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 البحث العلمي يف ضوء املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية   اسرتاتيجية مقرتحة لعوملة
 د. ليلى مفتاح فرج العزيب 

 من ليبيا مقيمة يف األردن، عمان، اجلبيهة، إشارة املنهل 
 الوظيفة: دكتورة حتاليل طبية يف مركز صحي 

laila.alezaibe@gmail.com   :الربيد اإللكرتوين 
 امللخص 

هدفت الدراسة التعرف إىل آليات عوملة البحث العلمي يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية يف إطار املسؤولية اجملتمعية، 
التوجهات  ضوء  يف  الليبية  اجلامعات  يف  اجملتمعية  واملسؤولية  العلمي  البحث  واقع  عن  الكشف  وهدفت  كما 

لعوملة البحث العلمي يف ضوء املسؤولية اجملتمعية للجامعات االسرتاتيجية، مما يسهم يف تقدمي اسرتاتيجية مقرتحة  
 الليبية.  

وتنبع أمهية هذه الدراسة يف الرتكيز على التوجهات االسرتاتيجية العاملية لعوملة البحث العلمي وممارسات تطبيقها       
يف الدول املتقدمة يف إطار املسؤولية اجملتمعية للجامعات؛ مما يسهم يف استشراف التوجهات االسرتاتيجية املستقبلية  

 ة يف عوملة البحث العلمي.للمسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبي

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة؛ استخدمت الباحثة املنهج التحليلي املقارن، إذ استخدمت املنهج التحليلي من     
التحليل  الدراسة، ويتم ذالك من خالل  الصلة مبوضوع  املعلومات ذات  الشامل للظاهرة وحتليل  الوصف  خالل 

الدر  تناولتها  اليت  للمحاور  تقدمي املقارن  من خالل  التطويري  املنهج  الباحثة  واستخدمت  املختلفة.  جبوانبها  اسة 
 اسرتاتيجية مقرتحة لعوملة البحث العلمي يف ضوء املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية.

ضعف آليات عوملة البحث العلمي يف اجلامعات الليبية يف ضوء املسؤولية اجملتمعية.   وقد خلصت الدراسة إىل       
واحلاجة املاسة لتطوير البحث العلمي لتحقيق عوملته يف ضوء املسؤولية اجملتمعية. ويف إطار التوجهات االسرتاتيجية 

 اسرتاتيجية مقرتحة لعوملة البحث العلمي يف ضوء املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية.العاملية قدمت الدراسة  

 ة البحث العلمي، املسؤولية اجملتمعية، التوجهات االسرتاتيجية.الكلمات املفتاحية: اسرتاتيجية، العوملة، عومل
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A proposed strategy for the globalization of scientific research in light of the social 
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Abstract 

The aim of study is to identify the mechanisms of the globalization of scientific research in the 

light of strategic directions within the context of social responsibility. Also, to determine the 

importance of scientific research and social responsibility in Libyan universities in light of 

strategic directions which presents a suggested strategy of globalization of scientific research 

in light of the social responsibility of Libyan universities. 

The importance of this study is related to focus on the global strategic trends of the 

globalization of scientific research and the practices of their application in the developed 

countries which contributes in the advance of the future strategic directions of the social 

responsibility of the Libyan universities in the globalization of scientific research. 

To answer the study questions, a comparative analytical method is used for the total description 

of the phenomena and analyzing the relevant information which is performed by comparative 

analysis of study domains, the developmental method is used also to provide a suggested 

strategy for scientific research in light of social responsibility of Libyan universities. 

The study concluded that there is a weakness of scientific research globalization mechanisms 

in Libyan universities in light of social responsibility in Libyan universities and there is a need 

to develop scientific research to achieve its globalization in light of social responsibility, within 

the context of global strategic trends, the study has presented a suggested strategy of the 

globalization of scientific research considering social responsibility of Libyan universities. 

Keywords: strategy, globalization, globalization of scientific research, social responsibility, 

strategic directions. 
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 ملقدمة: ا

السياسية واالقتصادية        العوملة  بتداعيات  نتيجة أتثره  التغريات  الثالثة مجلة من  األلفية  العايل يف  التعليم  شهد 
والثقافية واالجتماعية والتقنية، واليت متثلت يف مظاهر عديدة دفعته إىل اخلروج من عزلته احمللية واالنفتاح على دول 

ونشوء سوق عاملية للرأمسال الفكري والبشري املتقدم، يفرضان على نظم   وشعوب العامل، كما أن صعود قوى السوق
التعليم ضرورة املالءمة والتطور، ملواجهة التحدايت اجلديدة، فاجلامعات العربية مهددة خبطر التهميش مستقبالً يف 

رأس املال البشري وإنتاج االقتصاد العاملي املعريف التنافسي، ما مل تطور نظم تعليمها وتوجهها حنو االستثمار يف  
 املعرفة، لتحسني قدرهتا التنافسية يف االقتصاد العاملي القائم على املعرفة. 

ويف ظل هذا املناخ العاملي اجلديد للتعليم العايل عابر القارات، ومع التقدم اهلائل الذي تشهده جامعات الغرب       
ية، مل يعد دور اجلامعة قاصرًا على الوظائف التقليدية املرتبطة يف كافة جماالت العلوم وتسابقها على التصنيفات العامل

املعارف ونقلها، بل أصبحت هناك ضرورة ملحة لتبين اسرتاتيجية جديدة من االندماج أو االرتباط اجملتمعي   بتقدمي 
الشراك حتقيق  ضرورة  على  التأكيد  مت  العايل  التعليم  صعيد  فعلى  واجملتمع،  املؤسسات  هذه  ة بني كافة 

(Partnerships) بني األكادمييني وبني املصاحل التجارية للوصول إىل النمو االقتصادي للمجتمع، وذلك من ،
العايل التعليم  ، (Business Model for Higher Education) خالل تشجيع مناذج األعمال يف 

بتسخري كافة موارد اجلامعة من أساتذة وتشجيع االرتباط ثنائي االجتاه، وتتلخص فكرة الشراكة "املسؤولية اجملتمعية"،  
وطلبة وكليات وأقسام وكوادر ومرافق وتكنولوجيا وخربات حبثية من أجل حاجات اجملتمع، وميكن تصنيف األنشطة 
اليت ميكن أن تتشارك هبا اجلامعات مع اجملتمع وفًقا إىل: مشاريع حبثية مشرتكة، برامج ودورات مستمرة ضمن برامج 

ر، والتعامل مع قضااي البطالة، واملياه، والطاقة.. وغريها من القضااي احليوية اليت تتطلب جهوًدا متكاثفة التعليم املستم
وتنسيًقا بني الوزارات املعنية واجلامعات، وخدمات التصنيع واإلرشاد الصناعي، ابإلضافة إىل العديد من األنشطة 

 (. 2020ازي، والدورات يف التحول التكنولوجي يف كافة اجملاالت )حج 

لذا جيب أن ينظر إىل دور اجلامعات نظرة كلية شاملة ال تقتصر على الرتكيز على إقامة الشراكات اجملتمعية       
بقدر تركيزها على املسؤولية اجملتمعية ضمن إطارها العام، وليس فقط بقبول وختريج الطلبة، أو نشر أحباث خاصة 
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ولذلك حَظ موضوع املسؤولية اجملتمعية للجامعات مؤخرًا اهتماًما واسًعا   .يةابلرتقية أو ما شابه ذلك من أدوار تقليد 
ابلنظر إىل احلاجة إلبرازه ومأسسته وإدراجه ضمن منظومة العمل اإلداري اجلامعي، وتضمينه يف مناهج اجلامعات 

يتناول مشكالته ويقدم وأدوارها وخمرجاهتا، ابلشكل الذي يؤسس بفكر اسرتاتيجي تنافسي خيدم اجملتمع وقضاايه، و 
احللول املناسبة؛ لذا يتعني على اجلامعات أن تضع املسؤولية اجملتمعية يف صلب اسرتاتيجياهتا بناء على دراسات 
وأحباث تتناول شرائح اجملتمع وقطاعاته، وأن اجلامعة كمؤسسة علمية أكادميية مهنية اجتماعية ثقافية البد هلا أن 

 اهبا لتشارك اجملتمع يف مجيع نشاطاته وفعالياته، ويكون هلا الدور الرايدي يف ذلك. خترج من أسوارها وتفتح أبو 

دراسة        أوصت  فقد  العلمي،  البحث  تدويل  بقضية  العاملي  االهتمام  يفسر  سبق  ما  ولعل 
Internationalization of Higher Education (EDU, 2016)    إضفاء البعد على ضرورة

ث العلمي، وذلك إبجياد اسرتاتيجية حبثية متتد ملا هو أبعد من جمرد نشر نتائج البحوث عرب الدويل على أنشطة البح 
شبكة االتصاالت الدولية، وربط هذه النتائج ابملبدعني الدوليني للمعرفة اجلديدة، وذلك من خالل إنشاء مراكز 

التعاون ومشروعات  املشرتكة  البحثية  واملشروعات  والدولية  التخصصية  والندوات   البحوث  العمل  وورش  الدويل، 
الدولية اليت تعقدها اجلامعة سنواًي، وبرامج تبادل الباحثني واملنح واخلدمات البحثية، واالستشارية الدولية، وتبادل 

يف حني أكدت دراسة كوريل ودودي، ورايت،   احملاضرين والباحثني الزائرين واملقاالت واألوراق البحثية املنشورة.
يف   واليت أجريت   (Coryell, Durodoye, Wright, Pate, and Nguyen,2016) ونوقي

على احملاور   أن من اإلجراءات الفعالة لتدويل مؤسسات التعليم العايل هي الرتكيز   الوالايت املتحدة واململكة املتحدة 
ناهج، تطبيق برامج الدراسة األربعة الرئيسة ) تدويل أنشطة البحث العلمي، تبادل الطلبة  والباحثني، تدويل امل

 ابخلارج(. 

واستشعارًا ملا سبق، يتضح للباحثة أن تدويل البحث العلمي يف ضوء املسؤولية اجملتمعية للجامعات، مل يعد       
ترفًا متارسه اجلامعات، بل أصبح ضرورة ملحة حتتاجها مجيع مؤسسات التعليم العايل على حد سواء، فإن مل يكن 

دة يف تفعيل مسؤولية اجلامعات لتدويل البحث العلمي واسرتاتيجية منهجية لتفعيله، فإهنا تتخلف هناك سياسات جا
 عن الركب ولن جتد حلواًل فعالة ملشكالهتا املتعددة والتحدايت الكربى اليت تواجهها. 
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 مشكلة الدراسة: 

الليبية احلكومية يف أمس احلاجة إىل إجياد األبدال        الوقت الذي تكون فيه اجلامعات  الدراسة يف  أتيت هذه 
املناسبة لتطوير واقعها وإحداث التغريات اليت من شأهنا رفع مستوى أدائها والوصول هبا إىل العاملية، وخاصة مع 

ار، مما أثر على نظم التعليم اجلامعي وجعلها غري قادرة الوضع السياسي للبالد إذ متر بوضع خماض وعدم استقر 
بصورهتا الراهنة على  القيام مبسؤوليتها اجملتمعية اجتاه تلبية متطلبات تدويل البحث العلمي؛ األمر الذي يتطلب من 

لتحول املرغوب من اخلرباء الرتبويني وصانعي القرار تبين سياسات تربوية واضحة ومرنة ينتج عنها نظاًما إداراًي يدعم ا
هذا الوضع التقليدي الذي تعيشه اجلامعات الليبية إىل الوضع األفضل، لتحقيق االستجابة األمثل للتطورات اهلائلة 
وإحداث التطور اإلجيايب املطلوب. وإن عدم مواكبة هذه التطورات يزيد من الفجوة بينها وبني اجملتمعات العاملية، 

وة واالستفادة من التوجهات والتجارب العاملية الرائدة يف جمال تدويل البحث لذلك جيب عليها جسر هذه الفج
 العلمي والسري حنو عاملية اجلامعات. 

اسرتاتيجية مقرتحة لعوملة البحث العلمي يف ضوء املسؤولية   وهذا ما سوّغ للباحثة إجراء هذه الدراسة بغية تقدمي      
 ما تقدم ميكن بلورة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت: اجملتمعية للجامعات الليبية. ويف ضوء 

 ما آليات عوملة البحث العلمي يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية العاملية يف إطار املسؤولية اجملتمعية؟      

 والذي ينبثق نه األسئلة اآلتية:      

 حث العلمي؟ ما واقع حتقيق املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة الب

 ما معوقات تفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي؟ 

ما االسرتاتيجية املقرتحة لتفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي يف ضوء التوجهات 
 االسرتاتيجية العاملية؟ 

 فرضيات الدراسة: 

 ة مت صياغة الفرضيات اآلتية:لإلجابة عن أسئلة الدراس
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 للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي ضعيفة.   واقع حتقيق املسؤولية اجملتمعية

توجد عدد من املعوقات اليت حتول اجلامعات الليبية لتفعيل املسؤولية اجملتمعية يف عوملة البحث العلمي وأمهها: ) 
خاصة مع   رؤية الواضحة  والتخطيط اجليد لعوملة البحث العلمي،غياب الفلسفة والضعف البنية التحتية للجامعة، 

، وضع الرجل غري املناسب يف املكان غري املناسب وخاصة مع انتشار   ما متر به الدولة من حروب وغياب رقابة
 الواسطو واحملسوبية(.  

 أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل تقدمي اسرتاتيجية مناسبة لتفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث       
      العلمي يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية العاملية من خالل:

 لية اجملتمعية. التعرف إىل آليات عوملة البحث العلمي يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية العاملية يف إطار املسؤو 

 الوقوف على واقع حتقيق املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي. 

 الكشف عن معوقات تفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي. 

 أمهية الدراسة:

الليبية والقائمني على رسم السياسات، مبا تقدمه من اسرتاتيجية يؤمل أن تستفيد من هذه الدراسة وزارة التعليم العايل  
 توضح مسارات االرتقاء ابلبحث العلمي، وسبل تفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات يف حتقيق عوملته. 

يبيا تعزيز الوعي لدى املسؤولني والباحثني ابملؤسسات البحثية والتعليمية، ابلفجوة الكبرية بني البحث العلمي يف ل
والدول املتقدمة، والتحدايت اليت تواجه؛ مبا يسهم يف مواجهتها والتغلب عليها، وحيثهم على بذل املزيد من اجلهد؛ 

 واالستفادة من التوجهات والتجارب العاملية الرائدة يف جمال تدويل البحث العلمي. جلسر هذه الفجوة  

تاجية، لالستفادة مبا ميكن أن تقدمه الشراكات والتعاون تفتح آفاق جديدة ملؤسسات اجملتمع وخاصة القطاعات االن
 مع اجلامعات يف جمال البحث العلمي من تطوير وبناء اقتصادايت معرفية يف جماالت العمل. 
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 منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة املنهج التحليلي التطويري، إذ استخدمت املنهج التحليلي من خالل الوصف الشامل         
للظاهرة وحتليل املعلومات ذات الصلة مبوضوع الدراسة، . واستخدمت الباحثة املنهج التطويري من خالل تقدمي 

 تمعية للجامعات الليبية.اسرتاتيجية  مناسبة لعوملة البحث العلمي يف ضوء املسؤولية اجمل

 مصطلحات الدراسة: 

خطة مدروسة بطريقة علمية ممنهجة، وفق إجراءات تنظيمية عملية منتقاة بدقة؛   تعرف الباحثة إجرائًيا االسرتاتيجية:
 لتفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية العاملية. 

مسامهة اجلامعات الليبية يف حتقيق التنمية املستدامة للمجتمع من خالل رف الباحثة إجرائًيا املسؤولية اجملتمعية:  تع
تقدمي نتاجاهتا املعرفية والعلمية يف مجيع اجملاالت، مبستوى رايدي مرموق يؤهلها للتنافسية العاملية يف جمال البحث 

حمللي وإلقليمي والدويل يف إطار رؤية واضحة ومدروسة مبا حيقق تسويق العلمي، من خالل تفعيل دورها ابجملتمع ا
 وترويج منتجاهتا واستثمارها يف اجملاالت التطبيقية على املستوى العاملي. 

العلمي:   البحث  عوملة  إجرائًيا  الباحثة  البحثية يف تعرف  اجلهود  على  الثقافات  ومتعددة  الدولية  الصبغة  إضفاء 
ا حيقق التنافس العلمي ويثري املعرفة اإلنسانية العاليمة، وحيقق عائد استثماري يؤدي لتقدمها اجلامعات الليبية، مب 

 وبلوغها مراكز متقدمة يف التصنيف العاملي. 

هي جمموعة من الدول تبنت جمموعة من السياسات واملداخل واالسرتاتيجيات والربامج    التوجهات العاملية إجرائًيا:
احلد  واآلليات  هبدف  والطرق  اجلامعية  مؤسساهتا  واستخدمتها يف  واملعاصرة،  يف حت يثة  والعاملي  الدويل  البعد  قيق 

وظائفها وبراجمها وأنشطتها البحثية، مبا ميكنها من االستجابة بشكل تكيفي أو استباقي للمتغريات احمليطة، وحققت 
ال وجعلتها يف مصفات  تقدم جامعاهتا  املتحدة، من خالهلا جناحات وتطورات سامهت يف  الوالايت  مثل  دول، 

 . صنيوبريطانيا، وال

 الدراسات السابقة: 
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 الدراسات العربية:

( التعرف إىل معوقات البحث العلمي اليت تواجه أعضاء اهليئات التدريسية يف 2019هدفت دراسة خالط )      
التحليل. وتكونت عينة الدراسة من أعضاء أقسام احملاسبة يف اجلامعات الليبية. واستخدم الباحث املنهج الوصفي 

هيئة التدريس يف أربع جامعات حكومية، وأظهرت النتائج أن اجملاالت األربعة ) معوقات مجع املعلومات، معوقات 
البيئة اجلامعية، معوقات إدارية، ومعوقات مالية( حتد من إجراء البحوث العلمية لدى أعضاء اهليئات التدريسية يف 

 اسبة يف اجلامعات الليبية. أقسام احمل

( دراسة هدفت إىل وضع تصور مقرتح للمسؤولية اجملتمعية للجامعات املصرية يف 2019كما وقامت حممد )      
جمتمع املعرفة. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي. وتكونت عينة الدراسة من 

اسة إىل قصور تطبيق املسؤولية اجملتمعية يف اجلامعات املصرية. ويف ضوء ( عضو هيئة تدريس. وتوصلت الدر 155)
 النتائج قدمت الباحثة وضع تصور مقرتح للمسؤولية اجملتمعية للجامعات املصرية يف جمتمع املعرفة. 

مة ( دراسة هدفت التعرف إىل دور البحوث الرتبوية يف حتقيق اسرتتيجية التنمية املستدا2020وأجرى إبراهيم )
(. واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إىل بعض 2030للبحث العلمي )رؤية مصر  

املبادئ التوجيهية اليت أطلقت عليها "مسؤوليات" اليت قد تساعد يف تفعيل دور البحوث الرتبوية لتحقيق اسرتاتيجية 
 التنمية املستدامة للبحث العلمي.

 الدراسات األجنبية:

أوكساان         وقامت  اليت   (Oksana,2017)كما  املختلفة  اجلهود  إىل  التعرف  هدفت  روسيا  يف  دراسة 
أهم  ومن  الوصفي.  املنهج  الباحثة  واستخدمت  العلمي.  البحث  لتدويل  املعلمني،  إعداد  تستخدمها مؤسسات 
التوصيات اليت قدمتها الدراسة ضرورة زايدة عدد املؤسسات الدولية املهتمة ابلبحث الرتبوي، وتقدمي مزيد من املنح 

 ذلك اجملال. يف  
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بدراسة هدفت التعرف إىل واقع إسهامات نظم التعليم يف جماالت  (Dzvimbo, 2017)وأجرى ديزمبو       
التعاون الدويل الثنائي واملتعدد األطراف يف أفريقيا. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج التحليلي. 

لتحقيق   الدراسة إىل تقدمي عدد من األنشطة  العايل، وتوصلت  التعليم  التعاون الدويل بني جامعات ومؤسسات 
ومنها: العمل على دعم املؤسسات اإلقليمية القائمة يف جمال التعليم العايل مثل: احتاد جمالس البحث العلمي وتفعيل 

العايل واجلامعات، وحثها على اخت التعليم  النشاطات والربامج املشرتكة بني مؤسسات  اذ دورها يف تطوير وتنفيد 
اإلجراءات العملية للربط فيما بينها يف إطار التوأمة اجلامعية متعددة األطراف وذلك لالستفادة املشرتكة من املوارد 

 واإلمكاانت واملرافق املتوفرة هلا.

التعرف إىل مدى   (Tauginine & Maciukaite, 2017)كما وهدفت دراسة اتوجيين وماتشيوكايت        
اجلا القيادات  نتائج استيعاب  ليتوانيا، وأظهرت  دولة  البحثي جبامعة  األداء  للجامعة يف  اجملتمعية  للمسؤولية  معية 

األداء  عمليات  يوجه  مما  االسرتاتيجية،  القرارات  صنع  قبل  للجامعة  االسرتاتيجي  األداء  تشكيل  أمهية  الدراسة 
 املساءلة والشفافية جتاه جمتمعها.   االسرتاتيجي حنو حتقيق املسؤولية اجملتمعية، مع ضرورة إدارة اجلامعة لقيم

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

من خالل استعراض الدراسات السابقة ذات العالقة يف موضوع الدراسة احلالية ومتغرياهتا يتضح أن هناك تنوع     
اليت عاجل اجلوانب  بتنوع  إليها،  الوصول  اليت مت  والنتائج  املتبع  واملنهج  واألهداف  املواضيع  تها كل دراسة من يف 

 الدراسات السابقة، وكذلك يتضح االهتمام من الناحية النظرية وضعف التطبيق من الناحية العملية. 

املعلومات        الدرسات مصدرًا رئيًسا لكثري من  السابقة لقد شكلت هذه  الدراسات  أما أوجه االستفادة من 
ن حيث اختيارها وحتديد مشكلتها ومنهجيتها واإلجراءات املالءمة املهمة، اليت مّت االسرتشاد هبا يف الدراسة احلالية م

لتحقيق أهدافها. هذا ابإلضافة إىل أن تلك الدراسات وجهت الباحثة حنو العديد من البحوث والدراسات، ومكنتها 
 من تكوين تصور شامل عن األطر النظرية اليت ينبغي أن تشملها الدراسة احلالية. 
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اسرتاتيجية مقرتحة لتفعيل املسؤولية اجملتمعية ومتيزت هذه الدراسة بسعيها لتقدمي    .لية حبداثتهاواختلفت الدراسة احلا
وكوهنا أتيت ضمن الدراسات   ،  للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية العاملية

  األوىل الرافدة للمكتبات الليبية.

 اإلطار النظري: 

 : والتوجهات العاملية يف هذا اجملال  املبحث األول: اإلطار املفاهيمي عن املسؤولية اجملتمعية وعوملة البحث العلمي

مت مناقشة هذا املبحث من خالل حمورين ومها: مفهوم املسؤولية اجملتمعية للجامعات، ومناقشة آليات البحث       
لعوملة البحث العلمي، وممارسات تطبيقها يف بعض الدول يف إطار العلمي يف ضوء التوجهات االسرتاتيجية العاملية 

 املسؤولية اجملتمعية للجامعات. 

 مفهوم املسؤولية اجملتمعية للجامعات: 

تستمد املسؤولية اجملتمعية فلسفتها من املبادئ اليت اتفقت عليها مجيع األداين والشرائع السموية، واألنظمة والدساتري 
واتفقت حوهلا سائر اجملتمعات على اختالف عقائدها وسلوكاهتا، فهي عامة وشاملة، ملا هلا دور والقوانني البشرية،  

كبري يف صالح اجملتمعات واألفراد، ابعتبارها من القيم االجتماعية اليت حث املفكرين والقادة وعلماء الدين والنفس 
 واالجتماع على أمهيتها، وضرورة االتصاف هبا. 

( أن مفهوم املسؤولية اجملتمعية من املفاهيم املتأصلة يف الدين اإلسالمي، الذي يدعو للتكافل 2020ويؤكد الرمثي ) 
االجتماعي من خالل أن يكون الفرد املسلم مسؤواًل اجتماعًيا، من خالل التحلي مبعايري أخالقية عالية وضمري 

فة املسؤولية اجملتمعية من طابعها املرن حي يف األعمال اليت يقوم هبا والقرارات اليت تصدر عنه. كما تنطلق فلس
والشامل، فكل مؤسسة مهما كان حجمها وعدد أفرادها أو إمكانياهتا، خمرية يف القيام مبا تراه مناسًبا من ممارسات 

 وفق مقدرهتا لتكون هلا بصمة يف حميطها تطل هبا على اجملتمع. 

     ( عيسى  يشري  السياق  املسؤولية  2019ويف هذا  أن  إىل  أمهيتها يف (  تستمد كل  العايل  التعليم  اجملتمعية يف 
 .االقتصاد الذي تدفعه العوملة والتقدم السريع يف تكنولوجيا املعلومات واالبتكار العلمي والتقين والتنافسية العاملية
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اليت كما وأوضح أن املسؤولية اجملتمعية للجامعات هي مفهوم أوسع وأمشل من املفهوم التقليدي خلدمة اجملتمع  
تستند إىل تقدمي بعض املساعدات حملتاجيها، أو منح بعض االستشارات من منطلق أن اجلامعات تعد بيوت خربة، 
أو تنظيم بعض الدورات، فاملسؤولية اجملتمعية هلا معىن واسع يرتبط اباللتزام ابألنظمة والقوانني املتبعة، استناًدا إىل 

دور االجتماعي للجامعات يف التعليم واألحباث العلمية والشراكة االجتماعية مجلة من املبادئ والقيم وانطالقًا من ال 
وإدارة املؤسسات. وإن صلب الدور االجتماعي للجامعات يتجلى يف االلتزام ابملسائل املتصلة ابلعدالة االجتماعية، 

حقوق اإلنسان وخباصة حقوق العاملني والتنمية املستدامة، وحرية وكرامة الفرد، واحرتام التنوع الثقايف، وتعزيز واحرتام  
 .والطلبة وتطوير اجملتمع احمللي وااللتزام ابملنافسة العادلة والبعد عن االحتكار وإرضاء املستهلك

 حماور املسؤولية اجملتمعية يف مؤسسات التعليم العايل: 

ميكن ملؤسسات التعليم العايل أن متارس مسؤولياهتا اجملتمعية من خالل حماور عديدة منها داخلية واليت تتعلق       
ابلعاملني والدارسني يف هذه املؤسسات، وخارجية مبا يتعلق ابجملتمع احمللي واجملتمع الكبري الذي تتواجد فيه هذه 

 ( كمايلي:2020دراسة حجازي )املؤسسات. ولعل أهم هذه احملاور كما جاء يف  

العلمي:   البحث  العلمي، حمور  والبحث  والدويل  احللي  اجملتمع  اجلامعات ومؤسسات  بني  الشراكات  وتتمثل يف 
وتتمثل أوجه التعاون بربط البحث العلمي ابحتياجات قطاعات اإلنتاج واخلدمات يف اجملتمع مما يسهم يف تقدم 

 وتطور اجملتمع. 

حيث جيب أن توفر كافة مستلزمات احلياة اآلمنة والكرمية واملنتجة جلميع العاملني يف اجلامعة من حمور العاملني:  
"إداريني، ومستخدمني، وأعضاء هيئة التدريس"، مع التأكيد على ضرورة اخنراطهم يف قضااي اجملتمع وااللتزام ابملسامهة 

 يف حل مشكالته.

عمل اجلامعة على غرس االنتماء االجتماعي يف نفوس الطلبة وعقوهلم، وتعويدهم على حيث جيب أن تحمور الطلبة:  
 حتمل املسؤولية اجملتمعية من خالل األنشطة واملشاريع املختلفة.
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املسؤولية اجملتمعية ملؤسسات التعليم العايل تُعىن ابلبيئة ببعديها البشري واملادي حبيث تقوم ابحلفاظ على حمور البيئة:  
ئة وتطويرها وتعظيم اإلنتاجية من خالل اإلسهام يف استخراج الثروات الطبيعية وإعداد الكوادر املؤهلة للتعامل البي

 معها وأتمني قيمة مضافة منها.

وذلك بقيام مؤسسات التعليم العايل دورها يف بتوليد املعرفة ونشرها وتعميمها وإثرائها من خالل اإلبداع حمور املعرفة:  
التفاعل اخلالق ووصواًل إىل واالبتكار،   وذلك من خالل التواصل مع اجملتمع بفئاته وشرائحه املختلفة من أجل 

 األهداف املنشودة. 

أن الثقافة العربية اإلسالمية حباجة إلة غربلة الستبقاء الصاحل والوظيفي منها، واستبعاد الطاحل والسليب حمور الثقافة:  
صور االستعمار واالحنطاط اليت مرت هبا األمة، وليس هناك من هو أقدر من وغري الوظيفي الذي علق هبا نتيجة لع 

مؤسسات التعليم العايل كمؤسسات تربوية وثقافية للقيام هبذا الدور من خالل حتديث هذه الثقافة وعصرنتها وذلك 
 بنشر التسامح، والدميقراطية، واحرتام حقوق اإلنسان، واحرتام الرأي اآلخر.

أن،ومن خالل         يستنتج  السابق،  النمط   العرض  من  تغيري هنجها  أرادت  إن  العايل  التعليم  مؤسسات  على 
التقليدي "خدمة اجملتمع" إىل النمط العصري "املسؤولية اجملتمعية"، أن تطور فهمها واستيعاهبا هلذا املفهوم وهذه 

، والبحث العلمي، وخدمة اجملتمع" بل املهمة، حبيث ال ترى أن وظائفها هي الوظائف التقليدية الثالث: "التدريس
هي ست وظائف ابعتبار أهنا مؤسسة جمتمعية، ومؤسسة تربوية، ومؤسسة تعليمية، ومؤسسة حبثية، ومؤسسة ثقافية، 

 ومؤسسة إنتاجية 

التوجهات العاملية للمسؤولية اجملتمعية للجامعات يف جمال عوملة البحث العلمي، وآليات تطبيقها جبامعات بعض 
 ل: الدو 

ذاع العديد من التوجهات االسرتاتيجية العاملية للمسؤولية اجملتمعية للجامعات يف جمال عوملة البحث العلمي،       
ومت تطبيقها يف ممارسات أغلب جامعات الدول األجنبية اليت حظيت مبكانة مرموقة يف جمال البحث العلمي على 

د. وميكن استعراض أبرز تلك التوجهات على النحو نطاق واسع، وطبقت يف بعض الدول العربية يف نطاق حمدو 
 االيت: 
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أواًل: التعاون يف جمال البحث العلمي، والذي يتمثل يف الشراكات بني اجلامعات العاملية ومؤسسات اجملتمع والبحث 
 العلمي: 

سية بني ( أن هذا االجتاه يعد ضمن مؤشرات االقتصاد املتعلقة ابلتناف2020يف هذا السياق يوضح عيد )      
الدول، إذ ال خيفى على أحد أثر البحث العلمي يف حتقيق االقتصاد املعريف للدول الكربى وما ميثله من مصدر 
دخل القتصاد تلك الدول.  فقد أدت الشراكات بني اجلامعات ومؤسسات اجملتمع وخاصة اإلنتاجية إىل حتول 

ظمة، إذ تشهد الكثري من اجلامعات حاالت تعدد اجلامعة من جامعة متعددة الوظائف إىل جامعة متعددة األن
داخل أو خارج اجلامعة، فمنها أشبه ما يكون مبراكز حبوث داخل مؤسسات إنتاجية،  - سواءً -الكياانت وتنوعها 

ومنها ما هو أشبه مبراكز تدريب وتعليم مفتوح. كما يوجد كيان آخر يعرف ابحملطات العلمية، وهي عبارة عن 
من املؤسسات الصناعية يف صورة شركات ببعض اجلامعات تتفاعل من خالهلا مع اهليئات،    ختصيص مواقع لعدد 

وأعضاء اهليئة التدريسية، والطلبة، واملختربات؛ للتعاون على دراسة املشكالت واملعوقات اإلنتاجية اليت تعرقل التطوير 
الصناعية   الدول  يف  احملطات  هذه  وتنتشر  هلا.  املناسبة  احللول  من وتقدمي  العديد  يتواجد  أصبح  املتقدمة، حىت 

 الشركات يف اجلامعة الواحدة. إذ تتم هذه الشراكة من خالل عدة اشكال على النحو اآليت:

 الشراكة إلنشاء شركات ومراكز أحباث وتطوير علمية داخل وخارج اجلامعات: 

ت املتحدة من أعظم التجارب، إذ تنوعت ابستقراء األدبيات املتعلقة ابلتوجهات العاملية، تربز جتربة الوالاي      
تقوم هبا وتنوعت أساليبها اليت  املمارسات  العديد من 2018فكما أكدت دراسة انفع ).  أشكال  انتشر  أنه   )

املمارسات إلنشاء الشراكات يف الوالايت املتحدة ومنها إقامة احلاضنات التكنولوجية الذي اُستحدث لتشجيع 
. كما وقامت اجلامعات األمريكية "حبظائر املعرفة والتكنولوجيا" تتكون نتيجة للتعاون بني االبتكار ونقل التكنولوجيا

اجلامعات ومؤسسات الصناعة، إذ يقوم هبا فريق مهين متخصص إبدارهتا؛ هبدف توفري خدمات بقيمة مضافة؛ 
والية كاليفورنيا، اليت أقيمت لغرض رفع تنافسية املنطقة أو الدولة. على سبيل املثال مثل منطقة وادي السليكون ب 

نتيجة الشراكة بني جامعة استانفورد ومؤسسة هاوليلدابكارد الصناعية. كما وقامت أمريكا مببادرة اجلامعات املبدعة، 
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( جامعة مبدعة نتيجة لتميزها عن غريها يف كثافة عالقاهتا وحتالفاهتا مع العديد من الشركات 12إذ مت تصنيف )
 العاملية. 

إذ قامت الصني يف هذا اجملال إبطالق "مشروع ،  ( إىل جتربة الصني يف هذا اجملال2020ا ويشري حجازي )كم       
بتقدمي   100" الذي هدف لتطوير  211 جامعة صينية، وتطبيق فكرة امتالك اجلامعات لشركات خاصة تقوم 

العلمية إىل اخلدمات وعمل املشروعات خارج إطار اجلامعة، ويف هذا اإلطار قامت بتحويل اجت البحوث  اهات 
بـ   بتنفيد برانمج قومب يعرف  يهدف إىل إقامة   (Torch)التطبيقات يف جمايل االقتصاد والصناعة. إذ قامت 
 احلظاانت واحلدائق، والقواعد الصناعية. واملراكز البحثية، وبرامج التمويل اخلاصة. 

يتم إنشاء مراكز البحوث داخل اجلامعات كما يف جامعة تنوعت جتارب اجلامعات الربيطانية يف هذا اجملال، إذ  و       
سرتاثكليد إبجنلرتا، أو خارج اجلامعة كشركة أرثر ديتل واليت تقوم بتوظيف البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا لتطوير 

ة مبجاالت اإلنتاج. وكذلك مركز مانشسرت يقوم ابلتسويق وبيع تراخيص حقوق امللكية وإدارة العقود املختلفة اخلاص
 (. 2019البحث واالبتكار والتكنولوجيا )إبراهيم،  

يف هذا اجملال تقوم اجلامعات خبدمة قطاع الصناعة من خالل املكاتب املشرتكة بني مراكز االستشارات والدراسات:  
 كالته وحلحلة مش  ابلقيام أبحباث ترتبط خبدمة اجملتمع   رجال الصناعة وأعضاء اهليئة التدريسية، وذلك لتشجيعهم

 مقابل مكسب مادي. وتطبق تلك املمارسات ابجلامعات الربيطانية واليت ساهم يف تقدم اجملتمع الربيطاين. 

امليداين:  التعاوين والتدريب والبحث  التعليم  العاملية   الشراكة يف جمال  اليت تقدمها اجلامعات  املبادرات  وتتمثل يف 
وال الصناعية  العمل  تلك وتتواجد من خالهلا يف مواقع  التدريسية ابلعمل يف  اهليئات  يقوم أعضاء  تقنية، وبذلك 

الشركات لفرتة حمدودة، من خالل عقد شراكة لتحقيق أهداف حبثية ميدانًيا على أرض الواقع واالستفادة من املعامل 
يقدموا لطالهبم واملختربات واملرافق البحثية اليت متلكها الشركات، ويقدموا من خالل أحباثهم ما يفيد الشركات،. كما  

مناذج تدريبية وتدريسية وعلمية بصورة تطبيقية بداًل من تقدمي نظرايت جمردة. وعلى سبيل املثال تدعم تدعم جامعة 
 أبملانيا.  (Berufs)ابململكة املتحدة، ومؤسسة بريوفس    (North Eastern)نورث إيسرتن  



 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED 

RESEARCH (JHDESR) 
171 

 
 

 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 

 | VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021 

أكتوبر |  04العدد  07| المجلد  البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةمجلة التنمية 

2021 

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech 

مال واملؤسسات ورعايتهم، وهتدف إىل دعم األحباث وتتم داخل اجلامعات ابسم رجال األع برامج الكراسي العلمية:  
 والدراسات اليت ختدم الغرض ايل أقيم من أجله الكرسي. كما يف السعودية واإلمارات. 

وتتم بني اجلامعات مع بعضها وبني مؤسسات اجملتمع الصناعية، إذ يتم فيها ربط  إبرام العقود البحثية والشراكات:
قنية تدعم اإلبداع. مثل تعاون الغرف التجارية مع حبوث الدراسات العليا ابجلامعة البحوث حبلول وإنتاج خدمات ت

م 2015اليت تقوم حبل مشكالت القطاع اإلنتاجي من خالل إنتاج حبوث تطبيقية. مثل ما قامت به مصر يف  
يف جمال البحوث واالبتكار مبذكرة تفاهم بني جامعاهتا واجلامعات الربيطانية؛ لدعم الشراكة االسرتاتيجية طويلة املدى  

 والتعليم بني الطرفني إذ يتم ربط اجلامعات ببعضها. 

إذ تقوم مشروعات حبثية بني اجلامعات والتعليم العايل ختدم أهداف قومية، كما يف جتربة  شراكات الربامج القومية: 
التعليم العايل واخلطة االقتصادية   فلندا واليت كان هلا دور إجيايب يف التحول إىل جمتمع املعرفة من خالل تكامل خطة 

 للحكومة. ومت تنفيدها من خالل الشركات مع الشركات لتصميم هذا الربانمج. 

 اثنًيا مسؤولية اجلامعات يف تفعيل النشر اإللكرتوين يف جمال البحث العلمي: 

( يف هذا اجملال أن النشر اإللكرتوين يتخذ صور متنوعة، إذ يتم حتويل املنتج 2019وتوضح دراسة صديق )      
واجملالت  اإللكرتنية،  والدورايت  اإللكرتوين،  كالكتاب  رقمي  شكل  من  ألكثر  والعلمي  الفكري 

ر نتائجها وإجنازاهتا واملسامهة يف اإللكرتونية....وغريها. وإاتحتها للجمهور. وكذلك يسهم يف تسويق األحباث ونش
ترويج تطبيقاهتا يف مجيع أحناء العامل بسرعة فائقة، وابلتايل االجتاه لعوملة البحث العلم بنتاجه املتعدد. وميكن إبراز 

 دور النشر اإللكرتوين يف عوملة البحث العلمي سواًء بصورة مباشرة  أو غري مباشرة. 

 :  قيق امليزة التنافسيةاثلثًا: مسؤولية اجلامعات يف حت 

تسابق اجلامعات ومؤسسات البحث العلمي للحصول على رتب   ( إىل 2020يف هذا اإلطار يشري عيد )      
مرتفعة يف سباق التنافسية على املعرفة اليت تعرب عن نتاج البحث العلمي ومدى تقدمه وازدهاره وحتقيق انتشاره 
وعوملته. إذ يعد البحث العلمي من أهم حماور امليزة التنافسية للجامعات. ويوجد عدة تصنيفات ميكن من خالهلا 
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إضهار التنافسية يف البحث العلمي للجامعات على سبيل املثال للحصر تصنيف شنقهاي والذي يعتمد يف تصنيف 
%( من مؤشرات التقييم على البحث العلمي والكفاءة البحثية املتمثلة يف مؤشر الباحثني 60اجلامعات عاملًيا على )

ن التقييم، ومؤشر األحباث الواردة يف دليل النشر %( م20( ختصًصا بنسبة ) 21األكثر استشهاًدا أبحباثهم يف )
%( من التقييم. 20%(،  ومؤشر األحباث املنشورة يف جمالت علمية مرموقة بنسبة )20للفنون والعلوم اإلنسانية )

وهناك قياس خمرجات البحث العلمي من خالل حتليل بعض املؤشرات املعربة عن النشاطات العلمية، وهو مؤشر 
ي املتمثل يف "اإلنتاج البحثي، حجم الواثئق املنشورة، عدد االستشهادات، اآلثر العلمي للباحث حيب النشر العلم

، ومؤشر براءة األخرتاع اليت تظهر عطاءات ISI، وآي إس آي  Elsevier، والسفري  Scopusتصنيف سكوبس  
 اجلامعات ومراكزها البحثية. 

 أوجه االستفادة من تلك االجتاهات: 

لتمويل للجامعات من خالل الشركات ومسامهة القطاعات اإلنتاجية يف متويل البحث العلمي وتوفري تنوع مصادر ا
 مستلزماته، وتطبيق اجلامعة املنتجة. 

االهتمام ابلبحوث التطبيقية، والبحوث اليت من شأهنا حلحلة مشكالت اجملتمع وقطاعاته اإلنتاجية والعمل على 
 نقل التكنولوجيا. 

 رباء القطاعات اإلنتاجية يف اجملالس واللجان اجلامعية. االهتمام بدور خ

 االهتمام إبقامة مراكز حبوث داخل احلرم اجلامعي، وكذلك شركات إنتاجية تتبع اجلامعة ويعود رحبها للجامعة. 

أمهية وضع خطط وسياسات للبحث العلمي تعمل على التحول يف أهداف اجلامعات وخمرجاهتا، إذ يؤكد على 
 نيني منتجيني وفاعليني بدل من مهنيني. ختريج مواط 

 مسامهة اجلامعة يف التنمية االقتصادية للدولة ، ومساعدهتا يف اخلروج من األزمات االقتصادية.

 التواصل العلمي بني اجلامعات يف البلد الواحد حملًيا وإقليمًيا وعاملًيا. 

 ز على مستوى جامعات ليبيا.التوسع يف فكرة الكراسي العلمية وحاظنات األعمال ومراكز التمي
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 العمل على التحول النوعي ألدوار أعضاء اهليئات التدريسية مبا حيقق مواكبة تطورات العصر.

املبتكرين    الطلبة  وتوعية  املخاطر،  املال  ورأس  االستشارية،  والصناديق  للتمويل  اإللكرتونية  ابملنصات  االهتمام 
 امل معها. واملبدعني، والعلماء بكيفية التواصل والتع

 املبحث الثاين: اإلطار التحليلي لعوملة البحث العلمي واملسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية:

مت مناقشة هذا املبحث من خالل استعراض واقع البحث العلمي يف اجلامعات الليبية، وواقع مسؤولية اجلامعات       
ة مبسؤوليتها يف هذا اجملال. ومن مث الوقوف على هذا الواقع يف تطوره، واملعوقات اليت تعرقل قيام اجلامعات الليبي

من حيث جوانب القوة والضعف والفرص املتاحة والتحدايت   (SWAT)بتحليل للموقف الراهن بواسطة حتليل  
 احملتملة واليت ستقوم الباحثة بعرضها الحًقا. 

 العلمي: واقع املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف جمال عوملة البحث    

حسب التقرير الصادر عن املركز الوطين لضمان جودة اعتماد املؤسسات التعليمية والتدريبية عن اجلامعات احلكومية 
(، أوضح أن اجلامعات احلكومية الليبية غري قادرة على مواكبة 2019م( الذي ورد عند عوض ) 2013عام )

مية، كما بني التقرير أبن أخطر تلك األزمات اعتماد التغريات اليت حدثت على مستوى احتياجات اجملتمع والتن
اجلامعات صورة منطية واحدة عرب منظومة واحدة من األنظمة واللوائح واإلجراءات واملمارسات اليت فقدت كل 
النتيجة  التحدايت واألزمات، فكانت  اإلدارية واملالية وقدرهتا على مواجهة  استقالليتها ومرونتها  جامعة بسببها 

فكر واحد وممارسات واحدة، وبرامج أكادميية متقاربة، وضعف الوالء واالنتماء للمؤسسة اجلامعية، وضعف   طغيان
تداعيات   التنافس الذي يبعث النشاط والتحدي واملسؤولية، فانعكس ذلك على البيئة اجلامعية أبكملها. وكذلك 

ليبيا، والذي يعد من التحدايت اجلسام اليت تعرقل عمل االنقسام السياسي على عمل منظومة التعليم العايل يف  
وتطوير مؤسسات التعليم العايل، لقد أتثر قطاع التعليم كغريه من القطاعات ابلصراعات املسلحة اليت اندلعت يف 

معنوية، البالد وابالنقسامات السياسية احلادة، عدا التأثري املباشر على البىن التحتية، وما خلفته من خسائر مادية و 
وانصراف الكثري من طالبه للقتال يف صفوف الكتائب املسلحة يف هذه احلرب، إال أن التأثري األكرب يظل متعلًقا 

 ابلتأخري املرتاكم ملعاجلة مشاكل القطاع اليت أشران هلا آنَفا. 



 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED 

RESEARCH (JHDESR) 
174 

 
 

 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 

 | VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021 

أكتوبر |  04العدد  07| المجلد  البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةمجلة التنمية 

2021 

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech 

والبحث العلمي كذلك أتثر مبا تعانيه اجلامعات اللبيبية من ضعف وقصور، ويف هذا اإلطار تشري دراسة سعيد 
( أن أهم دوافع البحث العلمي يف اجلامعات الليبية، ترقية األكادميية ألعضاء اهليئات التدريسية أو كمتطلب 2015)

اجلامعات الليبية للبيئة احملفزة لإلبداع والبحث العلمي.   لنيل درجة اإلجازة العليا أو الدقيقة وذلك بسبب افتقار
ولألسف ال يوجد إال نسبة ضئيلة جًدا من البحوث تكون مبثابة االستجابة لطلب مؤسسة أو هيئة حكومية أو 
خاصة، وتكون جبهود فردية. وهذا يظهر ضعف الصلة بني خطط البحث العلمي ومتطلبات التنمية. ويف هذا 

مسؤولية اجملتمعية للجامعات اليت ميكن أن تقوم هبا يف تطوير جمتمعها وحتقيق التنمية املستدامة. كما إغفال اتم لل
( ضعف العالقة بني اجلامعة الليبية مع نظرياهتا من اجلامعات العربية والعاملية، وهذا 2019وتظهر دراسة فرج )

شراكات مع مؤسسات اجملتمع والبحث العلمي اإلنتاجية يوضح غياب املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية  يف إقامة  
( مرجيني  دراسة  وتظهر  العلمي. كما  البحث  تدويل  على  سلًبا  يؤثر  مما  اهتمام 2016والصناعية،  يوجد  أنه   )

( إال أن هذه القوانني مل يتم 2018( لسنة ) 2ابملسؤولية اجملتمعية يف القوانني والتشريعات كما يظهر يف القانون )
 تها إىل اسرتاتيجيات وخطط وبرامج تنفيذية حمددة. ترمج

 معوقات تفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف حتقيق عوملة البحث العلمي: 

من خالل العرض السابق ميكن استنتاج مجلة من املعوقات اليت تعرقل اجلامعات الليبية يف القيام مبسؤوليتها اجملتمعية 
 لعلمي واستثماره، وميكن إمجاهلا والتعبري عنها على النحو اآليت: اجتاه تدويل البحث ا

 غياب فلسفة ورؤية واضحة لعوملة البحث العلمي يف ضوء املسؤولية اجملتمعية. 

 احنصار اجلامعات الليبية العامة يف احليز احمللي، وعدم قدرهتا على التكيف مع االجتاهات العاملية 

 مما جعل من الصعب وضع خطط تشغيلية.  ارات والتغيري املستمر؛عدم وجود استقرار إداري يف الوز 

تتضمن خطط مستقبلية  اسرتاتيجيات حمددة  اجملتمعية إىل  املسؤولية  فيما خيص  والتشريعات  القوانني  ترمجة  عدم 
 ومشروعات حكومية حيدد فيها األهداف واألولوايت. 
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على رؤية واضحة وسياسات حمددة تعتمد التقييم السليم غياب اسرتاتيجية سليمة ملنظومة البحث العلمي اليت تقوم  
 لضمان جودة البحث العلمي. 

وغياب التخطيط اجليد للبعثات العلمية واإليفاد إىل اخلارج، رغم التكاليف الباهضة اليت تتحملها الدولة الليبية يف 
 هذا الصدد. 

ليبية، مما يساعد الطلبة وأعضاء اهليئات التدريسية يف  ضعف البنية املعلوماتية واإللكرتونية واالنرتنت يف اجلامعات ال  
 احلصول على املراجع والقيام أبحباثهم العلمية، واالتصال مع أقراهنم يف اجلامعات احمللية والعاملية.

ضعف مسامهة القطاع اخلاص يف متويل البحث العلمي، وضعف امليزانية املخصصة ألنشطة البحث العلمي مقارنة 
 ابلدول املتقدمة. 

 الفساد اإلداري واملايل يف مؤسسات البحث العلمي. 

 هجرة الكفاءات العلمية وخاصة يف ظل األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت متر هبا البالد. 

نشطة البحث زايدة األعباء التدريسية اليت ال تسمح ابلتفرغ بشكل كايف ملمارسة أعضاء اهليئات التدريسية ملمارسة أ
 العلمي. 

 املبحث الثالث: االسرتاتيجية املقرتحة لتفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث العلمي: 

 يف ضوء نتائج الدراسة واليت اسفرت عن: 

العلمي   ضعف واقع البحث العلمي يف اجلامعات الليبية، وضعف قيامها مبسؤوليتها اجملتمعية يف جمال تطوير البحث 
 وتدويله. وهذا ما أكدته الفرضية األوىل. 

 ضعف مواكبة جهود تطوير وعوملة البحث العلمي يف اجلامعات الليبية مقارنًة مع اجلهود العاملية يف هذا اجملال.   

عثرة يف وجود جمموعة من املعوقات اليت تعرقل قيام اجلامعات الليبية عن القيام مبسؤولياهتا اجملتمعية وتقف حجر  
 سبيل تطوير البحث العلمي وعوملته. وهذا ما أكدته الفرضية الثانية.



 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED 

RESEARCH (JHDESR) 
176 

 
 

 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 

 | VOL: 07 ISSUE :04 | OCTOBER 2021 

أكتوبر |  04العدد  07| المجلد  البشرية والتعليم لألبحاث التخصصيةمجلة التنمية 

2021 

E-ISSN: 2462-1730 | www.jhdesr.misd.tech 

فإن الدراسة تتقدم ابسرتاتيجية مقرتحة هتدف إىل تفعيل املسؤولية اجملتمعية للجامعات الليبية يف عوملة البحث       
 العلمي، ابالستفادة من التوجهات االسرتاتيجية. وهي كما يلي:

  سرتاتيجة:أواًل: منطلقات اال

 تنطلق االسرتاتيجية من جمموعة منطلقات وهي:       

 توافر سياسات وتوجهات اسرتاتيجية إبداعية للجامعات يف جمال تطوير البحث العلمي وتطوره.

االنطالق من مبدأ أن التقدم العلمي وما يرتتب عليه من ازدهار اقتصادي للدول، ما هو إال نقلة تعليمية ال تتحقق 
 خالل التعليم اجلامعي، وما يرتتب عنه من مسؤولية تقع على عاتقها اجتاه اجملتمعات اليت تنتمي إليها. إال من  

اعتبار أن إحداث نقلة نوعية وحراك إجيايب يف جمال البحث العلمي يف اجلامعات الليبية، أمرًا حتمًيا وليس خيار 
 اسرتاتيجًيا؛ ملواكبة التطور العلمي وحتقيق عوملته. 

   ا: أهداف االسرتاتيجية:اثنيً 

هتدف هذه االسرتاتيجية إىل تفعيل املسؤولية اجملتمعية يف اجلامعات الليبية خاصة وجامعات الوطن العريب عامة،       
يف إطار توثيق العالقة بني اجلامعة واجملتمع، وحتقيق دورها يف تطور اجملتمع ومنوه وازدهاره، وحتقيق التنمية املستدامة 

خالل  والعاملية،   من  االقليمية  االسرتاتيجية  التوجهات  تطوير  طريق  عن  وذلك  وعوملته.  العلمي  البحث  تطوير 
 ومكوانت منظومة البحث العلمي ابجلامعات. 

 اثلثًا: مرتكزات االسرتاتيجية: 

 الشراكة والتعاون أساس داعم يف التعاون املادي والفكري. 

التحتية املعتمدة على التقنية احلديثة، واملرتكزات الفكرية والثقافية الداعمة االستدامة وذلك ابالهتمام ببناء البىن  
 للعلم والعلماء والتطوير والتمييز واالبتكار. 

 التقييم املستمر الداخلي واخلارجي لكافة منظومة البحث العلمي.
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اإلجراءات احملددة واحملكمة، اعتماد مبدأ التخطيط االسرتاتيجي طويل املدى، الذي يستخدم املنهجية العلمية ذات  
 مبا يضمن قياس االحتياجات الفعلية، وحتقيق الغاايت واألهداف املنشودة. 

   رابًعا: هيكلية االسرتاتيجية:

 تسري االسرتاتيجية وفق اخلطوات اآلتية:      

دارة البحث العلمي تقرتح الباحثة بناء هيكل مؤسسي إلاخلطوة األوىل: بناء هياكل مؤساسية إلدارة البحث العلمي:  
اإلنتاجية  اجملتمعية  املؤسسات  وبني  بينها  والتعاون  الشراكات  وتنسيق  اسرتاتيجياته،  وتوجيه  الليبية  اجلامعات  يف 

داخل اجملتمع أو على املستوى اإلقليمي والعاملي. مع الرتكيز على اختيار القيادات   - سواًء  -والصناعية واخلدمية  
املؤساسية من العلماء يف جماالت العلوم املختلفة والتكنولوجيا والتخطيط االسرتاتيجي. والعاملني يف هذه الكياانت  

 كما تقرتح الباحثة متويل هذه املنظمة من خالل  مسامهة مشرتكة من القطاع احلكومي والقطاعات اخلاصة. 

ي يف اجلامعة عن طريق حتليل وذلك ابلقيام بتحليل بيئي جملال البحث العلماخلطوة الثانية: التحليل االسرتاتيجي:  
(SWAT)  الداخلية واخلارجية بكل مكوانهتا وذلك بتحليل البيئة الداخلية للجامعة وحتديد نقاط القوة   للبيئة

والضعف فيها من "موارد مالية، بنية حتتية، موارد بشرية، تسويق حبوث، جمالت علمية، بنية ثقافية وفكرية، درجات 
ها. وحتليل البيئة اخلارجية وحتديد الفرص والتهديديدات من )متويل خارجي، مؤسسات علمية، بنية معرفية...وغري 

جمتمعية داعمة، رجال أعمال، صناديق استثمار، حتالفات اسرتاتيجية، جمموعات تعاونية، رأس مال فكري، جوائز  
العامة واخلاصة والعمل   إبداع وابتكار، شراكات استثمارية، كراسي حبثية...وغريها. وذلك للوقوف على الفجوات

على جسرها. ويف ضوء نتائج الدراسة  احلالية واليت أسفرت عن نقاط الضعف والتحدايت اليت تواجه البحث 
العلمي يف داخل وخارج اجلامعات الليبية. ميثل هذا التحليل نقطة انطالق لوضع توجهات اسرتاتيجية للقضااي 

حليل اليت تكرر فيها االحتياج. مع مراعاة التكامل بني االحتياجات احلالية للبحث العلمي فيما خيص نتائج الت
 ووضع معايري تقدم األولوايت "قوة، ضعف، فرص، خماطر". 

 وتكون على النحو اآليت:  اخلطوة الثالثة: صياغة الرؤية والرسالة والقيم:
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 منظومة حبثية تنافسية، وإنتاج معريف عاملي. صياغة الرؤية:  

 بناء منظومة حبثية تنافسية من خالل بيئة تعليمية متطورة وحمفزة على اإلبداع، وفاعليات مثمرة.   الرسالة: صياغة  

املؤسسة: قيم  األخالق   صياغة  املسؤولية،  العلمية،  املنهجية  التشاركية،  التنافسية،  الفاعلية،  االبتكار،  اإلبداع، 
 العلمية. 

: حتدد الباحثة من خالل اخلطوات السابقة الغاايت جراءات تنفيدها اخلطوة الرابعة: حتديد الغاايت واألهداف وإ
 ( كما يف االيت: 1واألهداف وإجراءات تنفيدها من خالل جدول ) 

 (. الغاايت واألهداف املقرتحة وإجراءات تنفيده 1جدول )

 إجراءات تنفيدها  األهداف  الغاايت 
 

 ( 1الغاية )
البحث  منظومة  تطوير 

 العلمي 

 
 ( 1اهلدف )

متطورة    حتتية  بنية 
 وداعمة 

 تدعيم البنية التحتية التكنولوجية واملعلوماتية. 
 تطوير برجميات النشر اإللكرتوين وإدارته. 

املستوى  مع  تتالءم  العلمية  البحوث  لنشر  دورايت  إصدار 
 العاملي. 

 إنشاء قواعد بياانت عاملية، وإنشاء وحدات ترمجة لعدة لغات.
التجهيزات البحثية مبا حيقق التطور تطوير املختربات واملعامل و 

 واالزدهار. 
 
 

 ( 1الغاية )
البحث  منظومة  تطوير 

 العلمي 

 
 

 ( 2اهلدف )
تطوير البيئة التعليمية  
للبحث  الداعمة 

 واالبتكار.

 توفري املستلزمات التعليمية الداعمة لبيئة إبداعية. 
امليداين ابملؤسسات اجملتمعية ذات  التدريب  التوسع يف برامج 

 العالقة ابلتخصص. 
 التوسع يف التخصصات العلمية التطبيقية.

وتبين  األعمال،  ورايدة  واإلبداع  املواهب  لتنمية  مراكز  إقامة 
أفكارها ابلتنسيق مع مؤسسات وافراد اجملتمع من رجال اعمل 

 ومستثمرين.
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حتديث املناهج واملقررات وتضمينها اسرتاتيجيات تدعم التعليم  
 املستمر، وأنشطة داعمة للبحث والتطوير واإلبداع. الذايت  

 
 
 

 ( 1الغاية )
البحث  منظومة  تطوير 

 العلمي 

 
 

 ( 3اهلدف )
املوارد  ودعم  تطوير 

 البشرية واستثمارها

تطوير الكفاايت البحثية للباحثني ابجلامعات من خالل برامج 
 تريبية، واملؤمترات، والندوات، وتبادل اخلربات.

 للتميز العلمي والبحثي واإلبداع ورايدة األعمال.تدشني جوائز  
 التوسع يف برامج االبتعاث اخلارجي، والبحث واإلبداع. 

 منح احلرية األكادميية لألعضاء اهليئات التدريسية والباحثني. 
الفرق  والعاملية ضمن  اإلقليمية  اجلامعات  من  ابحثني  إشراك 

 ادة وتبادل اخلربات.البحثية الوطنية يف املشاريع البحثية؛ لالستف
 

 ( 1الغاية )
البحث  منظومة  تطوير 

 العلمي 

 
 ( 4اهلدف )

 تنوع مصادر التمويل 

 إدارة استثمار موارد اجلامعة املادية والبشرية. 
تشجيع القطاع اخلاص للمسامهة يف دعم ومتويل البحث العلمي 

 وزايدة االستثمار. 
االستثمارية، ورأس استقطاب املنصات اإللكرتونية والصناديق  

 املال املخاطر؛ لتمويل مشروعات رايدة األعمال. 
 إجراءات تنفيدها  األهداف  الغاايت 
 ( 2الغاية )

املنتجات  استثمار 
للجامعات،  البحثية 
وتسويقها على املستوى 

 العاملي. 

 
 ( 1اهلدف )

املنتجات  استثمار 
 املعرفية

اإلبداعية، وربطها مع   التطبيقية  البحوت  احتياجات تشجيع 
ابلقطاع  واخلدامية.  والصناعية،  اإلنتاجية،  اجملتمع  مؤسسات 

 العام واخلاص، على املستوى احمللي، واإلقليمي، والعاملي. 
ترمجة األحباث التطبيقية املنشورة إلكرتونًيا بعدة لغات جلذب 

 املستثمرين 
املاجستري  التطبيقية لرسائل  الدراسات  نتائج  استثمار وتطبيق 

 ة. والدكتورا
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 املتابعة واملراقبة: اخلطوة اخلامسة: مرحلة  

تتضمن هذه املرحلة مراقبة أداء اخلطط التنفيدية للمشاريع، ومتابعة كفاءة أداء هذه اخلطط وذلك عن طريق       
وضع مؤشرات األداء لكل األهداف التشغيلية ضمن اخلطة االسرتاتيجية، وحتديد نواتج املستهدفة لكل مؤشر من 

 ( 2الغاية )
املنتجات  استثمار 
للجامعات،  البحثية 
وتسويقها على املستوى 

 العاملي. 

 ( 2اهلدف )
املنتجات  تسويق 

 املعرفية للجامعات. 

العلمي،  البحث  إنشاء مجعيات علمية حملية وإقليمية لرتويج 
 والتعاون مع اجلمعيات العلمية واألجنبية يف اجملاالت املتنوعة. 

 مراكز لتسويق البحوث، واخلدمات االستشارية. إنشاء  
 إقامة معارض تسويقية للمنتجات اجلامعية البحثية.

 إجراءات تنفيدها  األهداف  الغاايت 
 ( 3الغاية )

مع  شراكات  إقامة 
اجملتمع،  مؤسسات 

 والبحث العلمي. 

 ( 1اهلدف )
عن  معلومات  توفري 
اجلامعة  خدمات 

واحتياجات 
 اجلهات.

بياانت عن املنتجات املعرفية للجامعات، وانشطتها توفري قواعد  
 البحثية.

البحوث  ملراكز  البحثية  النشطة  عن  بياانت  قواعد  توفري 
 واملؤسسات ذات الصلة ابلنشاط البحثيز

اجملتمعية   املؤسسات  احتياجات  عن  بياانت  قواعد  توفري 
 واخلدمات اليت ميكن أن تقدمها للجامعة. 

 ( 3الغاية )
شراكات   مع إقامة 

اجملتمع،  مؤسسات 
 والبحث العلمي. 

 ( 2اهلدف )
أنظمة  تيسري 

 وإجراءات الشراكة. 

البحث  املنظمة للشراكة يف متول  اللوائح  والتشريعات  تطوير 
واألنشطة  االستثمار،  بغرض  خارجية  جهات  من  العلمي 

 البحثية املشرتكة لألغراض العلمية والتطويرية للمجتمع. 

 ( 3الغاية )
مع إقامة   شراكات 

اجملتمع،  مؤسسات 
 والبحث العلمي. 

 ( 3اهلدف )
نشر ثقافة الشراكة يف 

 اجملتمع.

بني  الشراكة  أبمهية  للتوعية  جمتمعية؛  توعوية  برامج  إطالق 
اجلامعات ومؤسسات اجملتمع يف اجملاالت البحثية. واخلدمات 

 اليت ميكن أن تقدمها اجلامعة هلا.
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النتائج مع  ملقارنتها  األداء  الفعلي مؤشرات  األداء  بني  معها  التعامل  واسرتاتيجيات  الداء،  فجوات  وحتديد   ،
 واملستهدف. 

 اخلطوة السادسة: تقومي مدى حتقيق األهداف: 

تتم عملية التقييم يف ضوء جمموعة من املعايري، تتضمن تقييم برامج وخمرجات منظومة البحث   تقرتح الباحثة أن       
 ملعايري يف ضوء معايري اجلودة العاملية يف جمال البحث العلمي.العلمي، وآلية عملها، ويتم وضع ا

 اخلطوة السابعة: التغذية الراجعة:

التغذية الراجعة تتمثل يف التقيمات اليت تعطي انطباع عن ما مت تنفيده مقارنًة مبا هو مستهدف، وآراء ورضا        
اخلارجية على كا  - سواءً   -املستفيدين أو  الداخلية  البيئة  ومقارنتها يف  املقدمة،  والربامج  املستوايت ابخلدمات  فة 

ابملعايري العاملية املعتمدة. أي البد من تقدمي تغذية راجعة وليس لتنفيد الربامج وخمرجاهتا فحسب، بل أيًضا ملستوى 
 توجهاهتا االسرتاتيجية وختطيطها وغاايهتا املستقبلية. 

وبناء عليه يقرتح أن تتم عملية التقومي من خالل أدوات تقييم ذايت ولقاءات مع املستفيدين الداخليني واخلارجني،       
واستطالع آرائهم بصورة دورية، واملقارانت املرجعية مبعايري على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي، وأن تستند سياسة 

تلك التقيمات اليت تقدم الصحاب القرار وواضعوا السياسات واخلطط؛ الختاذ التحسني املستمر على تقارير نتائج  
القرارت الرشيدة، يف ضوء السلبيات واإلجيابيات واالحتياجات اجملتمعية؛ لتحقيق مستوى يرقى للمنافسة العاملية يف 

 جمال عوملة البحث العلمي 

بار، انطالقًا من إهنا حتاكي الواقع وانبثقت من جتارب توصي الباحثة أبخد هذه االسرتاتيجية بعني االعت التوصيات:  
 دول رائدة يف هذا اجملال وأثبتت جدارهتا. 
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