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  أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الحكومیة
  بین

  العمل األكادیمي
  و

  خدمة قضایا المجتمع
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  :مقدمة
شھدت العقود الثالثة الماضیة نشاطًا أكادیمیًا ملفتًا سواًء عن طریق إعداد وتأھیل أعضاء 
ھیئة التدریس ومساعدیھم أو التوسع الملحوظ في الجامعات الحكومیة والخاصة أوفي أعداد 

ھائیة وبالتالي غدا إسھام الطالب الملتحقین بمؤسسات التعلیم الجامعي أو في مخرجاتھ الن
الجامعات في مسیرة التطور االقتصادي والسیاسي والعلمي واألكادیمي عالمة فارقة في 

  .تاریخ  الیمن المعاصر
وقد حضیت قضیة تاھیل الكادر التدریسي للجامعات الحكومیة أھمیة خاصة حیث انفتحت 

اء وعدن على العدید من مؤسسات التعلیم  الجامعي منذ فترة مبكرة وخاصة جامعتي صنع
الجامعات العالمیة واإلقلیمیة المرموقة  ، وتنوعت روافد التأھیل العلمي واألكادیمي وتعددت 
المدارس العلمیة واألكادیمیة التي تشكلت من خاللھا قاعدة صلبة للبحث العلمي واألكادیمي 

  .من أعضاء ھیئة التدریس 
ر معمل إلنتاج العقول العلمیة عالیة الكفاءة وبناًء على ذلك اصبحت الجامعات الیوم أكب

والتأھیل فضًال عن تأھیل قیادات المجتمع في كل مجاالت الحیاة وعلى مختلف المستویات 
والتخصصات السیما وأن ھناك قرابة أكثر من خمسة آالف عضو ھیئة تدریس ومساعدیھم 

وھي باإلضافة إلى ذلك  بمختلف ألقابھم العلمیة یدرسون قرابة مائتي ألف طالب وطالبة،
، إذ أن االستثمار في مجال التعلیم  ةتمثل المنجم الحقیقي والمورد ذو القیمة المضافة العالی

بصورة عامة والتعلیم العالي بصورة خاصة یمثل أرقى أنواع االستثمار وأعالھا إنتاجیة  
  وأوسعھا تأثیرًا في مسیرة التطور والبناء

  

  :اء ھیئة التدریسالوضع الراھن ألعض:أوًال*
اكتسبت قضیة تأھیل أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الحكومیة أھمیة محوریة    

باعتبارھا حجر الزاویة في العملیة األكادیمیة برمتھا ، إذ ال یتصور على اإلطالق نجاح 
العمل األكادیمي بدون أعضاء ھیئة تدریس كفؤة مھما توافرت  المقومات المادیة 

  یة للعمل األكادیمي والتكنولوج
، ولتقییم الوضع الحالي ألعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الحكومیة یمكن االستناد إلى 

  :مجموعة من المعاییر الكمیة والكیفیة ، والمتمثلة فیما یلي
:النمو الكمي واالرتقاء النوعي ألعضاء ھیئة التدریس)١

رًا في عدد أعضاء ھیئة التدریس شھدت الجامعات الیمنیة نموًا ملحوظا وتوسعًا كبی 
ومساعدیھم انطالقًا من أھمیة تأھیل الكادر األكادیمي في العملیة التعلیمیة ، حیث بلغت في 

عضو ھیئة تدریس في مختلف الجامعات الحكومیة ، وھذا ) ٥١٣٨(م حوالي ٢٠٠٤عام 
  :التوسع الكبیر یأتي نتیجة لمجموعة من األسباب منھا

نشاء الجامعات الحكومیة وخاصة بعد تحقیق الوحدة التوسع الكبیر في إ-
ألف طالب وطالبة رغم أن ٢٠٠المباركة والتي  وصلت إلى سبع جامعات تستوعب أكثر من 

.جامعتین فقط  ىعدد الجامعات قبل الوحدة كانت ال تتعد
توافر فرص متعددة ومتنوعة لالبتعاث والتأھیل العالي في الجامعات المختلفة -

ت الیمن من الحصول على العدید من المقاعد الدراسیة في كثیر من الجامعات ، إذا تمكن
.الغربیة والعربیة فضًال عن دول أوربا الشرقیة 

طبیعة التوجیھات العامة الرامیة إلى تشجیع التعلیم بصورة عالي والدراسات -
.العلیا بصورة خاصة
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مساعدیھمالتطور الكمي والنوعي ألعضاء ھیئة التدریس و) ١(جدول 

الدرجة 
  العلمیة
البیان

أســـــــــتاذ
. أ
ـــــشاركم

. أ
مســـــــاعد

مـــــــــــدرس
معــــــــــــ

ید
اإلجمالي

٢٥٨٨١١١٩٥١٥٧٢١٥٨٠٥١٣٨العدد
  %١٠٠  %٣٠.٨  %١١.١  %٣٧.٩  %١٥.٨  %٥.٢  النسب
  

تطور نوعي في  من جانب آخر صاحب ھذا التوسع الكمي في أعداد أعضاء ھیئة التدریس
 ٢٥٨سلم الدرجات األكادیمیة حیث بلغ عدد أعضاء ھیئة التدریس الذي یحملون درجة أستاذ 

% ١٥.٨أستاذًا مشاركًا وبنسبة  ٨١١كما بلغ عدد األساتذة المشاركین % ٥.٢أستاذ وبنسبة 
ة وھذا التطور النوعي في أعضاء ھیئ% ٣٧.٩وبالنسبة لألساتذة المساعدین والذین یمثلون 

  :التدریس یعكس جملة من الحقائق منھا 
أن أعضاء ھیئة التدریس الذین یحملون درجة الدكتوراه بمختلف مراتبھم العلمیة - ١

  .من إجمالي الكادر األكادیمي للجامعات الحكومیة% ٨٤یمثلون حوالي 
من إجمال أعضاء % ٥.٢أن أولئك الذین یحملون درجات أستاذ یمثلون حوالي - ٢

ساعدیھم األمر الذي یعني أن الجامعات  الحكومیة مؤھلة بدرجة كافیة لفتح ھئیة التدریس وم
برامج للدراسات العلیا السیما في الجامعات التي یتوفر فیھا نسبة ال بأس بھا من األساتذة 
وخاصّة في التخصصات العلمیة النظریة وبعض التخصصات التطبیقیة وبالتالي لم یعد ھناك 

)٢أنظر جدول (خارجي حاجة كبیرة لالتبعاث ال
.توزیع أعضاء ھیئة التدریس بحسب الجامعة والدرجة العلمیة) ٢(جدول 

معیدمدرس مساعد . أمشارك . أأستاذ الجامعة 
%٢٣.١%٩.٧%٤٥.٩%١٣.٧%٧.٦صنعاء 

  %٢٤.١  %١٥.٤  %٤٩.٥  %١١.٥  %٢.٥  عدن 
  %٤٧.٣  %٢٤.٥  %٢٤.٨  %٢  %١.٥  تعز

  %٦١.٢  %١٤.٦  %٢٢.٦  %١.١  %٠.٣  الحدیدة
  %٤٣.١  %١٩.٤  %٣١.٦  %٤.٧  %١.٣  حضرموت 

  %٥٤.٤  %٢٤.٥  %١٩.٣  %١.٦  %٠.٣  ذمار
  %٥٦.١  %١٢.٢  %٣٠.٤  %١.٤  %٠.٨  اب
  

من إجمالي أعضاء ھیئة % ٨٦تمثل أعضاء ھیئة التدریس الیمنیین نسبة - ٣
على أن  وھو مؤشر ذات داللة%  ١٤التدریس ، فیما تمثل الھیئة التدریسیة الوافرة حوالي 

الجامعات الیمنیة انتھجت سیاسة اإلحالل للكادر األكادیمي المحلي من فترة مبكرة من مسیرة 
.التعلیم العالي

  :توزیع أعضاء ھیئة التدریس بحسب الجامعات : ثانیًا *
كما یتوزع أعضاء ھیئة التدریس على الجامعات بنسب متفاوتھ تعكس في حقیقتھا تاریخ نشأة 

لطاقة االستیعابیة فیھا وعدد الكلیات والتخصصات العلمیة والفروع التابعة الجامعة وحجم ا
وتأتي على قمة الجامعات الیمنیة جامعة صنعاء سواًء من حیث عدد أعضاء ھیئة . لھا
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من إجمالي أعضاء ھیئة % ٣١.٨عضوًا ویمثلون حوالي  ١٦٢٨التدریس بھا والذین بلغوا 
 ٨٥م حوالي ٢٠٠٤دد الطالب فیھا والذین بلغوا عام التدریس في الجامعات أو من ناحیة ع

  . ألف طالب وطالبة
  :جدول توزیع أعضاء ھیئة التدریس ومساعدیھم بحسب الجامعات

  الجامعة
البیان

اإلجماليذمارحضرموتإبالحدیدةتعزعدنصنعاء

١٦٢٨١٣٣٥٤٨٠٤٧٣٢٢٢٥٩٣٤٦٧٥١٩٨العدد 
  %١٠٠  ٩  ١١.٤  ٤.٣  ٩.١  ٩.٢  ٢٥.٧  %٣١.٣  النسبة 

 ١٣٣٥كما تأتي جامعة عدن في المرتبة الثانیة من ناحیة أعضاء ھیئة التدریس والذین بلغوا 
من إجمالي أعضاء ھیئة التدریس وال یختلف كثیرًا عدد أعضاء % ٢٥.٧عضوًا ویمثلون 

ھیئة التدریس في الجامعة حدیثة النشأة مثل تعز ، والحدیدة ، ذمار حیث یمثل أعضاء ھیئة 
  ) .٣(في كل جامعة على حدة ، على النحو الموضح في الجدول % ٩التدریس حوالي 

ومن نافلة القول أن تحلیل توزیع أعضاء ھیئة التدریس بحسب الجامعة وربطھ ببعض 
  .المؤشرات یقود إلى مجموعة من االستنتاجات منھا

ھي أو تمثل جامعة صنعاء الجامعة األم لكل الجامعات الحكومیة واألھلیة ، ف- ١
كلیة للعلوم اإلنسانیة  ١٤كلیات تطبیقیة و ٦جامعة في الیمن وتحوي على عشرین كلیة منھا 

، كما یتبعھا سبعة فروع للكلیات اإلنسانیة ولإلداریة وفضًال عن ذلك تستحوذ على حوالي 
من أعضاء ھیئة التدریس الذین یحملون درجة األستاذیة واألستاذ المشارك ، % ٥٦.٦

إن الجامعة یعول علیھا بشكل رئیسي في قیادة البحث العلمي والتطور األكادیمي مع وبالتالي ف
الجامعة األخرى باإلضافة إلى تزاید دورھا البحثي وإسھامھا التنموي في بناء أسس النھضة 

  .العلمیة والبحثیة والتكنولوجیة
الجامعات المختلفة برغم كثافة الكفاءات األكادیمیة من أعضاء ھیئة التدریس في - ٢

وفي مختلف حقول المعرفة إال أن إسھامھا المرجو ودورھا المتوقع في بناء المجتمع أكادیمًا 
وبحثیًا وتنمویًا ال یزال في بعض جوانبھ متواضعًا ومحدودًا للغایة إذ لم تعد رسالة الجامعة 

یمي والبحثي وبالتالي عضو ھیئة التدریس محصورة في قاعة المحاضرة واإلشراف األكاد
وإنما امتدت لتشمل باإلضافة إلى ذلك خدمة المجتمع وتلبیة احتیاجاتھ وحل مشكالتھ 
االجتماعیة والصحیة والتنمویة والتربویة وخالفھ األمر الذي یضع على عاتق الجامعات 

. ضرورة الخروج من الدائرة الضیقة إلى دائرة المجتمع الواسعة والرحبة
دیر باالھتمام والتأمل أن مؤسسات المجتمع الرسمیة وغیر من الملفت للنظر  والج- ٣

الرسمیة وعلى وجھ الخصوص مؤسسات الدولة لم تحسن توظیف ھذه الطاقات العلمیة 
واألكادیمیة الخالقة في المجاالت المختلفة الصناعیة والزراعیة والتربویة كما أن معظم 

حت دائرة الھم الخاص وقائمة أعضاء ھیئة التدریس ال یزالون منكفئین على أنفسھم ت
االھتمامات الذاتیة وتوفیر متطلبات الحیاة المعیشیة على حساب متطلبات الحیاة العلمیة 
والبحثیة ویرجع ذلك جزئیًا إلى الحقوق المالیة المنقوصة وغیر الكافیة ألعضاء ھیئة 

تمع عن عضو التدریس فضًال عن النظرة الخاطئة والمشوھة أحیانًا لدى بعض قطاعات المج
.ھیئة التدریس ودوره في المجتمع الذي ال یتجاوز في نظرھم حدود الجامعة ووظیفة المعلم 

  :توزیع أعضاء ھیئة التدریس بحسب الكلیات النظریة والتطبیقیة: ثالثًا 
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یعكس توزیع أعضاء ھیئة التدریس في الكلیات حقیقة أـن الكلیات اإلنسانیة تحتفظ بأعضاء 
من إكمالي أعضاء % ٥٩.٣عضوًا یمثلون نسبة ٣٠٨٠بر نسبیًا والتي بلغت ھیئة تدریس أك

عضوًا یمثلون  ٢١١٨ھیئة التدریس ، فیما الھیئة التدریسیة للكلیات التطبیقیة حوالي 
، وتعتبر كلیة التربیة صاحبة النصیب األكبر من أعضاء ھیئة التدریس  على % ٤٠.٧

جمالي أعضاء ھیئة ×من % ٣٢.٢ث بلغت نسبتھم مستوى الكلیات اإلنسانیة والتطبیقیة حی
  .من عدد أعضاء ھیئة التدریس في الكلیات اإلنسانیة% ٥٤.٤التدریس ، وحوالي 

من إجمالي % ١٨.٤حوالي ) طب ، صیدلة ، أسنان(من جانب آخر  تمثل كلیة العلوم الطبیة 
لكلیات العلمیة من إجمالي أعضاء ھیئة لتدریس في ا% ٤٤.٧أعضاء ھیئة التدریس وحوالي 

  :التطبیقیة على النحو الموضح في الجدول التالي
  

الكلیات التطبیقیةالكلیات النظریة
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٥٦٨٤٠١٢٠٢٢١١  ١٦٧٥٤٩٢٤٨٨٢٤٨١٠٠٣٥٤٢٣٠٨٠٩٤٧العدد
٨

٣٢.٢٩.٤٩.٤٤.٨٢٠.٧٠.٩٥٩.٣١٨.٤١١٧.٨٣.٩٤٠.٧النسبة

  
 طب بشري ، صیدلة ، أسنان(العلوم الطبیة.(  
الھندسة ، علوم حاسوب، النفط والمعادن(الھندسة تشمل.(

لكل منھما ، فیما تعتبر % ٩.٤من جانب آخر تحتفظ كلیتي اآلداب  والتجارة بنسبة تصل إلى 
كلیتي الھندسة والعلوم ھما األكثر أھمیة نسبیة بعد العلوم الطبیة من ناحیة إعداد ھیئة 
التدریس في الكلیات التطبیقیة ، وتأتي كلیتا اإلعالم واللغات في أسفل القائمة بالنسبة للعلوم 

  .ستوىاإلنسانیة وفي الكلیات التطبیقیة تأتي الزراعة في ذات الم
ومما یجدر ذكره أن نسب توزیع أعضاء ھیئة التدریس بحسب الكلیات التي یعكسھا الجدول 

  :أعاله تثیر عددًا من القضایا ذات األھمیة البالغة ، منھا
أن ثمة اختالًال إلى حد ما في توزیع أعضاء ھیئة التدریس بین الكلیات اإلنسانیة .١

في كل منھما على الترتیب ، األمر الذي % ٤٠.٧، % ٥٩.٣والكلیات التطبیقیة ، فقد بلغت 
یقتضي إعادة تخطیط سیاسة التأھیل واالبتعاث للكادر التدریسي في الجامعات الحكومیة 

.بحیث یتم تعدیل ھذا االختالل بما من شأنھ زیادة التأھیل في التخصصات العلمیة النادرة
ات قد شابھا قدر من أن سیاسة االبتعاث والتأھیل للكادر التدریسي في الجامع.٢

العشوائیة وعدم الوضوح في ماھیة التخصصات التي یتطلب التأھیل فیھا األمر الذي أدى 
إلى وجود فائض في بعض التخصصات وعجز في البعض اآلخر سواًء في الكلیات اإلنسانیة 

.واإلداریة أو في الكلیات التطبیقیة
  

  :توزیع أعضاء ھیئة التدریس بحسب النوع: رابعًا 
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یكشف الجدول أدناه توزیع أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات بحسب النوع إلى ذكور 
وإناث ، وبرغم محدودیة عدد أعضاء ھیئة التدریس من العنصر النسائي وخاصة من حملة 

على الترتیب ، فیما % ٥.٢، % ٢.٦األستاذیة واألستاذ المشارك والتي لم یتجاوز نسبتھا 
  .على النحو الموضح في الجدول % ٩٤.٨، % ٩٧.٤النسبة للذكور بلغت أعلى مستویاتھا ب

وبرغم ذلك إال أن نسبة الكادر النسائي أخذت تتزاید على نحو ملفت في الدرجات األكادیمیة 
كما أنھا % ١١.٤األدنى ، ففي إطار درجة األستاذ مساعد وصلت نسبة الكادر النسائي 

بلغت أعلى مستویاتھا بالنسبة للمعیدین ، ، وقد % ١٧.٩ارتفعت في درجة المدرس إلى 
  %.٢٦.٥حیث وصلت إلى نسبة 

  
  
  
  
  
  
  

  :جدول توزیع أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات الحكومیة بحسب النوع
  

اللقب 
  العلمي

الجامعة

معیدمدرسأستاذ مساعدأستاذ مشاركأستاذ
إناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكورإناثذكور

١٠٧٣١١٠١٨٩٥٨٨٦٦١٠٠٣٩٢٢٦١٠٤صنعاء
٣٠١٣١١٣٣٤٨٤١٠٦١٥٤٥٦١٨٩٩٩عدن
٦٠٦٨٩٠١٠٨٢١٧١٢٦٦٥تعز

٢٠٢٣٨٢٣٤٩٦١٧٩٥١الحدیدة
٠٠٠٢٤٤١١٨٦٣٢٠إب

٦٠٦٢٢١٤١٧٨٥٦١٥٦٤٦حضرموت
١٠١٦٧٢١٩١٢١٨٦٢٠ذمار

اإلجمالي 
العام

١٥٢٤١٥٦٣٦٣١٥٠١١٦٩٥٥٧٩١٢٦١١٢٥٤٠٥

%٢٦.٥%٧٣.٥%١٧.٩%١١.٤٨٢.١%%٨٨.٦%٥.٢%٩٤.٨%٢.٦%٩٧.٤النسبة

  
  :ومن خالل بیانات الجدول أعاله یمكن اإلشارة إلى مجموعة من المالحظات أبرزھا مایلي

ور في ال تزال الفجوة كبیرة بین الكادر األكادیمي النسوي والكادر األكادیمي من الذك.١
.كل الدرجات العلمیة وعلى النحو الموضح في الجدول أعاله

تأتي جامعة صنعاء في صدارة الجامعات الحكومیة في صدارة الجامعات الحكومیة .٢
التي اھتمت بتأھیل الكادر التدریسي النسائي حیث بلغ عدد الالئي حصلن على درجة 

تیب ، كما بلغ عدد أعضاء ھیئة عضوًا على التر ١٨٩و  ٣: األستاذیة واألستاذ المشارك
دكتورة ، ومن ٦٦) األستاذ المساعد(التدریس من العنصر النسائي من حملة درجة الدكتوراه 

.عضوًا١٠٤عضوًا ، ومن حملة درجة المعید ٣٩: حملة الماجستیر
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احتلت جامعة عدن المرتبة الثانیة من ناحیة تأھیل الكوادر التدریسیة النسائیة ، حیث .٣
عضوًا ، وبلغ عدد الحاصالت ١٣٣: الالئي حصلن على درجة أستاذ المشارك بلغت عدد

عضوًا ٥٦: ، فیما بلغ عدد الالتي یحملن درجة الماجستیر١٠٦:على درجة أستاذ مساعد
  :المصدر

http://www.scepye.org


