ، غري أن عدد الوظائف األكادميية مل يرتفع ساوى بنسابة    ٪   128      بنسبة                  اجلامعات احلكومية

15.1    ٪ .  
                                                                            جيب إضافة مالحظة فيما يتعلق حبالة اجلامعات الربازيلية العريقة، وهي اجلامعات الثالث 
                                                                               اليت متلكها والية ساو باولو، الوالية األثرى يف البالد. فقد وصلت هاذه اجلامعاات عاام    

                                                      توسع واالستقاللية غري املقيدين. فضمنت هذه اجلامعات الاثالث                   م حلالة مرحية من ال    1387
                                                  من إيرادات الوالية الكربى، من خالل ضريبة يتم فرضاها     ٪ 8                        منذ ذلك العام حصوهلا على 

                                                                              على مجيع املعامالت التجارية أو اخلدمية اليت حتدث داخل الوالية. ففسح هذا الناوع مان   
َ                                اجملاَل لنمو ثقافة أكادميية قوية موجهة   -         ية حيوية                        إىل جانب وجود بيئة أكادمي  -          االستقاللية     

                                                                           حنو األحباث والدراسات العليا. ومع ذلك، فإن هذه اجلامعات ختضع لضغط اجملتمع واحلكومة 
                                               لتوسيع نطاقها يف التسجيل على مستوى البكالوريوس.

                                                                       اتسمت العالقات بني القطاع اخلاص واحلكومة باخلصومة واملواجهاات القانونياة.   
                                                       ( دائما  على مبادرات احلكومة جتاه هذا القطاع، وهي: فارض  leitmotif                 فهناك فكرة هتيمن )

                                                                                    القيود والرقابة الصارمة. فازداد الطابع الرمسي على األدوات الالزمة لتوجيه القطاع اخلااص  
                        وامليل لتصبح غامضة إىل حد   9(micro-level                                             يوما  بعد يوم، مع التركيز على التنظيم اجلزئي )

                                                                         . وقد عز زت مثل هذه التطورات االجتاهات حنو االندماج داخل القطاع اخلاص احلاشاد    ما
( mass-oriented  مع منو للمؤسسات الضخمة التدريسية واليت تستهدف الطلبة مان ذوي ،)                                                               

                                                                                  امللفات األكادميية الضعيفة. وتفرض القوانني الفدرالية على هذه اجلامعات الرحبية اخلاصة سلم 
                                                                بالكماليات، كما أدخلت هذه املؤسسات الضخمة ديناميكياات جديادة يف              الدفع اخلاص 

                                                                             السوق األكادميي. إن إحدى امليزات املشتركة للتعليم اجلامعي داخل هذه املؤسساات هاي   
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                                                                               التسليع، حيث تؤطر مجيع املقررات بالطريقة ذاهتا، وينظمها عدد ثابت من احملاضرات. ويتم 
                                                   زع على مجيع الطلبة الذين حيضارون ملقاررات مماثلاة.                                توحيد حمتوى املقرر يف ملزمات تو

                                                                                      ويكون الدور الوحيد املتبقي لعضو هيئة التدريس هو إلقاء احملاضرة علاى الطلباة، باتبااع    
                                                                                احملتوى الثابت إلجراء التقييمات الالزمة. وكما هو متوقع فقد أسهم منو اجلامعات الرحبية يف 

                                       عدل تنقل املوظفني يف السوق األكادميي للقطاع                                   خفض مستويات رواتب املعلمني، وزيادة م
      اخلاص.

ْ                        وتكشف الديناميكيات املذكورة أعاله عن ميول متناقضة. إْذ يطالب اإلطار القاانوين                                                     
                                                                             اجلديد مبزيد من التقارب، كما أنه املسؤول عن خلق قنوات اتصال مهمة بني سوق العمال  

                              ح توظيف األكادمييني ممان حيملاون                                              األكادميي يف القطاعني العام واخلاص. وألول مرة أصب
                                                                               الشهادات العليا هدفا من أهداف القطاع اخلاص، إضافة إىل دعم عملية التنقل بني األسواق 
                                                                               األكادميية اخلاصة والعامة. إال أن هناك قوى سياسية أخرى تعمد إىل تضخيم الثغرات الايت  

                             ة مسبقا  يف احلياة املهنية حامسة                                                     تفصل املسارات األكادميية املختلفة. مما جيعل القرارات املتخذ
                                              لتحديد املسارات البديلة املتاحة للعلماء الشباب.

               للحصاول علاى     -                                                               ي نادي القطاع العام بزيادة املنافسة والتركيز على األداء الصاارم  
                                                  والعمل بدرجة أكرب من االحترافية يف مثل هذه األنشاطة.    -                         التمويل احلكومي لدعم األحباث

                                                               ملهتمون بشغل منصب داخل جامعة حبثية يعانون من ضغوط متزايدة لتعزيز                  فالعلماء الشباب ا
                                                                                   سريهم الذاتية باملنتجات البحثية، مما يعين قضاء بضع سنوات بعد انتهائهم من الادكتوراه يف  

                                                   فترة تدريب غري رمسي، ينظم من خالل منحة بعد الدكتوراه.
                        يف عدد املسجلني يف املرحلاة                                                     من ناحية أخرى، خلق الضغط النابع من الزيادة السريعة 

                                                                              اجلامعية داخل اجلامعات احلكومية توترات  جديدة  بني األكادمييني واملوظفني اجلدد الاذي مت  
                                                                                   تعيينهم الستيعاب زيادة عدد الطلبة يف املرحلة اجلامعية. وقد ألقى جيل الشاباب الاذين مت   

ّ           ختلفة على عاتقه حتّمل العمل يف                                                       تعيينهم لتلبية االحتياجات يف األعباء التدريسية واألعمال امل                  
ّ                                            ظروف حمفوفة بالكثري من املخاطر. حيث ت قّدم العديد من اجلامعات والربامج احلديثة يف مبان                                       
                                                                                مؤقتة تفتقر لوجود البنية التحتية. وحىت وقت  قريب، مت ختفيف حدة هذه التوترات من خالل 

                              ( وغريها من الربامج. إال أن األمر REUNI )                                           املوارد السخية اليت مت توزيعها عن طريق مبادرة 
                                                                                   مل يعد كذلك. في درك الكثري من العلماء الشباب، من ذوي التنهيل العايل الذين مت تعيينهم يف 
                                                                                زمن التوسع املاضي، حاليا  أن توقعاهتم ليكونوا أكادمييني أصحاب مكانة عالية وظروف عمل 

      َّ                       لذي شلَّ مجيع اجلامعات احلكومياة                                                جيدة هي خدعة، ليس إال. وقد أظهر اإلضراب املطو ل ا
                                             م أن التوترات بدأت باالظهور داخال القطااع        1211                              بتواصله ألكثر من ثالثة أشهر عام 

   (.federal        احلكومي )
                                            ّ                                   ويستكشف القسم التايل تنثري القوى السياسة املتغّيرة يف التعلايم العاايل الربازيلاي    

                                   اء الاذين ينخرطاون اآلن يف املهناة                                                   على التوقعات اليت تواجهها األجيال اجلديدة من العلم
          األكادميية.



 51 /البرازيل

 التنقل في السوق األكاديمي
                                                                     ال توجد بيانات رمسية متاحة عن احلراك األكادميي يف خمتلف املؤسسات واألسواق. غري 
                                                                            أن أدلة املؤلف ومالحظته الشخصية تشري إىل أن احلراك األكادميي منخفض جدا  يف الربازيل، 

                                                         ة بعض التغيريات خالل السنوات القليلة املاضية. فتغيري االنتساب                      حىت وإن شهدت هذه الصور
( affiliation املؤسسي هو األكثر شيوعا يف السنوات األوىل من العمل األكادميي، وهي الفترة )                                                                    

                                                                              اليت يبحث فيها العلماء الشباب عن بيئة مؤسسية تناسب طموحاهتم األكادميية. ولكن مان  
                                                           يني الكبار من مؤسسة إىل أخرى. فاملعايري املهنية املو حدة، وحقيقة                          النادر جدا  انتقال األكادمي

                                                                                  أن جزءا  كبريا  من الراتب األكادميي يعترب من مكاسب األقدمية، جيعل التنقل مكلفا  جادا يف  
                                                                                         القطاع العام. وينعدم التنقل يف اجلامعات البحثية احلكومية. كما تنعدم تقريبا  احتمالية انتقال 

                                                             لشاب إىل جامعة أخرى بعد قبوله يف إحدى اجلامعات املرموقة يف البالد.         األكادميي ا
ْ         إْذ يبادأ     ،                                                                     يشيع التنقل يف بداية مزاولة املهنة األكادميية بني اجلامعات اإلقليمية احلكومية  

                                                                               العديد من األكادمييني الشباب حياهتم املهنية يف جامعات إقليمية حكومية، وبعاد تاراكم   
ّ                                    منصٍب آخر يف مؤسسة ت عّد أكثر حيوية يف اجملال ذي الصلة، أو حىت                    خرباهتم، يتقدمون إىل                  ٍ    

                                                                   يف جامعة حبثية، متطلعني بذلك لبيئة أكثر دعما  لطموحاهتم كباحثني وعلماء.
                                                                  ّ           غري أن هذا التنقل، الذي ال يكاد ي ذكر، داخل القطاع العاام ماال إىل الاتقّلص يف    

                                       ة كما متت اإلشارة سابقا . كما يشيع أيضا                                         السنوات األخرية، وخصوصا  يف اجلامعات احلكومي
                                                                               االنتقال من مؤسسة خنبوية خاصة إىل جامعة حكومية ذات مكانة عالية. وما يسهل هذا األمر 
ّ                                  هو حقيقة أن املؤسسات النخبوية اخلاصة متيل إىل الترّكز اجلغرايف يف نفس املناطق اليت تتواجد                                                

                            اجلامعات احلكومية البحثية هبا.
ّ      وي عّد التن                                                                           قل بني خمتلف املؤسسات النخبوية اخلاصة أمرا  شائعا  أيضا . إال أنه يغلب يف هاذه      

                                                                                 احلالة على األكادمييني األكثر نضجا . فهناك بعض األدلة اليت تشري إىل وجود نوع مان الساوق   
                                          ( بني املؤسسات النخبوية اخلاصة: وهاي حااالت   proto-academic market              األكادميي األويل )
                                                                                انتشارا  منذ العقد املاضي، تستقطب فيها مؤسسة ما أكادمييا  شابا  ذا مكانة عالية من            أصبحت أكثر 

ٍ        مؤسسة خنبوية خاصة أخرى من خالل تقدميها لظروف عمل أفضل أو عقد أفضل أو راتٍب أعلى.                                                                       
                                                                                    إال أننا مل نسمع مسبقا  عن حاالت لالنتقال من القطاع العام إىل اخلاص، وخصوصا  بني العلمااء  

                                                                                 اب. فيبدو أن ظروف العمل اليت يقدمها القطاع العام، واالستقرار الوظيفي للموظف املدين ال     الشب
ٍ         زاال سببان جيدان لدرجة يكتفي هبا العلماء الشباب الذين استطاعوا شغل منصٍب داخلها.                                                                      

                                                                              ويف النهاية، يعترب تغيري االنتماء املؤسسي جتربة  شائعة  لألكادمييني الاذين يعملاون يف   
                                                                    سات اخلاصة احلاشدة، إال أن اعتالء مناصب يف مؤسسات ذات مكانة أفضال علاى       املؤس

                       ّ                                                            مستوى البالد يعد أمرا  قّلما حيدث. فالبيئة األكادميية الفقرية وظروف العمل السايئة الايت   
                                                                               يواجهها هؤالء املهنيون متنعهم من إثراء مناهجهم األكادميية ليصبحوا منافسني أقوى ميكنهم 

                                   ناصب داخل مؤسسات ذات مكانة مرموقة.              النجاح يف شغل م
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                 (، الذي أجري عام CAP                                                      وتؤكد البيانات اليت مجعها استطالع املهنة األكادميية املتغرية )
                                     من العينة املشاركة بنن املؤسساة الايت      ٪  13         فقد أجاب                       م صحة هذه االنطباعات.      1227

                         م األكادميية فيها. بينماا                                                             أجروا فيها مقابالهتم الوظيفية هي املؤسسة نفسها اليت بدأوا مهنته
                                 سنوات يف مؤسسات أخرى قبل أن ياتم     5                             من املستجيبني أهنم عملوا أقل من    ٪  31     أوضح 

                                                                                قبوهلم يف مؤسستهم احلالية. وينطبق هذا النمط من اإلجابة أيضا  على األكادمييني األكرب سنا  
                     ذلك هو املوجاود باني                                                                   الذين بدأوا بالعمل قبل األلفية الثانية. غري أن االستثناء الوحيد من 

ْ                  (. إْذ أوضح ما يقاارب  mass-oriented                                 العاملني يف القطاعات اخلاصة احلاشدة )      مان     ٪  75    
                ًّ                                                        األكادمييني األكرب سنًّا أهنم قد عملوا أكثر من مخس سنوات يف مؤسساات أخارى قبال    

                                  من املشاركني بالرفض عندما مت ساؤاهلم     ٪  68                                     انضمامهم إىل مؤسستهم احلالية. كما أجاب 
                                                                             ما كانوا يفكرون باالنتقال إىل مؤسسة أخرى. وهذا الرقم أعلى عند األكادمييني العاملني     إذا 

   (. ٪  62                                         (، وأقل عند العاملني يف القطاع اخلاص احلاشد ) ٪  82                   يف اجلامعات البحثية )

 العالقة المتغيرة بين الدراسات العليا والمستقبل األكاديمي
                                                                                يعترف نظام الدراسات العليا الربازيلي رمسيا  بثالثة أنواع خمتلفة من الدرجات العلمية: 

                                                            ، ودرجة املاجستري، ودرجة الدكتوراه. فدرجة التخصص تعترب درجاة    «      التخصص »     درجة 
                                                                                       مهنية، متنح املهنيني العاملني يف السوق العام خيارا  بديال  عن الدراسات العليا. وهدفها الرئيس 

ٍ                                                                  رصة لفهٍم أعمق جلوانب معينة من جوانب التدريب املهين، وتطوير الكفاياات الايت        خلق ف        
                           ً                                                 حيتاجها سوق العمل املهين. وبناًء على ذلك، هي مشاهبة ملا يعرف يف الدول األخرى باسام  
           ّ                                                                           برنامج التعّلم مدى احلياة. وحتمل برامج املاجستري والدكتوراه توجها  أكادمييا  متشددا ، يناسب 

               منذ االعتراف هبا -                          . فاهلدف األساسي هلذه الربامج   12                      املهتمني باألحباث األكادميية        املرشحني
              ّ                         هو التدريب املكّثف جليل الشباب من الباحثني   -                                     رمسيا  يف الربازيل يف ستينيات القرن املاضي

                                                                                الربازيليني. تعد درجة املاجستري مرحلة وسيطة يف التدريب لسلك املسار األكادميي، بينما ختتم 
                                                                              رجة الدكتوراه التدريب األكادميي. ومن املفترض أن جيتاز املتقدمون لدراسة أحد بارامج   د

                                                               ً                    الدكتوراه مرحلة املاجستري أوال . وهو ما ينطبق على اجملاالت املهنية أيًضا كالقانون واهلندسة. 
           حضور جمموعة   -                                         للنجاح يف اجتياز دراسات املاجستري والدكتوراه-                  ويفترض على املرشحني 

ٍ        ة من املقررات الدراسية، وتقد  رسالة )أو أطروحة(، ومناقشتها علنا  أمام جملٍس يتكون    حمدد                                                                        
          ّ                                                                   من ثالثة مقّيمني ملناقشة رسالة املاجستري، ومخسة ملناقشة أطروحة الدكتوراه. ويتوجب على 
                                                                               اجمللس، يف كلتا احلالتني، أن يقدم الدعوة ألكادمييني من خارج برنامج املرشح حلضور املناقشة

                                                      للحصول على وصف  أمشل لنظام الدراسات العليا يف الربازيل(.  Balbachevsky 2010       )انظر: 
                                                             ( مؤشرا  قويا  ملقدار زيادة الطلب على املؤهالت األكادميية يف العقد    1.1             ويقدم الشكل )

                                                                             املاضي. فيمكن رؤية بداية اخنفاض نسبة األكادمييني الذين حيملون درجة البكالوريوس فقط 
               مان الشاواغر      ٪  72                                                        القطاعني العام واخلاص على حد سواء. ففي القطاع العام مت شغل   يف 
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                                                                               اجلديدة يف العقد املاضي من ق بل أكادمييني من محلة الدكتوراه، بينما شكل محلة املاجساتري  
                            ( من الشواغر فقد شغلها مان   ٪ 1                                                ممن شغلوا شواغر هذا القطاع. )أما النسبة املتبقية )   ٪  18

                                                           ّ   أخرى، كدرجة البكالوريوس، ومؤهل التخصص، وما إىل ذلك(. بينما مّثل             حيملون مؤهالت 
                                           فقط من مجيع األكادمييني العاملني يف القطاع العام    ٪  31                                حاملو شهادات الدكتوراه ما نسبته 

                                             حاليا . أما يف القطاع اخلاص؛ فقد شغل األكادمييون    ٪  13                      م، وهم ميثلون ما نسبته     1222    عام 
                                                    من الشواغر اجلديدة، بينما شغل األكاادمييون مان محلاة       ٪  13                    من محلة درجة املاجستري 

                                                                من الشواغر. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة األكادمييني مان محلاة درجاة       ٪  13          الدكتوراه 
   م،     1211 و      1222        بني عامي    ٪  11   إىل    ٪  31                                      املاجستري الذين يعملون يف القطاع اخلاص من 

  . ٪  16   إىل    ٪  11                                                بينما ارتفعت نسبة األكادمييني من محلة الدكتوراه من

 

 م 1211و 1222 لعامي الربازيل يف العايل للتعليم الوطين التعداد: املصدر

 للطاقم األكاديمي  األكاديميةم: المؤهالت 2211و 2222البرازيل، لعامي  :1-2 شكل
 في القطاعين العام والخاص

 
                                                        ، التحديات اليت تفرضها هذه القوى على العلماء الشباب. فقد  1- 1              وتظهر، يف جدول 

           م إىل ثاالث      1227                                                        مت تقسيم األكادمييني يف عينة االستطالع الوطين الذي أجاري عاام   
                                                                          جمموعات خمتلفة. مصنفة حسب السنة اليت أوضح فيها املستجيبون حصوهلم على أول وظيفة 

                                     خمتلفني متعلقني بالعالقة بني الدراساات               ُ                  . وتوفر األعمدُة معلومات عن جانبني  11        أكادميية 
                                                                                العليا واملسار املهين األكادميي: فيوضح العمود األول بالسنوات متوسط املدة اليت انقضت منذ 
                                                                               انتهاء املستجيبني من برنامج املاجستري، حىت السنة اليت ذكروا حصوهلم فيها على أول وظيفة 

                                         بالسنوات متوسط املدة اليت انقضت منذ انتهاء     ل                                    كعضول هيئة تدريس. أما العمود الثاين فيوضح 
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                                                                               املستجيبني من برنامج الدكتوراه، حىت السنة اليت ذكروا حصوهلم فيها على أول وظيفة كعضو 
                                                                                هيئة تدريس. وتشري القيم السلبية إىل بدء املستجيب العمل كعضو هيئة تدريس قبل االنتهاء 

                     من الدرجة حمل النقاش.
                                              ، أن الدراسات العليا كانت، عند جمموعة األكادمييني  1- 1                  ميكن مالحظة، يف جدول 

       ًّ                                                                         األكرب سنًّا، جتربة أتت بعد تعيينهم كنعضاء. بينما كانت الفجوة صغرية بني بداية مزاولاة  
                                                                                  املهنة األكادميية واالنتهاء من أول برنامج للدراسات العليا يف املؤسسات البحثية، وهي أكثر 

                                              نت أكرب لدى األكادمييني العاملني يف املؤسسات األكثار                                من عامني عادة ، إال أن الفجوة كا
                                                                                  توجها حنو الدراسة اجلامعية )من أربع إىل سبع سنوات عادة ، اعتمادا  على نوع املؤسساة(.  

                 ( جند أن األكادمييني  1- 1                                                          فعند النظر إىل جتربة الدكتوراه بالتفصيل )العمود األخري يف جدول 
                                              هذا املستوى بعد سنوات من حصوهلم على أول وظيفاة                                 األكرب سنا  قد بدأوا دراستهم على 

                                                               ًّ                 كنعضاء هيئة تدريس. كما تنطبق هذه امللحوظة أيضا  على اجليل األكرب سنًّا، والذين يعملون 
                                                                            يف املؤسسات بشىت أنواعها، وهذا يعين أن عملية توظيف أعضاء هيئة التدريس دون حصوهلم 

                                    اضي، حىت يف أعرق اجلامعات الربازيلياة.                                            على شهادة الدكتوراه كانت عملية منلوفة يف امل
                 م، كانات نسابة       1383                                                        عندما أجري أول استطالع وطين للمهنة األكادميية الربازيلية عام 

                                                                                األكادمييني الذين ال حيملون درجة الدكتوراه العاملني يف اجلامعات البحثية احلكومية كابرية،  
                              اجلامعات اإلقليمياة، بنسابة                                   كما أهنم شكلوا غالبية من يعملون يف   . ٪  37            فقد وصلت إىل 

                                                               . إال أن الفرق الرئيس بني هاتني اجملموعتني يف ذلك الوقت كان يف إفاادة   ٪  75        وصلت إىل 
                                                                           من محلة درجة املاجستري العاملني يف اجلامعات البحثية أهنم قد بدأوا بالدراسة للحصول    ٪  83

                  ساتري العااملني يف                بني محلاة املاج    ٪  36                                         على درجة أعلى، بينما اخنفضت هذه النسبة إىل 
   (.Balbachevsky, 2000                  اجلامعات اإلقليمية )
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                                                                         كانت تسعينيات القرن املاضي مبثابة نقطة حتول داخل القطاع العام. فمنذ ذلك احلني 
                                                                               أصبح طلب درجة علمية ال تقل عن املاجستري من املرشحني ملنصب أكادميي متطلبا  شائعا . أما 

                                                               ثانية، أصبح متطلب الدكتوراه أمرا  شاائعا  يف القطااع العاام،                             يف العقد األول من األلفية ال
                                                                               واملؤسسات النخبوية اخلاصة. وقد أفاد متوسط معدل اجملموعة األكادميية اليت توظفت يف بداية 
                                                                                األلفية الثانية يف هذه املؤسسات التعليمية أن حصوهلم على أول منصب أكادميي مل يانت  إال  

                                                   ه. بينما مل تستعجل املؤسسات القطاع اخلاص احلاشدة يف طلب                          بعد إهنائهم لدرجة الدكتورا
                                                                             حصول أعضاء هيئة التدريس على أحد برامج الدراسات العليا. حيث مل يصبح هذا املتطلب 

                                             رائجا  يف هذه املؤسسات إال حبلول األلفية الثانية.
   ة                                                                            ومن مث فإن بياناتنا تدعم احلديث بنن األجيال اجلديادة تواجاه منافساة متزاياد    
                                                                                للعمل كنساتذة جامعيني يف الربازيل. حىت مع الزيادة الكبرية يف عدد الشاواغر األكادميياة   
ّ                                       اجلديدة يف كافة أنواع مؤسسات التعليم العايل. ألّن االنتهاء من أحد برامج الدراسات العليا                                             

                                        الساعني للحصول على منصب يف املؤسساات غاري    ب                                 يعد شرطا  ضروريا ، حىت فيما يتعلق 
         املرموقة.

                                                                           وعلى الرغم من أن درجة الدكتوراه ال تعد شرطا  رمسيا  من الشروط اليت تنظم احلصول 
ّ                                                            على وظيفة يف القطاع العام، فإّن حيازة درجة الدكتوراه ت ع د ميزة هامة. كما يتزايد اعتبارها                              
  يف                                                                          )درجة الدكتوراه( ميزة ذات تنثري قوي يف تنمني وظيفة يف القطاع اخلاص، وخصوصاا   

                        املؤسسات النخبوية اخلاصة.
   ّ                                                                        وي ّعد هذا الواقع أمرا  مستحدثا  يف السوق األكادميي الربازيلي. فقد أصبحت شاروط  
                                                                             احلصول على وظيفة حاليا  أصعب من ذي قبل، مما يتطلب سنوات طويلاة مان التفااين    

       علاى                                                                         والدراسة اجلادة من جيل الشباب. وميكن تفسري االهتمام املتزايد مبجاال األحبااث   

                                                              والذي يتجلاى يف األجياال اجلديادة مان األكاادمييني الاربازيليني       -             حساب التدريس 
( Schwartzman and Balbachevsky 2013) -   بننه يعود للعدد املتزايد من األكادمييني الشباب                                           

                                                                             أصحاب هذه اخللفيات العلمية. ولكن األولوية اليت يوليها الشخص للبحث العلمي ال ختربنا 
                                              كيفية اليت ي جرى هبا العمل البحثي أو عن كثافته.           الكثري عن ال

                             من العلماء الذين حصلوا علاى     ٪  11   أن       1227                           يوضح االستطالع الذي أجري عام 
ٍ                              درجة الدكتوراه مل يتمكنوا حىت ذلك الوقت من تنمني تعينٍي ثابت  بدوام كامل. وهذا يقلل                                                   
                                                                               فرص محلة الدكتوراه أيضا  يف احلصول على التمويالت احلكومية اليت يزداد التنافس عليهاا  

                        ة الدكتوراه أيضا  عادم                                                         لدعم األحباث. وقد أوضح عدد كبري من العلماء الربازيليني من محل
                                                                         وجود فرص للحصول على متويل خارجي لألحباث رغم إفادهتم باهتمامهم الكابري مبجاال   

                                                            (، مما جيعل هذا الوضع أحد املصادر الرئيسية للتوتر بني العلمااء   ٪  12                   األحباث وااللتزام هبا )
                  الشباب الربازيليني.
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 مسارات نحو األكاديمية
                                              وعة تؤدي إىل اجملاالت املختلفة داخل السوق األكادميي،          ُّ                 ينبغي توقُّع وجود مسارات متن

                                                                                 بسبب وجود هذا التنوع الكبري يف املؤسسات والقطاعات داخل نظام التعليم العايل الربازيلي. 
ْ                                                                                    إْذ ي ظهر االستطالع أن املرحلة الدراسية السابقة )املرحلة اجلامعية( وليست الدراسات العلياا    

                                               املختلفة، اليت تؤدي إىل جماالت متنوعة داخل قطاعاات                             هي أفضل مؤشر لوجود املسارات 
                           التعليم العايل العام واخلاص.

                                              من مجيع أعضاء هيئة التدريس دراستهم اجلامعياة يف     ٪  82                       ففي القطاع العام، أكمل 
                                                من أعضاء هيئة التدريس العاملني يف اجلامعات البحثية    ٪  52     وحصل    .  11             جامعات حكومية

                                                          يوس من املؤسسة اليت مت تعيينهم هبا الحقا . وي عد هذا األمر أكثر                          احلكومية على درجة البكالور
                                     ً                                             إثارة لإلعجاب، فتوفر هذه البيانات مؤشًرا على قوة العوامل املسببة إلغالق األباواب الايت   

                           ّ             تؤدي إىل السوق األكادميي املتمّيز يف الربازيل.
                         ملية التوظيف عند النظر يف                                                       واملثري للدهشة أن البيانات تشري إىل منط  أقل انغالقا  أمام ع
                  من أعضااء هيئاة      ٪  31                                                         الدراسة األكادميية على مستوى الدراسات العليا، فلم يكمل سوى 

                                                                                     التدريس العاملني يف اجلامعات البحثية كافة الدراسات العليا يف اجلامعة اليت يعملون فيها. كما 
              ني يف اجلامعاات                                بني أعضاء هيئة التدريس العاامل    ٪  18                            أن هذه النسبة تنخفض لتصل إىل 

                                                    يف املؤسسات النخبوية اخلاصة. وتكشف هذه املعلوماات عان      ٪  32                   اإلقليمية احلكومية، و
                                               ( اجلامعات الربازيلية. فاملشكلة ال تعود متاماا  إىل  inbreeding                            الواقع الفعلي ملشكلة استيالد )

 Eliot 1908; Wyer                                                             املسنلة التقليدية الستيالد اجلامعات كما هو موضح يف األدب العااملي ) 

and Conrad 1984; Horta, Velloso and Grediaga 2010  بل إن املشكلة تعود لنوع مان .)                               
ْ                                                               التفرقة يف السوق، إْذ تفضل اجلامعات احلكومية املرموقة بوضوح التقدميات الوظيفية القادمة                    
                                                                            من طلبتها السابقني يف مرحلة البكالوريوس على غريهم من املرشحني القادمني من جامعات

      أخرى.
                                                                             استنادا  على جتربة الدراسات العليا للمجموعات املختلفة العاملاة يف شاىت أناواع    
                                                                                 املؤسسات، ت ظهر بيانات استطالع املهنة األكادميية املتغرية أن القطاع العام قد شهد تغيريات 
                                                                            طفيفة يف العقد املاضي. فلطاملا فضلت اجلامعات احلكومية، وما زالت تفضل، األكاادمييني  

                 من األكادمييني األكرب    ٪  81                                                       ين أكملوا كافة دراساهتم العليا يف النظام العام. حيث أكمل    الذ
ّ                من األكادمييني األصغر سنًّا الاذين وّظفتاهم هاذه       ٪  73                               سنا ، العاملني يف القطاع العام، و          ًّ                    

                                              املؤسسات دراسات هم العليا كلها يف القطاع العام.
                                 القطاع اخلاص. فالوضع السائد يف هذا                                          وجند أن التحول الرئيس عن هذا املسار يقع يف

                                                                               القطاع هو وجود األكادمييني األكرب سنا  الذين أكملوا دراستهم مجيعها داخل القطاع اخلاص. 
                                                                من األكادمييني العاملني يف القطاع اخلاص النخبوي، الذين بدأوا مزاولاة     ٪  61           بينما أوضح 

                            مان األكاادمييني العااملني يف       ٪  56                                               املهنة األكادميية قبل تسعينيات القرن املاضي، ونسبة 
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                                                                              املؤسسات اخلاصة احلاشدة، أهنم أكملوا الدراسات العليا برمتها داخل القطااع اخلااص.   
                                                                                     وتشهد نسبة العلماء الشباب األكادمييني القادمني من برامج الدراسات العليا العاماة زياادة   

                       ني بالقطاع اخلاص النخبوي                         من العلماء الشباب العامل   ٪  61                          َّ كبرية يف القطاع اخلاص، فقد أمتَّ 
                                                                  ً              ما ال يقل عن جزء من دراساهتم العليا يف القطاع العام. وهو ما ينطبق أيًضا على املؤسسات 

                                                من مجيع األكادمييني الشباب العاملني يف هذا القطاع بعض    ٪  61                       اخلاصة احلاشدة؛ فقد أكمل 
                                      برامج الدراسات العليا يف القطاع العام.

                                                 أوضح عن إحدى أهم املعضالت اليت يواجهها جيل الشاباب                        وتقدم هذه البيانات حملة 
                                                                                   من العلماء يف الربازيل. وهي أن التوسع يف الدراسات العليا )برامج املاجستري والادكتوراه(  

                                   يؤديان إىل رفع حد الوصول إىل مناصاب    -            املوضحة سابقا-                           والتغيريات يف اإلطار التنظيمي 
ْ      افسة أدت إىل ازدياد صارامة املاؤهالت واألداء. إْذ      ّ                               متمّيزة يف السوق األكادميي. فزيادة املن                                          

                                 ً                                             يواجه األكادمييون الشباب حاليا  حتدًيا لتحسني سريهم األكادميية، بتنليف عدد مان أوراق  
                                                                                 العمل األكادميية، وبناء عالقات قوية يف هذا اجملال، ليصبحوا قادرين على التنافس على منصب 

                                            ة. فيما تستغرق هذه األمور كلها وقتا طاويال ،                                     أكادميي داخل إحدى أهم اجلامعات البحثي
ّ                                                           وتتطلب بذل جهود مركّزة، وتدل على أمهية اختاذ القرارات املهنية يف الوقت املناسب. ومع                     
                                                                           ذلك؛ فإن احتماالت النجاح تتضاءل. فقد جترب الظروف العديد من األكادمييني الشباب من 

                                   ال تالئمهم يف القطاع اخلاص الشامل. حيث                                             ذوي التنهيل العايل على العمل يف بيئات أكادميية 
                                                                             التغيريات يف املسار الوظيفي شبه مستحيلة؛ بسبب عبء ساعات التدريس الطويلة، واخنفاض 

                                    األجور بالساعة، وعدم وجود أية حوافز.
                                                                         فالصورة مل تعد مشرقة كما كانت يف السابق، حىت ألولئك الذين مت تعيينهم يف القطاع 

                                          ً                      رية. فالسياسات احلكومة )الفيدرالية( تركز كثرًيا على تشجيع زيادة عدد                  العام يف اآلونة األخ
                                                                            املسجلني يف املرحلة اجلامعية يف اجلامعات احلكومية. وأدى هذا األمر إىل إنشاء ست عشارة  
                                                                                    جامعة احتادية يف األلفية الثانية، تقع معظمها يف مناطق نائية من البالد. فزاد عدد املسجلني يف 

                            ، بينما مل يرتفع عدد الشواغر  ٪    66.1                                    معية داخل هذه اجلامعات بنسبة وصلت إىل           املرحلة اجلا
  . ٪  15                                        األكادميية اجلديدة ضمن هذا القطاع إال بنسبة 

ّ           نّظم برنامج )  REUNI  .هذه الزيادة ولكنه مل يقدم املوارد الكافية الستدامة جودهتاا )                                                           
                                                                            وحتت هذا الضغط املزدوج، من تزايد عدد املسجلني على املستوى اجلامعي وتوسيع النطااق  
                                                                           لألقليات واألطفال من األسر ذات الدخل احملدود، للتسجيل يف هذه اجلامعات قررت العديد 

                                                  يدة، وتشييد مبان حديثة دون تنمني املوارد الكافياة.                                 من اجلامعات احلكومية فتح برامج جد
                                                                                    فنصبحت املرافق البدائية ذات التجهيزات الرديئة معيارا  من معايري هذه اجلامعات. كما مل حيظ 
                                                                                  األكادمييون اجلدد املعينني كنعضاء هيئة تدريس يف هذه املبادرات اجلديدة بالبيئة الداعمة اليت 

                                                     يا  حتت عقود قانونية مماثلة لغريها من اجلامعات. كما قدمت                          كانت باملاضي، وإن كانوا رمس
              م يف اجلامعاات        1211    عام     13                                                   األدلة املبعثرة اليت ظهرت أثناء التغطية اإلعالمية إلضراب 

                                                                                االحتادية رؤية أوضح عن الظروف القاسية اليت يواجهها األكادمييون العاملون يف مباين هاذه  
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                                              السنوات األخرية. فشملت بعض هذه املشاكالت عادم                              اجلامعات اجلديدة، اليت أنشئت يف
َ  استيعاب اجلامعة كاملة لعدد الطلبة يف مثل هذه املباين املهجورة املصممة يف األصل كمدارَس                                                                              
                                                                                ابتدائية، وصغر حجم الفصول الدراسية واكتظاظها، مع عدم وجود هتوية كافياة، وغيااب   

                                  ضافة إىل االحتماالت الضئيلة للمشاركة                                            املكتبات واملختربات، وساعات التدريس الطويلة، إ
ٍ                                             يف أي برنامٍج من الربامج البحثية أو برامج الدراسات العليا.            

   م؛     1227                                                                مل يتم حتديد هذه القضايا بوضوح يف البيانات اليت مجعها اساتطالع عاام   
ٍ                                                               بسبب عدم وجود بعٍض أكثر الربامج ذات الصلة بتوجيه النمو يف النظام آنذاك. غري أن بعض                  

                                                                               ايا برزت منذ ذلك احلني. فعلى سبيل املثال: كانت العالقة بني املرتبة الوظيفية وااللتزام     القض
                                                                           بالبحث يف اجلامعات احلكومية اإلقليمية تسري عكس النمط املتوقع هلا يف هذا االساتطالع.  

                                                      فقط من األساتذة غري املتفرغني عرضوا سريا  ميكن وصفها بنهناا     ٪   6.3                 فعلى الرغم من أن 
                                 عند األساتذة املساعدين. وتراجعت إىل    ٪    18.1    ّ                           ومدّولة، فإن هذه النسبة وصلت إىل       ناضجة 
                                                                          عند أعضاء هيئة التدريس األصغر سنا . إضافة إىل أن مجياع األسااتذة املسااعدين       ٪   1.3

                  من األسااتذة غاري      ٪    33.6              (، غري أن نسبة  ٪    31.8                                  حاصلون على درجة الدكتوراه عمليا  )
                                                          ثلة. وتوفر هذه األرقام بعض القرائن املتعلقة بالتحديات الايت                         املتفرغني حيملون شهادات مما

                                                                           تواجه اجلامعات احلكومية، عند حماولة استيعاب جمموعة األكاادمييني اجلادد، مان ذوي    
                                                                               املؤهالت األفضل من سابقيهم يف نظامها القد  للمرتبات الوظيفية، حيث األقدمية ال تازال  

   ي.                                أكثر أمهية من األداء األكادميي الفعل

 الختام
                                                                           هناك قوتان خمتلفتان غريتا مالمح التعليم العايل الربازيلي يف السنوات األخرية: مطالب 
                                                                              اجملتمع اجلديدة لالخنراط فيه، والتغريات يف اإلطار التنظيمي الذي فرض على املؤسسات نوعا  

        كل من                                                                       من التعديالت عند اختيار األكادمييني اجلدد. فخلقت مسنلة التوسع الكبري ضغطا  يف
                                                                           القطاعني العام واخلاص. وأدى هذا األمر إىل ظهور فرص عمل جديدة، وتغيريات يف الشروط 

      1337                                                                            العامة للتوظيف ولعمل أعضاء هيئة التدريس. كما وضع قانون التعليم الربازيلي عام 
                                                                            اإلطار التنظيمي اجلديد، وكشف بعد ذلك عن عدد ال حيصى من املراسيم والقواعد اجلديدة. 

                                                                             ع حدا  جديدا  ملؤهالت أعضاء هيئة التدريس، وأوجد شواغر جديدة للعدد املتزايد مان     ووض
                                      اخلرجيني بسبب توسع نظام الدراسات العليا.

                                                                     بينما أسهمت التغيريات اليت حدثت يف السنوات األخرية يف قوانني الوصاول ضامن   
                    فمنذ بداية األلفياة                                                                القطاع العام يف إجياد فرص جديدة للنمو داخل القطاع النخبوي اخلاص. 

                                                                              الثانية، خضعت مؤسسات القطاع العام مجيعها لضغط قوي للتوسع بشكل ساريع؛ لتلبياة   
  م       1211                                                                               احتياجات االلتحاق هبا من ق بل الفئة الدنيا من الطبقة املتوسطة. وقد ألزم قانون عام 

           بة من األسر                          من مجيع املقاعد األولية للطل   ٪  52                                    مجيع اجلامعات احلكومية حبجز ما ال يقل عن 
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                                                                           ذات الدخل احملدود. وكان هلذا األمر تنثري يف تدهور ظروف العمل األكادميي، كماا هاو   
                                                                              موضح سابقا. كما ي نظر للفصول الدراسية املكتظة والكبرية داخل اجلامعات احلكومية على 
  ق                                                                                 أهنا خسارة جلودة التعليم الذي يقدمه القطاع العام. ويف املقابل، زادت إجراءات االلتحاا 

َ                 التنافَس على تسجيل طلبة   -                                       اليت تفضل املرشحني من ذوي الدخل احملدود أيضا-         باجلامعات        
                                                                                   األسر الدنيا والعليا من الطبقة املتوسطة زيادة حادة. فخلقت هذه التغيريات مكانة جديادة  
                                                                                 لنمو املؤسسات اخلاصة النخبوية. ولكن تقييم مدى تنثري هذه التغيريات على اآلفاق املتاحاة  

                                  اجليل جديد من األكادمييني سابق ألوانه.      أمام
                                                                          خلقت كل من هذه القوى املتعاضدة  قوى متناقضة. فقد زاد بسرعة ملحوظاة عادد    
                                                                                  الشواغر األكادميية اجلديدة يف العقد املاضي ضمن التعليم العايل الربازيلي. ولكن املتطلباات  

                              أن الدراسات العليا كانت أمرا                                    ً                      الالزمة لشغل هذه الشواغر زادت كثرًيا أيضا . فعلى الرغم من
ّ                                       ال ينيت يف املاضي إال بعد التوظيف فإن املطلوب مّمن يريدون سلك اجملال األكادميي حاليا  إهناء                                          
                                                                              الدراسات العليا قبل التقدم بطلب للحصول على وظيفة أكادميية. ومن الضروري حصاوهلم  

                          م أو يف مؤسسة خنبوياة مان                                                        على شهادة الدكتوراه يف حال رغبتهم بالعمل يف القطاع العا
                                                                        مؤسسات القطاع اخلاص. كما يتطلب منهم كذلك العمل اجلاد لتحسني سريهم األكادميية، 
                                                                                   من املواد املنشورة، واخلربة البحثية، والعالقات اجليدة مع كبار الزمالء. فهذه اجلهاود تعاد   

               صاحل املرشح، فلن   ّ                                                           جّبارة وتدل على التفاين مع مرور السنني، ولكن ال تزال االحتماالت ضد 
                                                                         ينجح الكثري من الشباب األكادمييني من ذوي املؤهالت العالية يف احلصول على منصاب يف  

                                      بيئة أكادميية خصبة ميكن أن تدعم تطورهم.
                                                                         كما ال يزال التنقل يف السوق األكادميي الربازيلي جتربة حمصورة على السانوات األوىل  

                                              ارتفاع نسبته يف العقد املاضي. كما خلاق قاانون                                       من مزاولة املهنة األكادميية، بالرغم من 
                                                                           م اجلديد واملتعلق باملهنة األكادميية يف القطاع احلكومي حواجز كبرية أمام التنقل، حىت     1211

ْ                                        ً     يف املرحلة املبكرة من مزاولة املهنة. إْذ يتوجب على األكادمييني، يف هذه السنوات حتدياًدا،                                     
                                        م األكادميي. وأبح باب احلصول على فرص توظيف                                  اختاذ بعض القرارات احلامسة بشنن وضعه

         ل                                                                   حسب اآلفاقل جيدة ضيق جدا . كما يصعب تغيري املسار املؤدي إىل بيئة أكادميية سيئة حال 
                                                                          عبوره، فقوى العزل املوجودة يف اجلامعات الكربى تفرض املزيد من احلواجز لسلك طارق  

                              خرجيي نظام الدراساات العلياا                                                       بديلة. ومن مث فإن العديد من محلة الدكتوراه الشباب من
                                                                           املدعوم يف اجلامعات احلكومية سيكونون أسرى ملناصب لن تسمح هلام بتطاوير أنفساهم    

                 كنكادمييني وباحثني.

 شكر وتقدير
                                                                              يود الكاتب تقد  الشكر والعرفان للدعم املايل الذي قدمته مؤسسة ساو باولو لألحبااث:  

(FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) (2006/03329-0).  
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 مالحظات
                                                                     الرجاء زيارة املوقع التايل للحصول على مزيد من املعلومات حول هذا املشروع:  . 1

http://www.uni-kassel.de/ wz1/cap/international.ghk.  
                                                                          إن العقد األكثر شيوعا يف القطاع اخلاص هو عقد التعاون لدوام جزئي مدفوع، وفقا    . 1

                                                                             ملهام العمل اليت قد تشمل التدريس، وتنسيق الربامج، وإرشاد الطلبة، والقيام بابعض  
       األحباث.

                               (، وجامعاة حمافظاة كامبينااس    USP                                     اجلامعات الثالث هي: جامعة ساو بااولو )   . 3
( UNICAMP( وجامعة باوليستا )                   UNESP.)   

                    ا  ومنصبا  يف النظام      ( لقبPD  ا              ً     )املعروف اختصاًرا بال   (Privatdozent                 يعد الربيفتدوزنت )  . 1
  PD-ship       دي شيب     باي                                وخصوصا  يف أملانيا، حيث يطلق لقب       باي،            اجلامعي األورو

                                                                         على األكادمييني احلائزين على درجة الدكتوراه، فعلى املرشاحني إعاداد أطروحاة    
                                                                    أخرى حتت إشراف أستاذ غري متفر ، وإعطاء عدد  من احملاضرات للحصول على هذا 

                                                     ت سنوات، ويعد هذا اللقب خطوة ضرورية للوصول إىل رتباة                    اللقب، مما يستغرق س
       أستاذ.

                                                                                يتناقض هذا الوضع متاما  مع األرقام اخلاصة بالدراسات العليا اليت قدمها القطاع العام،   . 5
                                                                         فتزداد نسبة التسجيل يف هذا املستوى اجلامعي يف أوقات األزمات االقتصادية، كما هو 

                                                ، ألن التعليم العايل قد يشكل حاجزا  ألبناء الفئاة                              احلال يف العديد من الدول األخرى
                                                                                   العليا من الطبقة املتوسطة عندما تزداد نسبة البطالة، فالدراسات العليا يف القطاع العام 
                                                                     جمانية، وتستمر من خالل عروض سخية للمنح الدراسية من احلكوماات االحتادياة   

           واإلقليمية.
                                         الصورة يف جامعات بونتيفيسيه الكاثوليكياة                                      جند االستثناء الوحيد الذي حييد عن هذه  . 6

( Pontificieاليت كان هلا طابع مماثل للجامعات احلكومية، كما أهنا كانت تل ،)                                                           بااي      
                                                                احتياجات الطلبة من عائالت الطبقة العليا املهتمني بالتعليم املتباين.

                 أيام أزمة الديون                                                                 كانت املنح الدراسية املقدمة لطلبة الدراسات العليا كثرية حىت يف أسوأ  . 7
                                                                           الربازيلية يف مثانينيات القرن املاضي، فقد كانت أفضل طريقة متلكها وكاالت العلاوم  
                                                                              االحتادية للحفاظ على حصتها من امليزانية الوطنية العامة هي حتويل معظم هذه املاوارد  

    ميكن                                                                           لصاحل املنح الدراسية، بسبب خدعة يف مشروع قانون امليزانية العامة الربازيلي، فال
                                                                            قطع املوارد املعنية للمنح الدراسية والرواتب من سنة إىل أخارى مبوجاب القاانون    

          الربازيلي.
         ( الاذي  numerus clausus                                                  إن التسجيل يف اجلامعات يف الربازيل حمصور مببدأ العددية )  . 8

                          ً                                             يطلب من اجلامعات اإلعالن مقدًما عن العدد اإلمجايل للكراسي لكل برنامج لدراساة  
                                                                 يوس، ومن مث ي جرى امتحان تنافسي حيدد من خالله الطلباة لشاغل هاذه            البكالور
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                                                                        الكراسي، فكانت كل جامعة مسؤولة عن تنظيم امتحانات القبول اخلاصة هبا حىت عام 
                                                                    م، مث اقترحت احلكومة االحتادية عقد امتحان قبول موحد للبالد، واعتمدته مجيع     1223

                              منذ ذلك احلني. لالطالع على حتليال                                        اجلامعات االحتادية وبعض اجلامعات احلكومية
  .Balbachevsky, Kerbauy, and Santos 2010                      مفصل هلذه املسنلة انظر: 

                                         لوصف امليل حنو تسليط التقييم على املؤشارات    «              التنظيم اجلزئي »               حنن نستخدم تعبري   . 3
                                                                          الرمسية غري الكافية، يف املؤسسة اليت تكون على شكل قائمة منفصلة من املؤشرات اليت
                                                                              تبني ضرورة الرد على املؤسسة، بغض النظر عن أمهيتها. وملعرفة أنظمة التوجيه واللوائح 

 Castro  .     1213  .     1211                                             اخلاصة بالتعليم العايل الربازيلي بشكل أفضل انظر:
                                                 ( بربامج املاجستري املهنية، كما تشرف عليها أيضا  منذ CAPES                  تعترف مؤسسة كابس )  .  12

                                                    ر البديل لربنامج املاجستري التقليدي تدريبا  هجينا  جيمع                  م، فيصور هذا اخليا    1337    عام 
                                                                             بني التوجيه اجلامعي والتوجيه التطبيقي، فالفرق الرئيس بينهما هو أن مجيع املشارفني  

               ي قي مون وفقا                                                                      على برامج املاجستري التقليدية يفترض أن يكونوا من محلة الدكتوراه الذين
                    إلشراك املهنيني من ذوي                           اجستري املهنية فهناك إمكان                              ألدائهم األكادميي، أما يف برامج امل

         ً                           بوصفه جزًءا من طاقم الربنامج االكادميي،                                     اخلربات املعترف هبا خارج اجملال األكادميي،
                                                                            إال أن هذا النموذج واجه مقاومة قوية داخل اجلامعات احلكومية منذ اقتراحه، كما أن 

                                       الطلبة امللتحقني بربامج املاجستري التقليدية             فقد كان عدد                              عدد هذه الربامج مل يزد كثريا ،
       م، وقد     1211                                طالب يف برامج املاجستري املهنية عام     22 1 .  11           طالب مقابل    222 .   121

                                             وجعلها شهادة من شهادات الدراسات العليا يف هذه                              مت تضمني برامج املاجستري املهنية
         الدراسة.

                            اعد يف الربازيل، فإن الفرق بني                                                ينظر ملرشحي الدكتوراه كطلبةا، وهذه قاعدة من القو  .  11
                                                                      خربات التدريب املهين كجزء من برنامج الدكتوراه وبني وظيفة )عضو هيئة تدريس( 

ٌ                                 حمدٌد بوضوح يف جتارب املشاركني يف االستطالع.    
   ٪  15                                                                       هذه املعلومات أكثر إثارة لإلعجاب إذا جعلنا يف احلسبان أن القطاع العام يشكل   .  11

                 بالتعليم اجلامعي.                    فقط من جمموع امللتحقني 
     17                                               م أطول إضراب شهده النظام االحتادي، فقاد بادأ يف       1211              كان إضراب عام   .  13

                                         أيلول، مما أثر على كافة اجلامعات االحتادياة     /                              أيار، ومل ينته إال يف أواخر سبتمرب   /    مايو
         تقريبا .
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 الثالث الباب

  الجدد التدريس هيئة أعضاءأوضاع 
 الصيني الرئيس البر في العالي التعليم في وفرصهم

 ليو كاي ونيان لي يي وانغ تشي
(Qi Wang, Yi Li, and Nian Cai Liu) 

 المقدمة
ْ                                   أصبح أعضاء هيئة التدريس الشباب قوة رئيسة م ْسهمة يف تنمية التعليم العايل يف الارب                                              

                                                للوسط األكادميي. كما يعتقد أن لقدرات أعضاء هيئاة                                   الرئيس الصيين، فهم املستقبل القادم 
 ,Austin                                                                                  التدريس الشباب تنثريا  مباشرا  على القدرة التنافسية للتعليم العايل يف السوق العاملية )

Sorcinelli and McDaniels 2007; Altbach 2011   وقد شهد التعليم العايل الصيين حتاوال .)                                      
                                                      ة، فشمل ذلك اإلقبال الكبري عليه، والتسويق، وإصالح منظومة                             سريعا  يف العقود الثالثة املاضي

َ                              التوظيف. فخلق مشهد  حتولل مكان العمل األكادميي الفرَص والتحديات معاا  لألكاادمييني                           ل                        
        الشباب.

     ِّ                                                                       ي قدِّم هذا الباب وصفا  مفصال  لألكادمييني الشباب واملسارات الوظيفية الايت ميارون   
                                                 وظروف العمل األكادميي ألعضاء هيئة التدريس الشاباب،                            هبا. كما يهدف إىل حتليل جودة 

                                                                                 الذين يدخلون يف املسار األكادميي، وتوضيح التحديات اليت تواجه التعليم العاايل الصايين   
                                                                         يف جذب أفضل األكادمييني الشباب. ويركز هذا الباب حتليله على األكادمييني الشباب حتت 

                                       ريس يف اجلامعات احلكومية يف الارب الارئيس                                      ، والذين يتم تعيينهم كنعضاء هيئة تد  35   سن 
       الصيين.
 
 
 

      الجدد   س      التاااااااادري      هيئة   ء    أعضااااا  ع     أوضاااااااا
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 الخصائص العامة لنظام التعليم العالي في الصين
                                                                              أدى توسع التعليم العايل يف الرب الرئيس الصيين إىل زيادة سريعة يف أعداد أعضاء هيئاة  

         كادمييون،                                                                          التدريس اجلدد؛ وذلك لتلبية الطلب املتزايد لاللتحاق به. وعادة ما يكون هؤالء األ
                                                                                     حديثي التعيني، من فئة الشباب املثقفني ذوي التنهيل التعليمي العايل وهلم دوافع عالية للعمل. 
                                                                                   فينخذون على عاتقهم عبئا  تدريسيا  وحبثيا  كبريين، ليصبحوا بذلك قوة رئيساة يف تطاوير   

      عيدين                                                                         اجلامعة. وأدى هذا إىل تنفيذ سلسلة من السياسات واستراتيجيات اإلصالح على الصا 
                                                                            الوطين واملؤسسي، لتشجيع ودعم التطوير املهين ألعضاء هيئة التدريس الشباب. ومع ذلك، 
                                                                          ت ظهر األحباث أن األكادمييني الشباب يف وضع ال حيسدون عليه يف مكان العمل األكاادميي،  

 ;Chen 2003                                                                    إضافة إىل تعرضهم لضغوط متزايدة ألسباب تارخيية وثقافية واقتصادية عادة ) 

Yang 2005; Zhang 2008 تطور احلايل لألكادمييني الشباب يف السياق         الباب ال             (. يناقش هذا                                   
                                                                                  االجتماعي االقتصادي للتعليم العايل الصيين. حيث يبدأ بوصف نظام التعليم العايل املتباين يف 

                                                البالد، وبتحليل دميوغرايف ألعضاء هيئة التدريس اجلدد.

 التوسع والتمايز
                                                 االقتصادي يف الصني مت بتوسع على مدى السنوات الاثالثني                      من املعروف أن التحول 

                ملا ال يقال عان      ٪  12                                                         املاضية. وقد مت احلفاظ على معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل السنوي 
                                                                               عقدين من الزمان. كما زاد النمو االقتصادي املستمر من الطلب على العمال الصينيني ذوي 

                                               االستثمار لألفراد واألسر، لتنمني فرص العمال الايت                                         التنهيل العايل. فالتعليم نوع من أنواع
           (. ولتلبية Li, Morgan, and Ding 2008                                           تؤدي إىل زيادة الدخل وحتسني املكانة االجتماعية )

                                                                                   هذين املطلبني، اضطر نظام التعليم العايل لتوسيع جمال الدراسة على مستوى الدراسة اجلامعية، 
                                              لقرن املاضي. وأدى ذلك إىل زيادة يف العدد الكلاي                                     ومستوى الدراسات العليا، منذ أواخر ا
      11.3             م إىل أكثر من     1222               مليون طالب عام      5.6                                  للملتحقني باملرحلة اجلامعية، من حوايل 

                                                                 م. وارتفع أيضا  معدل االلتحاق اإلمجايل للشباب الذين تتراوح أعماارهم      1212            مليونا  عام 
                   م )وزارة التعلايم      1212   ام    عا    ٪    16.5     م إىل     1222        خالل عام    ٪    11.5   من     11 و    18   بني 

1211    a.)   
                                                                         وميكن تصنيف مؤسسات التعليم العايل الصينية إىل أنواع خمتلفة من حيث اهلياكل اليت 
                                                                              حتكمها واملؤهالت اليت متنحها: فمعظم مؤسسات التعليم العايل تديرها جهة حكومية. إذ يعد 

                         العايل وغريها من الوزارات.                                                            بعضها مؤسسات  وطنية  للتعليم العايل، تندرج حتت وزارة التعليم 
                                                                              بينما يعد بعضها اآلخر مؤسسات حملية للتعليم العايل، تندرج حتت احلكوماات احمللياة أو   

           جامعة باني       111                                                                   البلدية. وإن عدد اجلامعات اليت حتكمها الوزارات الوطنية بقي ثابتا  عند 
       جامعة،       1573   إىل       1331                                    م. غري أن عدد اجلامعات احمللية ارتفع من     1212 و      1221     عامي 

       جامعة.     671   إىل      116                            وارتفع عدد اجلامعات اخلاصة من 
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                                                     متنوع ومتباين. فلكل نوع من املؤسسات مكانة خمتلفة، مماا       ٍ عاٍل                    متلك الصني نظام تعليم 
     بشكل -                                                                        أدى إىل خلق فروقات يف السوق األكادميي أمام األكادمييني. فاجلامعات احلكومية تتمتع 

                                                              ن اجلامعات اخلاصة، وينظر إليها بنهنا تقدم تعليما  عاايل اجلاودة.                        مبكانة اجتماعية أعلى م  -   عام
                      جهود املؤسسات العاماة    -            يف املقام األول-              ً                          ويرجع ذلك أساًسا لكون اجلامعات اخلاصة تكمل 

                                                                                         لتلبية الطلب على التسجيل يف التعليم العايل، فعادة ما تقبل املؤسسات اخلاصة الطلباة الاذين مل   
                   (. حيث قدمت اخلطاط  Yu, Stith, Liu, and Chen 2010            سات العامة )                    يتمكنوا من دخول املؤس

  (    111          ( ومشروع )   385               وخصوصا  مشروع )  -                          ّ                   التمويلية احلكومية لتطوير متّيز التعليم واألحباث، 
                                                                                   الدعم املايل املكثف لتطوير القدرات العامة للجامعات احلكومية املختارة وعززت بذلك مكاناة    -

                                                        ًّ             كانة املتباينة للمؤسسات التعليمية الصينية تعد عامال  أساسيًّا من عوامال                       هذه اجلامعات. غري أن امل
                                 تشكيل سوق العمل األكادميي يف البالد.

                                                                       وجعل التوسع غري املسبوق الصني ذات نظام تعليم عايل يعد األكرب من نوعاه حاول   
             لعاملاة ذات                                                                        العامل، من حيث عدد الطلبة اجلامعيني امللتحقني به، وتلبيته للطلب على القوى ا

                                                                               املهارة العالية يف التحول االجتماعي االقتصادي اجلاري يف الصني. إال أن هذا التوساع أدى  
                                                                              أيضا  إىل قضايا وخماوف بشنن التعلم الفائض عن حده، الذي يقلل مان قيماة درجاات    

  (Li and Chen 2006; Hong et al. 2012                                      الدراسات العليا فضال عن ضمانه للجودة. )

 عليا في الصينالدراسات ال
                                                                             تتوافر الدارسات العليا يف الصني على مستويني: املاجستري والدكتوراه. فعادة ما ميتاد  
                                                                             برنامج املاجستري من سنتني إىل ثالث سنوات )من املتوقع خترج الطالاب املناتظم يف هاذا    

   الث                                                                             املستوى يف سن الرابعة والعشرين إىل اخلامسة والعشرين(، وميتد برنامج الدكتوراه من ث
                                                                            إىل مخس سنوات )من املتوقع خترج الطالب املنتظم يف هذا املستوى يف سن الثامنة والعشرين 
                                                                                  إىل الثالثني(، وتتنلف برامج املاجستري والدكتوراه من عناصر دراسية وحبثية تلازم الطلباة   
                                                                                بإكمال املقررات الدراسية، وإجراء امتحان تنهيلي، والقيام ببحث غري مسابوق ألطروحاة   

                                                                          وراه، واجتياز مناقشة األطروحة للحصول على درجة الدكتوراه. كما يتطلب من طلبة      الدكت
                                                   الدكتوراه يف مجيع املؤسسات نشر ورقة حبثية خالل دراستهم.

                                                                        تتم الدراسات العليا يف الصني عادة داخل اجلامعات ومعاهد األحباث. ولكن اجلامعات 
                                         لبة الدراسات العليا الذين يتلقون تعليمهم                                                تقدم غالبية هذا النوع من التعليم، إذ تصل نسبة ط

   ٪   8.7                                     فقط يف معاهد األحباث. وحتديدا ، فإن نسبة    ٪   3.6      مقابل    ٪    36.1                داخل اجلامعات إىل 
                                                        من طلبة املاجستري فقط ملتحقني مبعاهد األحباث )وزارة التعلايم     ٪   1.6                   من طلبة الدكتوراه و

b2012 3- 1             ( )انظر جدول .)   
                                                      معظم برامج الدراسات العليا، وتقبل أكرب عدد مان طلباة                        تقدم اجلامعات احلكومية 

                                 جامعة تقدم برامج الدراسات العليا      181                (. فقد كان هناك Yu et al. 2010                 الدراسات العليا )
             مؤسساة حتات        383                                       جامعة من مؤسسات التعليم العايل الوطنية و    38         م، بينها     1212    عام 
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                                     ؤسسات التعليم العايل الوطنية واحمللياة                                        ٍّ     إشراف السلطات احمللية. وبالرغم من منح كلٍّ من م
        161533                        شهادة للجامعات الوطنية و        161282                                    تقريبا نفس العدد من شهادات املاجستري )

      شهادة        31171          يف املئة أو    ٪    73.8                                                  شهادة للجامعات احمللية(، فإن أغلب شهادات الدكتوراه )
                    ايل )وزارة التعلايم                                                شهادة( تصدر من قبل املؤسسات الوطنية للتعليم الع       13111       من أصل 

b2012 ( وحدها متنح    385                           جامعة رائدة اختريت يف مشروع )    33                       (. ومن اجلدير بالذكر أن            
     لعام      385                                                                   أكثر من نصف درجات الدكتوراه اجلديدة يف الصني سنويا  )فريق البحث ملشروع 

1223    .)   
  ة                                                                     تعد معاهد األحباث يف الصني وحدات  أكادميية إىل حد كبري، )ولكنها ليست معنيا 

                                                                             بالتدريس( فهي متتلك صالحية إصدار شهادات للدراسات العليا، كما أهنا تشمل كياناات  
                                                                                     عديدة مثل األكادميية الصينية للعلوم، واألكادميية الصينية للعلوم االجتماعياة، واألكادميياة   
                                                                                  الصينية للهندسة، فضال عن غريها من معاهد ومراكز األحباث التابعة للاوزارات املختلفاة،   

                                                                  ّ          معاهد األحباث بيئة مبتكرة للدراسات العليا؛ بسبب حيازهتا على علمااء متمّيازين،          فتوفر
                                                                         ومتويل سخي لألحباث، وجتهيزات هي األحدث من نوعها، مما يوفر للطلباة املساجلني يف   
                                                                                  هذه الربامج فرصا  أكثر من أقراهنم يف البيئات اجلامعية للمشاركة يف أحدث املشاريع البحثية 

( Ni et al. 2005; Zhao 2007.)   
                                                                        توسع قطاع الدراسات العليا بشكل كبري ومستمر، فطغى فيه عدد امللتحقني باربامج  

      م كان     1212        (. فعام  1- 3                                                         املاجستري قليال  على عدد امللتحقني بربامج الدكتوراه )انظر جدول 
                                    مليون طالب )يشمل اجلامعات واملؤسساات        1.51                                    العدد اإلمجايل لطلبة الدراسات العليا هو

                       م، فكانت نسبة إمجايل عدد     1222                                                   البحثية(، وهي زيادة تضاعفت أكثر بنربع مرات منذ عام 
                   لطلبة الادكتوراه،     ٪    16.8      مقابل    ٪    83.1                                           طلبة الدراسات العليا امللتحقني بربامج املاجستري 
   ٪    17.3            م إىل نسابة        1223    عام    ٪    33.3                                            وارتفعت نسبة طالبات الدراسات العليا من نسبة 

  -                                                         النسبة متساوية بني كال اجلنسني. وكانت جودة الدراسات العلياا          م لتصبح       1212    عام 
                                                          مصدر قلق كبري يف الصني، فبذلت اجلهود لتعزيز التعليم، وتطاوير    -                 وهي يف سياق التوسع

                                                                         البنية التحتية، وحتسني بيئة التعلم واألحباث وذلك جملاراة الطلب املتزايد للطلبة.

 نمو أعداد أعضاء هيئة التدريس الشباب
                                                                           ازداد عدد أعضاء هيئة التدريس باجلامعات بشكل كبري خالل العقد املاضاي، لتلبياة   
                                                                              طلب الطلبة املتزايد، بصورة غري معهودة. حيث مت شغل النقص يف عدد أعضاء هيئة التدريس 
                                                                                يف سياق التوسع العام للنظام، من خالل توظيف حديثي التخرج وأعضاء هيئة التدريس بدوام 

                                                              العدد اإلمجايل ألعضاء هيئة التدريس غري املتفرغني باجلامعة مان حاوايل                   جزئي، كما ارتفع 
                           م، إال أن نسبة أعضاء هيئاة      1212               مليون موظف عام      1.3     م إىل     1222    عام      222 .   163

         ا يف آخر ا              عاما( بقي ثابت    35                                                  التدريس الشباب من بني إمجايل األعضاء )أي من هم دون سن 
                                        هذا يعين أن أعضاء هيئة التدريس الشباب هم   ، و ٪    17.3                             عشر سنوات، بنسبة متوسطة بلغت 
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                                                                                    قوة رئيسة يف جمال التعليم العايل. أما فيما يتعلق بنعضاء هيئة التدريس الاذكور واإلنااث   
                                                                            املعينني بدوام كامل، فتشري اإلحصاءات إىل أن عدد أعضاء هيئة التدريس يف الصني متكافئ 

                                     تفعت نسبة العضوات املعينات بدوام كامل                                         تقريبا  بني اجلنسني يف السنوات األخرية، حيث ار
                                  م. ويالحظ التكافؤ بني اجلنسني أيضا بني     1212    عام    ٪    16.5     م إىل       1222    عام    ٪    38.1   من 

ْ             أعضاء هيئة التدريس الشباب، إْذ متثل النساء                                   من األكادمييني الشباب الاذين تقال      ٪    51.8                            
   (.a2012                     عاما  )وزارة التعليم     35           أعمارهم عن 

                                                       ضاء هيئة التدريس باجلامعات الصينية مان حياث اخللفياات                    وقد حتسنت جودة أع
                                                                              األكادميية واملؤهالت، فقد ارتفعت نسبة إمجايل أعضاء هيئة التدريس من محلة الدكتوراه من 

                                           م. بينما بلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس مان      1212    عام    ٪    11.3     م إىل     1222    عام    ٪   6.1
               (. غري أن العدد a    1211               )وزارة التعليم    ٪  35   إىل    ٪  13                              محلة املاجستري بوصفه آخر مؤهل من 

                                                                                 الكلي ألعضاء هيئة التدريس من محلة الدكتوراه أعلى يف اجلامعات البحثية التسع والاثالثني  
                        وقد شددت مؤسسات التعليم    . ٪  72                ( ليصل عددهم إىل    385                           الرائدة اليت اختارها مشروع )

                        الادكتوراه يف السانوات                                                         العايل )وخصوصا  اجلامعات املرموقة( على توظيف حاملي شهادة 
                                                                          األخرية لتحسني جودة أعضاء هيئة التدريس، كما مت تشجيع األعضاء غري املتفرغني ممان ال  
                                                                             حيملون درجة الدكتوراه على إكمال دراسات الدكتوراه بتفر  جزئي )يف مدة أقصاها سبع 

      علاى                                                                          سنوات الستكمال الدرجة(، فمن املتوقع زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس احلاصالني  
                                          شهادة الدكتوراه يف السنوات القادمة يف الصني.

ّ                              عندما بدأ التعليم العايل الصيين بالتوسع ألول مرة، وّظفت اجلامعات الصينية العديد من                                                  
                                                                              حديثي التخرج كنعضاء هيئة تدريس يف كل من املرحلة اجلامعية ومرحلة الدراسات العليا. 

  م     1222                              ثي التخرج الذين مت توظيفهم عام                                       فمن بني األعضاء غري املتفرغني كانت نسبة حدي
                      م بعد وصوهلا إىل ذروهتا.     1212    عام    ٪   1.1                             ، ومن مث تراجعت هذه النسبة إىل  ٪   5.1      تعادل 
                                   (. كما مت توظيف العدياد مان محلاة    a    1211               )وزارة التعليم    ٪   8.8     م إىل     1221    عام   يف 

           بب العادد                                              م لتغطية النقص يف عدد أعضاء هيئة التدريس بسا     1221                    البكالوريوس قبل عام 
                                                                                 احملدود حلاملي الشهادات العليا. فعلى سبيل املثال: كانت نسبة حاديثي التخارج ممان ال    

   ٪    61.1                                                                     حيملون سوى شهادة البكالوريوس ويشغلون وظائف أعضاء هيئة تادريس تعاادل   
                                    م. وعندما توسع قطاع التعليم العاايل      1222                           من محلة الشهادات العليا عام    ٪    35.8      مقابل 

      مان     ٪    83.1                                                 تزويد سوق العمل األكادميي باملزيد من املوظفني، أصابح                   وكان قادرا  على
                                                                             حديثي التخرج احلاصلني على شهادات يف الدراسات العليا يشغلون مناصب أعضااء هيئاة   

                                                            م واليت مشلت كال  من شهادات املاجستري وشهادات الادكتوراه )وزارة      1212          تدريس عام 
                                         ريس الشباب يفتقرون إىل اخلاربة التدريساية                              (. ويذكر أن أعضاء هيئة التدb    1211        التعليم 

                                                                               والبحثية، مما قد يضر جبودة هذه األنشطة يف اجلامعات على الرغم من شاهاداهتم املعتمادة   
                                         (. وسيتم حتليل هذه النقطة بشكل أوسع الحقا  Sun and Wang 2010                   األكثر قوة من غريها )

             يف هذا الباب.
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                                      ه إىل تراجع الطلب علاى أعضااء هيئاة                                        قد تشري البيانات اإلحصائية يف الوقت ذات
  م     1226                                                                          التدريس، إذ لوحظ وجود اخنفاض يف العدد الكلي ملن يتم تعيينهم حديثا  منذ عاام  

                                                                                     رغم تزايد العدد الكلي لألعضاء )مبا فيهم من قاموا بتغيري وظائفهم(. وكما ذكرنا آنفا ، فإن 
                                  ء هيئة التدريس تشهد اخنفاضا  مناذ                                               نسبة تعيني اخلرجيني اجلدد مقارنة بالعدد اإلمجايل ألعضا

                                                                 م، بسبب نظام حتديد احلصص من أعضاء هيئة التدريس الذين ميكن تاوظيفهم      1221    عام 
                                                      من هذا الباب(، فمن املمكن أن حدة التنافس على الوظاائف    «                 الترقية والتقييم »          )انظر قسم 

                                                         األكادميية تزايدت مع ازدياد معدل االلتحاق بالدراسات العليا.
ّ   ي عّد ن                                                                             ظام التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس، إضافة إىل تعيني حديثي التخرج للعمل بادوام     

                                                                                  جزئي، مبثابة استراتيجية أخرى لتعويض النقص يف عدد أعضاء هيئة التدريس. ويف سياق توساع  
                                    ، ي عر ف أعضاء هيئة التدريس العاملني     1221                                               التعليم العايل يف الصني، ووفقا للوائح احلكومية عام 

                                                                             م جزئي بوصفهم خرباء تعليم من خارج اجلامعة املضيفة، ويقومون بتدريس ما ال يقل عان      بدوا
                                             ً                                     مقرر واحد فيها. وقد ارتفعت نسبتهم، بوصفهم جزًءا من اجملموع الكلي ألعضاء هيئة التدريس، 

                          (. وأغلبهم مان األسااتذة   a    1211                 م )وزارة التعليم     1212    عام    ٪  11     م إىل     1222    عام    ٪ 1   من 
                                                                     ملختصني، واخلرباء، من الشركات واجملاالت الصناعية، إضافة إىل الباحثني املشهورين              املتقاعدين، وا

                                                                              من خمتلف األكادمييات البحثية. وميلك هؤالء األكادمييون مؤهالت مماثلة ملؤهالت أعضاء هيئاة  
                                                                                   التدريس املتفرغني، كما تطورت جودة تدريسهم، إذ يقال إن توظيف أعضاء هيئة التدريس بدوام 

                                                                           من شانه أن حيسن نوعية التدريس، ويسهل حتسني املقررات وجمااالت املاواد الدراساية         جزئي 
                                                                                 اجلديدة، ويعزز التعاون مع اجملال الصناعي. ولكن لألسف ال توجد آليات منهجية إلدارة عمال  

   (. 3- 1                                                 أعضاء هيئة التدريس العاملني بدوام جزئي )انظر جدول 

 سوق العمل لألكاديميين الشباب
                                                                 ال الكبري على نظام التعليم العايل يف الصني والتحوالت الناجتة على جوانب          أحدث اإلقب

                                         مبا يف ذلك ملفات وأعداد الطلبة وأعضاء هيئة   -                                      خمتلفة من جوانب التعليم العايل يف البالد، 
           املزيد مان    -                                                               التدريس، واإلدارة واحلوكمة املؤسسية واالستقالل، ودور اجلامعات يف اجملتمع

   (.Lai 2012; Goastellec et al. 2013                         ألسواق والوظائف األكادميية )            التغيريات يف ا
                                                                           وبسبب قلة الوظائف األكادميية الشاغرة اليت خصصها نظام احلصص الوطين اخلااص بعادد   
                                                                                     أعضاء هيئة التدريس، الذي حتدثنا عنه سابقا ؛ ال ميكن لدرجة الدكتوراه وحدها أن تضمن فارص  

ٍ                        عمٍل داخل اجلامعات، وخصوصا                                                        لألكادمييني الصغار. حيث تؤثر كل من قضايا العرض والطلاب    
                                                                                  ومشكالت الرواتب واحلصول على مكانة مرموقة على اخليارات الوظيفياة لألكاادمييني الشاباب    
ّ                                                                                  وتصّوراهتم عن العمل األكادميي. ويقدم هذا القسم حتليال لسوق العمل اجلامعي، واملسارات الوظيفية     

                                                                 ى القسم السابق اخلاص بنظام الدراسات العليا يف الصاني، ودميوغرافياا                           لألكادمييني الشباب، بناء عل
                                                                                   أعضاء هيئة التدريس الشباب، مع األخذ يف احلسبان اخلصائص الفريدة للمهنة األكادميية يف الصني.
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 الطلب المتغير على األكاديميين الشباب
                     التوسع الكلي لالقتصاد                                                       أدى التوسع غري املسبوق يف التعليم العايل يف الصني، الذي فاق 

                                                                                      يف البالد، إىل عواقب خمتلفة، مبا فيها النظر للتعليم العايل ودرجاته العلمية كسلعة توظيفياة،  
 Wang and                                                                       وظهور البطالة بني اخلرجيني، وزيادة التفرقة يف طبقات تقدير اجلامعات ومكانتها )

Lowe 2010ألكادمييني الشباب يف                                                (. كما ميكن أن تنعكس هذه العوامل الثالث على طلب ا                 
                                                        سوق العمل، مما يزيد من حدة املنافسة على الوظائف األكادميية.

                                                                                 فيضطر الطلبة، مع استمرار زيادة عدد امللتحقني باملرحلة اجلامعية، يوما  بعد يوم ملواصلة 
                                                                                 الدراسات العليا، ليربزوا يف املعركة من أجل البحث عن وظيفة. فعلى سبيل املثال: كان عدد 

                     م، إال أن هذا العادد      1332                                                جيني من محلة الدكتوراه ال يتجاوز حوايل ألفي خريج عام    اخلر
                 م )وزارة التربية     1212         خريج عام        17127   م و      1221         خريج عام        13366              ارتفع ليصل إىل 

        ّ                     . وقد مّكنت هذه التطورات الصني  ٪  17                             ( وبزيادة سنوية مبعدل يقرب من a    1211          والتعليم، 
                                                     ستراتيجي لتطوير قوى عاملة خنبوياة لإلصاالح االجتمااعي                            نوعا  ما من حتقيق اهلدف اال

                  االقتصادي يف البالد.
                                                                          إال أن احندار معدل النمو السكاين، واخنفاض عدد الطلبة يف سان اجلامعاة، أدى إىل   
                                                                                   تباطؤ التوسع يف التعليم العايل )على املستوى اجلامعي خاصة(، مما أثر أيضا  علاى اخنفااض   

                                                               س باجلامعة. فكما ذكرنا سابقا ، أنه على الرغم من الزيادة يف عادد                       عدد أعضاء هيئة التدري
ّ                                          اخلرجيني على مستوى الدراسات العليا، فإّن من الواضح اخنفاض نسبة اخلرجيني اجلدد الاذين                                      

                      (، ويرجع السبب بشاكل   3- 1                                                 يشغلون الوظائف األكادميية داخل اجلامعات )انظر اجلدول 
                 ً      ً                        ريس، الذي حيدد عدًدا معيًنا ألعضاء هيئة التادريس،                                 كبري إىل نظام حصص أعضاء هيئة التد

                                                                               فضال عن حتديده لعدد أعضاء هيئة التدريس يف خمتلف الرتب الوظيفية، الذين ميكن جلامعاة  
                                                                                ما أو مدرسة أو قسم معني توظيفهم أو ترقيتهم. فهذا العدد املخصص مان أعضااء هيئاة    

                                    والرؤية للتطوير، وأعاداد الطلباة،                                                  التدريس يعتمد على عدة عوامل تشمل أهداف اجلامعة، 
                                                                                 الكليات واألقسام املتخصصة واألعباء التدريسية والبحثية، واجلودة احلالية ألعضااء هيئاة    و

                                                                                التدريس. وبينما ال تزال جودة التدريس عموما  منخفضة بني أعضاء هيئة التدريس الصينيني 
                           )كما هاو موضاح يف القسام                                                       من ناحية اخللفيات األكادميية للعديد من األساتذة احلاليني 

                                                                              السابق(، إال أن نظام حصص أعضاء هيئة التدريس يؤثر غالبا  على فرص عمل األكاادمييني  
        الشباب.

ّ      ت عّد درجة الدكتوراه عموما  شرطا  لدخول العامل األكادميي يف اجلامعاات. كماا أّن                                                                      ّ     
                  لتعيينات اجلديدة يف                                                               ملكانة اجلامعة اليت منحت املرشح هذه الدرجة دورا مهما  يف الكشف عن ا

   (    385                                                                   حال كان املرشح حاصال  على درجة الدكتوراه من إحادى جامعاات مشاروع )   
                                                              (، أو من اخلارج من جامعة ذات مستوى عاملي. ومن اجلادير بالاذكر      111          أو مشروع )

                                                                                  أن التعيني والتعاقد يعربان عن قصة خمتلفة لألساتذة والباحثني املعروفني. فلم تكن اجلامعاات  
                                                                       من عززت السياسات املختلفة جلذب األكادمييني والعلماء من ذوي املستويات العالية        وحدها
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                                                                                 واملرموقة، بل أسهمت احلكومة أيضا  يف ذلك. إذ أنشنت برامج املواهب مثل: برنامج العلماء 
                                      ( وبرناامج توظياف اخلارباء العاامليني     Chang Jiang Scholars Program             جيانغ تشانغ )

( Recruitment Program of Global Experts لتوظيف كبار الباحثني، وتعزيز جودة التعليم )                                           
                                       واألحباث يف اجلامعات الصينية يف هناية املطاف.

 المهنة األكاديمية وفرص العمل البديلة
                                                                        أدى التوتر املشهود بني العرض والطلب لشغل وظاائف ألعضااء هيئاة التادريس     

                                        الدكتوراه، مبا يف ذلك اخليارات يف اجلامعاات                                        باجلامعات إىل توجهات مهنية متنوعة لطلبة 
                                                                           ومعاهد األحباث وداخل املنظمات الصناعية واحلكومية، فيملك اخلرجيون حرية اختيار طرق 
                                                                                   حياهتم املهنية بناء على مصاحلهم. ومن اجلدير بالذكر هنا أنه على الرغم من شح البياناات،  

ّ                                      فإّن تنقل اخلرجيني قائم بني اجلامعات ومعاهد األ       مثال  -                          حباث، فال حتصر معاهد األحبااث    
                                                                 توظيفها على خرجييها فقط، فاستنادا إىل االستطالع الاوطين علاى طلباة      -         األكادمييات

                                                  م، يوضح تقرير عن جودة تعليم مرحلاة الادكتوراه يف       1227                        الدكتوراه الذي أجري عام 
    ريس                    م قد اختاروا التاد     1228 و      1335                          من خرجيي الدكتوراه بني عامي    ٪    13.3        الصني أن 

  يف    ٪   1.3                         يف معاهد األحبااث، وشاارك      ٪    12.8                                وإجراء األحباث يف اجلامعات. كما عمل 
                                     من خرجيي الدكتوراه بدأوا مزاولة حياهتم    ٪  62                                       دراسة ما بعد الدكتوراه. مما يعين أن حوايل 

                                   ّ                                              املهنية يف التدريس والبحث العلمي، مشّكلني بذلك قوة رئيسة للبحث وابتكار املعرفة، بينما 
  يف    ٪   1.3                          يف املنظمات احلكومية، وعمال     ٪   5.1                      منهم يف اجملال الصناعي، و   ٪   5.1 1     اخنرط 

                مهن خارج البالد.
ّ                                                       ي ظهر التحليل املفّصل أن عدد اخلرجيني الذين حصلوا على وظائف يف اجلامعات ومعاهد                   

                 م. بينماا بادأ       1221                                                           األحباث والباحثني عن تعيينات ملا بعد الدكتوراه يف اخنفاض منذ عام 
                                                                       ن الطلبة مزاولة حياهتم املهنية يف مؤسسات حكومية وجماالت صناعية. وكما أوضحنا         العديد م

                                                                              سابقا ، فإن بطء التوسع يف القطاع أدى إىل اخنفاض طفيف يف عدد الوظائف األكادميية، كما 
                                                                               تنثرت زيادة فرص العمل يف معاهد األحباث أيضا بسرعة النمو يف اإلمداد بطلبة الدراساات  

        العليا.
                                                                    يزداد التنافس بني خرجيي الدكتوراه يف سوق العمل األكادميي والبحثي، وهاذا       وهبذا 

                                                                          الوضع يضطر العديد من اخلرجيني للبحث عن فرص عمل بديلاة يف املنظماات احلكومياة    
                                                                             واجملاالت الصناعية. أما ما يتعلق باملكان اجلغرايف؛ فيفضل معظم اخلرجيني البحث عن عمل يف 

           جمموعة أحباث   «                            جودة تعليم الدكتوراه يف الصني  )»              شرقية من الصني                      املدن الكربى واملناطق ال
    م(.    1212    عام 

      مؤسسة     11                                                               وتتفق هذه النتائج مع النتائج اليت خلصت إليها دراسة أخرى أجريت يف 
ُ      (. حيث جيد  حبُث زاو Zhao et al. 2010                                             للتعليم العايل حول توظيف خرجيي الدكتوراه اجلدد )             

      أي ما   - (RMB      يوان )       1.811                           لشهري خلرجيي الدكتوراه يعادل                         وآخرون أن متوسط الراتب ا
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    ً        ًّ                    ّ                                       دوالًرا أمريكيًّا شهريا ، إذا ما ح ّولت مباشرة إىل الدوالر األمريكاي، وحاوايل        761      يعادل 
         (. كماا  PPP           ًّ                                                      دوالر أمريكيًّا شهريا  إذا مت التحويل على أساس تعادل القوة الشرائية )      1111

                                            بني األجور األكادميية وغري األكادميية، إذ حيصل خرجيو                                     وجد البحث ذاته أن الفرق كان كبريا 
                دوالرا  أمريكيا        1135                  يوان شهريا  )حوايل       7181                                     الدكتوراه العاملني يف اجملال الصناعي على 

                                              دوالرا  أمريكيا  باستخدام حتويل تعاادل القاوة         1663                              باستخدام سعر الصرف الثابت، أو 
     717                    يوان شهريا  )حاوايل        1723               عاهد األحباث على                                 الشرائية(، بينما حيصل العاملني يف م

    ً        ًّ                                                                دوالًرا أمريكيًّا باستخدام سعر الصرف املباشر(، وحيصل العاملني يف اجملال األكادميي علاى  
    ً        ًّ               دوالًرا أمريكيًّا باستخدام سعر      611           يوان )حوايل       3331                              األجر األقل شهريا  وهو ما يعادل 

                                         باستخدام حتويل تعادل القوة الشرائية(. كما             دوالر أمريكي      312                      الصرف املباشر، أو حوايل 
           يوان )حوايل       1222                                                        كان متوسط الراتب الشهري للخرجيني العاملني يف شرق الصني يعادل 

    ً        ًّ         دوالًرا أمريكيًّا بتعادل      131    ً        ًّ                                     دوالًرا أمريكيًّا باستخدام سعر الصرف املباشر، أو حوايل      153
                                       اطق الغربية من الصني. وميكن القول هنا أن                                              القوة الشرائية( وهو ما يفوق أجر العاملني يف املن

                                                                           من احملتمل أن يفقد مسار العمل األكادميي جاذبيته أمام العوائد االقتصادية احملدودة.
      جمموعة  »                            جودة تعليم الدكتوراه يف الصني   )»                                    تكشف الدراستان املذكورتان أعاله أيضا  

  -                خمتلاف اخللفياات                          ( أن خرجيي الدكتوراه من    1212              م وزاو وآخرون     1212         أحباث عام 
                                                                                 اعتمادا  على متغريات مثل اجلنس، والتخصص الدقيق، وكلية الدراسات العليا اليت درسوا هبا 

                                                                   مييلون إىل سلك طرق خمتلفة الختيار مسار عملهم. فخرجيات الدكتوراه اإلنااث    -       وموقعها
    ِّ       ي فضِّل خرجيو                                                                       أكثر ميال  إىل اختيار العمل يف اجلامعات من أقراهنم الذكور، ويف الوقت ذاته،

َ                   الدكتوراه يف كل من اجملاالت العلمية واإلنسانية والعلوم االجتماعية العمَل يف اجلامعات، بينما                                                                  
ّ                                 يفّضل خرجيو اهلندسة العمل يف اجملال الصناعي، ويفّضل خرجيو العلوم االجتماعية الفارص                                           ّ   

                    ادا أكارب للعمال يف                                                                الوظيفية اليت توجد يف املدن الكبرية، بينما أبدى خرجيو اهلندسة استعد
                                   املناطق الغربية األقل تطورا  يف الصني.

 تدريب ما بعد الدكتوراه بوصفه مرحلة انتقالية لممارسة العمل األكاديمي
ّ                                                                                  ي عّد تدريب ما بعد الدكتوراه طريقا  بديال  أو مرحلة  انتقالية  خلرجيي الدكتوراه، الباحثني     

                                                  فقد بدأ تنفيذ نظام  التدريب ملا بعاد الادكتوراه                                       عن فرص لبدء حياهتم يف املهنة األكادميية. 

                                                              م، لزيادة املعروض الوطين من الباحثني من ذوي املهاارات العالياة،       1385           يف الصني عام 
                                                                             وحتسني جودة األحباث أيضا . فيمكن التقدم للحصول على منصب ما بعد الادكتوراه بعاد   

                           ، ولكن ال ي منح الشخص بعدها                                                  احلصول على درجة الدكتوراه، وهي جتربة متتد لعامني عادة
                                                                                    شهادة  أو لقبا . فعلى الرغم من تصنيف باحثي ما بعد الدكتوراه مبا أهنم جزء من العاملني يف 
ّ                                 نظام األحباث والتعليم العايل الصيين، فإهنم ال ي عّدون حاصلني على أي منصاب مهاين أو                                               

                             ا  أكثر من كونه جتربة تعليمية                                                         أكادميي، مما يعين أن منصب ما بعد الدكتوراه يعد منصبا  وظيفي
( Stith, Liu, and Xu 2011.)   
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                                                                             يتزايد عدد باحثي ما بعد الدكتوراه النشطاء يف جمال البحث سنويا ، ولكن عددهم يعد 
                                                                                    ضئيال  مقارنة خبرجيي الدكتوراه احلاليني. فعلى سبيل املثال: بلغ عدد باحثي ما بعد الدكتوراه 

              من إمجايل عادد     ٪    11.3                 م، وهو ما ميثل حنو     1212    عام        باحثا         12553               النشطاء يف الصني 
        (. وميكن     1211                                                                    خرجيي الدكتوراه يف تلك السنة )اللجنة الصينية لباحثني ما بعد الدكتوراه، 

                                                                                مالحظة أن هذه النسبة من باحثي ما بعد الدكتوراه يف تناقص مقارنة خبرجيي الدكتوراه قبل 
                                      ك احلني، مما يعود لعدة أسباب: احتمالياة                                   م، ولكنها تشهد زيادة طفيفة منذ ذل    1228    عام 

                             ًّ                                              دفع خرجيي الدكتوراه املدربني حمليًّا إىل وضع سيئ يف معارك التوظيف لشغل وظائف أعضاء 
                                                                               هيئة التدريس، مقابل أقراهنم الذين عادوا من اخلارج. على الرغم من كون اخلرجيني املدربني 

                                         ات العالية. إال أن جودة التعليم العاايل يف                                              حمليا  جمموعة مهمة من املواهب العلمية ذات املهار
                                                                                     الصني ال تعد على قدم املساواة مع جودة العائدين من اخلارج. كما ي نظر إىل البيئات التدريبية 

                 (. وقد تعززت هذه Wong 2009                                                   والبحثية احمللية على أهنا أد  من تلك املوجودة يف اخلارج )
       ًّ              ّ                             اء دوليًّا؛ لتعزيز التمّيز البحثي والتعليمي. فاخلرجيون                                    املفاهيم يف حماولة الصني جلذب كبار العلم

                                                                   من أجل تنمني فرص وظيفية، إىل متابعة تدريب ما بعاد الادكتوراه بعاد    -             احملليون مييلون 
   (.Stith, Liu, and Xu 2011                              خترجهم إلثبات اإلبداع واإلنتاجية )

 أساليب االنخراط في سوق العمل الجامعي
                                                    إلصالح التوظيف يف اجلامعات الصينية منذ أوائال األلفياة                         مت البدأ يف تنفيذ خطوات 

                                                                               الثانية. مما جعل مجيع الوظائف األكادميية طويلة املدى، ومرتكزة على عقود ميكن جتديادها  
          التثبيات   »                                       (. ويهدف إصالح التوظيف إىل حتويل النظاام  Lai 2012                      بناء على تقييم األداء )

                   ( إىل نظام قائم على iron rice bowl   « )        ز احلديدي        وعاء األر »          ( أو نظام all-tenure   « )      الكامل
                                                                                 األداء. ويعين ذلك إمكان توظيف ذوي الكفاءة أو ترقيتهم للوظائف املناسبة هلم، بغض النظر 
                                                                               عن اللقب الذي حيملونه. فمن املمكن حىت لألستاذ أن خيسر منصبه إذا مل يكن كفئا  مبا يكفي 

( Chen 2003ومبعىن آخر: ال متلك املهنة .)                             األكادميية الصينية أي مفهوم أو ممارساة تعاادل                                             
                                                 ( املعروف يف الواليات املتحدة، نتيجة هلذا اإلصالح يف جمال tenure track   « )            مسار التثبيت »

                                                                                  التوظيف، فكان آللية التوظيف التنافسية هذه تنثري على أساليب اخنراط أعضاء هيئة التدريس 
                             وتطويرهم يف سوق العمل اجلامعي.

 ائف األكاديمية والتسلسل الهرمي ألعضاء هيئة التدريسنظام الوظ
ّ       يتكون نظام الوظائف األكادميية يف التعليم العايل الصيين من تسلسل هرماي مكاّون                                                                       

                                                                               من أربع ر تب: مدرس مساعد، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، وأستاذ )بروفيسور(. وتبادأ  
          ً                  عد، اعتماًدا على مؤهالت املرشح                                                  ممارسة العمل األكادميي برتبة مدرس مساعد أو أستاذ مسا

       وخربته.
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                                                                       أحد أهم العناصر الرئيسة حلركة إصالح التوظيف يف الصني هي تصنيف أعضاء هيئاة  
                     مدعومة مببدأ أن املهام   -                                                             التدريس. ويتم تصنيف تعيينات أعضاء هيئة التدريس إىل ثالثة أنواع 

                         أعضااء هيئاة التادريس       :-                                                       األساسية للتعليم العايل هي التدريس والبحث واخلدمة العامة
                                                                              املدرسني الذين يقضون معظم وقتهم يف تقد  املقررات األساسية مثل الرياضايات واللغاة   
                                                                            اإلجنليزية، وقد ينخرطون يف بعض األعمال البحثية يف الوقت نفسه لتحسني جودة تدريسهم؛ 

         تطاورة؛                                                                         وأعضاء هيئة التدريس الباحثني الذين يقضون معظم وقتهم يف إجاراء األحبااث امل  
                                                                                وأعضاء هيئة التدريس الذين يدجمون بني التدريس والبحث، والذين يقسمون عادة التطاوير  
                                                                               الوظيفي ما بني التدريس والبحث. وبسبب طبيعة هذه التصنيفات الثالث، فإن وظائف أعضاء 
                                                                             هيئة التدريس يف اجلامعات التدريسية تكون خمصصة بشكل رئيس للمدرسني، بينماا تاوفر   

                                                                     لبحثية وظائف أكثر مالءمة ألعضاء هيئة التدريس الباحثني، ومن جيمعاون باني            اجلامعات ا
                التدريس والبحث.

ّ             كما يوجد عنصر تطويري آخر يف عملية إصالح التوظيف، وهو التفّرع يف تصانيف                                                          
ّ      التسلسل اهلرمي املكّون من أربع مراتب إىل نظام مكّون من                             ّ                       مستوى لرتب ألعضاء هيئة     13                 

                                                              وازي نظام الوظائف التقليدي، حيث تتكون رتباة مرتباة األساتاذ                       التدريس. وهو نظام ي
             (، أما الرتب  1- 1                                                مستويات تعلوها رتبة عضو يف أكادميية العلوم )مستوى    1              )بروفيسور( من 

                                                 مستويات على النحو اآليت: مرتباة األساتاذ املشاارك       3                        األخرى فتتكون كل منها من    3
                             (، ومرتبة مدرس مساعد )املستوى   12- 8     ستوى                            (، ومرتبة األستاذ املساعد )امل 7- 5        )املستوى 

                                                                      (. ويصنف أعضاء هيئة التدريس على مستوى واحد حمدد من هذه املستويات بنااء    13-  11
                                                                                على املؤهالت، واخلربات البحثية والتدريسية، والكفاءة اليت ترتبط مبستوى الراتاب الاذي   

                حيصل عليه الفرد.

 يين الشبابالمسار المهني بنظام الدوام الكامل لألكاديم
                                                                            يبدأ املسار املهين بنظام الدوام الكامل االعتيادي لألكادمييني اجلادد يف الصاني بعاد    
                                                                             احلصول على شهادة يف الدراسات العليا. حيث يزداد طلب معظم مؤسسات التعليم العايل يف 
                                                                                 الصني على درجة الدكتوراه، باعتبارها املؤهل األساسي للمبتدئني يف الوظاائف التعليمياة   

                                                    لبحثية، وهو ما ينطبق على كل اجلامعات الوطنية واحمللية.  وا
                                                                          والوظائف اليت حيصل عليها عادة أعضاء هيئة التدريس اجلدد، الذين تقل أعمارهم عن 

                                                                            ، هي أستاذ مساعد، ومدرس مساعد، اعتمادا على الدرجة األكادميية اليت حيملها املرشح.   35
                                       دة يف التدريس والبحث يف اجلامعات، وينظار                                        فترك ز وظيفة مدرس مساعد على تقد  املساع

                                                                                    إليها بنهنا مرحلة انتقالية من دور الطالب إىل تندية دور املعلم، ومن احلصول على املعرفة إىل 
                                                                           تقدميها، وهي أول مستوى يف الوظائف األكادميية، وتتطلب عادة احلصاول علاى درجاة    

                            يضا العمل مساعدين يف التدريس                                                املاجستري يف ختصص ذي صلة، كما ميكن لطلبة الدكتوراه أ
                                             أو البحث حتت إشراف عضو من أعضاء هيئة التدريس.
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                                                                         يبدأ خرجيو الدكتوراه يف الصني عادة مساراهتم يف العمل األكادميي أساتذة  مساعدين. 
             ( اليت تشادد     111          ( ومشروع )   385                                         حيث يزداد عدد اجلامعات، مثل مؤسسات مشروع )

                                               اجلامعات املتقدمة يف اخلارج. وقد عرقلت هذه السياسة                                على نيل درجة الدكتوراه من إحدى 
ّ                  إىل حد ما فرص عمل احلاصلني على درجة الدكتوراه حمليا ، كما أهنا مّهشات مكانتاهم يف                                                              
                                         ً                                       سوق العمل األكادميي، مما أدى إىل مشاركة أعداًدا متزايدة من محلة الادكتوراه احمللياة يف   

                                          لتعزيز قدرهتم على العمال قبال الشاروع يف                                            تدريب ما بعد الدكتوراه، كمرحلة انتقالية 
                                                                               الوظائف األكادميية أساتذة  مساعدين يف هذه اجلامعات الرائدة يف الصني، رغام أن جترباة   

                                                           تدريب ما بعد الدكتوراه ليست شرطا  أساسيا  من شروط التوظيف.

 المنافسة المفتوحة واالستيالد الداخلي
                     مبا فيها شواغر ما بعد -                لشواغر األكادميية                                     يتم اإلعالن عن وظائف التدريس واألحباث وا

                                                                     على املواقع اإللكترونية اخلاصة باجلامعات والكليات واألقسام ذات الصلة. ومن   -         الدكتوراه
                                                                              املثري لالهتمام أن نشري هنا إىل وجود مواقع إلكترونية خاصة بالتوظيف، يتم من خالهلا مجع 

                                    تارخيه. ويتوجب على املتقدمني التحقق من                                         املعلومات عن الشواغر األكادميية يف الصني حىت
                                                                            خمتلف املواقع اخلاصة باجلامعات واألقسام حبثا  عن فرص وظيفية. والبحث عان املواهاب   
ٌ                                                                     األكادميية أمٌر عاملي بطبيعته، ومتاح للمتقدمني على الوظائف من خمتلف أحناء العامل، حياث              

                                 فوز بالشواغر. كما خيضع املتقادمون                                                 يتنافس املرشحون على الصعيدين احمللي والدويل معا  لل
                                                                             لعمليات التقد  على الوظائف نفسها، ولكن بسبب االختالفات يف شروط العقاد، وبيئاة   
                                                                                  العمل، وقضايا اللغة، وما إىل ذلك؛ مل تلق الوظائف األكادميية ذات املستوى االبتدائي الكثري 

                                داد الصينيني من محلة الدكتوراه من                                                    من االهتمام من قبل األكادمييني العامليني. بينما تتزايد أع
ّ                                                             جامعات يف اخلارج، مّمن يعودون إىل الصني ويتنافسون مع طلبة الدكتوراه احمللياة لشاغل                    
                                                                                     وظائف أكادميية للمبتدئني، ومن املتوقع زيادة هذه األعداد يوما  بعد يوم. يقوم القسم بتشكيل 

                                 فور استالمها، وفقا  ملتطلبات القسم                                                  جلنة لتقييم وفحص املادة املقدمة يف منوذج طلب التوظيف
                                                                           احملددة، وبعد ذلك تتم دعوة املرشحني إلجراء مقابلة وتقد  درس منوذجي، ومن مث يتخاذ  

                    القسم قرار التوظيف.
                                                                          ومع أن إجراءات التوظيف األكادميية تعد مسابقات مفتوحاة، إال أن العدياد مان    

                                  ي أمر شائع إىل حد ما يف جمال التعليم                                            الدراسات واإلحصاءات تشري إىل أن االستيالد الداخل
                        (. فخالل الفترة األخرية من Sun and Wang 2010; Zhang and Jiang 2010             العايل الصيين )

                                                                           توسع التعليم العايل، على وجه اخلصوص، أصبحت عملية توظيف أعضاء هيئة التدريس من 
                       يف أعداد أعضااء هيئاة                                                          خرجيي اجلامعة ذاهتا هنجا  مشتركا  بني اجلامعات، لتعويض النقص 

                                                                                  التدريس، مما أدى إىل قلة التنقل األكادميي، وضعف املنافسة، وانعدام الاتفكري االبتكااري.   
       عضو من      387       من أصل      621              يف دراسة له أن   Gu  (     1226                         وعلى سبيل املثال: وجد جو )

                                            جامعة صينية، قد عملوا يف املؤسسات نفسها بعاد      17                              أعضاء هيئة التدريس الشباب، من 
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        مؤسساة      52                          دراسة واسعة النطااق باني     Yan  (     1211                         رجهم منها. كما أجرى يان ) خت
                      عضو من أعضااء هيئاة       53 1 . 6       من أصل    ٪    37.1                                للدراسات العليا يف الصني، ووجد أن 

                                                                                التدريس املشاركني يف الدراسة تلقوا التعليم اجلامعي ودراساهتم العليا )اليت مشلت مساتوى  
                    تلقوا إما تعلايمهم     ٪    17.1                          اليت يعملون هبا حاليا ، وأن                                املاجستري والدكتوراه( يف اجلامعات

                                                                                  اجلامعي أو الدراسات العليا يف اجلامعات اليت يعملون هبا حاليا . وهناك دراسة أخارى عان   
                                                                                     التطوير الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس العاملني بنظام الدوام الكامل يف التعليم العايل الصيين 

( Lin 2009حيث وجدت أن أكثر م .)                       ن نصف أعضاء هيئة التدريس العاملني يف اجلامعاات                                             
                                                                                  البحثية قد خترجوا أيضا  من املؤسسة نفسها اليت يعملون هبا، وهي نسبة تفوق نسبة أقاراهنم  
                                                                                العاملني يف املؤسسات احمللية التدريسية. بينما من املرجح عمل أعضاء هيئة التادريس مان   

                                        ؤسسة اليت خترجوا فيها أكثر من أقراهنم مان                                         خرجيي العلوم واهلندسة والزراعة والطب يف امل
                       خرجيي العلوم االجتماعية.

   ً                                                                         نظًرا لواقع أن املستويات العالية من االستيالد الداخلي األكادميي قد تضر جبودة األحباث 
                                                                                   والتعليم، إضافة إىل احلد من احلرية األكادميية نوعا  ما، شجعت اجلامعات الصاينية التنقال   

                                                            تماد سلسلة من السياسات املؤسسية ملنع اجلامعات من توظيف خرجييها،                  األكادميي. وقد مت اع
                    (. مما انعكس يف بعاض  Jiang and Shi 2008                                        وتشجيع زيادة التركيز على التوظيف الدويل )

                                                                           اإلحصاءات اليت ت ظهر أن معدالت االستيالد الداخلي بني األكادمييني الشباب أقل بكثري من 
                                        (. كما مت تشجيع أعضاء هيئة التدريس علاى  Lin 2009      سنا  )                      معدالهتا بني زمالئهم األكرب 

                                                                                   املشاركة يف خمتلف الربامج احمللية والدولياة اخلاصاة باربامج زياارة العلمااء الادوليني       
( international visiting scholar programs واليت هلا متويل خاص على املستويني املؤسسي ،)                                       

        والوطين.

 الترقية والتقييم
                                 بعاملني: وجود شاغر متااح، واألداء    -        بشكل عام-                   أعضاء هيئة التدريس             ترتبط ترقية 

                                                                               التدريسي والبحثي للمتقدم. فيحدد أوال  نظام احلصص عدد أعضاء هيئة التدريس الذين من 
                                                                             املمكن توظيفهم وترقيتهم. فمن غري احملتمل توظيف أو ترقية األكادمييني الشباب مان ذوي  

                                                 د شاغر يف القسم. إال أن نظام احلصص ال يقياد اجلهاود                            اخلربة احملدودة يف حال عدم وجو
           م، اخلاصاة      1227                                                          جلذب األساتذة والباحثني ذوي الصيت املعروف، فالئحة التوظيف لعام 

                                                                               مبناصب أعضاء هيئة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل الوطنية اليت تنادرج حتات وزارة   
            ملنصب أستاذ،    ٪  12                أن تلتزم بتخصيص                                               التعليم والوزارات األخرى، تشري إىل أن اجلامعة جيب

            ملدرس مساعد.   ٪  12              ألستاذ مساعد، و   ٪  12              ألستاذ مشارك، و   ٪  32 و
          ّ                                                                      ثانيا ، ي ّتخذ قرار الترقية بناء على األداء البحثي والتدريسي للمتقدمني. وميكن ألعضاء 
  ،                                                                                 هيئة التدريس التقدم بطلب ترقية إىل مرتبة أعلى من اليت يشغلوهنا حال وجود شاغر متااح 

                                                                               مثل التقدم بطلب ترقية من مدرس مساعد إىل أستاذ مساعد، ومن أستاذ مساعد إىل أساتاذ  
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                                                                                  مشارك، بعد مدة معينة ال تقل عادة عن ثالث سنوات، أو بنااء علاى اللاوائح الفردياة     
                                                                              للجامعات. ويتم تقييم أداء عضو هيئة التدريس من خالل عمليات استعراض األقران هلاذه  

                                                                 العضو على الترقية إىل مرتبة أعلى حال موافاته مبتطلبات القسم وتطوره                     الترقية، ومن مث حيصل
                                                                            بشكل كاف، ويقي م أداؤه مرة أخرى بعد عدة سنوات. وميكن أن مينح عضو هيئة التدريس 
                                                                             رتبة أستاذ إذا ساهم بشكل كبري يف جمال التدريس واألحباث. وبناء على إحصااءات وزارة  

                                                وعة من املدرسني املساعدين هم دون سن الثالثني، وأكارب               (، فإن أكرب جممa    1211         التعليم )
    12 و    36                              عاما ، بينما يشيع العمر ما بني     35 و    31                                   جمموعة من األساتذة املساعدين هم ما بني 

           عاما . كما     52 و    16                                                               عاما  بني األساتذة املشاركني، وتتراوح أعمار من حيملون رتبة أستاذ بني 
                                                 ه ترقية أستاذ مساعد إىل وظيفة أستاذ مشارك يبلغ مخس                                نتوقع أن احلد املتوسط الذي تستغرق

                                                               سنوات، وحوايل عشر سنوات باإلمجال إىل أن تتم ترقيته إىل وظيفة أستاذ.

 العقود على مستوى دخول المهنة
            ( يف التعليم tenure track   « )            مسار التثبيت »                                      ذكرنا سابقا عدم وجود ما يعادل الوظائف 

                                                          أعضاء هيئة التدريس الشباب تتم حاليا  يف سياق نظام يقوم على                             العايل الصيين. إال أن تعيينات
                                                                                     الوظائف والعقود، وي عد ذلك انعكاسا لتطور املهن األكادميية الصينية مان ثقافاة تغلباها    
                                                                                    البريوقراطية إىل ثقافة الشركات التنافسية. وأدى تطبيق آليات السوق إىل حرية أكادميية أكرب، 

 ;Chen 2003                                               ب أيضا  يف شفافية الترقية ضمن املهنة األكادميياة )                         والتركيز على اجلودة، وتسب

Yang 2005; Lai 2012.)   
                                                                        توجد، يف اجلامعات الصينية، وظائف بدوام كامل وأخرى بدوام جزئي ألعضاء هيئاة  
                                                                                  التدريس. ولكن كما ذكرنا يف القسم السابق، فإن أعضاء هيئة التدريس العاملني بدوام جزئي 

                                                            كبار األساتذة والباحثني واخلرباء املشهورين يف جماهلم. بينماا حيصال       من  -        يف الغالب-   هم 
                                                                              األكادمييون الشباب املبتدئون عادة على وظيفة بدوام كامل يف اجلامعة حتات عقاد عمال    
                                                                           مشروط مبدة معينة، تتراوح بني سنة وثالث سنوات. وتوضح اجلامعات واألقسام لعضو هيئة 

                                            اخلاصة بكل منصب )من حيث التدريس، واألحبااث،                                 التدريس مسؤوليات العمل، واملعايري
                                                                               واخلدمات العامة(، واليت ترد صرحية يف العقد حال تعيني عضو هيئة التادريس، إضاافة إىل   
                                                                                الشروط القانونية املعتادة. ولكن قد ختتلف املسؤوليات واملعايري املخصصاة لكال وظيفاة    

                                  ء أعضاء هيئة التدريس على أساس هذه                                                 باختالف املؤسسة أو الكلية أو القسم. فيتم تقييم أدا
                                                                                  املعايري سنويا  ويف هناية مدة العقد ضمن القسم نفسه. ومن مث ترسل نتائج التقييم إىل قسام  
                                                                                     املوارد البشرية، ومن املمكن جتديد العقد بناء على تقييم أداء العضو يف حال رغبته باالستمرار 

                                      لعقد يف حال عدم قدرة العضو على تلبياة                                           يف العمل مع اجلامعة ملدة أطول. وال يتم جتديد ا
                      املتطلبات الواردة فيه.

                                                                            األعباء التدريسية والبحثية اليت جيب على أعضاء هيئة التدريس الشباب حتملاها غاري   
                                                                                  منظمة أو ثابتة. كما ختتلف وفقا للسياسات أو املمارسات اخلاصة باملؤسساة أو الكلياة أو   
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                                             ن فيهم حاملو رتبة أستاذ مشارك وأستاذ مسااعد                                      القسم. فنعضاء هيئة التدريس الشباب )مب
                                  خاصة باخلدمة العامة أكثر من زمالئهم      ال                                            ومساعد التدريس( يتحملون أعباء تدريسية وأعما

                                                                                  األقدم يف اجلامعات البحثية واجلامعات التدريسية. بينما يتحمل األساتذة أعباء تتضمن إجراء 
                                    لى األساتذة واألساتذة املساعدين اإلشراف                                         أحباث أكثر من غريهم. ومن اجلدير بالذكر أن ع

                                                                                   على طلبة الدراسات العليا يف نظام التعليم العايل الصيين، ونتيجة لذلك، يقاوم كال مان    
                                                                               املدرسني املساعدين واألساتذة املساعدين بإعطاء حماضرات  أكثر منهم لتغطياة احتياجاات   

                                 ليم العايل الصيين مبين علاى أسااس                                                    اجلامعة أو األقسام يف هذا اجملال. ونظام الرواتب يف التع
                                                        م، وهو جزء من حركة إصالح التوظيف. فنظام األجور اجلديد يعمد     1226              األداء منذ عام 

 Pu                                                                           لربط راتب أعضاء هيئة التدريس برتبهم، ومؤهالهتم، وخرباهتم، وأدائهام الاوظيفي )  

ٍ                ٍء مرن يعتمد على                                                 ٍ           (. فيتكون الراتب املبين على أساس األداء من جزئني، جزٍء ثابت  وجز2009
  ( Mohrman, Geng, and Wang 2011; Ma and Wen 2012                            االمتيازات اإلضافية والعالوات )

                                                     حيث تكون احلكومة واجلامعة مها املصدران الرئيسان للتمويل.
                                                                          يتم حتديد الراتب األساسي، وهو ما متت اإلشارة إليه سابقا ، حسب رتبة عضو هيئاة  

ّ      ب األعضاء املكّون من                             التدريس ودرجته ضمن نظام مرات                              درجة، إضافة إىل أقدمية العضو.     13            
                                                                                وبعبارة أخرى، فإن مبلغ الراتب األساسي ثابت وموحد لكافة اجلامعات يف البالد، إضافة إىل 

             وهي أساتاذ،  -                                                                   بعض التعديالت اإلقليمية لتغطية نفقات املعيشة. فالفرق بني الرتب املختلفة 
                         ً                  ون كبريا . ولكنه ضئيل نسبًيا بني خمتلف درجاات       قد يك  -                          وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك

                  (. كما أن الفارق  Mohrman, Geng, and Wang 2011                                  املرتبة الواحدة لعضو هيئة التدريس )
                                                              بني املبلغ املرتبط ببدل األقدمية هو عادة نصف جمموع العالوة السنوية.

                جامعة االستقاللية                                                           وتوفر اجلامعة وكلياهتا األجر املؤسسي واالمتيازات اإلضافية. فلكل 
                                       ً                                              يف حتديد مبلغ اجلزء الثاين من الراتب اعتماًدا على املوارد املتاحة وأداء عضو هيئة التادريس.  
                                                                                 فهذا اجلزء من الراتب يعتمد على إنتاجية التدريس والبحث لعضو هيئة التدريس، مبا يف ذلك 

                     تقدم الكليات واألقسام                                                                 العبء التدريسي، واملنح البحثية، وعدد املنشورات العلمية. وعادة ما
                                    ً                                               مكافآت إضافية ألعضاء هيئة التدريس بناًء على اإليرادات الواردة من أنشطة تنظيم املشاريع، 
                                                                                مثل االستشارات واخلدمات للحكومات احمللية، واملشاريع البحثية، واستمرارية التدريس. كما 

                   الصحية، وغريها مان                                                             تشمل االمتيازات والبدالت اإلضافية األخرى كبدل السكن، والرعاية
              البدالت األخرى.

                                                                         وهناك جمموعة كبرية من العوامل اليت تسبب الفروق يف رواتب أعضاء هيئة التدريس يف 
                                           (. بعضها يتعلق باملستوى الفردي لكل عضو مان  Ma and Wen 2012                 اجلامعات احلكومية )

             ي، والرتباة                                                                  أعضاء هيئة التدريس، وتشمل عدد سنوات العمل، والتخصص، واجملال األكادمي
                                                                                     الوظيفية، والعبء التدريسي، واألقدمية، وإنتاجية التدريس والبحث. أما فيما يتعلق باملستوى 
                                                                             املؤسسي، فقد تنشن الفروق يف الراتب نتيجة الختالف املاتغريات املؤسساية واإلقليمياة    

      كاون                                                                            والتخصصية واملتعلقة باجملال األكادميي، إضافة إىل السلوك الريادي. وعلى الرغم من
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                  ً                                                              الراتب األساسي موحًدا تقريبا  يف مجيع أحناء البالد، فاألجر املؤسسي أكرب عاادة  يف املادن   
-                                                                              الكبرية واجلامعات املرموقة، بسبب وجود إيرادات أكثر تنوعا تسمح للجامعات املرموقاة  

                    بتقد  أجاور أعلاى     -  (    111          ( ومشروع )   385                               مثل اجلامعات اليت اختريت يف مشروع )
   (.Mohrman, Geng, and Wang 2011         التدريس )            ألعضاء هيئة

                                                                      ويهدف نظام األجور املبين على اإلنصاف والتنافس واملوجه حنو احلوافز إىل تشاجيع  
                                           ( فوفقا للبيانات الواردة يف مواقع إلكترونية Yuan 2011                                  تطوير أعضاء هيئة التدريس باجلامعة )

                              ا يف ذلك البدالت( لرتبة أساتاذ                                                   خمتلفة للجامعات؛ فإن متوسط الراتب األساسي الشهري )مب
            دوالر أمريكي      316   إىل      731           يوان )حوايل       5833        يوان إىل       5222                   مساعد يبدأ من حوايل 

                       دوالر أمريكي بناء علاى        1352   إىل       1157                                      بناء على سعر الصرف الثابت، أو من حوايل 
     دوالر      258 1           يوان )حوايل       6667                                                     حتويل تعادل القوة الشرائية(؛ ويبلغ راتب األستاذ املشارك 

                              دوالر أمريكي بناء علاى حتويال         1513                                          أمريكي بناء على سعر الصرف الثابت، أو حوايل 
                 دوالر أمريكي بناء       1111           يوان )حوايل       7631                  ويبلغ راتب األستاذ    ،                     تعادل القوة الشرائية(

                          دوالر أمريكي بناء على حتويل       1782                                      تبادل سعر صرف العملة القياسي، أو حوايل           على نظام
                لقوة الشرائية(.       تعادل ا

                                                                           إن كفة رواتب األكادمييني الشباب ال ترجح عندما تقابلها كفة رواتب أقراهنم الاذين  
                                                                          يعملون يف اجملال الصناعي والشركات اخلاصة، ألن األكادمييني أقل قدرة على تنمني أسلوب 
  س                                                                              حياة الطبقة املتوسطة مبستوى األجر الذي يتقاضونه حاليا، فيسمح ألعضاء هيئة التادري 

                                                                           لزيادة دخلهم باالخنراط يف جمموعة من األنشطة اإلضافية اليت تشمل اإلرشاد، أو احملاضرات 
                                                                                    املسائية، أو املشاركة يف األنشطة البحثية االستشارية والتعاونية اخلاصة بنعضاء هيئة التدريس 

   (.Ma and Wen 2012                           العاملني يف اجلامعات البحثية )

 العمل األكاديميت االجتماعية في دور العالقا
                                                                            للعالقات االجتماعية أمهية عالية يف احلياة األكادميية ألعضاء هيئة التادريس الشاباب   

َ  ُّ                                    وميكن َعدُّها طريقة يتصل هبا أعضاء هيئة التدريس                                        العاملني ضمن نظام التعليم العايل الصيين.      
             ذه العالقاات                                                                     الشباب مع أقراهنم وكبار األساتذة ورؤساء األقسام، ويتواصلون هبا معهم. فه

                                                                              مبثابة عضوية أو طريقة للوصول إىل جمموعة أكادميية معينة، وهو ماا يسامى جوانكساي    
( guanxi باللغة الصينية، ولكن قد يرى البعض أن أمهية العالقات االجتماعية من احملتمل أن )                                                                          

                                   يف السياق احلايل إلصالح جماال التوظياف     -                       مقارنة باملمارسة السابقة  -            تكون قد تغريت
                                  قييم املبين على أساس األداء الوظيفي.    والت

                                                                         وميكن لعضو هيئة التدريس أن يوسع العالقات االجتماعية، بنن يصبح عضوا  يف جمموعة 
                                                                               أكادميية معينة، من جامعة، أو قسم، أو فريق حبث خاص، لتنكيد احلصاول علاى املاوارد    

              هاذه الفارص                                                                       األكادميية، مثل معلومات التمويل وآخر التطورات البحثية. وتازود مثال  
                                                                                األكادمييني الشباب مبعلومات مفيدة وموارد إضافية لتحسني طريقة تدريسهم وأدائهم البحثي. 
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                                                                            وميكن للباحثني احلصول على أفكار ملهمة واملزيد من فرص التعاون البحثي ضامن هاذه   
ّ        اجملموعة األكادميية، اليت قد تعزز اإلنتاجية البحثية ألعضاء اجملموعة، ومن مّث فمن امل          هم ألعضاء                                                                 

                                                                                 هيئة التدريس الشباب بناء عالقات مع كبار األساتذة والباحثني، ومع زمالئهم الباحثني. ومن 
                              ؛ ليتمكنوا من الوصول إىل موارد  «      املناسب »                                              املهم أيضا  لطلبة الدراسات العليا اختيار املشرف 

                م املهنية. إال أن                                                                  األحباث الغنية، وبناء العالقات االجتماعية يف وقت مبكر، مبا يكفي من حياهت
                                                                             طريقة احلصول على العضوية يف جمموعة أكادميية تعد مسنلة أخرى تعتماد علاى طبيعاة    

                    (. فعلى سبيل املثال، Coleman 1988                                              العالقات االجتماعية يف حال كانت مفتوحة أو مغلقة )
                                                                             ت ظهر األحباث أن اخلرجيني العائدين من اخلارج ال ميلكون عالقات اجتماعياة واساعة ماع    

                                                                            جملموعات البحثية القائمة يف الصني عند عودهتم للمرة األوىل، ومن مث فهم يواجهون صعوبة  ا
                                                                                       يف القيام بالبحث التعاوين أكثر من أقراهنم الذين تلقوا دراساهتم العليا يف الرب الرئيسي الصيين، 

 ,Xie                                                                       وخصوصا  أولئك الذين درسوا وعملوا يف املؤسسة نفسها، أو يف فريق البحث نفسه )

Xu, and Wu 2012 ويف الوقت ذاته، اعت مد النهج التنافسي الذي يشمل عمليات استعراض .)                                                                 
                                                                              األقران على نطاق واسع يف شىت أنواع طلبات املنح البحثية على املستويني الوطين واملؤسسي، 

                                                            اليت أضعفت دور عضوية اجملموعة هذه نوعا  ما من حيث ختصيص املوارد.
                                               العالقات االجتماعية، يرتبط بالنجاح يف احلصول علاى                         وهناك شكل آخر من أشكال 

                                                                             الترقية ومتديد العقد. حيث كان من املهم ألعضاء هيئة التدريس الشباب احلصول على دعم 
                                                                            غري رمسي من كبار األساتذة ورؤساء األقسام ذوي التنثري القوي قبل إنشاء حركة إصاالح  

                                    واألداء. وقد أضعفت هاذه احلركاة دور                                                جمال التوظيف، اليت تركز على الشفافية واملنافسة
                                                                               العالقات االجتماعية يف إجراءات توظيف أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم، كماا ذكرناا يف   
                                                                             األقسام السابقة، فتم وضع متطلبات موضوعية يف تعليمات التوظيف للحكم علاى جاودة   

                 لسانوي ومساتوى                                                                     تدريس أعضاء هيئة التدريس وإنتاجيتهم البحثية، ويتم البت يف التقييم ا
                                                                                         الراتب والترقية وفقا  ملعايري كمية حمددة. فعلى سبيل املثال، تعد درجة الدكتوراه شرطا  أساسيا  
                                                                          يف التقد  على وظيفة عضو هيئة تدريس. كما جيب أن ميلك عضو هيئة التدريس الشااب  

               فهرس االقتبااس                                                                  عددا  معينا  من األحباث املنشورة يف اجملالت ذات اجلودة العالية )مثل جمالت 
 Social                                        وجمالت فهرس اقتبااس العلاوم االجتماعياة      « Science Citation Index »       العلمي 

Sciences Citation Index)« »      وأن جيري عددا  من املشاريع البحثية املمولة على املساتوى ،                                                       
                                                                                 الوطين، لتتم ترقيته إىل أستاذ مشارك. وتعمل اجلامعات بشفافية علاى أنشاطة التوظياف    

                                                                            رقية، حىت يتسىن للجميع استعراض عمليات اختاذ القرار. فال يستطيع كباار األسااتذة       والت
                                                                              ورؤساء األقسام استخدام صالهتم االجتماعية وسلطاهتم يف عملية اختاذ القرار حول التقادم  
                                                                          املهين ألعضاء هيئة التدريس الشباب، يف ظل هذه الظروف، وخصوصا  إذا كان املرشح غري 

                 ملتطلبات األساسية.                قادر على تلبية ا
                                                                            ورغم انتقاد هذه املعايري الكمية يف كثري من األحيان، ألهنا أرقام جامدة، تضع ضاغطا   
                                                                                      كبريا  على التطوير املهين ألعضاء هيئة التدريس الشباب، فإن نظام التقييم القائم علاى األداء  
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               أدى إىل ضعف دور                                                             يضمن إىل حد ما تكافؤ الفرص واملنافسة املفتوحة جلميع املتقدمني، مما 
                                                                                العالقات االجتماعية، وأصبح عضو هيئة التدريس حباجة إىل أن يكون أكثر مسؤولية عن أدائه 

                      لتعزيز أمانه الوظيفي.

 الوضع الحالي ألعضاء هيئة التدريس الشباب
                                                                          أظهرت هذه املناقشة أن أعضاء هيئة التدريس الشباب أصبحوا قوة رئيسة يف تطاوير  

                                                                  الصني. فهذه اجملموعة الفرعية للمهنة األكادميية تزداد حجما  وقوة من حيث                 التعليم العايل يف 
                                                                              املؤهالت واجلودة الشاملة. ويزداد عدد أعضاء هيئة التدريس الشباب مان محلاة درجاة    
                                                                                 الدكتوراه يوما  بعد يوم. كما ترتفع نسبة محلة الدكتوراه احلاصلني عليها من اخلارج بسبب 

                                                        اليت تفضل توظيف العائدين من اخلارج. فعلى سبيل املثال: هناك                        سياسات اجلامعات البحثية 
                                                        من أعضاء هيئة التدريس العاملني بدوام كامل يف جامعة شنغهاي       1373   ً        عضًوا من بني      138

 Shanghai Jiao Tong University                                                جياو تونغ حاصلون على الدكتوراه مىن خارج الابالد ) 

                                     شباب احلاصلني على شهادات من اخلارج يفوق                                    (. كما أن عدد أعضاء هيئة التدريس ال2012
                                                                                    عدد أقراهنم األكرب سنا ، بسبب الفرص التعليمية املتنوعة املتاحة للشباب منذ مثانينيات القرن 
                                                                            املاضي. ويف الوقت نفسه، عملت احلكومة واجلامعات على تعزيز السياسات وتوفري التمويل 

                                     دة معيناة، يف اجلامعاات النخبوياة يف                                               لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على إجراء األحباث مل
                                                                             اخلارج، حىت يتمكنوا من املشاركة بشكل نشط يف الشبكات األكادميية الدولية، واملشاركة يف 
                                                   ّ                                املؤمترات الدولية، لنشر أعماهلم باللغة اإلجنليزية. مما مّكنهم من تثبيت وجاودهم يف العاامل   

    ّ                              التمّيز التعليمي والبحثي يف اجلامعات                                             األكادميي الدويل، ألن هدف تلك السياسات هو تعزيز 
                                                                                  الصينية يف هناية املطاف. وهناك بعض اإلحصاءات املتوافرة حاليا  حول إنتاج أعضااء هيئاة   
                                                                               التدريس الشباب، ومشاركتهم يف الشبكات األكادميية الدولية، إال أنه ميكننا أن خنلاص إىل  

                              درين على التنافس على الصعيدين                                                   كون أعضاء هيئة التدريس الشباب يف اجلامعات الصينية قا
                                             الوطين والدويل حبيازهتم اخلربة التعليمية والبحثية.

                                                                         ميكن التحدث عن والء أعضاء هيئة التدريس الشباب للمهنة األكادميية من خالل مقدار 
                                                                  ّ              رضاهم الوظيفي عن املهنة، مما أصبح موضوعا  مهما  للبحث يف الصني. إذ ت بّين األحبااث أن  

 Zhu and Zhuo )                                                   لتدريس الشباب راضون عموما  عن عملهم ومنصبهم احلاايل              أعضاء هيئة ا

2005; Li 2008; Liu 2009; Yan 2011; Guo 2012  وي نظر إىل الوظائف األكادميية بنهناا .)                                     
                                                                             أعلى مكانة مقارنة باملهن األخرى، من حيث السمعة واالحترام االجتماعي. كماا يشاعر   

                                                مبا يف ذلك البنية التحتية لألقسام واملختربات واملعدات                                 األكادمييون بالرضا عن ظروف العمل
( Shen 2008( وهذا ي كسبهم والًء عاليا  والتزاما  كبريا  مبهنتهم ،)                                 ً                  Chen and Zhu 2003; Guo 

                                                                              (، إال أن اإلجهاد املهين املستمر واضح عليهم فيما يتعلق بالتدريس، والبحث، والترقية، 2012
                                       واملخاوف اليت سيتم حتليلها يف القسم التايل.                          والدخل املايل، وهي القضايا
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 أعضاء هيئة التدريس الشباب وتحديات المهنة األكاديمية
      كماا    -                                                                 رغم ارتفاع جودة أعضاء هيئة التدريس الشباب يف اجلامعات الصينية فإهنم 

ّ                                       مغمورون يف نظام أكادميي هرمي، ينّظم فيه وضعهم يف األوساط األكادميية، وياتم    -     ي شاع                               
                 (. فهم يف وضاع ال  Zhang 2008                                              فيه من قبل قيود بريوقراطية وقوى مرتبطة بالسوق )      البت

                                                                                حيسدون عليه نسبيا  يف األوساط األكادميية الصينية، رغام حمدودياة رأس املاال الثقاايف     
                                                                                  واالجتماعي. وميكننا حتليل التحديات الرئيسة اليت تواجه التطوير املهين ألعضاء هيئة التدريس 

                                                                  ظور التدريس، والبحث، والدخل املايل. فهذه القضايا واملخاوف تعكس القوى             الشباب من من
                                                اهليكلية اليت تؤثر على تطورهم الوظيفي وفرص عملهم.

ّ                                               فمن حيث التدريس: من املرجح حتّمل أعضاء هيئة التدريس الشباب عبئا تدريسيا  أكرب                             
                            يت تتسبب يف تزايد الطلب علاى                                                         من زمالئهم األكرب سنا ، لتغطية الزيادة يف التحاق الطلبة، ال

                                                                                   توسيع مسؤوليات التدريس. وهي نتيجة طبيعية للتوسع يف التعليم العايل الصايين، إذ يقاوم   
                                                                                أعضاء هيئة التدريس الشباب بإعطاء مقررات خاصة باملرحلة اجلامعية أكثر مان زمالئهام   

                    م تغطية عبء العمال                                                               األكرب سنا ، ألهنم جيرون القليل من املشاريع البحثية، وهذا يتطلب منه
                                       (. إال أن هذه املمارسة قد تقيد التطاوير  Yang, Ma, and Zhuang 2010              اخلاص باألقسام )

                                                                                املهين لألكادمييني الشباب، فعلى الرغم من قلة اإلحصاءات الرمسية املتاحة فإن البحث الاذي  
    ظهر                 حمافظة يف الصني، وأ    11        جامعة يف     68     ( مشل     1211                           أجراه كل من شني، وجو، وليو )

                                                      الذين يعملون مبنصب أستاذ مساعد، ومدرس مساعد، يف اجلامعات -                      أن أعضاء هيئة التدريس 
                                                    يقضون وقتا  أطول يف التدريس من زمالئهم األكرب سنا ، كما   -                           التدريسية، واجلامعات البحثية

                                                                              يتحمل أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات التدريسية ساعات تدريس أكثر مان أقاراهنم يف   
         البحثية.         اجلامعات

                                                                            كما أن أعضاء هيئة التدريس الشباب عادة ما يكونون من ذوي التنهيال التعليماي   
                                                                               العايل، ومن محلة الدكتوراه، وخصوصا  يف جامعات الصني املرموقة، إضاافة إىل احتمالياة   
          ً      ً                                                               حيازهتم قدًرا عالًيا من املعرفة واملهارات اليت يكتسبوهنا يف جماالهتم عرب إكماهلم للدراساات  

                                                                            ليا. إال أن احتمال انعدام التدريب املنظم للمدرسني قد يؤدي إىل ضعف جودة التدريس،    الع
                                                                              ويفشل يف توفري أساليب التدريس اإلبداعي رغم تقد  اجلامعات عادة لدورات تدريبية قصرية 
                                                                                 ألعضاء هيئة التدريس اجلدد قبل بدئهم بالتدريس، إال أن هذا التدريب بطبيعة احلال يركاز  

                                                                        على الرؤى النظرية للتدريس، مثل نظريات التعليم العايل وعلم النفس التربوي،           بشكل أكرب
ّ            مما قد يساعدهم يف حتسني جودة تدريسهم إىل حد ما، ولكن يبقايهم حباجاة ملّحاة إىل                                                                   

                                     ممارسات ترتبط بطريقة تدريسهم اليومية.
  ( Yang 2009                                                              وفيما خيص األحباث، فإن الفرص البحثية قليلة ألعضاء هيئة التادريس ) 

                                                                                    رغم بروز الفرص البحثية والتمويلية على املستويات اجلامعية والوطنية واإلقليمية، ولكن هذه 
                                 (. فال ميلك أعضاء هيئاة التادريس   Qian 2005                                       املوارد البحثية ال توزع على قدم املساواة )
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  ال                                                   عاما  ميزة التقدم للحصول على منح حبثية وطنية، وقد    35                            الشباب الذين تقل أعمارهم عن 
                                                                             حيظون بسمعة عالية أو يشار إليهم يف جمال األحباث بامتالكهم هلذا الكم احملدود من شابكة  
                                                                            األحباث. مما لن ميكنهم من التنافس بشكل ناجح مع األساتذة ذوي اخلربة املعروفني. فارغم  

ّ                   صحة املوضوع الذي يرى أّن فرص املنح البحثية                                    اليت تستهدف أعضاء هيئة التادريس يف  -                     
                                             قد أنشئت على املستوى الوطين ودعمات األكاادمييني     -                    ر من مزاولتهم للمهنة       وقت مبك

                                                                                  الشباب؛ فإن إلقاء نظرة على متطلبات التقد  ي ظهر أن حد العمر املطلوب ملثل هذه املانح  
َ                 عاما . كما يتطلب حيازة املتقدم منصَب أستاذ مشاارك،      15 و    12                    يشترط أن يكون ما بني                                   

                                                       تاج املتقدمون الذين يعملون حتت رتباة أساتاذ مسااعد إىل                             للحصول على املنحة، بينما حي
                                                                            توصيتني من أستاذين. وال ميكن ألعضاء هيئة التدريس الشباب القيام ببحوث ذات جاودة  
                 ٍّ                                                            عالية دون وجود كمٍّ كاف  من الدعم املوجه لألحباث، ومن غري املرجح هلم النجاح يف التقدم 

                أساس متني لألحباث.                                        للحصول على منح حبثية مستقبلية، دون وجود
                         م أيضا  يف التطوير املهاين      1226                                           قد تؤثر حركة إصالح جمال التوظيف اليت بدأت عام 

                                                                                     ألعضاء هيئة التدريس الشباب، فيما يتعلق بتقييم األداء واحلصول على الترقية. فقد أثبت نظام 
        فعاليته   -  بق                      كما ذكرنا يف القسم السا-                                              مراتب أعضاء هيئة التدريس املبين على أساس العقود 

                                                                 ّ             يف جذب ذوي الكفاءة، وحتفيز أعضاء هيئة التدريس للعمل جبد، وتشجيع التمّياز، وإدارة  
                                                        (. ولكن األحباث األخرية تظهر أن أعضاء هيئة التدريس عموماا   Chen 2003            ضمان اجلودة )

                                                                               يشعرون بضغوط متزايدة للقيام باملنشورات. فرغم اعتقادهم أن الكمية ال تعكاس جاودة   
                                                                          ت البحثية فإهنم يشعرون بنن من الواجب عليهم يف هناية األمر التوافق ماع نظاام         املخرجا

  «                    إما النشر وإما اهلالك »                                                         التوظيف اجلديد الذي أنشنته حركة اإلصالح، وهذا ما جعل تقليد: 
                                                                               سائدا  يف األوساط األكادميية الصينية. كما تسبب يف زيادة الضغوط علاى أعضااء هيئاة    

                                            ة إىل الصراع الذي يعانونه بني التدريس والبحث.                    التدريس الشباب، إضاف
                                                                        ومن حيث الدخل املادي، فيغلب شعور عدم الرضا على أعضاء هيئة التدريس الشباب 

                   (. وتوضاح وثاائق   Zhu and Zhuo 2005; Zhang 2008; Yan 2011                    من هاذه الناحياة )  
                   ثلة لتلك اليت يف جمال                                                               السياسات احلكومية عقد النية لرفع الرواتب األكادميية إىل مستويات مما

                                                                 ٍّ            الصناعة والشركات يف القطاع احلكومي. فقد ارتفعت األجور األكادميية إىل حدٍّ ماا مناذ   
                                                   م، ولكنها ال تزال أقل من غريها يف الساياقات املهنياة       1226                      حركة إصالح الرواتب عام 

        املتادين                                                                           األخرى. أما من حيث رأس املال البشري )الوقت والطاقة واملال املنفق(، فالراتاب  
        الاذين    -                                                                      لألكادمييني الشباب ال يوافق استثمارهم التعليمي. كما يواجه األكادمييون الشباب

                                               مسائل عملية متعلقة بشؤون احلياة، كالبدء يف تكوين   -      عاما     35 و    32                  تتراوح أعمارهم بني 
                                                                                أسرة، إضافة إىل اهتمامهم بتكوين مسار مهين حمترم. فال يستطيع عضو هيئة التدريس الشاب
                                                                                حتمل أحداث احلياة، ناهيك عن التطلع إىل العيش حبياة الطبقة الوسطى مبثل هذا اهليكل احلايل 
                                                                                اخلاص بالرواتب. فعدم وجود رواتب تنافسية قد يقلل من جاذبية املهنة األكادميية، ويتسبب 

             (. لذلك وضعت Zhu and Zhuo 2005                                             يف خسارة املواهب املوجودة يف قطاع التعليم العايل )
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                                                                             ديد من اجلامعات برامج خاصة للدعم املايل لتشجيع تطوير أعضاء هيئة التدريس الشباب،    الع
   (.Li 2008                                            مثل متويل البدء باألحباث، إضافة إىل رسوم النقل )

                                                                     وميكن القول إن أعضاء هيئة التدريس الشباب يف وضع غري جيد يف ساوق العمال   
                             ىل أن فرص حصوهلم علاى األحبااث                                                األكادميي، ألهنم يتحملون أعباء عمل ثقيلة، إضافة إ

                                                ًّ                            حمدودة، وعلى رأس كل هذا يتقاضون رواتب منخفضة نسبيًّا. كما أن مهامهم ومسؤولياهتم 
                                                                                    داخل مكان العمل األكادميي منظمة تبعا  لعوامل خارجة متاما  عن إرادهتم، تتبع آلليات إدارية 

                      وظياف، واالختالفاات يف                                                        خمتلفة، مبا فيها التسلسل اهلرمي األكادميي، وإصالح جماال الت 
                                                   التخصصات، مما جيعل تطورهم املهين يقف أمام قيود حقيقية.

                                                                          جيب أن تنخذ احلكومة واجلامعات الصينية القضايا واملخاوف التالية باحلسبان، لتقد  
                                                                              الدعم الكامل ألعضاء هيئة التدريس الشباب واستقطاب أفضلهم. أوال : حتتااج احلكوماة   

                                                          وف عمل أعضاء هيئة التدريس الشباب، وتوفري الدعم املايل الكامل                   واجلامعات إىل حتسني ظر
                                                                                    هلم، كما ميكن للمزايا غري النقدية أيضا  أن تؤدي دورا  إجيابيا  يف جذب املواهب بعيدا  عان  
                                                                          الرواتب. ثانيا : جيب أن تضاعف احلكومة واجلامعات جهود حركة إصالح جمال التوظياف  

                                                      األداء الذي يعتمد على القياس الكمي والنوعي لألداء علاى                               احلالية، فقد يساعد نظام تقييم 
                                                                                 تشجيع وحتفيز األكادمييني. ثالثا: ينبغي توفري نظام لتدريب أعضاء هيئة التدريس علاى رأس  
                                                                                  العمل؛ لتحسني قدراهتم التدريسية والبحثية، فإن أعضاء هيئة التدريس الشاباب حباجاة إىل   

                                              التدريس، قبل دخوهلم الفصول الدراسية، وينبغي أن                                   تدريب يشمل املعرفة املهنية، ومهارات 
                                                                               يوفر التدريب املهين املنظم ألعضاء هيئة التدريس الشباب طوال مدة تطاورهم األكاادميي،   
                                                                             لضمان حيازهتم أحدث املعارف واملهارات. فعلى سبيل املثال: أنشائت مراكاز لتحساني    

                                        امعات الرائدة، مثل: جامعة تساينغ هاوا                ّ                  ّ                التعليم والتعّلم، هبدف تعزيز التمّيز التعليمي يف اجل
( Tsing Hua University( وجامعة شنغهاي جياو تونغ )                           Shanghai Jiao Tong University .)   

                                                                                كما هتدف هذه املراكز لتوفري التدريب األساسي ألعضاء هيئة التدريس اجلدد، وإجراء التقييم 
                             اخلاصة بالتدريب املهين على نطاق                              ّ                       والبحث لتحليل التعليم والتعّلم، وجيب تبين هذه املفاهيم

                                  واسع عرب نظام التعليم العايل الصيين.

 الختام
                                                                          ارتفع عدد أعضاء هيئة التدريس الشباب بشكل ملحوظ خالل مدة توسع التعليم العايل 
                                                                           يف الصني يف السنوات األخرية. وتقوم كل من قدرة أعضاء هيئة التدريس وتطورهم املهاين  

                                                              الشاملة للتعليم العايل الصيين. ويركز هذا الباب على أعضاء هيئاة                           بتحديد القدرة التنافسية
                                                      ، العاملني يف اجلامعات احلكومية الصينية، ويقدم حملة عامة عن   35                     التدريس الشباب حتت سن 

                                                                                السوق األكادميي الصيين، ودور أعضاء هيئة التدريس الشباب يف نظام التعليم العايل الوطين. 
                                                        دمييني الشباب للمهنة األكادميية واملسارات املهنياة املشاتركة                        كما حيلل طرق دخول األكا
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ّ        بينهما، فنناقش من خالل طرحنا للمخاوف املهنية وشروط الترقية موضوًعا مفاده أّن حتاول            ً                                                              
                                                                                 التعليم العايل الصيين إىل ثقافة مشتركة تنافسية قد جلب فرصا وحتديات على حاد الساواء   

                                             ة واجلامعات الصينية حباجة إىل حتسني ظروف العمال،                               لألكادمييني الشباب. مما جعل احلكوم
                                                                         وتوفري الدعم املايل الكايف جلذب أفضل األكادمييني الشباب، ذلك ملضاعفة حتساني حركاة   
                                                                            إصالح التوظيف، ونظام تقييم األداء، وتوفري خدمات متطورة لربامج التدريب علاى رأس  

       العمل.
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 الرابع الباب

 فرنسا

 ضعف جاذبية  رغم طويلة انتظار قوائم
 األكاديمية فالوظائ

 موسيلين كريستين
(Christine Musselin) 

                                                                        إن وضع محلة الدكتوراه الفرنسيني، كحال العديد من الدول األخرى، غري مزدهر. إال 
                                                                                أن درجة الدكتوراه تتيح فرصة احلصول على الوظائف الثابتة يف فرنسا مبجرد االنتهاء مان  

                                                 دول. ولكن عدد الشواغر فيها يتضاءل يوما  بعد يوم،                                  األطروحة، على النقيض من غريها من ال
                                                                                بعكس عدد املتقدمني لشغلها. فمع تطوير األحباث القائمة على املشاريع، ارتفع عدد الوظائف 
                                                                                    ذات العقود املؤقتة، وأصبح القيام بتدريب ما بعد الدكتوراه قبل احلصول على وظيفة ثابتاة  

                                            ي يف بعض التخصصات. ونتيجة لذلك، التحق العديد                                      مسنلة أكثر شيوعا ، ولكنه أمر غري إلزام
                                                                                       من محلة الدكتوراه بربامج التدريب ملا بعد الدكتوراه، واحدا  تلو اآلخر، وما زالوا بانتظار أن 

                               يصبحوا أعضاء هيئة تدريس دائمني.
                         الذين أتيحت هلم الفرصة أن -                                           أدى نقص الشواغر األكادميية وتدين رواتب احملظوظني 

                           إىل منظورات تشااؤمية لادى     -                                   هيئة تدريس دائمني يف اجلامعات الفرنسية              يصحبوا أعضاء
                                                              ، الذي شككوا بالقدرة املستقبلية للمجال األكادميي الفرنسي على جذب  1                 العديد من املراقبني

                                    أفضل اخلرجيني لاللتحاق بربامج الدكتوراه.
               احملك واالجتاهاات                       َّ                 للوضع الفرنسي؛ ت نظَّم القضايا اليت على     ال                      ومن أجل دراسة أكثر مشو

ّ                                     املستقبلية اليت يطرحها هذا الباب على النحو التايل: يقّدم القسم األول بعض املعلومات عن نظاام                                                     
                                                                                     التعليم العايل الفرنسي وخصائصه الرئيسة، ويصف القسم الثااين إجاراءات التوظياف وآخار     

                 وآفاق العمل داخل                                                                   مستجداهتا، ويناقش القسم الثالث سوق العمل الفرنسي لألكادمييني الشباب،

      فرنسا
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                                                                                 اجملال األكادميي وخارجه، فضال عن ملفات املرشحني الذين و ظ فوا حاديثا  وطارق تطورهاا،    
                                                                                    والديناميكيات الكامنة وراء سوق العمل هذا، ويكرس القسم التايل لدمج القاادمني اجلادد يف   

                ما يقدم القسام             العالقة، بين                                                          أقسامهم، كما يركز على الظروف املادية واملؤسسية والظروف ذات
                                                                                    الذي يليه بعض الرؤى حول ما يعتقده الباحثون الفرنسيون الشباب أنفساهم حاول آفااقهم    
                                                                                  وخرباهتم، وحيدد القسم األخري بعض التنمالت يف القضايا الرئيسة القائمة واالجتاهات املستقبلية.

 الخصائص العامة لنظام التعليم العالي الفرنسي
                                             ولكن جيب االعتراف أوال  بنن فرنسا قد تكون البلد                              يركز هذا الباب على اجلامعات،

                                                                               الوحيد الذي ال تعد فيه اجلامعات من أكثر املؤسسات مكانة  يف البالد، وال تقوم بتادريب  
                                                                                  الطبقة النخبوية كذلك، بل تقوم مؤسسات التعليم العاايل املهنياة الايت تعارف باسام      

                                  الصناعي والتجاري واإلداري للنخباة             ( بالتدريب grandes  écoles                الكليات العليا ) /      املدارس
                     (. فقد كان العدياد  Musselin 2004 [2100] ;  Verger and Charle 2012              ألسباب تارخيية )

                                                                                  من أعضاء هيئة التدريس املثبتني يف هذه الكليات من الطلبة السابقني يف الكلياات نفساها   
                      ني بإجراء األحباث، بال                                                           حىت وقت قريب، وال يكونوا من محلة الدكتوراه أحيانا ، غري ملتزم

                                                                                 إن جل تركيزهم على تقد  املعرفة املهنية. ومل تكن اجلامعاات الفرنساية لازمن طويال     
                                                                                     من املصادر الرئيسة لإلنتاج العلمي؛ وذلك ألسباب تارخيية أيضا . فكانت اجلامعة النابليونياة  

( The Napoleonic universityاليت أنشئت يف بداية القرن التاسع عشر مو )                                        جهة حنو التدريس               
                                                                              بشكل رئيس، ومن مث قررت احلكومة الفرنسية يف ثالثينيات القرن املاضي إنشاء مؤسسة حبثية 

                                      (؛ إلنشاء قدرة حبثية، وهذا ما جعل املركز CNRS                                     وطنية باسم املركز الوطين للبحث العلمي )
          ملزيد مان                               ً                                    يغطي مجيع التخصصات املوجهة غالًبا حنو األحباث األساسية. وبعد ذلك أنشئت ا

                                                                          املؤسسات البحثية يف مخسينيات وستينات القرن املاضي، ومل تكن حبجم املركاز الاوطين   
                                                                          للبحث العلمي، وكانت تعتمد بشكل أكرب على أساس موضوع البحث. ولكن هذا االنقسام 
                                                                              املؤسسي بني الكليات العليا واجلامعات واملؤسسات البحثية الذي تشدد عليه مجيع منشورات 

                                                                ُ       رنسي غري واضح يف وقتنا احلاضر. فمن جهة  تقع بعض الكليات العليا حاليُا داخل           النظام الف
                                                                              اجلامعات، ويف الوقت ذاته تتبع وحدات األحباث يف اجلامعات غالبا  لكال مان جامعتاها    
                                                                               ومؤسسة أو أكثر من املؤسسات البحثية الوطنية. ونتيجة لذلك أصبح املوظفون العاملون يف 

                                                         يف مؤسسة حبثية، أو أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة. فتضااءل                       هذه الوحدات إما موظفني
                                                                                 يوما  بعد يوم عدد املوظفني العاملني يف الوحدات التابعة حصرا  ملؤسسة حبثية. فعلى سابيل  

                                                             من مكاتب الباحثني الدائمني يف املركز الوطين للبحث العلماي داخال      ٪  82             املثال: ت وجد 
         اجلامعات.

   من   -                   وإن كانوا اجلزء األكرب  -  ّ                                              ي ّعد أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة جزءا واحدا فقط 
ْ            أجزاء التعليم العايل الفرنسي ونظام األحباث، إْذ يوجد حوايل                   عضو هيئة تادريس         62222                                          
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        ومن أجل                                        باحث دائم يف املركز الوطين للبحث العلمي.       11152  ا                       دائم يف اجلامعة، مقارنة ب
                                                                 ب وجعل مقارنته باألبواب األخرى ممكنا ، سنركز على أعضاء هيئة التدريس               تبسيط هذا البا

ّ                        يف اجلامعات. ولكن جيب أن يكون القارئ على دراية بإمكان تقّدم محلة الدكتوراه اجلادد                                                        
ّ                كافة بطلب لشغل وظيفة يف أي جامعة أو مؤسسة حبثية، كما ميكنهم التقّدم لشغل وظيفة يف                                                               

                                                   ال تدريس جمال ختصصهم فيها. ولكن إجراءات التوظيف ختتلف                         إحدى الكليات العليا، يف ح
                                                                               يف القطاعات املؤسسية، مع احتمال تركيزها على امتالك مهارات خمتلفة. فعلى سبيل املثال: 
                                                                                 نوعية البحث هي املعيار الرئيس للمركز الوطين للبحث العلمي، أما البحث ذاته فهو لايس  

                (. كما أن قضايا Musselin 2009 [2005        امعات )]                                 سوى أحد املعايري اليت تصب يف مصلحة اجل
                                                                                التطوير املهين تقتصر على كل قطاع على حدة، فالتنقل بني القطاعات ال يزال قليال ، إضافة 
                                                                              إىل وجود اختالف بني جاذبية القطاعات. ففي اإلدارة على سبيل املثال: يتزايد توظيف محلة 

                                     ليات تقدم هلم رواتب وظروف عمل أفضل من                                           الدكتوراه يف الكليات العليا، كما أن هذه الك
                                                                           غريها. مما أدى جلذب العديد من محلة الدكتوراه يف الدراسات اإلدارية لشغل وظاائف يف  
                                                                                   الكليات العليا، بدال  من اجلامعة. أما يف علم األحياء، فإن املعهد الوطين للبحاث العلماي   

                           كثر جاذبية من اجلامعاات أو        ّ    ( ي عّدان أINSERM )    باي                              واملعهد الوطين للصحة والبحث الط
                                                                            كليات اهلندسة حلملة الدكتوراه الشباب ذوي التوجه املنصب حنو األحباث. كما ختتلف فرصة 
                                                                         احلصول على منصب أكادميي باختالف القطاعات، وتكون الفرصة أكرب يف اجلامعات منها يف 

                      مقابل نسبة الطلبة أقل                                             أو يف الكليات العليا، حيث نسبة املدرسني املثبتني    1               املؤسسات البحثية
                                                                            بكثري من نسبتهم يف اجلامعات بشكل عام؛ بسبب توظيف الكليات العليا ألعضااء هيئاة   

                                                                   تدريس أو مدربني يعملون بدوام جزئي يف براجمهم التدريسية يف أغلب األوقات.
                                                                                بالرغم من اخنفاض نسبة الطلبة اجلامعيني مقابل العدد الكلي للطلبة فإهنا تبقى النسابة  

ّ                                                                 رب، ذلااك ألّن التعلاايم اجلااامعي مكفااول جلميااع حاااملي شااهادة الثانويااة      األكاا         
       ال يزال   -               ومنها إىل األعرق   -                              بينما الوصول إىل الكليات العليا   »(   baccalauréat          البكالوريا  )»

            ًّ                                                                  انتقائيا  جدًّا. لذلك حدثت املوجة األوىل للتكدس أواخر اخلمسينيات واستمرت إىل أواخار  
                                                             ضي. وحدثت املوجة الثانية يف النصف الثاين من الثمانينيات واستمرت                       الستينيات من القرن املا

                                                                                إىل منتصف التسعينيات من القرن املاضي. ومها املوجتان األولتان من نوعهما اليت واجهتاها  
                                                           ً                        واستوعبتها اجلامعات، فزاد عدد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة كثرًيا ملواجهة هذا التحدي منذ 

           ً                                                       ، ولكنه كثرًيا ما تعرض للتنجيل. وغالبا ما كان أبطان مان الزياادة                       ستينيات القرن املاضي
                                                             ، كما ركد أيضا يف كل مرة يقل فيها إقبال الطلبة، معتمدا  علاى   3                     احلاصلة يف أعداد الطلبة

                                                                                  ديناميكية مبنية على التوقف ملدة واالستمرار ملدة أخرى، وهذا ما جعل اجلامعات الفرنساية  
                                                       لعمل متبوعة بفترات تندر فيها الفرص ذاهتا. وتزامن ذلك مع                           تشهد فترات تتاح فيها فرص ا

                                                                             تقاعد من سنحت هلم الفرصة بالدخول يف جمال العمل األكادميي، أو مصادفة مادة زياادة   
                                                                                جديدة ألعداد الطلبة. كما أن السبب الرئيس لوجود شواغر وظيفية لعدة سنوات يف وقتناا  

                             من سن التقاعد، حيث كان العقد   « baby boomers »                                احلاضر هو اقتراب مواليد اخلمسينات 
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                                                                                 املاضي صعبا  جدا ، وخصوصا  على الباحثني حديثي التعيني. فندى الركود يف أعداد الطلباة  
     ُ                                                                         واألزمُة املالية إىل اخنفاض عدد الشواغر يف السنوات اخلمس املاضية )سيناقش هذا املوضاوع  

      ًّ                            ا نوعيًّا، بإنشاء كليات الادكتوراه                                                    ً الحقا يف هذا الباب(. بينما تقدم تدريب الدكتوراه تقدًم
ّ   (. ففّضل  1              م وفقا للوزارة    1223         م إىل عام     1222       منذ عام   ٪ 3                         ًّ   وبراجمها، وتقدم تقدما  كميًّا )      

ّ               االجتاه حنو التمويل القائم على املشاريع زيادة الوظائف ملا بعد الدكتوراه، وشّكل فئاة  مان                                                                          
                                ددة املدة جملاراة هذا التطور، ولكن                                             موظفي األحباث غري الرمسيني الذين يعملون حتت عقود حم

                                          ال توجد أرقام عامة عن هذه الفئة من املوظفني.
                                                                         هناك خاصية فرنسية أخرى جديرة بالذكر، وهي تكوين طاقم أعضاء هيئة التدريس يف 

  (     1228                                                                    اجلامعات واملسار املهين اخلاص لألكادمييني الفرنسيني. فكما ذكر أندرز وموسيلني )
          ٍّ                                                    خيتلف عن كلٍّ من نظام التثبيت املتبع يف الواليات املتحدة )الذي يتنلف                   فنن النهج الفرنسي 

                                                                          من عقدين حمددي املدة بثالث سنوات، يليهما تقييم دقيق للبات يف صاالحية املوظاف    
                                                    املعتمد يف أملانيا. فعلى سبيل املثال: )ينطوي النظام على   «       الناجي »                         األكادميي بالتثبيت(، ونظام 
                                                         ددة املدة اليت قد تتوج أخريا باحلصول على منصب أستاذ ولكن بعد                      مدة طويلة من العقود حم

                                      ّ                                     بلو  سن األربعني يف معظم األحوال(، حيث تتمّيز فرنسا بوجود نظام هرمي فيها للحصول 
                   ( من املفترض أن يتم maître de conferences                                   على منصب دائم، احلصول على لقب حماضر )

   (.    1211                          عاما، مبا هو حد متوسط لعام     33     كرة )      ّ                            فور تسّلم شهادة الدكتوراه، ويف سن مب
                                                                             يدخل بعض احملاضرين إىل املهنة األكادميية بوصفهم أساتذة بعد كتابة الرسالة الثانياة  

            (، أو بعاد  HDR   أو   « habilitation  à  diriger des recherches »                         )املعروفة باسم حبث التنهيل 
                                صصاات )وهاي القاانون واإلدارة                                                  اجتياز االمتحان االنتقائي الوطين بنجاح يف بعض التخ

   (، agrégation du supérieur                                                          واالقتصاد والعلوم السياسية( املعروف باسم التجمياع العاايل )  
( professeurs    وهذا الرتبة العلمية تعادل منصب أستاذ مشاارك أو أساتاذ يف الوالياات( )                                                                       

             كتاباة حباث                                                                   املتحدة(. ولكن ال يصل البعض إىل هذه املرحلة، إما بسبب عدم رغبتهم يف
           للترقية أو  »                                                                       التنهيل أو إجراء االمتحان، أو بسبب إخفاقهم رغم حماولتهم. حيث ال توجد آلية 

                                                                  ، فيبقى أولئك الذين ال حيققون مستوى األستاذ على منصب حماضر إىل أن حياني   «        االستبعاد
            ( والثلاثني   ٪  36                                                                تقاعدهم. وإن التناسب بني املنصبني هو ما يعاادل الثلاث لألسااتذة )   

                                                              ( وهذا يعين أن األساس ممتلئ، والقمة ضيقة ال تتسع للكاثري، فتادعى    ٪  61         محاضرين )  لل
                                                                               اجملموعة اليت تتكون من األساتذة واحملاضرين معا  باسم يشملهما سوية وهو أعضااء هيئاة   

                                                (، وهم موظفون من موظفي اخلدمة املدنية. وهناك فئات enseignants-chercheurs         التدريس )
                                                           التدريس املثبتني )موظفو اخلدمة املدنية(، وهم املدرسون يف اجلامعات                    أخرى من أعضاء هيئة 

                                                                                   الفرنسية، والذين كانوا يف األصل مدرسي املدارس الثانوية املسند إليهم مهاام تدريساية يف   
                                                                        )أستاذ أو أستاذ مساعد(، ممن قد يكونون من محلة الدكتوراه أحيانا ، ولكان ال     5       اجلامعات

                                                        ل، فيتحملون ضعف مهام التدريس اليت تساند للمحاضارين، وال                      حيملوهنا يف معظم األحوا
                                                                         يتوقع منهم إجراء أية حبوث، وتقتصر مهام تدرسيهم غالبا  على املرحلة اجلامعية.



 87 /فرنسا

                   (؛ فيعملون حتت عقود    ال       إال قلي   ٪  15                                             أما بقية أعضاء هيئة التدريس )ال تتجاوز نسبتهم 
 PAST- Professeurs               أعضاء متعاونني )                                            حمدودة املدة. إذ يعمل بعضهم أساتذة مساعدين أو 

associés  or affiliated staff ،)( ويعملون بدوام جزئي خارج اجملال األكادميي )يف شركة مثال                                                     
                                                                            ويعمل بعضهم حماضرين أو أساتذة يف اجلامعة. وهناك جمموعة مهمة أخرى تتكون من أعضاء 

 ATER- attachés  temporaires                                                    هيئة التدريس ضمن التعليم العايل والبحث العلمي املؤقت )

d’ enseignement et de recherche ،وهي عبارة عن وظائف حتت عقود غري قابلة للتجديد )                                               
                                                                                      تستمر مدة عامني لطلبة الدكتوراه الذين شارفوا على إهناء أطروحتهم، أو الذين نالوا الشهادة 

                           موعة الثالثة واألخرية فتتكون                                                          مؤخرا . فتكون مهامهم التدريسية مشاهبة ملهام احملاضرين. أما اجمل
                                                    ِّ                           من طلبة الدكتوراه العاملني بعقود خاصة بالدكتوراه )تقدِّم هلم رواتب ملدة ثالث سانوات  

                                                       ، والذين يتقاضون أجورا  أعلى يف حال حتملهم ساعات تادريس   6                    هبدف إعداد الدكتوراه(
        تعلقاة                  أحدث األرقاام امل    1- 1                                   ساعة يف السنة يف جامعتهم. ويوضح جدول     61       تصل إىل 

                                                                   باجملموعات املختلفة من أعضاء هيئة التدريس العاملني يف اجلامعات الفرنسية.
                                                                        توجد جمموعة جديدة برزت يف السنوات األخرية يف املهناة األكادميياة الفرنساية،    

                             (. وخيصص هذا املصاطلح جلمياع   postdocs                                        يطلق عليها اسم: جمموعة ما بعد الدكتوراه )
                                                      اخلاصة حبملة الدكتوراه، ولكن جيب متييز جمموعتني هنا، ومهاا:                           أنواع العقود حمدودة املدة

                                                                          وظائف محلة الدكتوراه العاملني ضمن مشروع حبثي حتت إشراف أستاذ واحد أو جمموعاة  
                                                                                من أعضاء هيئة التدريس الدائمني، ووظائف محلة الدكتوراه اليت تفتح ملدة سنة أو سانتني.  

 -                                          املوضوع الاذي سايعملون علياه، في حاد د                                        وميلك أصحاب هذه الوظيفة حرية اختيار 
                                                              مضمون البحث الذي يعمل عليه محلة الدكتوراه مان قبال املشاروع      -             يف اجملموعة األوىل

                                       ّ                                         البحثي لألعضاء الدائمني. وقد خيتلف متاما عّما فعلوه خالل دراستهم للادكتوراه، أو عان   
           ميكن حلملاة    -             تعد أكثر ندرة     اليت-                                               املواضيع اليت يفضلون العمل عليها. ويف احلالة األخرية 

                                                                                الدكتوراه إنشاء برنامج حبثهم وكتابة املنشورات بشكل أفضال، بنااء علاى عملاهم يف     
                                                                                    الدكتوراه، وإثراء سريهتم الذاتية. وكال هذين النوعني من الوظائف كانا موجودين سابقا  )منذ 

                     ما بعاد الادكتوراه                                                                 مدة تصل إىل أوائل مثانينيات القرن املاضي(، لكن مل يطلق عليهما اسم 
                                                                                 آنذاك، واألهم من ذلك أهنما مل يشيعا كثريا  يف املاضي. فمنذ إنشاء الوكالة الوطنية لألحباث 

( ANR-Agence Nationale de la Recherche عام )      م ازدهرت األحباث القائمة على     1225                           
         موعهم أو                                                                         املشاريع، وازداد عدد مناصب ما بعد الدكتوراه، إال أنه من الصعب جدا  معرفة جم

                                                                                    حتديد عددهم حاليا . فال توجد هناك طريقة تتبع مركزية هلذه الفئة املتدفقة، لذلك ال ميكنناا  
                                                                                     معرفة عددهم، أو ما يفعلونه، أو ماذا سيصبحون على وجه الدقة. إال أننا نرى نسبتهم تتزايد 
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  دخول سوق العمل الجامعيطرق 
                                                                             حيدد الوصف العام السابق إطار تطور املسارات األكادميية يف فرنسا، ولذا فإننا ننظار  

                                   اآلن يف كيفية دخول سوق العمل اجلامعي.
                                                                          كان احلصول على الوظائف األكادميية يف السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضاي  

                                   فمعظم من أجريت مقابالت معهم إلجاراء                                        يعتمد بشكل رئيس على العالقات الشخصية،
             ممن و ظ فاوا    -  ( Musselin, Pigeyre, and Sabatier 2011                            دراسة حول املسارات األكادميية )

          عن رغبتهم   «               عن طريق الصدفة »                           أوضحوا أن أحد أساتذهتم سنهلم   -                   يف مناصب دائمة آنذاك
                        كن يف أغلب األوقات ت طب ق                                                          بالعمل كمساعدين. وهو األمر الذي قد يكون موجودا  حاليا ، ول

                                                                               عمليات مجاعية وتنافسية واستراتيجية للتوظيف، فقد أصبح الطرياق مان املاجساتري إىل    
                                  الدكتوراه أكثر تنظيما  من ذي قبل.

     ، مما  8                                                                   يف منتصف تسعينيات القرن املاضي حرصت الوزارة على إنشاء كليات الدكتوراه
                                          اذ القرارات املتعلقة مبرشحي درجة الدكتوراه.                                        أدى إىل تعريف إجراءات وقواعد ومعايري يف اخت

                                                                              فكانت الفكرة هي إنشاء هياكل حمددة، تكون مسؤولة عن بارامج الادكتوراه جملموعاة    
                                                                          من التخصصات يف أغلب األحوال. فانتشرت فكرة تدريس طلبة الدكتوراه ماع مشاروع   

             الدراساية يف                    ساعة من املقاررات      32                                          بولونيا، حيث يطلب من هؤالء الطلبة اآلن حضور 
                                                                         غضون ثالث سنوات. مع أنه يف السابق مل ي طلب من طلبة الدكتوراه حضور أي صافوف  
                                                                           دراسية، واقتصر تدريبهم على عالقتهم مبشرفهم، اليت كانت يف بعض األحيان ضعيفة وعلى 

              فترات متقطعة.
                                                                          إن اهلدف الرئيس لكليات الدكتوراه اجلديدة هو تقليص السنوات اليت تقضى يف دراسة
                                                                           الدكتوراه، للحد من معدالت التسرب، وحتسني نوعية الشهادات اليت متنح، وجودة اإلشراف 
                                                                  ً      ً      عليها، وأيضا إعادة النظر يف عالقة طالب الدكتوراه مبشرفه الذي يكون شخًصا واحاًدا يف  

                                               (. كما مل تعد منح زمالة ما بعد الدكتوراه حاليا  directeur de thèse                     أغلب األحيان يف فرنسا )
                                              يف يد املسؤول عن برنامج املاجساتري كماا كاان يف      -                         يت تسمى اآلن عقود الدكتوراه  ال-

ّ          املاضي، بل تطورت أكثر فنصبحت تبّت فيها جلنة                               ، ويف بعض احلاالت، ت صدر دعاوات   3                              
                                                                               ً   لتقد  املقترحات لتشجيع الطلبة الذين تلقوا برامج املاجستري يف جامعات أخرى للتقدم أيًضا. 

                                                                   افسة، ويضفي طابعا  رمسيا  على هذه العملية، فتتم إجاراءات االختياار                    مما يزيد مستوى املن
                                                                                بشكل واضح وعلين، مبا يف ذلك اختيار امللفات وإجراء املقابالت، ويتم تفصيل املعايري أيضا . 

                    طريقة الختيار الطلبة   -                                   اليت سيحضر هبا طلبة الدكتوراه برناجمهم-                         وقد تتبىن الوحدات البحثية 
                                                               لتحاق مبستوى مدارس الدكتوراه. فالتنوع يف املمارسات الصالبة الايت                  قبل حثهم على اال

                                                                                 وضعتها الكليات العليا كبري ومل حيقق الكثري يف إضفاء الطابع الرمسي على هاذه العملياات   
( Dahan 2011  ولكّن هناك اجتاًها عامًّا حنو زيادة القوانني وتعزيز املنافسة، اليت قد تكاون .)                                                 ًّ     ً           ّ       

ّ         ً                 جريت مع أعضاء هيئة التدريس الذين وّظفوا مؤخًرا. فقد أظهر هؤالء                  سبب املقابالت اليت أ                                   
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                                                                               األعضاء سلوكيات استراتيجية أكثر ممن سبقوهم يف طريقة تعاملهم مع حياهتم املهنية. فعلى 
                                                                                سبيل املثال: يف سبعينيات القرن املاضي كان من املمكن أن يقترح أحد األساتذة أن يتقادم  

                                                        بعد الدكتوراه، إال أن هذه العملية مل تعد تعتمد على اقتراح                             الطالب للحصول على زمالة ما
             يف كاثري مان   -                                                                  أستاذ واحد فقط. كما أن الذين مت مقابلتهم أوضحوا أهنم كانوا على بينة 

                                                                      من مشكالت التوظيف اليت يواجهها محلاة الادكتوراه، فحااولوا أن يكوناوا       -      األحيان
                                          م للدكتوراه، مع وجود توقعات معينة للتوظيف                                         استراتيجيني ولو قليال  يف اختيار مكان إكماهل

                       يطمحون هلا بعد الدراسة.
                                                              ومع وجود اختالفات جوهرية بني التخصصات وبني املؤسسات حىت يف التخصاص  
                                                                                   ذاته، هناك اجتاه عاملي حنو زيادة االهتمام بتدريب الدكتوراه، وزيادة اإلشراف اجلماعي عليه. 

                                                ايري التوظيف، وهي التنكد من تلبيتهم للحد األد  من                                 ويشمل ذلك إعداد أطباء املستقبل ملع
                                                                            التوقعات، مثل: وجود بعض اخلربة يف جمال التدريس، أو وجود ورقة منشاورة أو قادمت   

                                           يف بعض احلاالت، حيث تنظم بعض املختربات مقاابالت    «        تدريبهم »      أيضا               للنشر، ويشمل 
                                                    لتدريب مرشحيها للدكتوراه على مراحل املقابالت الشخصية.

                                                                        ميكن للباحثني اجلدد يف املهنة التقدم للوظائف الشاغرة اليت تؤدي إىل احلصول علاى  
                                                                         وظائف دائمة، كوظيفة حماضر يف اجلامعات، وذلك يف حال حصوهلم على درجة الدكتوراه، 
                                                                               باستثناء بعض التخصصات، مثل: علوم احلياة، والفيزياء، حيث ي طلب برنامج واحد علاى  

                                                           لدكتوراه )يف اخلارج إن أمكن(. فتكون اخلطوة األوىل هاي التقادم                       األقل لتدريب ما بعد ا
                                                                          بطلب للحصول على ما يسمى بالتنهيل، وهي خطوة مطلوبة لشغل الوظائف يف اجلامعات، 
                                                                              ولكنها غري مطلوبة يف املركز الوطين للبحث العلمي، فتقوم جهة وطنية وهي اجمللس الاوطين  

                                       لى أساس التخصصات بفحص امللفات املرسلة من      ّ                 ( مكّونة من جلان مبنية عCNU          للجامعات )
                                        تقرر مدى أهليتهم، أي قدرهتم على التقادم   و                   مرة واحدة سنويا ،    12                  محلة الدكتوراه اجلدد

                                                                     لشغل منصب يف إحدى اجلامعات فرنسية أم ال، حيث ختتلف املتطلبات من ختصص آلخار  
                        معظم اللجان القائمة على                                                         )كما يتبني من خالل قراءة النصائح املنشورة للمتقدمني، من قبل 

                                                                           أساس التخصصات التابعة للمجلس الوطين للجامعات على مواقعها على شبكة اإلنترنت يف 
                                                                               السنوات األخرية(. ولكن هناك بعض القضايا العامة املشتركة بني اجلميع، مثل: نوعية درجة 

              شاة ألطروحاة                                                                      الدكتوراه، والتقييمات اليت مت مجعها يف التقرير الذي كتبته كل جلناة مناق 
ّ                           ، واخلربة يف جمال التدريس لكل مرشح )هل دّرسوا مستويات خمتلفة ومواضيع   11         الدكتوراه                                     

                                                   متنوعة؟(، وأي أوراق أو كتب نشرت، وجودة هذا املنشور.
                                                                          ميكن ملن مت اعتمادهم بعد التنهيل من قبل اجمللس الوطين للجامعات التقد  على مجياع  

                                                 التنهيل للجان اجمللس الوطين للجامعات متاما  بعضها عن                               شواغر احملاضرين. وقد ختتلف سياسة 
                                    بشكل كبري، إذ تقوم بتنهيل عادد مان       11                                          بعض، فبعضها يلتزم بطريقة مالتوس واليعاقبة 

    ً            واسًعا للتوظيف يف      ال                   ً    ً                                     األشخاص، يكون مقارًبا جًدا لعدد الوظائف اليت ست فتح، وال يترك جما
                                         خرى تنهيل كافة من يروهنم أذكيااء كفاياة                                       اجلامعات. بينما تتضمن بعض السياسات األ
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        ، يف ختصص  ٪  12     م بني     1211    عام     13                                                للتنافس على الوظائف الشاغرة، فتراوح معدل التنهيل
                                        ، ويتم منح هذا التنهيل ملدة أربع سانوات    11               يف ختصص الرياضيات   ٪  35                  القانون العام، إىل 
               قابلة للتجديد.

      لكال     (comité  de sélection   ف )                     م، مت تشكيل جلنة توظيا     1227                   منذ صدور قانون عام 
                                                                                   وظيفة شاغرة على مستوى األقسام، تستلزم موافقة رئيس اجلامعة على تكوينها. وميكن أن تشتمل 

      ًّ                                                           أكادمييًّا، بشرط أن يكون نصفهم من خارج اجلامعة، ما يعين حضاورهم مان       16   إىل    8    على 
   عن     15             ألعضاء اخلارجيني                          ٍّ                              مؤسسات أخرى غري اجلامعة املوظٍّفة. فيجب أال يقل عدد احلضور من ا

                                                                             عند اجتماع اللجنة، حيث يبدؤون عادة باالجتماع مرة واحدة لفرز بعض امللفات، ودعوة    ٪  52
                            مرشاحا ( للحضاور وإجاراء        15   إىل     12                                             أعداد قليلة من قوائم املرشحني )يتراوح عددهم بني 

       ً            الت واحًدا تلو اآلخر،                                                                املقابلة. وتتم دعوة املرشحني يف يوم واحد يف معظم األحيان، وجيرون املقاب
                                                          دقيقة، وهي مدة قصرية جدا  الختيار شخص ليكون موظفا  مادنيا       32   إىل     12              ملدة تتراوح بني 

                                                           ً                سنة مقبلة. وعلى الرغم من كون هذا املعيار موروث ا وليس إلزامًيا، فاإن معظام       32        على مدى 
                         خذ اللجنة يف هناية الياوم          ومن مث تت   ».                 كما تفعل دائما   »    16                                اجلامعات ال تزال تتبع هذه الطريقة 

ّ                                                                               قرارا  وتكّون ترتيبا  لألولوية. وتنتهي العملية إذا قبل املرشح األول باملنصب، وال يوجد يف معظام             
ٌ                                                                            احلاالت جماٌل للتفاوض مع املرشحني على ظروف العمل، فالرواتب ثابتة وفقاا  للسالم العاام،             

                                    وموحدة جلميع التخصصات وجلميع اجلامعات.

 اديميين الشبابسوق العمل لألك
                                                                          بعد وصف اإلجراءات املؤدية إىل سوق العمل اجلامعي، ننظر يف كيفية تطورها، فنتناول 

                                     َ                                 يف القسم األول هذه القضية بالتحديد، مث َنص ف سوق العمل خارج اجملال األكادميي.

 سوق العمل الجامعي
            عدد الوظائف                                                                 على الرغم من ازدياد النمو الكمي يف البحث القائم على املشاريع، فإن 

                         سنوات(، وعادد الشاواغر      1                                                    املتاحة للعمل على مشروع حبثي ملدة معينة )تصل أحيانا إىل 
  ( 1- 1                                                      ملنصب )حماضر( اليت تفتح كل عام متيل إىل االخنفاض. )انظر جدول 

 م(2211م إلى 2224عدد الشواغر األولى التي فتحت )من  :2-4جدول 
 4000 4000 4002 4002 4002 4002 4002 4002 السنة

 1.723 1.737 1.377 1.262 1.135 1.318 1.367 1.375 الوظائف

 (MESR) :العلمي والبحث العايل للتعليم الفرنسية الوزارة موقع على املتوفرة اإلحصاءات من األرقام         است خرجت: املصدر 

http://www.enseignement sup-recherche.gouv.fr/cid22708/bilans-statistiques.html 
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                                                                              ميكن التوقع أن هاتني الديناميكيتني املتوازيتني تؤديان إىل زياادة يف متوساط العمار    
                                                                                   للحصول على أول وظيفة ثابتة، وإطالة فترة التنجيل بني االنتهاء من الدكتوراه واحلصول على 

  ( Musselin, Pigeyre, and Sabatier 2011   ة )                                     هذا املنصب األول. فقد قامت دراسة حديثا 
                                                                                   مبقارنة ملفات من حصلوا على أول وظيفة ثابتة حاليا  بالذين حصلوا عليها يف التساعينيات  
                                                                                 والثمانينيات والسبعينيات من القرن املاضي. حبثت الدراسة يف متوسط العمر، والتنخري باني  

                           ر األكادمييني عند حصوهلم علاى                                               احلصول على الدكتوراه والوصول إىل منصب حماضر، وعم
                                                                                    الدكتوراه. واملثري للدهشة أننا الحظنا أن الذين حصلوا على مثل هذه الوظائف قدموا الياوم  
                                                                              ملفات مشاهبة مللفات العقود القليلة املاضية، فهم شباب فطنون وحاصلون على املنصاب يف  

              ت األخرية ما بني                                                ً          وقت مبكر. وقد ظل متوسط سن احلصول على املنصب مستقًرا يف السنوا
          سانوات يف     6                                                    عاما ، مع وجود اختالفات مهمة بني التخصصات )اختالف يبلغ     33 و    31

  . 3- 1                                        املتوسط بني العلوم واإلنسانيات(، انظر جدول 
             سانوات مان      3   إىل    1                                           حيصل معظم املرشحني على أول منصب )حماضر( هلم خالل 

                       إىل أخر(. كما أهنم حيصلون                                                     انتهائهم من درجة الدكتوراه )مع وجود اختالفات من ختصص
                                                                         على درجة الدكتوراه يف سن صغرية، وهذا يعين سريهم إىل حد ما على مسار باحث قياسي 
                                                                                )أي: تكرار بعض السنوات أو عدم تكرار أي منها، وقليل من التحويل من مسار إىل آخر أو 

        يقرب من          ، كان ما -              على سبيل املثال-  م     1211   م و    1227              ..(. وبني عامي  .            عدم التحويل،
                                     يف السنة اليت تقدموا هباا لشاغل هاذا        17 «     مؤهلني »                         نصف احلاصلني على منصب حماضر 

                                    م. وكانت مدة التنخري بني االنتهاء مان      1211                                     املنصب، على الرغم من اخنفاض النسبة عام 
                                  ً                                      الدكتوراه واحلصول على املنصب قصرية جًدا هلؤالء املرشحني، حيث يتقدم األغلب مناهم  

              مان املعيانني      ٪  15        . فتنهل   18                               التنهيل بعد حصوهلم على الدكتوراه                بطلب للحصول على 
                                       قبل تعيينهم بعامني، لذلك نال ما يقرب من    ٪  16                                      حديثا قبل تعيينهم بعام واحد، وتنهل حنو 

                     من تعيينهم. كماا أن      13     سنوات   3                                      من احملاضرين اجلدد درجة الدكتوراه يف غضون    ٪  32
  م     1211                  من املعيانني عاام      ٪  66        حيث كان                             ً          الفروق بني التخصصات مثرية جًدا لالهتمام؛

                        يف العلوم اإلنسانية. ولكن    ٪  12                           يف ختصص القانون، وما يقرب من   «                   مؤهلني يف العام ذاته »
                          ً            م، ومن مث بدأت باالخنفاض سنوًيا منذ ذلاك      1227      ( عام  ٪  51                       هذه النسبة بلغت ذروهتا )

             فاض املذكور يف                    . ومع ذلك، يوضح االخن ٪  15                                  احلني، حيث كانت النسبة يف ختصص العلوم 
                                                                             الشواغر املتوفرة حقيقة ازدياد أعداد املرشحني من الشباب الفطنني املتخرجني يف عمر صغري 
   ً                                                                        يوًما بعد يوم، مع أهنم ال حيصلون على منصب عند التقد ، رغم إمكان حصوهلم علياه يف  

                       حال زيادة عدد الشواغر.
                    صغري( ال يضمن احلصاول                                                      إن امتالك هذه املزايا )الشباب، والفطنة، والتخرج يف سن

                                                                              على فرص عمل بعد اآلن. رغم أن هذه املزايا تعد عوامل حامسة، لكنها ليست شروطا كافية 
               لضمان التوظيف.
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 (م2211 إلىم 2221 منمحاضر ) منصب على الحصول سن متوسط تقدم :3-4 جدول
 4000 4000 4002 4002 4002 4002 4002 4002 4002 4004 4000 السنة

 العمر متوسط
 بالشهور
 والسنني

33.7 33.12 33.5 31.8 31.3 31.8 31.12 31.3 33 33 33.1 

 العلمي والبحث العايل للتعليم الفرنسية وزارةال موقع على املتوافرة اإلحصاءات من األرقام استخرجت: املصدر 
:(MESR) http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22708/bilans-statistiques.html  
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                        ال يبدو أن جلان التوظياف                                               ميكن استخالص نتيجتني من املالحظات السابقة؛ األوىل:
    أهنم   -            ببساطة شديدة  -                                                        الفرنسية جتري تعديالت على تفضيالهتا رغم ندرة الشواغر، مما يعين

ّ                                             يفضلون املرشح الشاب الذي حصل لتّوه على درجة الدكتوراه على املرشح الذي مل حيصال                                 
ٍ      على منصٍب بعد           : يبادو  -            وهي تبع لألوىل-                                       سنوات من حصوله الدرجة. النتيجة الثانية    5       

                                                        ّ                       أيضا  أنه كلما طالت مدة العمل يف برامج ما بعد الدكتوراه قّلت فرصة احلصول على منصب 
                                                      )حماضر(، وهذا ي شري إىل اتباع طريقة تعاكس طريقة األقدمية.

                                                                         يصعب توثيق هذه االجتاهات بسبب عدم وجود بيانات وافية عن املاوظفني الفرنسايني   
                                                  واحدة حديثة للوكالة الوطنية لألحباث، عن املوظفني مان                                     العاملني بدوام جزئي، مع توفر دراسة

                                                                                         محلة الدكتوراه العاملني يف املشاريع املمولة من قبل الوكالة، تؤكد هذه الديناميكية، وتضيف عامال  
ٍ            حيصلون على منصاٍب أثنااء     «              العاملني لديها »                                          آخر هلا. فقد صرحت الوكالة أن محلة الدكتوراه               

                                                       من األحيان، مما يعد مشكلة ألصحاب املشروع ألن علايهم تعايني                         عملهم يف املشروع يف كثري
                                                                                   موظفني جدد، أو أهنم حيصلون على منصب بعد االنتهاء من برنامج ما بعد الدكتوراه. فمشااريع  
                                                                                         الوكالة الوطنية لألحباث مرموقة ألهنا نتاج عملية انتقائية، وهذا يعين احتماال أن يكاون قاادة    

                                                              توظيف محلة الدكتوراه العاملني لديهم )خيتارون حديثي احلصول علاى                     ً   املشروع انتقائيني أيًضا يف
                                                                                      درجة الدكتوراه(. وهكذا، فإن العمل ضمن حبث ل ما بعد الدكتوراه يف الوكالة الوطنية لألحبااث  

                                الذين عملوا يف الوكالة الوطنياة  -         ً      ً                                        يصبح مؤشًرا نوعًيا للجان التوظيف، عند تقدم محلة الدكتوراه 
                                                               للحصول على وظيفة، وهو ما يكشف وجود تقسيم بني محلاة الادكتوراه.        بطلب   -     لألحباث

                             ً                                                        ولذلك، فإن املشكلة ال ترتبط كثرًيا باحلصول على برنامج ما بعد الدكتوراه )فقاد ازداد عادد   
                                                                                           العروض لربامج ما بعد الدكتوراه مع التنمية العامة لألحباث القائمة على املشاريع(، وإمناا تارتبط   

                                                            ملا بعد الدكتوراه. مما يعين أن االلتحاق بربنامج مع فريق حبثي ذائع   «    جيد »  ج                 باحلصول على برنام
                                                                                الصيت يصل إىل منشورات مثرية لالهتمام، وليست بعيدة جدا عن اهتماماتك أو جمالك، والايت  

                                                  ميكن استخدامها كمؤشر للجودة بني أرباب العمل احملتملني.
                           ، بغض النظر عن كاوهنم مان     12                                          يشترك احملاضرون حديثو التعيني يف كثري من املزايا

                                  ُ                                           الشباب الفطنني املتخرجني يف وقت مبكر. ُأوالها: تزايد نسبة اإلناث بينهم، فقد حلظ كال  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22708/bilans-statistiques.html
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       ( وجود Musselin, Pigeyre, and Sabatier 2011 )  (     1211                            من موسيلني وبيغيري وساباتتيه )
                                                       املسار يف التخصصات الثالث اليت درسوها، حىت وإن كانات بعاض                    اجتاه واضح حنو هذا 

                     (، فإن عدد اإلناث كبري  1- 1                                      ً              التخصصات مثل الفيزياء ال تزال ذكورية جًدا. )انظر جدول 
                                                          ، مثل: علوم احلياة، واإلدارة. إال أن نسبة اإلناث يف ختصص العلوم   11              يف بعض التخصصات

                                           ولكن يبدو أن جلان التعاقد ليست متييزية علاى                                   ال تزال منخفضة بني املرشحني واملوظفني. 
                                                                            مستوى التوظيف األويل، حىت وإن كان هناك متييز غري مباشار تصاعب السايطرة علياه     

( Musselin and Pigeyre 2009.)   
 المختلفة والتخصصات المجموعات في       و ظ فن الالتي اإلناث نسبة :4-4 جدول
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 Musselin, Pigeyre and Sabatier (2011): راملصد

              الطابع الفردي      سبب      وذلك ب     كبري    حد    إىل       دوليني    غري        التعيني       حديثي         احملاضرين       وجند أن 
( idiosyncratic إلجراءات التوظيف )                   أي: إن درجة الدكتوراه ليست كافية وحدها، وجيب(                                             

                                                                   قبل التقد  لشغل الوظائف الشاغرة، اليت يعلن عنها يف مواقاع اجلامعاات        ال            أن تكون مؤه
                                                                                واملنشورات الوزارية، ولكن ال ي علن عنها يف الصحف(. وعندما توجد طلبات دولية للتقدم، 

                                    ة بالفعل بالنظام الفرنسي. كما جيب أن                                            فغالبا  ما تكون من خالل أشخاص دوليني على دراي
                                                                                       يكون املتقدمون من الناطقني بالفرنسية، ألن العملية تتم بنكملها باللغة الفرنسية )وتقدم معظم 
                                                                               الصفوف باللغة الفرنسية(، وهو ما يقلل من نطاق املرشحني الدوليني احملتملني، حىت ولو كان 

                                       من موظفي اخلدمة املدنية الذين ال يشترط أن                                            أعضاء هيئة التدريس باجلامعة من بني عدد قليل
ٍ                     حماضٍر غري فرنسي بني عاامي        1637                           يكونوا فرنسيني. فقد مت توظيف    م     1212   م و    1338   

                                      موظف  كل عام. أما احملاضارون الاذين مت        127   ً                    عاًما(، أي ما يبلغ حوايل     13         )أي: مدة 
   من     53         أوروبا، و        منهم من     85              حماضر؛ فقد جاء    171                 م، والبالغ عددهم     1212            توظيفهم عام 
                                 حماضرين من أمريكا الشمالية، وحماضر    3                    من أمريكا اجلنوبية، و   7          من آسيا، و    15          أفريقيا، و

    .  11                  واحد من أستراليا
                                                                         بينما خيتلف الوضع عند عكس األمر، فنجد أن البااحثون الشاباب الفرنسايون ال    

                 اه يف املقام األول،        ّ                   . فالتنّقل يشغل محلة الدكتور  13          ً                       يطمحون كثرًيا لدخول سوق العمل الدويل
                                                                              وهو أول اختيار جلميع املتوجهني إىل الواليات املتحدة. كما أن عدد الفرنسيني األكاادمييني  
                                                                          العاملني يف اخلارج منخفض نوعا ما، إال يف بعض التخصصات، كاالقتصاد. ومع ذلك، يبدو 

           ن يف عملهم،                                                                 أن األكادمييني الفرنسيني الذين يتقدمون بطلب لشغل مناصب يف اخلارج ناجحو
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                                                                               كما جاء يف أبرز التصرحيات املتكررة عن هتديد هجرة األدمغة الذي تواجهه فرنسا. إال أننا 
                                                                                حباجة إىل املزيد من الدراسات ملعرفة املزيد عن التخصصات املعنية علاى وجاه التحدياد،    
    مت                                                                             والشروط الواجب توافرها للحصول على منصب يف اخلارج )على سبيل املثال: ما اللغة اليت

                                                                             إعداد أطروحة الدكتوراه هبا؟، وأي نوع من املنشورات نتجت عندما تقدم بطلب للعمل يف 
ّ   اخلارج؟، وهل التحق الشخص يف برنامج ملا بعد الدكتوراه أم كان زائًرا للبلد الذي توّظف                 ً                                                             
                                                                           فيه؟(. فجودة األحباث على احملك يف التوظيفات الدولية، ولكن العالقات ليست خارجة عن 

  (Musselin 2009 [2005] )   .     ً ع متاًما     املوضو
                                                                      وهناك مسة أخرى لسوق العمل اجلامعي الفرنسي، رغم طابعه الوطين، وهاي عادم   
                                                                            توحيده. فكل منصب فريد من نوعه، ونتيجة لذلك فإن نسبة الضاغط )عادد املرشاحني    
                                                                           املتقدمني لشغل الشواغر( لكل منصب تعتمد على التخصص وعلى املنصب ذاتاه يف حاال   

                                                                ، أو كان القسم معروف ا، أو كان هناك قسم ما مشاترك يف التعلايم    «         يع املستوى  رف »    كان 
                                                                              املهين )وهو ما يعين قضاء وقت أكرب يف املهمات التعليمية، ووقت أقل يف األحباث، واملزياد  
                                                                                    من املخاطرة يف عدم القدرة على القيام بااملطلوب ليصابح املارء أساتاذ ا(، أو كاان يف      

                                                             فر فيه وسائل النقل العام، أو مشمس، أو على مقربة من األسارة(،                     مكان جاذب )أي: تتوا
                                                                                     وهلم جر. فتظهر البيانات الوطنية اليت تقدمها الوزارة الفرنسية كل عام عن نسبة التوظياف  
                                                                                 السنوي أن بعض الوظائف تعثر بسهولة على مرشح ليشغلها، بينما يبقاى الابعض اآلخار    

                                      م إىل أن اجلامعاات املوجاودة يف بااريس        1211    ً                              شاغًرا. وخيلص التقرير الذي أجري عام 
                                                          ( ويف املدن الفرنسية الكبرية تلقت العديد من طلبات التوظياف،  Ile de France          وضواحيها )

                                       من احلاالت، ولكن الوضع يكون أكثر صاعوبة     ٪   122                          وجنحت يف شغل الشواغر يف حوايل 
                           إذ مل تبلغ نسبة جناح التوظيف                                                      وي ظهر اختالفات مهمة يف اجلامعات اليت تقع يف املدن الصغرية، 

                                                من الشواغر املتاحة، ويف بعض احلااالت األخارى رفاض       ٪  82                يف بعض احلاالت سوى 
                 وظيفة شاغرة مان      31                                                      املرشحون من قبل جلنة خمتصة عروض التوظيف، وهلذا السبب بقيت 

                                         م، بسبب عثور املرشحني على عرض آخر يف مكاان      1211              منصب متاح عام       1727    أصل 
             أكثر جاذبية.

     ً                                 ( خمرًجا يف مثل هذه احلاالت، إال أنه واجاه  inbreeding                         قد يكون االستيالد الداخلي )
   (. Godechot and Louvet 2008                                                    انتقادات الذعة يف السنوات األخرية )انظر على سبيل املثال: 

                                                                          فنصبحت نسبة االستيالد الداخلي إحدى املؤشرات اليت يفترض على املؤسسات تقدميها عند 
 AERES, Agence d’ Evaluation de la Recherche et                         لتقييم الوطنية بتقييمها )            قيام وكالة ا

de l’ Enseignement Supérieur مما قد يفسر سبب اخنفاض االستيالد الداخلي بغض النظر .)                                                  
                            فقط من احملاضرين الذين سبق أن    ٪  15               م وظفت اجلامعات     1212       . فعام   11              عن كيفية قياسه

                                                         رحلة ما بعد الدكتوراه، أو عملوا هبا كنعضاء هيئاة تادريس                           عملوا هبا موظفني يف برامج م
                                                                             ضمن التعليم العايل والبحث العلمي املؤقت. واخنفضت هذه النسبة خالل السنوات العشار  

      عاام     ٪    31.6   م و    1221      عاام     ٪    13.1                                             السابقة، فعلى سبيل املثال: وصلت هذه النسبة إىل 
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                            دد على الدكتوراه من جامعاة               من احملاضرين اجل   ٪  73          م فقد حصل     1212           م. أما عام     1225
                                 يف املؤسسة ذاهتا اليت حصلوا منها على    ٪  11                                         أخرى غري اليت مت تعيينهم هبا، وهذا يعين توظيف 

                                                                            الدكتوراه. وميكن ألسباب كثرية أن تفسر صمود االستيالد الداخلي رغم اخنفاضه، فهنااك  
َ                           نوع من األمان يف حقيقة معرفتك الشخَص الذي توظ فه، وقدرته على ت                     قد  ما يتوقع مناه.                                  

                         ً                                                     ويضعف احتمال انتقاله سريًعا إىل مكان آخر، أو رفضه للعرض الوظيفي، ووجود فرصة أكرب 
       ، وهذه 25(prof TGV)  «              أستاذ متنقال  »     يكون    ّ اّل                                         لشعوره بااللتزام جتاه املؤسسة املوظ فة له، وأ

             ا جاذبة حلملة          ً                                                      طريقة أيًضا لضمان بعض الوظائف ملن حازوا الدكتوراه يف مؤسستك، وجعله
  .  16              الدكتوراه اجلدد

                                       يف الكثري من النواحي، مثل ازديااد عادد        ال                                 تطور سوق العمل اجلامعي يف فرنسا جمم
ٍ            اإلناث وقلة االستيالد الداخلي، ولكنه بقي إىل حد  ما على الوترية ذاهتا يف ناواٍح أخارى.                                                                          

                       م من زيادة الشاواغر يف                                                         فعلى سبيل املثال: ال يزال وطين )غري دويل( مبا يكفي، وعلى الرغ
ّ                                     مرحلة ما بعد الدكتوراه ويف الوظائف املتاحة فإّن متوسط سن احلصول على وظيفة ثابتاة ال                                              

         لدكتوراه           ً                                                        يزال مستقًرا، ويكشف عن تفضيل السوق للمرشحني الشباب الذين حصلوا على ا
ٍ        ، تارك ا وراءه محلة الدكتوراه الساعني إلجيااد عماٍل يت                       بشكل سريع ويف عمر مبكر        عباهم                                             

         انتظاره.

 سوق العمل خارج المجال األكاديمي
                                                                            مما يزيد من إشكالية عدم حصول محلة الدكتوراه الشباب يف فرنسا على وظيفة يف األوساط 
                                                                                   األكادميية أن الشركات واإلدارات العامة )احلكومية( ال تزال مترددة يف توظيفهم. ولذلك جند أن 

                                            يف الدول األخرى يشغلها محلة املاجستري يف فرنساا،                                         الوظائف اليت يشغلها عادة محلة الدكتوراه
                      ً       ً                                                              وتعد حالة املهندسني منوذًجا مثالًيا هلذا الوضع. إذ أن هيبة الكليات العليا اهلندسية الفرنسية جتعال  

                                                   ( يف الشركات تعمل على توظيف املهندسني من محلة املاجستري، R & D                      أقسام األحباث والتطوير )
                                                                يات، بدال  من توظيف محلة الدكتوراه الذين تلقوا تدريبهم يف اجلامعات.                        الذين تدربوا يف هذه الكل

-                                                                                   وكما ذكرنا يف املقدمة، فهذا األمر يتطور ببطء. فكليات اهلندسة العلياا كانات يف املاضاي    
ً     ًّ                                                                 تنخذ منحًى حبثيًّا دون وجود برامج للدكتوراه فيها، أو أهنا موجودة لقصور حاد فيهاا،    -      بصعوبة         

                                                                        وم ببعض طلبتها لاللتحاق بربامج الدكتوراه. ويقدم البعض اآلخر من هذه الكليات                ولكنها تدفع الي
                                                                                      برامج الدكتوراه، وميكن مالحظة التردد ذاته يف توظيف محلة الدكتوراه لشغل الوظائف العلياا يف  
ّ                                                 اخلدمة املدنية لإلدارة الفرنسية. فلم يسّهل إنشاء كلية عليا خاصة بتدريب موظفي اخلدمة املدنية                                     -

  - م    1315                اليت أنشئت عاام    "Ecole Nationale d’Administration"                          وهي الكلية الوطنية لإلدارة 
                                                                              وصول محلة الدكتوراه ملثل هذه الوظائف، كذلك مل يسهل الوصل إىل ذلك شبه غياب العالقات 

                        بني هذه الكلية واجلامعات.
    ً                                                                     ً  ونظًرا لكون وظائف محلة الدكتوراه تستهدف يف املقام األول للمهنة األكادميية، فنادًرا 
                                                                              ما يلتحق مرشحو الدكتوراه بدراسة الدكتوراه هبدف العمل خارج اجملال األكادميي. ولطاملا 
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                                                               ً       ًّ          مت اعتبار عدم احلصول على وظيفة يف هذا اجملال فشال ، وليس فرصة أو خياًرا إجيابيًّا. وعلاى  
                                                                              لرغم من اجلهود الكبرية اليت تبذل يف هذا اجملال، مثل إنشاء زماالت مشاتركة ملاا بعاد     ا

                                                                              الدكتوراه، وربط اجلامعات بنرباب العمل؛ لتغيري وضع كال اجلانبني )أرباب العمل ومرشحي 
                                                                                الدكتوراه(؛ فإن محلة الدكتوراه الزالوا خارج نطاق االعتراف هبم ومبستوى تنهيلهم، علاى  

                                                                          طريقة اليت ي عامل هبا محلة املاجستري مثال  من قبل الشركات أو اإلدارة العامة. كما           الضد من ال
                                                       ً                        أن محلة الدكتوراه ال حيصلون على منصب أعلى، أو يتقاضون راتًبا أكرب يف القطاعني العاام  

       واخلاص.
                                                                             ولرمبا يفسر ذلك اخنفاض أعداد الطلبة يف برامج املاجساتري البحثياة الايت أنشائت     

                                                                      إصالح بولونيا، على النقيض من برامج املاجستري املهنية، فخرجيو البكاالوريوس          مع حركة 
                                                                             يفضلون سلك مسار مباشر للحصول على وظيفة عند اختيارهم للمؤسسة الايت يتقادمون   
                                                                                إليها بطلب دراسة املاجستري. ويطمح البعض منهم للحصول على الدكتوراه بعد انتاهائهم  

                                  ً      ّ                 ي بقي أعداد مرشحي الدكتوراه مرتفًعا. ويعّبار األكاادمييون                             من درجة املاجستري املهين، مما
                                                                            يف كثري من األحيان عن شكوكهم يف جاذبية مهنتاهم وكفااءة مان يريادون إعاداد      

ٌ               ما يشكون من فقدان أفضل الطلبة، وهاو أماٌر يساتحيل      -       غالبا -                     شهادة الدكتوراه، فهم                                        
                                    ة اليت تطاال اجلامعاات الفرنساية،                                                   إثباته. ومن الطبيعي أن نالحظ أن االنتقادات املتكرر

                                                                                    وانعدام األمان الوظيفي للباحثني الشباب، وقلة هيبة الوظائف األكادميية يف اجملتمع الفرنساي  
                                                                          ال تساعد على جذب الشباب إىل دخول األوساط األكادميياة، ولكان ميكان القاول إن     

                ينجحوا يف هناياة                                                             الشغوفون وحدهم يدخلون يف عملية التوظيف األكادميي، ويستمرون حىت 
                العملية برمتها.

 العقود على مستوى دخول المهنة
                                                                         ما وضع القلة الذين سعدوا حبصوهلم على وظيفة ثابتة؟ لننتقل اآلن إىل ما حيادث يف  

                        األوضاع املالية قبل النظر      ال                                       ً              الراتب وظروف العمل فور تعيني الشخص حماضًرا، وسنتناول أو
ّ                هم من موظفي اخلدمة املدنية، الذين يتنّكد منصبهم بعاد                                يف اندماجهم املهين، فإن احملاضرين                                    

                                           ، وال ميكن إهناء اخلدمة بعدها حىت بلاوغهم سان     17   ً            شهًرا حتت التجربة    18           قضائهم مدة 
                                                                               التقاعد، باستثناء وجود أسباب غري عادية، كالنشاط اإلجرامي مثال . ويشمل الدخول حتات  

                                             ملرتبطة به )كاحلصول علاى الوظيفاة الثابتاة،                                            نظام اخلدمة املدنية مجيع املزايا االجتماعية ا
                                                       والتنمينات االجتماعية، واملعاشات التقاعدية، وما إىل ذلك(.
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 فرنسا في الرواتب قراءة كيفية
         شمررية          القسم       هذا   يف      تطرح     اليت         الرواتب     فإن       النص،   يف     ذلك     خالف     يرد   مل    ما
             االجتماعيمة              للتأمينما           العمم          صمابب        يدفعه    ما    أن     يعين    ما     وهو   ، "     واضحة " و

    أن          املفمرو          احلصمة      دون   ،      مت خصمه    أن     سبق     ذلك    إىل     وما           التقاعدية          واملعاشا 
       همذ                نفسرا، وتبلغ           االجتماعية         الرعاية       برامج      لقاء        العم ،       لصابب       املوظف        يدفعرا
                               يعين: إذا كان صايف راتبك يسماو         وهذا          " الراتب،    صايف "    من  ٪   02      بوايل      احلصة
       وجيمب                     يورو يف بسابك املصريف،       0200     على     حتص     ً       شررًيا فإنك       يورو      4000

       وضمع      على       تعتمد     ألهنا                                                  عليك دفع إيرادا  الضرائب اليت يستحي  معرفة نسبترا، 
    إىل     وما         أطفاهلما      وعدد       زوجته      راتب     على        وتعتمد    ال،    أم       ً متزوًجا     كان     بال   يف       الفرد
  .   ذلك

 
ٍ                                     ت ضبط ظروف الراتب ملرشح ما حاصٍل على ر تبة حماضر وفق ا لسلم الرواتب ا         لاوطين،                               

                                                                                الذي ينخذ يف احلسبان املسار الوظيفي املاضي للفرد، وحالته األسرية، ومكان اجلامعة، الذي 
                                                                           له أمهية خاصة يف فرنسا، ألهنا مقسمة إىل ثالث مناطق، فيحصل من يعمل يف املنطقتني األوىل 

  يف    ٪ 3        ، وتبلغ                            على الراتب يف املنطقة الثانية   ٪ 1                 ، أي: زيادة تبلغ  «            عالوة إقليمية »             والثانية على 
                                                                              املنطقة األوىل اليت تقع فيها مدينة باريس، وهذا ناتج عن اختالف تكاليف املعيشة باختالف 

        األماكن.
                 يورو )صايف الراتب          1268.85                                                تبلغ قيمة راتب الدرجة األوىل من سلم الرواتب مقدار 

             عناد حسااب                                                           (، ولكن الوظائف السابقة اليت عمل هبا الفرد، تؤخذ يف احلسبان  [     اإلمجايل ]
                     ً                                                ً           األقدمية؛ كنن يكون عضًوا ضمن التعليم العايل والبحث العلمي املؤقت، أو حائًزا على منحة 

                                                    سنوات. مما سيؤدي إىل زيادة معدل الراتب يف سلم احملاضرين،    3                           زمالة ما بعد الدكتوراه ملدة 
       هر( إىل                         يورو، صايف الراتب يف الشا       1263                ً                          فيزيد الراتب تبًعا لألقدمية من الدرجة األوىل )

     بناء -                                                     يورو، صايف الراتب يف الشهر(. كما تتم ترقية بعض احملاضرين       3822                الدرجة التاسعة )
                          (، وهذا ينقلاهم إىل سالم   hors classe                                ليصبحوا حماضرين من الفئة العليا )  -          على جدارهتم

                     يورو، صايف الراتب( إىل       3216             ِّ                                   رواتب آخر مبينِّ على أساس األقدمية، من الدرجة األوىل )
                                      ً                     يورو، صايف الراتب(، وختصص هذه الفئة غالًبا للاذين ال حيااولون         1162              درجة الثامنة )  ال

                                                      الوصول ملرتبة أستاذ، أو الذين مل ينجحوا يف الوصول إليها.
                                                                        ليس هناك جمال للتفاوض يف متطلبات البحث أو خيارات السكن احملددة عندما يقادم  

                             ائف، وال ميكن ضمان احلصول علاى                            ً                  للمرء عرض وظيفي للعمل حماضًرا، باستثناء بضع وظ
                                                مكتب خاص أو حىت طاولة مكتب خاصة داخل مكتب مشترك.

                                                                 حاولت بعض اجلامعات يف السنوات األخرية حتسني ظروف العمل للموظفني اجلادد.  
      َّ                                                         ً     ّ      كما نظَّمت بعض اجلامعات حفل ترحيب جبميع املوظفني الذين مت تعيينهم مؤخًرا، وقّللات  

                                                      فني اجلدد، لفسح اجملال أمامهم ملواصالة أحبااثهم والتحضاري             ّ               بعضها مهاّم التدريس للموظ
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                                                                           حملاضراهتم يف الوقت ذاته. ولكن هذه احملاوالت قلما حتدث، فعادة ما تكون السنوات األوىل 
                                                ُ                               سنوات  جيب على املرء فيها تدريس مواد جديدة عليه، خيُلق هلا مستلزمات جديدة، وعادة ما 

                                                أعضاء هيئة التدريس اآلخرون تدريساها، أي: ليسات                                تكون هذه املواد من اليت ال يرغب 
                                                                                خيارهم األول. كما يطلب يف هذه السنوات تويل مسؤولية برنامج ما، كربنامج السنة الثالثة 
                                                                                من برنامج البكالوريوس مثال ، أو تويل بعض املهام اإلدارية، مما جيعل من املانلوف لابعض   

        ً              حبوث نظًرا هلذه املعطيات.                                        املوظفني اجلدد اإلسراع يف فك ارتباطاهتم بنية
                                                                      إن النصوص اليت حتدد واجبات احملاضرين يف جمملها نصوص وطنياة تفتقار للدقاة    
                                                                         الشديدة. فمن املفترض أن يقضي احملاضرون نصف وقتهم يف التدريس، والنصف اآلخار يف  

  ت                                   ساعة يف السنة، شاملة تصحيح االمتحانا     131                                      األحباث. وعليهم القيام مبهام تدريسية ملدة 
      1223                                                                  وغريها من األنشطة، كرئاسة قسم مثال ، كما هو موضح يف حركة اإلصالح لعاام  

                 ً                                                          . وهذا ي بقي متسًعا من الوقت يف جدول احملاضر، فتكون السانوات األوىل الايت تلاي      18
                                                                              احلصول على أول وظيفة ثابتة سنوات  حامسة لتنمية مسارات الشخص املهنياة، والوصاول   

                                                             عدم الوصول إليها، بسبب احتمالية تنثري عوامل متعددة، أوهلا مكان                         باختصار إىل األستاذية أو
                                                                          توظيف الشخص. وال تكون األقسام )أو التخصصات( املليئة بالطلبة من صاحل الشخص، من 

    وجد   -              على سبيل املثال-                                                   حيث العبء التدريسي، ففي دراسة ركزت على أربعة ختصصات 
                              ( أن الطلب على التدريب يف كلية Musselin and Becquet 2008 )                    كل من موسيلني وبيكيه 

               ً                                                                 اإلدارة كان عالًيا جدا . فقد كان من الصعب على األكادمييني املعينني حديثا  عادم قباول   
    وإن   -     ً                                إضافًيا مقابل هاذه السااعات، ولكان         ال                                    ساعات إضافية، وال سيما إذا م نحوا دخ

                      لتخصص كانا حمددين نوعا َ                                                   َوجدت هذه الدراسة أن حتضري املنهج وحمتوى التدريس يف هذا ا
                                       كان على مجيع احملاضرين قضاء عدة سااعات يف    -                                 ما، وقد ال يستدعيان الكثري من الوقت

                                             ٌ        ٌّ                         إعطاء احملاضرة. بينما كان لدى علماء الفيزياء عبٌء تدريسيٌّ أقل، بسبب االخنفاض احلاد يف 
        ملادتاه                                                                       أعداد الطلبة يف هذه التخصصات. كما الحظت الدراسة ذاهتا أن تدريس الشاخص 

                    ً                                                 ً            نفسها يكون أكثر شيوًعا يف األقسام الكبرية، بينما تتطلب األقسام الصغرية مزيًدا من تعادد  
                                                                               املواد. كما خيلق وجود بعض الدعم اإلداري واختصاصه فارق ا، إلرسال الطلبات إىل بارامج  
                                                                                 الباحثني الشباب من الوكالة الوطنية لألحباث، أو حلديثي التعيني يف م انح جملاس البحاث   

        ّ                                                        (، إذ توّفر األماكن اليت يوجد هبا موظفون متفانون يف بيئة مالئمة ألعضاء ERC )    باي      األورو
                                                    هيئة التدريس الشباب العاملني هبا، واملهتمني مبجال األحباث.

                                                                           قد تكون الوظيفة األوىل صدمة لبعض املعينني حديثا ، يف حاال كاانوا قاد أعادوا     
                                              ، وقاموا بتمثيل منوذجي ملاهية احلياة األكادميية، مث                                   الدكتوراه يف إحدى وحداث األحباث احملمية

                                     ، حيث الطلبة غري مهيئني مبا يكفي. ويسند    ال    ِّ                                     ً     ع يِّنوا فيما بعد يف قسم يواجه عبئ ا تدريسًيا ثقي
                                                                               إىل حديثي التعيني تلك املقررات واملسؤوليات اليت يتركها أعضاء هيئة التدريس اآلخارون،  

   مع -  ً                                              وًعا ما يف األوساط األكادميية الفرنسية!، فيدرك البعض                            وهذه املمارسة ال تزال شائعة ن
                   أن حياهتم اليومياة    -                                                        شعورهم باخلوف من عدم قدرهتم على االستمرار يف طموحاهتم البحثية



 أعضاء هيئة التدريس الشباب في القرن الواحد والعشرين/ 111

ّ                                                                            ستكّرس يف جمملها للتدريس واملهام اإلدارية، على الرغم من عزمهم على إعداد الادكتوراه      
َ       اضرين من هذا املنصب. ونستنتج من هذا، تعايَشهم مع                      ، كما تندر استقالة احمل «      العلوم »     لدعم                                          

ّ         هذا الوضع يف هناية األمر، فقد أظهرت املقابالت اليت أجريت مع األكادمييني الذين و ّظفوا عام                                                                         
                                                                م وجود الكثري من النقد وخيبات األمل لدى هؤالء األفراد، رغم شاعورهم      1227 /    1226

   (.Musselin, Pigeyre, and Sabatier 2011    ته )                                      باالرتياح حليازهتم وظيفة ثابتة يف الوقت ذا
               ً                                                           البد أن نضيف أمًرا آخر هلذه القيود السياقية، فقد درس كل من موسايلني وبيكياه   

( Musselin and Becquet 2008   األماكن اليت كان فيها املوظفون األكرب ساًنا يادعمون )             ً                                     
             باملتطلباات                   ً                                               املوظفني األصغر سًنا، الذين يعملون ضمن التخصاص ذاتاه، وياذكروهنم   

ّ                                 املهنية، ويشجعوهنم على حتقيق هذه التوقعات، أو أهنم يقّسمون املهام فيما بيناهم بطريقاة                                                     
ّ                             ( أو يعّدون امتحان التجمياع العاايل   habilitation )                     للذين يكتبون التنهيل   -     آنذاك-    مسحت          

( the agrégation du supérieur)   ابل توجد                                             بالتقليل من عبئهم التدريسي أو اإلداري. ويف املق         
                      ً                                           ّ      ًّ     أماكن أخرى ال تكترث كثرًيا باملوظفني اجلدد، وال هتتم بتدريبهم. فكما هو مبّين كميًّا من 

                       (، فإن بيئة العمل تؤدي Allison and Long 1990                                     حاالت العمل السابقة يف الواليات املتحدة )
          مع زماالء     ً     ً                          ً                                    دوًرا أيًضا يف فرنسا، فعندما تكون جزًءا من قسم يويل البحث أولوية وعناية، وجي

                                                                       عمل ينشرون يف جمالت جيدة؛ فإن ذلك سيدفعك للنشر وإجراء األحباث، حياث ختتلاف   
                                                              ً                 اخلطابات اليت يقيمها أولئك الذين مت توظيفهم يف أماكن نشطة جدا جذرًيا عن اخلطابات اليت 

   .Musselin and Becquet  (     1228 )   «       خاملاة  »                                   س معت من قبل آخرين يعملون يف إدارات 
                                                              موسيلني وبيكيه إىل أن إدارة املهن يف فرنسا تعتمد يف معظمهاا علاى                   كما خلصت دراسة

                                                                                    األفراد أنفسهم، يف إطار مصمم من الفرص والقيود املذكورة سابق ا. وباملقارنة بتانثري إدارة  
                                      ( اليت وضعت إجاراءات وأدوات وأجهازة،   Paye 2013                                املوارد البشرية يف اململكة املتحدة )
                                                       ئة التدريس؛ فإن األكادمييني الفرنسيني ميلكون احلرية التاماة                          وتتبعت سري وظائف أعضاء هي

                                                                            ً    لبناء طريقهم بننفسهم، وهو ما يعد فرصة من جهة، ألنه يرفع مستوى االستقاللية، وخطاًرا  
                                         ً  من جهة أخرى يف حال سلك الشخص طريق ا مسدوًدا.

   حلظ                                               ً                     وأخريا، يؤدي كل من الوضع العائلي وجنس الشخص دوًرا يف هذه العملية. فقد 
                              ( يف دراسة أجريت على الوصول إىل Pigeyre and Sabatier 2012                      كل من بيجيه وساباتيه )

                                                                                األستاذية يف اإلدارة، أن النساء الاليت لديهن أطفال أبدين عدم محاسة واضحة عندما تعلاق  
                                                                                   املوضوع بإعداد امتحان التجميع العايل أو التقد  عليه. فمن الصعب واملره ق الوفاء بالوقت 

                                                                          طويل الذي يتطلبه اإلعداد له، عندما يكون لديك أطفال صغار وزوج يعمل يف منصاب    ال
                                                                               تنفيذي أو يف شركة ال يوجد فيها دوام مرن )هذه احلالة اليت شاعت بني النسااء الااليت مت   
                                                                                  مقابلتهن من أجل هذه الدراسة. وإضافة إىل ذلك فإن النجاح يف امتحان التجميع العايل قاد  

                                                                  على وظيفة بعيدة كل البعد عن مكان اإلقامة. إال أن العديد من النسااء                يؤدي إىل احلصول 
ّ             ً                   الشابات الاليت أجرين املقابالت كّن أقل استعداًدا من الرجال ليصبحن        ، ملدة  «           أستاذ متنقل »                            

                                                               سنوات )وهي أقل مدة يسمح للشخص فيها بالتقدم بطلب للحصاول علاى      3         ال تقل عن 
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ّ     وظيفة أخرى(. ونتيجة لذلك فإّن عمل                                                ية التوظيف والتقد  ليست متييزية حبد ذاهتا، فاإلناث                            
ُ                            املتقدمات للوظائف ُكن  ناجحات كاملتقدمني الذكور )                  Pigeyre and Sabatier 2012 إال أن ،)         

ٌ                     عدد اإلناث املتقدمات لشغل الوظائف منخفٌض مقارنة بعدد الذكور.                                      
       ٍ      وجاود عابٍء                                                            كما أن العمل يف قسم ذي تقليد قوي إلجراء األحباث، أو يف حاال 

                                                                          تدريسي كبري، أو زمالء داعمني، أو على العكس من ذلك كله، أي: يف حال العمل يف قسم 
                                      ً                                        يوجد به زمالء غري مبالني باملوظفني األصغر سًنا، أو يعطوهنم املهام اليت ال يريادون تاويل   

  ،                                                                     ي حدث فارق ا للموظفني املعينني حديث ا، كما قد يؤثر على تطورهم الاوظيفي   -         مسؤوليتها
                                                                           وفرصهم يف أن يصبحوا أساتذة، وهو ما ميكن أن يظهر يف نشر تقييمات خمتربات األحباث من 

   م.    1226          ( منذ عام AERES                                قبل وكالة تقييم األحباث والتعليم )

 الوضع الحالي للجيل الشاب من أعضاء 
 هيئة التدريس في الجامعات

                حيملاون فكارا                                                           هل أعضاء هيئة التدريس الفرنسيون الشباب يف وضع مرضي؟ وهل 
                          ً                                      ً             مشاهبا  لفكر زمالئهم األكرب سًنا؟ وهل لديهم توقعات خمتلفة؟ من الصعب جًدا معرفة ماا  
                                                           ً                     يفكر به األكادمييون الفرنسيون، وما إذا كان اجليل اجلديد حيمل فكًرا خمتلف ا عن فكر اجليل 

ً                األسبق يف املهنة، بسبب عدم وجود مسح واسع النطاق، م جرًى على األكادمييني ا          لفرنسيني.                                                   
                                                                             ولذا يستند هذا الباب على مصادر غري متجانسة، من أجل توفري معلومات حاول جمموعاة   

                                                      ، وتقد  حملة عامة عن بعض املواقف امللحوظة بني أعضاء هيئاة     ال                          مرحلة ما بعد الدكتوراه أو
                                    التدريس يف اجلامعات الفرنسية بعد ذلك.

                            عد الادكتوراه، هاذا أحاد                                                 فليس من املستغرب أن يصعب التعامل مع وظائف ما ب
 ;Mouranche 1997                                                          ً   االستنتاجات اليت خلصت إليها دراسة نوعية سابقة، لكنها قدمية جًدا )

Dedieu 2002   على محلة الدكتوراه. وهي اليت أظهرت أن ظروفهم املعيشية صاعبة، لايس )                                                                   
    يف                                                 ً                         النعدام األمان الوظيفي وحسب، بل بسبب وضع عملهم أيًضا. حيث ي توقع منهم التفاين

                                                                          العمل ألرباب عملهم، وإقناع أنفسهم بنن مصلحتهم تكمن يف العمل اجلاد من أجل حتسني 
                            على مواضيع تكاون نتائجهاا     -                 ً يف جمال العلوم حتديًدا-                                سريهتم الذاتية. وغالبا  ما يعملون 

                 ً                                                                وخطواهتا أقل تنكيًدا من اليت يقوم هبا بعض مرشحي الدكتوراه، وهو ما يزيد التشديد علاى  
                                                                         نتائج. كما تشري الدالئل إىل عدم شعور أغلب الوحدات البحثياة الايت تاوظ فهم          صحة ال

ّ                                                          باملسؤولية جتاههم؛ أي إّن ما حيدث هلم بعد انتهاء عقودهم ال يعد قضاية تشاغل أربااب                          
                   ً                                                             عملهم. وأخريا، فغالًبا ما يكونوا مقسومني بني ما جيب عليهم إجنازه وتطلعاهتم للنشر عندما 

                                                               يف مشاريع بعيدة كل البعد عن اهتماماهتم )وهي حالة تكثر يف العلاوم                    ي فرض عليهم العمل 
                      اإلنسانية واالجتماعية(.



 أعضاء هيئة التدريس الشباب في القرن الواحد والعشرين/ 112

                                 ً       ً                                  ال يعد اللجوء إىل املوظفني املؤقتني أمًرا مستجًدا يف فرنسا، ولكن وضع محلة الدكتوراه 
                                                                              احلاليني خيتلف إىل حد ما عن وضع الباحثني الشباب يف منتصف السبعينيات والثمانينيات من 
                                                                                     القرن املاضي )على الرغم من شح الشواغر آنذاك(. فكانت مدة العقود املؤقتة اليت استند إليها 
                                                                              اجليل القد  قبل احلصول على وظيفة ثابتة متتد لعام واحد، وجتدد يف القسم نفسه إىل حاني  
                                                                        طرح شاغر لوظيفة ثابتة خيصص للمدرسني املؤقتني حسب أقدميتهم يف أغلب األحوال. ومل 

                            ً                      ً                               ذا النظام لقائمة االنتظار مرحًيا، ولكنه كان أكثر أماًنا من نظام ما بعاد الادكتوراه        يكن ه
                              باملسؤولة جتاه هؤالء األفراد، لذا   -    ً غالًبا-                                          املتعاقب يف أماكن خمتلفة. حيث كان القسم يشعر 

                                    ً                                           تظهر املقابالت الشخصية مع اجليل األكرب سًنا قلة انتقاهلم، وحصوهلم على الوظائف املؤقتاة  
                  ً                                                         ن طريق الصدفة غالًبا، وانتظارهم حىت حيني دورهم، وعدم وجود ضغط علايهم للقياام    ع

                                                                              بالنشر. وعلى النقيض من ذلك، أوضح األكادمييون الذين جنحوا يف دخول املهنة األكادميياة  
    ً                                                                      مؤخًرا أن املدة اليت سبقت حصوهلم على وظيفة اتسمت بضغط الوقت، مما جعلهم قلقاني،  

                                                                اتيجية حبث ا عن الوحدة الصحيحة لتحضري الدكتوراه املناسابة فيهاا،                       فاتبعوا سلوكيات استر
ّ                       وحماولة  يف اختيار املكان املناسب ملرحلة ما بعد الدكتوراه، والتقّدم بطلب لاللتحاق بابعض                                                              

                                                                     األماكن دون األخرى )على األقل يف املرة األوىل اليت يتقدمون فيها بطلب توظيف(.
   -                           بغض النظار عان أقدميتاهم   -                  ني الثابتني باجلامعة                           وإذا نظرنا اآلن يف حال املوظف

  م     1225                                                                       جند أن هناك دراستان تقدمان لنا بعض املعلومات؛ أوالمها املسح الذي أجري عاام  
( Faure and Soulié  1226    )    على جمموعة من األكادمييني الذين وقعوا على عريضة ضد تقرير                                                     

                                  جديدة للمهنة األكادميية، فعلى الرغم                         (، الذي اقترح سن قواننيBelloc report- 2003       بيلوك )
ّ                                                   من هذا التحّيز يف أخذ العينات فإّن من املثري لالهتمام أن نلحظ وجود إمجاع فيما بينهم على                     ّ           
                                                                                   زيادة التنوع يف املهام املفترض عليهم إجنازها، إضاافة إىل التوساع يف األنشاطة اإلدارياة     

                           ً          اث، كما أهنم كانوا منشغلني جًدا بالتغيري                                               والتعليمية، الذي نتج عنه ضيق الوقت للقيام باألحب
                                                                                يف القيم واملعايري الذي كانت تواجه املهنة األكادميية يف نظرهم. ودراساة أخارى حديثاة    

( Chatelain et al. 2012)   وهتدف إىل دراسة طريقاة إدارة    13                     مل تشمل مجيع األكادمييني ،                              
                         ها لبعض األسئلة عن املواقف                                                   اجلامعات الفرنسية، وتشري إىل استنتاجات أخرى بسبب تضمن

                                                       ً                           الفردية. فهي تظهر أن الشعور باالنتماء إىل اجلامعة كان عالًيا بني األكادمييني الفرنسيني، إال 
               بني االثنني، فعلى      ال                                                             أن االنتماء إىل التخصصات كان أعلى إىل حد ما، ولكن الفرق كان ضئي

                              يشري فيه أعضاء هيئة التدريس إىل          )مرتفع(،    7                 )منخفض( إىل الرقم    1                     مقياس يتدرج من الرقم 
            إىل جامعتهم.      5.75                 إىل ختصصاهتم ومبقدار       6.13                      شعورهم باالنتماء مبقدار 

ّ                          ( يف متّساكهم باالقيم العاماة،    Chatelain et al. 2012                       كما حبثت الدراسة نفسها )      
     حدات                                                                                 ومواقفهم وجها  لوجه من التمويل القائم على األداء، وزيادة التمايز بني األفراد أو الو

                                                                ً                أو املؤسسات. فلوحظ أن األكادمييني الفرنسيني متمسكون بالقيم العامة نوًعا ما ضد التمويل 
                                                                                      القائم على األداء والتمايز املتزايد، مقارنة باملوظفني اإلداريني والرئيس وطاقمهم. وهذا املوقف 

              دميتهم يف اجملال                                                   ٍّ               يزداد قوة يف حال كوهنم حماضرين ال أساتذة، ويزداد إىل حدٍّ ما إذا بلغت أق
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                                                         سنوات، وهبذا ميكن للمرء استنتاج أن مواقف جيل الشباب وقيمهم     12                األكادميي أكثر من 
             ً                                             مل تتطور جذرًيا، على الرغم من تدريبهم يف أجواء أكثر تنافسية.

 التحديات الرئيسة واالتجاهات المستقبلية
  م     1211            يف مايو لعام                                                          تستعد احلكومة الوطنية اجلديدة اليت عقبت االنتخابات الرئاسية
              م. فبعض هاذه      1213                                                        للقيام ببعض اإلصالحات، اليت يفترض اإلعالن عنها حبلول ربيع عام 

                                                                                    التوجهات معروفة للجميع، مثل ختفيض التمويل القائم على املشاريع؛ زيادة يف القيمة اإلمجالية 
       كتوراه                    م(، واالعتراف بالاد     1213          وظيفة عام       1822                               للميزانيات، وإجياد وظائف جديدة )

                                                                            بوصفها درجة تنهيل، وهلم جر. مما ميكن أن خيفف من حدة التوتر يف سوق العمل األكادميي 
                                                                            إىل حد ما. ولكن ال يوجد أمل كبري يف قيامها بتحسني باهر يف سوق العمل هذا، أو إحداث 
ٍ                                                                          توسٍع هائل يف النظام اجلامعي، ميكن أن يؤدي إىل زيادة التوظيف؛ فقد آلت معظم موجاة      

                                                                              عد إىل الزوال، وال توجد زيادة كبرية متوقعة يف عدد الطلبة، ولن ت فتح األبواب بشاكل       التقا
                      كبري يف املستقبل القريب.

                                     حتديات رئيسة ستواجهها، أوهلاا يتعلاق      3                                وإذا ما حدثت تلك اإلصالحات، فهناك 
    امج                                                                             جباذبية برامج الدكتوراه، فهناك خطر يتمثل يف اخنفاض عدد الطلبة الذين سيلتحقون برب

                                 ّ                                                   الدكتوراه، أو عدم سعي الطلبة املتمّيزين يف إكمال الدراسات العليا. وهذا قد ياتغري إذا مت  
                                                                           الترحيب حبملة الدكتوراه بشكل أفضل يف السوق غري األكادميي، وحصلوا على رواتب أفضل 

ّ                                     ومن َثّم فإن االعتراف حبملة الدكتوراه يعد خطوة                                   من رواتب احلاصلني على درجة املاجستري.  َ      
                                                                               أوىل مهمة للحفاظ على جاذبية برامج الدكتوراه، وجتديد جمموعة أعضاء هيئة التادريس يف  
             ً                                          ً                        املستقبل، وأيًضا لتدريب املوظفني املؤهلني وتنهيلهم تنهيال عالًيا للعمل يف قطاعات خاارج  

                القطاع األكادميي.
         الشركات،                                                                 وهناك حتد آخر له عالقة باملنافسة بني الرواتب والشروط املعروضة من قبل 

                                                                                  أو حىت اإلدارة العامة العليا، وبني الرواتب اليت تقدمها اجلامعات. فاجلامعات غري قادرة على 
                                                                               تقد  نفس املزايا املادية اليت يقدمها أرباب العمل اآلخرون، رغم االستثمارات األخارية يف  

                قوى عاملة مؤهلة                                                                   نظام التعليم العايل واألحباث. فالنقص يف هيبة اجلامعات الفرنسية يف تدريب 
    ً                                                                        عالًيا قد أدى إىل نقص التمويل، واخنفاض االستثمارات يف هذا القطاع لفترة طويلة، مما      ال     تنهي

                                                       جيعل تعديله بشكل جذري غري ممكن يف السنوات القليلة القادمة.
                                                                  ً      ويكمن التحدي األخري الذي يواجه اجلامعات الفرنسية يف موضوع استقطاهبم دولًياا.  

                                                               ضل محلة الدكتوراه للعمل يف الشركات فقد يلجؤون للعمال يف اخلاارج،                 فإذا مل يذهب أف
                                                                      حيث ميكن أن تعرض عليهم شروط ورواتب أفضل، ولكن ميكن تعويض هذا مان خاالل   
                                                                             توظيف األكادمييني الدوليني يف فرنسا، الذين قد جتذهبم حقيقة أن احلصول على وظيفة ثابتة 

                                     الذي حيصلون فيه على وظيفة يف الوالياات                                      حيدث يف سن مبكر يف فرنسا )أصغر من السن 



 أعضاء هيئة التدريس الشباب في القرن الواحد والعشرين/ 114

                                                                             املتحدة، وأصغر بكثري من السن يف أملانيا(، وأنه مل يكن هناك أي اخنفاض يف عدد الوظائف 
                                                 ً                         ً        الثابتة )على النقيض من أملانيا والواليات املتحدة أيًضا(. ويتطلب ذلك تغايريا جاذرًيا يف   

                                      ين على النظام الفرنسي، وشبه تعجيزياة                                              إجراءات التوظيف، ألهنا ال تزال غامضة لغري املعتاد
                             لغري الناطقني باللغة الفرنسية.

 المالحظات
                                   ً                                         تعد هجرة األدمغة يف معظم األحيان موضوًعا تتداوله الصحف أو مواقع اإلنترنت. انظار    . 1

                   ( يف ناوفمرب لعاام   Saied Paivandi                                               على سبيل املثال ما صرح به د. ساعيد بايفينادي )  
                                                               التعبريات األكثر حداثة باإلضافة إىل الكثري مان التعابريات األخارى،             م، من بني     1211

( http://www.atlantico.fr/decryptage/fuite-cerveaux-france-estelle-en-train-faire-

perdre-talents-saeed-paivandi-534157.html:أو انظر هذا امللف عن املوضوع ذاته )                                   
(http://www.linternaute.com/science/science-et-nous/dossiers/06/recherche-

francaise/0.shtml) 
                                                                           إن عدد الشواغر اليت تفتح يف املؤسسات البحثية أقل بكثري من عدد الشواغر اليت تفتح   . 1

                                                      م على سبيل املثال، فتحت املؤسسات البحثية الرئيسة الثالثة     1213                يف اجلامعات، فعام 
       واملعهد       باي،                            املعهد الوطين للصحة والبحث الط                               وهي املعهد الوطين للبحث العلمي، و-

                               شاغرا  وظيفيا ، بينماا فتحات        163         ما جمموعه   -                            الوطين الفرنسي لألحباث الزراعية
                  متاوافرة يف ذلاك         1213                   م )مل تكن أرقام عام     1211           شاغرا  عام       3622        اجلامعات 
      احلني(.

             لغات حاوايل            م بنسبة ب    1223   م و    1222                                   ارتفع عدد األساتذة واحملاضرين بني عامي   . 3
     باني     ٪  31                                ، كما ارتفعت أعداد الطلبة بنسبة  ٪ 1                              ، بينما مل تتجاوز زيادة الطلبة  ٪  11

    م(.    1335   م و    1332     عامي 
 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56113/doctorants.html      انظر:   . 1
              الطرق املرموقة                                                               هناك عدة طرق يف فرنسا ليصبح املرء مدرسا  يف مدرسة ثانوية، وإن من   . 5

                                                                               هي اجتياز االمتحان الوطين االنتقائي جدا  )املسابقة الوظيفية(، الذي يطلق عليه اسام  
ً     مدرًساا                           حيث يعمل من جيتازه بنجاح   (agrégation du secondaire )                 التجميع الثانوي    

                                                      ( )وهي مدارس ثانوية آلخر ثالث سنوات قبل احلصول على شهادة lycées         يف ليسيز )
                                                        أو صفوف ما بعد البكالوريا إلعداد الطلبة لادخول املادارس      «(         بكالوريا  ال »         الثانوية 

                                   بالعمل يف اجلامعات وتادريس املرحلاة                 َّ                           العليا، ويكلَّف بعض مدرسي الثانوية العامة
                                                                          اجلامعية عادة؛ ألن العبء التدريسي الذي يتحملونه يبلغ ضعف العابء التدريساي   

                                     ين، لتغطية العدد الكبري مان الطلباة                  الثانوية باحملاضر                في ستبدل مدرسو            للمحاضرين،
         اجلامعيني.
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                                                  سوى مرشحي الدكتوراه، فهو ال يشمل املرشحني غري احلائزين    1- 1            ال يشمل جدول   . 6
                                                              على املنح، وهي حالة ال تزال شائعة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

ّ                                        ال توجد إحصاءات وطنية توّضح هذه الزيادة، كما تصعب املقارنة بينها ع  . 7            رب الازمن،                         
        ّ                                                               بسبب تغّير املصطلحات وطرق احلساب؛ ولكن بالنظر يف البياناات الايت نشارها    

                                       ً                                    املركز الوطين للبحث العلمي عن موظفيه سنوًيا، فقد بلغت أعداد الباحثني غري املثبتني 
          ً باحث حالًيا      1122        لتصل إىل       1212         م إىل عام     1222                       حوايل ثالثة أضعاف من عام 

http://bilansocial.dsi.cnrs.fr/pdf/bilan- (Bilan Social CNRS 2000, 

http://bilansocial.dsi.cnrs.social-2000.pdf, and Bilan Social du CNRS 2010, 

fr/pdf/bilan-social-2010.pdf). 
                                                                       كانت كافة األمور تعتمد يف السابق على العالقة بني مرشحي الدكتوراه ومشرفيهم.  . 8
               اختالفا جذريا .                          قد خيتلف تشكيل هذه اللجنة  . 3
ٍ             تنظر هذه اللجان أيضا  يف ملفات محلة الدكتوراه الذي حازوا على مؤهٍل قبل أرباع    .  12                                                               

                                                                          سنوات، ولكنهم يف فترة التدخل مل حيصلوا على وظيفة، كما أهنم يتقادمون حالياا    
                     للحصول على مؤهل آخر.

                 ال يقل عن مشارف،                                                  ّ    ّ  تنتهي كل أطروحة دكتوراه مبناقشة أمام جلنة حتكيم مكّونة مّما   .  11
َ                                                                        ومقيَِّمني )من خارج جامعة املرشح(، ورئيس جللسة املناقشة، ويعد أعضاء اللجنة تقريرا   ِّ    

                                                                      لنقدهم لألطروحة، ومن مث ت جمع نقاط نقدهم يف نص واحد يوقع من قبلهم مجيعا .
                                                                           هي حتد من اختيار اجلامعات عن طريق تنهيل عدد حمدود من األفراد، وفرض سيطرة وطنية   .  11

                                                                 ومركزية على جمال ختصصهم، وهو ما حيدث يف جمال القانون يف كثري من األوقات.
 http: //cache.media.enseignementsup-recherche                                 املعلومات منخوذة من الرابط التايل:   .  13

gouv.fr/file/statistiques/74/8/bilan_recrutement_2011_etude_version_def_211748.pdf..   
                                                       يف جمال الرياضيات، ولكن توجد عملية هتدئة يف هذا التخصص هتدف    ٪  35       تصل إىل   .  11

                                                                  إىل تثبيط مهة األطباء ذوي امللفات الضعيفة من التقدم للحصول على املؤهل.
                                                                    هذا يعين أنه يف حال وجود مخسة أكادمييني داخليني ومخسة خارجيني، يتطلب مغادرة   .  15

                               هذا األمر إىل حدوث حاالت صاعبة مل                                         أحد األكادمييني الداخليني للقاعة، وقد أدى
                                                  يرغب فيها أحد باملغادرة، وترك القرار لرئيس اجلامعة.

            من األعضااء     ٪  52                                                     شجع كل من تشكيل اللجنة واملشاركة اإلجبارية ملا ال يقل عن   .  16
                         ، حيث يدعون مجيع املرشاحني   «       التقليد »                                   اخلارجيني اجلامعات  على احلفاظ على هذا 

                                                     ات القصرية ليوم واحد، فال يتطلب األمر قضااء األكاادمييني                      املوجودين على القائم
                                                                         اخلارجيني عدة أيام للبقاء يف اللجنة، فحاولت بعض اجلامعات يف اآلونة األخرية إدخال 

                                                  ً    ً  نظام ملقابالت العمل، يكون أكثر مشوال ، ولكنه كان حمدوًدا جًدا.
                       لشاغل وظاائف شااغرة                                       يف هذا السياق تعين املسموح هلم بالتقدم   «      مؤهلني »     كلمة   .  17

              ( )انظر القسم CNU                                                      للمحاضرين من قبل هيئة وطنية تسمى اجمللس الوطين للجامعات )
                      السابق من هذا الباب(.
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                                                                         هذا صحيح، إال يف بعض التخصصات، مثل: علوم احلياة، والفيزياء، فالعرف الساائد    .  18
       ما بعد                                                             قبل إرسال الطلب األويل لشغل منصب حماضر وجود جتربة واحدة من جتارب 

                                             الدكتوراه أو جتربتني، ويفضل أن يكونا من اخلارج.
                                       انظر التقارير املنشورة على املوقع التايل:  .  13

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22708/bilans-statistiques.html.  
    دين                                                                    ال توجد لدينا معلومات حول هذه اجلوانب؛ ألن مجع أي بيانات عن العرق أو ال  .  12

                                                                          غري مسموح به يف فرنسا، كما أننا نفتقر ألية معلومات عن اخللفية االجتماعية كذلك.
                                          ولكنها مع ذلك أكثر ندرة يف جمموعات األساتذة.  .  11
                   انظر الرابط التايل:  .  11

http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/statistiques/89/0/orig201

0_192890.pdf 
                                                                           قد تكون اللغة أول تفسري هلذا، ولكن التفسري أيضا  هو أن الوضع استمر لعدة سنوات   .  13

                                                                     غري صعب يف فرنسا كغريها من الدول األخرى، بالنظر إىل احلصول املبكر على وظائف 
                   م، ووجود سوق وطاين      1227                                            دائمة، وخلق فرص توظيفية جديدة كل عام حىت عام 

                             ألعضاء هيئة التدريس، إىل آخره.                                   واسع نوعا ما، وخدمة األحوال املدنية
 ُ                                                ُأخذت البيانات املوضحة يف هذا اجلزء من الرابط التايل:  .  11

http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/statistiques/89/0/orig201

0_192890.pdf 
        اء هيئة                              ( مصطلحا  عاميا  يطلق على أعضProf TGV   « )             األستاذ يت جي يف »          يعد مصطلح   .  15

                                                                           التدريس الذين ال يعيشون على مقربة من اجلامعة، ولكناهم يتنقلاون إىل اجلامعاة    
                                                                        باستخدام قطار فائق السرعة، يسمى قطار غراندي فيتيس؛ إلعطاء حماضراهتم، فهم ال 

                                            يقضون وقتا  يف القسم أو يقومون بننشطة خدمية.
                          ى عكس الواليات املتحدة، لذا                                               يوجد يف مجيع اجلامعات يف فرنسا برامج للدكتوراه، عل  .  16

                                                                        حيرص مجيعهم على أن ي عي نوا يف الدولة، ألن اإلدارات والشركات احلكومية حتجم جدا 
                        عن توظيف محلة الدكتوراه.

                                                        احلاالت اليت يندر فيها اختاذ قرار بعدم املوافقة على حماضر ما.  .  17
           حتدد األنشطة   «        تعليمية       مرجعية  »                     ُ                    بعد حركة اإلصالح هذه، ُطلب من اجلامعات كتابة   .  18

                                                                      اليت ستدرج حتت مهام التدريس، مع توضيح عدد ساعاهتا، باتباع إطار وطين ميكان  
                                 للجامعات تكييفه حسب حاالهتا احملددة.

                                                  م لرؤساء اجلامعات وفرقهم من نواب الرؤساء )الوكالء(،     1211ُ                 ُأرسلت يف ربيع عام   .  13
                             واألعضاء املنتخبني مان هيئاات                                            ومديري اخلدمات اإلدارية على املستوى املركزي، 

                                                                          اجلامعة املختلفة )جملس اإلدارة، واجمللس العلمي، واجمللس األكادميي، واحلياة الطالبية(، 
                                                                        وعمداء الكليات، ورؤساء األقسام، ومديري وحدات األحباث، واإلداريني التابعني هلم، 

        مقابلة.      1622 ُ                       وُأجريت مقابالت بلغ عددها 
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 الخامس الباب

 األكاديمي المجال دخول

  الجدد التدريس هيئة أعضاء عن حقائق

 األلماني العالي التعليم في

 كيم. إم باربرا

(Barbara M. Kehm) 

 المقدمة

ّ                                  جيمع دخول اجملال األكادميي يف أملانيا بني التنّوع الكبري ووجود املخاطر. فايمكن أن                                         
                             ّ                  د خيارات يف القطاع اجلامعي، تتمّيز مبهام أساساية،            ً                      يكون متنوًعا من عدة طرق، منها وجو

ّ                                         وهي التدريس والبحث العلمي. إضافة إىل التنّوع حبكم القطاع، نظرا  لوجود جامعات للعلوم                                          
         ّ                        ( اليت تتمّياز باالتعليم املهاين،    Fachhochschulen  »«                                  التطبيقية )املعاهد اجلامعية املتخصصة 

                             ّ            معاهد لألحباث خارج اجلامعة، وتتمّيز باألحبااث                                     والوظائف اخلاصة بالتدريس فقط. وهناك 
                                                                                األساسية والتطبيقية، مع عدم وجود التزامات بالتدريس. كما أن دخول اجملاال األكاادميي   
                                                                             حمفوف باملخاطر، فهو يكاد خيلو من وجود وظائف ثابتة دون مرتبة أستاذ. فال يوجد تدرج 

                       وبعد تقد  وصاف ماوجز         بيت.                                             وظيفي مناسب ميكن االعتماد عليه، وال حىت مسار للتث
                                                                                   للمبادئ األساسية لنظام التعليم العايل األملاين وهيكل املهن األكادميية، ساننظر يف القضاايا   
                                                                            الرئيسة لدخول اجملال األكادميي، وسنركز على وضع مرشحي الدكتوراه، واملبادئ األساسية 

                        التحديات الراهنة واآلفاق                                                         لسوق العمل األكادميي، والعقود على املستوى االبتدائي، فضال عن 
                                     املستقبلية ألعضاء هيئة التدريس الشباب.

ّ                        إن نظام التعليم العايل األملاين يف أساسه نظام ثنائي، مكّون من نوعني رئيساني مان                                                      
          متلك احلق يف   -     وحدها-                                                         املؤسسات، ومها: اجلامعات وجامعات العلوم التطبيقية. فاجلامعات 

                                                 درجة الدكتوراه، وهو احلد األد  من التنهيل املطلاوب                               تقد  التدريب على األحباث، ومنح 

    يمي     األكاااااااد        المجال      دخاااااول
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                                                                              للدخول يف جمال العمل األكادميي. ويف الوقت نفسه، تركز جامعات العلوم التطبيقية علاى  
                                                       ً                         سلسلة صغرية من املواضيع والربامج الدراسية، وتكون أكثر توجًها حنو التطبيق واملمارساة،  

                                           ياة مهنية خارج األوساط األكادميية. فرغم حقيقة             ُّ                         كما أهنا ت عدُّ طلبتها بشكل أساسي لسلك ح
ّ                                                                   التصّور بنن جامعات العلوم التطبيقية ال جتري أي نوع من أنواع األحباث يف األصل،        وبناء -    

            ً            فإن هناك عدًدا من جامعات   -                                                     على ذلك تكون غري قادرة على توفري بنية حتتية مناسبة لألحباث
ّ                                      هتتّم بشكل أساسي بإجراء األحبااث ومشااريع                                         العلوم التطبيقية النشطة يف جمال األحباث،   

                                                                                    التنمية، بالتعاون مع الصناعة. وعلى اخلرجيني الشباب يف جامعات العلوم التطبيقية الراغبني يف 
                                                ُ                               مواصلة دراستهم واحلصول على شهادة الدكتوراه الدراسُة ملدة عام أو عاامني إضاافيني يف   

                                      دء بربنامج الدكتوراه، أو االستفادة مان                                          مستوى املاجستري من إحدى اجلامعات، ومن مث الب
                                                                                      اإلمكانات اليت توفرها اتفاقيات التعاون بني جامعة العلوم التطبيقية وجامعة أخرى فيما يتعلق 
                                                                               باإلشراف املشترك على مرشحي الدكتوراه والدرجة النهائية اليت متنحها اجلامعة. ولكن هذه 

                  ً          ك يزداد عددها يوًما بعد يوم.                                 ً         االتفاقات ليست القاعدة املتبعة دائًما، ومع ذل
          ( ت طلاب   1                                                              هناك جانبان رئيسان آخران للهيكل األملاين للوظائف األكادميية، ومها: )

               ( ال ي عد مرشحو  1                                                              درجة املاجستري للحصول على القبول يف الدكتوراه، وهذه قاعدة عامة. )
ّ                   الدكتوراه طلبةا، ولكْن باحثني مبتدئني. فتوّظف اجلامعات أكثر من                     ْ           ن مرشاحي     ما    ٪  62                    

                                     ً                                                 الدكتوراه يف أملانيا، إما باعتبارهم جزًءا من البنية التحتية لكرسي األستاذية، أو مساعدين يف 
                                                                                 املشاريع املمولة من طرف ثالث، مما يفسر مبدأ أهنم أعضاء هيئة تدريس مبتادئون وليساوا   

  ،                                   من ساعات العمل النظامية يف األسابوع    ٪  52                                      طلبة. وهم يعملون بعقود دوام جزئي لنحو 
                                                                             إضافة إىل حصوهلم على مجيع املزايا اإلضافية للموظفني يف اخلدمة املدنية، مثل: اإلجاازات  
                                                                               املدفوعة، والضمان االجتماعي، ومدفوعات التقاعد، واإلجازات املرضية، وإجازة األموماة،  

                                              سنوات بعد خترجهم. وال توجد رسوم دراسية يف أملانيا    6                           كما ميكن توظيفهم ملدة تصل إىل 
                                                      َّ                  ي الدكتوراه، بغض النظر عن كوهنم أملان أو أجانب، حيث ي وظَّف الكثري من األجانب     ملرشح

                                                                         بشكل نشط يف العديد من املشاريع، بوصفهم مرشحني للدكتوراه، وحيصلون على وظاائف  
                                               ، من مرشحي الدكتوراه الذين ال حيصلون على شهاداهتم  ٪  12                            مدفوعة الراتب. أما املتبقون، 
                                                     باحثني أو مساعدي مدرسني، فيكونوا إما حاصلني علاى مانح                       يف إطار وظيفي بوصفهم 

                                                                           دراسية، أو لديهم وظائف أخرى، ولكنهم يستخدمون شهادهتم للعمل يف أوقات فاراغهم  
     فقط.

                                                                              سنحلل مسارات الدخول إىل املهنة األكادميية يف أملانيا يف األقسام التالية من هذا الباب، 
َ                     وهو ما يستلزم وصَف الطريق للحصول على د                                         رجة الدكتوراه، ومناقشة مرحلة ماا بعاد                   

                                                                              الدكتوراه املهملة، وحتليل الفرص واملشاكل يف احلصول على األستاذية الدائماة. فبسابب   
                             ً                                                    اختالف املسارات حنو األستاذية متاًما بني اجلامعات وجامعات العلوم التطبيقية، ست قد م كال  

                             ألكادميية يف املؤسسات البحثية غري                                                 واحدة على حدة، إضافة إىل إعطاء حملة موجزة عن املهن ا
                     ومعاهاد فراوهناوفر    « Max Planck Institutes »                                  اجلامعية، مثل: معاهد مااكس بالناك   
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« Fraunhofer Institutes»    وحتليل الطريق املؤدي إىل سلك اجملال األكادميي، مان خاالل ،                                                     
                قاود والادخل،                                                                    التركيز على املبادئ األساسية لسوق العمل األكادميي والتطورات فيه، والع

                                                                                  والتنشئة االجتماعية يف املعايري والقيم األكادميية. ويناقش القسمان األخريان من هذا البااب  
                                                                               الوضع احلايل ألعضاء هيئة التدريس املبتدئني، والتحديات الرئيسة اليت يواجهوهنا، فضال  عن 

                   االجتاهات املستقبلية.

 مانيوضع مرشحي الدكتوراه في نظام التعليم العالي األل
                                                             جامعة يف أملانيا وخمولة مبنح درجة الدكتوراه. فيما يتعلاق حبجام        118         ً  يوجد حالًيا 

                                            ً                                           نظام التعليم العايل األملاين، فإن أملانيا قوية جًدا يف إنتاج شهادات الدكتوراه، البالغ عاددها  
                                                                شهادة سنويا . وقد كانت نسبة اإلناث الاليت م نحن درجاة الادكتوراه          15222        أكثر من 
                 يف العاام ذاتاه      ٪  15                                      م، ونسبة مرشحي الدكتوراه الدوليني حوايل     1212    عام    ٪  11      حوايل

( Statistisches Bundesamt 2011.)   
                                        ً                       ِّ             خيضع تعليم وتدريب الدكتوراه يف أملانيا حالًيا لعملية إصالح كبرية ت حوِّله من كوناه  

           لتساجيل                                                                  غري رمسي لطرح املزيد من اهلياكل الرمسية. لكن ال يوجد حىت اآلن نظام وطاين 
                                                                            مرشحي الدكتوراه، وال متلك أملانيا أية إحصاءات رمسية حىت اآلن عن عدد الشباب الاذي  
          ً                                                           ً             بدأوا فعلًيا بدراسة الدكتوراه، أو هم يف طريق احلصول على شهادة فيها. وبناًء على ذلاك،  
                                                                                فال توجد أيضا إحصاءات ألعداد املتسربني من الدراسة. فكانت الدراسة اليت أجراها ولتارز  

                                         أول حماولة للتوصل إىل بعض األرقام احلقيقياة    Wolters and Schmiedel  (     1211       ومشيدل )
ّ                  لألعداد، ولكن يعلم كلٌّ من السياسيني وإدارة اجلامعة بوجود حاجة ملّحة إلنشااء نظاام                                            ٌّ                    

                       تسجيل ملرشحي الدكتوراه.
        م، كانت     1211             م، ونشرت عام     1212                                        يف الدراسة املذكورة سابق ا، اليت أجريت عام 

                                                                             نتائج االستطالع التمثيلي الذي أجري على األساتذة املشرفني على مرشحي الدكتوراه وعلى 
              خريج حاصل على      222 .   122                                                 املرشحني يف طريق للحصول على الشهادة قد أظهرت لنا أن 
                   م. كان نصفهم مسجال      1212                                                  املاجستري كانوا يف طور احلصول على شهادة الدكتوراه عام 

                                                         صف اآلخر قد مت قبوهلم كمرشحني للدكتوراه من قبل أستاذ، باتفاق                     رمسيا يف جامعتهم، والن
                                     من العدد الكلي الذي مشلته الدراسة ضمن    ٪  83                                 غري رمسي لإلشراف عليهم. حيث مت توظيف 

   (.Wolters and Schmiedel 2012, 26                             نظام التعليم العايل أو خارجه )
                     ادة ما يعمل من هم حتت                                                   ال يوجد نظام عمل بدوام جزئي رمسي ملرشحي الدكتوراه، فع

                                                                       مسمى مساعد تدريس ومساعد حبوث أو أحد هذين املنصبني حتت عقود ذات دوام جزئاي  
                                                                     . إضافة إىل حتديد مدة معينة للعمل على حبوث الدكتوراه وكتابة األطروحاة يف   ٪  52      بنسبة 

                                                                                    إطار هذا العقد )حوايل ثلث وقت عملهم(. لكن ي توقع منهم القيام بنعماال الادكتوراه يف  
                                                                           النصف املتبقي من وقتهم، دون احلصول على مقابل مادي لذلك. وهو ما خيتلف يف كثري من 
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                                                                            األحيان عن وظائف مساعدي الباحثني الشباب اليت ميولون يف إطار املشاريع املدعومة مان  
ْ                                                                 طرف ثالث. إْذ يرتبط يف الغالب عمل الدكتوراه وموضوع أطروحتهم باملشروع البحثاي،              

                                                             اخلاصة هبم يف إطار هذا املشروع. ولكن يكمن العيب هنا يف أنه يطلاب                   فيجمعون البيانات 
                                                                               عادة من مرشحي الدكتوراه العمل لساعات تفوق الساعات اليت يدفع هلم مقابلاها، ألهنام   
                                                                           يسريون وراء ركب العمل على املشروع، وضغوط الوقت املتصلة به، فال ميلكاون الوقات   

                          الكايف للعمل على أطروحتهم.
                                                                    اجلامعة توظ ف غالبية مرشحي الدكتوراه؛ فيتم تسجيلهم كموظفي خدمة مدنية     وألن 

   ً                                                                               تبًعا لذلك. ولكن ال حتدد مكانة البقية بشكل مباشر مع اجلامعة، فيتم القيام بإجراء رمساي  
                                                                             لتسجيلهم كمرشحني للدكتوراه عند تسليمهم لألطروحة. إال أن العديد من اجلامعات ت درج 

                                                           مرشحي الدكتوراه يف بداية هذه املرحلة من حصوهلم علاى املؤهال.         ًّ              حاليًّا طريقة لتسجيل
                                                                                ويطلب من األساتذة الذين يقومون بدور اإلشراف إبال  الوحدة اإلدارية املسؤولة عند قبوهلم 

                                                        ً     فاألساتذة ميلكون احلرية املطلقة لقبول العدد الذي يرونه مناسًبا من                     اإلشراف على شخص ما.
                                                    عليهم بوصفهم مرشحني للدكتوراه. وال توجد أعداد حمددة جيب                      الشباب املؤهلني لإلشراف 

ّ                االلتزام هبا، كما أن األستاذ املعين هو من حيكم على كفاءة املتقدمني. ومن مّث فإن العالقة بني                                                                  
                                                                              مرشح الدكتوراه ومشرفه تكون أوثق بني الذين يعملون مع أساتاذ كرساي، أو يف أحاد    

                                                 هي عليه بالنسبة للحاصلني على منح دراسية أو املرشحني                                املشاريع املمولة من طرف ثالث، مما 
                        ً                                                        اخلارجيني. ولكن ي عمل حالًيا على إنشاء هيكل أكثر رمسية، مع حتول االهتمام مان املناتج   

                                                                              )األطروحة( إىل العملية )تدريب وتعليم الدكتوراه(، وإدخال برامج وكليات الدكتوراه.
                ً                  لق باعتبارهم جزًءا من أعضاء هيئاة                                          خيتلف وضع مرشحي الدكتوراه بوصفهم فيما يتع

                                                                              التدريس لقسم معني. فبالنظر بدقة يف أمرهم، يتضح أن من يعدون أعضاء هيئة تادريس ال  
                                                                                 يتجاوزوهنم فقط مرشحي الدكتوراه الذين يلتزمون بعقد عمل مع اجلامعة، ويعملون مع أستاذ 

                      َّ    ي الدكتوراه الذين ي وظَّفون                                                          داعم هلم يف التزاماهتم البحثية والتدريسية. وال يعد أي من مرشح
                                                                            يف إطار مشاريع األحباث املمولة من طرف ثالث كنعضاء هيئة تدريس، أما احلاصلون علاى  
                                                                            منح دراسية ومرشحو الدكتوراه اخلارجيون فليس هلم عالقة رمسية باجلامعة بني شكل مان  

        األشكال.
   ٪  13      رب من               (، ي كمل ما يقWolters and Schmiedel      1211                    وفقا لوولترز ومشيدل )

  يف    ٪  13           يف اهلندسة، و   ٪  11                                                         من مرشحي الدكتوراه أحباثهم يف الرياضيات والعلوم الطبيعية، و
                                                             يف العلوم االجتماعية )مباا يف ذلاك القاانون واالقتصااد وإدارة        ٪  18                  العلوم اإلنسانية، و

  ،     1212                                                                      األعمال(. بينما تراوحت أعمار ما يزيد عن نصف عدد مرشحي الدكتوراه، عاام  
ّ                عاًما. بينما شّكل من أعمارهم يف     32 و    16   بني          ملن هم يف    ٪  32   ، و ٪  11           أو دون ذلك     15   ً          
                    مرشحني، وهو حد متوسط    6                                             أو جتاوزوه. ويشرف األستاذ يف اجلامعة األملانية على     32   سن 

                        ً                                                  مع وجود اختالفات كبرية أيًضا بني التخصصات، تتراوح بني مرشح واحد يف جمال الفناون  
                                                    جمال اهلندسة. وترتبط هذه الصورة بشكل واضح بالثقافاات      ً              مرشًحا لكل أستاذ يف     15   إىل 
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                                      ً                                     البحثية املختلفة للتخصصات. كما خيتلف أيًضا متوسط مدة احلصول على درجة الدكتوراه 
                     سنوات. فعلاى سابيل      1                                                 باختالف موضوع األطروحة بشكل كبري، ولكنه يستغرق حوايل 

                            احلاسوب، وتقل إىل ما بني سانة                                                  املثال: تطول سنوات الدكتوراه يف جماالت اهلندسة وعلوم 
                            سنوات يف جماالت الطب والقانون.   3        ونصف إىل 

                                                                              ميكن القول أننا حددنا هبذا جمموعة املرشحني ملمارسة العمل األكادميي يف أملانيا. فقد جتاوز 
                                    مرشح يف طور احلصول على شهاداهتم. كماا       222 .   122  م     1212                        عدد مرشحي الدكتوراه عام 

                 ً                  خريج دكتوراه سنوًيا، ياتمكن حاوايل       22 2 .  16   إىل      222 .  15             األملانية حوايل  ّ           ختّرج اجلامعات 
                                                                            منهم من البقاء يف األوساط األكادميية، واحلصول على األستاذية يف هناية املطاف. وهنااك     ٪  12

   6                                          ّ                                         أعداد كبرية مازالوا حياولون الدخول يف اجملال، ألّنه من املمكن البقاء يف األوساط األكادميية ملدة 
                                                                                ت بعد الدكتوراه. وقد تطول املدة بالعمل حتت عقود حبثية ممولة من قبل طرف ثالث. إضافة      سنوا

        سنوات(؛    6                                                                           إىل ذلك، فإن التوظيف األول على منصب األستاذية يزداد ارتباط ا بعقود حمددة املدة )
                                                                                  لذا فإن قرار الوقت والعمر الذي يتوقف عنده الشخص عن البحث عن عقد دائام يف األوسااط   

                                                                              كادميية أو منصب األستاذية هو قرار شخصي. فال يوجد أي سلم وظيفي تنظيمي يفتح األبواب   األ
ّ            ملن حياول دخول اجملال ويكون على قدر جيد من الكفاءة. فهناك قاعدة قدمية تطلب أاّل تزيد نسبة                                                                         

    وقد   .  ٪  32                                                                          أعضاء هيئة التدريس دون منصب األستاذية والعاملني على عقود ثابتة يف اجلامعات عن 
                                        من أعضاء هيئة التدريس احلاليني يف مؤسساات     ٪  82                                 وأظهرت التحليالت األخرية أن أكثر من 

                                                                                     التعليم العايل يعملون حتت عقود مؤقتة، والكثري منها مدته عام أو حنو ذلك. كما أن احلصول على 
     فاال                                                                                   التثبيت أو على درجة األستاذية يعتمد كثريا على سياسة هذه املرحلة وضمنها وتوجهاهتاا. 

                                                                                 ميكن التنثري على هذه الديناميكيات بسبب عدم شفافيتها يف اجململ. حيث يؤدي كل من العالقات 
     ً     ًّ              ( دوًرا مهمًّا يف كال ماا   Musselin, 2010   « )                    من هم يف املوقع املناسب »                   واملدربني واملراجعني، و

                                       سبق، إضافة إىل العمر والتكاليف املرتفعة.

 يميالمبادئ األساسية لمجال العمل األكاد
                                                                          يعرض هذا القسم ثالثة أنواع من جماالت العمل األكادميية على الوجه التايل: الناوع  
                                                                                  األول يف اجلامعات، والنوع الثاين يف جامعات العلوم التطبيقية، والنوع الثالاث يف معاهاد   
                                                                           األحباث خارج اجلامعة، حبيث يكون احلصول على درجة الدكتوراه شرطا مسبقا عند التفكري 

                                           سلك املسار األكادميي يف أي من هذه اجملاالت الثالث.     ًّ   جديًّا يف

 مجال/سوق العمل الجامعي:
                                                      ( هو الطريق السريع للوصول إىل األساتاذية اجلامعياة، أو   habilitation             كان التنهيل )

                                                                                احلصول على كرسي عادة . وهو ما ي عد املؤهل الرمسي الثاين بعد الدكتوراه، واملعروف باسم 
                                                               بالعامية. فالشخص حباجة للقيام ببحث عميق، وإعداد كتاب، وتقد  درس                    الدكتوراه الثانية
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   8   إىل    6                                                                      منوذجي للحصول على درجة التنهيل واليت تتطلب عادة  قضاء مدة تتاراوح باني   
                        وفقا  للمقارنات الدولية   -                                                  سنوات يف العمل حتت مسمى مساعد، وهي الوظيفة اليت توصف 

                                              اعد يف أمريكا. وكانت وظيفة املساعد آنذاك ال تزال                               بنهنا مكافئ وظيفي ملنصب أستاذ مس  -
َ     ً                                                 مقيدة بكرسي األستاذية، مما أوجَد نوًعا من االتكالية، كما يلتزم املساعد مبهام تدريسية تصل                              

             ً         ّ                                ساعات أسبوعًيا، وهذا ميّثل نصف ما على األستاذ االلتزام به.   1   إىل 
            ريفتادوزنت                                                               حيصل املرشحون بعد انتهائهم مان التنهيال بنجااح علاى لقاب ب     

"Privatdozent"       حماضر خاص(، وهو اللقب الذي خيوهلم إلعطااء حماضارات وتقاد(                                                         
                                      ً                                         اختبارات للطلبة لكن دون مقابل مايل غالًبا. وكان على املرشحني التقدم بطلاب للعمال   
                                                                           أساتذة يف غري جامعاهتم، ولكن مل يكن هناك منصب معروف يف اجلامعات األملانياة باسام   

                                                               توراه أو حىت شبيه به، عدا منصب )مساعد( املعروف يف أملانياا. أماا                   منصب ما بعد الدك
                                                                            األكادمييون الشباب من محلة الدكتوراه الذين مل يتمكنوا من احلصول على منصب مسااعد  
                                                                              فكانوا أمام خيارين، إما البحث عن وظائف خارج اجملال األكادميي، أو التنافس للحصاول  

                                    ً  ار املشاريع املمولة من طرف ثالث أحياًنا.                               على عقود )باحث( حمددة املدة، يف إط
                       ً            ً                                      كان التنهيل شرطا أساسًيا لتصبح جديًرا باحلصول على منصاب أساتاذ يف جامعاة    

         (، إال أن junior professorship )  «                    األستاذية اإلعدادياة  »                             أملانية، إىل أن مت استحداث منصب 
                                                                              جلان البحث كانت تنظر يف طلبات املتقدمني ولو مل يكونوا حاصلني على التنهيل، فتتنكاد  

ّ            ً           يف مثل هذه احلاالت من كون الشخص قد قّدم دليال كافًيا على أداء     «.                  جادير بالتنهيال   »                                 
                                                                      ً      وكان الطلب على شغل منصب أستاذية أو شغل كرسي دون احلصول على التنهيال أماًرا   

                                                ً                   االت اهلندسة والتعليم، فقد كانت جلان البحث تنظر أيًضا يف طلبات األكادمييني     ً     شائًعا يف جم
                                                                                الذين جاءوا من اخلارج، أو كانوا يعملون باخلارج، بعاد حصاوهلم علاى الادكتوراه،     

   .                                                                         ويطمحون لشغل منصب أستاذ. وهذه طريقة اعتيادية عند اإلعالن عن طلبات التوظياف 
( Janson et al. 2007, 79)  

                       م؛ هبدف إجياد باحثني شباب     1221                                       دث منصب األستاذية اإلعدادية يف أملانيا عام ُ    ُاستح
                                                                               من ذوي التنهيل العايل، ميكنهم الوصول إىل األستاذية بطريقة أقصر وأسرع، دون احلاجة إىل 
                                                                  ُ              احلصول على برنامج التنهيل، وباستقاللية عن العمل مع أحد األستاذة. كما ُاستحدثت فئاة  

     ّ                              (، فقّلت يف الوقت ذاته شواغر الوظائف W1                          واتب هلذه الوظائف وهي فئة )               جديدة يف سلم الر
                                                                             السابقة للعمل يف وظيفة مساعد، هبدف احلصول على التنهيل بشاكل كابري. فاألساتاذية    

      سنوات    3                                               سنوات، وهذه قاعدة عامة، وي قي م األداء خالهلا بعد    6                         اإلعدادية ثابتة األجل، ملدة 
            ً        ساعات أسبوعًيا. وهذا    5   إىل    1                         عبء تدريسي ملدة تتراوح بني                         من العمل، إضافة إىل وجود 

                                                                             جيعله أقل من العبء الذي يلتزم به األستاذ، ولكن ال ميلك سوى بعض من يشاغلون هاذا   
          ً       ً                                                                املنصب مساًرا منتهًيا بالتثبيت، فإن غالبيتهم حباجة للتقدم بطلب للحصول على األستاذية يف 

     نية.                                جامعة أخرى، ليتطوروا يف مسريهتم امله
                                                                            ال يزال الكثري من األساتذة اإلعداديني يلجؤون لربنامج التنهيل أثناء السنوات السات  
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                                                                             اليت يشغلون هبا هذا املنصب، لزيادة فرصهم يف احلصول على وظيفة فيما بعد. وحبلول هناية 
َ                    أستاذ  إعدادّي شغلوا مجيعهم وظائَف يف اجلامعات األملانية       1122            م، كان هناك     1212    عام                    ّ             
                                   أستاذ إعدادي(، بينما وصل متوسط عدد       6222                           اهلدف األصلي أن يصل عددهم إىل      )كان 

       م. وقد     1223   م و    1225            شخص بني عامي       1322                              ً  األشخاص احلاصلني على التنهيل سنوًيا 
                                                   ً                           نوقشت مسنلة إدراج لقب األستاذية اإلعدادية بشكل جاد جًدا يف بداية األمار، إال أهناا   

                                              يف معظم التخصصات، بوصفها واحدة مان باني عادة                                 الطريقة املعتمدة يف الوقت احلايل 
                                                                               احتماالت لتصبح أستاذ ا، وقد جنحت طلبات التوظيف اليت قدمها العدياد مان األسااتذة    

                                     اإلعداديني يف شغل منصب أستاذ يف اجلامعات.
                   ، وهي زيادة ملحوظة  ٪  37                                                بلغت نسبة اإلناث الاليت حصلن على األستاذية اإلعدادية 

                                                                 خريني من منصب األستاذية )أي: ما يقابل رتبة أستاذ مشارك ورتبة أستاذ                 ُ يف نسبة الفئتني اأُل
                                       . كما أهنا أعلى من نسبة الاليت جنحن يف إمتام  ٪  11                                أو صاحب كرسي(، فنسبتهن ال تتجاوز 

   (.Statistisches Bundesamt 2011   ( ) ٪  11                 )فقد بلغت نسبتهن       1223                  مرحلة التنهيل عام 
                                                يم العايل األملانية )مبا فيهم األساتذة اإلعداديون( قد                              إن عدد األساتذة يف مؤسسات التعل

                      أستاذ إعدادي، بينماا       161 .  11           م، ليصل إىل     1212   م و    1221        بني عامي    ٪  12          زاد بنسبة 
      شاخص      63 5 . 1     م إىل     1221        شخص عام     21 3 . 1                                اخنفض عدد خرجيي برنامج التنهيل من 

              نه جناح ملبادأ                      م(. وميكن تفسري ذلك بن    1211                        م )مكتب اإلحصاءات االحتادي     1211    عام 
                                 ً                                                    األستاذية اإلعدادية، ولكنه مؤشر أيًضا على األمهية املتناقصة لربنامج التنهيل. ويف الوقت ذاته، 

     م إىل     1221      عاام     ٪    18.1                                                       ارتفعت نسبة النساء الاليت جنحن يف إمتام برنامج التنهيل مان  
     اذية                         م(. إال أن عدد مناصب األست    1211                        م )مكتب اإلحصاءات االحتادي     1211    عام    ٪    15.5

                                                                           ال يوازي عدد األساتذة املوظفني، فال ميكن شغل العديد من هذه الوظائف بسرعة. كما أن 
                                                                    ً             النجاح يف استكمال برنامج التنهيل ال يعين احلصول على درجة األستاذية تلقائًيا، بل يعين أن 
                                                                         يصبح الشخص مؤهال  للنظر يف طلبه للتوظيف ليس إال. ولكن عدد األشخاص احلاصلني على 

                                                                             نهيل الذين ينتهي األمر دون توظيفهم وعدد مناصب األستاذية اليت أنشئت حاديثا غاري      الت
                                                                              معروف؛ ألن هذا يعتمد على قرارات هيكلية تتخذها جامعة معينة ومفاوضات داخلية باني  

                          األقسام والقيادات اجلامعية.
  ( "W2"                                                                    إن كافة الوظائف األكادميية اليت تقل عن منصب أستاذ مشارك )من فئة الراتب 

                               ( يف اجلامعات األملانية هي مناصاب  "W3"                                         ومنصب أستاذ أو أستاذ كرسي )من فئة الراتب 
                           ً       سنوات(. كما أن عددا  متزايًدا مان     6                                          تندرج حتت عقود حمددة املدة )أي: عقود متتد ملدة 

                      سنوات يف احلااالت الايت      6                ( يتم شغلها ملدة W3 و  W2                              مناصب األستاذية )من فئة الراتب 
                                                                              رشح الذي يتم اختياره أول قبول له، فال يتم إبرام العقود الثابتة أو الدائماة إال               يتلقى فيها امل

   مبا -                                                                             بعد ذلك. ومن املمكن أيضا  بعد إجراء تقييم إضايف، أو تغيري اجلامعة، فجميع األساتذة 
                                                      يعدون موظفني مدنيني، إال إذا اختاروا بشكل واضح أن يصبحوا   -                      فيهم األساتذة اإلعداديون

  « W »                                                                  وا( موظفني يف اخلدمة املدنية، حيث يصبح أعضاء هيئة التدريس من الفئاات         )أو يبق
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                                                                                عادة موظفني يف اخلدمة املدنية طيلة مدة سريان العقد يف حال عدم تثبيتهم، أي إن عملاهم  
                                                                             حتت عقود حمددة املدة. ولكن ال ميكن أخذ هذا االمتياز منهم فور تثبيتهم موظفني دائمني يف 

                                                                )يستثىن من ذلك احلاالت  اليت يقع فيها نشاط إجرامي(، كما ال ميكن فصلهم              اخلدمة املدنية 
       أيضا .

                                                                        يف ضوء املبادئ األساسية جملال العمل اجلامعي، وعدم وجود نظام للتثبيت أصبح مان  
  «                      أسواق العمل اخلارجياة  »                                                       الواضح أن اجلامعات األملانية تتسم مبا تطلق عليه موسيلني اسم 

( Musselin 2010على .)         الذي يعد الطريقاة   «       الداخلي »                            النقيض من جمال العمل األكادميي ،                     
-                                                                                التقليدية املتبعة ملسار التثبيت يف الواليات املتحدة األمريكية الذي يتطلب العمل اخلارجي 

ٍ                    من األكادمييني تقد  طلٍب للتوظيف يف جامعاة    -                                          الذي يعد الطريقة التقليدية املتبعة يف أملانيا                    
                                                           م باحلصول على ترقية، أما من هم على مرتبة أستاذ وحيصلون علاى                   أخرى، يف حال رغبته

                                                 ( فيتقدمون بطلب توظيف بشكل دوري )على سبيل املثال: W3                         راتب من أعلى الفئات )فئة 
                                                             سنوات( للحصول على درجة األستاذية يف جامعة أخرى. ويف حال حصاوهلم     5   إىل    3   كل 

                                للحصول على راتب أعلى وبنية حتتية                                              على عرض وظيفي يقومون بالتفاوض مع كال اجلامعتني
                                                   أفضل )من حيث املوظفون واملوارد( من أجل قبوهلم للمنصب.

                                                                      ال يوجد يف اجلامعات األملانية أية فرص للتطور الاداخلي يف املهناة. كماا أن    
                        ًّ                                           اجلامعات نفسها ال متلك عمليًّا إمكان التدخل يف عمل األكادمييني بعد اختيارهم 

                                                  فكلما أجنزت األستاذة الواجبات املطلوبة عليها يف عقدها   ،  [  .. . ]              ليتم توظيفهم. 
                                         ً    ّ                         بالكامل )أي: كلما كانت أكثر نشاط ا وإنتاًجا( قّلت قدرة اجلامعة على احلفاظ 

        يف جامعة      ...                                                     عليها، ألن فرصها كبرية يف احلصول على بدائل سريعة على منصب
   (.Musselin 2010, 188                 أخرى على حنو خاص )
                                                    موسيلني مل يتطور من حيث املبدأ، ولكنه تطور إىل حد ما مع                      إن الوضع الذي وصفته

                                  ، الذي منح اجلامعاات املزياد مان        1225 /    1221                                 التحول إىل سلم الرواتب اجلديد لعام 
                                      ّ                                         الصالحيات ملكافنة األساتذة ذوي األداء املتمّيز، من خالل تقليله للرواتب األساسية بشاكل  

                          ، وإضافة امتياز آخر مرتبط  1 ( "W "        إىل فئات          السابقة   "C "                             ملحوظ )التحول من فئات الراتب 
       )أي ما   W2                                                                     باألداء. ويف الوقت نفسه تشري التقديرات إىل أن عدد األساتذة من فئات الراتب 

                    أستاذ كرسي( الذين ال  /                   )أي ما يعادل أستاذ   W3                                      يعادل مرتبة أستاذ مشارك( وفئات الراتب 
               م حمكمة العادل      1211            . وافقت عام  ٪  12                                              يتلقون امتياز الراتب املرتبط باألداء ال يتجاوزون 

  W2                                                                يف رد على شكوى مقدمة من قبل بعض األساتذة الذين يتقاضون راتب الفئة -        االحتادية 
                                          باملوافقة على شكوى املدعني، ومن مث أجربت مجياع    -   ً                           نظرًيا لعدم تكافؤ الراتب ومؤهالهتم

                        ً     يع املدن األملانية تعمل حالًياا                                                         املدن األملانية على زيادة الراتب األساسي هلذه الفئة. إال أن مج
                                                                                  على إجياد مقترحات لكيفية التعامل مع هذا الوضع، واالجتاه حنو إضافة مبلغ االمتياز املرتبط 

                   َّ                    ، وهبذه الطريقة ي نفَّذ قرار احملكمة جبعلاه  W2                                          باألداء إىل الراتب األساسي جلميع أساتذة الفئة 
   (.Hartmer and Möhlmann 2012                      ً          معادلة تكون حمصلتها صفًرا ليس إال )
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                                                                       ومع ذلك فإن املشكلة تكمن يف عدم قدرة األساتذة على احلصول على ترقية من رتبة 
  ( W3                                         (، أو م ن رتبة أستاذ إىل رتبة أستاذ كرسي )W2                 ( إىل رتبة أستاذ )W1              أستاذ إعدادي )

  ة                                                                              دون احلاجة لتغيري اجلامعة. فالوضع خمتلف جلميع األكادمييني الذين تقل رتبتهم عان رتبا  
                                                                                     األستاذية، فالرواتب ثابتة وغري قابلة للتفاوض، والوظائف إما ذات دوام جزئي أو دوام كامل، 
                                                                             ومدة العقود ثابتة لست سنوات قبل احلصول على درجة الدكتوراه، وست سنوات ملا بعاد  
                                                                                 منح درجة الدكتوراه. فتغيري اجلامعة ال يؤثر على تغيري شروط العقد، وبعد انقضااء هاذه   

                 إىل منصب مرحلة ما   «       الصعود »                                          لست يكون الشخص أمام أمرين ال ثالث هلما، إما          السنوات ا
                               ؛ فاالحتمال الوحيد للبقاء ضامن   «        االستبعاد »                                         بعد الدكتوراه )مساعد أو أستاذ إعدادي( أو 

                                                                               اجملال األكادميي هو قبول منصب باحث متعاقد يف إطار املشاريع البحثية املمولة من قبل طرف 
                                                                  فاوت مدة العقود، واحتمال البقاء دون عمل لفترات قد تطول أو تقصر ما                 ثالث، وهذا يعين ت
                بني العقد واآلخر.

                                                                        جيب اإلعالن عن مجيع الوظائف لألكادمييني وفق ا لسوق العمال اخلاارجي للتعلايم    

                                                                              العايل األملاين )ي علن عنها يف الصحف، وعلى مواقع اإلنترنت، ويف اجملالت املختارة(. ومن غري 
                                                                        وجود مرشحني داخليني لشغل وظائف تقل عن رتبة األستاذية، فعلى سبيل املثال: إذا        املعتاد 

                                        ّ                                      رغب أستاذ يف توظيف خريج معني صاحب أداء متمّيز باحث ا مبتدئ ا ومساعد تدريس؛ فيعلن 
                                                                              عن هذه الوظيفة على موقع اجلامعة فقط ملدة قصرية، ويصا  الوصاف الاوظيفي بطريقاة    

                                                      املرشح الذي وقع عليه االختيار، ولكن جيب اإلعالن عن الوظيفة           ً           تتناسب متاًما مع مؤهالت 
        للجميع.

                                                                                هناك سلم ثابت للرواتب تزيد فيه مستويات األقدمية، وهذا يعين عرض فئة معينة للراتاب  
                       ملنصب أستاذ مشارك، وفئة   W2                        ملنصب أستاذ إعدادي، وفئة   W1                            األساسي عند التعيني )مثل: فئة 

W3  ن املمكن حساب مستوى األقدمية اعتماًدا على العمار واخلاربة                       ملنصب أستاذ(. فيكون م                      ً                                 
                                                                    ( وإضافته إىل الراتب األساسي. وأخريا  توجد امتيازات على الراتب تارتبط  W1                واألداء )عدا فئة 

َ                                                         بشكل مباشر باألداء، ت قرِّر قدَرها قيادة كل جامعة على حدة. فيمكن لراتب األستاذ )مبا يف ذلك      ِّ                       
                                                               ذ اإلعدادي( تنمني أسلوب حياة الطبقة الوسطى، كالذي يؤمناه راتاب                      وظائف املساعد واألستا

                                                                                   عضو هيئة تدريس بدوام كامل بعد حصوله على درجة الدكتوراه. أما الوظائف اليت تكون علاى  
                                                                                   عقد للعمل خلمسني يف املئة من الوقت فقط، واليت يلجن إليها معظم األكادمييني املبتدئني الذين هم 

                        ً            ٍّ                             جة الدكتوراه؛ فتقدم راتًبا أعلى إىل حدٍّ ما من دخل الطالب، ولكنه ليس                   يف طور احلصول على در
   (. 1- 5    ً                                عالًيا مبا يكفي إلعالة أسرة )انظر جدول 

 لعمل في جامعات العلوم التطبيقيةمجال ا
                                                                           ختتلف شروط التنهيل وأشكال التوظيف والتقدم املهين يف جامعات العلوم التطبيقية عن 

ّ                                 معات العلوم التطبيقية ت عّد الطلبة للعمل يف وظائف خارج اجملال                       تلك اليت يف اجلامعات. فجا                          
                     ُ                                                      األكادميي، ومل يسبق أن ُأنشئت بنية حتتية مناسبة لألحباث داخل هذه املؤسسات، ومن مث مل 
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  W2                                                   ً                           يتم التعاقد مع أي أساتذة إعداديني. فاملنصب األكثر شيوًعا هنا هو منصب أستاذ من فئة 
                            َ                         صب أستاذ مشارك(، ويتطلب حيازَة املرشحني احملتملني عادة على                       )وهو املكافئ الوظيفي ملن

                                                 سنوات من اخلربة العملية يف اجملال الصناعي أو القطااع     5                             درجة الدكتوراه، وما ال يقل عن 
                                                                   ً          اخلاص، للحصول على درجة األستاذية يف إحدى جامعات العلوم التطبيقية. وكثرًيا ما يعمل 

  يف   -                            الذين يعملون يف القطاع اخلااص -               ة واخلربة الكبرية                               املهندسون من ذوي الكفاءة العالي
                                                                              وظائف تدريس إضافية بدوام جزئي يف جامعات العلوم التطبيقية، ولكن بعابء تدريساي   

         سااعات      8                                                                   منخفض، مقارنة بالعبء التدريسي الذي يتطلب من أستاذ اجلامعاة تادريس   
    16   إىل     11                 لوم التطبيقية بني       ً                                               أسبوعًيا ألستاذ، حيث يتراوح العبء التدريسي يف جامعات الع

            ً                            ساعة أسبوعًيا دون وجود أي التزامات حبثية.
                                عندما بدأ إنشاء جامعات العلاوم  -                                    حدث شيء من االجنراف األكادميي منذ سنوات 

                                                              ، فاستغل العديد من األساتذة يف جامعات العلوم التطبيقية عالقااهتم  -    1371              التطبيقية عام 
                                                        مشاريع حبثية تطبيقية، بالتعاون مع أرباب عملهم الساابقني.      ّ                         اجلّيدة يف اجملال الصناعي لتنفيذ

                                                  وجود مرشحني للدكتوراه ينف ذون حبوثهم يف إطاار هاذه     -            يف هذا السياق-          ومن احملتمل 
                                                                             املشاريع، مع ضرورة وجود اتفاقية تعاون مع إحدى اجلامعات بعد ذلك ملنحهم الدرجاة،  

                                    جمال األحباث، ت طالب حباق مانح درجاة                                                فهناك بضع جامعات للعلوم التطبيقية النشطة يف
                                           ًّ              الدكتوراه، إال أن احتكار اجلامعات ال يزال قويًّا يف هذا الصدد.

                                                                         جيب اإلعالن عن وظائف األستاذية يف جامعات العلوم التطبيقية على املاأل، واتبااع   
                                                                             طريقة نظامية الختيار املرشحني املؤهلني وعملية توظيفهم. ولكن ال يوجد أي جمال للحصول
ّ                                 على ترقيات بعد التوظيف. وال وجود أيًضا ألي تطّور مهين حمتمل، بصارف النظار عان            ً                                   
                                                                               زيادات الرواتب املستحقة لألقدمية. كما ال يوجد نظام ألعضاء هيئة التدريس املبتادئني يف  
                                                                                  جامعات العلوم التطبيقية، الذين يساعدون األستاذ يف واجباته التدريسية، بعكس اجلامعاات  

         أقل بكثري   -            يف الوقت ذاته-                                               ن الوظائف غري الثابتة يف جامعات العلوم التطبيقية            األخرى. إال أ
                              مما هي عليه يف غريها من اجلامعات.

 ل في معاهد األبحاث غير الجامعيةمجال العم
                                                                       من املمكن احلصول على وظائف حبثية أيضا يف معاهد األحباث غري اجلامعية. فنملانياا  

                                                       ء األحباث خارج اجملال األكادميي، هتيمن عليها املعاهد املتعاددة                           متلك بنية حتتية متطورة إلجرا
         (، ومجعية the Max-Planck Society                                           ألربع مؤسسات حبثية كبرية، هي: مجعية ماكس بالنك )

   (، the Helmholtz Association                   ومجعية هيلمهاولتز )    ، (the Fraunhofer Society          فراوهنوفر )
            ما عدا مجعية -                              (. وت مو ل احلكومة هذه املؤسسات the Leibniz Association )             ومجعية اليبنتز 

                                                                       من العامة، ولكنها تتنافس يف السعي للحصول على متويل من قبل أطراف ثالثاة.    -        فراوهنوفر
                                                                          كما متلك كافة هذه املؤسسات كليات حبثية ت شرف على مرشحي الدكتوراه، وتضم وظائف 

                                                فرق البحثية، وملديري املعاهد أو الوحدات. وتعلن كل                                      ملا بعد الدكتوراه، وللرؤساء الناشئني لل
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                                                                            مؤسسة عن الوظائف املطروحة يف موقعها اإللكتروين، إضافة إىل إمكان اإلعالن عن الوظائف 
                                                                                 القيادية يف الصحف. فنسبة الوظائف الثابتة يف معاهد األحباث غري اجلامعية أعلى منها يف جمال 

                                           ث دون مستوى درجة األستاذية، الذي قد يعاادل                                   العمل اجلامعي، وخصوصا  وظائف الباح
                           على غرار بعض جامعات العلوم -                                              ً  منصب مدير معهد لألحباث. كما تطالب هذه املعاهد أيًضا 

                                                                    بإعطائها حق منح درجة الدكتوراه، وخصوصا  معاهد ماكس بالنك اليت لاديها    -         التطبيقية
    هلذا                      يف احلفاظ على احتكارها               ً                                 تدريب متطور جًدا يف جمال األحباث. إال أن اجلامعات جنحت 

                                                                             احلق، وعدم مشاركته مع غريها، ولكن مسنلة مواصلتها احلفاظ على هذا احلق يبقى جمهوال .
                                                                       ميكن لألكادمييني الشباب التقدم لشغل مناصب للدكتوراه أو مناصب للباحثني يف هذه 

                   صعود يف درجات السلم                                                              املعاهد، إال أن هناك مدة حمددة ملثل هذه الوظائف يف بداية األمر. فال
                                                                                   الوظيفي، واحلصول على التثبيت يعتمد على األداء والشواغر املتاحة يف امليزانية. كما تكاون  

                                                                     الوظائف ضمن إطار املشاريع املمولة من قبل طرف ثالث ذات مدة حمددة نظاما .
ّ                                         سنرّكز يف األقسام التالية على جمال العمل اجلامعي.     

 بمجال العمل لألكاديميين الشبا
           ً                                                               من الصعب جًدا حتديد جمال العمل األكادميي اخلاص باألكادمييني الشباب يف أملانياا مان   
                                                        ً                              حيث الكمية. فجميع الوظائف دون منصب األستاذية تكون إما جزًءا من امليزانية العادية احملاددة  
    تذة                                          ً                                      للموظفني يف إحدى اجلامعات، وتصبح بعد ذلك جزًءا من البنية التحتية لطاقم عمل أحد األسا

ّ       عادة ، أو يتم متويلها من خالل املشاريع البحثية اليت تعتمد على طرف ثالث. كما يوجاد تناّوع                                                                                   
                                                                               كبري يف فئات املوظفني، إضافة إىل وجود موظفني ثابتني وآخرين متعاقدين. وتقدم اإلحصااءات  

      خاالل                                                                               الرمسية الصادرة عن املكتب االحتادي لإلحصاء معلومات تتعلق إما بنعضاء هيئة التدريس
                                                                                     مدة معينة جلميع مؤسسات التعليم العايل )مبا فيها جامعات العلوم التطبيقية ومؤسسات تادريب  
ّ                                             املعلمني(، أو لعام واحد فقط، ومن مث تقّسمها وفقا لنوع املؤسسة. ولكن ال توجد إحصااءات                                      

   ً  وًيا.                                                                            متاحة تقدم معلومات وافية عن عدد الوظائف اليت ت شغل يف كل فئة من فئات املوظفني سن
                                                        لتقد  حملة عامة عن عدد أعضاء هيئة التدريس خالل السنوات، إال    1- 5           أضفنا جدول 

                                                                                أن أعداد املوظفني وفئاهتم تشمل مجيع مؤسسات التعليم العايل يف أملانيا، مع عدم تركيزهاا  
             على اجلامعات.

     انيا                                                        أن التعامل مع معظم التوسع الذي حدث يف التعليم العايل يف أمل   1- 5  ّ         يبّين اجلدول 
                                 كان من خالل زيادة عدد الوظائف ذات   -                                            مع الزيادة الضرورية اليت تبعته يف توفري التدريس-

                            ً                                                 األجر املنخفض وغري الثابتة غالًبا، وذات الدوام اجلزئي اليت تكون يف معظمها حتت عقاود  
               سنوات، بينماا      12         منذ حوايل    ٪  12                                             حمددة املدة. فلم ترتفع أعداد وظائف األساتذة سوى 

                                         )الوظائف اليت تكون يف إطار يتم احلصول فياه     ٪  72                         ت وظائف املعيدين واحملاضرين     اخنفض
                           على برنامج التنهيل عادة (.
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                                                                           أعضاء هيئة التدريس المنتظمون وفق ا لفئات الموظفين في مؤسسات التعليم العالي  :1-5جدول 
 (2212-2221األلمانية )

 4000 4002 4000 املوظفني فئا 
 املئويةالتغري بالنسبة 

 إىل 4000عام  من)
 (م4000عام 

 املئة يف12+  11161 37865 37661 أساتذة
 املئة يف 71 - 1238 3871 11621 حماضرون/مساعدون
 يف املئة 51+  156137 111313 121511 تدريس وحبث مبتدئون أعضاء
 يف املئة 32+  8551 6655 6621 اخلاصة للمهام التدريس هيئة أعضاء
 يف املئة 31+  112513 165737 162383 اجملموع
 Destatis (2011, 24). Personal an Hochschulenاملصدر: 
 

                                                                         ومع ذلك، يشمل هذا اجلدول فئة األساتذة اإلعداديني اجلديدة، على الارغم مان أن   
     ً                                    تقريًبا. كما يرتبط االخنفاض الكبري يف أعاداد     ٪ 1                               نسبتهم بني مجيع األساتذة ليست سوى 

                                                                                 املعيدين بواقع أن هناك قوى سياسية ترغب يف إلغاء برنامج التنهيل من جهة، ووجود قاوى  
                                                              وخصوصا  يف اجملتمعات املتعلمة من اجملاالت املتحفظة بشكل أكارب )مثال:   -            ً  مساوية تقريًبا 

                                   ات التنهيل من جهة أخرى. مما يؤدي إىل    ُّ                    تصرُّ على احلفاظ على متطلب  -             ون واالقتصاد(      القان
                                                                        اخنراط العديد من األكادمييني الشباب الطموحني يف برنامج التنهيل يف إطار عملاهم         حقيقة

                                                           ً                  ضمن وظائف أخرى، وهو ما ينطبق على األساتذة اإلعداديني، ولكن نظًرا لقلة عددهم، فإن 
                          ددة، أو تكون وظائف لباحثني                 ً                                     هذه الوظائف غالًبا ما تكون ذات دوام جزئي أو كامل ملدة حم

          متعاقدين.
                         إىل األكاادمييني املبتادئني     «                                        الباحثني وأعضاء هيئة التادريس املبتادئني   »        تشري فئة 

                                                                              الذين هم يف طور احلصول على درجة الادكتوراه، ويعملاون بعقاود ذات دوام جزئاي     
( 52  ٪ .)   

             كانات تعاد        اليت  «                                أعضاء هيئة التدريس للمهام اخلاصة »                       وهناك زيادة كبرية يف فئة 
                                                                                   وظائف نادرة واستثنائية إىل حد ما. فالعبء التدريسي هلذه الوظائف املعنية بالتدريس فقاط  

           ً         ً              ساعة أسبوعًيا(. وغالًبا ما يشغل هذه     16   إىل     11                                 يصل إىل ضعف العبء التدريسي ألستاذ )
                                                                              الوظائف األكادمييون من جيل الشباب، احلاصلون على شهادة الدكتوراه، والذين يدرساون  

                                                                              رحلة اجلامعية يف أغلب األحيان. وعليهم البحث عن التمويل بننفسهم، إذا كانت لاديهم    امل
                                                                                 طموحات حبثية، والقيام هبا يف أوقات فراغهم. فالتنافس على الوظائف اليت تفتح اجملال لدخول 
ّ                                                              املهنة األكادميية قد حتّول من مرحلة الدكتوراه إىل مرحلة ما بعد الدكتوراه. واحلصول علاى                      

ّ                                       فة أستاذ إعدادي أو رئيس فريق حبثي يشّكل نقطة انطالق جيدة، كما هو احلال يف معظم    وظي                                    
                                                                                 الدول األوروبية. إال أن هناك العديد من األكادمييني الشباب من ذوي التنهيل العايل من محلة 
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                                                                                الدكتوراه الذين يطمحون للحصول على الوظيفة التقليدية ملساعد، يف إطاار ميكناه مان    
                                                                    برنامج التنهيل. وجيب اإلعالن عن كافة هذه الوظاائف الاثالث )األساتاذية              االندماج يف 

                                                                                 اإلعدادية، ورئاسة جمموعة حبثية، ووظائف املساعد(، وعلى املتقدمني التنافس للفوز هبا. ولكن 
                                                                                  يف النهاية، يترك العديد من محلة الدكتوراه اجلامعة حبثا  عن وظيفة يف جماال العمال غاري    

-                                                              يشيع ويسهل يف جماالت مثل اهلندسة أو الكيمياء أو الفيزياء، وينادر                  األكادميي، وهو ما 
                                                                    يف معظم العلوم اإلنسانية واالجتماعية. أو حياول محلة الدكتوراه البقااء يف    -           بسبب صعوبته

                                                                             اجملال األكادميي، من خالل العمل كباحثني متعاقدين. كما تتيح مؤسسة األحبااث األملانياة   
                         التقدم بطلب للحصول علاى      36                           األحباث( الفرصة لألفراد حىت سن                     )اجمللس األملاين لتمويل

                                                                               التمويل البحثي الذي يشمل راتب مقدم الطلب، شريطة إرفاق مقدم الطلب إلثبات بننه قد 
  ُ                         ُقبل يف إحدى اجلامعات املضيفة.

                                                                         يتطلب البقاء يف األوساط األكادميية وحماولة احلصول علاى عقاد دائام أو علاى     
    ً                                       عاًما وجود الكثري مان الادوافع الذاتياة.        15-  12             سن يتراوح بني                  منصب األستاذية يف

                                      ، إال أن هذه مل تعاد القضاية يف مجياع     «     األفضل »                             َّ  فال زالت اجلامعات تعتقد أهنا توظَّف 
                                                                                النواحي. فرواتب الشباب ذوي التنهيل العايل العاملني يف القطاع اخلاص أعلى بكاثري مان   

                                     يف هذا القطاع يف أغلب األحياان، وهاو     «     ألفضل ا »                       كما يتم تعيني من يعتربون         مثيالهتا. 
                                                                 على التخصص بشكل كبري. حيث أن بعض التخصصات مثل العلاوم الطبيعياة            ما يعتمد 

                            ً                                                 واهلندسة والطب وظائف جاذبة جًدا خارج األوساط األكادميياة. بينماا جياد العلمااء     
            من غريهام يف                                                        يف جماالت العلوم االجتماعية والدراسات اإلنسانية صعوبة أكرب         املتخصصون 
                                                                   على وظائف مناسبة خارج األوساط األكادميية، ويساتثين مان ذلاك احملاامني           احلصول 

                                   ً                                        واالقتصاديني. لذا تواجه اجلامعات أحياًنا صعوبات يف توظيف أساتذة يف بعض التخصصات، 
                                                                                  بينما حيتد التنافس على شغل بعض الوظائف الدائمة أو منصب األستاذية يف العلوم االجتماعية 

        نسانية.   واإل
                      جاذبا  يف نظر الكثريين،   -                      على الرغم من كل ما سبق-                          وال يزال جمال العمل األكادميي 

                                                                                   ليس بسبب األمان الوظيفي والرواتب العالية اليت تتبعه، ولكن حلرية التدريس والبحث فياه.  
      عوائد                                                                               فال يزال األساتذة حيظون مبكانة اجتماعية عالية، إضافة إىل العديد من املزايا من حيث ال

                               االجتماعية، واالستقاللية يف العمل.

 العقود على مستوى دخول المهنة
                                                                       يعمل مرشح الدكتوراه يف وظيفة )باحث مبتدئ( و)مساعد تادريس( أو إحادامها،   

   ٪  52                            ً                             من ساعات العمل املنتظم أسبوعًيا )ويشار إليه باسم عقد ملادة     ٪  52             ضمن عقود ملدة 
                                                                 ً            من الوقت(. فيصبح بذلك موظف يف اجلامعة، وموظف ا يف اخلدمة املدنية تقريًبا، مع حصوله 
ّ      ً                          على كافة املزايا اإلضافية ذات الصلة بذلك. فالعقد يتضّمن بنًدا مينح املرشح الفرصة للحصول                                                    
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                                                                              على درجة الدكتوراه، ولكن يف حال ارتباط العقد بالعمل مع أستاذ أو صااحب كرساي،   
                                                                       أن على مرشح الدكتوراه تقد  خدمات داعمة ملهام األستاذ التدريسية والبحثية،           فيعين ذلك

     مان     ٪  33                                                                  مقابل معظم وقت العمل املدفوع. كما ينبغي أن يسمح بتخصيص ما ال يقل عن 
ٍ                 وقت العمل املدفوع للقيام بنعمال البحث، وأطروحة الدكتوراه، مع توقٍع لزيادة سااعات                                                                  

                                                 ذ يكون املشرف على املرشح ومن خيتربه بشكل رئيس للحصول                          العمل خارج الدوام. فاألستا
                                                                                 على درجة الدكتوراه. وطاملا واجهت هذه الطريقة انتقادات كثرية؛ نظارا ملادى اعتمااد    
                                                                            املرشحني على مشرفيهم، وهو أحد األسباب اليت استدعت إجياد برامج الدكتوراه والكليات 

                                          شورة، إضافة إىل إمكان تغيري املشرفني. أما إذا                                         العليا ذات الفرص املتعددة لإلشراف وتقد  امل
                                                                          كان عقد العمل يف إطار مشروع حبثي ممول من طرف ثالث، فينبغي أن يكرس املرشح كافة 
                                                                    ً    ً     ساعات العمل املدفوعة هلذا املشروع، فيكون موضوع األطروحة يف هذه احلالة قريًبا جًدا من 

                               ت واملعارف والبيانات اليت مت مجعها                                             موضوع املشروع، ويكون من املمكن استخدام املعلوما
         لألطروحة.

                                                                         وختتلف مستويات الرواتب كذلك، فكل مدينة أملانية قدمت على حدة قوانينها اخلاصة 
     م، يف     1226                                                                 املتعلقة بسالمل ودرجات الرواتب بعد حركة اإلصالح لالحتادية األملانية عاام  

                              مسؤولية حصرية للتعليم العاايل                                                  اإلطار الذي أعادت به املدن الست عشرة األملانية ختصيص 
     ً                                                                                  تقريًبا. فتم تقليل مستويات الرواتب، وإضافة امتياز مرتبط باألداء. إال أن هذا االمتياز سرعان 
                                                                                 ما اقتصر على رواتب األساتذة فقط، مما أجرب أعضاء هيئة التدريس املبتدئني على التعايش مع 

                            ة من فئات سلم الراتب مرتبطة                             كما أن هناك مخس درجات يف كل فئ                    واقع ختفيض الرواتب.
          باألقدمية.

   من    ٪  52                                                                 حيصل أعضاء هيئة التدريس املبتدئون غري احلاصلني على درجة الدكتوراه على 
  م     1211              من أبريل لعام    1- 5     جدول    ض       (. ويعرE 13                                 راتب من يعملون بدوام كامل يف فئة )

                  األكادمييني الشباب يف                                                         حملة عامة عن املتوسط اإلمجايل للمستوى األول من الرواتب للموظفني 
                                            (، ممن يعملون يف الوظائف ذات الادوام اجلزئاي   Rhine Westphalia                     مشال الراين وستفاليا )

                                                  ( حيث تتطلب الوظائف ذات الدوام الكامل احلصول علاى   ٪   122                  ( والدوام الكامل ) ٪  52 )
                درجة الدكتوراه.

           ن وجود خربة                                                          يعد املستوى األول أد  مستوى، وهو ما يعين بداية تعيني للشخص دو
                                                                                    مهنية سابقة له. ومن مث تكون هناك ترقية للمستوى الثاين بعد عام واحد من العمل، وترقياة  
                                                                           إىل املستوى الثالث بعد عامني إضافيني، وهلم جر. إىل أن يبلغ الشخص أعلاى مساتوى   

                                             أعوام من اخلربة يف العمل. فالفرق بني املستويات )يف     12                            )املستوى اخلامس( وهو ما يتطلب 
                                      يورو إضايف( عند االنتقال من املستوى األول      352     ً   تقريًبا )   ٪  11              هو زيادة بقدر    «( E13 «   فئة

                                       يورو إضايف( عند االنتقال من املستوى الثاين      183 )   ٪   5.3                             إىل املستوى الثاين، وزيادة بقدر 
                                       يورو إضايف( عند االنتقال من مستوى الثالث      366 )   ٪   3.8                              إىل املستوى الثالث، وزيادة بقدر 

                                        يورو إضايف( عند االنتقال من املستوى الرابع     527 )   ٪    11.1                          ملستوى الرابع، وزيادة بقدر     إىل ا
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متوسط الدخل ألعضاء هيئة التدريس الشباب في مؤسسات التعليم العالي األلمانية  :2-5جدول 
 ( *2211بعملة اليورو )

 ٪000بنسبة وظائف  ٪20بنسبة  وظائف الدخ 
 37316 18663 السنوي األساسي الدخل
 1555 778 تكميلية دفعات
 38881 13111 السنوي الدخل إمجايل
 3112 1612 (املتوسط) الشهري الدخل إمجايل
 3111 1555 (اإلمجايل) األساسي الشهري الراتب
 1337 1111 (الصايف) األساسي الشهري الراتب

 ٪38.1 ٪13.3 االجتماعي والضمان الضرائب إسهامات
 املصدر:

http://mosworld.worldpress.com/2011/06/15/gehalt-wissenschaftliche-mitarbeiternachtv-l-13-

und-lehrer-nach-a13-in-nrw/ 
                                                                  إضافية تلقائية، تغطي القيمة اإلضافية ملناسابة عياد مايالد املسايح                                   : املدفوعات التكميلية هي بدالت      ملحوظة   *

                                                                                               واإلجازات، وكذلك التعويضات املستحقة عن مكان العمل، من حيث تكاليف املعيشة املختلفة، وختتلف الضارائب  
   ات                                                                                               وفق ا للحالة االجتماعية، ودخل الزوج، وعدد األطفال. كما تتكون اشتراكات الضمان االجتماعي من مادفوع 

                                                                                                       التقاعد، وإعانات البطالة، والتنمني الصحي، واحتياجات رعاية املسنني، وما يسمى بإسهام التضامن لادعم النماو   
                                              االقتصادي واإلنتاجية والتنمية يف أملانيا الشرقية.

                                                                           إىل املستوى اخلامس. ومن الضروري أن نشري إىل أن األكادميي املبتدئ لان ياتمكن مان    
                                                        من املستوى الثالث عادة، بسبب العقود حماددة األجال. أماا                          الوصول إىل مستوى أعلى

                                                 ً                                 املستويات العليا فت طب ق على اإلداريني املؤهلني أكادميًيا، وموظفي اإلدارة الوسطى، يف حاال  
                                                                             وجد أي منهم؛ ألن هناك نسبة كبرية من مرشحي الدكتوراه الذين ميولون أنفسهم عن طريق 

                                                  نظرة على متوسطات هذه املنح الدراسية، حيث تقدم منحة                                منحة دراسية. ومن املفيد أن نلقي 
                  ياورو للكتاب أو        122                 يورو، إضاافة إىل      52 2 . 1    ً       ً        شهرًيا أساسًيا بقيمة      ال             الدكتوراه دخ

                   يورو شهريا يف حاال       152                                                          النفقات اخلاصة املتعلقة باألحباث. وتزداد املنحة الدراسية بقيمة 
                                    ندما يرزق بالطفل األول )متبوعة بقيمة          ً   يورو شهرًيا ع     155               ً          كان الشخص متزوًجا، وبقيمة 

                                                                         يورو شهريا  لكل طفل إضايف(. وهبذا يكون الدخل الشهري ملرشحي الادكتوراه غاري       52
     يورو     11 1 . 1            يورو، مقابل      152 . 1                                   ً           املتزوجني احلاصلني على منحة دراسية مبلًغا ال يقل عن 

                 ب منهم العمل ملدة                                                            للمرشحني العاملني يف وظيفة باحث مبتدئ ومساعد تدريس، الذين يتطل
                                                                      من ساعات الدوام الرمسي األسبوعي. كما قد يكون عادم وجاود أي ضارائب أو       ٪  52

                                                                                اشتراكات للضمان االجتماعي ت دفع مقابل املنح الدراسية أحد عيوب هذه املنح على املادى  
                                                                                  الطويل، على الرغم من ارتفاع الدخل فيها. ال يوجد يف هذه املنح أي إعانات للبطالاة، أو  

http://mosworld.worldpress.com/2011/06/15/gehalt-wissenschaftliche-mitarbeiternachtv
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                                                                      ني صحي، وال يتم جتميع أي معاشات للتقاعد، وال احلصول على إجازة مدفوعة األجر،    تنم
                   (. وت غطي املؤسساة  Christmas                                                   وال عالوة يف هناية السنة )ما يسمى مببلغ إجازة عيد امليالد 

                              من اشتراكات الضمان االجتمااعي     ٪  52                                            اليت توظف مرشح الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه 
                                                             عد، ومستحقات البطالة، والتنمني الصحي( يف حال كان توظيفه من قبل                  )أي: معاشات التقا

    ّ      ال تؤّمن منط    ٪  52                ًّ                                                   اجلامعة. إال أن أيًّا من املنح الدراسية أو الوظائف ذات الدوام اجلزئي ملدة 
                              عما حيصل عليه معظم طلبة اجلامعة      ال                                                حياة الطبقة الوسطى، فمستويات الدخل هذه تزيد قلي

                                                                               حتت تصرفهم، ولكنها غري كافية لتنمني شقة فسيحة إىل حد ما، أو سيارة، أو القدرة علاى  
                الذهاب يف إجازة.

                     ً                                                     تبدو الصورة خمتلفة نوًعا ما عند النظر يف رواتب األساتذة اإلعداديني، ألهنم موظفاو  
                                         املدنية يف أملانيا إعانات البطالة ومعاشاات                                           خدمة مدنية )مؤقتون(، فال يدفع موظفي اخلدمة 

                                                                        التقاعد. كما أهنم حيصلون على صفقات أفضل للتنمني الصحي، بسبب حتمال احلكوماة   
ً       لتكلفتها إما جزئيا  أو بالكامل. كما خيتلف إمجايل الراتب الشهري هلؤالء األسااتذة أيًضاا                                                                               

                              وستفاليا، فقيمة الراتب فيهاا    - ن                                                    باختالف املدينة، ولننخذ على سبيل املثال مدينة مشال الراي
                     سنوات وعند احلصول على    3         ً      يورو شهرًيا بعد      162         ً               يورو شهرًيا، وتزيد بقيمة      816 . 3     تبلغ 

                                                             كما ال توجد مستويات تعكس األقدمية، فيكاد حيقق مستوى الدخل هاذا        باي.         تقييم إجيا
            ان تنميناه                                                                    معيشة الطبقة الوسطى، فهو يقترب من مستوى الدخل ملعلمي املدارس، مع إمك

                          لتكاليف املعيشة ألسرة صغرية.
                                                                          وفيما يتعلق بعقود التدريس للمبتدئني ومساعدي األحباث )مرشحي الدكتوراه وما بعد 
                                                                                  الدكتوراه( الذين يرتبط عملهم بنستاذ أو صاحب كرسي، في طلب منهم القيام باملهام الايت  

                     يقدمون اخلدمات والدعم                                                         يطلبها األستاذ، رغم وجود وصف وظيفي حيدد مهامهم عادة . فهم 
                                                                        ً     ّ  يف جمال التدريس والبحث، بصرف النظر عن متابعتهم ألنشطتهم. ويتوىل غالبيتهم أيًضا مهاّم 

    32                                                    ً                        تدريسية حتت نظام يلزمهم بإعطاء حماضرة أو حماضرتني أسبوعًيا )تعادل احملاضرة الواحدة 
                    س املبتدئني اساتجداء                      ً                    ً                   دقيقة من التدريس وجًها لوجه(. ومن املهم جًدا ألعضاء هيئة التدري

                                                                                مهاراهتم التدريسية، واملشاركة يف الندوات التعليمية مىت ما سنحت هلم الفرصة. ومن جهاة  
                                                                              أخرى: ميلك األساتذة املبتدئني احلرية األكادميية املطلقة يف جمال التدريس والبحث، فيقدمون 

                 ياادة يف العابء                ً                                               حماضرتني أسبوعًيا، ولكن االستطالعات والتقييمات األخرية انتقادت الز 
                                              حماضرات مطلوبة منهم يف النصف الثاين من مدة عقدهم    1   أو    3                      التدريسي من حماضرتني إىل 

                    ً                                                سنوات، واليت تؤثر سلًبا يف خمرجات حبوثهم. وغالبا  ما تكون وظائف ما بعاد     6         املربم ملدة 
     حياة                              ً                    من الوقت، أي: اليت تقدم راتًبا من شننه تنمني أسلوب   ٪   122                    الدكتوراه وظائف ملدة 

                                                                               معقول حلياة الطبقة املتوسطة، إضافة إىل حصوهلم على عالوات منتظمة على الراتب بناء على 
                                               ً                                  أقدميتهم يف الوظيفة. ولكن حياول محلة الدكتوراه يوًما بعد يوم زيادة مؤهالهتم باخنراطهم يف 

               ً                       من الوقت، نظًرا الخنفاض الوظاائف الايت     ٪  52                                    وظائف غري ثابتة أو ذات دوام جزئي ملدة 
   (. 1- 5                       حتمل مسمى )مساعد( )جدول 
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                                                                              ال جمال ملنافسة هذه الرواتب ملا يتقاضاه خرجيو التعليم العايل ذوو التنهيل املمتااز يف  
                                                                           القطاع اخلاص حىت اآلن. فالدخل خيتلف كليا  وفقا  للتخصص. وكان متوسط إمجايل الراتب 

             ياورو عاام       22 1 . 3                                                          الشهري خلرجيي الدراسات العليا يف السنة األوىل من عملهم يبلاغ 
                                    البالد يفوق ما جينيه نظراؤهم يف شارقي      باي                                  م، إضافة إىل أن ما جينيه األملان يف غر    1211

                 . فإذا اعتربنا أن  ٪  13                                                  . كما أن النساء يتقاضني أقل مما يتقاضاه الرجال بنحو  ٪  12           البالد بنحو 
          على شهادة                                                                 إمجايل الدخل الشهري خلرجيي الدراسات العليا الذين هم على مشارف حصوهلم 

                       من الوقت( وأن إمجايل دخل    ٪  52                          يورو بقليل )من يعملون ملدة      622 . 1                 الدكتوراه يتجاوز 
       ياورو      22 1 . 3                 من الوقت( يتجاوز    ٪   122                                           محلة الدكتوراه الذين يعملون بدوام كامل )ملدة 

                                                           سنوات، فيمكننا التوصل إىل أن الرواتاب االبتدائياة يف اجملاال       5   إىل    1              بقليل بعد مضي 
                                                                   تقل عن نصف رواتب العاملني يف القطاع اخلاص، وأن الرواتب يف هذا اجملاال ال           األكادميي

       سنوات.   5   إىل    1                                                       ميكنها جماراة الرواتب االبتدائية يف القطاع اخلاص حىت بعد مضي 
                                                                           ال ميكن للرواتب يف نظام التعليم العايل األملاين التنافس مع الرواتب يف القطاع اخلاص، 

                                                           ه ومفهوم إىل حد كبري. إال أن الوظائف من املنح الدراسية والعلوم                        فهذا أمر طبيعي ومعترف ب
                                                                               ال تزال مهنة أكثر من كوهنا جمرد وظيفة للحصول على املال. إذ جيب وجود الدوافع الذاتية 
                                                              ً                 باستمرار للقيام باألحباث والتدريس على أمت وجه. ولكن هناك أيضا عدًدا من االمتياازات  

                                                        بالعمل يف اجملال األكادميي، أوهلا أن العمل يف اجملاال األكاادميي                           والسمات اإلجيابية املرتبطة 
                                                                                  جيلب معه مكانة اجتماعية مرموقة، إضافة إىل وجود فرص وافرة لينظم هبا الفرد أوقات عمله، 
                                                                                    مع متتعه حبرية كبرية يف اختيار املواضيع اليت يقوم بتدريسها وإجراء حبوثه عليها. وأخريا: هناك 

                                                                 املزايا اإلضافية اليت تلحق العمل يف األوساط األكادميية، والعمل موظف اا                   عدد ال بنس به من
     ًّ                                                                            حكوميًّا أو موظف ا يف اخلدمة املدنية. فعلى سبيل املثال: ال يضطر موظفو اخلدمة املدنية لدفع 

                                 ، واليت تتوىل الدولاة مساؤوليتها      ال                                              أي مبالغ مقابل حصوهلم على معاشات التقاعد مستقب
                                                                  دفع التنمني ضد البطالة، ألن البطالة ال تشكل أي خطر عليهم حال وصوهلم               الكاملة، وال إىل

                                  ً       ً                                            للتثبيت. إضافة  إىل تقد  الدولة دعًما إضافًيا لتنمينهم الصحي، فبالرغم من أن العااملني يف  
                                                                                اخلدمة املدنية ال ميلكون كافة هذه االمتيازات، فهم ال يزالوا مدللني من حيث التنمني الصحي 

   ً           يوًما يف السنة،     35 و    13                                                 ون عليه. كما أهنم يتمتعون بإجازة مدفوعة تتراوح بني         الذي حيصل
                                                                               إضافة إىل اإلجازات املرضية، وإجازة األمومة وهلم جر. وعلى الرغم من املنافسة الشرساة  
                                                                          على الوظائف يف األوساط األكادميية، ال يوجد سوى شبه سوق هلاا، إن وجاد. فمعظام    

                                                          يتجزأ من فئات الرواتب الثابتة، وهي يف األسااس غاري قابلاة                           الوظائف األكادميية جزء ال 
                                                                             للتفاوض يف مجيع الوظائف إال منصب األستاذية. فمن املمكن لألساتذة زيادة رواتبهم مان  
                                                                           خالل أدائهم اجليد، ومن خالل التقدم بطلب للعمل يف مكان آخر، ومن مث التفاوض علاى  

                                لكن هناك حاالت نادرة يكاون مان                                            الراتب عند حصوهلم على عرض من جامعة أخرى. و
    شخص  »                                                                     املمكن فيها التفاوض على الراتب حبرية أكرب، وهي يف حال رغبة اجلامعة بتوظيف 

                                                                      إال أهنا تقف عند مستوى معني ال تتجاوزه، فالعمل يف اجملال األكادميي يعين أن تكون    «.    شهري
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                      السوق احلقيقية؛ لاذلك                                                               جزءا من مهنة عالية التنظيم من قبل الدولة، ال ختضع عادة  لشروط
   (.quasi-market                                                    أطلق على الوضع الناشئ عن زيادة املنافسة اسم شبه سوق )

 تبيئة المعايير والقيم األكاديمية
      ً        ً                             ( مراًرا وتكراًرا يف أعماله املهتماة بالوساط       1337  ،     1388  ،     1381             أثبت بورديو )
                                      األكادميية تبدأ مع بداية الدراسة، أو حىت                  ( للمعايري والقيم socialization                    األكادميي أن التبيئة )

                                                                                  قبل ذلك يف األسرة. حيث يتعلم الطلبة من أساتذهتم بطرق خمتلفة، مبا فيها طريقة اللباس على 
                                                                                سبيل املثال، وهي التجربة اليت ال ميكن توحيدها يف مجيع أحناء أملانيا، ولكنها ختتلف باختالف 

                                            ة القانون وإدارة األعمال أكثر حتفظ ا ورمسية من                                       التخصص. فعادة ما تكون طريقة لباس أساتذ
                                              طريقة لباس أساتذة العلوم االجتماعية واإلنسانية.

                                                                            كما يتعلم الطلبة أيضا يف وقت مبكر أن انتحال أعمال الغري هو أحد احملرمات. فبعاد  
      ملستوى                                                                             انتشار الفضائح العديدة يف السنوات األخرية املتعلقة بانتحال سياسيني أملانيني رفيعي ا

                                                 ً           ً                 ألجزاء من أطروحتهم للدكتوراه، أصبح فحص االنتحال أمًرا أكثر شيوًعا. وأوجدت األقسام 
                                                                 ً                   سياسات لكيفية التعامل معه، فعادة ما يتم تدريس الطلبة اجلامعيني أماوًرا عان الكتاباة    

   ع.                                                       قائمة املراجع الصحيحة، والطرق الالئقة لالقتباس وذكر املراج /                         األكادميية، والببليوغرافيات
                                                                                      ويكون التركيز على هذا األمر أكثر يف العلوم االجتماعية واإلنسانية منها يف العلوم الطبيعياة  
                                                                                 واهلندسية، حيث تعد الصيغ الرياضية أكثر أمهية. وعلى حنو متزايد، فإن اجلدل حول التوظيف 

     كاة                                                                             يف إطار إقامة هيكل ملستويات الربامج الدراسية والدرجات العلمية )باالرتكاز على حر
                                                                              إصالح بولونيا( قد أدى إىل سلسلة من جماالت التركيز اجلديدة للتعليم، هبدف نقل املهارات 
ّ                                                      والكفاءات العامة، اليت تعّد مهمة لكل من أسواق العمل داخل اجملال األكادميي وخارجاه.                           
                                                                            وميكن أن تشمل هذه اجلهود جمموعة واسعة من املوضوعات بدءا مبهارات العارض وتقنياة   

                                                          إىل معرفة أفضل باللغات األجنبية )وخصوصا  اللغة اإلجنليزياة(،       ال       ( ووصوIT   ت )        واملعلوما
                                              وإدارة الوقت والعمل اجلماعي، وغريها من املواضيع.

                                                                          كما ستكون أمام الطلبة فرص إضافية الكتساب املعرفة حول املعايري والقيم األكادميية 
                        ذه املعرفة من خالل املالحظة                                                    بعد خترجهم وعملهم على أطروحات الدكتوراه، فسيكتسبون ه

                                                                                  والتعلم عند التطبيق إذا كانوا موظفني ويعملون مع أحد األساتذة. وقد يكون النهج أكثار  
     ً                                                                        تنظيًما ومنهجية من خالل متطلبات املقررات، يف حال كانوا أعضاء يف برنامج من بارامج  

                                         الدكتوراه أو إحدى كليات الدراسات العليا.
                                                   مييني الشباب لتكوين العالقات االجتماعية والشخصية، أوهلا                         وهناك طريقتان أمام األكاد

ّ  تكون مع أستاذ أو صاحب كرسي، عند العمل معه مساعَد تدريٍس وباحث ا ناشئ ا. إذ سي ضّم                           ٍ       َ                                               
                                                                          عضو هيئة التدريس الشاب يف فريق البحث لصاحب الكرسي، إال أن حجم هاذه الفارق   

                                 يت تزيد يف جماالت اهلندساة والعلاوم                                               خيتلف وفقا للتخصص ونسبة متويل الطرف الثالث، ال
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                                                                              الطبيعية، وتقل يف جماالت العلوم اإلنسانية واالجتماعية. كما يؤدي األساتاذ أو صااحب   
                                                                               الكرسي العديد من األدوار يف هذه الكوكبة، فهو املدير املباشر يف عالقة العمل، واملشارف  

                     ي يضع االختبار الحق ا.                                                       على أطروحة الدكتوراه، واملعلم الرئيس، واألستاذ األساسي الذ
                                                                            وقد انتقدت هذه الديناميكية بسبب اعتمادها الكبري على املشرفني. فندى إنشاء برامج 
                                                                                وكليات الدكتوراه حاليا  إىل وجود عدة مشرفني على مرشحي الدكتوراه، وتقليل االعتمااد  

           رص األساتذة                                                                      املباشر عليهم. ولكن يف العالقة التقليدية، بني مرشحي الدكتوراه ومشرفيهم، حي
   ً                                                                         أيًضا على إدخال األكادمييني الشباب يف شبكاهتم العلمية، وهتيئة حصاوهلم علاى درجاة    
                                                                              األستاذية يف املستقبل. إال أن العالقات االجتماعية تتطور بشكل قوي بني مرشحي الدكتوراه 

      علاى                                                                               فيما بينهم يف كليات أو برامج الدكتوراه. ويف الوقت الذي يتزايد فيه الطابع الرمسي 
                                         اليت جيب على األكاادمييني الشاباب اكتسااهبا    -                                    املراحل املهنية وتعاريف املهارات اخلاصة 

                      فاإن مناوذج العالقاة      -                                                      ليصبحوا قادرين على التنافس مع غريهم يف جمال العمل األكادميي
                                                                                الشخصية الوثيقة باألساتذة الذين يتواصلون مع معارفهم وشبكاهتم بصورة غري رمسية لادعم  

                   أصبح أقل انتشارا .          مرشح معني
                                                                             والطريقة الثانية أمام األكادمييني الشباب الطموحني لتعزياز شابكاهتم االجتماعياة،    
                                                                               وعالقاهتم الشخصية، تكون يف إطار برامج ومدارس الدكتوراه. وقاد ذكرناا ساابق ا أن    
  يف                                                                              العالقات الشخصية يف هذه األطر تزداد ترابط ا بني أقراهنم من مرشحي الدكتوراه اآلخرين 

                                                                               ذات الربنامج أو الكلية. حيث يغلب الطابع الرمسي على اكتساب املهاارات خاالل فتارة    
                                                                             املقررات، كما حيصل مرشحو الدكتوراه عادة  على فرص للنشر والذهاب إىل مؤمترات وطنية 
                                                                           أو دولية، أو حىت قضاء بعض الوقت خارج البالد. فنصبحت العالقات مع املشرفني أكثار  

                                                              هتيئة املرشحني الشباب بشكل أكرب ليتمكنوا من خوض املنافسة املتوقعاة            ً      رمسية أيًضا، ومتت
                                                                      على الوظائف األكادميية، دون قدرهتم على االعتماد على مكاملة هاتفية غري رمسية.

                ً     ً                                                       فاملسنلة ليست ختيرًيا تاًما بني أمرين، إذ إن ارتفاع درجة الشفافية واحلد من مستويات 
                                                 ً      ل إليهما من خالل برامج وكليات الدكتوراه ال يزال ممكًنا، من                            االعتماد العالية املراد الوصو

                                            ً                 ً                    خالل الدعم غري الرمسي الذي ال يتم اإلعالن عنه بتاًتا، أو مناقشته علًنا، ولكنه يستطيع قلب 
                                                                           قوائم ترتيب املرشحني اليت تضعها جلان البحث. إضافة إىل عدم وجود جلنة توظيف رمسياة  

                                                    يس الشباب أو مرشحي الدكتوراه، فاختياارهم يعاود إىل                              خمتصة بشؤون أعضاء هيئة التدر
ّ                                     األساتذة الذين يقدمون هلم عقد العمل، مّمن ميكنهم كذلك سحب شخص من فريق البحث.                                     
                                                                             وهناك بعض األنظمة املتعلقة حبضور ممثل لالحتاد وممثلة )امرأة(؛ لضمان تساوي الفارص يف  

                              الختيار مرشح ما دون غريه. إال أن                                               عمليات التوظيف. كما جيب كتابة احملضر وتسليم حجة
  ّ                                                                          تعّلم هذه اللغة أمر سهل، ويوفر مساءلة سطحية وحسب. فكل هذا يعتمد مرة أخرى على 
                                                                        مسنلة وجود مرشح داخلي معروف أو حمتمل للوظيفة. أو يف حال كان اإلعالن عن وجود 

           فاملرشاحون          ً      ً                                                  شاغر أمًرا متاًحا للجميع. وليس هناك تفضيل حقيقي ملرشح معني دون غريه، 
                                                                          املتقدمون بطلب للتوظيف ال حيصلون على جواب شاف  يف معظم األحيان عناد حماولتاهم   
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                                                                         االستفسار عن وجود مرشح مفضل على غريه، ولكن يتم تشجيعهم بدال  من ذلاك علاى   
                                                                                التقدم بطلب للتوظيف، وذلك لزيادة جمموعة املرشحني احملتملني، حىت وإن كان القرار معروف ا 

                                                                  يتم تنفيذ مسنلة توظيف مرشحني من اخلارج سوى على من هم يف رتبة أساتاذ              مسبق ا، فال
                                                                            وما فوق. ومن املثري لالهتمام أن توظيف املرشحني الداخليني يف مناصب األكادمييني املبتدئني 

                                                           ، وإمنا ينظر إليه كجزء من اختيار املواهب، فقد جيذب طالب جامعي  «     ً       ً توالًدا داخلًيا »      ال يعد 
                                                                    سبب مشاركته النشطة والذكية، وهو ما جيعل األستاذ يعارض علياه وظيفاة                  انتباه أستاذ ب

                                                                                   مساعد، ويقوم بتهيئته إىل أن ي منح درجة الدكتوراه، ومن مث يصبح من الطبيعي أن يبادأ يف  
                                         تغيري اجلامعات مع كل درجة يف السلم الوظيفي.

           مبتدئ بشكل                                                              ي قي م عمل مرشحي الدكتوراه العاملني يف وظيفة مساعد تدريس وباحث 
                                                    ً                       غري رمسي فقط. فال توجد قواعد أو لوائح تتطلب تقييمهم رمسًيا بشكل دوري. فاألساتاذ  
                                                                              املشرف يبدي عادة رأيه يف أداء هؤالء األكادمييني الشباب، ألهنم يعملون معه، وهو من يقوم 

      جملموعة                                                                             بتعيينهم، فاجلزء األهم من أي تقييم هو تقد  أطروحة الدكتوراه ومناقشتها. إال أن ا
                                                                               الوحيدة من األكادمييني الذين خيضعون لتقييم رمسي هم األساتذة اإلعداديون، الاذين ياتم   

   3                                                             سنوات، وهي قاعدة عامة لتحديد مدى استحقاقهم لتجديد عقودهم ملدة    3            تقييمهم بعد 
            سنوات أخرى.

 الوضع الراهن لألكاديميين المبتدئين
                                            من محلة الدكتوراه كما أشرنا سابق ا. ولكن على     ِّ                       ً       ت خرِّج اجلامعات األملانية أعداًدا كبرية 

                                    ً       ًّ                                   الرغم من كون احلصول على الدكتوراه أمًرا طبيعيًّا يف بعض التخصصات، مثال الكيميااء   
                                                                            والطب، ومن مث االنتقال إىل جمال العمل غري األكادميي. وعلى الرغم من أن جمال العمل غري 

                                      ا ؛ فإن الكثري مان خرجياي الادكتوراه                                              األكادميي مفتوح يف أملانيا حلملة الدكتوراه خصوص
                                                                           الشباب يطمحون ملمارسة العمل األكادميي، وخصوصاا  يف جمااالت العلاوم اإلنساانية     
                                                                          واالجتماعية، أي يف التخصصات اليت ال متلك خيارات مهنية واضحة املعاامل يف قطاعاات   

                   العمل غري األكادميية.
                             اذية اإلعدادية، والتقلص الكبري                                               وقد أسهمت األعداد القليلة من مناصب )وظائف( األست

                                    اليت تعد الوظائف التقليدية االبتدائية -   (،  1- 5                                     يف وظائف املساعدين واحملاضرين )انظر جدول 
                                                           يف ازدياد حدة مرحلة ما بعد الدكتوراه. وتتفاقم حدة هذا الوضع   -                     ملمارسة املهنة األكادميية

                             ن اخلارج يسهمون يف جعل الوضاع                           ً                       عند اإلعالن عن الشواغر دولًيا، فاملنافسون القادمون م
                           ً                                                     أكثر صعوبة. فقد ازدادت مؤخًرا أعداد األكادمييني الشباب ذوي التنهل العايل، القادمني من 
                                                                             خارج البالد، والذين يتقدمون بطلب للحصول على وظائف يف النظاام اجلاامعي األملااين    

                 سياسة حتظى بتنييد                                                              ومعاهد األحباث غري اجلامعية. هناك سببان رئيسان لذلك، أوهلما وجود
        ً                                                                               كبري حالًيا لزيادة تدويل نظام التعليم العايل واألحباث يف أملانيا، من أجل إظهار جاذبيته وقدرته 
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              ً                                                                    التنافسية دولًيا، وثانيهما هو انتشار خرب وجود فرص ال تزال جيدة لتمويل األحباث، بال إن  
                          األخرى. إضافة إىل أن مبادرة                                      ً                  هذه الفرص قد ازدادت، مما مل يعد متوفًرا يف الدول األوروبية

                                   ّ     ( مع متويلها اإلضايف الضخم جملموعات التمّياز  Kehm and Pasternack 2008    ّ            التمّيز األملانية )
                                                                              البحثي قد شجعت اجلامعات األملانية لإلعالن عن الشواغر األكادميية دوليا ، وبذل اجلهاود  

                                           اإلضافية الستقطاب أفضل املواهب من خارج البالد.
                                                                ة الذين أمتوا أطروحات الدكتوراه بنجاح ومنحوا الشهادة من اخلارج، يف          فكانت نسب

    ً                                           مرشًحا( من نسبة مجيع مرشحي الدكتوراه يف أملانياا.      32 6 .  15 )   ٪  15           م، قد بلغت     1212
                       ، أكثر من نصافهم مان    ٪  12                                        ً              وتبلغ نسبة األكادمييني الدوليني العاملني حالًيا يف أملانيا حنو 

                                                      الذين حيملون جنسيات أجنبية ويعملون يف التعلايم العاايل                                أوروبا، كما أن نسبة األساتذة
                                                                    . وحياول الكثري من الشباب الدوليني من محلة الدكتوراه البقاء يف أملانياا،   ٪   5.7           األملاين تبلغ 

                                                                             وخصوصا  يف حال قدومهم من البلدان النامية، إال أن فرصهم يف ممارسة العمل األكادميي يف 
                                            جماالت )أو ختصصات( تعاين اجلامعات من مشاكالت يف                          أملانيا تكرب يف حال ختصصهم يف

                                                               ً              إجياد موظفني موهوبني لتوظيفهم فيها، وخصوصا  أن هذه املواهب جاذبة جًدا للقطاع اخلاص 
                                                                         كذلك )مثل اجملاالت اهلندسية وعلوم احلاسب(. يف حني حيتاج محلة الدكتوراه غري األملاان  

                                    ألملانيني يف التخصصات األخرى، وسيكون حتدث                        ًّ             للتنافس مع عدد كبري نسبيًّا من املرشحني ا
                  ً                ً              اللغة األملانية أمًرا ال غىن عنه تقريًبا يف هذه احلاالت.

                                                                          وعلى الرغم من ذلك، فقد أصبحت اإلدارة املهنية صعبة جدا  لألكادمييني املبتادئني يف  
   اط                                             الذين يريدون االستمرار يف العمال ضامن األوسا   -                                 أملانيا. فالعديد من محلة الدكتوراه 

            يبقون ملدة يف   -                                                             األكادميية مع عدم متكنهم من احلصول على منصب مساعد أو أستاذ إعدادي
                                                                               العمل باحثني متعاقدين يف املشاريع البحثية اليت متول من قبل طرف ثالث، مع حماولتاهم يف  
                                                                                الوقت ذاته تعزيز ملفاهتم الشخصية من خالل النشر، والذهاب إىل املؤمترات، وبناء شبكاهتم. 

                                                                          كن من املهم حتديدهم للوقت املناسب إلهناء كل ذلك، وهذه النقطة تفوت على الكثريين،   ول
                                                                              ألهنا ليست ثابتة حق ا، ولن تبقى هناك أي فرصة للحصول على أول مكاملة للتوظيف بعاد  

  .  51       ختطي سن 
                 م، دراسة رئيساة      1223      ( عام Enders and Kottmann                        قدم كل من آندرز وكومتان )

                                                                   الدكتوراه، وتقارن بني من نالوا الدرجة يف إطار كلية للدراسات العلياا                  تبحث يف مهن محلة
           ( من محلاة  n = 817                 واجملموعة الضابطة )   (n = 480) (DFG                           متوهلا اجلمعية األملانية لألحباث )

                 حملاة عاماة عان       3- 5                                                        الدكتوراه الذين حصلوا على الدرجة بطريقة أخرى. يقدم جدول 
         اجملموعات.                            املسارات الوظيفية لكل من هذه 

ْ                                              ويبني اجلدول أن حوايل خ م َسْي محلة الدكتوراه حيصلون يف هناية األمر على وظاائف    َ                         
                                  منهم على وظائف يف البحث والتطاوير     ٪  17   إىل    ٪  15                                يف قطاع التعليم العايل، بينما حيصل 

( R & D كما يشري الباحثان أيضا  إىل أن هناك اختالفات كبرية باختالف التخصصات، إذ .)                                                                      
       يعملون                                      ( يف ختصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ٪  57                         ثر من نصف محلة الدكتوراه )  أك    أن
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                                                                          وظائف يف جمال التدريس والبحث يف مؤسسة للتعليم العايل، وهذه التخصصات تنال أعلى   يف 
                                                                             نسبة من نسب األكادمييني الشباب العاملني بعقود متقطعة وحمددة املدة. بينما وجد أصحاب 

                                                           نسبة للحصول على فرص عمل يف وظائف ثابتاة ومساتمرة يف إحادى                     الدراسة أن أعلى
               وأن ما يقرب من    ،                                                          مؤسسات التعليم العايل، أو معاهد لألحباث تكمن يف ختصص علوم احلياة

                                                                              نصف احلاصلني على درجة الدكتوراه يف العلوم الطبيعية يعملون يف القطاع اخلاص بعاد أن  
                                             جمال اهلندسة يتوجهون يف معظم األحيان إىل القطااع                                      ينالوا الشهادة، وأن محلة الدكتوراه يف 

                                    اخلاص، وخصوصا  يف جمال البحث والتطوير.
                                                                          وتشري هذه النتائج إىل أن وجود خيارات مهنية تتسم بالوضوح واحلدود املعروفة خارج 

                  تقدم بدائل ماثرية    -                                          سواء أكانت يف القطاع اخلاص أم يف القطاع العام  -               األوساط األكادميية
  .        عن وظيفة                                    محلة الدكتوراه من ذوي التنهيل العايل       عند حبث    م،       لالهتما
 (2222                                                   الدكتوراه في ألمانيا بالنسبة المئوية وفق ا للتخصص ) لحملة الوظيفية المسارات :3-5جدول 

 القطاع
 ملؤسسة السابقون اخلرجيون

 محلة الدكتورا  اآلخرون (DFG)األحباث األملانية 

 12 11 اخلاص، دائم القطاع

 5 5 دائم غري اخلاص، القطاع

 36 12 دائم والتدريس، البحث

 12 3 دائم غري والتدريس، البحث

 13 3 العامة اخلدمات قطاع

 17 15 والتطوير البحث
 Enders, Kottmann (2009, 121)املصدر: 
 

                                                                           تقدم هذه اخليارات املهنية رواتب أفضل يف كثري من األحيان. وغالباا  ماا تواجاه    
                                                                  صعوبات يف توظيف املرشحني املناسبني ملناصب األستاذية. فيتوقع جمال العمل غري         اجلامعات 

           ً                                                              األكادميي أيًضا وجود شهادة الدكتوراه لدى مرشحيه احملتملني لشغل وظائف ذات مستوى 
ٍ                                                                           عاٍل يف بعض التخصصات، مثل: الطب أو الكيمياء. وعلى الرغم من حدة املنافسة على شغل    

                                                        ختصصات العلوم اإلنسانية، ويف بعض ختصصات العلوم االجتماعياة،                     الوظائف األكادميية يف 
                                          ً                                   فإن هذا ال يعين أن محلة الدكتوراه لن جيدوا فرًصا للعمل. فقد يستغرق البحث عن وظائف 

                                                                يف بعض التخصصات، وقد يكون التوظيف االبتدائي غري مكافئ ملؤهالت الفرد،      ال    ً     وقًتا طوي
                                             كتوراه يعثرون يف هناية املطاف على عمل مناسب هلم.                               ولكن األغلبية الساحقة من محلة الد

                                                                        ولكن ما وضع جيل الشباب من أعضاء هيئة التدريس؟ فالبقاء يف األوساط األكادميية 
                                              ً                                     يتطلب يف معظم احلاالت دوافع ذاتية  قوية، واستعداًدا لقبول التوظيف غري املستقر، وانعادام  

                  ، وهذا هاو احلاد     11   أو     12        بلو  سن                                         األمان الوظيفي ملا ال يقل عن بضع سنوات، حىت 
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                                              ً                                  متوسط. وتبدأ التهيئة ملمارسة العمل األكادميي حالًيا خالل مرحلة الادكتوراه، فتتضامن   
                                             ً       ً                                املقررات العملية يف برامج وكليات الدكتوراه غالًبا أحكاًما مثل املشاركة يف املؤمترات الوطنية 

                                  كادميية، ومقترحات املشاريع وإدارهتا،                                                  والدولية، وإدارة الوقت، واخلربة يف النشر والكتابة األ
                                                                                 والندوات التعليمية لصقل مهارات التدريس. وعندما يبدأ األكادمييون الشباب بالبحث بشكل 
                                                                             جدي عن وظائف يف األوساط األكادميية يف مرحلة ما بعد الدكتوراه فإهنم يستمرون يف زيادة 

                              خالل إبقاء األحباث خارج الابالد،                                                  تلك املؤهالت اليت جتعلهم أكثر قدرة على املنافسة، من
                                                                               والنشر والتحرير، وبناء املهارات واخلربة يف جمال التدريس، وتقد  العاروض يف املاؤمترات   
                                                                             الدولية، والنجاح يف احلصول على التمويل من طرف ثالث لبحوثهم، واإلشراف على طلباة  

                       ة، سواء أكان ذلك أثناء                                                          املاجستري. كما سيسعون إىل توسيع شبكاهتم بطريقة أكثر استراتيجي
                                                                                  املؤمترات أم يف مشاريع األحباث الدولية، أو املشاريع البحثية املمولاة مان قبال االحتااد     

                                                                   اليت تتطلب التعاون مع شركاء من اخلارج. ومن املهم أيضا يف هذه املرحلة أن       باي،     األورو
ّ              يقّدم العاروض يف                                                                   جيعل املرء نفسه معروف ا يف اجلمعيات العلمية، بنن يصبح عضوا فيها، أو   

                                                      املؤمترات السنوية، أو يندمج يف إحدى جمموعات العمل الكثرية.
ّ    ً                وعلى الرغم من أن كل هذه الفرص متاحة لألكادمييني الشباب، فإّن أًيا من الرواتب أو                                                         
                                                                              ً    العقود أو فرص التطوير الوظيفي املنهجية أو دعمه ال يعد بالضرورة جاذبا، أو حىت ماوفًرا  

                                                                 مان الوظيفي. وهناك عدد من العناصر غري الواضحة، اليت يغلاب عليهاا                  لقدر كاف  من األ
                                                                             الطابع غري الرمسي يف معظم عمليات التوظيف اليت حتول دون تقدم وظيفي واضاح املعاامل.   
                                                                           فحىت لو كان املرشح املتحمل قد استوىف مجيع الشروط واملتطلبات، وكانت مؤهالته مناسبة 

                                               يوجد هناك أي ضمان حلصوله على الوظيفة. فاملسانلة                               للحصول على درجة األستاذية، فال 
                                                                              الرئيسة هنا هي تصرفه االستراتيجي جتاه املوضوع، وحماولته مرة تلو األخرى، حىت حيالفاه  

                               فسيعود إليه قرار: مىت ويف أي عمر   «          حمالفة احلظ »                                  احلظ يف هناية األمر، فإذا مل حتدث مسنلة 
                              فإذا أخذ هذا القارار يف وقات               عن املوضوع؟                                     سيقرر األكادميي الشاب االستسالم والتخلي

   «.                         النظام أنتج بطة ميتة أخرى »                                     متنخر جدا  فسينطبق عليه املثل القائل: 

 التحديات الرئيسة واالتجاهات المستقبلية
                                ( تبحث يف املهن األكادميية يف أملانيا Burkhardt 2008                           مت نشر أول نظرة وحتليل شامل )

                  م )نعين هنا: مرشحي     1228                               ونظام دعم األكادمييني املبتدئني عام                           واملنح الدراسية املرتبطة هبا 
                                                                              الدكتوراه وما بعد الدكتوراه(. وكانت إحدى أهم التوصيات يف ذلك الوقت هي إجياد نوع 
                                                                           من نظام التسجيل ملرشحي الدكتوراه، وحتسني األحباث التجريبية يف هذا اجملال. حيث نشرت 

                                         شكل أساسي على فريق الباحثني نفسه، وتبحث يف          م تنطوي ب    1213                    دراسة تابعة هلذه عام 
 Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher                                   مرحلة ما بعد الدكتوراه عان كثاب )  

Nachwuchs 2013   فنصبحت مرحلة ما بعد الدكتوراه مسنلة مثرية للقلق عناد واضاعي ،)                                                                
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                ممارساة العمال                                                                   السياسات، ألن هناك مطالب لتوفري مسارات أكثر تنظيما  ومنهجياة  يف 
   (. Kreckel 2013                                                            األكادميي؛ من أجل خلق وظائف دائمة ملناصب ما دون درجة األستاذية )

                                                                            وقام كريكل مبقارنة جملموعة فئات املوظفني األكادمييني )العاملني بدوام كامل( يف اجلامعات 
                              ، وقدم النظرة العامة التالية:    1212                      األملانية واألمريكية عام 

                                                            يئة التدريس في الجامعات األلمانية واألمريكية وفقا  لمرتبتهم، أعضاء ه :4-5جدول 
 (2212بالنسبة المئوية )

 الواليا  املتحدة األمريكية أملانيا املوظفني فئة
 الواليات"، W3"3 د: أملانيا) كرسي صاحبمستقل/ أستاذ
 31 11 (أستاذ: األمريكية املتحدة

: األمريكية املتحدة الواليات ،"W2" 3د: أملانيا) أستاذ مستقل
  16 6 (مشارك أستاذ

 الواليات إعدادي؛ أستاذ: أملانياهيئة تدريس مبتدئون ) أعضاء
 11 1 (مساعد أستاذ: األمريكية املتحدة

 1 18 (املثبتون) مستقلني غري تدريسهيئة  أعضاء

 الواليات حمددة؛ مدة: أملانيا) مستقلني غري تدريسهيئة  أعضاء
 1 61 (بالتثبيت      منته  غري مسار: األمريكية املتحدة

 Kreckel (2013, 11)املصدر: 
 

                                                         بوضوح إىل أن مسؤولية التدريس والبحث يف اجلامعات األملانية تقع    1- 5         يشري جدول 
                                              ً            بشكل كبري على عاتق أعضاء هيئة التدريس األصغر جًدا غري املثبتني.

          لايس إال،    «                  أن حيالفك احلظ أو ال    إما  »  ا                                     ويتسم الوضع احلايل بكونه مسنلة متعلقة ب
                                                                             ولكن احلظ ال حيالف العديد من محلة الدكتوراه ذوي التطلعاات لسالك مساار العمال     
                                                                       األكادميي. على الرغم من اختالف هذا األمر بشكل كبري مان ختصاص آلخار. ولكان     

     ا من                                      وتغري الوضع القانوين يف بعض املؤسسات )حتوهل  -                               االستقالل الذايت املتزايد يف اجلامعات
          ً                            قد أدى أيًضا إىل املزيد من االساتقاللية يف    -                                     شركات حيكمها القانون العام إىل مؤسسات( 

                                                                من أن يكون األساتذة موظفني يف اخلدمة املدنية للدولة أصابحوا ماوظفني        ال             التوظيف. فبد
    فية                                                                               اجلامعة، ميكنهم التفاوض حبرية بشنن رواتبهم، ولكنهم فقدوا يف املقابل بعض املزايا اإلضا ب

                                                                      النمطية املرتبطة عادة بوظائف األستاذية للموظفني املدنيني املثبتني مدى احلياة.
                املهن األكادميياة    - (Kreckel   م )    1228          ن شرت عام -                          كما حللت دراسة رئيسة أخرى 

                                                                                 اليت تقع بني مدة منح درجة الدكتوراه واحلصول على درجة األستاذية يف أملانياا، ومقارناة   
                              دول أوروبية أخارى والوالياات      6                        يني األملان بتلك املوجودة يف                    مسارات كل من األكادمي

                                                                                املتحدة األمريكية. فاقترح القائمون على الدراسة إدخال حركة إصالح للوظائف األكادميية يف 
                                                         مسارات متوازية للعمل األكادميي يف املستقبل، فيكون املسار األول    3                     أملانيا، من خالل إنشاء 
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                                                           أو برنامج التنهيل للحصول على مهنة )من خالل مسار للتثبيات(،                        عرب األستاذية اإلعدادية
                                                                               جيمع بني التدريس والبحث يف أجزاء متساوية، واملسار الثاين للمجموعة نفسها، وباآللياات  
                                                                              نفسها، ولكنه يؤدي إىل احلصول على مهنة التدريس، مع إتاحة القليل من الوقت إلجاراء  

                       ً                         سها، وباآلليات نفسها أيًضا، ولكنه يركز على مهناة                                  األحباث، واملسار الثالث للمجموعة نف
         ّ                                           ً                         البحث املكّثف، مع نصف العبء التدريسي املتعارف عليه حالًيا. وينبغي أن حيصل أعضااء  
                                                                              هيئة التدريس الشباب من محلة الدكتوراه على الفرصة ليصبحوا مدرسني مستقلني وأعضاء يف 

   (.Kreckel 2008, 370                       الطاقم األكادميي الناشئ )
   ً                                                                    أخرًيا فإن التحديات األساسية اليت تواجه مستقبل املوظفني األكادمييني الناشائني يف   و

                  أملانيا هي كالتايل:
                                                                 إنشاء وظائف ثابتة يف التدريس والبحث العلمي ملن هم دون مرتبة أستاذ.  •
                                                                   إجياد مسارات مهنية منتظمة حلملة شهادة الدكتوراه يف اجملال األكادميي، تشمل   •

                                                        ء واإلشارة يف أقرب وقت ممكن إىل االحتماالت احلقيقياة ملمارساة             تقييم األدا
                       العمل األكادميي إن وجدت.

                                                                  إلغاء موضوع إجراء مكاملة مع أستاذ للتوصية على شخص من اجلامعة نفسها.  •
                                                                          فإن التنظيم األخري خصوصا  هو ما جيرب أعضاء هيئة التدريس الشاباب علاى تغايري    

                                                       نتقال إىل مدينة أخرى، أو السفر خارج البالد. ففي مرحلة من             ً        ً      وظائفهم مراًرا وتكراًرا، واال
  -          يف الغالاب -                                                               مراحل احلياة حني يبدأ األكادمييون الشباب بتكوين أسرهم، ويصبح لديهم 

                                                                              أطفال صغار تكون هذه مشكلة خاصة للمهن األكادميية النسوية. مث إن اإلجراء االعتياادي  
                                        ستاذية اإلعدادية يضمن أن يكون املراجعاون                                       لتوظيف شخص ما على درجة األستاذية أو األ

            ً                                                                اخلارجيون جزًءا من التقييم، وأعضاء يف جلان البحث عن موظفني، وهو ما ينبغي أن يكون 
                                                 خربة مستقلة كافية متنع االستيالد الداخلي أو احملسوبية.

   من                                                                             أظهر لنا هذا الباب أن نظام التعليم العايل األملاين ال بد أن يتعامل مع مستوى عال
                                              فالواقع يقول إن الصيت الضمين لألسااتذة الاذين                                       دوران العمل بني أعضاء هيئة التدريس.

                                               سنة أو أكثر يغلب عليه أهنم غري نشطني يف جمال األحباث.     12                          يعملون يف اجلامعة نفسها ملدة 
                              بنن يوضع امسه على قائمة املرشحني -                                             كما أن عدد املرات اليت ينجح فيها الشخص األكادميي 

                                                                            تملني ملنصب األستاذية يف جامعة أخرى، أو حىت املرات اليت يتلقى فيها مكاملة لقبول عرض   احمل
                                       يتم ذكرها يف السرية الذاتية، وتكون مبثابة   -                                         وظيفي )بغض النظر عن قبوله املنصب أو رفضه( 

  ال                                                                               دليل على جاذبية مرشح معني. وهذا التذبذب هو منط احلياة السائد يف اجلامعات األملانية، و
                                                                                     ينظر إليه بننه يؤثر يف نوعية التعليم أو تطوير األحباث. فقبول املرء ملنصب األستاذية يف أماكن 
َ                              أخرى يعين عادة أنه سينخذ متويله اخلاص باألحباث، وأفضَل مرشحيه للادكتوراه معاه إىل                                                   
ّ                        ً           ً        مكان العمل اجلديد، مما يستدعي أن توّظف اجلامعة اليت تركها مرشًحا آخر مناسًبا. ولكا    ن                                  

                                                                                اجملموعات البحثية املهمة اليت هي جزء من ملف املؤسسة الكبرية واليت ال تنهار بفقدان أستاذ 
                                                                                واحد من أساتذهتا. كما ميكن أن تستمر التزامات التدريس، فمن املتوقع أن يكون كل أستاذ 
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      ً                                                                        قادًرا على تدريس النطاق الكامل ملواد ختصصه، وحيد د اجملال املطلوب للخربات والتادريس 
                                                 ً                               بوضوح يف إعالن التوظيف. إال أن هذه التقلبات تؤثر سلًبا على احلياة االجتماعية واخلاصاة  
                                                                           لألكادمييني وعلى تنظيم القسم. وألن التوظيف على منصب األستاذية يستغرق مدة تصل إىل 
                                                                           سنتني يف كثري من األحيان، ولعدم شغل مجيع مقاعد األستاذية الفارغاة بشاكل مؤقات    

                                                             فإن ذلك يستدعي تكليف القسم ألعضاء هيئة تدريس مؤقتني، لتويل مهام              بنشخاص بدالء؛ 
                                                                                التدريس اخلاصة باألساتذة الذين تركوا اجلامعة أو تقاعدوا، إىل أن يتم شغل املنصب مارة  
                                   ّ                                           أخرى، وعادة ما يشغل هذه اجملموعة املكّونة من وظائف تدريسية فقط أعضاء هيئة التدريس 

     اصة.                        املسؤولني عن القيام مبهام خ

 مالحظة
                                                        معموال  به يف كافة أحناء أملانيا، ويطبق على املوظفني األكادمييني    "C "               كان سلم الرواتب  . 1

               ملناصب ما بعاد     "C1 "                                                    يف مؤسسات التعليم العايل، ويتنلف من أربعة مستويات )من 
                            ملنصب أستاذ أو صاحب كرسي( مع    "C4 "                                    الدكتوراه، هبدف احلصول على التنهيل إىل 

                                                                    وجود عدة زيادات يف كل مستوى وفقا لألقدمية. وبعد حركة اإلصالح االحتادية، مت 
   "W "                                   م وهو الذي أطلق عليه سلم الرواتاب        1225                            تطبيق سلم الرواتب اجلديد عام 
             ملنصب أساتاذ     "W3 "                     لألستاذية اإلعدادية إىل    "W1 "                           ويتنلف من ثالثة مستويات )من 

          ، ولكن مع C                                                    مع اخنفاض ملحوظ يف الراتب األساسي، مقارنة بسلم الرواتب       كرسي( 
                                                                          وجود احتمال منح امتيازات على الراتب مرتبطة باألداء. كماا ختتلاف مساتويات    
                                                                          الرواتب األساسية يف كل فئة باختالف املدينة. وليس من املعروف للكاتب ماا ميثلاه   

        األملانية   Wissenschaft        ثل كلمة                      يف سلم الرواتب اجلديد مي  W          ولكن احلرف   C     احلرف 
                          )أي العلم والبحث العلمي(.

 المراجع
Bourdieu, Pierre. 1982. Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen 

Urteilskraft. Frankfurt/M.: Suhrkamp. 

Bourdieu, Pierre. 1988. Homo academicus. Frankfurt/M.: Suhrkamp. 

Bourdieu, Pierre. 1997. “Zur Genese der Begriffe Habitus und Feld.” In Der Tote 

packt den Lebenden Schriften zu Politik & Kultur 2, edited by P. Bourdieu. 

Hamburg: VSA Verlag, 59-78. 

Burkhardt, Anke, ed. 2008. Wagnis Wissenschaft. Akademische Karrierewege und 

das Fördersystem in Deutschland. Leipzig: Akademische Verlagsanstalt. 

Enders, Jürgen, and Andrea Kottmann. 2009. Neue Ausbildungsformen— andere 



 145 /دخول المجال األكاديمي

Werdegänge? Ausbildungs- und Berufsverläufe von Absolventinnen und 

Absolventen der Graduiertenkollegs der DFG. Edited by Deutsche 

Forschungsgemeinschaft. Weinheim: Wiley-VCH. 

Hartmer, Michael, and Sandra Möhlmann. 2012. “Peinliche Verrechnung. Zur 

Kürzung von Leistungsbezügen durch die Reform der W-Besoldung.” 

Forschung & Lehre 19(12): 980-983. 

Janson, Kerstin, Harald Schomburg, and Ulrich Teichler. 2007. Wege zur Professur. 

Qualifizierung und Beschäftigung an Hochschulen in Deutschland und den 

USA. Münster: Waxmann. 

Kehm, Barbara M., and Peer Pasternack. 2008. “The German ‘Excellence Initiative’ 

and Its Role in Restructuring the National Higher Education Landscape.” In 

Structuring Mass Higher Education. The Role of Elite Institutions, edited by 

D. Palfreyman and T. Tapper. New York, London: Routledge, 113-127. 

Konsortium Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs. 2013. Bundesbericht 

Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013. Statistische Daten und 

Forschungsbefunde zu Promovierenden und Promovierten in Deutschland. 

Bielefeld: Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG. 

Kreckel, Reinhard, ed. 2008. Zwischen Promotion und Professur. Das 

wissenschaftliche Personal in Deutschland im Vergleich mit Frankreich, 

Großbritannien, USA, Schweden, den Niederlanden, Österreich und der 

Schweiz. Leipzig: Akademische Verlagsanstalt. 

Kreckel, Reinhard. 2013. “‘It Would Be a Good Idea.’ Der US-amerikanische 

Tenure Track als Importmodell.” Forschung & Lehre 20(1): 10-12. 

Musselin, Christine. 2010. The Market for Academics. New York, London: 

Routledge. 

Statistisches Bundesamt. 2010. Prüfungen an Hochschulen. Fachserie 11, Reihe 4.2. 

https://www.destatis.de. 

Statistisches Bundesamt. 2011. Personal an Hochschulen. Fachserie 11, Reihe 4.4. 

https://www.destatis.de. 

Wolters, Miriam, and Sven Schmiedel. 2012. Promovierende in Deutschland 2010. 

Edited by Statistisches Bundesamt Wiesbaden.  

 https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKult

ur/HochschulenPromovierende5213104109004pdf?_blob=publicationFile. 
  



 



 147 /الدخول للمجال األكاديمي المتوسع

 السادس الباب

 المتوسع األكاديميالدخول للمجال 
 الهند في التدريس هيئة ألعضاء الجديد الجيل

 جايارام. ن
(N. Jayaram) 

 المقدمة
ّ   ( املبّجل guru                                                                  اتضح بتحليل املهنة األكادميية يف اهلند يف مطلع هذا القرن أن منصب املعلم )      

                                          املنصب من مكانته العظيمة األزمة اليت مير هباا                     (. ويعكس اهنيار هذا Jayaram 2003       يف خطر )
 ْ                                             إْذ وصلت األزمة أوجها مع ظهور اقتصااد املعرفاة       (.Jayaram 2009                       التعليم العايل يف البالد )

                                                                                    )الناجم عن العوملة( الذي يطالب بالتنافس على املواهب، إضافة إىل ابتعاد أفضل املواهب عان  
        ً                                         ندية أخرًيا أن البالد ختسر على صعيد العائد الدميوغرايف                                    املهنة األكادميية. وقد أدركت احلكومة اهل
                        (. وقد مت تنفيذ العدياد  Altbach and Jayaram 2010                                   بسبب اهليكل الع مري االنتقايل للسكان )

        ينااير     1                                                                       من املبادرات على عجل؛ تعديل رواتب األساتذة بزيادهتا بشكل حاد بنثر رجعي من 
             م(، وإنشااء      University Grants Commission [UGC] ،  1212                    م )جلنة املنح اجلامعية     1226

                   ، والسماح للنظاام   National Knowledge Commission (NKC 2007)                       اللجنة الوطنية للمعارف 
   . (Altbach and Jayaram 2009                                                       اجلامعي يف التوسع، بالرغم من عدم استعداده الكامل لاذلك ) 

                                      دميية عموما ، وللجيل اجلديد من املعلمني يف                               ّ                فما الذي تعنيه اآلن كل هذا التغّيرات للمهنة األكا
                  هذه املهنة خصوصا ؟

                                                ًّ                           ال توجد إجابة سهلة هلذا السؤال الذي يبدو بسيط ا جدًّا. فقد الحظ باوان أغااروال  
  ًّ                                                                      كالًّ من حجم اهلند الكبري، وتارخيها العريق، وثقافتها املتنوعة، والطبيعة املعقدة  »     ( أن     1223 )

   «                                                ً       السياسية، جيعل التعليم العايل اهلندي مؤسساة معقادة جاًدا                            لنظامها السياسي وعمليتها 
( Agarwal 2009, xxx ،فلم يسبق أن كانت هناك سياسة متسقة طويلة األجل للتعليم العايل .)                                                               

   سع      المتااااااااااو      يماااااااااااااي     األكاااااااد       للمجال   ل       الااااااادخو 
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                                                                            تغطي كافة أحناء البالد، حيث تضع حكومة البالد واحلكومة االحتادية السياسات على حاد  
                                    ن ردود الفعل حسب ظروف احلاالت العرضية                                     سواء، ويتكون صنع السياسة إىل حد كبري م

( Tilak 2004.)   
                                                                           يستعرض هذا الباب، يف ظل السياق السابق للنظام املتوسع للجامعة وتردد السياساة  
                                                                               حوله، املهنة األكادميية يف اهلند يف وقتنا احلايل مع إشارة خاصة إىل جيل املعلماني اجلدياد   

                                            ز عليه مستقبل اجملال األكادميي والتعليم العايل يف                                      املنخرط يف هذا اجملال. وهو اجليل الذي يرتك
                                                                                        البالد. فيبدأ هذا الباب بتحليل منو التعليم العايل اهلندي والتنوع فيه، إذ يتجلاى التناوع يف   
                                                                                  وظائف التدريس املتعددة، اليت سنتناوهلا بالتفصيل فيما بعد. يليه توضيح النسيابية املؤهالت 

                                            م. ومن مث مناقشة لسياساة وممارساة التميياز        1226                              للوصول إىل منصب أستاذ بعد عام
                                   ي( للتعيينات يف وظائف التدريس. وشرح  ا                                      االحترازي )وهو شكل من أشكال العمل اإلجياب

                                                                               إجراءات التوظيف، وشروط التعيني، وآفاق التقدم الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس الشباب. 
                ً                 لقسم منفصل. وأخرًيا ي ختتم البااب                                                   كما يشكل الراتب واملزايا غري املرتبطة به حمور احلديث

                                                              ببعض األفكار للسيناريو الناشئ يف التعليم العايل واملهنة األكادميية.

                                        النمو والتنو ع في التعليم العالي الهندي
                                                                             توسع التعليم العايل يف اهلند بسرعة كبرية خالل العقود الستة املاضاية: فازاد عادد    

        جامعاة       631     م إىل     1351 /    1352           كلية عاام       635       جامعة و    32                    اجلامعات والكليات من 
        م. منها     1211               كلية حبلول هناية     13 2 .  33                                       ومؤسسة ذات مستوى جامعي )ماحنة للدرجات( و

                                           (، ومعظمها مؤسسات هادفة للربح، وهي ظااهرة       15.78 ٪            جامعة خاصة )     122         قرابة من 
      عاام      13 5 .  13                                                                  جديدة يف تاريخ التعليم العايل يف اهلند. كما ارتفع عادد املعلماني مان    

                                    م. وارتفع عدد الطلباة أيضاا  مان        1211 /    1212    عام      366 .   816     م إىل     1351 /    1352
                                             طالب خالل املدة نفسها. أغلب التوسع بادأ مناذ        222 5 .   637 . 1        ليصل إىل     22 2 .   337

   (.UGC 2012a   ( ) 1- 6              م )انظر: جدول     1221 /    1222
     صاني                                      فهو ثالث أكرب نظام يف العاامل بعاد ال    -   ّ                                يتمّيز نظام التعليم العايل هذا الضخم 

ّ      ً                                                بالتنّوع أيًضا. فاملؤسسات ختتلف من حيث صالحيتها يف منح الادرجات    -               والواليات املتحدة      
                     (. وميكننا أن حندد على  1- 6                                                        العلمية، واألصل التشريعي، والوظائف، والتمويل )انظر: جدول 

  (  1                                                                 أنواع من املؤسسات التعليمية اليت تشكل التسلسل اهلرمي غاري الرمساي: )     5          نطاق واسع 
                              ( جامعات الواليات )احلكومياة(،   3                    ( اجلامعات املركزية، ) 1                       ات ذات األمهية الوطنية، )     املؤسس

                                          ً                                  ( كليات مدعومة من احلكومة، وهي اليت تكون فرًعا من جامعة أو تابعة إلحدى اجلامعات،  1 )
                                                                          ( اجلامعات والكليات غري املدعومة من احلكومة )خاصة حبتة(. كما تنعكس أوجه االختالف  5 )

                                                                  ت يف خمتلف جوانب العمل األكادميي، مبا يف ذلك التوظياف، ونظام األجاور،             بني املؤسسا
                                                                       وظروف العمل، وهو ما خيلق اختالفات شاسعة بني مدرسي اجلامعات ومدرسي الكليات.
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 الهندية العالي التعليم مؤسسات تصنيف :2-6 جدول
 املؤسسا  أنواع اخلصائص حتديد

 الشهادات ملنح وطنية أمهية ذات مؤسسات. 1 العلمية الدرجات منح صالحيات

 مركزية -جامعة. 1 

 فرعية-جامعة. 3 

 كلية. 1 

 مركزي. 1 التشريعي األصل

 الدولة. 1 

 "جامعية مؤسسة اعتبارهاميكن . "3 

 حكومي -عام. 1 التمويل

 كومةدعم من احل -عام.1 

 حبكم للربح هتدف ال فهي) احلكومة من دعم دون -خاص. 3 
 (حقيقة رحبية لكنها، القانون

 (1 ،1223) أغاروال من مقتبس: املصدر

        (، وثالث IITs                                                                وتشمل املؤسسات ذات األمهية الوطنية معاهد التقنية اهلندية الستة عشر )
                                    ً       ً                             مؤسسات متخصصة يف العلوم الطبية، ومعهًدا متخصًصا يف كل من األساليب اإلحصاائية  

                                                ختدم اهلند بنكملها، وتركز على األحباث بشاكل أكارب،                  . وهذه املؤسسات  1             واللغة اهلندية
َ                إضافة إىل التدريس، وتنفق الكثري على كل طالب، وتقدم أجوًرا وظروَف عمل أفضل مان         ً                                                     

                                    كافة اجلامعات األخرى إذا ما قورنت هبا.
ّ                       ( اليت أّسستها احلكومة اهلندياة )   13                             وتعد اجلامعات املركزية )وعددها         GoI  جامعاات )           

                                                        ً              ت، جتمع ما بني تقد  الدراسات العليا أوال  وإجراء األحباث ثانًيا. وقد اعترفت               متعددة التخصصا
   (، deemed-to-be universities   « )                   جامعاات مساتقبلية   »             مؤسسة بوصفها      113            احلكومة بعدد 

                                                                          وحتصل بعض هذه املؤسسات أيضا  على التمويل احلكومي. كما أهنا، مثل املؤسساات ذات  
                                                          ند بنكملها، وذات مسعة أكادميية أفضل، وتوجه حبثي أكرب، وأجاور                       األمهية الوطنية، ختدم اهل

                                                                            وظروف العمل هبا أفضل، وذات إنفاق أكرب على كل طالب إذا ماا قورنات باجلامعاات    
         احلكومية.

                                ( على التمويل من الواليات املعنية    137                                    حتصل جامعات الواليات )احلكومية( )عددها 
       ً                                         ا مركزًيا للكليات واألقسام الدراسية اخلاصاة هباا،                                  ً اليت تشكل االحتاد اهلندي. ومتتلك حرًم

                                            ً                                     وتقدم التعليم على مستوى الدراسات العليا غالًبا، إضافة إىل إجرائها لألحباث. كما متلاك  
                                                                                معظم هذه اجلامعات كليات  تابعة هلا تتوىل مسؤولية تنظيم عملها األكادميي واإلشراف عليه.

              من قبل حكومات    ٪  32   إىل    ٪  85             بنسبة تصل من                                    يتم متويل الكليات املدعومة من احلكومة 
                                                                                     الوالية املعنية، وهي ممارسة تعود إىل احلقبة االستعمارية. وحتدد اجلامعاات احلكومياة املعاايري    

                                                                                 األكادميية هلذه الكليات اليت تتفرع منها، كما جتري امتحانات مركزية للطلبة املسجلني فيها.
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           ( من قبال     122                       عومة من احلكومة )وعددها                                    ت دار اجلامعات والكليات اخلاصة غري املد
                                     ٍّ                                       القطاع اخلاص، فهي ال حتصل على أي دعم مايلٍّ من احلكومة، باستثناء األراضي الايت قاد   
                                             ً                                   حتصل عليها بتكاليف ميسرة. حيث يعتمد متويلها كلًيا على الرسوم الدراساية والتربعاات   

                          اصة وإدارهتا من قبل أمانات                             ً                            )مقابل التسجيل يف املؤسسة غالًبا(. كما يتم تنسيس الكليات اخل
                    اجلامعة اليت تنتسب هلا     فإن                                                رغم أن هناك قوانني حتكم إدارة ومتويل هذه الكليات،  و      خاصة، 

                                  . وألهنا جتمع أمواهلا اخلاصة، توفر هذه    يها        وتشرف عل                                   الكلية هي اليت حتدد براجمها األكادميية
                              والتقنيات احليوية، والدراساات                  علوم الكمبيوتر،   -                                 اجلامعات والكليات اخلاصة برامج مثل 

           ً  املرحبة مادًيا.  -                    اإلدارية املطلوبة بشدة
                                                                       حظيت الكليات املتفرعة من اجلامعات احلكومية باجلزء األكرب من التوساع يف عادد   

 ,UGC 2010/2011 )  (  ٪  86                                                        الطلبة يف التعليم العايل، ويف منح درجة البكالوريوس )حاوايل  

               . حياث يعمال   UGC 2012a)2                   والعلوم والتجارة( )                              (، ويف التخصصات العامة )الفنون 301
                (، وينطوي عملهم UGC 2010/2011, 4     ً                 ( أيًضا يف هذه املؤسسات ) ٪    83.5             معظم املدرسني )

َ                    تقريًبا على تدريس وامتحان املرشحني على املستوى اجلامعي. ومل ت ْعَط األولوية، يف مؤسسات   ْ                                                    ً     
                               يف املؤسسات ذات األمهية الوطنياة،                                                  التعليم العايل املاحنة للدرجات العلمية، لألحباث سوى

                                                                                 واجلامعات املركزية، وأقسام معينة يف اجلامعات احلكومية. وهذا يعين تركيز النظام اجلاامعي  
                               ( بدال من خلق املعرفة وهتذيباها،  retailing knowledge   « )            تسليع املعرفة »             بشكل كبري على 

ّ                وهي مهمة موكلة إىل معاهد وخمتربات خمتّصة خارج النظام ا            ِّ                جلامعي. ويفسِّر هذا االنفصاال                                   
                                                                                   الغريب بني اجلامعات ومعاهد األحباث مفارقة  مفادها أن نظام التعليم العايل الضخم وذا اخلربة 

   (.Jayaram 2007                       ّ                          يف اهلند ال يكاد ي عرف بتمّيزه يف جمال األحباث إال قليال  )
                       لعايل خالل ساتة عقاود،                                                              غالبا ما تر ك ز الوثائق الرمسية على التوسع اهلائل يف التعليم ا

                                  م. فقد ارتفعات أعاداد اجلامعاات        1351 /    1352                                  بدأت منذ بدء التنمية املخطط هلا عام 
                   ضاعفا ( وأعاداد          17.51 )   ٪     51.51 6 . 1                          ضعفا ( وأعاداد الكلياات         18.8 )   ٪   782 . 1
         ضاعفا (         11.76 )   ٪     75.81 1 . 1                     ضعفا ( وأعداد الطلبة        31.63 )   ٪     63.11 3 . 3       املدرسني 

( UGC 2012a ويكشف .)           حتليل الزيادة الع ْقدية يف هذه املناطق عن حقائق مثرية لالهتماام                                          ْ                 
   (. 3- 6           )انظر جدول 

                                                                         مل يواكب النمو يف عدد املعلمني الزيادة يف عدد اجلامعات والكليات، والتوسع يف عدد 
                                                                       ً          الطلبة املسجلني فيها. فكان السبب يف نقص أعداد أعضاء هيئة التدريس يعود جزئًيا إىل قرار 

                                                                     ظيف الذي فرضته احلكومة املركزية وحكومات الواليات يف مثانينيات القرن املاضي           تعليق التو
     م من     1221 /    1222                                                                للحد من اإلنفاق العام، وزاد التوسع السريع يف اجلامعات والكليات منذ 

                                                                                      حدة النقص. فوفق ا لتقرير قوى العمل اخلاص بالوزارة اهلندياة لتنمياة املاوارد البشارية     
( MHRDفإن النقص يف ،)                 51                                       عدد أعضاء هيئة التدريس يقادر حباوايل  ٪   ( Times News 

Network 2011b   ( وتشري تقارير مجعية دهلاي ملدرساي اجلامعاات .)                                             Delhi University 

Teachers Association وظيفة دائمة يف التدريس تبقى شاغرة     22 2 . 1                  ( إىل أن ما يصل إىل                                 



 أعضاء هيئة التدريس الشباب في القرن الواحد والعشرين/ 152

                        (. وكشفت اللجنة الدائمة Daily Pioneer 2012                                          يف جامعة دهلي الرائدة، والكليات التابعة هلا )
            معاهد تقنية    8                                                                      لتنمية املوارد البشرية عن ارتفاع نسبة النقص يف عدد أعضاء هيئة التدريس يف 

   (.Anand 2012 )   ٪  62                            هندية أنشئت حديثا ، لتصل إىل 
                                 قررت هيئة التخطيط عدم تضمني إنشاء   -                                 املزعج لوزارة تنمية املوارد البشرية-           وهلذا السبب 

       ظاروف   »       ( إال يف     1211-    1217                                                  جامعات وكليات جديدة يف اخلطة اخلمسية الثانية عشارة ) 
  «                    الدمج وليس التوساع  »                                                         وأشارت اهليئة على وزارة تنمية املوارد البشرية بالتركيز على    «.          استثنائية

ّ       خالل السنوات اخلمس التالية، ألّن هناك                                  موجودة باألصل من استباقية التوسع   «             مسؤولية ضخمة »                           
   (.Economic Times 2012   ( )    1227-    1211                             ترة اخلطة اخلمسية احلادية عشرة )   يف ف

                الذي يتوسع بشكل -                                 ً                       وخيلق النقص احلاد يف عدد املدرسني حالًيا يف نظام التعليم العايل 
   ً                                                                   فرًصا جليل الشباب من محلة املاجستري والدكتوراه، وحتديات لصاانعي السياساات     -    سريع

                           لشغل وظائف التدريس، وأصبحت   «           ً املؤهلني رمسًيا »       الطاحمني                             واإلداريني. فمن ناحية، منا عدد 
                   ً                        ً                                          املهنة األكادميية خياًرا جاذبا يف سوق العمل حالًيا مع الزيادة احلادة يف الرواتب. ومن الناحية 

             لشغل الوظائف   «       مناسبني »                                                  األخرى، قد جتد اجلامعات والكليات صعوبة يف توظيف مرشحني 
                                                على هؤالء املرشاحني، أو بسابب عوائاق املتطلباات                                    الشاغرة، إما بسبب صعوبة العثور 

ّ                                                           القانونية. إذ إّن على املؤسسات ضمان سري عمل التدريس، مع الترتيبات املتعلقة به  /         التنظيمية                
                                                                                  يف الوقت ذاته. وفيما يلي سندرس اآلثار املترتبة على املهنة األكادميية وعلى الذين يساعون  

             للدخول فيها.

 التدريس وظائففي         التنو ع
                                                                            إن فئة األستاذية ليست فئة متجانسة يف اهلند. وهذا يرجع إىل التنوع الكبري يف نظاام  
                                                                               التعليم العايل من جهة، وإىل الترتيبات اليت نشنت ملعاجلة النقص يف أعداد املدرسني من جهة 
                                                                            أخرى. فهناك أنواع خمتلفة من وظائف التدريس ختتلف باختالف مدة العمل واالمتياازات  

                                                                       ا. فنكثر الوظائف املطلوبة هي وظيفة مدرس دائم )ثابت( يف إحدى اجلامعاات أو           املرتبطة هب
ّ                                                                     الكليات اليت متّوهلا احلكومة، وخيضع فيها املعينون على هذه الوظائف لفتارة جتريبياة متتاد                  

ٌ      الكليُة الفرصَة لتقييم نقاط القوة والضعف لدى الشاخص كمادرٌس    /                  ُ لعامني، تعطي اجلامعُة                                          َ       ُ     
ُ              وزميُل عمل وموظف. ك َ                                            ما أهنا تعطي املدرَس فرصة للتنكد من مناسبة آفاق املهنة األكادميية                      

              ً                                                                    لتوقعاته. وأيًضا ي مكن للمؤسسة إهناء تعيني املدرس خالل فترة التجربة، ذلك بتقد  إشاعار  
                                                                                قبل شهر واحد من إهناء تعيينه )أو على الفور، مبنحه راتب شهر واحد( دون إبداء أي سبب 

                                                                 ن للمدرس االستقالة من اخلدمة خالل الفترة التجريبية، ذلك بتقد  إشعار                   لإلهناء. وبامل ثل، ميك
                                                                            قبل شهر واحد من االستقالة )أو على الفور من خالل تسديد راتب شهر واحد(. غاري أن  
                                                    ً      ًّ                      معظم اجلامعات والكليات تنظر إىل هذه الفترة بوصفها إجراًء شكليًّا، يندر حيث إهناء تعيني 

                 أحد املدرسني خالهلا.
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                           َ                                                  ويتم بعد إكمال املوظفني الفترَة التجريبية بنجاح تثبيتهم يف هذا املنصب، ويبقاون يف  
   ً                     عاًما يف اجلامعات احلكومية،     61 و    62                                            املؤسسة حىت بلوغهم سن التقاعد، الذي يتراوح بني 

   ً                                  عاًما يف اجلامعات املركزياة، واملؤسساات       65                                    والكليات املدعومة من احلكومة، وميتد إىل 
ً     من آخر راتب تقاضوه ليكون معاًشاا     ٪  52                                 يا . ويتلقى هؤالء األفراد بعدها حنو            املمولة مركز                             

      ًّ                                                                           تقاعديًّا هلم، يوفر هلم معيشة مرحية. ومن النادر إهناء خدمات املدرس بعد تثبيته، إال يف حال 
                                                                 ً                  إدانته بالفساد األخالقي، ألن إجراءات إهناء التعيني طويلة ومرهقة، وغالًبا ما تقاف فيهاا   

                                                                  صاحل املدرس ضد مؤسسته. كما ميكن للمدرسني من أصحاب الوظائف الثابتاة         احملاكم يف
    12           ً                                                                 التقاعد طوًعا من مناصبهم، واحلصول على استحقاقات املعاش التقاعدي كاملة بعد قضاء 

   ً                                                                          عاًما دون انقطاع يف اخلدمة. كما ميكن إجبارهم على التقاعد )بوصفه عقوبة(، أو حصوهلم 
           عاماا، أو      52                                ، أو التقاعد ألسباب صحية )بعد سن  «          لحة العامة    للمص »                  على التقاعد املبكر 

         يف إحادى  -   ً                                                   عاًما يف اخلدمة(. وهكذا، فإن املرشح احلاصل على منصب أكادميي     32     قضاء 
     ً                                تقريًبا، أو يف إحدى اجلامعات مع حصاوله      11                                   الكليات على درجة املاجستري فقط، يف سن 

   ً   عاًما،     38 و    36                       لى العمل ملدة تتراوح بني       قادر ع  -     ً تقريًبا  17                          على شهادة الدكتوراه، يف سن 
                                     كلية فرعية، أو كانت إحادى املؤسساات    /                                         إذا ما كانت املؤسسة التعليمية جامعة حكومية

     ّ        ً  املمّولة مركزًيا.
                                                                      وال توجد وظائف دائمة يف اجلامعات اخلاصة والكليات غري املدعومة مان احلكوماة   

                                  ثل هذه املؤسسات يكون عادة بالتعاقد                                                التابعة للجامعات. فالتعيني على وظائف التدريس يف م
                              سنوات. وقد ختتلف شروط العقد من    5                         أشهر )فصل دراسي واحد( إىل    5              ملدد تتراوح بني 

                                                                          حالة إىل أخرى، وحتدد بوضوح يف كل حالة، على النقيض من شروط التعيني على الوظائف 
                  م اليت حتكم املؤسسات                               ً                               الثابتة، اليت تكون موحدة ومنصوًصا عليها يف النظام األساسي واملراسي

                                                                                املمولة من القطاع العام. ونظرا إىل نقص عدد املدرسني ذوي التنهيل العايل واخلاربة؛ جياد   
                           ً                                                    املدرسون املتقاعدون غالبا فرًصا لوظائف بنظام التعاقد يف املؤسسات اخلاصة. وتوفر هاذه  

                      لتزامات مالية حمادودة             ً                                                   الوظائف قدًرا أكرب من املرونة يف جمال إدارة املوارد البشرية، وتشمل ا
                                                          ً                      على املدى الطويل. وتتجه املؤسسات املمولة من القطاع العام حالًيا إىل األخذ مبثال هاذه   

           التعيينات.
                                                                          تنطوي وظائف التدريس الدائمة والتعاقدية على املشاركة يف التدريس بدوام كامل يف 

                نت مفاهيم كل من                                                               املؤسسة التعليمية. وهي ختتلف عن وظيفة التدريس بدوام جزئي. وقد نش
                                                                ً               املدرسني بدوام جزئي )الذين يعلمون لعدد حمدد من ساعات التدريس أسبوعًيا( وأعضاء هيئة 

                                                القسم يف إمتام أجزاء من املنهج( نتيجة لعدم تلبياة   /                                      التدريس الزائرين )الذين يساعدون الكلية
        ل يف بعض                                                                الطلب على املدرسني يف ختصصات معينة، بسبب عدم توافر املدرسني بدوام كام

                                                                           الوظائف )يف اجملاالت أو التخصصات املقيدة(، أو ألن تعيني املدرسني بدوام كامل مل يكان  
ّ                      قابال  للتطبيق )ألهنم لن حيصلوا على عبء عمل كاف ، فالعابء ي حاّدد بعادد سااعات                                                              

ّ                                                           وي دفع مبلغ مّوحد للمدرسني العاملني بنظام الدوام اجلزئي وأعضاء هيئة التدريس            التدريس(.              
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                                                                                ائرين عن طريق نظام املكافنة، مقابل عدد ساعات التدريس املوكلة إلايهم، إال أن هاذه      الز
                                                                                   املكافنة الشهرية ال ميكن مقارنتها مبا يتقاضاه عضو هيئة التدريس الدائم. كما أهنم ال حيصلون 
                                                                                   على أي من امتيازات التوظيف القانونية مثل اإلجازات، والتنمني الصحي، والتقاعد، ومكافنة 

            بينما يتمتع    «.    ّ              ع ّمال األجر اليومي »                                                  اية اخلدمة، وغريها، بل ي نظر إليهم يف النظام على أهنم  هن
    ..(  .                                                           إذا كانوا من املهنيني )األطباء واحملاامني واحملاسابني القاانونيني،     -                احملاضرون الزائرون

                                             ً                      مبكافآت أفضل ومكانة أعلى من أولئك املوظفني جزئًيا من محلة درجة املاجستري.
ُ  ِّ          ًّ     ّ ً                                          ً           ُقدِّم بوصفه حلًّا مؤّقًتا ملشكلة عملية يف اإلدارة األكادميية أصبح تدرجيًيا منوذجاا          إن ما

             . فاجلامعاات   3                                                           لتعيني املدرسني، ال سيما يف الكليات اخلاصة اليت ال حتظى بدعم حكاومي 
                 ً                                                                 احلكومية تعتمد أيًضا على املدرسني بنظام الدوام اجلزئي، الذي يندر أن تعتمد عليه اجلامعات 

                                                                              كزية. فمن وجهة نظر الكلية أو اجلامعة يكون توظيف املدرسني بنظام الدوام اجلزئي أوفر    املر
                                                                             بكثري من توظيف املدرسني الثابتني بدوام كامل. وهناك قدر أكرب من املروناة يف توظياف   
                                           ً                                 املدرسني بدوام جزئي، ومرونة يف فصلهم كذلك؛ نظًرا للعدد الكبري من محلاة املاجساتري   

        ً         ً  عمل كلًيا أو جزئًيا.             العاطلني عن ال
                                                                      ويرى املرشحون احملتملون أن التدريس جلزء من الوقت يقدم بعض فرص العمل، وفيه 
                                                                 ً           إمكانية الكتساب اخلربة اليت قد تكون مفيدة يف حال وجود فرص أكثر استقراًرا أو فارص  

        ئي ممان                                         . إال أن املدرسني العاملني بنظام الدوام اجلز   ال              تعاقدية مستقب /                    عمل بدوام كامل دائمة
                                       ً                              سنوات أو أكثر يف اخلدمة سببوا ضغط ا سياسًيا مستمرا  للتنثري على حكوماات      12      أمضوا 

ً            تعييناهتم ألسباب إنسانية، فتعاطفت احملااكم أيًضاا ماع      «      تنظيم »                  الواليات، وذلك حبجة                                          
                      الادخول مان البااب     »                                                          مشكلتهم. وللتغلب على املشاكل اإلدارية واملالية النامجة عن هذا 

                                                                    املهنة األكادميية الذي تؤيده الكليات اخلاصة املدعومة من احلكومة، ألغت بعض   يف   «      اخللفي
                                                                             الواليات وظائف املدرسني بدوام جزئي، واقترحت إعادة تعيني املدرسني املتقاعادين علاى   

   (.Jayaram 2003                                   أساس تعاقدي أو للعمل بنظام الساعة )
                  يف جمااالت معيناة                                                        وقد كلفت بعض اجلامعات، لتغطية نقص أعضاء هيئة التدريس

                          ً                                                   بشكل حمدود وملدة قصرية، علماًء من محلة الدكتوراه، احلاصلني على منح حبثية مان جلناة   
ّ                                           املنح اجلامعية مبهام تدريسية. بينما أّسست بعض اجلامعات احلكومية األخرى اليت ال يوجاد                                     

                 مبهاام تدريساية                             ً                                         لديها مثل هؤالء العلماء منًحا دراسية خاصة هبا لعلماء الدكتوراه املكلفني 
( India Education Review 2012 كما أدخلت بعض املؤسسات يف نظامها منصب مساعد .)                                             

                               تدريس غري رمسي، وهو منصب )معلم(.
      ّ                                                                   أسفر تّنوع التعليم العايل ونقص املدرسني عن عدم جتانس األستاذية اهلندية بشكل حيول 

                             من يدخلون هبا. حيث قامت جلناة                                                    دون إمكانية إصدار أي تعميم حول املهنة األكادميية، أو 
                                                                  أثناء إعادة نظرها يف الرواتب وشروط خدمة املدرسني يف التعليم العايل عام   -             املنح اجلامعية 

                                                                   مبحاولة توحيد معايري املؤهالت ملختلف فئات املعلمني، وإجاراءات تاوظيفهم،     - م    1226
                          علقة بالراتب. األمر الاذي                                                           ومتطلبات تطويرهم املهين وآليتها، والرواتب واالمتيازات غري املت
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                                                                                أتضح أنه كان بنفس مستوى صعوبة املهمة ذاهتا. وسنستعرض يف األقسام التالية هذه املعايري، 
                                                             وندرس ما تعنيه للذين يدخلون هذه املهنة األكادميية يف عصرنا احلايل.

 مؤهالت الدخول في األستاذية
ّ     مت توحيد معايري التسلسل اهلرمي األكادميي املكّون من                            مراتب: أستاذ، أستاذ مشارك،    3                                         

                                                                                     أستاذ مساعد يف مؤسسات التعليم العايل املمولة من القطاع العام يف مجيع أحناء البالد منذ يناير 
                                                                    م. حيث كان دخول املهنة األكادميية يف معظم احلاالت على منصب أستاذ مسااعد،      1226

     مان       5.5           ل على جمموع                        . فيتوجب على املرشح احلصو 1                              سواء يف أقسام اجلامعة أو الكليات
ّ      أصل مقياس مكّون من                                                       نقاط الختبار مستوى املاجستري يف التخصص ذي العالقة، لياتم      12            

                                                                                   التعيني يف منصب أستاذ مساعد يف الفنون، والتجارة، والتعليم، والعلوم اإلنسانية، والصحافة 
               ى الكلياات أو                                                                     واإلعالم، واللغات، والقانون، والعلوم، إضافة إىل العلوم االجتماعية يف إحد

        عن طريق      ال                                                               اجلامعات أو املؤسسات ذات املستوى اجلامعي. كما جيب أن يكون املرشح مؤه
                                                        ( أو أحد االختبارات املعتمدة من مناذج اختبار األهلية احلكومي NET                     اختبار األهلية الوطين )

( SET.)   
                 ياس أهلية الدخول                              ً              ً                    يعد اختبار األهلية الوطين معياًرا قد يكون فريًدا من نوعه يف اهلند، لق

               لضمان حتقيق احلد   «              اختبار األهلية »                                                  يف املهنة األكادميية. وقد أدخلت جلنة املنح اجلامعية نظام 
                            م( ومهنة األحباث )مناذ عاام       1383                                             األد  من معايري الدخول يف مهنة التدريس )منذ عام 

     ياة                                                                      م(، فيصبح الناجحون يف هذا االختبار مؤهلني للحصاول علاى وظيفاة ابتدائ       1381
                                                                            كمدرسني )منصب أستاذ مساعد( يف اجلامعات أو الكليات. بينما يصبح أولئك الذي حازوا 

                           (، ملواصلة األحباث يف أي مؤسسة JRF                          مؤهلني ملنحة األحباث للناشئني )  «           جدارة أعلى »    على 
    (.   UGC 2010-1211     .  182         سانوات )    5                                          تعليمية معترف هبا لدى جلنة املنح اجلامعية ملدة 

    78                                                                املنح اجلامعية هذا االختبار مرتني يف العام )يف شهري يونيو وديسامرب( يف             وت جري جلنة 
                                    (. كما ي جرى اختبار األهلياة خلمساة   UGC 2012b    ً             مركًزا حول البالد )    71   ً     ختصًصا ويف 

                                                                  العلوم الكيميائية، وعلوم احلياة، والعلاوم الفيزيائياة، والعلاوم    -                   ختصصات علمية أساسية 
                                    مرتني كل عام كذلك، مان ق بال جملاس      -       الكواكب /     البحر / و  اجل /                    الرياضية، وعلوم األرض

                                                   (، وهو اختبار مشترك بني اجمللس واختبار األهلية الاوطين  CSIR                         األحباث العلمية والصناعية )
                                                                                    للجنة املنح اجلامعية، وال توجد مدة زمنية تنتهي بعدها شهادات األهلية الصادرة عن جلنة املنح 

         اجلامعية.
          م، ولكن مل     1212                                   تسجيل يف االختبارين اللذين أجريا عام     ً     مرشًحا بال     351 .   621    قام 

    ً          مرشًحا يف شاهر       863 .   183       ( منهم  ٪  63    ً   مرشًحا )    27 1 .   117                    حيضر وقت االختبار سوى 
  (  ٪    1.55    ً   مرشًحا )    82 1 . 6    ً                            مرشًحا يف شهر ديسمرب. ومل يتنهل سوى      511 .   117        يونيو، و

    ً    مرشاًحا      82 6 .  13     ٍّ                                                       لكلٍّ من منصب أستاذ مساعد، ومنحة األحباث للناشئني. بينما تنهال 
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        الاذين      27 1 .   117                                                  ( ملنصب أستاذ مساعد فقط، من بني املرشحني البالغ عددهم  ٪    3.18 )
    62 1 .  12                                                                      حضروا االختبار. وهو ما يعين أن عدد املؤهلني لدخول املهنة األكادميية قد بلاغ  

                                     (. وتنهل من االختبارين املشاتركني باني      UGC 2010-1211     .  181   ( ) ٪    1.83   ً   شخًصا )
    83 8 . 1                                                              علمية والصناعية وجلنة املنح اجلامعية اللذين أجريا يف العام نفساه              جملس األحباث ال

    ً         مرشًحا ملنصاب      83 3 . 1    ً                                                مرشًحا لكل من منصب أستاذ مساعد ومنحة األحباث للناشئني، و
                                   (. ومع ذلك فإن األهلية ليست سوى شرط    UGC 2010-1211     .  186                 أستاذ مساعد فقط )

                                       املؤهلني خوض عملياة التوظياف، وإثباات                                        مسبق للنظر يف أمر املرشح، فعلى املرشحني 
                      ً                   صالحيتهم قبل دخوهلم رمسًيا يف املهنة األكادميية.

                                                                       يتضح مما سبق أن نسبة املرشحني الاذين جنحاوا يف احلصاول علاى التنهيال يف      
                                                   ً              ً                   اختبار التنهيل الوطين لدخول املهنة األكادميية ضائيلة جاًدا. مماا يعكاس جزئًياا رداءة      

                                                               املرنة للتقييم على مستوى املاجستري يف اجلامعاات اهلندياة. وقاد                          نوعية التعليم، واملعايري
  م     1212                                                                         ألغت جلنة املنح اجلامعية اإلجابات اخلاطئة ألسئلة االختبار من شهر يونياو لعاام   

     ً                                                                         فصاعًدا؛ لزيادة عدد املرشحني املؤهلني يف هذا االختبار. فقفز عدد املرشحني نتيجاة هلاذه   
  (  ٪      116.71      مرشح )    33 1 . 7     م إىل     1223            رشح يف ديسمرب  م    32 1 . 3                   اخلطوة التراجعية من 

         م )املرجع     1212               ( يف ديسمرب لعام  ٪     78.71      مرشح )    17 3 .  11       م، وإىل     1212             يف يونيو لعام 
       نفسه(.

                                                                      وملعاجلة بعض االختالفات اإلقليمية، مسحت جلنة املنح اجلامعية للعديد من حكوماات  
                                  يعد مكافئ ا الختبار األهلية الاوطين          (، الذي SET                                     الواليات بإجراء اختبار األهلية احلكومي )

      معايري   -                        للتعامل مع خمتلف املتطلبات  -                                           للتنهيل ملنصب أستاذ مساعد. فخففت بعض املناطق 
                                                                             اختبار األهلية احلكومي لدرجة مروعة، وخرقت القواعد بال استحياء، لدرجة أجربت جلناة  

              (. ومنذ ذلاك  Jayaram 2003                                                    املنح اجلامعية بسحب اإلذن املمنوح هلا إلجراء هذا االختبار )
                                ً                                                احلني، أصدرت جلنة املنح اجلامعية نظاًما العتماد اختبارات التنهيل احلكومية اليت جتريها بعض 
                                                                            حكومات الواليات، لضمان مطابقة أمناط ومعايري هذه االختبارات ألمناط ومعايري اختباار  

                     جعة جتريها جلنة اخلرباء.                                                           التنهيل الوطين، حيث يتم جتديد االعتماد بشكل دوري بناء على مرا
                                                                              كما أصبح املرشحون املؤهلون ضمن اختبار التنهيل احلكومي قادرين على التقادم بطلاب   
                                                                              للحصول على منصب أستاذ مساعد يف جامعات الواليات املعنية وكلياهتا فقط منذ شهر يونيو 

   م.    1221     لعام 
                ذين حصلوا علاى                       م العديد من املرشحني ال    1223                              وقد أعفت جلنة املنح اجلامعية عام 

                        ً                                                            درجة الدكتوراه مل جيروا أًيا من اختبارات التنهيل الوطنية أو احلكومية مان هاذا الشارط    
                                                                           للحصول على وظيفة على منصب أستاذ مساعد )يوجد إعفاء مماثل للمتقدمني مان محلاة   

       حولاه       ال                                                                       املاجستري يف التخصصات اليت مل يشملها اختبار التنهيل الوطين(. مما مل يثار جاد  
                                                                         ب، بل أدى إىل اللجوء للتقاضي، حيث يرى من ينتقدون هذا اإلعفاء أناه سايمهد      وحس

                                                         ً                          الطريق للدخول يف املهنة األكادميية من الباب اخللفي، وسيؤثر سلًبا على جودة التعليم العايل. 
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                                                                             بينما يرى من يدعمون هذا اإلعفاء أنه سيخفف من مشكلة نقص أعضاء هيئاة التادريس   
( Anand 2010وخالف ا .)              للمراتب العليا للتدريس، مثل منصب أستاذ أو منصاب أساتاذ                                                         

                                                                         مشارك، فليس من الضروري أن ميلك املرشحون للعمل على منصب أستاذ مساعد ماؤهال   
ّ                            إضافيًّا على شكل منشورات حبثية أو خربة يف العمل، إال أّن املرشحني الذين ميتلكون هاذه                                              ًّ     

                                          صوصا  للتعيينات يف أقسام اجلامعة، وهذا ماا             ّ                           املؤهالت ي فّضلون على الذين ال ميتلكوهنا، وخ
                                                                              جيعل العديد من املرشحني يقبلون العمل متعاقدين أو موظفني بدوام جزئاي، أو حماضارين   
                                                                            زائرين حسب ظروفهم، حىت وإن د فع هلم بنظام الساعات؛ نظرا إلمكان استفادهتم من مثل 

                                       هذه اخلربة يف العمل عند فتح شواغر وظيفية.
                             ً                                ساتذة املساعدين يف اجلامعات حالًيا درجة الدكتوراه، ولكن نسابتهم             ميلك أغلب األ

        ً                                                                    ضئيلة جًدا يف الكليات. فاحلاصلون على درجة الدكتوراه منهم يطمحون للحصول على نقل 
                                         ً                                           بالترقية أستاذ ا مشارك ا أو أستاذ ا مساعًدا يف إحدى اجلامعات. كما أدى اإلصرار على حيازة 

                                                      خول اجملال األكادميي إىل زيادة الطلب على االلتحااق باربامج                            الدكتوراه بوصفها مؤهال  لد
ّ           (. ومن مّث فإنه حسب    Jayaram 2008, 230-111                                  الدكتوراه وأضعف جودة هذه الشهادة )        

                                                                               اخلربة السابقة، إن مل يكن حسب التوجيهات الرمسية، تعطى أمهية أكرب لدرجاة الادكتوراه   
                                         ذا ما قورنت بدرجة الدكتوراه املمنوحة مان                                      ً   املمنوحة من إحدى اجلامعات املعروفة دولًيا إ

                                                اجلامعات احلكومية، أو اجلامعات األجنبية غري املعروفة.
                                                                  يصعب خرق اللوائح اليت حتكم احلد األد  للحصول على املاؤهالت يف املؤسساات   
                                                                               املمولة من القطاع العام، وهذا جيعل عدد املتقدمني بطلب للتوظيف يفوق عادد الشاواغر   

                                                                  ري. وعليه يتم اللجوء للمحكمة لطعن قرار تعيني أحدهم يف حال وجاود أد              املفتوحة بكث
                                                                   ً           شك بنن تعيينه قد كان عن طريق خرق الئحة معينة، ومن مث ت صدر احملكمة قراًرا برفض هذا 
                                  ً                                       التعيني. كما أصبحت املؤسسات أكثر حذًرا يف هذه األمور بعد سن قانون احلق يف احلصول 

                          ً                             الذي سيتذرع إىل أحكامه دائًما املتقدمون الذين مل يقع عليهم     م،    1225                 على املعلومات عام 
         االختيار.

                              ً                                        متلك اجلامعات والكليات اخلاصة قدًرا أكرب من املرونة يف مسنلة مؤهالت املعلماني،  
ً      ولكنها ترغب يف ضمان وجود احلد األد  للتنهيل األكادميي ألعضاء هيئة التدريس أيًضاا،                                                                         

                                                     تري والدكتوراه. أما الكليات اخلاصة غاري املدعوماة مان                            مثل حصوهلم على درجة املاجس
                                                        احلكومة؛ فتقوم اجلامعة اليت تنتسب إليها بدور الرقيب عليها.

                                                                             وتسلط الدراسات القائمة على مدرسي الكلياات اهلندياة يف الثمانينياات وأوائال     
        يف جماال                         ً                                               التسعينيات الضوء دائًما على النقص املؤسف يف اإلعداد األكادميي حلديثي الدخول

                (. كماا أبادت      Jayaram 2003, 207-128                                       املهنة األكادميي، وتدين مستوى التزامهم هبا )
                                              ( أسفها بسبب واقع أن معظم املعلمني يعملون فقاط  NCT 1985                        اللجنة الوطنية للمعلمني )

                                                                               لتنمني لقمة العيش ال للمهنة حبد ذاهتا. وي عزى هذا الوضع غري املرضي لغياب تدريب حديثي 
                                                                               أو توجيههم حنو التدريس، إضافة إىل رداءة التعليم اخلاص بالدراسات العليا. ولتصحيح       التعيني
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   م     1386                                       متبعة السياسة الوطنية للتعلايم لعاام   -                                    هذا الوضع، استحدثت جلنة املنح اجلامعية 
( GoI 1986 )  -    .اختبار األهلية الوطين واعتماده معياًرا ألهلية الدخول يف املهنة األكادميياة                                   ً                                  

                                               ( لصقل حديثي التعيني يف املهنة، وإبقاء العاملني هبا ASC                          اء كليات املوظفني األكادمييني )    وإنش
                                     على اطالع بنحدث التطورات يف جمال عملهم.
ّ                           ً         أّسست جلنة املنح اجلامعية، ابتداًء من عام                                  م، ما ال يقل عان كلياة واحادة        1387 

                        ات التعلايم مان خاالل                                                      للموظفني األكادمييني يف كل والية، مع التكليف بتحسني مستوي
                                                              ، اليت تركز على أصول التدريس، واألمهية االجتماعية للتعليم حلاديثي   «                 الدورات التوجيهية »

                                       اليت تقدم أحدث املعلومات عن مستجدات خمتلف   «                  الدورات التنشيطية »                 التعيني يف املهنة، و
       دمييني يف                  كلية للموظفني األكا    66                                              التخصصات، ملن سبق توظيفهم يف املهنة. فنصبحت هناك 

               يوم عمل، وتشمل     11    ملدة   «               الدورة توجيهية »        م. ومتتد     1211 /    1212                   مجيع أحناء البالد عام 
       سااعة       128              يوم عمل وتشمل     18    ملدة   «                 الدورة التنشيطية »                      ساعة عملية، بينما متتد      111

                                      إلزامي للحصول على منصب أستاذ مسااعد،    «                 الدورة التوجيهية »                   عملية. كما أن حضور 
                                               شرط مسبق ليصبح من يعمل حتت مسمى أساتاذ مسااعد     «        نشيطيتني       دورتني ت »      وحضور 

                                                                                مؤهال  للحصول على ترقية للمرحلة التالية من مراحل العمل األكادميي. كما يوجد تقييم يف 
                                       هناية كل دورة لبناء شكل من أشكال اجلدية.

                                                                      كما هو احلال مع مجيع مستحدثات جلنة املنح اجلامعية ذات األهداف احلميدة، تاتم  
 ,Jayaram2003                                      ً                           تقد  الدورات التنشيطية والتوجيهية حالًيا يف كليات املوظفني األكادمييني )

       م، أن     1333                                                       (. حيث كشف استعراض هلذه الكليات، أجاري يف بداياة عاام    209-211

                                                                         بعض هذه الكليات يعمل بشكل جيد بسبب كفاءة ومحاس من يتوىل إدارهتا، بينما لوحظ  »
                            (. وألن املؤسسة متاارس نظاام   Indiresan 1993, 317   « )    متاما                          أن ثلث هذه الكليات ضعيفة

               ( يف تقرير حديث NAAC                                                         كليات املوظفني األكادمييني، اقترح جملس االعتماد والتقييم الوطين )
                                                                                 إعادة تسمية هذه الكليات حتت مسمى مراكز تنمية املوارد البشرية، اليت ينبغاي أن جتعال   

                                               يدخل يف املهنة األكادميية. فيشمل مان مت تعييناهم         ً         إلزامًيا لكل من   «                 التدريب التوجيهي »

                         (. ولكن من املشكوك فياه  Times of India 2012                                 يف املؤسسات اخلاصة وعلى عقود مؤقتة )

                                            ً                                          أن جيد اقتراح جملس االعتماد والتقييم الوطين آذاًنا صاغية، أو أن ي عمل به إذا ما وجاد لاه   
     صدى.

 سياسة التمييز االحترازي
                                                              التنكيد على اجلدارة يف التعيني املباشار يف الوظاائف األكادميياة يف                 على الرغم من 

                                                                                  مؤسسات التعليم العايل املمولة من القطاع العام، ينبغي على هذه املؤسسات حجز نسبة معينة 
     مان     ٪    13.5                                                                من مثل هذه الوظائف للمرشحني القادمني من فئات املعوزين. حيث ي حجاز  

                                               يف مجيع املؤسسات العامة، يف ظال سياساة التميياز      -                       وفق ا للقوانني الدستورية-        الوظائف 
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                                                      من الوظائف ألفراد لطبقات االجتماعياة احملروماة املساجلة       ٪  15    خيصص    إذ           االحترازي، 
( Scheduled Castesو )   منها للسكان القبلّيني املسجلني    ٪   7.5          ّ                 ( Scheduled Tribesو ،)    17  ٪   

                               يعتمد اختيار مان يشاغل هاذه           (. كما Backward Classes )   6                     للطوائف املتخلفة األخرى
                  ً                                                            الوظائف احملجوزة أيًضا على جدارة املرشحني من بني هذه الطوائف والقبائال والطبقاات.   

  «           حجز أفقاي  »        ً  هناك أيًضا   «             احلجز العمودي »                                     وإضافة إىل نظام احلجز هذا، املعروف باسم 
    ئات                     للمرشحني لكل فئة من ف   ٪ 1                                     )لكل فئة( من ذوي اإلعاقة، فت خصص نسبة    ٪ 3       يصل إىل 

                                  اإلعاقة السمعية والبصرية والعضوية.
                                                                         يعد حجز الوظائف يف املؤسسات العامة أحد اإلجراءات اإلجيابية اخلاصة باهلند وحدها. 

                                                                     الذي ي لزم به الدستور اهلندي وفق ا للمبادئ املعلنة املتمثلة يف املسااواة  -                ويهدف هذا الشرط 
                                     نذ قارون، نتيجاة للنظاام الطبقاي                              إىل تصحيح التفاوت املوجود م  -                  والعدالة االجتماعية

                    فئات من الشعب هلاذا     3                                                       اهلندوسي، وإصالح التخلف العام عند اهلنود. فقد حدد الدستور 
                                                          ّ                      التمييز االحترازي؛ طبقة املنبوذين املسجلني، وطبقة السكان القبلّيني املسجلني )يطلق عليهم 

                          لقبائل(، والطوائف املتخلفة                                                        هذا االسم بسبب اجلداول اليت تندرج حتتها أمساء هذه الطبقات وا
                           ً      وكان من املفترض تطبيقه مبدئًيا ملدة    «.           ذوي اإلعاقة »                              األخرى، مث توسع هذا الشرط ليشمل 

                       سنوات من خاالل قاانون       12                                           سنوات، إال أن شرط حجز الوظائف قد مت متديده كل     12
       قضاية       ً                                  جزًءا ال يتجزأ من سياسة الدولة، بل هاو   -    ً حالًيا-                          صادر عن الربملان. فنصبح يعد 

  ّ                      ً                                                    حّساسة حصل الطعن فيها كثرًيا يف احملاكم، مبا يف ذلك احملكمة العليا يف اهلند. ولكن الوضع 
                                                                              القانوين كان لصاحله بشكل عام، إال أن اآلراء انقسمت حول ممارسته يف جمال التعليم العايل 
  ة                                                                               إىل قسمني، قسم يرى أنه ي ضعف جودة التعليم، وقسم يتمسك به، ويصفه بانداة للعدالا  

                   ّ                       االجتماعية، ويصف نّقاده بالر جعيني النخبويني.
                                                                      يرى الكثريون صعوبة العثور على مرشحني مناسبني لشغل هذه الوظائف احملجوزة. إذ 
    ُّ                                                             ً               ي عدُّ شغل مثل هذه الوظائف مبرشحني ال ينتمون إىل هذه الفئات احملددة منافًيا للقانون، كما 

                                         لنقص احلاد يف عدد أعضاء هيئة التدريس. فعلى                     ً                   ي ستشهد هبذا األمر كثرًيا بوصفه أحد أسباب ا
             وظيفة خمصصاة       712         ( من أصل      16.28 ٪             وظيفة شاغرة )     311                      سبيل املثال، كانت هناك 

            وظيفة حمجوزة      363         ( من أصل      53.33 ٪             وظيفة شاغرة )     137                         لطبقات املنبوذين املسجلني، و
                    اجلامعاات املركزياة                 ّ                                              للسكان القبلّيني املسجلني على املستوى االبتدائي )أستاذ مساعد(، يف

                      م. وكانت نسبة الوظائف     1211 /    1212                                            الثالث واألربعني، املتوزعة يف مجيع أحناء البالد عام 
          ، ويف منصب  ٪  81                                                             الشاغرة لكال الفئتني أعلى يف مناصب أستاذ مشارك، إذ بلغت أكثر من 

   ات                                                   (. وال يوجد نظام حلجز الوظائف يف اجلامعات اخلاصة والكليHindu 2012 )   ٪  31      أستاذ 
َ           غري املدعومة من احلكومة، ومل يلق طلب  حجز الوظائف يف القطاع اخلاص الزخَم السياسي                                                                   

        حىت اآلن.
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 إجراءات التوظيف
                                                                       جيب اإلعالن عن كافة الشواغر يف مؤسسات التعليم العايل املمولة مان احلكوماة يف   

                  صحيفة وطنية واحدة                                                                أخبار التوظيف األسبوعية للحكومة )باللغتني اإلجنليزية واهلندية(، ويف
                            ً                                                  على األقل، ويف صحيفة عامية أيًضا، إذا كانت يف جامعة حكومية. وت نشر إعالنات الوظائف 

                           ، وهي جملة شاهرية لرابطاة     ات                          املؤسسات ويف جملة أخبار اجلامع             ً           الشاغرة أيًضا على مواقع
        املرشحني.                                                                       اجلامعات اهلندية. كما ينبغي أن حيدد اإلعالن الوظائف املخصصة لفئات معينة من

                                                                            ورغم أن املؤسسات اخلاصة ليست ملزمة باإلعالن عن الوظائف الشااغرة، فإهناا تنشار    
                                     اإلعالنات يف الصحف واجملالت الرائدة أيضا .

                                                      ً                     تتم مجيع التعيينات يف املؤسسات املمولة من القطاع العام بناًء على توصايات جلاان   
               الوزارة اهلندية    /                   ل جلنة املنح اجلامعية                                                االختيار ذات اجلدارة، على النحو املنصوص عليه من قب

                                                                               لتنمية املوارد البشرية، واملوضح مبوجب القوانني اخلاصة باجلامعات واملعاهاد. وألن عادد   
                                                                           املتقدمني يتجاوز عدد الشواغر بكثري؛ فقد وضعت بعض املؤسسات جلنة فرز لتقليص قائمة 

                              اجلامعات احلكومية مجيع املتقادمني                                                     املرشحني الذين ي ستدعون إلجراء املقابلة. بينما تستدعي
                                                                            الذين يستوفون احلد األد  من املؤهالت ملنصب ما إلجراء مقابلة؛ وذلك لتجناب عرقلاة   
                                                                                 املتقدمني لعملية االختيار من خالل التذرع بالتدخل القانوين حبجة عدم استدعائهم للمقابلة. 

 ّ                              نّفذ بوصفها أحد الطقوس لتلبياة                                                       وتستغرق املقابالت يف هذه اجلامعات عدة أيام، وغالبا ما ت 
                   املتطلبات القضائية.

                                                                         ولرفع مصداقية وكفاءة النظام بشكل أكرب، تعمل بعض اجلامعات واملعاهد املركزياة  
                                                                                     ومجيع املؤسسات ذات األمهية الوطنية على تقييم القادرة التعليمياة أو الكفااءة البحثياة     

                        ً  وختتلف املؤسسات اختالفا كبرًيا                                                  للمرشحني أو كليهما، من خالل ندوة أو حماضرة دراسية.
                           ً  احملاضرات التقييمية تعقد بعيًدا    /                                                 من حيث اإلجراءات اليت تعتمدها، ولكن مثل هذه الندوات

                                                                              عن اختصاص جلنة االختيار. وميكن ألعضاء هيئة التدريس احلاضرين إبداء آرائهام للجناة   
                       رتيب يعتمد على أدائهم.                                                      االختيار، املتعلقة مبدى مالءمة املرشحني للوظيفة، وتصنيفهم بت

                                                                               على الرغم من أن التوجيهات النظرية التفصيلية من جلنة املنح اجلامعية تلقي الضوء على 
                                                                                    أمهية الشفافية واملصداقية يف التعيينات يف وظائف التدريس، يتم تطويع القواعد والتعييناات  

                   حملابااة واحملساوبية                                                              والتالعب هبا يف كثري من األحيان، فليس من النادر مساع الشكاوى من ا
                                                                             والفساد، حىت وإن قامت معظم املؤسسات بعملية التوظيف حتت غطاء الشرعية والعدالاة.  
                                                                              فهناك باب خلفي لدخول املهنة األكادميية للمرشحني الذين ال يستطيعون مواجهة املنافسة يف 

         وي منحون                                                                    كثري املؤسسات، حيث يتم تعيني هؤالء املرشحني بداية أساتذة  مساعدين مؤقتني، 
                                                            ، ويقوم رئيس جلنة االختيار )نائب رئيس اللجنة أو املدير أو رئيس  «    اخلربة »           فرص الكتساب 

                                                                            ً       اهليئة اإلدارية( أثناء املقابلة بالدفاع عن قضيتهم، ويكون اخلرباء اخلارجيني مراعني جًدا هلام  
      خاالل                 ً                                                         بشكل عام. وغالًبا ما يؤدي اختيار املرشحني بناء على اعتبارات خارجية أو مان  
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                                                                               أساليب مشكوك فيها إىل اهتامات باحملسوبية والفساد يف املؤسسات املمولة من القطاع العام، 
                                           ولكن يصعب احلصول على بيانات حول هذا املوضوع.

                                                                     كما يصعب احلصول على بيانات عن دور العالقات االجتماعية يف التوظيف يف املهنة 
                                           دكتوراه والزمالء أو األصدقاء يلفتون انتبااه                                          األكادميية. فاملعلمون وخصوصا  املشرفني على ال

                                                                                املرشحني احملتملني إىل توافر وظائف للتدريس، ويقدمون إليهم النصائح يف كيفية التقدم بطلب 
                          ً                                                   للحصول على وظيفة ما. وغالًبا ما يضيف املعلمون واملشرفون يف خطابات التوصيات الايت  

                                   رفتهم أعضاء جلناة االختياار. كماا                                               يكتبوهنا للمرشحني وغالبا يوصون عليهم يف حال مع
َ                                                        يستخدم املرشحون احملتملون املواقَع اإللكترونية اليت يديرها العاملون يف املهنة األكادميية الذين                              

                                                  يعرفون بترحيبهم وعطائهم، إضافة إىل موقع الفيس بوك.
                                                                          وتكون التعيينات يف وظائف التدريس يف املؤسسات املمولة من القطاع العام مفتوحاة  

                                                                            يع املواطنني يف البالد مبوجب القانون. وعلى الرغم من وجود اشتراط ملن يتم تضمينهم يف   جلم
                                                                                     حجز الوظائف، فإنه ي منع استبعاد أي مرشح بسبب اعتبارات اجتماعية أو ثقافية أو إقليمية. 
        ّ                                                                    ولكن يتمّيز املرشحون من املنطقة نفسها يف عملية التوظيف يف معظم اجلامعات احلكومياة  

     ً                            مرغوًبا فيه، مما نتجت عنه عواقب غري      ال                                              ت التابعة هلا، جبعل املعرفة باللغة اإلقليمية تنهي       والكليا
                                                                             مقصودة، كاحلد من التنقل بني املعلمني، وإدامة االستيالد الداخلي الضار داخل املؤسسات.

                                                                            ال ت لزم أي من اجلامعات اخلاصة أو الكليات اخلاصة غري املدعومة مان احلكوماة باني    
                                                                          ت رمسية يف تعييناهتا يف وظائف التدريس، كما ال يشترط عليها اإلعالن عان الوظاائف         توجيها

                                                                                           الشاغرة فيها، وعادة  ما تكون إعالناهتا غري تفصيلية. فال متتاز إجراءات التوظيف فيها بالشافافية،  
   ع،                                                                                 بل تفوق املصلحة املالية للمؤسسة اعتبارات اجلودة، بسبب أن معظمها مؤسسات رحبية يف الواق

          (، وجامعة Amity University                                                       ال حبكم القانون. إال أن بعض اجلامعات اخلاصة مثل جامعة أمييت )
        أعلنات     (Symbiosis University )                   (، وجامعة التكافلAzim Premji University            عظيم برميجي )

         أوساع يف                                                                              التزامها باشتراطات اجلودة يف التعليم العايل. كما يبدو أن جمال بعض اجلامعات اخلاصة 
                                                   ً                                 مسنلة البحث عن املواهب واختيار أعضاء هيئة تدريس، نظًرا لتنوع املاوارد الايت اساتطاعت    
                         ً                                                         حشدها، كما أهنا تشبه أحياًنا مؤسسات القطاع اخلاص يف عادم تقيادها بسياساة التميياز     

          االحترازي.

 شروط التعيين: الخدمة وشروط العمل
                              رسالة حتوي عرض التوظيف والشروط                                          ت رسل، يف املؤسسات املمولة من القطاع العام، 

      املعهد    /                                                                                املرتبطة به إىل املرشح الذي وقع عليه االختيار، مبجرد موافقة اهليئة التنفيذية يف اجلامعة 
                                                                             على توصيات جلنة االختيار. ويف حال عدم قبوله للوظيفة أو عدم حضوره خاالل الفتارة   

                          وتعد قائمة املرشحني الذين مت    «.      نتظار        قائمة اال »                                     احملددة ت عرض الوظيفة على املرشح األول يف 
                                                   أشهر، ينبغي بعد انقضائها اإلعالن عن الشاغر مرة أخرى.   6                  اختيارهم صاحلة ملدة 
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                   الذي يكاون حااكم   -                                                ويف بعض اجلامعات احلكومية ينبغي تصديق رئيس اجلامعة، 
                تستلزم موافقاة                                                                على توصيات جلنة االختيار اليت وافقت عليها اهليئة التنفيذية. بينما   -      الوالية

                                                                                      إدارة التعليم التابعة حلكومة الوالية على التعيينات يف الكليات املدعومة من احلكومة. وتقاوم  
                                                                                  هيئة قانونية تسمى جلنة اخلدمات العامة للوالية بإجراء التعيينات يف وظاائف التادريس يف   

                           الكليات اليت تديرها احلكومة.
ّ                                    ت حّدد شروط التعيني وفق ا لتعليمات التوظي            اليت تكاون     (the appointment order   ف )   

  «              نطاق الراتاب  »                                                                  قابلة للتنفيذ يف حمكمة قانونية، فتوضح هذه التعليمات الراتب األساسي يف 
                                                                             )سلم الرواتب(، واالمتيازات، والبدالت املستحقة، إضافة إىل بعض األمور األخارى، فاال   

                        اجلامعات بشاكل عاام.                                                        يكون هناك جمال للتفاوض على الراتب أو االمتيازات األخرى يف
ٍ                                                      ولكن ميكن للمرشح املطالبة براتٍب ابتدائي أعلى خالل املقابلة، ويف حال اقتناع اللجنة بذلك                              

                        على الراتب األساسي، ماع     ٪  15                         عالوات، أي ما يعادل زيادة    5                      قد توصي بزيادة تصل إىل 
                               توضيح اللجنة لسبب قيامها بذلك.

                  ً            ً        قابلة للتفاوض نظرًيا، ولكن عملًيا ال جتري                                   ويف اجلامعات اخلاصة تكون شروط التعيني 
                                                                     ً            هذه املفاوضات إال إذا كان أعضاء هيئة التدريس من ذوي الكفااءات العالياة جاًدا، أو    
                                                                          املتخصصني يف جماالت نادرة. وهو ما يعين أن املؤسسات اخلاصة متلك االستقاللية للتناافس  

                              ازات املرتبطاة هباا، وتقليال                                                        على اختيار أعضاء هيئة التدريس، وحتسني الرواتب واالمتيا 
                                                                                 االلتزامات التدريسية، وتوفري اإلعانات البحثية، وما إىل ذلك؛ جلعل عرضها الوظيفي أكثار  
                                                                         جاذبية من عرض مؤسسات أخرى مماثلة هلا، أو أحد عروض املؤسسات املمولة من القطاع 

               لعاام يف بعاض                                                                   العام. كما يبدو أن هذا األمر ليس يف صاحل املؤسسات املمولة من القطاع ا
                                                                             األحيان، ولكن يصعب على املؤسسات اخلاصة جماراة األمان الاوظيفي، والتقادم املهاين،    
                                                                                    والزيادات التدرجيية يف الراتب، واملزايا القانونية األخرى اليت تقدمها املؤسسات املمولة مان  

   ا         وخصوصا -                                                                    القطاع العام. فليس من املستغرب أن تعد املؤسسات املمولة من القطاع العام 
     أفضل   -                جلنة املنح اجلامعية   /                                                         تلك اليت حتصل على متويل مباشر من وزارة تنمية املوارد البشرية 

                                         رهان  للطاحمني يف احلصول على املهنة األكادميية.
                       ( عند إعالهنا عان ساالمل     62                                                 قررت جلنة املنح اجلامعية )املرجع: جلنة املنح اجلامعية،

                                                       م أن يصل عبء العمل للمعلمني الذين يعملون حتات تعييناات       1228                   الرواتب املعدلة عام 
                        يوم تدريساي( يف العاام        182           أسبوع عمل )    32           ً       ساعة أسبوعًيا، ملدة     12              بدوام كامل إىل 

   5        قل عان                         املركز أو الكلية ملدة ال ت   /                                           األكادميي. كما يلزم وجود املعلمني يف قسم اجلامعة 
          ً                                                    ّ                ساعات يومًيا حسب األحوال، وأن يكون عدد ساعات عملية التعليم والاتعّلم األسابوعية   

                                           ً                      ساعة، إال أن هذا العبء الثقيل ال يكاد يترك وقًتاا إلجاراء املعلماني        16            ألستاذ مساعد 
                          األحباث، وخصوصا  يف الكليات.

                      ية، فإهنا تلتزم بدقاة                                                         ومبا أن الكليات املدعومة من احلكومة تعتمد على األموال احلكوم
                                                                                بفرض هذا املعايري. حيث ي طلب من املعلمني الذين لديهم أعباء عمل غري كافية أن يقوماوا  
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                                                                                 بالتدريس يف كلية أخرى للوفاء هبذه االلتزامات. أما إذا كان عبء العمل أقل بكاثري مان   
         لني بدوام                                                                    الساعات الست عشرة املقررة يف أي ختصص؛ فت عطى هذه الساعات للمعلمني العام

                                                            ً              جزئي. كما فرضت العديد من حكومات الواليات يف مجيع أحناء البالد حظًرا على التوظيف 
                                                                               يف مناصب التدريس يف اجلامعات بسبب الندرة املالية للموارد، وخصوصا  بعد تطبيق نظاام  
                                                                             ِّ سلم الرواتب اجلديد. ولكن مت السماح للجامعات احلكومية بتوظيف املعلمني إذا كان املربِّر
-                                                                             لذلك يقتصر على عدم قدرهتا على تلبية عبء العمل املطلوب. إال أن اجلامعات املركزياة  

        ال تلتزم   -                                         ً                             وهي اليت تعد مبثابة جامعات يتم متويلها مركزًيا، واملؤسسات ذات األمهية الوطنية
                                                                              باشتراطات جلنة املنح اجلامعية. كما ال يوجد معيار موحد لعبء العمل يف اجلامعات اخلاصة، 

                                                                           يكون عبء العمل يف الكليات اخلاصة أعلى بشكل استغاليل مما هاو علياه يف الكلياات     و
                   املدعومة من احلكومة.

                                                                               املسؤولية الرئيسة ملدرسي الكليات هي تقد  املناهج الدراسية املقررة للطلبة، وإعدادهم 
        األحباث                                                           ً           لالمتحانات اليت جتريها اجلامعة. كما ي طلب من مدرسي اجلامعات أيًضا املشاركة يف

                    املراكز واملؤسسات ذات    /                                                    جبانب التدريس، فال يوجد سوى عدد ضئيل من أقسام اجلامعات 
                                                                                   األمهية الوطنية اليت تركز يف املقام األول على األحباث. وعلى هذا النحو، ي عد النشر نشااط ا  

     ضلوع         ًّ                                                                   ّ أكادمييًّا يتسم به مدرسي اجلامعات، أكثر من كونه نشاط ا ملدرسي الكليات. إذ ي عّد
ّ                 أحد مدرسي الكليات يف األحباث والنشر أمًرا يستحق الثناء، وهو ما ميّكن مدرسي الكليات                          ً                                    
                                                                              من االنتقال إىل إحدى اجلامعات، ومتابعة اهتماماهتم البحثية، وحتساني آفااق تطاورهم    
                                  ً                                               الوظيفي. بينما ينحصر التركيز تقريًبا على التدريس يف اجلامعات اخلاصة، ولكن يتوقع مان  

                              الكلية يف األنشطة اإلدارية، مثل:    /                                            سني يف مجيع اجلامعات والكليات أن يساعدوا اجلامعة     املدر
                                                                                معاجلة طلبات القبول، وإرشاد الطلبة، واملساعدة يف سري االمتحانات )اإلشاراف واملراقباة   
                                                                                والتقييم(، واملشاركة يف نشاطات اإلرشاد، واملناهج الدراسية، واألنشطة الالمنهجية. وينجز 

                                                                            املدرسني أعماال  غري مرتبطة بالتدريس، بوصفها مسنلة جيب االلتزام هبا، بينما يتجنبها      بعض
                         معظم املدرسني ما استطاعوا.

 التطوير الوظيفي
                                                                             مل خيضع األداء الوظيفي للمعلمني يف مؤسسات التعليم العايل ألي عملية تقييم لعدة عقود. 

                                        عدم االهتمام، ما عدا يف الكليات اليت ختضاع                                             فكانت أي حماولة إلجراء تقييم تواجه بالرفض أو 
                    عناهم، ويودعهاا يف     «              تقارير سارية  »                                              إلدارة حكومية، إذ كان من يرأس املعلمني فيها يكتب 

                                                                                 سجالت خدمتهم، فيتم تنكيد منصب املعلمني العاملني ضمن الفتارة التجريبياة يف اجلامعاات    
                                         على إدارة القسم، أو العميد إذا كان املعلم                                                       واملعاهد عموما بناء على التقارير السرية من قبل القائم

                                                                                     هو القائم على إدارته. ولكن كجزء من جمموعة القرارات املرتبطة مبراجعة الرواتب والعالوات، مت 
                                                                            إدخال نظام تقييم أداء املعلمني يف مجيع اجلامعات والكليات املمولة من القطاع العام.
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                             فئات من إساهامات املعلماني يف      3   (   127-   123  ،     1212                        أدرجت جلنة املنح اجلامعية )
                             ( األنشطة املرتبطاة باملنااهج    1                                ّ               ( األنشطة املرتبطة بالتعليم، والتعّلم، والتقييم، ) 1              التقييم، وهي )

                                                  ( اإلسهامات األكادميية والبحثية، مع حتدياد املؤشارات    3                                     الدراسية، واإلرشاد، والتنمية املهنية، )
                                                اإليعاز للمؤسسات بتعديل النموذج املقدم من قبل جلنة                                      واألوزان لكل فئة من الفئات الثالثة. ومت 

                                                                                       املنح اجلامعية، لتالئم احتياجاهتا اخلاصة، أو وضع مناذج تقييم خاصة هبا، للتقيايم الاذايت ألداء   
ٍ          املعلمني، وفق ا ملواصفات جلنة املنح اجلامعية. بينما ال متلك املؤسسات اخلاصة نظااَم تقيايٍم ذايت          َ                                                                     

ْ                                 ً                                ي دخْل هذا النظام لتقييم األداء إال مؤخًرا يف النظام اجلامعي. لاذلك فمان                       موحد أو إلزامي، ومل     
                                                                                        السابق ألوانه احلكم على مدى فعاليته، ولكن التجربة السابقة مع اإلجراءات اإللزامية للجنة املنح 

                                               (. فبما أن اللجنة تعد منظمة صغرية؛ فهي تفتقر إىل Jayaram 2003                            اجلامعية ال تبعث على التفاؤل )
                                             املوارد لإلشراف على مئات اجلامعات وآالف الكليات.

                                                                          وتصنف األستاذية اهلندية يف هيكل هرمي كالتايل: تكون مناصب أستاذ أقل من مناصاب  
                                                                                أستاذ مشارك، ومناصب أستاذ مشارك أقل من مناصب أستاذ مساعد، وهو ماا يغلاب علاى    

 Career Advancement     يفي )       ُ                  (. وقد ُأدخلت خطة تطوير وظ 1- 6                            الكليات الفرعية )انظر: جدول 

Scheme-CAS مراحل لتحسني فرص املعلمني لالرتقاء يف السلم الوظيفي، ولتحفيز    6     ّ      ( مكّونة من                                                        
   1                                                                                     لألداء. وتعتمد فيها سرعة انتقال األساتذة املساعدين العاملني من املستوى االبتدائي إىل املرحلة 

   « Mphil »               تري يف الفلسافة                             سانوات(، أو درجاة املاجسا      1                             على حيازهتم درجة الادكتوراه ) 
ّ                        سنوات(. ويتنّهل األساتذة املساعدون بعد    6                                      سنوات(، أو درجة املاجستري يف التخصص فقط )   5 )             

          سانوات يف     3                . وبعد إكمااهلم   3                  لالنتقال إىل املرحلة    1                        سنوات من اخلدمة يف املرحلة    5     إمتام 
      سنوات    3                    مشاركني؛ وبعد قضائهم         أستاذة     1                           سيتنهلون لالنتقال إىل املرحلة    3               اخلدمة يف املرحلة 

          ويصابحوا     5                                          ميكن هلؤالء األساتذة املشاركني االنتقال إىل مرحلة    1                      أخرى يف اخلدمة يف املرحلة 
                     ميكن أن يصبح األساتاذ     5                       سنوات يف اخلدمة يف املرحلة     12                           حتت مسمى أستاذ، وبعد قضائهم 

                                  طة التطوير الوظيفي على تقييم أداء                          ، حيث تعتمد الترقية ضمن خ 6                  للترقية إىل املرحلة      ال         منهم مؤه
                                                      ٍّ                            املعلمني املشار إليها سابق ا. وليس من املمكن للمعلم ختطي أيٍّ من املراحل ضمن هاذه اخلطاة   

                                      للحصول على منصب أستاذ مشارك التناافس       ال                                    كذلك، ولكن ميكن للمرشح الذي يكون مؤه
                                       للفوز هبذا املنصب من خالل التوظيف املباشر.

         ( مهماة  screening-cum-evaluation committee   « )                  ث الشامل للتقييمات        جلنة البح »     تتوىل 
      جلناة   »               . بينما تتاوىل   3          إىل املرحلة    1             ، ومن املرحلة  1          إىل املرحلة    1                         إجراء الترقيات من املرحلة 

                                 إىل املراحل اليت تتبعها. ولكن ينبغي    3   ّ                                     مشّكلة حسب األصول مهمة الترقيات من املرحلة   «       اختيار
                              ً                                          عملية الترقية من خالل تقدميه طلًبا للحصول عليها، وال ميكن إعادة تقييم املرشحني               أن يبدأ املعلم 

                                                                                      الذين مل ينجحوا يف عملية االختيار إال بعد مضي عام واحد من تقييمهم، فتكون الترقية سارية من 
   ىل،                                                                            مدة ال تقل عن احلد األد  ملدة احلصول على األهلية يف حال جناح املرشحني من احملاولاة األو 

ّ                    ً              ومن تاريخ جناح إعادة تقييم املعلم يف احلاالت األخرى. وألّن الترقية ترتبط شخصًيا باملعلم احلايل                                                   
                                                                         ضمن خطة التطوير الوظيفي؛ ي ستعاد املنصب األساسي املقرر عند تقاعد ذلك املعلم.
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  الهندي، العالي التعليم فيمناصبهم  حسب المعلمين توزيع :4-6 جدول
 م2211م /2212 عام

 الفرعية الكليا  اجلامعا  تديرها اليت والكليا  اجلامعا  
 املئوية النسبة العدد املئوية النسبة العدد املنصب
 (7.13) 18631 (18.71) 15126 أستاذ
 (12.13) 137115 (13.32) 3116 مشارك أستاذ
 (63.73) 176536 (53.71) 71285 مساعد أستاذ

 (1.35) 12111 (1.17) 5712 * املعيدون/املدرسون
 (122) 681787 (122) 131173 الكلي اجملموع
 .احلني ذلكالوظائف منذ  هذه  ُ    أ لغيت: * مالحظات
 (326و 325 م،1211/م 1212 عام) اجلامعية املنح جلنة يف التاسع وامللحق الثامن امللحق من      ح سبت: املصدر

 
                        املعامل، وأكثر صرامة مان                          ُ                          خطة التطوير الوظيفي اليت ُأدخلت حديث ا هي خطة واضحة 

                                                  (، اليت ح صرت الترقية فيها يف مدة زمنية حمددة، ياتم  MPS                             خطة استحقاق الترقية السابقة )
                          ً                         ً                              مبوجبها ترقية املعلمني عشوائًيا إىل مستويات أعلى، استناًدا على عدد سنوات اخلدماة الايت   

ّ        إثبات رقّي خطاة                                                                قضوها فقط. ولكن اهلند بلد تكثر فيه املمارسات، فالزمن وحده كفيل ب         
                                                                                التطوير الوظيفي إىل مستوى التوقعات، أو ستضعف كخطة استحقاق الترقية الايت سابقتها   

( Jayaram 2003  ويندر حدوث حاالت إعفاء مدرس ما من اخلدمة يف إحدى املؤسساات .)                                                           
                                                                                  املمولة من القطاع العام بسبب ضعف أدائه؛ لذا يكون النظام اجلامعي يف اهلند مالذ ا للجودة 

         املتوسطة.
                                                                       كما ال يؤخذ رأي الطلبة يف احلسبان يف تقييم أداء املعلمني يف هذه اخلطة، وال حىت يف 

                    والايت تعاد مبقاام    -                                                      ً  خطة استحقاق الترقية، ولكن حتصل بعض املؤسسات املمولة مركزًيا 
                                          على استطالع رأي الطلبة يف املناهج الدراساية    -                                  اجلامعات واملؤسسات ذات األمهية الوطنية

                                  ً     ً                                     دريس، ولكن ال تعد مثل هذه اآلراء جزًءا رمسًيا من تقييم أداء املعلمني. وتعد اجلامعات     والت
                                                     ً                       اخلاصة من األمور املستحدثة يف اهلند، فال يعرف سوى القليل جًدا عن ممارساهتا يف تقيايم  

                                                                           األداء، ولكن يبدو أن التغذية الراجعة للطلبة تؤثر على جتديد عقود املعلمني فيها.

 االمتيازات غير المرتبطة بهاالرواتب و 
         م مهناة      1226                                                                جعل تطبيق نظام سلم الرواتب اجلديد للجنة املنح اجلامعية منذ ينااير  

ْ                 التدريس خياًرا جاذبا للغاية حلملة املاجستري والدكتوراه يف سوق العمل. إْذ يشتمل الراتاب                                                        ً            
                     لنطاق يف سلم الرواتب،    ( ا 1        عناصر: )   5                                      ً      الشهري اإلمجايل حلديثي التعيني يف املهنة حالًيا على 
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               ( بادل إجياار    5   ، ) 7                ( بدل غالء املعيشة 1              ( بدل النقل، ) 3                         ( مبلغ الدرجة األكادميية، ) 1 )
                                                     الراتب اإلمجايل الذي حيصل عليه األساتذة املساعدون يف أعلاى     5- 6                مسكن. ويبني جدول 

       متدرجة                                                               ً           سلم الرواتب ووسطه وأدناه، حيث يدفع مجيع األساتذة املساعدين حالًيا ضريبة دخل
        ً                                                            ( اعتماًدا على النطاق الذي يقع فيه دخلهم اإلمجايل بعاد اساتفادهتم مان     ٪  12   أو    ٪  12 )

ٍ                    االمتيازات الضريبية واحلوافز التوفريية، ألهنم حيصلون على دخل عاٍل. ويصعب اهلروب مان                                                            
ّ                             دفع ضريبة الدخل يف املؤسسات املمولة من القطاع العام، ألّن مسؤولية اقتطاع ضريبة الدخل                                                     

                                      رواتب املوظفني تقع على عاتق صاحب العمل.    من
                                                                            يدفع لكل األساتذة املساعدين باملثل يف املؤسسات املمولة من القطاع العام، بغض النظر 
                                                                       عن جماهلم األكادميي، بينما ختتلف رواتب املعلمني يف املؤسسات اخلاصة حساب العارض   

                     ساعدون يف املؤسسات ذات                                                    والطلب على املعلمني يف ختصصات معينة. ويتقاضى األساتذة امل
                                                                                     األمهية الوطنية )املعاهد اهلندية للتقنية واملعاهد اهلندية لإلدارة( رواتب أفضل قليال، ولكن حىت 
                                                                           ضمن املؤسسات املمولة من القطاع العام، حيصل املعلمون املوظفون يف املؤسسات املمولاة  

                              سسات اليت متوهلا الدولة، فكما هو      ً                            ً                  مركزًيا على رواتب إمجالية أعلى نسبًيا من تلك اليت يف املؤ
ّ                                احلال يف العديد من الواليات: ال ي دفع بدل النقل، وي حّدد بدل إجيار املسكن وفق ا ملعادالت                                                    

                             ً                              حكومة الوالية، واليت تكون دائًما أقل من معدالت احلكومة املركزية.
 م2212 لعام سبتمبر من األول من ابتداء المساعدين األساتذة رواتب :5-6 جدول
 الرواتب سل  أعلى الرواتب سل  وسط الرواتب سل  أدىن الراتب تفاصي 

 33122 17352 15622 الراتب نطاق
 8222 7222 6222 الدرجة مبلغ
 3122 3122 3122 النقل بدل
 32615 11318 11212 املعيشة غالء بدل
 11312 12225 6182 مسكن إجيار بدل

 31815 63883 15312 اإلمجايل الراتب
 .    ً  تقريب ا روبية 55=  واحد دوالر اهلندية، الروبيةب األرقام مجيع: مالحظة
    (1212) اجلامعية املنح جلنة من مقتبس: املصدر

                                                                          ضاقت الفجوة يف الرواتب االبتدائية إىل حد كبري بني املهن األكادميية وغريها من املهن. 
              (، والتقنياة  ICT                ومات، واالتصاالت )                ّ                               إال أن رواتب املعّينني يف قطاعات اإلدارة، وتقنية املعل

                                                                                 احليوية، أكثر بكثري من رواتب املعلمني. ولكن املقارنة العامة لرواتب املعلمني يف اهلند تكون 
                                                                               مع رواتب البريوقراطيني، إذ تتقارب رواتبهما إىل حد ماا، علاى الارغم مان حصاول      

                      األد  للراتاب اإلمجاايل                                                         البريوقراطيني على عالوات أفضل. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن احلد 
                                                  ً                      ألستاذ مساعد خيتلف بشكل طفيف بني املؤسسات املمولة مركزًيا واملؤسسات اليت متوهلاا  
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ّ               احلكومة، وبني اجلامعات عموما  واملؤسسات ذات األمهية الوطنية. كما وّحدت جلنة املانح                                                               
         ُ      زائرين، فُنودعت                                                                    اجلامعية أجور كل من املعلمني العاملني بدوام جزئي وأعضاء هيئة التدريس ال

                                                                           رواتب املعلمني يف حساباهتم املصرفية لضمان شفافية عمل املؤسسات اخلاصة اليت تادعمها  
                                                                            احلكومة، وجتنب الغش فيها، ولكن يف املقابل ال يوجد حاد أد  للرواتاب يف اجلامعاات    
                       ً                                                         والكليات اخلاصة، ونادًرا ما ت علن عن سالمل الرواتب والبدالت اخلاصة هبا، حياث ياراو   

                                                           ً  معظمها بشنن مسائل األجور فيدفع العديد منها رواتب املعلمني نقًدا.
                  مبا فيهم األسااتذة  -                                                      وحيق جلميع املعلمني يف كافة املؤسسات املمولة من القطاع العام 

                                    من راتبهم األساسي، أي: نطاق الراتاب     ٪ 3                           احلصول على عالوة سنوية بنسبة   -        املساعدون
                                              إىل مبلغ الدرجة األكادميية. كما ينظر إىل أي إيقاف                                املخصص هلم يف سلم الرواتب، إضافة

                                                                                للعالوات أو تنجيل هلا بننه عقاب جيب تربيره من خالل اإلجراءات التنديبية املناسبة، فيحصل 
ّ                               املعلمون فيما عدا ذلك على زيادة كبرية يف الراتب إذا ما مّتت ترقيتهم وفق ا خلطة التطاوير                                                       

                                             حجم الراتب أو شروط اخلدمة غري مسموح، بينما يعد                               الوظيفي. ولكن جمال التفاوض على 
           ً                              ً                                      التفاوض ممكًنا يف املؤسسات اخلاصة، إال أنه غالًبا ما ينتهي لصاحل اإلدارة. ويعيش من يدخل 
                                                                 ً                   هذه املهنة األكادميية يف اجلامعات والكليات املمولة من القطاع العام حالًيا حياة مرحية للطبقة 

                               ّ                        يت يتقاضوهنا، فاإلسكان والنقل ي عّدان من العناصر اإلضاافية                              املتوسطة، بناء على الرواتب ال
                                                                             للراتب. كما متت معاجلة التضخم يف االقتصاد، وهو ما سبب ارتفاع تكاليف املعيشة، مان  

                                كما ذكرنا يف وقت سابق. وليس هناك   «               بدل غالء املعيشة »  ا                      خالل مراجعة نصف سنوية ل
                        ِّ                      تلف الكليات، فالذين ي درِّسون اللغة اإلجنليزية أو                                  فرق يف سالمل الرواتب بني األكادمييني يف خم

                                                              ِّ                      الرياضيات يتقاضون الرواتب ذاهتا اليت يتقاضاها نظراؤهم الذين ي درِّسون اللغة األردياة أو  
         التاريخ.

ً             كما حتسنت جودة حياة األكادمييني الذين يعيشون يف املدن الصغرية أيًضاا، بسابب                                                             
                                               أحناء البالد، رغم وجود اختالفات طفيفة بني الواليات.                       ً        توحيد سالمل الرواتب حالًيا يف مجيع 

                                                                             ولكن األمر خيتلف عند املعلمني العاملني يف اجلامعات والكليات اخلاصة البحثية، إذ حتكمها 
                                                                        ً  شروط سوق العمل، إضافة إىل وجود فروقات كبرية يف الرواتب بني التخصصات. واعتماًدا 

                                    لية يف بعض املؤسسات اخلاصة، كما أن حال                                     على مؤهالت املعلمني، تكون الرواتب استغال
                                   ً                املعلمني العاملني بدوام جزئي سيئ دائًما يف مجيع املؤسسات.

                                        ً                                    ويعد األمان الوظيفي والراتب املضمون قانونًيا العاملني الرئيسني اجلاذبني ملن يساعون  
         وتاوافر                       الكلية، ومسعة املؤسسة،    /                                                لدخول املهنة، كما ميكن أن يكون لكل من موقع اجلامعة 

ٌ                                                     مرافق لألحباث، وما إىل ذلك تنثرٌي على القلة الذين ميلكون خيارات عمل أخرى. بينما تستند                             
                                                                                كافة االمتيازات غري املرتبطة بالراتب، اليت حيصل عليها املعلمون على قوانني احلكومة، وليس 

                                                         هلا تنثري على اختيار التدريس مهنة ، أو اختيار مؤسسة معينة.
                                                         ص الذين مت تعيينهم يف مناصب دائمة للتدريس يف املؤسسات املمولة                ينبغي على األشخا

                              من راتباهم األساساي لصاندوق       ٪  12               م اإلسهام بنسبة     1221                          من القطاع العام بعد يناير 
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                                                                                 التقاعد، إضافة إىل إسهام احلكومة بنسبة مماثلة. كما أهنم مؤهلون المتيازات خمتلفاة مان   
ٍ                            االستفادة من أٍي منها كمسنلة حق، حيث ميكان                                  اإلجازات مدفوعة األجر، ولكن ال ميكن               

                                            أيام إجازة  عرضية )لتلبية متطلباهتم(، ولكن ال    8                                 للمعلمني يف كل عام دراسي احلصول على 
    11                                                                       ميكنهم جتميع رصيد هذه اإلجازة، بل ميكنهم احلصول على يوم إجازة واحد مدفوع كل 

ً     يوم، ومن املمكن أيًضاا       322     قصاه    ً                                           يوًما من العمل. كما ميكن جتميع هذه اإلجازة إىل حد أ                  
                                                                                استبدال رصيد هذه اإلجازة مقابل أجر إضايف عند التقاعد. ولكن يبقى اجلزء األكثر جاذبية 

                أسابيع يف السنة.   8                                                       يف املهنة األكادميية هو احلصول على عطلة مدفوعة بالكامل، ملدة 
           كحد أقصاى                                                               وحتصل املعلمات على إجازة أمومة مدفوعة بالكامل، تصل لسنة واحدة

                                                                           خالل حياهتن املهنية، كما حيصل أزواجهن على إجازة أبوة مدفوعة بالكامل تصل خلمساة  
           إضاافة إىل  -       ً    ًّ                                                    عشر يوًما حدًّا أقصى لكل طفل يولد ملا ال يزيد عن طفلني. وحيق للمعلمات 

ّ  احلصول على إجازة رعاية طفل مدفوعة بالكامل ملدة عامني، شريطة أن يُكّن   -            إجازة األمومة  ُ                                                              
                                                                       استنفدن كامل رصيدهن من اإلجازات، وميكنهن االستفادة من هذه اإلجازة يف أي وقت    قد 

    ً                         عاًما، وميكن تقسيمها على طفلني.    18              حىت يبلغ الطفل 
                        ً                                                وحيق للمعلمني واملعلمات أيًضا احلصول على امتياز بدل سفر )تذكرة ذهاب وإياب هلم 

                           طلتهم أو التقدم للحصول على                                                 وملن يعولوهنم( مرة واحدة كل عامني، عن طريق استغالل ع
                                                                            إجازة للذهاب يف عطلة يف اهلند. وكبديل، ميكن للمعلمني القادمني من خارج أماكن عملهم 

                                  )كما مت توضيحه وقت االنضمام للخدمة(   «      وطنهم »       لزيارة   «         بدل عودة »                   االستفادة من امتياز 
        لضرائب.                                                             وخيضع املبلغ املدفوع من قبل اجلامعة أو الكلية مقابل السفر لنظام ا

                                                                     كما حيق للمعلمني احلصول على إجازة مرضية ومساعدة طبية ألنفسهم ولعاائالهتم،  
                                                                             إضافة إىل استخدامهم ملرافق اخلدمات الصحية املركزية أو احلكومية. وتزيد بعض املؤسسات 

َ            سقَف التنمني الط  -          بدال من ذلك- ّ        ٍّ                  للمعلمني، كما تعّوض إىل حدٍّ معني مان مباالغ       باي                   
               ّ                                                     وهناك قواعد مفّصلة تنظم املساعدة الطبية للتحقق من عدم إساءة اساتخدام                   النفقات الطبية.

                                                                            هذا املرفق، عن طريق املستشفيات، وشركات التنمني، واملعلمني على حد سواء. كما ي عطى 
                                                                    كجزء من رواتبهم )النطاق املخصص هلم يف سلم الرواتب، واملبلغ اخلاص بالدرجة -        املعلمون 

          الكلياة.     /                              ً                  سية بوصفها بدل إجيار سكين اعتماًدا على موقع اجلامعة          نسبة  أسا  -            وبدل النقل( 
                                                                                   ووفق ا لتصنيف احلكومة اهلندية حتصل املدن املوجودة يف الفئة )أ(، مثل: بنغالور، وتشايناي،  

                                   ، وحتصل املدن املوجودة يف الفئاة )ب(،   ٪  32                                      ودهلي، وحيدر أباد، ومومباي، وكلكتا على 
                        ، وتلك املدن املوجاودة يف   ٪  12                           جايبور، ولكناو، وباتنا على                            مثل: أمحد أباد، وشانديغار، و

      ، فلن -                      وهو ما ال تفعله الكليات-                            ً  . أما يف حالة توفري اجلامعة سكًنا  ٪  12               مناطق أخرى على 
       رساوم   »                                                                  حيصل املعلمون على بدل اإلجيار السكين، وسيتطلب منهم دفاع مبلاغ رمازي    

                            اء واملياه بناء على االستهالك.                                      ورسوم للصيانة، بينما ت دفع رسوم الكهرب  «        للترخيص
                                                                        يوجد طلب كبري على املساكن اليت توفرها اجلامعة، فهي توفر األمن حلراسة املكاان،  
                                                              ً                  وتغين عن االنتقال إىل مقر العمل، ولكن يفضل بعض املعلمني البقاء بعيًدا عن احلرم اجلامعي، 
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                       نه أن يوفر هلم شيئ ا من                                                         وخصوصا  إذا كان يف وسعهم احلصول على حمل إقامة بسعر أزهد، ميك
                                                                               بدل اإلجيار السكين. كما أن احلسومات الضريبية اليت ت عطى على الدخل ملن يبنون منازل أو 
                                                                              يشترون شقق ا تضاعف االستفادة من السكن خارج احلرم اجلامعي، وهو ما يقوم به املعلمون 

                     رى للبدالت إضافة لبدل                                                              الذين يقررون االستقرار يف املدينة اليت يعملون فيها. وهناك فئات أخ
                         ّ                                                        اإلجيار، مثل: بدل منطقة قبلّية، وبدل منطقة نائية )بدل مشقة(، والبدالت اخلاصة بالسكن يف 
                                   ً                                           جزيرة، ولكنها تنطبق على عدد قليل جًدا من املؤسسات. فقبل حترير القاروض املصارفية   

               علمني، لشراء أو                                                                  كانت اجلامعات اليت لديها فائض يف األموال تقدم القروض بنسعار ميسرة للم
                                                                بناء املنازل، وشراء السيارات حىت منتصف التسعينيات من القرن املاضي.

                                                                          ومن باب إعطاء حافز لتعزيز القاعدة األسرية الصغرية، حيصل كل من املعلمني الاذين  
                                                                                     يقومون بعملية قطع القناة الدافقة )لتحديد النسل(، أو املعلمات الاليت يقمن بعملية استئصال 

                                                                    ى عالوة واحدة زيادة على الراتب، عند صدور شهادة بذلك من جهاة صاحية.           الرحم عل
                                                                           ولكن جيب أن يكون لدى هؤالء املعلمني واملعلمات طفل واحد على قيد احلياة وما ال يزيد 

    52                  يزيد عمر املعلم عن    ّ اّل                                                    عن طفلني ليكونوا مؤهلني للحصول على هذا احلافز. كما جيب أ
                     يزيد عمر املعلمة عان     ّ اّل   ً               عاًما، وباملثل: جيب أ    15 و    12   بني      ً                       عاًما، وأن يتراوح عمر زوجته

    ً  عاًما.    52   ً                 عاًما، وعمر زوجها عن     15
                                                                            إن اإلعانات غري املرتبطة بالراتب واملنفعة التنمينية، اليت هي على شكل خدمات عناية 
    ّ                                                                               طّبية، واملذكورة آنف ا هي مستحقات قانونية يف املؤسسات املمولة من القطاع العام. فلمثال 
                                       ً                               ً        هذا السبب ال يتقاعد املعلمون واملعلمات طوًعا عند حصوهلم على وظيفة دائماة عموًماا،   
 -                                                                             ولكن هذه اإلعانات تعد مسنلة اتفاق تعاقدي يف املؤسسات التعليمية اخلاصة اليت تقادم  

     ً                                                        عروًضا أكثر جاذبية من املؤسسات التعليمية املمولة مان القطااع     -               ً يف حاالت نادرة جًدا

       العام.
                                                                      بعض فرص العمل اإلضافية حلديثي التعيني يف املهنة األكادميياة، الايت ميناع أن         هناك 

                                                                             يستغلها احلاصلون على وظائف دائمة يف إحدى اجلامعات أو الكليات املمولة من القطااع  
                                 كلية أخرى، بوصفهم أعضااء هيئاة      /                                              العام، ولكن ميكنهم القيام مبهام تدريسية يف جامعة 

                                                       ترة وجيزة، بعد أخذهم اإلذن من مؤسساهتم، عن طريق االستفادة          ضيوف ا لف   /             تدريس زائرين 
                 ً                         اليت يستحقوهنا سنوًيا. ويطلق علاى املكافانة     «            إجازة اخلدمة »   ً     يوًما من     32           ملدة تصل إىل 

                 ً             ً                      مكافنة )وليس راتًبا( ويكون خاضًعا لنظام الضرائب. ولكن  /                           املستحقة هلذا العمل اسم أتعاب
   ً                                                نقًدا، وال يكشفون عنها يف العائدات الضريبية. وال تنطبق                               ينخذ املعلمون عادة  هذه األتعاب 

                                                                                القيود املفروضة على العمل يف أكثر من مؤسسة واحدة على املعلمني العاملني بدوام جزئاي،  
                             ً                                                 إال أن هذا االشتراط قد يكون جزًءا من عقود املؤسسات اخلاصة، فيندر قيام أعضاء هيئاة  

               ً                           بني وظيفتني أحياًنا. إال أن بعض مدرسي الكليات                                    التدريس الشباب باالستشارات، أو اجلمع 
     ً                                 إضافًيا من خالل إعطاء دروس خصوصاية، أو       ال     ً                      ً           غالًبا وأساتذة اجلامعات نادًرا يكسبون دخ

                                                                                كتابة أدلة إرشادية )على شكل سؤال وجواب( للطلبة الذين يستعدون لالمتحانات اجلامعية.
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 الختام
   ً                         ً               ياًرا جاذبا خلرجيي اجلامعات عموًما. فكاثري ممان                                     ت عد املهنة األكادميية يف اهلند اليوم خ

                                                       الذين مل يفكروا يف التدريس بوصفه مهنة ميارسوهنا منذ عقد من -                      يكملون دراسات املاجستري 
                                                      يذهبون إلجراء اختبار األهلية الوطين، هبدف احلصول على وظيفة   -                   الزمن أو حىت قبل ذلك

                                     ا الزيادة املنتظمة يف معادالت التحااق                                              ً يف إحدى الكليات أو اجلامعات. وهذا ما يفسر أيًض
                                                                       ّ         املرشحني بربامج الدكتوراه. ومع ذلك، جيب أن يتم التنكد من هذا التعميم بسبب تّنوع نظام 

   "IITs "                                                                              التعليم العايل يف البالد. فاملؤسسات ذات األمهية الوطنية )مثل املعاهد اهلندية لاإلدارة  
                                         ب إمجالية أعلى من غريها، وتوفر شروط خدماة             ( تدفع روات "IIMs "                       واملعاهد اهلندية للتقنية 

                                                                                أفضل، تتبعها عن كثب اجلامعات املركزية العريقة، واملعاهد ذات املستوى اجلامعي املمولاة  
      ً                                                                       مركزًيا، واليت تقع حتت مظلة جلنة املنح اجلامعية. ولكن أغلب وظائف التادريس تكاون   

         ً                          تتلقى دعًما من احلكومة، حيث ميكان أال                                             يف اجلامعات احلكومية والكليات التابعة هلا، اليت 
                                                                              تكون الرواتب واالمتيازات املرتبطة هبا هي األفضل للمعلمني العاملني يف هاذه اجلامعاات   

          والكليات.
                                                                          أما يف اجلامعات والكليات اخلاصة؛ فسوف تستمر تقلبات جمال العمل يف التعليم العايل 

                                    إمجايل األجور اليت تقادمها. ولكان إذا                                             يف العمل كوسيط ملمارساهتا املتبعة يف التوظيف، و
                                                                                كانت اجلامعات اخلاصة تطمح يف حتديد مكان  لنفسها يف جمال التعليم العايل؛ فينبغي عليهاا  
                                                    ً                         إجراء حتسينات على العرض القائم يف املؤسسات املمولة مركزًيا. فإن فعلت، ستكون قادرة 

                        لتحقيقه بعاض املؤسساات                                                         على جذب أفضل املواهب البحثية والتعليمية. وهذا ما تسعى
                                                                                 اخلاصة املدعومة من قبل الدور الصناعية الرائدة، ويطمح له اإلدارياون مان األكاادمييني    

                                ً                         امللتزمني، إال أن األمر سيستغرق وقًتا قبل أن جتين جهودهم مثارها.
                                                              ً      ً         ومن املفارقات هنا، أنه يف الوقت الذي يشهد فيه النظام اجلاامعي توساًعا ساريًعا،    
                                                            ً     ً            وتتحسن فيه الرواتب وشروط العمل بشكل ملحوظ، يواجه النظام نقًصا حااًدا يف عادد   

     ال                                                                                أعضاء هيئة التدريس، حىت أصبح ازدياد التنافس على أعضاء هيئة التدريس املؤهلني تانهي 
   ً                                                        أمًرا ال شك فيه. ومع قرب دخول املؤسسات التعليمية األجنبياة إىل       ً              جيًدا ومن ذوي اخلربة

                                                                            البالد، لن تستطيع جذب أفضل املواهب التدريسية سوى املؤسسات القادرة علاى تقاد    
                                                                         األجور األعلى، وشروط اخلدمة األفضل. وعلى ضوء ذلك، فإن آفاق اجلامعات احلكومياة  

                                          اجلزء األكرب من نظام التعليم العايل يف البالد ال                                      والكليات املدعومة من احلكومة، اليت تشكل 
             تبدو مشرقة .

                                      ً     ً                                   ميثل النقص يف عدد أعضاء هيئة التدريس حتدًيا خطرًيا لوزارة تنمية املوارد البشرية، ألهنا 
    13                   أضعاف، أي: من حوايل    3                                                 ترغب يف مضاعفة عدد امللتحقني يف جمال التعليم العايل إىل 

   ٪  32                                                     وصول إىل اهلدف املرجو، وهو أن تصل نسبة القيد اإلمجالية إىل      ً     مليوًنا، لل    12     ً     مليوًنا إىل 
                                                              م. وهو ما تريد حتقيقه من خالل توسيع النظام اجلامعي، حىت وإن ختلات      1212         حبلول عام 
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       ترغب يف   -                                  اليت يبدو أهنا تفهم املشكلة بشكل أفضل-            ً                     عن حذرها متاًما. إال أن جلنة التخطيط 
                                                         لبشرية التوسع املوجود مسبق ا قبل شروعها يف زيادته، فطارأت                              أن تعزز وزارة تنمية املوارد ا

                                                                      العديد من اخليارات يف هذا السياق للتصدي للنقص يف عدد أعضاء هيئة التدريس.
                                                        ً                   مسحت وزارة تنمية املوارد البشرية اآلن للمؤسسات املمولة مركزًيا بإعاادة توظياف   

                               نوات. حيث خيضاع نظاام إعاادة     س   5                                          املعلمني املتقاعدين، لسنة واحدة يف مدة تصل إىل 
                                                                              ً    التوظيف لتقييم املعلم، ومتطلبات التدريس للمؤسسة، ويكون سلطة تقديرية للمؤسسة متاًما ال 
                                                                                     ميكن أن يطالب هبا املعلم املتقاعد باعتبارها حق ا له. فيحصل املعلمون الذين مت إعادة توظيفهم 

                            ا تتم دعوة املعلمني املتقاعدين                                                    على كل االمتيازات اليت كانت من حقهم قبل تقاعدهم، بينم
                         َ                    يف بعض اجلامعات للعمل أعضاَء هيئة تدريس زائرين.

                                                                      يعتقد بعض وكالء اجلامعات ومديري التعليم وجود ضرورة لرفع سن التقاعد بشكل 
   ً                                            ً      ً              عاًما. فالنقص يف عدد أعضاء هيئة التدريس سيصبح حاًدا قريًبا مع تطبيق سن     65        موحد إىل 
  ً                                                     اًما يف بعض اجلامعات والكليات احلكومية، بينما يرى آخرون أن  ع    61   أو     62            التقاعد عند 

                                                                               هذا ليس سوى إجراء بديل مؤقت، يؤثر على آفاق الشباب الاراغبني يف االلتحااق مبهناة    
                                                           (. وال يبدو أن فكرة رفع سن التقاعد ستجد صدى هلا بوجود العديد Anand 2011         التدريس )

                                          م بنن رفع سن التقاعد وحده لن خيدم الغارض،                                        من الشواغر املتاحة، ولكن ال بد من التسلي
                                                       فينبغي أن ميلك أعضاء هيئة التدريس الكفاءة لشغل مناصبهم.

                                           ً                             مل تعد تكمن املشكلة يف جعل املهنة األكادميية خياًرا جاذبا ألولئك الذين ينجحون يف 
                                                                            املضي يف النظام اجلامعي، ولكن املشكلة تكمن يف شغل مناصب أعضااء هيئاة التادريس    

                                      ً       ً                                 اغرة بذوي الكفاءة. وهذا ما يستدعي تفكرًيا متجدًدا واختاذ إجراءات سريعة، وإال فاإن     الش
                                                                            نقص أعضاء هيئة التدريس سيصبح نقطة ضعف للتعليم العايل يف اهلند، وسيظل حلم جعال  

                جمرد حلم ليس إال.  «     ً عاملًيا »                         نظام التعليم العايل للبالد 

 مالحظات
      مكانة   -    ً معهًدا    13             البالغ عددها -  ( IIMs           ية لإلدارة )                             على الرغم من إجياد املعاهد اهلند  . 1

                                                                          لنفسها يف برامج الدراسات العليا إلدارة األعمال، ومساعدهتا اجملال الصناعي من خالل 
       كماا     «.                          املؤسسات ذات األمهية الوطنية »                                     األحباث واالستشارات، فإهنا مل ت منح منزلة 

                              على الرغم من منحهاا شاهادات                                             أهنا غري خمولة ملنح الدرجات كما تفعل اجلامعات، 
             ً                                                              الدبلوم، ومنًحا دراسية تعد مساوية للشهادات ودرجات الادكتوراه الايت متنحهاا    
                                                                            اجلامعات، ولكن تنظر وزارة تنمية املوارد البشرية بشكل فعلي يف التوصية املقدمة من 

                     ( لسن تشريعات تسامح  Seshagiri 2011                                        قبل جلنة يرأسها األستاذ مادهافا ن. مينون )
                                                                   ً       ه املعاهد مبنح الدرجات دون أي جتريد من استقالهلا الذايت الذي تتمتع باه حالًياا     هلذ
( Mukul 2012, 6.)   
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ّ                                     م شّكل عدد املقيدين يف برامج البكاالوريوس      1211 /    1212    عام   . 1           ، بينماا   ٪     86.11   
   /           (، والدورات    2.81 ٪               (، والدكتوراه ) ٪     11.27                                    التحق البقية بربامج الدراسات العليا )

                          (، أما اجملاالت والتخصصاات،  UGC 2010/2011, 301   ( )    1.21 ٪ )               شهادات الدبلوم 
                                    من اجملموع الكلي، ونسبتهم يف الفنون هي    ٪     71.31                           فيمثل عدد املسجلني فيها نسبة 

            (، والتحاق   ٪     17.11        اإلدارة )   /                (، ويف التجاارة       18.11 ٪              (، ويف العلوم )     36.33 ٪ )
      (، ويف     3.85 ٪        الطاب )       (، ويف      16.86 ٪                          التقنيات، ونسبتهم فيهاا )    /               البقية باهلندسة 

   (.UGC 2012   ( )    1.21 ٪                      (، ويف غريها من الربامج )    3.36 ٪         التعليم )
                                                                      يصعب احلصول على بيانات موثوق هبا عن املعلمني العاملني بدوام جزئي، فقد وجدت   . 3

     مان     ٪    72.7          م أن نسبة     1383                ( منذ أوائل عام NCT 1985                        اللجنة الوطنية للمعلمني )
                                      ي الكليات فقط عملوا يف وظائف دائمة، مع        من مدرس   ٪    68.5                مدرسي اجلامعات، و

                                                                           متتعهم جبميع البدالت القانونية، ومنذ ذلك احلني ارتفعت نسبة املعلمني العاملني بدوام 
            ً     ً             جزئي ارتفاًعا حاًدا بشكل ملحوظ.

  ( IISc, Bangalore                                                         يف املؤسسات ذات األمهية الوطنية، مثل املعهد اهلنادي للعلاوم )    . 1
      م، حتت     1223ُ                                        ُأدخل مستوى رابع للتوظيف، يف سبتمرب من عام    ة                     واملعاهد اهلندية للتقني

                    ً                 وال يعد هذا املنصب جزًءا من كوادر أعضاء                   للعمل بالتعاقد(،    « )            أستاذ مساعد »    اسم 
                                                                         هيئة التدريس املعتادة يف مثل هذه املعاهد، كما يكون العمل حتت هذا املنصب علاى  

                            دة الدكتوراه مان التادريس                                               أساس تعاقدي، لتمكني الشباب األذكياء من محلة شها
                  إمجايل أعضاء هيئاة            تقل نسبة   ّ اّل أ           مع اشتراط                                 واكتساب اخلربة يف املؤسسات الرائدة،

  . ٪  12                                            التدريس الذين يتم توظيفهم على هذا املستوى عن 
                                                                       يتم طلب مؤهالت معينة يف الوصف الوظيفي للمستويات املختلفاة ألعضااء هيئاة      . 5

                                                 مثل: اهلندسة، والتقنيات، والطب، والصيدلة، واإلدارة                           التدريس يف اجملاالت األكادميية، 
                                                                              إدارة األعمال، والعالج الوظيفي، والعالج الطبيعي، والتربية البدنياة، واملوسايقى،      /

   (.  UGC 2010, 4-36                 والفنون املسرحية )
                        تتجاوز نسبة حجز الوظائف    ّ اّل                                                  تفسر هذه النسبة الغريبة حكم احملكمة العليا يف اهلند بن  . 6

                                                                ن إمجايل الوظائف، ولكن جتاوزت السياسة الشعبوية هاذا احلاد يف بعاض     م   ٪  52
                                                                      ً         الواليات، مثل: والية كارناتاكا، وتاميل نادو، وهذا ما جعل املسنلة متثل حالًيا أماام  

              احملكمة العليا.
               لتعويض التضخم،   «  [                                     التكلفة العالية، يف اإلجنليزية الربيطانية ]               بدل غالء املعيشة  »     يهدف   . 7

ّ    وي عّدل م                                                                       رتني يف السنة، يف األول من يناير، واألول من يوليو على التوايل، اساتنادا إىل      
   ٪  65                 م(، فقد كان يشكل     1226           يناير لعام    1           ً     نقطة اعتباًرا من      122             مؤشر األسعار )

                                                                            من الراتب، )ما يعين النطاق احملدد يف سلم الرواتب، إضافة إىل مبلغ الدرجة األكادميية 
             وبدل النقل(.
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 السابع الباب

 النرويج في األكاديمي العملمسار  نظام

 كايفك سفين

(Svein Kyvik) 

 المقدمة

                                                                            ميكن النظر إىل دخول املهنة األكادميية من زوايا خمتلفة، فتكون الزاوية األوىل من وجهة 
                                                                                   نظر السلطات احلكومية املسؤولة عن تطوير النظام الوطين للتعليم العايل واألحباث، والزاوياة  

                                          اليت تقوم بتدريب وتوظيف األكادمييني، والزاوية                                           الثانية من وجهة نظر مؤسسات التعليم العايل
                                                                             الثالثة من وجهة نظر املوظفني الباحثني الشباب الذين يطمحون للحصول علاى مهناة يف   
                                                                                  األوساط األكادميية. فمن وجهة نظر الدولة، ترتبط القضايا الرئيسة بنطاق تدريب الدكتوراه 

                                  ن وجهة نظر املؤسسات تكمن أمهية توفر                                               وما بعد الدكتوراه وجودته، ومالءمته، وكفاءته. وم
                                                                              جمموعة من األكادمييني الشباب من ذوي التنهيل العايل؛ الختيار أفضل املتقدمني من بيناهم  
                                                                           للحصول على منصب أكادميي. ومن املهم ملرشحي ومحلة الدكتوراه الذين يسعون ملمارساة  

                            التنبؤ به كعضو دائم يف املهنة                                                      العمل األكادميي أن ميلكوا القدرة على التخطيط ملستقبل ميكن 
                                                                            األكادميية، وخلق ظروف مستقرة ألنفسهم وعائالهتم كذلك. ومن املفيد لفهم خمتلف القضايا 
                                                                                   املتعلقة باالخنراط يف املهنة األكادميية، إبقاء هذه املقاربات الثالث يف الذهن، إضافة إىل إدراك 

            ً  تتطابق دائًما.                                           أن مصاحل الدولة واملؤسسات واألكادمييني الشباب ال 
ّ             ترتبط القضايا اإلشكالية حبجم نظام التدريب على األحباث، وآفاق التطّور الاوظيفي                                                                
                                                                          لألكادمييني الشباب. ما عدد مرشحي ومحلة الدكتوراه املدربني فوق احتياجات مؤسساات  
                                               ً     ً                              التعليم العايل؟ من جهة  يؤدي مرشحو الدكتوراه دوًرا مهًما يف إنتاج األحباث، فالتقاديرات  
     ال                                                                              تشري إىل أن مرشحي الدكتوراه يف اجلامعات البحثية النروجيية ينخذون على عاتقهم أعماا 

                                                              ، وهي أكثر من اليت عند أعضاء هيئة التدريس يف الوظائف الثابتاة،   ٪  62                 حبثية تبلغ نسبتها 
                              (. ومن جهة أخرى، ال يتوقع أكثر Thune et al. 2012                            باألخذ مبعدل األشخاص يف كل عام )

  ج      النااااااروي    فااااااااااااااااااي     يماااااااااااااي     األكاااااااد       العماااااال     مساااااااار       نظااااااااااام
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                                                               مرشحي الدكتوراه حصوهلم على مهنة يف اجملال األكادميي تستمر مدى احلياة.     من   ٪  12   من 
                                                                              فهل هناك حاجة وطلب كاف  يف اجملال الصناعي والقطاع العام على ذوي املهارات البحثية؟ 
                 ِّ              ً      ً                                         أم أن الدولة ت درِّب األشخاص تدريًبا زائًدا عن احلاجة، وهتدر املال على تدريب األحبااث؟  

                                                              ا األكثر حداثة التدفق الكبري يف املواطنني غاري الناروجييني لتادريب                     تتضمن إحدى القضاي
                                                                                الدكتوراه وما بعدها، فرغم أن الدولة واملؤسسات مها املستفيدان من جذب أعداد  كبرية من 
                                                                               األكادمييني الشباب املؤهلني تنهيال  جيدا  من اخلارج؛ فإن املوضوعات املطروحة تناقش مسنلة 

                                                            ا أكثر من الالزم من مرشحي ومحلة الدكتوراه األجانب، ممن سايغادر                     ً تنهيل النرويج أعداًد
                     ً                               الكثري منهم البالد سعًيا للحصول على عمل أكادميي باخلارج.

                                                                            ما الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه اهليكل الوظيفي للجامعاات والكلياات؟ ويف أي   
                          فاألكادمييون الشباب الاذين                                                        مرحلة وسن ينبغي حصول األكادمييني الشباب على وظيفة ثابتة؟ 

                                                                                   خيضعون لتدريب على األحباث، أو من هم يف مرحلة التنهيل ملا بعد الدكتوراه تبدو آفاق التطور 
                                                                                 الوظيفي ورغبتهم يف احلصول على وظيفة دائمة هي القضايا الرئيسة الشائكة عندهم، مما جيعل 

   (. McAlpine and Akerlind 2010                                                   النرويج غري خمتلفة عن غريها من الدول يف هذه القضاايا ) 
ّ                                                      ً                      وألّن متوسط أعمار مرشحي ومحلة الدكتوراه النروجييني مرتفع نسبًيا، وبسبب شيوع العمل يف    
                                                                                    وظائف مؤقتة أو وظائف بعد االنتهاء من مرحلة الدكتوراه وما بعدها؛ تتقدم أعماار معظام   

                       من احلصول علاى وظيفاة                ًّ                                             األكادمييني نسبيًّا عند حصوهلم على وظيفة ثابتة. أما الذين متكنوا 
                                                    ْ                                     أكادميية ثابتة؛ فترتبط القضايا الرئيسة بظروف عملهم. إْذ تشري األدبيات يف تقارير التعليم العايل 

 .Welch 2005; Altbach et al                                     يف وضع أعضاء هيئة التدريس ورواتباهم )     باي            إىل اخنفاض نس

                               األكادميية، مما يؤثر علاى ظاروف                                                (. إضافة إىل زيادة االختالف بني املسارات الوظيفية 2012
 Gappa, Austin, and Trice 2007; Enders and                                       العمل ووضع العالقات يف املهنة األكادميياة ) 

Musselin 2008 فال ميكننا تطبيق هذه احلسابات كاملة على املهنة األكادميية النروجيية، إال أهنا .)                                                                        
                                    تنطبق إىل حد كبري عليها يف الوقت ذاته.

                                                                ارسة العمل األكادميي جاذبة للكثري من الشباب. فاالهتمام كبري بوظاائف          ال تزال مم
                                                                                   زمالة الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه بشكل عام، على الرغم من حقيقة أهناا لان تضامن    
                                                                              حصوهلم على وظائف دائمة كنعضاء هيئة التدريس. فلطاملا كان منصب أساتاذ ذا مكاناة   

ْ             مرموقة لدى اجلميع، إْذ ي ظهر استطال                   م لتصانيف املهان       1385                      ع الرأي الذي أجري عام                    
                         مهنة خمتلفة، مسبوقة فقاط      66                                                      النروجيية أن مهنة أستاذ قد احتلت املرتبة السادسة من أصل 

                                                                             مبنصب رئيس الوزراء، ورئيس احملكمة العليا، ورئيس الربملان، وسفري، ورئيس اجلراحني، وقد 
 Økonomisk rapport            ومدير مصرف )                                           تقدم ترتيبها على منصب عضو يف الربملان، وأسقف، 

               ً                                                        . ولكن هناك سبًبا لالعتقاد بنن وضع األساتذة قد تراجع يف اجملتمع منذ ذلك احلني،  (1985
                                                                              وهو يرجع جزئيا  لإلصالحات املختلفة اليت أدت إىل ازدياد ملحوظ يف أعداد األساتذة. وعلى 

ّ                                       الرغم من ذلك، فإّن دافع أعضاء هيئة التدريس الناشئني ليصلو                          ا إىل منصب أساتاذ قاوي،                   
                                                 ً                              والفرص املتاحة للوصول إىل هذه املكانة باتت ممكنة حالًيا من خالل الترقيات، وليس فقاط  
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                                                                              باالعتماد على النجاح يف مسابقة وظيفية لشغل منصب األستاذية، إضافة إىل أن اإلجنازات يف 
            نظرا إلصاالح                                                               جمال األحباث اآلن أصبحت ذات تنثري أقوى على مستوى الرواتب الفردية، 

                                                       (. فقد بدأ هذا النظام الوظيفي يف منتصف تسعينيات القارن  Kyvik 2012a            هيكل األجور )
                     ً  كما شهد األساتذة اخنفاًضا                                                       املاضي، وأدى إىل وجود أعداد كبرية من األساتذة يف اجلامعات.

ّ        ً                           نسبيًّا يف وضعهم ورواتبهم، ويبدو أن هناك تصّورا شائًعا بني أعضاء هيئة التدريس عن        تدهور     ًّ                                    
   (.Kyvik 2012b            ظروف العمل )

  «                                                     تنويع املسارات الوظيفية، وإعادة هيكلة ترتيبات التعاقد »                        إن االجتاه الدويل حنو زيادة 
( Enders and Musselin 2008 ال يتناسب كثرًيا مع التطورات يف النرويج. فعلى الرغم من )                                       ً              

                           جتاهات التجانس أقوى بكثري من                                                        زيادة التحسينات والطابع الرمسي على املسارات املهنية؛ فإن ا
ٍ                                     ً                     جهود التمايز يف عدة نواٍح. فقد أصبحت املهنة األكادميية أكثر جتانًسا مع مرور الوقت فيما                        
                                                                             يتعلق هبيكلها الوظيفي وظروف العمل العامة فيها على حد سواء، ولكن زادت االختالفات 

   (. Kyvik 2012b            داء البحثي )                                                           يف الرواتب الفردية بسبب زيادة التركيز على القيمة السوقية واأل
                                                                               ومن منظور مقارن، تتسم املهنة األكادميية النروجيية بوجود اختالفات بسيطة يف مهام العمل 
                                                                                بني املراتب الوظيفية، إال أن جوانب املساواة يف نظام التعليم العايل النروجيي تصدت بوضوح 

                          أعضااء هيئاة التادريس.                                                         ملبادرات الدولة يف متييز ظروف العمل واملكافآت بني جمموعات
                                                                                  ويعرض هذا الباب يف القسم التايل مقدمة خمتصرة عن نظام التعليم العايل النروجيي، تليها حملة 
                                                                           عامة عن اهليكل الوظيفي األكادميي ومن مث يقدم معلومات عن سوق العمال لألكاادمييني   

                هيئة التادريس،                                                                     الشباب، قبل التحدث عن نظام التعيني الوظيفي والعقود االبتدائية ألعضاء
                                                                            وخيتتم الباب مبناقشة بعض التحديات الرئيسة من وجهة نظر األكادمييني الشباب ومؤسسات 

                             التعليم العايل وسلطات احلكومة.

 نظام التعليم العالي
                ً       ًّ                                                        متلك النرويج نظاًما ثنائيًّا للتعليم العايل، ينقسم إىل قطاعي اجلامعات والكليات. فيقدم 

                                                             امج املهنية على مستوى البكالوريوس يف تدريب املعلمني، والتماريض،                ً     األخري منها غالًبا الرب
                                                                ً              واهلندسة، والعمل االجتماعي، وإدارة األعمال، وهلم جر، ولكنه يطرح أيًضا بعض بارامج  
            ً                                                                    املاجستري وعدًدا قليال  من برامج الدكتوراه. ومع ذلك، فقد تعرض هذا النظام لضغوط مان  

                                                إىل جامعات، فنوقشت يف السنوات األخرية مسنلة إمكانية                              الكليات اليت تطمح إىل أن تتحول 
               م إمكانية تقد      1221                       (، حيث قررت احلكومة عام Kyvik 2009a                           إلغاء هذا التقسيم الثنائي )

                      ً                                       احلد األد  من املعايري طلًبا للحصول على االعتماد، لالرتقاء إىل مكانة     باي               الكليات اليت تل
            ً  املكانة حالًيا.                                جامعية. فحصلت ثالث كليات على هذه 

                  جامعاات حكومياة      8                            م لدى التعليم العايل النروجيي     1211                      أصبح منذ بداية من عام 
                  مؤسساات جامعياة      3                     جامعات حبوث تقليدية، و   1                   طالب وطالبة(؛ منها     22 5 .  31     )تضم 
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            كلية جامعية     11                      منها هي مؤسسات خاصة، و   3              طالب وطالبة(:      522 . 7            متخصصة )تضم 
    22 2 .  12                    كلية خاصة صغرية )تضم     12             البة(، وحوايل        طالب وط    22 2 .  75            حكومية )تضم 

                                  ً                                              طالب وطالبة(. وهناك مستوى عال نسبًيا النتقال الطلبة بني القطاعني، بسبب إنشاء نظاام  
                            ً                     االنتقال املرن، الذي يعد فريًدا من نوعه يف سياق دويل.

                                                                           وأصبح منذ منتصف تسعينيات القرن املاضي، للنرويج هيكل مهين مشترك بني اجلامعاات 
ّ                  والكليات، وهو ما يعين تقاضي األساتذة يف القطاعني الرواتب نفسها، مما يسّهل تنقل املوظفني بني                                                                   
                                                                                     الكليات واجلامعات. كما مت تنظيم عمل مؤسسات التعليم العايل العاماة واخلاصاة مناذ عاام     

                                                               م، من خالل قانون يوفر إطار عمل مشترك لتنظيم وإدارة هذه املؤسسات.    1223
           عضو هيئاة      22 2 .  12         م، قرابة     1211                          عات والكليات احلكومية، عام             كان لدى اجلام

      سنوات    1                           عضو عاملني بعقود قصرية املدى )    22 2 . 7                               تدريس يف وظائف بدوام كامل، منهم 
                                                                            أو أقل( تشمل مرشحي الدكتوراه احلاصلني على منح دراسية ومحلة الدكتوراه. وكان لدى 

                    يف وظائف بدوام كامل.               عضو هيئة تدريس     22 2 . 1                     املؤسسات اخلاصة أقل من 
         ً                                                                    يوجد حالًيا نوع من املنافسة يف معظم أنظمة التعليم العايل جلذب األكادمييني املوهوبني من 
                                                                                    اخلارج. ففي النرويج، ت عد زيادة عدد طلبة ومحلة الدكتوراه واملوظفني األكادمييني األجانب مان  

                               ادميية، وإقامة شبكات تواصل ماع                               ً                       ذوي التنهيل العايل هدف ا سياسًيا لتحسني نوعية األحباث األك
ّ                                          بيئات األحباث األجنبية. كما سّهل دخول قانون اهلجرة اجلديد حيز التنفيذ عام            م، بقااء      1212                          

                                      يف النرويج. حيث حيق للباحثني احلصول علاى      باي                                   الباحثني األجانب من خارج االحتاد األورو
                           تزال هناك العديد من احلواجز                                                         تصريح إقامة بوصفهم موظفني ماهرين أو أخصائيني. ومع ذلك، ال

                                                                                       املتعلقة بالتنقل الداخلي، كما أن احلصول على تصريح إقامة ال يزال عملية تستغرق الكاثري مان   
                                                                                   الوقت الذي يقضيه املتقدمون من بلد يشترط حصول مواطنيه على تنشارية لادخول النارويج،    

                 زداد تدويل املهنة              (. ومع ذلك، اDAMVAD 2012                                    وخصوصا  إذا رغبوا يف جلب أسرهم معهم )
                                                                                       األكادميية يف النرويج منذ األلفية الثانية، ويرجع ذلاك لقلاة املتقادمني الناروجييني يف بعاض      
                                                                            التخصصات، ولكون املتقدمني األجانب مؤهلني بشكل أفضل. حيث ينطبق هذا االجتااه علاى   

           صوصا . كان                                                                         مرشحي الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس الدائمني عموما ، وعلى محلة الدكتوراه خ
                                                                  من العدد اإلمجايل ملرشحي ومحلة الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس الادائمني     ٪  15           ما يقرب من 

                                        من الدول النوردية األخرى )بلدان الشامال     ٪   5.5                             م من املهاجرين، وكان من بينهم     1223    عام 
      مريكا     من أ   ٪   1.1               من قارة آسيا، و   ٪   1.8                            من البلدان األوروبية األخرى، و   ٪    12.5     ي(، و ا      األوروب

   (.Børing and Gunnes 2012          الشمالية )

 الهيكل األكاديمي المهني
                                   مشترك ا للمهنة األكادميياة، يتضامن        ال                                      متلك مؤسسات التعليم العايل النروجيية هيك

                                                                              مساران مهنيان خمتلفان: مسار ذو توجه حبثي وآخر ذو توجه تدريسي، إضافة إىل جمموعة من 
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                                                األخري وظائف حتت اسم: مرشح الادكتوراه وماا بعاد                                   الوظائف الدائمة واملؤقتة. فيشمل 
                                                             ً               الدكتوراه ومساعد باحث، رغم أن نسبة من يعملون مساعدين ضئيلة جاًدا، ألن معظام   
                                                                           الوظائف اليت حتمل اسم مساعد باحث )وهي عقود حمددة املدة، من سنتني إىل أربع سنوات( 

                         كتوراه. ولذا فمن الضروري                                                   قد حتولت خالل العقدين املاضيني إىل منح دراسية ملرشحي الد
                                                                         التحدث عن مرشحي الدكتوراه ومحلة الدكتوراه العاملني حتت عقود إلحادى مؤسساات   

                                                             التعليم العايل، لفهم هيكل املهنة األكادميية يف النرويج بشكل شامل.

 مرشحو الدكتوراه
                                                                       من املهم اإلشارة إىل أن مرشحي الدكتوراه احلاصلني على منحة يف النرويج )خالفاا  
                                        َ                                ملعظم الدول األخرى( يعملون بشكل مؤقت كنعضاَء هيئة تدريس، وحيصلون على راتاب  

                                                         ( ينافس راتب محلة املاجستري ذوي العقود االبتدائية يف القطااع   5- 7                  منتظم )انظر: جدول 
                                                                                   العام. فهم حيظون باالمتيازات نفسها اليت حيظى هبا أعضاء هيئة التدريس الثابتون، مبا فيهاا  

                           األباوة، وحقاوق املعاشاات     /                               ب مدفوع خالل إجازات املرض واألمومة             احلصول على رات
                 َّ                   التقاعدية؛ وت وفَّر مساحات مكتبية هلم.

                                                       لثالث وعشرين مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل بطرح بارامج        1211         س مح عام 
                   مؤسساات حكومياة      6                             مؤسسات جامعية متخصصة )مناها     3         جامعات، و   8           الدكتوراه: 

                                                   يات جامعية. ورغم أن اجلامعات متلك صالحية عامة لتقاد     كل   6               مؤسسات خاصة(، و   3 و
ّ                                                  برامج التدريب ملرحلة الدكتوراه؛ فإّن الكليات اجلامعية حتتاج للتقدم بطلب العتماد بارامج                                    

       معينة.
ّ           وت مّول دراسات الدكتوراه بطرق خمتلفة، أمهها منحة الدكتوراه، حيث متاّول وزارة                                                             ّ     

                                                      من مجيع مرشحي الدكتوراه، من خالل خمصصات امليزانية السنوية    ٪  12                  التعليم واألحباث حنو 
ّ                       إىل املؤسسات الفردية. بينما ميّول جملس األحباث يف النرويج                         إضافية من خالل العقاود     ٪  12                           

ّ                                                               التنافسية، إضافة إىل أّن الودائع الصحية والصناديق الطبية ومعاهد األحباث تعد من املصاادر                        
                          املهمة للحصول على التمويل.

                                                                         يتم تعيني احلاصلني على منح ما بعد الادكتوراه يف وظاائف مؤقتاة يف اجلامعاات     
   إىل    ٪  15                                    سنوات متضمنة التزامات تدريسية بنسبة    1   أو    3                           واملؤسسات البحثية األخرى ملدة 

                                                                              جانب الدراسة. كما يتطلب من مرشحي الدكتوراه اجتياز عنصر مرتبط باملقررات ملدة عام 
                                                      ابة األطروحة، على الرغم من أن هذه املتطلبات ختتلاف باني                         ونصف عادة، إضافة إىل كت

                             التخصصات واملؤسسات التعليمية.
                                                                            ما يقرب من ثلثي املرشحني حاصلني على منحة للدكتوراه، بينما يلتحق البقية يف برامج 
                                                                                 الدكتوراه على أساس عدم التفر ، فيعملون يف معاهد األحباث، أو الكلياات اجلامعياة، أو   

ْ                                                 أو املؤسسات اخلاصة، إْذ يدفع عادة أرباب العمل رسوم دراسة الدكتوراه، أو             املستشفيات،                    
ّ         يتم دفع تلك الرسوم من خالل إبرامهم لعقد حبثي، وهو الشائع يف النرويج. ومن مّث يقضاي                                                                         
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                                                                           العديد من مرشحي الدكتوراه النروجييني مدة تدريبهم على األحباث خارج اجلامعات بشكل 
                                                        جزء إلجناز مهام عملهم العادية، وجازء آخار للعمال علاى                            أساسي، فيقسمون أوقاهتم

          أطروحاهتم.
            م، أي ضاعف      1211                    مرشح يف النرويج، عام     22 2 . 3                         وبلغ عدد مرشحي الدكتوراه 

                                                 (، ولكن هذا النمو الكبري مل يتوزع بالتسااوي علاى    1- 7        م )جدول     1223          عددهم عام 
                             الصحية خاصة، بينما كان النمو                                                      جماالت التعليم. فكانت الزيادة كبرية يف جمال الطب والعلوم

                    من مرشحي الدكتوراه،    ٪  52                                              يف جماالت العلوم اإلنسانية. ومتثل اإلناث حاليا حوايل      ال     معتد
         يف العلوم    ٪  52                                            يف العلوم االجتماعية، والطب، والعلوم الصحية، و   ٪  62                  فتتراوح نسبتهن بني 

                يف جمال التقنيات.   ٪  15                    يف العلوم الطبيعية، و   ٪  15           اإلنسانية، و
                                               وجهة جاذبة ملرشحي الدكتوراه، ألهنا توفر تعيينات يف   -            من منظور دويل  -            ت عد النرويج

                                                                               وظائف مؤقتة، وت عطي رواتب تتناسب مع التعينات األوىل يف القطااع العاام للمرشاحني    
                                                                           احلاصلني على درجة املاجستري. ونظرا  هلذه الظروف، بلغت نسبة مرشحي الدكتوراه غاري  

           يف التقنيات    ٪  11                   يف العلوم اإلنسانية و   ٪  13                  م، وهي متفاوتة بني     1227    عام    ٪  13         النروجييني 
( Olsen and Sarpebakken 2011    ،وكان من بني مرشحي الادكتوراه غاري الناروجييني .)                                                 

                           من البالد النوردية األخارى،     ٪  13       م نسبة     1212   م و    1228                        املتخرجني يف السنوات ما بني 
   ٪ 3                     من أمريكا الشمالية، و   ٪ 1            ن أفريقيا، و م   ٪  15          من آسيا، و   ٪  15                 من بقية أوروبا، و   ٪  33 و

   (.Olsen and Sarpebakken 2011                    من أمريكا الالتينية )
 ، حسب تخصصهم2211-2223مرشحو الدكتوراه النرويجيون  :1-7جدول 
 السنوا  

 4000 4002 4002 4002 4002 التخصص
 352 816 751 716 657 اإلنسانية العلوم

 1363 1877 1651 1332 331 االجتماعية العلوم
 1322 1123 1785 1571 1113 الطبيعية العلوم

 1111 1117 1131 1233 836 تقنياتال
 1381 1251 1663 1313 776 الصحية والعلوم الطب
 3211 8377 7231 6231 1176 اإلمجايل

 (.DBHاملصدر: قاعدة بيانات لإلحصاءات عن التعليم العايل )

                         م، فنال درجة الادكتوراه      1211         مرشح عام     22 3 . 1     حلوايل                       م نحت شهادة الدكتوراه 
                      (، إال أن معدالت حيازهتم  ٪  82                                                  عدد متزايد من املرشحني احلاصلني على منح دراسية )قرابة 

     َ                             ً                                    الدرجَة ووقت حصوهلم عليها خيتلفان كثرًيا من ختصص آلخر، ففي جمموعات احلاصلني على 
ّ   م ختّرج     1223   م و    1221                         منح للدكتوراه ما بني عامي                            مان املتخصصاني يف العلاوم       ٪  62   
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                                               يف العلوم االجتماعية. لكن ارتفعت هذه النسابة إىل     ٪  32             سنوات، مقابل    1             الطبيعية خالل 
 Kyvik and         سانوات )    8                          يف العلوم االجتماعية يف غضون    ٪  67                    يف العلوم الطبيعية، و   ٪  81

Olsen 2013،وشكلت                                                             (، كما تساوت نسبة اإلناث الاليت حصلن على الدرجة بنسبة الذكور      
   م.    1211                            ممن نالوا درجة الدكتوراه عام    ٪  52             نسبتهن قرابة 

 حملة الدكتوراه
 Kyvik and                                                           مل ميض وقت طويل على وجود مناصب ما بعد الدكتوراه يف النارويج ) 

Smeby 2004 وأّدى استحداث نظام للتدريب املنّظم على األحباث يف الثمانينيات من القرن .)                                    ّ                            ّ      
                                                       عدد احلائزين على الدكتوراه إىل احلاجة لوجود وظائف مؤقتاة                             املاضي وما تبعه من زيادة يف

                                                      ّ                         ملناصب ما بعد الدكتوراه؛ للحفاظ على خرجيي الدكتوراه املتمّيزين يف اجلامعات، وإعدادهم 
                                                                            بشكل أكرب للدخول يف العمل األكادميي، ولتوسيع قاعدة التوظيف للمناصاب األكادميياة   

                                               الدكتوراه على أنه وسيلة مناسبة لتحساني نوعياة                                      الدائمة. كما كان ي نظر ملنصب ما بعد 
                                                                           األحباث النروجيية وتدويلها، من خالل املكوث يف اجلامعات األجنبية خالل مرحلة ما بعاد  
                                                                                   الدكتوراه، ووسيلة لزيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس اإلناث يف الوظائف الدائمة، وزياادة  

                                     املنح الدراسية ملا بعاد الادكتوراه يف                                               التنقل بني اجلامعات. فندخلت جمالس األحباث برامج
                                                                                  أواخر الثمانينيات من القرن املاضي، ولكن مل ي سمح للجامعات بتوفري مثل هذه الوظائف اليت 

                                      م. ي مكن للجامعة مطالبة محلة الدكتوراه     1337                                      متتد لسنتني أو ثالث أو أربع سنوات إال عام 
                                  يف حال امتدت فترة تاوظيفهم لاثالث                                                 بالقيام مبهام تدريسية أو مهام أخرى مشاهبة لذلك، 

                                من الوظائف يف جامعة أوسلو من حيث    ٪  12                                         سنوات أو أكثر، مما يقتصر على ما ال يزيد عن 
           من العمال     ٪  15                                                                 مدة التوظيف. وقد تصل نسبة املهام املوكلة إليهم يف حاالت استثنائية إىل 
                    ما بعد الادكتوراه،                                                               اإلكلينيكي، عند وجود حاجة للحفاظ على الكفاءة العملية يف وظائف

                                                                          هبدف الوصول إىل مناصب عمل أخرى كنتيجة تابعة لذلك. ويتقاضاى مان يعملاون يف    
                           ً                                                          مناصب ما بعد الدكتوراه راتًبا أفضل مما يتقاضاه العاملون يف برامج زمالة ما بعد الدكتوراه 

                                                     (، ولكنه أقل من راتب نظرائهم العاملني يف القطاع العام. 5- 7            )انظر: جدول 
                                                                 ك زيادة حادة يف عدد وظائف ما بعد الدكتوراه يف العقد املاضي )جادول          كانت هنا

                        ً                                                  (، ووفرت هذه الزيادة فرًصا جيدة خلرجيي الدكتوراه ملواصلة تطوير كفاءة حباوثهم،   1- 7
                               يف إجياد هذه الوظائف يكمن يف متديد     باي                                           وللتنهل ملنصب أكادميي دائم. إال أن اجلانب السل

                                                           الرغم من أن األكادمييني الشباب قد دخلوا املهنة األكادميية سابق ا                           فترة التوظيف املؤقت، فعلى
                                                                              ً  بعد حصوهلم على درجة الدكتوراه، فنصبح النجاح يف إكمال مرحلة ما بعد الدكتوراه حالًيا 

      ً      ً                       متطلًبا شائًعا يف العديد من التخصصات.
  يف    ٪  61               ، وتراوحت باني   ٪  18  م     1211                                     بلغت نسبة محلة الدكتوراه من اإلناث عام 

  يف    ٪  36                     يف العلوم االجتماعية، و   ٪  51                    يف العلوم اإلنسانية، و   ٪  57                      الطب والعلوم الصحية، و
                يف جمال التقنيات.   ٪  32                  العلوم الطبيعية، و
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                                                                         كما يزداد عدد محلة الدكتوراه القادمني من اخلارج؛ بسبب تنافسية رواتاب محلاة   
                    العديد مان مرشاحي                                                               الدكتوراه يف النرويج داخل السوق األكادميية الدولية، وبسبب عمل

                                                                                 الدكتوراه األجانب، الذين خترجوا يف النرويج، يف وظائف ملرحلة ماا بعاد الادكتوراه يف    
ّ                                         إحدى اجلامعات النروجيية. فشّكل محلة الادكتوراه غاري الناروجييني عاام              م ماا      1227                         

ْ                   ، إْذ تراوحت نسبتهم بني  ٪  11      جمموعه                 يف جمال التقنيات    ٪  65                     يف العلوم االجتماعية، و   ٪  17   
( Olsen and Sarpebakken 2011      ويشري هاذا النماو إىل ازديااد املنافساة للحصاول .)                                                      

                                                                                على منصب ملرحلة ما بعد الدكتوراه من ناحية، ولكنه يشري إىل قلة اهتمام محلة املاجساتري  
                             ًّ                                                  وخرجيي الدكتوراه النروجييني نسبيًّا يف ممارسة العمل األكادميي يف جماالت التقنيات والعلاوم  

              ن ناحية أخرى.          الطبيعية م
 م 2223حملة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي بالنرويج من الباحثون من  :2-7جدول 

 م، حسب التخصص2211إلى 
 4002 4002 4002 4002 4000 

 111 123 81 71 77 اإلنسانية العلوم
 122 173 117 113 73 االجتماعية العلوم
 336 331 337 311 111 الطبيعية العلوم

 111 185 135 123 81 تقنياتال
 111 377 318 188 118 الصحية والعلوم الطب
 1175 1175 1283 321 721 اإلمجايل

 (.NIFUاملصدر: سجل املوظفني البحثي )

 الوظائف األكاديمية الدائمة
ّ                                                              ذكرنا سابق ا أّن اجلامعات والكليات النروجيية متلكان مساران مهنيان خمتلفان، أحدمها                

                                                                         حبثي، واآلخر ذو توجه تعليمي. وتتضمن الوظائف األكادميياة الدائماة البحثياة            ذو توجه 
َ    ٍّ    أستاذ مشارك وأستاذ، بينما تتضمن الوظائف ذات التوجه التعليمي مناصَب كلٍّ من     باي    منص                                                                 

         (. وقاد   3- 7                                                            حماضر، وحماضر رئيس وموجه، ولكن مع إمكانية إجرائهم لألحباث )جدول 
                                                    ( حديث ا، ويرأس هذا املنصب كبار احملاضرين. وقد آل منصب docentُ                ُأدخل منصب موجه )

                                               م، ومل تعد هناك أي تعيينات جديدة حتت اسم أساتاذ      1335                          أستاذ مساعد إىل الزوال عام 
                                                                               مساعد بعد هذا التاريخ، مع بقاء احلق يف استخدامه ملن مت تعيينهم يف وقت سابق. كماا ال  

                                   واسع يف القطاع اجلامعي، ولكن ي ستخدم                                         ت ستخدم مناصب حماضر وحماضر رئيس على نطاق
                                                                              منصب مدرس كلية يف الربامج املهنية ذات الصلة باملمارسة املرتبطة بشكل أساسي بتادريب  
                                                                           املعلمني والتثقيف الصحي. إال أن أصحاب هذه الوظائف ال ميلكاون درجاة املاجساتري،    
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                إىل وجود وظاائف                                                               وحيصلون على وظيفة دائمة فور تعيينهم يف أحد هذه الوظائف، إضافة
                                                                        ذات دوام كامل حتت اسم باحث يف اجلامعات )وبشكل حمدود يف الكلياات اجلامعياة(،   

                                                      وبعضها تعيينات دائمة، ولكن معظمها حتت عقود ثابتة املدة.
ّ                                                                       تقّل نسبة اإلناث، كما هو احلال يف معظم أنظمة التعليم العايل األخرى، كلما علات     

ْ           الرتبة األكادميية. إْذ تشكل اإلنا    ٪  17                      من األساتذة املساعدين، و   ٪  33             من األساتذة، و   ٪  13  ث                   
            من احملاضرين.   ٪  62                  من كبار احملاضرين، و

                                                                           تضع وزارة التعليم واألحباث معايري التعيني والترقية يف مناصب التادريس واألحبااث،   
                                                                                 وتشترط عادة  درجة الدكتوراه من النرويج أو من دولة أجنبية تقابلاها يف التخصاص ذي   

                                         ً                              يتم التعيني كنستاذ مشارك. لكن من املمكن أيًضا قبول كفاءة على مستوى مماثال           العالقة، ل
                                                                              لدرجة الدكتوراه، كما هو موثق من قبل العمل األكادميي يف نفس نطااق ونوعياة هاذه    
                                                                             الدرجة. أما التعيينات حتت اسم حماضر وحماضر رئيس، فيشترط فيها وجود مؤهل ال يقل عن 

                      درجة املاجستري كحد أد .
                                                      أن نسبة أعضاء هيئة التدريس الدائمني يف اجلامعات واملؤسسات    3- 7           تضح يف جدول   وي

                             (؛ بسبب حركة إصالح حدثت مناذ   ٪  12                                      ً   اجلامعية املتخصصة حتت مسمى أستاذ عالية جًدا )
               م قادرون علاى      1333                            ْ                                عقدين للنظام املهين األكادميي. إْذ أصبح األساتذة املساعدون منذ عام 

                                       ً                    ة إىل درجة أستاذ يف اجلامعات والكليات، بناًء على كفاءة حباوثهم                        التقدم للحصول على ترقي
( Olsen, Kyvik, and Hovdhaugen 2005   وجعلت حركة اإلصالح هاذه الوصاول إىل .)                                      

                                         ( من خالل التقدم بطلب للحصول علاى درجاة    1         ً                   أستاذ ممكًنا بثالث طرق خمتلفة: )     درجة 
                ( من خالل التقدم  1                   فضل مرشح مؤهل هلا، )                                           األستاذية الشاغرة يف منافسة مفتوحة، والتعيني أل

                                                                               بطلب للحصول على درجة األستاذية الشاغرة يف منافسة مفتوحة، ورؤية جلنة التقييم للشخص 
    َّ                        ي رقَّى إىل درجة أستاذ عن طريق                                                         بننه مرشح ذو كفاءة عالية، ولكنه ليس أفضل املؤهلني، ومن مث

                         ً          ى ترقية إىل درجة أستاذ بنااًء علاى                                 ( من خالل التقدم بطلب للحصول عل 3               القسم العلمي، )
                                                                                   الكفاءة البحثية، وإمجاع جلنة مراجعة األقران على كفاءته. واالستراتيجية األخرية هي األكثار  
    ً      ً                                                                           شيوًعا حالًيا للوصول إىل درجة األستاذية، إال أن عدد التعيينات على درجة األستاذية املعتاادة  

                            غر الوظيفية على هذه الدرجة.       ً                                     يقل يوًما بعد يوم بشكل ملحوظ؛ نظرا لقلة الشوا

 التوزيع العمري ألعضاء هيئة التدريس
                                                                      أدت طول مدة التدريب على األحباث إىل زيادة نسبية يف متوساط أعماار خرجياي    

   ً         عاًما، بينما       36.1  م     1211                                                    الدكتوراه احلاصلني على املنح، فكان متوسط عمر اخلرجيني عام 
      31.1                             توسط عمر خرجيي الدكتوراه باني     ً           عاًما، وتراوح م      31.2                      كان متوسط العمر عادة  
                        يف جمال العلوم االجتماعية.    37   ً                     عاًما يف العلوم الطبيعية و

                                                                      كما مل ينخفض متوسط عمر خرجيي الدكتوراه خالل العقد األخري. وهاذه الزياادة   
ّ              ُ             النسبية يف أعمار محلة الدكتوراه اجلدد تعد مشكلة، إْذ يوّضح تقييم حديث ُأجاري علاى        ْ                                                
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ّ  حباث النروجيية أن الوقت املتاح لبناء مهنة أكادميية قد تقّلص بال شك، ألّن               التدريب على األ            ّ                                                    
                                                                               هذه املهن تتطلب عادة املزيد من التدريب خالل مرحلة ما بعد الدكتوراه. كما ميكن هلاذا  
                                      ً                                       االرتفاع يف معدل األعمار أيضا أن يؤثر سلًبا على احلصول على مهنة يف القطااع اخلااص   

( Thune et al. 2012.)   
    محلة      ال                                                    ( حملة عامة عن التوزيع العمري ألعضاء هيئة التدريس، شام   7.1            ويقدم جدول )

                                                                              الدكتوراه واحلاصلني على منح ملا بعد الدكتوراه، فالعديد من األشخاص ينجذبون يف منتصف 
                                                                              العمر ملثل هذه املنح؛ بسبب حصول مرشحي الدكتوراه على وظيفة مؤقتة وتقاضيهم رواتب. 

   ً                         عاًما، ويف املقابل، يؤثر اهليكل     35                                   لث احلاصلني على منح ملا بعد الدكتوراه               فقد جتاوز عمر ث
                                                                           العمري ألصحاب هذه املنح على عمر محلة الدكتوراه، فقد تراوحت أعمار ما يقرب مان  

    ً  عاًما.    11 و    35        منهم بني    ٪  52
   ً                                   عاًما، كما كان اجلزء األكرب من أعضاء هيئة       36.1                             وكان متوسط عمر محلة الدكتوراه 

ْ              التدريس الدائمني يف سن متقدم نسبًيا، إْذ جتاوزت أعمار                           من األسااتذة املسااعدين،      ٪  36                               ً    
                             ً  من كبار احملاضرين اخلمس ومخسني عاًما    ٪  63             من األساتذة، و   ٪  61             من احملاضرين، و   ٪  12 و

    ً  عاًما.    72      ً                         م، علًما بنن سن التقاعد اإللزامي     1211    عام 

 سوق العمل لألكاديميين الشباب
                                                     خلاص باألكادمييني الشباب يف النرويج، من منظور دويل، بنناه                  يوصف سوق العمل ا

                                                                              جيد. وعلى الرغم من الشكاوى املتكررة من خرجيي ومحلة الدكتوراه من نادرة الشاواغر   
     ً                           مناسًبا قبل انتهائهم مان فتارة        ال                                                      الوظيفية يف قطاع التعليم العايل، إال أن الغالبية جيدون عم

                                     (. كما أظهر االستطالع الادويل للمهناة   Kyvik and Olsen 2012                      التدريب أو بانتهائها )
                                من أعضاء هيئة التدريس الدائمني يف    ٪  55   أن   - م    1228              الذي أجري عام -                األكادميية املتغرية 

                                           هذا الوقت سيئ لبدء أي شاب مبمارساة العمال    »                                     اجلامعات مل يتفقوا مع الرأي القائل بنن 
                          ، مما يشري إىل أن األكاادمييني   ٪  15   أي                        ، بينما اتفق مع هذا الر «                  األكادميي يف جمال ختصصي

                                                                              النروجييني أكثر تفاؤال من نظرائهم يف معظم الدول األخرى اليت مشلتاها هاذه الدراساة    
( Bentley et al. 2010.)   

                                                                         وتبدو ممارسة العمل األكادميي أكثر جاذبية يف التخصصات اليت توفر بادائل عمال   
                                         بعد الدكتوراه يفوق عدد املاوظفني كاثريا ،                                             أخرى يف القطاع العام. فعدد املتقدمني ملنح ما

                                                                               باستثناء ختصصات مثل التقنيات، وبعض جماالت العلوم الطبيعية، واجملاالت املهنياة مثال:   
                                                                                الطب، واالقتصاد، والقانون. كما يقدم القطاع اخلاص بدائل عمل ذات أجور عالية، وهاذا  

                           صول علاى وظيفاة يف إحادى                   ً                               يسبب مشكلة؛ نظًرا لعدم اهتمام اخلرجيني املوهوبني باحل
         اجلامعات.
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 سوق العمل لخريجي الدكتوراه:
           م إىل عاام      1372                                        ممن حازوا درجة الدكتوراه يف املدة من عاام     ٪  12             يعمل أكثر من 

                   يف جمال األحباث خاارج     ٪  12                                            م يف إحدى مؤسسات التعليم العايل، إضافة إىل عمل     1228
                                                                               اجلامعات والكليات، أي: يف املعاهد، واملستشفيات، والصناعة وما إىل ذلك. بينما وجد أقل 

                              (، وهذا يعين أن الغرض التقليدي  1- 7                                 منهم وظائف يف جماالت أخرى )انظر شكل    ٪  12   من 
      من بني      فقط   1          ينطبق على   -                                  وهو التنهل للحصول على مهنة أكادميية  -                 للتدريب على األحباث

                 مرشحني للدكتوراه.    12   كل 
                                                     ً                    وكانت التغيريات يف قطاعات توظيف محلة الدكتوراه معتدلة جًدا، مقارناة مبسانلة   

    م(،     1223                                                                    توظيفهم منذ عقد من الزمن )وقبل تطبيق اإلصالحات على درجة الدكتوراه عام 
 .Thune et al                                                               على الرغم من زيادة عدد احلاصلني على الدرجة بشكل كبري يف كل قطااع ) 

ّ      (. وي عّد هذا 2012                              مقارنة بعدد الوظائف املتاحة يف -                      يف عدد مرشحي الدكتوراه   «       الفائض »       
                                                               نتيجة لسياسة تعتزم زيادة عدد مرشحي الدكتوراه يف قطاعات الصناعة،   -                 جمال التعليم العايل

                                                             واإلدارة العامة، واملستشفيات، والوكاالت غري احلكومية، وما إىل ذلك.
                                    م على مجيع احلاصلني على درجة الدكتوراه     1227             لذي أجري عام                كما يقدم املسح ا

                                                    م معلومات هاماة عان اخلطاط املهنياة والتوظيفياة          1225   م و    1221               يف النرويج عامي 

( Kyvik and Olsen 2007فقد تضمن سؤا .)                عن خططهم األولية حلياهتم املهنية عند بدئهم      ال                                       
                                بنهنم خططوا ملمارسة العمل األكادميي       منهم   ٪  13                                    مرحلة تدريب الدكتوراه، وباجململ: أجاب 
                                      أهنم عزموا على احلصول على مهناة حبثياة      ٪  11                                   يف مؤسسات التعليم العايل، بينما أوضح 

ّ   أخرى، فيما صّرح                                                      عن ختطيطهم للحصول على مهنة خارج نظام األحباث، ومل تكان     ٪  15            
                 النسب كانت شاسعة                    (. ولكن االختالفات يف  ٪  11                                        الرؤية املهنية واضحة لدى النسبة املتبقية )

                                           من املتخصصني يف العلوم اإلنسانية يف ممارسة العمل    ٪  75                        بني التخصصات، حيث رغب حنو 
  يف    ٪  35                  يف جمال الطب، وحوايل    ٪  15                         يف جمال العلوم االجتماعية، و   ٪  55               األكادميي، مقابل 

                يف جمال التقنيات.   ٪  12                                  العلوم الطبيعية، ومل تتجاوز النسبة 
                                           من هذه اجملموعة من محلة الدكتوراه يف العمال يف     ٪  13   م،     1227               كما استمر، عام 

                                                                               إحدى مؤسسات التعليم العايل )قرابة نصف من يعملون فيها هم مان دارساي ماا بعاد     
   ٪  31                                                منهم يف معاهد األحباث، أو املختربات الصناعية، واختار    ٪  15                      الدكتوراه(، بينما عمل 

                 ً          التخصصات هنا أيًضا، فقد مت                                               العمل يف جماالت أخرى، مع وضوح االختالفات الشاسعة بني
                                                                  يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف مؤسسات التعليم العايل، بينما كانات     ٪  62         توظيف حنو 
            يف التقنيات.   ٪  15                                           يف العلوم الطبيعية، والطبية، والصحية، وحوايل    ٪  12            النسبة حوايل 

َ  يبدو أن سوق العمل حلملة الدكتوراه يف حالة جيدة، فقد أباَن            املتخصصاني     من    ٪  32                                                     
  -                               مبا يف ذلك وظائف ما بعد الدكتوراه-                                        يف كافة اجملاالت عن حصوهلم على وظيفة ذات صلة 

                     ُ ُ َ                                             أشهر من خترجهم. وكان ُثُلَثا محلة الدكتوراه يشغلون سابق ا وظائف ذات صلة،    6       يف غضون 
          زالون ضمن                                                      منهم حاصلون على وظائف دائمة. كما أفاد ثلث من كانوا ال ي   ٪  12         وأكثر من 
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 النرويج إحصاءات. والتوظيف العاملة القوى عن وبيانات( NIFU) البحثي املوظفني سجل: املصدر

 م2222 عام النرويج في الدكتوراه شهادة لحاملي العمل قطاعات :1-7 شكل
 

                                                                               مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل أهنم شغلوا وظيفة دائمة قبل خترجهم، بنسب متفاوتة بني 
                               يف العلوم الطبيعياة. والتفساري      ٪  12                            لعلوم االجتماعية، وما يقل عن    يف ا   ٪  52            ما يزيد على 

                                                                              الرئيس هلذا الفرق هو أن وظائف مرحلة ما بعد الدكتوراه تكون أكثر شيوعا يف اجملااالت  
                                    األخرية منها يف جماالت العلوم االجتماعية.

        فقاد مت                                    ً                              ويشري املسح إىل وجود توافق جيد نسبًيا بني اخلطط الوظيفية وفرص العمل.
                                                           من الذين خططوا لشغل مهنة أكادميية يف إحدى اجلامعات أو الكليات    ٪  62              توظيف أكثر من 

           منهم وظائف    ٪  15                                                                   اجلامعية يف وظائف دائمة أو مؤقتة )ملرحلة ما بعد الدكتوراه(، بينما وجد 
                 ً                                            ممن أرادوا مبدئًيا االستمرار يف العمل كباحثني أو أن يصبحوا باحثني   ٪  52             غري حبثية، وجنح 

                          ممن أرادوا احلصول على وظيفة    ٪  62                                            خارج األوساط األكادميية يف الوصول ملبتغاهم، وحصل 
    ً                                                                          بعيًدا عن جمال األحباث على مبتغاهم. ولكن ال تزال هناك نسبة كبرية من محلة الادكتوراه  

                        وتنطبق هذه الصورة علاى                                                       الذين انتهى هبم األمر إىل شغل وظائف ختتلف عما خططوا له.
                                                              ت بشكل أو بآخر، مع وجود بعض االختالفات بني التخصصات؛ فقد جنح حناو           كافة اجملاال

                                                                         من الذين خططوا ملمارسة العمل األكادميي يف جمال العلوم االجتماعية يف الوصاول إىل     ٪  75
                يف جمال التقنيات.   ٪  52              مرادهم، مقابل 
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                                  مقصود يف مرشحي الادكتوراه يف جماال     «     فائض »                        وتعكس هذه االختالفات وجود 
                                                                           ات مقارنة بعدد الشواغر الوظيفية املتاحة يف األوساط األكادميية، ذلك بسبب الطلاب        التقني

                                                                                  املتوقع ملرشحي الدكتوراه يف جمال الصناعة ومعاهد األحباث التطبيقية، ولكن تبقى التقنياات  
                                                                            هي اجملال الوحيد. حيث الغرض الرئيس من تدريب الدكتوراه هو التثقيف لالخنراط يف سوق 

                                                                    ألكادميي، وهذا جيعل التنافس يف شغل الوظائف األكادميية الدائمة قاد يكاون             العمل غري ا
                                                                                األقوى يف هذا اجملال، على الرغم من كثرة شكاوى الكليات التقنية من ندرة عدد املتقادمني  
                             ً                                             للحصول على وظائف أكادميية؛ نظًرا لوجود الوظائف ذات األجور األفضل بكثري يف جماال  

              اجملال األكادميي.                     الصناعة من تلك اليت يف 
                                                                         أما اجلامعات، في عد هذا الفائض يف عدد مرشحي الدكتوراه الطاحمني لسالك اجملاال   
                 ًّ                                                                 األكادميي أمرا  مهمًّا؛ ألن التنافس على الوظائف الشاغرة نعترب آلية من آليات ضمان اجلودة. 

         تمال عدم                                                                        إال أن هذا الوضع خيلق إحباط ا للمرشحني أنفسهم، مع أن العديد منهم يدركون اح
ْ                     حصوهلم على مهنتهم املفضلة. إْذ ي ظهر مسح أجري عام                           م، ملرشحي الادكتوراه، أن      1228                          

   (.Thune et al. 2012                                                           ثلث املستطلعني فقط أبدوا تفاؤهلم بشنن حتقيقهم لطموحاهتم املهنية )

 سوق العمل لما بعد الدكتوراه
ُ                             ال يضمن احلصوُل على وظيفة ملا بعد الدكتوراه    -                  امعاات النروجيياة           يف إحدى اجل-           

    َ                                                                           ممارسَة العمل األكادميي الحق ا، على الرغم من أن األمر ينتهي بتعيني األغلبياة يف إحادى   
                                                                             اجلامعات يف النرويج أو يف اخلارج. وتكشف دراسة عن مهن من شغلوا وظيفاة ملاا بعاد    

                         منهم على وظيفة دائماة يف     ٪  52      م حصل     1223           ً         م أنه ابتداًء من عام     1221              الدكتوراه عام 
                                 منهم يعملون يف وظائف مؤقتة يف إحدى    ٪  15                                         اع التعليم العايل يف النرويج، بينما ال يزال   قط

                                                                          اجلامعات أو الكليات، مع وجود اختالفات كبرية بني التخصصات. فقد مت توظيف أكثر من 
                                               م، ممن ختصصوا يف العلوم اإلنساانية واالجتماعياة يف       1221                     من محلة الدكتوراه عام    ٪  75

  يف    ٪  12                  يف الطاب، وحاوايل      ٪  62                         أعوام، مقارنة  بتوظيف حنو    8        عايل بعد                قطاع التعليم ال
   (.Vabø  et al. 2012            يف التقنيات )   ٪  15                  العلوم الطبيعية، و

         من محلاة     ٪  75                         ً                                كما كانت هناك اختالفات أيًضا وفق ا لألصل العرقي. إذ مت توظيف 
                  اخلارج يف مهن ضمن                            من محلة الدكتوراه املولودين يف   ٪  62                            الدكتوراه النروجييني األصليني، و

 Børing and                                   سنوات من مرحلة ما بعد الادكتوراه )    8                                 قطاع التعليم العايل يف النرويج بعد 

Gunnes 2012  والسبب يف هذا االختالف يكمن يف عودة الكثري من محلة الدكتوراه غاري .)                                                               
           ق خصوصاا                                                                           النروجييني إىل بلدهم األم بعد انتهائهم من فترة ما بعد الدكتوراه. وهو ما ينطب

                 م مان األجاناب،       1227         منهم عام    ٪  65                                          على محلة الدكتوراه يف جمال التقنيات، فقد كان 
ٌ                                                                  ولكن التقنيات جماٌل تكثر فيه خيارات العمل غري األكادميية حلملة الدكتوراه يف جمال الصناعة،                  

      ذين ال                                  ال يزال يف أعداد محلة الدكتوراه الا   «     ً فائًضا »                                   ومعاهد األحباث التطبيقية، إال أن هناك 
                                                                            يستمرون يف العمل يف جمال األحباث، إما بسبب عدم متكنهم من العثور على وظيفة يف هاذا  
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                                                                                  اجملال، أو لرغبتهم يف االنتقال إىل مهنة أخارى يف اإلدارة العاماة، أو يف الصاناعة، أو يف    
                    املنظمات غري احلكومية.

 نظام التعيين في التعليم العالي
                                                 املوظفني األكادمييني يف مؤسسات التعليم العايل احلكومياة                          تنظم إجراءات التعاقد مع 

                                                                     ً             بدقة من قبل وزارة التعليم واألحباث، واملؤسسات الفردية. وينبغي اإلعالن دولًيا عن الشواغر 
ّ                                        الوظيفية على مجيع املستويات عادة ، ما مل ي وّجه احملتوى، أو التخصص، أو املهام املطلوبة يف                                           

                                                               روف النروجيية. فوفق ا للقانون املتبع يف اجلامعات والكليات اجلامعية،                       الوظيفة الشاغرة حنو الظ
                                                أشخاص لتقييم املؤهالت األكادميية ومالءماة القادرات      5- 3                       يتم تشكيل جلنة تتنلف من 

                                                                           الشخصية للمرشحني إلحدى الوظائف. وعلى اللجنة إجراء املقاابالت، والتواصال ماع    
                                          ل إىل إمجاع يف اآلراء بشنن التوصية ألعضاء هيئة                                     األشخاص الذين ميكن الرجوع إليه، والتوص

                                                                            التدريس. إال أن من املمكن تعديل هذه املتطلبات حسب الوظائف، ونستثين من ذلك وظائف 
          األستاذية.

 اه ووظائف ما بعد الدكتوراهمنح الدكتور 
                                                                          جيب التركيز عند تقييم املتقدمني للحصول على منح الدكتوراه ووظاائف ماا بعاد    

                                                                    على استعدادهم وقدرهتم على استكمال برنامج التدريب على األحباث. ويساتند             الدكتوراه
                 مىت ما اقتضى األمر -                                                        هذا التقييم بشكل أساسي على املؤهالت األكادميية، ووصف املشروع 

                                                    ، ونوعية املشروع، ومدى املالءمة الشخصية للمرشح. كما جيب -                    ذلك عند دعوة املتقدمني
                                      خالل عملية التعيني بوصفها قاعدة أساسية.                         أن جترى مقابلة مع املرشحني

                    م. ولكن مت تعيني ماا      1212                                مرشح جديد يف برامج الدكتوراه عام     85 6 . 1       مت قبول 
 .Thune et al                                                                  يقل عن نصفهم من خالل اإلعالن عن برامج منح ما بعد الدكتوراه للعاماة ) 

                لحصول على وظيفة                                                        (. مما يعين توظيف ما يزيد عن نصف املرشحني اجلدد دون التقدم ل2012
                                                                            معلن عنها، إما ألهنم موظفون يف أحد معاهد األحباث، أو املستشافيات، أو غريهاا مان    

                                                                املؤسسات اليت تعىن بإجراء األحباث، أو عن طريق عمليات توظيف أقل رمسية.
                                                                     كان ما يقرب من نصف مرشحي الدكتوراه اجلدد العاملني ضمن منح حبثياة عاام   

       مناهم     ٪  32                                         اجستري من مؤسسة التعليم العاايل نفساها، و                     م حاصلني على درجة امل    1212
   (، Thune et al. 2012                                                        حاصلون على درجة املاجستري من إحدى اجلامعات خارج النارويج ) 

ٍ                            حاصلون على درجة املاجستري من مؤسسة تعليم عااٍل أخارى يف النارويج غاري        ٪  17 و                                          
         مؤسساهتم.

                       لقادمني من خارج النرويج                                                 كما كانت هناك زيادة كبرية يف عدد مرشحي الدكتوراه ا
                                                                                  نتعكس يف النسبة املتزايدة لشهادات الدكتوراه املمنوحة لغري النروجييني، اليت ارتفعات مان   
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                         (. ومان الشاائع حضاور    Thune et al 2012   م )    1211    عام    ٪  33     م إىل     1222    عام    ٪  13
    لكن                                                                          املتقدمني الدوليني للحصول على درجة الدكتوراه إىل النرويج إلجراء مقابالت معهم، و

   ً                                                                                 نظًرا لتعقيد إجراءات التوظيف الدولية، وعبء العمل، والتكاليف املرتبطة هبذا الناوع مان   
                                                                              التوظيف، فضال  عن العدد الكبري للمتقدمني غري املؤهلني الذين يستجيبون لطلبات التوظيف 
                                                                          املفتوحة؛ فقد توقفت بعض الربامج عن اإلعالن عن وظائف الدكتوراه اجلديدة من خاالل  

         املفتوحة.         القنوات

 الوظائف األكاديمية الدائمة
                                                                         إن إجراءات التوظيف للمتقدمني لشغل وظائف أكادميية دائمة مرهقة، فقد ميضي أكثر 
                                                                            من عام يف كثري من احلاالت قبل شغل شاغر وظيفي. يتم تعيني جلنة مراجعة لتقد  توصاية  

                        مهما علت مرتبتهم، هبادف                                                             حول من ينبغي أن ي عي ن يف الوظيفة. كما ينبغي تقييم املتقدمني
                                                                              التصديق على مالءمة قدراهتم الشخصية هلذا املنصب، وخصوصا  فيما يتعلق بتعااوهنم ماع   
                                                                           زمالئهم وقدراهتم كمعلمني ومشرفني على الطلبة؛ لذا يطلب من املتقدمني احلضور إلجاراء  

              ملقابلة. وعادة                                                                    مقابلة. وميكن للكلية بعد ذلك حتديد مسنلة تقدميهم لدرس منوذجي إضافة إىل ا
                                                                              ما تتبع مؤسسات التعليم العايل اخلاصة هذه اإلجراءات للتوظيف، ألهنا تندرج حتت القانون 

                                                       املشترك يف جمال التعليم العايل، وحتصل على إعانات من الدولة.

 التعيينات المؤقتة
                                                                                من الشائع، بعد استيفاء التعيينات ضمن منح الدكتوراه ومرحلة ما بعاد الادكتوراه،   

                                                                           صول على تعيينات مؤقتة، كمحاضر، أو أستاذ مشارك، أو باحث، يف الوقت الذي يتقدم   احل
ّ   فيه الشخص بطلب للحصول على وظيفة دائمة. فبسبب وجود نظام إجازة التفّر         وهاي  -                                                                 

      ووجود   -                                             سنوات يف اجلامعات، ولكن ال متنح يف الكليات اجلامعية   6   إىل    5             إجازة متنح كل 
                                                       بسبب نظام التعيني املرهق، وبسبب حاجة املشااريع البحثياة                              العديد من الوظائف الشاغرة

ّ                                املمولة من اخلارج لباحثني مؤقتني يف أغلب األحيان؛ فإّن مؤسسات التعليم العايل مرناة يف                                                 
                  من أساتذة اجلامعات    ٪  12                                                    تقد  عقود قصرية األجل لألكادمييني الشباب. كان ما يقرب من 

                                            موظفون بشكل مؤقت. مما أثار استياء النقاباات    م     1223               من الباحثني عام    ٪  82         وأكثر من 
                                                       م جلنة لتقييم اللجوء إىل التعيينات املؤقتة يف قطاع التعليم     1212   ً                     كثرًيا، فننشنت احلكومة عام 

       العايل.
                         ( أنه مت توظيف عدد كبري من     Rindal Committee  1212                           كما ذكرت اللجنة يف تقريرها )
                                            وظائف مؤقتة يف اجلامعات والكليات. وميث ل هاذا       ، يف ٪  12                               أعضاء هيئة التدريس، يناهز حوايل 

                    ً       ( فاقترحت اللجنة عدًدا مان   ٪ 3                                                     الرقم ضعف متوسط معدل التوظيف املؤقت يف النرويج )أقل من 
                                                                                    التدابري للحد من هذه النسبة، ورأت احلكومة أن عدد األكادمييني العاملني يف وظائف مؤقتة مرتفع 

                              م العايل لتغيري ممارسات توظيفهم.  ً                               جًدا؛ فنصدرت تعليمات ملؤسسات التعلي
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 العقود على مستوى دخول المهنة ألعضاء هيئة 
 التدريس الدائمين

                                                                           يتم تعيني، وفق ا للقانون النروجيي، من هم على منصب أستاذ، وأستاذ مشارك، وحماضر 
          ِّ                                                              رئيس، وموجِّه، وحماضر، يف وظائف دائمة، من خالل مؤسساهتم، ما مل تكن هناك سالطة  

                                                                      تعيينهم بشكل مؤقت. فمن املسموح به تعيني املوظفني املؤقتني يف مناصب دائمة إذا          قانونية ل
                                 سنوات ونصف من تعيينهم. كما جيب أن    3                                        مل يتوافر متقدمون مؤهلون خالل فترة متتد إىل 

  .   ال                                                ً     متتد فترة التعاقد مع املؤسسات الفردية الثين عشر شهًرا كام

 شروط العمل
ُ                                                ت وكُل للشخص، وليست حق ا من حقوقاه، وفقاا للاوائح                       إجراء األحباث مهمة ال      

                                                                          احلكومية. بل هي مسؤولية مؤسسية، جيب أن حتدد فيها املؤسسة تقسيم أوقات األحباث بني 
                                                                                  املوظفني عند حتديد برنامج العمل السنوي لكل فرد. إال أن الطريقة املتبعة يف اجلامعات ت ظهر 

                                         حباث متاثل اليت يقضوهنا يف التدريس، بغض النظر                                     أن على املوظفني قضاء أوقات  يف إجراء األ
      ساعات    5                                    وعلى األساتذة واألساتذة املشاركني تدريس                                عن أعمارهم ومناصبهم األكادميية.

      ً                                                                   أسبوعًيا، من غري اإلشراف، ومن مث قضاء ساعات يف األحباث، كتلك الايت يف التادريس.   
                         التادريس أوقااهتم إىل أن                          م، حول قضاء أعضاء هيئة     1227                      ويشري استطالع، أجري عام 

                                   عدد الساعات األسبوعية نفساها الايت     -        يف املتوسط-                             موظفي اجلامعة يقضون يف التدريس 
   (.Bentley and Kyvik 2012       ساعة( )      17.5                يقضوهنا يف األحباث )

                            من إمجايل وقتاهم يف األحبااث،      ٪  32                                       أما املوظفون الناشئون يف اجلامعات، فيقضون 

                                               ً        ؛ وهذه هي النسبة ذاهتا اليت يقضيها زمالؤهام األكارب ساًنا                          وهذا متوسط الوقت لألحباث
( Kyvik and Olsen 2008 وكما هو متوقع، فإن أعضاء هيئة التدريس الذين تقل أعمارهم .)                                                           

   ً                        ً                      ً                        عاًما يقدمون منشورات أقل نوًعا ما من زمالئهم األكرب سًنا، بينما يقوم املوظفاون      35   عن 
                                       بعمل منشورات يف نفس مستوى أقراهنم األكارب     ً  عاًما     33-  35                        الذين تتراوح أعمارهم بني 

   (.Kyvik and Olsen 2008  ً   سًنا )
            م أن شاروط      1228                                        من أعضاء هيئة التدريس يف استطالع أجري عام    ٪  55         وقد أوضح 

                          منهم أن شروط العمال قاد      ٪  15                             َ                       العمل قد تدهورت منذ بدئهم مهنَتهم اجلامعية. بينما أكد 
                                          يئة التدريس يشعرون أن توقعات عملاهم قاد                        (. فالعديد من أعضاء ه    Vabø  1211      حتسنت )

                                             ّ                                     ارتفعت، وأداء املهمات قد زاد عن ذي قبل، مما ي حّتم عليهم العمل لساعات أطول. ومع ذلك، 
ً                                       تشري االستطالعات املختلفة اليت أجريت على مًدى يزيد عن عقدين من الزمن أن عدد ساعات                                       

                                   اخنفض بني املوظفني الناشئني حديث ا، وهو                         ًّ                         العمل الفردية مستقر نسبيًّا مع مرور الوقت. كما أنه 
                                                                                     ما يعود إىل ازدياد نسبة أعضاء هيئة التدريس من اإلناث، وإىل تغيري يف مواقف وقيم أعضاء هيئة 

           ً                    أقل استعداًدا للتضاحية حبيااهتم     -            فيما ما يبدو-                                       التدريس الشباب من الذكور، الذين أصبحوا 
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                                          الطويلة، وهو ما يظهر قيام األكادمييني بتكثيف                                          األسرية، وأوقات فراغهم، مقابل ساعات العمل 
   (.Kyvik 2012b                                          من متديده للتعامل مع أعباء العمل املتزايدة )     ال             وقت عملهم بد

                                         م يف الكليات اجلامعية أن موظفيها يقضاون يف      1226                         كما يفيد استطالع أجري عام 
              س، ولكن الوقت                  من وقتهم يف التدري   ٪  55                            من وقتهم يف األحباث والتطوير، و   ٪  12       املتوسط 

            (. ويبدو أن Kyvik and Larsen 2009                                        املتاح لألحباث خيتلف بشكل كبري بني موظف وآخر )
                                                                            منصب الشخص هو املعيار الرئيس لتخصيص وقت إجرائه لألحباث؛ فكلما علت مرتبته ازداد 
                                                                              الوقت املخصص له إلجراء األحباث، ولكن املعايري واملبادئ املطبقة يف هذه العمليات ختتلاف 
            ً                                                                  اختالف ا شاسًعا من كلية إىل أخرى، كما ختتلف أيضا بني الكليات داخل املؤسساة نفساها   

( Kyvik 2009b    إال أن شروط العمل ملناصب األستاذية يف الكلياات اجلامعياة تشابه يف .)                                                                   
                                                                            معظم احلاالت شروط العمل ملنصب أستاذ يف اجلامعات البحثية، بينما ميلك موظفو الكليات 

                ً                                                وى الدكتوراه وقًتا أقل إلجراء األحباث من الوقت الذي عند نظارائهم يف                الشباب على مست
         اجلامعات.

 الرواتب
                                  ووفق ا للمرتبة ضئيلة نسبيا  ضامن    -                  حسب املعايري الدولية-                    االختالفات بني الرواتب 
                                       (. فاحملاضرون وكبار احملاضارون واألسااتذة   Kyvik 2012a                            قطاع التعليم العايل النروجيي )

                                                      ل                يتقاضون رواتبهم وفق ا لسلم يقوم على أساس األقدمية، وبعضل املعايري األخارى           املشاركون 
         ّ      ً                                                               اليت قد تطّبق أيًضا. أما من هم على منصب أستاذ أو حماضر رئيس؛ فيتم التفااوض علاى   
ٍ                        الرواتب الفردية بني النقابات واملؤسسات التجارية يف حدود سلٍم لألجور. وحتدد الرواتاب                                                          

                                                               من املعايري املختلفة، أمهها إنتاجية مقدم الطلب يف األحبااث والقيماة                       الفردية وفق ا جملموعة 
                                                                              السوقية، ومتيل معظم رواتب هذه الوظائف لتكون عند أد  مستوى هلا يف السلم، أو عناد  
                                                                         مستوى يقرب من ذلك. ولكن زادت اجلامعات والكليات يف السنوات األخرية من تطبياق  

ْ     ِّ                                     إْذ خ صِّصت املكافآت بشكل كبري بناء على اإلجنازات                                 نطاق سلم الرواتب ملكافنة املوظفني،   
                                                  يف جمال األحباث، وتستخدم كطريقة جلذب األساتذة من اخلارج.

                                                                         ميكننا رؤية اجلزء األخري من سلم األجور الذي يشاكل الراتاب االبتادائي ملعظام     
  ت                                                    (. وعلى الرغم من أن سلم األجور متشابه يف مجيع املؤسساا    7.5                 األكادمييني يف جدول )

                                                         ن رواتب األساتذة تكون أعلى يف بعض التخصصات من غريها، ولكان   إ              والتخصصات، إال 
                         هذه االختالفات صغرية نسبيا.

                                                                            يتقاضى أعضاء هيئة التدريس العاملون يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية رواتب أقل 
        َّ      هلم، وأقلَّ بكثري                                                                    من اليت يتقاضاها موظفو اخلدمة املدنية ذوو الكفاءة وسنوات اخلربة املقاربة 

                                                                             من نظرائهم يف قطاع الصناعة وقطاع األعمال، إضافة إىل أن هذه االختالفاات زادت ماع   
   (.Kyvik 2012b            مرور الوقت )
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 (Socializationالتبيئة في المهنة األكاديمية )
                                                                          يبدأ التدريب على األحباث يف النرويج أثناء مرحلة املاجستري مبقررات يف نظرية األحباث 

                                                                             يتها، تليها كتابة رسالة حبثية حتت إشراف عضو من أعضاء هيئة التدريس. وت عد رسائل      ومنهج
 Bleiklie, Høstaker and                                                        املاجستري إسهامات مهمة يف األحباث اليت تصدرها األقسام املختلفة )

Vabø  1222     .  177   -183    ومن املنصوص أن درجة املاجستري تستمر لعامني، مع رسالة .)                                                    
                                                              وخصوصا  للطلبة الذين يطمحون للحصول على مهنة يف جمال األحباث. فعلى                 هلا أمهية عالية،

                                                                             الرغم من أن احلكومة فرضت لوائح لتقليص عبء العمل لرسالة املاجستري ملدة نصف عاام؛  
                                                                                  لتعزيز احتمال إهناء طلبة املاجستري دراستهم يف الوقت احملدد؛ إال أن الطلبة الذين يطمحاون  

ّ                                             ادة  ما ينهمكّون يف العمل على رسالتهم. وجودة الرساالة هاي                         للحصول على مهنة حبثية ع              
ّ     املعيار الرئيس الختيار الطلبة للمنح الدراسية لدرجة الدكتوراه، إضافة إىل أهنا مبثابة منّصاة                                                                                    

   َ          حبوَثهم الحق ا.  -                  الذين يتم اختيارهم-                       صلبة يبين عليها املرشحون 
تدريس في مؤسسات التعليم العالي الراتب الشهري االبتدائي ألعضاء هيئة ال :5-7جدول 

 م2212الحكومية في النرويج، ابتداء من ديسمبر عام 
 األمريكي الدوالر النروجيي الكرون املرتبة

 6152 31632 دكتوراه منحة طالب
 7232 33212 الدكتوراه بعد ما موظف
 7152 33632 حماضر
 8112 16812 كبري حماضر
 8112 16812 مشارك أستاذ
 12312 57172 رئيس حماضر
 12312 57172 أستاذ

 (.Norwegian Association of Researchersاملصدر: اجلمعية النروجيية للباحثني )
 

                                                                       ويلتحق مجيع مرشحي الدكتوراه اجلدد يف أحد برامج الدكتوراه أو كلية لألحبااث،  
ّ                                                                          حيث يقّدم الربنامج مقررات يف النظريات واملنهجيات، ويوفر بيئة إدارية وعلمية للمرشحني.        
                                                               َ              كما جيب أن يكون لكل مرشح للدكتوراه، حسب اللوائح التنظيمية، مشارَفان ولكان ال   

                                                        يع احلاالت. وي ظهر تقييم حديث للتدريب النروجيي على األحبااث                      تتبع هذه التوصية يف مج
( Thune et al. 2012 أن معظم مرشحي الدكتوراه راضون عن اإلشراف الذي يتلقونه، كما )                                                            

                                                                                يظهر التقييم رضاهم الكبري عن مدى تواصلهم مع مشرفيهم، وكفاءات املشرفني عليهم، بينما 
                                           لذي يتلقونه. وهناك سبب آخر مهم إلنشاء برامج                                  تشتكي أقلية بسيطة من ضعف اإلشراف ا

                                                                       الدكتوراه وكليات األحباث، وهو دمج مرشحي الدكتوراه يف جمموعات وشبكات األحباث؛ 



 187 /نظام مسار العمل األكاديمي في النرويج

                  ً                                                               للتنكد من كوهنم جزًءا من اجملتمعات البحثية النشطة. فالتقييم يفيد بنن مجياع املؤسساات   
                           أو املشاريع البحثية، وهو ما                                                    تصب جل اهتمامها على دمج مرشحي الدكتوراه يف اجملموعات

         ًّ                                                                          يشيع حاليًّا يف التخصصات العلمية فقط )العلوم، والتقنية، واهلندسة، والرياضيات(، بينماا  
                                                                               يعمل غالبية مرشحي العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية بشكل مستقل. ومن غري املستغرب 

                         التدريب الذي يتلقونه على                                                       شعور املرشحني الذين ينتمون إىل جمموعة حبثية عادة بالرضا عن 
   (.Thune et al. 2012                                             األحباث أكثر من أولئك الذين يعملون بشكل مستقل )

                                                                       هناك تقليد قد  يف النرويج مفاده أنه جيب أن يكون التدريب على األحباث من خالل 
ّ                                                                      التعّرض لألحباث الدولية، من خالل تشجيع مرشحي الدكتوراه علاى حضاور املاؤمترات         

 .Kyvik et al                                                        ن خالل البقاء لفترة تطول أو تقصر يف إحدى اجلامعات األجنبية )             الدولية، أو م

                                                                          (، أو من خالل املشاركة يف املشاريع البحثية الدولية. فاملشاركة يف املاؤمترات وورش  1999
ّ     ً      ً                                                 العمل الدولية ت عّد أمًرا شائًعا بني مرشحي الدكتوراه يف مجيع التخصصات، كما يقضي حنو                   

                           وتشري اساتطالعات الارأي أن                                      دة دراسية يف إحدى اجلامعات األجنبية.             خ مس املرشحني م
                   (، كما أظهرت دراسة Thune et al. 2012                                      نصف املرشحني يشاركون يف الشبكات الدولية )

   ً        عاًما كانوا     33 و    35         ً                                                        سابقة أيًضا أن أعضاء هيئة التدريس الدائمني الذين تتراوح أعمارهم بني 
                                                 حثي الدويل من زمالئهم األكرب سنا بشكل ملحوظ. والتفسري                             أكثر نشاطا يف جمال التعاون الب

           ً                              ًّ                    ً                  األكثر ترجيًحا لذلك هو أن األكادمييني األصغر سنًّا يكونون أكثر انفتاًحا علاى العاامل يف   
                        ًّ                                                    سلوكهم من زمالئهم األكرب سنًّا؛ نظرا لالختالفات بني األجيال يف التانثريات االجتماعياة   

   (.Kyvik and Olsen 2008                    احل خمتلفة من احلياة )                               والثقافية، وعمليات التبيئة يف مر
ٌ                                                                 ويسود اعتقاٌد بارتفاع مستوى اجلودة األكادميية حلديثي التعيني على الوظائف األكادميية             
                               ُ                                                       الدائمة يف اجلامعات والكليات حاليُا أكثر من السابق، فالتدريب الذي يتلقونه للدكتوراه أكثر 

                                                 بفترة ما بعد الدكتوراه. ويشري التقييم األخري لتعليم         ً                           دقة وجناًحا من ذي قبل، ذلك ألنه متبوع 
   (. Thune et al. 2012                                                               الدكتوراه النروجيي إىل أن مستوى أطروحات الدكتوراه يرتقي للعاملية )

                            أعضاء، أحد أعضائها على األقل    3                                           ّ      ويتم تقييم األطروحة يف النرويج من قبل جلنة مكّونة من 
                                                  مبثابة آلية مهمة لضمان اجلودة جملتمع النرويج العلماي                                   من جامعة أجنبية، ويعد هذا اإلجراء 

َ            ُ                                                    الصغري. س ئ َل، يف استطالع ُأجري عن طريق الربيد، األعضاء األجانب يف هذه اللجان عان              
                                   ُ                                        رأيهم يف نوعية أطروحات الدكتوراه، وُطلب منهم إعطاء درجة لتصنيف أحدث أطروحاة  

             بنهنا بدرجاة     ٪  15                ، بينما أجاب حنو  «  از  ممت »           بوضع تقييم    ٪  15                         نروجيية مت تقييمها، قام حنو 
               بنهناا بدرجاة      ٪  12                     ، بينما اعتقد حاوايل   «   جيد »               أهنا تستحق درجة    ٪  32   ، و «       جيد جدا »
      منهم.   ٪ 1    سوى   «     ضعيف »                            ، ومل ي صنف األطروحة على درجة  «     مقبول »

                                                                       ً           تعرض غالبية مرشحي الدكتوراه لفترة طويلة من التبيئة يف املهنة األكادميية نظًرا لتعيينهم 
                                                                             وظائف جامعية مت التعامل معهم أثنائها كنعضاء هيئة تدريس، واستمر عدد كبري منهم يف   يف 

                    ن على وظيفة دائمة يف  و                                                         وظائف ما بعد الدكتوراه، وعليه يوصف األكادمييون الشباب احلاصل
                                                                           إحدى اجلامعات بنهنم باحثني أكثر من كوهنم مدرسني. إضافة إىل ازدياد عدد من يساتمر  
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                                                                    ا بعد الدكتوراه عادة ، لذا على من يتم تعيينهم يف وظائف دائمة التسجيل               منهم يف وظائف م
                                      أسابيع أثناء العامان األوالن من التعيني.   1                               يف دورة لطرق التدريس ملدة تصل إىل 

 الختام
                                                   ً     ً                        يتحتم القول، من وجهة نظر وطنية، أن النرويج متلك نظاًما جياًدا للتوظياف يف املهناة    

                                                             رشحو الدكتوراه رواتب منتظمة، إضافة إىل أن رواتب محلة الدكتوراه                       األكادميية. حيث يتقاضى م
                                                                                       قادرة على املنافسة يف السوق الدولية. إضافة إىل أن نوعية التدريب تبدو جيادة، فاألكاادمييون   
                                                                                 الشباب الذين ال حيصلون على وظيفة دائمة يف قطاع التعليم العايل حيظون بفرص إلجياد وظاائف  

                                                                   هم، إال أنه ال تزال هناك العديد من التحديات املتعلقة هبيكل التدريب على                    أخرى ذات صلة بتدريب
            ( مدى مالءمة  1                                                                األحباث ووظائف األكادمييني الشباب. وجتدر اإلشارة إىل بعض هذه التحديات: )

                                                      ( مدى زيادة تدفق مرشحي ومحلة الدكتوراه األجانب عن احلاد   1                       حجم التدريب على األحباث )
                                             يج إلدخال نظام املسار الوظيفي املنتهي بالتثبيت.                ( مدى حاجة النرو 3 )

                                                                         مت، على مدى السنوات القليلة املاضية، مناقشة حجم نظام التدريب علاى األحبااث   
                                  ( ازدياد احلاجة حلملة الادكتوراه يف      1211                                       بشكل علين. وتوقعت وزارة التعليم واألحباث )

                                ومي لوظاائف مانح الادكتوراه،                                                    اجملتمع النروجيي، ومن مث ميكن توقع ازدياد التمويل احلك
ٍ                                    ً  ووظائف ما بعد الدكتوراه أيًضا. ومن وجهة نظٍر مؤسسية، تلقى مثل هذه الوظائف ترحيًبا                ً                           
   ً                                                                           كبرًيا، فمرشحو الدكتوراه ومحلتها من أهم موارد األحباث. إال أن املؤسسات تعتقاد أهناا   

                   تزايد مان ماوظفي                                                                ستكون حباجة ملزيد من الوظائف األكادميية الدائمة، الستيعاب العدد امل
                                                                           األحباث، الذين هم حباجة إلشراف. فعلى مدى العقد املاضي، كانت هناك زيادة متوسطة يف 

        بني عامي    ٪  12                                                                 عدد أعضاء هيئة التدريس الدائمني يف اجلامعات والكليات العامة وصلت إىل 
                       ، وعدد مرشحي الدكتوراه  ٪  75                                       م، بينما ارتفع عدد محلة الدكتوراه بنسبة     1211   م و    1223

                                                 . وسيؤدي هذا اخللل يف معدالت النمو إىل حدة املنافساة   ٪   122                      احلاصلني على منحة بنسبة 
                                                                               على الوظائف األكادميية الدائمة، وهو ما سيعمل لصاحل مؤسسات التعلايم العاايل وضاد    
ّ                    األكادمييني الناشئني. كما سيجعل العديد من مرشحي الدكتوراه يشّككون يف حاجة النرويج                                                          

                                                           يب على األحباث، إذ إهنم ال يستطيعون فهم املغزى من تدريب عدد كبري                 لتوسيع جمال التدر
                                                        من الباحثني الذين سينتهي هبم احلال يف شغل وظائف من نوع آخر.

ّ                                                                     التحّدي الثاين هو تدفق أعداد كبرية من املواطنني غري النروجييني يف بارامج تادريب        
           من ماديري     ٪  12            لى األحباث أن                                                    الدكتوراه وما بعدها. فقد وجد التقييم األخري للتدريب ع

                                                                               برامج الدكتوراه يتفقون على أن عدد املتقدمني احلاصلني على شهادة من اجلامعات النروجيية 
                                                           منهم أن غالبية امللتحقني يف براجمهم من مرشحي الدكتوراه الدوليني    ٪  15       ً         قليل جًدا، ويذكر 

( Thune et al. 2012ومتثل هذه اجملموعة نسبة متزايدة من محل .)                                       ة الدكتوراه اجلدد، الاذين                          
                             م، لتبلغ هذه النسبة من محلاة      1211    عام    ٪  33     م إىل     1222    عام    ٪  13                 ارتفعت نسبتهم من 
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                                م. كما يتضح أن غالبياة مرشاحي       1211    عام    ٪  12                                 الدكتوراه األجانب أقصاها بنكثر من 
        وكافاة                                                                          الدكتوراه من املواطنني غري النروجييني يف بعض برامج الدكتوراه يف اجملاالت العلمية، 

                                                                              محلة الدكتوراه من اخلارج يف كثري من اجملموعات البحثية، ويتمثل التحدي يف اإلبقاء علاى  
             مان مرشاحي      ٪  12                                                          هؤالء املرشحني بعد التخرج. إال أنه وحىت اآلن، غادروا النرويج حنو 

   (.Olsen and Sarpebakken 2012                                                  الدكتوراه املولودين خارج البالد )مبا فيهم املهاجرون( )
                                                                       املعضلة الثالثة املطروحة على جدول األعمال العام يف العثور على التوازن باني         وتكمن

                                                                            احتياج مؤسسات التعليم العايل لتعيني أفضل املرشحني ملناصب أكادميية دائمة، من خاالل  
                                                                                   عملية اختيار دقيقة متتد على مرحليت الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، واحتيااج األكاادمييني   

                                                                   في ميكن التنبؤ به، وبيئة عمل مستقرة. مما نتج عنه اقتراح هياكل وظيفية                الشباب ملسار وظي
                                    بديلة بسبب عدم الرضا عن الوضع احلايل.
                                            ( إىل ازدياد نسبة أعضاء هيئة التدريس العاملني NAR                                وأشارت املؤسسة النروجيية للباحثني )

                        ة الدكتوراه خالل العقاد                       ً                                       يف تعيينات مؤقتة، بعيًدا عن أولئك احلاصلني على منح الدكتوراه ومحل
                                          أعضاء من هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومياة     5                          ففي املتوسط يعمل عضو من كل  »       املاضي؛ 

                                                                                والكليات اجلامعية على عقد ملدة حمددة )ال يشمل الوظائف(. وهو ما يزيد عن ضعف عدد مان  
                   ة املؤقتة جيعل فارص                                                               يعملون يف جماالت احلياة األخرى. فاالعتماد الكبري على الوظائف األكادميي

               (. كماا تارى   NAR 2009, 8  »)                                                  العمل أقل جاذبية ألولئك الباحثني عن عمل يف جمال األحباث 
                                                     املؤسسة أن هذا الوضع سيؤدي إىل تغيريات يف اهليكل الوظيفي:

                                                                   تتسم املسارات الوظيفية األكادميية بوجود فترات طويلة من التوظيف املؤقت،  »
                                         من الوظائف األكادميية، مثل املسار الاوظيفي                             لذا ينبغي استكشاف نوع جديد 

                                                                      املنتهي بالتثبيت أو الوظائف على املستوى االبتدائي )دخول املهنة(. وجياب أن  
                    ً                                                      توفر هذه الوظائف قدًرا من القدرة على التنبؤ مبا ستؤول إليه يف النهاية، حبياث  

   إن                                                              ْ       يكون هذا القدر أكرب من املتوفر يف الوظائف املؤقتاة قصارية األجال، إذْ   
                                                                   الوظائف على املستوى االبتدائي قد تؤدي يف هناية املطاف لفترة أطول من شغل 

   (.NAR 2009, 8   « )                                       الوظيفة، وأخذ الشخص باحلسبان عند التثبيت
                                                                        وقد متت مناقشة موضوع استحداث نظام للمسار الوظيفي املنتهي بالتثبيت، ولكان  

                         : مت النظار إىل كال مان       ال      ب. أو                                              وجهات النظر غري املؤيدة له أثبتت قوهتا حىت وقت قري
    ُ                               اليت ُأوجدت ملنع أربااب العمال مان    -                 للعقود حمددة املدة     باي                    توجيهات االحتاد األورو

          ً                       والنظر أيًضا إىل القانون النروجياي    -                                                   استخدام العقود املؤقتة املتعاقبة لتجنب التوظيف الدائم
                        هي بالتثبيات علاى رأس                                                             على أهنما مبثابة عقبات تعترض إدخال نظام املسار الوظيفي املنتا 

                                                                   ً                التعيينات املؤقتة للحاصلني على منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه. وثانًيا: مت احلديث عان  
                                                                                 إطالة نظام التثبيت ملدة التوظيف املؤقت، ويف هناية املطاف يسبب تقدم العمر الذي حيصل فيه 

                   األكاادمييني الاذين                                             ٍّ                    املوظفون الشباب على وظيفة دائمة. فهناك حتدٍّ كبري اليوم، وهاو أن 
                                                                 ً              يتنافسون لشغل وظيفة دائمة يف اجلامعات والكليات متقدمون يف العمر نسابًيا، والسابب   
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                     عند تعيينهم من خاالل    -        يف املتوسط-   ً  عاًما     31                                    الرئيس هو أن مرشحي الدكتوراه يبلغون 
      ساة،                                                 سنة يف التخصصات العلمية )العلوم، والتقنية، واهلند    18                          املنحة، فنعمارهم تتراوح بني 

   ً                      عاًما يف العلاوم الصاحية       31   ً                                 عاًما يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، و    33              والرياضيات(، و
ّ                                                    والطبية. ويقّدر متوسط العمر للتعيني يف وظائف ما بعد الدكتوراه بنحو     ً          عاًما، بسابب      35            

                                                                               الفترة الطويلة للتدريب على األحباث، مما يعين وصول عدد كابري مان محلاة الادكتوراه     
                                                      من عمرهم عند انتهائهم من فترة تدريب ما بعد الدكتوراه.           لألربعينات

                                                                            ثالثا، قد يؤدي نظام التثبيت إىل حالة يتم فيها االختيار األساسي لألعضاء اجلادد يف  
                               ً                                                املهنة األكادميية يف مرحلة مبكرة جًدا من مراحل العمل األكادميي، مما سيؤدي يف هناية املطاف 

                كادميية الدائمة.                             إىل ضعف التنافس على الوظائف األ
                                                                         ومع ذلك، رغبت اجلامعات يف مرحلة ما إدخال نظام التثبيت جلعل املهنة األكادميياة  
                                                                                       أكثر قابلية للتنبؤ مبا ستؤول إليه، وجاذبة للباحثني الشباب املوهوبني، فاقترحت وزارة التعليم 

       ياة يف                                     وظيفة منتهية بالتثبيت، لفتارة جتريب      322                م إمكان استحداث     1213           واألحباث عام 
                                      جماالت التقنيات والعلوم الطبيعية والطب.

ّ                                                 وختاًما، تكمن املفارقة يف أن تطّور إنشاء أنظمة للدكتوراه وما بعدها على مدى العقد                         ً     
         ً                                                                    املاضي كثرًيا يف جمال التدريب على األحباث لألكادمييني الشباب. ولكن آفاق املهنة األكادميية 

                 ً                       يف الوقت نفسه؛ نظًرا لزيادة التنافس علاى                                        ملرشحي ومحلة الدكتوراه أصبحت غري مضمونة
ّ                 الوظائف الدائمة، وزيادة متوسط عمر احلصول على وظيفة دائمة. كما أّن الفرص الوظيفية                                                                
                                                                          جيدة لألكادمييني الشباب الذين حصلوا على وظيفة دائمة حتت مسمى أستاذ مشارك، ذلك 

                              فرصة للتقدم بطلب للحصول علاى           ّ                                        بسبب التغّيرات يف هيكل املهنة األكادميية، اليت تتيح هلم 
                                                                                ترقية إىل مرتبة أستاذ كرسي، بغض النظر عن درجة األستاذية الشاغرة. وينطبق هذا الوضع 
                                                                               أيضا على احملاضرين، فيمكنهم التقدم للحصول على ترقية إىل مرتبة حماضر رئيس، وموجاه،  

ّ                            بناًء على مؤهالهتم، إضافة إىل حتّسن شروط العمل جملموعة املوظفني ا                         لناشئني، الذين مت تعيينهم    ً                        
ّ                                            يف وظائف دائمة. خالصة القول، رغم حتّول اهليكل الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس الدائمني                                  
                                                                               من منوذج املنافسة إىل منوذج الترقية، امتد منوذج املنافسة ليشمل األكادمييني يف املوظفني، من 

                                          خالل التوسع يف نظام مرحلة ما بعد الدكتوراه.
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 الثامن الباب

  العالي التعليم نظام في الشباب الدكتوراه حملة

 السريعة التغيرات ذي

 البرتغال

 هاسينفينديك وساندرا هورتا هيوغو

(Hugo Horta and Sandra Hasanefendic) 

 المقدمة
ْ                تغري نظام التعليم العايل الربتغايل بشكل متسارع يف العقد املاضي. إْذ مت إصالح النظام                                                             
    ً                                                                           مؤخًرا، وأدت سياسات  العلوم املرتبطة باستثمارات حكومية قوية لوجود عدد غري مسابوق  

                      ت الربتغالياة يف مجياع                                                            من محلة الدكتوراه اجلدد، الذين حازوا على الدرجة من اجلامعاا 
                                                        ً                       التخصصات. ومت دجمهم يف نظام التعليم العايل، الذي ما زال قادًرا على استيعاب عددهم حىت 
                                              ّ                   ً                  اآلن. ورغم أن هذا االستيعاب أصبح أقل تقليدية، فإّنه ما زال يرك ز كثرًيا على العقود حمددة 

                          واتب وقيود املوازنة العامة                                                          املدة، ويعتمد على متويل املشاريع البحثية. ولكن مسنلة خفض الر
                            ً                                                    املستمدة من األزمة املالية مؤخًرا تثري املخاوف حول فرص العمل وآفاق التطاور الاوظيفي   
                                                                              حلملة الدكتوراه الشباب، فهذه التطورات جتعل دخول محلة الادكتوراه مان الشاباب يف    

                                         ً     ً  الوظائف األكادميية التقليدية يف اجلامعات أمًرا صعًبا.
ً          القلق حول مستقبل وظائف هؤالء الشباب. ويشاري أيًضاا إىل                    يشوب الوضع احلايل                                            

                                                                                   مسارات وظيفية مؤقتة وأكثر مرونة، ت لحظ عادة يف الوظائف األكادميية غري التقليدية، وتق ل 
                                                    املعتاد يف الوظائف األكادميية التقليدية. ولكن من املتوقع   «                       مهنة واحدة لبقية احلياة »      عن منط 

                                                     ّ     ايل يف الربتغال يف توظيف محلة الدكتوراه اجلدد، حمافظ ا على أّناه                           أن يستمر نظام التعليم الع
                                                    ً                           املوظ ف الرئيس حلملة الدكتوراه يف البالد. ومن املتوقع أيًضا أن تستمر اجلامعات يف توظيف 

  ة      الساااريع   ت       التغيااااارا    ذي        العااااالي         التعلاااايم     نظااام    فاااي   ب     الشاااااااااابا     راه       الااااادكتو       حملاااااااااة
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                              ً                                               بعض محلة الدكتوراه الشباب تدرجيًيا يف الوظائف األكادميية التقليدية؛ ذلك ألن ماؤهالت  
                                      ً                         يف اجلامعات الربتغالية ال تزال منخفضة نسبًيا إذا ما قورنت بااملؤهالت                   األكادمييني العاملني 
                  على الصعيد الدويل.

   ّ                                                                        ن حّلل يف هذا الباب حتديات التوظيف احلالية، وأوضاع رواتب محلة الدكتوراه الشباب، 
                                                                                عن طريق استعراض تطور نظام التعليم العايل، والسياسات العامة ذات الصالة، وحتاديات   

ّ                                                  الية واملستقبلية. ونفّرق خاصة بني وضع التوظيف حلملة الدكتوراه العااملني يف            التوظيف احل                     
                                                                                 الوظائف األكادميية التقليدية، أي الذين مت تثبيتهم يف هذه الوظائف، أو من يعملون ضامن  
ٍ                                                                            مساٍر منته  بالتثبيت، والعاملني يف وظائف غري أكادميية، كاحلاصلني على مانح ماا بعاد        

                                                               ضمن عقود حمددة املدة، والعاملني يف وظائف غري منتهية بالتثبيت. ومن                    الدكتوراه، والعاملني
                                                                                   أجل القيام بذلك، نبدأ باحلديث عن سياق نظام التعليم العايل الربتغاايل، ودور السياساات   
                                                                  ً            العامة يف زيادة املؤهالت حلملة الدكتوراه خصوصا . ومن مث نصف وصف ا حتليلًيا املساارات  

                          عن السياسات العامة لتعزيز      ال                                 راه الشباب يف األوساط األكادميية، فض                    الوظيفية حلملة الدكتو
                                                                               توظيف محلة الدكتوراه، والتحديات احلالية هلذه الديناميكيات، مبا يف ذلك كيفية أساهمت  
                                                                                  األزمة املالية احلالية يف زيادة هذه التحديات. كما نشري يف هذا السياق بإجياز إىل توظيف محلة 

                                                           ال األكادميي، ودور اجلامعات يف تعزيزه، من خالل مساعدهتا خرجييهاا                   الدكتوراه خارج اجمل
                                                                              من محلة الدكتوراه على بدء شراكات ذات قواعد علمية. وخناتم هاذا البااب بتقاد      

                                                                    االستنتاجات من خالل تسليط الضوء على النتائج الرئيسة اليت توصلنا إليها.

 نظام التعليم العالي البرتغالي
                                                   ُّ      ُ     هذا القسم على نظام التعليم العايل الربتغايل، من حيث منوُّه وهيكُلاه                ن سلط الضوء يف 

                                                                          واإلصالحات الرئيسة اليت جرت له يف اآلونة األخرية، وتطور عدد الطلبة من حيث جمماوع  
                                                                                  امللتحقني، ومراحل الدراسات اجلامعية، وجنس امللتحقني، إضافة إىل النسبة املئوياة للطلباة   

         الدوليني.

                                              ليم العالي البرتغالي وا صالحاته الرئيسة مؤخر اهيكل نظام التع
                                                                           يتم تنظيم التعليم العايل يف الربتغال من خالل نظام ثنائي، فقطاع اجلامعات يهدف إىل 
                                                                           توفري تدريب أكادميي حمكم، واجلمع بني جهود ومسؤوليات كل من التدريس والبحث، بينما 

ّ                                            ً يوّجه نظام الفنون التطبيقية )البوليتكنيك( توجيًها     ً                ً                  مهنًيا بدرجة أكرب، بناًء علاى التوظياف       
  ( licenciatura                                                                    والتدريب التقين املتقدم. فيمكن للطلبة احلصول على درجاة البكاالوريوس )  

                                                              ( يف كل من قطاعي التعليم العايل اجلامعي واخلاص بالفنون التطبيقية، mestrado )          واملاجستري
                 (. ويتكون النظام EURYDICE 2010                                             ولكن يقتصر منح شهادات الدكتوراه على اجلامعات )

    ً                    معهًدا للفنون التطبيقية،     15                                        جامعة حكومية، ومعهد تعليم جامعي حكومي، و    11        احلايل من 
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                                                                                    وعدة كليات غري متكاملة للفنون التطبيقية، وكليات للتعليم العايل تندرج حتت وزارة التعليم 
َ        (. كما للقطاَع اخلاص  OECD 2007         والعلوم )                                    جامعة )يتركز معظمها يف مدينيت لشبونة     13            

               ، وكليات تعليم            غري املتكاملة                                                           وبورتو( ومعهدان للفنون التطبيقية، وبعض كليات التعليم العايل 
                  للفنون التطبيقية.            غري متكاملة    عايل 

ّ                                         ي عّد النظام الرمسي ملؤسسات التعليم العايل لعام    (     1227 /  61                 م )القانون رقام      1227   
                  ّ                                                           ً  قانون إصالح حديث، غّير بشكل رئيس تنظيم مؤسسات التعليم العايل. فجعلها أكثر انفتاًحا 
ً     على اجملتمع، بضّم اجملتمع املدين يف جمالس إدارة اجلامعات، ومنحها درجات أعلى، وفرًصاا                                                            ّ              
ّ                       للحصول على االستقالل املؤسسي )للحصول على وصف مفّصل وشامل وحتليل لإلصاالح                                               

ّ                  (. كما ي حّدد هاذا النظاام   Magalhães et al. 2013, and Heitor and Horta 2012      انظر:            
                                                                                   الرمسي اجلديد املبادئ التنظيمية لنظام التعليم العايل، من خالل التعريف مبعايري االساتقاللية  
                                                                                 واملساءلة، وإنشاء جمالس إدارية ذات مشاركة خارجية، وتعزيز التنوع التنظيمي. كما يسمح 

                             ً                                   ويعترف مبراكز األحبااث بوصافها جازًءا مان إطاار إدارة اجلامعاة                       بإنشاء احتادات،
( 1212    ECFIN وهناك مسة مهمة للقانون ذي الرقم .)                                  وهي إمكاان إنشااء       1227 /  61 ،                      

             (. فاملؤسساة  Hasan 2007; MCTES 2011                                      مؤسسات عامة تعمل يف إطار القانون اخلاص )
                       امة حيكمها القانون اخلاص                                                     اجلامعية هي جامعة عامة يف جوهرها، ولكنها تعمل كمؤسسة ع
 Hasan 2007; MCTES                                                          يف جوانب مثل اإلدارة املالية، وإدارة األصول، وإدارة املاوظفني ) 

                            ً                                              (. كما يعطي هذا القانون مزيًدا من االستقاللية للجامعات من حيث ملكية األصاول،  2011
                        من إدارة املوارد البشرية             ً                                              ِّ   ويقدم هلا قدًرا أكرب من االستقاللية عن النظام املايل للدولة، وميكنِّها 

                            بعيدا عن نظام اخلدمة املدنية.
                       الايت تفضال أن تصابح    -                                                وتكمن أمهية ما يقدمه هذا القانون يف مساحه للجامعات 

                              ً       بتوظيف األكادمييني بدرجة عالية جًدا مان    -                                    مؤسسات عامة تعمل يف إطار القانون اخلاص
                           ذه املكاناة، وهاي جامعاة                              جامعات حكومية حىت اآلن على ه   3                    االستقاللية. وقد حازت 

                   ومعهد جامعة لشبونة   « University of Aveiro »            وجامعة أفريو   « University of Porto «     بورتو
« ISCTE-IUL»  بينما تنتظر جامعة مينهو ،                          University of Minho »»     احلصول على املوافقاة                    

َ   لتتَبَعهم                    دمة املدنية يف هاذه                                                          ومل يتم تقييم آثار التعاقد مع األكادمييني اجلدد خارج قواعد اخل   ،   َ 
                                                                             اجلامعات حىت اآلن؛ بسبب ضيق املدة منذ حدوث هذا التغيري. ومن املرجح أن هذه اآلثار قد 

            ً                                              ع ط لت حالًيا بسبب تنثري األزمة املالية على ميزانيات اجلامعات.
                   م )القاانون رقام       1227                                                     كما دخل إطار قانوين جديد لتقييم التعليم العاايل عاام   

        ( عاام  A3ES                                                 شاء وكالة اعتماد وتقييم جديدة للتعلايم العاايل )             ( أدى إىل أن    1227 /  38
                         م كمؤسسة خاصة، ومساتقلة      1223                                        م، ودخلت حيز العمل الفعلي منذ شهر يوليو     1227

                                                                               أنشئت ملدة غري حمددة من الزمن. وهي مسؤولة عن تقييم واعتماد مؤسسات التعليم العاايل  
   ي؛  ا                                     ا مسؤولية دمج الربتغال يف النظام األوروب                                          ّ  الربتغالية، ومقرراهتا الدراسية، إضافة إىل توّليه

                          لضمان جودة التعليم العايل.
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                 م بفاعلية يف جهود     1212                                                     وقد أسهمت وكالة االعتماد والتقييم حبلول شهر يونيو لعام 
                                                                               اجلامعات إلعادة تنظيم امللف التعليمي، مبا يشمل حتسني جودة برنامج الدكتوراه. فمن باني  

                                        مع املديرية العامة للتعليم العاايل عاام        ال      ً     برناجًما مسج     637     ددها                         برامج الدكتوراه البالغ ع
     ً                                       برناجًما لالعتماد، مما يعين أن اجلامعات الربتغالية      568                     م، مل ي قد م منها سوى     1211 /    1212

     ً                                                  برناجًما للدكتوراه يف عام واحد. كما يوضاح ذلاك أن هاذه         113                 أوقفت مبحض إرادهتا 
                                                  وجه حنو جودة برامج الدكتوراه الايت كانات تقادمها                               اإلصالحات كان هلا تنثري على الت

                                  ً                                                      اجلامعات الربتغالية، وهذا يرتبط جزئًيا بعملية التقييم واالعتماد املقبلة، فمن املتوقع أن ياتم  
                                                     إيقاف برامج دكتوراه إضافية خالل عملية االعتماد اجلارية.

 تدويلالتحاق/تسجيل الطلبة: مراحل الدراسات الجامعية، وجنس الطلبة، وال
                     يف السنوات األخرية بشكل      ال                                                      ازداد عدد الطلبة املسجلني يف التعليم العايل يف الربتغال قلي

                                                                                غري منتظم. ولكن من املتوقع ركود هذا االجتاه أو تراجعه يف السنوات املقبلة؛ بسبب تانثري  
         د الطلبة                                                                             األزمة املالية، وتفاقم صعوبة دفع الطلبة وأسرهم تكاليف التعليم. ومع ذلك، بلغ عد

           ( ملاتحقني    33 6 .   133                               ( يف التعلايم العاايل، مناهم )     15 1 .   123   م )    1211 /    1212    عام 
    ( يف   36 3 .  61                                      ( يف معاهد الفنون التطبيقية احلكومية، و)  33 3 .   112                    باجلامعات احلكومية، و)
 GPEARI / MCTES                                    ( يف معاهد الفنون التطبيقية اخلاصاة )   77 2 .  18                 اجلامعات اخلاصة، و)

2011c م، عندما بلغ عدد الطلبة املسجلني     1225 /    1221        منذ عام    ٪ 6      بنسبة               ً  (. وهذا ميثل منًوا                               
                         ( يف اجلامعاات احلكومياة،     11 1 .   171                ( مان بيناهم )    31 1 .   381                   يف التعليم العاايل ) 

                     ( يف اجلامعات اخلاصاة،    78 1 .  66                                      ( يف معاهد الفنون التطبيقية احلكومية، و)  36 1 .   128  و)
                                 فعت نسبة الطلبة امللتحقني بالتعليم                                          ( يف معاهد الفنون التطبيقية اخلاصة. كما ارت  23 1 .  31  و)

  . ٪  78   إىل    ٪  71   من       1211 /    1212         م إىل عام     1225 /    1221              العايل منذ عام 
                                                                        واخنفض عدد الطلبة املسجلني يف املرحلة األوىل من الدراسات اجلامعية )البكالوريوس( 

   1                                                                      ، بينما تضاعف عدد الطلبة املسجلني يف املرحلة الثانية )املاجستري( أكثر مان  ٪  13      بنسبة 
  ( MCTES 2011                                                               أضعاف، وبلغ عدد الطلبة املسجلني يف برامج الدكتوراه أكثر من الضعف )

                                                                           طوال هذه املدة يف كل من اجلامعات احلكومية واخلاصة. كما لوحظ األمر ذاته يف معاهاد  
ْ                                             الفنون التطبيقية العامة منها واخلاصة، إْذ تراجع عدد الطلبة املسجلني يف املرحلة األوىل مان                                         

   ٪  36                                                     ، بينما ارتفع عدد امللتحقني يف الدورة الثانياة بنسابة    ٪  12                 ات اجلامعية بنسبة       الدراس
( MCTES 2011   ،وهذا يرتبط بعدة مسائل، منها: ازدياد أمهية التعليم يف جمتماع املعرفاة .)                                                                       

                                                                                والفوائد اخلاصة الكبرية املستمدة من احلصول على شهادة من شاهادات التعلايم العاايل،    
                                            ّ                          حدثت يف نظام التعليم العايل الربتغايل، نتيجة لتكّيفه ماع حركاة بولونياا                  والتغيريات اليت 

                                                                               واإلصالح الذي تبعها. كما أن مشاركة املرأة يف التعليم العايل ال تزال مسة من مسات نظاام  
ْ                  التعليم العايل الربتغايل، إْذ بلغت نسبة اإلناث                                    من جمماوع الطلباة املساجلني عاام        ٪  53                        

   م.    1211 /    1212
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             مان العادد      ٪ 6                                                  الطلبة األجانب املسجلني يف نظام التعليم العايل الربتغايل   ّ       ومّثل عدد 
ّ   م. كما شّكل     1221 /    1222     لعام    ٪ 3                م، أي بزيادة من     1211 /    1212                  اإلمجايل للطلبة لعام          

    ( يف  ٪  61                            ( غالبية الطلباة األجاناب )  CPLP                                            الطلبة من جمموعة البلدان الناطقة بالربتغالية )
ّ           الربتغال، بينما شّكل الطلبة ا                                   من إمجايل عدد الطلبة الدوليني، تليهم    ٪  11                لربازيليون وحدهم                 

                            (. وتعد ثاين أكرب نسبة للطلبة  ٪  11          ( وأنغوال ) ٪  15                                    نسبة الطلبة القادمني من الرأس األخضر )
                                                                                  الدوليني املسجلني يف نظام التعليم العايل الربتغايل هي للطلبة القادمني من الدول األعضااء يف  

                                                        ، حيث كان أغلبهم حاملو اجلنسية اإلسبانية. وتشري هذه األرقام  ( ٪  11 )    باي            االحتاد األورو
       ّ                     ً      ً                                                   إىل أن لّلغة والقرب اجلغرايف دوًرا رئيًسا يف تدويل نظام التعليم العايل الربتغايل، عند قياسه من 

                                      حيث عدد الطلبة القادمني من خارج البالد.

        عالي ا:    ال  االستثمار في الموارد البشرية المؤهلة تأهي
 مؤهالت في التعليم العاليزيادة ال

                                                                           نستعرض يف بداية هذا القسم زيادة عدد األكادمييني يف نظام التعليم العايل يف السنوات 
                                                                                األخرية، ودرجات الدكتوراه اليت مت منحها، أو املعترف  هبا من قبل اجلامعات الربتغالياة يف  

                       ال، ومؤهالهتم، وانتشاار        ُ                                           عقود. ُثم ندرس النمو املتسارع لعدد األكادمييني يف الربتغ   1    آخر 
                                                                                محلة الدكتوراه اجلدد يف العقد األول من القرن احلادي والعشرين، نتيجة للسياسات احلكومية 

ّ                                                                        اليت تعّزز التدريب املتقدم للموارد البشرية يف دعم األوساط األكادميية على وجه التحديد.        

 أرقام غير مسبوقة
                               دريس واألنشطة املتعلقة باخلدمات يف                                      تضاعف عدد املشاركني يف األحباث إىل جانب الت

           ً                                             أضعاف تقريًبا على مدى العقد املاضي. فقد ارتفعت هذه األرقام    3                           التعليم العايل يف الربتغال إىل 
                                                                                     إضافة إىل األرقام اليت متثل العاملني يف املهن األكادميية التقليدية )أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ -

      شاخص      22 2 .  17           من أكثر من   -                     نح ما بعد الدكتوراه(                                 مساعد( واملهن غري التقليدية )مثل م
            (. وارتفاع  Heitor and Horta 2013   م )    1228        شخص عام     22 2 .  17          م إىل حوايل     1221    عام 

                                                                                     عدد من يعملون فقط يف الوظائف األكادميية التقليدية يف اجلامعات الربتغالية العاماة واخلاصاة   
         . وتشاري   ٪  37              بنسبة منو بلغت    ،  22 5 .  13        إىل حوايل     22 2 .  12                       خالل املدة نفسها من حوايل 

                                                                                     هذه األرقام إىل منو مدفوع بشكل رئيس بزيادة العاملني يف املهن غري التقليدية يف التعليم العايل، 
                                                                                    ولعل ما يهم هنا هو ارتفاع جمموعة العاملني يف األنشطة العلمية يف مؤسسات التعلايم العاايل   

         ٍّ                                تيجة ل كمٍّ هائل من السياسات العامة لتحديث                                              الربتغالية إىل مستويات مل يسبق هلا مثيل من قبل، ن
                                                                   ّ               مؤسسات التعليم العايل، وزيادة املؤهالت يف األوساط األكادميية والبحثياة، وتبّناي أنشاطة    

                             تدريسية وحبثية ذات جودة أعلى.
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                                                                      للسياسات العلمية )تشمل مجيع التخصصات، وقطاعات األداء البحثي، مبا يف ذلاك  
                                                       للجيل اجلديد من األكادمييني، واليت تركز على بناء املؤسساات،                           التعليم العايل( أمهية خاصة 

         اليت تشمل -                                                                        والتدريب املتقدم، والتطوير املهين. كما ت عد السياسات املتعلقة ببناء املؤسسات 
                                             ذات أمهية يف تطوير نظام التعليم العايل الربتغايل،   -                                       تعزيز ثقافة التقييم يف اجلامعات الربتغالية

                      (. بينما نركاز علاى       1211                                         بالتفصيل يف مواقع أخرى )انظر هيتور وهورتا            َ   ولكنها ت ناَقش 
                                                                                    السياسات اليت هتتم بالتدريب املتقدم، وتنمية املوارد البشرية لألوساط األكادميية، الرتباطهاا  

                            بشكل أكرب بنهداف هذا الكتاب.

 التخلي عن التقاليد: نمو سريع في عدد حملة الدكتوراه الجدد 
 خيرةفي األعوام األ

ٍ              عزز االستثمار العام الضخم، يف التدريب املتقدم والتطوير املهاين، بوضاوٍح تعلايم                                                                   
                                                                                     الدكتوراه، وتنمية أنشطة األحباث والدراسات العليا يف التعليم العايل الربتغايل. ويظهر ذلك مع 
    ّ                                                                           التغّيرات يف معدالت التحاق الطلبة بالتعليم العايل حيث ي الحظ وجود اجتااهني مارتبطني؛   
                                                                                فاالجتاه األول هو سعي الطلبة للوصول إىل أعلى املستويات التعليمية، وبسابب السياساات   

  -                                                      اليت هي على شكل منح الدكتوراه املمولة من القطاع العاام    -                        العامة، فإن فرص التمويل 
                              ، لدعم تقدم الطلبة يف دراساهتم.  1                                                      ت وجد يف املرحلة الثالثة من الدراسات اجلامعية )الدكتوراه(

                                                                        االجتاه الثاين فهو حاجة اجلامعات لوجود موظفني أكادمييني ماؤهلني بشاكل أفضال،         أما
                                                                        وحاصلني على تدريب قوي يف جمال األحباث، لتتمكن هذه اجلامعات مان طارح بارامج    
                                                                                   للمرحلتني الثانية والثالثة من الدراسات اجلامعية، ويقصد هبا مرحليت املاجستري والادكتوراه  

                                   (. وتوجد، من أجل هذا الغرض، سياسات A3ES                  االعتماد والتقييم )                     املعتمدة من قبل وكالة 
                                                                              عامة ومتويل حكومي هبدف دعم األكادمييني العاملني يف الوظائف األكادميية التقليدية لنيال  
                                   ً                                             درجة الدكتوراه، ودعم جيل الشباب أيًضا ملتابعة دراسات الدكتوراه، مع احتمال دخاوهلم  

        الدرجة.                           اجملال األكادميي بعد حصوهلم على 
ّ                         أّن اجلامعات الربتغالية منحت أو صّدقت شهادات دكتوراه علاى     1- 8         يظهر شكل                               ّ  

                                                                                  مدى العقد املاضي أكثر من العقود الثالث السابقة جمتمعة. كما ارتفعت نسبة محلة الدكتوراه 
                   يف بداياة األلفياة      ٪  52                           يف سبعينيات القرن املاضي، إىل    ٪  16   من      ال                ً     من اإلناث ارتفاًعا هائ

     مان     ٪  51                                                                       ً  الثانية، ومن املتوقع ارتفاع هذه النسبة يف السنوات القادمة. حيث يشكلن حالًيا 
                                                                                   الطلبة امللتحقني بربامج الدكتوراه يف اجلامعات الربتغالية، وهي زيادة كبرية يف مشاركة النساء 

                     عت نسابة النسااء يف                 (. حىت وإن تراجPinto 2012                                    يف املستويات العليا من التعليم العايل )
               مان األسااتذة      ٪  11                                                              الوظائف األكادميية التقليدية مع ازدياد الرتب األكادميية، فقد شكلن 

                                 من األساتذة يف اجلامعاات احلكومياة      ٪  11                     من األساتذة املشاركني، و   ٪  31           املساعدين، و
   م.    1223                   الربتغالية حبلول عام 
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 Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) والتعليم العلوم وزارة: املصدر

 2222-1272                                                       عدد حملة الدكتوراه حديثا ، ونسبة النساء الحاصالت عليها،  :1-2 شكل
 

                  يف العلوم الطبيعية    ٪  13                                                          بلغت نسبة شهادات الدكتوراه يف العقد األول من األلفية الثانية 
           يف العلاوم     ٪  13                         يف العلاوم االجتماعياة، و     ٪  11                      يف اهلندسة والتقنياة، و    ٪  11           والدقيقة، و
ّ                 ً             يف الزراعة، وال يشّكل ذلك فارق ا كابرًيا إذا ماا      ٪ 1                  يف العلوم الصحية، و   ٪  11           اإلنسانية، و                 

    ٪  15                                                                               قورن بالعقد السابق، ما عدا ازدياد نسبة محلة الادكتوراه يف العلاوم االجتماعياة )   
  يف    ٪  17                       ه يف العلاوم الصاحية )                                                   يف تسعينيات القرن املاضي(، وتراجع نسبة محلة الدكتورا

ّ                                                   تسعينيات القرن املاضي(. كما ي قّدر متوسط العمر للحصول على درجة الادكتوراه وفق اا                                  
   ً                 عاًما يف مجيع التخصصات     35      ( حول CDH09                                       للبيانات من دراسة وظائف محلة الدكتوراه )

( Auriol 2010 ولكن هناك اختالفات شاسعة يف متوسط العمر للحصول على الادكتور ،)                                                              اه   
                                            (. فمتوسط العمر للحصول على درجة الادكتوراه  Auriol 2010                سب جماالت التخصص ) حب

   ً  عاًما     37   ً                           عاًما يف علوم اهلندسة والتقنية، و    31   ً              عاًما، بينما يبلغ     31                           يف العلوم الطبيعية والدقيقة 
    ية.   ً                 عاًما يف العلوم اإلنسان    33   ً                                عاًما يف العلوم االجتماعية والزراعة، و    38                  يف العلوم الصحية، و

 السياسات العامة لتعزيز دراسات الدكتوراه ودعم حديثي الحصول على الشهادة
                                                                      ركزت السياسات العامة يف الربتغال إىل حد كبري على التدريب املتقدم لألشاخاص،  
                                                                               بغض النظر عن جنسياهتم، وأدت إىل زيادة كبرية يف عدد طلبة الدكتوراه ومحلة الادكتوراه  

                     (. وقد حظيت بتنيياد   1- 8                             قرن احلادي والعشرين )انظر شكل                        اجلدد يف العقد األول من ال
                                    (، وهي مؤسسة حكومية برتغالية مسؤولة FCT                                          واسع من املؤسسة الربتغالية للعلوم والتقنية )
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                                                                                     عن متويل العلوم وتقييمها يف الربتغال، شاملة تلك اليت يف قطاع التعليم العايل. وت نجز مهمتها 
                                                  رحات اليت تقدمها املؤسسات، أو الفارق البحثياة، أو                              بشكل أساسي من خالل متويل املقت

                                                                                األفراد، يف اإلعالنات العامة للجميع بعد تقييم جدارهتا. كما يتم متويل املؤسسات والفارق  
                                                                              البحثية واألفراد من خالل اتفاقات تعاون وأشكال أخرى من الدعم، يف شراكة مع اجلامعات 

         وخارجها.                                      واملؤسسات العامة أو اخلاصة داخل الربتغال 
                                                                          وتدعم املؤسسة الربتغالية للعلوم والتقنية التدريب املتقدم لألشخاص من خالل مانح  
                                                                           الدكتوراه. فالدعم احلكومي لدراسات الدكتوراه من خالل هذه املؤسسة مهم، بسبب عدم 
                                                                                النظر لطلبة الدكتوراه بنهنم أعضاء يف هيئة التدريس، وعدم وجاود عقاد عمال هلام يف     

ّ       ً                                     الدكتوراه يف الربتغال ي عّدون جزًءا من الطلبة، وتضمن هلم مكافنة املنحاة                 اجلامعات. فطلبة                         
          سانوات(.     3        ُّ        ً     سنوات )ُقّلصت مؤخًرا إىل    1                                          دميومة الدخل أثناء العمل على الدكتوراه ملدة 

ّ                                                                              وت قّدم هذه املنح ضمن إطار من احلصرية، مينع طلبة الدكتوراه الذين يستفيدون من هذه املنح      
                                                               بني املكافنة وأي إيراد آخر، مبا يف ذلك التعاقد، فتكمن احلكمة من ذلك                   الدراسية من اجلمع

                                                                                   يف كون مكافنة الدكتوراه توفر االستقرار املادي للطلبة خالل الفترة الكاملة لربنامج املنحة، 
                                             مما يسمح للطالب بالتركيز على أعمال الدكتوراه.

                              الدكتوراه، لتكون كافية لتغطية                                                   ختتلف مكافآت املنح وفق ا للموقع الذي يتم فيه برنامج 
                                                 َّ                                   التكاليف املتغرية للعيش داخل الربتغال وخارجها. وت نظَّم منح الدكتوراه يف هذا السياق وفق ا 

                      متنح لطلبة الادكتوراه    «          منح وطنية »          ٍّ                                     لتصنيف مبينٍّ على أساس املكان الذي تتم فيه كالتايل: 
      مانح   »                          ابات اخلارجياة القصارية، و                                               املسجلني يف اجلامعات الربتغالية، وتكون داعمة لالنتد

  «           منح مزدوجة »                                                          متنح لطلبة الدكتوراه املسجلني يف برامج الدكتوراه خارج البالد، و  «       خارجية
                                                                                 متنح لطلبة الدكتوراه املسجلني يف اجلامعات الربتغالية ولكنها تكاون داعماة لالنتادابات    

                         املكافنة الشاهرية ملنحاة                            ً                                  اخلارجية طويلة املدة نسبًيا يف سياق عمل الدكتوراه. وتبلغ قيمة
                                            يورو، بينما ترتفع املكافنة الشهرية املعفاة من      382                                      الدكتوراه املعفاة من الضرائب يف الربتغال 

  a    1211                                       يورو )انظر: مؤسسة العلاوم والتقنياة،        712 . 1                           الضرائب املدفوعة يف اخلارج إىل 
                  السفر الدويل لتقد                                                (. وترتبط املكافآت بوسائل دعم أخرى، مثل: إعانة FCT"   1211    b " و

                                                               ً                  املقاالت يف املؤمترات الدولية، واليت تغطي كامل الرسوم الدراسية أو جزًءا منها )يوجد حاد  
                 معني هلذه اإلعانة(.

       منحاة      22 2 .  13         م حاوايل      1212     م إىل     1331                                  قدمت مؤسسة العلوم والتقنية من عام 
ّ                                لدراسة الدكتوراه. فتسارع منّو منح الدكتوراه املقدمة يف السنوات ّ         األخرية، إْذ إّن نسابة                                  ْ         55  ٪   

              م )موقع مؤسسة     1212   م و    1225             كانت بني عامي     22 2 .  13                              من منح الدكتوراه البالغ عددها 
                                            ِّ                                       العلوم والتقنية(، وال تشمل هذه األرقام من ي حضِّرون الدكتوراه بدعم من مشااريع األحبااث   

       حاوايل    «            ملنح الوطنية ا »                                                            املمولة، إال أن املكافآت املقدمة هلؤالء الطلبة هي نفسها. كما شكلت 
       حاوايل    «                 املانح املزدوجاة   »       منحة، و    22 2 . 1        أكثر من   «             املنح اخلارجية »       منحة، و    22 2 .  11
   م.    1212   م و    1331                                          منحة من إمجايل منح الدكتوراه املقدمة بني عامي     22 2 . 1
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                                                                ً               يعد واقع مساح هذه املنح الدراسية للطلبة بقضاء فترات خارج البالد أمًرا بالغ األمهياة  
                                                ( للدكتوراه. فقضاء بعض الوقات يف اخلاارج يسامح    socialization      بيئة )           خالل مدة الت

 .Van de Sande et al                                                             باستيعاب املعرفة اجلديدة، والدخول يف الشبكات األكادميية والعلمية )

                                               يف تدويل األكادمييني الربتغاليني واجلامعات الربتغالية،     باي                          (، وهو ما كان له تنثري إجيا2005
                              ً  (. كما كان تنثري هذه احلركة واضًحا Horta 2010                    ت األكادميية العاملية )               ودجمهما يف الشبكا

        (. ولكن Horta 2012                                                               يف تناقص اآلثار الضارة للتوالد األكادميي الداخلي يف السياق الربتغايل )
                                               ، فإضافة إىل خلق جمموعة من محلة الدكتوراه اجلدد ممن    ال                              تنثري هذه السياسات كان أوسع جما

ً              الدولية املهمة لتوظ فها مؤسسات التعليم العايل؛ فإهنا تسببت أيًضاا يف تغايري              ميلكون اخلربة                                                            
                                                                                  العقلية يف األوساط األكادميية الربتغالية، مما دفع العديد من األكادمييني العااملني يف املهان   
                                                                                    األكادميية التقليدية للحصول على درجة الدكتوراه. فنتج عنه ازدياد نسابة أعضااء هيئاة    

                                                                       ؤهلني يف الوظائف األكادميية التقليدية، وبلغت نسبة أعضااء هيئاة التادريس              التدريس امل
   ٪  13                  يف اجلامعات اخلاصة، و   ٪  33                    يف اجلامعات احلكومية، و   ٪  68                     احلاصلني على الدكتوراه 

                     م. وبلغت هذه النساب      1223                                                      يف كل من معاهد الفنون التطبيقية العامة واخلاصة حبلول عام 
                       يف اجلامعات اخلاصة، وحوايل    ٪  11                    يف اجلامعات احلكومية، و   ٪  18                      للحاصلني على الدكتوراه 

   (.GPEARI/MCTES 2011b   م )    1221                                           يف معاهد الفنون التطبيقية العامة واخلاصة عام    ٪ 8

 المسارات الوظيفية لحملة الدكتوراه الجدد 
 في المجال األكاديمي

                    التقليدية، من خاالل                                                          نركز يف بداية هذا القسم على املسارات الوظيفية األكادميية غري 
                                                                                   اإلشارة إىل دور وظائف ما بعد الدكتوراه، وزيادة انتشارها يف األوساط األكادميية الربتغالية، 
                                                                                 وما تبعها من حماوالت لتعزيز الوظائف العلمية يف جمال التعليم العايل، من خالل عقود العمل 

                          ياكلها املهنية، ومساتويات                    ّ                                      البحثية. ومن مث ن حّلل الوظائف األكادميية التقليدية من حيث ه
                                                                                       رواتبها، والدخول إليها، والتقدم فيها، عن طريق حتليل الوظائف التقليدية للقطاع العام فقط، 
                                                                                  وذلك ألن إمكانية احلصول على وظيفة أكادميية مستقرة باملعىن الذي تعنيه املهنة التقليدياة  

ْ    (. إْذ تتpublic        ً                             حيدث غالًبا يف جمال التعليم العايل العام )                                 عامل مؤسسات التعليم العايل اخلاصة     
                                                                                  التدريسية واملهيمنة يف الربتغال مع أعداد متناقصة من الطلبة املسجلني فيها، حيث الرساوم  
                                                                               الدراسية هي املصدر الرئيسي لإليرادات فيها، مما ي ظهر ضعف قدرهتا على توظيف األكادمييني 

                         راه إىل تقاد  حماضارات يف                                                      بشكل دائم. فيعمد بعض احلاصلني على منح ما بعد الادكتو 
                               ، وهو ما ميكنهم من حصد اخلاربة يف   «           حسب االحتياج »                             اجلامعات اخلاصة، بناء على مبدأ 

                                                                           جمال التدريس، مع احلصول على دخل إضايف يف الوقت ذاته. بينما حتظى اجلامعات اخلاصاة  
           ستري بشاكل      ً                                           عالًيا لتدريس الطلبة يف مستويات البكالوريوس واملاج     ال                 مبوظفني مؤهلني تنهي

                                                   ً  رئيس، حتت ترتيبات تعاقدية منخفضة التكلفة ومرنة نسبًيا.
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 وظائف ما بعد الدكتوراه: المسار غير التقليدي والعرف السائد
                                                                       مل يعد دخول حديثي احلصول على الدكتوراه يف اجملال األكادميي مان خاالل املساار    

                           قود. فنصابح احلصاول علاى                        ً                                     الوظيفي التقليدي أمًرا منلوف ا كما كان منذ عقدين أو ثالثة ع
                                          ً      ً                                   وظائف ما بعد الدكتوراه بعد نيل الشهادة أمًرا شائًعا يف كافة التخصصات، فمؤسسة العلاوم  
                                                                       ً                والتقنية هي املمول الرئيس ملنح ما بعد الدكتوراه يف الربتغال يف هذه احلالة أيًضا. وتنطبق عليها 

                               ا )باساتثناء تغطياة الرساوم                                                          قواعد منح الدكتوراه من حيث احلصرية واإلعانات املرتبطة هبا 
                                                                                  الدراسية(، واختالف املكافآت وفق ا ملوقع العمل. إال أن االختالف فيما بينها يكمن يف ارتفاع 
                                                                                     قيمة املكافآت يف منح ما بعد الدكتوراه عن منح الدكتوراه، فاملكافنة الشهرية املخصصة ملنح ما 

                                  مة املكافنة الشهرية املدفوعة يف خارج                يورو، وترتفع قي    35 1 . 1                             بعد الدكتوراه يف الربتغال تبلغ 
   (.FCT"   1211    a "                                  يورو )انظر: مؤسسة العلوم والتقنية     15 1 . 1         البالد إىل 

  م     1331                                             منحة ملا بعد الدكتوراه ذات قيمة مدفوعة من عام       6222               كان ما يقرب من 
                                                           داخل اجلامعات الربتغالية، مع فترات تطول أو تقصر مان إجاراء      ٪  88        م، منها     1212   إىل 

                                  (. وتعد هذه النسبة معقولة؛ بسابب  b    1211                                        األحباث خارج البالد )مؤسسة العلوم والتقنية 
                                                                                   عزم السياسة اخلاصة مبنح ما بعد الدكتوراه على تعزيز االستفادة مان العقاول املهااجرة    

( brain-gainومتلك نسبة كبرية من محل .)                        ة الدكتوراه جنسية أجنبية، أو من الربتغاليني الذين                                                
                                                   ً                        حصلوا على الدكتوراه من خارج البالد. وهتدف السياسة أيًضا للمساعدة يف جتديد مؤهالت 
                                                                                       أعضاء هيئة التدريس يف املهن األكادميية التقليدية، وتعزيز قاعدة املعرفة يف اجلامعات الربتغالية. 

                         لفترة ما بعد الدكتوراه يف   -            يف هذا السياق-            كتوراه اجلدد                             لذا كان من املهم خضوع محلة الد
                                         ً                                         إحدى اجلامعات الربتغالية، ليصبحوا أكثر اطالًعا على الثقافة األكادميية املؤسسية، وسلوكيات 
                                                                                العمل يف الربتغال. ومن املتوقع أن ي سهم هذا يف تسهيل اندماجهم يف األوسااط األكادميياة   

ّ                                               على التعّرف على الديناميكيات املؤسسية االجتماعياة مناها                               الربتغالية عموما ، ومساعدهتم         
                                                                                والثقافية، إضافة إىل األعراف واالجتاهات املتبعة، وسلوكيات العمل يف مؤسساات التعلايم   
                                                                                     العايل الربتغالية. كما ي سهم محلة الدكتوراه اجلدد يف الوقت ذاته يف األنشطة األكادميية الشاملة 

                                         ّ               ليت تستضيفهم خالل مدة قيامهم باملزيد من التعّلم وحصد اخلربة يف                        ملؤسسات التعليم العايل، ا
                                                                                جمال األحباث والتدريس يف مرحلة ما بعد الدكتوراه، فيصبح دورهم يف ذلك وما يفعلونه أكثر 

   (.Araújo 2009    ً                 وضوًحا من أي وقت مضى )
    لوم                                                                    وال حيصل محلة الدكتوراه احلاصلني على منحة مدفوعة مباشرة من قبل مؤسسة الع

                                                                                والتقنية أو من قبل مشروع حبثي على عقد عمل مع اجلامعة، كحال طلبة الدكتوراه الاذين  
                                              ً                         ٌ       يستفيدون من منح الدكتوراه. كما أهنم ال يعدون جزًءا من موظفي اجلامعة، فهم جزٌء مان  
                                  ً                                                     مهنة أكادميية غري تقليدية، تزداد يوًما بعد يوم يف اجلامعات الربتغالية، ي سهمون فيها بزياادة  
                                                                               كثافة األحباث والتدريس واملهام اخلدمية يف هذه اجلامعات، آملني بنن تعزز هاذه األنشاطة   
                                                                           فرص توظيفهم ودخوهلم يف املهن األكادميية التقليدية، وحصوهلم على منصب أكادميي دائم، 

   (.Stephan and Ma 2005                               كما حيدث يف أجزاء أخرى من العامل )
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                                      دية أصبحت نادرة يف األوسااط األكادميياة                                    وألن الفرص لشغل وظائف أكادميية تقلي
                                                                                       الربتغالية، وازدادت ندرهتا منذ بداية األزمة املالية؛ شاع ازدياد احلاالت اليت تنتهي فيها وظيفة 
ّ                          ما بعد الدكتوراه لتتبعها وظيفة أخرى ملا بعد الدكتوراه، أو أن ت مّدد وظيفة ما بعد الدكتوراه                                                                 

             ( يف حتليلاها      1223                         هذا الصدد، أوضحت آرا جو )                              اليت تستمر لثالث سنوات أخرى. ويف 
                    يعيشون يف حالة دائمة  »                                                            حلملة الدكتوراه يف الربتغال أن احلاصلني على منح ما بعد الدكتوراه 

  «                      ّ                                                  من االنتظار، فحياهتم معّلقة إىل حني حصوهلم على منحة أخرى أو عقد عمال مساتقر  
                        احلاصلني على منح ما بعاد                                           (. كما ت ظهر حتليالت أخرى لطريقة النظر إىل   131  .     1223 )

                                                                               الدكتوراه يف الربتغال أهنم يعدون قوة عاملة رخيصة اعتمادية، وعرضة لالستغالل الفكاري  
( Araújo and Sousa 2007.)   

                                                                                 قد ال تكون الفترات املتعاقبة لشغل وظائف ما بعد الدكتوراه وتزايد عدد الوظاائف غاري   
ٍ              تغايل املقّيد، ولكنها قد ترتبط بتحوٍل عام يف عاامل                                        الدائمة مسة حصرية جملال العمل األكادميي الرب                         ّ        

     ّ                             قد تغّير إىل مسارات مهنياة تتطلاب     «                      وظيفة واحدة مدى احلياة »                       املهن. فنموذج احلصول على 
           (. ومثاال  Bridges 1996                                                             املرونة، والقدرة على التكيف والتعامل مع ظروف العمل غري املؤكدة )

                                             الدكتوراه حول العامل، رغم وجود حاالت الوظاائف                                         ذلك هو أن الربتغال تعد دولة جاذبة حلملة
                                                                                         املتعددة ملا بعد الدكتوراه، وندرة شواغر املهن األكادميية التقليدية فيها، كماا ظهار يف حالاة    

  م     1223                                                                           االستفادة من العقول املهاجرة حلملاة الادكتوراه يف الابالد الايت حادثت عاام       
( GPEARI/MCTES 2011a.)   

 علميمحاوالت تعزيز التوظيف ال
                                                                               عززت السياسة العامة الربتغالية توظيف محلة الدكتوراه يف منتصف العقد األول من األلفية 

 Compromisso com a   « )                   االلتازام باالعلوم   »                                              الثانية، من خالل العديد من الربامج، منها برنامج 

Ciência حاائز                                  م، لدعم الترتيبات التعاقدية أللف     1227 /    1226            ً        ُ         ( األكثر بروًزا، الذي ُأطلق عام       
                                                                                على الدكتوراه، ممن لديهم بعض اخلربة البحثية من خالل مراكز األحباث يف اجلامعات، إضافة إىل 
                                                                             اجلامعات واملختربات املرتبطة باألحباث. ويهدف الربنامج إىل حتفيز إحداث تغيريات ضاخمة يف  

           الل جلب محلة                                                                   اجملتمع األكادميي، وتسهيل جتديد املوظفني القائمني على التدريس واألحباث، من خ
                                                                                     الدكتوراه الشباب ذوي اخلربة إىل اجلامعات الربتغالية، ممن ميكنهم تطوير األنشطة العلمية، وحيتمل 
ّ                                                                               أن ت وّظفهم اجلامعات املستضيفة هلم. وهذا أمر مهم بسبب استمرار ارتفاع متوسط أعمار العاملني        

                                   الوظائف األكادميياة التقليدياة يف                                                         يف املهن األكادميية التقليدية، فقد بلغ متوسط عمر العاملني يف
   م.    1223   ً      عاًما عام     16                          اجلامعات احلكومية الربتغالية 

                     ً                                                          ويهدف هذا الربنامج أيًضا إىل تعزيز زيادة تدويل نظام التعليم العايل الربتغاايل، مان   
                                                                                خالل استقطاب العلماء األجانب من الشباب الواعدين ليتم تعيينهم مان قبال اجلامعاات    

                                         من حديثي احلصول على درجة الدكتوراه حبلاول      22 1 . 1             مت توظيف حوايل                 الربتغالية. فقد
ّ                    م، شّكل األجانب منهم نسبة     1223    عام                                               . وخالف ا لتدويل الطلبة يف نظام التعليم العايل،  ٪  11    



 أعضاء هيئة التدريس الشباب في القرن الواحد والعشرين/ 214

ّ                                                                           مل ي شّكل عدد محلة الدكتوراه الذين و ظ فوا من جمموعة البلدان الناطقة بالربتغالية سوى       1 ٪  ،  
                                                            من محلة الدكتوراه اجلدد الذين و ظ فوا مستقطبني من دول غري الدول    ٪  13              حيث كانت نسبة 

        فكانات        باي،                  من دول االحتاد األورو   ٪  18              بينما است قطب       باي،                    األعضاء يف االحتاد األورو
                                                                                اإلسبانية واإليطالية واألملانية هي اجلنسيات الغالبة عليهم. أما من حيث التخصصات، فكان 

  يف    ٪  11                                                    عينني حديث ا من املتخصصني يف العلوم الطبيعية والدقيقة، و                   من محلة الدكتوراه امل   ٪  13
         يف العلوم    ٪ 7                  يف العلوم الصحية، و   ٪  12                     يف العلوم االجتماعية، و   ٪  11                       علوم اهلندسة والتقنية، و

                   يف العلوم الزراعية.   ٪ 5           اإلنسانية، و
  «                                 باحث مؤسساة العلاوم والتقنياة    »     م إىل     1211                            مت تغيري مسمى هذا الربنامج عام 

( Investigador FCT ومت تقليص حجمه من حيث عدد العقود املقدمة، فبلغ عدد الشواغر .)                                                            
  م     1211                                    طلب توظيف مقدم حىت شهر ماايو لعاام       87 1 . 1    ً                  شاغًرا، مقابل ما جمموعه     82
( FCT Newsletter, FCT website 2012   مما يثري القلق حول قضية التوظياف األكاادميي .)                                             

                                                     والقدرة على دمج محلة الدكتوراه الشباب، ممن لديهم خاربة                            والعلمي يف املستقبل القريب، 
                                                                               لبضع سنوات يف مرحلة ما بعد الدكتوراه، يف املؤسسات البحثية واألكادميية الربتغالية، حىت 

                                                                 وإن كانت مؤهالت املوظفني األكادمييني يف اجلامعات حباجة للمزيد من التطوير.
ّ               ً       ًّ        قّدم الربنامج راتًبا إمجاليًّا بقيمة     م،     1212   ً         شهًرا حىت عام     11         ً      يورو شهرًيا ملدة     31 1 . 3 

   ً                          شهًرا؛ بسبب التخفيضات والقيود     11         يورو ملدة     31 3 . 1     م إىل     1211    ّ              مث تقّلص الراتب عام 
ّ        املفروضة على املوازنة العامة. كما قّدم الربنامج خياران حلملة الدكتوراه الشباب، رّكز األول                                            ّ                                  

                                      افظ ا على نفس مستوى الراتاب لربناامج        ً                                     تركيًزا أكرب على حديثي العمل يف مهنة علمية، حم
                    ً                                 يورو ملدة اثين عشر شهًرا، فكان هذا اخليار حلملة الدكتوراه     31 3 . 1                       االلتزام بالعلوم، بقيمة 

ّ               ً                                                       الذين مل ي عّدوا مستقلني علمًيا، والذين حازوا على الدكتوراه خالل السنوات الست املاضية.             
                                       ى محلة الدكتوراه الشباب، ممن حصدوا خاربة                                       ً    أما اخليار اآلخر الذي ال يزال ينطبق نسبًيا عل

             ً                                                            إذ ينطبق حتديًدا على الذين نالوا درجة الدكتوراه خالل الست سنوات إىل االثين عشر   -   أكرب
ّ               ً                            سنة املاضية، ولكن الذين يعّدون مستقلني علمًيا ملدة ال تقل عن ساتة سانوات          ياؤدي    -                         

 ً                       ًرا، كما كان هناك خياار                     يورو ملدة اثين عشر شه    75 1 . 3                           للحصول على راتب أعلى بقيمة 
                                    ً                  ثالث ولكن للباحثني يف مرحلة أكثر تقدًما من حياهتم املهنية.

 الوظائف األكاديمية في قطاع الجامعات الحكومية
                                                                             ميكن حلملة الدكتوراه الشباب االنضمام إىل اجلامعات أو معاهد الفنون التطبيقية عناد  

                                      لعايل العام، وسنركز على مراسيم القوانني                                              دخوهلم يف مهنة أكادميية تقليدية يف قطاع التعليم ا
                                                                                    اليت تنظم املهنة األكادميية التقليدية يف اجلامعات احلكومية الربتغالية خلدمة أهداف هذا الباب.
                                                                        االختالفات بني وظائف اجلامعة والوظائف يف قطاع الفنون التطبيقية ليست شاساعة،  

                                   طة بشكل أساسي بالرساالة املؤسساية                                               فهي تتعلق باختالف تسمية املراتب، وامليزات املرتب
                     الفريدة هلذه املؤسسات.
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                                                                                 إن القواعد اليت حتكم املهنة األكادميية يف اجلامعات الربتغالية منصاوص عليهاا يف النظاام    
               ناوفمرب لعاام       13    ، يف   73 /   118                                                     األساسي ملهن التدريس اجلامعية، يف مرسوم القانون ذي الرقم 

                                                    منذ صدوره، وأحدث إصدار له هو مرسوم القانون ذو الرقم                            م، ومت تغري القانون عدة مرات     1373
      ّ                                             م. ويعّرف هذا النظام املراتب الوظيفياة، والوظاائف،       1223               ، يف أغسطس لعام     1223 /   125

                                                                                 والتوظيف، والتعيني، والواجبات، واحلقوق، إضافة إىل األنظمة اليت حتكم شروط خدمة األكادمييني 
َ                           على أن عقَد العمل ذا الدوام الكامال    -              على سبيل املثال-                                     يف التعليم العايل. كما ينص هذا النظام          

        سااعات     3- 6              الذي يساتغرق    -               ً                   ساعة عمل أسبوعًيا، مقسمة بني التدريس    35           يتطلب قضاء 
                                                               وبني األحباث، واخلدمات، واملهام اإلدارية املقدمة للمنظماات اخلارجياة     -      ً          أسبوعًيا يف املتوسط

ّ                    واجملتمع، وسّن التقاعد لألكادمييني )                                          اما (، مع إمكان العمل حىت بلو  سن السبعني. ع    65          
ّ                 ً                                                    كما يهتّم هذا التشريع أيًضا بنظام الرواتب، فال ختتلف الرواتب األكادميية يف الربتغال         
                                                                              باختالف التخصص أو املؤسسة أو املنطقة أو أي تقسيمات ريفية حضرية، كما أهنا غري قابلة 
                                                         ً      ً            للتفاوض فيها مع اجلامعات احلكومية. فاألجور منصوص عليها مركزًيا ووطنًياا يف ناص   

          ، ومرتبطة  "escalões "                                                 كومية، وهي متفاوتة حسب الرتبة األكادميية ومستوياهتا           اجلامعات احل
  . 1- 8                                       باألقدمية يف التثبيت، كما هو موضح يف جدول 

                                                                   يتقاضى من يعمل حتت منصب أستاذ الراتب نفسه الذي يتقاضاه أي شخص حيمال  
          املعاين أو                                                                      املرتبة نفسها، ويف املستوى نفسه، بغض النظر عن االلتزام األكادميي للشاخص 

                                                 ً                         إنتاجيته. فال تلعب أي خصائص أخرى مثل جنس الشخص دوًرا يف الراتب الذي يتقاضاه، 
                                                                                بل حيصل كل من يعمل يف املرتبة نفسها واملستوى نفسه الراتب ذاته. واحلالة الوحيدة الايت  
                                                                                خيتلف فيها الراتب بني األكادمييني العاملني على نفس املرتبة هي عندما يكاون األكاادمييني  
                                                                           موظفني حتت نظام حصري، أو عند وجود ترتيبات توظيف ذات دوام كامل، مقابل ترتيبات 
                                                                          للعمل بدوام جزئي. في عر ف راتب األكادمييني الذين ال يعملون ضمن نظام حصري مبوجب 
                                                                                   القانون بننه يبلغ ثلثي الراتب الذي جينيه األكادمييون العاملون حتت نظام حصري، ولذلك فإن 

   7 1 .    1138                                                    املستوى األول ضمن النظام احلصري حيصل على راتب شهري قدره             األستاذ على
                                                                 م، بينما األستاذ على املستوى األول غري العامل يف نظاام مان احلصارية        1211         يورو عام 

          ً  يورو شهرًيا.   3 3 .    1772           ً       يتقاضى راتًبا قدره 
    صول     ً                                                              غالًبا ما يعود تفضيل األكادمييني للعمل ضمن نظام غري حصري إىل رغبتهم يف احل

                                                                       على كسب إضايف، من خالل التدريس يف اجلامعات اخلاصة، أو العمل مديرين يف إحادى  
                                                                        الشركات، أو االخنراط يف جمال االستشارات، أو املشاركة يف أي ممارسات أخرى تسمح هلم 
                                                                             بكسب إيرادات تزيد عن تلك اليت من املمكن أن يكسبوها يف النظام احلصاري. وتتوافاق   

                                                                  العاملني بدوام جزئي مع نسبة االلتزام املرتبط بالتوظيف بدوام كامال يف                 رواتب األكادمييني 
                                       يف النظام احلصري إذا كان التزامه يعاادل     1                                        النظام احلصري، فاألستاذ العامل على املستوى 

              مان الراتاب      ٪  52         ً       يورو شهرًيا، أي:    3 1 .    1385                      فقط فسينخفض الراتب إىل    ٪  52     نسبة 
       يورو(.   3 3 .    1772       الشهري 
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                    ً                                            أي تباين يف األجور أيًضا بني األكادمييني العاملني ضمن املرتبة نفسها بناء            وليس هناك
                                                                                   على اجلدارة أو األداء، ولكن يتم تقييم أداؤهم وفق ا جملموعة من القواعد اليت تعتمدها كال  
                                                                                  جامعة. فقد يؤثر األداء اجليد من حيث املنشورات العلمية على األجر، بسبب أمهيته البالغة يف 

   ً            أيًضا من الشروط     باي                                                        ترقية والتطور يف املهنة، كما يعد احلصول على تقييم أداء إجيا        عملية ال
                                                                                املسبقة لتوقيع عقود دائمة مع العاملني حتت منصب أستاذ مساعد، وهام الاذين يبادؤون    

          ، وباملثل:  «                     املسار املنتهي بالتثبيت »                                               مسريهتم أعضاء غري دائمني يف هيئة التدريس، لكنهم على 
                                                                مطلوب لتجديد العقود حمددة املدة مع األكادمييني الذين مل ي دجموا يف املهن     باي     اإلجيا       فاألداء 

                    األكادميية التقليدية.
  -                 مبوجب القانون اخلاص  -                                              ويسمح للجامعات اليت اختارت أن تصبح مؤسسات عامة 

          تقييم أثر                                                                            بتقد  رواتب خمتلفة، بسبب متتعها باستقاللية أكرب يف إدارة املوارد البشرية. إال أن
                                           ً                                      تلك االستقاللية على رواتب األكادمييني ال يزال صعًبا لسببني؛ األول يرتبط باملرحلة االبتدائية 
                                                                                  هلذه العملية، فاجلامعات الثالث القائمة يف ظل هذا النظام مل تعمل على هذا النحو إال عاام  

                  صر تنثري مثل هاذه                                                              م، والسبب الثاين هو أن هذه املرحلة ال تزال مرحلة انتقالية، فينح    1223
                            ً                                                    القضايا املتعلقة بالراتب حالًيا على األكادمييني حديثي التعيني؛ بسبب حفااظ األكاادمييني   

                                             العاملني يف هذه اجلامعات على كوهنم موظفني حكوميني.
                                         هي األثر الذي أحدثته التخفيضاات املالياة      1- 8                          إن من السمات املهمة يف جدول 

                                                 قد خ ف ضت الرواتب بشكل كبري جلميع الرتب األكادميياة                             احلكومية يف رواتب األكادمييني. ف
                                                م، ومن املتوقع حدوث ختفيضات إضافية مباشارة وغاري       1211         م حىت عام     1212        منذ عام 

                                                       م؛ بسبب معاناة البالد من األزمة املالية. فاملقاابالت الايت       1213                       مباشرة على الرواتب عام 
                                  يف اجلامعات الربتغالية كشفت عن تزايد                                                أجراها املؤلفون مع عمداء الكليات ورؤساء األقسام

                                                    ً                             قلقهم من احتمالية مغادرة أهم األكادمييني املعترف هبم دولًيا، وصعوبة استبداهلم. إضافة إىل 
                                                                                  قلقهم من عدم القدرة على شغل الشواغر الوظيفية حبملة الدكتوراه اجلدد، بسابب ازديااد   

                         ً          د، وهو ما ميكن أن يؤثر سالًبا علاى                                               انتشار القيود املفروضة على توظيف األكادمييني اجلد
                                                               ً                    التحاق الطلبة بالتعليم العايل، وما حيد من فتح الشواغر، وسيؤثر سلًبا على توظياف محلاة   

                                                                                الدكتوراه الشباب يف املهن األكادميية التقليدية يف املستقبل، مع تدهور اآلفاق االقتصادية.
                              توراه يف الربتغال يعملون يف نظام            من محلة الدك   ٪  86 ّ                                 ميّثل هذا الوضع إشكالية من ناحية أن 

                                                                                            التعليم العايل، سواء يف املهن األكادميية التقليدية أو غري التقليدية، مما جيعل هذا القطااع املوظ اف   
                                                                                  الرئيس حلملة الدكتوراه حىت اآلن، فإذا مل يتمكن هذا القطاع من توظيف األكادمييني يف الوظائف 

                                                    ات اليت يواجهها محلة الدكتوراه الشباب يف احلصاول علاى                                    األكادميية التقليدية فستزداد الصعوب
   /                            ً                    ً                                    عقود عمل دائمة وأكثر استقراًرا، فالوضع األكثر توقًعا هنا هو استمرارهم يف العمل حتت املانح 

                       (. كما سيسبب هذا الوضع Perista and Silva 2004                                        اإلعانات الدراسية لفترات طويلة من الزمن )
                                                    ن أحد أهم التحديات اليت ستواجهها اجلامعات يف السانوات                          ً   مشكلة للجامعات كذلك، نظًرا أل

                                                                                         املقبلة هو زيادة حصة محلة الدكتوراه يف الوظائف األكادميية التقليدية، فقد اتضح األثر الذي يتركه 
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                                                                                    األكادمييون من ذوي الكفاءة العالية على جودة التدريس يف مؤسسات التعليم العايل يف دراساات  
                                ً            (، كما أن الربتغال حباجة لذلك حتديًدا، ألهنا دولة Rehman et al. 2009     ثال،                   خمتلفة )على سبيل امل

                                                                           ال تزال املؤهالت الرمسية للقوى العاملة فيها منخفضة إذا ما قورنت باملستوى الدويل.

 عات الحكومية والتدرج المهني فيهالدخول في قطاع الجام
ّ                                 يبدأ التدّرج املهين يف اجملال األكادميي عادة من من  Professor                    صب أساتاذ مسااعد )           

Auxiliar( ومن مث يترقى الشخص ليصبح أستاذ ا مشارك ا ،)                                            Professor Associado وينتهي )         
                                 (. ويتطلب تراكم شروط معينة ليصبح Professor Catedrático )                      بالوصول إىل منصب أستاذ 

            وجنح يف احلصول                                                                    ً  املرء أستاذ ا، فيجب على املرء أن يكون قد بلغ مرتبة أستاذ مشارك حتديًدا،
        أغساطس      31   من       1223 /   125                ، مرسوم القانون   12         ( )املادة agregação   « )       التجميع »    على 
    م(.    1223    عام 

                                                                        ميكن أن حيصل من حيمل درجة الدكتوراه على التجميع إذا خضع لتقييم ناجح من قبل 
   دة                                                                                 أقرانه، بناء على املنهج العلمي والتربوي، إضافة إىل جدارته، فيتطلب التجميع وجود عا 

                                                                           سنوات من اخلربة، فضال  عن اإلسهامات يف جمايل التدريس والبحث العلمي، وياؤثر هاذا   
                                         (، فالتجميع مشابه للتنهيل يف أملانيا، ويعد  1- 8                                    اإلجناز على رواتب األكادمييني )انظر جدول 

                                                             ً                 أفضل دليل على النضج العلمي واألكادميي، وهذا ما جيعله شرط ا ضرورًيا للحصاول علاى   
  .          منصب أستاذ

                                                                          يبدأ األكادمييون الناشئون عادة مسريهتم املهنية يف قطاع اجلامعات احلكومية بالعمال  
                                                                          حتت اسم أستاذ مساعد، الذي يتطلب حصوهلم على درجة الدكتوراه، إضافة إىل تفضايل  
                                                                             وجود خربة حبثية سابقة لديهم، وقيامهم بعدد من املنشورات. فمن املمكن أن يطرح عليهم 

                                              سنوات حتت منصب أستاذ مساعد، وهو ما يتطلب تقييم    5       قضائهم                   شغل منصب دائم بعد 
                                                                 ً              اجمللس العلمي ألنشطتهم وخمرجاهتم، وهذا ما جيعل قرار منحهم التثبيت معتمًدا على تقيايم  
                                                                               األداء األكادميي لطالب الوظيفة. ويرى البعض أن األكادمييني الشباب يف اجلامعات الربتغالية 

 Santiago and                                   تقر خالل هذه املرحلاة مان مساريهتم )                           ال يزالون يف وضع مهين غري مس

Carvalho 2008 وأهنم يتحملون مهام  تثقل كاهلهم، ومسؤوليات تدريسية وإدارية تفوق ،)                                                                  
                                                                                   الالزم. إضافة إىل اعتمادهم الكبري على األكادمييني املثبتني لعدة أسباب، مبا فيها تلك املرتبطة 

                                                  وهو ما خيلق مهنة أكادميية جمزأة يف اجلامعات الربتغالية.                                 باآلفاق املستقبلية للعمل األكادميي، 
                                                                                ً   إال أن العمل الدؤوب الذي يضطلع به هؤالء األكادمييون الربتغاليون الناشئون معترف به دولًيا 
                                                                                   كذلك. فهناك اعتقاد سائد أن العلماء الربتغاليني الناشئني قادرون على التنافس على الصعيد 

      بااي                                                 ل أمثلة عديدة، منها ترجيح معهد هوارد هياوز الط                         الدويل، وهو ما يتضح من خال
( Howard Hughes Medical Institute ذي الصيت الذائع أن )                     باحثني برتغاليني من أصال     5                        

 ُ              ُأناس سيصابحون   »                      طلب التحاق باملعهد( هم      822              باحث ا )من حنو     18         ّ      جمموعة مكّونة من 
   (.HHMI 2012 )   «  .. .                                         قادة علميني يف بلداهنم خالل عشرة أعوام من اآلن
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                        ً                                                وميكن لألكادمييني الشباب أيًضا التقدم مباشرة لشغل منصب أستاذ مشارك، عند وجود 
ٌ                        إحدى الشواغر، ولكن ينبغي أن يكون لديهم سجلٌّ أكادمييٌّ بارٌز ليحظوا بفرصة لشغل مثل      ٌّ       ٌّ                                          

    باي                                                                        هذا املنصب مباشرة. ويف حال م نحوا هذا املنصب فهم حباجة للحصول على تقييم إجيا
                                                                                  بعد فترة جتريبية مدهتا سنة واحدة قبل تثبيتهم، ولكن يندر دخول محلة الدكتوراه الشاباب  

                                                         مباشرة إىل درجة األستاذية على الرغم من وجود اإلمكانية لذلك.
                                                                      ومن حيث التوظيف، يبدأ إجراء رمسي عندما تقرر إحدى اجلامعات شاغل وظيفاة   

                                   ويف الصاحيفة الرمسياة القانونياة                                               شاغرة من خالل نشر اإلعالنات يف الصحف الوطنياة  
( Legal Official Journal) (Soares and Trindade 2004  فقد أصبحت هذه اإلعالناات ،)                           

          ً                   ً                                 تنشر دولًيا يف اآلونة األخرية أيًضا، الستقطاب جمموعة واسعة من املرشحني.
                                                                           ويتوجب على املرشحني الذين تتوافر فيهم الشروط املطلوبة تقد  الوثائق األساساية 
    ّ                                                                           لتقّيمها جلنة حتكيم أكادميية مرشحة للقيام هبذا الغرض، وجيب أن تشتمل جلناة التحكايم   
                                                                             على أعضاء من مؤسسات جامعية أخرى، وي نشر تكاوين جلناة التحكايم يف الصاحيفة     

ّ     (. وتتكون عادة  الوثائق اليت ي سل مها املرّشاح  Soares and Trindade 2004                  الرمسية القانونية )                                          
ٍ   من منوذٍج م ٍ                                                                      فصٍل للسرية الذاتية، ونسختني من كل وثيقة علمية أو تقنية أو تربوية ماذكورة            

ٍ                                                        يف السرية الذاتية، وتقريٍر مفصٍل عن اإلطار العام، واحملتويات، وأساليب التعلم، واملعلوماات        ٍ                       
                                                                                   التنظيمية ذات الصلة باملقرر، أو جمموعة املقررات اليت يقترح املرشاح تدريساها. ويشاعر    

                                                                              ن املرهق للغاية توثيق املهنة األكادميية والعلمية كاملة  يف الفترة القصرية املساموح            الكثري أن م
                                        (، فمان املعاروف أن عملياة التوظياف        Delicado 2212                           هبا عادة لتقاد  الطلباات )  

                              ً                                                         البريوقراطية املبالغ هبا تقوم أيًضا بتقويض جاذبية اجلامعات الربتغالية لقوة العمال الدولياة   
( Horta 2009.)   

                                                              ً               كما توجد ممارسة االستيالد الداخلي يف األوساط األكادميية الربتغالية أيًضا، فهي مسة مان  
                                                                                    مسات اجلامعات اليت تتوخى املصلحة الذاتية، حيث ال يعد احلراك األكادميي القاعدة املتبعة فيهاا  

( OECD 2007 وتشري التحليالت األخرية إىل أن معدالت االستيالد الداخلي ثابتة، أو .)                                                               أهناا يف        
 Heitor                                                                       تضاؤل يف السنوات األخرية، ولكن األمر سيستغرق عدة سنوات لتتقلص هذه املمارسة )

et al. 2012     3                                                                   (. وميكن تفسري تناقص اجتاهات االستيالد الاداخلي يف الربتغاال مان خاالل    
      ل محلة                                                                                 أسباب رئيسة، يرتبط األول بتنثري السياسات العامة للتدريب املتقدم اليت عززت زيادة تدوي

                                                                 ً                     الدكتوراه، خالل سنوات التنشئة االجتماعية للدكتوراه، ولكنه يرتبط أيًضا بتنثري مشرفيهم مان  
                                                                                خالل اإلشراف املشترك على أطروحات الدكتوراه مع نظرائهم يف اخلاارج. والسابب الثااين    
                                                                                    هو تغيري عقلية أعضاء هيئة التدريس اليت تنيت من سياسات بناء املؤسساات، والايت تكاون يف   

          (. وخناتم  Horta 2008                                                               معظمها من تلك السياسات املرتبطة بتطور ممارسات البالد يف التقيايم ) 
                                               ً       ً                             بالسبب الثالث وهو اإلعالن الواسع عن الشواغر وطنًيا ودولًيا الذي يتسبب يف جلاب املزياد   

     وراه                                                                             من املرشحني من ذوي اجلودة األعلى، وهذا ما جيعل اختيار اجلامعات خلرجييها من محلة الدكت
    ً             أمًرا أكثر صعوبة.
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                                                                                ال تزال هناك قضايا أخرى تتعلق باملهن األكادميية التقليدية يف اجلامعات الربتغالية، واليت 
           ً                                                                        ال ترتبط كثرًيا مبسنلة التوظيف، وإمنا مبسنلة التدرج الوظيفي يف املهن األكادميية التقليدياة.  

ّ           فهذا التدرج مبين على وجود شواغر متاحة، ت حّدد بناء على                            نسب الطلبة إىل أعضاء هيئاة                                             
                                                                                  التدريس لكل من وظائف أستاذ مشارك وأستاذ، وتكون ثابتة من قبل وزارة التعليم والعلوم 

                                        أو ال توافق عليها(. فهناك حاجاة لوجاود     -                                          )ولكن توافق عليها وزارة املالية يف هناية األمر
                       ة الشاخص. ومان أكارب                                                               شاغر مفتوح لتتم الترقية إىل املرتبة التالية، حىت وإن ثبتت جدار

                            من اعتمادها علاى اجلادارة،        ال                                                   املثبطات للشباب أن الترقيات تعتمد على وجود شواغر بد
                                                                      فاحتماالت أن يبقى الشخص حتت منصب أستاذ مساعد لسنوات عديدة هي واقع حمسوس، 

                              (. وهذا جيعل اهليكال الاوظيفي   Athans 2001                                     بصرف النظر عن مدى اجلدارة اليت يبديها )
    ً                                 هرمًيا بوجود بضعة أساتذة يف أعلى اهلرم،      ال                                    ألكادميية يف اجلامعات الربتغالية ينخذ شك       للمهن ا

           أجري ألغراض -                                                               وقاعدة كبرية من األساتذة املساعدين يف أسفل اهلرم. وي ظهر حتليل تارخيي 
  م     1223           م إىل عاام      1221                                             للهيكل الوظيفي يف القطاع اجلامعي العام منذ عام   -         هذا الباب

                                                                       اهلرمي للمهن األكادميية التقليدية، فقد ازداد خالل هذه الفترة عدد األسااتذة               تعزيز الشكل
  . ٪  56                        ، وعدد األساتذة املساعدين  ٪  18                       ، وعدد األساتذة املشاركني  ٪  11

                                               ماذا عن توظيف حملة الدكتوراه الشباب بعيد ا عن 
 مجال التعليم العالي؟
   . ٪  38                     ا، فهي تصل إىل حاوايل                                               ً إن فرص العمل حلملة الدكتوراه يف الربتغال كبرية جًد

                                                          من محلة الدكتوراه عاطلني عن العمل، وهو أد  معدل للبطالاة يف     ٪   2.1            وال يوجد سوى 
  ( OECD )                                                                           الدول اليت مت تقييمها من قبل املسح الذي أجرته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

  (  ٪  86                                         غري نشطني(. ويعمل أغلب محلة الدكتوراه )حوايل    ٪   1.6                       على مهن محلة الدكتوراه )
                                       ً          يف القطاع احلكومي )يف املختربات احلكومية غالًبا(، بينما    ٪   8.1                           يف نظام التعليم العايل، منهم 

ّ                     فرص توظيف محلة الدكتوراه يف قطاع األعمال ال تكاد تذكر. ويشّكل عدد محلة الدكتوراه                                                        
 / GPEARI                                     عدد محلة الدكتوراه العاملني يف الربتغال )         من إمجايل   ٪   1.5                  العاملني يف الشركات 

MCTES 2011a وهي نسبة منخفضة إذا ما قورنت بالدول األوروبية األخرى، حيث ترتفع ،)                                                                 
            يف إيطالياا     ٪  11            يف أسبانيا، و   ٪  17          يف فرنسا، و   ٪  16                  يف اململكة املتحدة، و   ٪  52        لتصل إىل 

( Lafont and Obrador 2010.)   
                                                      ف محلة الدكتوراه يف قطاع األعمال يف الربتغال من عدة عوامل،                    تنتج مسنلة قلة توظي

                                                                                 منها عدم تطور القدرة العلمية والتقنية واألنشطة اليت حتدث يف الشركات اليت ال تشعر بوجود 
                              (. كما يوجد لدى هذه الشاركات  Fontes 2004    ً   عالًيا )     ال                           حاجة لتوظيف طاقم مؤهل تنهي

                                                  حلقيقية اليت يسببها محلة الدكتوراه، ويرتبط ذلك جبهل يف    ً                           أيًضا خماوف بشنن القيمة املضافة ا
 ;Lafont and Obrador 2010                                                     نطاق ومستوى املهارات اليت جيلبها محلة الدكتوراه للشركات )
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Melin and Janson 2006( فالشركات الصغرية واملتوسطة .)                             SME  خصوصا  تنظر حلملاة )                     
                                        املرونة والدافع التجاري. وتستهدف الشركات                                           الدكتوراه بنهنم نظريون للغاية، ويفتقرون إىل 
                                  ( محلة الدكتوراه للتوظيف أكثر مان  R & D                                         الكبرية اليت يوجد هبا أقسام لألحباث والتطوير )

         (. وماع  Kaipainen et al. 2000; Silva and Leitão 2007                           الشركات الصغرية واملتوساطة ) 
                               الصغرية واملتوسطة، ومل تبدأ كثافة                                                 ذلك، فإن اهليكل االقتصادي الربتغايل مبين على الشركات 

                                                         أقسام األحباث والتطوير يف الشركات الربتغالية إال قبل وقت قصري.
                                                                           أصبح اخليار اجلديد حلملة الدكتوراه الشباب هو إجياد مشاريع خاصة هبم يبتدئون هباا  

( Kolvereid and Moen 1997وعدد هذه املشاريع قليل، إال أنه يف ازدياد مع مرور الو .)                                                      ،قت    
            شركات ناشئة    5         ارتفع من   -              على سبيل املثال-                                     ألن عدد الشركات الناشئة يف جامعة بورتو 

                            شركات ناشئة يف جامعة ميناهو     6                 م. كما كانت هناك     1211    عام      126     م إىل     1227    عام 
           (. وذكارت  CRUP 2012   م )    1211           شركة عاام      13                    م، وقد وصل عددها إىل     1225    عام 

                                           م هبا كذلك، حيث بلغت قيمة أعمال هذه الشركات                                 جامعات أخرى وجود اجتاهات مماثلة تت
   ً                            شخًصا من ذوي التنهيل العايل. وقد     16 1 . 1                         َّ   مليون يورو يف الربتغال، ووظَّفت      361        الناشئة 

                                                                              أظهرت التحليالت األخرية يف الربتغال التنثري القوي للجامعات يف إنشاء شركات التقنية عرب 
                                       والتشاجيع علاى التنمياة االقتصاادية                                                الشركات الناشئة اليت تقع داخل هذه اجلامعات،

                                         (. ولكن يشعر محلة الادكتوراه الشاباب أن   Baptista et al. 2011                     واالجتماعية اإلقليمية )
                                                                                التدريب الذي يتلقونه يف مرحلة الدكتوراه ال جيهزهم باملهارات الالزمة ملعاجلاة املساائل   

 ;Fontes 2004; Gerry, Marques, and Nogueira 2009                                 التجارياة واإلدارياة اليومياة )   

Marques, Caraça .  and Diz 2010.)      إال أن جهود اجلامعات ووحدات األحباث والتطاوير                                           
                   حاضنات تستفيد منها   -              على سبيل املثال-                                         كانت ال تقدر بثمن يف توفري الدعم، فقد أنشنت 

   (.Marques et al. 2010                                                         هذه املشاريع اخلاصة حبملة الدكتوراه الشباب وشركاهتم الناشئة )

 الختام
                                                                            حتدثنا يف هذا الباب عن دولة ذات نظام للتعليم العايل خيضع للعديد مان اإلصاالحات،   
                                                                                      والنمو، والتغيري، مرتبط  باستثمار حكومي قوي، أدى إىل ازدياد تنهيال األكاادمييني يف املهان    

             تقد  بارامج                                                                               األكادميية التقليدية وغري التقليدية. فزادت قدرة اجلامعات الربتغالية بشكل كبري على
                                     ً                                                الدكتوراه، ومنح شهادات الدكتوراه سنوًيا، وإنتاج املخرجات العلمية، واالندماج يف الشابكات  
                                                                                     العلمية والبحثية الدولية. ومع ذلك، فإن تنهيل أعضاء هيئة التادريس وماوظفي األحبااث يف    

    ً                دولًيا، ويتطلب باذل                                               ً      ً                   مؤسسات التعليم العايل الربتغالية ال يزال منخفًضا نسبًيا إذا ما متت مقارنته
                                                                                 املزيد من اجلهود؛ حىت يتسىن للجامعات أن تعزز قاعدهتا املعرفية من حيث إنتااج املخرجاات   

                                                         القوى العاملة املستقبلية، اليت ستواجه ازدياد تعقيدات ساوق    -         جبودة أعلى-                  البحثية، وأن تدرب 
                          صاا  يف تطاوير االقتصااد                                 ّ                            العمل يف جمتمعات واقتصادات التعّلم املعوملة. وتربز أمهية ذلك خصو
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                                                                                الربتغايل، واندماجه يف االقتصاد العاملي، حيث اخنفاض مستويات التدريب الرمساي، وماؤهالت   
   (.Baptista et al. 2012                                        ً   أصحاب األعمال والقوى العاملة ال يزال مستمًرا )

                         ذا أمهية قصاوى يف تطاوير     -            يف هذا السياق-                               ويكون دور محلة الدكتوراه الشباب 
                                                                           عليم العايل الربتغالية إىل رعاية وتعزيز لتحصد مثارها. وال يزال نظاام التعلايم             مؤسسات الت

    ً                                   قادًرا على استيعاب ودمج محلة الادكتوراه    -                                وهو املوظ ف الرئيس حلملة الدكتوراه  -     العايل
                                                                             اجلدد يف األنشطة البحثية واألكادميية حىت اآلن. كما مل يالحظ وجود مشكلة البطالة احملتملة 

                                                                       دكتوراه الشباب، وعلى العكس من ذلك تشري األدلة إىل وجود حالاة يف الربتغاال          حلملة ال
  م     1212                                                                         ي ستفاد فيها من أصحاب العقول املهاجرة من محلة الدكتوراه إىل ما ال يقل عن عام 

( GPEARI/ MCTES 2011a.)   
                                                                         ولكن تتزايد الشكوك يف إمكان حصول محلة الدكتوراه الشباب على وظيفة أكادميياة  

                     يف اجلامعات، حيث يزداد   «            عمال املعرفة »                                        ة، واستدامة أكرب للوظائف حمددة املدة بوجود     ثابت
                                                                            وجود املهن املبنية على أساس االنتقال من مشروع حبثي إىل مشروع حبثي آخر، ومن منحاة  

                                    (. ويف النظام العلمي الربتغايل ما يؤكد     1223                                        دراسية إىل منحة أخرى، كما حللتها آرا جو )
                                                                    ت حادة من الغموض واإلكراه وعدم االستقرار يف الوظائف احلالية واملستقبلية،            وجود مستويا

ّ                                                  إضافة إىل اآلفاق العائلية، وهذا ما حيّد من الفرص املستقبلية حلملة الدكتوراه الشباب، الذين                                    
     تعيني   «     جتميد »                                                                     يعقدون العزمية على متابعة مسار احلصول على وظيفة أكادميية تقليدية. كما مت 

                                                                             هيئة التدريس يف املهن األكادميية التقليدية يف اجلامعات احلكومية. ومن املتوقع أن يبقى       أعضاء 
                                                                                الوضع على هذا احلال لسنوات قادمة، بسبب األزمة املالية، وتنفيذ بعض اإلجراءات للحد من 
                                                                                 اإلنفاق العام، وهو ما يثري خماوف اجلامعات وليس فقط محلة الدكتوراه، ألن هاذا التقيياد   

                                                                            الت العمل األكادميية يؤدي إىل ترسيخ املمارسات السيئة، مثل: االساتيالد الاداخلي يف     جملا
                                  ً                                                 األوساط األكادميية، والذي ال يزال باقًيا على الرغم من ازدياد التدويل، وانفتاح املؤسساات  

                    األكادميية الربتغالية.
-         يل اخلااص                                                                   ويف الوقت نفسه، يتسبب تناقص عدد الطلبة الذين يلتحقون بالتعليم العا

                                                            ً                 املرتبط بالسمعة غري اجليدة للمؤسسات اخلاصة، وتركيزها احلصري تقريًبا على التادريس،  
                                                       يف احلد من قدرة هذه املؤسسات على توفري خيارات للسعي من أجل   -               وحمدودية ختصصاهتا 

                                         ّ                                      احلصول على مهنة أكادميية تقليدية. ولطاملا شّكلت مؤسسات التعلايم العاايل اخلاصاة يف    
       ً                                                                   ال قطاًعا أصغر من مؤسسات القطاع العام من حيث الكادر األكاادميي، باعتمادهاا        الربتغ

                                                                               بشكل كبري على توظيف احملاضرين للعمل بدوام جزئي، وترتيبات العقود القائمة على مادة  
                                                         حمددة للتوظيف، واألكادمييني األقل تنهيال لدعم أنشطتها املعرفية.

ٍ       الدكتوراه الشباب على أساٍس يكون                                        ومن منظور مؤسسي: هناك عجز يف توظيف محلة                         
           ً                                                                     أكثر انتظاًما؛ بسبب االخنفاض يف امليزانية املؤسسية، وتقليص الرواتب، وركود موارد األحباث 
                                                                                املستمدة من سياسات احلكومة ملواجهة األزمة املالية. فتناقص األموال العامة لدعم التوظيف 

         ً                          القلق أيًضا من املستقبل؛ ألن احلاجة إىل                                               العلمي يف اجلامعات يعزز هذا االجتاه، كما أنه يثري
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                                                                                  تعزيز مؤهالت أعضاء هيئة التدريس والتوظيف العلمي لدعم منو وجودة نظام التعليم العاايل  
                                                                               العلمي واضحة. وهذا يشري إىل أنه من احملتمل أن تطول فترات االنتظار )يف مرحلة ما بعاد  

                              توراه يف الوظائف األكادميية غاري                                                  الدكتوراه(، ويزداد عدد حديثي احلصول على درجة الدك
                                                                                 التقليدية يف املستقبل القريب، على الرغم من حاجة أعضاء هيئاة التادريس يف اجلامعاات    

                                              الربتغالية للحصول على مؤهالت أعلى من اليت لديهم.
                   ً                                                        يتبع هذا االجتاه اجتاًها أكرب من الغموض العميق يف الوظائف بشكل عام، عند النظر إىل 

                                                                  لتطور العمل يف جمتمعات املعرفة، وهو ما ال ينحصر يف جمال التعليم العاايل              الصورة األكرب 
                    يف كل اجملاالت املهنياة    «                      وظيفة واحدة مدى احلياة »                             وحسب، ولكنه واضح يف تآكل مهنة 

   (.Bridges 1996          بوجه عام )

 مالحظة
    يا.                                                                     تشري املرحلة الثالثة من الدراسة إىل تعليم الدكتوراه باتباع مصطلحات بولون  . 1
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 التاسع الباب

 روسيا في الجامعي القطاع

 ؟مرحب بهم والفاشلينالعاطفيين  الشبابهل 

          يودكوف تش ماريا

(Maria Yudkevich) 

 المقدمة
                                             ً                               تعد احلالة الراهنة للمهنة األكادميية يف روسيا أمًرا يثري خماوف مج ة  ملن هم يف األوساط 
                                                                               األكادميية، ولصانعي السياسات، وعامة الناس كذلك، فقد فقدت اجلامعات الروسية منزلتها 

                                                      يف سوق العمل األكادميي الدويل خالل العقود القليلة املاضية،          التنافسي       ً            تدرجيًيا على املستوى
                                                                              بوصفها مشغلة جاذبة ومؤسسة إلنتاج املعرفة، ونتيجة لذلك مل تعد اجلامعات قادرة علاى  

                                               لدخول أبواهبا، فهؤالء األفراد يفضلون اخلضوع ملزياد                             جذب األفضل واألملع من األشخاص
                                                    ألكادميي يف اجلامعات األمريكية أو األوروبية، أو احلصول على                           من التدريب، وممارسة العمل ا

                                      مهنة يف جمال بعيد عن جمال العمل األكادميي.
ْ                                 إن السمات املميزة للوضع الراهن هي َتقدُّم ع ْمر أعضاء هيئة التدريس، وضعف وعدم      ُّ   َ                                 

             ارتباط هاذه                                                                     كفاية التدريب املقدم لألكادمييني اجلدد يف اجلامعات. يناقش هذا الباب كيفية 
                                                                                     السمات باملشكالت املالية واملؤسسية وقضايا البنية التحتية يف النظام اجلامعي الروسي. ويتناول 

َ      بالتحديد األثَر السل                                                        الخنفاض الرواتب، وقلة متويل ودعم األحباث اليت جتريها اجلامعات،     باي             
                     تيار غري املناسب ألعضاء                                                             واالستيالد الداخلي، واملعايري األكادميية ذات النتائج العكسية، واالخ

                           ً                                                          هيئة التدريس. كما نناقش أيًضا دور اخنفاض التنقل األكادميي الذي يساببه انعادام البنياة    
                                                                              التحتية، والضمان االجتماعي، وتنظيم سوق العمل املتمحور حول موسكو )العاصمة(. وخنتم 

       دريس يف                                                                       هذا الباب بوصف املبادرات احلكومية احلديثة، لتحسني وضع أعضااء هيئاة التا   
                                                     اجلامعات، وجذب حديثي التخرج للدخول يف األوساط األكادميية.

      روسيا    فااااي   ي      الجااامع        القطاع
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 الخصائص العامة لنظام التعليم العالي الروسي
                                                                          تنقسم املهنة األكادميية يف روسيا إىل قطاعني: القطاع اجلامعي، والقطاع غري اجلاامعي  

 Russian Academy of       ّ                                                     الذي متّثله مؤسسات األحباث التابعة لألكادميية الروساية للعلاوم )  

Sciences.ولكننا نركز يف هذا الباب على القطاع اجلامعي فقط .)                                                  
                                                                              مل يعد القطاع اجلامعي يف روسيا جاذبا  من الناحية املادية أو االجتماعية كما كاان يف  
                                   ّ                                                    السابق إب ان احلقبة السوفيتية. فال تؤّمن رواتب  كبار أعضاء هيئة التدريس عادة  مستوى معيشة 

ّ                        ملتوسطة، إذ إّن متوسط رواتبهم أعلى قلي        الطبقة ا                                  من متوسط أجور احلاصلني على شاهادة       ال             
                              ً                                                       جامعية. وهذا ما يزيد الوضع سوًءا أمام أعضاء هيئة التدريس الناشئني، فرواتبهم أقال مان   
                                                                             متوسط الرواتب يف اجملال االقتصادي، مبا يف ذلك رواتب العمال غري احلاصلني على التعلايم  

 ّ                                                                حّتم عليهم التدريس يف عدة جامعات، أو تقد  دروس خاصة، أو العمل لبضع              العايل. كما يت
                                                   ساعات خارج اجملال األكادميي، ليتمكنوا من إعالة أنفسهم.

ّ                                                     ً     ً      وألن خيار التقّدم لربنامج الدكتوراه أو املاجستري يف اخلارج أصبح أكثر شيوًعا يوًما بعد               
                                  جاذبيتها للمتعلمني الشباب يف روسيا؛                                               يوم، وبسبب ازدياد غموض املنظورات السياسية وعدم 

                                                                              ال خيتار الكثري من اخلرجيني األذكياء االلتحاق بربنامج للدكتوراه يف جامعاهتم أو يف أي مكان 
                                                                               آخر يف روسيا كما كانوا سابق ا. مما أسهم يف هتجري األدمغة عموما ، رغم أن هذه القضية مل 

                                          تعد مهمة كما كانت منذ عقد أو عقدين ماضيني.

 ؤسسات التعليم العالي الروسيةم
                                                ً               مؤسسة تعليمية يف النظام الروسي للتعليم العايل حالًيا، مساجل هباا       15 1 . 1     هناك 

    22 5 .   853 . 1                           مؤسسة يف القطاع العام، هباا       653                     من الطلبة. كما ت وجد      822 .  13 2 . 7
                       طالب مسجل يف الربامج اليت     22 1 .   383 . 1                                        طالب منتظم يف الربامج ذات الدوام الكامل، و

       طالاب      22 1 .   121 . 1                                                         تقدم عن بعد. واملؤسسات اخلاصة يف املتوسط أقل طلبةا، فعاددهم  
                                       طالب فقط منتظم بربامج الدوام الكامل. ومل     22 1 .   111                            مسجل يف هذا القطاع اآلن، منهم 

    جتذب                يف القطاع العام                                             من الطلبة يف هذه الربامج يف القطاع اخلاص، بينما    ٪  15         يسجل سوى 
                من عدد الطلبة(.   ٪  75                                       م الكامل نسبة كبرية من عدد املسجلني )حوايل                     هذه الربامج ذات الدوا

                                           ً                                     ويرتبط القطاع اخلاص بنظام التعليم العايل عموًما بتقدميه تعليما  منخفض اجلودة. وينعكس 
ّ           جوانب على األقل؛ أو ُلها اخنفاض جودة الطلبة، فنتائج االختبار احلكومي املّوحد للطلبة    3      ذلك يف                                                 ُ                   

                                                                            ملؤسسات اخلاصة أقل بكثري تلك يف املؤسسات العامة. وثانيها رداءة البنية التحتياة،             املقبولني يف ا
                                   وثالثها ضعف  هيكال أعضااء هيئاة                                               وضعف الدعم املادي، واخنفاض مصروفات كل طالب.

                                                                                 التدريس يف هذه املؤسسات، إذ يعمل معظم املدرسني بدوام جزئي، أو بعقاود بنظاام األجار    
                                                    عملون به بدوام كامل يف مؤسسات التعليم العايل احلكومية.                       بالساعة، يف الوقت الذي ي
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                     فرد يف مؤسسات التعليم     22 8 .   311                                        يتكون اهليكل الكلي ألعضاء هيئة التدريس من 
ّ                                    يف القطاع اخلاص. ونرّكز يف هذا الباب بشكل أساسي على أعضاء     22 2 .  31               العايل العامة، و                   

                                 بسبب عدم وجود أعضاء هيئة تادريس                                              هيئة التدريس العاملني يف اجلامعات احلكومية وذلك 
                                                                           يعملون بدوام كامل يف معظم املؤسسات خاصة، واستقطاهبا ألعضاء هيئة التادريس مان   
                                                                              اجلامعات احلكومية للعمل بدوام جزئي أو بنظام األجر بالساعة. كما جتدر اإلشارة إىل مستني 

                      يل ألعضاء هيئة التدريس،                                                          عامتني يف جمال العمل األكادميي الروسي يف البداية لفهم الوضع احلا
                                                                 والناشئني منهم خصوصا ، يف مؤسسات التعليم العايل الروسية بصورة أفضل.

                                                                        السمة األوىل: هناك تقليد أكادميي جامعي عميق يف جذوره، يعود إىل مئات السانني،  
                                                                                وهو أن بعض اجلامعات يف املراكز اإلقليمية املختلفة يف مجيع أحناء روسيا ال تزال قوية علاى  

          الكلياات   »                                                                   لرغم من الظروف السيئة لسوق العمل، ووجود العوائق اجلغرافية. حيث تكون  ا
ْ                 َ    مثمرة للغاية يف هذه اجلامعات بوجود أجيال من الباحثني األْكفاء العاملني رؤسااَء    «        العلمية                                                     

                                                                                هلذه الفرق البحثية املستقرة. فكانت اجلامعات قادرة على دعم ورعاية هذه اجملموعات الايت  
                                                                أوقات مجعت عدة أجيال من الباحثني العاملني يف وقت واحاد، دون وجاود            تشكلت يف

                                                 ً                                ضغوط تنافسية من اخلارج، فلم تكن اجلامعات قادرة مادًيا على التنافس فيما بينها من أجل 
                                            أعضاء هيئة التدريس خالل فترة االحتاد السوفيييت.

ّ          السمة الثانية: رئيسة جملال العمل األكادميي هي متّحور هيكل ه                      ذا اجملال حول العواصم.                                            
                                                                              حيث تتمركز غالبية اجلامعات وخصوصا  املؤسسات البحثية ذات اجلودة العالية يف مادينيت  
                                                                           موسكو وسانت بطرسرب . إضافة إىل وجود عدد من املراكز اجلامعية يف مناطق خمتلفة مان  

      ساك،           ً                                                             روسيا أيًضا، فنكثرها شهرة وأمهية يقع يف سيبرييا، وكراسنويارساك، ونوفوسيبري 
                                                                            وتنسست ما بني مخسينيات وستينيات القرن املاضي، وما ال يزيد عن بضع مؤسسات تعليمية 
                                                                                 ذات جودة عالية. ولكن تقل جاذبية اجلامعات اإلقليمية بوصفها أماكن توظيف إذا ما قورنت 
                                                                      بتلك املوجودة يف موسكو وسان بطرسربج بشكل ملحوظ، من حياث جاودة الشاروط    

                                                            والوصول إىل املعلومات، وصالبة الثقافة، والفرص الوظيفية ألعضااء                      األكادميية، والرواتب، 
                     هيئة التدريس الشباب.

                                                                       هناك بضع حوافز اقتصادية أو اجتماعية تدفع لالنتقال من موسكو وسانت بطرسرب  
                                                                                 لقبول وظيفة على املرتبة االبتدائية يف إحدى اجلامعات اإلقليمية، فاألفراد يفضلون احلصاول  

                                            من االنتقال من هذه املراكز احلضرية، بينما يسعد      ال                  القطاع األكادميي بد                على وظيفة خارج
                                 ً                                              اخلرجيون األكفاء من هذه املناطق )عموًما( باالنتقال إىل املراكز احلضرية، اليت ترتبط بوجود 

              فرص عمل أفضل.
                                                                           كانت هناك آلية توظيف إلزامية جلميع اخلرجيني يف احلقبة السوفيتية، اليت أعطت القطاع 
                                                                            األكادميي اإلقليمي فرصة جلذب العديد من الباحثني الشباب األذكياء، واالحتفاظ هبم حاىت  
                                                       ً                       يصبحوا قادة لألحباث. إال أن ذلك اجليل من األكادمييني مل يعد شاًبا اآلن )أي إهنم وصلوا إىل 

                                                                            املستوى الثالث من م هنهم(، ولن يكونوا نواة جمموعاهتم البحثية يف املستقبل القريب.
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                                                                    دت املهنة األكادميية ضمن القطاع اجلامعي خالل العقدين املاضيني زيادة كبرية يف   شه
                                                                                  عدد اإلناث امللتحقات هبا. فبينما كان غالبية أعضاء هيئة التدريس يف روسيا من الذكور عام 

                   ً                  (، أصبح الذكور حالًيا يشكلون ما يقال  Levin-Stankevich and Saveliev 1996   م )    1331
                           (. وهو ما ميكن أن يعازى إىل   1- 3                           ء هيئة التدريس )انظر: جدول                 عن نصف هيكل أعضا

                                                                                 اخنفاض األجور، وتدين املكانة االجتماعية للمهنة األكادميية، مقارنة بالوضع الذي كانت عليه 
                                                                            منذ عقدين ماضيني، إضافة إىل وجود أسباب أخرى. ولكن ال يزال الذكور يشغلون غالبية 

                                        لعالية، إضافة إىل شغلهم الوظائف اإلدارية.                             الوظائف األكادميية ذات املراتب ا
     ً             تقريًبا من اهليكال     ٪  11   ً      عاًما سوى     32                                       ال يشكل أعضاء هيئة التدريس الشباب حتت سن 

                                        (. ولكن نسبة كبار أعضاء التدريس ضخمة إىل  1- 3                                     الكلي ألعضاء هيئة التدريس )انظر: جدول 
                                اضية )انظر: سايفاك ويودكاوفتش                       ً     ً                        حد ما، كما أهنا منت منًوا حاًدا خالل السنوات العشرين امل

                            للفئات العمرية املختلفة مان      باي                                                للمقارنة(. وميكن تفسري مثل هذا التغيري يف احلجم النس      1213
ّ                                                ً                 ناحيتني؛ األوىل: أّن احلوافز لدخول الشباب يف القطاع اجلامعي ضعيفة حالًيا، كما سنوضاح يف                  

                                  بار األكادمييني قليلة إن وجدت، فمعظم                                                    موضع الحق من هذا الباب. والثانية: أن احلوافز لتقاعد ك
                                                                                   كبار أعضاء هيئة التدريس يفضلون احملافظة على مناصبهم، واالستفادة من حصوهلم على الراتاب  

                                                              واملعاش التقاعدي على حد سواء، حىت وإن بلغوا السن الرمسي للتقاعد.
 العالي التعليم مؤسسات في( واإلدارية األكاديمية الوظائف) التدريس هيئة أعضاء :1-2 جدول

 (2222/2212) الروسية الحكومية

   
 اجلنسني توزيع

 (املئوية النسبة)

 الذكور اإلناث الذكور اإلناث 

   153.5 189.2 األلوف إمجايل -1التدريس هيئة أعضاء

 املئوية بالنسبة

 :يشمل
100 100 55 45 

 91 9 0.4 0 اجلامعات مديري

 71 29 2.3 0.8 الفروع ومدراء اجلامعات وكالء

 63 37 2.4 1.1 الكليات عميدي

 63 37 10.7 5.2 األقسام رؤساء

 72 28 17.2 5.5 األساتذة

 46 54 41.9 40.3 املشاركني األساتذة

 29 71 13.8 27.7 احملاضرين كبار

 32 68 11.2 19.5 واملعيدين احملاضرين

 م 1223/1212هيئة التدريس العاملني بدوام كامل للعام األكادميي  أعضاء1

 .(Rosstat)م، خدمة اإلحصائيات احلكومية االحتادية 1212: "الرجال واإلناث يف روسيا" لعام املصدر
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  العالي التعليم مؤسسات في أعمارهم حسبهيئة التدريس  أعضاء :2-2 جدول
 1(2211) الحكومية

 املئوية النسبة العدد العمر

 11 35.133 الثالثني سن دون

 15 78.615 33 إىل 32 سن من

 18 56.833 13 إىل 12 سن من

 11 65.735 53 إىل 52 سن من

 16 81.153 وأعلى الستني سن

 م1211/1211 األكادميي للعام كامل بدوام العاملني التدريس هيئة أعضاء1

 (.1211: روستات )املصدر

 روسيا في الدكتوراه كليات
   ّ                                                                         تتنّلف الدراسات العليا يف نظام التعليم العايل الروسي من مرحلتني رئيستني منفصلتني: 

                                                  اليت تتكون من سنتني لدراسة املقررات، وتنتهي مبناقشاة    « magistratura  )»              مرحلة املاجستري 
                             اليت تتضمن العمال يف أطروحاة     « aspirantura  )»                                 رسالة املاجستري(، ومستوى الدكتوراه 

                                                                      اه(. ومل يظهر مستوى املاجستري كمرحلة منفصلة إال يف اآلونة األخرية، وذلك قبال         الدكتور
   5                                                                                 انضمام روسيا إىل عملية بولونيا. بينما يشتمل املستوى األول من التعليم اجلاامعي علاى   

                                                                               سنوات من الدراسة، مع منح شهادة متخصصة عند النجاح يف اجتياز هذه السنوات. لذا تعد 
                               ملواصلة الدراساة، حياث تقبال      «             طريقة طبيعية »                 كثري من اجلامعات                مرحلة املاجستري يف

                                                                               اجلامعات خرجييها من برامج البكالوريوس يف برامج املاجساتري املناسابة دون إجاراء أي    
                                       ً                                        امتحانات للقبول. وينظر معظم الشباب حالًيا إىل دراسة املاجستري على أهنا جزء ضروري من 

  ً                         ً                         زًءا من التدريب األكادميي حتديًدا، وهو ما يعتقده أربااب                                 التعليم العايل العام، ال بوصفها ج
                                                                                العمل كذلك. ولكن يوجد يف برامج الدكتوراه تقليد طويل من امتحانات القبول املنفصالة  
                                ً                                            واملآخذ املستقلة، ولطاملا نظرت )رمسًيا على األقل( يف الطلبات املقدمة من مرشحني حاصلني 

         على درجة      ال                                 ى. فينبغي أن يكون مقدم الطلب حاص                                 على شهاداهتم اجلامعية من جامعات أخر
                                     سنوات من الدراسة؛ للدخول يف أحد برامج    5                                     املاجستري أو شهادة جامعية متخصصة تعادل 

                         الدكتوراه يف الوقت احلاضر.
                                                                          تقدم أكثر من نصف مؤسسات التعليم العايل براجمها اخلاصاة للادكتوراه. فنسابة    

                                                 دريسية اليت توفر برامج للدكتوراه تعد مستقرة إىل حد                                اجلامعات واملؤسسات البحثية غري الت
     825                        مؤسسة تعليمية، من بينها     72 5 . 1    م يف     1211                                  ما. وقد و جدت برامج الدكتوراه عام 

                     مؤسسة للتعليم العايل.      752                                                      منظمة حبثية )مؤسسات تابعة ألكادميية العلوم بشكل أساسي(، و
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    ً   مرشًحا،     22 2 .  52                   بولني يف كل عام حوايل                                           ويبلغ العدد الكلي ملرشحي الدكتوراه اجلدد املق
           م. بينما ال     1212         مرشح عام     58 5 .  51    م، و    1211         مرشح عام     81 5 .  52              وقد كان عددهم 
                                                  شخص كل عام، وال يقوم سوى ثلث اخلرجيني مبناقشة أطروحاة      22 2 .  33          يتخرج سوى 

                                  ً                   (؛ لذلك فإن معدالت التسرب عالية نوًعا ما بينما معادالت   3- 3                     الدكتوراه )انظر جدول 
                        ً                     ناقشة األطروحة منخفضة جًدا، فكيف ميكن تفسري ذلك؟ م

                                                               ً         وعلى الرغم من اهتمام اجلامعات بطرح برامج ضخمة للدكتوراه؛ فإن كاثرًيا مان   
                                                                             املرشحني ال ينظرون إىل دراسة الدكتوراه بنهنا خطوة حنو احلصول على مهنة أكادميية. ويرى 

        ً                      منة نسبًيا للهروب مان اخلدماة                                                      الطلبة الذكور أن دراسة الدكتوراه تعد طريقة رخيصة وآ
                                                                                العسكرية اإللزامية. فال حيتاج هؤالء الطلبة حىت ملناقشة أطروحتهم لتحقيق هدفهم املتمثل يف 
                                                                            احلصول على إعفاء من اخلدمة العسكرية مقابل بضع سنوات أخرى من الدراساة، وعناد   

                      اخلدمة اإللزامية. بينما                                                                 انتهائهم من هذا الربنامج الدراسي يكون غالبية الطلبة قد جتاوزوا سن 
                                                                               ينجذب بعض املرشحني اآلخرين لفوائد املكانة االجتماعية العالية اليت ترتبط حبيازة درجاة  

                                                                        الدكتوراه للكثري من أرباب العمل واجلهد القليل الذي يتطلب بذله لتحقيق ذلك.
   ء.                                                                      إن كليات الدكتوراه حامسة من ناحية إنتاج األحباث والباحثني اجلدد على حد سوا

                                                                                     فيحتاج الفرد إىل فهم كيفية تنظيم تعليم الدكتوراه ليتمكن من فهم كيفياة عمال النظاام    
                                                                                   األكادميي وتنفيذه. وقد استوردت روسيا مفهوم تعليم الدكتوراه من أملانيا، وهنااك مستاان   

            مهمتان فيه.
                                                                  ، أنه ال يتطلب وجود أي تدريب صارم إضايف يف جمال البحاث احملادود، أو يف      ال   أو

           سنوات ملان     1   أو    3                                                            اجلوانب األوسع من التخصص. فعادة  ما تستمر برامج الدكتوراه ملدة 
                                                                               خيتارون الدوام اجلزئي، يكون فيها الطلبة ملزمني باجتياز امتحان شامل يف جمال ختصصاهم،  

                                    بعد قضاء عامني من الدراسة يف الربنامج.
 الروسية  الدكتوراهمعدالت التخرج )مع مناقشة األطروحة( من برامج  :3-2جدول 

 (2212-2225)سنوات مختارة، 
 4000 4002 4002 4002 4002 4002 4000 التخصصا 

 32.8 31.8 32.1 13.1 17.5 13.1 332 الطبيعية العلوم

 13.8 18.1 18.7 18.1 17.8 17.6 18.7 اهلندسة

 13.1 52.1 52.3 51.5 51.7 53.1 18.1 االجتماعية العلوم

 االحتادية(. احلكومية اإلحصاءاتم، خدمة 1211لعام  الروسية لإلحصاءاتاملصدر: روستات )الكتاب السنوي 
 

                                        بني اثنني، الطالب واملشارف العلماي علاى         ال     ً                           ثانًيا: يتطلب تدريب الدكتوراه عم
                     ً                                                      األطروحة. لذا يتم عموًما حتديد جودة األطروحة والتدريب لكل مرشح )علاى األقال يف   
                                                                              التخصصات اليت ال تتطلب التعاون يف العمل ضمن جمموعات مثل الفيزيااء التجريبياة أو   
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                      ة. حيث حيصل الطلبة على                                                          اجليولوجيا امليدانية( بناء على جودة املشرف األكادميي بصورة كبري
                                                                              االستفادة الكاملة إذا كان مشرفوهم متوغلني يف الشبكات األكادميية، وعلى العكس من ذلك 
                                     ً      ً                                ال يقدم املشرفون الضعفاء لطلبتهم تدريًبا كافًيا واتصاالت مع األشخاص يف جمال ختصصهم.

        تعلايم                       م، ووفق ا لقاانون ال     1213                                          ومع ذلك، هناك بعض التغريات. فمنذ أواخر عام 
                                ً                                                اجلديد، أصبحت برامج الدكتوراه جزًءا من التعليم اجلامعي، وليست مرحلة ملا بعد الدراسة 
                             ً                                                   اجلامعية كما كانت من قبل. وتبًعا لذلك، ي عد مرشحو الدكتوراه يف الوقت احلاضر طلباةا  
   ية                      ً                                                        )وهو ما مل حيدث إال مؤخًرا(. كما ستضع الوزارة يف املستقبل القريب معايري تعليمية حكوم

                                                                               وتوافق عليها، ورغم اعتقاد بعض اخلرباء أن إدخال مثل هذه املعايري قد حيسن مان جاودة   
ّ                                 التعليم يف برامج الدكتوراه، فإّن هناك من يشعر بارتياب شديد حنوها.                               

                                                                     حتصل اجلامعات على متويل حكومي لكل مرشح من مرشحي الدكتوراه. ولكن التكلفة 
                                                      ج أقل بكثري مان التكلفاة النقدياة لاربامج املاجساتري                                        النقدية الفعلية لطرح مثل هذه الربام

                                                                                 والبكالوريوس يف العديد من التخصصات اليت ال تتطلب أي معدات باهظة الثمن، مثل العلاوم  
                                                                                االجتماعية أو الرياضيات؛ لذا يكون لدى اجلامعات حوافز قوية لقبول عدد كبري من املرشحني 

                                             افز خارجية قوية للحفاظ على جاودة براجمهاا يف                                       يف براجمها للدكتوراه. كما أهنا ال متلك حو
                                                                                   الوقت نفسه، فاجلامعة اليت تتم فيها مناقشة أطروحة الدكتوراه ليست هي مان متانح درجاة    

   (. State Attestation Committee                                                      الدكتوراه، وإمنا ت منح الدرجة من قبل جلنة تصديق حكومية )
                     ّ                        يف ظل هذه الظروف، أي إّنه من املمكان أن جيتااز     «           سوء اختيار »                    وهو ما ميكن أن ي حدث 

                                                                               مرشحو الدكتوراه الضعفاء مناقشة األطروحة بسهولة؛ بسبب وجود ضغوط هائلة مان وزارة  
                                                                                التعليم والعلوم إلبقاء معدالت الدفاع عن األطروحة على مستوى عال. فال توجد هناك مسعاة  

          م ملعرفاة        1372    عام    "Akerlof "                                      بط مبنحها درجة الدكتوراه )انظر: أكريلوف             ألي جامعة ترت
    «(.           سوء االختيار »               املزيد عن ظاهرة 

                   ً                                                   كما تفاقم الوضع أيًضا بسبب عدم وجود سوق عمل أكادميي حملي خلرجيي الدكتوراه، 
                                                                             وبسبب أن أغلبية اخلرجيني الذين يتم اختيارهم ملمارسة العمل األكادميي سايبقون ضامن   

                                                                          امعاهتم ذاهتا. فال توجد هناك أي مصادقة خارجية لضمان اجلودة، كما ال حيتاج اخلرجيون  ج
ّ        للتنافس مع بعضهم على املستوى الوطين؛ لذا توجد مفاضلة واضحة بني النوع والكّم علاى                                                                         

                    ً                          مستوى اجلامعة، وغالًبا ما تتم على حساب النوعية.
                             يسة لتلخيص هذه املناقشة الايت                                              جيب أن نشدد على العديد من السمات املعاصرة الرئ

                                                                               تدور حول نظام دراسات الدكتوراه يف روسيا. فهناك معدالت قبول هائلة، والعدياد ممان   
                                                                                    التحقوا بربامج الدكتوراه املنتظمة بدوام كامل يدركون منذ البداية عدم رغبتهم يف البقاء يف 

                          امج الدكتوراه حباجة للدرجة             ً     ً               . كما أن جزًءا كبرًيا ممن يلتحقون برب   ال                    الوسط األكادميي مستقب
                                يف سوق العمل غري األكادميي. ويتضاح       ال                                       جملرد استخدامها كإشارة إلثبات جودهتم مستقب

                                           ً                                       ذلك يف ازدياد التدفق على برامج الدكتوراه يوًما بعد يوم خالل العقد املاضي، بالرغم مان  
               ديد من اخلارباء              (. ويبدي الع 1- 3                                               الظروف السيئة داخل األوساط األكادميية )انظر: جدول 
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                 ً                                                          قلقهم الشديد حالًيا من التضخم يف درجات الدكتوراه وحقيقة أن األطروحات ودرجاات  
                       أنشائت بنهاياة عاام      -                                                    الدكتوراه أصبحا سلعتني من سلع السوق. واقترحت جلنة خاصة

                                        سحب بعض درجات الدكتوراه الصادرة عن إحدى   -                              م من قبل وزارة التعليم والعلوم    1211
      ً                           ّ    ة نظًرا للكشف عن إنتاج أطروحات مزّيفة.              اجلامعات احلكومي

 سبل الدخول لسوق العمل الجامعي
                                                                        إن إحدى السمات املهمة لفهم كيفية تنظيم الدخول إىل اجملال األكادميي يف روسيا هي 
                                                                              أن العمل األكادميي ملعظم الشباب ال يبدأ عند احلصول على درجة الدكتوراه، ولكان ماع   

   ه.                            الدخول يف إحدى برامج الدكتورا
                                                                     وعندما حيتاج رئيس كرسي أو رئيس قسم عادة  إىل شخص للتدريس، يعارض هاذا   
                                                                                املنصب على أحد تالمذته، وهو ما يكون عادة  يف الوقت نفسه الذي يبدأ فيه هذا الطالاب  
                                                                                  دراسة برنامج الدكتوراه يف بداية العام الدراسي، مع األستاذ الذي رشح الطالب للتادريس  

                                                    ؤالء املرشحني بالتدريس )بوصفه مساعد تادريس( وباإجراء                          كمشرف  علمي. لذا يقوم ه
                                                                           األحباث واألطروحة، حيث ينتشر مثل هذا االستيالد الداخلي إىل حاد ماا يف اجلامعاات    

         الروسية.
                                                                              ويدعم قلة احلراك األكادميي التنقل اجلغرايف القليل لذوي املهارات العالية بني املناطق يف 

                                                    ت البنية التحتية والعوائق االجتماعية اليت جتعل االنتقال                                روسيا عموما . ويرجع ذلك إىل عقبا
                    ً      ً                                                   من منطقة إىل أخرى أمًرا معقًدا. فاالستيالد الداخلي جيعل وجود ساوق مفتاوح للعمال    

                                                              مع وجود عواقب تتماشى مع النتائج الرئيسة لتنثري االستيالد الداخلي      ال            ً       األكادميي أمًرا مستحي
 Wyer and Conrad 1984; Soler 2011; Eisenberg and Wells                         على اإلنتاجية األكادميياة ) 

                                                                          (. وعادة  ما يتم توظيف الشباب من الداخل، وتكون املنافسة بني هؤالء اجلدد ضعيفة 2000
                                                                             أو معدومة، بينما تكون املنافسة بني مشرفيهم أو مرشديهم يف األحباث. وال ميكن أن تتحقق 

                                        د على مؤشرات السوق املختلفة، بسبب انعدام                                      اجلامعة من جودة املرشحني اخلارجيني باالعتما
                                                                            ً   وجود مؤشرات من هذا القبيل. فعلى الرغم من وجود اإلجراءات التنافسية للتوظيف رمسًيا؛ 

                                            ً  إال أن اجلامعات واملرشحني ال يعتمدون عليها واقعًيا.

 دخول المهنة مستوى على العقود
                          النظام اجلامعي الروساي.                                                     ال توجد عقود منتهية بالتثبيت )دائمة( أو شبيهة بذلك يف

                                                                                فالعقود متطابقة من حيث بنيتها، والشروط األساسية فيها، يف مجيع مراحل السلم الوظيفي. 
                                                                             ومجيع عقود العمل اخلاصة بنعضاء هيئة التدريس حمددة املدة: سنة أو ثالث أو مخس سنوات. 

ّ                                             ومن مّث فهناك عدة خيارات لعقود األكادمييني الناشئني؛ أو                   للشخص أن حيصل على       : ميكن    ال     
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                                                                             وظيفة بدوام كامل يف اجلامعة، ضمن عقد ميتد لعدة سنوات، حيث تبدأ مثل هذه العقاود  
          سنوات. ويف    5                     سنوات، ومن مث عقد ملدة    3                      ، يليها توقيع عقد ملدة    ال                      بتوقيع عقد ملدة سنة أو

        عقد ملدة                                                                       حال ترقية الشخص إىل مرتبة أخرى، فإن تسلسل مدة العقد يبدأ من جديد. )أي: 
                                                                             سنة، ومن مث ثالث سنوات، يليها عقد خلمس سنوات(. أما اخليار الثاين لألكادميي الناشائ  
                                    ً                                         فهو توقيع عقد للعمل بدوام جزئي. وأخرًيا: ميكن للشخص أن يعمل يف أحد أقسام اجلامعات 
                                                                               بنظام يعتمد على األجر بالساعة، وهو ما ال يعد عقد عمل، بل هو عقاد خدماة مارتبط    

               ً                                                       حد املقررات غالًبا. وال يعد األشخاص الذين يعملون بعقود ذات دوام جزئاي أو          بتدريس أ
                       ً                             بنظام األجر بالساعة جزًءا من طاقم أعضاء هيئة التدريس.

                                                                           وترد الوظائف ذات الدوام الكامل والدوام اجلزئي يف أي حال لكرسي األستاذية )يدور 
                           ت ذات الصلة( وحيدد هلا قادر                                         ِّ           حول أستاذ رائد أو عدة أساتذة رائدين يدرِّسون التخصصا

                                                                                     معني من األعباء التدريسية السنوية. بينما أعضاء هيئة التدريس العاملون بدوام كامال هام   
                                                                                 املؤهلون للحصول على منح الربامج، والعالوات األكادميية، وآليات احلوافز، واملكافآت املالية 

                         ضاء هيئة التدريس باجلامعة                                                     األخرى يف أغلب اجلامعات. وتعد بعض املالمح العامة لعقود أع
          بالرغم من   -              على سبيل املثال-                                                     مهمة، فت عرض العقود جلميع الرتب األكادميية يف اإلطار نفسه 

                                                                                احتمال تباين شروط العقد للمراتب املختلفة. وتوضح مجيع العقود احلقوق والواجبات نفسها 
   (. Andrushchak and Yudkevich 2012                      ً                 ً     ألعضاء هيئة التدريس رمسًيا بعبارات عامة جاًدا ) 

                                                                        وتتركز يف املقام األول على التدريس، ال على األحباث، فمدخالت األحباث ليست منظماة  
      ً                                          ً                         تعاقدًيا. كما أن الوقت املخصص إلجراء األحباث ليس مدوًنا ضمن ساعات العمل، علاى  

                   يف صيغة غامضة إىل حد -                                                        النقيض من التدريس، على الرغم من أن بعض هذه العقود تتضمن 
          ً                    شرط ا صرحًيا لوجود خمرجات األحباث.  -  ما

ّ                                                                             تنّظم وزارة التعليم والعلوم األعباء التدريسية لكل رتبة جامعية. واليت توضاح بعاض      
                                                                            احلدود القصوى والدنيا هلا، وهو ما جيعل اجلامعات تضع متطلبات التدريس ضامن هاذه   

               ها يف كل جامعة.                                                               احلدود، حيث حتدد على وجه اخلصوص األعباء التدريسية ذاهتا للمرتبة نفس
        سااعة،      22 2 . 1   إىل      752                                                   لذا ميكن أن خيتلف متوسط العبء السنوي ملنصب ابتدائي من 

                                                                       الوقت املخصص للتصحيح، وغريها من األنشطة املتصلة بالتدريس. بينما يكون العبء      ال    شام
     أيام    3               ً               ساعة تدريس سنوًيا. وهذا يعين أن      822   إىل      622                              التدريسي للمناصب العليا ما بني 

     ً                                                            بوعًيا على األقل تكون مثقلة بالتدريس وتصحيح واجبات الطلبة املنزلية.  أس
  (  1                      ( إلقااء احملاضارات، )   1                                               حتسب األنشطة الرئيسة التالية ضمن هذا العبء وهي: )

                                           ( تصحيح الواجبات الكتابية املختلفة، مبا فيها  3                                      إعطاء الدروس واألحباث والعمل يف املعامل، )
                             ( اإلشراف على طلبة الدكتوراه. 1    ة، )                          االمتحانات النهائية والشهري

ْ    لذلك ميكن رؤية أن أعضاء هيئة التدريس الشباب يف وضع ال حيسدون عليه. إذ ت ْسهم                                                                      
                                     ( مزدوج يف العبء التدريسي، فتضيف كال  coefficient                            احملاضرات يف إجياد معامل رياضي )

                 م أعضااء هيئاة                                                              ساعة من إلقاء احملاضرات ساعتني إىل العبء السنوي احملسوب. ولكن يقو
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                                                                                التدريس الشباب غري احلاصلني على الدرجة عادة  بتدريس الصفوف واحللقات الدراسية، بينما 
                                                                            يعطي كبار أعضاء هيئة التدريس احملاضرات، وهذا جيعل الشباب حباجة لتدريس صفوف أكثر 
                                                                               للوفاء مبتطلب العبء التدريسي الرمسي. كما يشرف كبار أعضاء هيئة التدريس على طلباة  
                                                                                الدكتوراه، وهو ما ال يفعله الشباب منهم، مع وجود استثناءات نادرة، حيث تسمح مهماة  

                                   من مسؤولياهتم التدريسية، حيث يساهم     ٪  15                          طلبة لكبار األساتذة بتغطية    3           اإلشراف على 
                                          ساعة من العبء التدريسي السنوي، وهو ماا ال      52                               كل طالب من طلبة الدكتوراه حبوايل 

                 ريس الشباب فعله.                   ميكن ألعضاء هيئة التد
                                                          ً               كما يتم احتساب تصحيح االمتحانات النهائية والشهرية بسخاء نوًعا ما يف العابء  
ّ                                                                  التدريسي. لذا يفّضل كبار أعضاء هيئة التدريس إجراء االمتحانات الشفوية، اليت تعد طريقة                  
                                                                             بسيطة جلمع الساعات، بينما ت ترك املهام غري الفعالة من حيث كسب الساعات يف العابء  

                                                                              لتدريسي السنوي، مثل الندوات والدروس ألعضاء هيئة التدريس الشباب، مما ي وجب علاى   ا
                                                                              األكادمييني الشباب قضاء وقت يف التدريس يفوق بكثري الوقت الذي يقضيه كبار أعضاء هيئة 
                                                                             التدريس بصورة ملحوظة. كما ال توجد إعفاءات من العبء التدريسي على مستوى العقود، 

                   ً                                             عباء التدريسية عموًما حبجة إجراء األحباث أو غريهاا مان االلتزاماات                   فال ميكن تقليل األ
       األخرى.

                                                                          ميكن لكال الطرفني االختيار إما العمل بدوام كامل أو العمل بدوام جزئي. ولكان يف  
                                                                            بعض األحيان، وخصوصا  ألعضاء هيئة التدريس الشباب، ال يكون هناك ما يكفي من العبء 

                                                   وظيفة بدوام كامل يف قسم معني. فيعرض رئيس القسم علاى                           التدريسي لتربير احلصول على 
    ً                                                                   مؤقًتا، وهو البدء بالعمل بعقد ذي دوام جزئي أثناء االنتظار حلاني أن يصابح        ال        الشاب ح

                     ً                                                     منصب آخر يف القسم شاغًرا. كما توجد حاالت أخرى يعمل هبا الفرد يف وظيفة ذات دوام 
                                    ل بدوام جزئي يف مكان آخر، ولكن اخنفاض                                    ً      كامل يف إحدى اجلامعات، بينما يوقع عقًدا للعم

                                                                           األجور يف إحدى اجلامعات هو ما يدفع الفرد لشغل وظيفتني يف آن واحاد يف كاثري مان    
        األحيان.

                                                                             إن الرواتب يف الرتب األكادميية األولية أقل بكثري مما هي عليه يف الرتب العليا. وهي ال 
                                  ساسي. وال يزيد عدد األكادمييني الشباب                                              توفر ما يكفي من املوارد لتحقيق مستوى املعيشة األ

                                                                                الذين حيصلون على دخل منتظم من نشاطاهتم البحثية عن الثلث، فعلى الرغم من أن الوظائف 
ّ          واملهام اإلدارية ال توفر مزايا جيدة، يبدو أن مشاركة الشباب يف هذه األنشطة أقّل يف كاثري                                                                          

                              على. مما جيعل العديد من أعضااء                                                 من األحيان من مشاركة زمالئهم الذين يشغلون مناصب أ
                                                                            هيئة التدريس الشباب حباجة للعمل كمدرسني خصوصيني، ويتحملون أعباء تدريسية أكثار  

             أعضاء هيئاة   »                                                            من املطلوب، إضافة إىل التدريس يف جامعات أخرى كذلك. وجزء كبري من 
ّ                                           يف اجلامعات اخلاصة مكّون من أعضاء هيئة التادريس العااملني يف اجلام    «        التدريس       عاات                    

                                                                         احلكومية، الذين جيب عليهم اجلمع بني وظيفتني يف ذات الوقت، لتنمني مستوى مناسب من 
       الدخل.
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                                                                         إن الراتب األساسي داخل اجلامعة هو نفسه جلميع أعضاء هيئة التدريس العاملني ضمن 
                                                                                  الرتبة ذاهتا. فال توجد هناك فرصة )بوجود استثناءات نادرة( لعضو هيئة تدريس على املستوى 

َ            بتدائي، للمساومة على مستوى الراتب، ولكن عادة يكون لدى اجلامعات ماوارَد قليلاة     اال                                                                    
   ً                                                                               أيًضا لدفع املكافآت، إضافة إىل الرواتب األساسية. فغالبا  ما تكون رسوم الطلبة هي املصدر 

                                   هلذه املدفوعات. لذلك ال حيصل أكثر مان    -                              على الرغم من أنه مصدر غري مباشر-       الرئيس 
                                                              التدريس على أي مكافآت إضافية يف أماكن عملهم الرئيسة )انظر جدول                 نصف أعضاء هيئة

3 -5 .)   
 المدفوعات اإلضافية والمنح الداخلية التي توفرها الجامعات  :5-2جدول 

 )نسبة مئوية(

 هيئة أعضاء اجلامعا  يف الداخلية واملنح اإلضافية املدفوعا 
 آخرون الشباب التدريس

 821=  الكلي العدد 126=الكلي العدد 
 13 12 اإلضافية التدريسية األعباء
 12 3 اإلدارة طريق عن للتدريس عال تقييم

 11 7 األحباث إنتاجية أساس على املكافآت
 16 6 اإلدارية املهام
 15 6 (اخل...تعليمية ومواد جديدة مقررات إعداد) املنهجي العمل

 1 1 جيدة يةبطال تقييمات
 16 11 متنوعة مكافآت

 38 58 داخلية منح أو إضافية مدفوعات أي وجود عدم
 13 3 لألحباث التشجيعية واملكافآت املنح

 م.1211املصدر: رصد املنظمات واألسواق التعليمية لعام 
السنوية من استطالعات متثيلية للطلبة وأسرهم، « رصد املنظمات واألسواق التعليمية»: تتكون دراسة مالبظة

وأعضاء هيئة التدريس يف الكليات واجلامعات، ورؤساء الكليات واجلامعات، وأرباب العمل. ومعلمي املدارس 
وهي مصممة من قبل الكلية العليا لالقتصاد اليت تقوم بإدارهتا، وبدعم مادي من وزارة التعليم والعلوم يف االحتاد 

 الروسي.

ّ          حىت وإن كانت هناك مثل هذه املكافآت؛ فإهنا ال تشّكل ما باني       مان     ٪  62   إىل     32                                             
   ٪  32   إىل     12                                    من احلاالت فقط، حيث تكون قيمتها ما بني    ٪  12                    الراتب األساسي سوى يف 
      مان     ٪  12                                           من احلاالت، بينما تقدم املكافآت ما يقال عان      ٪  12                   من الراتب األساسي يف 

                                                                          الراتب األساسي يف مجيع احلاالت األخرى. ولكن تقدم اجلامعات بعض احلاوافز اإلضاافية   
                                           (، ومن املهم التشديد علاى أن ماا تقدماه     6- 3                        التدريس فيها )انظر جدول             ألعضاء هيئة

                                                                             اجلامعة بالفعل واملستوى الذي يستغل فيه األشخاص هذه الفرص خيتلفان باختالف الفئاات  
         العمرية.
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                                                                             ت لزم اجلامعة بإجراء إعالن عام )يتم نشر اإلعالنات يف الصحافة العامة وعلاى موقاع   
                                                           ا يشارف العقد على االنتهاء، وهذا ي وجب على عضو هيئة التدريس                       اجلامعة( عن الشاغر عندم

                                                                             الذي يرغب بتمديد عقده التقدم بطلب للحصول على هذا املنصب. ويتنافس املرشحون فيما 
                                                                         بينهم يف حال وجود مرشحني آخرين، إما من اجلامعة نفسها أو من مكان آخر، وال حيصل 

                                        تفوق املرشحني اخلارجيني احملتملني. وتعد اللجنة              على أي مزايا   «      املقيم »                 عضو هيئة التدريس 
                                                                                األكادميية اليت تتخذ قرار متديد العقد، واملقارنة ما بني املرشحني يف حال وجود أي بادائل،  

     ً     ّ                                                              داخلًيا مكّونا من أشخاص من القسم نفسه. فترسل هذه اللجنة قرارهاا إىل جملاس        ال    هيك
                                   ك صراع مرتبط بشخص معني، ومن مث يوافق                                           الكلية، الذي يوافق عادة عليه، ما مل يكن هنا

                                                          ً                    اجمللس األكادميي باجلامعة على القرار. ولكن ال يتقدم األشخاص واقعًيا بطلب لشغل الوظائف 
ّ         املعلن عنها، فال يصدق أي أحد أن ي ختار مرشح خارجي على آخر داخلي، لذا ي مّدد العقد                                                                        

                        احملاضرات وغريها من ماواد                                                   يف حال وجود خمرج بسيط من املنشورات )مبا فيها ملخصات
                                                                               التدريس(، ومل تكن هناك أي توترات اجتماعية داخل القسم. وت شبه هذه املمارسة ما حيدث 
                                                                                    يف اجلامعات األرجنتينية إىل حد ما، إذ تتواجد القوانني الرمسية الصارمة لتمديد العقد وترقية 

   (.Garcia de Fanelli 2012                                             ً   أعضاء هيئة التدريس مع التساهل يف تنفيذها واقعًيا )

 سنوات( 3موارد الجامعة واستغاللها )النسبة المئوية آلخر  :6-2جدول 
 آخرون الشباب التدريس هيئة أعضاء 

 ومل موجودة        مستغل ة املوارد
    ً  بتات ا تستغ 

 ومل موجودة        مستغل ة
    ً  بتات ا تستغ 

 11.1 63.7 13.3 53.1 اجملانية الطباعة خدمات
 18.7 18.3 33.3 11.3 العمل رأس على للتدريب املايل الدعم
 17.1 13.1 33.3 18.1 مؤمتر حلضور للسفر منح

 11.1 51.3 18.6 16.1 اإللكترونية املكتبات إىل الوصول
أو  التدريس كتب لنشر الدعم تقد 

 غريها من أو احملاضرات ملخصات
 يف اجلامعة بالتدريس الصلة ذات املواد

31.5 11.7 13.2 13.3 

 العمل وغريها أوراق لنشر الدعم تقد 
 العلمية األوراق من

13.8 18.5 38.1 33.5 

 15.6 11.5 11.3 7.8 املدعوم الطباي غري التنمني
 الشقق املدعومة، اجلامعة يف الشقق
 18.5 6.1 13.6 1.1     ً مادي ا

 م.1211املصدر: رصد املنظمات واألسواق التعليمية لعام 



 أعضاء هيئة التدريس الشباب في القرن الواحد والعشرين/ 241

                                                  العاملني بدوام جزئي يف اجلامعات، فمنهم مان يعمال يف                        هناك نوعان من املوظفني 
                                                                           جامعات أخرى بدوام كامل، ومنهم من يرغب يف العمل بدوام كامل، ولكن ليس هناك ما 
                                                                                يكفي من العبء التدريسي هلم. فيعمل الشخص يف احلالة الثانية بدوام جزئي، وينتظر إتاحة 

                       إىل قسم معاني ومقاررات                                                    فرص جديدة ذات ساعات إضافية. وبسبب إسناد كل منصب
                                                                                دراسية حمددة يراد شغلها؛ يهتم أصحاب الكراسي بإضافة املزيد من املقاررات يف املنااهج   
                                                                             الدراسية، لضمان احلجم احلايل للكرسي، والتشجيع على افتتاح شواغر جديدة، فمن املمكن 

      ص معني                                                                     إدخال بعض مقررات جديدة يف املناهج الدراسية، جملرد إتاحة الفرصة لتوظيف شخ
                                                                                 يف حالة كبار أعضاء هيئة التدريس. ولكن هذا احلال ال ينطبق على أعضاء هيئة التدريس على 
                                                                               املستوى االبتدائي، فال حيصل العاملون بدوام جزئي على أي حوافز خاصة، ويكون هناك متييز 

                                     ضدهم من حيث الرواتب واملزايا اإلضافية.
                                  سنوي عادة ، فيجد الشباب مثل هاذه                                         تتم مراجعة العقود يف اجلامعات اخلاصة بشكل 

                                ِّ                                          الوظائف عن طريق توصيات رئيس كرسيِّهم )أو قسمهم( أو كبار الزمالء يف كاثري مان   
ّ  األحيان. حيث ال تتطلب مثل هذه العقود أي أنشطة أو خمرجات حبثية، ومن املتوقع أيًضا أاّل     ً                                                                         

  ً              فًيا يزياد عان                                                        ً       يقضي األشخاص الذين يقومون بالتدريس يف املؤسسات اخلاصة وقًتا إضاا 
                          التزاماهتم التدريسية فيها.

 دور العالقات االجتماعية في الحياة الجامعية
                                                                        على الرغم من أن العالقات االجتماعية مهمة يف أي منظمة؛ فإهنا ذات أمهية خاصة يف 

                    أن العديد من األشخاص   -   ال   أو-                                                  الوسط األكادميي الروسي؛ ملا ال يقل عن عدة أسباب. منها 
                                                                مهنة جامعية واحدة، بسبب اخنفاض التنقل بني اجلامعات بشكل كبري. ويكون           حيصلون على 

                                                                             التنقل بسبب وجود مشكالت يف مكان العمل احلايل أكثر من كونه نتيجة لترقية أو تطاور  
                                                                           مهين. ويرتبط األشخاص أنفسهم مبؤسساهتم أكثر من ارتباطهم بتخصصاهتم، وهذا ما يعاين  

                                              ا مع األشخاص من خمتلف اجلامعات األخرى، بينما تكون                          ً   أن العالقات تكون ضعيفة نوًعا م
ٍ    العالقات داخل اجلامعة املشّغلة أكثر أمهية يف الوقت نفسه، فتبدأ األقدمية بتندية دوٍر رئيٍس يف       ٍ                                                   ّ                        

                                             ً       ً              الوصول إىل املزايا اإلضافية اليت غالبا ما ختلق جًوا متييزًيا للجيل الشاب.
      ً                   ً           ن مرشًدا يف التدريس ومستشاًرا يف املسائل         الذي يكو-    ً                      ثانًيا: يصبح املشرف األكادميي 

                                                     أحد أهم األشخاص لعضو هيئة التدريس الشاب، مما يدل علاى    -                     البحثية مع رئيس القسم
                                                                               أمهية حمافظة األكادميي الناشئ على العالقات اجليدة معهم. فنعضاء هيئة التدريس الشاباب  

ّ           يتعلمون أكثر ممن يسبقوهنم يف القسم نفسه. ويقّدر الناس فك      ً    تقاديًرا    «               املدرسة العلمية »   رة                                          
   ً                                                                         كبرًيا، وهي ما تعين جمموعة حبثية مستقرة تعمل لفترة طويلة إلحدى اجلامعات، وتستضايف  
                                                                                 عدة أجيال من الباحثني )أي: األساتذة وطلبتهم السابقني واحلاليني يف برامج الادكتوراه( يف  

                رار هذه املدارس.                                                       الوقت نفسه، وتكون للعالقات الشخصية والوالء أمهية حامسة الستق
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                         ّ                                                   ثالث ا: ال توجد معلومات شّفافة وواضحة عن الفرص اخلارجية املختلفة. فتنيت املعلومات 
                                                                                     اليت تتعلق بالفرص التنافسية من األعلى، لذا تكون إدارة الكلية أو الكراسي مهاا املصادران   

              دريس حيتاجون يف              ً                                                      الوحيدان غالًبا، اللذان ميكن معرفة املعلومات من خالهلما. فنعضاء هيئة الت
                                                                            العديد من احلاالت ألخذ املوافقة، أو احلصول على خطاب مرجعي من أقساامهم؛ للتقادم   

                                                    بطلب للمنح اخلارجية، أو الدراسية، أو املدارس الصيفية.
    ً                                                                    وأخرًيا، ال توجد ثقافة استعراض األقران، فتكون مجيع اخلربات وعملياات املراجعاة   

                                             املهم احلفاظ على عالقات جيدة مع الزمالء، لتانمني                                   عموما  شخصية للغاية؛ لذا يصبح من 
                                               ً                             الدعم ملشاريع الشخص ومنشوراته يف اجملالت احمللية. فكثرًيا ما يذكر الشباب دور العالقات 
                         ً                                     ًّ                    الشخصية يف نشر حبوثهم، إمياًنا منهم بنمهية هذا الدور، سواء أكان مهمًّا بالفعل أم غري مهم. 

                                               يس الشباب ملساعدة أحد مستشاري األحباث أو رئيس قسم      ً                          وغالًبا ما يلجن أعضاء هيئة التدر
                       (، حيث يلجن أعضاء هيئة Kozmina et al. 2007                                      أو زمالء آخرين؛ إلجياد جملة مناسبة للنشر )

 Sivak and Yudkevich                                                           ً   التدريس الناشئون إىل هذه االستراتيجية أكثر من غري الناشئني غالًبا )

2009.)   
                                                                       كما قد تكون العالقات االجتماعية مهمة ألعضاء هيئة التدريس الشباب يف إجراءات 

    ً          غالًباا ماا     «         العاماة  »                         ً                                      الترقية ومتديد العقد. فنظًرا ألن كافة إجراءات التوظيف التنافساية  
   َ                                                            ً                    ت قَلص لتقتصر على التوظيف الداخلي والترقية الداخلية، فمن املهم جًدا أن يكون لدى الشاب 

                                                                 مؤثر لدعم ترشيحه. حيث ي سهم هذا الدعم غري الرمسي غالبا يف اساتكمال            عالقة بشخص 
                                                                                أسباب أخرى متاحة يف اختاذ القرار حول التقدم املهين ألعضاء هيئاة التادريس الشاباب    
                                                                               )مثل جودة التدريس، ونتائج األحباث(؛ لعدة أسباب منها: ارتباط كل شاغر ياتم فتحاه   

                                          معني ليتم تدريسه، وإىل أساتاذ خمصاص يلقاي                                     بكرسي حمدد، وانتسابه عادة إىل ختصص
ّ                                     حماضرات يف هذا التخصص نفسه. وغالًبا ما يفّضل هؤالء األساتذة اختيار أشخاص للعمال          ً                               
                                                                              معهم، بناء على أسباب شخصية، منحازين بذلك ملن تربطهم معرفة سابقة هبم حينما كانوا 

      طلبة.
                             الت. فال توجاد بارامج مانح                                  ً              وتكون العالقات اخلارجية أقل تنثرًيا يف كثري من احلا

                                                                                وطنية يف روسيا تدعم التعاون املؤسسي؛ لذا ال ترتبط العالقات بكساب فوائاد مباشارة    
                                                                               أو موارد مهمة، فنعضاء هيئة التدريس )وخصوصا  الناشئني منهم( يعتمدون على املمارسات 

         ساواء،                                   يف التدريس والبحث العلمي على حاد    «                دائرهتم الداخلية »                   والتجارب اليت جتريها 
                                                                             بالنظر إىل الطلبة والزمالء من أصحاب الكرسي بنهنم جمموعات مرجعية رئيسة )انظر جدول 

3 -7 .)   
                                                                          كما ينبغي أخذ العالقات مع اجملتمع الدويل باحلسبان، ولكان تعتماد قاوة هاذه     
                                                                            العالقات إىل حد كبري على شبكة التواصل بني كبار املسؤولني داخل اإلدارة أو الكرساي.  

                                                                      ل أن العالقات االجتماعية تدور حول الشبكات اإلدارية، وأن احلوكمة اإلدارياة           وميكن القو
ٍ                                               ذات تنثرٍي يفوق التنثري األكادميي بصفة عامة )انظر غولادنر          « Gouldner »  1357     ،  1358      



 أعضاء هيئة التدريس الشباب في القرن الواحد والعشرين/ 242

                          ملزيد مان املناقشاة حاول          Grimes and Berger »  1372 »                           للتعاريف وانظر غراميز وبرغر 
         املوضوع(.

                                                          لمهنة؛ فجميع الفئات العمرية يف روسيا متمسكة بالنظام اجلامعي                   أما من حيث الوالء ل
                   ً                                                             بوجه عام، إال أن جزًءا ال بنس به من الشباب على استعداد للنظر يف عروض تنافساية مان   

   (. 8- 3                               القطاع غري األكادميي )انظر: اجلدول 
 المجموعات المرجعية للتدريس )بالنسبة المئوية( :7-2جدول 

 أعرف ال مؤثر غري ضعيف قو  ؟تدريسك نابية من لك املرمة اجملموعا  ما
 7 6 31 61 الطلبة
 11 17 33 13 اإلدارة
 7 6 15 61 الكرسي زمالء
 17 17 37 13 التخصص ذات يف جامعتك من الزمالء
 13 31 31 11 جامعتك من الزمالء
 13 16 33 18 أخرى جامعات من الزمالء

 711العدد الكلي= 
 Kozmina et al. (2007)املصدر: 
 

 الوالء للمهنة )هل لديك استعداد لتغيير وظيفتك مقابل الحصول على وظيفة  :2-2جدول 
 خارج الجامعة؟ )بالنسبة المئوية(

 التدريس هيئة أعضاء 
 الشباب

 تدريس هيئة أعضاء
 آخرون

 33.3 13.7 للراتب معني مستوى حتديد الصعب من ولكن نعم
 36.2 15.1 الراتب مستوى عن النظر بغض نعم

 م.1211املصدر: رصد املنظمات واألسواق التعليمية لعام 
 

ً     ومن املهم التنكيد على أّن من الواضح أن الرواتب املنخفضة جًدا ال تعّد عامال مهًماا            ّ       ً                                 ّ                       
                                       (. وال يعد الراتب أو غريه مان املكافاآت    3- 3                                  لبقاء األشخاص يف جامعتهم )انظر جدول 

                                                        ً   بقاء الشخص يف اجلامعة إذا كان األجر الذي يتقاضاه فيها منخفًضا،                    ً    النقدية املباشرة سبًبا يف 
                                                                                وتعد جودة األحباث للفريق ذات أمهية ضئيلة لنسبة كبرية من أعضاء هيئة التدريس، الاذين  
                                                                                 ينجذبون أكثر لعروض الوظائف الثابتة واألجواء اجليدة يف أماكن العمل، والعالقات اجليادة  

               ً       ً                              رى معظمهم )صغاًرا وكباًرا( أي فرص وظيفية علاى املادى                            مع إدارة اجلامعة، ولكن ال ي
       القصري.
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 العوامل التي تجدها جاذبة في مكان عملك )بالنسبة المئوية( :2-2جدول 

 هيئة أعضاء 
 الشباب التدريس

 هيئة أعضاء كبار
 التدريس

 العدد) 
 (126=الكلي

=  الكلي العدد)
821) 

 53 57 العمل مكان يف جيدة أجواء
 11 51  جيد عمل جدول
 33 11 جيدة صيت ذات جامعة
 16 12 حديثة مناهج
 16 13 اجلامعة إدارة مع جيدة عالقات
 13 12 العمل مكان يف جيدة عمل شروط
 17 15 السكن مكان عن اجلامعة بعد عدم

 8 11 للمهنة جيدة منظورات
 11 17 للفريقاألحباث  جودة
 5 5 معتدلة تدريسية أعباء
  11 17 جيدونطلبة 
 11 8 (وغريها كمبيوتر بيانات وأجهزة وقواعد مكتبة) جيدة حتتية بنية

 1 1 الرواتب ارتفاع
 م.1211املصدر: رصد املنظمات واألسواق التعليمية لعام 

 الوضع الحالي لجيل الشباب من أعضاء هيئة التدريس 
 في الجامعات

                           التدريس ال األحبااث يف معظام                                            يشغل أعضاء هيئة التدريس مناصب تتمحور حول 
                                                                                   اجلامعات الروسية. أما أعضاء هيئة التدريس الشباب؛ فإن نوعية التعليم الذي يتلقونه خالل 
                                                                           دراستهم للدكتوراه يف كثري من التخصصات ال تسمح هلم بالتنافس على املستوى الادويل.  

                      معات البحثية ال يتارك                                                             كما تكاد تنعدم اآلليات التنافسية على املستوى الوطين، وحىت يف اجلا
                                             ً                          العبء التدريسي الكبري الذي يتحمله الشباب متسًعا من الوقت هلم إلجراء األحباث.

                                                                      ال حيظى سوى نسبة ضئيلة من أعضاء هيئة التدريس الشباب خباربة دولياة خاالل    
                                                                                  دراستهم، فعلى الرغم من ازدياد هذه النسبة يف السنوات األخرية؛ فإهنا ال تزال أقل مان أن  

                                                                            هلا تنثري نظامي غري صفري على البيئة واملعايري األكادميية داخل اجلامعات الروسية. كما       يكون
      ( حيث   12- 3                                                                أن إنتاجية األحباث ألعضاء هيئة التدريس منخفضة بوجه عام )انظر: جدول 

                                                                           مييل األشخاص إىل النشر يف اجملالت احمللية اليت ال ختضع لعمليات مراجعة األقران )يف كثري من 
                              ً                                               الت(، وتكون ذات جودة رديئة غالًبا. وتنتشر هذه العادة بني أعضاء هيئاة التادريس      احلا
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                                                                               الناشئني أكثر من غريهم، وهو ما ينطبق على العروض التقدميية للمؤمترات كذلك، فتشاتمل  
                        ّ                                                       جتربة العروض التقدميية برّمتها لبعض أعضاء هيئة التدريس يف كثري من األحيان على العروض 

                                                                       معاهتم يف املؤمترات احمللية، مع انعدام املنافسة على من يتم اختياره لتقد  ورقة              اليت تنظمها جا
       علمية.

إنتاجية األبحاث )الرجاء التوضيح في حال قيامك بمنشورات وعروض تقديمية  :12-2جدول 
 م( )بالنسبة المئوية(2211سنة  -خالل العام الماضي

 التدريس هيئة أعضاء 
 آخرون الشباب

 "( نع " مب اإلجابة) "(نع " مب اإلجابة) 
 35.2 13.3 (   ً حملي ا) الروسية اجملالت يف األكادميية األوراق
 11.8 11.1 جامعتك جمالت يف األكادميية األوراق
 15.1 12.3 األخرى اجلامعات جمالت يف األكادميية األوراق
 7.7 1.1 جامعتك سلسلة يف املنشورة العمل أوراق
 5.2 1.1 األخرى اجلامعات سلسلة يف املنشورة العمل أوراق
 11.3 3.3 الكتاب فصول
 12.6 1.3 الكتب
 15.6 11.6 التدريسية وامللخصات احملاضرات، كتب
 37.3 12.3 (احمللي النشر) األخرى التدريسية املواد
 13.3 33.5 اجلامعة هذه داخل البحثية املؤمترات يف التقدميي العرض
 31.5 12.1 اجلامعة هذه خارج البحثية املؤمترات يف التقدميي العرض

 م.1211املصدر: رصد املنظمات واألسواق التعليمية لعام 

                                                                          وينخفض مستوى إتقان اللغة اإلجنليزية بني أعضاء هيئة التادريس الاروس يف احلاد    
         زمالئهام                                                                        املتوسط. فهو ال يسمح لألغلبية املطلقة باملشاركة النشطة يف التواصل املهين ماع  

                                              ً                                   الدوليني، بينما جييد أعضاء هيئة التدريس األصغر سًنا مهارات اللغة اإلجنليزية بشكل أفضل. 
                                                                                بيد أن مهاراهتم يف القراءة تفوق قدرهتم على التحدث، فاخلربة املهنية املرتبطة باالتصااالت  

          يف اللغاة                                                                        الدولية قليلة للكثري منهم، مما جيعل جذب الطلبة الدوليني عن طريق طرح دورات 
  .   ال             ً                                اإلجنليزية أمًرا غاية يف الصعوبة، إن مل يكن مستحي

                                                                         كما تقل نشاطات األكادمييني الروس يف النشر باللغة اإلجنليزية يف املتوسط، وختتلف من 
                                                                                ختصص آلخر، فتزيد يف الرياضيات، والفيزياء، والعلوم الطبيعية، وتتد  يف جماال العلاوم   

           االجتماعية.
             ( مل تزد نسبة ECS 2011                                    أعضاء هيئة التدريس )على سبيل املثال،                  ووفق ا الستطالعات

                                                                                كافة أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف املدارس الصيفية، وورش العمل، والتبادل بني أعضاء 
                ، وهذه النسابة   ٪  15                                                              هيئة التدريس، والزيارات البحثية، خالل السنوات الثالث املاضية على 
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                                                 دريس وكبارهم يف روسيا أو خارجها. ونتيجة لذلك يبقى                              هي نفسها لصغار أعضاء هيئة الت
                                                            الناس يف كثري من األحيان ضمن حميط الشبكات األكادميية خارج اجلامعة.

                                                                              هناك أقلية بارزة من أعضاء هيئة التدريس تعتقد أن من املمكان، أخالقياا ، قباول    
  (  ٪  15                  فهذه النسبة )حوايل                                                              املكافآت املالية أو اهلدايا املقدمة مباشرة من طلبتهم أو والديهم. 

                                                                                  تنطبق على خمتلف الفئات العمرية؛ لذا ال توجد ديناميكية ع مرية هنا، وال ميكن القاول أن  
                                                                               القواعد ختتلف باختالف الفئات العمرية. ولكن بسبب أن اجليل اجلديد يعيد إنتاج قاعادة  

                                    مشتركة من التساهل جتاه هذه املمارسات.
                                                        ليا لالقتصاد جبامعة األحباث الوطنية، على أعضاء هيئة التدريس                             وفقا لدراسة أجرهتا الكلية الع
                                                م؛ فإن نسبة كبرية من أعضاء هيئة التدريس يادفعون      1211                               يف اجلامعات الروسية يف نوفمرب لعام 

   (.Yudkevich 2012    ً      ً                                                   مبلًغا مالًيا ليتم نشر نصوصهم )األوراق البحثية ووقائع املؤمترات( )
      ً              مستطلًعا أهنم دفعاوا      22 8 . 1                            من املستطلعني الذين بلغ عددهم    ٪  12            وقد أوضح حنو 

                                               دوالر أمريكي يف عملية النشر خالل العام املاضي. كما      822 و    32    ً      ً               مبلًغا مالًيا يتراوح ما بني 
                      دوالر أمريكاي مقابال        152                                                    صرف حنو ثلث أولئك الذين دفعوا هذا املبلغ املايل أكثر من 

                                                 ليست كبرية، ولكن باملقارنة مع رواتب أعضااء هيئاة                                 ذلك. وميكن القول أن هذه األرقام 
                    ً                                                           ً  التدريس املنخفضة نسبًيا يف روسيا، ال تعد هذه النفقات قليلة. كما ال يوجد هناك فرق أيًضا 

   (.Yudkevich 2012                             ً                              بني األكادمييني الناشئني )األصغر سًنا( وكبار األكادمييني يف هذا األمر )
                                         يفية واضحة ألعضاء هيئة التدريس الشاباب يف                                   كما ميكن القول بعدم وجود مسارات وظ

                                                                               اجلامعات الروسية. وليست لديهم وجهات نظر واضحة لوجود تغيريات حقيقية )يف املدى القصري 
                                   (. وال توجد لدى معظمهم خطة للتنقال    11- 3                                       على األقل( يف أوضاعهم املهنية )انظر: جدول 

                      ة خارج القطاع اجلامعي.                                                   )سواء داخل روسيا أو خارجها(، أو خطط للعثور على وظيف
 التوقعات المهنية )ما التغيرات التي يمكن أن تتوقعها خالل السنوات  :11-2جدول 

 )بالنسبة المئوية( الثالث القادمة؟(
 آخرون الشباب التدريس هيئة أعضاء 

 (204=الكلي العدد) (402= الكلي العدد) 

 12 13 املقبلة األكادميية للرتبة الترقية
 8 8 (أعلى) إدارية مكانة حتقيق

 1 3 أفضل جامعة إىل االنتقال
 1 11 أكادميية غري وظيفة إىل االنتقال
 16 17 العمل رأس على التدريب يف املشاركة
 1 1 روسيا داخل أخرى مدينة يف وظيفة يف العمل
 5 7 روسيا خارج وظيفة يف العمل
 33 17 ذكر مما شيء ال

 م.1211واألسواق التعليمية لعام املصدر: رصد املنظمات 
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                                                                             يتوقع العديد من الشباب االنتقال إىل رتبة أكادميية أعلى، وهذا يرتبط باحلصول علاى  
                                                                            درجة الدكتوراه، أو قضاء عدد كاف من السنوات يف جامعة واحدة يف أغلاب األحياان،   

         د أي فرص                                                                  ولكن ليس مث طموح كبري مرتبط مبمارسة العمل األكادميي. فال يرى العديد وجو
ّ  ُ     للمضّي ُقد ما »                                                             وظيفية مرتبطة مبواهبهم ومهاراهتم األكادميية، فهم ينظرون إىل الفرص       بنهنا   «     
                                                           مبنية يف املقام األول على األقدمية والوضع اإلداري داخل مؤسستهم.

 التحديات الرئيسة واالتجاهات المستقبلية
                احلكومة بشنن دعم                                                      احلديث هنا عن بعض التحوالت اإلجيابية اليت طرأت على سياسة

                                                                            القطاع اجلامعي، واستقطاب أفضل الشباب إىل األوساط األكادميية يف السانوات األخارية.   
                                                                             وجيدر ذكر أهم هذه اجلهود، وهي: إنشاء مراكز األحباث الدولية، والتغريات يف إجاراءات  

                 املصادقة الدولية.
            حبااث الايت                          م إلنشاء عدد من مراكز األ    1212                              أطلقت احلكومة مسابقة وطنية عام 

    ً                       ً                   مركًزا يف مجيع أحناء البالد حالًيا(. فالفكرة من هذه     52                               يرأسها علماء دوليون )يوجد حوايل 
                                                                           املراكز هي جلب الباحثني الدوليني إىل قطاع اجلامعات الروسي، وجذب الشباب إىل بيئات 

     باي.                                        حبثية قوية بإجياد مراكز للنمو األكادميي اإلجيا
                                                       ذه املراكز بقاء الرئيس الدويل للفريق فترة طويلة يف روسيا،                         وتشمل املتطلبات الصارمة هل

                                                                               ملدة ال تقل عن أربعة أشهر خالل سنتني متتاليتني، وإشراك عدد من طلبة ومرشحي الدكتوراه 
                                                   ً      ً     ً                 كنعضاء أساسيني يف الفريق. وقد وفرت احلكومة الروسية دعًما مالًيا سخًيا هلذه املراكز، إذ 

ّ           دوالر أمريكي، والذي يقّدم رواتاب      22 2 .  22 2 . 1          مركز حوايل                           تبلغ امليزانية السنوية لكل                       
                                                                                      تنافسية لكل من الباحثني الروسيني والدوليني، إضافة إىل تغطيته ملبلغ السفر، وتاوفري البنياة   
                                                                                التحتية، واملعدات الالزمة حلسن سري عمل هذه املراكز. وفيما يتعلق باجلامعات اليت تفتقار  

                                          ً           فاض امليزانيات، فإن إنشاء مثل هذا املخترب أيًضا يساهم يف                       ً       للتجهيزات، وتعاين دائًما من اخن
                                                                               تقد  فوائد مؤسسية كبرية من حيث االشتراك يف قواعد البيانات، واملكتبات اإللكترونياة،  

                                   والوصول إىل أجهزة احلاسب اآليل احلديثة.
        الدولية                                               ً                         إن التغيريات يف إجراءات املصادقة الدولية مهمة أيًضا، إال أن مصادقة الشهادات 

                ً      ً    ًّ                                                      يف روسيا تعد إجراًء معقًدا جدًّا. إذ جيب على املتقدمني ترمجة أطروحاهتم إىل اللغة الروسية يف 
                         ٍّ                                                    الشكل املناسب، واستكمال كمٍّ هائل من األوراق قبل تقد  مجيع الوثائق للجنة حكومياة  
  ا                                                                              خاصة؛ لتتم مصادقة شهاداهتم للدكتوراه، اليت حصلوا عليها من خارج روسيا. وهاو ما  
                                                                            يضعف حوافز الروسيني للعودة إىل البالد بعد حصوهلم على درجة الدكتوراه خارجها، حيث 
                              ً                                        سيواجه األفراد املؤهلني مشكالت حتًما يف احلصول على منصب أستاذ مشارك، واإلشراف 

     ً              إجيابًيا حدث يف اآلونة      ال                                                         على طلبة الدكتوراه دون حيازهتم على شهادة مصادقة. إال أن حتو
                     جامعة حول العامل تقبل      322                                   ّ      ذلك بصدور مرسوم رئاسي حيدد قائمة مكّونة من         األخرية، و
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ٍ                شهاداهتا دون هذا اإلجراء. ولكن ينبغي أن حتصل اجلامعة على تصنيف عاٍل يف تصنيفات جملة                                                               
                            ( وشانغهاي الايت أجريات يف    QS                                                التاميز للتعليم العايل، وشركة كواكواريلي سيموندس )

                  ها يف هذه القائمة.                         السنوات األخرية، ليتم تضمين
                      : على الارغم مان أن      ال                                                     هناك نوعان من املخاوف املتعلقة هبذه التطورات اجلديدة. أو

                                         ً                                        شروط حيازة مكان يف التصنيف تبدو معقولة نوًعا ما؛ فإهناا تارتبط بااجلودة الشااملة     
                                                                         للمؤسسات، وقد ال يكون هلا عالقة جبودة برنامج معني، حاز من خالله الشخص على درجة 

           ً                                                                         توراه. ثانًيا: مل ي علن عن قائمة الوثائق الرمسية اليت ت قد م كدليل على مصاداقية درجاة       الدك
                                                                             الدكتوراه )بعد مرور نصف عام من توقيع املرسوم(، فمن املتوقع وجود بعاض املشاكالت   
                                                                                   اإلدارية هنا كذلك، بالنظر إىل أن التقليد القانوين الروسي يفترض وجود البصامة الرمسياة   

                                                                        تم( على مجيع الوثائق الرمسية ذات الطابع القانوين )مثل الدبلومات(، والايت ال             للمؤسسة )اخل
                               وجود هلا على اإلطالق يف بعض الدول.

                                                                            هناك العديد من التحديات اليت تواجه اجلامعات يف روسيا، فيما يتعلق باستقطاب أفضل 
                     ر إليها سابق ا، فعلى                                                             الشباب إىل األوساط األكادميية. على الرغم من التطورات املشجعة املشا

                                                                                     سبيل املثال: توجد حوافز سلبية أكثر من تلك اإلجيابية اليوم أمام الشباب لبدء حياهتم املهنية 
                                                                               يف اجملال األكادميي يف روسيا. وأهم هذه العناصر هو عدم توفري الرواتب يف املستوى االبتدائي 

                           األساسي. وهذا ماا يعاىن أن                                                        )عند دخول املهنة( مبا يكفي من املال لتنمني مستوى املعيشة
                                                                                األشخاص الذين يدخلون إىل املهنة األكادميية حىت يف الفترة األكثر إنتاجية من حياهتم ال يزال 
                                                                           ينبغي عليهم قضاء الوقت واجلهد على أنشطة أخرى؛ لتنمني دخل إضايف. كما أن املخاوف 

                       ً     األكادميي أقل جاذبية نسبًيا من                  ً                                        املهنية مهمة أيًضا، فقلة التنقل وأمهية األقدمية جتعالن القطاع
                             القطاعات األخرى من سوق العمل.

ٍ  وال تستطيع اجلامعات الروسية يف العديد من اجملاالت مثل العلوم االجتماعية توفري تعليٍم                                                                            
                                                                                  على مستوى الدراسات العليا، قادر على التنافس يف الصعيد الدويل جملال العمل األكادميي. لذا 

                                                     جامعات أخرى )يف الواليات املتحدة وأوروبا( وجلب الشباب                     يشكل إرسال األشخاص إىل
                                                               ً     ً  احلاصلني على تدريب جيد يف مرحلة الدكتوراه )مرة أخرى( إىل روسيا حتدًيا مهًما.

                                                                              ت ثري التدابري املذكورة سابق ا، يف الغالب، خماوف أفضل اجلامعات البحثياة يف الابالد،   
                                        يف روسيا، ومها موسكو وسانت بطرسبور . ولكن                                      بوجود العديد منها يف املدينتني الرئيستني 

                                                                 ً     ً     يعد حتسني شروط أعضاء هيئة التدريس الشباب يف معظم اجلامعات الروسية حتدًيا كابرًيا؛  
                            ً      ً                                           حيث يؤدي العامل االجتماعي دوًرا حساًسا جبانب العديد من القضايا األخرى. فعلى الرغم 

                                 دعم للتنقل األكادميي، والقيام مبزيد                                                 من قدرة أفضل اجلامعات البحثية يف روسيا على توفري ال
                                                                               من التدريب على األحباث، بإرسال الشباب خارج البالد للمؤمترات، أو املدارس الصيفية، أو 
                                                                                الزيارات البحثية؛ فنغلب اجلامعات وغريها من مؤسسات التعليم العايل ال تساتطيع تاوفري   

                                 يز وظائف األحباث التنافسية. وال حيظى                                                    الظروف املالية واألكادميية اخلاصة بالبنية التحتية، لتعز
        بفرصاة    «                    ً   ذات املكانة األقل شانًنا  »                                             هؤالء الشباب الذين يبدؤون العمل يف هذه املؤسسات 
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                                           ً                                      كبرية للتنقل الوظيفي، أو القيام بني عمل بعيًدا عن التدريس يف معظم احلاالت، فهم مثقلون 
                                 هنة حبثية تنافسية، رغم أناه مان      ٍ                             ً                بعبٍء تدريسي كبري، ال ميلكون معه فرًصا لبناء مستقبل مل

                                   ً  املفترض أهنم ملزمون بإجراء األحباث رمسًيا.
                             ً     ً                                           كما تؤدي القيود القانونية دوًرا مهًما يف هذه احلالة. فال يوجد ما يسامى باالعقود   
                                                                                    املنتهية بالتثبيت وفق ا لقانون العمل الروسي )مع ضمانات طويلة األجل(. لاذا ال تساتطيع   

                     ً                                ً       املمكن أن تستقطب أشخاًصا ذوي مكانة عالية )من اخلاارج حتدياًدا(          اليت من -        اجلامعات 
                                                   أن تقدم هلم مثل هذه الترتيبات من الناحية القانونية.   -                                  لشغل وظائف ذات مسار منته  بالتثبيت

                                                                          وال يسعها سوى االعتماد على مسعتها اجليدة يف التوظيف يف سوق العمل اخلااص باجملاال   
ّ         إىل أّن نظاام    -                على سبيل املثاال -                         ألمر ال يزال ضعيف ا بالنظر             ً             األكادميي دولًيا. ولكن هذا ا     

                                                                                 التقاعد الروسي ال يسمح للعلماء الدوليني الذين يعملون يف روسيا باإلساهام يف معاشااهتم   
                                                                              التقاعدية. مما جيعل التوقعات املستقبلية لألكادمييني غري الروسيني مبهمة، مع أن حوايل مخس 

      ً                                         ت مؤخًرا يف بذل جهود توظيف دولية، ولكان يتوجاب                              جامعات حاليا  حول روسيا شرع
                                   ً  كسر هذه القيود ليزداد هذا العدد منًوا.

                                                                    ويتسبب كل من انعدام وجود سوق أكادميي وطين، واالخنفااض احلااد يف احلاراك    
                                                                               األكادميي واجلغرايف، بظهور االستيالد الداخلي الذي يؤذي البيئة األكادميية داخل اجلامعات، 

                                                                  ألحباث. فقد تكون نتائجه محيدة يف اجلامعات املرموقة، ولكن عواقبه الوخيمة                ويضر بإنتاجية ا
                                تربز يف البيئات األكادميية الضعيفة.

                                                                           كما ينبغي أن يكونه التحسني الدوري يف كافة االجتاهات هدفا  أساسيا . االجتاه األول: 
                ليم الادكتوراه                                                               هو وجود حاجة حلركة إصالح يف تعليم الدكتوراه، فلن يتم حتسني جودة تع

                                                                                  دون اختاذ العديد من التدابري غري املشهورة أو الشائعة يف القطاع اجلامعي. وينبغي أال تتمكن 
                                                                                  سوى اجلامعات ذات اجلودة العالية من طرح برامج للدراسات العليا، وأن تقلل نسبة املقبولني 

             ت الدراساات                                                                 فيها، وتلغى ممارسة العمل بدوام كامل خارج اجملال األكادميي خالل سانوا 
                                                                                     العليا. وبالتنكيد ال ميكن إلغاء العمل اخلارجي دون زيادة املبالغ اليت تقدم للرواتب واملانح  
                                                                                  الدراسية، مما يعين أنه ينبغي إدخال معايري حمسنة لنوعية أطروحات الادكتوراه. وكوسايلة   

          اه جامعية                                                                      واضحة لتحقيق هذا يرى العديد من اخلرباء األمهية البالغة إلدخال شهادات دكتور
                                                                              من شهادة الدكتوراه املوحدة للدولة، واليت ال تسمح لآلليات املتعلقة بالسمعة من العمل      ال   بد

                                          ً                         بفعالية، وتقوم وزارة التعليم والعلوم حالًيا مبناقشة تطبيق هذا اإلصالح.
      األفضل  »                                  ً                              وجيب تغيري نظام الرواتب األكادميية أيًضا. فلن تكون هناك أية فرصة جللب 

                                                                       لدخول القطاع اجلامعي، وتنمني الظروف املناسبة لتقدمهم املهين، إال بعد أن توفر    «      واألذكى
                            ًّ     ً                                          الرواتب األكادميية مستوى معيشيًّا مرحًيا هلم، وتقضي على احتياجهم للبحث عان عمال   
                                                                      َ      ّ     خارجي يتعدى على أنشطتهم األكادميية. كما ينبغي أن متنح سياسة الرواتب مكافنَة التمّيز يف 

                            ّ                                   ريس، وتقدم حوافز لألشخاص للتعّلم، وجتعل اجلامعات قادرة علاى جاذب              األحباث والتد
                                                                                 املهنيني املؤهلني للتدريس بدوام جزئي كخرباء )ممن لديهم القدرة على تبادل اخلربات املهنية(.
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    ً                                                                     وأخرًيا، ينبغي اختاذ خطوات معينة لبناء سوق أكادميي وطين. وذلك بوجاود آلياات   
                 ً                                  مبستويات متدنية جًدا من االستيالد الداخلي. على أن ينظر                                شفافة وتنافسية للتوظيف، ترتبط

                                                                              إىل هذا السوق بننه جزء ال يتجزأ من سوق العمل األكادميي الدويل. كما تلغى احلواجز اليت 
                                          ً     ً                              تعيق التوظيف الدويل، أو تقلص على األقل تقليًصا كبرًيا، وهو ما يشري إىل ضرورة وجاود  

    اء.                                تغيريات قانونية وإدارية على حد سو
                                                                               على الرغم من أمهية التعيينات ذات الدوام اجلزئي والوظائف التعاقدية يف حتقيق استدامة 
          ً                                                                       اجلامعة أيًضا، فإنه ال جيب االعتماد عليها على حساب العقود األكادميية املناسبة ألعضاء هيئة 

     سليم                                                                        ٍ  التدريس األساسيني. وينبغي أال تدعم إجراءات التعيني ذات الدوام اجلزئي سوى نظاٍم 
ّ                                                                               مكّون من العقود األكادميية ذات الدوام الكامل؛ ألهنا جزء مهم من نظام التعليم العاايل يف     

                 العديد من الدول.
   ّ                                                                          ويبّين حتليلنا أن أعضاء هيئة التدريس الشباب يف اجلامعات الروسية بصفة عامة يعيدون 

                       واملعايري اليت يلتزم هباا                                                                إصدار املعايري األكادميية، ويتبادلون أمناط التدريس، وأنشطة األحباث،
              ً                                                              زمالؤهم األكرب سًنا. وجيب أن يتم تزويد اجليل اجلديد من األكادمييني حبوافز خمتلفة، وشروط 
                                                                               عمل أخرى؛ ليتسىن فتح أبواب النظام اجلامعي أمام سوق العمل األكادميي العاملي، وتانمني  

       كادميي.                                                     مكانة روسيا التنافسية يف سباق اجلامعات العاملي يف اجملال األ

 شكر وتقدير
              ( للمناقشاات  Gregory Androushchak )                                     يتوجه املؤلف بالشكر لغريغوري أندروشاك 
                    ( للمسااعدة يف مجاع   Alexander Novikov                                        املثمرة اليت أثرى هبا، وألكسندر نوفيكاوف ) 

          البيانات.
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 العاشر الباب

 الجدد التدريس هيئة ألعضاء والفرص التحديات

 أفريقيا جنوب في العالي التعليم نظام في

 أوجو أولسن وإيمانويل سيهول تشيكا

(Chika Sehoole and Emmanuel Oluseun Ojo) 

 المقدمة
                                                                          يعد وجود أعضاء هيئة تدريس أقوياء حاصلني على تعليم جياد وملتازمني شارط ا    

                                     إىل أن إمداد املهنة األكادميية للماوظفني       ً                                     ضرورًيا لضمان مستقبل اجملال األكادميي. وبالنظر 
        ّ                                                                     حمدود، وأّنه من الضروري االنصياع لقوانني العمل اليت حتكم توظيف األكاادمييني؛ فهنااك   
                                                                                    حاجة دائمة الستبدال األساتذة الذين تقدم هبم العمر، وشارفوا على التقاعد. فلطاملا اعتماد  

ّ  ئة التدريس. كما أن هناك صدى مهيّن                                ً             مستقبل اجلامعة على اجليل األصغر سًنا من أعضاء هي                               
                                             ً     ً                            وإداري لكيفية معاملتهم، حيث تواجه اجلامعات أيًضا حتدًيا يف جاذب واساتبقاء أفضال    

        العقول.
                                                                          ي قد م هذا الباب يف سياق مناقشة مستقبل اجلامعات يف جنوب أفريقيا علاى أسااس   

                      يس الشباب، ويناقشاها                                                             الوضع الراهن لألكادمييني الشباب. فيحل ل أوضاع أعضاء هيئة التدر
                                                                            عن طريق أخذها من االجتاهات العامة ألعضاء هيئة التدريس، وسوق العمال األكاادميي،   
                                                                             واحلقائق والتحديات املؤسسية مع التركيز بشكل خاص على أعضاء هيئة التدريس الشباب.

                                                                           وترد يف بعض النتائج واملالحظات الرئيسة املتعلقة بوضع أعضاء هيئة التدريس الشباب 
      ً             أكادميًيا موظف اا يف      83 3 .  13           م كان هناك     1211                   ٌ                 يف جنوب أفريقيا حقيقٌة مفادها أنه عام 

                            ( من أعضاء هيئاة التادريس    ٪  38     شخص )    11 1 .  13                             اجلامعات يف جنوب أفريقيا. منهم 
ّ          الشباب، أي مّمن يبلغون         ( مان   ٪    13.5       شاخص )     76 1 . 3   ً                    عاًما أو أقل. وكان حوايل     35           

               جمموعات عرقياة     3                           حاب البشرة الداكنة )يشملون                                   أعضاء هيئة التدريس الشباب هم من أص

      الجدد   س      التاااااااادري      هيئاااااااااااة     ضااااااااااء  ألع   ص      والفاااااااااااار      ياااااااااااااات     التحااااااااد
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ّ  غري العرق األبيض، وهي العرق األفريقي، والعرق اهلندي والعرق امللّون               (. ومل حيصل على  1                                                          
                                    ( من بني هؤالء الشباب، حيث كان أغلبهم  ٪   5.5     شخص )    53 2 . 1                    شهادة الدكتوراه سوى 

َ  ََّ      ( من العرق األبيض. وباملثل َشكََّلت اإلن ٪    65.7       شخص أو      636 )                     اث الاليت بلغ عاددهن                           
                                                                   ( غالبية أعضاء هيئة التدريس الشباب. كما يعمل عدد ال بنس به من أعضاء  ٪  51 )    12 1 .  12

   ً             عضًوا( يف اجلامعات      813 )   ٪  78                                                  هيئة التدريس الشباب من محلة الدكتوراه الذين يشكلون 
              جامعات لألحباث.   5                                             التقليدية يف جنوب أفريقيا، بوجود معظمهم يف أكرب 

                                                             ضاء هيئة التدريس الشباب مهنتهم اجلامعية دون احلصول على شاهادة              يبدأ أغلب أع
                                                                           الدكتوراه، وهو ما يضعف قدرهتم على التفاوض للحصول على رواتب أفضل. فت ساتخدم  
                                                                              استراتيجيتان رئيستان يف توظيف األكادمييني الشباب يف جنوب أفريقياا، تعماد األوىل إىل   

                                      الداخلية لتنسيس األكادمييني، من خالل حتديد   «                  ازرع بستانك بنفسك »                   استخدام استراتيجية 
             األحباث. وتكون    /                         ّ                                          طلبة الدراسات العليا املتمّيزين، وإعطائهم بعض املهام املساعدة يف التدريس

                                                                                        مبثابة اختبار للتنكد من اهتمامهم واستيعاهبم الحق ا يف الكلية. أما االستراتيجية الثانية فهاي  
                                              طاب احلاصلني على مانح ماا بعاد الادكتوراه يف                                   اإلعالن اخلارجي عن الشواغر، واستق

                      ً                                                         اجلامعات، حيث تقوم حالًيا العديد من اجلامعات يف جنوب أفريقيا بإعمال مبادرات اإلرشاد 
                                                     كوسيلة إلدخال وتثبيت أعضاء هيئة التدريس اجلدد يف املهنة.

  ى                                                                       استخدمت هذه الدراسة املنهجني الكمي  والكيفي  يف مجع البيانات، واشتملت علا 
                                                                                مراجعة األدبيات، وحتليل وثائقي لوثائق اجلامعة الرمسية من خمتلف املؤسساات، إضاافة إىل   
                                                                                 وثائق السياسة احلكومية. فعلى الرغم من أن حتليل اإلحصاءات لكافة أعضاء هيئة التدريس يف 

ّ                    م؛ فإّن حتليال اإلحصااءات       1212                                                  التعليم العايل يف جنوب أفريقيا يستند على بيانات عام       
   ً                                 عاًما أو أقل( يعتمد على بيانات عاام      35                                      هيئة التدريس الشباب )البالغني من العمر        ألعضاء
                                                                م؛ وذلك لعدم توافر بيانات موثوق هبا لألغراض التحليلية لكال العامني.    1211

 سمات نظام التعليم العالي في جنوب أفريقيا
   م،     1221          الدمج عام                                                           اتسم نظام التعليم العايل يف جنوب أفريقيا، إىل أن بدأت عمليات 

             جامعة. فكانت     11    ً      ًّ                            معهًدا تقنيًّا )معاهد الفنون التطبيقية( و    15          ً       ً           بكونه نظاًما ثنائًيا يتنلف من 
                                                                            املعاهد التقنية تعد مؤسسات موجهة حنو التوظيف، وهي اليت تفرعت من كليات الدراسات 

              ت الايت متانح                                                (، املتخصصة تارخييا  يف تقد  الدبلومات والادورا CATES                 التقنية املتقدمة )
                                                                                 شهادات موجهة لتلبية احتياجات اجملال الصناعي. ومل ي سمح للمعاهد التقنية بطرح بارامج  

           (. ومل يسبق Sehoole 2005   م )    1333                                              متنح درجات علمية مبا فيها درجة الدكتوراه حىت عام 
                                                                     ً         أن كان حصول املوظفني على الدرجات أو املؤهالت املتعلقة بالدراسات العلياا مطلًباا يف   

                  ً                                                                ملعاهد التقنية؛ نظًرا لتركيزها على برامج ال تنتهي مبنح الدرجات العلمية. إال أن احلصاول   ا
                ّ             ّ                                                     على إحداها كان مّيزة إضافية، أّثرت فيما بعد على مسات العاملني يف جمال التعليم العايل بعد 
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                            من املعاهد التقنية جزءا مان    «           غري املؤهلون »                                      عمليات الدمج، وذلك عندما أصبح املوظفون 
   (.UoTs                                                          النظام اجلامعي، عندما د جمت هذه املعاهد وأصبحت جامعات تقنية )

                                                                       ومن جهة أخرى: لطاملا كانت اجلامعات يف وضع يسمح هلا مبنح الدرجات العلمية اليت 
                                                                               تصل إىل مستوى الدكتوراه. كما كانت اجلامعات يف جنوب أفريقيا يف ظل سياساة التميياز   

                                                  ِّ     قبل الدمج، متباينة وفق ا لتارخيها ورسالتها. فقد ص نِّفت يف                (، ويف فترة ماapartheid         العنصري )
                  ( وجامعات الساود  HWUs                                                     ً   ظل التمييز العنصري إىل ما ع رف باسم جامعات البيض تارخيًيا )

     ً                                        ُ                        ( بناًء على الغرض منها، واجملموعات العرقية اليت ُأنشئت خلدمتها. ومت تنسايس  HBUs     ً   تارخيًيا )
 ّ                                                 تّركز على الربامج اجلامعية ملرحلة البكالوريوس، ونتيجة                              جامعات السود كمؤسسات تدريسية 

                                                                            لذلك مل ميلك أغلب أعضاء هيئة التدريس الذين يعملاون يف هاذه املؤسساات ماؤهالت     
                                                                                     للدكتوراه. بينما كان لدى غالبية مؤسسات البيض مهام تدريسية وحبثية. ومل تتوافر مهام حبثية 

          ً                                 لوقت. ونظًرا لصالحية العديد من هذه املؤسسات يف                                      يف بداية األمر، إال أهنا توافرت مع مرور ا
                 ؛ فكان من الشائع -                                     مبا يف ذلك طرح برامج املاجستري والدكتوراه-                           تقد  برامج الدراسات العليا 

                                                                                 وجود أعضاء هيئة تدريس من محلة املاجستري أو الدكتوراه هبا. إذ كان من املتوقع أن يصابح  
                                             وية لدى املوظفني يف حال عدم توافرها لديهم. وهبذا                                   التنكد من احلصول على هذه املؤهالت أول

                           من نظرائهم يف جامعات السود.     ال                                                 يكون أعضاء هيئة التدريس يف جامعات البيض أكثر تنهي
ّ      م إنشاء نظام مّوحاد      1221                                                 نتج عن عمليات الدمج ملؤسسات التعليم العايل بعد عام                

ّ      ومنّسق للتعليم العايل، مكّون من                      ّ          جامعاات     6                جامعة تقليدية، و    11                  جامعة، مقسمة  إىل    13   
                                                                         جامعات تقنية. فاجلامعات التقليدية هي تلك اليت مل تتنثر بعمليات الدمج، علاى     6        شاملة، و

                                                                                الرغم من قيام بعضها بضم بعض كيانات مؤسسات التعليم إليها أثناء عمليات الدمج، دون 
                            ت التقنية نتيجة لدمج معهدين                             ل                               أن ي حدث ذلك أي تنثري على ه ولي ات ها. بينما كان إنشاء اجلامعا

                                                         ً                            أو ثالثة من املعاهد التقنية. وجاء إنشاء اجلامعات الشاملة أثًرا لدمج جامعة ومعهاد  تقاين   
( DOE 2001.وبذلك تكون عمليات الدمج قد قضت هنائًيا على وجود املعاهد التقنية ،)                          ً                                       

            تدئ، وحماضر،               مراتب: حماضر مب   5                                            يتكون هيكل املهنة األكادميية يف جنوب أفريقيا من 
                                                                 (، وأستاذ مشارك، وأستاذ. فالذين يتم تعيينهم برتبة حماضر مبتدئ إما senior           وحماضر أول )

                                                                                أن يكونوا مشغولني بالعمل على درجتهم للماجستري، أو يف بداية دراساتهم لنيال درجاة    
ّ                                              الدكتوراه. ولكّن بعض اجلامعات التقليدية مثل جامعة بريتورياا )                University of Pretoria )  

       ً                                       م؛ متاشًيا مع مهمتها لتصبح من اجلامعات البحثياة      1213                             ألغت رتبة حماضر مبتدئ منذ عام 
   ّ         ً                                                              املكّثفة. ونظًرا الخنفاض عدد محلة الدكتوراه، فال تطالب معظم اجلامعات باحلصول علاى  
                                                                              شهادة الدكتوراه للعمل يف املستوى االبتدائي، ولكن يشترط عادة وجود مؤهل ال يقل عان  

                                                                     ري للتعيني على درجة حماضر. بينما يتطلب التعيني على رتبة حماضار أول نيال              درجة املاجست
ّ    شهادة الدكتوراه، ووجود سجل حافل من نتائج األحباث على شكل مقاالت علمية حمكّمة،                                                                       
                                                                              أو كتب منشورة، ودليل على املشاركة يف اإلشراف على الدراسات العليا. بينما يكون احلد 

                                                       تاذ مشارك وأستاذ هو حيازة درجة الدكتوراه، باإلضاافة إىل                         األد  للتعيني على منصب أس
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                                                                           وجود خربة يف جمايل التدريس واألحباث، وهو ما يزيد على متطلبات التعيني علاى منصاب   
   ً  عضًوا      116                  ًّ                   عضو هيئة تدريس شابًّا على رتبة أستاذ، و    16                          حماضر أول. وقد مت تعيني حوايل 
                                       ذا يكون أغلب أعضاء هيئة التدريس الشباب      م، وهب    1211   ً                           شاًبا على رتبة أستاذ مشارك عام 

                                                                             قد مت تعيينهم على مرتبيت حماضر وحماضر مبتدئ، حيث تنطبق شروط قبول تعيينات أعضااء  
                                                           هيئة التدريس على مجيع األكادمييني، بغض النظر عن فئتهم العمرية.

   دة                            مراحل: درجة مرتبة الشرف ملا    3                                              ويتكون نظام الدراسات العليا يف جنوب أفريقيا من 
                                                                                  عام؛ وتكون قبل املاجستري، وتطرح بني فترة البكالوريوس وفترة احلصول على درجة املاجساتري.  
                                                                                      والثانية درجة املاجستري اليت تستغرق عادة عامان، مث درجة الدكتوراه. وتقدم درجاة املاجساتري   

         ة نظاام                                                      أو املاجستري البحثي. بينما تستقر درجة الدكتوراه يف قما   «        التربوي »              خياري املاجستري 
                                        سنوات كقاعدة للطلبة املنتظمني بدوام كامل،    1                                            الدراسات العليا يف جنوب أفريقيا، واليت تستغرق 

                                       سنوات إذا ما اتبعت طريقة الدوام اجلزئي.   6 و   5                        أو تستغرق مدة تتراوح بني 
                                                        ( أن هناك العديد من املوظفني الذين يعملون يف اجلامعاات دون      12.1           ويبني جدول )

                                                                  درجيت املاجستري والدكتوراه. وهو ما يصور أن أغلب أعضاء هيئة التادريس                  حيازهتم أيا  من
             كما يوضاحها  -                                                            يعملون يف اجلامعات حىت خالل فترة زيادهتم ملؤهالهتم، وهي ظاهرة غريبة 

                                                      ألعضاء هيئة التدريس يف جنوب أفريقيا، اليت مل تطالب إىل وقت   - «Koen   ( »    1227      كوين )
ّ                    حّد أد  للعمل األكادميي.                            قريب حبيازة شهادة الدكتوراه ك   

                                     من املوظفني األكادمييني والبحثايني بلغات      ٪    11.1     ( أن     12.1               كما يوضح جدول )
   م.     1225                 عن إحصاءات عاام     ٪ 3                            ً        سنة وأصغر، وهو ما يشكل تراجًعا بنسبة     32        أعمارهم 

   ٪    16.7   ً     عاًما من     52                                                            ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد األكادمييني والباحثني البالغني أكثر من 
     م إىل       1225      عاام     ٪   6.1   ً             عاًما فما فوق من     62                            ، بينما ارتفعت نسبة البالغني  ٪   8.1 1   إىل 
                                                                م، وهذا ما يشري إىل تقدم أعمار األكادمييني يف جناوب أفريقياا، وماا        1212    عام    ٪   3.1

                                                                            سيجعل هناك حاجة لتنسيس جيل جديد من أعضاء هيئة التدريس الشباب؛ ليحلاوا حمال   
                  رفوا على التقاعد.                               األعضاء الذين تقدم هبم العمر، وشا

  ،     1211      ( عام Council on Higher Education                                      أظهرت دراسة أجراها جملس التعليم العايل )
                                                                                     وجود اخنفاض يف عدد الوظائف الدائمة اليت تتاح يف اجلامعات، إذ ارتفعت نسبة التعيينات املؤقتة 

         (. كماا  CHE 2012, 40   م )    1212    عام    ٪  61     م إىل     1225    عام    ٪  61                     من بني مجيع الوظائف من 
              م. وكان من بني     1212    عام    ٪  16     م إىل     1225    عام    ٪  11                                زادت نسبة عضوات هيئة التدريس من 

   ً                              عضًوا، العاملني يف اجلامعات يف جناوب      11 1 .  13                                       أعضاء هيئة التدريس الشباب البالغ عددهم 
               ، بنسبة تصل إىل   56 8 .  11                                                             أفريقيا غالبية يعملون يف وظائف مؤقتة بدوام جزئي، يصل عددهم إىل 

                               ( يف وظائف دائمة ذات دوام كامل.  ٪    13.6 )    16 7 . 3                                بينما يعمل أقلية منهم بلغ عددهم   ،  ٪  67
                                                                                       وتشري هذه البيانات إىل أن نظام التعليم العايل يف جنوب أفريقيا ال يعتمد فقط على أعضاء هيئاة  
                                                                                     التدريس العاملني بدوام جزئي، بل يتم توظيف أعضاء هيئة التدريس من الشباب، الاذين تقال   

    ً                                     عاًما، يف وظائف بدوام جزئي بشكل غري متناسب.    35   عن         أعمارهم 
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  العمرية، الفئات حسباألبحاث  وموظفي التدريس هيئة أعضاء عدد :2-12 جدول
 م2212و 2225 عامي بين ما

 ٪ 4000 ٪ 4002 العمر

32< 11221 15.7 12311 11.1 

33-32 12282 11.2 11361 13.3 

13-12 3711 11.7 12352 11.5 

53-52 7115 16.3 8832 18.1 

62>= 1611 6.1 1163 3.1 

 122 16573 122 33132 اإلمجايل

 م(1211 لعام العايل التعليم جملس بيانات: ملحوظة)

المالمح العامة ألعضاء هيئة التدريس الشباب في نظام التعليم 
 العالي في جنوب أفريقيا

َ       َعم َل حوايل            م. مناهم      1211                أفريقياا عاام         ً                أكادميًيا يف جامعات جنوب     83 3 .  13َ   
   ً           عاًما أو أصغر.     35                                                  ( من أعضاء هيئة التدريس الشباب الذين تبلغ أعمارهم  ٪  38 )    11 1 .  13

    87 1 . 1         (، وحوايل  ٪   5.5                  من محلة الدكتوراه )    53 2 . 1                             ومن هذا العدد اإلمجايل كان هناك 
         (. وقاد   ٪    11.1                                                        على درجة البكالوريوس وشهادة أقل من ذلك كنعلى مؤهل لاه )      ال    حاص
                                                                               ن انتشار مثل هذه املؤهالت املتدنية حصيلة موروثة من املعاهد التقنية اليت مل يسابق أن     يكو

ّ                                                                   طالبت على َمّر تارخيها بضرورة احلصول على درجة علمية، أو شهادة من الشهادات العليا،   َ          
      ً                 ( واحًدا تلو اآلخر ملاف      12.5      ( إىل )    12.3                                   كشرط أساسي للعمل. وتوضح اجلداول من )

                                                            ب ووضعهم يف خمتلف أنواع املؤسسات، والرتب األكادميياة، واملاؤهالت                 األكادمييني الشبا
         العلمية.

                                                         ( أعاله، كان من بني أعضاء هيئة التدريس الشباب البالغ عددهم     12.3           وفقا جلدول )
                      ( ماوظفني يف اجلامعاات     81 1 .  13 )   ٪    72.1                           العاملني يف هذه املؤسسات نسبة     11 1 .  13
              ( يف اجلامعاات    81 3 . 1 )   ٪    12.3            الشااملة، و             ( يف اجلامعات   73 6 . 3 )   ٪    13.1            التقليدية، و
                جامعات حبثية وهي    5              اليت تشمل أفضل -                                  (. مما يشري إىل أن اجلامعات التقليدية UOTs         التقنية )

                                                                                جامعات بريتوريا، وجامعة كيب تاون، وجامعة ويتواترسراند، وجامعاة كوازولوناتاال،   
                   ن غريها من املؤسسات.                                         تقوم بتوظيف أعضاء هيئة تدريس شباب أكثر م  -                وجامعة ستيلينبوش

                                                  ً                               وبالنظر إىل حقيقة أن العديد من هذه املؤسسات تطرح عدًدا من برامج الدكتوراه واملاجستري؛ 
                                                                                 فمن املمكن أن يكون مت توظيف طلبة دراسات عليا بدوام جزئي أو بوظائف مؤقتة أثناء فترة 

       ء هيئة              ( من مجيع أعضا ٪    67.7 )    51 3 .  11       (، كان     12.1                            دراستهم. وكما يتضح من جدول )
                                             التدريس الشباب يعملون يف وظائف ذات دوام جزئي.
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ّ         ومن حيث املؤهالت األكادميية، يصّور جدول )      ( من  ٪   5.5 )    53 2 . 1        ( حيازة     12.1                           
               ( علاى درجاة    ٪  15 )    81 8 . 1                                                  أعضاء هيئة التدريس الشباب درجة الدكتوراه، وحصاول  

    15 1 . 3                               ( درجة مرتباة الشارف، وحصال     ٪    11.6 )    11 1 . 1                       املاجستري، بينما كان لدى 
ٍ                                     ( على درجة البكالوريوس كآخر مؤهٍل هلم. وما يثري القلق هو أن مؤهالت حوايل  ٪    17.3 )                                

                                                           ( تقل عن درجة املاجستري، فبعض العامني يف اجلامعات ال حيملون ساوى   ٪  35    )أو     27 7 . 6
                                ً                                                    الدبلومات والشهادات، مما يدل غالًبا على أهنم كانوا موظفني يف املعاهد التقنية السابقة، اليت 

َ        (؛ نتيجة لعمليات الدمج. ومل حيَظ ساوى  UoTs                   ت إىل جامعات تقنية )   حتول          موظف اا      16                            
                                                    ( على رتبة أستاذ وأستاذ مشارك، من بني كافاة جمموعاة    ٪   2.6   ً   عضًوا )     111   ( و ٪   2.1 )

   (.    12.5      ً             أكادميًيا )انظر جدول     11 1 .  13                                األكادمييني الشباب الذين بلغ عددهم 
 عدد أعضاء هيئة التدريس الشباب في جامعات جنوب أفريقيا  :4-12جدول 

                                     وفق ا للمؤهالت األكاديمية ونوع التوظيف
 اإلمجايل ٪ جزئي دوام كام  دوام املؤهال 

 1253 5.5 173 786 دكتوراه
 1881 15.1 1112 1711 ماجستري
 1111 11.6 1133 311 الشرف درجة

 3115 17.3 1113 1321 بكالوريوس
 171 1.5 131 181 دبلوم
 387 1 371 15 شهادة
 8136 11.1 7153 1113 معروفة غري مؤهالت/أخرى
  13111 ٪122 11351٪(67.7) 6131٪(31.3) اإلمجايل

 م(.1211(، لعام HEMIS)ملحوظة: بيانات إدارة التعليم العايل والتدريب، نظام معلومات إدارة التعليم العايل )

 رتبةم                                                             عدد أعضاء هيئة التدريس الشباب في جامعات جنوب أفريقيا وفق ا لل :5-12جدول 
 اإلمجايل ٪ جزئي دوام كام  دوام الرتبة

 16 2.1 6 12 أستاذ

 111 2.6 18 31 مشارك أستاذ

 881 1.6 123 781 كبري حماضر

 1812 15.1 1383 1817 حماضر

 1577 13.5 881 1636 مبتدئ حماضر

 1365 11.1 1112 115 مبتدئ حماضر من أقل

 8362 13.7 7731 613 آخرون

 13111 ٪122 11351 6131 اإلمجايل

 م(.1211 لعام ،(HEMIS) العايل التعليم إدارة معلومات نظام: بيانات إدارة التعليم العايل والتدريب، ملحوظة)
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                               ( حتت تصنيف الفئات األخرى، ممن مل ٪  11      موظف )    36 1 . 8                   بينما اندرجت مؤهالت 
                                                                               يتم التحقق من مؤهالهتم أو رتبتهم )كما هو موضح أدناه(. فمن املمكن أنه قد مت توظيفهم 
                                                                              كباحثني ومساعدي باحثني، فمؤهالهتم قد ال تتناسب ماع الرتاب األكادميياة التقليدياة     
                                                                     املستخدمة يف اجلامعات. كما مل تتكلل حماوالت احلصول على معلومات عن مؤهالت هذه 

         بالنجاح.                الفئة من املوظفني 
                            (، مالحظة أن العديد من أعضاء     12.5        ( جبدول )    12.1                         ميكن، من خالل مقارنة جدول )

                  ( وحماضار مبتادئ     12 8 . 1                              كانوا يعملون على رتبيت حماضار )     35                    هيئة التدريس دون سن 
                                                    من كافة جمموعة أعضاء هيئة التدريس الشاباب. فهاتاان      ٪    38.6             ( مشكلني بذلك   77 5 . 1 )

                                                           األوساط األكادميية يف جنوب أفريقيا. وقد يرجع تركياز التوظياف                 ّ           الرتبتان تعّدان املدخل إىل
                                                                             عليهما إىل مستويات مؤهالت أعضاء هيئة التدريس الشباب على النحو املوضاح يف جادول   

                                                                        (، إذ تشري هذه اإلحصاءات إىل أنه كلما تد  مستوى املؤهالت زاد تركياز أعاداد       12.1 )
ّ                 احملاضرين املبتدئني، مّمن يتم توظيفهم عا                                                   دة  ألغراض التدريس. بينما ال يزال الكثري منهم حباجاة                   

                                                                              للحصول على مؤهالت الدراسات العليا اليت تؤدي إىل حصوهلم على شهادة الدكتوراه يف هناية 
                                                                               املطاف، فتعرض عليهم رواتب من أد  الرواتب املتوافرة، بسبب عدم وجود أي خربة تذكر هلم 

                                                    . وتعد هذه مشكلة  للمهنة األكادميية يف جنوب أفريقياا،                                  يف جمال األحباث أو النشر عند تعيينهم
                                                                              فمن املهم حدوث التدخالت لزيادة نسبة محلة الدكتوراه، واستقطاب خرجيي الادكتوراه إىل  
                                                                                    األوساط األكادميية، اليت سيتم مناقشتها الحقا ، ملعاجلة هذه املشكلة. فاآلثار املترتبة على وجود 

                                                       يف هذه املستويات املتدنية من الوظائف واملؤهالت ممن ينشاغلون                             هذا العدد الكبري من املوظفني
         من أهام     1                                                                         يف الوقت نفسه بالقيام بالدراسات العليا هي عدم قدرهتم على املشاركة الفعالة يف 

                                                                                     نشاطات املهنة األكادميية؛ أال ومها اإلنتاجية البحثية، واإلشراف على الدراسات العلياا. كماا   
                                                       ك إىل مدى اعتماد اجلامعات يف جنوب أفريقيا على األكادمييني من                     تشري هذه اإلحصاءات كذل

                                                                               ذوي املؤهالت اليت تقل عن درجة الدكتوراه، مما يؤثر على قدرة هذه املؤسسات على إنتااج  
                                                                            خمرج ذي تنثري قوي من الدراسات العليا واألحباث، نتيجة حلاجتهم إىل وجود ماوظفني ذوي  

   ًّ      حدًّا أد .                                مؤهالت ال تقل عن مستوى الدكتوراه
                           ( إىل أن القدرات اإلشارافية  ASSAf, 2009                                       يشري تقرير أكادميية العلوم جلنوب أفريقيا )

                                                                                املوضحة من حيث نسبة أعضاء هيئة التدريس الدائمني من محلة الدكتوراه أوال ، ونسبة طلبة 
          ثانيا  قد                                                                        الدكتوراه املسجلني ألعضاء هيئة التدريس الدائمني من محلة الدكتوراه يف اجلامعات 

                                              من األكادمييني الدائمني يف اجلامعات التقليدية حاصلني    ٪  11                . فحسب الدراسة،    ال           ازدادت قلي
                                            من األكادمييني الدائمني يف اجلامعات التقنية كانوا    ٪  11          م، كما أن     1227                  على الدكتوراه عام 

    يف                        مان املاوظفني الادائمني      ٪  17   ً                                             أيًضا من احلائزين على درجة الدكتوراه، إضافة إىل أن 
                                                                                   اجلامعات الشاملة كانوا من محلة هذه الدرجة العلمية النهائية. مما يعين أنه باجململ مل يكان  

                                                       من األكادمييني حائزين على درجة الدكتوراه يف القطاعات كافة.   ٪  33         هناك سوى 
  ( 1-  12     شكل  :     انظر )
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      مارهم                                                                  إن املستوى املتدين للمؤهالت لدى العديد من األكادمييني عموما ، ومن تقل أع
   ً                  ً                                              عاًما خصوصا ، يؤثر كثرًيا على مستويات األجور، فال ميكن جتاهل أمهية األجاور      35   عن 

  «                مستقبل األستاذية »                 يف دراسة سابقة عن   « Sehoole   ( »    1211                           التنافسية. فقد أشار سيهول )
                                    ً                                        إىل أن احلد األد  من التنهيل للعمل حماضًرا يف جامعة األحباث املكثفة هو احلصاول علاى   

                                                                                ري أو الدكتوراه، بينما الشرط الرئيس للعمل أستاذ ا مشارك ا وأستاذ ا هو حيازة درجة       املاجست
                                                                                    الدكتوراه، إضافة إىل وجود اخلربة التعليمية والبحثية. فهناك العديد مان املؤشارات الايت    
                                                                         تستخدم يف تعيني وتوظيف األكادمييني مثل مستوى املؤهالت، واخلربة، واملهارة، ومتطلبات 

            ً                                                         اإلنصاف داخلًيا، واألولويات االستراتيجية، ومالمح السوق لكل موظف، وعدالاة           العدالة و
                                                                                   التوظيف، واملعايري القياسية. فيؤخذ مزيج من هذه العوامل احلامسة باحلسبان عند حتديد الراتب 
                                                                                االبتدائي لألكادمييني. وبالنظر إىل أن العديد ال ميلكون مؤهالت الدكتوراه أو منشورات حبثية 

                                                                      ات حبثية ذات وزن عند التفاوض على تقاضي رواتب تنافسية؛ فال يكاون موقاف         أو شبك
                     ًّ                                                          العديد من املتقدمني قويًّا للتفاوض بشنن الرواتب، وبذلك يبدؤون العمل بتقاضي رواتاب  

                                      م عرب املؤسسات أن متوسط رواتب احملاضارين      1212                                 ضعيفة. فتظهر بيانات الرواتب لعام 
                                                        تبتان اللتان يعمل حتتهما أغلب األكادمييني الذين تقل أعمارهم        ومها الر-                 واحملاضرين املبتدئني 

          ً  منخفضة جًدا.  -   ً عاًما    35   عن 
                                                                           إن عدم وجود درجة الدكتوراه مع احلاجة إىل امتالك مهارات أخرى ذات صلة، مثل اخلربة 

    على -                                                   ً      ً                            البحثية وسجل لإلشراف على الدراسات العليا يؤثران تنثرًيا بالًغا على فرص الترقية. فالترقية 
                     من رتبة حماضر إىل رتبة   -                                                          ّ   سبيل املثال يف العديد من املؤسسات وخصوصا  اجلامعات البحثية املكّثفة

                                                                   ( تتطلب حيازة درجة الدكتوراه، ووجود دليال للمخرجاات التعليمياة،    senior          حماضر أول )
        ذ مشارك                                                                               واإلشراف على طلبة الدراسات العليا. بينما تتطلب الترقية من رتبة حماضر كبري إىل أستا

                                                                               وجود دليل لإلشراف على طلبة املاجستري والدكتوراه حىت حيازهتم الدرجاة، ووجاود كتاب    
                                                                                     منشورة، ومنشورات يف اجملالت املعتمدة. وت لزم الترقية من أستاذ مساعد إىل أستاذ أن يكون هناك 
   تري                                                                              دليل ملخرجات متواصلة يف التعليم واألحباث على شكل اإلشراف الناجح على طلباة املاجسا  

                                                                                والدكتوراه حىت حصوهلم على الدرجة، وسجل نشر مستمر يتم إثباته عن طريق الكتب واملقاالت 
                      ّ                                                              العلمية، واعتراف بالتّميز البحثي كما هو موضح من قبل تصنيف املؤسساة الوطنياة لألحبااث    

( NRF) ويشري اجلمع بني هذه العوامل إىل الظروف املعاكسة اليت يواجهها أعضاء هيئة التدريس .                                                                             
                                                                      الشباب من حيث فرص الترقية والتقدم املهين يف املراحل األوىل من حياهتم املهنية.

 مبادرات لمعالجة انخفاض مؤهالت أعضاء هيئة التدريس
                                                                وضعت اجلامعات والوكاالت احلكومية حتسني جمموعة مرشحي وخرجيي الادكتوراه  

                         األكادمييني يف جمال التعلايم                                                     على رأس أولوياهتا؛ هبدف معاجلة هذا املستوى املتدين ملؤهالت 
                                                                             العايل. فنطلقت احلكومة يف السنوات األخرية مبادرتني لتحسني نسبة خرجيي الدكتوراه، فعام 
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                                                   من خالل وكالتها لدعم ومتويل األحباث وهي املؤسسة الوطنية -                م، أطلقت احلكومة     1225
                ا لادعم طلباة                                                  ً مشروع الدكتوراه يف جنوب أفريقيا، والذي كان برناجًم  - (NRF       لألحباث )

                                                                              الدراسات العليا. ويهدف إىل جذب املزيد من الطلبة إىل األوسااط األكادميياة، وتشامل    
                                                                          األنشطة األخرى للمشروع التوظيف السنوي حلملة الدكتوراه، وإنشاء جمموعاات دعام   
                                                                               األقران من محلة الدكتوراه، وختصيص املنح الدراسية احمللياة واخلارجياة لفارص دراساة     

            م ازداد عدد     1225        ُ                ، عندما ُأطلق املشروع عام  "Moodie "  (     1212          ق ا ملودي )              الدكتوراه. فوف
   من    ٪  62                               ً                                          طلبة الدكتوراه الذين يتلقون دعًما من املؤسسة الوطنية لألحباث، بنسبة تزيد على 

                          م. وقد وضع املشروع هادف ا      1225         طالب عام     86 1 . 1     م إىل       1221         طالب عام     62 3 . 1
             طالب يف ختصصات     22 2 . 3    م، و    1215         حبلول عام                  ً  طالب دكتوراه سنوًيا      222 . 6       لتخريج 

                                          م والذي يبدو أنه إجناز يستحيل حتقيقه بالنظر     1218                                    العلوم، واهلندسة، والتقنية، حبلول عام 
         م، عندما     1227         خريج عام     71 1 . 1                                                  إىل األرقام احلالية. فقد ارتفع عدد خرجيي الدكتوراه إىل 

  م     1211                     من محلة الدكتوراه عام     76 5 . 1                                         خترجت هذه الدفعة األوىل، وبلغت ذروهتا بتخريج 
( DHET 2012.)   

                    ً                                                     كما تطلق اجلامعات أيًضا مبادراهتا اخلاصة لزيادة عدد خرجيي الدكتوراه مان باني   
                                                                           موظفيها، فتشمل هذه الفرص تقدم املوظفني من محلة املاجستري بطلب ألخذ إجازة دراسية، 

ّ                                            أو فترة تفّر  من مسؤولياهتم التدريسية، لتمكينهم من الترك                               يز على دراسااهتم للادكتوراه،             
                                                                        ُ    وذلك هبدف تسريع مدة حصوهلم على الشهادة. فمن بني االستراتيجيات املقترحة، اللجاوُء  

     مان  -  (     1212                                                                إىل فرص الدراسة خارج البالد، لتكملة القدرات احمللية. وقد أشار مودي )
       احليوان               (، أستاذ علمMicheal Cherry                                          خالل عرضه ملقتطفات من مقابلة مع مايكل تشريي )

               إىل رأي السايد    - (SAJS                                                         يف جامعة ستيلينبوش، ورئيس حترير جملة جنوب أفريقيا يف العلوم )
                                                                               تشريي بنن مقترح ابتعاث العديد من الطلبة خارج البالد للحصول على درجة الدكتوراه هو 

                                                ( أن القيود املفروضة على التمويل جتعل الدراساة يف   1              لثالثة أسباب: )  «        غري عملي »      مقترح 
                                     ي عرض حتليل التكاليف لتطبيق هذا املخطط      ( مل 1        ً                        ارج خياًرا غري مرجح ملعظم املرشحني، )  اخل

ّ                                                 ( من الصعب تصّور كيفية إمكان أن يكون هذا املقترح أكثر فعالية من  3                على نطاق واسع، )              
               (. كماا وجاد   Moodie 2010                                                 ً   حيث التكلفة للحكومة، يف مقابل متويل هؤالء الطلبة حملًيا )

                              من جمموعة الادكتوراه يف جناوب      ٪  18     ( أن     1223                       ة العلوم جلنوب أفريقيا )            تقرير أكادميي
           ّ                                                    ً                    أفريقيا مكّونة من طلبة من الدول األفريقية األخرى، وهو ما يعود غالًبا إىل أن الدراساة يف  

                               ويرى السيد تشريي أن من غري احملتمل                                            جنوب أفريقيا أرخص منها يف املؤسسات يف اخلارج.
                                                               نبية تدريب طلبة الدكتوراه القادمني من جنوب أفريقيا إذا ما درسوا      ِّ             أن متوِّل احلكومات األج

ّ                                                                 يف اخلارج، ومن مّث يبقى احلصول على الدكتوراه احمللية اخليار األكثر منطقية ألعضاء هيئاة                
                التدريس الشباب.

                                                                        ونتيجة لوجود قلة من األكادمييني من محلة الدكتوراه يف اجلامعات يف جنوب أفريقيا؛ 
                                                    ً                  لى القدرة اإلشرافية، مما أدى إىل استغراق بعض الطلبة وقًتا أطول من الاالزم             فهناك ضغط ع
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  (     1223                                                                             إلمتام دراساهتم العليا. كما تظهر الدراسة اليت أجرهتا أكادميية العلوم جلنوب أفريقيا )
           ً        سنوات تقريًبا عاام       1.8                                                      حول تعليم الدكتوراه أن متوسط مدة احلصول على الدرجة كان 

                                           ً                      تقرير فإن الطلبة يف جنوب أفريقيا يستغرقون وقًتاا أطاول الساتكمال                م، ووفق ا لل    1227
       سنوات،      1.5                                                سنوات، مقارنة بالطلبة الدوليني الذين تستغرق منهم      1.3               الدرجة، أي خالل 

                                                                             وهو احلد املتوسط الستكمال دراستهم. وتلحظ الدراسة أن الطلبة يقضاون )يف املتوساط(   
                                        سنة )يف جمال العلوم الطبيعية والزراعياة(      33  ر                           سنوات على شهاداهتم وهم يف عم   5     حوايل 

                                                                           سنة )يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية( عند بداية تسجيلهم للحصول على درجاة      11 و
                 ِّ                    ً                                       الدكتوراه. مما يفسِّر نضج معظم اخلرجيني نوًعا ما يف جنوب أفريقيا عند حصوهلم على درجة 

          م، وهو ما     1227   ً      عاًما عام     12       التخرج                                              الدكتوراه. وكان متوسط عمر طلبة الدكتوراه عند 
               سنة يف العلاوم        35.3                                                      خيتلف بني التخصصات واحلقول، فعلى سبيل املثال: يصل السن إىل 

                                سنة يف جمال العلوم االجتماعية بصفة       11.5                                                اهلندسية، وعلوم املواد والتقنيات، بينما يبلغ السن 
     ّ      ً            رة جلّية أيًضا حسب تصنيف                                                     عامة. ويظهر هذا التمايز يف سن احلصول على الدكتوراه بصو

   ً  عاًما     15   ً                                         عاًما يف اجلامعات التقليدية واجلامعات الشاملة، و      33.5                       اجلامعات؛ فيصل العمر إىل 
        ( إىل أن UOTs                                                                  يف اجلامعات التقنية. وقد يشري هذا التقدم يف عمر خرجيي اجلامعات التقنية )

                              عاهد التقنية السابقة، الايت مل                                                       أغلب هؤالء األفراد هم من املوظفني الذين كانوا يعملون يف امل
                                                                              يسبق أن اشترطت وجود مؤهل الدكتوراه، فزاد الضغط على األكادمييني يف اجلامعات التقنية 
                                                                           للحصول على درجة الدكتوراه كشرط أساسي للعمل يف إحدى جامعات جنوب أفريقيا، بعد 

                  اليت أجرهتا أكادميية                                                                     عمليات الدمج للمعاهد التقنية وإنشاء اجلامعات التقنية. وتظهر الدراسة
                                                     ( أن نسبة أعضاء هيئة التدريس الدائمني احلاصلني على مؤهل     1223                     العلوم جلنوب أفريقيا )

         م، إماا      1212    عام    ٪  11     م إىل       1225    عام    ٪ 5                                      الدكتوراه يف اجلامعات التقنية ارتفعت من 
   أو                                                                         بسبب تسجيل املوظفني يف هذه اجلامعات يف برامج الدكتوراه، وحصوهلم على املؤهال، 

                                                          بسبب تعيني هذه اجلامعات ملوظفني حائزين على الدرجة قبل التعيني.

 سوق العمل األكاديمي في جنوب أفريقيا
                                                                         يصف هذا القسم اخلصائص العامة لنظام التعليم العايل يف جنوب أفريقيا، هبدف توفري 
                                                                           إطار ألمهية أعضاء هيئة التدريس الشباب. فال ميكن فصل طبيعة سوق العمل األكادميي عن 
                                                                              اخلصائص الكربى لسوق العمل يف جنوب أفريقيا، الذي يرتبط باالقتصاد السياسي للتميياز  

                                  مثل أي قطاع آخر يف ظل نظام التمييز -                             قد كان التعليم العايل ي ستخدم                  العنصري السابق. ف
                                                                           لتعزيز أيديولوجية التمييز العنصري، وسياسة الفصل العرقي املبنية علاى أسااس     -       العنصري

                                                                               سيادة العرق األبيض، فنصبح العرق هو املعيار الذي ت بىن عليه فرص احلصول علاى حيااة   
                                                يف جنوب أفريقيا على أسس عنصرية، وكانات هنااك                                 أفضل. فتطور قطاع التعليم العايل

   م،     1332                 ً                                                مؤسسات ال تزال حكًرا على البيض، ومؤسسات خاصة بالسود حىت أواخر عاام  
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                                                                               حيث اجته أغلب أصحاب البشرة الداكنة يف ظل هذا النظام للوظائف غري املااهرة، الايت ال   
                  وى قلة من احملظوظني.           ً     ً                                   تتطلب تدريًبا رمسًيا، ومل حيصل على تدريب التعليم العايل س

          االقتصااد   »                                                       كانت نتيجة هذه املمارسات أن سوق العمل األكادميي عكس خصائص 
                                           م، من حيث التقسيم العنصري للعمالة اليت تنتج     1331                           مع بزو  فجر الدميقراطية عام   «     األول

   فني                                                                               اجلزء األكرب من ثروة البالد، وفق ا للرئيس السابق مبيكي. فكان كبار األكادمييني واملاوظ 
                                                                              اإلداريني يف الغالب هم من الرجال أصحاب البشرة البيضاء، حىت يف مؤسسات التعليم العايل 

( HEIs اليت كانت خمصصة ألصحاب البشرة السوداء، بينما ش غلت مستويات اخلدمة األقل )                                                                     
  م     1221                  ( الذي أجري عاام  CHE                                                       مكانة بالسود والنساء. ووفق ا لتقرير جملس التعليم العايل )

   م،    1331                                           القوى العاملة للتعليم العايل اعتبارا من عام          حول وضع
ّ   ّ           فإّن مّما جمموعه حنو                                            موظف يف قطاع التعليم العايل العام، وجاد أن      22 2 .  15  

   من    ٪ 1            من امللونني، و   ٪ 1             من األفارقة، و   ٪  11                     من املوظفني من البيض، و   ٪  82
                                  ، وكان وضعهن أقل من وضع املاوظفني  ٪  31                             اهلنود، بينما كانت نسبة اإلناث 

                 الذكور بوجه عام.
  م     1331                                                                       ويف هذا السياق، مت تطوير سياسات التعليم العايل ولوائح تنظيم العمل منذ عام 

                                                                            ملعاجلة هذا الظلم. فنصبحت العدالة بني املوظفني هي حمور التخطيط املؤسسي، ليس فيماا  
                                                                      ً  يتعلق مبتطلبات سياسة التعليم العايل وحسب، بل لقوانني العمل وتشريعاته أيًضا.

                                       واليت تشري إىل انتشار املؤهالت املتدنية باني    -                               لطت اإلحصاءات املشار إليها سابق ا س
                          الضوء على خصائص سوق العمل   -                                                 أعضاء هيئة التدريس يف التعليم العايل يف جنوب أفريقيا

                                                                               األكادميي يف جنوب أفريقيا. ويشمل ذلك حقيقة أن أكادمييي املستقبل يعملاون مسابق ا يف   
                                                             ية مرشحي املاجستري والدكتوراه يعملون لصاحل هذه املؤسسات، إما ألهنم                 سوق العمل، فغالب

                                                                             أعضاء هيئة تدريس وهلم دوام جزئي، أو أعضاء هيئة تدريس مؤقتون خالل فترة عملاهم،  
                                                                                 للوصول إىل مؤهل الدراسات العليا، فتكون لديهم بذلك فرصة لت عرض عليهم وظيفة دائماة  

                      ( وكما هو مشار إليه يف     1211                       اسة جملس التعليم العايل )                                عند انتهائهم من دراستهم. ولكن در
ّ                                                 ً          وقت سابق ت ظهر أّن الوظائف الدائمة يف جمال التعليم العايل يف اخنفاض يوًما بعد يوم.                  

         ّ                                        ً                    عوامل يتمّيز هبا سوق العمل يف جنوب أفريقيا وتؤثر سلًبا عليه، العامل األول    5     هناك 
                  خالل الفترة من عام    ٪    13.7                     صاد، اليت بلغ متوسطها                                      هو املستويات العالية من البطالة يف االقت

                            م، وفق ا لصندوق النقد الدويل     1211    عام    ٪    11.5            م، ووصلت إىل     1211         م إىل عام     1228
( IMF( وهو ما يعد أعلى معدل للبطالة بني االقتصادات الناشئة ،)                                                      Patel 2011  والعامال .)             

                           أما العامل الثالث فهو فريوس    (. NPC 2011   « )          عدو الدولة »                           الثاين هو نقص املهارات، ويعد 
                    ، كما ارتفع العادد   ٪    12.6                                                        نقص املناعة املكتسبة )اإليدز(، الذي يقدر معدل انتشاره بنحو 

  م       1221           مصاب عاام      22 2 .  12 1 . 1                                         اإلمجايل لألشخاص الذين يعيشون مع هذا املرض من 
   ب،                                  م. وتظهر أعلى مستوياته بني الشابا     1211               مليون مصاب عام      5.1                إىل ما يقدر حبوايل 

ّ                                             فيقّدر عدد املصابني بفريوس نقص املناعة املكتسبة بنسبة                         ممن تتراوح أعمارهم باني     ٪    16.6   
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   ً                                                                  عاًما. وعلى سبيل املقارنة، أظهرت دراسة االنتشار املصلي لفاريوس اإليادز يف       13 و    16
                      مؤسسة للتعليم العايل يف     11            مؤسسة من بني     11              ( اليت أجريت يف HEAIDS               التعليم العايل )
   بني    ٪   1.1    (، و ٪   3.3                بني موظفي اخلدمة )   ٪  12                            يا انتشار الفريوس مبا يقرب من           جنوب أفريق

                           بني الطلبة يف قطاع التعلايم     ٪   3.1                        بني أعضاء هيئة التدريس، و   ٪   1.5                 املوظفني اإلداريني، و
                                                        (. مما يدل بوضوح على أن أعضاء هيئة التدريس ليسوا مبننى عن Colvin et al. 2010       العايل )

                                                               يسلط الضوء على املخاطر والتحديات لبناء جمموعة من املتعلمني الشباب،                     هذا الوباء. كما أنه 
                                              يتم توظيف أعضاء هيئة التدريس الشباب من بينهم.

                                                                        ويكمن العامل الرئيس الرابع يف هجرة العقول، وهي ظاهرة سابقت بازو  فجار    
        فقادان          ( فاإن      1221                                                            الدميوقراطية يف جنوب أفريقيا. فوفق ا جمللس حبوث العلوم اإلنسانية )

                                                                   ً          املواطنني من ذوي املهارات العالية من خالل هجرهتم إىل الدول األخرى يعد داعًيا للقلق يف 
ّ                                     جنوب أفريقيا منذ سنوات عديدة. وخالف ا للتصّور الشائع، تعود هجرة العقول يف جناوب                                            

  ني                                م. وتشري األرقام إىل أن تدفق املهني    1331                                            أفريقيا لزمن طويل قبل بدء احلكومة اجلديدة عام 
   "      فاوري  "                       ً                                                 من هذه الدولة يزداد يوًما بعد يوم بصورة سريعة، حيث تظهر دراساة أجراهاا   

( 1226     )  " Fourie"      أن معظم املهنيني يفضلون اهلجرة إىل البلدان املتقدمة، وأوروباا هاي                                                               
    88 3 .   588                                                                 الوجهة األكثر شعبية. كما أوضحت دراسة أخرى أنه مت تسجيل ما ال يقل عن 

                              ( كمواليد جنوب أفريقياا. وإن  OECD                           التعاون االقتصادي والتنمية )                شخص يف دول منظمة 
                                                                              أكرب الدول يف عدد األشخاص الذين هم من مواليد جنوب أفريقيا هاي اململكاة املتحادة    

   (،   16 6 .  78                                   (، والوالياات املتحادة األمريكياة )     32 6 .   155              (، وأستراليا )  22 2 .   117 )
                                طت العوامل الرئيسة الايت تادفع                 (. ولطاملا ارتب  12 3 .  38          (، وكندا )   676 .  11            ونيوزيلندا )

                                                                              حلدوث ذلك خاصة للمهاجرين البيض من جنوب أفريقيا باملستويات املرتفعة جلرائم العناف  
                 للحكومة. وتوضاح      باي                ً                                      )اليت تواجه شخصًيا يف الغالب( وسياسات توظيف التمييز اإلجيا

          ا يهاجرون                        من املهنيني يف جنوب أفريقي   ٪  12     ً                ( أيًضا أن ما يقرب من     1226   « )    فوري »      دراسة 
     مان     ٪   1.6                                                               إىل دول أفريقية أخرى، فينيت الشرق األوسط خامس أكثر وجهة شعبية جتذب 

                                     مجيع املهنيني املهاجرين من جنوب أفريقيا.
                                                                          والعامل اخلامس اجلدير بالذكر هو اخنفاض التمويل احلكومي للتعليم العايل، والاذي  

                            جلامعات لصااحل الوظاائف ذات                                                    أشرنا إىل أنه أسهم يف اخنفاض عدد الوظائف الدائمة يف ا
                                                                                        الدوام اجلزئي والتعيينات املؤقتة. وي لقي تقرير اللجنة الوزارية حول استعراض اخلطة الوطنياة  

                                       م الضوء على حقيقة اخنفاض متويل التعلايم      1212                                     للمساعدات املالية للطلبة الذي صدر عام 
                       . حيث يظهر حتليل اإلنفاق                                                           العايل بالقيمة احلقيقية والقيمة الفردية لكل طالب على حد سواء

   ٪   3.1                                                      م أن التمويل احلكومي لنظام التعليم العايل تراجع بنسابة      1221   م و    1222        بني عامي 
                                                                                    من حيث القيمة احلقيقية. واستمر التمويل احلكومي للتعليم العايل بالتراجع بعدما بلغ ذروته 

   (. DHET 2010   م )    1228    عام    ٪   1.1           م، حيث بلغ     1222                      من ميزانية احلكومة عام    ٪ 3      بنسبة 
                        ً                                                         بيد أن اجلامعات تقوم حالًيا بشغل الوظائف الدائمة بتعيينات ذات دوام جزئي أو وظاائف  
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                                                                               مؤقتة، وهي طريقة للتعامل مع اخنفاض متويل التعليم العايل، حيث ميكن أن يكون متويل هذه 
                                  األشكال من التعيينات أقل تكلفة هلم.

                                 م الذايت أولوية يف ساعيها لتصابح                                               أولت جامعات جنوب أفريقيا إنتاج املعرفة والتقد
    ً                واعًدا من أعضاء هيئة      ال                                                            جامعات تنافسية يف املشهد العاملي للتعليم العايل فقامت بتوظيف جي

                                            الذين أبرزوا أنفسهم من خالل املنشورات العلمية -                                  التدريس من الشباب احملليني والدوليني، 
   /                               ما بعد الدكتوراه ومنح الدكتوراه            يف وظائف ملنح   -                                  املستمرة، والتدريس، والسجالت البحثية

                                                                                املنح البحثية. وأعضاء هيئة تدريس مرتبطني مبشاريع حبثية أو مبراكز األحباث، لتسهيل هاذه  
                                                                                       امليزة التنافسية والنسبية للجامعات يف جنوب أفريقيا، لذا وبالطريقة نفسها اليت ازداد هبا عدد 

 Altbach   م )    1363         ً          أكثر تنوًعا منذ عام                                             أعضاء هيئة التدريس يف الواليات املتحدة وأصبحوا 

                                                                              ( أصبح نظام التعليم العايل يف جنوب أفريقيا يف احلقبة اليت تلت نظام التمييز العنصري 1996
          ً                                                                     أكثر تنوًعا بتعيني أعضاء هيئة تدريس )مبا فيهم العلماء الشباب( من مجيع مناطق العامل.

                           أحناء العاامل هباذا احلاافز                                                   ارتبطت رغبة اجلامعات يف جذب كبار العلماء من خمتلف 
                                                                                  للتوظيف. فهناك استراتيجيات وطنية ومؤسسية لتمكني وتعزيز هذه العملية لتوظيف وإبقااء  
                                                                                املهارات األجنبية يف جنوب أفريقيا، من خالل إجياد بيئة سياسية مساعدة ومتكينية. وتقادم  

                 ارات جلذب املهارات                           ً                 ً                   وزارة الشؤون الداخلية حالًيا يف هذا الصدد حصًصا لتصريح العمل وامله
ّ                                                          النادرة، اليت هم يف أمّس احلاجة إليها. كما هتدف الوزارة إىل تسهيل عملية احلصول علاى                       
                                                                                   إقامة دائمة، واليت تعد مفيدة يف استقرار أعضاء هيئة التدريس من الشباب الدوليني. وتقار  

                ة قلة املهارات يف                                           ( بدور العمالة املاهرة األجنبية يف مواجهة فجو    1211                     خطة التنمية الوطنية )
                                                                               جنوب أفريقيا، وترى أن اهلجرة ستكون مبثابة أداة مهمة لسد الفجوات يف ساوق العمال،   

                                                        يف تطوير جنوب أفريقيا، إذا ما متت إدارهتا بشكل صحيح. فقاد      باي                 واإلسهام بشكل إجيا
                                                                             سعت سياسة اهلجرة يف جنوب أفريقيا لالستجابة للحاجة إىل وجود املهاجرين املهرة )علاى  

                                        م لقانون اهلجرة(، مما يسهل يف وصول العمالة     1221                                 سبيل املثال التعديالت اليت حدثت عام 
                       اجلاليات املهاجرة املاهرة  »                                                          املاهرة من اخلارج إىل داخل البالد، وذلك تقديرا  من احلكومة بنن 

 ً     ًبا ما                                                                              ميكن أن تسهم يف التنمية الوطنية والعاملية، وأن األشخاص من جمموعات عاملية متنوعة غال
                   ً           كما حتاول احلكومة أيًضا إضافة إىل    «.                                            يكونون حمور االبتكار الثقايف واالقتصادي والفكري

                                                                             هذه التدخالت السياسية التصدي آلفة كراهية األجانب، واليت ميكن أن تكون مبثاباة رادع  
                               لتوظيف العمالة املاهرة األجنبية.

                           ، وخصوصاا  فيماا يتعلاق                                                       وخالف ا للغرب، لدى جنوب أفريقيا إمكانات كبرية للنماو 
                                                                                     باستقطاب أعضاء هيئة التدريس الشباب، لتربية جيل جديد من القيادات األكادميية، رغم وجاود  
                                      ّ       ً               ًّ     ً                        القيود املالية نتيجة للوضع االقتصادي املغّيم حالًيا. مما يعد ضروريًّا أيًضا بسبب تقدم عمر القاوى  

                                أزمة تلوح يف األفق بتقاعد ما يقرب  »     ي عد                                                  العاملة األكادميية يف اجلامعات يف جنوب أفريقيا، والذي 
                     (. وقد حاذر باادات   MacGregor 2008, 1 )   «                                     من نصف كبار األكادمييني خالل العقد القادم

( 1228    « )   Badat »   الفشل يف استثمار وصقل جيل جديد من األكادمييني ذوي اجلاودة   »      من أن                                                      
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                      على األكادمييني الشاباب               (. وعليه جيب  18    )ص.    «                                      العالية سيكون له عواقب على املدى البعيد
                                                                                   احملتملني )احملليني والدوليني( يف ضوء هذا الوضع أن يقرروا بعناية اجلامعات اليت سيتقدمون بطلب 

                                                                       ينخذوا االمتيازات املالية فقط باحلسبان يف اختاذ مثل هذه القرارات. كما جيب أن    ّ اّل            للعمل هبا، وأ
                                          ل االنتماء إىل جامعات ذات ثقافة مثبتة يف جمايل                                          ينظروا يف إمكان التطور الوظيفي واملهين من خال

                                                         التدريس واألحباث، لزيادة تعزيز قدراهتم التنافسية يف املستقبل.
                                                                        وتقوم خمتلف اجلامعات بتعيني أعضاء هيئة التدريس الشباب بشكل استراتيجي، مان  

              للتعليم العايل                                                                     خالل توظيف طلبة الدكتوراه احملليني والدوليني، استجابة  لطلب اخلطة الوطنية 
                                                               ( وتوصيتها ملؤسسات التعليم العايل بتوظيف طلبة الدراسات العليا من NPHE   م )    1221     لعام 

                                                                                  بقية القارة األفريقية، من أجل حتقيق أهداف املساواة. وأشارت اخلطة إىل قلقها من أنه حبلول 
               نظام التعليم                                                    سنوات من اتباع السياسة الدميوقراطية مل يتغري املوظفون يف   7       م وبعد     1221    عام 

           ً                           العايل متاشًيا مع التغريات يف هيكل الطلبة.
                                                                      كما أن اخلطة حلظت ضعف متثيل أصحاب البشرة الداكناة يف الوظاائف املهنياة،    
                                                                              وخصوصا  يف املستويات العليا منها، واقترحت استراتيجيتني ملعاجلة هذه املشكلة، األوىل هي 

                                            لدراسات العليا، ألن هؤالء األفراد مان احملتمال                                           تعيني الطلبة من القارة األفريقية يف برامج ا
   م     1221                                                                           تعيينهم يف مناصب أعضاء هيئة التدريس، فترى اخلطة الوطنية للتعليم العايل لعاام  

    أن:
                ً                                                    ترغب الوزارة أيًضا يف تشجيع مؤسسات التعليم العايل لوضاع اساتراتيجيات   

               وجمموعة تنمياة                                                            لتوظيف طلبة الدراسات العليا من بقية أحناء أفريقيا خصوصا ،
                                   عن غريها من الدول النامية، مما سيسهم      ال      (، فضSADC                   دول اجلنوب األفريقي )

                           ً                                          يف بناء القدرات البحثية حملًيا، ويف بقية القارة على حد سواء، وخصوصاا  ب 
                        ً                                             وجود بنية حتتية أكثر تطوًرا يف جنوب أفريقيا من العديد من الدول األخارى.  

                                             شارة إىل أن طلبة الدراسات العلياا سايعاملون                              وتود الوزارة يف هذا الصدد اإل
                                                                    كطلبة يف جنوب أفريقيا ألغراض اإلعانات املالية، بغض النظار عان بلادهم    

  (  71          األصلي. )ص 
                                                                               أما االستراتيجية الثانية فهي تعيني موظفني مؤهلني من بقية قارة أفريقياا، اساتجابة   

                            موظفي مؤسسات التعليم العايل،                                                      للتمثيل الضعيف ألصحاب البشرة الداكنة والنساء يف تكوين
                 وأوصت اخلطة بننه:

           ً                                                   سيكون متوقًعا من املؤسسات وضع خطط للمساواة، ذات أهاداف واضاحة   
                                                                       لتصحيح عدم العدالة العرقية، وعدم املساواة بني اجلنسني، وتقر اخلطة الوطنياة  
                                                                 بوجود الصعوبات اليت ستواجه على املدى القصري واملدى املتوساط لتحقياق   

              ً                                                   يف التوظيف، نظًرا لندرة طلبة الدراسات العليا، الذي يترتب عليه وجود          املساواة
                                                            جمموعة صغرية من املوظفني احملتملني، ولذلك تشجع املؤسسات على توظياف  

  ( 6                                                        أصحاب البشرة الداكنة واإلناث من بقية القارة األفريقية. )ص 
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                  ماء جنوب أفريقيا،                                                          وإضافة إىل االستراتيجيات املذكورة أعاله است قط ب العديد من عل
                     ً                                                           ممن درسوا يف الغرب حالًيا للعودة إىل البالد بعروض أجور تنافسية وحوافز حبثياة، وبغاض   
                                                                                   النظر عن نوع العرض، فإن احتمالية النمو يف األوساط األكادميية تعتمد على أداء أعضاء هيئة 

          ، وخدماة                                                                   التدريس الشباب خالل الفترة التجريبية، من حيث خمرجات األحباث، والتدريس
        اجلامعة.

 طرق لدخول مجال العمل الجامعي في جنوب أفريقيا
                                                                             هناك استراتيجيتان يشيع استخدامهما لتعيني أعضاء هيئة التدريس يف جنوب أفريقياا:  

              ازرع بساتانك   »                                                           التوظيف الداخلي، والتوظيف اخلارجي. فبعض اجلامعات تستخدم هناج  
                                     ذة األساسيون طلبة الدراساات العلياا                                       للتوظيف الداخلي، الذي يشجع فيه األسات  «      بنفسك

    ّ                                                                         املتمّيزين، وخصوصا  من مستوى مرتبة الشرف )وهي مرحلة مشاهبة ملرحلة ما قبل املاجستري 
                             ً     ً                                             يف نظام أمريكا الشمالية( تشجيًعا قوًيا ملتابعة سلك املسار األكادميي، من خالل إشاراكهم  

     ال                        كم سجلهم األكادميي تانهي                                       تدريس. وي ؤه ل العديد من هؤالء الطلبة حب   /          كمساعدي حبث
      ً                                                                          تلقائًيا للحصول على مكافآت اجلدارة للدراسات العليا، وهي فرصة ممولة ملتابعة واستكمال 
                                                                               الدراسات العليا، كما يكون لديهم احتمال يف أن يتم توظيفهم حماضرين مبتدئني حتت وصاية 

                     زة. مما يؤدي إىل ظاهرة                                         ّ ، يف حال حفاظهم على السجالت األكادميية املتمّي «      الرعاة »        أساتذهتم 
                                                         االستيالد الداخلي املنتشرة يف العديد من جامعات جنوب أفريقيا.

                                                                             وهناك ميزة غريبة يف هذا النهج الداخلي، ترتبط حبالة جنوب إفريقيا، وهي أن العديد 
   1                                                                            من هؤالء الطلبة املتفوقني هم طلبة دوليون من منطقة جمموعة تنمية دول اجلنوب األفريقي

( SADC )    بسيادة زميبابوي( وبقية قارة أفريقيا، حيث خيتار بعض َمْن أصوهلم من جناوب(                  ْ  َ                                                  
                                                                                  أفريقيا للعودة إىل بالدهم لاللتحاق بربامج الدراسات العليا بعد نيلهم شهادهتم األوىل، بسبب 

             سنوات. وبذلك    3                                                               جاذبية العمل يف القطاع اخلاص بعد االنتهاء من الدراسات اجلامعية ملدة 
                                                  ً                  لفرصة املخصصة للطلبة احملليني إلكمال دراستهم العليا أيًضا من مسنلة مواصلة            ختفف تكلفة ا

                                                                           التعليم، بسبب حرص هؤالء األشخاص من محلة البكالوريوس على مساعدة أسرهم الذين من 
                                                              املمكن أن يكونوا قد ضحوا ألجلهم، إضافة إىل تسديد قروضهم الطالبية.

                  اإلعالنات الساتقطاب    «             وظيف اخلارجية              استراتيجية الت »                       ومن ناحية أخرى، تستخدم 
                                                                               األكادمييني الشباب من ذوي االستعداد والقدرة، الراغبني يف احلصول على جترباة أفريقياة،   
                                                                         وخصوصا  على مستوى الدكتوراه وما بعدها. وعرضت بعض جامعات جناوب أفريقياا   

            ويرغباون يف                                                                         وظائف أكادميية على طلبة الدراسات العليا الدوليني الذين أهناوا دراساتهم،   
ّ                                      احلصول على منحة ملا بعد الدكتوراه، وهم مّمن مييزون أنفسهم من خالل خمرجاهتم البحثية.                                       

                                                                  ويستلزم توظيف موظفني جدد على اإلعالن عن الوظائف يف وسائل اإلعالم )وعارب  
َ                                     اإلنترنت( ومن خالل مقابالت العمل، فقد ي دَعى املرشح لتقد  ندوة، كشرط للتوظياف،                                         
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                                                                    على مستوى الوظيفة. بينما تلجن بعض اجلامعات الستخدام جلان البحاث جلاذب         ً  اعتماًدا 
                                                                               املرشحني املناسبني للتعيينات ذات القيمة االستراتيجية لألوساط األكادميية. وتقدم اجلامعات 
    ً                                                                              عقوًدا خمتلفة دائمة )بدوام كامل وبدوام جزئي( أو مؤقتة )بدوام كامل وبدوام جزئي( ولكن 

                                                                ظفني الدائمني على كافة الفوائد املرتبطة بالتوظيف مثل التنمني الصحي،              ال حيصل سوى املو
                                                                                 واملعاشات التقاعدية أو صندوق االدخار، واإلجازات الدراسية والبحثية، إضافة إىل غريها من 

               الفوائد األخرى.
                                                          مثل آخر املؤهالت واخلربة التعليمية والبحثية، وندرة املهاارات،    -             وتؤخذ املؤشرات

                                                                       طلبات العدالة واإلنصاف الداخليني، واألولويات االستراتيجية، ومالمح السوق لكل          وتلبية مت
                                    باحلسبان بشكل واضح عند تعيني وتوظياف    -                                        مرشح، واملساواة يف العمل، واملعايري القياسية

                                                                                 األكادمييني. كما ي نظر مرة أخرى للمزيج من هذه العوامل عند حتديد الراتاب االبتادائي.   
                                     على أعضاء هيئة التدريس اجلدد، ملدة متتد     باي                          املتبعة هنا هي عرض عقد جتري                فالطريقة العامة 

                                                                                من سنتني إىل ثالث سنوات، مع إمكانية حتويله إىل وظيفة دائمة عند تلبية شروط العقد، اليت 
ّ                             تشمل وجود خمرجات األحباث املوضحة يف منشورات حمّكمة، واألداء املرضي مان حياث                                            

                                                    على من هم م ن محلة الدكتوراه. بينما يكون احلصول علاى                         خمرجات التدريس، واإلشراف 
    باي                                                                             درجة عليا مثل املاجستري أو الدكتوراه من املؤشرات اليت تسهم يف تلبية املتطلب التجري

                                                                                للموظفني الذين مل حيصلوا بعد على شهادة الدكتوراه. ولكن يبدو أن عدد الوظائف الدائمة 
                                          رقام يف وقت سابق، مع تفضايل العدياد مان                                  يف اجلامعات يف اخنفاض، كما وضحت األ

                                             اجلامعات طرح وظائف مؤقتة أو وظائف بدوام جزئي.

 عقود األكاديميين الشباب عند الدخول في جامعات جنوب أفريقيا
                                                                   ختتلف شروط توظيف األكادمييني على املستوى االبتدائي من مؤسسة ألخرى، رغم أن 

                  ت مثالن إىل حد ماا    -                       ريتوريا وجامعة كيب تاون       جلامعة ب-                            احلالتني الواردتني يف هذا الباب 
                                                                               أغلب اجلامعات يف جنوب أفريقيا. فيخضع التعيني على املستوى االبتدائي لوظيفة أكادميياة  
                                                                                      دائمة، على سبيل املثال، يف جامعة بريتوريا لفترة جتريبية ملدة سنتني، يقدم بعدها عميد الكلية 

                                                      ترشيح حول التعيني الدائم، فتقرر اللجنة إما متديد الفترة                    ً       ً          أو رئيس القسم تقريًرا حتفيزًيا للجنة ال
                                                                             التجريبية، أو االحتفاظ باملوظف، أو إخطاره بسحب التعيني قبل شهر من ذلك. ويتوجاب  
                                                                 ً      ً       على املوظف غري املواطن الذي يعمل بدوام كامل أن يتقدم بطلب ليصبح مقيًما دائًما مبجرد 

                                          ، ويشمل هذا تقد  دليل على أن مقدم الطلاب                                     مساح قانون اهلجرة يف جنوب أفريقيا بذلك
                                     (. كما ميلك األكادمييون حرية العمل خارج DHA 2011                              ميتلك مهارات ومؤهالت استثنائية )

                                           على أدائهم لعملهم داخل اجلامعة، بينما متتاد      باي                                     الدوام، طاملا ال يتسبب هذا بني تنثري سل
                                  ب تاون لثالث سنوات، على الرغم مان                                              الفترة التجريبية للموظفني األكادمييني يف جامعة كي
                                  أشهر من ذلك، وميكن متدياد الفتارة      6                                            إمكانية إهنائها من كال الطرفني بتقد  إشعار قبل 
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                                                                 ً                     التجريبية أو تنكيدها وفق ا لتقدير اجلامعة، كما ميكن إهناء التعيني أيًضا يف حال و جد أن أداء 
ٍ  املوظف غري م رٍض.              

                                                 بدوام كامل بامتيازات مثل اخلطط التقاعدية والطبية،                                حيظى املوظفون الدائمون العاملون
                                                                         فقد تكون هناك حاجة الستكمال أموال التقاعد، من خالل أخذ معاش تقاعادي خااص   
                                                                                 إضايف، للحفاظ على منط احلياة بعد التقاعد. وتؤثر عوامل مثل الراتب االبتادائي، وفارص   

                              خص، على مادى كفاياة املعااش                                                      الترقية أثناء املسار املهين، وآخر منصب يتقاعد منه الش
                                                                             التقاعدي للعيش بعد ذلك. فعلى سبيل املثال، سيحصل الشخص الذي يتقاعد وهو أساتاذ  
                                                                           على معاش تقاعدي أفضل من الشخص الذي يتقاعد وهو أستاذ مساعد أو حماضر أول، كما 

            ملاا تادير                                                              ً        ً    تكون العضوية يف جمموعة خطة التنمني على احلياة اخلاصة باجلامعة أمًرا إلزامًيا طا
                                                                             اجلامعة مثل هذه اخلطة. وحيق للموظفني احلصول على إجازة سنوية، وميكن أن ياتم إهنااء   
                                                                              اخلدمة عن طريق إعطاء إشعار قبل شهر واحد من القيام بذلك، من ق بل أي من األطاراف  
                                                                                      املعنية. ويوجد يف كل جامعة مبادئها التوجيهية املتعلقة بالراتب االبتدائي، ولكناها قابلاة   

        ً                                                                   فاوض بناًء على املؤهالت واخلربة املهنية والراتب املاضي الذي مت تقاضيه، يف حال عمال     للت
                                                                             املرشح يف وظيفة سابقة، وال يتم عادة  تقد  راتب للمرشحني يقل عن ذلك الذي تقاضاوه  

                               عند مباشرهتم يف وظيفتهم السابقة.
           ب بااختالف                                                               كما ختتلف األعباء التدريسية املوكلة ألعضاء هيئة التادريس الشابا  

                                                                                السياسات واملمارسات املؤسسية واإلدارية واملرتبطة برتبة عضو هيئة التدريس أو بااختالف  
                                                                           ً     ً  إحداها. فاملمارسة العامة املعتمدة هي إعطاء عضو هيئة التدريس الشاب عبئ ا تدريًسا خاًصا 
  س                                                                                باملرحلة اجلامعية بشكل أساسي، بينما توكل لكبار أعضاء هيئة التدريس مهاام التادري  

                                                                               واإلشراف على الدراسات العليا. كما تنطبق نفس شروط العمل واألعباء التدريسية حملاضار  
      أستاذ  »                                                                     حاصل على الدكتوراه على من ال ميلكون شهادات الدكتوراه، والذين حيملون اسم 

                                                         يف معظم اجلامعات )كما يف حالة جامعة ويتواترسراند(، ولكن يتم   «         معلم أول »   أو   «      مساعد
                                                               حتت عقود ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد، كموظفني بادوام جزئاي، أو                توظيف معظمهم 

                                         ً                                         بنظام األجر بالساعة، أو بدوام كامل، اعتماًدا على مهام ومسؤوليات التادريس. ويتمثال   
                                                  ً               عدم شعور هؤالء األكادمييني باألمان الوظيفي، وحتملهم أعبااًء تدريساية      يف            التحدي هنا 

               ً    ً                          رؤية واضحة وفهًما جلًياا للمهناة األكادميياة،                   حيث ميلك بعضهم و               ضخمة يف اجلامعة، 
            ً                                                                    فيلتحقون فوًرا يف أحد برامج الدكتوراه، اليت تتحمل اجلامعة رسومها كاملاة )للماوظفني   
                       ً                                                           الدائمني(، وحيصلون تلقائًيا على وظيفة حماضر بعد انتهائهم من الدراسة. وترى العديد مان  

                                     ات املوظفني، بسبب خربهتم اليت متتد ألربع أو                                             اجلامعات التقليدية أمهيتهم البالغة يف تنمية قدر
              ً                                                                 مخس سنوات تقريًبا يف العمل يف املؤسسة، مع فهمهم للثقافة املؤسسية، فتكاون احتمالياة   
                                                                               عرض وظيفة دائمة على هؤالء األفراد كبرية، وهذا ما يؤدي إىل بداية سلك املهنة األكادميية 

                                     دريس الشباب املشاركني يف تدريس املرحلاة               ً                            للكثريين. ونظًرا للعدد الكبري ألعضاء هيئة الت
                                                                                اجلامعية؛ فإن العديد من أعضاء هيئة التدريس جيدون صعوبة يف املوازناة باني تدريساهم    
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                                                       ً                           ومسؤولياهتم البحثية، وهي احلالة اليت يكون فيها املوظفون أيًضا مرتبطني بالدراسات العليا، 
                           بني املوظاف ورئايس القسام                                                       اليت تتطلب منهم تفرغ ا. فعادة ما تكون هناك مفاوضات

                                                                       لتخصيص وقت ألعضاء هيئة التدريس الشباب ملتابعة دراستهم وأولوياهتم البحثية.
                                                                            ويف جامعة بريتوريا، على سبيل املثال، ميكن للموظفني مبا فيهم أعضاء هيئة التادريس  

ّ                                                   الذين حصلوا للتّو على شهادة الدكتوراه واخلاضعني لفترة جتريبية أو املعين-       الشباب          ني علاى                 
ٍ                         التقدم بطلب للحصول على متويل برنامٍج للبحث والتطوير، يصل إىل   -         أساس دائم                                  52  . 2 22    

                  سنوات، للمساعدة يف    3                                    دوالر أمريكي( يف التمويل األويل على مدى     22 2 . 6           راند )حوايل 
                                              ً                             تنسيس امللف البحثي للمتقدم، كما حيصل املوظفون أيًضا على دورات قصارية، وبارامج   

ّ   تطويرية ت قّدم                 يف احلرم اجلامعي.           

                                                     استراتيجيات  للحفاظ على األكاديميين الشباب في جامعات 
 جنوب أفريقيا

   ً                                                                         نظًرا للتحدي الذي يكمن يف تقدم عمر القوى العاملة األكادميية، وقلة املوظفني الشباب 
                                                                             يف األوساط األكادميية؛ فقد مت وضع استراتيجيات وطنية ومؤسسية ملعاجلة هذا الوضع، واليت 

                                                                         ن تكميلية بصورة واضحة. فهناك أدلة على املستوى املؤسسي على وجاود مباادرات      تكو
                                                                               مؤسسية لدعم األكادمييني الشباب يف جامعات جنوب أفريقيا، فعلى سبيل املثال، تقدم جامعة 

 Carnegie                                                                        ويتواترسراند بالتعاون مع املنظمات الدولية مثل مؤسسة كارنيجي يف نيوياورك ) 

Corporation of New York    ( ومؤسساة أنادرو دبلياو ميلاون )                                    Andrew W. Mellon 

Foundationلتوظيف وإنشاء جيل جديد من األكادمييني الشباب. كما تقدم كل من      ال      ( متوي                                                          
   ً  ضخًما      ال       ً     ( حالًيا متويMRMP                                                         منح كارنيجي للدكتوراه وبرنامج ميلون التعليمي للمتقاعدين )

                                                                                لألحباث ولتعليم أعضاء هيئة التدريس الشباب على يد األكادمييني املتقاعدين، على مدى فترة 
  ( UNISA                                                      سنوات من الدكتوراه. ويوجد لدى جامعة جناوب أفريقياا )     1   إىل    3       متتد من 

                                    الذي يركز على عملية توظياف اخلارجيني     «                  ازرع بستانك بنفسك »                  برناجمها اخلاص باسم 
                                                                 مساعدين يف الدراسات العليا، وهتيئتهم ليصبحوا قادة، كل يف جماله، مان                   الشباب الواعدين

                             خالل ارتباطهم الكبري باحملاضرين.
                                                                          أما على املستوى الوطين؛ فهناك مبادرات استراتيجية متساوية هتدف إىل معاجلة األزمة 
                                                                            اليت تلوح يف األفق، واليت ال تتعلق بتوظيف هؤالء األكاادمييني الشاباب وحساب، بال    
               ً                                                                 واالحتفاظ هبم أيًضا. ومن األمثلة املهمة على ذلك أكادميية الشباب للعلوم يف جنوب أفريقيا 

( SAYAS     اليت افتتحتها وزارة العلوم والتقنيات، وأكادميياة العلاوم يف جناوب أفريقياا )                                                                              
( ASSAf عام )      مجع العلماء الشباب بعضهم مع بعاض حلال    »                  م وهتدف املبادرة إىل     1211                                      

                                                             ية، اليت تتطلب خربات متعددة التخصصات، وتشجيع الشباب للادخول يف              املشكالت العامل
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                                         ّ                                           املهن العلمية، وتعزيز ثقافة يكون فيها التمّيز البحثي حمل تقدير كابري، ودعام البااحثني    
   (.Makoni 2011, 1  »)                        وخصوصا  يف الدول النامية 

             ناء جيل جديد      ً      ً           ً     ( دوًرا وطنًيا استراتيجًيا يف بNRF                               كما ت ؤدي مؤسسة األحباث الوطنية )
                                                                                   من القيادات األكادميية لنظام التعليم العايل يف جنوب أفريقيا، وكان هدف املؤسساة وفق اا   

                                       دعم وتشجيع األحباث، من خالل متويل وتنمياة   »     م هو     1338     لعام     33                 للقانون ذي الرقم 
      طور يف                                                                              املوارد البشرية، وتوفري ما يلزم من مرافق األحباث، لتسهيل خلق املعرفة واالبتكار والت

                                                                            مجيع جماالت العلوم والتقنيات، مبا يف ذلك اإلدراك الفطري، ومن مث اإلسهام يف حتسني نوعية 
      ّ                                         وقد سّهلت مؤسسة األحباث الوطنية املشاروع الفكاري      «.                         احلياة جلميع سكان اجلمهورية

                                                                            جلامعات جنوب أفريقيا جلذب األكادمييني الشباب واحلفاظ عليهم، فهناك العديد من الفرص 
                                                                           توافرة يف الوقت الراهن جلذب األكادمييني يف جامعات جنوب أفريقيا وتدريبهم ومتكينهم،   امل

ّ                  للتنافس والتعاون داخل القارة األفريقية وعلى الصعيد العاملي. كما تتنّوع فرص أعضاء هيئة                                                                   
                                                                                 التدريس الشباب من فرص لتمويل دراسة الدكتوراه، إىل فرص للتمويل الكامل ملنح ما بعاد  

                                                                        اه، مع وجود نظام تصنيف لتشجيع ودعم أعضاء هيئة التدريس الذين تقل أعمارهم        الدكتور
    ً  عاًما.    12   عن 

                                                                             وتتضمن األمثلة على الفرص التمويلية الضخمة ملنح الدكتوراه وما بعاد الادكتوراه   
                                  (، ومنح رابطة الكومنولث للدكتوراه Thuthuka )  «       ذوذوكا »                           ملؤسسة األحباث الوطنية برنامج 

                 (، ومنح ما بعاد  Commonwealth Split-Site Doctoral Scholarships       تفرقة )             ذات املواقع امل
                    (، واساتخدام فئاة   SABI                                                         الدكتوراه ملبادرة جنوب أفريقيا يف جمال تصنيف الكائنات احلية )

                                                     ( لألكادمييني الشباب الذي تقل أعمارهم عن سن األربعني. وقد Y-rating   « )   واي »        التصنيف 
                                                       مسار عمل الدكتوراه، ومسار عمل ما بعد الدكتوراه، اللذان                           وضع برنامج ذوذوكا مسارين: 

                    عند التقد . ويهادف      15                                                        استهدفا األفراد من جنوب أفريقيا، الذين تقل أعمارهم عن سن 
                                                           تشجيع تطوير األحباث لألكادمييني الناشئني العاملني يف جامعات جناوب   »               هذا الربنامج إىل 

                                        ة األخرى، وحصول األكادمييني الناشائني علاى                                        أفريقيا، وجمالس العلوم واملؤسسات البحثي
                                                                            تصنيف ملؤسسة األحباث الوطنية، وخصوصا  الباحثني من أصحاب البشرة الداكنة، واإلناث، 

   (. NRF 2012 ،  7   « )                  واألشخاص ذوي اإلعاقة
ّ    يوجد يف جنوب أفريقيا نظام تصنيف حمّكم )                                 peer-reviewed   للباحثني، مابينٌّ علاى )         ٌّ              

ّ   ادمييني البحثية. ويقدم نظام تصنيف مؤسسة األحباث الوطنية املكّون                     تقييم جودة خمرجات األك                                                        
                                    ّ                                    فئات للباحثني الناشئني واألساسيني أداة قّيمة ال متكن الباحثني من النجاح يف رسام     5   من 

                                         ً                               مسار وظيفي ألنفسهم وحسب، بل تضمن حصوهلم أيًضا على التقدير الذي يستحقونه من 
                                               يشجع الباحثني احملليني على مواصلة عملاهم يف جناوب    »           ً                  أقراهنم، نظرًيا لعملهم. وهذا ما 

                                    عن تشجيعه الباحثني الشباب الناشائني،       ال                                        أفريقيا، واستقطاب باحثني من دول أخرى، فض
                          (. كما ي اؤدي البااحثون   NRF 2012, 7  »)                                       ومن تظهر عليهم القدرة على مواصلة عملهم 

                              قيا حنو اقتصاد املعرفة، وتساعى                        ً     ً     ً                احلاصلون على تصنيف  دوًرا مهًما أيًضا يف سري جنوب أفري
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                      ً                                                       اجلامعات ألن حتظى هبم؛ نظًرا لقياس جودة ومكانة اجلامعة بعدد الباحثني احلاصالني علاى   
                                                    تصنيف من الذين يتم توظيفهم هبا، إضافة إىل عوامل أخرى.

                                                                       توفر مؤسسة األحباث الوطنية حوافز للباحثني احلاصلني على تصنيف  على شكل جوائز 
ّ                        فق ا لتصنيف كل باحث. فعلى سبيل املثال، يقّدم للباحث احلاصال علاى                سنوية، ختتلف و                                         

       حاافز     «(              باحث دويل رائد »                                       )الذي يندرج وفق ا لفئات التصنيف حتت فئة    (A   « ) أ »      تصنيف 
ّ        حبوث سنوي يقّدر حبوايل  ّ                          دوالر أمريكي، بينما يقّدم للباحث احلاصل على تصنيف     22 2 .  18                                 

              دوالر أمريكاي      22 2 . 7    ً        مبلًغا بقيمة    «(    اسي       باحث أس »                     ( )الذي يندرج حتت فئة C )  «  ج »
     ً                                                                           تقريًبا. كما يوجد لدى مؤسسة األحباث الوطنية فئتان للتصنيف، تستهدفان علاى التاوايل   

                                                      ، وذلك لتشجيع النشاط البحثي، وجودة املخرجات البحثية بني   35 و    12              الباحثني حتت سن 
        للباحثني    ( »Y2   أو Y1       ( )إما Y   « ) ي »                                               أعضاء هيئة التدريس الشباب. وتستخدم فئة التصنيف 

   ً                                                       عاًما أو دون ذلك( من محلة الدكتوراه، أو شهادة معادلة هلا ملدة     12              )الذين يبلغون   «       الشباب
   5                                                             سنوات عند التقد ، واملعترف بقدرهتم على إثبات أنفسهم كباحثني خالل    5          ال تزيد عن 

            ة دراساتهم                        ً                                                سنوات بعد التقييم، بناًء على أدائهم وإنتاجيتهم بوصفهم باحثني خاالل فتار  
  ( P   « ) يب »                     َ ل                                                   للدكتوراه، وبداية م َهنلهم ملا بعد الدكتوراه أو إحدامها. بينما خيصص التصانيف  

   ً                                 عاًما( من محلة الادكتوراه أو شاهادة       35                                           للباحثني الشباب )الذين تقل أعمارهم عادة  عن 
   من   «  ة                إمكانات استثنائي »                                سنوات عند التقد ، والذين أظهروا    5                         معادلة هلا، ملدة ال تزيد عن 

ّ              خالل خمرجات حبثية، مثل: حتويل حبثهم للدكتوراه إىل مقاالت علمية حمكّماة، وفصاول                                                              
                                                                          كتاب، وكتاب لناشرين دوليني وحمليني معروفني، أو إحدى هذه املخرجات. ومن املرجح أن 
                                                              ً             يصبح هؤالء قادة املستقبل يف جمال عملهم، ألهنم حاصلون على ما يعرف أيًضا باسم جائزة 

                  ً     ً        (، وهو ما يعد رصيًدا قيًما يف بلد NRF President’ s Award               األحباث الوطنية )           رئيس مؤسسة 
                                                                               تندر فيه مهارات املعرفة األساسية. وميكن أن ينظر إىل نظام تصنيف مؤسسة األحباث الوطنية 
   ً                                                                           أيًضا على أنه وسيلة مهمة يتم من خالهلا جذب أعضاء هيئة التدريس الشباب، للادخول يف  

                        َّ                                 والتعليمية، وإبقائهم حمفَّزين من خالل االعتراف هبم بطرق هادفة.             املهن البحثية 

 دور العالقات االجتماعية لألكاديميين الشباب 
 في جامعات جنوب أفريقيا

                           ً     ً                                           ت ؤدي العالقات االجتماعية دوًرا مهًما يف حياة أعضاء هيئة التدريس الشباب، مثل أي 
                                 أثناء فترة اإلشراف على الدراساات     يف                                          ً  بيئة عمل أخرى. ويتم تنسيس هذه الشبكات غالًبا 

                                                                               العليا، من خالل التفاعالت اإلرشادية ألعضاء هيئة التدريس على مستوى الدراسات العليا. 
                                                                     ً            ففي حال تعيني الطالب يف نفس املؤسسة عقب انتهائه من الدراسات العليا فغالًبا ما يصابح  

                            منوذج ميكن تعميمه علاى بعاض             ً                                         املرشد موجًها هلذا العضو اجلديد عند توليه املهام. وهناك 
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ّ                         اجلامعات، كما ينظر إليه بإجيابية، وهو احلالة اليت يقوم فيها املوّجه ومن يقوم على توجيهاه                                                              
                                                                      ًّ    ً            بالعمل سوية بصورة تعاونية لبناء القدرات التدريسية والبحثية، فيعمالن سويًّا يًدا بيد علاى  

ّ                           مستوى أعلى يف مقاالت حمكّمة كشريكني يف التنليف، كما يش                         تركان يف املؤمترات احمللياة                       
                                                                              والدولية. وميكن تنسيس املزيد من الشبكات، فتنشن يف وسط هذه املساحة األكادميية العديد 
                                                                                من العالقات االجتماعية اليت يتقابل فيها األكادمييون احملليون والدوليون، والشباب وأصحاب 

                              للتطور املهين هلاؤالء األكاادمييني                                                         اخلربة، مما يساعد على بناء الثقة والقبول والزمالة الالزمة 
        الشباب.

                                                                       وللمرشدين واملوجهني دور مهم يف حياة أعضاء هيئة التدريس الشباب. فمن خالهلام  
             علاى سابيل   -                                                            ميكن الدخول يف شبكات حملية ودولية، حيث تنطوي بعض برامج التوجيه 

                   يتعرفون فيها علاى                                                    على اصطحاب املوجهني ملن يقومون على توجيههم إىل مؤمترات   -     املثال
ّ     أقراهنم يف نفس جماالت ختصصهم، كما يّطلعون على شبكات موجهيهم. ويؤدي املوّجهون                                   ّ                               
   ً     ً     ً                                                                   دوًرا مهًما أيًضا يف حياة أعضاء هيئة التدريس الشباب، من حياث هتيئتاهم لكتاباة أول    

ّ                                              املنشورات، فيعّرفوهنم على طرق النشر املختلفة، بضمهم حتت جناحيهم.               
                             ً     ً                     عميد الكلية أو رئيس القسم مهًما أيًضا، على املستوى املؤسسي                  وميكن أن يكون دور 

                                                                              ومستوى أعضاء هيئة التدريس، يف تقد  الدعم ألعضاء هيئة التدريس الشباب الناشئني، من 
                                                                                      خالل تقد  الربامج التعريفية اليت تساعدهم على فهم الثقافة املؤسسية والتوقعات املبنية عليهم. 

           ً                                                 تعريفية أيًضا أن توصل إىل أجزاء أو جوانب خمتلفاة مان القسام                        كما ميكن هلذه اجلهود ال
                                                                              وأعضاء هيئة التدريس واملؤسسة، حيصلون من خالهلا على املساعدة للتقدم يف حياهتم املهنية. 

                          اليت يتعرف من خالهلا أعضااء    «                  ازرع بستانك بنفسك »                          ويوجد يف بعض املؤسسات برامج 
                                            ني الذين يكونون مبثابة مصادر للمساعدة والدعم.                                    هيئة التدريس اجلدد على الزمالء واملوجه

                                                                           إال أن هذه االستراتيجية تسهم يف خلق االستيالد الداخلي يف خمتلف املؤسسات، وهو أمر ال 
           ً                                                                     مفر منه نظًرا لندرة الشباب املؤهلني من محلة الدكتوراه، وأصحاب املهاارات األكادميياة.   

                                   خص على تقد  نفسه ومتييزه لذاته مان                                           وميكن للمشاركة يف مثل هذه الشبكات وقدرة الش
                                                                             حيث استغالله هلذه الفرص أن يسهل الطريق أمام عملية الترقية، ألن تضمني بعاض هاذه   
                                                                                األنشطة يف السرية الذاتية إضافة إىل وجود رسائل التوصية )خطابات التزكية( من املاوجهني  

                                         ميكن أن يعزز فرص املرء للحصول على الترقية.
                                                        ر للتقدم يف املهنة األكادميية يف جنوب أفريقيا، وهو املشاركة يف                  وهناك نشاط مهم آخ

                                                                            احلياة اجلامعية. ويتم من خالل الدخول يف عضوية جلان اجلامعة، واليت متتد جملاالت أكادميية 
                                                               ً                وغري أكادميية. حيث تتوقع اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس احملتملني غالًبا خاالل مرحلاة   

                                                             على مشاركتهم الفعالة يف احلياة اجلامعية. فيجب أن يربهن األكادمييون                        التعيني أن يقدموا أدلة
                ّ                                                               على تدريسهم املتمّيز، واخنراطهم يف اإلشراف على الدراسات العليا، وقيامهم مبخرجات حبثية 
ّ                                                               من خالل النشر احملّكم، ومشاركتهم الفعالة يف احلياة اجلامعية من خاالل عمال اللجاان،                    

                                         ة ثابتة ودائمة ويتقدموا يف السلم األكادميي.                     ليتمكنوا من تنمني وظيف



 275 /التحديات والفرص ألعضاء هيئة التدريس الجدد

 الوقائع الحالية ألعضاء هيئة التدريس الشباب 
 في نظام التعليم العالي في جنوب أفريقيا

                                                                            أعطى نظام التعليم العايل يف جنوب أفريقيا، عقب سياسة التمييز العنصاري، فرصاة   
                           فيوجد لدى عدد من اجلامعاات                                           ً       ً  ومساحة الستقطاب كبار األكادمييني الشباب حملًيا ودولًيا.

                             منااذج تعليمياة وحبثياة ذات      -                                     بسبب براجمها األكادميية القارية والعاملية  -                 التقليدية العريقة
                                                                               أساسات متينة، ميكن مقارنتها ببعض أفضل املدارس يف العامل. وبناء على ذلك؛ فإن أمهياة  

                     قة املتوساطة يعادان                                                             الدعم املؤسسي ووجود األجر التنافسي الذي يوفر أسلوب حياة الطب
                                                                              حافزين لالحتفاظ بنعضاء هيئة التدريس الشباب، وتشجيعهم على تكريس أنفساهم ملهناة   
                                                             ً                   أكادميية تدوم إىل أجل بعيد. وتستقطب معظم اجلامعات التقليدية حالًيا يف جنوب أفريقياا  

   ًّ  حبثيًّا                                                                           ً أعضاء هيئة التدريس الشباب احلاصلني على تعليم ذي جودة عاملية، ممن ميلكون إنتاًجا
    ً                                                                                مثبًتا، ولديهم والء للمهنة األكادميية. ولكن معظم اجلامعات غري التقليدية )باستثناء اجلامعات 
             ً                                                               اليت تدفع أجوًرا جيدة( تضم بسهولة أكرب جمموعة املرشحني الذين ال يستطيعون احلصول على 

  يف   -   االت          يف بعض احلا -                               وميلك أعضاء هيئة التدريس الشباب                             وظيفة يف اجلامعات التقليدية.
        لبنااء    «       حاضنات »                                                             اجلامعات غري التقليدية خربة حبثية متواضعة، فيستخدمون هذه اجلامعات 

ّ             ملفهم األكادميي، من خالل احلصول على اخلربة يف جمال التدريس، والنشر احملّكام، وهباذا                                                                 
                                                                                يسهل قبوهلم يف اجلامعات التقليدية عند وجود شاغر. وما جيعل االنتقال من العمل يف جامعة

      ، اليت  «           قيادة الذات »                               ً     ً                           غري تقليدية إىل جامعة تقليدية أمًرا مهًما لألكادمييني الشباب هو مسنلة 
ّ                                                                             ت عّرف بنهنا الرؤية الواضحة والدافع الشخصي ووجود احلافز. وكلها ضرورية للحفاظ علاى      

                     ممارسة العمل األكادميي.
                ُ      ور املهين، إذا ما ُقورنت                           ً       ً           ً           توفر اجلامعات التقليدية دعًما مؤسسًيا أكرب، وفرًصا أكثر للتط

                                                                                 باملؤسسات غري التقليدية. وذلك من خالل تقدميها لألجور التنافساية واحلاوافز البحثياة؛    
                                                                               لالحتفاظ باألكادمييني الشباب املتفانني يف عملهم. فاالستثناء الوحيد من هذا هو اجلامعاات  

                       كاادمييني الشاباب مان                                                              غري التقليدية ذات املوارد املالية الضخمة، اليت ميكنها اختطاف األ
                                                                                اجلامعات التقليدية األخرى بسهولة، أو توظيفهم مباشرة من خالل فارص جاذباة للغاياة    

                                                          وال يتقاضى العديد من أعضاء هيئة التدريس الشباب عادة  رواتب                           لتدريب ما بعد الدكتوراه.
              ً                                                              تنافسية؛ نظًرا لضعف موقفهم يف املفاوضة واملساومة للحصول على رواتب أفضل، بسابب 
                                                                              عدم حيازهتم شهادة الدكتوراه وغريها من املهارات ذات الصلة بالعمل األكادميي، كاإلشراف 

               م أجراها سيهول     1211                                                           على الدراسات العليا، وامتالك سجل للنشر. وقد أظهرت دراسة عام 
                                                                   ( عن رواتب األكادمييني أنه رغم حصول األكادمييني يف جنوب أفريقيا على جمموعة     1211 )

                                                                      ؛ فإن األجر يف الرتب األكادميية الدنيا ال يكون جاذبا، حيث يواجاه األفاراد               أجور تنافسية
                                                                             الذين يتقاضون هذه الرواتب صعوبات يف احلفاظ على منط حياة الطبقاة املتوساطة، دون   

                                                   حصوهلم على خيارات لزيادة رواتبهم من خالل العمل اخلاص.
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 التحديات الرئيسة واالتجاهات المستقبلية
                                                            ذكور آنف ا لوضع أعضاء هيئة التادريس الشاباب ومساتقبلهم يف                  كشف التحليل امل

                                                                              جامعات جنوب أفريقيا مدى االرتباط الوثيق بني العمل األكادميي، وكال مان االقتصااد    
ّ       السياسي يف جنوب أفريقيا، وسوق العمل الواسع يف البالد. حيث يقوم برنامج التحاّول يف                                                                          

                                        على اساتراتيجيات التوظياف، واالحتفااظ                                           مجيع جماالت احلكومة وقطاع العمالة بالتنثري
                                        ً                                    باملوظفني يف سوق العمل األكادميي. فما يعد حامًسا هنا هو كل من إطار السياسات واإلطار 
                                                                               التنظيمي، اللذين يتم من خالهلما تطبيق ممارسات التوظيف، والتعيني دون وجود معوقاات.  

                       ات، وقوانني العمل الايت                    من خالل خمتلف السياس-                                وتكون توجيهات احلكومة يف هذا الصدد
                                          ذات أمهية بالغة يف فهام اإلطاار التنظيماي      -                                   صدرت لتحقيق أهداف العدالة يف التوظيف

                                                 )للعمل(، الذي تعمل من خالله مؤسسات التعليم العايل.
                                                                              يواجه نظام التعليم العايل يف جنوب أفريقيا حتديات متعددة، منها تقدم سن أعضاء هيئة 

                                                            ص املناعة املكتسبة )اإليدز(، واآلثار املترتبة على مرور عقود مان                        التدريس، وتنثري فريوس نق
                                                                                  هجرة العقول، واخنفاض متويل التعليم العايل. كما أن هناك حاجة لتغيري الصاورة العرقياة   
                                                                                 والعنصرية بني اجلنسني للقوى العاملة من العلماء، ومعاجلة أزمة املوظفني اليت تلوح يف األفق. 

                                                         نصف كبار األكادمييني يف البالد خالل العقد القادم، وزيادة أعداد                        إذ سيتقاعد ما يقرب من
                                من املشاركة. وهناك حاجة إىل تدخالت    ٪  12                                         األكادمييني بتوسع التعليم العايل لتحقيق نسبة 

ّ               من دون العمل ستقّوض جهود جناوب   »         ( من أنه     1228         ً                  عاجلة أيًضا، حيث حذر بادات )                 
                                                     ن القوة العاملة من العلماء، وستضع ف اجلودة األكادميياة                                    أفريقيا لتغيري تركيبتها االجتماعية م

                                                                                وكذلك القدرة على ختريج طلبة ذوي جودة عالية وإنتاج املعرفة، وستعرقل قدرة اجلامعاات  
                                                                                  على اإلسهام يف التنمية والدميوقراطية من خالل جيل جديد من العلماء الباارزين امللتازمني   

   (.  18   ص.   »)                        وحتقيق العدالة االجتماعية                                      باحلصول على دراسات مستقلة وذات أمهية،
ٍ                                                              هناك حتد  رئيٍس آخر يواجهه جنوب أفريقيا، وهو العدد الكبري ألعضاء هيئة التدريس              
                                                                               الشباب يف مؤسسات التعليم العايل غري احلاصلني على مؤهل الدكتوراه. وهو ما تكون نتائجه 

                     طاع جبعله عرضة الستغالل                                                     وخيمة على سوق العمل األكادميي، وممارسات األجور يف هذا الق
                                                                              العمالة. ونتيجة مباشرة لذلك، ضعفت قوة األكادمييني الشباب للتفاوض على تقاضي رواتب 
                                                    ً              ً           أفضل، بسبب ضعف مؤهالهتم. ويرتبط هبذا التحدي حتد  آخر أيًضا، وهو أنه نظاًرا لعادم   

         واملهارات                                                                          حيازة أعضاء هيئة التدريس الشباب درجة الدكتوراه )اليت تصحبها عادة القدرات
                                                    إلجراء األحباث وإنتاج خمرجات حبثية معترف هبا، واإلشراف على      ال                     الالزمة ليصبح املرء خمو

                                                                              طلبة الدراسات العليا( يف جنوب أفريقيا؛ فهم يرون أهنم عرضة لالستغالل احملتمل، بسابب  
ّ                                                 يقّوي موقفهم األكادميي. فعدم وجود مؤهل للدكتوراه أو خرب  «       نفوذ ا »            عدم امتالكهم         ة حبثية   

                                                                           يعين أن عبء اإلشراف على الدراسات العليا ونشر األحباث سيقع علاى عااتق جمموعاة    
    55                                                                        األكادمييني من أصحاب البشرة البيضاء والذكور واملتقدمني يف السن )أي فاوق سان   
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                                              يف استبدال أعضاء هيئة التدريس الناشئني بنولئاك       ال    ً                              عاًما(، وبذلك ال يتمثل التحدي مستقب
                                                                               الذين تقدم هبم العمر، ولكن يتمثل يف أن حيل حملهم أعضاء هيئة تدريس من الشباب املؤهلني 

   ً                                                                        جيًدا، الذين هم قادرون على القيام بإسهامات جوهرية ومساتمرة يف جماال العلام         ال     تنهي
         واملعرفة.

                            ً       ً        ارسات التوظيف يف اجلامعاات حتادًيا إضاافًيا                                 يعد االجتاه املقلق الذي لوحظ يف مم
                                                                               كذلك. والذي يتم التعبري عنه يف شكل االحنياز لتعيني املوظفني العااملني بادوام جزئاي،    

                      من مجيع أعضااء هيئاة      ٪  61                                                واملوظفني املؤقتني، أو أحدمها، ممن يشكلون نسبة تصل إىل 
                             عاملني يف وظائف دائمة ذات دوام                                                 التدريس يف جنوب أفريقيا. مما يشري إىل أن األكادمييني ال

                                                                              كامل ال يتجاوزون الثلث يف جنوب أفريقيا. فإذا أرادت جامعات جنوب أفريقيا أن تظال  
                                                                          قادرة على املنافسة يف ممارساهتا للتوظيف يف القطاعني احلكومي واخلاص فالبد هلا من عكس 

           هذا االجتاه.
                              يجة لبعض العوامل اليت ألقيناا                 ً                               وتبقى األجور حتدًيا ألعضاء هيئة التدريس الشباب؛ نت

                        ً                                                                الضوء عليها سابق ا. فنظًرا للطبيعة التنافسية للمهنة األكادميية اليت تتطلب من األفراد إثباات  
                                                                           حصوهلم على سجل حافل من األعمال العلمية لضمان بقاائهم؛ فقاد حتتااج احلكوماة     

                علاى التوظياف                                                                   ومؤسسات التعليم العايل إىل إجياد استراتيجيات إضافية، لتكون قاادرة  
                                                                             واالستثمار يف أعضاء هيئة التدريس الشباب، وتطوير قدراهتم من أجل االحتفااظ هبام يف   
                                                                              األوساط األكادميية. وينبغي يف هذا الصدد حتسني العقود وشروط العمل اليت ت قد م ألعضااء  

                                                                     هيئة التدريس الشباب للتحدث عن القيمة اليت ترتبط هبؤالء األكادمييني الشباب.

 حظاتالمال
                                     من حيث التصنيف العنصري يف ظال نظاام     «             العرق املختلط »                   يشري العرق امللون إىل   . 1

                 التمييز العنصري.
                            ( هي: أنغاوال، وبوتساوانا،   SADC                                       الدول يف جمموعة تنمية دول اجلنوب األفريقي )  . 1

                                                                      ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وليسوتو، ومدغشاقر، وماالوي، وموريشايوس،    
                                                          ا، وجنوب أفريقيا، وسوازيالند، وتنزانيا، وزامبيا، وزميبابوي.                 وموزمبيق، وناميبي

 المراجع
Academy of Science for South Africa (ASSAf). 2010. The Phd Study: Consensus 

Report. Pretoria: Academy of Science of South Africa. 

Altbach, Philip. G., ed. 1996. The International Academic Profession: Portraits of 

Fourteen Countries. Princeton, NJ: The Carnegie Foundation for the 

Advancement of Teaching. 



 أعضاء هيئة التدريس الشباب في القرن الواحد والعشرين/ 273

Badat, Saleem. 2008. “Producing, Transforming the Social Composition of, and 

Retaining a New Generation of Academics: The Rhodes University 

Programme of Accelerated Development, Rhodes University.” Paper 

presented at the University Leaders Forum: Developing and retaining the next 

generation of academics, Accra, Ghana. 

Council on Higher Education (CHE). 2004. “Equity.” In South African Higher 

Education in the First Decade of Democracy, 59-92. Pretoria: Council on 

Higher Education. 

Council on Higher Education (CHE). 2012. Vital Statistics, Public Higher 

Education 2010. Pretoria: Council on Higher Education. 

Department of Education (DoE). 2001. “National Plan for Higher Education.” 

Pretoria: Department of Education. 

Department of Higher Education & Training (DHET). 2000-2010. Headcount of 

Permanent Instruction and Research Staff, by Nationality, Age, Race and 

Gender. Department of Education’s Higher Education Management 

Information System (HEMIS): Department of Higher Education & Training 

(DHET). 

Department of Higher Education & Training (DHET). 2012. Report of the 

Ministerial Committee on the Review of the National Student Financial Aid 

Scheme. Pretoria: Department of Higher Education & Training (DHET). 

Department of Home Affairs (DHA). 2011. “Department of Home Affairs Strategic 

Plan: 2011-2014.” 

Fourie, Anco. 2006. Brain Drain and Brain Circulation: A Study of South Africans 

in the United Arab Emirates. Stellenbosch, South Africa: University of 

Stellenbosch. 

Koen, Charlton. 2007. Post Graduate Student Retention and Success: A South 

African Case Study. Pretoria, South Africa: Human Sciences Research 

Council. 

MacGregor, Karen. (December 14, 2008). “Challenges of Equity, Ageing, 

Expansion.” University World News, 57.  
 http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20081214092139847. 

Makoni, Munyaradzi. (October 16, 2011). “Young Scientists’ Academy Launched.” 

University World News, 85.  
 http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20111014203359953. 

Moodie, Alison. (December 12, 2010). “South Africa: New Funds to Boost PhD 

Production.” University World News, 275.  
 http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20101210212934604. 

National Planning Commission (NPC). 2011. National Development Plan—Vision 

for 2030. Pretoria: National Planning Commission (NPC). 



 278 /التحديات والفرص ألعضاء هيئة التدريس الجدد

National Research Foundation (NRF). 2009. Evaluation and Rating. Pretoria: 

National Research Foundation (NRF). 

National Research Foundation (NRF). 2012. Human and Institutional Capacity 

Development Grants Thuthuka Programme: 2013 Grants Manual. Pretoria: 

National Research Foundation (NRF). 

National Research Foundation (NRF). 2012. NRF Honours Rated Researchers. 

Pretoria: National Research Foundation (NRF). 

Patel, Saliem. 2011. “The Labour Market at a Glance.” In 2011 Transformation 

Audit: From Inequality to Inclusive Growth, edited by Jan Hofmeyr. Cape 

Town: Institute for Justice and Reconciliation. 

Pillay, PN. 2010. Higher Education Financing in East and Southern Africa. 

Somerset West: African Minds. 

PoliticsWeb. 2012. “How Many South Africans Have Left the Country?” 

http://www.politicsweb.co.za/politicsweb/view/politicsweb/en/page71619?oid

=318618&sn=Detail. 

Republic of South Africa. 1998. “National Research Foundation Act” (Act Number 

33 of 1998). 

Sehoole, Chika. 2012. “The Unequal Playing Field: Academic Remuneration in 

South Africa.” In Paying the Professoriate: A Global Comparison of 

Compensation and Contracts, edited by Philip G. Altbach, Liz Reisberg, 

Maria Yudkevich, Gregory Androushchak, and Ivل n F. Pacheco, 288-95. 

USA: Routledge. 

Skills Portal South Africa. 2011. “Skills Shortage: Enemy of the State.” 

http://www.thecareersportal.co.za/careers/careers/457-skills-shortage-enemy-

ofthe-state-.html. 

University of Cape Town (UCT). 2012. “Employee Relations: Pass (Professional, 

Administrative, Support & Service) Staff, Including Scientific and Technical 

Staff.” http://hr.uct.ac.za/service/academic/probation/ 

University of Pretoria (UP). “Human Resources Policies and Procedures.” 

http://www.up.ac.za/services/personnel/policies/w97E.html. 

University of the Witwatersrand. 2007. “Andrew W Mellon Postgraduate 

Mentoring Scheme.”  
 http://www.wits.ac.za/academic/research/general_information_for_researcher

s/universityresearchfunding/7178/mellon.html. 

  



 



 231 /                                        هل ما زلت  أريد أن أكون أستاذ ا جامعيا ؟

 عشر الحادي الباب

 وهل ؟        جامعيا          أستاذ ا أكون أن أريد      زلت   ما هل"
 "أردت؟ذلك إن  أستطيع

  األول العقد في األمريكية األكاديمية المهنة دخول

 والعشرين الواحد القرن من

 فنكلستين. ج مارتن

(Martin J. Finkelstein) 

 المقدمة
                                                                       يواجه الذين ما زالوا يطمحون لشغل منصب أستاذ يف اجلامعات األمريكية يف مطلاع  

                          مما كانت عليه حىت قبل جيال       ال                                                   القرن الواحد والعشرين صورة متغرية، وتوقعات أقل تفاؤ
-                                                                               مضى. ويركز هذا الباب بداية  على كيفية تغري أنواع الوظائف املتاحة لألكادمييني الطاحمني 

                                                                                 كما يتضح من ظهور التعيينات ذات الدوام اجلزئي، والتعيينات ذات الدوام الكامل حماددة  
                     البحثي، وهنوض اجملاالت                                                   إضافة إىل تغري أماكن التوظيف، مع منو القطاع اجلامعي غري  -    املدة

                                                                            املهنية، على النقيض من ختصصات الفنون احلرة. فنصبح البحث عن التوظيف األويل يستغرق 
   ً                                                                              وقًتا أطول، كما أنه أكثر تنافسية ، وتدهورت شروط العمل يف كافة اجلامعاات ماا عادا    

                اح كثرية، تساعى                                            لذا فإن ساللة حديثة من الطاحمني وظيفيا ، يف نو                          اجلامعات البحثية الرائدة.
                                                                             للدخول يف هذا املشهد اجلديد. فالساللة حديثة من حيث اجليل التارخيي )ما يسامى جبيال   
                                                                                  األلفية(، وحديثة من حيث التركيبة السكانية، مع صعود النساء الشابات الاليت تزوج مناهن  
          ً                                                                   الكثري حالًيا من أكادمييني آخرين، أو مهنيني يف أغلب األحياان، ويساعني للجماع باني     
                                                                                طموحاهتن املهنية القوية وتطلعاهتن اليت ال تقل قوة عن سابقتها، ليصبحن أمهاات ويعشان   

                           هي فترة طويلة مان تنسايس     «      اجملاهبة »                                              احلياة األسرية. وجيب القول أن احملصلة النهائية هلذه 

  ؟    يا      جااااااااامع         أساااااتاذ ا      أكاااااااااون    أن      أريااااااااااااااد       زلاااااااااااات      مااا    هاال
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ً      الشخص لذاته )مع بعض االحنرافات عن الطريق(، ومسار وظيفي أقل أماًنا وأكثر غموًضاا،              ً                                                             
                                                      ل أقل مالءمة، باستثناء قلة من اجلامعات البحثية الرائدة.         وبيئات عم

                                                                        وعليه، جيب التنكيد الفوري على تضمني هذه االجتاهات الناشئة يف املؤهالت املتعددة. 
                                                                                    فنظام التعليم العايل األمريكي يتسم بالالمركزية الفائقة، مع وجود خطوط رئيساة للتماايز   

                                 سنوات والقطاع اجلامعي مان جهاة،      1           لدراسة ملدة       ً                           )مؤسسًيا( بني الكلية اليت متتد فيها ا
                                                                                والقطاع املهين ملا قبل البكالوريوس )مبا يف ذلك كليات اجملتمع اليت متتد لسانتني والقطااع   
                                                                          اخلاص الرحبي( من جهة أخرى. كما توجد اختالفات مهمة داخل قطاع البكالوريوس الذي 

                                  العام واملؤسسات اخلاصة غري الرحبياة.                                َ             ميتد ألربع سنوات بني املؤسسات املمَولة من القطاع 
                                                                                      فاحلياة العملية املهنية لألكادمييني يف الواليات املتحدة، بعيدا  عن هذا التنوع املارتبط بناوع   

  «          الساوقية  »                                                                   املؤسسة، يتم تشكيلها حسب اجملال األكادميي، مما يعكس التبااين يف القيماة   
                                   عة التعيني، سواء عان طرياق عقاد                                               للمجاالت األكادميية خارج األوساط األكادميية، وطبي

                                                                                  حمدد املدة أو الوعود بالدميومة، وبعبارة أخرى، التثبيت. وقد تسبب، يف اآلوناة األخارية،   
                         م يف تضخيم آثار التماايز      1228                                                 التنثري القوي للركود االقتصادي العاملي الذي حدث عام 

                      يف املهان والوظاائف                                                           اهليكلي الناشئ عن نوع املؤسسة، واجملال األكادميي، ومنط التعايني 
          األكادميية.

                           ( للقوى العاملة األكادميياة  stratified                                         ويصف هذا الباب، ضمن سياق التزايد الطبقي )
                                                                           واالضطراب االقتصادي املستمر، الوضع احلايل لألكادمييني حاديثي التعايني يف الوالياات    

                ف املتاحة؟ ويف أي                                                                املتحدة. فيبدأ بفحص دقيق لطلب سوق العمل األكادميي: ما أنواع الوظائ
                                                                           نوع من املؤسسات؟ ويف أي اجملاالت؟ وما مدى التنافس عليها وكيف يتم شغلها؟ ومان مث  
                                                                           ينتقل لفحص جانب العرض: من يدخل املهنة من حيث اخللفياة التعليمياة واخلصاائص    
                                                ّ                               الدميوغرافية؟ ويف أي مرحلة من مراحل احلياة؟ وكيف تغّير ذلك؟ وما الطريق األول للدخول 

                                                                             الوظيفة األكادميية عند احلصول على املؤهالت العلمية املطلوبة لسلك هذا اجملال؟ وما مدى   يف 
                        إىل الوظاائف األكادميياة        ال                                                   وضوحه أو عدمه؟ وما طبيعة االختالفات عن السابق؟ وصاو 

                                                                                 للمبتدئني. كما يتم مناقشة طبيعة عقود العمل ألعضاء هيئة التدريس، وما يواجهه حاديثو  
                                                                ث شروط العمل والضغوط املهنية، مبا يف ذلك األجور واالختالفات الرئيساة              التعيني من حي

                                                                                   فيما بينها. وخيتتم الباب مبلخص النتائج، ومناقشة آلثارها على مستقبل املهناة األكادميياة   
          األمريكية.

 سياق النظام
              مؤسسة مستقلة،     22 2 . 1                                                     يتضمن نظام التعليم العايل يف الواليات املتحدة اليوم حوايل 

          مليون عضو      1.1                   مليون طالب، من خالل     18         ً                                 تقدم حالًيا التعليم على املستوى اجلامعي لنحو 
                  منهم بدوام كامل(.    22 2 .   722                ً        هيئة تدريس تقريًبا )يعمل 
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                           ً                                      ً         كما يقدم قطاع اجلامعات تعليًما على مستوى الدكتوراه، ولكنه قليل نسبًيا من حيث 
                               قط، على الرغم من قبوله ألعاداد         مؤسسة ف     173                                  عدد املؤسسات. فيتكون هذا القطاع من 

                                                       ً                            كبرية غري متناسبة من الطلبة، وتوظيفه لنسبة غري متكافئة أيًضا من أعضاء هيئاة التادريس   
                                                (، إضافة إىل اجلامعات البحثية والدكتوراه اليت يبلغ  ٪  12                               العاملني بدوام كامل )ما يقرب من 

                       األخري جامعاات خاصاة(.          والثلث   «     عامة »                            جامعة )ثلثاها جامعات حكومية      173      عددها 
                                        يف قطاع البكالوريوس املمتد ألرباع سانوات       22 3 . 1                                واملؤسسات املتبقية اليت يبلغ عددها 

    ٌ                                                                         مقسمٌة بالتساوي بني مؤسسات املاجستري املستقلة واملؤسسات اجلامعية ملرحلة البكالوريوس، 
ّ                                                               ولكّن يقبع ثلثيها يف القطاع اخلاص بصورة غري متناسبة. وعلى الرغم من أن              عدد املؤسسات    

                                                                             اخلاصة يف القطاع اجلامعي املمتد ألربع سنوات يفوق عدد املؤسسات العاماة يف الوالياات   
ّ                        املتحدة األمريكية؛ فإّن االلتحاق يف القطاع العام   -                                   وتتصدر ه اجلامعات البحثية والدكتوراه  -                   

  .   1:1                                 يفوق االلتحاق يف القطاع اخلاص بنسبة 
                                         العمل املؤسسي، فرص ومهام عمل أعضاء هيئاة                                  وتتشكل، بعيدا عن التنوع يف أماكن 

   ،                                                                            التدريس اجلدد، املنخرطني يف النظام إىل حد كبري وفق ا للمجال األكادميي، ونوع التعايني 
                                         . بينما تتشكل شروط العمل والفرص املتاحاة   1                                       واليت يكون لكل منها مطالبه وفرصه الفريدة

                           ات املتحدة من خالل السوق لكل        يف الوالي  -                 وخصوصا  اجلدد منهم  -                  ألعضاء هيئة التدريس
                                                                           جمال أكادميي خارج اجلامعة، على عكس العديد من الدول األخرى. إذ ت عامال اجملااالت   
ّ               األكادميية كافة على قدم املساواة يف نظام املكافآت الذي تنظمه الدولة، ومن مّث تعد املكاناة                                                                       

                        اليت ميكن أن جتذب عضو هيئة                                     ً                   والظروف املادية لألقسام األكادميية جزًءا من املوارد اخلارجية
                                                                              التدريس، وجزء من املنافسة املقدمة للجامعات من قبل فرص العمل غري األكادميية ألعضااء  
                                                                              هيئة التدريس. كما حتدد رواتب املوظفني األكادمييني طبق ا آلليات السوق، فيكون من املرجح 

              يف ختصص األدب.                                                       أن يكسب أستاذ جديد يف جمال احملاسبة أكثر مما يكسبه أستاذ كبري
                                                                             كانت التعيينات األكادميية يف الواليات املتحدة موحدة وروتينية بدرجة كبرية عرب الزمن. 

   6          تتراوح بني    1                                                                        فالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس كان للعمل يف وظيفة بدوام كامل لفترة جتريبية
                       إما باالتعيني الادائم      (high-stakes                                              أعوام، يتم بعدها تقييم عايل املخاطر )له عواقب( )   7   إىل 

           (. ومان مث  up or out   « )               الصعود أو اخلروج »                                            )مثبت( أو اإلعفاء، وهي عملية يشار إليها باسم 
                                                                              جلنت اجلامعات يف سبعينيات القرن املاضي أكثر إىل توظيف أعضاء هيئة التدريس على وظائف 

                ذات دوام كامال                              وظفتهم يف التسعينيات يف مناصب                                ً     ذات دوام جزئي )ملقرر واحد غالًبا(، مث
                                                                                حتت عقود حمددة املدة، ال مستقبل فيها للتثبيت، ويف غضون ما ال يزيد عن عقدين من الزمن مت 

            وعددهم حوايل   -                                                                  ً إبقاء أغلب حديثي التعيني العاملني بدوام كامل يف اجلامعات األمريكية سنوًيا
             د حمددة املدة،                          يف هذه التعيينات ذات العقو  - 3      كل عام  «             حديثي التعيني »        من هؤالء     22 2 .  15

                                                       ً                           اليت تقدم لشاغليها أعباء وشروط عمل، ومستحقات مالية، وفرًصا مهنية خمتلفة عن غريها مان  
   (.Schuster and Finkelstein 2006           التعيينات )
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 شق الطلب في المعادلة: ما نوع الوظائف األكاديمية الموجودة؟
 Carnegie Foundation for the                                             عندما قامت مؤسسة كارنيجي لتطاوير التادريس )  

Advancement of Teaching  بإجراء مسحها الوطين ألعضاء هيئة التدريس األماريكيني يف )                                                     
   ً                                                     عاًما فقط(، مسحت أداة املسح بالصدفة للمشاركني بتحديد ما إذا     15       م )قبل     1387        هناية عام

                                                                          كانوا موظفني بدوام كامل أو دوام جزئي، ومل تكن هناك فرصة لوصف ناوع عقاودهم   
                                                                                 ددة املدة مقابل املسار املنتهي بالتثبيت أو السلم الوظيفي( يف حال كانوا موظفني بادوام    )حم

                                                  يف الكليات واجلامعات األمريكية العاملني بدوام جزئي إىل    1                          كامل. ولكن زاد عدد األساتذة
                                                               ( خالل عقد من الزمن، وفق ا للدراسة الوطنية ألعضاء هيئة التدريس يف  ٪  18           ً   النصف تقريًبا )

   م.    1333       ( لعام National Study of Postsecondary Faculty                   ة ما بعد الثانوية )    مرحل
                                        م كان العام الذي ذكرت فيه إحصاءات املركز     1333                              وما يثري الدهشة أكثر هو أن عام 

 section G of the biennial Fall Staff )   «            حديثي التعيني »                            الوطين للتعليم يف استطالعها عن 

Surveyتعيينات كافة املوظفني اجلدد العاملني بدوام كامل كانت على                    (، أن أكثر من نصف                                                     
                                                                            وظائف ذات عقود حمددة املدة، ضمن السلم غري األكادميي، ومن مث اختلفت هاذه النسابة   
                                                                                  السنوية للتعيينات على العقود حمددة املدة على مدار السنوات العشرين اليت تلت ذلك علاى  

              (. مما يعين أنه Finkelstein, Schuster, and Iglesias 2012 )   ٪  58 و   ٪  53                 اهلوامش فقط ما بني 
                                              ً                                مل يدخل اجملال األكادميي سوى ما يزيد عن النصف تقريًبا من محلة الدكتوراه الذين يزياد  

        ً                                            شخص سنوًيا على مدى العقدين املاضيني، ممن حصلوا على عروض     22 2 .  15         عددهم عن 
                 ن احلاصالني علاى      ما     22 2 .  15                                             توظيف عند نيلهم الدرجة )الثلث من جمموع حاوايل  

                     شخص( حصلوا على وظائف     22 2 .  15                                            الدكتوراه(، وأن أقل من نصفهم )الربع من جمموع 
         (. وبصفة Survey of Earned Doctorates 2011                       على األقل يف بداية األمر )  - 5               منتهية بالتثبيت

       فايهم                                                                           ً      عامة فإن نسبة أعضاء هيئة التدريس العاملني بدوام كامل، الذين مت تثبيتهم حالًيا، مبن 
                        ، بتراجع النسبة من حوايل  ٪  17                                                      املعينون اجلدد واحلاصلون على التعيينات املستمرة تبلغ حوايل 

                                                                    م. وبلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس )العاملني بدوام جزئي والعاملني بدوام     1372    عام    ٪  61
 Coalition on the   ً      حالًياا )    ٪  12   إىل    ٪  15                                           كامل من كل فئة( الذين مت تثبيتهم ما يقرب من 

Academic Workforce 2011( وقد وجدت ليزيل .)                  1227      Leslie أن هذه االجتاهات قد )                    
                                                                                مت تنييدها يف اإلجابات املؤسسية للدراسة الوطنية ألعضاء هيئة التدريس يف مرحلة ما بعاد  

            ً                                                           م، فاخنفض نوًعا ما العدد الفعلي للوظائف الثابتة والوظائف القابلة للتثبيت     1333              الثانوية لعام 
                       ً                                                      بية( يف كافة اجملاالت، بعيًدا عن العلوم الفيزيائية واحلياتية، وسط منو كابري يف عادد          )التجري

    م(.    1227   م و    1333                   مليون طالب بني عامي     18   إىل     11            امللتحقني )من 
                                                                            وتقترح هذه النقطة األخرية أن إعادة اهليكلة واسعة النطاق للطلب على أعضاء هيئاة  

   ً                                   بناًء على التخصص األكادميي؛ حياث يغلاب                                       التدريس على املستوى املؤسسي قد اختلفت 
                                                                                   انتشار التعيينات اخلارجة عن املسار )أي التعيينات يف مسار غري منته  بالتثبيات( يف نصاف   
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                                                                              التخصصات، مبا فيها ختصصات اللغات األجنبياة واألدب، ومهاارات الكتاباة باللغاة     
                       نتشارها يف ختصص العلاوم                                                           اإلجنليزية، والرياضيات، وإدارة األعمال، واملهن الصحية، ويقل ا

          الطبيعية.
                                                                        وهناك نقطة أخرى حول معامل هيكل الفرص األكادميية، وهي النمو التفاضالي باني   

                                                                 فقد كانت غالبية وظائف أعضاء هيئة التادريس يف التعلايم العاايل يف                    أنواع املؤسسات.
         من نصاف                                                                       الواليات املتحدة على مر التاريخ موجودة يف اجلامعات البحثية، وكان ما يقرب 

             م. وحبلول عام     1372                  جامعة حىت هناية عام      122                                    وظائف أعضاء هيئة التدريس تقع يف حوايل 
ّ                                                                        م حتّول تركيز النمو يف أعداد امللتحقني يف التعليم العايل يف الواليات املتحدة إىل قطاع     1212    

                                                          املاجستري الشامل، الذي ميتد لعامني، واحنرف عن اجلامعات البحثية.
        م مل تكن     1211                                             لب الشواغر اليت فتحت حلديثي الدخول يف املهنة عام               وهذا يعين أن أغ

                                                                            يف اجلامعات البحثية، بل كانت يف املؤسسات ذات الربامج اليت متتد إىل عامني، واجلامعاات  
                                                                             احلكومية الشاملة ملستوى املاجستري. وعلى الرغم من أن هذه املؤسسات تقدم وظائف علاى  

                                                    تة على حد سواء، فالتعيينات يف السلم املهين عاادة ماا                               السلم املهين، ووظائف عرضية مؤق
                                  ً                                             تشتمل على مرافق وظروف عمل أقل جتهيًزا بكثري من اجلامعات البحثية إذا ما قورنت هباا.  
                                                     ً                            وال يقولب النمو التفاضلي هذا النمط وحسب، بل تقولبه أيًضا األمناط التفاضلية للخروج من 

                               اليت يعد العبء التدريسي فيها هو -                اجلامعات البحثية                                    املهنة، إذ جينح أعضاء هيئة التدريس يف 
                                               إىل التقاعد يف سن يزيد بكثري عن سن تقاعد زمالئهم يف   -                         األقل وظروف العمل هي األفضل

 6.(Schuster and Finkelstein 2006)               القطاعات األخرى 
    بغض -                                                                      ولعل األكثر أمهية من منظور طبيعة الوظائف املتوافرة لألساتذة اجلدد يف املهنة

                                                           هي طبيعة وظائف الدوام اجلزئي، والدوام الكامل، والوظائف خارج   -                   النظر عن نوع املؤسسة
                                 ً            ُ   ل                                      السلم الوظيفي، اليت تنتشر أكثر يوًما بعد يوم. فُنوجلدت التعيينات األكادميياة التقليدياة يف   

      ولات                                                             ً                   الواليات املتحدة )منذ احلرب العاملية الثانية على أقل تقدير( بناًء علاى مبادأ هومب  
« Humboldtian »   حبيث يتوقع من كل عضاو هيئاة      ،                                 لدمج التعليم واألحباث واخلدمة سوية                             

                                              ً        ، ويتم التقييم للحصول على الترقية والتثبيت بناًء علاى      كافة                           تدريس أن يؤدي املهام الثالث
    ّ                                                                               التمّيز يف املهام الثالث كافة. وكان النمو يف التعيينات ذات الدوام اجلزئاي يساتند علاى    

  .  7                                                               اليت ترتكز على املقررات: اليت تتمحور حول تدريس مقرر معني فقط ال غاري          الوظائف
                                                                              حيث يقوم معظم أعضاء هيئة التدريس العاملني بدوام جزئي بتدريس مقرر واحد أو عادة  
                                                                  ٍّ      مقررات حمددة، من املمكن أن تكون ضمن مؤسسات تشغيلية خمتلفة، مما يعكس ختلٍّ عان  

                                 . كما تشري األدلاة املتاحاة إىل أن    8                   ً للمهن الثابتة مؤسسًيا                             منوذج الواليات املتحدة التارخيي
                                                                       ً        التعيينات ذات العقود حمددة املدة اليت شاعت حديث ا متيل إىل أن تكون متخصصاة جاًدا يف   

                                              ، وهي اليت تتطلب من شاغليها تدريس عدد كبري مان   «           للتدريس فقط »                تركيزها، فبعضها 
                                        يتطلب بعضها املشاركة يف األحباث املمولة )وهي                                        املقررات يف املستويات األولية عادة ، بينما 

                                                                              خارجية عادة(، وعدم التدريس على اإلطالق، أو التدريس بصورة عرضية أو متقطعة. وقاد  
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                                                                             يتطلب بعضها اآلخر من شاغليها حتمل مسؤولية إدارة الربامج األكادميية املتخصصة، وهاي  
                                  بوع، أو برامج اجملموعات، أو قد تكون                                                اليت تقدم عادة بطريقة غري اعتيادية كربامج هناية األس

                                                                              برامج على اإلنترنت، أو برامج مدجمة، واليت تنطوي على حد أد  من التادريس أو عادم   
             ً                                      التدريس بتاًتا، وال تتطلب القيام بني حبوث أو منشورات.

                                                                          وهذا يعين أن أقل من نصف الوظائف األكادميية ذات الدوام الكامل يف النظام العايل، 
   مبا   -                      كالتدريس واألحباث واخلدمة  -                ً                             للشباب، تقدم فرًصا للقيام بكافة املهام األكادميية          املتوافرة

                                                                            يف ذلك تكوين سجل حافل يف البحث والنشر، والذي يعد ذا أمهية بالغة للحصاول علاى   
ْ                           ً                          التقدير املهين واملكافآت. ولكْن تشكل هذه األنواع األكثر ختصًصا من التعيينات ذات الدوام                            

                                                                  ة املدة حتديات كبرية حلديثي التعيني، ممن يسعون للحصاول علاى املكافاآت              الكامل حمدد
  «     جتميع »                                                                       والتقدير لإلجنازات البحثية يف جماهلم. كما أن التعيينات بدوام جزئي وخصوصا  يف 

                                                                            عدة مسؤوليات مرتبطة بكل مقرر على حدة يف مؤسسات متعددة، ت اثين عان التطاوير    
         الوظيفي.

                                                لعشرون املاضية يف الواليات املتحدة إعادة تشكيل لسوق                        باختصار، شهدت السنوات ا
ّ                                                                  العمل األكادميي، أّدى إىل اخنفاض عدد الوظائف اجليدة )أي التعيينات املنتهياة بالتثبيات،                    
                                                                                  والتعيينات على السلم املهين(، وإىل زيادة كبرية يف عدد الوظائف العرضية أو املؤقتة، اليت ال 

              ً                                        د وتقدم ه مهنًيا. حيث تتوافر هذه الفرص بشكل تفاضالي يف          ً                    توفر فرًصا متكافئة لتطور الفر
                                                                                 اجملاالت األكادميية املختلفة، بوجود الوظائف اجليدة بكثرة يف جماالت العلوم الطبيعية. كما أن 
                                                                                هناك بعض األدلة على اخنفاض نسبة الوظائف املتوافرة يف قطاع اجلامعات البحثي )النسبة من 

                                                      عدد الفرص يف مستويات املاجستري والبكالوريوس واملستويات غري                           كافة الشواغر( مقابل تزايد 
                                                                                   اجلامعية، حيث أصبحت املهنة متباينة. وعلى الرغم من وجود الوظائف التقليدية بنعداد كبرية 

                            ً      ً  ( املرموقة، فإن الوضع تغري تغرًيا جذرًيا liberal arts                                      يف اجلامعات البحثية، وكلية الفنون احلرة )
                                                                ألخرى، فغدت الطبقة العليا أقلية، وهذا ما يعين أن حديثي التعيني سوف                يف كافة األماكن ا

                                                                              جيدون صعوبة يف العثور على وظائف يف األماكن األكادميية األكثر مالءمة، والبحثية، واجملهزة 
     ً     ً  جتهيًزا جيًدا.

 عمليات شغل الوظائف المتاحة
                 الياات املتحادة              مؤسسة يف الو    22 2 . 1                                      تعد املؤسسات املستقلة اليت يزيد عددها عن 

                                                                           هي املشتري الذي حيرك سوق العمل األكادميي. فقد مت إجيااد وظاائف علاى املساتوى     

                  وهو تقاعد شااغلي  -  ( replacement demand                                    املؤسسي استجابة لكل من طلب االستبدال )
                                                                             الوظائف احلالية، أو انتقاهلم إىل مؤسسات أكادميية أخرى، أو إىل وظائف خاارج اجملاال   

  -                              التغريات يف أعداد الطلبة امللتحقني-  ( growth demand              وطلب الزيادة )  -   ال  م          األكادميي كا
( Carter and Scott 1998   وقد خلق ترك شاغلي الوظائف شواغَر يف األقساام األكادميياة .)                        َ                                  
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                                                                      لتمألها حسب تقديرها على مر التاريخ. ولكنه أصبح من النادر خاالل العقاد     «       اخلاسرة »
                           ً                    ً                 استبدال شاغل الوظيفة تلقائًيا بعد املغادرة، فغالًبا ما يناتج عان                            املاضي أو العقدين املاضيني

                                                                                 رحيل عضو هيئة التدريس إعادة تقييم ملنصبه، ومطالبة الوحدة بتربير احتفاظها هبذا املنصب 
                                                                            يف معظم املؤسسات يف الواليات املتحدة. وال ي ستغرب إنشاء وظيفة جديدة ليشغلها عضاو  

                                                  دراسي جديد، أو بعض األولويات املؤسسية األخارى هلاذا                                هيئة تدريس، إما لدعم برنامج
                                                                                الشاغر لرحيل عضو هيئة التدريس. بينما هناك قدر أكرب من املرونة يف توليد وظائف شاغرة 
                                                                                 يف الواليات املتحدة، إال أنه يوجد فيها استقرار نظامي )بريوقراطي( أقال بكاثري يف عادد    

                      ً  الوظائف وتوزيعها حالًيا.
                                                                  احلاالت اليت ي ستبدل فيها أعضاء هيئة التدريس املتقاعدون أو املغاادرون           حىت يف تلك 

                                                                                   باألعضاء الذين يعملون بتعيينات ذات دوام كامل ومسار منته  بالتثبيت، فمان املارجح أن   
    بغض -                                                                    يكون التوظيف على املستوى االبتدائي. حيث تعمد املؤسسات يف الواليات املتحدة 

                                     إىل تبين استراتيجية التوظيف على املستوى   -                     لشاغل الوظيفة السابقة                         النظر عن الرتبة األكادميية 
       تنماو   »        ومان مث    -                                                حيث تكون نفقات الراتب املخصصة من امليزانية هي األد -        االبتدائي
                                 ل  ً                                        مع مرور الوقت. فعلى الرغم من أن بلضًعا من اجلامعات البحثية الرائادة ال تازال     «       بنفسها

                                                      لعليا مىت ما سنحت هلا الفرصة، فإن الغالبية تفضل استخدام                               ت وظ ف علماء الدوليني يف الرتب ا
                                                                                    الشواغر مبثابة استراتيجية لالدخار يف امليزانية، وإجياد أعضاء هيئة تدريس مبتدئني يتمتعاون  
                                                                                 بليونة أكرب. مما يعين أن معظم التعيينات ألعضاء هيئة التدريس تكون على املستوى االبتدائي 

                          لة الدكتوراه حديثي العهد.                       ألهداف عملية، مع تفضيل مح
                                             إما من خالل وجود شاغر أو من خالل إضافة وظيفاة  -                    ومبجرد استحداث املنصب 

-                                                                       تكون عادة  عملية البحث لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ذات الدوام الكامل   -     جديدة
      إجراء                                                  ال مركزية للغاية. فتقوم الوحدات األكادميية الفردية ب  -                           سواء يف القطاع العام أو اخلاص

                                                                             عمليات البحث )اإلدارات وحىت الربامج(، وتقدم الوحدة التوصيات إىل العميد األكاادميي  
                                                                              املشرف على الوحدة املعنية، ومن مث تصل يف هناية املطاف إىل املدير األكادميي للحرم اجلامعي 

( Matler 1991 وهناك جانبان من جوانب هذه العمليات للبحث هلما أمهية خاصة: نطاق .)                                                                
                                                                                ه العمليات، واملعايري القانونية اليت تعمل من خالهلا. فمن حيث النطاق، فإن معظم عمليات   هذ

                                                                             البحث عن أعضاء هيئة تدريس للعمل بدوام كامل يف املؤسسات ذات الربامج اليت متتد ألربع 
                                                          حملية يف نطاقها، أي إهنا تسعى إىل حتديد وتوظيف أكثار املرشاحني    /                سنوات تكون وطنية

                                                                         الواليات املتحدة يف هذا اجملال أو احلقل الفرعي املعين. بينما يتسع نطاق البحاث          املؤهلني يف
                               (. وميكن إجراء عمليات البحاث يف  Bair 2003          ً                             ليكون دولًيا يف اجلامعات البحثية الرائدة )

                                                                             املؤسسات األقل درجة، والقيام بعمليات البحث لشغل تعيينات حمادودة املادة، حاىت يف    
                 ً                                              بصورة أقل انتظاًما، تكون إقليمية أو حىت حملية إىل حد كبري يف نطاقها.                 اجلامعات البحثية، 

                                                               ً         أجريت عمليات البحث عن أعضاء هيئة التدريس يف الواليات املتحدة تارخيًيا من خالل 
                                            ، اليت تناقض النظام العام للجميع، والذي ميتاز  «       الرعاية »                               ما يطلق عليه علماء االجتماع اسم 
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                                   (. وهو ما يعين تواصل أعضااء هيئاة   Caplow and McGee 1958; Burke1988           بالشفافية )
ّ                            التدريس يف أقسام التوظيف مع زمالئهم يف األقسام اليت ختّرج معظم محلة الدكتوراه يف هذا                                                  
ّ                                     اجملال، وسعيهم للحصول على توصيات من املوّجهني بشنن أفضل طلبتهم للدكتوراه. فكان                                       

                        ّ                  لواعدين من أكثر األقسام متّيزا )وأعلى املوجهني                                      االعتبار األساسي هو توظيف أفضل الطلبة ا
    ً                                                                         مقاًما(، على افتراض أن السمعة رفيعة املستوى ستقدم أحسن ضمان جلودة املرشح، وتعظ م 

                             من قيمة املوظف اجلديد ومكانته.
                                                  ً                    كانت بدأت عمليات البحث عن أعضاء هيئة التدريس، وبدًءا من سن تشريع احلقوق 

                                                            املتحدة يف ستينيات وسبعينيات القرن املاضي، حتدث يف إطار السياسات                  املدنية يف الواليات 
                  درايل، الذي حيمي ضد  ي                                                              املناهضة للتمييز لثوابت احلكومة األمريكية املنعكسة على التشريع الف

                                                                                 التمييز يف العمل على أساس اجلنس، أو العرق، أو السن، أو التوجه اجلنسي، إىل آخره. فعلى 
              ، فإهنا تقاوم               ّ               مسية ال تزال تفّعل تلك السياسات                     لرعاية اجلماعية غري الر                   الرغم من أن شبكات ا

                  (، اليت تشمل إنشاء affirmative action )    باي                                         بذلك ضمن إطار معايري متطلبات التمييز اإلجيا
                  ، والقيام بإعالنات  3                                          لألقليات واإلناث من محلة الدكتوراه يف هذا اجملال  «              جمموعات اإلتاحة »

                                                             إلعالم، للوصول إىل املرشحني غري التقليديني، وتقد  إفادة ضرورية عان                   إلزامية يف وسائل ا
                                                                          عدد اإلناث واألقليات املدرجة يف املقابالت لشغل إحدى الوظائف، وتربير مسوغات تفضيل 
ٍ                   مرشح ما ال يكون امرأة أو شخًصا من األقليات على مرشحة أو مرشٍح من إحدى األقليات،                               ً                           

   (.Goonen and Blechmen 1999            وما إىل ذلك )
                                                                         وأما من حيث اإلجراءات، فتقدم الوحدة األكادميية املعنية بالتوظيف توصيات حاول  
                                                  ّ                   ً       عدة مرشحني للعميد األكادميي املشرف على تلك الوحدة، مرّتبة حسب األولوية غالًبا، ومن 
                                                                                 مث يتخذ العميد قرار التوظيف الفعلي. وال ينحصر عمل العميد على اختيار املرشاح لياتم   

                                                                       وحسب، بل يتفاوض مباشرة مع املرشح على شروط العمل وظروفه، إضافة إىل الرتبة         توظيفه
                                             وعلى الرغم من الالمركزية العالية اليت تطغى على     (.Twombly 2005                   والراتب املخصصني له )

                                                                             السلوك الفعلي للبحث عن أعضاء هيئة تدريس لشغل الوظائف )وإن كانت موحدة إىل درجة 
                                                               وقرارات التعيني الفعلية عادة ما تتم بطريقة أكثر مركزية، ويكاون                       كبرية(، فإن املفاوضات

            حرية كابرية    -                      يف القطاع اخلاص بالتحديد-                                       لعمداء الكليات األكادميية ومديري اجلامعات 
                                   ضمن قيود امليزانية املؤسسية األساسية.

        اء هيئة                  حيث ختتلف عقود أعض   ،                                                     ويتم عادة  حتديد نوع العقد أو التعيني عند بداية التوظيف
                                                                                    التدريس العاملني بدوام كامل بصورة أساسية إذا كانت تؤهل للحصول على مكافانة التثبيات   
                                                                                )التعيني املستمر الذي ال يتم فيه االستبعاد سوى ألسباب حمددة وبعد اخلضوع إلجراء معني( بعد 

       قاد   يت        ملدة، وال     حمدد ا     ا                                   أعوام عادة ، أو إذا كانت تقدم عقود   7 و   6                           فترة جتريبية تتراوح مدهتا بني 
         (، وهاو  Clark and Ma 2005                                                                تكون قابلة  للتجديد ملرة أو أكثر على التوايل أو غري قابلة للتجديد )

                                                                                     ما سيوضح بشكل صريح ضمن العقد. وتتفاوت املدة الفعلية لعقود العمل األولية ما بني عاام إىل  
          دد املدة(.                                                            أعوام، بغض النظر عن نوع التعيني بدوام كامل )مؤهل للتثبيت أو حم   3
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                                                                            ما مدى تنافسية عملية التوظيف لشغل الوظائف ذات الدوام الكامال؟ وماا نسابة    
                                                                             املتقدمني الذين جترى معهم املقابالت؟ وما احتمالية التوظيف؟ تزخر قصص جلان البحث اليت 
                                                                               متتلئ مبئات الطلبات لشغل الوظائف الشاغرة ألعضاء هيئة التدريس. فال توجد أرقام وطنية 

                                                                      ولكن من الواضح أن القدرة التنافسية ختتلف حسب نوع املؤسسة واجملال األكادميي.          موثوقة،
                                                                           ً     حيث ختلق الوظائف يف اجلامعات البحثية املفضلة لدى األغلبية فائدة عظيمة ونشاط ا قوًياا  
                                                                               للمرشح. وباملثل، فإن هذه اجملاالت اليت تعاين بشدة من وفرة املتقدمني من محلة الادكتوراه  

          ً                                                          العمل غالًبا ما جيتمع فيها أكرب عدد من طلبات التوظيف. كما قد يتسبب طرح          لشغل فرص 
                                                                               شاغر يف جماالت العلوم اإلنسانية، على سبيل املثال، أو التاريخ أو األدب، يف حصد طلباات  

    ً            عالًيا من بني محلة      ال                                                          توظيف يصل عددها إىل املئات، وتشمل عشرات املتقدمني املؤهلني تنهي
                                                               ، ولكن من احملنكني، وإن كانوا غري موظفني. وقد يقل عادد املتقادمني يف                 الدكتوراه اجلدد

                                                                               ختصصات العلوم الطبيعية أو اجملاالت املهنية، مثل القانون واهلندسة، حياث تكثار فارص    
                                        ٍّ                                    التوظيف غري األكادميية. كما قد يكون هناك حتدٍّ يف بعض اجملاالت مثل التماريض، لبنااء   

            ً                                        ما مت ذلك أبًدا! فمهما كان حجم اجملموعة فإن معظم عمليات                          جمموعة قوية من املرشحني إذا 
          ، الاذين   «                 أقاوى املتنافساني   »                                       ّ      البحث تقلص عدد املرشحني إىل جمموعة صغرية مكّونة من 

                                              ً                                خيضعون لتصفية مكثفة، لت جرى معهم املقابالت. وغالًبا ما يتقدم املرشحون أنفس هم بطلب 
                                       حيظوا مبقابلة أو عدة مقابالت، ناهيك عن أن                                         لشغل العديد من الوظائف الشاغرة، آملني أن 

                                                                     وأفضل ما ميكن أن ي قال عن الواقع الذي يتجلى أمام محلة الدكتوراه اجلادد                يتم توظيفهم.
     ّ                                           ، تتمّيز بوجود عشرات طلبات التوظيف، وبضع مقابالت،  «             محلة حبث وظيفية »          وصفه بنهنا 

                       ما عدا مؤسسات الدراسات -                         ً                          وفرص ضعيفة للتوظيف فعلًيا. فاملرشحون من مجيع املؤسسات
                                                                             العليا األكثر شهرة يف جمال ختصصها، واملرشحني الذين مل حيصلوا على شاهادة الادكتوراه   

                                                                        يكونون يف وضع سيئ  عند اختاذ قرارات شغل معظم الشواغر على املستوى االبتدائي.  -   بعد

 جانب العرض
                           للوظائف األكادميية من أي نوع                                                 ً  أصبحت درجة الدكتوراه هي مؤهل الدخول العاملي تقريًبا 

                                                                             كانت، بعد انكماش سوق العمل األكادميي يف الواليات املتحدة األمريكية، وأخذ خصائص سوق 
                                                                                 املشتري على املدى الطويل خالل الربع من القرن املاضي، وأعيدت هيكلته إىل حد كابري، مان   

                         ؤقتة، واجلمع باني أمااكن                                                          حيث اجلمع بني الوظائف اليت تكون على السلم املهين والوظائف امل
                               من مجيع املوظفني على املسار املنتهي    ٪  32                                         املؤسسات وأماكن التخصصات. فكان ما يقرب من 

 Clark and Ma                                                                           بالتثبيت على الرتبة االبتدائية ألستاذ مساعد حائزين علاى درجاة الادكتوراه )   

                . وهكذا، هنااك   2 1   ٪  52                                                      (، وكانت نسبة نظرائهم من العاملني بعقود حمددة املدة حوايل 2005
                                                                               حاجة لفهم االجتاهات يف املعروض من محلة الدكتوراه، وطريقة تقسيمهم عرب اجملاالت األكادميية، 

                                                       وخصائصهم الفكرية والدميوغرافية لفهم جانب العرض األكادميي.
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 تخريج حملة الدكتوراه
ّ                     ختّرج من الواليات املتحدة      م.    1212                                 فرد حائز على شهادة الدكتوراه عام     22 2 .  18 

                                        ( متخصص يف جمااالت العلاوم، والتقنياات،     ٪    67.5      خريج )    22 1 .  33             كان من بينهم 
                                                )إضافة إىل علم النفس والعلوم االجتماعية، واجملماوع    11(STEM                     واهلندسة، والرياضيات )

  (  ٪    31.8        خاريج )     22 3 .  11             (. وكان هناك STEM               أي حنو ربع جمموع     22 1 . 8         الكلي هو 
         عن العقد    ٪    16.1                       أن هذا ميثل زيادة بنسبة        . ورغم STEM                     متخصص يف جماالت غري جماالت 

            مل ترتفع سوى   STEM                 م(، فإن اجملاالت غري     1222         خريج عام     22 3 .  11                 املاضي بصفة عامة )
ّ                                                                 . وتصدّرت جماالت العلوم اإلنسانية هذه النسبة الضئيلة، إذ ارتفع عادد محلاة    ٪   2.8      بنسبة        

            . وهبذا تكون  ٪    17.3     بنحو   STEM                        ، بينما ارتفع خرجيي جماالت   11   ٪   1.1               الدكتوراه فيها 
                                                                             نسبة خرجيي الدكتوراه قد ارتفعت باعتدال خالل العقد املاضي، وعكس النمو التفاضلي يف 

                         ، على عكس الفرص احملدودة يف STEM                              ّ           جمموعة التخصصات زيادة الفرص القّيمة يف جماالت 
               غريها من اجملاالت.

 التغير الديموغرافي
     معامل    3                                 بغض النظر عن األرقام اإلمجالية؟ تربز                                    ماذا عن تكوين جمموعة محلة الدكتوراه
 National                              ( ملؤسساة العلاوم الوطنياة )   SED                                      أساسية من املسح السنوي حلملة الدكتوراه )

Science Foundationزيادة نسبة اإلناث احلائزات على الدكتوراه خاالل العقاد،      ال      (، أو :                                                        
َ                                   لدرجة شكَّْلَن فيها غالبية محلة الدكتوراه اجلدد، )    ٪  17                  م، مقارنة بنسابة      1212      ( عام  ٪  51        َّْ 

                              وغريها من اجملاالت على حد ساواء،    STEM                           م. وارتفع عدد اإلناث يف جماالت     1222    عام 
                                         كانت أقل، فال زلن يشكلن أقلية عناد محلاة     STEM                               على الرغم من أن الزيادة يف جماالت 

        ، فاإن    13 ري       ً                           (. ثانًيا: على الرغم من التراجع األخ ٪  15      )حوايل   STEM                 الدكتوراه يف جماالت 
                                    ( اليت م نحت للحاصلني على تنشرية إقامة S & E                                       عدد شهادات الدكتوراه يف العلوم واهلندسة )

                     . ثالث ا: تقدم عمار    11 م    1212         م حىت عام     1225         ، من عام  ٪   8.1                      مؤقتة قد ازدادت بنسبة 
  ً      عاًماا،      33  م     1212                                                            احلائزين على درجة الدكتوراه، فبلغ متوسط سن محلة الدكتوراه عام 

   ً                                                              عاًما قبل عشر سنوات(، على الرغم من التراجع ألكثر من سنة، منذ عاام      31   سن         مقارنة ب
       إىل منح      ال                                                                  م، يف متوسط الوقت لنيل الدرجة منذ بدء االلتحاق بالدراسات العليا وصو    1385
                                                                . وخيفي هذا الرقم االختالف الشاسع الذي يكون بني التخصصات، فقد كاان    15      الدرجة

   ً  عاًما     38   ً                                      عاًما يف ختصص الفيزياء، بينما اقترب السن من    3 1                           متوسط العمر لنيل الدرجة هو 
                                                                                يف ختصصات العلوم اإلنسانية، والعديد من ختصصات العلوم االجتماعية والتربوية. مما يعين أن 
                                                                              محلة الدكتوراه، يف املتوسط، يبدؤون مبمارسة العمل األكادميي يف وقت متنخر من الثالثينات 

  .  16             دين من الزمن                            مما كانوا عليه منذ عقد أو عق
                                                                    يصبح هذا االكتشاف األخري ذا أمهية خاصة عندما نضيف حقيقة أخرى يف الصاورة  
ّ                  الدميوغرافية، وهي زيادة احتمالية زواج محلة الدكتوراه من اإلناث عما كّن عليه منذ عقد أو                                                                   
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   ند                                   (. وباألخذ بالزيادة يف متوسط العمر عSchuster and Finkelstein 2006                عقدين من الزمن )
                                                  ً                               حيازة الدكتوراه جمتمعة مع حقيقة أن املرأة تستغرق وقًتا أطول من وقت الرجاال يف نيال   
                                                                                 الدرجة، بزيادة تبلغ نصف سنة إىل سنة كاملة يف املتوسط؛ فإننا نرى أن جمموعة متزايدة من 
                                                                               محلة الدكتوراه يصلن إىل بوابة الدخول ملمارسة العمل األكادميي متزوجات وقريبات من احلد 

                            بني النساء الاليت يدخلن حديث ا   «      األسري »                                         على لسن اإلجناب. وهو ما يولد زيادة يف الوعي   األ
                                                               يف اجملال األكادميي، ويزيد القلق حول قضايا التوازن بني العمل واألسرة.

      جليال   »                                                                ويتم تعزيز هذه األشكال من املخاوف بشكل عام من قبل الشخصية الناشئة 
                            م، ممن يصلون إىل السن األكادميي     1382                   لذين ولدوا بعد عام         (، وهم اmillennials   « )      األلفية

                      م، كان األكادمييون مان      1363                                          ً           يف العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين حالًيا. ففي عام 
                                                                                  جيل احلرب العاملية الثانية يهيمنون على نسبة أعضاء هيئة التدريس األمريكان، وكان حديثو 

 Baby Boom                                       لسنوات اليت تلت احلرب العاملية الثانياة )                                التعيني هم من جيل طفرة املواليد ل

generation إال أن أعضاء جيل الطفرة قد أوشكوا على هناية حياهتم الوظيفية، وي ستبدل هبم .)                                                                         
                                                       للفئات اليت ولدت ما باني أوائال الساتينيات إىل أوائال      ]  «    إكس »                  يف الوقت ذاته اجليل 

        ُّ                    (. وينصبُّ هذا اجليال أكثار،   Howe and Strauss 2000                   وأفراد جيل األلفية )   [           الثمانينيات
ّ                 وبوعي ذايت، على األسرة وقضايا التوازن بني العمل واحلياة. فهو جيل يرّكز علاى العمال                                                                   

                ً      ً                          ، وهم يشكلون حتدًيا واضاًحا للمعاايري التقليدياة     «           الصاحل العام »                   اجلماعي واخلدمة باسم 
                            ني االستقاللية املهنية قبل كال                                                      للخطوط املبهمة الفاصلة بني العمل واحلياة الشخصية، ولتثم

                                ً                  (. وتشري األدلة إىل أهنم أقل استعداًدا للتضحية بكل شيء     1222                      شيء )انظر هاو وشتراوس 
                                                                               يف سبيل العمل. كما أن هناك بيانات سلوكية تظهر أن اإلناث واألقليات من أعضاء هيئاة  

             أصحاب البشرة                                                                التدريس يتركون جمال العمل األكادميي مبعدل يفوق معدل ترك الرجال من
 Trower 2002, cited                                                               البيضاء له، على الرغم من أن النسبة احلقيقية هلذا املعدل غري واضحة )

by Gappa et al. 2007; Leslie 2007.)   

 الجودة الفكرية
                                               ( أول من قرعا ناقوس اخلطر منذ جيل مضاى، بشانن       1386                 كان بوين وشوستر )

                             ، بسبب ختلي الشباب األماريكيني     ال               األمريكية مستقب                                  املخاطر اليت تواجهها املهنة األكادميية 
                                                           عن الوظائف األكادميية، مقابل احلصول على فرص مهنية جمزية أكثار    «             األفضل واألذكى »

                                                 ّ                                 للعمل يف جماالت إدارة األعمال، والطب، والقانون. واهتّما بدراسة وظائف الفئة النخبوية من 
 Rhodes and Marshall                  ارشال الدراساية )                                        املثقفني، مبن فيهم احلائزون على منح رودس وم

Scholarship (، وأعضاء مجعيات الشرف األكادميية )مثل                                    Phi Beta Kappa وخرجيو أرقى ،)              
                                                                              الكليات األمريكية اخلاصة. وعلى الرغم من اختالط األدلة، ومن عزوف طلبة الكليات عان  

                      ل الستينيات؛ فإن املسح                                                          اختيار الوظائف األكادميية بدون أد  شك عما كان عليه الوضع خال
                                                                              الذي أجري لرؤساء أقسام اجلامعات الرائدة يف مثانية ختصصات أظهر أن جودة التعييناات  
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                                                                               اجلديدة ما زالت مميزة، وأنه مل يكن هناك أي تراجع واضح يف اجلودة الفكرية هلؤالء املوظفني 
          ً  خرى استطالًعا        ( مرة أ    1226                                                اجلدد. وأجرى يف اآلونة األخرية كل من شوستر وفنكلستني )

                                                                                   ألقسام الدراسات العليا الرائدة يف اجلامعات البحثية األمريكية، وأوضحا أنه مل يكن هناك أي 
                                                                                 تراجع واضح يف جودة طلبة الدكتوراه احلاليني أو حديثي التعيني. كما وجدا أنه وبعد تدهور 

          نة األوىل يف                          ومستقرة مان طلباة السا        ال                                             خطري يف الثمانينيات كانت هناك نسبة متنامية قلي
                                                                             الكليات األمريكية، الذين يطمحون للعمل مدرسني يف الكليات، وإن كانت نسبتهم ال تزال 

                                                                      ، وخلصا إىل أنه مل يكن هناك أساس مقنع لتوقع تدهور جودة املهنة األكادميية يف  ٪ 3       أقل من 
  ن                                                                            املدى القريب أو املدى املتوسط، على الرغم من عدم وجود أدلة قاطعة. ويف ضوء كل ما 

  «            أفضل وأملاع  »         وهم عادة -                                                       التسرب املستمر للكفاءات األجنبية إىل التعليم العايل األمريكي
                                                                وتزايد عدد محلة الدكتوراه من اإلناث، فإن اآلفاق للحفاظ على اجلاودة    -                الكفاءات العاملية

ّ     الفكرية للجيل األكادميي اجلديد مل تظهر أي عالمات للتراجع، بل رمبا عّززهتا.                                                               

 من نيل درجة الدكتوراه إلى الحصول على أول وظيفة 
                                   في السلم المهني: طريق طويل ومتعر ج

                                                                            كان اختيار األكادمييني احملتملني يف األيام الذهبية من ستينيات وسبعينيات القرن املاضي 
                                                                                    يتم عادة  خالل فترة قيامهم بالدراسات العليا قبل بلوغهم سن الاثالثني، وهام ال يزالاون    

                                                                        يف أطروحاهتم، للعمل بدوام كامل يف وظائف تنتهي بالتثبيت، مع وجود آفاق مهنية         يعملون
                                قطاع التوظيف للمستفيدين من درجة       11.1                       ّ                 ممتازة هلم. إال أن احلال تغّير، حيث يبني جدول 
  .  17  م     1212   م و    1382                                        الدكتوراه، مع التزامات عمل حمددة بني عامي 

                                    ود ما ال يقل عن اجتاهني ثابتني: أوهلماا                                       يتضح، بإلقاء نظرة سريعة على اجلدول، وج
                                                                              ثبات ملحوظ يف توظيف الدراسات العليا الفوري حلملة الدكتوراه إمجااال ، علاى مادى    
                                                                              السنوات العشرين املاضية، إذ يسلك نصفهم عادة املسار األكادميي مع وجود بعض الكفاءات 

                             ا ينضم أقل من الع شر منهم إىل                                                     لديهم، ويدخل حوايل الربع إىل اخلمس منهم اجملال املهين، بينم
                                                                           الوظائف احلكومية أو القطاع غري الرحبي. ثانيهما: اختالف شاسع يف التوظيف حسب اجملال 
                                                                              األكادميي، فمن جهة يسلك حوايل أربعة أمخاس محلة الدكتوراه يف جمال العلاوم اإلنساانية   

                          ذين تبلغ نسبتهم ثالثة أمخاس                                                         املسار األكادميي، يليهم محلة الدكتوراه يف العلوم االجتماعية ال
َ       اجملموع. ومن جهة أخرى، ال يتجاوز عدد محلة الدكتوراه يف ختصص اهلندسة خ مَس مان                                                                   
                                                                            ُّ        يسلكون هذا املسار، يليهم محلة الدكتوراه يف العلوم الفيزيائية الذين يصلون إىل الثُّلث. ومن 

                     اجلدد يف الوسط األكادميي                                                         املهم اإلشارة إىل أنه على الرغم من اخنراط نصف محلة الدكتوراه 
                                                                             حال نيلهم الدرجة، فإن هذه اخلطوة ليست بالضرورة أن تكون ضمن وظائف أعضاء هيئاة  

                             م، على سبيل املثال، كان من بني    1212                                                 التدريس العاملني على السلم املهين )انظر أعاله(. فعام 
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                 لديهم خطط حماددة                                                  شخص من احلاصلني على الدكتوراه يف العلوم واهلندسة ممن      222 .  13
               يرغبون يف سالك     ٪    18.7                                خيططون لدراسة ما بعد الدكتوراه، و   ٪    18.8                يرغبون يف حتقيقها 
                                                   يطمحاون إىل احلصاول علاى عمال آخار )يف التعلايم          ٪    13.7                املسار األكادميي، و

ّ              يوّدون العمال يف     ٪    13.1                                                الثانوي، أو العمل احلكومي، أو القطاع غري الرحبي(، و /        االبتدائي   
                                                        من املتوقع عملهم خارج البالد. وقد كانت معظام الوظاائف يف      ٪   5.3    ي، و           اجملال الصناع

                                              إما لوظائف منح ما بعد الدكتوراه، أو يف الوظائف   -                  على األقل يف البداية-               القطاع األكادميي 
                                                                            غري املنتظمة اليت تشمل العمل بدوام جزئي، أو العمل يف وظائف بدوام كامل حتت عقاود  

           حمددة املدة.
                          ً     ً                                   راسة ما بعد الدكتوراه عنصًرا مهًما من عناصر املهنة العلمية يف الواليات             لطاملا كانت د

                                                                               ً    املتحدة األمريكية، وخصوصا  يف جمال العلوم احلياتية. إال أن العقدين املاضيني شهدا امتاداًدا  
     ً                                                                              تطورًيا هلذه املرحلة االنتقالية، وامتد ملا يقرب من مجيع برامج الدكتوراه احملادودة باجملاال   

                                                                                ميي يف العلوم الطبيعية. فلم تكن دراسة برنامج واحد ملا بعد الدكتوراه ملدة متتد من عام      األكاد
           ً        ً                                                            إىل عامني أمًرا مستغرًبا يف املاضي، ولكن محلة الدكتوراه اجلدد حاصلون عادة  على أكثر من 

    عمل                                                                                برنامج واحد ملا بعد الدكتوراه. وقد ميتد كل برنامج من عامني إىل ثالثة أعوام، وهو ما ي
                                                                                     على متديد املرحلة االنتقالية ما بني الدراسات العليا وأول تعيني أكادميي بدوام كامل بطريقة ال 
            ّ                                                                 تسهم بشكل بّناء يف تدريب القوى العاملة، وقد تكون مبثابة طريق مسدود للحصول علاى  

   (.Ehrenberg et al. 2010              مهنة بعد ذلك )
                                   والتفصيل يف دراسة استقصائية وطنياة                                            وترد هذه األرقام التراكمية مبزيد من التحديد 

                                                                  ّ              حديثة حول محلة الدكتوراه يف جمال العلوم االجتماعية بعد عشر سنوات من تسّلمهم الوثيقة. 
                                                  أن ثالثة أرباع محلة الدكتوراه مل حيصلوا على تعيني ثابت    "Nerad "  (     1228              وقد ذكر نرياد )

                     خاص غري رحبي، إال بعاد                                                       بدوام كامل يف أي قطاع أكادميي، أو صناعي، أو حكومي، أو
            سانوات. ومل     8    قبل    ٪  32                                                 أعوام من نيلهم الشهادة، بينما كانت نسبتهم تصل إىل    1     حوايل 

                                                                               يتجاوز عدد احلاصلني على مثل هذا التعيني الثابت خالل أول عامني بعد حيازة الادكتوراه  
َ       النصَف منهم.      

              ّ     الوطنية، إذ تطّلاع                                                          ارتفع معدل الطاحمني للحصول على وظائف أكادميية يف عينة نرياد
                                              ً                        ُّ       ثالثة أرباعهم للحصول عليها. وقد كان تشاؤمهم كبرًيا من سوق العمل، فوصاف الثُّلاث   

      ساوى    «      ممتازة »                ، ومل يصفها بنهنا  «    سيئة »                        ، بينما وصفها اخلمس بنهنا  «     عادلة »            آفاقهم بنهنا 
                                                        أشخاص منهم. وكان تنخر الوقت يف تنمني وظيفة مستقرة بادوام     8             شخص من بني كل 

   ً      ً                                                            أمًرا عصيًبا، وخصوصا  على من يسلكون املسار األكادميي، فمن بني الطاحمني لدخول       كامل
َ              ، مل يشغل سوى الربع منهم وظائَف على السالم   ٪  75                               اجملال األكادميي الذين بلغت نسبتهم                              

                                  خالل السنة األوىل، بينما استطاع ثالثة    ٪  12                       أشهر من نيلهم الدرجة، و   6            املهين يف غضون 
                                                                    لى وظيفة ثابتة أو على املسار املنتهي بالتثبيت لوظاائف أعضااء هيئاة                   أرباعهم احلصول ع
       وبادأ      (.Nerad 2008                 ّ                      سنوات كاملة من تسّلمهم شهادة الدكتوراه )   6                 التدريس بعد مرور 
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                                                        ً                         املسار الوظيفي النموذجي باحلصول على وظيفة مؤقتة، ولكن غالًبا ما كان يتقادم لتصابح   
                                              تطالب بتغيري صاحب العمل املؤسساي واالنتقاال إىل                                      الوظيفة على السلم املهين، وعادة  ما

                                                          . وكان الطريق للتعيني على وظيفة عضو هيئة التدريس ميار عارب     18                  منطقة جغرافية أخرى
                                                                               العمل بدوام جزئي أو حتت عقود حمددة املدة، فكان احتمال االنتقال من وظيفة غري أكادميية 

                           . وتتشابه هذه النتاائج إىل    13     ً تقريًبا                                            ذات دوام كامل إىل منصب على السلم املهين هو صفر 
                                                            ُ                  حد كبري مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة إهرنبري  وآخارين، الايت ُأجريات خاالل     
                                                                                التسعينيات ملؤسسة أندرو ميلون، حول موضوع الدفعات املتعاقبة من محلة الدكتوراه يف جمال 

   (.Ehrenberg et al. 2010                 العلوم اإلنسانية )
                                                              تزامنة لبيانات التنقل الوظيفي اليت قام هبا كل من شوستر وفنكلستني                 تثبت التحليالت امل

        ً                           ( استناًدا إىل الدراسة الوطنية ألعضاء     1213                                (، وفنكلستني، وشوستر، وإغليسياس )    1226 )
                                    م هذه النتائج. ولكن تقديراهتم تشري إىل     1221   م و    1333                                  هيئة التدريس ملا بعد الثانوية عامي 

                                                       الدوام اجلزئي أو الوظائف ذات الدوام الكامل حتت عقود حمددة                          أن التنقل بني الوظائف ذات 
                                                                             ً  املدة من جهة، والوظائف ذات املسار املنتهي بالتثبيت من جهة أخرى، قد تكون أقل شيوًعا 

  .  12 م    1221 و   م    1333                               ً             بصفة عامة، ولكنها باتت أسهل نوًعا ما بني عامي 
                 يفاة أكادميياة                                                    قام شخص من بني مخسة أشخاص ممن كانوا يطمحون إىل شغل وظ

                                                                             بتغيري أهدافهم املهنية يف مثل هذا النوع من سوق العمل خالل السنوات اخلمس األوىل مان  
         املغرييان   »        من هؤالء    ٪  62          (. ومل حيصل     1228                                       حصوهلم على شهادة الدكتوراه وفق ا لنرياد )

                                       ً                                      على وظيفة ذات مسار منته  بالتثبيت بتاًتا. وكانت هناك عوامل دفعتاهم للقياام     «      هدفهم
                  من وجاود عوامال        ال     ، بد «                                      عدم وجود وظائف شاغرة يف األوساط األكادميية »         بذلك مثل 

                                                       ً                       جتذهبم مثل الفرص الوظيفية األخرى. وعلى العكس من ذلك، فنادًرا ما يتم التخلاي عان   
                                   من بني أولئك الذين سبق أن كانوا على    ٪  33                                          الوظائف ذات املسار املنتهي بالتثبيت، فاستمر 

                                                                    ُ             مسار منته  بالتثبيت يف وظائف أعضاء هيئة التدريس على السالم املهاين عنادما ُأجاري     
         االستطالع.

 أول وظيفة ثابتةتبعات الحصول على 
                                                                             إذا استغرق حديثو التعيني سنوات عدة بعد نيلهم شهادة الدكتوراه حلني تنمينهم وظيفة 

                                  ً      جهونه بعد حصوهلم على وظيفة جيدة نوًعا ما؟  ا                     وام كامل، ما الذي سيو                 أكادميية مستقرة بد
                       ( ظروف احلياة املهنياة،   1                                                          علينا أن منعن النظر يف نقطتني حموريتني عند مناقشة هذه املسنلة: )

          ( احليااة   1                                                                   أي نوع ضغوط والتزامات العمل اليت سيوجهوهنا، مبا يف ذلك التقييم املطلوب )
                                  ا وبني احلياة املهنية )أو انعدامها(.                    األسرية واملوازنة بينه
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 الحياة المهنية
                   بصورة أساسية حساب    -                كما أشرنا سابق ا-                                    ختتلف جتربة احلياة املهنية حلديثي التعيني 

                                                        ً                    نوع املؤسسة اليت يعملون فيها ونوع تعيينهم. كما قد ختتلف أيًضا حسب اجلانس، كماا   
                                   ت هو نوع من مراجعة األداء، العامال                                             سنرى بعد قليل، فالعنصر املشترك يف كل هذه احلاال
                                                   الوحيد الذي يسيطر يف البداية على جتربة احلياة املهنية.

                             من أشكال التقييمات السانوية       ال                                                وتنخذ املراجعة يف التعيينات اليت تنتهي بالتثبيت شك
                                        (. ويكمن التحدي يف املراجعة اليت تتم ألعضاء Twombly 2005   « )                 التقدم حنو التثبيت »   ختص 
                                                                                  التدريس العاملني على مسار التثبيت يف آخر عام من املدة التجريبية بنكملها. إذ ي ت خاذ        هيئة

                                                                                      فيها قرار منح التثبيت الذي يستند على تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس يف مهامهم التدريسية 
     ها يف                                                               ففي اجلامعات البحثية يتم إثبات األداء البحثي بالصورة اليت يظهر في                   والبحثية واخلدمية.

                                                        ، بينما يف املؤسسات ذات الربامج اليت متتد ألربعة أعاوام وذات        اجلوائز                املنشورات واحلصول 
                                                                                   املهام التدريسية يف الغالب يتم النظر بشكل أكثر إىل األداء التدريسي على الرغم من افتراض 

                                          وجود بعض من األداء البحثي أو األداء العلمي.
                                           ات مراحل متتالية، تتم خالل عام كامل، من قبل                                   تتضمن مراجعة التثبيت عادة  عملية ذ

                                                                               جلان أعضاء هيئة التدريس على مستوى الوحدة األكادميية، ومساتوى الكلياة األكادميياة    
                                                                     اليت يتم تضمني وحدة التنسيق األكادميية حتتها، ومستوى كبار املسؤولني مبا فيهم   «      األضخم »

                        (. وعلى الارغم مان أن   Twombly 2005                                         عميد الكلية واملدير األكادميي ورئيس املؤسسة )
                                                                                 توصيات أعضاء هيئة التدريس عادة ما تكون غري إجيابية، فإن القرار األخري يعود إىل مادير  

              من مجيع املؤهلني    ٪  72                                                          املؤسسة وجملس األمناء، حيث ي منح التثبيت يف أغلب األحيان لنسبة 
                        م اخنفاض هذه النسابة إىل                                                             له من أعضاء هيئة التدريس الذين تتم دراسة حالتهم للتثبيت، رغ

                           (. ويعاد قارار التثبيات    Sandmeyer and Dooris 2006                   يف اجلامعات البحثية )   ٪  52   حنو 
                    ولكن قد يكاون مان     -                                                 يف نظام الواليات املتحدة مبثابة قرار بعدم جتديد التعيني    باي     السل

        ر ملادة                                                                       املمكن يف بعض احلاالت االحتفاظ بعضو هيئة التدريس بتعيينه يف وظيفة خارج املسا
     ً                                                                      فغالًبا ما يبحث أعضاء هيئة التدريس الذين ي رفض تثبيتهم عن وظائف أكادميياة يف    -    حمددة

                                       ً                                       الكليات واجلامعات اليت تكون أقل مكانة نوًعا ما، واليت تسري ضمن معايري خمتلفة إلجراءات 
  ل                                                                                  الترقية والتثبيت، ومن مث يقبلون هبذه الوظائف، أو أهنم قد يقبلون بوظائف بادوام كاما  

    باي َ    ُّ                  َيع دُّ قرار التثبيت السل  -      وبال شك-                        ، على الرغم من أن بعضهم   11                 خارج مسار التثبيت
     ً                             ً  دافًعا للخروج من الوسط األكادميي متاًما.

                                                                                 أما أعضاء هيئة التدريس العاملون حتت عقود حمددة املدة، فيتم البت يف التقييمات الرئيسة 
                                                                                   وقرارات إعادة تعيينهم يف منتصف العام الذي يسبق آخر عام من العقد. وعادة ما ينطوي على 
                                                                                    مراجعة جيريها أعضاء هيئات التدريس من الوظائف الدنيا وعمداء الوحدات األكادميية الرئيسة. 
                                                                                     أما من حيث دور العمل واحلياة املهنية، فتشري األدلة املتاحة إىل أن أعضاء هيئاة التادريس يف   

    ً  غالًبا   -                                        الذين يضطلعون مبهام التدريس والبحث واخلدمة-                                 التعيينات اليت تكون على السلم املهين
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                                                       ً                      ما يعملون لساعات أطول من أعضاء هيئة التدريس األكثر ختصًصا، العاملني ضمن وظائف يف
          خمصصة ملهام    ٪  62           ً             ساعة أسبوعًيا، منها حوايل     52                                    عقود حمددة املدة. حيث يعملون ملا يقارب 

                 (. وقد حيصلون على Schuster and Finkelstein 2006                                  التدريس، واإلرشاد، وتطوير املقررات )
                                                                                عبء تدريسي خمفف يف البداية لتمكينهم من تكريس املزيد من الطاقة إلطالق برنامج من برامج 

         القياام    -                     ولو مل يكن بصورة واضحة-                                             حباث ملا بعد أطروحة الدكتوراه. ولكن يتوقع منهم   األ
                                                                            باألحباث والنشر، هبدف تنمني التمويل للمنح اخلارجية يف حاال مساح ختصصاهم باذلك.     

          يف كافاة    -                                                                     كما كانت إحدى الشكاوى املتوافقة ألعضاء هيئة التدريس على سالم التثبيات  
                                                        وجود معايري واضحة وصارحية الساتيفاء متطلباات التثبيات            هي عدم   -             أنواع املؤسسات

( Gappa, Austin, and Trice 2007.)   
         سااعاهتن   »                                                                 تنشن هذه التوقعات العالية يف الوقت الذي تعاكس فيه حديثات التعايني  

                                                                      ، ويسعني لتكوين أسرة شابة أو احلفاظ عليها يف حال كان لديهن واحدة. فبينما  «          البيولوجية
ّ          ُكّن اإلناث من َ       ( يتساويَن ماع      1228                                               محلة الدكتوراه يف العلوم االجتماعية يف دراسة نرياد )  ُ          

                                                                          الرجال يف احلصول على وظائف على السلم املهين وتنمني وظائف يف اجلامعاات البحثياة   
                                                                              املكثفة، فإن الفروق بني اجلنسني ظهرت بعد التعيني، مبا فيها االختالفات يف معدالت التثبيت 

                                                               نسبة الذكور احلاصلني على التثبيت يف السنة السادسة بعد الادكتوراه                     واملثابرة. فقد كانت 
     مان     ٪  18                                                        من بني أولئك الذين جنحوا يف احلصول على التثبيت )مقارنة ماع     ٪  33      تعادل 

                                يف احلصول على التثبيت يف اجلامعاات       ال                                 َ           اإلناث(. كما غلبت نسبة الذكور نسبَة اإلناث قلي
   ٪ 5                                           النساء احملتملة لترك الوظائف على السلم املهين )              (، ونصف نسبة ٪ 1      مقابل    ٪ 6         املرموقة )
َ                ( أن اإلناث شّكلَن غالبية نسابة      1226                                 (. وقد وجد كل من شوستر وفنكلستني ) ٪ 3      مقابل   ّ             

                                                                              أعضاء هيئة التدريس الذين أوضحوا انتقاهلم من وظائف على مسار التثبيت إىل وظائف حتت 
                              عمل ميكن التحكم به، دون وجاود                     ً                         عقود حمددة املدة جزئًيا، كوسيلة للحصول على عبء 

                                                                           ضغوط إلجراء األحباث. ويف دراسة مقارنة حديثة على النساء يف املهن، ذكر كل من ميسون 
                                          أن اجملال األكادميي يقدم بيئة أقل مالءمة لألسرة    «« Mason and Ekman  (     1227        وأيكمن )

   (.Mason and Ekman 2007                                    من عدة ختصصات مهنية يف الطب والقانون )
                                                                     ون ضغوط األحباث والنشر أقل كثافة ألعضاء هيئة التدريس الذين هم يف بداياة       قد تك

                                                                         ً          حياهتم املهنية يف أماكن اجلامعات غري البحثية، ولكنها بالتنكيد غري منعدمة. فغالًبا ما تكون 
                                                    من حيث مساعدة طلبة الدراسات العليا، ومرافق املكتباة  -                             لدى حديثي التعيني موارد قليلة 

                                                  لتلبية الطلب القليل، مما جيعلها بذات الكفة )أي وجود   -                  ويل األحباث، إىل آخره           واحلوسبة، ومت
                                                       ً                      طلب قليل ولكنه متناسب مع قلة املوارد(. ويصبح من الصعب جاًدا الادخول يف قطااع    
                                                                             اجلامعات البحثية يف حال كان الشخص قد بدأ خارجها، بسبب أن التطاوير الاوظيفي يف   

 ً                                               ًبا، وهذا ما جيعل الشخص أقل جاذبية كمرشاح حمتمال                   ً            مكان غري حبثي غالًبا ما يكون صع
                                                                           للعمل يف قطاع اجلامعات البحثية، إضافة إىل ميل املؤسسات للتوظيف ضمن نطاق مؤسسات 

   (.Burke 1988                     ً        مساوية هلا أو أعلى شنًنا منها )
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                                                                         لطاملا اضطر حديثو التعيني على مر التاريخ إىل الغوص يف مفاوضات ضاغوط احليااة   
                                                                       دهم. فعلى مدى العقود العديدة املاضية، سعت العديد من املؤسسات لتقد  املزيد           املهنية مبفر

                                                                               من الدعم التنظيمي الرمسي لتخفيف الضغوط املهنية للناشئني. وينخذ هذا الدعم عادة شكل 
                                                                          سياسات لشؤون املوظفني ختفف التحوالت األسرية )مرافق رعاية األطفاال، أو اإلجاازة   

                            درالية ببعضها. وأنشئت برامج  ي                                 اية املسنني( حيث تلزم التشريعات الف                    األسرية للوالدة، أو رع
                                                                            التوجيه الرمسية على مستوى القسم أو املدرسة يف بعض احلاالت، أو تشجيع رؤساء األقسام 
                                                                               لتقد  دعم إضايف يف كثري من األحيان. ولكن الطرق اآللية الرمسية، اليت تشمل انتهاء الوقت 

                                                       ً     لتبيئة وبرامج التحكيم على مستوى اجلامعة ال تزال نادرة نوًعا ما                        من التدريس للحصول على ا
( Gappa, Austin, and Trice 2007.)   

 الحياة األسرية
                                                                            يتزايد عدد الرجال والنساء الذين يوضحون عدم رغبتهم يف التضحية باحلياة األسارية  

ّ                              لصاحل احلياة املهنية، لكن اإلناث ضّحني أكثر لالستمرار يف وظائفهم للد                      كتوراه وفق ا لانرياد                                
                                                                          (. وعلى الرغم من متين الرجال والنساء على حد سواء الزواج وإجناب األطفال عادة ،     1228 )

ّ      فإن نسبة النساء الاليت تزوجن وأنشنن عائالت كانت أقل من نسبة الرجال، حيث كاّن يف                                                                         
          ً   لنساء تقريًبا                                          ّ                        كثري من األحيان مطلقات وتنخرن يف اإلجناب، أو ختّلني عن األطفال. وبلغ عدد ا

                       االحتياجات أو املسؤوليات  »                                                   ضعف عدد الرجال، مما يشري إىل أن تغيري الوظيفة كان بسبب 
ّ            ً     وكانت احتمالية أن يكّن النساء جزًءا من    «.                        انتقال وظيفة شريك احلياة »        أو بسبب   «         العائلية                     

                                  وهي حالة شبه حصرية علاى اجملتماع  -                                           ازدواجية عمل الزوجني أكرب من احتمالية الرجال 
                                                     واليت قد تزيد من تعقيد التقدم الوظيفي حلملة الدكتوراه،   -  ( Finkelstein 2012         األمريكي )

  Kulis and Sicotte 2002; Rosenfeld                                              بسبب أن الوظائف األكادميية تتطلب التنقل اجلغرايف )
and Jones 1987.)     من الرجال املرتبطني ذكروا انتقال أزواجهام     ٪  53                 وعلى الرغم من أن                                         

   ٪  11                                                                             معهم الستيعاب التقدم الوظيفي، فإن نسبة النساء الاليت انطبق عليهن األمر ذاته بلغت 
   (.Nerad 2008     فقط )

 على وظيفة أكاديمية في وقت مبكر مكافآت الحصول
     ية،                                                                 ميكن رؤية مكافآت ممارسة العمل األكادميي من خاالل عدساتني، األوىل نفسا   

   «         الادعوة  »                      ً                                                      والثانية مالية. فتارخيًيا بدأ النظر إىل الوظاائف األكادميياة بنهناا ناوع مان      
    (، Veysey, 1965                                                            للرجال املثقفني للحصول على دخل غري وظيفي يف القرن التاسع عشار ) 

                                                                                   ومل تظهر الرواتب التنافسية إال بعد احلرب العاملية الثانية، ولكن كياف يانجح الطااحمون    
         احلاليون؟
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 المكافآت النفسية
                                                                          إن األدلة املتاحة على املكافآت النفسية للوظائف األكادميية احلديثة ليست واضاحة.  

                                                من أعضاء هيئة التدريس يف الواليات املتحدة عن رضاهم    ٪  85   إىل    ٪  82            ُ      فلطاملا أعرب ُقرابة 
  يف                                                                            العايل عن اختيارهم املهين، من جهة. وقد بقيت النسبة مستقرة على مدى نصف قارن، و 

                                                                                   الوقت ذاته يعد أعضاء هيئة التدريس الناشئون العاملون يف وظائف على مسار التثبيت من بني 
                                                         ُ                      أقل األشخاص الراضني عن وظائفهم من جهة أخرى. بينما ي عد أعضاُء هيئة التدريس الشباب 

             من بني األشخاص   -              وخصوصا  النساء-                                              العاملون يف وظائف بدوام كامل خارج مسار التثبيت 
                           (. وختضع هذه النتائج، يف بعض Schuster and Finkelstein 2006                رضا عن وظائفهم )      األكثر 

              ً                                                                  النواحي، منطقًيا حلجم ونطاق ضغوط العمل على أعضاء هيئة التدريس قبل التثبيت، وقلاة  
              ً                                                                هذه الضغوط نوًعا ما بني العاملني خارج مسار التثبيت. حيث تعكس الصورة املختلطة واقع 

                                                                 على أعضاء هيئة التدريس اجلدد القيام هبا ما باني األماان الاوظيفي،                      املبادالت اليت يتعني
                                                                                واالعتراف املهين، وبيئة العمل، واحليااة األسارية، إىل آخاره. وقاد أجارى تروويار       

( 1211    Trower)    مهمًّا حلديثي التخرج من برامج الادكتوراه       ال    عام    13                 دراسة لقياس أمهية                                    ًّ   
                        ( وجاود وقات للقياام     1                 م املؤسسي للبحث، )      ( الدع 1                           فكانت العوامل اخلمسة األوىل: )

             ( املروناة يف   5                    ( العبء التدريسي، و) 1               ( جودة القسم، ) 3          الشخصية، )   /                   بااللتزامات العائلية
                                                                             جدول العمل. وعالوة على ذلك، فإن االعتبارات األساسية حلديثي التخرج عناد اختياار   

                         وحتقيق توازن بني التادريس                                           ( إجياد حالة ميكنهم فيها القيام بعمل هادف،  1       ّ       وظيفة ّما هي: )
                                                     ( جودة الظروف املعيشية، مثل القدرة على حتمال تكااليف    1                        والبحث بطريقة تناسبهم، )

                                                                           السكن، واملواصالت، واملدارس اجليدة يف مجيع املراحل حىت التخرج من الثانوية، وساالمة  
                املنزلية. فلطاملا                                ( حتقيق التوازن بني العمل واحلياة  3                                    اجملتمع، وفرص العمل للزوج أو الشريك، )

                                                                           كانت جودة اإلدارة ووجود وقت لألحباث والعبء التدريسي من االعتباارات األولياة يف   
                                                                                    الوظائف، إال أن ازدياد أمهية املوازنة ما بني وقت االلتزامات األسرية ووقت احلياة املهنية يعد 

         (. لاذا   Finkelstein 1981   ً                                                        أمًرا مستحدث ا، فلم يقوموا بعمل قائمة مماثلة منذ جيلني سابقني )
                      ً                                                 يبدو أن هناك ثورة نوًعا ما يف توقعات أعضاء هيئة التدريس اجلدد حنو وظائفهم.

 المكافآت المالية: الرواتب
  م     1212                                                ( متوسط الراتب األساسي السنوي حلملة الدكتوراه عام     11.1          يبني جدول )

        للوظائف                                                                   حسب جمال التخصص وقطاع التوظيف. وقد يكون أفضل مؤشر للجاذبية النسبية 
                                              األكادميية من حيث املكافآت املالية عند بدء العمل.

          ( يف مجياع      11.1                                                        فعندما ندرس األجور املدفوعة حلملة الدكتوراه اجلادد )جادول   
                              ً                                             القطاعات )من اجملال األكادميي مروًرا باجملال الصناعي واحلكومي وقطاع املنظماات غاري   

                                  ألكادميي بصفة عامة. حيث يابني محلاة                        ً                    الرحبية( نرى منط ا واضًحا يشري إىل تدين الوضع ا
                                  قطاع األعمال مباشرة حصوهلم على عالوة    /                                          الدكتوراه اجلدد الذين يدخلون القطاع الصناعي
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  ًّ                                                                   حدًّ أقصى عن أولئك الذين سلكوا املسار األكادميي. بينما أشار محلة الدكتوراه    ٪    62.5     تزيد 
  ًّ  حدًّا    ٪    15.5               على عالوة بنسبة                                                اجلدد الذين يندجمون يف القطاع اخلاص غري الرحبي حصوهلم 

                                                                                أد  زيادة عن العاملني يف اجملال األكادميي. وعندما نتناول اجملاالت الفردية جناد الفجاوات   
                                                                        تتسع يف بعض اجملاالت، وتضيق يف جماالت أخرى، حيث تبلغ العاالوة املساتحقة حلملاة    

                      كادميي كنول وظيفة هلام                                       ّ                       الدكتوراه يف العلوم الفيزيائية، ممن يفّضلون اجملال الصناعي على األ
                                                   يف علوم األرض، والغالف اجلوي، واحمليطات(. بينماا تقادر      ٪   121 )   ٪  71            نسبة تصل إىل 

                                                                                   العالوة املستحقة لنظرائهم من محلة الدكتوراه يف العلوم االجتماعية العاملني يف اجملال الصناعي 
                 م اإلنسانية. وتشري                           فقط حلملة الدكتوراه يف العلو   ٪   7.3        ، وتبلغ  ٪  11                    كنول وظيفة هلم بنسبة 

                                                                            ً       هذه البيانات إىل أن املهنة األكادميية األمريكية تقدم جمموعة من الوظائف املختلفة متاًما عان  
                                                                                بعضها، عرب اجملاالت األكادميية املتنوعة لتوظيف اجليل القادم من محلة الدكتوراه. ولكن تبقى 

                              الفيزيائية واحلياتية واهلندسية،                                                      حتديات األجور التنافسية يف أعلى مستوى هلا يف جماالت العلوم
                                                                               بينما تنخفض إىل أد  مستوياهتا يف جماالت العلوم اإلنسانية والتربية والعلوم االجتماعية.

                                                                             عندما ننتقل إىل دراسة القدرة التنافسية ملستويات الرواتب عند احلصول على أول منصب 
   6   إىل    3                 ترة تتراوح ما بني                الذي يكون خالل ف-                                     على السلم املهين، وهو منصب أستاذ مساعد 

                                               جند أن املسح السنوي للوضع االقتصادي للمهنة الاذي    -                              سنوات من استالم شهادة الدكتوراه
                                          ( يعد املصدر األكثر موثوقية للبيانات واملتاح AAUP                                     جتريه اجلمعية األمريكية ألساتذة اجلامعات )

                 م، يف مجيع املؤسسات     1211  م                                                        يف متناول اليد. فتتراوح متوسط رواتب األساتذة املساعدين، عا
                      دوالر أمريكاي وفق اا       22 2 .  65   إىل     22 2 .  62                                      ذات الربامج اليت متتد ألربع سنوات ما باني  

                                                                             للجمعية، رغم بقاء االختالفات الشاسعة حسب نوع املؤسسة، بوجود عالوة تتراوح ما باني  
         للتحادث                                                          للعاملني يف قطاع اجلامعات البحثية، وخصوصا  يف القطاع اخلاص. و   ٪  12   إىل     15

                                                                                  بصورة انطباعية عن املوضوع؛ فإن هذا املبلغ ميكن مقارنته باملبلغ الذي يعرض على ممرض ناشئ 
                                                                                حاصل على شهادة البكالوريوس حديث ا، أو مهندس ميكاانيكي يف وظيفاة علاى املساتوى     
                                                                                   االبتدائي، أو ما يعرض على حمام ناشئ )حاصل على الدكتوراه يف القانون( يف القطاع العاام.  

         ( واالحتاد MLA                                                               وة على ذلك، تشري الدراسات احلديثة اليت ترعاها مجعية اللغات احلديثة )   وعال
                                                            ( إىل أن هذه الرواتب االبتدائية للعاملني على وظائف ضمن السالم  AFT                األمريكي للمعلمني )

                                                                                     املهين أعلى بكثري من الرواتب اليت يتقاضاها أعضاء هيئة التدريس العاملون إما بدوام كامل حتت 
                                                                                  عقود حمددة املدة، أو العاملون بدوام جزئي. كما ذكرت مجعية اللغات احلديثاة أن املاوظفني   

                             من متوسط رواتب العاملني ضامن     ٪  32                                             العاملني بدوام كامل ضمن عقود حمددة املدة تقاضوا 
                                                 (. بينما ذكرت دراسة االحتاد األمريكي أن أعضاء هيئاة  MLA 2008                       املسار املنتهي بالتثبيت )

                     من متوسط رواتب أعضاء    ٪  62                                             العاملني بدوام كامل لعقود حمددة املدة حصلوا على         التدريس 
          (. مما يعين JBL Associates 2008                                                      هيئة التدريس املثبتني، والعاملني ضمن مسار التثبيت جمتمعة )

                                                                   ً               أن املقارنات اليت نوضحها هنا تنطبق على املوظفني األكادمييني اجلدد األعلى أجًرا واألوفر حظ ا، 
                                  من انطباقها على األكادمييني العاديني.     ال  د ب
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                                                                           ال تقدم أي من بيانات اجلمعية األمريكية ألساتذة اجلامعات، أو مجعية اللغات احلديثة، 
                                         بناء على اجملال األكادميي. وال ميكن مقارنة هذه      ال    مفص     ال                            أو االحتاد األمريكي للمعلمني حتلي

                                                                                   الرواتب بتلك اليت يتقاضاها املهنيون املتعلمون خارج الوسط األكادميي، لذا استخدمنا بيانات 
          يف الكليات -                                                              مكتب إحصاءات العمل األمريكي ملقارنة األشخاص العاملني معلمني جامعيني 

  ً                                       يًدا عن كليات اجملتماع الايت متتاد لعاامني                                         واجلامعات اليت متتد ألربع سنوات، ولكن بع
                                                       بزمالئهم العاملني يف وظائف يف نفس اجملال خارج الوسط األكادميي،   -              واملؤسسات اخلاصة

  .   11                                                                            ولكن يف الوظائف اليت تتطلب عادة  احلصول على الدرجة النهائية أو درجة الادكتوراه 
     أي يف   -                  ولكن ليس يف بدايتها-   ة،                                                 وللتركيز على األشخاص يف املراحل األوىل من حياهتم املهني

                                        قمنا بدراسة الرواتب املقارنة بقياس رباع    -                                     ً       ً مراحل تعادل مرحلة العمل أستاذ ا مساعًدا تقريًبا
                                                                من املتوسط البسيط للنسبة املئوية، على أساس أن أي اختالفات من املمكن      ال                 النسبة املئوية بد

                                 احل احلياة املهنية. ويوضاح جادول                                                أن تكون إما مربزة أو خمففة يف مراحل متنخرة من مر
                                                                                  ( رواتب املعلمني الناشئني ملا بعد املرحلة الثانوية )ربع النسبة املئوية( باملقارناة ماع       11.3 )

        ختصصاات     3                                                               الوظائف املماثلة يف قطاع احلكومة، وقطاع الصناعة، والقطاع اخلاص ضمن 
  .  13                                                     )ربع النسبة املئوية(، وهي الكيمياء وعلم النفس والقانون

                                                                       تقاضى املعلمون اجلامعيون من محلة الشهادة يف ختصص الكيمياء، الذين يعملاون يف   ي
                                                     عن املوظفني الكيميائيني يف مقياس ربع النسبة املئوية، وتصل    ٪   7.8                         القطاع العام زيادة قدرها 

                                                              للعاملني يف القطاع اخلاص. بينما تنخفض رواتب معلمي مرحلة ما بعاد     ٪   6.1          النسبة إىل 
                                                                      صصني يف علم النفس من العاملني يف القطاع العام يف مقياس ربع النسبة املئوياة               الثانوية املتخ

                                                                    عن متوسط رواتب كافة فئات وظائف علم النفس األخرى، وتنخفض النسبة مبقدار    ٪    12.3
                                                                       للعاملني يف القطاع اخلاص. وتزيد رواتب معلمي مرحلة ما بعد الثانوية املتخصصني    ٪    11.8

             عن متوسط مجيع    ٪    11.1                                     لعام يف مقياس ربع النسبة املئوية مبقدار                       يف علم النفس يف القطاع ا
  .  ٪    17.3                                                                     فئات الوظائف القانونية األخرى، ولكن تنخفض رواتبهم يف القطاع اخلاص بنسبة 

                                                                             وتشري هذه املقارنات األولية إىل أن االختالفات شاسعة بني التخصصات، وبني القطاعني العام 
           ً                                          وية جيد نوًعا ما يف جمال الكيمياء، باملقارناة بااملوظفني                                 واخلاص. فوضع معلمي ما بعد الثان

                                                                             الكيميائيني املبتدئني، ولكنه سيئ للمعلمني املبتدئني من ذوي التخصص يف جمال علم النفس. 
      ً                          متفاوًتا بني القطاعني العام واخلاص.   -                                                وخيتلط الوضع ما بني اإلجيابية والسلبية يف جمال القانون

                                   ً       ً               سياق التوظيف األكادميي الذي يقدم أماًنا وظيفًيا أكثر ملوظفيه،                          وعندما نتناول املوضوع من
                                       ً                                       فال تبدو الفروقات كبرية، أو أهنا تشكل رادًعا للسعي يف ممارساة العمال األكاادميي، يف    
                                           ً                                   السنوات األوىل على األقل. إال أن األمر خيتلف جذرًيا يف السنوات املتقدمة مان العمال يف   

                      تبني أن اختيار املهناة    -                            يف الوقت احلاضر أو تعود للماضي-                             املهنة، ولكن هناك أدلة بسيطة
                                                                                األكادميية لطاملا استند يف املقام األول على حسابات قاسية للعوائد االقتصادية. وعالوة على 
                                                   ً                               ذلك، تقدم معظم اجلامعات مزايا مالية تنافسية جاذبة جًدا، إضافة إىل الراتب، فتوازي هذه 

                                                       اليت تقدم للموظفني احلكوميني، وتشمل الربامج السخية للتقاعد،                           املزايا يف القطاع العام تلك
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                                                                           والتنمني الصحي، واليت ال يستغرب أن ي حصل عليها من خالل التفاوض اجلماعي. وميكن أن 
                                                                                تشمل املزايا يف القطاع اخلاص تنمني الرسوم الدراسية لألزواج واألطفال، إضافة إىل الادعم  

                                                          ً     إال أن هناك بعض األدلة الناشئة اليت تشري إىل تقلص هذه املزايا يوًماا                         املايل للرعاية النهارية، 
   (.Conley 2012         بعد يوم )

 الخالصة واآلفاق
                                                                             إن آخر مالحظة جوهرية ينبغي اإلشارة إليها هنا هي أن املهنة األكادميية األمريكية كما 

          ً            جانسة نسابًيا، والايت                                                                 عهدناها منذ احلرب العاملية الثانية هي جمموعة من القوى العاملة املت
                                                                           توحدها خلفية مشتركة، ومهمة مشتركة، ومسار وظيفي مشترك. ولكن تفرقها االختالفات 

          ولرمبا كان -                                                               الشاسعة بني أنواع املؤسسات والتخصصات األكادميية، وهي قد حولت نفسها 
ّ                           إىل قوى عاملة متباينة للغاياة، يقّسامها تعادد اخللفياات،       -                       ذلك حتت مراقبتنا اجلماعية                                

                                                                                   واملسارات املهنية، واحلوافز، واملواهب، ومهام العمل. ولكن النواة التارخيية هلاذه القاوى   
     بدأت   -                                                                     أال وهم أعضاء هيئة التدريس املثبتون والعاملون على املسار املنتهي بالتثبيت  -       العاملة

                                                                                  بالتقلص بشكل عام، إضافة إىل أهنا معرضة لزيادة ضغوط العمل شيئ ا فشيئ ا. وظهرت أنواع
                                                                               جديدة من التعيينات، كالعمل بدوام جزئي، أو العمل بدوام كامل حتت عقود حمددة املادة  
                                                                                )سلم التوظيف غري املهين( يف اجليل املاضي، وباتت هذه التعيينات تشكل بداية السلم املهاين  
                     ً                                      ً                       الذي يزداد حمدودية يوًما بعد يوم. وختتلف الفرص الوظيفية اعتماًدا علاى ناوع املؤسساة    

                                                                       األكادميي، فتقبع أفضل الفرص يف جمال العلوم الطبيعية، وتتوافر أكثرها خاارج          والتخصص 
                                                                               قطاع اجلامعات البحثية. كما قد تكون األزمات االقتصادية احلالية من األسباب الايت زادت  
                                                                               من تباطؤ عملية تقاعد أعضاء هيئة التدريس احلاليني، ومن مث تقاعس منو الوظائف اجلديدة. 

                                                               التطور الوظيفي حلديثي التعيني أصبحت مبهمة حسب الظروف اليت قد تطرأ                 مما يعىن أن آفاق
                               عليها، ومتباينة من أي وقت مضى.

                                                                          تتم جماراة اهليكل املتنوع للفرص الوظيفية من خالل العرض الثابت، وإن كان يزياد  
    ً                                                                           تنوًعا، من أعداد محلة ومرشحي الدكتوراه خصوصا ، مع ازدياد نسبة اإلناث، مبان فايهن   

                                                                               تزوجات الاليت لديهن مسؤوليات عائلية. فالرجال والنساء، بصفة عامة، من مواليد هاذا    امل
                                          م( يسلكون مسارهم املهين معتنقني جمموعاة مان       1382                              اجليل األلفي )مواليد ما بعد عام 

                                                                                األفكار ملتطلباهتم الشخصية اليت توازن ما بني املهنة واألسرة، ومبتعدين عن التضحية بكال  
                                                                 تقدم املهين. وتشري البيانات إىل أنه منذ عقد أو عقدين ماضيني كانت هناك              شيء يف سبيل ال

                                                                           فترة تراوحت ما بني سنتني إىل مخس سنوات ما بني نيل درجة الدكتوراه واحلصول على أول 
                                                                            وظيفة على السلم املهين، فتحت ملعظم األكادمييني الطاحمني لشغل وظيفة أكادميية )للنصاف  

                                                           قتناصها(. إال أن هناك بعض األدلة اليت تشري إىل وجود أقلية جيادر                      احملظوظ منهم واستطاع ا
                                                                                 اإلشارة هلا من الطاحمني الذين يقومون بالتخلي عن املهن األكادميية، إما خالل هذه الفترة أو 



 أعضاء هيئة التدريس الشباب في القرن الواحد والعشرين/ 313

                                ويواجه أعضاء هيئة التدريس حديثو                                                    الفترة اليت تسبق احلصول على التثبيت، وهم من النساء.
                               ا يف ظروف العمل عند حصوهلم علاى                       ً     ًّ من عبء العمل، وانتكاًسا عامًّ                    التعيني ضغوط ا كبرية

                            (. ولطاملا أبدى أعضاء هيئاة  Cummings and Finkelstein 2011                        مهنة على السلم الوظيفي )
                                                                            التدريس رضاهم الكبري عن مهنهم اليت يشغلوهنا، متصدين بذلك لكل هذه التحديات، على 

                                              لرضا عن وظائف معينة. كما تشري البيانات اخلاصاة                                    الرغم من التباين الكبري يف مستويات ا
                                                                     ً            باألجور األكادميية إىل أن الضرر املادي للعمل يف القطاع األكادميي قد يكون مبالًغاا فياه،   
                       ً                                                      ولكنه بالتنكيد خيتلف كثرًيا باختالف التخصص وقطاع العمل )القطاع اخلاص مقابل القطاع 

                                          عض التخصصات، مثل الكيمياء والقانون، علاى                               ً        العام(. فوضع األكادمييني جيد نوًعا ما يف ب
                                              سبيل املثال، ولكنه يسوء يف ختصصات مثل علم النفس.

                             يف ظل الظروف اليت ليست يف صااحل  -                                       وتواجه املهنة األكادميية يف الواليات املتحدة 
                                                           حتديات للجيل القادم على املستويات الوطنية واملؤسسية والفردية.  -     املهنة

 المستوى الوطني
                                                                 التحدي األكرب الذي يبقى على املستوى الوطين هو ضامان مساتقبل حياوي        لعل 

  «       اخلفيفة »                                                                        للمجتمع الفكري الوطين يف جماالت العلوم اإلنسانية، والفنون، والعلوم االجتماعية 
                                              ً                               )التاريخ وعلم اإلنسان(. وكان القطاع األكادميي قدمًيا املكان األساسي الذي يفسح جماال  

                                        ً                        العلوم اإلنسانية، والعمل يف جمال الفنون أيًضا ولكن بنسبة قليلة، وهو                    العمل املهين يف جماالت
                                                                                 ما يهدده كل من آفاق العمل األكادميي اليت تزداد قتامة يف جماالت العلوم اإلنسانية، واآلفاق 
          ً                                                                        القامتة أيًضا للدعم املادي لألحباث يف جمايل اآلداب والفنون. وبلغ تانثري ثاورة التعييناات    

                                             ً                       شده يف هذه اجملاالت، حيث تقوم اجلامعات الرائدة أيًضا بدراسة نشطة تتمحاور            األكادميية أ
                                                                             حول القضاء باجلملة على بعض األقسام األكادميية، مثل الدراسات الكالسيكية، واللغاات  
                                                                                     احلديثة، وعلم اإلنسان )األنثروبولوجيا(، واجلغرافيا، والفلسفة، والفن، واملوسيقى. وإن االجتاه 

                                                                  طويل هو احندار بطيء وثابت يف هذه اجملاالت، وإن كانت هناك زيادة طفيفة يف            على املدى ال
                                        ً                              ً            عدد محلة الدكتوراه يف العلوم اإلنسانية مؤخًرا، رغم أن التراجع فيها ليس حاًدا كاالحندار يف 

                         بنية فرص العمل األكادميية.

 المستوى المؤسسي
                        لجان للقاوى العاملاة     م  -                 على املستوى املؤسسي-                          جتد الكليات واجلامعات نفسها 

                   ً                                                              األكادميية املتنوعة جًدا، وذات الطبقات املتعددة، واجملموعات املتقلصة مان أعضااء هيئاة    
                                                                             التدريس األساسيني املثبتني على وظائف يف السلم املهين، إىل احلد الذي ال تتضح فيه األشكال 

                     ة أعضاء هيئة التدريس                                                                  التقليدية حلوكمة أعضاء هيئة التدريس القادرة على البقاء، يف ضوء إدار
                      ً                                                          املؤقتني. كما ال تتضح أيًضا كيفية استمرار األقسام األكادميياة يف العمال ماع األعضااء     
                                                                              األساسيني، الذين تتناقص أعدادهم، وزمالئهم من األعضاء املؤقتني املتزايدين. كما هتدد كل 



 318 /                                        هل ما زلت  أريد أن أكون أستاذ ا جامعيا ؟

                ملتزايدة للتعليم                                                               من هذه التطورات آفاق استمرار وجود اجملتمع األكادميي يف وجه اخلصخصة ا
                                                                                   العايل. ومن الناحية التشغيلية، تثري مسنلة إعادة تشكيل أعضاء هيئة التدريس تساؤالت كثرية 
                                                                 ً     حول سياسات شؤون املوظفني، حيث سيتطلب من اجلامعات وضع جمموعة أكثر تنوًعا من 

     قاة                                                                             السياسات الستيعاب القوى العاملة املختلفة. ومن احملتمل كذلك أن تنشن قضاايا متعل 
                                                                                     ً  باملساواة بني خمتلف أفراد القوى العاملة التعليمية والبحثية أو إحدامها، واليت ستتطلب اهتماًما 

    ً            جدًيا للتصدي هلا.
                              ملعرفة أنواع مهام أعضاء هيئاة    -            وبصورة مجاعية  -                          ً حتتاج املؤسسات إىل التفكري ملًيا

              يل املتطلباات                                                               التدريس، اليت تدعم كل جانب من جوانب مهمتها، وإىل أي مدى ميكن تعد
                                                                                      واملعامل اخلاصة بالوظائف التقليدية القابلة للتثبيت، الستيعاب جيل األلفية اجلديد من النسااء  
                                                                            األكادمييات؟ أو إىل أي حد جيب حتقيق االستقرار الذي ال يكون عن طريق تعاديل املهاام   

       أكثار                                                                          التقليدية ألعضاء هيئة التدريس. ولكن من خالل إجياد وتعزيز مهام جديدة تكاون  
   ً                                                                            ختصًصا؟ أو ما النسبة الصحيحة لتعيينات أعضاء هيئة التدريس اليت من شنهنا حتسني املهماة  
                                                                               املؤسسية والتقدم املهين لألفراد ورفع مستوى رضاهم؟ أو ما اهلياكل اجلديدة الايت حتتااج   
                                                                           املؤسسات تصميمها لتكييف جمموعة غري متجانسة من املهنيني، مع مجلاة مان القواعاد    

                                                                                   ة التقليدية، لدرجة تقوم هبا القوى العاملة األكادميية بتنويع خلفيتها الثقافية وتنشئتها        األكادميي
                                                                                االجتماعية ملا قبل اخلدمة؟ أو إىل أي مدى جيب السماح للقواعد التقليدية اليت تربط أعضاء 

      هاام                                                                                هيئة التدريس املثبتني ببعضهم بالتفكك بسهولة؟ وما املعايري أو العناصر اليت تعد من امل
                                                                                   األساسية على املدى القصري والطويل أو أحدمها؟ وما املعايري أو العناصر اليت تعد مان آثاار   

                           النظام القد  اليت ال مربر هلا؟

 المستوى الفردي
                   يف الواليات املتحادة    -                 على املستوى الفردي-                                  إن اهليكل التارخيي للوظائف األكادميية 

                        مان اتباعاه للمجااالت         ال   بد  «               ينتمي هلا الفرد     اليت »              ً                   الذي يتبع نظاًما يعتمد على املؤسسة 
                                                خيضع للضغوط يف بعض النواحي. وال تتضح الطريقة الايت    -                           األكادميية أو املناطق اجلغرافية

                                                                                    سيتنافس فيها املسار األكادميي التقليدي املنتهي بالتثبيت مع خمتلف البدائل األخرى الناشائة  
                                            يني غري التقليديني، مبا فيهم النساء املتزوجات ممن     ً                                 حالًيا، ال سيما يف تلبية احتياجات األكادمي

                                                                              لديهن أطفال. وإىل أي مدى سوف تبقى املهنة األكادميية التقليدية )واليت مل تنشن سوى من 
ٍ    عام مضت( القاعدة املتبعة دائًما؟ أم أهنا لن تكون سوى جزء من آثار مااٍض       122     حوايل                                      ً                            
       ي حكى؟

           أفضل وظيفة  »                                  هلذه التحديات أننا نناقش التوظيف يف                                ومن املهم أن نتذكر أثناء تصدينا 
                                             ً     ً                      ، واليت تراجع الطلب عليها بصفتها األساسية تراجًعا حاًدا، وعلى األرجاح أناه    «      موجودة

   ٪  82                                                                        سيبقى على هذا احلال بصورة دائمة، نسبة إىل احلجم الكلي للمشروع. ولكن ال يزال 
                              يختارون ممارسة العمل األكاادميي                                                 من أعضاء هيئة التدريس راضني عن وظائفهم، والذين س



 أعضاء هيئة التدريس الشباب في القرن الواحد والعشرين/ 311

                                                                             مرة أخرى إذا ما دعت احلاجة لذلك، رغم االحندار الشديد يف املنزلة األكادميية خالل اجليل 
ّ      (. وعالوة على ذلك، فكما ذّكرتنا Schuster and Finkelstein 2006; Leslie 2007       املاضي )                         

                          ملعاصرة يف سياق إعادة هيكلة                                                     كريستني موسيلني، يكون من املهم تقييم الوظائف األكادميية ا
                                 (. فاالقتصاد األمريكي عموما  خيسار  Musselin 2007                                 العمل يف االقتصاد العاملي بصفة أكرب )

َ                                  العديد من الوظائف اجليدة، وإن كان يكسب وظائَف أخرى يف املقابل، ولكن هذه الوظائف                                            
                كر. وإن األماان                                                                 اجلديدة ال توفر سوى نسبة بسيطة من األمان الوظيفي اليت ال تكااد تاذ  

                                                                                    الوظيفي الذي ميثله التثبيت بات سلعة نادرة ومثينة أكثر فنكثر يف االقتصاد العاملي اجلدياد.  
                                                                        ً        كما أن احتمال قدرة الشخص على متابعة اهتماماته الفكرية، يف مكان مستقل نسبًيا، ماع  

 ً               ًبا فيه، أكثر من                                                      ً      ً      وجود بعض األمان الوظيفي، جيعل العمل األكادميي مبعىن ما خياًرا مهنًيا مرغو
                 ً                                                         أي وقت مضى، وخياًرا من احملتمل أن يستمر يف جذب ما ال يقل عن جمموعة قليلاة ممان   

ّ        وينبغي علينا أيًضا النظر إىل الوجه اآلخر من عملاة التناّوع،      «.             األفضل واألذكى »      يعدون                                    ً                
          ي املتجانس                                                                           فتوسيع املهام األكادميية واملسارات الوظيفية ال ميثل احتمالية تضاؤل الدور التقليد

                                                                          وحسب، ولكن زيادة فرص أخذ أدوار جديدة، رمبا تكون شخصية أكثر لفئاات اجملتماع   
                                                                                    املستبعدة سابق ا من الدخول يف املهن األكادميية. فاحلد لتقليص الفرص ملا قد ينظر إليه بنناه  

                                                                   لزيادة فرص إجياد العديد من الوظائف املختلفة )اليت تكون جاذبة رغم ذلك(   «           أفضل وظيفة »
                                                                                    يشري إىل أن حسبة التفاضل والتكامل لتقييم املفاضلة بني النظام القد  والنظام اجلدياد قاد   

                ً                             تكون أكثر تعقيًدا ودقة  مما توقعناه يف البداية.

 المالحظات
                                 يف الواليات املتحدة، على العكس مان    «                   مجيع اجلامعات سواسية »                ال تنطبق فكرة أن   . 1

                                العديد من األنظمة الوطنية األخرى!
                                                     ثالث سنوات يف قطاع كليات اجملتمع احلكومية، اليت متتد لعامني.  . 1
                                             إىل األفراد الذين يظهرون ألول مرة يف سجالت املوارد   «             حديثي التعيني »          يشري مصطلح   . 3

                                                البشرية يف املؤسسات اليت ينتمون إليها يف سنة معينة.
                    للعمل بدوام كامال،                                                           يشمل عدد أعضاء هيئة التدريس أولئك الذين يتم التعاقد معهم   . 1

                                                                            والذين يتم التعاقد معهم للعمل لساعات أقل لتدريس مقرر دراسي أو مقررين عادة .
             التثبيات أو   »                                إىل الوظائف اليت تاؤدي إىل قارار     «                 املنتهية بالتثبيت »            تشري الوظائف   . 5

                                  والتعيني الدائم مبا هو نتيجة هنائية.  «         االستبعاد
            مناذ عاام   -                            واجلامعات يف الواليات املتحادة                                 مل يسمح القانون االحتادي للكليات  . 6

                                                                 بتكليف التقاعد يف سن معني. وعلى الرغم من أن عملية التقاعاد كانات     - م    1221
                                                                           مستقرة  إىل حد ما )يتقاعد معظم أعضاء هيئة التدريس يف سان اخلامساة والساتني    
     ً                                                                      تقريًبا، وهو سن التقاعد التقليدي(؛ إال أن هناك بعض األدلة اليت تشاري إىل تسابب   
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                                              م يف تنخري بعض أعضاء هيئة التدريس ملسنلة تقاعدهم     1228                    الركود االقتصادي عام 
( TIAA Retirement Confidence Survey 2011   كما زادت هذه النزعاة بسابب ،)                                

       رائدة.                                   حتسن ظروف العمل يف اجلامعات البحثية ال
                                                                           ال ميكن إطالق مسمى التعيينات ذات الدوام الكامل إال على نسبة بسيطة من التعيينات   . 7

                                                                        ذات الدوام اجلزئي، مثل وظائف نصف الدوام الكامل، مع وجود جمموعة كاملة مان  
                                  املهام التدريسية والبحثية واخلدمية.

 The Market for   ( »    1212                                            أشارت كريستني موسيلني يف سوق العمل لألكاادمييني )   . 8

Academics »    إىل أن املسارات الوظيفية يف اجلامعات الفرنسية واألملانية تندرج حتات                                                              
                                                                         التخصص الوطين، بينما تندرج يف سياق اجلامعة نفسها يف الواليات املتحدة األمريكية.

                                                                        عادة ما تستند اجملموعات املتاحة على أرقام ونسب محلة الدكتوراه يف جماال معاني     . 3
                                            ً               األصل، واجلنس، خالل السنوات املاضية، بوصفها مؤشًرا لوجود النساء    /   عرق      حسب ال

                                                  واألقليات العرقية، ليتم توظيفهم يف الوظائف الشاغرة.
                                                                           ميكن أن تتكون نسبة كبرية من أعضاء هيئة التدريس الذين ال حيلمون شهادة الدكتوراه   .  12

                    التمريض، أو مرشاحني                                                  من أشخاص حائزين على املاجستري يف اجملاالت الصحية مثل
                                                                                   للدكتوراه يف اللغات، أو اللغة اإلجنليزية، أو الرياضيات، الذين ي عي نون بادوام كامال   
                                                                         لتدريس مقررات متهيدية، أو مقررات سريرية وعالجية، والذين يلتحق معظمهم بربامج 

                      لنيل شهادة الدكتوراه.
                    يف الواليات املتحادة،                                        ( اختصار أوجدته مؤسسة العلوم الوطنيةSTEM           كلمة ستيم )  .  11

                                                                   لإلشارة إىل التخصصات ذات الصلة بالعلوم والتقنيات واهلندسة والرياضيات.
    شخص        11322   إىل        15122                                            تراجع عدد محلة الدكتوراه يف غري جماالت الستيم من   .  11

                                                                       حاصل على الشهادة، ويعزى ذلك بصورة كبرية إىل تراجع نسبة محلة الادكتوراه يف  
                                                         (، الذين مل تعد شهادهتم تصنف ضمن شهادات الدكتوراه البحثية، EdD              اجملال التربوي )

                                                                          ألسباب تعود إىل مؤسسة العلوم الوطنية، ولكن ال يزال اجملال التربوي املانح األكارب  
       شهادة        5131         ( بتقدميه S & E                                               لشهادات الدكتوراه يف اجملاالت غري العلمية واهلندسية )

                             صنيف محلة الدكتوراه التربويني.                 م، حىت بعد إعادة ت    1212              للدكتوراه عام 
                                                                       اخنفض عدد محلة الدكتوراه يف جماالت العلوم واهلندسة احلاصلني على تنشريات إقاماة    .  13

             م، وهي السنة     1212         م إىل عام     1223       من عام    ٪   7.1                             مؤقتة يف الواليات املتحدة بنسبة 
          ام عادة                                                                       الثانية على التوايل اليت تنخفض فيها النسبة، وذلك بعد االرتفااع الاذي د  

       سنوات.
                                                                        يعكس هذا االخنفاض قرار حكومة الرئيس بوش لزيادة القيود على تقد  التنشاريات    .  11

                  م، الذي دخل حياز      1221           سبتمرب لعام     11                                 املؤقتة يف أعقاب اهلجمات اإلرهابية يف 
                                            م، وانعكس على نسبة الشهادات بعد مخس سنوات أو     1223   م و      1221            التنفيذ عام 

    ار.                    حنو ذلك من إصدار القر
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ّ                       عّرف األساتذة بوين وسوسا )  .  15  1331     )  " Bowen and Sosa "      زياادة الوقات الاذي                       
          بننه هتديد   -                              وخصوصا  يف جماالت العلوم اإلنسانية  -                           ي ستغرق يف احلصول على الشهادة

                           ً                                                مزدوج للكفاءة التربوية؛ نظًرا الخنفاض معدالت حائزي الدكتوراه، وهتديد للفعالياة  
                                                  املستغرق يف احلصول على الشهادة بعدم النجاح الوظيفي يف                          بدليل ارتباط زيادة الوقت 

                             واقت رحت عدد من املبادرات اليت      م(.    1212                                       بداية العمل )انظر: إهرنبري  وآخرون لعام 
                                                                        تبنتها مؤسسة أندرو ميلون وغريها من املؤسسات يف العقد الذي أعقب ذلك، لتقليص 

                                 معدالت الوقت املستغرق لنيل الدرجة.
                     ً     ً             سنوات، فإن هناك تبايًنا كبرًيا مان جماال        7.7                          ً  من أن متوسط املدة يبلغ حالًيا            على الرغم  .  16

     3.3                      سنة يف التربية، تلياه        11.5                           سنوات يف العلوم الفيزيائية و     6.7                  آلخر، يتراوح ما بني 
         وهو حاد    -                                            ويبلغ محلة الدكتوراه أوائل الثالثينات من عمرهم                          سنوات يف العلوم اإلنسانية.

          ً                                          ّ         لدرجة؛ نظًرا اللتحاقهم بالدراسات العليا بعد عامني من تسّلم شهادة            عند نيلهم ا  -     متوسط
ْ             البكالوريوس، وألن شهادة البكالوريوس ت منح عادة يف أوائل العشرينات، وإْن صغر سنهم يف                                                                     
                                                                                   جماالت العلوم الفيزيائية واهلندسية، وكب ر بشكل ملحوظ يف جماالت التربية والعلوم اإلنسانية.

                                 ً                          إىل أن حوايل ثلث محلة الدكتوراه سنوًيا هم فقط من حيصالون علاى              جتدر اإلشارة   .  17
                              ، يتم توضيحها عند نيل الدرجة. «                 التزامات عمل حمددة »

                                                                      جتدر اإلشارة إىل أن التنقل من منطقة ألخرى أو من مؤسسة ملؤسسة أخرى يعد مساة    .  18
             معات البحثية            وال تقوم اجلا                                                  أساسية من مسات الوظائف األكادميية يف الواليات املتحدة.

                                                                             الرائدة عادة بالتعاقد مع خرجييها، ولكن تطالبهم مبزاولة حياهتم املهنية يف مؤسساات  
                             فيها، ويعد التنقل بني املؤسسات   «                 توظيفهم مرة أخرى »                          أخرى، قبل النظر يف إمكانية 

                                                                            النمط املعتاد يف ممارسة العمل األكادميي، على الرغم من قولبة املؤسساة املوظ فاة يف   
                                         يات املتحدة لوظائفها بالشكل الذي يناسبها.    الوال

                                                                           كان هناك بعض التدفق املتبادل بني سوق العمل األكادميي العرضي والوظائف الثابتاة    .  13
                                                                       بدوام كامل يف قطاعات الصناعة واحلكومة واملنظمات غري الرحبية، فضال عن الوظائف 

                              غري األكادميية يف القطاع األكادميي.
                        ً                           ستني، وكونلي، وشوستر حالًيا هلذه القضية، من خالل حتليالت                 يتصدى كل من فنكل  .  12

                                                  عامل يف الطبيعة واالجتماع، ممن استجابوا ملساح مؤسساة          11222               قام هبا أكثر من 
                                                                       العلوم الوطنية، الذي جيرى كل ثالث سنوات حول محلة الدكتوراه، لثالث مرات على 

   م.    1228       م وعام     1333                األقل، ما بني عام 
   ً                                                               متاًما على النساء األكادمييات خصوصا ، الاليت يزيد احتمال انتقااهلن مان             ينطبق هذا   .  11

                                                                           مسار التثبيت إىل تعيينات حمددة املدة، حىت قبل مراجعة مسنلة التثبيت، هبدف احلد من 
                                                                متطلبات العمل، واستعادة التوازن الصحيح بني احلياة املهنية واألسرية.

                                         لمية وسنوات اخلربة، سعينا ألخذ كال مناهما                                  بقدر ما ترتبط األجور باملؤهالت الع  .  11
                      باحلسبان ضمن املقارنات.
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                                  ( أهنا تقدم العديد من فرص العمل غري  1                                    اختريت هذه اجملاالت الستيفائها شرطني مها: )  .  13
                                             ( أن الفرص غري األكادميية تتطلب عادة حيازة درجة  1 ) و                          األكادميية حلملة الدكتوراه.

                                                جة الدكتوراه يف القانون(، وهذا ما يسمح للمقارنات                              الدكتوراه أو درجة توازيها )در
                                                مبساواة املؤهالت العلمية، وهي احملدد الرئيسي للراتب.
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 عشر الثاني الباب

 الشباب التدريس هيئة ألعضاء المستقبلية اآلفاق
 األكاديمي العالم عبر

         عالمي ان وتقييم مقارنة

 يودكيفتش وماريا بانوفا، وآنا إغليسياس،. و وكيفن فنكلستين،. ج مارتن

(Martin J. Finkelstein, Kevin W. Iglesias, 

Anna Panova, and Maria Yudkevich) 

 المقدمة
                       ُّ ً                                               قدمت األبواب السابقة تصوًُّرا آلفاق حديثي الدخول يف املهن األكادميية من أعضااء  

                                                                            التدريس يف كل دولة من الدول العشر املشاركة معنا، وهي: )الربازيل، والصني، واهلند،      هيئة 
                                                                                    وفرنسا، وأملانيا، والنرويج، والربتغال، وروسيا، وجناوب أفريقياا، والوالياات املتحادة     
                   ً                                                              األمريكية(، وذلك بناًء على جمموعة من املؤشرات املشتركة بقدر ما كانت متاحة لنا، وإمناا  

                                                                    هذا الباب ال يتمحور حول املؤشرات حبد ذاهتا؛ بل على األمناط املتعارف عليها،            تركيزنا يف
    ُّ         ينصبُّ تركيزنا -                                                            ً       ً  واليت توحد هذه املؤشرات بني خمتلف الدول، وبالتايل فإننا نقدم إطاًرا حتليلًيا 

                                                                             على املسائل األساسية لفهم أعضاء هيئة التدريس الشباب اليوم؛ وهذا ما يساعدنا على   -   فيه
                                                                            مستقبل األوساط األكادميية.. فما أنواع هياكل فرص العمل املتاحة للموظفني اجلدد، اليت      فهم

                                                                                 تربز يف السوق العاملي للمجال األكادميي اليوم؟ وما املعامل املتاحة هلذه الفارص )تكويناات   
       لشاغل    «             األفضل واألذكى »                                                     العرض والطلب(؟ وما احلوافز اليت تقدمها لتوظيف واستقطاب 

                                                                     ألكادميية؟ وما التحديات اليت تشكلها للسعي وراء الوظائف األكادميية، وتوظيف          الوظائف ا
                        اجليل اجلديد من األكادمييني؟

    يمي     األكاااااااد        العااااااااالم     عباااااااااااار   ب     الشاااااااااابا   س      التاااااااادري      هيئاااااااااااة     ضااااااااااء  ألع       قبلياااااااااااة     المساااااااات       اآلفاااااق
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                                                                             ولنبدأ بإعطاء حملة عامة عن إطارنا املفاهيمي عن طريق العناصر األساسية اليت تشكل ما 
              ، وافتراضاتنا                         ( العمل للوظائف األكادمييةopportunity structure                        نطلق عليه اسم هيكل فرص )

                                                                              حول كيفية تفاعل هذه العناصر لتشكيل مثل هذا اهليكل. ونركز بعد ذلك بإجيااز علاى   
                                                                                    العناصر أو املؤشرات الرئيسة، قبل سعينا إىل حتديد املعامل املثالية هلياكل الفرص اليت تنشن بني 

          األكادمييني،                                                                        الدول العشر املشاركة، ومن مث خنتم الباب بتقييم آفاق توظيف اجليل القادم من
               ً                                            والذي يعكس مزجًيا ما بني احلوافز والتحديات اليت تكشفها حتليالتنا.

                                                                           الصورة اليت تتكون لدينا هي صورة خمتلطة لألنظمة األكادميية املعاصرة، واليت يزدهار  
                  ً               ، ويتلقى بعضها دعًما علاى هيئاة   -           أو حىت يتقلص-                           ً     بعضها ويستقر بعضها اآلخر نوًعا ما 

                                                          برية ومتزايدة، بينما يكون بعضها اآلخار ضاحية لالساتقطاعات                      استثمارات حكومية ك
                                           بوجود جمموعة كبرية من أعضاء هيئاة التادريس        ال                                 احلكومية. ويكون بعض هذه النظم مثق

                                                                                  ً    الذين تقدم هبم العمر، بينما ال يرتبط بعضها مبسنلة األقدمية. وتقدم نظم وطنية قليلة مسااًرا  
            ً       ً                              توفر استقراًرا وظيفًيا، بينما تكون آفااق التطاور       ً                           واضًحا ميكن سلوكه للوصول إىل مهنة 

                                            ً                                     الوظيفي مبهمة يف بعضها اآلخر، ومتنح بعض ها أجوًرا جاذبة لتربز أمام الفارص الوظيفياة   
                                   لالستقالل املايل دون احلاجاة للعمال يف        ال                                         األخرى احملتملة. وبالكاد يفتح بعضها اآلخر جما
                  ً                        القبول اختالف ا كبرًيا بني األنظمة، فبعض النظم                                        وظيفة ثانية أو حىت ثالثة. كما ختتلف شروط 

                                                                          تصر على حيازة درجة الدكتوراه كمؤهل للدخول يف اجملال األكادميي، وبعضاها يسامح   
                                 لدخول الوسط األكادميي. وختتلف قواعد      ال                                       بدرجة املاجستري وحىت درجة البكالوريوس مؤه

                           عن املسابقات الوظيفية علاى                       ً                               وممارسات التوظيف أيًضا؛ فهناك أنظمة يف بعض الدول تعلن
                                                                              الصعيد الوطين، بينما يزدهر الدخول يف الوظائف من خالل العالقات االجتماعية والرعايات 

                                                           الفردية، اليت تكون آليات التوظيف الرئيسة يف بعض الدول األخرى.

 النموذج
                                                                 َّ            ي عد إطارنا التحليلي حصيلة للمفاهيم األساسية للعرض والطلب اليت وظَّفهاا خارباء  

 Carter 1976; Bowen and Schuster                                          االقتصاد لوصف سوق العمل األكاادميي وشارحه )  

1986; Breneman and Youn 1988; Musselin 2009 ونعتقد أن التفكري يف خمتلف األنظمة .)                                  
ٍ          بوصفها ممثلة حلاالت معينة من منوذٍج واحد عام-         األكادميية                             يقدم للقارئ رؤية جلية عان    -                             

                                                         خمتلفة داخل كل نظام ببعضها، وكيف ميكن أن ينظر لبعض خصاائص                   كيفية ارتباط مسات 
   «.     العرض » و   «     الطلب »                                           املهنة األكادميية يف بلد معني مبا يف ذلك بعض شروط 

 نب الطلب على أعضاء هيئة التدريسجا
                                                                            إن العوامل الرئيسة اليت تؤثر على الطلب على أعضاء هيئة التدريس هي الطلب علاى  

                                                     ّ        بحث والتطوير يف البالد، والتغريات التقنية، فمن املهم أن منّيز باني                        التعليم؛ والطلب على ال
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                                                   حيث تكمن زيادة نسبة التحاق الطلبة باالتعليم وماا      «.         االستبدال »     وطلب   «      النمو »    طلب 
                                                                                يترتب عليها من احلاجة إىل موظفني لتدريس األعداد الكبرية من الطلبة يف القاعات الدراسية 

   ً     ً                                              فوًعا أيًضا بزيادة الطلب على البحث والتطوير، بينما طلب                             وراء طلب النمو. كما يكون مد
                                                                             االستبدال هو ذلك الطلب الذي ينشن بسبب احلاجة الستبدال أعضاء هيئة التدريس احلاليني 
                                                                                     الذين يغادرون النظام عادة ألسباب تتعلق بالتقدم يف السن؛ إما استجابة لقواعاد التقاعاد   

                                            بالسن. ويفترض  كال هذين النوعني وجاود مناوذج                                      اإللزامية، أو بسبب املرض، أو التقدم
                                                                          ً        أساسي مستقر لتقد  التعليم العايل، مثل تنظيم التعليم على شكل مقررات تقدم وجًها لوجه، 
                                                                            واليت ختصص جمموعة من الطلبة ألستاذ معني؛ ليقوم بتدريسهم على مدى فترة حماددة مان   

                                      عضاء هيئة التدريس. فينبغي أخذ النماذج                                               الزمن، واليت تنعكس عادة يف نسبة الطلبة إىل نسبة أ
                                   باحلسبان بقدر ظهورها، وذلك يف معادلة   -                       مبا يف ذلك التعلم عن ب عد  -                    اجلديدة لتقد  التعليم

      عناصر    1                                                                     الطلب بطرق ال نستطيع حتديدها بنسبة أكيدة حىت اآلن؛ لذا فهناك ما ال يقل عن 
                                   منو معدل القيد )منو النظام(، والعنصر                                                أساسية أو مؤشرات أساسية للطلب؛ فالعنصر األول هو 

                                                                                     الثاين هو اإلنفاق على البحث والتطوير، والعنصر الثالث هو توزيع الفئات الع مرية والرتاب  
                                                                            ألعضاء هيئة التدريس احلاليني )الحتمال تقاعدهم وطلب استبداهلم(، كما صاغتها سياسات 

                                 دد له، وما إىل ذلك(، ويشمل العنصر                                        ً           التقاعد الوطين )يف حال كان التقاعد إلزامًيا، والسن احمل
                                              الرابع وجود مناذج جديدة لتقد  التعليم ونطاقها.

                           ً                                                 تؤدي مجيع العناصر األربعة دوًرا تتزايد أمهيته يف السنوات األخرية. فقد واجهت العديد 
    ً     ً                                       تكدًسا كبرًيا بسبب التدفق على التعليم العاايل ماع     «           دول الربيكس »              ً  من الدول وخصوًصا 

  -                   من بني مجلة أمور أخرى-                                                ئل يف نسبة الشباب الذين يلتحقون باجلامعات. مما يعين          النمو اهلا
                                                 فال حتتاج اجلامعات إىل زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس    «.              للطالب العادي »               تغري امللف املثايل 

                                                 ً                             أكثر من العقود السابقة وحسب، بل رمبا تكون حباجة أيًضا إىل وجود أعضاء هيئة تادريس  
                                                                      ت خمتلفة. حيث يؤثر النمو يف عدد التحاق الطلبة بالتعليم العاايل، وكاذلك             ميلكون مؤهال

                                           يف األوساط األكادميية. ويتزامن مع هذا التكادس    «         االستبدال »                        احلاجة إىل التنويع يف أمناط 
                                                                                التحسن الذي طرأ على نوعية احلياة يف العقود األخرية يف العديد من الدول فزادت توقعاات  

            ً                                              شخاص األكرب سًنا قادرين على العطاء وحريصني على مواصلة عملهم يف                  احلياة. وما زال األ
                                                                               كثري من احلاالت، ولكن مل ت فع ل إمكانات االبتكارات التقنية، وهي العنصر األخري من باني  

                                                     يف هذه املرحلة. إال أن من املهم أخاذ هاذه التطاورات يف         ال    كام     ال                      عناصرنا الرباعية تفعي
ً                                                  ات اليت جرت مؤًخرا لدور تقنيات التعليم والتعلم الناشئة، وأثرهاا                     احلسبان يف ضوء املناقش              

  .   ال            احملتمل مستقب
                           ِّ                                                    وجيب إضافة ما ميكن وصفه باملكوِّن الثقايف هلذه املؤشرات التقليدية من الطلب، وهو القيمة 
                                                                                   اليت منحت للتعليم العايل والبحث العلمي كواجب وطين. وعادة ما يتم تعزيزها كنسبة من إمجايل 

                                              (، ونسبة من املوازنة العامة املمنوحاة لنفقاات   R & D                                        امليزانية الوطنية املكرسة للبحث والتطوير )
                                                                          التعليم العايل، )وخاصة كنسبة من النفقات املخصصة للتعليم االبتدائي والثانوي(.
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-                                                                     على الرغم من أن املؤشرات األربعة املذكورة أعاله تعكس اجلانب الكمي من الطلب
                                                                    عرفة العدد املطلوب من أعضاء هيئة التدريس والعدد الذي من املمكن طلباه             وهي احلاجة مل

         ً                                                                فهناك أيًضا اجلانب النوعي من الطلب: ما جودة الوظائف الشااغرة الايت تطارح      -    ً قريًبا
                                         أبعاد لنوعية الطلب: مدى تقاد  الشاواغر      3                                      للموظفني قيد التعيني؟ فهناك ما ال يقل عن 

                                                     كها للتطور الوظيفي )هل توفر هذه الوظائف آفاق ا واضحة                            الوظيفية آلفاق واضحة ميكن سلو
                                                                            للتقدم الوظيفي واحلصول على وظيفة دائمة ومستقرة؟(، ومدى توفري هذه الوظائف ألجور 
                                                                          تنافسية )سواء من حيث اخليارات األخرى املتاحة لتوظيف املرشحني يف اجملال غري األكادميي 

                                    حياة الطبقة الوسطى بصفة عامة(، ومدى                                         بصفة خاصة، أو من حيث فرص تنمينها ألسلوب
                                                                    ً        ضمان هذه الوظائف لتوفري احلرية األكادميية، وإمكانية مواصلة األحباث ) وخصوًصا يف حال 
                                     ِّ                                                 كانت هذه الوظائف االبتدائية ت لزم بتحمِّل أعباء تدريسية ثقيلة مقابل األعبااء التدريساية   

                                 حتديد الطلب، حيث خيتلف الطلب على                                              املعقولة(. كما تعد املنافسة بني اجلامعات أساسية يف
                              ً                                              أعضاء هيئة التدريس اختالف ا كبرًيا يف احلاالت اليت تقتصر على وجود مؤسسة واحدة ضخمة 

                                                              يف البالد، مقابل احلاالت اليت تتعدد فيها املؤسسات وتتنافس مع بعضها.
    ه يف                                                                   يرتبط اجلانب األخري من جوانب الطلب بوضع سوق العمل العام حلملة الدكتورا

                                                                                  كل دولة. فما هو نطاق البدائل القوية اليت يوفرها االقتصاد الوطين للعمل يف قطاعي احلكومة 
                                                                    ً             والصناعة، واليت تغين محلة الدكتوراه عن الوظائف األكادميية، اليت تتطلب فعلًيا من اجلامعات 

    فرص                                                                           التنافس على محلة الدكتوراه حديثي العهد؟ أو إىل أي مدى ينحصر نطاق توظيفهم يف
                                                     ً      ً                    العمل األكادميية فقط؟ إن شروط سوق العمل العام تؤثر تنثرًيا واضًحا على تشكيل الطلاب  

                                                                         الذي تتنافس فيه اجلامعات على كسب رأس املال البشري، أي: أعضاء هيئة التدريس.

 انب العرض من أعضاء هيئة التدريسج
                   واجز أمام الدخول يف                                                         تشمل العوامل اليت تؤثر على املعروض من العمالة األكادميية: احل

                                                                              املهنة، واحلراك اجلغرايف، واحلراك املهين، والطلب على العمالة يف الصناعات األخرى. فقاد  
                                                                          يكون السؤال األساسي يف قياس املعروض من املوظفني األكادمييني قيد التعيني: ما املؤهالت 

                      بينما تشترط بعض الدول                                                               األكادميية أو التعليمية املطلوبة من أعضاء هيئة التدريس الناشئني؟ ف
             ّ            وهو ما كان يطّبق يف أملانيا -                                                        حيازة شهادة الدكتوراه، أو حىت وجود مؤهل ملا بعد الدكتوراه 

                  تقاوم دول أخارى     - «         التنهيال  »                                               إىل فترة قريبة، فقد كان التوظيف يتطلب احلصول على 
           س، بينماا                                                                       بتوظيف أعضاء هيئة التدريس من محلة شهادة املاجستري أو حىت شهادة البكالوريو

                      نقطة البداية الرمسياة    -                   مثل أملانيا والنرويج-                                        تعد دراسة الدكتوراه حبد ذاهتا يف بعض الدول 
                                                                              ملمارسة العمل األكادميي. ويشمل العرض بذلك مؤشرين أساسيني: اعتماد النظام الوطين على 

ّ       ً                                       ختريج محلة الدكتوراه، والذي يعّرف عملًيا بننه نسبة أعضاء هيئة التدريس احلاائزي          ن علاى                              
ّ                 درجة الدكتوراه، واملؤشر الثاين هو يف حال كانت دراساة الادكتوراه تشاّكل مقدماة                                                                   

               العمل األكادميي.        من مسار               )املرحلة األوىل(   ا ل
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                                                                           تعد العديد من اخلصائص العامة املتعلقة بعدد محلة الدكتوراه وطرق تاوزيعهم باني   
                             شهادة الدكتوراه كنقطة لبداية                                                    اجملاالت مهمة لقياس الوضع اإلمجايل للمعروض، بقدر ما ختدم

                                                                            ً       املهنة األكادميية. فهناك مسنلة الكم اهلائل من محلة الدكتوراه الذين يتم ختارجيهم سانوًيا،   
    ً                                      ً                                        حتديًدا: نسبة شهادات الدكتوراه اليت تصدر سنوًيا إىل نسبة من ي عي نون ضمن النظام الوطين. 

                                      ما الطريقة املتبعة على مادى السانوات                            ً                   وترتبط األسئلة التالية أيًضا هبذه اخلصيصة األوىل: 
                                                                                 اخلمس إىل العشر السابقة املرتبطة هبذه املسنلة؟ وهل ارتفعت نسبة إصدار شهادات الدكتوراه 
                                                                                السنوية؛ أي نسبة املعروض؟ وما نسبتها يف حال ارتفعت؟ أم أهنا اخنفضت؟ وما نسابتها إن  

              حديثي التعيني؟                                                    كانت قد اخنفضت؟ هل تغريت نسبة إصدار الشهادات إىل نسبة
                                                                        وهناك مسنلة تركيبة املعروض من محلة الدكتوراه، إضافة إىل وجود مؤهل الادخول  
                                                                               األساسي، وهو املفتاح لتقييم جانب العرض. وتتضمن هاذه التركيباة مكاان الاوالدة،     
                                                                            والتدريب، وجنس األشخاص املراد توظيفهم. فإىل أي مدى يوظ ف النظام الوطين األكادمييني 

                                                                            الذين ولدوا أو تدربوا خارج البالد؟ فهذا مؤشر يدل على انفتاح النظام الوطين على         الناشئني 
                                                                               املواهب األكادميية األجنبية، كمصدر بديل ألعضاء هيئة التدريس احملتملني. وجيب النظر إليهم 
                                                                             جبانب املعروض من محلة الدكتوراه الوطنيني، وإىل أي مدى يتم تضييق نطااق العارض أو   

 Vabo et al                                           ً     ً           جلنس؟ فوجود اإلناث يزداد يف التعليم العايل عاملًيا يوًما بعد يوم )            توسيعه حسب ا

                           ّ                                              (. وعلى الرغم من أن دخوهلن غّير املهنة األكادميية يف كثري من الدول خاالل اجليال   2013
                    ً    ً                                                      املاضي، فإنه كان حمدوًدا جًدا يف عدد من الدول األخرى. ومن الواضح أن انفتاح النظاام  

    ً                                          رئيًسا يف تقييم املعروض من املواهب األكادميية، ويعد      ال                ف اإلناث يعد عام              الوطين على توظي
                                                                             املؤشر األساسي على هذا االنفتاح هو النسبة اإلمجالية لإلناث يف اجملموعات الوطنية ألعضاء 
                                                                               هيئة التدريس. ولكن رمبا تكون هناك عالمات أكثر دقة لذلك، مثل نسبة اإلناث يف الوظائف 

                                                                    و مؤشر على آخر املستجدات يف النظام(، أو النسبة املئوية لإلناث مع مارور               االبتدائية )وه
                                                                    سنوات( يف الوظائف العليا )هل قام النظام بترقية النساء الاليت وظفهان يف      12- 5       الوقت )

                                              ً                                     الوظائف االبتدائية سابق ا أم ال؟(. وميكن األخذ أيًضا بنسبة النساء الاليت هن جزء من مهناة  
                  ً                                           جني يف احلسبان )وخصوًصا فيما يتعلق بنسبة األزواج العاملني يف مهناة                 مزدوجة لكال الزو

                                                                                مزدوجة يف االقتصاد الوطين العام(. كما يسمح لنا هذا املؤشر األخري بتقييم حجم االنفتااح  
                                                                             لتقبل هذه اجملموعة املتزايدة، من حيث معرفة آخر مستجد يف سالوك التوظياف، ومادى    

                                                     وعات اجلديدة، اليت تتزايد مع مرور الوقت، ومتييز اجملموعات                            استيعاب النظام الحتياجات اجملم
                                       الفرعية اليت يتم استبعادها أو احتواؤها.

                                                                    وهناك خصيصة أخرى مهمة من خصائص العرض، وهي نوعية التدريب العام واخلاص 
                                                                                 ملرشحي الدكتوراه. وترتبط هبذه اخلاصية مسنلة الظروف املالية لربامج الدكتوراه، فهل ينال 

َ        ً                                                            رشحون رواتَب أو منًحا حبثية أثناء دراستهم، واليت ستمكنهم من التركيز علاى إجاراء     امل           
                                                                             البحث وحسب؟ أم جيب عليهم التدريس لتغطية الرسوم الدراسية وتكاليف املعيشة؟ وهال  
   َ                                                                            ي جَبرون على البحث عن عمل بدوام كامل أو دوام جزئي ليكونوا قادرين علاى مواصالة   
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                                  ً                      سنلة أخرى تتعلق بنوعية التدريب أيًضا، وهي هل تشترط برامج                         دراستهم للدكتوراه؟ ومثة م
                                                                                الدكتوراه على املرشحني االلتحاق بسلسلة من املقررات اإلجبارية اليت يليها تقد  امتحانات 
                                                                               شاملة، أما إذا كان تركيز مرشحي الدكتوراه ينصب على إعداد أطروحاهتم فقط ففي احلالة 

                                              خرجيي الدكتوراه، الذين قد يفتقرون لبعض املهارات                                األخرية يكون من الصعب ضمان جودة
          الضرورية.

 العرض xالطلب 
      عملية   «       فعالية »   أو   «      كفاءة »                                                   يتقاطع جانبا العرض والطلب عند نقطة التوظيف، إذ تعد 

                                                            ا يف سوق العمل حلديثي التعيني. فهل تعزز سياسات وممارسات التوظيف            ً     ًّ التوظيف أمًرا مهمًّ
                                يف الوظائف األكادميية؟ تشمل مؤشرات   «             األفضل واألذكى »     تعيني                         الوطنية كفاءة النظام يف

                                              انفتاح عمليات البحث والتنقيب والتنافس على شغل   -                    من الناحية التشغيلية-              كفاءة التوظيف 
    على -                                                                            الوظائف اجلديدة. ولكن تقوم األنظمة املعتمدة على التوظيف الداخلي للطلبة السابقني 

                                                    النفتاح من خالل اتباعها إلجراءات االساتيالد الاداخلي يف                   ، واليت تقلل من ا-          سبيل املثال
                                         ً                                    التوظيف، باحلد من العرض بصورة واهية، وخصوًصا املعروض من ذوي الكفاءات العالياة.  
                                        ً                                        بينما تقوم األنظمة اليت تعمد للتوظيف خارجًيا على الصعيدين الوطين والدويل بتوسيع نطاق 

                                       العالية. ويعتمد ذلك بصفة عامة على وجود             ً                         العرض، وخصوًصا املعروض من ذوي الكفاءات 
                                                                        سوق عمل أكادميي وطين، ومدى نضج هذا السوق وكفاءته. وعندئذ تشاتمل مؤشارات   
                                                                                االنفتاح والتنافسية يف التوظيف على اعتبارات مثل: هل يتم شغل الوظائف اجلديدة من خالل 

ً     ما يكون من املهم أيًضاا                                                              اإلعالنات الوظيفية العامة أو املسابقات الوظيفية الداخلية فقط؟ ك                   
                                                                              معرفة هل يتم التعيني على املستوى الوطين والدويل أو على أحدمها؟ سواء كان ذلك بالطرق 

                   قواعد رمسية شافافة    -         مثل روسيا-                           ً                       الرمسية أو الواقع املتبع فعلًيا، حيث توجد يف بعض الدول
                    أرض الواقع، وميكن أن                                             ً                  وعامة للتوظيف. إال أن املمارسات املوجهة داخلًيا هي اليت تطب ق على

                                                               ً       ً        يتم قبول كم هائل من املرشحني لشغل الشواغر على املستوى االبتدائي أيًضا. وأخرًيا؛ مان  
                                                                       املهم معرفة إمكانية تعيني املرشحني دون متكنهم من اللغة الوطنية للدولة أم ال.

 نظرة عامة على الطلب
                     وعية للطلب يف كل دولة                                     ( حملة عامة عن أهم املؤشرات الكمية والن    11.1           يقدم جدول )

ً     من الدول العشر املشاركة معنا. فيبني العمود األول متوسط قيمة كل مؤشر، متبوًعاا     يف -                                                                      
                                                                بالقيم يف كل دولة على حدة. وميكن للقارئ التعرف بسهولة على الادول    -              األعمدة التالية

              للقيم إعطااء                                                                    اليت تقع فوق احلد املتوسط أو حتته، وميكن لنظرة سريعة على العمود اإلمجايل
                                                                                 صورة جلية عن التوسع العاملي والشامل يف نظام التعليم العايل. فقد ارتفعت نسبة متوساط  

   م.     1227   م و    1331        بني عامي    ٪  72                                                   االلتحاق بالتعليم العايل يف الدول العشر إىل ما يقرب من 
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   ية                               ، وتوسع متوسط نسبة القيد اإلمجال ٪   172                                           وزاد متوسط نسبة أعضاء هيئة التدريس أكثر من 
( GER من     11 و    18                                ( )نسبة من تتراوح أعمارهم بني سن )13                            امللتحقني بالتعليم اجلامعي  ٪   

                ( املنفاق علاى   GDP                                                   . ولكن كان هناك ثبات كبري يف نسبة الناتج احمللي اإلمجايل ) ٪  55   إىل 
                                                                                  البحث والتطوير، وعلى كافة مستويات التعليم بصفة عامة، وعلى التعليم العايل بصفة خاصة 

                            . وهو ما ميكن أن يشري إىل توسع  1                                        من التباين الكبري بني هذه املقاييس عرب الدول          على الرغم 
                        . ولكن بقي حجم النظاام     ال                                                 ً     حجم النظم الوطنية من حيث عدد الطلبة واملوظفني توسًعا هائ

                            ً                            ُ                        كنسبة من االقتصاد الوطين مستقًرا على وضعه، وهذا يعين أن ما ُأنف ق على األنظمة الوطنية 
                                                                نسبة إمجالية من االقتصاد، ولكن اضطرت هذه األنظمة الستيعاب كم هائال           ً   بقي مستقًرا ك

-  ً                                                                         جًدا من الطلبة واملوظفني. وينعكس ذلك على منو القطاع اخلاص الستيعاب الطلب الزائد، 
                                       وزيادة الوظائف غري املرتبطة بالسلم املهين،   -                                       ً    مع احلفاظ على استقرار النفقات العامة نوًعا ما

                                                           ضاء هيئة التدريس على وظائف بدوام جزئي، واليت تسمح مبرونة أكرب      ً            وخصوًصا تعيينات أع
            يف امليزانية.

                                                                            كما أن هناك تباين كبري يف هذه الصورة العامة بني الدول العشر املشاركة معناا. إذ  
  ا                                                                             ًّ تعكس مجيع دول الربيكس )الربازيل، والصني، واهلند، وجنوب أفريقيا( باستثناء روسيا منوًّ

                                                                    اللتحاق بالتعليم العايل، ومعدل زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس، ولكن دون     ً          باهًرا يف معدل ا
                                                       ً                     وجود زيادة يف نسبة الناتج احمللي اإلمجايل املخصصة للتعليم عموًما. وتندرج حتات احلاد   
                                                                                   املتوسط للنفقات على التعليم العايل كنسبة مئوية من إمجايل نفقات التعليم، ويتساع نطااق   

                                                        زيل واهلند وروسيا، وحىت الصني؛ بوجود شروط غري منظمة إىل حاد                    القطاع اخلاص يف الربا
                                                                                 كبري للعمل األكادميي، واليت تقل بكثري عن تلك املوجودة يف القطاع العاام. بينماا تبقاي    

                                   ، وهتيمن التعييناات املؤقتاة علاى     1                                                   التعيينات ذات الدوام اجلزئي القاعدة املتبعة يف الربازيل
                            وتكون زياادة الطلاب يف دول     -               مع اختالف األسباب-   ند                         القطاعني العام واخلاص يف اهل

   ا.                                                                                  ًّ الربيكس أقل مما هو متوقع ومما تستوعبه التعيينات األكادميية غري التقليدية رغم قوته ظاهريًّ
                       للوظائف املتوافرة تشاري    «             اجلودة املدركة »                                        أما من حيث الرواتب؛ فبقدر ما تعكس األجور 

    ِّ                                            تؤمِّن املستوى املعيشي للطبقة الوسطى يف كثري من دول                                 الدالئل إىل أن الرواتب االبتدائية ال
        الربيكس.

                                                                             وتشري البيانات اخلاصة بالدول األوروبية األربع الواردة يف هذه الدراساة إضاافة إىل   
                                                                              الواليات املتحدة األمريكية إىل وجود زيادة بسيطة يف عدد املسجلني، وعدد أعضااء هيئاة   

                                                 انيا أقل نسبة منو، بينما كانت النسابة متوساطة يف                                   التدريس فيها. فقد سجلت فرنسا وأمل
                                                               ٌّ                  النرويج والواليات املتحدة، وبلغت أقصاها يف الربتغال. ولكن ال زالت كلٌّ من فرنسا وأملانيا 

                  تلايهم النارويج     -   ٪  62 و   ٪  52     باني    -                   ً                     والربتغال تعكس اخنفاًضا يف نسب القيد اإلمجالية
                                  . وعالوة على ذلك، فإن االساتثمار يف   ٪  82 و    72                                  والواليات املتحدة، حيث تتراوح ما بني 

            ٍّ            يبلغ أقصاى حادٍّ لاه يف      -     ً                                  وخصوًصا كنسبة مئوية من مجيع نفقات التعليم-              التعليم العايل 
         النرويج.
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                                          إىل طرح وظائف خارج السلم املهين بصاورة غاري     -              ما عدا النرويج-               تعمد مجيع الدول 
ً           األكادميي، مما يعين تدين جودة الوظائف االبتدائية نوًعاا ماا.                               متناسبة حلديثي الدخول يف اجملال                                               

ّ                     وتشّكل الواليات املتحدة مثا ً       نادًرا لنظام التعليم العايل الذي يكون فيه القطاع اخلااص قطاًعاا        ال                                                        ً    
     ً            ٌ                                                                  متمكًنا. إذ ميتص جزٌء منه نسبة  من الطلب، بينما اجلزء األكرب منه ال يكون لذلك الغرض وختتلف 

             ً                                                         ل اختالف ا كبرًيا، حيث تعد بعض مؤسساته من أفضل أماكن العمل، بينما يكاون               فيه ظروف العم
َ            . وتعد الرواتب اليت ت منح يف هذه الدول رواتَب مغرية إذا  1                             بعضها اآلخر هو األسوأ على اإلطالق                                          

                                                                                     ما قورنت بتلك اليت متنحها دول الربيكس، رغم حمدودية آفاق التطور الوظيفي للوظائف االبتدائية 
                                                                                ظم األحيان. ولكنها ختتلف بني الدول األوروبية األربع والواليات املتحدة، وتعد الصورة اليت     يف مع

                                                             ً                       تتكون لدينا من حيث نوعية الطلب صورة  خمتلطة ، فهي غري جاذبة نوًعا ما من حياث التقادم   
ٌ                    الوظيفي رغم تقدميها لرواتب جيدة نسبًيا. وباختصار، فإن منو الطلب بسيٌط يف قاارة أوروباا                                 ً                                   

     ً                                          ّ         خصوًصا، بسبب حتكم قلة جودة الوظائف االبتدائية وتقّلصها فيه.
                                                                                   هناك عامل آخر يؤثر على املدى الطويل ينبغي علينا إضافته هنا، وهو التبااين الاوطين يف   
                                                                                      الصورة الدميوغرافية األساسية. فقد اخنفضت نسبة الشباب الذين تتاراوح أعماارهم ماا باني     

                 ً                         خالل اخلمسة عشر عاًما املاضية، بنسبة ال تزياد    -       النرويج        ما عدا-   ً              عاًما يف مجيع الدول     11- 2
                                    يف الصني وروسيا، بتراجع متوساط بلاغ      ٪  31                                 يف الواليات املتحدة وفرنسا، وتصل إىل    ٪ 7   عن 

                                                                      . وستكون هذه احلقائق الدميوغرافية مبثابة عطب طويل األجل يف الطلب الذي حتركه  ٪  17     حوايل 
                                  د فئة الشباب هي الدافع هلذا الطلب.                              نسبة القيد يف مجيع اجملاالت، حيث تع

                                                                          وهناك عدة أمناط متباينة تنتشر يف دول الربيكس والواليات املتحدة والدول األوروبية 
              من أعضاء هيئة    ٪  12                                                            من حيث طلب استبدال أعضاء هيئة التدريس، فتزداد أعمار أكثر من 

   ً                       عاًما، مقارنة بنسبة تتراوح     52                                                       التدريس يف روسيا، وأملانيا، والربتغال، والواليات املتحدة عن 
                                                         يف فرنسا والنرويج. ومن ناحية أخرى، تشري كل من الصني واهلناد     ٪  33   إىل    ٪  15      ما بني 

                                                                                   وجنوب أفريقيا إىل وجود نسبة كبرية فيها من أعضاء هيئة التدريس الذين تتراوح أعمارهم ما 
                 اب يف الربازيال يف                                                                   بني الثالثينات واألربعينات، مع ازدياد نسبة أعضاء هيئة التدريس الشاب 

                                                                            السنوات األخرية. مما يشري إىل أن اآلفاق جيدة لطلب استبدال األكادمييني يف معظم الادول  
                                                                                 العشر املشاركة معنا، على افتراض استمرار سياسات التقاعد اإللزامي يف مجيع الدول ما عدا 

                عي نون بوظاائف                                                                      الواليات املتحدة، واستبدال أعضاء هيئة التدريس السابقني بنعضاء آخرين ي 
                              ذات دوام كامل على السلم املهين.

             ا بصفة خاصة.                                                            ًّ ويبدو االفتراض األخري بشنن عملية استبدال أعضاء هيئة التدريس هشًّ
                                                      ً                       وعالوة على ذلك؛ فإن سن التقاعد يف ارتفاع يف كل مكان تقريًبا، وسيتم شغل العديد من 

                                 التدريس الذين يتقاعدون من القطاع                                                 الوظائف الشاغرة يف القطاع اخلاص من قبل أعضاء هيئة 
                                                                                  العام، يف الدول اليت تتسع فيها دائرة القطاع اخلاص، كالواليات املتحدة، والربازيل، واهلند، 
                                                                              والربتغال. ومن املفارقات أن ذلك حيدث يف النظم اليت تنمو بنسبة كبرية، مثل الصني وجنوب 

                                 شباب فيها للدخول يف اجملال األكادميي.                                                أفريقيا؛ إذ من املمكن تزاحم أعضاء هيئة التدريس ال
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 آفاق جانب العرض
     ماا  -                                    ( أن الدول العشر املشاركة معنا مجيعها     11.1                             تشري البيانات الواردة يف جدول )

                                                  توظ ف معظم األكادمييني فيها من حديثي احلصول على شهادة   -                      عدا الصني وجنوب أفريقيا
  .  5                                 لنصف إىل ما يقرب من الثالثة أربااع                                             الدكتوراه، على الرغم من تراوح نسبتهم ما بني ا

  -                             وهي والنرويج، وأملانيا، وروسيا-                                     دول من الدول العشر املشاركة يف الدراسة    3         كما تنظر 
                                                                                   إىل طلبة الدكتوراه بنهنم قد بدأوا املرحلة األوىل من مشوار مهنتهم األكادميية. فتارتبط أول  

                                   ية االلتحااق بربناامج مان بارامج                                                   خطوة من مزاولة العمل األكادميي يف روسيا عادة ببدا
                                                                                   الدكتوراه ال العكس، فال يسعى الكثري من طلبة الدكتوراه العاملني بدوام كامل ملتابعة عملهم 

      ً     ً         تكميلًيا مهًما للدخول      ال                                                         يف اجملال األكادميي، ولكن ينظرون إىل درجة الدكتوراه بوصفها مؤه
                        يف سوق العمل غري األكادميي.

                                               وهي الواليات املتحدة، وأملانيا، وفرنسا، وروسايا،  -            الدول العشر           دول من بني    6      وتقوم 
                   ، على الارغم مان    «     احملليني »                                           بتزويد نظمها بنعداد هائلة من محلة الدكتوراه   -               والربازيل، والصني

     ٍّ                 إىل حدٍّ ماا، واعتمااد      6                                                            استقطاب أملانيا والربازيل حلملة الدكتوراه احلاصلني على تدريب أجنيب
                                                                      ل على محلة شهادة الدكتوراه األجنبية، فيتوافر هناك عدد مان محلاة درجاة                     جنوب أفريقيا اهلائ

                                                     ً                                  الدكتوراه، سواء كانت حملية أو أجنبية يف مجيع احلاالت تقريًبا، وإن مل يكونوا على استعداد للعمل 
             الاليت يشاكلن     7                                                                      يف اجملال. كما تعتمد مجيع الدول اخلاضعة للدراسة، باستثناء أملانيا، على اإلناث

                           ً                                                          بية نسبة محلة الدكتوراه عاملًيا يف مجيع التخصصات، ما عدا العلوم الطبيعية واهلندسة، وتتراوح    أغل
                                                           من أعضاء هيئة التدريس اجلدد العاملني يف هذه الدول. ويقل توظيف    ٪  52 و   ٪  12             نسبتهن ما بني 

 Finkelstein )                                                                          الواليات املتحدة وأملانيا للنساء املتزوجات الاليت لديهن أطفال عن غريمها من الدول

                                                                              (، ومع ذلك؛ فإن النمط العام يف مجيع الدول هو قلة شغل اإلناث للمناصاب األكادميياة   2013
                                                         واإلدارية العليا من الوظائف اليت تكون يف أسفل اهلرم األكادميي.

                                                                               تتوفر أعداد جيدة من محلة شهادة الدكتوراه، ليتم توظيفهم من الناحية النظرية، سواء 
-                                                             لية أم من خارج البالد، ويتم استغالل أكرب فئة ناشئة يف جانب العرض               كانت شهاداهتم حم

            بنسبة كبرية.  -                               وهي فئة محلة الدكتوراه من النساء

 عمليات التوظيف
                     الطلب والعدد املتوافر   ني                                                       ماذا ميكن أن نقول عن كيفية حتقيق آليات التوظيف للتوازن ب

        أنظماة     3                  جود ما ال يقل عان        ( إىل و    11.3                                  من األشخاص ليتم توظيفهم؟ يشري جدول )
                                                                                ناقشناها )روسيا، والصني، واهلند( تعتمد على عمليات التوظيف ضيقة النطاق، واليت يقال  

                                                           ، على الرغم من إعمال أغلب األنظمة العشارة املشااركة معناا     8                      التنافس بينها يف نظامها
               ملتاحة للمرشحني                                                                      الستراتيجيات املسابقات الوظيفية العامة للجميع. فيمكننا القول إن الفرص ا
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                                              ً               ليجدوا طريقهم إىل الوظائف الشاغرة قد ال تكون فرًصا ذهبية بقادر    «             األفضل واألذكى »
                                                                                 قولبة العالقات االجتماعية احمللية لعمليات التوظيف والتعيني يف هذه الدول الثالث. وميكن أن 

                      العالقات االجتماعياة يف    ْ                                                    ي ْعزى ذلك لعدم وجود أسواق عمل أكادميية وطنية، حيث تكون 
                                                                 هذه احلالة مبثابة بديل عن آليات السوق لتقسيم الوظائف وحتديد األسعار.

    ِّ    ت صامِّم  -                                                         أخرى مثل: فرنسا وأملانياا والنارويج والوالياات املتحادة          ال          بيد أن دو
                                                                                استراتيجيات توظيف عامة على املستوى الوطين لتوظيف أعضاء هيئة التدريس. بينما يتساع  
                       ً                                                         نطاق التوظيف ليصبح دولًيا يف الواليات املتحدة، بسبب استخدامها للغة اإلجنليزية ليس إال. 

                ً                                            انية فمحدودة نوًعا ما فيما يتعلق مبسنلة التوظيف الدويل؛ بسابب                          أما األنظمة الفرنسية واألمل
                                                                                    احلواجز اللغوية. وتؤثر مسنلة التوظيف الدويل حول العامل على اجلامعات البحثياة الرائادة   
    ً                                                                               غالًبا، فهي تنطوي على الطبقة العليا من األكادمييني الشباب يف معظم احلاالت، بينما ي عاي ن  

  -                                     الذين يستمرون يف العمل يف الوسط األكادميي-               رامج الدكتوراه                       معظم حديثي التخرج من ب
                    ً  . كما ختتلف الدول أيًضا  3                                                   ضمن السوق الوطين، وال تكون هلم أي صلة بسوق العمل الدويل

                                                                             يف مستويات االستيالد الداخلي فيها، وهو ما يشيع يف روسيا والصني والربتغال، وينخفض يف 
                               الواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا.

                                                                         ال تضمن الوظائف األوىل املتاحة ألعضاء هيئة التدريس الشباب يف العديد من الادول  
                                                            للترقية للحصول على وظيفة ثابتة يف نفس اجلامعة. رغم أن الواليات      ال    ً      ً          وضًعا دائًما أو احتما

                                                                                     املتحدة تعد حالة استثنائية، بوجود نظام التوظيف على املسار املنتهي بالتثبيت، ولكن نسابة  
                                                                            ء هيئة التدريس الشباب الذين مت توظيفهم على السلم املهين قد تقلصت بنسبة مهولة يف     أعضا

                                                                            السنوات األخرية. كما ظهرت وظائف ما بعد الدكتوراه؛ اليت مل يكن هلاا وجاود علاى    
                         ً                                                اإلطالق يف بعض الدول إال مؤخًرا، واقتصرت على بعض ختصصات العلوم احلياتية يف الدول 

                                                                ض الدول مثل فرنسا وأملانيا، وزاد انتشارها لدرجة هيمنت فيها علاى                   اليت نشنت هبا، يف بع
                                                                             الوظائف يف دول أخرى، مثل الواليات املتحدة، وهذا ما يعين تقدم السن اليت حيصال هباا   

                                            األكادميي على وظيفة دائمة؛ هذا إن متكن من ذلك.

 للدول العامة المالمح في أنماط
      ً                                        استناًدا إىل التحليل السابق، بطريقة تظهر فيهاا                                   ميكننا رسم املالمح العامة لكل دولة، 

                                                                                 مستويات منو الطلب على التوظيف واستبدال أعضاء هيئة التدريس، وجودة الوظائف املتوفرة، 
                                                                               من حيث التقدم الوظيفي والرواتب على حد سواء، ومدى توفر محلة الادكتوراه احمللايني،   

                                  واالنفتاح على مسنلة توظيف املارأة،                                                والترحيب حبملة الدكتوراه األجانب، ليتم توظيفهم، 
                   ( إىل تقد  حملة موجزة     11.1                                              القدرة التنافسية لعمليات التوظيف. ويعمد جدول )   /         واالنفتاح 

                                                                            عن الدول العشر املشاركة معنا على خمتلف مؤشرات العرض والطلب، إضافة إىل عملياات  
         التوظيف.
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                    لحوظة. أوهلاا عادم                    ( وجود بضع أمناط م    11.1                           وتكشف نظرة سريعة على جدول )
                                                                                ارتفاع الطلب على التوظيف واستبدال أعضاء هيئة التدريس على حد سواء يف أي من الدول، 
                                                                                 ويزداد الطلب على التوظيف يف دولتني فقط، مها الربازيل واهلند، ويرتفع الطلب على استبدال 

             ئد ماا باني                                 ً                                       أعضاء هيئة التدريس يف دولتني أيًضا، مها روسيا وأملانيا، ويكون النمط الساا 
                                                                             االخنفاض إىل االعتدال لكليهما يف بقية الدول. وجيب النظر إىل هذا الطلب من حيث جودته؛ 
                                                                                  أي احتمالية التطور الوظيفي والراتب املقدم، ومل ت ظهر أي دولة إمكانات كبرية لتحقيق كال 

           ة قريبة من                                                                        البعدين املرتبطني جبودة الطلب ماعدا النرويج، على الرغم من أن الواليات املتحد
َ           ً                                                حتقيق ذلك، بتقدميها رواتَب مغرية نوًعا ما، إال أن احتماالت التقدم املهين حتول بينها وباني                         
                                                                                حتقيق كال البعدين. بينما تنقسم الصني إىل قسمني: فيقدم قطاع اجلامعات البحثية املمولة من 

َ            ً                               احلكومة املركزية رواتَب جاذبة وفرًصا جيدة للتقدم املهين، بينما ال تكو                    ن الرواتاب جيادة                      
                                                   وتكون فرص التقدم املهين مبهمة يف اجلزء األكرب من النظام.

                                                                         تنقسم الدول العشر إىل جزأين فيما يتعلق جبانب العرض. جازء ال ينظار لدرجاة    
                                                                              الدكتوراه بنهنا معيار لدخول الوسط األكادميي، كما يف جنوب أفريقيا والصني، وجزء يشكل 

                                                 وجود تباين يف القطاعات املختلفة لألنظمة. كما يوجد يف                             األغلبية اليت ترى خالف ذلك، مع 
                                                                               مجيع الدول عدد من محلة الدكتوراه على استعداد ليتم توظيفهم، رغم أهنم من األجاناب يف  

                                   مع إمكانية استثناء أملانيا والواليات -                                                 جنوب أفريقيا. وتشري األدلة املتاحة إىل أن مجيع األنظمة 
   ُّ                                               تغلُّ الطاقات الكاملة لألكادمييات من اإلناث الاليت يشكلن   تس  -                      املتحدة األمريكية من ذلك

َ  َ                  غالبية َحَملة الدكتوراه اجلدد.         
ٍ                    ً            وأخرًيا، تنقسم الدول العشر املشاركة معنا إىل دوٍل متيل إىل التوظيف حملًيا، وتعتماد                                          ً    
                                                                              على العالقات االجتماعية، وهي دول الربيكس مبا فيها روسيا والصني واهلند، والدول الايت  

                                                                                مد على املسابقات الوظيفية العامة للجميع، وتشمل الدول األوروبية والواليات املتحادة.     تعت
        األفضال   »                                                                   ويتمحور التوظيف يف القسم الثاين من هذه الدول علاى تعايني واساتقطاب    

ٍ                                      . كما جتدر اإلشارة إىل وجود تبايٍن شديد  يف أنظمة دول الربيكس بني القطاعني  «      واألذكى                              
                   البحثي وغري البحثي.

                                                                        وتظهر التحليالت املعروضة للدول يف هذا الكتاب أن فرص اخلرجيني الشاباب لبنااء   
                                      ً     ً                                مستقبل مهين قد تغريت يف السنوات األخرية تغرًيا كبرًيا. فقد ضع ف استقرار ظروف العمل، 
                                                                                 وأصبح السلم الوظيفي غري واضح املعامل، وتدنت نسبة الوظائف الدائمة يف العديد من الدول، 

                                                                   دول اليت يرتفع فيها الطلب على توظيف أعضاء هيئة تدريس جدد كاهلند. كما            اليت تشمل ال
                                                                                 طالت املدة املستغرقة ما بني حيازة درجة الدكتوراه واحلصول على وظيفة دائمة يف العديد من 
                                                                                الدول األخرى، كالواليات املتحدة، والنرويج، والربتغال، وأملانيا...، وهذا ما أدى بال شك 

                                                                        املتاحة لبناء مهنة أكادميية والتطور فيها. كما زادت األعباء التدريسية ألعضاء              إىل تقلص املدة 
                                ً                                             هيئة التدريس الشباب، وازدادت أيًضا نسبة العبء اإلداري يف بعض الدول، مثل اجلامعات 

     هيئة                                                                               احلكومية اإلقليمية يف الربازيل، وميكن هلذه النزعات التسبب يف تقييد التقدم املهين ألعضاء
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                                                                       تدريس الشباب بوصفهم باحثني. وظهرت مسارات وظيفية جديدة، ولكن بعض الوظائف   ال
َ                            ً                 املؤقتة قد ال تنتهي بالوصول إىل وظائَف دائمة. وال هتتم اجلامعات غالًبا مبا حيدث ألعضااء                                    
َ                                                        هيئة التدريس العاملني يف وظائَف مؤقتة بعد انتهاء العقد املربم بينهما. كما أن نطاق عمال                              

                                   ً    ً                           التدريس يف مثل هذه الوظائف يكون مقيًدا جًدا يف كثري من األحيان، وحتادده             أعضاء هيئة 
ٍ                                                                  اإلدارة يف نواٍح ضيقة، فقد توكل اإلدارة لعضو هيئة التدريس عبء عمل ثقيل أو موضاوع               

           ً  حبثي حمدد جًدا.
                                                                              بينما ازداد التنافس بني محلة الدكتوراه الشباب على شغل الوظائف الدائمة. وعليهم يف 

                                                                         احلالة حتمل مسؤولية حياهتم املهنية، ووضع استراتيجية مهنية واضحة يسريون وفقها؛         مثل هذه 
                                                                                  تشمل اختيارهم لربامج الدراسات العليا اليت يلتحقون هبا واختيار وظيفتاهم األوىل. ويعاد   
                                                                              اكتساهبم ملهارات حبثية، وتكوينهم لعالقات أكادميية مفيادة، وانادماجهم يف الشابكات    

       ً                                                              ة؛ أموًرا بالغة األمهية يستحسن قيامهم هبا خالل فترة الدراسات العليا، وعند                األكادميية الدولي
                                                   ًّ                          حصوهلم على أول وظيفة. حني أنه ال يهم أن يكون الشخص ذكيًّاا وذا إنتاجياة عالياة    

                              ً                          وحسب؛ بل من املهم أن يكون سريًعا يف إثبات نفسه يف هذا اجملال.
                                    لعدد من الدول، يهدف إىل تعزيز القدرة                                        وهناك تغيري جذري يف نظام الدراسات العليا 

                                                                                    التنافسية وزيادة جاذبية العمل األكادميي. فتدعم العديد من احلكومات طلبة الدراسات العليا 
    ً            ً                                                                    مادًيا، وتوفر فرًصا حلملة الدكتوراه الشباب، لقبول برامج تدريبية خارج البالد، كما تفعال  

                                  كومات الوطنية اندماج أعضاء هيئاة                                              الصني، وجنوب أفريقيا، والنرويج. ومن مث تشجع احل
                                                                                  التدريس الشباب يف األوساط األكادميية الدولية، ويعد مساح التنشائة االجتماعياة املهنياة    
                                                                       ً     ًّ    ًّ  للباحثني الشباب بتوسيع معارفهم واالندماج يف الشبكات األكادميية والعلمية أمًرا مهمًّا جدًّا.

    ً                          طابًعا أكثر رمسية. وهاو ماا ال                                                  ً وتكتسب الدراسات العليا يف العديد من الدول حالًيا
                                                                                ً  يرتبط بكتابة األطروحة أو الرسالة نفسها وحسب، بل ي طلب من طلبة الدراسات العليا أيًضا 
                                                                             أن يفوا مبتطلبات املقررات الدراسية، للحصول على فهم أفضل لطرق البحث، كما تفعال  

               أملانيا وفرنسا.
                                    االجتماعية؛ فاحلركات اإلصالحية يف أملانيا                                      ومن املهم للمهنيني الشباب بناء العالقات 

                                                                          وفرنسا تسعى إىل توفري ظروف مالئمة لتحقيق ذلك، وهتدف للحد مان تبعياة مرشاحي    
                                                                                الدكتوراه ملشرفيهم، وتكوين الشبكات املهنية بني مرشحي الدكتوراه وأعضاء هيئة التدريس 

                          ميية قوية فيها حىت اآلن يكون                                                       الشباب. ويف الوقت نفسه يف الدول اليت مل يتم إجياد بيئة أكاد
                                                                             السبيل الوحيد للدخول يف إحدى الشبكات األكادميية واحلصول على املوارد الالزماة مان   
                                                                            خالل التفاعل الوثيق مع املشرفني. ويتم تشجيع مثل هذه الطريقة لتبين املرشحني يف جنوب 

                 ب وخربات األكادمييني        ا يف جتار                                              ً     ًّ أفريقيا، بسبب ضعف القدرة اإلشرافية؛ مما يؤدي دوًرا مهمًّ
                         الشباب خالل مسريهتم املهنية.

                                                                         ال ميكن لبعض محلة الدكتوراه العثور على وظيفة دائماة يف األوسااط األكادميياة،    
                                                                             فيضطرون للبحث عن عمل خارج اجملال. بينما يسعى آخرون منذ البداية لشغل وظيفة غاري  
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                             عض الدول لتتسع دائرة فرص محلة                                                    أكادميية؛ لذلك بدأت برامج الدراسات العليا بالتغري يف ب
      محلاة     م                                                                      الدكتوراه للحصول على عمل خارج القطاع األكادميي. وتكمن القيود الرئيسة أما

                      يف عدم فهم الشاركات يف    -                                    خبصوص إجياد وظيفة خارج القطاع األكادميي   -          الدكتوراه 
              امال شاهادة                                                          ً      ً   القطاع اخلاص يف كثري من األحيان؛ السبب الذي جيعلها تدفع راتًبا عالًيا حل

                                                                             الدكتوراه، يف الوقت الذي ميكنها توظيف حامل لشهادة املاجستري براتب أقل كما هاو يف  
                                                                                 فرنسا. وال يوجد لدى الشركات عادة  ما يكفي من البنية التحتية أو املوارد كالتساهيالت  

      علاى       ال    مثا                                                                           املادية والفنية لألنشطة املبتكرة: اليت ميكن قيام محلة الدكتوراه هبا، وتعد الربتغال 
                                                                            هذه احلاالت. بينما تعتمد فرص عمل محلة الدكتوراه خارج الوسط األكادميي علاى جماال   
                                                                             ختصصهم، فيكون من الضروري تعزيز مكانة الدراسات العليا، وزيادة فرص العمل خاارج  
                                                                                اجملال األكادميي ملعاجلة مثل هذه القضايا. وقد بدأت اجلامعات الفرنسية بطرح برامج دراسات 

                                                                            يا مشتركة مع الشركات الصناعية، كما تشجع اجلامعات يف الربتغال محلة الدكتوراه على     العل
                                                                                   فتح خمترباهتم اخلاصة، وهذا ما جيعل هذه اجلامعات تزيد من القدرة التنافسية حلملة الدكتوراه.

           كما أوضحنا -                                ا يف التقدم املهين لألكادمييني الشباب                         ً     ًّ تؤدي إجراءات التوظيف دوًرا مهمًّ
                                                                 ؛ فتبىن على أسس شفافة وواضحة يف مجيع مراحلها يف بعض الدول، وتكون خالف - ا      سابق 

        هو قرار   -              على سبيل املثال-                                                        ذلك يف دول أخرى. فالتوظيف على الوظائف االبتدائية يف أملانيا 
                                                                          شخصي عائد ألحد األساتذة، وللعالقات الشخصية دور مهم يف عملية التوظيف يف اهلناد؛  

                                                              ا، فإجراءات التوظيف الشفافة والقائمة على معايري واضاحة تسامح                     رغم الطابع الرمسي هل
                                                                               ألعضاء هيئة التدريس الشباب بوضع استراتيجية جيدة لتقدمهم املهين، وتكوينهم لشابكات  
                                                                                مهنية تكون أكثر فعالية، وتضعف مثل هذه اإلجراءات تنثري العالقاات االجتماعياة الايت    

                                              دكتوراه املوهوبني؛ لذا نرى سعي احلكومات يف العديد                                  حتتضنهم، وتعزز التقدم املهين حلملة ال
                                  من الدول العتماد مثل هذه اإلجراءات.

                     َّ                                                       وت ع د الظروف اليت توفَّر ألعضاء هيئة التدريس الشباب يف الوظائف االبتدائية حامساة  
                                                                              لتطوير مستقبلهم املهين. فمن الضروري إجياد الربامج اليت تسمح ألعضاء هيئاة التادريس   

ُ                   باالندماج يف األوساط األكادميية، وتطوير مهاراهتم املهنية. وُطرحت برامج التوجيه          الناشئني                                                     
                                                                             يف بعض اجلامعات األمريكية، واليت تسمح لكبار األساتذة بتبادل اخلربات مع أعضاء هيئاة  
                  ل                                َّ                       التدريس الذين مل ميضل الكثري على دخوهلم يف املهنة. كما خفَّفت بعض اجلامعات يف فرنسا 

                                                                       دريسي ألعضاء هيئة التدريس الشباب الذين يعملون يف وظائف دائمة، إضاافة إىل      َ     العبَء الت
                                                                             دعم بعض اجلامعات الفرنسية ألعضاء هيئة التدريس الشباب يف احلصاول علاى التمويال    
                                                                            اخلارجي، وذلك مبساعدهتم على تقد  طلبات تنافسية للحصول على املانح. كماا تقادم    

                                               يبية خاصة ألعضاء هيئة التدريس الشباب، واليت تركز                               اجلامعات يف الصني واهلند دورات تدر
                                 على اجلوانب النظرية ملهنة التدريس.

                                                                             ال تزال املهنة األكادميية مهنة جاذبة حول العامل رغم آفاقها غري املشرقة، ومساتقبلها  
                                                                               املبهم؛ بسبب إعطائها األكادمييني الشباب حرية إلدارة وقتهم، واختيار مسارهم الاوظيفي  
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                                                                     اسب مع مصاحلهم، بطريقة يزداد فيها ضعف كافة عالقات العمل، وتكون مبنياة          الذي يتن
                     على أساس األداء اجليد.

 الختام
                                          َّ                               حاولنا يف هذه الباب تلخيص اجلوانب املهمة لش قَّي العرض والطلب لألنظمة األكادميية 

       نرى أن                                                          عن تقد  صورة مقارنة آلليات التوظيف اليت جتلب الطلب والعرض. و     ال            الوطنية، فض
                    وطنية خمتلفة ألعضااء    «    صور »    12                                                 منوذجنا التحليلي يوفر لقارئ هذا الكتاب وسيلة لوضع 

                                   هيئة التدريس الشباب يف أمناط معروفة.
                                                                         وتتشابه العديد من امليزات واالجتاهات للوضع املعاصر ألعضاء هيئة التدريس الشباب 

ّ                 ِّ            يف خمتلف الدول. حيث يتقّدم السن الذي ي ؤمِّن فيه الشخص                                أول وظيفة دائمة أو مستقرة له،                      
                                                                           مما أدى إىل وجود وظائف مؤسسية جديدة؛ مثل وظائف ما بعد الدكتوراه يف كاثري مان   
ّ                                 احلاالت. وتعاين العديد من األنظمة الوطنية من تنثري التكّدس على التعليم العايل، فازداد عدد                                                    

                       ناك عواقب تبعات هاذا                     ً                                       الوظائف املتاحة تبًعا لزيادة عدد الطلبة املسجلني، ولكن كانت ه
                                                                             النمو، مثل اخنفاض جودة الوظائف يف بعض احلاالت؛ بسبب األعباء التدريساية الكابرية،   
                                                                                     وتدين مستوى الطلبة الذين مل يكونوا ليقبلوا يف التعليم العايل يف العقود املاضية. ولكن هاذا  

                     تع بثمار االنتقائياة      ّ                                                            التغّير ال ينطبق على كافة األماكن، فال تزال أفضل اجلامعات البحثية تتم
                                                                               والتفرد، يف الوقت الذي تواجه فيه املؤسسات املتوسطة يف البالد مشاكل حادة، يف حماولاة   

                              زيادة التحاق الطلبة باجلامعات.  «             لتقبل وابتالع »
    ً                                                                    وأخرًيا: ال يؤثر القطاع اخلاص يف آفاق أعضاء هيئة التدريس الناشائني يف أي مان   

                                                تعليم العايل من دولة ألخرى، على األقل من حيث توفريه                           احلاالت، رغم اختالف وضعه يف ال
ٍ                            لفرٍص إضافية، وإن كانت غري منظمة.     

                                                                          ومما ال شك فيه أن حتليلنا خيضع لقيود مهمة يف عدة جهاات. أوهلاا أن البياناات    

                ّ                                                               اجملموعة لدينا ال متّيز بني التخصصات األكادميية. فقد يكون الوضع خمتلف ا يف جماالت العلاوم  
                           ً                                             ة، وقد يكون هذا االختالف شاسًعا يف بعض الدول كالواليات املتحدة. كما قد تتباين        الطبيعي

                                                                               آفاق التطور املهين، وظروف العمل، واملالمح الدميوغرافية ألعضاء هيئة التادريس يف عادة   
                                                                            قطاعات ضمن نظام وطين واحد. فمن املمكن أن تقدم أفضل اجلامعات البحثية أو املؤسسات 

َ               ً                   اص من احلكومة الفيدرالية ظروَف عمل خمتلفة متاًما عن تلك املوجودة يف               اليت حتظى بدعم خ                            
                                             ً    ً                                 بقية النظام. ومع ذلك؛ قد يكون إطار عملنا مفيًدا جاًدا يف فهام التحاديات املشاتركة     
                                                                                واالختالفات الوطنية اليت يواجهها أعضاء هيئة التدريس الشباب يف خمتلف الدول اليوم بوجه 

     عام.
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 الكتاب هذا فيالمساهمة 

                    ومدير املركز الادويل     ،    باحث      أستاذ : (Philip G. Altbach )  .د. فيليب ج. ألتباخأ
                             ( يف كلية ليانش للتربياة يف   Center for International Higher Education               للتعليم العايل )

                                                ّ                                     جامعة بوسطن، واحلائز على لقب "الباحث الرائد املتمّيز" ملباادرة علمااء اجليال القاادم     

      مان         وهاو         باحث        َ مساعَد      عم ل   م.     1226         م إىل عام     1221       من عام    ،                  لربنامج منح فولربايت

                    لتطاوير التادريس                        للناهوض باالتعليم            ة كارنيجي    ؤسس      أقدم مل                       أبرز الباحثني العاملني يف 

( Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching وأّلف ،)   ّ     الكتاب،     من        العديد          
 Turmoil and Transition: The)         العاايل          التعليم   يف         العاملية        احلتمية  :       التحول      أزمة      كتاب      منها

International Imperative in Higher Education)تااب التعلايم العاايل املقااارن        ، وك                                 
(Comparative Higher Education)بياة يف أمريكاا )                       ، وكتاب السياسات الطال                  Student 

Politics in Americaالادويل           الادليل       حترير   يف         مشاركته    إىل       إضافة   ،                 (، وغريها من الكتب         
  .     العايل         للتعليم

 
     قسم     كلية                 : أستاذ مشارك يف  (Elizabeth Balbachevsky )                       د. إليزابيث بالباكفسكي 

                                نائبة مدير مركز جامعة ساو باولو     هي و   ،                        امعة ساو باولو يف الربازيل جب      جلامعة                 العلوم السياسية 
   ،(Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas—NUPPs-USP)                       لبحوث السياسة العاماة  

           يف برناامج             باحثاة         عم لت  . (CEAv)                                            وعضو يف مركز الدراسات املتقدمة جلامعة كامبيناس 
                          م، وبرنامج إيرامسوس موندوس     1226         م إىل عام     1225                                  فولربايت لعلماء اجليل القادم من عام 

  م     1227         ت عاامي         وتوكلا     م(.     1223                                               ملنح املاجستري األوروبية يف جمال التعليم العايل )لعام 
  ة                                            الذي أجري حول املهنة األكادميية الربازيلية لشبك   ،                          م مهمة إدارة االستطالع الوطين    1228 و

                 : الربازيل: خاربة    هي   ،                ً عدة منشورات مؤخًرا     وهلا         املتغرية،                              األحباث الدولية للمهنة األكادميية 
 Brazil: Diverse)              دار نشر سربجنر  -                                             متنوعة يف احلوكمة املؤسسية يف القطاعني العام واخلاص

Experience in Institutional Governance in the Public and Private Sectors- Springer).  
 Job Satisfaction in a Diverse)              دار نشر سربجنر  -                                  الرضا الوظيفي يف بيئة مؤسسية متنوعة

Institutional Environment- Springer).   رياادة   ب       اخلاصة            اليت حتول دون                  "احلوافز والعقبات        
        ملراكاز                                                                             األعمال األكادميية" يف اجلامعات والتنمية يف أمريكا الالتينية: التجاارب الناجحاة   

 Incentives and Obstacles to Academic“)   م.     1228                      دار سنس للنشار عاام     -     األحباث

Entrepreneurship” in University and Development in Latin America: Successful 

experiences of Research Center- Sense Publishers, 2008). 

       الكتاب     هااااااااااااااااذا    فااي   ماة       المسااه
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                                  أستاذ التعليم العايل يف جامعة سيتون    :(Martin J. Finkelstein)   تني  س                 د. مارتن ج. فينكل
        والياة                                                                  مدينة ساوث أورانج بوالية نيوجريسي. حصل على درجة الدكتوراه من جامعة    يف     هول، 

        عم ال      كما                                                  ودر س يف جامعة دنفر وكلية املعلمني يف جامعة كولومبيا.    ،                      نيويورك يف مدينة بوفالو
                      العايل، وجامعة هريوشيما         التعليم       أحباث          يا، ومعهد                              يف جامعة كلريمونت للدراسات العل   ا    ً زائًر        باحث ا

                                                 يف جامعة هونغ كونغ. وهو مؤلف كتاب: املهنة األكادميية    ا    ً زائًر   ا                                يف اليابان، إضافة إىل عمله أستاذ 
  ، (The American Academic Profession)  (     1388                                       األمريكية )جامعة والياة أوهاايو بارس،    

   (The New Academic Generation)         اجلدياد   ي                                يف تنليف كتااب: اجليال األكاادمي          اشترك و
     م(،     1338                                                                    مع األساتذة روبرت سيل وجاك شوستر، جامعة جاونز هاوبكنز بارس، عاام      )

                                                             جاك شوستر يف تنليف كتاب: أعضاء هيئاة التادريس األمريكياون:           األستاذ    مع        اشترك     كما
    م(    1226                                                والوظائف األكادميية )جامعة جونز هوبكنز برس، عاام           األكادميي                  إعادة هيكلة العمل 

(The American Faculty: The Restructuring of Academic Work and Careers)  وآخار .         
                                                                                      مؤلفاته هو كتاب: علماء يف املهنة األكادميية األمريكية املتغرية: سياقات جديدة ومهاام جديادة   

 Scholars in the Changing American)    م(    1211                                      وقواعد جديدة )دار نشار ساربجنر، عاام    

Academy: New Contexts, New Roles and New Rules)   وقد شغل منصب مادير مشاارك .                              
   م،     1227                                             استطالع املهنة األكادميية املتغرية الذي أجري عاام      من                             للجزء املتعلق بالواليات املتحدة 

   (.Boyer and Altbach, 1996   ة )                                             وهو تكرار الستطالع كارنيجي الدويل للمهنة األكادميي

 
                                طالبة دكتوراه يف املعهاد العاايل      : (Sandra Hasanefendic                  ساندرا بسنفينديك )

                                       ( ومركز االبتكار والتقنية وحبوث السياسات ISCTEIUL              جامعة لشبونة )  -             للعلوم واألحباث
            ا اجلامعية يف                                       يف مدينة لشبونة يف الربتغال. أكملت دراسته  (IN+/IST)                    يف املعهد التقين العايل 

                                                                        وحصلت على درجة املاجستري يف اللغات واألدب والثقافة من جامعة أفريو )الربتغال(.    ،     صربيا
             األكادميياة،            والرأمسالية   -                                                        ويركز مشروعها للدكتوراه على تنثريات االقتصاد اجلديد والعوملة

              التطبيقياة يف                                        على القيادة األكادميية يف جامعات العلوم  -                      اإلداري على وجه التحديد       وامليل
            ر البيئاات                                    ّ      ردود فعل أعضاء هيئة التدريس علاى تغّيا      رس د  وت         وفنلندا،    ،       وهولندا   ،       الربتغال

         املؤسسية.

 
                                           باحث يف مركز االبتكار والتقنية وحبوث السياسات   : (Hugo Horta)               د. هوغو هورتا

            ادميي بعاد                               وقد عاد إىل مزاولة العمل األكا    ،                                         يف اجلامعة التقنية يف مدينة لشبونة يف الربتغال

   م.     1211         م إىل عام     1212                                                            شغله منصب مستشار وزير العلوم والتقنية والتعليم العايل من عام 
                                                            ملرحلة ما بعد الدكتوراه يف اليابان لدراسة االساتيالد الاداخلي      ا                    ً كما شغل قبل ذلك منصًب

ّ                                       عن كونه املفّوض الربتغايل للجنة التوجيهياة يف منطقاة        ال                           األكادميي من منظور مقارن، فض            
                                مشارك ا بذلك يف العديد من جمموعات    ،                         ( للموارد البشرية والتنقلERA                األحباث األوروبية )

       العمل.
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                                أحد كبار الباحثني املشاركني يف مركز    : (Kevin W. Iglesias )                  كيفن و. إغليسياس
                                        ة إىل تدريسه العديد من املقاررات يف جماال       إضاف   ،                 يف جامعة سيتون هول        اجلامعي       التحضري 
                                                             واإلحصاءات على مستوى الدراسات العليا، وهو طالب دكتوراه يف جماالت         البحثي        اإلشراف

                                                     حبوث التعليم والتقو  وتقييم الربامج يف جامعة سيتون هول.

 
          خمتلفاة يف       طرق                  در س علم االجتماع ب    (:Narayana Jayaram )                    د. نارايانا جايارام 

                         م(، واملنهجية البحثياة يف      1223-    1333               م( وجامعة غوا )    1333-    1371           ة بنغالور )    جامع
             ً           ّ         م(. وكان ماديًرا ملعهاد التغّيار        1223                                             معهد تاتا للعلوم االجتماعية يف مومباي )منذ عام 

                      عضو يف املعهاد اهلنادي       هو   ( و    1228-    1226                                    االجتماعي واالقتصادي يف مدينة بنغالور )
ّ                                 كما أنه مؤلف وحمّرر، ومن آخر منشاوراته: الصاراع      ،    شيمال                         للدراسات املتقدمة يف مدينة                 

  :        ومناها                                     يف حتريره مع األستاذ ساتيش ساابروال(؛         اشترك )  (Social Conflict)         االجتماعي 
 :The Indian Diaspora)                         كلماات البحاث: اهلوياة       ،                              الشتات اهلندي: ديناميكيات اهلجرة

Dynamics of Migration; Keywords: Identity)  ( ه مع األساتذة: عزيز العظماة،    في       اشترك                             
                                                       ووانغ بن، ديفيد أ. هولينغر، وحممود ممداين وإميانويل رينو(.

 
                                    تشغل منصب أستاذ للتعلايم العاايل يف       (:Barbara M. Kehm )                 د. باربرا م. كي  

                                  يف املركز الدويل لبحوث التعليم العايل    ا       وباحث          أستاذ ا        وعم لت  ،         إسكتلندا              جامعة غالسكو يف 
      عاام      إىل  م     1221                                 كما شغلت منصب مديرة املركز من عام    ،(INCHER)             يف جامعة كاسل 

                                                                       تتركز خربهتا يف األشكال اجلديدة للحوكمة يف التعليم العايل، وتادويل التعلايم    و   م.     1211
                          تعليم الدكتوراه، والقضايا                                                             العايل )وخصوصا  فيما يتعلق بعملية بولونيا األوروبية(، وإصالحات 

    أو   ّ      أّلفتاه      كتاب     15                                                          ذات الطابع املهين يف األوساط األكادميية. وتشمل منشوراهتا أكثر من 
ّ    حّررته      كتب.   يف       ٍ وفصوٍل          مقال صحفي      122         وأكثر من         حتريره،    أو        تنليفه   يف        اشتركت    أو   

 
   ،                                       حاصل على درجة الدكتوراه يف علم االجتمااع     (:Svein Kyvik )             د. سفني كايفك 

                                                                                ويعمل حاليا أستاذ ا لألحباث يف املعهد الشمايل للدراسات يف االبتكار واألحبااث والتعلايم   
(NIFU)   واملهان     ،                  يف جماالت علم االجتماع   ا                                       يف مدينة أوسلو يف النرويج، كما أجرى حبوث        
                                               دامت ألكثر من ثالثة عقود، ومن آخر مؤلفاته: كتاب:    ،                     وسياسات التعليم العايل   ،        األكادميية

                                                                               يكيات التغيري يف التعليم العايل: التوسع واالنكماش يف امليدان التنظيمي )دار نشر سربجنر،      دينام
 The Dynamics of Change in Higher Education: Expansion and)   م(     1223      عاام  

Contraction in an Organisational Field).   فيه مع األساتاذ ب. يباوري         اشترك      وكتاب                          ،   
                                                      ؤسسات التعليم العايل خارج القطاع اجلامعي: كفاح من أجال   مل         البحثية    حبوث     همة   امل  :    وهو

 The Research Mission of Higher Education)    م(    1212    ّ                        التمّيز )دار نشر سربجنر، عاام  

Institutions outside the University Sector: Striving for Differentiation). 
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        لكلياة               واملدير العام    ،                      أخصائية املوارد البشرية و   ة            اإلدارة العام   ة    مدير   : (Yi Li )  ىي     ىي ىل 
                                                                                      التربية للدراسات العليا يف جامعة شنغهاي جياو تونغ. ناقشت مسنلة التعليم العايل يف رسالتها 

                                                        ً             ومتتد خربهتا يف العمل يف إدارة التعليم العايل ملدة ثالثة عشر عاًما. وحصلت على    ،        للماجستري
          يف مديناة    (Croucher Education Foundation)    ليم                                 منحة دراسية من مؤسسة كروتشر للتع

                     ها على إدارة التعليم       ُ ز أحباُث    رك        م، وت     1227 و  م     1226                                  هونغ كونغ ملدة ستة أشهر ما بني عامي 
                           وتطوير أعضاء هيئة التدريس.      باي،                   العايل، واإلرشاد الطال

 
     علوم                                    حاصل على درجة املاجستري والدكتوراه يف    (: Nian Cai Liu )                د. نيان كا  ليو 

                                          يف مدينة كينغستون يف كندا. شغل منصب أساتاذ     ،              من جامعة كوينز   ،                 وهندسة البوليمرات
   ،         جياو تونغ   ،                                                                   ومنصب أستاذ مشارك يف كلية الكيمياء واهلندسة الكيميائية يف جامعة شنغهاي

   ، م    1333                                         مث انتقل إىل جمال األحباث يف التعليم العايل عام    ، م    1338         م إىل عام     1333        منذ عام 
  يف         املستوى                           ومدير مركز اجلامعات العاملية    ،                             لكلية التربية للدراسات العليا   ا   ً      ً الًيا عميًد       ويعمل ح

                                                    ً                                جامعة شنغهاي جياو تونغ. وتشمل اهتماماته البحثية حالًيا اجلامعاات العاملياة املساتوى،    
                              وله العديد من املنشورات يف اجملالت                                         العلوم، والتخطيط االستراتيجي يف اجلامعات.    ات     وسياس
                                                              حيث جذب التصنيف األكادميي للجامعات العاملية الذي قام فريقه بنشره    ،            ية واإلجنليزية     الصين

        ً                                                                        إلكترونًيا االهتمام من مجيع أحناء العامل، وهو عضو يف اجملالس االستشارية لقياسات النشااط  
                                     ، وحبوث التقييم، وجملة التعليم اهلندسي.(scientometrics)       العلمي 

 
                              وكيلة اجلامعة لألحبااث يف معهاد      (: Christine Musselin       وسيلني ) م          د. كريستني 

                                                                            العلوم السياسية يف مدينة باريس يف فرنسا، وشغلت منصب مدير مركز علام االجتمااع   
                                                                             للمنظمات، ووحدة األحباث يف معهد العلوم السياسية، واملركز الوطين لألحبااث العلمياة   

( CNRSيف فرنسا. كما تقوم بإجراء دراسات مقارنة حول )                                               حوكمة اجلامعات، والسياسات                         
                                                                                  العامة يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي، وأسواق العمل األكادميي. ومت إصدار النساخة  

 La longue marche des universités)                                                  اإلجنليزية من كتاهبا املسرية الطويلة للجامعات الفرنسية 

françaises) م، حتت عنوان     1221                                        ، الذي نشرته املطابع اجلامعية يف فرنسا عام            "The Long 

March of French Universities"   م(. وأصدرت دار نشار      1221                      )دار نشر روتليدج، عام                     
  (Le marché des universitaires)           ً                                        روتليدج أيًضا النسخة اإلجنليزية من كتاهبا مسرية اجلامعات 

                                       الذي نشرته مطابع معهد العلوم السياسية.

 
                            حماضر يف كلية التربية يف جامعة     (:Emmanuel Oluseun Ojo )                   إميانوي  أولسن أوجو 

          ً                                         ويقوم حالًيا بتدريس االقتصااد، واملنهجياة يف تادريس       ،                           ويتواترسراند يف جنوب أفريقيا
                      حاصل على درجة املاجستري     هو و   ، (phenomenography                               االقتصاد، ومنهجية البحث النوعي )

                                                                                  يف القيادة التربوية ودراسات السياسات من جامعة ويتواترسراند. وقد قام بنشر كتاب عان  
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                                             وعدد من املقاالت يف اجملالت العاملية ملراجعات األقران    ،                                  تدويل التعليم العايل يف جنوب أفريقيا
   ،                         اه يف جامعة ويتواترساراند     ً                                ً                   مركًزا على املوضوع ذاته. وهو مرشح حالًيا لنيل درجة الدكتور

  .     ميلون       دبليو       أندرو       مؤسسة    من           لإلنسانيات           املتقاعدين       إرشاد        لربنامج      منحة     على      وحاصل 

 
                                        يف مركز الدراسات املؤسسية يف جامعة األحبااث     ة    باحث  : (Anna Panova)            آنا بانوفا

       علياا                                                                   وحاصلة على درجة املاجستري يف االقتصاد من كلية االقتصااد للدراساات ال     ،       الوطنية
(HSE)ونظام احلوكمة يف اجلامعات.   ،                              ً                 ، وتشمل اهتماماهتا البحثية حالًيا العقود األكادميية                        

 
                                     مدير مشارك يف مركز كلية بوسطن للتعليم     (:Laura E. Rumbley )                لورا أ. رامبلي

                                                          وحماضر يف إدارة التعليم العايل، وشغلت يف املاضي منصب نائب مدير    ، (CIHE             العايل الدويل )
   ،                    العديد من املنشاورات     ّ   وأّلفت                         (، ومقرها مدينة بروكسل،ACA                لتعاون األكادميي )      مجعية ا

                                             : الوثيقة التنسيسية للمؤمتر العاملي لليونساكو       ومنها                          مع أساتذة آخرين يف بعضها،         واشتركت
          الثاورة        التقدم                                                             حول التعليم العايل، واالجتاهات العاملية يف التعليم العايل: متابعة       1223     لعام 

  (Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution)           األكادميياة  
                                         ًّ         فيليب ج. ألتباخ وليز ريسبري (. وتشارك حاليًّا يف حترير     ين             فيه مع األستاذ        اشتركت      )الذي 

       كماا   ، (Journal of Studies in International Education)                             جملة الدراسات يف التعليم الدويل 
                  اخلارجية األمريكية.       وزارة              موظفة سابقة يف      كانت 

 

                            ورئيس قسام إدارة التعلايم      ،           أستاذ مشارك   : (Chika Sehoole                د. تشيكا سيرول )
                                  وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة    ،                               يف جامعة بريتوريا يف جنوب أفريقيا    ات ي      السياس و

           م إىل عاام      1223                                                              ويتواترسراند يف مدينة جوهانسرب  يف جنوب أفريقيا. عمل مناذ عاام   
   ملا    ا    ً زائًر   ا                                                                     م يف مركز الدراسات األفريقية يف جامعة إلينوي يف مدينة إربانا شامبني باحث     1221

                                                                  مبنحة من برنامج روكيفيلري. وكان باحث القرن اجلديد لربنامج منح فولربايت    ،             بعد الدكتوراه
           يم العايل يف                 قراطية على التعل و                    منشوراته: تطبيق الدمي     ومن   م،     1226         م إىل عام     1225       من عام 

                ، ومعوقات اإلصالح Democratizing Higher Education in South Africa)               جنوب أفريقيا )
                     دار نشار روتليادج    -  (     1225                                                   يف مرحلة ما بعد التمييز العنصري يف جناوب أفريقياا )  

(Constraints of Reform in Post-Apartheid South Africa)لس إدارة  جمل   ا               ً . كما يعمل رئيًس         
   (.ANIE                         األفريقية لتدويل التعليم )        الشبكة

 
                                                     أستاذ مساعد يف كلية التربية للدراسات العليا يف جامعاة    : (Qi Wang)     وانغ      تشي   د. 

   ،                                                     وحائزة على درجة املاجستري يف التربية )التعلايم الادويل(     ،                       شنغهاي جياو تونغ يف الصني
                                                                                  ودرجة الدكتوراه يف التربية من جامعة باث يف اململكة املتحدة. وتشمل اهتماماهتا البحثياة  
                                                                                 تنسيس جامعات ذات مستوى عاملي، واكتساب املهارات والتنمية الوطنية، والتعليم املقاارن  
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                          املشاركني يف مشروع حبثي حول  ني                                               ّ والدويل. كانت يف اآلونة األخرية إحدى الباحثني الرئيسّي
                                                                    وتطوير اجلامعات البحثية اليت متوهلا هيئة العلوم والتقنية التابعة لوزارة    ،                     درة التنافسية الدولية   الق

                 التعليم الصينية.

 
       كلياة    -                         وكيلة جامعة األحباث الوطنية    (:Maria Yudkevich )                  د. ماريا يودكيفتش 

         القتصاد يف                   ( وأستاذ مشارك يف اHSE                                               االقتصاد للدراسات العليا يف مدينة موسكو يف روسيا )
             وخمترب التحليل    ،                                           ً                       كلية االقتصاد للدراسات العليا، كما تترأس أيًضا مركز الدراسات املؤسسية

                                                                                 املؤسسي التابع للكلية نفسها، وهو مركز حبثي للعلماء الشباب الذين يركزون على التحليل 
     ثاي                                                                             االقتصادي النظري والتطبيقي للمؤسسات التعليمية. وينصب جل اهتمامها وعملها البح

                                                           مع اإلشارة بوجه خاص إىل عقود أعضاء هيئة التدريس، واجلامعاات،     ،                على نظرية العقود
                           وجماالت العمل للتعليم العايل.
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