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مجاالتو وتخرراتو، ىي تظبيق معاييخ مؽ األسذ الثابتة لتعميؼ عالي يحقق أىجافو السخجؾة بكفاءة عالية في جسيع 
واشتخاطات الجؾدة. حيث ان أحج معاييخ الجؾدة في التعميؼ العالي ىي تشسية القجرات البذخية ألعزاء ىيئة التجريذ 
والعامميؽ مؽ خالل تحديؽ العؾامل االقترادية التي تداىؼ وتحفد بذكل كبيخ ىحه العقؾل والكفاءات عمى االبجاع 

سي وفق ادق السعاييخ العالسية. ولكؽ عجم محاكات الشغؼ والمؾائح الحالية لستظمبات الجؾدة، يجعل إطالق والتظؾيخ العم
العشان لكؾادر التعميؼ العالي صعب التحقيق والسيسا اليجف السشذؾد أعاله. حيث ان تشسية السؾارد البذخية في مؤسدات 

جعائؼ التي يختكد عمييا السجتسع في بشاء مؤسداتو في جسيع التعميؼ العالي ىي المبشة األولى بل تعتبخ مؽ اىؼ ال
مجاالت الحياة والسيسا مؾضؾع ىحه الؾرقة البحثية والتي تخكد عمى االبجاع العمسي فيسا لؾ طبقت معاييخ الجؾدة. فمقج 

والباحثيؽ  تشاولت ىحه الجراسة وبإسياب حاالت داخل قالع التعميؼ العالي والتي يسكؽ ان تجعل مؽ األكاديسييؽ
والكفاءات األخخى أكثخ مذاركة في التظؾيخ لجسيع مجاالت العمؾم واالرتقاء بالعسمية التعمسية لمتعميؼ العالي ألعمى 
مدتؾياتو العالسية فيسا لؼ تقؾض الشغؼ الحالية ذلػ. فمقج استشتجت ىحه الؾرقة البحثية ان جؾىخ الجؾدة يحاكي ويحقق 

ي، وذلػ مؽ خالل التجارب والخبخات العمسية لمقائسيؽ عمى ىحه الجراسة في مجال عسميؼ اليجف األساسي لمتعميؼ العال
 األكاديسي واإلداري.

 الكلمات الدالة
 العمسي، اليشجسة االبجاعية االبجاع البذخية، التشسية التظؾيخ، الجؾدة،

 المقـدمــة .1

العمسي في جسيع مشاح الحياة العرخية خرؾصا ما نخاه اليؾم التعميؼ العالي ىؾ المبيشة االولى لإلنتاج السعخفي والتقجم 
مؽ تدارع المتالك السعخفة والتشافذ عمى الخيادة في جسيع السجاالت االقترادية مشيا والدياسية واالجتساعية، مؽ 

اءه العالييؽ. خالل تحفيد العقؾل البذخية الستسيدة والتي ىي السحخك الخئيدي لسخخجات التعمؼ العالي ذو الجؾدة والكف
[. حيث ال يخفي عؽ الجسيع مجى التحزخ والتظؾر الحي تذيجه الجول 1االمخ الحي يزسؽ التقجم واالزدىار لألمؼ]

الستقجمة والسبشي أساسا عمى ادارة تشسؾية جيجة لسؤسداتيا الجامعية وفق ادق معاييخ الجؾدة. حيث اصبحت ىحه 
وكل ذلػ التقجم والتسيد بشي عمى مبجا بديط اال وىؾ  طالب عمؼ. السؤسدات مشارات عمسيو يقتجي بيا ووجو لكل

استثسار السؾارد البذخية وتذجيعيا عمى االبجاع العمسي مؽ خالل تؾفيخ اإلمكانيات الالزمة لمتظؾر واالبتكار والحي 
 يعؾد عمى السجتسع بسخدود اقترادي واجتساعي يجعمو مؽ رواد السجتسعات.
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الحرخ الجامعة األمخيكية )ىارفارد(والتي تعتبخ مؽ أفزل الجامعات في العالؼ في مجال التشسية عمى سبيل السثال ال 
البذخية، وذلػ باستقظابيا لمعقؾل الستسيدة مؽ كافة انحاء العالؼ )والتي مؽ بيشيا مبجعؾن ليبيؾن( وتؾفيخ السشاخ السثالي 

خوج بيا الى ارض الؾاقع في صؾره اختخاع عمسي قابل ليحه العقؾل لمغؾص في بحار السعخفة واستخالص دررىا والخ
لمتظبيق والتدؾيق بسا يعؾد عمى ىحه الجامعة وبمجىا بالتقجم والخيادة العمسية واالقترادية في جسيع مجاالت الحياة 

 [.2العرخية ]

ؾ الحال في مجتسعشا استشادا عمى ىحا السثال فإن التظؾر والتقجم ال يعشي استخجام التقشيات السدتؾردة فحدب كسا ى
وانسا فتح السجال امام الخبخات السحمية في مؤسدات التعميؼ العالي لمتظؾيخ واالبجاع. مؽ خالل اتباع معايخ الجؾدة في 

مؤسداتشا التعمسية التي تزسؽ اعجاد كؾادر عمسيو قادره عمى السشافدة واالبتكار في مختمف االسؾاق العمسية والتؾجو 
لبحث العمسي لحمحمة مذاكل السجتسع السحمي وتظؾيخ التقشيات الالزمة لسؾاكبة متظمبات العرخ. الى تحفيد وتذجيع ا

وسيعؾد ذلػ بالسشافع االقترادية والثقافية عمى السجتسع باإلضافة لتدخيخ السؾارد الظبيعية بأفزل االساليب العمسية 
الحفاض عمى مرادر دخميا مؽ الشزؾب تحقيقا بسا يعؾد عمى ىحه السجتسعات باالستقخار االقترادي واالجتساعي و 

 لسا تربؾ اليو السجتسعات مؽ تشسيو مدتجامو ليحه االجيال واالجيال القادمة. 

مسا تقجم يجعمشا نتداءل عؽ سبب تسيد الظمبة الميبييؽ الجارسيؽ بجامعات الجول الستقجمة، ولساذا تؾفيخ ليؼ تمػ 
ار، ولساذا نخى عدوف بعض السبتعثيؽ عؽ الخجؾع الى وطشيؼ، ولساذا ان الجامعات الؾسط السشاسب لألبجاع واالبتك

رجع بعزيؼ ال نخي مشيؼ االبجاع العمسي الحي كان ىجفيؼ وميدتيؼ في الخارج, ولساذا يتحسل االقتراد الميبي تحديؽ 
يؽ بالخارج و صخف اقتراد الجول التي بيا الجامعات الستقجمة مؽ خالل صخف األمؾال الظائمة عمى الظمبة الجارس

 الشغخ عؽ تشسية العقؾل الميبية داخل وطشيؼ ولؾ بتدخيخ جدء مؽ ىحه األمؾال لمخفع مؽ مدتؾى الجامعات السحمية. 

إجابة ىحه التداؤالت ىؾ مؾضؾع ىحه الجراسة مؽ خالل التجبخ في مخخجات التعميؼ العالي السحمي ومقارنتيا بسخخجاتو 
عميؼ العالي السحمي يدمط الزؾء عمى تمقيؽ الظمبة لسشاىج معيشة ضسؽ إطار وافاق محجدة بالجول الستقجمة فشجج ان الت

مؽ دون تذجيع لمبحث العسمي اإلبجاعي. فيشا يغيخ عمى الدظح غياب عشرخ ميؼ اال وىؾ جؾدة السخخجات مؽ 
مخخجات التعميؼ  حيث غياب البحث العمسي. لحلػ فان ىحه الجراسة اتخحت معاييخ الجؾدة كأساس لزسان جؾدة

العالي. ندجت الجراسة باالعتساد عمى تجارب واقعية اكاديسية وإدارية وخمرت الى انو يسكؽ االرتقاء بسدتؾى 
 مخخجات التعميؼ العالي الى أفزل درجاتو مؽ خالل تظبيق معاييخ واشتخاطات الجؾدة.

مخخجات التعميؼ العالي. تشاول حجي احسج تحث الجراسات الدابقة عمى اتخاذ معاييخ الجؾدة كأساس لزسان تحديؽ 
وعبج الحسيج حدام استخاتيجيات محؾرية لتشسية السؾارد البذخية في مؤسدات التعميؼ العالي بالتخكيد عمى اعتساد الجؾدة 

وفي دراسة لبيمشج و تسبل أكجا فييا عمى ان الجور  [.3كشغام يحاكي متظمبات التعميؼ العالي عمى السدتؾى العالسي]
لحقيقي لسعاييخ الجؾدة في مؤسدات التعميؼ العالي ال يقترخ فقط عمى السخاقبة والزبط بقجر ما يخافق ذلػ مؽ جؾدة ا

[. وأشار كال مؽ احسج أشخف وحديؽ دمحم الى انو 4في السخخجات االكاديسية مؽ حيث القجرة عمى البحث والتظؾيخ]
ل بجيمة واحجاث شخاكات بيؽ الجامعات وقظاعات اإلنتاج مؽ مخخجات التعميؼ الجامعي ىؾ البحث عؽ مرادر تسؾي

الجامعات في حل مذاكل السجتسع السحمي. وال يسكؽ تحقيق ذلػ اال بالعسل عمى الخفع مؽ جؾدة  ووجؾب مذاركة
 [.5التعميؼ الجامعي وتبشي مخخجاتو البحثية واالبجاعية]
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 مشكلة البحث . 2

األمؼ حيث ان دوره يكسؽ في تأىيل األجيال أكاديسيا لالنظالق في جسيع مشاح لمتعميؼ العالي الجور األساسي في تظؾر 
الحياة. وان التأىيل العمسي لخواد الجامعات وماقي حكسيا ال يقترخ عمى تمقيؽ العمؾم والؾقؾف عشج حجود معيشة 

في مؤسدات التعميؼ لسشاىج وكتب ومعمؾمات مؤطخه، فيحا يسثل الشرف األول مؽ العسمية التعميسية وىؾ الحاصل 
العالي ببالدنا وكحلػ ىؾ الحال في معغؼ الجول الشامية حدب تقجيخنا، ىحا االمخ يجعل مؽ التعميؼ في ىحه الجول يفتقخ 
الى اىؼ الؾسائل ليحاكي متظمبات ومعاييخ الجؾدة العالسية لمتعميؼ العالي. والدبب وراء ىحه االشكالية ىؾ القرؾر ان 

التخكيد عمى الجانب السكسل لمتعميؼ العالي اال وىؾ التظؾيخ في العمؾم مؽ خالل البحث العمسي صح التعبيخ او عجم 
والجي يجعل مؽ رواد الجامعات مبجعيؽ في مجال عمؾميؼ االمخ الحي يعؾد بالسشفعة عمى السجتسع السحمي مؽ خالل 

او العمؾم اإلندانية. باإلضافة لحلػ ان  تدخيخ السؾاضيع البحثية لحمحمة مذاكمو سؾاء في مجال العمؾم التظبيقية
الباحثيؽ السحمييؽ يسكشيؼ التظؾيخ في العمؾم بذكل أكبخ بكثيخ مؽ الباحث االجشبي، واالستغشاء عؽ استخاد الحمؾل مؽ 
الخارج والدبب ىؾ ان الباحث السحمي أكثخ الساما بغخوف السذاكل السحمية مع االخح في االعتبار الساميؼ بالجانب 

 يشي والسؾروث التفافي والعخف االجتساعي.الج

 . تطبيق معايير الجودة3

الجامعات ىي مؤسدات انتاج فكخي مدتسخ ومتججد، يحاكي متظمبات الحياة اليؾمية مؽ خالل االستثسار في السؾارد 
ويجعل مشيا  البذخية وفق ادق السعايخ لزسان جؾدة السخخجات، واالستثسار ىشا يحقق ليحه القالع العمسية أىجافيا

( 1مؤسدات إنتاجية تعتسج عمى نفديا في تؾفيخ ميدانياتيا االمخ الحي يشعكذ بذكل إجابي عمى الجولة. الذكل رقؼ )
ييبؽ السخظط العام لالستثسار في إمكانيات الجامعات. حيث ان السخظط مدتشبط مؽ واقع الجامعات العالسية الخائجة 

الميبية تستمػ مجسل مكؾنات ىحا السخظط ولكؽ قج ال تؾجج ليا البشية التحتية  مؤسدات التعميؼ العالي بالجولة [.6]
الالزمة والتي قج تحتاج أحيانا الى أنفاق كبيخ عمى الخغؼ مؽ ان ىحه السكؾنات تتفق مع متظمبات الجؾدة كؾحجات 

ال يذتخط ان يأتي مؽ [. فاألنفاق عمى ىحه الؾحجات 7أساسية لمجامعات، والتي وضعت الجؾدة معاييخ بشيتيا ]
السيدانية العامة فيسكؽ لمجامعات تدخيخ مؾاردىا الستاحة )العقؾل البذخية(. وذلػ مؽ خالل تؾفيخ السشاخ الجيج ليحه 
العقؾل لتحريل األمؾال مؽ خالل تقجيؼ اعسال االستذارات والبحث العمسي الحي يحقق السكاسب العمسية والسادية 

 لمجامعات بشاء نفديا مؽ خالل بشاء وتشسية القجرات البذخية(. الكبيخة )الجانب الحي يحقق

في ىحه الجراسة اجخيت تجخبة فعمية لسحاولة تفعيل الجانب االستذاري والبحث العمسي في أحج الجامعات الميبية وفق 
بذخية ألعزاء األسذ والقؾانيؽ السعسؾل بيا. حيث كانت البجاية مؽ مفيؾم الجؾدة الحي يشص عمى تشسية القجرات ال

[. وبالفعل تؼ تفعيل مخكد البحؾث واالستذارات بالجامعة وبجأ العسل بو حيث القا اقبال 8ىيئة التجريذ والسؾعفيؽ ]
كبيخ مؽ الخبخات العمسية ألعزاء ىيئة التجريذ ومؾعفيؽ مؽ داخل وخارج الجامعة وفي جسيع التخررات فكانت 

خكد عؾائج مادية جيجة. ولجت ىحه العؾائج رائذ مال جيج لمسخكد والجامعة ىشاك مذاريع استذارية حقق مؽ خالليا الس
االمخ الحي ساىؼ في دعؼ السيدانية العامة. باإلضافة الى تذغيل بعض السعامل لتقجيؼ خجماتيا لمذخكات والجيات 

بعض األجيدة األخخى حيث تحقق مؽ خالل ذلػ عؾائج اسيست في تؾفيخ بعض السؾاد السعسمية وأجخاء تحجيثات ل
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وحتى شخاء معجات معسمية خاصة لجعؼ أبحاث عمسية مبتكخة. كل ىحا تحقق مؽ دون أنفاق أي أمؾال مؽ ميدانية 
 الجامعة االمخ الحي انعكذ إجابا عمى الخديشة العامة.

 

 السخظط العام لالستثسار في الجامعات 1شكل رقؼ 

ىحه البجاية استقظبت الدؾق السحمي )الذخكات، السرانع، والسؤسدات اإلدارية واالندانية( لعخض السذاكل التي 
تؾاجييا إليجاد حمؾل عمسية بحثية ليا مسؾلة مؽ طخفيا تذجيعا مشيا لمخبخات العمسية السحمية بجال مؽ استخاد الحمؾل 

ى االقتراد السحمي. ىحا السشاخ العمسي فتح العشان لمباحثيؽ في غالية الثسؽ مؽ الخارج االمخ الحي يشعكذ سمبا عم
مؤسدات التعميؼ العالي لمتفكيخ في تظؾيخ بعض العمؾم واالبتكارات بحميو تشافذ االبتكارات التي تشجد في الجامعات 

وتدخيخ ما اكتدبؾه  الخارجية، ىحا الظخح جاء خرؾصا مؽ الباحثيؽ الحيؽ يخغبؾن باالستسخار في تقجيؼ اإلنتاج العمسي
 مؽ عمؾم خالل دراستيؼ بالخارج مؤخخا لالستفادة مشو داخل بالدىؼ. 

  . مقوضات تطبيق معايير الجودة: 4

بعج مديخة سشتان مؽ التقجم والشجاح بجأت تغيخ الرعؾبات والعؾائق، حيث تعاممت إدارة الجامعة بكل الؾسائل اإلدارية 
ؽ لؼ ترل الى حمؾل ججرية ليحه العؾائق االمخ الجي أدى الى تخاجع في وتيخة العسل والقانؾنية لحمحمة ىحه العؾاق ولك

االستذاري والبحثي كسرادر دخل لمجامعة مسا انعكذ سمبا عمى الباحثيؽ والسبتكخيؽ لمسزي قجما في العظاء وتخاجع 
ت في القؾانيؽ الحالية وأحيانا الحال الى السخبع األول وىؾ تعميؼ عالي نسظي ضسؽ إطار معيؽ. فأبخز العؾائق كان
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عجم وجؾد لؾائح تشغؼ عسميا. فعمى سبيل السثال ال الحرخ لؾ تؼ تكميف عزؾ ىيئة تجريذ بتقجيؼ استذاره او اجخاء 
بحث لحل اشكالية ما ألي زبؾن )جية مدتعجة لجفع السقابل السادي ميسا كان الثسؽ( ال يسكؽ تدجيج أي مقابل مادي 

القائؼ بالعسل والدبب ان المؾائح ال تدسح برخف أي أمؾال لو بخالف مختبو وعذخ ساعات عسل لعزؾ ىيئة التجريذ 
إضافية تجريدية في حيؽ انو قج انجد عسل يحقق ايخاد )عمسي واقترادي( كبيخ لمجامعة، باإلضافة الى السحافغة 

وايزا تأتي القؾانيؽ السعسؾل بيا  ج.عمى ىحه االمؾال داخل بالده والتي كانت ستيجر فيسا ادا ُجمب الحل مؽ الخار 
حاليا بعائق اخخ وىؾ الجورة السالية الخاصة بسيدانيات الجامعات، حيث ان األبحاث العمسية تديخ وفق ججول مبؾب 
حدب االولؾيات والشتائج الستتابعة والتي قج تغيخ في عسمية االنفاق واإلرادات. ىحه العسمية ال تشدجؼ مع المؾائح السالية 

 حالية التي تفخض قيؾد ثابتة لمجورة السالية فزال عمى افتقارىا لبعض أوجو الرخف األساسية عمى األبحاث العمسية. ال

 . النتائج والمناقشة5

تظبيق أحج مبادي الجؾدة في التعميؼ العالي والستسثل في تشسية القجرات البذخية لخواد مؤسداتو عؽ طخيق تحديؽ 
حفد بذكل كبيخ ىحه العقؾل والكفاءات عمى االبجاع والتظؾيخ العمسي وفق ادق السعاييخ العؾامل االقترادية التي ت

العالسية. وكانت نتائج ىحا السبجأ ىي فتح األفق امام السبجعيؽ لإلنتاج السعخفي الحي يعؾد بالسشفعة العغسى عمى جسيع 
في اتجاه الخفع مؽ جؾدة التعميؼ العالي في  األطخاف )الباحث او االستذاري، الجامعة، الجولة( وباألخص تحقيق خظؾة

دولة ليبيا لسا تخمؾ اليو أي دولة أال وىؾ الؾصؾل الى الخيادة العمسية. ولكؽ التقؾيض الشاجؼ عؽ القؾانيؽ والمؾائح 
شاق اإلدارية والسالية السعسؾل بيا جعل االستسخار في ىحا السجال )البحث العمسي اإلبجاعي والعسل االستذاري( امخا 

 السشال ان صح التعبيخ. 

 . االستنتاجات 6

مؽ اجل الحرؾل عل مخخجات تعميؼ عالي تختقي الى تحقيق أفزل نتائج تخجم السجتسع السحمي وتجعمو مجتسع 
 متظؾر ومؾاكب لمتقجم الحزاري مع الحفاض عمى مؾروثو الثقافي ونديجو االجتساعي.

 التعميؼ العالي ؽ خالل تؾفخ الخغبة والسشاخ السشاسب لسؤسداتتظبيق معاييخ الجؾدة بذكل دقيق وسميؼ م يجب-1
 .لتظؾيخ نفديا وتذجيعيا عمى أداء مياميا التعميسية والبحثية بذكل متؾازي ال بالتخكيد عمى جانب التعميؼ السؤطخ

مرادر دخل جيج لمجامعات يجعل مشيا العب رئيدي في التشسية  انتكؾنل اىسال جانب البحث واالستذارات عجم-2
 السدتجامة في جسيع مشاح الحياة وتجعل مشيا ذاتية التغحية مؽ خالل االستثسار في تشسية العقؾل البذخية الخائجة ليا.

لجامعات كسا ىؾ الحال في ا ذ معاييخ الجؾدة كأساس لزسان جؾدة مخخجات التعميؼ العاليااتخ التخكيد عمى-3
 .العالسية الخائجة

 . التوصيات7

عمى الخغؼ مؽ الجيؾد السبحولة لؾزارة التعميؼ لتحديؽ جؾدة مخخجاتو فال يدال التخكيد تحديؽ عخوف التظؾيخ واالبجاع 
 بالتالي:تؾصي ىحه الجراسة  حيث ,ؾضة بعض الذي وغيخ عاىخه لمعيانقم
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الزؾء عمى القؾانيؽ والمؾائح الحالية وتعجيميا لكي تحاكي متظمبات واشتخاطات الجؾدة، لتتسكؽ تمػ  تدميط-1
 .الجامعات مؽ تؾفيخ السشاخ الجيج لمبحث العمسي والجعؼ السدتسخ لخوادىا لتقجيؼ أفزل ما لجييؼ

بالسخدود االقترادي  عمى مؤسداتيؼابجاعاتيؼ لالستفادة مشيا بسا يعؾد  تحديؽ الظخوف لمباحثيؽ الميبييؽ وتؾعيف-2
 الجيج. 

واستخالص دررىا والخخوج بيا الى ارض الؾاقع في السسيديؽ مؽ خالل تؾفيخ الميبييؽ  والباحثيؽ الظمبةتذجيع -3
 جية.الخار والبمجان الجامعات  يؼحتى ال تدتغؾي صؾره اختخاع عمسي قابل لمتظبيق والتدؾيق

ىحه الؾرقة بحكسة مؽ حياة العالؼ ألبخت ايشذتايؽ، مفادىا: ان قيسة التعميؼ الجامعي ليدت في معخفة أكبخ  نختؼ-4
 [.9قجر مسكؽ مؽ السعمؾمات والحقائق بل تجريب العقل عمى التفكيخ واالبجاع ]
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