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Scientific research is one of the major functions of the university.
Without it, the university becomes an educational school for
science and knowledge produced by others, and not a center for
creativity, development, enrichment and dissemination of
knowledge to employ it to tackle the various problems
encountered by society. The scientific research carried out by
universities is also one of the most significance indicators of
quality and excellence in the ranking of universities locally and
internationally. The more distinguished the university is with its
scientific research, the more this contributes to the development
of its educational programs and various scientific activities.
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امللخص:

البحث العلمي يعد إحدى أهم وظائف اجلامعة ،فبدونه تصبح اجلامعة جمرد مدرسة تعليمية لعلوم ومعارف
ينتجها اآلخرون ،وليس مركز لإلبداع وإمناء املعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها حلل املشكالت
املختلفة اليت يواجهها اجملتمع ،كما تعد البحوث العلمية اليت تنجزها اجلامعات أحد أهم مؤشرات اجلودة
والتميز يف سلم تصنيف اجلامعات حمليا ودوليا ،فكلما متيزت اجلامعة ببحوثها العلمية ،كلما ساهم ذلك
يف تطوير براجمها التعليمية وأنشطتها العلمية املختلفة.
الكلمات املفتاحية :البحث العلمي ،اجلامعة،أخالقيات ،األستاذ اجلامعي ،التحدايت ،املقرتحات.

املقدمة:
يلعب البحث العلمي دورا أساسيا يف تقدم اجملتمعات ،لذا بدأت العديد من اجلامعات يف الدول املتقدمة االهتمام
ابلبحث العلمي منذ فرتة زمنية طويلة نسبيا ،وذلك إمياان منها أبمهيته ودوره الفاعل يف اجناح خطط التنمية ودفع عجلة التطور
والتقدم يف كافة اجملاالت ،أما اجلامعات يف الدول النامية ومنها اجلامعات الليبية فقد بدأت االهتمام ابلبحث العلمي يف اآلونة
األخرية يف ظل أوضاع غري مستقرة وينقصها الدعم املادي والبشري ،فاجلامعات الليبية حباجة ماسة إىل تنشيط البحث العلمي
وإبراز دوره وأمهيته ،والسعي حلل املشكالت األساسية اليت الزالت تواجهه.
ونظرا ألن الباحثة تعمل يف أحد اجلامعات الليبية ،فقد أدركت مدى أمهية وضرورة االهتمام ابلبحث العلمي يف
اجلامعات الليبية للخروج من األزمة اليت يعانيها قطاع التعليم اجلامعي خباصة والتعليم العام بعامة.
إشكالية البحث:
إن التسارع املذهل يف العلوم واملعارف واملعلومات وانتشار أدواهتا ،فتح اجملال وبصورة كبرية أمام تطور البحث العلمي يف
خمتلف الفروع والتخصصات وشىت اجملاالت يف اجملتمع ،مما زاد من أمهيته وضرورة االستعانة به ،السيما يف اجلامعات ومؤسسات
التعليم العايل خاصة يف البالد العربية ومنها اجلامعات الليبية وذلك للحد من تفاقم األزمات اليت تعيق مسرية التعليم ،إذ أصبحت
املشكالت حتل على أساس املنهج العلمي إبستخدام التقنيات العلمية واخلطوات املنظمة واألساليب االحصائية املالئمة.
على الرغم من تنامي أمهية البحث العلمي ،واهتمام الدول املتقدمة هبذا اجلانب املهم يف املؤسسات التعليمية ،إال أن
الدول العربية ومنها ليبيا ال تزال دون ذلك بكثري ،حيث تنفق الدول العربية على البحث العلمي  %1من ميزانياهتا ،أي ما يعادل
 %3من الناتج القومي ،بينما تنفق اسرائيل ما يوازي  %30.6من املوازنة احلكومية املخصصة للتعليم العايل( .لصقري)2021 ،
أتسيسا على ما سبق؛ يربز إشكال موضوعنا األساسي املرتبط ابلبحث العلمي واجلامعات الليبية يف التساؤل الرئيس
التايل :ما أمهية البحث العلمي يف اجلامعات الليبية؟
 2د .جامعة بين وليد ،ليبيا،

aashiakagman@bwu.edu.ly
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أمهية البحث:
تـ ـ ـ ـنـ ــبع أمهية البحث من أمهية املوضوع حبد ذاته ،فالبحث العلمي ميثل األداة الرئيسية لضمان تطور اجلامعات الليبية واجياد
احللول الناجعة للمشاكل اليت تعانيها ،وكذلك ألمهية دور اجلامعات يف حتقيق التنمية من خالل البحث العلمي الذي تنفذه،
وابلتايل فإن تطور وتقدم البحث العلمي يعين جناح اجلامعة ،كما أن معرفة التحدايت اليت تواجه البحث العلمي تساعد يف وضع
آليات كفيلة مبواجهتها والتقليل منها ،وألمهية توجيه أنظار املسؤولني ألمهية البحث العلمي وضرورته يف اجلامعات الليبية لتحسني
مستوى أدائها واإلرتقاء هبا.
وكذلك ألمهية البحث العلمي يف عملية نقل وتوطني التكنولوجيا إلنتاجها حمليا وزايدة جودة املخرجات التعليمية.
أهداف البحث:
يسعى البحث لتحقيق األهداف اآلتية:
 .1التعرف على ماهية البحث العلمي وأمهيته وأهدافه.
 .2الوقوف على واقع البحث العلمي يف اجلامعات الليبية.
 .3التعرف على أخالقيات البحث العلمي .
 .4التعرف على دور اجلامعة واإلستاذ اجلامعي يف تقدم وتطوير البحث العلمي.
 .5تقصي العوائق والصعوابت اليت تواجه البحث العلمي
 .6وضع بعض املقرتحات والتوصيات اليت تسهم يف التغلب على الصعوابت اليت تواجه البحث العلمي
منهجية البحث:
اعتمد البحث على املنهج الوصفي الذي يهدف إىل دراسة الظواهر واملواقف كما هي يف الواقع للحصول على وصف
دقيق هلا يساعد على تفسريها وتوضيح جوانب الغموض فيها واإلجابة على التساؤالت املطروحة.
ويعرف املنهج الوصفي أبنه "أحد أشكال التحليل والتفسري العلمي املنظم لوظائف ظاهرة أو مشكلة حمددة ،وتصويرها
كميا عن طريق مجع بياانت ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو املشكلة ،وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة".
فاملنهج الوصفي يتيح لنا معرفة وتوضيح العالقات بني الظواهر وحتليلها وتفسريها ،لفهم احلاضر وحتقيق حتوالت ضرورية
حنو األفضل مستقبال( .سليمان)2014 ،
مفاهيم البحث:
البحث العلمي:
البحث هو " استقصاء دقيق يهدف إىل اكتشاف حقائق وقواعد عامة ميكن التحقق منها مستقبال" البحث هو " وسيلة
للدراسة ميكن بواسطتها الوصول إىل حل ملشكلة حمددة ،عن طريق التقصي الشامل والدقيق جلميع الشواهد واألدلة اليت ميكن
التحقق منها ،واليت تتصل هبذه املشكلة احملددة( .بدر)1982 ،
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كماعرفت أبهنا "مؤسسة للتكوين ،ال حتدد أهدافها واجتاهاهتا من جانب واحد ومن داخل جهازها ،بل تتلقى أهدافها
من جمتمعها الذي تقوم على أسسه ،والذي يعطيها وحدة حياة ومعىن ووجود( .ربيح)2019 ،
معوقات البحث العلمي:
تعرف أبهنا" العوامل والظروف اليت حتول أو متنع عضو هيئة التدريس عن القيام ابلبحث العلمي"
كما تعرف أبهنا" املوانع العلمية اإلجرائية اليت تؤثر على إقبال الباحث على القيام ابلنشاط البحثي وتؤثر كذلك سلبا على
املخرجات الفعلية للبحث( .عامر) 2021 ،
االخالقيات:
ويقصد هبا" مصطلح حيدد املبادئ والقيم وكذلك تلك الواجبات وااللتزامات اليت ينبغي أن يلتزم هبا اإلنسان ،وعليه فإن
أخالقيات أي مهنة هي املمثلة جملموعة من املعايري والسلوكيات اليت جيب أن يلتزم هبا صاحبه"( .وآخرون)2012 ،
الدراسات السابقة:
 -1دراسة ايسني إبراهيم أمحد أبو عبدهللا ( دور اجلامعة يف تطوير البحث العلمي :دراسة ميدانية جبامعة دمياط) .2021وقد
هدفت الدراسة إىل معرفة وظائف اجلامعة احلالية وأهداف البحث العلمي الذي جيرى خالهلا ،كذلك الوقوف على األسس العلمية
اليت تعتمد عليها اجلامعة لتطوير البحث العلمي ،ابإلضافة إىل الكشف عىن معوقات البحث العلمي ،وأخريا وضع جمموعة من
املقرتحات لتطوير البحث العلمي اجلامعي ،وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها:أن من معوقات البحث العلمي اجلامعي
حمدودية اإلمكانيات الالزمة للبحث العلمي ،عدم وجود متويل كافيا ،تكليف املبحوثني أبعمال ادراية زائدة ،ضعف التواصل بني
اجلامعة واملستفيدين من األحباث العلمية( .النويهي 15 ،يونيو)،2014 ،
 -2دراسة موسى حممد كريبات بعنوان أهداف البحث العلمي ومشكالته لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات االقتصاد يف
اجلامعات الليبية  .2014هدفت الدراسة إىل التعرف على أهم مشكالت البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس ،وحماولة
وضع حلول واقرتاحات للتغلب على املشكالت اليت يواجهها أعضاء هيئة التدريس يف جمال البحث العلمي ،وكشفت نتائج
الدراسة أن حتديد املشكلة البحثية وصياغتها بشكل واضح أهم املشكالت وأكثرها حدة ،يليها قلة اجملالت العلمية احملكمة
وصعوبة النشر يف اجملالت العاملية ،إضافة إىل قلة مسامهة الوحدات االقتصادية يف اإلنفاق على البحث العلمي ،وقصور اجلامعة
عن تنمية روح البحث العلمي  ،ضعف التعاون البحثي بني اجلامعات( .كريبات ،لعدد  ،8مارس ) .2014
 -3دراسة فوزية أمحد احلصان ،انتصار الشريف ،فاطمة اهلمايل زايد ،واقع البحث العلمي يف كليات الرتبية يف اجلامعات الليبية
ومعوقاته وسبل تطويره يف ضوء مؤشرات معيار البحث العلمي من معايري اجلودة لالعتماد املؤسسي والرباجمي الوطنية :دراسة
ميدانية-كليات الرتبية ،جامعة طرابلس أنودجا.
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هدفت الدراسة إىل تقصي واقع البحث العلمي يف كليات الرتبية ابجلامعات الليبية يف ضوء مؤشرات معيار البحث العلمي من
ضمن معايري االعتماد املؤسسي والرباجمي الصادرة من املركز الوطين لضمان اجلودة ،والتعرف على أهم التحدايت واملعوقات اليت
تواجهه وسبل تطويره من وجهة نظر اهليئة التدريسية ،وكشفت نتائج الدراسة أن واقع البحث العلمي يف كليات الرتبية ابجلامعة
الليبية حقق ما نسبته(  )62.39من متطلبات معيار البحث العلمي ،وأن أهم معوقات البحث العلمي هي قلة امليزانيات
املخصصة لإلنفاق على البحث العلمي ،وكثرة األعباء التدريسية ألعضاء هيئة التدريس ،وغياب الدافعية لدى الباحثني ،وقلة
املراجع والدورايت واجملالت العلمية ،ضعف مستوى أساتذة اجلامعات حديثي التعيني( .البهلول ، ،،ابريل)،2021 ،
 -4دراسة رمي مفتاح حممد ساسي( ،مشكالت البحث العلمي اليت تواجه طلبة الدراسات العليا(املاجستري) بكلية اآلداب جامعة
سبها).2021هدفت الدراسة إىل التعرف على أهم مشكالت البحث العلمي اليت يواجهها طلبة الدراسات العليا بكلية اآلداب
جامعة سبها ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن أهم مشكالت البحث العلمي كانت مشكلة إعداد خطة البحث وحتليل النتائج
وكذلك املصادر واملراجع( .ساسي)2021 ،
هيكلية البحث:
يتضمن البحث ،فضال عن املقدمة والنتائج والتوصيات واخلامتة ،مبحثان ومها كاآليت:
املبحث األول :البحث العلمي؛ ويشمل املطالب اآلتية
. .1طبيعة البحث العلمي وأمهيته وأهدافه
 .2خصائص البحث العلمي
 .3مقومات البحث العلمي
 .4أخالقيات البحث العلمي.

احملور الثاين :يتناول واقع البحث العلمي يف اجلامعات الليبية .ويتضمن

 .1دور األستاذ اجلامعي يف البحث العلمي
 .2دور اجلامعة يف تفعيل حركة البحث العلمي
 .3التزام اجلامعة مبعايري اجلودة يف البحوث العلمية ومسامهتها يف تطوير البحث العلمي
 .4عوائق وصعوابت البحث العلمي يف اجلامعات الليبية
 .5سبل النهوض ابلبحث العلمي يف اجلامعات الليبية.
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أوال :طبيعة البحث العلمي وأمهيته وأهدافه
يتكون لفظ البحث العلمي من كلمتني هي :كلمة البحث ،وكلمة العلمي.
وتعين كلمة " البحث" يف اللغة " أن تسأل وتفتش عن شيء".
والبحث اصطالحا هو " التق صي جلمع البياانت واملعلومات عن حقيقة معينة أو أمر معني ويعتمد على التفكري والتأمل
والتنقيب حىت يصل الباحث إىل هدفه".
أما كلمة" علمي" فتنسب إىل " العلم " زهي من "علم،علما" مبعىن" عرف" .وهو الدراية والتفكري واملعرفة واإلدراك الذي
يصل إىل حقائق واكتشافات جديدة".
و"العلم" ،اصطالحا ،هو "نشاط إنساين موجه يهدف إىل وصف الظاهرة واكتشاف وفهم عالقة هذه الظاهرة ابلظواهر
األخرى .فالعلم ال يرتبط بظاهرة ما أو جمال ما بقدر ما يرتبط ابلعالقات والقوانني اليت تسري مبوجبها هذه الظواهر"( .البهلول، ،،
ابريل)،2021 ،
يعرف الب حث العلمي على أنه" النشاط الذي يتقدم به الباحث حلل أو حماولة حل مشكلة قائمة ذات حقيقة معنوية أو
مادية أو حدسية ،أو فحص موضوع معني ،واستقصاء من أجل تقدمي إضافات جديدة للمعرفة اإلنسانية".
والبحث العلمي أيضا هو" حماولة دقيقة انقدة للتوصل إىل حلول للمشكالت" أو أنه" عبارة عن عملية منظمة جلمع
البياانت وتسجيلها وحتليلها حلل مشكلة ما" أن البحث العلمي هو عبارة عن " نشاط علمي منظم يسعى إىل الكشف عن
احلقائق ومعرفة االرتباط بينها واستخالص املبادىء العامة والقوانني التفسريية" (أمحد إمساعيل املعاين ،انصر جرادات ،عبدالرمحن
محود املشهداين)2012 ، ،
منها"

كما يعرف وتين ( )whitneyالبحث العلمي أبنه" استقصاء دقيق يهدف إىل اكتشاف حقائق وقواعد ميكن التحقق

أما بولنسكي( )polanskyفيعرفه أبنه " استقصاء منظم يهدف إىل إضافة معارف ميكن توصيلها والتحقق من صحتها
عن طريق االختبار العلمي"( .عبداملؤمن) ،2008 ،،
ومن هذا املنطلق ميكننا القول؛ أن البحث العلمي هوعبارة عن نشاط علمي منظم يهدف إىل اجياد حل ،أو تفسري
غموض حييط بظاهرة ما ،أو الوصول إىل نتائج موضوعية ميكن توظيفها يف حل املشكالت احلياتية ،أي الوصول إىل أساس انفع
للمعرفة اإلنسانية وتطبيقها خلدمة اإلنسان.
أمهية البحث العلمي
ميكن تلخيص أمهية البحث العلمي يف جمال البحث األكادميي يف النقاط التالية:
 .1إثراء معلومات الباحث يف موضوعات معينة.
 .2التعمق يف دراسة اجملاالت التخصصية.
 .3االعتماد على النفس يف دراسة الظواهر واملشكالت وإصدار األحكام بشأهنا.
 .4التعود على استخدام مصادر املعلومات ،والربط بينها للتوصل إىل نتائج جديدة غري مسبوقة.
 .5التعود على معاجلة املوضوعات العلمية حبيادية ،ونزاهة ونظام.
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 .6التعود على القراءة اجلادة وتوسيع مدارك الباحث( .الغندور)،2015 ،،
من أمهية ال بحث العلمي أنه يسهم يف تقدم األفراد واجلماعات واجملتمعات وجيعل للدول املتقدمة مكانة وهيبة ،ومواكبة
التغريات املستمرة ،مما ييسر التعامل مع كل جديد مبوضوعية ،وكذلك اإلسهام يف حل اإلشكاليات واملشاكل اليت تواجه اإلنسان
يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية (عقيل)
كما يساهم البحث العلمي يف كشف األخطاء والتمكن من معاجلتها واجياد احللول هلا ،إضافة إىل حتسني األحوال
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية (عقيل) .
ومما ال شك فيه أن ماحققته الدول املتقدمة من تطور تقين واقتصادي وسيطرة على األسواق العاملية يعزى بصفة رئيسة
إىل جناحها يف تسخري البحث العلمي يف خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وذلك من خالل رسم سياسة علمية وتقنية فعالة
وشاملة ،تعززها استثمارات مالية ضخمة يف خمتلف املكوانت للمنظومة من حبث وتطوير ،وتعليم وتدريب ،وأنشطة مساندة
وغريها( .حممد قبيسي  ،جنوى احلسيين )2016 ،،
أهداف البحث العلمي
هناك عدة أهداف أساسية ميكن أن حيققها البحث العلمي وهي:
 -1الوصف :يهدف البحث العلمي إىل الوصف الدقيق للظواهر ،والتأكد من وجود الظاهرة فعال ،وما مدى وجودها،
وكيف ميكن تصنيفها ووصفها.
 -2التفسري :وذلك من خالل تفسري الظواهر اليت يتم مالحظتها وتصنيفها وحتديد درجة وقوعها ،وحتديد األسباب
والعوامل السابقة اليت أدت إىل وقوعها ،وكذلك معرفة العوامل والكيفية اليت تعمل هبا.
 -3التنبؤ :إذ ال يكتفي البحث العلمي ابلوصول إىل تعميمات تعلل الظواهر ،لكنه يريد أن يتمكن من التنبؤ ابلكفيفية
اليت تنطبق فيها التعميمات يف مواقف جديدة( .اثئر أمحدغباري ،يوسف عبد القادر ابو شندي ،خالد حممد ابو شعرية،،
)2015
والبد من التأكيد على؛ أن البحث العلمي يهدف بشكل أساسي إىل املشاركة الفاعلة يف الربامج التنموية جبوانبها
املختلفة االقتصادية واالجتماعية وكذلك التعليمية ،كما أنه يساعد على إجياد احللول للمشاكل اليت يتعرض هلا اجملتمع يف
القطاعات املختلفة لتحسني األداء وزايدة اإلنتاج واحلصول على جودة عالية للخدمات اليت يتم تقدميها.
اثنيا :خصائص البحث العلمي
إن ما مييز البحث العلمي عن األنشطة األخرى خصائصه ،ورغم أن مجيعها تشرتك يف خاصيت مجع احلقائق والبياانت
وتبليغها ،إال أن االستقصاء العلمي يهتم ويتسم مبجموعة من اخلصائص وهي:
 .1املوضوعية :فالبحث العلمي جيب أن يكون منزها عن اهلوى الذايت ،وأن تكون غايته األوىل الدخول إىل احلقيقة واكتشافها،
سواء اتفقت مع ميول الباحث أم مل تتفق ،وتشمل املوضوعية يف البحث واملوضوعية يف عرض النتائج
 .2التكرار والتعميم :وتعين إمكانية احلصول على نفس النتائج تقريبا إذا مت اتباع نفس املنهج العلمي ،وخطوات البحث مرة أخرى
ويف ظروف وشروط موضوعية وشكلية مشاهبة.
اخلصائص والتصنيف :ويقصد ابخلصائص الشيء املركب من املالحظات السابقة ،أما التصنيف فهو إضفاء املنهجية الواعية على
نزعة اجلدولة والتعميم ،والذي توضح فيه األسباب مجع األشياء املتشاهبة.
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للبحث العلمي أسس ومقومات عدة أمهها:
 .1دعم مؤسسات البحث العلمي والتطوير الرتبوي ،وذلك بزايدة اإلنفاق على املشاريع البحثية.
 .2تشجيع التعاون البحثي بني اجلامعات فيما بينها لالستفادة من اخلربات وتبادل املعلومات.
 .3ربط البحث العلمي أبهداف اجلامعات وخطط التنمية ،والبعد عن االزدواجية والتكرار مع االستفادة من النتائج السابقة.
 .4العمل على منح اجلامعة دورا مهما يف وضع السياسات العامة للتعليم.
 .5تقدمي حوافز مادية ترتبط ابلبحث ونتائجه.
 .6تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور املؤمترات والندوات العلمية احمللية والعاملية.
 .7تشجيع القطاع اخلاص للمسامهة يف دعم ومتويل البحث العلمي.
 .8االهتمام خبرجيي اجلامعات واالستفادة من طاقاهتم وقدراهتم( .عبابنة)2011 ،7 ،
رابعا :أخالقيات البحث العلمي
إن اإللتزام أبخالقيات البحث العلمي تعد وسيلة ابلغة األمهية ،وذلك لضمان جودة البحث العلمي وحتقيق األهداف
املرجوة منه ،فالبحث العلمي عملية أخالقية ابإلضافة إىل أنه عملية منهجية تؤدي إىل اكتساب املزيد من املعرفة عن الظواهر
املختلفة وحل ما يواجهنا من مشكالت ،ولذا فإن للباحث العلمي مواصفات أخالقية جيب أن يكون متسلحا هبا جنبا إىل جنب
مع املواصفات املعرفية واملنهجية وهي تتضمن اآليت:
 .1املصداقية :جيب أن تكون نتائج البحث منقولة بصدق ،وأن يكون الباحث أمينا فيما ينقله.
 .2اخلربة :جيب أن يكون العمل الذي يقوم به الباحث مناسبا ملستوى خربته وتدريبه.
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 .3بيان االختالفات والضوابط :على الباحث العلمي أن حياول بيان االختالفات القائمة بني األشياء ،ويتطلب القياس أوال وجود
آلة القياس والتقدير الكمي والفعلي ،واثنيا توافر معايري مشهود بدقتها.
 .4اليقني :ويقصد به استناد احلقيقة العلمية على جمموعة كافية من األدلة املوضوعية املقنعة ،وهي صفة ترتبط ابلتعميم.
 .5تراكم املعرفة :ويقصد بذلك أن يستفيد الباحث ممن سبقه من الباحثني ،فيكمل اخلطوات الصحيحة ويوسع النطاق ،من هناية
ما توصل إليه غريه.
 .6البحث عن األسباب :ويتم فهم الظاهرات مبعرفة األسباب هبدف الضبط والتأثري والزايدة أو النقصان ،وابلتايل التحكم
ابلظاهرة وإخضاعها للتجربة والتعديل والتطوير.
 .7التجريد والقياس الكمي أو التكميم :حيث حيدد الباحث مشكالته وإجراءاته وفروضه ابستخدام اللغة الرايضية ،لفهم الظاهرة
بشكل أددق.
 .8التنظيم :يستند التفكري العلمي إىل منهج معني يف طرح املشكلة ووضع الفروض والربهان ،ويتم وضع ذلك بشكل دقيق
ومنظم.
 .9الدقة :وهي مسة جيب أن تالزم البحث العلمي ،وتشمل يف جوهرها مجيع السمات السابقة ابتداء مع الباحث منذ بدء
التفكري ابلبحث( .دويدري)2000 ،،
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 .3السالمة :على الباحث أن يكون حريصا على عدم تعريض نفسه خلطر جسدي أو أخالقي ،اضافة إىل سالمة
املستهدفني من البحث.
 .4الثقة :على الباحث أن حياول بناء عالقة ثقة مع الذين يعمل معهم ،حىت حيصل على تعاون أكرب منهم ،ونتائج أدق.
 .5املوافقة :جيب أن يتأكد الباحث من حصوله على موافقة سابقة من الذين يود العمل معهم خالل فرتة البحث.
 .6االنسحاب :الناس لديهم احلق لالنسحاب من الدراسة يف أي وقت.
 .7التسجيل الرقمي :ال جيوز أن يقوم الباحث بتسجيل األصوات أو التقاط صور أو تصوير فيديو دون موافقة
املستهدفني من البحث .
 .8التغذية الراجعة :أن يعرض الباحث على املستهدفني الصور واألصوات أو النصوص املطبوعة للعبارات اليت قالوها
مسبقا قبل النشر.
 .9األمل املزيف /الكاذب :جيب على الباحث أن اليعطي املستهدفني أمال من خالل األسئلة اليت يطرحها ،وأن ال
يعطي وعودا خارج نطاق حبثه.
 .10مراعاة مشاعر اآلخرين :جيب على الباحث مراعاة مشاعر عينة البحث واحرتامها.
 .11استغالل املواقف :الجيوز للباحث أن يستغل املواقف لصاحل حبثه.
 .12سرية املعلومات :على الباحث محاية هوية املستهدفني يف كل األوقات( .أمحد إمساعيل املعاين ،انصر جرادات،
عبدالرمحن محود املشهداين)2012 ، ،
إن اهلدف من إجراء البحث هو احلصول على املعلومات والبياانت ،لكن البد للباحثني مراعاة أخالقيات البحث العلمي
ولو على حساب املعلومة ،فاألخالق أساس كل عمل أو مهنة ،وهلذه األخالقيات مصادر خمتلفة منها املصدر العقائدي وهو
الذي حتدده األداين ومعتقداهتا ،أما املصدر اآلخر فهو القيم الرتبوية اليت يستقيها الفرد من خالل وسائط الرتبية والتعليم املختلفة،
إبتداء من األسرة ومرورا ابملدرسة ووصوال ملؤسسات التعليم العايل ،وكل الوسائط األخرى اليت يتعامل معها الفرد وتؤثر يف قيمه
واجتاهاته وعالقته مبهنته وجمال عمله.
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ويف هذا السياق يرى املهتمون ابلتعليم اجلامعي ،من خالل خرباهتم ومالحظاهتم وواقع البحث العلمي ومنشوراته يف
اجلامعات ،أن البحث العلمي يف الوطن العريب ال يزال متواضعا ،وأييت يف آخر سلم أولوايت هذه اجلامعات؛ فبينما تشكل
األعباء الوظيفية للبحث العلمي يف الدول املتقدمة  %33من جمموع أعباء عضو هيئة التدريس ،جند أن نشاطات البحث العلمي
اليت يقوم هباعضو هيئة التدريس يف اجلامعات العربية التشكل يف أحسن األحوال أكثر من  %5من جمموع أعبائه الوظيفية،
إضافة إىل أن البحث العلمي يف اجلامعات العربية موجه ،ويف أغلب األحيان ألغراض الرتقية األكادميية ،واندرا ما يوجه إىل معاجلة
قضااي اجملتمع ومشكالته ومهومه( .ابتهال حممد عبد هللا شبيب ،احتاد حممد قاسم عرشان)2021 ،
استنادا إىل ماسبق ميكننا القول؛ ابلرغم من األمهية القصوى للبحث العلمي يف تنمية وتطوير اجملتمعات ،إال أن السياسات
التنموية يف ليبيا مل تضعه كهدف أساسي واضح وحمدد .فالبحث العلمي ال خيرج إىل حيز التنفيذ الفعلي إال بشكل بسيط وحمدد،
لذا فإن احلديث عن عوائد البحث العلمي دون األخذ يف االعتبار طبيعة السياق التنموي الذي يتحرك فيه ويؤثر فيه يعد أمرا غري
جمدي وال حيقق الفائدة املرجوة منه.
فالبحث العلمي يف معظم اجلامعات الليبية يرتكز بشكل رئيسي يف البحوث العلمية املقدمة لغرض احلصول على الرتقية
للدرجة اجلامعية األعلى ابلنسبة ألعضاء هيئة التدريس ،وكذلك حبوث طلبة الدراسات العليا يف اجلامعة ،ونظرا ألن الباحثني يف
اجملاالت العلمية املختلفة داخل اجلامعات الليبية حيملون درجة املاجيسرت أو الدكتوراه ،فقد أصبح دور اجلامعة يف جمال البحث
العلمي هو إعداد القوى البشرية الالزمة ملمارسة البحث ،إال أن هذه البحوث اليت يتم إجنازها تتم بشكل حمدود وال يتم االستفادة
من نتائجها أو مقرتحاهتا وتوصياهتا وتبقى يف أرفف املكاتب واألدراج ،فهناك ضعف عام يف اإلنتاجية العلمية يف اجلامعات الليبية،
مما أثر هذا على األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،فاألزمة اليت تعيشها ليبيا تعود يف أغلبها إىل إمهال وهتميش الدور
األساسي واهلام للبحث العلمي.
أوال :دور األستاذ اجلامعي يف البحث العلمي
إن أهم ما مييز التعليم اجلامعي عن التعليم الثانوي واملهين وغريه ،هو إقرتانه ابلبحث العلمي ،والذي يعد أحد الوظائف
األساسية لألستاذ اجلامعي بعد وظيفة التدريس ،لذا فإنه من الضروري قيام األستاذ اجلامعي إبجراء البحوث وتطوير املعرفة،
فمهمته األساسية هي توسيع املعرفة وإثراء احلضارة ابلبحث العلمي( .أمحد)2013 ،،
ويف العص ر احلديث الذي يشهد زايدة يف الطلب على املعرفة العلمية وأمهيتها ،تظهر احلاجة إىل وجود األفراد الذين
يقومون على توليد املعرفة وتطويرها ،األمر الذي يتطلب العمل على رفع مستوى األفراد الذين ميتلكون مهارات البحث العلمي
والقادرين على توليد املعرفة اليت تعكس موقفهم النقدي واإلبداعي من خالل توظيف خطوات ومبادئ البحث العلمي  ،ولذلك
ينظر إىل البحث العلمي على أنه وظيفة أخرى من وظائف اجلامعات ومطلبا للتميز يف أي حقل من حقول الدراسة ،وذلك عن
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ال ميكننا احلديث عن البحث العلمي دون احلديث عن أساسه ،وهي املراكز البحثية والباحثني واجلامعات وأعضاء هيئة
التدريس اجلامعي ،فعلى الرغم من استحداث هيئة للبحث العلمي وأخرى للتعليم التقين وانتشار اجلامعات يف خمتلف أحناء ليبيا،
إال أن قاطرة البحث العلمي يف ليبيا قد آتكلت بسبب توقفها الطويل وهي حباجة ملن يدفعها ،وابلنظر لتصنيف اجلامعات فإن
تصنيف QSألفضل  1000جامعة يف العامل مل يضم أي جامعة ليبية ،ويف املقابل فإن تصنيف WEBOMETRICS
جلامعات العامل للعام  2020صنف  30جامعة وكلية ليبية ،فكانت جامعة بنغازي على رأس اجلامعات الليبية يف املركز 3902
عامليا واملركز  150على مستوى قارة أفريقيا ،وتظهر هذه األرقام مدى احلاجة للنهوض ابلتعليم اجلامعي والبحث العلمي يف ليبيا
ليجاري على األقل نظريه يف الدول العربية( .الرتهوين)2020 ،

Issue: 5

احملور الثاين :واقع البحث العلمي يف اجلامعات الليبية

Aisha KAJAMAN

طريق الباحثني املتميزين من أعذاء هيئة التدريس للعمل على حتقيق الفائدة بني التعلي اجلامعي والبحث العلمي( .عهود سامل
الديكه ،صاحل انصر عليمات)2020 ،
فالبحث العلمي هو أسلوب العمل يف جل املؤسسات حيث تقرتن مجيع املمارسات واألنشطة العلمية فيها أبساليب
التنظيم الذي يعد السمة الرئيسية هلذا االجتاه ،ولكي حيقق هذا االجتاه أهدافه يف سبيل خدمة التطلعات االجتماعية سعت
اجلامعات إىل حتديد غاايهتا ووظائفها اليت من أجلها أتسست وقامت ،ومن بني ذلك تنشيط البحث العلمي وإعداد الكوادر
املؤهلة من الباحثني واألساتذة اجلامعيني املتخصصني القادرين على مواصلة التوصل إىل املعارف العلمية أبسلوب علمي ،وهو ما
يتمثل يف مواصلة خلق أجيال من األساتذة اجلامعيني  ،وابلتايل من الباحثني( .على11-10 ،،أكتوبر)2020
ويعد البحث العلمي أحد مؤشرات أداء اجلانب البحثي والذي يلعب دورا أساسيا يف ترتيب اجلامعة ،كما أن
االستشهادات ابألحباث العلمية اليت ينتجها أعضاء هيئة التدريس هو مكون رئيسي يقوم على قياس أثر األحباث اليت يقوم
إبنتاجها أعضاء هيئة التدريس على األحباث األخرى والذي يؤثر إجيابيا على الرتتيب اجلامعي ،وتقوم وظيفة عضو هيئة التدريس
يف اجلامعة على ثالثة وظائف رئيسية هي :التعليم  ،خدمة اجملتمع ،وإجراء البحوث العلمية الذي يعترب أحد األركان األساسية
ملؤسسات التعليم العايل ،ويلعب دورا مهما يف حتقيق الرفاهية للمجتمع ويؤدي إىل حتسني القدرة التنافسية للبالد وحتقيق التنمية
الوطنية يف اجملتمعات اليت تقوم على املعرفة ،والذي يعترب أمرا أساسيا البد أن يقوم بع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات املختلفة.
(عهود سامل الديكه ،صاحل انصر عليمات)2020 ،
إن البحث العلمي مسؤلية تتطلب القيام هبا بكل أمانة وإلتزام ،فاألستاذ اجلامعي قدوة لطلبته ،وأداة لتطوير جامعته
وخدمة جمتمعه ،فالبد أن يكون األستاذ صبورا ومثابرا وبعيد النظر ،ألن البحث العلمي يتطلب من الباحث الصرب واملثابرة يف
سبيل الوصول إىل هدفه ،واألخالص للبحث هو لب العمل وروحه.
ولقد متكنت الكثري من جامعات العامل من حتقيق درجات عالية من التميز والرايدة يف جماالت البحث العلمي ،بل
وحترص على استمرار هذا التميز والرايدة يف تلك اجملاالت من خالل ابحثني متميزين يكون معظمهم من أعضاء هيئة التدريس
حىت تتحقق الفائدة التبادلية بني التعليم اجلامعي والبحث العلمي.
اثنيا :دور اجلامعة يف تفعيل حركة البحث العلمي
إن من أهم وظائف اجلامعات هي التدريس والبحث العلمي ،واجلامعات العربية تركز على التدريس بشكل أكرب حىت أنه
حيتل مركز الصدارة يف معظم جامعاتنا العربية ،ونتيجة لذلك ولألعداد الكبرية للطلبة اليت تشكل نسبة مرتفعة مقارنة بعدد
األساتذة يف اجلامعات ،جند أن األستاذ اجلامعي يقضي معظم وقته يف التدريس ،وال يتوفر لديه الوقت الكايف للقراءة والبحث
العلمي ،ومن جهة أخرى فإن البحث العلمي يف اجلامعات العربية أكادميي ،ومن أهم دوافعه الرتقية ،وهذا يظهر أبن الصلة ضعيفة
او مفقودة بني خطط البحث العلمي يف اجلامعات ومتطلبات التنمية يف اجملاالت املختلفة ،ويف هذا إغفال اتم للدور الذي ميكن
أن تلعبه اجلامعات مبرافقها ومؤسساهتا البحثية وعناصرها البشرية املؤهلة يف دفع مسرية التقدم يف اجملتمع( .بلبكاي،
اكتوبر)2016
فاجلامعات أرفع املؤسسات التعليمية ،وهي تلعب دورا هاما يف حتريك خطط التنمية وحتقيق التقدم ،كما أن للبحث
العلمي دورا ابرزا وأساسيا يف منظومة البحث والتطوير يف البلدان اليت تنشد حتقيق التغيري والتطوير كما يف ليبيا ،وهذا يتطلب
تعاوان وثيقا بني اجلامعات واملؤسسات املختلفة يف اجملتمع ،وذلك للوقوف على قدرات اجلامعات العلمية وامكانياهتا البشرية
واملادية من انحية ،ومعرفة حاجات ومتطلبات مؤسسات اجملتمع املختلفة بعامة ،واملؤسسات اإلنتاجية خباصة من انحية أخرى،
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وذلك لتحديد البحوث العلمية اليت حتتاجها واملواضيع اليت ألبد وأن يتم تناوهلا ابلبحث والدراسة بشكل يسهم يف تقدم اجملتمعات
ورقيها.

Issue: 5

فاجلامعات تعد البيئة العلمية املناسبة والصاحلة إلعداد البحوث العلمية .فهي امتداد ملراحل علمية سابقة خترج منها
الباحثون واملوهوبون ،واليت تؤهلهم ملكاهتم العلمية ،وفطناهتم الذهنية االلتحاق ابلدراسات التخصصية يف اجلامعات ،ومن مث
إعداد البحوث العلمية؛ وعلى اعتبار أن خرجيي اجلامعات من رجال العلم الذين تقع على كواهلهم مسؤولية النهوض ابملستوى
الفكري للمجتمعات ،واالرتقاء ابلفكر العلمي ،والرفعة مبستوايت العلم ،وجديد العلوم واملعارف ونشرها حىت تعم الفائدة.

Volume: 4

أن حتقيق رسالة اجلامعة إمنا يتم ابجلمع بني هديف التعليم والبحث العلمي ،حبيت ال جيوز أن تنحصر مهمة اجلامعة يف
ختريج املتعلمني ،واملهندسني فقط ،كما ال جيوز أن تنحصر مهمتها يف إعداد البحوث العلمية ،وختريج الباحثني العلميني فقط
أيضا .ومن هنا فإن الضرورة تقتضي توثيق الصلة بني اجلامعات وبني مؤسسات البحث العلمي املتخصصة (وزية أمحد احلصان،
انتصار الشريف ،فاطمة اهلمايل زايد)2021 ،،
وهذا ما أدركته العديد من الدول املتقدمة اليت أنشأت املراكز البحثية املتخصصة ذات األهداف احملددة وفقا لتوجهاهتا
واهتماماهتا ،لتحوي كل األحباث العلمية للجامعات ،ومتثل بيت اخلربة اجلامعي الذي يستندإليه صانعوا القرار وواضعي خطط
التنمية حلل املشكالت وإدارة املشاريع التنموية,
لذا يقع على عاتق اجلامعات الليبية مهمة إعداد وتنفيذ البحوث العلمية اليت حتتاجها املرحلة الراهنة للمسامهة يف خروج
البالد من أزمتها وحلحلة بعض املشاكل اليت تقف حجر عثرة يف طريق التحول واملشاريع التنموية.
فاجلامعة تساهم يف البناء املعريف والثقايف واخللقي واملهاري لإلنسان على النحو الذي يساعد يف تنمية املوارد البشرية يف
خمتلف التخصصات اليت حتتاجها خطط التنمية الشاملة.
اثلثا :التزام اجلامعة مبعايري اجلودة يف البحوث العلمية ومسامهتها يف تطوير البحث العلمي.
اليزال موضوع اجلودة من املوضوعات اليت تشغل ابل الكثريين وجترى حوهلا العديد من املؤمترات والندوات السيما يف جمال
البحث العلمي يف اجلامعات الليبية ،اليت ابتت هتتم ابجلودة وحتافظ على استمراريتها داخل اجلامعات ،وخاصة بعد قرار هذه
اجلامعات يف احلصول على االعتماد املؤسسي وذلك من خالل مكتب ضمان اجلودة يف ليبيا ،فاجلودة حتقق التحسني املستمر يف
املنتج التعليمي وحتاول ربط املخرجات مبتطلبات واحتياجات سوق العمل وتسهم يف تطوير البحث العلمي.
وهلذا سعت الدولة الليبية إىل إنشاء واعتماد املركز الوطين لضمان اجلودة ابلقرار رقم 164 :لسنة  2006وتبعه القرار رقم
 176لسنة  2007والقاضي بتسمية إدراة ملراقبة جودة التعليم العايل ،ومع صدور قانون التعميم رقم  :18لسنة  2010أصبح
املركز هو اجلهة املوكل إليها مهمة متابعة وتنفيذ السياسات العامة لتقومي األداء وضمان اجلودة ،لكن تطبيق هذه املعايري مل يكون
بشكل متساوي يف كل اجلامعات الليبية ولكن هناك تباين واختالف يف تطبيق هذه املعايري ودرجة االلتزام هبا.
فحال اجلامعات الليبية كما ذكر احملجويب( )2014وحبسب مؤشر جودة مؤسسات البحث العلمي فقد بلغ ترتيب ليبيا
الدويل  82من امجايل  144دولة ،وبلغ مؤشر توفري التكنولوجيا املتقدمة يف اجلامعات الليبية الرتتيب  143وحصلت اجلامعات
الليبية على الرتتيب 117يف مؤشر توفر العلماء واملهندسني ،وذلك حسب تقرير التنافسة الدولية
فاجلودة مل تعد مطلبا اثنوي ،وإمنا أصبحث إلتزاما البديل عنه يف اجلامعات إذا رغبت يف التميز والتطور ،وهذا ما أدى
ابلكثري من مؤسسات ال تعليم العايل إىل تبين أسلوب اجلودة الذي يعترب من الركائز األساسية لزايدة الكفاءة التعليمية وحتسني
املخرجات املهنية والعلمية للتعليم العايل ،واليت تستفيد منها خمتلف املؤسسات األخرى ،كما تساهم اجلودة يف تطوير املعارف
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ونشرها من خالل حبوث علمية ذات مصداقية وخصائص ومعايري متميزة ،وهلذا فإن تطبيق معايري اجلودة يف اجلامعات أصبحت
إلتزاما ال بديل عنه للجامعات إذا رغبت يف التميز وتطوير البحث العلمي ،ورفع مستوى كفاءة اإلدارة فيها ،ورفع مستوى أداء
أعضاء هيئات التدريس  ،وحتسني خمرجات النظام التعليمي ،وهذا كله يساهم يف تطوير البحوث العلمية( .بن نذير نصر الدين،
بن خرية أمحد ،،ديسمرب )2018
العصر احلايل يتسم ابلتنافس الشديد يف خمتلف العلوم واجملاالت ،لذا فإن ما مييز اجلامعات الرائدة هي اجلودة ،فاجلودة هي
توافر املواصفات واخلصائص يف اخلدمة اليت تليب متطلبات وحاجات وتوقعات اجلامعة واجملتمع ،لذا تسعى اجلامعات املتقدمة
لإللتزام مبعايرياجلودة لإلرتقاء مبستوى املخرجات التعليمية واخلدمات اليت تقدمها.
حيث تواجه املنظمات ومنها اجلامعات ومراكز املعلومات ومؤسسات التعليم العايل املختلفة موجة من التحدايت متمثلة
يف اخنفاض اإلنتاجية وزايدة التكاليف ونقص املوارد املالية وكذلك تدين مستوى الرضى الوظيفي لدى العاملني يف هذه املؤسسات،
ومواجهة هذه التحدايت والتغلب عليها أمر يف غاية األمهية .لذلك كان البد من التطبيق السليم والشامل ملفهوم إدارة اجلودة
لتحسني مستوايت اجلودة ومتكني املؤسسة التعليمية من التميز( .قطيشات)،2022 ،،
رابعا :عوائق وصعوابت البحث العلمي يف اجلامعات الليبية.
البحث العلمي هو مسؤولية تقوم هبا اجلامعة ويدعم من اجلهات املعنية ومن رجال األعمال كذلك ،وهنا البد أن حيصل
التنظيم وتبادل املعلومات بني اجلامعات واملؤسسات األخرى املعنية لتفادي الفجوة احلاصلة بني واضعي اخلطط التنموية
واالسرتاتيجية أو الباحثني عن حلول ملشاكل متعددة وبني رؤساءها التنفيذين ،كذلك مامميكن للبحث العلمي هو االستقرار
والتطور املنظم ،وهو ما ليس موجودا يف الدولة الليبية حاليا ،فالتغريات املتالحقة والتوسع األفقي جنم عنه التغيري املستمر يف
املسميات واإلدارات والتغاضي عن الرتاتبية العلمية واألقدمية ،كل ذلك مع كثرت اجلامعات وضعف للبنية التحتية واللجان واملراكز
والتغيري املستمر يف اخلطط ،كل ذلك أدى إىل تشتت اجلهود وتذمر البحاث واجلهات التنفيذية األخرى ،إضافة إىل حتول العديد
من البحاث إىل صناعات أخرى أو االكتفاء ابلتدريس فقط ،وهذا ما أدى بطبيعة احلال إىل اإلنغالق والركود يف جمال البحث
العلمي والذي من املفرتض أن تكون اجلامعة هي الراعي األول واألساسي له( .الشريف ،،مارس )2019
إن ضعف منظومة البحث العلمي يف اجلامعات الليبية مع تفاوت يف درجات الضعف هذه ،مرتبط مبنظومة احلياة العامة
يف ليبيا وما تعانيه البنية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والفكرية وابلدرجة األوىل البنية التعليمية من ختلف هذه األبنية من جهة،
وكذلك ختلف النظام الرتبوي والتعليمي الذي يرتبط ابلعلم والبحث العلمي من جهة أخرى ،وعدم االهتمام ابلعلم والبحث العلمي
كأداة حلل املشاكل اليت يعاين منها اجملتمع وربط هذه البحوث ابإلحتياجات الضرورية والربامج التنموية.
ولعل من أهم املشكالت اليت تواجه البحث العلمي يف اجلامعات العربية انتج عن عدم اهتمام هذه اجلامعات ابلبحث
العلمي وضعف املخصصات املرصودة له من انحية ،مث تسخري أهداف البحث العلمي للرتقية االكادميية عند الكثري من الباحثني،
وابلتايل اإلبتعاد عن إجياد حلول ملشاكل وقضااي اجملتمع من انحية أخرى ،كما يواجه الباحث خالل قيامه ابلبحث العلمي عددا
من املشكالت والصعوابت واليت تعيق مهمته يف إجناز البحث العلمي ،وجيب أن يكون الباحث قادرا على جتاوز هذه الصعوابت
وذلك كي حيقق البحث النتائج املتوخاة ،لذا كان البد من االهتمام مبشكالت ومعوقات البحث العلمي( .على-10 ،،
11أكتوبر)2020
وقد كشفت دراسة(فوزية وآخرون )2021 ،أن معوقات البحث العلمي األكثر أمهية متثلت يف قلة امليزانيات املخصصة
لإلنفاق على البحث العلمي ،وكثرة األعباء التدريسية ،وغياب الدافعية لدى الباحثني ،وقلة املراجع والدورايت واجملالت العلمية،
وضعف مستوى أساتذة اجلامعة حديثي التعيني يف مهارات البحث العلمي ،قلة مشاركة الباحثني حديثي التعيني مع األساتذة
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ال ننكر أن هناك مبادرات وحماوالت للنهوض ابجلامعات الليبية والرفع من مستوى أدائها لوظائفها ،وزايدة الرتكيز على
البحث العلمي واعتماد معايري اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل؛ لكن يف املقابل هناك صعوابت تعيق البحث العلمي ،خاصة يف
مدى ارتباطه مبتطلبات واحتياجات اجملتمع الضرورية ،فالفجوة املعرفية كبرية بني جامعاتنا واجلامعات يف الدول املتقدمة وحىت يف
الدول النامية ،فالقضية ليس ت مادية بقدر ماهي معرفية وعلمية ،فالتطورات العلمية ماهي إال نتاج الرتاكم املعريف والعلمي القائم
على أسس منهجية وعلمية لفرتة طويلة من الزمن.
خامسا :سبل النهوض ابلبحث العلمي يف اجلامعات الليبية.
تشهد اجلامعات يف اآلونة األخرية مرحلة حتول كبرية ،حث بدأت أكثر من جامعة ليبية أتخذ سياسة التخطيط يف
حماولة منها للحاق بركب التطور والتكنولوجيا يف جماالت كثرية ومتنوعة فيما خيص التعليم اجلامعي ،وأصبح االهتمام ابلبحث
العلمي يتعاظم عما كان عليه سابقا وذلك من خالل االهتمام جبودة البحوث العلمية ،سواء كان ذلك من خالل اختيار املواضيع
اليت ينبغي أن تدرس أو من خالل ضوابط النشر ابلنسبة ألعضاء هيئة التدريس يف اجملالت املعتمدة من اهليئة القومية للبحث
العلمي على املستوى احمللي أو اجملالت احملكمة على املستوى الدويل ذات تصنيف عايل ،وذلك ألمهية البحث العلمي يف فهم
الظواهر الطبيعية واإلنسانية وتقدمي احللول والبدائل ملواجهة مشكالت اجملتمع لتحقيق التقدم العلمي والتطوير التكنولوجي والتنمية
االجتماعية واالقتصادية.
ولكي يتم تطوير البحث العلمي والدفع به إىل األمام يف اجلامعات الليبية البد من توفر عدة مقومات تساعد على االرتقاء
والنهوض ابلبحث العلمي ومنها العناصر اآلتية:
 .1اإلميان أبمهية وضرورة البحث العلمي :فمن الضروري أن يكون هناك إميان أبمهية البحث العلمي وجدواه ،وخاصة الذين
يتولون مهمة إختاذ القرارات الرئيسية املتعلقة بسري العملية التعليمية والتنظيمية يف اجلامعة ،فكلما إتسعت دائرة املهتمني ابلبحث
العلمي كلما إرتفعت درجة احتمال تطور النشاط البحث.
 .2ميزانية مستقلة  :ال شك أن البحث العلمي هو نشاط يكلف مبالغ ابهضة ،ويف بعض احلاالت البد من أن تصرف مبالغ
طائلة على مشروعات حبثية تناقش قضاية تنموية أو برامج تطويرية.

 .3ختصيص عدد من أفراد اجملتمع :لكي ميكن تطوير برانمج عملي للنشاط البحثي البد أن يتخصص عدد من الباحثني يف
جماالت املعرفة املختلفة.

 .4إعطاء قدر مناسب من املرونة للباحثني :ختتلف طبيعة العمل يف جمال البحث العلمي عن طبيعة العمل يف بقية اجملاالت،
فالباحث البد وأن يكون لديه الوقت الكايف للقيام ابلبحث العلمي ،وتوفري البيئة املالئمة واإلمكانيات الالزمة لذلك.
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لقد حققت الدول املتقدمة نتائج ابهرة نتيجة الهتمامها ابلبحث العلمي ،بوضع اخلطط االسرتاتيجية والسياسات
الواضحة  ،لدعم أنشطة البحث العلمي والتطوير ،وذلك بتوفري األموال واألدوات وجتهيز املباين ،وبناء املعاهد وجتنيد رأس مال
بشري فكري متميز ،مت إعداده وتكوينه وفق نظام تربوي قوي يقوم على التفكري احلر واملبدع ،فكان املردود قوي جدا من حيث
النمو االقتصادي والسيطرة املعرفية والتقنية ،فسياسية الدول املتقدمة يف البحث العلمي تعتمد أساسا عى اإلنفاق بسخاء على
مؤسساته وتوفري البنية التحتية احلديثة( .معدن)2012 ،

Volume: 4

ذوي اخلربة يف أحباث مشرتكة ،وعدم وجود آليات تشجع وحتفز أساتذة اجلامعة على البحث العلمي ،ابإلضافة إىل أن البحث
العلمي ال حيتل أولوية األهداف االسرتاتيجية للجامعة ،ومن املعوقات األخرى أيضاعدم االهتمام بنقل اخلربة البحثية بني أجيال
أساتذة اجلامعات( .فوزية أمحد احلصان ،انتصار الشريف ،فاطمة اهلمايل زايد)2021 ،،

Aisha KAJAMAN

 .5توفر قدر مناسب من احلرايت :حيتاج البحث العلمي لكي ينمو ويتطور إىل بيئة يتوافر فيها قدر مناسب من حرية القول
والفعل ،خاصة يف جمال العلوم االجتماعية واالنسانية.

 .6تطوير برانمج واقعي لتنمية اخلربات احمللية :البحث العلمي نشاط ال يستورد من اخلارج ،وال ميكن جملتمع يهتم هبذا النشاط
العلمي أن ينجز مجيع األحباث اليت هتمه خارج حدوده ،وأوىل سبل النهوض ابلبحث العلمي وتطويره العناية إبعداد عناصر حملية
ميكنها القيام هبذا البحث واإلشراف على األنشطة البحثية( .التري،9 ،أكتوبر )1988
نلخص مما سبق أن سبل النهوض ابلبحث العلمي يتمثل يف االهتمام ابالنفاق والدعم املادي للبحث العلمي وتطوير البنية
التحتية للبحث العلمي مع ضرورة اشراك اجلامعات يف خطط اإلصالح والربامج التنموية اليت يقوم هبا اجملتمع ،زايدة الرتكيز على
معيار البحث العلمي كأحد معايري اجلودة  ،مع األخذ يف االعتبار تدريب أساتذة اجلامعات ليكونو قادرين على خوض غمار
عملية البحث العلمي بشكل أكثر فاعلية وأكثر ارتباطا ابحتياجات ومتطلبات برامج التنمية فيه.
نتائج البحث
من خالل ما مت مناقشته يف ثناايهذا البحث ميكن استنتاج مايلي:
 .1من أهم أسباب ضعف البحث العلمي وعدم مواكبته ملشاكل اجلامعة واحتياجات اجملتمع هو ضعف االداء الوظيفي والتسيب
اإلداري.
 .2عدو وجود ميزانية خاصة ابلبحث العلمي تليب احتياجاته وتدعم القائمني بعملية البحث العلمي.
 .3ضعف دعم الباحثني واألساتذة اجلامعيني ماداي ومعنواي وهذا جيعلهم يعزفون عن املشاركة يف املؤمترات والندوات واملسامهة
ببحوثهم العلمية يف اجملالت العاملية.
 .4كثرة اجلامعات وانتشارها يف اجملتمع اللييب مما سبب يف إهدار اإلمكانيات ونقص الدعم املقدم إليها بسبب تعدد ها واتساع
نطاقها اجلغرايف.
 .5ضعف التواصل بني الباحثني حىت داخل اجلامعة الواحدة رغم وجود نفس التخصص يف الكليات اليت تضمها هذه اجلامعة.
 .6عدم توفر البيئة املشجعة للبحث العلمي من املكتبات العلمية واملعامل واألدوات و جهاز الكمبيوتر الشخصي واملكتيب.
 .7الرتكيز على عملية التدريس يف عمل األستاذ اجلامعي وتقييده بعدد من الساعات للحصول على املرتب اإلضايف جعل األستاذ
يركز على ساعات التدريس ابلدرجة األوىل ويبتعد عن اجملال البحثي.
 .8إن البحث العلمي ال يتطور ويتقدم وحيقق النتائج املرجوة منه إال أن توفرت له البيئة املالئمة وقناعة اتمة أبمهيته ودوره يف تقدم
اجملتمع ورقيه من خالل التوعية واحملاضرات وورش العمل والندوات.
التوصيات:
 .1االهتمام مبنظومة التعليم العايل وتطوير املناهج والوسائل التعليمية فيها وجتويد خمرجاهتا.
 .2دعم البحث العلمي وختصيص ميزانية تتناسب مع احتياجات األحباث العلمية ،و إعطاء اجلامعات قدر كبري من املرونة
واالستقاللية اإلدارية واملالية.
 .3ربط البحث العلمي إبحتياجات اجلامعات وبرامج تطوير اجملتمع وخطط التنمية.
 .4تعزيز التعاون بني الباحثني يف التخصصات املختلفة والربط بني اجلامعات يف جمال البحث العلمي لتطوير البحث العلمي
ومواكبته عصر التكنولوجيا وبيئة التعليم الرقمية.
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إن البحث العلمي يعد من أهم اجملاالت اليت تساعد اإلنسان على املعرفة والتطوير وفهم الواقع احمليط به ،لكن البحث
العلمي يف ليبيا ال حيتل أول األهداف االسرتاتيجية يف العديد من اجلامعات الليبية ،وهذا حباجة إىل املزيد من الدراسات لتوجيه
أنظار أصحاب القرار للرتكيز على البحث العلمي يف اجلامعات الليبية وتوفري البيئة الداعمة له وتذليل الصعوابت اليت تواجه
الباحثني واألساتذة اجلامعيني ،وأنه يقع على عاتق اجلامعة تطوير البحث العلمي وإختيار املهارات املتميزة القائمة على التدريس
والبحث العلمي القادرة على إكتشاف املواهب البحثية وإعدادها وتطويرها وجعلها قادرة على االبداع واإلبتكار
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اخلامتة:
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 .5ضرورة العمل على تدريب أعضاء هيئة التدريس على اكتساب مهارات البحث العلمي ومعايري النشر الدولية.
 .6تطوير املكتبات العلمية الورقية داخل اجلامعات والرقمية من خالل االشرتاك يف قاعدة بياانت توفر النتاج الفكري على
املستوى العاملي.
 .7العمل على اعتماد سياسة اإلنفتاح الفكري والعلمي ،وإقامة شبكات معلوماتية تربط بني اجلامعات ومراكز البحوث.
 .8تشجيع الباحثني من أعضاء هيئة التدريس على اإلشرتاك ابلندوات وورش العمل واملؤمترات احمللية والدولية وذلك من خالل
تسهيل اإلجراءات هلم ودعمهم ماداي ومعنواي.
 .9حتفيز األساتذة اجلامعيني و خلق روح التنافس بينهم من خالل تكرمي الباحثني املتميزين واألحباث املميزة.
 .10تقليل عدد الساعات التدريسية لعضو هيئة التدريس على أن يكمل ابقي ساعاته يف اجملال البحثي.
 .11إجراء دراسات جادة هتدف إىل قياس واقع البحث العلمي يف اجلامعات الليبية والوقوف على أهم املشكالت اليت تواجهه
والتحدايت اليت تعرقل مسريته وتقدمه.

Aisha KAJAMAN

املصادر
ابتهال حممد عبد هللا شبيب ،احتاد حممد قاسم عرشان .)2021( .هجرة الكفاءات العلمية يف الوطن العريب وانعكاساهتا على البحث
العلمي .،أتليف الكتاب اجلماعي الدويل احملكم بعنوان:إشكالية البحث العلمي يف الوطن العريب( ،الصفحات ص
، .))299-276( .289املانيا ،برلني :،املركز الدميقراطي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية.
أمحد إمساعيل املعاين ،انصر جرادات ،عبدالرمحن محود املشهداين .)2012 ( . ،أساليب البحث العلمي واإلحصاء -كيف تكتب حبثا
علميا؟  .إثراء للنشر والتوزيع ،عمان،األردن ،إثراء للنشر والتوزيع ،عمان،األردن.
أمحد بدر .)1982( .أصول البحث العلمي ومناهجه( .ط  ،6احملرر) وكالة املطبوعات ،ص.20
الرتهوين ,ع .و  ،. (2020, 03 01).واقع البحث العلمي يف ليبيا والوطن العريب . Retrieved from
https://sada.ly/.
أية عبدهللا أمحد النويهي 15( .يونيو .)،2014 ،دور اجلامعات يف تقدم البحث العلمي وأثره على اجملتمع .املركز الدميقراطي العريب،
ص (.)23-53

بن نذير نصر الدين ،بن خرية أمحد( .،ديسمرب  .)2018دور جودة التعليم العايل يف جتسيد أخالقيات البحث العلمي .جملة الفكر
للدراسات القانونية والسياسية ،العدد  ، ،4ص .)231-222(.224
اثئر أمحدغباري ،يوسف عبد القادر ابو شندي ،خالد حممد ابو شعرية .)2015( .،البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفس ص -31
 .32االعصار للنشر والتوزيع ،مكتبة اجملمع العريب للنشر والتوزيع ،عمان  ،األردن ،ط .،1
مجال بلبكاي( .اكتوبر .) 2016البحث العلمي يف اجلامعات العربية :الواقع ،التحدايت ،الطموح ،والتوجهات املستقبلية .،جملة
اإلنسان واجملال ،معهد العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،املركز اجلامعي نور البشري ابلبيض ، ،الصفحات (.)37-8
محد إمساعيل املعاين ،انصر جرادات  ،عبدالرمحن محود املشهداين ،أ .)2012( .أساليب البحث العلمي واإلحصاء -كيف تكتب حبثا
علميا ، .عمان  ،األردن :،إثراء للنشر والتوزيع. ،
رجاء وحيد دويدري .)2000( .،البحث العلمي:أساسياته النظرية وممارسته العملية .دمشق :،ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط.1
رمي مفتاح حممد ساسي .) 2021( .مشكالت البحث العلمي اليت تواجه طلبة الدراسات العليا(املاجستري) بكلية اآلداب جامعة
سبها .جملة جامعة سبها للعلوم اإلنسانية اجمللد  ،20العدد .،2

شريفة معدن .)2012( .واقع البحث العلمي يف الوطن العريب يف ظل الفجوة املعرفية العاملية . ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
جامعة قسطنطينة اجلزائر ،ص.)85-65(.81
طارق عبدالرؤوف حممد عامر .) 2021( .ماهية وخصائص ودوافع البحث العلمي ومعوقاته ومشكالته وكيفية التغلب عليها" تصور
مقرتح" .اصدارات املركز الدميقراطي للدراسات االسرتاتيجية والسياسة واالقتصادية-املانيا ،برلني ،ص .307

طالب إبراهيم عبابنة .)2011 ،7 ( .مقومات ومعوقات البحث العلمي يف الوطن العريب واقع وحلول .جملة السرمري ،اجمللد،7
العدد ،36ج ، ،1ص .)86-72(.83
عبدالرمحن سيد سليمان .)2014( .مناهج البحث .عامل الكتب ،ص .131
عقيل حسني عقيل( .بال اتريخ) .خطوات البحث العلمي(من حتديد املشكلة إىل تفسري النتيجة) .دار ابن كثري ،ب ت.،

17

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

علي معمر عبداملؤمن .) ،2008( .،البحث يف العلوم االجتماعية-الوجيز يف األساسيات واملناهج والتقنيات .منشورات جامعة 7
أكتوبر،ط ،1ص .76

Issue: 5

عهود سامل الديكه ،صاحل انصر عليمات .)2020( .دور اإلدارة اجلامعية يف تطوير البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس يف
جامعات مشال األردن من وجهة نظرهم .،جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية ،العدد  ،28اجمللد ،4
ص .)819-793(.794

Volume: 4

عواطف إبراهيم عليا لصقري .)2021 ,11( .معوقات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية .جملة العلوم الرتبوية
والنفسية ،اجمللد (6العدد .)513-437( ،)1
فلوح أمحد .)2013 ( .،مواصفات أساتذة اجلامعة من وجهة نظر الطلبة ،دراسة ميدانية ،اطروحة دكتوراة ،قسم علم النفس وعلوم
الرتبية ،كلية العلوم االجتماعية .،جامعة وهران ،ص.54
فوزية أمحد احلصان ،انتصار الشريف ،فاطمة اهلمايل زايد .)2021( .،واقع البحث العلمي يف كليات الرتبية يف اجلامعات الليبية
ومعوقاته وسب ل تطويره يف ضوء مؤشرات معيار البحث العلمي من معايري اجلودة لالعتماد املؤسسي والرباجمي الوطنية:
دراسة ميدانية-كليات الرتبية ،جامعة طرابلس ،املؤمتر الدويل 2021حول ضمان جودة مؤسسات التعليم  .جامعة

بنغازي.

حممد جالل الغندور .)،2015 ( .،البحث العلمي بني النظرية والتطبيق ، . ،دار اجلوهرة للنشر والتوزيع،القاهرة ،ط ،1ص .29
حممد قبيسي  ،جنوى احلسيين . (2016). ،األصول املنهجية لكتابة البحث العلمي . ،مؤسسة الرحاب احلديثة للطباعة
والنشروالتوزيع  ،بريوت -لبنان.،

مصطفى التري،9 ( .أكتوبر  .)1988السلطة وهتميش البحث العلمي يف الوطن العريب،الفكر العريب . ،جملة اإلمناء العريب للعلوم
اإلنسانية ،العدد  ،،53ص .114-113
مصطفى اهلادي حممد الشريف( .،مارس  .) 2019جودة البحث العلمي التطبيقي يف اجلامعات الليبية :معامل الواقع وحتدايت
املستقبل .جملة كلية اآلداب ،العدد  ،2اجمللد  ،1ص.)163-140 (.142
مفيدة إبراهيم على11-10( .،أكتوبر .) 2020التحدايت اليت تواجه البحث العلمي يف التعليم العايل" ،دراسات يف التعليم
اجلامعي" . ،ملؤمتر الدويل الثالث عشر  ،ص .)634/619 (.619
ممدوح عبد املنعم صوفان وآخرون .)2012( .دليل أخالقيات البحث العلمي .كلية العلوم فرع دمياط ،مصر ،ص .10
منال هاين قطيشات .)،2022( .،اجلودة الشاملة يف التعليم وفق معايري إنكيت .،عمان ،األردن :،دار املناهج للنشر والتوزيع.،
موسى حممد كريبات( .لعدد  ،8مارس  .) .2014أهداف البحث العلمي ومشكالته لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات االقتصاد
يف اجلامعات الليبية .،جملة العلوم اإلنسانية ،ا.)318-281( ،

نعيمة ربيح .) 2019( .معوقات اإلبداع لدى األستاذ يف اجلامعة اجلزائرية ،دراسة ميدانية جبامعة زاين عاشور اجللفة .،اطروحة دكتوراة
يف علم اجتماع العمل والتنظيم:إدارة املوارد البشرية ،ص.36
هادية العود البهلول ،( .،ابريل .)،2021 ،واقع البحث العلمي يف البدان العربية :املعوقات ومقرتحات للتطوير(حالة تونس) .جملة
مستقبل العلوم االجتماعية ،العدد  ،5ص .)91-50( .83

18

Aisha KAJAMAN

وزية أمحد احلصان ،انتصار الشريف ،فاطمة اهلمايل زايد. (2021). ،واقع البحث العلمي يف كليات الرتبية يف اجلامعات الليبية
ومعوقاته وسبل تطويره يف ضوء مؤشرات معيار البحث العلمي من معايري اجلودة لالعتماد املؤسسي والرباجمي الوطنية :
دراسة ميدانية-كليات الرتبية ،جامعة طرابلس أنودجا .املؤمتر الدويل 2021حول ضمان جودة مؤسسات التعليم

العايل ،جامعة بنغازي.

ايسني إبراهيم أمحد أبو عبدهللا( .اجمللد  ،10العدد  .)4،2021دور اجلامعة يف تطوير البحث العلمي :دراسة ميدانية جبامعة
دمياط .اجمللة العلمية لكلية اآلداب.)53-23( ،

19

