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Abstract 
 

The study aimed to identify the mechanisms of the globalization of scientific research within the 

framework of social responsibility according to the experiences of developed countries. Libyan. 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 analysing 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 in light of social responsibility of Libyan universities. 

 

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

developed countries. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

220 

 

 

 

Advanced Research & Studies Journal | Vol. 13 No. 4 |2022 

 

 

 الدول لتجارب وفقًا للجامعات المجتمعية المسؤولية ضوء في العلمي البحث عولمة

 المتقدمة
 

 العزيبي فرج مفتاح ليلى. د

 األردنية الجامعة ,التربوية القيادة

 

 الملخص
وفقًا لتجارب الدول المتقدمة، كما وهدفت   هدفت الدراسة التعرف إلى آليات عولمة البحث العلمي في إطار المسؤولية المجتمعية     

الكشف عن واقع البحث العلمي والمسؤولية المجتمعية في الجامعات الليبية في ضوء التوجهات المعاصرة، للجامعات المتقدمة مما يسهم 

 في تقديم استراتيجية  مقترحة لعولمة البحث العلمي في ضوء المسؤولية المجتمعية للجامعات الليبية. 

وتنبع أهمية هذه الدراسة في التركيز على التوجهات المعاصرة لعولمة البحث العلمي وممارسات تطبيقها في الدول المتقدمة في      

 إطار المسؤولية المجتمعية للجامعات؛ مما يسهم في استشراف  التوجهات االستراتيجية المستقبلية للمسؤولية المجتمعية للجامعات الليبية

 بحث العلمي.في عولمة ال

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة؛  استخدمت الباحثة المنهج التحليلي المقارن، إذ استخدمت المنهج التحليلي من خالل الوصف الشامل     

 للظاهرة وتحليل المعلومات ذات الصلة بموضوع الدراسة، ويتم ذالك من خالل التحليل المقارن للمحاور التي تناولتها الدراسة بجوانبها

المختلفة. كما واستخدمت الباحثة المنهج التطويري من خالل تقديم استراتيجية  مقترحة لعولمة البحث العلمي في ضوء المسؤولية 

 المجتمعية للجامعات الليبية.

الماسة  وقد خلصت الدراسة إلى ضعف آليات عولمة البحث العلمي في الجامعات الليبية في ضوء المسؤولية المجتمعية. والحاجة     

لتطوير البحث العلمي لتحقيق عولمته في ضوء المسؤولية المجتمعية. وفي إطار التوجهات االستراتيجية العالمية قدمت الدراسة 

 استراتيجية  مقترحة لعولمة البحث العلمي في ضوء المسؤولية المجتمعية للجامعات الليبية.

 لمسؤولية المجتمعية، تجارب الدول المتقدمة.: العولمة، عولمة البحث العلمي، االكلمات المفتاحية

 

 

 المقدمة
ة شهههد التعليم العالي في األلفية الثالثة جملة من التريرات نتيجة ترهره بتداعيات العولمة السههياسههية واالقتصههادية والثقافية واالجتماعي     

كما أن صهههعود قو  االنفتاح على دول وشهههعوب العالم، والتقنية، والتي تمثلت في مظاهر عديدة دفعته إلى الخروج من عزلته المحلية و

السهههون ونشهههوء سهههون عالمية للرأسهههمال الفكري والبشهههري المتقدظ، يفرضهههان على نظم التعليم ضهههرورة المالءمة والتطور، لمواجهة 

سههي، ما لم تطور نظم تعليمها التحديات الجديدة، فالجامعات العربية مهددة بخطر التهميش مسههتقبالً في االقتصههاد العالمي المعرفي التناف

 وتوجهها نحو االستثمار في رأس المال البشري وإنتاج المعرفة، لتحسين قدرتها التنافسية في االقتصاد العالمي القائم على المعرفة.

الررب في كافة مجاالت ي عابر القارات، ومع التقدظ الهائل الذي تشهههههههده جامعات موفي ظل هذا المناخ العالمي الجديد للتعليم العال     

المعارف ونقلها، بل  بتقديمعلى الوظائف التقليدية المرتبطة  االعلوظ وتسهههههابقها على التصهههههنيفات العالمية، لم يعد دور الجامعة قاصهههههرً 

لى أصهههبحت هنار ضهههرورة ملحة لتبني اسهههتراتيجية جديدة من االندماج أو االرتباط المجتمعي بين كافة هذه المؤسهههسهههات والمجتمع، فع

شراكة  ، بين األكاديميين وبين المصالح التجارية للوصول إلى (Partnerships)صعيد التعليم العالي تم التركيد على ضرورة تحقيق ال

 Business Model for Higher) النمو االقتصههههههههادي للمجتمع، وذلههك من خالل تشههههههجيع نمهههاذج األعمهههال في التعليم العهههالي

Education)موارد الجامعة من  افةائي االتجاه، وتتلخص فكرة الشههههراكة سالمسههههؤولية المجتمعيةس، بتسههههخير ك، وتشههههجيع االرتباط هن

أسههههاتذة وطلبة وكليات وأقسههههاظ وكوادر ومرافق وتكنولوجيا وخبرات بحثية من أجل حاجات المجتمع، ويمكن تصههههنيف األنشههههطة التي 

شارر بها الجامعات مع المجتمع وفقًا إلى: مشاريع بح ثية مشتركة، برامج ودورات مستمرة ضمن برامج التعليم المستمر، يمكن أن تت

ا بين الوزارات المعنية فة وتنسهههيقً هوالتعامل مع قضهههايا البطالة، والمياه، والطاقة.. وهيرها من القضهههايا الحيوية التي تتطلً جهودًا متكا

نشههههطة والدورات في التحول التكنولوجي في كافة والجامعات، وخدمات التصههههنيع وادرشههههاد الصههههناعي، بادضههههافة إلى العديد من األ

 .(2020)حجازي، المجاالت

نظر إلى دور الجامعات نظرة كلية شههاملة ال تقتصههر على التركيز على إقامة الشههراكات المجتمعية بقدر تركيزها على يلذا يجً أن      

أو نشههر أبحاخ خاصههة بالترقية أو ما شههابه ذلك من أدوار ، الطلبةالمسههؤولية المجتمعية ضههمن إطارها العاظ، وليط فقب بقبول وتخريج 
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موضوع المسؤولية المجتمعية للجامعات مؤخًرا اهتماًما واسعًا بالنظر إلى الحاجة دبرازه ومرسسته وإدراجه ضمن  ظ  ولذلك ح .تقليدية

الذي يؤسههط بفكر اسههتراتيجي تنافسهي  منظومة العمل ادداري الجامعي، وتضههمينه في مناهج الجامعات وأدوارها ومخرجاتها، بالشههكل

يخدظ المجتمع وقضههاياه، ويتناول مشههكالته ويقدظ الحلول المناسههبة؛ لذا يتعين على الجامعات أن تضههع المسههؤولية المجتمعية في صههلً 

ية اجتماعية اسهههتراتيجياتها بناء على دراسهههات وأبحاخ تتناول شهههرائح المجتمع وقطاعاته، وأن الجامعة كمؤسهههسهههة علمية أكاديمية مهن

 هقافية البد لها أن تخرج من أسوارها وتفتح أبوابها لتشارر المجتمع في جميع نشاطاته وفعالياته، ويكون لها الدور الريادي في ذلك.

 Internationalization of Higherولعل ما سهههبق يفسهههر االهتماظ العالمي بقضهههية تدويل البحث العلمي، فقد أوصهههت دراسهههة       

Education (EDU, 2016)  إيجاد اسههتراتيجية بحثية تمتد لما بإضههفاء البعد الدولي على أنشههطة البحث العلمي، وذلك على ضههرورة

هو أبعد من مجرد نشههر نتائج البحوخ عبر شههبكة االتصههاالت الدولية، وربب هذه النتائج بالمبدعين الدوليين للمعرفة الجديدة، وذلك من 

ية والدولية والمشروعات البحثية المشتركة ومشروعات التعاون الدولي، وورش العمل والندوات خالل إنشاء مراكز البحوخ التخصص

الدولية التي تعقدها الجامعة سهههههنويًا، وبرامج تبادل الباحثين والمنح والخدمات البحثية، واالسهههههتشهههههارية الدولية، وتبادل المحاضهههههرين 

باح ية المنثوال  ,Coryell) في حين أكدت دراسهههههههة كوريل ودودي، ورايت، ونوقي شههههههورة.ين الزائرين والمقاالت واألوران البحث

Durodoye, Wright, Pate, and Nguyen,2016)  حدة والتي أجريت كة المت حدة والممل أن من ادجراءات  في الواليات المت

 بة تدويل أنشههههههطة البحث العلمي، تبادل الطل ) على المحاور األربعة الرئيسههههههة هي التركيز لتدويل مؤسههههههسههههههات التعليم العالي الفعالة

 (. والباحثين، تدويل المناهج، تطبيق برامج الدراسة بالخارج

لم يعد ترفًا تمارسهههه  بحث العلمي في ضهههوء المسهههؤولية المجتمعية للجامعات،تدويل ال أنللباحثة يتضهههح  اسهههتشهههعاًرا لما سهههبق،و     

في تفعيل  مؤسههسههات التعليم العالي على حد سههواء، فإن لم يكن هنار سههياسههات جادة الجامعات، بل أصههبح ضههرورة ملحة تحتاجها جميع

واستراتيجية منهجية لتفعيله، فإنها تتخلف عن الركً ولن تجد حلواًل فعالة لمشكالتها المتعددة  بحث العلميلتدويل ال مسؤولية الجامعات

 .والتحديات الكبر  التي تواجهها

 

 مشكلة الدراسة
ترتي هذه الدراسههههة في الوقت الذي تكون فيه الجامعات الليبية الحكومية في أمط الحاجة إلى إيجاد األبدال المناسههههبة لتطوير واقعها      

وإحداخ التريرات التي من شههرنها رفع مسههتو  أدائها والوصههول بها إلى العالمية، وخاصههة مع الوضههع السههياسههي للبالد إذ تمر بوضههع 

القياظ بمسؤوليتها المجتمعية اتجاه  هير قادرة بصورتها الراهنة على جامعي وجعلها نظم التعليم المما أهر على  ار،مخاض وعدظ استقر

تدويل البحث العلمي؛ األمر الذي يتطلً من الخبراء التربويين وصهههانعي القرار تبني سهههياسهههات تربوية واضهههحة ومرنة  تلبية متطلبات

، لتحقيق لتحول المرهوب من هذا الوضههههع التقليدي الذي تعيشههههه الجامعات الليبية إلى الوضههههع األفضههههلينتج عنها نظاًما إداريًا يدعم ا

وإن عدظ مواكبة هذه التطورات يزيد من الفجوة بينها وبين  .االسههههههتجابة األمثل للتطورات الهائلة وإحداخ التطور اديجابي المطلوب

البحث وة واالسههههههتفادة من التوجهات والتجارب العالمية الرائدة في مجال تدويل المجتمعات العالمية، لذلك يجً عليها جسههههههر هذه الفج

  والسير نحو عالمية الجامعات. العلمي

ب للباحثة إجراء هذه الدراسههههة برية تقديم      اسههههتراتيجية مقترحة لعولمة البحث العلمي في ضههههوء المسههههؤولية المجتمعية  وهذا ما سههههول

 السؤال الرئيط اآلتي: تقدظ يمكن بلورة مشكلة الدراسة في وفي ضوء ماللجامعات الليبية. 

   

 ما آليات عولمة البحث العلمي في ضوء تجارب الدول المتقدمة في إطار المسؤولية المجتمعية؟   

 والذي ينبثق نه األسئلة اآلتية:     
 ما واقع تحقيق المسؤولية المجتمعية للجامعات الليبية في عولمة البحث العلمي؟ .1

 ما معوقات تفعيل المسؤولية المجتمعية للجامعات الليبية في عولمة البحث العلمي؟ .2

ما االسههههههتراتيجية المقترحة لتفعيل المسههههههؤولية المجتمعية للجامعات الليبية في عولمة البحث العلمي في ضههههههوء تجارب الدول  .3

 المتقدمة؟

 

 فرضيات الدراسة
 آلتية:لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم صياغة الفرضيات ا

 للجامعات الليبية في عولمة البحث العلمي ضعيفة. واقع تحقيق المسؤولية المجتمعية .1

توجد عدد من المعوقات التي تحول الجامعات الليبية لتفعيل المسههؤولية المجتمعية في عولمة البحث العلمي وأهمها: ) ضههعف  .2

ب الجيد لعولمة البحث العلمي، خاصههة مع ما تمر به الدولة البنية التحتية للجامعة، هياب الفلسههفة والرةية الواضههحة  والتخطي

 من حروب وهياب رقابة ، وضع الرجل هير المناسً في المكان هير المناسً وخاصة مع انتشار الواسطو والمحسوبية(. 

 

 أهداف الدراسة
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اسههتراتيجية مناسههبة لتفعيل المسههؤولية المجتمعية للجامعات الليبية في عولمة البحث العلمي في ضههوء  تهدف هذه الدراسههة إلى تقديم     

      التوجهات االستراتيجية العالمية من خالل:

 التعرف إلى آليات عولمة البحث العلمي في ضوء ضوء تجارب الدول المتقدمة في إطار المسؤولية المجتمعية. .1

 المسؤولية المجتمعية للجامعات الليبية في عولمة البحث العلمي.الوقوف على واقع تحقيق  .2

 الكشف عن معوقات تفعيل المسؤولية المجتمعية للجامعات الليبية في عولمة البحث العلمي. .3

 

 أهمية الدراسة
اسهههتراتيجية توضهههح  ، بما تقدمه منيؤمل أن تسهههتفيد من هذه الدراسهههة وزارة التعليم العالي الليبية والقائمين على رسهههم السهههياسهههات .1

 مسارات االرتقاء بالبحث العلمي، وسبل تفعيل المسؤولية المجتمعية للجامعات في تحقيق عولمته.

تعزيز الوعي لد  المسههههههؤولين والباحثين بالمؤسههههههسههههههات البحثية والتعليمية، بالفجوة الكبيرة بين البحث العلمي في ليبيا والدول  .2

يسهههههههم في مواجهتها والترلً عليها، ويحثهم على بذل المزيد من الجهد؛ لجسههههههر هذه الفجوة المتقدمة، والتحديات التي تواجه؛ بما 

 البحث العلمي.واالستفادة من التوجهات والتجارب العالمية الرائدة في مجال تدويل 

عاون مع الجامعات تفتح آفان جديدة لمؤسهسهات المجتمع وخاصهة القطاعات االنتاجية، لالسهتفادة بما يمكن أن تقدمه الشهراكات والت .3

 في مجال البحث العلمي من تطوير وبناء اقتصاديات معرفية في مجاالت العمل.

 

 الدراسة منهج
من خالل الوصف الشامل للظاهرة وتحليل المعلومات  تحليليالمنهج ال ت، إذ استخدمالتطويري التحليليالمنهج استخدمت الباحثة        

واسههتخدمت الباحثة المنهج التطويري من خالل تقديم اسههتراتيجية  مناسههبة لعولمة البحث العلمي في ذات الصههلة بموضههوع الدراسههة، . 

 ضوء المسؤولية المجتمعية للجامعات الليبية.

 

 مصطلحات الدراسة
ًيا االستتتتتتتراتيجي تفعيل لخطة مدروسهههههههة بطريقة علمية ممنهجة، وفق إجراءات تنظيمية عملية منتقاة بدقة؛  :ةتعرف الباحثة إجرائ

 المسؤولية المجتمعية للجامعات الليبية في عولمة البحث العلمي في ضوء التوجهات االستراتيجية العالمية.

مسهههاهمة الجامعات الليبية في تحقيق التنمية المسهههتدامة للمجتمع من خالل تقديم نتاجاتها تعرف الباحثة إجرائيًا المستتتؤولية المجتمعية: 

المجاالت، بمسههههههتو  ريادي مرمون يؤهلها للتنافسههههههية العالمية في مجال البحث العلمي، من خالل تفعيل المعرفية والعلمية في جميع 

دورها بالمجتمع المحلي ودقليمي والدولي في إطار رةية واضهههههحة ومدروسهههههة بما يحقق تسهههههويق وترويج منتجاتها واسهههههتثمارها في 

 المجاالت التطبيقية على المستو  العالمي.

إضهههههفاء الصهههههبرة الدولية ومتعددة الثقافات على الجهود البحثية في الجامعات الليبية، بما جرائيًا عولمة البحث العلمي: تعرف الباحثة إ

يحقق التنافط العلمي ويثري المعرفة ادنسههههانية العاليمة، ويحقق عائد اسههههتثماري يؤدي لتقدمها وبلوهها مراكز متقدمة في التصههههنيف 

 العالمي.

هي مجموعة من الدول تبنت مجموعة من السهههياسهههات والمداخل واالسهههتراتيجيات والبرامج  والطرن  إجرائيًا: دمةتجارب الدول المتق 

حقيق البعد الدولي والعالمي في وظائفها وبرامجها وأنشطتها تواآلليات الحديثة والمعاصرة، واستخدمتها في مؤسساتها الجامعية بهدف 

ل تكيفي أو استباقي للمتريرات المحيطة، وحققت من خاللها نجاحات وتطورات ساهمت في تقدظ البحثية، بما يمكنها من االستجابة بشك

 . صينجامعاتها وجعلتها في مصفات الدول، مثل الواليات المتحدة، وبريطانيا، وال

 الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية:

 في المحاسههبة أقسههاظ في التدريسههية الهيئات أعضههاء تواجه التي العلمي البحث معوقات إلى التعرف( 2019) خالط دراسههة هدفت      

 جامعات أربع في التدريط هيئة أعضههههههاء من الدراسههههههة عينة وتكونت. التحليل الوصههههههفي المنهج الباحث واسههههههتخدظ. الليبية الجامعات

( مالية ومعوقات إدارية، معوقات ية،الجامع معوقات البيئة المعلومات، معوقات جمع)  األربعة المجاالت أن النتائج وأظهرت حكومية،

 .الليبية الجامعات في المحاسبة أقساظ في التدريسية الهيئات أعضاء لد  العلمية البحوخ إجراء من تحد

( دراسههة هدفت إلى وضههع تصههور مقترح للمسههؤولية المجتمعية للجامعات المصههرية في مجتمع المعرفة. 2019كما وقامت محمد )     

( عضو هيئة تدريط. وتوصلت 155الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. وتكونت عينة الدراسة من )ولتحقيق أهداف 

الدراسهههة إلى قصهههور تطبيق المسهههؤولية المجتمعية في الجامعات المصهههرية. وفي ضهههوء النتائج قدمت الباحثة وضهههع تصهههور مقترح 

 معرفة.للمسؤولية المجتمعية للجامعات المصرية في مجتمع ال

( دراسة هدفت التعرف إلى دور البحوخ التربوية في تحقيق استرتيجية التنمية المستدامة للبحث العلمي )رةية 2020وأجر  إبراهيم )

(. واسههههتخدمت الباحثة المنهج الوصههههفي التحليلي. وتوصههههلت الدراسههههة إلى بعه المباد  التوجيهية التي أطلقت عليها 2030مصههههر 

 ساعد في تفعيل دور البحوخ التربوية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للبحث العلمي.سمسؤولياتس التي قد ت
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 الدراسات األجنبية:

إعداد  دراسهههة في روسهههيا هدفت التعرف إلى الجهود المختلفة التي تسهههتخدمها مؤسهههسهههات (Oksana,2017)كما وقامت أوكسهههانا      

ة زيادة عدد المعلمين، لتدويل البحث العلمي. واسهههتخدمت الباحثة المنهج الوصهههفي. ومن أهم التوصهههيات التي قدمتها الدراسهههة ضهههرور

 ذلك المجال.المؤسسات الدولية المهتمة بالبحث التربوي، وتقديم مزيد من المنح في 

بدراسههههة هدفت التعرف إلى واقع إسهههههامات نظم التعليم في مجاالت التعاون الدولي الثنائي  (Dzvimbo, 2017)وأجر  ديزمبو      

والمتعدد األطراف في أفريقيا. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدظ الباحث المنهج التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى تقديم عدد من األنشطة 

التعاون الدولي بين جامعات ومؤسههههسههههات التعليم العالي، ومنها: العمل على دعم المؤسههههسههههات ادقليمية القائمة في مجال التعليم لتحقيق 

العالي مثل: اتحاد مجالط البحث العلمي وتفعيل دورها في تطوير وتنفيد النشهههاطات والبرامج المشهههتركة بين مؤسهههسهههات التعليم العالي 

خاذ ادجراءات العملية للربب فيما بينها في إطار التوأمة الجامعية متعددة األطراف وذلك لالستفادة المشتركة والجامعات، وحثها على ات

 من الموارد وادمكانات والمرافق المتوفرة لها.

معية التعرف إلى مد  استيعاب القيادات الجا (Tauginine & Maciukaite, 2017)كما وهدفت دراسة تاوجيني وماتشيوكاتي      

ة للمسؤولية المجتمعية للجامعة في األداء البحثي بجامعة دولة ليتوانيا، وأظهرت نتائج الدراسة أهمية تشكيل األداء االستراتيجي للجامع

قبل صنع القرارات االستراتيجية، مما يوجه عمليات األداء االستراتيجي نحو تحقيق المسؤولية المجتمعية، مع ضرورة إدارة الجامعة 

 المساءلة والشفافية تجاه مجتمعها. لقيم

 التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل اسههتعراض الدراسههات السههابقة ذات العالقة في موضههوع الدراسههة الحالية ومتريراتها يتضههح أن هنار تنوع في المواضههيع     

واألهداف والمنهج المتبع والنتائج التي تم الوصول إليها، بتنوع الجوانً التي عالجتها كل دراسة من الدراسات السابقة، وكذلك يتضح 

 ة النظرية وضعف التطبيق من الناحية العملية.االهتماظ من الناحي

ا لكثير من المعلومات المهمة، التي تمل       أما أوجه االسهههتفادة من الدراسهههات السهههابقة لقد شهههكلت هذه الدرسهههات مصهههدًرا رئيسهههً

يق أهدافها. هذا بادضههافة االسههترشههاد بها في الدراسههة الحالية من حيث اختيارها وتحديد مشههكلتها ومنهجيتها وادجراءات المالءمة لتحق

إلى أن تلك الدراسهههات وجهت الباحثة نحو العديد من البحوخ والدراسهههات، ومكنتها من تكوين تصهههور شهههامل عن األطر النظرية التي 

 ينبري أن تشملها الدراسة الحالية.

لتفعيل المسؤولية المجتمعية للجامعات الليبية  استراتيجية مقترحةوتميزت هذه الدراسة بسعيها لتقديم  .واختلفت الدراسة الحالية بحداهتها

  وكونها ترتي ضمن الدراسات األولى الرافدة للمكتبات الليبية. ، في عولمة البحث العلمي في ضوء التوجهات االستراتيجية العالمية

 

 ادطار النظري
 :في هذا المجال تجارب الدول المتقدمةو المفاهيمي عن المسؤولية المجتمعية وعولمة البحث العلميطار  المبحث األول: اإل

ضهههوء  تم مناقشهههة هذا المبحث من خالل محورين وهما: مفهوظ المسهههؤولية المجتمعية للجامعات، ومناقشهههة آليات البحث العلمي في     

 لعولمة البحث العلمي، وممارسات تطبيقها في بعه الدول في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعات. تجارب الدول المتقدمة

 مفهوم المسؤولية المجتمعية للجامعات:

تسهههتمد المسهههؤولية المجتمعية فلسهههفتها من المباد  التي اتفقت عليها جميع األديان والشهههرائع السهههموية، واألنظمة والدسهههاتير 

واتفقت حولها سههائر المجتمعات على اختالف عقائدها وسههلوكاتها، فهي عامة وشههاملة، لما لها دور كبير في صههالح  والقوانين البشههرية،

المجتمعههات واألفراد، بههاعتبههارههها من القيم االجتمههاعيههة التي حههث المفكرين والقههادة وعلمههاء الههدين والنفط واالجتمههاع على أهميتههها، 

 وضرورة االتصاف بها.

مفهوظ المسههههههؤولية المجتمعية من المفاهيم المترصههههههلة في الدين ادسههههههالمي، الذي يدعو للتكافل  ( أن2020ؤكد الرمثي )وي

من خالل التحلي بمعايير أخالقية عالية وضهههمير حي في األعمال التي  ،االجتماعي من خالل أن يكون الفرد المسهههلم مسهههؤواًل اجتماعيًا

سفة المسؤولية المجتمعية من طابعها المرن والشامل، فكل مؤسسة مهما كان حجمها يقوظ بها والقرارات التي تصدر عنه. كما تنطلق فل

وعدد أفرادها أو إمكانياتها، مخيرة في القياظ بما تراه مناسههههبًا من ممارسههههات وفق مقدرتها لتكون لها بصههههمة في محيطها تطل بها على 

 .المجتمع

كل أهميتها في االقتصاد الذي تدفعه  تستمد في التعليم العالي مجتمعيةال المسؤولية( إل  أن 2019وفي هذا السييق ي يريييس  قسيي       

 مجتمعيةالمسهههؤولية الكما وأوضهههح أن  .العولمة والتقدظ السهههريع في تكنولوجيا المعلومات واالبتكار العلمي والتقني والتنافسهههية العالمية

التي تستند إلى تقديم بعه المساعدات لمحتاجيها، أو منح بعه  للجامعات هي مفهوظ أوسع وأشمل من المفهوظ التقليدي لخدمة المجتمع

االستشارات من منطلق أن الجامعات تعد بيوت خبرة، أو تنظيم بعه الدورات، فالمسؤولية المجتمعية لها معنى واسع يرتبب بااللتزاظ 

لدور االجتماعي للجامعات في التعليم واألبحاخ العلمية باألنظمة والقوانين المتبعة، اسههههههتنادًا إلى جملة من المباد  والقيم وانطالقًا من ا

والشههههراكة االجتماعية وإدارة المؤسههههسههههات. وإن صههههلً الدور االجتماعي للجامعات يتجلى في االلتزاظ بالمسههههائل المتصههههلة بالعدالة 
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حقون ادنسههههههان وبخاصههههههة حقون  االجتماعية، والتنمية المسههههههتدامة، وحرية وكرامة الفرد، واحتراظ التنوع الثقافي، وتعزيز واحتراظ

 .العاملين والطلبة وتطوير المجتمع المحلي وااللتزاظ بالمنافسة العادلة والبعد عن االحتكار وإرضاء المستهلك

 محاور المسؤولية المجتمعية في مؤسسات التعليم العالي:

يمكن لمؤسههههههسههههههات التعليم العالي أن تمارس مسههههههؤولياتها المجتمعية من خالل محاور عديدة منها داخلية والتي تتعلق بالعاملين      

والدارسههين في هذه المؤسههسههات، وخارجية بما يتعلق بالمجتمع المحلي والمجتمع الكبير الذي تتواجد فيه هذه المؤسههسههات. ولعل أهم هذه 

 مايلي:( ك2020دراسة حجازي )كما جاء في المحاور 

وتتمثل في الشهههههراكات بين الجامعات ومؤسهههههسهههههات المجتمع الحلي والدولي والبحث العلمي، وتتمثل أوجه محور البحث العلمي:  .1

 التعاون بربب البحث العلمي باحتياجات قطاعات ادنتاج والخدمات في المجتمع مما يسهم في تقدظ وتطور المجتمع.

يجً أن توفر كافة مسههههههتلزمات الحياة اآلمنة والكريمة والمنتجة لجميع العاملين في الجامعة من سإداريين،  حيثمحور العاملين:  .2

ومسههههتخدمين، وأعضههههاء هيئة التدريطس، مع التركيد على ضههههرورة انخراطهم في قضههههايا المجتمع وااللتزاظ بالمسههههاهمة في حل 

 مشكالته.

بة:  .3 جامعة على هرمحور الطل بة وعقولهم، وتعويدهم على تحمل حيث يجً أن تعمل ال ماعي في نفوس الطل ماء االجت س االنت

 المسؤولية المجتمعية من خالل األنشطة والمشاريع المختلفة.

المسههؤولية المجتمعية لمؤسههسههات التعليم العالي تاعنى بالبيئة ببعديها البشههري والمادي بحيث تقوظ بالحفاظ على البيئة محور البيئة:  .4

ادنتاجية من خالل ادسههههاظ في اسهههتخراج الثروات الطبيعية وإعداد الكوادر المؤهلة للتعامل معها وترمين قيمة  وتطويرها وتعظيم

 مضافة منها.

وذلك بقياظ مؤسههههههسههههههات التعليم العالي دورها في بتوليد المعرفة ونشههههههرها وتعميمها وإهرائها من خالل ادبداع محور المعرفة:  .5

صههههههل مع المجتمع بفئاته وشههههههرائحه المختلفة من أجل التفاعل الخالن ووصههههههواًل إلى األهداف واالبتكار، وذلك من خالل التوا

 المنشودة.

أن الثقافة العربية ادسهههالمية بحاجة إلة هربلة السهههتبقاء الصهههالح والوظيفي منها، واسهههتبعاد الطالح والسهههلبي وهير محور الثقافة:  .6

نحطاط التي مرت بها األمة، وليط هنار من هو أقدر من مؤسههسههات التعليم الوظيفي الذي علق بها نتيجة لعصههور االسههتعمار واال

العالي كمؤسههسههات تربوية وهقافية للقياظ بهذا الدور من خالل تحديث هذه الثقافة وعصههرنتها وذلك بنشههر التسههامح، والديمقراطية، 

 واحتراظ حقون ادنسان، واحتراظ الرأي اآلخر.

على مؤسههسههات التعليم العالي إن أرادت تريير نهجها من النمب التقليدي سخدمة المجتمعس  تج أنيومن خالل العرض الستتابقي يستتتن     

إلى النمب العصهههههري سالمسهههههؤولية المجتمعيةس، أن تطور فهمها واسهههههتيعابها لهذا المفهوظ وهذه المهمة، بحيث ال تر  أن وظائفها هي 

ست وظائف باعتبار أنها مؤسسة مجتمعية، ومؤسسة الوظائف التقليدية الثالخ: سالتدريط، والبحث العلمي، و خدمة المجتمعس بل هي 

 تربوية، ومؤسسة تعليمية، ومؤسسة بحثية، ومؤسسة هقافية، ومؤسسة إنتاجية

 التجارب العالمية للمسؤولية المجتمعية للجامعات في مجال عولمة البحث العلميي وآليات تطبيقها بجامعات بعض الدول:

ذاع العديد من التوجهات االسههههههتراتيجية العالمية للمسههههههؤولية المجتمعية للجامعات في مجال عولمة البحث العلمي، وتم تطبيقها في      

ممارسههههههات أهلً جامعات الدول األجنبية التي حظيت بمكانة مرموقة في مجال البحث العلمي على نطان واسههههههع، وطبقت في بعه 

 د. ويمكن استعراض أبرز تلك التوجهات على النحو االتي:الدول العربية في نطان محدو

 أواًل: التعاون في مجال البحث العلميي والذي يتمثل في الشراكات بين الجامعات العالمية ومؤسسات المجتمع والبحث العلمي:

سههية بين الدول، إذ ال يخفى على ( أن هذا االتجاه يعد ضههمن مؤشههرات االقتصههاد المتعلقة بالتناف2020في هذا السههيان يوضههح عيد )     

أحد أهر البحث العلمي في تحقيق االقتصههاد المعرفي للدول الكبر  وما يمثله من مصههدر دخل القتصههاد تلك الدول.  فقد أدت الشههراكات 

ظمة، إذ بين الجامعات ومؤسههههسههههات المجتمع وخاصههههة ادنتاجية إلى تحول الجامعة من جامعة متعددة الوظائف إلى جامعة متعددة األن

داخل أو خارج الجامعة، فمنها أشههههبه ما يكون بمراكز بحوخ داخل  -سههههواءً -تشهههههد الكثير من الجامعات حاالت تعدد الكيانات وتنوعها 

مؤسههههسههههات إنتاجية، ومنها ما هو أشههههبه بمراكز تدريً وتعليم مفتوح. كما يوجد كيان آخر يعرف بالمحطات العلمية، وهي عبارة عن 

من المؤسههسههات الصههناعية في صههورة شههركات ببعه الجامعات تتفاعل من خاللها مع الهيئات، وأعضههاء الهيئة  تخصههيص مواقع لعدد

 التدريسية، والطلبة، والمختبرات؛ للتعاون على دراسة المشكالت والمعوقات ادنتاجية التي تعرقل التطوير وتقديم الحلول المناسبة لها.

المتقدمة، حتى أصههبح يتواجد العديد من الشههركات في الجامعة الواحدة. إذ تتم هذه الشههراكة وتنتشههر هذه المحطات في الدول الصههناعية 

 من خالل عدة اشكال على النحو اآلتي:

 الشراكة إلنشاء شركات ومراكز أبحاث وتطوير علمية داخل وخارج الجامعات:  .1
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ات المتحدة من أعظم التجارب، إذ تنوعت أشههههكال الممارسههههات باسههههتقراء األدبيات المتعلقة بالتوجهات العالمية، تبرز تجربة الوالي     

( أنه انتشر العديد من الممارسات دنشاء الشراكات في الواليات المتحدة 2018فكما أكدت دراسة نافع ). التي تقوظ بها وتنوعت أساليبها

. كما وقامت الجامعات األمريكية سبحظائر المعرفة ومنها إقامة الحاضنات التكنولوجية الذي ااستحدخ لتشجيع االبتكار ونقل التكنولوجيا

والتكنولوجياس تتكون نتيجة للتعاون بين الجامعات ومؤسههههسههههات الصههههناعة، إذ يقوظ بها فريق مهني متخصههههص بإدارتها؛ بهدف توفير 

والية كاليفورنيا، التي خدمات بقيمة مضههههافة؛ لررض رفع تنافسههههية المنطقة أو الدولة. على سههههبيل المثال مثل منطقة وادي السههههليكون ب

أقيمت نتيجة الشهههراكة بين جامعة اسهههتانفورد ومؤسهههسهههة هاوليلدباكارد الصهههناعية. كما وقامت أمريكا بمبادرة الجامعات المبدعة، إذ تم 

 ( جامعة مبدعة نتيجة لتميزها عن هيرها في كثافة عالقاتها وتحالفاتها مع العديد من الشركات العالمية.12تصنيف )

س الذي 211إذ قامت الصهههين في هذا المجال بإطالن سمشهههروع ي ( إلى تجربة الصهههين في هذا المجال2020ا ويشهههير حجازي )كم     

جامعة صهههينية، وتطبيق فكرة امتالر الجامعات لشهههركات خاصهههة تقوظ بتقديم الخدمات وعمل المشهههروعات خارج  100هدف لتطوير 

اهات البحوخ العلمية إلى التطبيقات في مجالي االقتصههههاد والصههههناعة. إذ قامت بتنفيد إطار الجامعة، وفي هذا ادطار قامت بتحويل اتج

يهدف إلى إقامة الحظانات والحدائق، والقواعد الصههههههناعية. والمراكز البحثية، وبرامج التمويل  (Torch)برنامج قومً يعرف بـهههههههههههه 

 الخاصة. 

يتم إنشههههههاء مراكز البحوخ داخل الجامعات كما في جامعة سههههههتراهكليد تنوعت تجارب الجامعات البريطانية في هذا المجال، إذ و     

بإنجلترا، أو خارج الجامعة كشههههههركة أرهر ديتل والتي تقوظ بتوظيف البحوخ التطبيقية ونقل التكنولوجيا لتطوير ادنتاج. وكذلك مركز 

ة بمجاالت البحث واالبتكار والتكنولوجيا )إبراهيم، مانشستر يقوظ بالتسويق وبيع تراخيص حقون الملكية وإدارة العقود المختلفة الخاص

2019.) 

في هذا المجال تقوظ الجامعات بخدمة قطاع الصهههناعة من خالل المكاتً المشهههتركة بين رجال مراكز االستتتتشتتتارات والدراستتتات:  .2

مقابل مكسههً مادي.  كالتهوحلحلة مشهه بالقياظ بربحاخ ترتبب بخدمة المجتمع الصههناعة وأعضههاء الهيئة التدريسههية، وذلك لتشههجيعهم

 وتطبق تلك الممارسات بالجامعات البريطانية والتي ساهم في تقدظ المجتمع البريطاني.

وتتمثل في المبادرات التي تقدمها الجامعات العالمية وتتواجد من  الشتتتراكة في مجال التعليم التعاوني والتدريب والبحث الميداني: .3

تقنية، وبذلك يقوظ أعضهههاء الهيئات التدريسهههية بالعمل في تلك الشهههركات لفترة محدودة، من خاللها في مواقع العمل الصهههناعية وال

خالل عقد شراكة لتحقيق أهداف بحثية ميدانيًا على أرض الواقع واالستفادة من المعامل والمختبرات والمرافق البحثية التي تملكها 

يقدموا لطالبهم نماذج تدريبية وتدريسية وعلمية بصورة تطبيقية بداًل الشركات، ويقدموا من خالل أبحاههم ما يفيد الشركات،. كما 

بالمملكة المتحدة، ومؤسههسههة  (North Eastern)من تقديم نظريات مجردة. وعلى سههبيل المثال تدعم تدعم جامعة نورخ إيسههترن 

 برلمانيا. (Berufs)بيروفط 

مال والمؤسسات ورعايتهم، وتهدف إلى دعم األبحاخ والدراسات وتتم داخل الجامعات باسم رجال األعبرامج الكراسي العلمية:  .4

 التي تخدظ الررض الي أقيم من أجله الكرسي. كما في السعودية وادمارات.

وتتم بين الجامعات مع بعضهههها وبين مؤسهههسهههات المجتمع الصهههناعية، إذ يتم فيها ربب البحوخ  إبرام العقود البحثية والشتتتراكات: .5

قنية تدعم ادبداع. مثل تعاون الررف التجارية مع بحوخ الدراسات العليا بالجامعة التي تقوظ بحل مشكالت بحلول وإنتاج خدمات ت

ظ بمذكرة تفاهم بين جامعاتها والجامعات 2015القطاع ادنتاجي من خالل إنتاج بحوخ تطبيقية. مثل ما قامت به مصههههههر في 

في مجال البحوخ واالبتكار والتعليم بين الطرفين إذ يتم ربب الجامعات البريطانية؛ لدعم الشههههههراكة االسههههههتراتيجية طويلة المد  

 ببعضها.

إذ تقوظ مشهههروعات بحثية بين الجامعات والتعليم العالي تخدظ أهداف قومية، كما في تجربة فلندا والتي  شتتتراكات البرامج القومية: .6

التعليم العالي والخطة االقتصهههادية للحكومة. وتم تنفيدها  كان لها دور إيجابي في التحول إلى مجتمع المعرفة من خالل تكامل خطة

 من خالل الشركات مع الشركات لتصميم هذا البرنامج.

 ثانيًا مسؤولية الجامعات في تفعيل النشر اإللكتروني في مجال البحث العلمي:

( في هذا المجال أن النشههههر ادلكتروني يتخذ صههههور متنوعة، إذ يتم تحويل المنتج الفكري 2019وتوضههههح دراسههههة صههههديق )     

والعلمي ألكثر من شههكل رقمي كالكتاب ادلكتروني، والدوريات ادلكترنية، والمجالت ادلكترونية....وهيرها. وإتاحتها للجمهور. 

ر نتائجها وإنجازاتها والمسههاهمة في ترويج تطبيقاتها في جميع أنحاء العالم بسههرعة فائقة، وكذلك يسهههم في تسههويق األبحاخ ونشهه

وبالتالي االتجاه لعولمة البحث العلم بنتاجه المتعدد. ويمكن إبراز دور النشهههر ادلكتروني في عولمة البحث العلمي سهههواًء بصهههورة 

 مباشرة  أو هير مباشرة.

 : قيق الميزة التنافسيةثالثًا: مسؤولية الجامعات في تح

تسهههابق الجامعات ومؤسهههسهههات البحث العلمي للحصهههول على رتً مرتفعة في سهههبان  ( إلى2020في هذا ادطار يشهههير عيد )     

التنافسههههية على المعرفة التي تعبر عن نتاج البحث العلمي ومد  تقدمه وازدهاره وتحقيق انتشههههاره وعولمته. إذ يعد البحث العلمي 

ر الميزة التنافسههية للجامعات. ويوجد عدة تصههنيفات يمكن من خاللها إضهههار التنافسههية في البحث العلمي للجامعات من أهم محاو

%( من مؤشهههرات التقييم على 60على سهههبيل المثال للحصهههر تصهههنيف شهههنقهاي والذي يعتمد في تصهههنيف الجامعات عالميًا على )

%( من التقييم، 20( تخصًصا بنسبة )21لباحثين األكثر استشهادًا بربحاههم في )البحث العلمي والكفاءة البحثية المتمثلة في مؤشر ا

%(،  ومؤشر األبحاخ المنشورة في مجالت علمية مرموقة 20ومؤشر األبحاخ الواردة في دليل النشر للفنون والعلوظ ادنسانية )
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بعه المؤشرات المعبرة عن النشاطات العلمية، %( من التقييم. وهنار قياس مخرجات البحث العلمي من خالل تحليل 20بنسبة )

وهو مؤشهههر النشهههر العلمي المتمثل في سادنتاج البحثي، حجم الوهائق المنشهههورة، عدد االسهههتشههههادات، اآلهر العلمي للباحث حيً 

، ومؤشههههر براءة األختراع التي تظهر عطاءات الجامعات ISI، وآي إس آي Elsevier، والسههههفير Scopusتصههههنيف سههههكوبط 

 ومراكزها البحثية.

 أوجه االستفادة من تلك االتجاهات:

تنوع مصهههههههادر التمويل للجامعات من خالل الشههههههركات ومسهههههههاهمة القطاعات ادنتاجية في تمويل البحث العلمي وتوفير  .1

 مستلزماته، وتطبيق الجامعة المنتجة.

بالبحوخ التطبيقية، والبحوخ التي من شهههههههرنها حلحلة مشههههههكالت المجتمع .2 تاجية والعمل على نقل  االهتماظ  ته ادن وقطاعا

 التكنولوجيا.

 االهتماظ بدور خبراء القطاعات ادنتاجية في المجالط واللجان الجامعية. .3

 االهتماظ بإقامة مراكز بحوخ داخل الحرظ الجامعي، وكذلك شركات إنتاجية تتبع الجامعة ويعود ربحها للجامعة. .4

على التحول في أهداف الجامعات ومخرجاتها، إذ يؤكد على تخريج  أهمية وضههههههع خطب وسههههههياسههههههات للبحث العلمي تعمل .5

 مواطنيين منتجيين وفاعليين بدل من مهنيين.

 مساهمة الجامعة في التنمية االقتصادية للدولة ، ومساعدتها في الخروج من األزمات االقتصادية. .6

 ا.التواصل العلمي بين الجامعات في البلد الواحد محليًا وإقليميًا وعالميً  .7

 التوسع في فكرة الكراسي العلمية وحاظنات األعمال ومراكز التميز على مستو  جامعات ليبيا. .8

 العمل على التحول النوعي ألدوار أعضاء الهيئات التدريسية بما يحقق مواكبة تطورات العصر. .9

توعية الطلبة المبتكرين االهتماظ بالمنصههههههات ادلكترونية للتمويل والصههههههناديق االسههههههتشههههههارية، ورأس المال المخاطر، و  .10

 والمبدعين، والعلماء بكيفية التواصل والتعامل معها.

 

 المبحث الثاني: اإلطار التحليلي لعولمة البحث العلمي والمسؤولية المجتمعية للجامعات الليبية:

ية الجامعات في تطوره، تم مناقشههة هذا المبحث من خالل اسههتعراض واقع البحث العلمي في الجامعات الليبية، وواقع مسههؤول     

والمعوقات التي تعرقل قياظ الجامعات الليبية بمسهههههؤوليتها في هذا المجال. ومن هم الوقوف على هذا الواقع بتحليل للموقف الراهن 

من حيث جوانً القوة والضههعف والفرا المتاحة والتحديات المحتملة والتي سههتقوظ الباحثة بعرضههها  (SWAT)بواسههطة تحليل 

 الحقًا.

 واقع المسؤولية المجتمعية للجامعات الليبية في مجال عولمة البحث العلمي: 

حسههً التقرير الصههادر عن المركز الوطني لضههمان جودة اعتماد المؤسههسههات التعليمية والتدريبية عن الجامعات الحكومية عاظ 

على مواكبة التريرات التي حدهت على  (، أوضههههههح أن الجامعات الحكومية الليبية هير قادرة2019ظ( الذي ورد عند عوض )2013)

مسههههههتو  احتياجات المجتمع والتنمية، كما بين التقرير برن أخطر تلك األزمات اعتماد الجامعات صههههههورة نمطية واحدة عبر منظومة 

مالية وقدرتها على واحدة من األنظمة واللوائح وادجراءات والممارسات التي فقدت كل جامعة بسببها استقالليتها ومرونتها اددارية وال

مواجهة التحديات واألزمات، فكانت النتيجة طريان فكر واحد وممارسهههات واحدة، وبرامج أكاديمية متقاربة، وضهههعف الوالء واالنتماء 

 للمؤسههههسههههة الجامعية، وضههههعف التنافط الذي يبعث النشههههاط والتحدي والمسههههؤولية، فانعكط ذلك على البيئة الجامعية بركملها. وكذلك

ت االنقسهههههاظ السهههههياسهههههي على عمل منظومة التعليم العالي في ليبيا، والذي يعد من التحديات الجسهههههاظ التي تعرقل عمل وتطوير عيااتد

مؤسسات التعليم العالي، لقد ترهر قطاع التعليم كريره من القطاعات بالصراعات المسلحة التي اندلعت في البالد وباالنقسامات السياسية 

لمباشهههر على البنى التحتية، وما خلفته من خسهههائر مادية ومعنوية، وانصهههراف الكثير من طالبه للقتال في صهههفوف الحادة، عدا الترهير ا

 مشاكل القطاع التي أشرنا لها آنف ا.لمعالجة الكتائً المسلحة في هذه الحرب، إال أن الترهير األكبر يظل متعلقًا بالترخير المتراكم 

( أن 2015والبحث العلمي كذلك ترهر بما تعانيه الجامعات اللبيبية من ضههعف وقصههور، وفي هذا ادطار تشههير دراسههة سههعيد )

أهم دوافع البحث العلمي في الجامعات الليبية، ترقية األكاديمية ألعضههههههاء الهيئات التدريسههههههية أو كمتطلً لنيل درجة ادجازة العليا أو 

الجامعات الليبية للبيئة المحفزة لإلبداع والبحث العلمي. ولألسهههف ال يوجد إال نسهههبة ضهههئيلة جدًا من البحوخ  الدقيقة وذلك بسهههبً افتقار

تكون بمثابة االسههتجابة لطلً مؤسههسههة أو هيئة حكومية أو خاصههة، وتكون بجهود فردية. وهذا يظهر ضههعف الصههلة بين خطب البحث 

مسؤولية المجتمعية للجامعات التي يمكن أن تقوظ بها في تطوير مجتمعها وتحقيق التنمية العلمي ومتطلبات التنمية. وفي هذا إهفال تاظ لل

( ضهههههعف العالقة بين الجامعة الليبية مع نظيراتها من الجامعات العربية والعالمية، وهذا 2019المسهههههتدامة. كما وتظهر دراسهههههة فرج )

شههراكات مع مؤسههسههات المجتمع والبحث العلمي ادنتاجية والصههناعية، يوضههح هياب المسههؤولية المجتمعية للجامعات الليبية  في إقامة 

( أنه يوجد اهتماظ بالمسهههههؤولية المجتمعية في القوانين 2016مما يؤهر سهههههلبًا على تدويل البحث العلمي. كما وتظهر دراسهههههة مرجيين )

تها إلى اسهههههتراتيجيات وخطب وبرامج تنفيدية ( إال أن هذه القوانين لم يتم ترجم2018( لسهههههنة )2والتشهههههريعات كما يظهر في القانون )

 محددة. 

 معوقات تفعيل المسؤولية المجتمعية للجامعات الليبية في تحقيق عولمة البحث العلمي:
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ستنتاج جملة من المعوقات التي تعرقل الجامعات الليبية في القياظ بمسؤوليتها المجتمعية اتجاه  سابق يمكن ا من خالل العرض ال

 العلمي واستثماره، ويمكن إجمالها والتعبير عنها على النحو اآلتي:تدويل البحث 

 هياب فلسفة ورةية واضحة لعولمة البحث العلمي في ضوء المسؤولية المجتمعية. .1

 انحصار الجامعات الليبية العامة في الحيز المحلي، وعدظ قدرتها على التكيف مع االتجاهات العالمية .2

 .تشريلية خطب وضع الصعً من جعل مما رات والتريير المستمر؛زاإداري في الو وجود استقرار عدظ .3

عدظ ترجمة القوانين والتشههههههريعات فيما يخص المسههههههؤولية المجتمعية إلى اسههههههتراتيجيات محددة تتضههههههمن خطب  مسههههههتقبلية  .4

 ومشروعات حكومية يحدد فيها األهداف واألولويات.

ظ على رةية واضههحة وسههياسههات محددة تعتمد التقييم السههليم لضههمان هياب اسههتراتيجية سههليمة لمنظومة البحث العلمي التي تقو .5

 جودة البحث العلمي.

 وهياب التخطيب الجيد للبعثات العلمية واديفاد إلى الخارج، رهم التكاليف الباهضة التي تتحملها الدولة الليبية في هذا الصدد. .6

الليبية، مما يسههههاعد الطلبة وأعضههههاء الهيئات التدريسههههية في ضههههعف البنية المعلوماتية وادلكترونية واالنترنت في الجامعات   .7

 الحصول على المراجع والقياظ بربحاههم العلمية، واالتصال مع أقرانهم في الجامعات المحلية والعالمية.

ضههعف مسههاهمة القطاع الخاا في تمويل البحث العلمي، وضههعف الميزانية المخصههصههة ألنشههطة البحث العلمي مقارنة بالدول  .8

 متقدمة.ال

 الفساد ادداري والمالي في مؤسسات البحث العلمي. .9

 هجرة الكفاءات العلمية وخاصة في ظل األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تمر بها البالد. .10

 ث العلمي.زيادة األعباء التدريسية التي ال تسمح بالتفرب بشكل كافي لممارسة أعضاء الهيئات التدريسية لممارسة أنشطة البح .11

 

 المبحث الثالث: االستراتيجية المقترحة لتفعيل المسؤولية المجتمعية للجامعات الليبية في عولمة البحث العلمي: 

 في ضوء نتائج الدراسة والتي اسفرت عن:

ضههههههعف واقع البحث العلمي في الجامعات الليبية، وضههههههعف قيامها بمسههههههؤوليتها المجتمعية في مجال تطوير البحث العلمي  .1

 وتدويله. وهذا ما أكدته الفرضية األولى.

 ضعف مواكبة جهود تطوير وعولمة البحث العلمي في الجامعات الليبية مقارنةً مع الجهود العالمية في هذا المجال.   .2

وجود مجموعة من المعوقات التي تعرقل قياظ الجامعات الليبية عن القياظ بمسههؤولياتها المجتمعية وتقف حجر عثرة في سههبيل  .3

 تطوير البحث العلمي وعولمته. وهذا ما أكدته الفرضية الثانية.

فإن الدراسة تتقدظ باستراتيجية مقترحة تهدف إلى تفعيل المسؤولية المجتمعية للجامعات الليبية في عولمة البحث العلمي، باالستفادة      

 من التوجهات االستراتيجية. وهي كما يلي:

 

  أواًل: منطلقات االستراتيجة:
 تنطلق االستراتيجية من مجموعة منطلقات وهي:     

 توافر سياسات وتوجهات استراتيجية إبداعية للجامعات في مجال تطوير البحث العلمي وتطوره. .1

االنطالن من مبدأ أن التقدظ العلمي وما يترتً عليه من ازدهار اقتصههههههادي للدول، ما هو إال نقلة تعليمية ال تتحقق إال من خالل  .2

 الجامعي، وما يترتً عنه من مسؤولية تقع على عاتقها اتجاه المجتمعات التي تنتمي إليها. التعليم

اعتبار أن إحداخ نقلة نوعية وحرار إيجابي في مجال البحث العلمي في الجامعات الليبية، أمًرا حتمًيا وليط خيار اسههههههتراتيجًيا؛  .3

 لمواكبة التطور العلمي وتحقيق عولمته.

 

   االستراتيجية:ثانيًا: أهداف 
تهدف هذه االسهههههتراتيجية إلى تفعيل المسهههههؤولية المجتمعية في الجامعات الليبية خاصهههههة وجامعات الوطن العربي عامة، في إطار      

توهيق العالقة بين الجامعة والمجتمع، وتحقيق دورها في تطور المجتمع ونموه وازدهاره، وتحقيق التنمية المسهههههتدامة من خالل تطوير 

حهث العلمي وعولمتههه. وذلهك عن طريق تطوير التوجهههات االسههههههتراتيجيههة االقليميههة والعههالميههة، ومكونهات منظومهة البحههث العلمي الب

 بالجامعات.

 

 ثالثًا: مرتكزات االستراتيجية:

 الشراكة والتعاون أساس داعم في التعاون المادي والفكري. .1

دة على التقنية الحديثة، والمرتكزات الفكرية والثقافية الداعمة للعلم والعلماء االسههههههتدامة وذلك باالهتماظ ببناء البنى التحتية المعتم .2

 والتطوير والتمييز واالبتكار.

 التقييم المستمر الداخلي والخارجي لكافة منظومة البحث العلمي. .3

ددة والمحكمة، بما يضههههمن اعتماد مبدأ التخطيب االسههههتراتيجي طويل المد ، الذي يسههههتخدظ المنهجية العلمية ذات ادجراءات المح .4

 قياس االحتياجات الفعلية، وتحقيق الرايات واألهداف المنشودة.
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  رابعًا: هيكلية االستراتيجية:
 تسير االستراتيجية وفق الخطوات اآلتية:     

العلمي في الجامعات تقترح الباحثة بناء هيكل مؤسههههسههههي ددارة البحث الخطوة األولى: بناء هياكل مؤستتتتاستتتتية إلدارة البحث العلمي: 

 -سههواًء -الليبية وتوجيه اسههتراتيجياته، وتنسههيق الشههراكات والتعاون بينها وبين المؤسههسههات المجتمعية ادنتاجية والصههناعية والخدمية 

ن العلماء داخل المجتمع أو على المسههتو  ادقليمي والعالمي. مع التركيز على اختيار القيادات والعاملين في هذه الكيانات المؤسههاسههية م

في مجاالت العلوظ المختلفة والتكنولوجيا والتخطيب االسهههتراتيجي. كما تقترح الباحثة تمويل هذه المنظمة من خالل  مسهههاهمة مشهههتركة 

 من القطاع الحكومي والقطاعات الخاصة.

 للبيئة (SWAT)ة عن طريق تحليل وذلك بالقياظ بتحليل بيئي لمجال البحث العلمي في الجامعالخطوة الثانية: التحليل االستتتتتتراتيجي: 

، الداخلية والخارجية بكل مكوناتها وذلك بتحليل البيئة الداخلية للجامعة وتحديد نقاط القوة والضههههههعف فيها من سموارد مالية، بنية تحتية

البيئة الخارجية  موارد بشههههههرية، تسههههههويق بحوخ، مجالت علمية، بنية هقافية وفكرية، درجات علمية، بنية معرفية...وهيرها. وتحليل

وتحديد الفرا والتهديديدات من )تمويل خارجي، مؤسههسههات مجتمعية داعمة، رجال أعمال، صههناديق اسههتثمار، تحالفات اسههتراتيجية، 

مجموعات تعاونية، رأس مال فكري، جوائز إبداع وابتكار، شراكات استثمارية، كراسي بحثية...وهيرها. وذلك للوقوف على الفجوات 

خاصة والعمل على جسرها. وفي ضوء نتائج الدراسة  الحالية والتي أسفرت عن نقاط الضعف والتحديات التي تواجه البحث العامة وال

العلمي في داخل وخارج الجامعات الليبية. يمثل هذا التحليل نقطة انطالن لوضههههع توجهات اسههههتراتيجية للقضههههايا الحالية للبحث العلمي 

كرر فيها االحتياج. مع مراعاة التكامل بين االحتياجات ووضهههههع معايير تقدظ األولويات سقوة، ضهههههعف، فيما يخص نتائج التحليل التي ت

 فرا، مخاطرس.

 وتكون على النحو اآلتي: الخطوة الثالثة: صياغة الرؤية والرسالة والقيم:

 منظومة بحثية تنافسية، وإنتاج معرفي عالمي.صياغة الرؤية:  .1

 حثية تنافسية من خالل بيئة تعليمية متطورة ومحفزة على ادبداع، وفاعليات مثمرة.بناء منظومة ب صياغة الرسالة: .2

 ادبداع، االبتكار، الفاعلية، التنافسية، التشاركية، المنهجية العلمية، المسؤولية، األخالن العلمية. صياغة قيم المؤسسة: .3

يات واألهداف وإجراءات تنفيدها غا رايات واألهداف : تحدد االخطوة الرابعة: تحديد ال قة ال باحثة من خالل الخطوات السهههههههاب ل

 ( كما في االتي:1وإجراءات تنفيدها من خالل جدول )

 (. الغايات واألهداف المقترحة وإجراءات تنفيده1جدول )

 إجراءات تنفيدها األهداف الغايات

 

 (1الغاية )

تطوير منظومة البحث 

 العلمي

 

 (1الهدف )

بنية تحتية متطورة  

 وداعمة

 تدعيم البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية. .1

 تطوير برمجيات النشر اإللكتروني وإدارته. .2

 إصدار دوريات لنشر البحوث العلمية تتالءم مع المستوى العالمي. .3

 إنشاء قواعد بيانات عالميةي وإنشاء وحدات ترجمة لعدة لغات. .4

التطور  تطوير المختبرات والمعامل والتجهيزات البحثية بما يحقق .5

 واالزدهار.

 

 

 (1الغاية )

تطوير منظومة البحث 

 العلمي

 

 

 (2الهدف )

تطوير البيئة التعليمية 

الداعمة للبحث 

 واالبتكار.

 توفير المستلزمات التعليمية الداعمة لبيئة إبداعية. .1

التوسع في برامج التدريب الميداني بالمؤسسات المجتمعية ذات  .2

 العالقة بالتخصص.

 التخصصات العلمية التطبيقية.التوسع في  .3

إقامة مراكز لتنمية المواهب واإلبداع وريادة األعمالي وتبني  .4

أفكارها بالتنسيق مع مؤسسات وافراد المجتمع من رجال اعمل 

 ومستثمرين.

تحديث المناهج والمقررات وتضمينها استراتيجيات تدعم التعليم  .5

 إلبداع.الذاتي المستمري وأنشطة داعمة للبحث والتطوير وا

 

 

 

 (1الغاية )

تطوير منظومة البحث 

 العلمي

 

 

 (3الهدف )

تطوير ودعم الموارد 

 البشرية واستثمارها

تطوير الكفايات البحثية للباحثين بالجامعات من خالل برامج  .1

 تريبيةي والمؤتمراتي والندواتي وتبادل الخبرات.

 األعمال.تدشين جوائز للتميز العلمي والبحثي واإلبداع وريادة  .2

 التوسع في برامج االبتعاث الخارجيي والبحث واإلبداع. .3

 منح الحرية األكاديمية لألعضاء الهيئات التدريسية والباحثين.  .4

إشراك باحثين من الجامعات اإلقليمية والعالمية ضمن الفرق  .5

البحثية الوطنية في المشاريع البحثية؛ لالستفادة وتبادل 

 الخبرات.
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 الخطوة الخامسة: مرحلة المتابعة والمراقبة:

تنفيدية للمشاريع، ومتابعة كفاءة أداء هذه الخطب وذلك عن طريق وضع مؤشرات األداء تتضمن هذه المرحلة مراقبة أداء الخطب ال     

لكل األهداف التشهههريلية ضهههمن الخطة االسهههتراتيجية، وتحديد نواتج المسهههتهدفة لكل مؤشهههر من مؤشهههرات األداء لمقارنتها مع النتائج، 

 لي والمستهدف. وتحديد فجوات الداء، واستراتيجيات التعامل معها بين األداء الفع

 الخطوة السادسة: تقويم مدى تحقيق األهداف:

تتم عملية التقييم في ضهههوء مجموعة من المعايير، تتضهههمن تقييم برامج ومخرجات منظومة البحث العلمي، وآلية  تقترح الباحثة أن     

 عملها، ويتم وضع المعايير في ضوء معايير الجودة العالمية في مجال البحث العلمي.

 طوة السابعة: التغذية الراجعة:الخ

 -سههواءً  -الترذية الراجعة تتمثل في التقيمات التي تعطي انطباع عن ما تم تنفيده مقارنةً بما هو مسههتهدف، وآراء ورضهها المسههتفيدين      

ن في البيئة الداخلية أو الخارجية على كافة المسههههههتويات بالخدمات والبرامج المقدمة، ومقارنتها بالمعايير العالمية المعتمدة. أي البد م

 ية راجعة وليط لتنفيد البرامج ومخرجاتها فحسً، بل أيًضا لمستو  توجهاتها االستراتيجية وتخطيطها وهاياتها المستقبلية. تقديم ترذ

وبناء عليه يقترح أن تتم عملية التقويم من خالل أدوات تقييم ذاتي ولقاءات مع المسههتفيدين الداخليين والخارجين، واسههتطالع آرائهم      

لمقارنات المرجعية بمعايير على المسههتو  المحلي وادقليمي والعالمي، وأن تسههتند سههياسههة التحسههين المسههتمر على بصههورة دورية، وا

تقارير نتائج تلك التقيمات التي تقدظ الصهههحاب القرار وواضهههعوا السهههياسهههات والخطب؛ التخاذ القرارت الرشهههيدة، في ضهههوء السهههلبيات 

 ق مستو  يرقى للمنافسة العالمية في مجال عولمة البحث العلميواديجابيات واالحتياجات المجتمعية؛ لتحقي

 

 (1الغاية )

منظومة البحث  تطوير

 العلمي

 

 (4الهدف )

 تنوع مصادر التمويل

 إدارة استثمار موارد الجامعة المادية والبشرية. .1

تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في دعم وتمويل البحث العلمي  .2

 وزيادة االستثمار.

استقطاب المنصات اإللكترونية والصناديق االستثماريةي ورأس  .3

 ريادة األعمال.المال المخاطر؛ لتمويل مشروعات 

 إجراءات تنفيدها األهداف الغايات

 (2الغاية )

استثمار المنتجات البحثية 

للجامعاتي وتسويقها على 

 المستوى العالمي.

 

 (1الهدف )

استثمار المنتجات 

 المعرفية

تشجيع البحوت التطبيقية اإلبداعيةي وربطها مع احتياجات  .1

والخدامية. بالقطاع مؤسسات المجتمع اإلنتاجيةي والصناعيةي 

 العام والخاصي على المستوى المحليي واإلقليميي والعالمي.

ترجمة األبحاث التطبيقية المنشورة إلكترونيًا بعدة لغات لجذب  .2

 المستثمرين

استثمار وتطبيق نتائج الدراسات التطبيقية لرسائل الماجستير  .3

 والدكتوراة.

 

 (2الغاية )

استثمار المنتجات البحثية 

للجامعاتي وتسويقها على 

 المستوى العالمي.

 (2الهدف )

تسويق المنتجات 

 المعرفية للجامعات.

إنشاء جمعيات علمية محلية وإقليمية لترويج البحث العلميي  .1

 والتعاون مع الجمعيات العلمية واألجنبية في المجاالت المتنوعة.

 إنشاء مراكز لتسويق البحوثي والخدمات االستشارية. .2

 ارض تسويقية للمنتجات الجامعية البحثية.إقامة مع .3

 إجراءات تنفيدها األهداف الغايات

 (3الغاية )

إقامة شراكات مع 

مؤسسات المجتمعي 

 والبحث العلمي.

 (1الهدف )

توفير معلومات عن 

خدمات الجامعة 

 واحتياجات الجهات.

توفير قواعد بيانات عن المنتجات المعرفية للجامعاتي وانشطتها  .1

 البحثية.

توفير قواعد بيانات عن النشطة البحثية لمراكز البحوث  .2

 والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط البحثيز

توفير قواعد بيانات عن احتياجات المؤسسات المجتمعية  .3

 والخدمات التي يمكن أن تقدمها للجامعة.

 (3الغاية )

إقامة شراكات مع 

مؤسسات المجتمعي 

 والبحث العلمي.

 (2الهدف )

ير أنظمة وإجراءات تيس

 الشراكة.

تطوير اللوائح  والتشريعات المنظمة للشراكة في تمول البحث  .1

العلمي من جهات خارجية بغرض االستثماري واألنشطة البحثية 

 المشتركة لألغراض العلمية والتطويرية للمجتمع.

 (3الغاية )

إقامة شراكات مع 

مؤسسات المجتمعي 

 والبحث العلمي.

 (3الهدف )

ثقافة الشراكة في نشر 

 المجتمع.

إطالق برامج توعوية مجتمعية؛ للتوعية بأهمية الشراكة بين  .1

الجامعات ومؤسسات المجتمع في المجاالت البحثية. والخدمات 

 التي يمكن أن تقدمها الجامعة لها.
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 التوصيات
دة في هذا المجال توصههههههي الباحثة برخد هذه االسههههههتراتيجية بعين االعتبار، انطالقًا من إنها تحاكي الواقع وانبثقت من تجارب دول رائ

 وأهبتت جدارتها.

 

 الخاتمة
شهده       سمة على كل المستويات الوطنية، وادقليمية، والعالمية كثيرة، تحوالت منالعالم المعاصرما ي أهرت على التي  ،وتريرات حا

تلك التريرات الترهيرات المتقاربة للعولمة، والتي منها  .شههههتى مناحي الحياة االجتماعية، واالقتصههههادية، والسههههياسههههية في كل المجتمعات

 مية االجتماعية، والثورة المعلوماتية والتكنولوجية.وتزايد قيمة المعرفة باعتبارها المحرر األساسي للتن

نظر إلى دور الجامعات نظرة كلية شههاملة ال تقتصههر على التركيز على إقامة الشههراكات المجتمعية بقدر تركيزها يأن  ما أوجً         

خاصههة بالترقية أو ما شههابه ذلك من ، أو نشههر أبحاخ الطلبةعلى المسههؤولية المجتمعية ضههمن إطارها العاظ، وليط فقب بقبول وتخريج 

موضوع المسؤولية المجتمعية للجامعات مؤخًرا اهتماًما واسعًا بالنظر إلى الحاجة دبرازه ومرسسته وإدراجه  ظ  ولذلك ح .أدوار تقليدية

كر اسههتراتيجي ضههمن منظومة العمل ادداري الجامعي، وتضههمينه في مناهج الجامعات وأدوارها ومخرجاتها، بالشههكل الذي يؤسههط بف

تنافسههي يخدظ المجتمع وقضههاياه، ويتناول مشههكالته ويقدظ الحلول المناسههبة؛ لذا يتعين على الجامعات أن تضههع المسههؤولية المجتمعية في 

صههههلً اسههههتراتيجياتها بناء على دراسههههات وأبحاخ تتناول شههههرائح المجتمع وقطاعاته، وأن الجامعة كمؤسههههسههههة علمية أكاديمية مهنية 
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 في ذلك.

لم يعد ترفًا تمارسههه الجامعات، بل أصههبح  بحث العلمي في ضههوء المسههؤولية المجتمعية للجامعات،تدويل ال أن يتضههح ومما سههبق،     

 في تفعيل مسههؤولية الجامعات ا جميع مؤسههسههات التعليم العالي على حد سههواء، فإن لم يكن هنار سههياسههات جادةضههرورة ملحة تحتاجه
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