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 مقدمة   .1

في إطار مناخ المنافسة المتفاقمة الناتجة عن   لیبیا، الھدف من ھذا الفصل ھو تقدیم تحلیل للمناقشة المتعلقة بدور القادة في إدارة مؤسسات التعلیم العالي في    
مثل التعلیم العالي من بین الركائز   األساسیة، تم سحبھا حتى التخلي عن الوظائف    والتي في النھایة.  ونموذج الدولة التابعة  النیو لیبراليالنموذج االقتصادي  
 .األخرى لتنمیة البالد

٪ من الطالب ھم من أسر الجیل  70) زیادة ملحوظة في التغطیة (1ثالث نتائج واضحة:    النظام، مع سیطرة السوق على    العالي، حقق التعلیم    ، 1981منذ عام  
 ) Pitelis & Wagner, 2019(  .) ارتفاع مدیونیة الشباب3من حیث الجودة على حساب أفقر الطالب وھیبة المؤسسات ، و  تجزئة قویة )2األول) ؛ 

  واللوائح،  والمراسیم،   والقوانین،   القانونیة، من المقدر أن ما ھو ضروري لضمان النجاح في إدارة المؤسسات یرتبط بجوانب مثل الطبیعة    الحالي،في النموذج    
أي كل شيء نحدده  .واألجنبیة، واالستشارات الوطنیة    ، والتدریب  ، الدعموالتقنیات وأجھزة    البیانیة، ووصف الوظائف والرسوم   مواقفھا، والھیاكل التنظیمیة مع  

في فرضیتنا الرئیسیة ، نجادل بأن الحوكمة ، بطبیعتھا الصارمة للغایة بقدر ما ھي ھیكل داعم للعمل ،   .عادةً على أنھ تلك البنیة الفوقیة التي نسمیھا الحوكمة
في المصطلحات المنھجیة العملیة برمتھا: القادة  ینشط لى النجاح وتوصیفھ والتأثیر علیھ إذا لم یتضمن عامالً استراتیجیًا أساسیًابعیدة كل البعد عن اإلشارة إ

 .)Shao, 2019(ونوعھم وجودة قیادتھم 

في المؤسسات العامة أو الخاصة مع أو بدون مساھمات من الدولة، مع أو بدون ربح، الجدیدة أو وبما أن التاریخ الوطني من العروض التعلیم العالي لنا،    
من الممكن تحدید حاالت النجاح والفشل في مراحل مختلفة من تطویر النظام أو القطاع    ذلك، بغض النظر عن   .التقلیدیة، مع مؤسسات أكثر أو اعتماد جودة أقل

، كما أنھا ال تجعل من الممكن ضمان االستقرار ال تضمن الحوكمة وحدھا تحقیق نتائج جیدة على المدى القصیر والمتوسط    ، آخر بمعنى   .الذي تم دمجھم فیھ
 .في المستقبل أو ترسیخ النموذج التعلیمي المقترح

یُظھر   ذلك، ومع   .على الرغم من أنھ معقم أیًضا فیما یتعلق بالسیاق ألنھ یحلل القادة كھدف في أنفسھم  وصفي، من الواضح أن التصنیف التقلیدي ألنواع القیادة    
ا إلى مواقع القوة المستمدة الواقع أن ھؤالء القادة الذین شاركوا بقوة في البناء الجماعي السابق للرؤیة والرسالة والقیم المشتركة لمؤسسة ما والذین وصلوا الحقً 

ھذا الجانب مھم  .یشكلون المنصة التي تضمن الرحلة على طول المسار المتفق علیھ والملتزم نحو التنمیة بما یتماشى مع األھداف الوطنیة  المجتمع، من ثقة  
لى التزامات قیمة مثل بشكل خاص في مؤسسات التعلیم العالي العامة ، نظًرا لوالیتھا من الصالح العام في خدمة البالد ، في اإلطار الجمھوري الذي ینطوي ع

 .)Smith, Arnold, Krupinski, Powell, & Meltzer, 2019(الدیمقراطیة والتسامح وعدم التمییز واإلدماج واإلنصاف واالحترام المتبادل 

لكن   المختلفة؛ مثل الغوغائیة والفساد بأشكالھ   الكامنة، اطر المشتقة ھناك أیًضا مجال للمخ والدور، في ھذه النظرة العالمیة التي تربط القیادة بااللتزام   بالمناسبة، 
 .ھذه اآلفات ھي أیًضا نموذجیة ألي شكل من أشكال الحكم وأنواع القیادة المختلفة 

ور الفرعي للدولة والمركزیة في صنع مثل النموذج االقتصادي النیولیبرالي مع الد  محددة،بالنسبة لحالتنا في لیبیا، فإن ھذه الظروف لھا أساًسا مكونات ممیزة    
یجب أن یؤدي التعلیم العالي في ھذا   وبالمناسبة،   لمكوناتھا، ھذه المكونات تشكل واقعھا التوفیقي مع قیم إضافیة   .وإقلیمیًا  ، وثقافیًا   ، وسیاسیًا  ، اقتصادیًا   القرار، 
ال یمكنھم تجنب المنافسة    المثال، على سبیل   .الذین یقودون المؤسسات  والقادةیحدد مسبقًا ممارسة وظائف النظام    الصالبة، بدرجة عالیة من    والذي،   السیاق، 

 الممكن، ولكنھ یمثل شقوقًا یمكن من خاللھا إدخال نواقل تجعل من    تماًما، من الواضح أیًضا أن التكوین المشار إلیھ لیس غیر نافذ   .ألن النظام مبني علیھا
ً  .للتقدم نحو أداء أفضل  البلد، ي مع الرغبة في التغییر الھیكلي الذي یمكن أن یحدث مع زیادة نضج  بالتواز   .التعلیم العالي كحق اجتماعي مكفول كماً ونوعا

)Smith et al., 2019 ( 

Information of Article 

Article history: 
Received:  1 Jan 2022 
Revised:    2 Jan 2022 
Accepted:   27 Jan 2022 
Available online: 30 Jan 2022 
Keywords: 
 التنمیة 
 العامل االستراتیجي
 مؤسسات التعلیم العالي
 لیبیا 

ولكن على عكس    القادة، فإن العامل االستراتیجي ھو    الحوكمة، نناقش أنھ بغض النظر عن نوع    البحث، في ھذا  
فإننا نؤكد أن ھؤالء الفاعلین وحدھم ال یشكلون أو ھم محددون بسبب عوامل خاصة بھم.    المتمیز، فكرة القائد  

 مستقر،في سیاق غیر   قادرة، حتى تكون  للمؤسسات؛ من أجل اإلدارة الناجحة  .المكون االستراتیجي الصفات، 
أن ھؤالء القادة الذین یدركون    أخرى،من ناحیة    نؤكد    .عامل خطر ألداء المشاریع التعلیمیةعلى أن تصبح  

ولكن بما یتماشى بشكل   للمؤسسات، دورھم في خدمة الرسالة والرؤیة والقیم المشتركة من قبل المجتمع الداخلي  
نطور تصنیفًا لثالثة    النھایة، في      .نمیةھم المفتاح عامل للقیادة السلیمة والناجحة نحو الت   الدولة، وثیق مع أھداف  

المرجعیة   الھیئات  في  وعاداتھم  واستخداماتھم  الحالي  العام  المشھد  في  أعمالھم  ألبرز  وفقًا  القادة  من  أنواع 
  .الرئیسیة التي یشاركون فیھا

ABSTRACT 

https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.01.79
https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.01.79
https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.01.79
https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.01.79
https://ijo-bs.com/
mailto:hkh303066@gmail.com
mailto:salah.bohalema@gmail.com
mailto:aisha200322@gmail.com
mailto:Saleh.dwas1@gmail.com
https://ijo-bs.com/


  Bomrez, Omar, Ahmad and Salih, (2022). أثر القیادة اإلستراتیجیة على تحسین أداء مؤسسات التعلیم العالي اللیبیة. International Journal of Business Society, 6 (1), 1-
5 

2 
https://dx.doi.org/10.30566/ijo-bs/2022.01.79 
2600-8254/Â© 2018 All rights reserved by IJO-BS. 
 

 التعلیم العالي في قلب التحدیات . 2

حیث تحتل مركزا متاخرا وفقًا لتصنیف   العالم،من بین اقل البلدان تنافسیة في    باالبتكار، التي یمر اقتصادھا بمرحلة انتقالیة نحو تلك المدفوعة    لیبیا، تعد    حالیًا،    
في كال   .األمم المتحدةفي تصنیف    للغایة، تم تصنیفھا بین الدول ذات مؤشر التنمیة البشریة المنخفض    أخرى، ). من ناحیة  2020المنتدى االقتصادي العالمي (

واالنتقال من   من الممكن تحدید التعلیم واالبتكار والحاجة إلى تحویل االقتصاد من اقتصاد قائم على المواد الخام (السلع) إلى آخر قائم على المعرفة   التقریرین، 
توجد أكثر أشكال  .) باتجاه أكثر شموالً 0.52ة مع وجود معامل جیني  مجتمع قائم على عدم المساواة (البلد األكثر تفاوتًا في منظمة التعاون االقتصادي والتنمی

والتعلیم مقسم حسب الجودة وفقًا للمستوى    )، ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي32٪ على  1عدم المساواة وضوًحا في توزیع الدخل السیئ للغایة (یستحوذ أغنى  
منفصلة، من قبل المجموعات االجتماعیة واالقتصادیة   وأحیاء  واإلسكان،تغطیة في قطاعي الصحة  واالختالفات القویة في الجودة وال  واالقتصادي، االجتماعي  
 .في المناطق

تحقیق تغطیة واسعة في    بالسوق، مدفوعة    الممكن، كل ھذا في إطار السیاسات العامة المحایدة التي جعلت من   .المواقف االجتماعیة واالقتصادیة في المناطق  
لكن لیس كل منھم لدیھ ضمان  .٪ من الطالب ھم من الجیل األول من عائالت التعلیم العالي70الیوم   .على الرغم من الجودة غیر المتجانسة للغایة  العالي، التعلیم  

  .لجودة التعلیم الذي یتلقونھ ویجب علیھم تمویل الرسوم بین الدول التي تشكل منظمة التعاون االفریقي بمواردھم الخاصة

أمام الدخول یعد التنفیذ التدریجي للمكافأة الشاملة ونظام ضمان الجودة الوطني اإللزامي أمًرا مھًما للغایة ألنھ سیتم التخلص من األموال كعائق    ، السبب لھذا    
في  .صدقة من الجمھورلكل من البرامج المعتمدة والتي یجب أن تكون م  للمؤسسات، وسیتم توفیر األضواء فیما یتعلق بمستوى التمیز األكادیمي واإلداري  

 .تمیل الجودة إلى أن تكون موجھة نحو المجموعات ذات القدرة االقتصادیة األكبر الحاضر، الوقت 

 اآلثار غیر المرغوب فیھا للنظام الحالي . 3

لتحقیق التنمیة وأن التفاوتات تعیق إمكانیة  ولكنھا لیست كافیة   .أن النمو االقتصادي شرط ضروري  أخرى، ھناك قضیتان واضحتان في البالد: من ناحیة    
تستمر المركزیة القویة حول العاصمة بنغازي أو منطقة    األراضي، من حیث    أخرى،ومن ناحیة   .ومنصفة  ، وداعمة  ، وعادلة   ، تنافسیة حدیثة وأكثر    وجود لیبیا

عملیة صنع    وتتركز٪ من السكان    50٪ من اإلقلیم مع حوالي    5ینتج  ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي    46العاصمة طرابلس في تركیز موارد جمیع اللیبیین (
المستحیل العثور علیھا    القرار في المؤسسات المنشأة في تلك المنطقة اإلقلیمیة) للحفاظ على قدرتھا التنافسیة في القارة االفریقیة والسعي إلى نوعیة حیاة من

ھذا ھو العامل الثاني الذي یثبط ھدف زیادة التكامل والتوازن اإلقلیمي ، على وجھ التحدید لتعزیز القدرة التنافسیة في جمیع أنحاء   .نتیجة لتركزھا واكتظاظھا
 .) Toya & Kim, 2019(البالد 

حقیق) فإن الربح المفتوح والمسموح بھ في قطاع ما قبل الجامعة والمخفي والمحظور في قطاع الجامعة (یوجد حالیًا العدید من المؤسسات قید الت  التعلیم، في    
یة التعلیم على الحق في التعلیم  واختالل التوازن الناجم عن الدفاع القوي عن حر . التعلیمي المشروع ، یكتسح الجھد الجماعي التقلیدي الذي یركز على جودة

وفقًا للمصیر الذي عاشوه عند الوالدة والوصول إلى النظام  أدى إلى فصل شبابنا بشكل متزاید الدولة، جنبًا إلى جنب مع التخلي عن التعلیم العام من قبل  الجید، 
 .ارات الجودة المعتمدة والمحافظة علیھاوبالتالي اإلضرار بركیزة أساسیة للتنمیة: تكافؤ الفرص للوصول إلى خی .، التعلیمي

التعلیم     تمویل  نظام  الساریة    العالي، في  الراكدة  اللوائح  من  المستمدة  االمتیازات  على  تحصل  التي  أو  اللیبیین  جمیع  موارد  تركز  التي  المؤسسات  تسعى 
وھم یدافعون عن الوضع عن طریق تجنب   .لحفاظ على مزایاھا األولیةوما إلى ذلك) إلى ا  التبرعات، وقانون    المباشرة، (المساھمات المالیة المباشرة وغیر  

وھذا أیًضا عامل ینفي إمكانیة تعزیز ودمج مواھب  .مما یعیق بالتأكید تطویر المؤسسات الناشئة  النظام، اإلصالحات التي تسھل الوصول إلى توازن أكبر في  
 ,Asif(  .مما یمنع البالد في نھایة المطاف من امتالك قوة أكبر لمواجھة ھدف التنمیة  الوطني، راب  األفراد األكادیمیة والعلمیة المنتشرة في جمیع أنحاء الت

2020 ( 

وھناك نماذج متنافسة في ھذا الصدد بین إمكانیة حدوث تغییرات من قبل البعض وجھود   التنمیة، ما ھو على المحك ھو إمكانیة تغییر أسلوب    الیوم، في لیبیا    
بسبب االفتقار إلى المنافسة الحقیقیة والشفافة التي تعزز  االمتیازات، ر الذاتي تحافظ على ھناك أنظمة تعمل بالقصو .البعض اآلخر للحفاظ على الوضع الراھن

أو   بالموھبة  المرتبطة  غیر  مكانة   الجدارة، المزایا  (الضغط)  اللوبي  یكتسب  وحیث  المكتسبة  والسیاسیة  واالقتصادیة  االجتماعیة  العالقات  بسبب  ولكن 
 والفنون، والوصول إلى الثقافة    التعلیم، ع یھدفون إلى الحفاظ على عدم المساواة الناجم عن االختالفات القویة في جودة  وھذا یعني أن ھؤالء في الواق  .مركزیة

االجتماعیة  من االنتماء إلى "الشبكات" المتكونة والمزروعة في ھذه البیئات   المغلقة؛ واالندماج في الدوائر السیاسیة    التجاریة، واالئتمان لبدء وتمویل األعمال  
 .واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة المحمیة

، وكذلك من خالل  ھذا المناخ في أزمة الیوم في لیبیا وظھرت شواھده بقوة لعدة سنوات من خالل تعبئة الطالب في الشوارع ، والتي دعمتھا غالبیة المجتمع  
الدولیة المرتبطة بعدم المساواة وتركیز الثروة وتأثیرھا على التعلیم والصحة ونظام  الدراسات المحلیة والوطنیة من الجامعات ومراكز الدراسة والمنظمات  

وقد تُرجم ذلك إلى أدنى المستویات    ولكن أیًضا ولمدة ست سنوات تقریبًا من الشكاوى والتحقیقات الصریحة من وسائل اإلعالم والقضاء   المعاشات التقاعدیة ؛ 
یین للحكومة والمعارضة واألعمال والسلطات على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والمحلیة ، فضالً عن الثقة في نظام التعلیم  التاریخیة لمصداقیة القادة السیاس

  (Bhardwaj, Mishra, & Jain, 2020).العالي وجدیة شھاداتھم

  صغیر، مع سوق داخلي  اللیبرالیة، عالم والتي یتم تنسیقھا من خالل نموذج اقتصادي نقدي فائق بالنسبة لدولة لدیھا أكثر االقتصادات انفتاًحا في ال الجانب، ھذا   
على سبیل   الحالي، في الوقت   .یعد جانبًا حاسًما بالنسبة لھا. النمو والتنمیة  الدولیة، وبالتالي تعتمد على التجارة الخارجیة وحجم صادراتھا النفطیة وأسعارھا  

لیبیا  .الشریك التجاري الرئیسي لھا  الصین، وخاصة من    العالمي، بتباطؤ حاد ناتج بدوره عن تباطؤ االقتصاد    یمر االقتصاد اللیبي  ، 2019في نھایة عام    المثال، 
بین مؤسسات التعلیم العام والعالي وفقًا لمستوى التدریب    المناطق، بین    لقدراتھم، "مطابقة المجال" بین الناس وفقًا    الجدارة، تتطلب التحرك نحو مجتمع قائم على  

من الضروري أن  .بین المجموعات السیاسیة  اإلعالم، في وسائل    الكبیرة، بین الصغیرة والمتوسطة. والشركات    االجتماعیة، بین المجموعات    فیھ، الذي یعملون  
 األفضل، ووسائل اإلعالم    األفضل، والشركات    األفضل، والقادة    المواھب، یظھر أفضل    تكافؤ الفرص والمنافسة الحقیقیة حتى  المنھجیة، من الناحیة    نضمن، 

 .والسیاسیون األفضل بھذه الطریقة ، وبالتوازي ، ھزیمة عدم المساواة وعدم المساواة والفقر

 التشخیص العام المشترك .4

وھم   الخصوص، والعلوم والتكنولوجیا على وجھ    العالي، ونظام التعلیم بشكل عام ونظام التعلیم    أعاله، یوجد في الدولة تشخیص مشترك فیما یتعلق بما ورد    
الحلول ألن تحویل االقتصاد  فھي بدورھا في مركز    األنظمة، نظًرا للطریقة التي یتم بھا التعبیر عن العوامل لتحقیق تطویر ھذه    الواقع، في   .في قلب النقاش
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المعرفة   إنشاء  المتقدم  وتطبیقھا، یتطلب  البشري  المال  رأس  تكوین  أساسي.  أمر  االجتماعي    الطریقة، وبنفس    أیًضا،  .وھو  اإلدماج  لتعزیز  فھي ضروریة 
فإن االستنتاج األول ھو    الصدد، في ھذا   .ریقتین للحلھناك أیًضا إجماع واسع على كال الط .لألشخاص ألن التعلیم المتقدم ھو آلیة الحراك االجتماعي بامتیاز

على  و؛  والتنظیم  التمویل، وآلیات   العامة، السیاسات   عام، بشكل   كبیرة، وبالتالي یكتسب أھمیة    التنمیة، أن ما یحدث مع التعلیم العالي في لیبیا أمر حیوي لتحقیق 
 .) Cinnioğlu, 2020(ھذه النقطة حیویة وسنعود إلیھا الحقًا   .دور وقناعة وأخالقیات القادة في المؤسسات كأطراف فاعلة رئیسیة في قیادتھم  الخصوص، وجھ  

  الواضحة، التوازن في النموذج السائد: انخفاض معدل الثقة الناجم عن االنتھاكات  مثل عالمات عدم    االنتباه، ھناك عناصر مھمة في نظام التعلیم تلفت    بالمناسبة، 
من   للناس، واستحالة ضمان حقوق وجودة العروض األكادیمیة    والرقابة، وندرة القدرة على اإلشراف    الجامعات،وعدم االمتثال للقانون الذي یحظر الربح في  

كان   األخیرة، في الحكومات الوطنیة   .كما أن االفتقار إلى دوام سلطات التعلیم الوطنیة أمر مثیر للقلق  .بین اإلخفاقات األخرى لنظام شدید التحرر واالنھیار
تعلیم وعلى جدیة وعمق اإلصالحات   ،للقطاعویؤثر ھذا الضعف الوحید بشكل خطیر على استمراریة السیاسات العامة   .ھناك ما ال یقل عن ثالثة وزراء 

 .واستمرار الدولة في تحقیق األھداف واألحالم المشتركة في التعلیم والعلوم والتكنولوجیا الالزمة، 

لو كانت كما  االتفاق، أصبحت االختالفات في الحلول في التعلیم العالي ساحة معركة حیث یتم السعي إلى فرضھا بدالً من  عام، مع اإلجماع بشكل  الواقع، في   
إنھ التوتر بین النظرة النیولیبرالیة للعالم ونظرة التدخل األكبر من قبل   .مساحة للتجربة والخطأ لتوحید نماذج المجتمع وإبعاد المصالح. من رغبة المواطنین

أبعد ما یكون عن االحتماالت الحزبیة السیاسیة    بالتالي، و  الدولة، یجب أن یكون التعلیم سیاسة     .الدولة في السیطرة االتجاھیة للتعلیم العالي والعلوم والتكنولوجیا
بغض النظر   الربح،من المصالح المستمدة من فھم التعلیم كسلعة استھالكیة یتم تداولھا بحثًا عن    ذلك،عالوة على   األجل؛ التي تخضع عادةً لمطالب قویة قصیرة  

وھو المشروع التربوي المفصل    الرئیسیة، افع الربح یصرف الجھود عن بؤرة االھتمام  فإن د  التعلیم، ولكن في   .عن مدى شرعیة ذلك في األنشطة األخرى
 ) Samimi, Cortes, Anderson, & Herrmann, 2020( .لألھداف الوطنیة األساسیة لتحقیق التنمیة

كما  .ونوعیة حیاة أعلى للناس  االجتماعي، واالندماج    واالندماج،   التنقل، وضمان    الشعوب، ھناك إجماع عالمي على أن التعلیم ھو المفتاح لتنمیة    مبین، كما ھو    
من المھم  .مكثف في المعرفة داقتصا  القائم على المواد الخام إلى مع أخذ اقتصادنا من االقتصاد الحالي  للمناطق، أن التعلیم ھو المفتاح لتعزیز القدرة التنافسیة  

 .فال یوجد مثل ھذا التعارض بین ھذین الزوجین من القوى: التعلیم واالقتصاد التناقض، أن نفھم أنھ ال یوجد مثل ھذا  

تصمیم اإلطار المؤسسي ، وزیادة   إعادة لذلك ، في لیبیا الیوم ، ال تزال التحدیات الكبیرة معلقة في مسائل التعلیم العالي: تعزیز التعلیم والجامعات العامة ؛   
إنشاء نظام تمویل مناسب للقطاع ،  د المتجدد المصادق علیھ دولیًا واإللزامي ؛ تنفیذ نظام ضمان الجودة واالعتما الموارد المخصصة للعلوم والتكنولوجیا ؛ 

تحدیث الدولة سعیاً إلى مزید من الكفاءة  یة في المیدان االقتصادي ؛ بلدان منظمة التعاون والتنم كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي ال یقل عن متوسط  
 .تعزیز جودة وكمیة تدریب الدراسات العلیا وتسریع التدویل والفعالیة وتحسین فرص اإلدارة المروجة والتنظیمیة واإلشرافیة لھا ؛ 

واالنتقال من مجتمع قائم على عدم المساواة    المعرفة، الخام إلى اقتصاد قائم على    ھناك نوعان من التحدیات األساسیة: التطور من اقتصاد قائم على المواد لذلك، 
وھو أنھ في كال التحدیین نجد مفتاًحا أساسیًا    التنمیة،یوجد في ھذا عنصر األمل الذي یحفزنا على مواصلة العمل لتحقیق   .إلى مجتمع أكثر مساواة وإنصافًا

الھدفین الممكن تحقیق كال  المتقدم وھذا أمر حیوي القتصاد كثیف   .یجعل من  البشري  المال  العالي ألنھ استراتیجي في تكوین رأس  التعلیم  المفتاح ھو  ھذا 
حیث توجد عالقة مباشرة بین السنوات ومستوى التدریب التعلیمي والدخل االقتصادي    االجتماعي، ولكن أیًضا ألنھا األداة األكثر مالءمة للحراك   المعرفة؛ 

 ) Tetik, 2020( .للناس

في توفیر التعلیم الجید في القطاعین العام والخاص وفیما یتعلق بمبدأ    اللیبیة المتمثلةھذه التحدیات ھي عالمة تجاریة رئیسیة ویجب افتراضھا في سیاق التقالید    
  للدولة، نا القیام بذلك من خالل تعزیز التعلیم العالي بقوة من وتحت السیطرة التوجیھیة  یجب علی  للبلد، ولكن بالنظر إلى الطبیعة اإلستراتیجیة   .حریة التعلیم

كمعیار للجودة لنظام  .وتعزیز شبكة الجامعات الحكومیة. في الدولة نفسھا  المستویات، وتحقیق جودة عالیة معتمدة على جمیع    التغطیة، ومواصلة الجھد في  
 .التعلیم العالي بأكملھ

 السیاسیین، تكمن التحدیات المشار إلیھا في عرض البرامج الحكومیة المختلفة وفي بیانات جمیع المرشحین والممثلین  اآلن،ولسنوات عدیدة حتى  البالد، في    
بالنظر إلى الظروف   .دون توجیھ من سیاسة دولة توافقیة  المشترك، وعلى الرغم من التشخیص    منھجي، على الرغم من أنھا ال تزال بعیدة كل البعد عن نھج  

من أجل اإلسھام في المھام الوطنیة   والخاصة، یجب على مؤسسات التعلیم العالي العامة    معالجتھا، التي تحدد األوضاع في بیئة البلد ألدائھا والتحدیات التي یجب  
 .أن تتصرف بشكل مشبع وواعي تماًما. من دورھم األساسي وما ھو متوقع منھم الكبرى، 

أي  .ونھاكن استنتاج أن أولئك الذین یدیرون القطاع واإلدارة العلیا للمؤسسات لدیھم مھمة تتجاوز المصلحة الحصریة والحصریة للمنظمة التي یدیرمن ھناك یم  
القادة ھي رسالة جماعیة   الجزئیة    للدولة، أن مھمة  النتائج  أكبر من مجرد مجموع  للبلد  العالي  التعلیم  نتیجة نظام  یتكون حیث یجب أن تكون  التي  لألجزاء 

أي أن التطور   .الذین یجب علیھم مراقبة اللوائح التي یتعین على النظام نفسھ أن یؤدیھا  والالمركزیة، المركزیة    العامة، یشمل قادة اإلدارة    بالمناسبة،   وھذا،  .منھا
ولیست نتیجة لما ینظمھ الناجون من الصراع في السوق من قبل الید    ھو مرحلة یتم تكوینھا على أساس الفھم بأنھا أیًضا حقیقة توفقیة مع قیم إضافیة لمكوناتھا

 .الخفیة في اللعبة بین مقدمي العروض. والمطالبون

 الریادة في اإلدارة المؤسسیة   .5

اقتصاد قائم على المعرفة والتقدم من مجتمع لتحقیق تلك التحدیات المذكورة ، تلك األھداف التي اقترحتھا الدولة للتطور من اقتصاد قائم على المواد الخام إلى   
ولكن لتأھیل تلك األھداف ، بحیث ال تفقد  قائم على عدم المساواة إلى مجتمع أكثر شموالً ، ھناك العدید من المكونات أو الموارد الھامة التي یجب أن یحضروا ؛ 

فھم ھذا على أنھ   عنى فیما یتعلق بالصورة الموضوعیة المراد تحقیقھا في التعلیم العالي ؛ المالءمة ، أو الوجود ، أو األھمیة ، أو الجودة ، أو األھمیة ، أو الم
 .القادة ھم المورد االستراتیجي األساسي حق في السعي لتحقیق مجتمع أكثر شموالً ؛ 

واالعتماد على الھیاكل   المركزیة، یة في ھیئات الھیاكل تمیل المؤسسات ذات األداء األفضل في ھذه المؤشرات إلى تقییم الوظیفة المعیاریة على الوظیفة التنفیذ
بینما تمیل مؤسسات الدولة إلى أن    تابعة، نرى أن المؤسسات غیر الحكومیة تمیل إلى أن یكون لھا أنواع    بالربط، فیما یتعلق   .على حساب المشاركة  المحلیة، 

أنواع معیاریة لھا  إذا الحظنا ذلك من منظور اج .یكون  أننا  أنواع   جغرافي، تماعي  في حین  تقدیم  إلى  الجامعات األنجلو ساكسونیة تمیل  فیمكن استنتاج أن 
نجد أنھ یبدو بالفعل أن ھناك مستوى معینًا من التوافق بین    باختصار،  .التشاركي  -بینما في أوروبا القاریة والقارة االفریقیة یسود النوع المعیاري    معیاریة، 

وھو الوضع الذي یبدو بدوره مشروًطا إلى حد ما باالرتباط والثقافة االجتماعیة. سیاق كل جامعة   مؤسسة، نواع الحوكمة لكل  األداء في التصنیفات الدولیة وأ
)Bhardwaj, Mishra, & Jain, 2021(. 
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المشار  النموذج فإن  لذلك،  .وبالتالي فھو عرضة للتقادم  الحوكمة، ھذا صحیح من حیث الھیكل والعالقات الصعبة التي تشكل ھذا المكون المسمى    بالمناسبة،   
 .یربط النجاح بالقدرة على تعدیل إدارتھ ألن الھیاكل محكوم علیھا دائًما بالزوال إلیھ

وااللتزام المؤسسي للمنظمات ذات القیم الجوھریة لالندماج في نموذج المجتمع الدیمقراطي وأسلوب    ذاتھ، د  فإن التركیز على الحوكمة كھدف في ح  ذلك، ومع    
یعلن في الدستور السیاسي وفي اإلعالن عن الحاجة إلى سیاسة عامة شاملة وجامعة للتعلیم  .التنمیة التكاملیة لألسر والناس المقصود والذي لن یكون معروفًا

بالسماح لكل القدرة على العمل وحتى تعدیل الھیكل نفسھ  ینشط النظام الذي تم إنشاؤه أو دعمھ في ھذا الھیكل یسمى الحوكمة والذي .السیاسیونالعالي یقدمھا  
 یعتمد بشكل أساسي على القادة وقدرتھم على التواصل مع اآلخرین في مھمة قیادة المؤسسات. 

الھیكل یخضع أیًضا للنھج العقیم والمتشكك ، فیما یتعلق بالقادة ، كما لو كان ذلك غیر مناسب أو حتى یمكن    االرتباط المزعوم بین الحوكمة المندمجة في  
ا تتدخل الجھات الفاعلة  االستغناء عنھ ألنھ یُعتقد أن الھیكل ھو العامل الرئیسي ولیس دینامیاتھ ، على الرغم من أنھ من الواضح أن ھذا األخیر یحدث فقط عندم

 .)Cortes & Herrmann, 2021( یھا التفویض والمسؤولیة لقیادة المنظمات في إطار العمل ، بالنظر إلى ھیاكل الحوكمة تلك التي لد

والتقنیات واألجھزة   عنھا، الطبیعة القانونیة واألنظمة والمراسیم واللوائح والھیاكل التنظیمیة مع مواقفھا ووصف الوظائف والرسوم البیانیة التي تعبر    لذلك، 
كل شيء نحدده عادةً على أنھ البنیة الفوقیة التي نسمیھا حوكمة مؤسسة أو شركة بعید كل   أخرى، بعبارة   واألجنبیة؛ والتدریب واالستشارات الوطنیة    الداعمة، 

للحصول على تحلیل شامل ألنماط حوكمة الجامعات. كما یوضح لنا التاریخ  .إذا لم یكن ھناك عامل أساسي: نوع القیادة وجودتھا ذاتھ، البعد عن المعنى في حد  
جدید أو مؤسسي ، حضري أو   ربح، مع أو بدون    الدولة، في المنظمات العامة أو الخاصة مع أو بدون مساھمات من    العالي،  الوطني والشؤون الحالیة للتعلیم

بغض النظر عن ذلك ، من الممكن تحدید حاالت النجاح والفشل في مراحل مختلفة من تطویر النظام أو القطاع الذي  إقلیمي ، مع اعتماد جودة أكبر أو أقل ؛
والتي یتم التعبیر عنھا بقوة مع تحدیات    لمؤسسة، فقط أولئك القادة الذین یشاركون في البناء الجماعي للرسالة والرؤیة والقیم المشتركة   .یھ تلك المنظماتتتكامل ف
 .علیھ والملتزم نحو التنمیةیشكلون المنصة یضمن السیر على الطریق المتفق  المجتمع، والذین یصلون الحقًا إلى مواقع القوة المستمدة من ثقة  الدولة، 

 عامل مثبط للتمیز في القیادة  االستقرار، عدم  .6

، بالنسبة إلى القلیل من االستقرار أو المدة ، والتي ال تملك الوسائل   precarius من الكلمة الالتینیة عالمیًا، فھم عدم االستقرار في المفھوم المقبول  بالمناسبة،   
ھذه   .ؤسسیة والقانوني القانونيأو الموارد الالزمة والكافیة للقیام بشيء ما ، فقد تكون ھناك وسائل تكنولوجیة أو اقتصادیة أو أو االستقرار أو األمن واألخالق والم

 .ویمكن أن نضیف عدم االستقرار في القیادة والحوكمة وفي صیاغة األنظمة المختلفة ذات األغراض المؤسسیة والوطنیةبعض الصفات التي یتم تحدیدھا عادةً  

ولكن أیًضا الطبیعة المحفوفة بالمخاطر للقادة   فیھ؛ سیاق یتسم بعدم استقراره في المصطلحات المشار إلیھا والذي یجب على المؤسسات أن تعمل    حالة،   أي،   
تخلق ظروفًا مواتیة لتقلیل أو    ال، معزًزا أم    ال، تم التعبیر عنھا أم   تلك الجوانب التي بدورھم؛ لق بتدریبھم المھني وقاعدتھم األخالقیة للسلوك وااللتزام  فیما یتع

 .القضاء على إمكانات القادة في إدارة المنظمات

وفي تلك المعضلة یواجھ  ضمنیة، تجاھل أو التخلي عن ممارسة الدور بعبارات صریحة أو لاأن القادة یمیلون إلى  إلیھما، في كلتا الحالتین المشار  الواضح، من 
یترجم إلى تقاعس    أوالً، ذلك القائد الذي یضع المصلحة الشخصیة البحتة  .وقوتكوصالبتھم األخالقیة    والمھنیة، ومسؤولیتھم االجتماعیة    المھمون، ھؤالء القادة  

التحدي    العمل، عن   تحمل  دون  ثمن  بأي  القائد  منصب  على  الحفاظ  من  الرغم  مقارنة    الملتزم، على  نفسھا  المؤسسة  على  كارثة  إلى  تتحول  تأثیرات  یولد 
 .ولكن أیضا مواجھة تحدیات البالد بمھمتھ؛ 

یُظھر أن عدم االستقرار یتم تثبیتھ عملیًا   ومشاركتھ، ه  الذي تمت دراستھ على نطاق واسع ونشر  التشخیص، ألن    مناسب، یتبین أن ھذا الجانب    الیوم، في لیبیا    
والذي یتخلى   السوق، وتسلیمھ إلى   الدولة، تكون فیھا السیاسات العامة محایدة مع تراجع دور   .في جمیع األبعاد لتطویر نظام التعلیم العالي والعلوم والتكنولوجیا

في المجال    التعلیم، في جودة    العامة، عالیة من الالمسؤولیة العامة التي ال تسمح للناس بضمان الثقة  مع مستویات    القطاع، عن الترویج والسیطرة االتجاھیة على  
إن ما سبق  .من بین أبعاد أخرى مثیرة للقلق )؛ في التعلیم العالي العام (الذي توفره الدولة نفسھا  اإلداري، في األمن    المالي،   -االقتصادي    القانوني،  -القانوني  

یھا بدرجات جم الذي دفعتھ الحكومة الحالیة إلى تقدیم مشروع قانون إلى البرلمان إلصالح التعلیم العالي یسعى إلى معالجة جمیع الجوانب المشار إلذكره من الح
 مختلفة من العمق 

في مواجھة مشروع اإلصالح وفي إطار العمل    والفردیة، تُظھر المراجع المختلفة التي یتم فیھا تجمیع مؤسسات التعلیم العالي والتعبیرات العامة الجماعیة    
أدى عدم االستقرار  .للتغییر لدى اآلخرین بسبب الندرة والغموض  والتطلعاتھذا الموقف تجاه الحفاظ على الوضع في بعض    حالیًا، غیر المستقر الذي تعمل فیھ  

بل إن بعض المؤسسات سعت إلى الخلط عند عدم تحریف طبیعة الجمھور ودور المؤسسات الخاصة  التمویل، متعدد األبعاد إلى التركیز الرئیسي للنقاش حول 
 .كآلیة لحمایة مصالحھم االقتصادیة المواطنین،  .والممتلكات العامة لجمیع الكیانات

إلى دفع جزء من القادة إلى تفاقم النزعة الفردیة وإنكار مزایا   الجمیع، حیث یؤدي تصور عدم وجود "قوارب" إلنقاذ    "، "العمالق  ھذا السیناریو من النوع  
ف ملحوظ  وقد أدى ذلك أیًضا إلى سلوك الفاعلین الذي اتسم بضع  .مع الخسارة الواضحة لرأس المال المنفعة االجتماعیة للنظام العالمي ومن ھناك للبلد  التعاون، 

  العامة،االعتماد على السوق و / أو األموال    یعني، وھذا   .وغموض وحذر في مواقفھم تجاه الحكومات المختلفة في عالقتھا بالسلطات على مختلف المستویات
 .اف التنمیةمن التدریب غیر المستقر وااللتزام الضئیل بأھد بدورھا،  التقلیدیة، الناجم عن عدم االستقرار كعامل لتثبیط القیادات 

 االستنتاجات  .7

ألن الطریقة التي یتم   لتطوره، یوجد في لیبیا تشخیص مشترك مفاده أن نظام التعلیم بشكل عام والتعلیم العالي والعلوم والتكنولوجیا بشكل خاص ضروریان    
االستنتاج األول ھو أن ما یحدث مع التعلیم العالي في لیبیا أمر  .اإلدماج االجتماعي  وتعزیزبھا التعبیر عن ھذه العوامل ھي في قلب الحلول لتحویل االقتصاد  

على وجھ الخصوص ، دور وقناعة وأخالقیات القادة   لتنظیم و ؛ وا  التمویل،وآلیات    العامة، السیاسات   عام، بشكل    كبیرة، واكتساب أھمیة    التنمیة، حیوي لتحقیق 
 .في المؤسسات كأطراف فاعلة رئیسیة في قیادتھم

التعلیم   فإن التحقق من النجاح المؤسسي في  النفط، االستنتاج الثاني ھو أنھ بالنظر إلى التفاوتات الكبیرة في البالد وفي ظل اقتصاد تنافسي نسبي قائم على انتاج    
ولكن باألحرى ارتباطھا وتوافقھا مع األھداف الوطنیة العظیمة المتمثلة في    ، المنظمة الي ال یشكل إنجاًزا یتم التحقق منھ في إطار الذات الذاتیة. مصلحة  الع

ال تكون ناجحة    قانونًا، والتي تُفھم على أنھا الدولة المنظمة    الدولة، فإن المؤسسة التي تتلقى اإلذن من    أخرى، وبعبارة   .واإلنصاف  ، والشمول   ، والجودة   ، التمیز
ھذا ضروري ألن التنمیة ھي مرحلة في تطور المجتمع الذي  .حقًا إذا كانت أھدافھا ھي في نھایة المطاف عوامل تسریع أو مضاعفة للمشاكل الوطنیة الكبرى
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لیس نتیجة التوازن بین النجاحات والفشل في السوق التي تنظمھا الید الخفیة في اللعبة بین    وبالتالي،   المكونة، قي مع قیم إضافیة لعناصره  یشكل واقعھ التوفی
 .مقدمي العطاءات والمطالبین

من ھذا   أن    السیاق، مستمد  إلى حقیقة  الثالث  االستنتاج  الصارمة    الحوكمة، یشیر  نجاح    ھیكل، ا  نظًرا ألنھ  للغایة، بطبیعتھا  الداللة على  البعد عن  كل  بعیدة 
 .كلھ من حیث المنھجیة: القادة، نوع ونوعیة القیادة  .المؤسسات وتوصیفھا والتأثیر علیھا إذا لم تساھم في عامل استراتیجي أساسي

ى من الحفاظ على الوضع الراھن إذا كانت مواتیة أو بسبب  ویظھر استنتاج الرابعة لنا أن ھشاشة یمیل إلى قادة القوة لنھج المھمة الجماعیة في مرجعیات أعل  
حلقة مفرغة ال   أخرى، بعبارة   .ضروریة لتحقیق نتائج أفضل وأفضل لكل واحد  بدورھا،  التي،  نجاح نتیجة الخاصة بھم، والتي یمنع تتبنى التحوالت الجماعیة

ومن ثم فإن عدم االستقرار ھو بعد یؤثر بشكل شامل وسلبي  .ئج المفاوضات لكل من المؤسساتولكن لم یتم تحسین نتا  للبلد؛ تسمح باالبتكار للنظام ككل وبالتالي  
من الممكن تقدیم تصنیف إلى ثالثة   االستقرار، اعتمادًا على نھج الضغط الذي ینطوي علیھ عدم   .على النظام والجھات الفاعلة فیھ والنتائج الوطنیة المتوقعة

 .وقادة حقیقیین ملتزمین، وقادة  ، للقادة أنواع من القادة: مناھض 
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