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تصور مقترح لرفع مستوى الميزة التنافسية في البحث العلمي لمؤسسات 
التعليم العالي في مملكة البحرين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

فيها 

الملخص:
هدفت الدرا�شة اإىل تقدمي ت�ش�ر مقرتح لرفع م�شت�ى امليزة التناف�شية يف البحث العلمي مل�ؤ�ش�شات التعليم 
العايل يف مملكة البحرين من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س فيها، ولتحقيق ذلك ا�شتخدمت الدرا�شة املنهج 
ال��شف��ي، واال�شتبانة اأداة للدرا�شة امليدانية، بهدف حتدي��د اآليات حتقيق امليزة التناف�شية يف البحث العلمي 
ل��دى م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العايل مبملك��ة البحرين، مت تطبيقها عل��ى عينة ق�امها )137( ع�ش��� هيئة تدري�س 
يف بع���س م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العايل )احلك�مي��ة واخلا�شة( مبملكة البحرين، وت��شل��ت الدرا�شة امليدانية اإىل 
ع��دد م��ن النتائج من اأهمها: م�افق��ة عينة الدرا�شة على جمي��ع االآليات املقرتحة لتحقيق املي��زة التناف�شية 
يف البح��ث العلمي ل��دى م�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين بدرجة كب��رة وجاءت امل�افقة على املحاور 
وفق��ًا للرتتي��ب االآتي: الدعم االأكادميي للبحث العلمي، الدعم املادي للبح��ث العلمي، الدعم املجتمعي للبحث 
العلم��ي، الدع��م التكن�ل�ج��ي واملعل�ماتي للبح��ث العلمي، كما اأظه��رت نتائج الدرا�شة عدم وج���د فروق دالة 
اإح�شائي��ًا ب��ن ا�شتجابات عينة الدرا�شة ح���ل االآليات املقرتحة لتحقيق املي��زة التناف�شية يف البحث العلمي 

تعزى ملتغري الدرجة العلمية، وجهة العمل.

الكلمات املفتاحية:امليزة التناف�شية، البحث العلمي، م�ؤ�ش�شات التعليم العايل.
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A proposal to Raise the Level of Competitive Advantage of 
Scientific Research from the Teaching Staff’s Perspective in 

Higher Education Institutions - the Kingdom of Bahrain

Abstract: 

The study aimed to provide a proposal to raise the level of competitive 
advantage in scientific research from the teaching staff’s perspective in higher 
education institutions - in the Kingdom of Bahrain. To achieve this objective, 
the study used a descriptive method, and a questionnaire as a tool for the 
field study. In order to determine the mechanisms for achieving competitive 
advantage in scientific research at the institutions of higher education in 
the Kingdom of Bahrain, the tool was administered to a sample of (137) 
faculty members  from some higher education institutions (public and private) 
in the Kingdom of Bahrain. The field study revealed a number of results, 
inter alia, the study sample agreed with all the proposed mechanisms to 
achieve competitive advantage in scientific research at institutions of higher 
education in the Kingdom of Bahrain at a high degree. Their agreement to the 
themes was in this order: academic support for scientific research, financial 
support for scientific research, community support for scientific research, and 
information technology support for scientific research. The study results also 
showed no statistically significant differences between the responses of the 
study sample about the proposed mechanisms for achieving competitive 
advantage in scientific research due to the variables of the academic degree  
and the institution.

Keywords: Competitive advantage, Research, Higher education institutions.
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المقدمة:
لق��د اأ�شب��ح ت�شني��ف اجلامعات انطالقا م��ن معاير اجل���دة الدولية يف جم��ال البحث العلم��ي ميثل اأهم 
الع�امل امل�شجعة على التناف�س لت�فر هذه املعاير. حيث ي�شهم هذا يف حتقيق تقدمي خدمة متميزة يتلقاها 
امل�شتفيدون منها. ونخ�س بالذكر هنا، امل�شتفيدين من نتائج وخمرجات البحث العلمي مما يع�د بالفائدة على 

املجتمع.
وت�ؤدي م�ؤ�ش�شات التعليم العايل دورًا متميزًا و�شاماًل يف ممار�شة البحث العلمي، الأن البحث العلمي يف هذا 
ال�ق��ت م��ن اأهم اأركان م�ؤ�ش�شات التعليم العايل وه� مقيا���س م�شت�اها العلمي واالأكادميي، وهي يف ال�قت نف�شه 
املكان االأول والطبيعي الإجراء البح�ث )�شالح، 2003، 4(، اإ�شافة اإىل اأن معرفة اآليات تطبيق معاير اجل�دة 
يف جم��ال البح��ث العلم��ي اأ�شب��ح مطلبًا اأ�شا�شي��ًا ال لتح�ش��ن البحث فقط، واإمن��ا الإعطاء فر�ش��ة للتناف�س بن 
الهيئ��ات اأو امل�ؤ�ش�ش��ات التي تق��دم نف�س اخلدمات وال �شك اأن هذه العملية قابل��ة للتطبيق يف م�ؤ�ش�شات التعليم 

العايل ومراكز البحث العلمي، التي يجب اأن تتما�شى مع اآليات ال�ش�ق ح�شب متطلبات الع�ملة.
وحتتاج م�ؤ�ش�شات التعليم العايل يف القرن احلادي و الع�شرين اإىل حتديث و جتديد يف منظ�مات االإدارة 
ه الت�ش�يقي العامل��ي، حتى ت�شمن البقاء واال�شتمرارية والنم��� والت��شع، حيث يق�شد  اال�شرتاتيجي��ة والت�جُّ
ق يف م�ؤ�ش�شات التعليم  بالتح�ل العاملي مل�ؤ�ش�شات التعليم العايل املعا�شرة �شرورة اقتبا�س وتطبيق عنا�شر التف�ُّ
الع��ايل االأف�ش��ل )م��شى، 2011، 2(، ب��شفها جزءا من طريقة بقائها يف و�شع تناف�شي مرغ�ب فيه، اإذ تتمكن 
م�ؤ�ش�شات التعليم العايل ومن خالل تط�ير اأدائها البحثي مع املمار�شات االأف�شل ومع عمليات م�ؤ�ش�شات التعليم 

العايل املناف�شة لتتمكن من ت�شخي�س امل�شكالت وت�شع اأهدافًا جديدة لها وتبداأ بالتح�شن نح� االأف�شل.
ولكي ت�شتطيع م�ؤ�ش�شات التعليم العايل اأن تناف�س بكفاءة يف اأ�ش�اقها فاإنها حتتاج اإىل اأن تتميز بخدماتها 
ل�شم��ان ر�ش��ا عمالئها الداخلي��ن واخلارجين على حد �ش�اء، حي��ث اإن الثقافة الداخلي��ة الق�ية التي تقدر 
عم��الء امل�ؤ�ش�ش��ة ميك��ن اأن ت�شاعد يف حت�شن دافعي��ة العاملن، وخلق ال���الء لديهم وال��ش�ل ل��الأداء املرتفع 
وحتقيق االإبداع، لتحقيق ميزة تناف�شية م�ؤ�ش�شية )khan & Matlay, 2009, 796(، ال�شيما عندما تف�شل 
بقية م�ؤ�ش�شات التعليم العايل من اكت�شاف طرق جديدة للمناف�شة، وميكن اأن ي�شكل ذلك ميزة للمتحرك االأول 
ال��ذي ي�شتجيب للتغر من خالل االبتكار واالإبداع ال��ذي ينجزه يف القطاع البيئي والذي يرجع اإىل ا�شتخدام 

تقنيات جديدة م�ؤهلة لتحقيق املناف�شة.
وقد ت�شمنت روؤية البحرين االقت�شادية )2030( القائمة على مبادئ اال�شتدامة والتناف�شية والعدالة، 
العدي��د م��ن اأوجه االهتم��ام بالتعليم مبا فيها م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العايل، فق��د اأ�شارت الفق��رة 3-3 اإىل اأهمية 
دور التعلي��م يف حت�ي��ل روؤي��ة البحري��ن االقت�شادي��ة اإىل حقيقة بحيث تك���ن االإجراءات املتخ��ذة لتط�ير 
النظام التعليمي حم�رًا اأ�شا�شيًا لالإ�شالحات )وزارة الرتبية والتعليم، 2012، 70(، اإ�شافة اإىل ت�جه القيادة 
الر�شي��دة ململك��ة البحري��ن نح� اال�شتثمار يف جم��ال البحث العلم��ي واإمكانية اال�شتفادة من م���ارد القطاعن 
الع��ام واخلا���س ووج���ب ت�فر راأ�س املال الب�ش��ري املتط�ر وحر���س امل�ؤ�ش�شات واالأفراد عل��ى تط�ير القدرات 

البحثية يف اململكة )اال�شرتاتيجية ال�طنية للتعليم العايل، 2024/2014، 37(.
مشكلة الدراسة:

اأك��دت التقاري��ر الر�شمية اأن مملكة البحرين ما زالت يف املراح��ل االأوىل فيما يتعلق باإن�شاء نظام للبحث 
العلم��ي، وفيم��ا يخت���س بال��شع الراه��ن للبحث العلمي يف مملك��ة البحرين فقد مت حتدي��ده من خالل حتليل 
البيئ��ة الداخلي��ة واخلارجي��ة لتقييم واق��ع البحث العلمي عل��ى م�شت�ى مملك��ة البحري��ن، )اال�شرتاتيجية 

ال�طنية للبحث العلمي، 2024/2014، 15(، وقد كانت نتائج هذا التقييم كاالآتي: 
عالية. بدرجة  العلمي  البحث  وثقافة  التحتية،  والبنية  والتم�يل،  العلمية،  امل�ؤ�ش�شات  غياب  	•

اال�شرتاتيجي. والت�جيه  واملعل�مات  العاملية،  ال�شبكات  مع  والروابط  التعاون  �شعف  	•
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العلمية. البح�ث  مت�يل  �شعف  	•
امللحة. ال�طنية  االأول�يات  �شمن  العلمي  البحث  يقع  ال  	•

ال�شخمة. امل�ارد  ذات  املجاورة  الدول  من  املناف�شة  تزايد  	•
أسئلة الدراسة:

من خالل ما �شبق ميكن بل�رة م�شكلة الدرا�شة يف االأ�شئلة االآتية:
ما اآليات حتقيق امليزة التناف�شية لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين يف جمال البحث العلمي؟  .1
هل ت�جد فروق ذات داللة اإح�شائية بن ا�شتجابات عينة الدرا�شة ح�ل اآليات حتقيق امليزة التناف�شية   .2
لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين يف جمال البحث العلمي قد تعزى ملتغري الدرجة العلمية، 

وجهة العمل؟
م��ا الت�ش���ر املقرتح لتحقيق املي��زة التناف�شية ل��دى م�ؤ�ش�شات التعلي��م العايل مبملك��ة البحرين يف جمال   .3

البحث العلمي؟
أهداف الدراسة:

ا�شتهدفت الدرا�شة احلالية التعرف على:
اآليات حتقيق امليزة التناف�شية لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين يف جمال البحث العلمي.  .1

اإمكاني��ة وج���د ف��روق ذات دالل��ة اإح�شائي��ة بن ا�شتجاب��ات عينة الدرا�ش��ة ح�ل اآلي��ات حتقيق امليزة   .2
التناف�شي��ة ل��دى م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العايل مبملك��ة البحرين يف جم��ال البحث العلمي ق��د تعزى ملتغري 

الدرجة العلمية، وجهة العمل.
مالم��ح الت�ش�ر املقرتح لتحقيق املي��زة التناف�شية لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين يف جمال   .3

البحث العلمي.
أهمية الدراسة:

تتمثل اأهمية الدرا�شة من خالل االآتي:
اأ�شبح��ت احلاج��ة اإىل البحث العلمي يف وقتنا احلا�شر اأ�ش��د منها يف اأي وقت م�شى، حيث اأ�شبح العامل يف   .1
�شب��اق حمم���م لل��ش�ل اإىل اأكرب قدر ممكن م��ن املعرفة الدقيقة املثمرة التي تكف��ل الراحة والرفاهية 

لالإن�شان وت�شمن له التف�ق على غره.
مل يع��د تعام��ل م�ؤ�ش�شات التعلي��م العايل مع حتقي��ق املزايا التناف�شية ترف��ًا وال خي��ارًا مرف��شًا، بل كان   .2
وم��ازال و�شيبق��ُى ملزم��ًا، وقب���ل م�ؤ�ش�شات التعلي��م العايل به كخي��ار ا�شرتاتيج��ي �شتك�ن بداي��ة امل�شار 

ال�شحيح ج�دة واإبداعا وجتديدًا وتغيرًا.
احل��راك الدائر ب��ن م�ؤ�ش�شات التعليم العايل املحلية واالإقليمي��ة والعاملية نح� امتالك م�شببات التف�ق   .3
والتمي��ز والرغب��ة ال�ا�شح��ة لتل��ك امل�ؤ�ش�شات لر�شم م��كان لها بن م�ؤ�ش�ش��ات التعليم الع��ايل ذات االأداء 

املتميز، وه� ما يتطلب منها العمل وفقًا ملتطلبات التناف�شية واآلياتها.
تكم��ن اأهمي��ة ه��ذه الدرا�شة اأي�ش��ا يف طبيع��ة عر�شها لن�ش��اط م�ؤ�ش�ش��ات التعليم الع��ايل وفق جمم�عة   .4
مفاهي��م اإداري��ة وت�ش�يقية حديثة، وتقدمي روؤية علمية جديدة، متّك��ن املهتمن بهذا املجال من مقارنة 

الن�شاط البحثي مل�ؤ�ش�شات التعليم العايل البحرينية مع مثيلتها املحلية واالإقليمية والدولية.
وم��ا يزي��د من اأهمية ه��ذه الدرا�شة اأنه��ا تتزامن مع قي��ام االأمانة العام��ة ملجل�س التعليم الع��ايل ب�زارة   .5
الرتبي��ة والتعلي��م مبملك��ة البحري��ن بتد�ش��ن اال�شرتاتيجية ال�طني��ة للبحث العلم��ي 2024-2014م، 
الت��ي �شتدمج �شمن خطط م�ؤ�ش�شات البحث العلمي، وم�ؤ�ش�ش��ات التعليم العايل بهدف جعل البحث العلمي 
مركزا القت�شاد املجتمع البحريني، االأمر الذي ي�شهم يف م�شاعدة م�ؤ�ش�شات التعليم العايل البحرينية يف 

التعرف على اأ�شاليب تفعيل قدرتها التناف�شية يف جمال البحث العلمي.
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مصطلحات الدراسة:
املي��زة التناف�شي��ة: "ه��ي التي تن�شاأ مبجرد ت��ش��ل امل�ؤ�ش�شة اإىل اكت�ش��اف طرق جديدة اأك��ر فعالية من تلك 
امل�شتعمل��ة من قبل املناف�ش��ن". )Seleim, Ashour & Bontis, 2007, 790(، اأو هي اجله�د واالإجراءات 
واالبت��كارات وال�شغ�ط وكاف��ة الفعاليات االإداري��ة والت�ش�يقية واالإنتاجية واالبتكاري��ة والتط�يرية التي 
متار�شها اجلامعات من اأجل احل�ش�ل على �شريحة اأكرب ورقعة اأكر اأت�شاعا يف االأ�ش�اق التي تهتم بها )ال�ادي 

والزغبي، 2011، 78(.
البح��ث العلم��ي: لغة يعني بذل اجلهد اجلاد وامل�شتمر الإدراك االأ�شي��اء على حقيقتها اأو معرفتها قدر االإمكان 
بط��رق واأ�شالي��ب علمية، وا�شطالح��ًا يعني قيام االإن�شان بب��ذل اجلهد اجلاد والن�شاط امل�شتم��ر م�شتهدفًا فهم 
ظ�اه��ر الطبيع��ة املادية واالجتماعية وغرها لتحقيق قدر كبر من ال�شيطرة عليها، ف�شاًل عن ذلك احل�ش�ل 
عل��ى ق��در كب��ر م��ن املعرف��ة يف خمتل��ف جم��االت احلي��اة )عل��ي، 2013، 35(.  اأو ه��� درا�شة تت�ش��م بالدقة 

وامل��ش�عية، وفق مناهج معتربة، غايتها حتقيق اأهداف حددها الباحث )الرتت�ري، 2010، 85(.
ويع��رف اإجرائي��ًا: باأن��ه حماولة علمي��ة منظمة تق�م عل��ى ت�ظيف املنه��ج العلمي يف معاجل��ة امل�شكالت التي 

ت�اجه املجتمع، واإيجاد احلل املنا�شب لها، وحت�شن م�شت�ى املعي�شة، واإثراء الر�شيد املعريف.
اإلطار النظري:

ميثل الزمن العن�شر احلا�شم يف جناح م�ؤ�ش�شات التعليم العايل يف حتقيق امليزة التناف�شية، حيث اإن �شرعة 
التط�ير اأ�شبحت بعدًا اأ�شا�شيًا تتناف�س من خالله امل�ؤ�ش�شات، وه� اأكر الركائز االأ�شا�شية التي ت�شاعدها على 
حتقي��ق التمي��ز واالإبداع من خالل اعتم��اد اأ�شل�ب التط�ير املت�ش��ارع ي�شاعد م�ؤ�ش�شة التعلي��م العايل كثرًا يف 
بن��اء امليزة التناف�شية من خالل واحد اأو اأكر من اأبع��اد التناف�س االأربعة )الكلفة، اجل�دة، ال�قت واملرونة( 

)اإ�شماعيل، 2008، 83(.
اأواًل/ عنا�شر امليزة التناف�شية واآليات بناوؤها يف جمال البحث العلمي مب�ؤ�ش�شات التعليم العايل:

ت�شتطي��ع م�ؤ�ش�شات التعليم العايل حتقيق امليزة التناف�شية من خ��الل و�شع ا�شرتاتيجية للتناف�س مبنية 
عل��ى نتائ��ج التحليل للبيئ��ة املحيطة بها ومن خ��الل مقارنة مع م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العايل املحلي��ة واالإقليمية 
 Heizer & Render, 2001,( والعاملي��ة، مما يعني اإيجاد مي��زة متفردة تتف�ق امل�ؤ�ش�شة بها على املناف�ش��ن

  .)36

اأ (  عنا�شر امليزة التناف�شية:
ميك��ن الق�ل اإن امليزة التناف�شية تتحقق من خ��الل العديد من اال�شرتاتيجيات التناف�شية وميكن ت��شيح ذلك 

من خالل االآتي:
التماي��ز: وه��ي ا�شرتاتيجي��ة البح��ث ع��ن التمي��ز، واالنف��راد بخ�شائ���س ا�شتثنائي��ة، ويف �ش���ء ه��ذه   .1
اال�شرتاتيجي��ة ت�شع��ى امل�ؤ�ش�شة اإىل تك�ين �ش�رة ذهنية حمببة ح�ل خدماته��ا؛ نظرًا ملزاياها الفريدة 

وال�ش�رة احل�شنة بن امل�شتفيدين والزبائن )الرقب، 2009، 55(.
قلة التكاليف: وهي اال�شرتاتيجية التي ت�شع امل�ؤ�ش�شة كاأقل املنتجن تكلفة يف قطاع االإنتاج واخلدمات   .2
وذل��ك م��ن خالل اال�شتثمار االأمثل للم�ارد واالإنتاج مبعاير عاملي��ة ولكن باأقل كلفة مقارنة مع امل�ؤ�ش�شات 

املناف�شة مما ي�ؤدي يف النهاية اإىل ع�ائد اأكرب )الزعانن، 2010، 9(.
االإبداع: وه� القدرة على جمع اأو م�شاركة املعل�مات بغر�س تط�ير اأفكار جديدة، وا�شرتاتيجية االإبداع   .3
 Daft,( تعن��ي التجدي��د ب��شفه اإعادة ت�شكيل اأو اإع��ادة عمل االأفكار اجلديدة لتقدمي �ش��يء ما جديد

.)2002 ,120



139 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د. اأحمد ن�شحي اأني�س ال�شربيني الباز                              
املجلد العا�شر  العدد )29( 2017م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.10.3.6

م��ن خ��الل العنا�شر ال�شابقة يت�ش��ح اأن امليزة التناف�شية ت�شع��ى نح� حتقيق احتياجات ورغب��ات امل�شتفيد من 
اخلدمة. 

ب (  اآليات بناء امليزة التناف�شية يف جمال البحث العلمي لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العايل:
اإن اأ�شا���س اأي ازده��ار يف القطاع��ات االقت�شادي��ة والعلمي��ة واالجتماعية يق���م على مثل��ث ذي ثالثة اأ�شالع 
"التعليم العايل والبحث العلمي، وقطاعات االنتاج" وهناك عالقة وثيقة بن هذه املق�مات الثالثة )اإعبيان، 

:)57-56 ،2012
التعلي��م الع��ايل: ه� الذي يرفد م�ؤ�ش�شات البحث العلم��ي بالباحثن وي�شتفيد من نتائج البحث العلمي يف   .1

تط�ير مناهجه.
البحث العلمي: ه� الذي ي�شتمد الدعم االأكرب من قطاعات االإنتاج لتنفيذ مهام البحث العلمي، والتط�ير   .2
يفر���س تق��دمي احلل�ل العلمية والتقنية للم�شكالت املطروحة من جان��ب قطاعات االإنتاج املختلفة، وال 
ميك��ن ت�ش�ر حتقي��ق قفزة ن�عية يف التنمي��ة االقت�شادية بغياب التفاعل الن�ش��ط والتكامل بن البحث 

العلمي وقطاعات االإنتاج املختلفة.
قطاع��ات االإنت��اج: وهي الت��ي ت�جه التعليم العايل ليلب��ي االحتياجات االأ�شا�شي��ة لقطاعات االإنتاج من   .3
الك���ادر الب�شري��ة واالخت�شا�شات العلمي��ة مبا يحقق التكامل ب��ن العملية التعليمي��ة، والبحث العلمي، 

والتنمية امل�شتدامة.
ويع��د البح��ث العلمي اأحد املعاي��ر االأ�شا�شية للتقدم واالرتقاء االأكادميي، لذلك جن��د غالبية دول العامل قد 
األزم��ت نف�شها ب�ش��رورة تق�ية ودعم ت�ج��ه البحث العلمي ودعم جمي��ع م�ؤ�ش�شاته ال�شيم��ا م�ؤ�ش�شات التعليم 
الع��ايل، ف��شع��ت ال�شيا�شات لت�شجيعها، وذلك لقناعته��ا باأن م�ؤ�ش�شات التعليم العايل ه��ي املحرك االأ�شا�شي يف 
عملي��ة التنمي��ة )اإبراهي��م، 2011، 201(، ومب��ا اأن البحث العلم��ي اأحد حماور حتقيق املي��زة التناف�شية لدى 
م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م الع��ايل فاإن هناك م�ؤ�ش��رات مرتبطة ب��ه تعتمد على ما يل��ي )الظاملي واالإم��ارة واالأ�شدي، 

:)157 ،2012
ت�ف��ر اأج���اء البح��ث العلم��ي وت�شجيع هيئ��ة التدري�س عل��ى تنفيذ البح���ث العلمية املت�شل��ة بحاجات   .1

املجتمع و�ش�ق العمل.
وج�د اأول�ية لالأبحاث العلمية امليدانية ذات املردود املادي واالقت�شادي مل�ؤ�ش�شات املجتمع.  .2

اإ�شهام فرق العمل البحثية يف خدمة قطاعات االإنتاج املختلفة باملجتمع.  .3
ت�فر م�ازنة مالية خا�شة لدعم البحث العلمي ون�شره.  .4

ت��شيع دائرة العالقات مع م�ؤ�ش�شات البحث العلمي املختلفة اأينما وجدت.  .5
ثاني��ًا/ اأه��داف البح��ث العلم��ي واآليات تط�ي��ره مب�ؤ�ش�ش��ات التعليم الع��ايل يف �ش�ء متطلب��ات حتقيق ميزتها 

التناف�شية:
 اأ(  اأهداف البحث العلمي يف �ش�ء متطلبات حتقيق ميزتها التناف�شية:

تتحدد اأهداف البحث من خالل ما يلي )م�شلح وندى، 2007، 641(:
النه��س باملجتمع اقت�شاديًا واجتماعيًا وثقافيًا واالإ�شهام يف تنميته.  .1

االهتمام بق�شايا التقدم العلمي والثقايف مل�ؤ�ش�شات التعليم العايل، وتط�ير ر�شالتها احل�شارية يف املجتمع.  .2
تعمي��م التالحم واالحتكاك العلمي ب��ن م�ؤ�ش�شات التعليم العايل املحلية واجلامع��ات االأجنبية ومراكز   .3

البح�ث وامل�ؤ�ش�شات االإنتاجية املتقدمة املهتمة بق�شايا البحث العلمي والتقدم الثقايف.
تق��دمي خ��ربات م�ؤ�ش�شات التعلي��م الع��ايل وا�شت�شارتها وخمرج��ات عملياته��ا البحثية مل�شاري��ع التنمية   .4

املحلية.
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 ب(  اآليات تط�ير البحث العلمي يف �ش�ء متطلبات حتقيق ميزتها التناف�شية:
ميكن تط�ير البحث العلمي مب�ؤ�ش�شات التعليم العايل من خالل ما يلي )االأ�شمري، 2010، 21-19(:

والب�شرية. املادية  االإمكانات  مراعاة  مع  العلمي  للبحث  ا�شرتاتيجية  و�شع  	•
العلمي. للبحث  الكافية  االأم�ال  ر�شد  	•

العلمية. واملراجع  بامل�شادر  املكتبات  اإغناء  	•
والتكن�ل�جية. واالجتماعية  االقت�شادية  امل�شكالت  نح�  العلمي  البحث  ت�جيه  	•

والتط�ير. البحث  ومراكز  اجلامعات  بن  التن�شيق  	•
التنم�ية. امل�شكالت  حل  يف  ال�طنية  بالكفاءات  االهتمام  	•

ت�شجي��ع امل�ؤ�ش�ش��ات االنتاجي��ة واخلدمية للقطاعن الع��ام واخلا�س على تخ�شي�س ن�شب��ة من االأرباح  	•
لن�شاطات البحث العلمي يف اجلامعات وامل�ؤ�ش�شات البحثية.

اإيج��اد جماع��ات بحثي��ة يف كل م�ؤ�ش�شة م��ن م�ؤ�ش�شات التعليم العايل اعتم��ادًا على التخ�ش�س الدقيق  	•
لكل باحث وخرباته ال�شابقة، بحيث ي�كل اإىل كل جمم�عة حتقيق اأهداف بحثية حمددة.

البح�ث. هذه  بن  الرتابط  و�شرورة  الباحث�ن  بها  يق�م  التي  البح�ث  ا�شتمرار  اأهمية  تاأكيد  	•
البحثية. اجلماعات  تك�ين  اأجل  من  الباحثن  لالأ�شاتذة  واملادي  املعن�ي  الدعم  تقدمي  	•

تن�شيط حركة تاأليف وترجمة الكتب من خالل خطة مرحلية تعد بناء على االأول�يات واالحتياجات. 	•
 ج(  تط�ير البحث العلمي يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبا يحقق ميزتها التناف�شية: 

بع��د قي��ام امل�ؤ�ش�ش��ة بتقييم اأدائه��ا بامل�شاه��اة املرجعية م��ع امل�ؤ�ش�شات املعتم��دة وحتديد الفج���ات احلا�شلة 
ف�ش��اًل ع��ن التع��رف على اأ�شباب ح�ش�له��ا للعمل على معاجلته��ا و�شد فج�اتها، مم��ا ي�شبح لزام��ًا عليها اعتماد 
ا�شرتاتيجي��ة جدي��دة بتحلي��ل كاف لبيئتها تق���م على اأ�شا�س التح�ش��ن امل�شتمر ملا لها من اأهمي��ة بالغة االأثر 
مه  يف حتقي��ق ميزته��ا التناف�شي��ة، الت��ي ال غنى عنها الأي��ة اإدارة ت�شعى اإىل البق��اء  والنجاح والتمي��ز، ملا ُيقدِّ
الإدارة امل�ؤ�ش�ش��ة م��ن اقرتاحات ال نهائية ت�شاعدها على زيادة خرباتها، وتر�شدها اإىل م�اطن ال�شعف،  ومتهد 
له��ا الطري��ق للق�شاء عليها، ومتنحها الُقدرة على حتقيق اأهدافها بكف��اءة وفعالية، وجتعلها على درايٍة دائمة 

باملفاهيم والتطبيقات احلديثة ذات ال�شلة مبجاالت العمل )م��شى، 2011، 7(.
اإن املفارق��ة امللفت��ة للنظر هي اأنه كلما متيزت م�ؤ�ش�شات التعليم الع��ايل مب�شت�اها العلمي ظهرت احلاجة 
اإىل املزي��د من التط�ير واال�شتمرار يف البح��ث عن احلقيقة واالإجناز االأف�شل. واأن عدم االهتمام باجل�دة يف 
االأداء واالإجناز يعترب م�ؤ�شرًا اأكيدًا على الرتاجع والتده�ر، حيث اإن اأ�شا�س التط�ر يف املجتمعات الديناميكية 
ينب��ع اأ�ش��اًل من �شراع ق�ى االإنتاج املبنية على مبداأ املناف�ش��ة التي تق�م اأ�شاًل على حتقيق االأف�شلية من خالل 
اجل�دة واالبتكار وحت�شن كفاءة االأداء، وبالتايل فاإنه ال ميكن يف مثل هذا النظام التناف�شي ال��ش�ل اإىل اأية 

مراتب متقدمة اإال بالبحث والتط�ير وعمليات التق�مي الذاتي )حمم�د، 2010، 3(.
واأخ��رًا ميكن تعزيز قدرة م�ؤ�ش�شات التعليم الع��ايل التناف�شية ومن فر�س حتقيق ميزة/ مزايا تناف�شية 
يف جم��ال البحث العلم��ي، ينبغي مل�ؤ�ش�شات التعليم الع��ايل االهتمام بتبني املتطلبات االآتي��ة )ال�شالح، 2012، 

:)103
تبن��ي ا�شرتاتيجي��ة مكت�ب��ة ومعلن��ة للبح��ث العلم��ي يف م�ؤ�ش�ش��ة التعلي��م الع��ايل تتكام��ل م��ع اخلط��ة   .1

اال�شرتاتيجية للم�ؤ�ش�شة، وتركز هذه اال�شرتاتيجية على التح�ل نح� املجتمع املعريف.
تبن��ي ال�شراك��ة البحثي��ة املجتمعي��ة قطاعات االإنت��اج املختلف��ة �ش�اء يف القط��اع احلك�م��ي اأو اخلا�س   .2

وت�جيه البحث العلمي نح� تلبية متطلبات تلك ال�شراكة.
اإن�ش��اء املراك��ز البحثية املتخ�ش�ش��ة واملتميزة، وت�فر كل امل���ارد الالزمة لها الإنت��اج بحثي علمي معريف   .3

ر�شن.
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ربط نتائج البح�ث العلمية باحتياجات املجتمع املحلي واالإ�شهام يف تنميته وتط�يره وحل م�شكالته.  .4
تبن��ي مفه���م العاملية، وذلك باإ�شه��ام البحث العلمي يف زيادة ر�شيد املعرف��ة االإن�شانية مبا يعزز من مكانة   .5

م�ؤ�ش�شات التعليم العايل االأكادميية والبحثية وتناف�شيتها.
تفعي��ل ال�شراكات اال�شرتاتيجية م��ع اجلامعات ومراكز البحث الدولية لفتح اآف��اق اأو�شع واأرحب للبحث   .6

العلمي، ومبا يعزز من ق�ة وم�ث�قية البح�ث والدرا�شات يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل منهجًا وخمرجًا.

تبني نظام متكامل للتميز البحثي، ومكافاأة الباحثن ذوي التميز يف الن�شاط البحثي املحلي والدويل.  .7
بن��اء نظام جاد وذي معاير دولية لن�شر البح�ث يف املج��الت العلمية ذات االعرتاف وامل�ث�قية لالإ�شهام   .8

يف تعزيز �ش�رة ومكانة م�ؤ�ش�شات التعليم العايل وتقدمها يف املعاير االأكادميية الدولية.
ثالثًا/ واقع البحث العلمي مب�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين:

ن���س القان���ن رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العايل مبملكة البحرين يف مادته الثانية اإىل اأنها 
تهدف اإىل )اجلريدة الر�شمية، 2005، 6(:

تنمي��ة البح��ث العلمي وت�شجيع��ه لي�شهم يف تقدم املعرفة وتعمقها وتعزي��ز االإبداع واالبتكار خلدمة  	•
متطلبات املجتمع.

العم��ل عل��ى ت�ثي��ق الرواب��ط الثقافي��ة والعلمي��ة والتعليمي��ة مع اجلامع��ات ومعاهد التعلي��م العايل  	•
والهيئات وامل�ؤ�ش�شات العلمية العربية واالإ�شالمية والدولية.

كم��ا ن�شت امل��ادة الثالثة على اأن "ين�شاأ جمل���س للتعليم العايل يخت�س بال�شئ�ن املتعلق��ة بالتعليم العايل 
والبحث العلمي يف الدولة وي�شدر بت�شكيله مر�ش�م ملكي"، وه� ما مت من خالل املر�ش�م امللكي رقم )74( ل�شنة 
2006 )اجلري��دة الر�شمي��ة، 2006، 41-42(، واملر�ش�م رقم )35( ل�شن��ة 2011، )اجلريدة الر�شمية، 2011، 
12-13(، واملر�ش���م رق��م )54( ل�شن��ة 2011، )اجلري��دة الر�شمية، 2011، 5-6(، واأخ��رًا املر�ش�م رقم )65( 

ل�شنة 2013 )اجلريدة الر�شمية، 2013، 6-5(.
وحر�شًا من وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين على اإعطاء فر�شة الأع�شاء هيئة التدري�س العاملن 
مب�ؤ�ش�شات التعليم العايل باململكة الإجراء بح�ث علمية فقد مت حتديد الن�شاب التدري�شي واأي�شًا مت و�شع حد 
لالإ�ش��راف على الر�شائل واالأطروحات اجلامعية وم�شاريع التخرج لكل ع�ش� ح�شب درجته العلمية، مع االأخذ 

يف االعتبار �شاغلي املنا�شب االإدارية، كما يلي )اجلريدة الر�شمية، 2013، 6-5(:
احل��د االأق�ش��ى للن�ش��اب التدري�شي االأ�شب�ع��ي، االأ�شتاذ )9 �شاع��ات معتمدة( ثالثة مق��ررات، االأ�شتاذ  	•
امل�ش��ارك )12 �شاعة معتمدة( اأربع��ة مقررات، االأ�شتاذ امل�شاعد واملدر���س واملحا�شر )15 �شاعة معتمدة( 

خم�شة مقررات.
يخف�س الن�شاب التدري�شي املحدد مبقدار ثالث �شاعات معتمدة )مقرر درا�شي واحد( ل�شاغلي املنا�شب  	•

االإدارية.
يك�ن احلد االأق�شى لالإ�شراف على االأطروحات والر�شائل اجلامعية وم�شاريع التخرج، االأ�شتاذ خم�س  	•

حاالت، االأ�شتاذ امل�شارك اأربع حاالت، االأ�شتاذ امل�شاعد وامل�شم�ح له باالإ�شراف ثالث حاالت.
كم��ا يت�ش��ح من خالل تقارير مراجعة هيئة ج�دة التعليم والتدريب )وحدة مراجعة اأداء م�ؤ�ش�شات التعليم 
الع��ايل( والت��ي اأ�ش��ارت اإىل )هيئة ج���دة التعلي��م والتدري��ب، 2010، 64-66( و )هيئة ج���دة التعليم 

والتدريب، 2009، 58(:
اأب��دت جلان املراجعة املالحظات التي ت�ش�بها بع�س املخ��اوف ب�شاأن كرة عدد برامج الدرا�شات  "لق��د  	•
العلي��ا الت��ي تقدمها بع�س اجلامعات ال�شيما م��ع افتقار البنية التحتية املالئم��ة مل�شاندة طلبة الدرا�شات 
العلي��ا. وعل��ى �شبي��ل املث��ال يت�افر للطلب��ة اطالع حم��دود عل��ى الدوريات واملج��الت العلمي��ة، ويت�افر 
للم�شرف��ن وق��ت حم��دود مل�شاع��دة طلبة الدرا�ش��ات العليا ب�شب��ب كرة اأعب��اء التدري�س، ب��ل اإنهم قد ال 
يك���ن هم اأنف�شهم باحثن ن�شطن، كما تعت��رب ن�شبة ت�افر اأجهزة احلا�ش�ب للطلبة �شعيفة، ويف كثر من 

احلاالت تت�افر خمتربات مب�ارد غر كافية".
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كم��ا اأ�ش��ار التقري��ر اإىل: " عل��ى الرغ��م م��ن اأن اللج��ان مل حت�ش��ل عل��ى اأي دلي��ل ع��ن ت�افر خطط  	•
البح���ث وا�شرتاتيجي��ات تنفيذه��ا، فاإنه��ا ا�شت�شع��رت االإدراك املتزاي��د م��ن قب��ل االإدارات جتاه حاجة 
امل�ؤ�ش�ش��ات اإىل اإج��راء البح���ث، وهناك عدد م��ن الباحثن الن�شطن تق��دم اجلامعات الدع��م لهم ولكن 
بطريقة ع�ش�ائية، ومع اأن اللجان وجدت اأن اجلامعات قد �شمنت امليزانية الن�س على خم�ش�شات مالية 
لبح���ث ال�شنة االأكادميي��ة القادمة- متا�شيًا مع اأنظمة جمل�س التعليم الع��ايل- لكنها مل جتد دلياًل على 
ت�اف��ر خط��ط اإدارة البح�ث ال�شاملة التي تت�شم��ن تنفيذ ومراجعة ومراقبة اآلي��ات البح�ث، لذا يجب 

على امل�ؤ�ش�شات اإعداد وتنفيذ هذه اخلطط مل�اكبة بيانات روؤيتها ور�شالتها. 
اإ�شافة اإىل ما �شبق فقد اأ�شار تقرير وحدة مراجعة اأداء م�ؤ�ش�شات التعليم العايل الذي عر�س النتائج  	•
الرتاكمية لعمليات مراجعة اجل�دة امل�ؤ�ش�شية للعامن )2008-2010م(  اإىل اأنه مل حت�شل اأية م�ؤ�ش�شة 
تعليمي��ة عل��ى اأية تزكي��ة يف جمال البح�ث، مما ينم على تدين م�شت�ي��ات التط�ير يف هذا املجال، حيث 
اأ�ش��درت اللج��ان 27 ت��شية يف جمال البح�ث، وعلى الرغم من اأن جمي��ع امل�ؤ�ش�شات التعليمية اأقرت باأن 
البح�ث اإحدى مهامها الرئي�شية التي حتتاج اإىل تط�ير، فاإن القليل منها قام باإعداد اخلطط وال�شيا�شات 
املتعلق��ة بالبح�ث، التي ت�شمن ت�فر ال�قت املنا�ش��ب، وتقدمي الدعم املالئم، وتخ�شي�س امل�ارد الكافية 
لهيئة التدري�س الإجراء البح�ث بيد اأنه مل حتدد اأي من هذه امل�ؤ�ش�شات املجاالت البحثية التي تتنا�شب 
وطبيع��ة كل م�ؤ�ش�ش��ة، م��ا من �شاأن��ه اأن ي�شهم يف ب��دء تاأ�شي�س الثقاف��ة امل�شتدامة للبح���ث )هيئة ج�دة 

التعليم والتدريب، 2010، 66(.
2011 على نف���س النتائج ال�شابقة )هيئة  كم��ا اأك��د تقرير هيئة ج�دة التعلي��م والتدريب ال�شادر عام  	•

ج�دة التعليم والتدريب، 2011، 68(.
من خالل ما �شبق يت�شح اهتمام وزارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين مبجال البحث العلمي وتن�شيطه 
يف م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العايل وذلك من �شن الت�شريعات التي ت�شجع هذا املجال، كما يرجع الباحث ما مت عر�شه 
يف تقاري��ر هيئ��ة �شمان ج�دة التعليم والتدري��ب مبملكة البحرين من �شعف ن�شاط البح��ث العلمي مب�ؤ�ش�شات 
التعليم العايل، اأن معظم م�ؤ�ش�شات التعليم العايل باململكة تتبع القطاع اخلا�س، حيث يرتكز اهتمام القائمن 

عليها نح� حتقيق اأكرب قدر من الربح، وهذا ما يربر �شعف االإنفاق على البحث العلمي بهذه امل�ؤ�ش�شات.
وميك��ن بي��ان م�ؤ�ش�ش��ات التعليم الع��ايل يف مملكة البحري��ن من خالل اجل��داول االآتية: )امل��ال عبداهلل، 

2007، 267-269( )م�قع جمل�س التعليم العايل مبملكة البحرين(. 
جدول )1(: موؤ�ش�شات التعليم العايل احلكومية التي تزاول اأن�شطتها بدعم من حكومة مملكة البحرين

�شنة التاأ�شي�سا�شم امل�ؤ�ش�شة التعليميةم
1978جامعة البحرين1

2008بوليتكنيك البحرين2

1976كلية العلوم ال�شحية3

2004الكلية امللكية لل�شرطة4

1992معهد البحرين للتدريب5

1979جامعة اخلليج العربي6
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جدول )2(: موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة )قائمة بذاتها( مبملكة البحرين وبداية الدرا�شة بكل منها

تاريخ بدء الدرا�شةا�شم امل�ؤ�ش�شةم
�شبتمرب 2002جامعة )AMA( الدولية1

�شبتمرب 2002كلية البحرين اجلامعة2

اأكتوبر 2002اجلامعة اخلليجية3

فرباير 2003اجلامعة الأهلية4

فرباير 2003اجلامعة العربية املفتوحة فرع مملكة البحرين5

�شبتمرب 2004جامعة العلوم التطبيقية6

اأكتوبر 2004جامعة البحرين الطبية7

�شبتمرب 2005اجلامعة امللكية للبنات8

�شبتمرب 2004جامعة اململكة9

�شبتمرب2012كلية طلل اأبو غزالة اجلامعية للأعمال10

الدراسات السابقة:
اأواًل/ درا�شات تناولت امليزة التناف�شية:

درا�ش��ة Obeidatا)2005(: ا�شتهدف��ت الدرا�ش��ة التعرف على اأث��ر الع�ملة، والتكن�ل�جي��ا، واملناف�شة 
عل��ى م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العايل، ولتحقيق ذلك ا�شتخدم الباحث املنهج ال��شفي من خالل حتليل اأدبيات البحث 
الرتب���ي املرتبطة مب��ش���ع الدرا�شة، واأخرًا ت��شلت الدرا�شة اإىل اأن اجلامعات يف جميع اأنحاء العامل ت�شهد 

وتخ�شع ل�شغ�ط متزايدة اأن�شاأتها ديناميات الع�ملة، والتكن�ل�جيا، وزيادة املناف�شة.
درا�ش��ة الربابعة )2006(: ا�شتهدف��ت الدرا�شة التعرف على اأ�شاليب حتقيق املي��زة التناف�شية للجامعة 
االأردني��ة كمنظم��ة عامة تعليمية من خالل �شيا�شاته��ا يف اإدارة م�اردها الب�شري��ة، ولتحقيق ذلك ا�شتخدمت 
الباحث��ة املنه��ج ال��شف��ي، واال�شتبانة اأداة للدرا�ش��ة امليداني��ة مت تطبيقها على )425( ع�ش��� هيئة تدري�س 
باجلامع��ة االأردني��ة، واأخرًا ت��شلت الدرا�شة اإىل عدد م��ن النتائج منها: ت�افر جمي��ع �شيا�شات اإدارة امل�ارد 

الب�شرية يف اجلامعة االأردنية، ودور هذه ال�شيا�شات يف حتقيق امليزة التناف�شية للجامعة االأردنية.
درا�ش��ة Wilson وMeyerا)2010(: ا�شتهدف��ت الدرا�ش��ة ت�شلي��ط ال�ش���ء على كيفي��ة حتقيق ال��شع 
التناف�ش��ي مل�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م الع��ايل من خ��الل الربام��ج االأكادميي��ة واخلدم��ات اجلامعية من خ��الل اإجراء 
حتلي��ل مل�اق��ع ويب للعديد من م�ؤ�ش�شات التعليم العايل. با�شتخدام املعل�م��ات ال�اردة يف البح�ث/ الدكت�راه، 

واملاج�شتر، والبكال�ري��س، وكليات املجتمع عرب 40 والية.
درا�ش��ة حمم��د )2010(: ا�شتهدف��ت الدرا�ش��ة التعرف على دور راأ���س املال الفكري يف التاأث��ر على اإدارة 
املعرف��ة لدى امل���ارد الب�شرية وتاأثر ذلك على جن��اح اجلامعات ومتيزها، ولتحقيق ذل��ك ا�شتخدمت الباحثة 
املنه��ج ال��شفي واال�شتبان��ة اأداة للدرا�شة امليدانية، وت��شلت الدرا�شة اإىل: وج�د تاأثر ملك�نات راأ�س الفكري 

ومراحل اإدارة املعرفة يف التميز االإداري باجلامعات امل�شرية.
درا�ش��ة ال�ادي والزغب��ي )2011(: ا�شتهدفت الدرا�شة اإىل حث اجلامعات عم�م��ًا على درا�شة وتفح�س 
اإدارة اجل���دة ال�شامل��ة وم�شتلزماته��ا يف حتقي��ق املزاي��ا التناف�شية، ولتحقي��ق ذلك ا�شتخ��دم الباحثان املنهج 
ال��شف��ي، واال�شتبان��ة اأداة للدرا�شة امليداني��ة مت تطبيقها على عينة ق�امها )120( ف��رد، وت��شلت الدرا�شة 
اإىل ع��دد م��ن النتائ��ج من اأهمه��ا: على اجلامع��ات االأردنية ا�شتثم��ار مزايا التطبي��ق ال�شليم مل�شتلزم��ات اإدارة 

اجل�دة ال�شاملة كاأداة لتحقيق املزايا التناف�شية من خالل حتقيق خدمات التعليم باجل�دة املنا�شبة.



المجلة العربيـة لضمـان 144
جودة التعليم الجامعي

د. اأحمد ن�شحي اأني�س ال�شربيني الباز                 
املجلد العا�شر  العدد )29( 2017م 

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.10.3.6

درا�ش��ة اأب�غ��ن )2012(: ا�شتهدف��ت الدرا�ش��ة التع��رف عل��ى دور التعلي��م االإلكرتوين يف تعزي��ز امليزة 
التناف�شي��ة يف املج��االت: الكف��اءة املتمي��زة، واالإب��داع واالبت��كار، وج���دة اخلدم��ة التعليمي��ة واال�شتجابة 
لرغب��ات االأكادميي��ن، ولتحقيق ذلك ا�شتخدم��ت الدرا�شة املنهج ال��شفي واال�شتبان��ة اأداة للدرا�شة امليدانية 
مت تطبيقه��ا على 298 م��ن امل�ظفن االأكادميين املتفرغن يف اجلامع��ات الفل�شطينية يف قطاع غزة، وت��شلت 
الدرا�شة اإىل عدد من النتائج من اأهمها: ت�جد عالقة ذات داللة اإح�شائية ح�ل تطبيق التعليم االلكرتوين 

يف اجلامعات الفل�شطينية وبن تعزيز امليزة التناف�شية.
درا�ش��ة ال�شالح )2012(: ا�شتهدفت الدرا�شة ب�شكل عام التع��رف على مفاهيم وجماالت وا�شرتاتيجيات 
بن��اء املي��زة التناف�شي��ة يف اجلامع��ات احلك�مية ال�شع�دي��ة، ولتحقيق ذل��ك ا�شتخدم الباح��ث املنهج ال��شفي 
واال�شتبان��ة اأداة للدرا�ش��ة امليداني��ة مت تطبيقه��ا عل��ى )206( ع�ش� هيئ��ة تدري�س ب�شت جامع��ات حك�مية، 
وت��شل��ت الدرا�شة اإىل اإدراك اأع�شاء جمال�س اجلامعات احلك�مية ال�شع�دية مفه�م امليزة التناف�شية ب�ش�رة 

مرتفعة جدًا.
درا�ش��ة اإ�شماعيل )2013(: ا�شتهدفت الدرا�شة االإ�شهام يف رفع م�شت�ي اأداء اجلامعات امل�شرية من خالل 
درا�ش��ة وحتلي��ل ال�اق��ع احلايل للق��درة التناف�شية للجامع��ات امل�شري��ة احلك�مية واخلا�ش��ة، ولتحقيق ذلك 
ا�شتخ��دم الباح��ث املنهج املقارن، واملقابلة املقننة اأداة للدرا�ش��ة امليدانية مت تطبيقها على )274( ع�ش� هيئة 
تدري���س يف اجلامع��ات احلك�مية و )189( ع�ش� هيئ��ة تدري�س يف اجلامعات اخلا�ش��ة، وت��شلت الدرا�شة اإىل 
اأن املعرف��ة ت�ؤث��ر يف قيمته��ا االقت�شادية، وت�شهم يف زي��ادة فعالية املنظمة وزيادة قدرته��ا التناف�شية يف ظل 

اقت�شاد املعرفة.
درا�ش��ة فرغل��ي )2013(: ا�شتهدفت الدرا�ش��ة ا�شتثمار امل�ارد الب�شرية لتحقيق املي��زة التناف�شية بكلية 
الرتبي��ة الريا�شي��ة بن��ات جامع��ة االإ�شكندرية، ولتحقيق ذل��ك ا�شتخدم��ت الباحثة املنهج ال��شف��ي "اأ�شل�ب 
درا�شة احلالة"، واال�شتبانة اأداة للدرا�شة امليدانية مت تطبيقها على عينة ق�امها )45( من العاملن بالكلية، 
وت��شلت الدرا�شة اإىل دع�ة وزارة التعليم العايل لالهتمام باإدارة وا�شتثمار راأ�س املال الفكري واحلفاظ عليه 
وتط�ي��ره ب��شفه م���ردًا ا�شرتاتيجيًا مبنح الكليات امليزة التناف�شية واإن�ش��اء �شندوق لتنمية امل�ارد الب�شرية 

تابع لكل جامعة م�شرية.
ثانيًا/ درا�شات تناولت البحث العلمي:

درا�ش��ة علي )2003(: ا�شتهدف��ت الدرا�شة التعرف على �شبل م�اجهة البح��ث الرتب�ي املقارن لتحديات 
الع�مل��ة، ولتحقيق ذلك ا�شتخدمت الدرا�شة املنهج ال��شف��ي من خالل حتليل اأدبيات البحث املرتبطة مب��ش�ع 

الدرا�شة، واأخرًا قدمت الدرا�شة ت�ش�را مقرتحا مل�اجهة البحث الرتب�ي املقارن لتحديات الع�ملة.
درا�ش��ة الق�شب��ي )2003(: ا�شتهدفت الدرا�ش��ة ابراز بع�س اخلربات العاملية املعا�ش��رة يف ا�شتثمار نتائج 
البح��ث العلم��ي، ولتحقيق ذل��ك ا�شتخدمت الدرا�شة املنه��ج ال��شفي من خالل حتليل اأدبي��ات البحث الرتب�ي 
املرتبط��ة مب��ش���ع الدرا�ش��ة، وت��شل��ت الدرا�ش��ة اإىل عدد م��ن النتائج من اأهمه��ا: انخفا�س م�ش��ادر لتم�يل 

البحث العلمي داخل اجلامعة، كما قدمت الدرا�شة ت�ش�ر لدور اجلامعة يف تط�ير وا�شتثمار البحث العلمي.
درا�ش��ة م�شل��ح ون��دى )2007(: ا�شتهدفت الدرا�شة التع��رف على واقع البحث العلم��ي يف جامعة القد�س 
املفت�ح��ة، ولتحقيق ذلك ا�شتخدمت الدرا�شة املنهج ال��شفي واال�شتبان��ة اأداة للدرا�شة امليدانية مت تطبيقها 
عل��ى )57( م�شرف��ًا وم�شرفة، وت��شلت الدرا�شة اإىل اأن م��دى اإ�شهام جامعة القد�س املفت�حة يف البحث العلمي 

من وجهة نظر عينة الدرا�شة كان مرتفعًا.
درا�شة ح�شيني )2009(: ا�شتهدفت الدرا�شة اإبراز احلاجة اإىل اإن�شاء مراكز للتميز البحثي باجلامعات 
امل�شري��ة، ولتحقي��ق ذل��ك ا�شتخدمت الدرا�ش��ة املنهج ال��شفي ومنه��ج حتليل النظم، من خ��الل حتليل اأدبيات 
البح��ث الرتب���ي املرتبط��ة مب��ش���ع الدرا�شة، واأخ��رًا قدم��ت الدرا�شة ت�ش�ر مق��رتح الإن�شاء مراك��ز للتميز 

البحثي يف باجلامعات امل�شرية من خالل روؤية مقرتحة.
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درا�ش��ة عبدالق��ادر )2010(: ا�شتهدف��ت الدرا�شة التعرف على اأهمية البح��ث الرتب�ي ودوره يف التعليم 
وال�شيا�ش��ة التعليمي��ة، ولتحقي��ق ذل��ك ا�شتخدم��ت الدرا�شة املنه��ج ال��شفي م��ن خالل حتليل اأدبي��ات البحث 
املرتبطة مب��ش�ع الدرا�شة، واأخرًا قدمت الدرا�شة مناذج تفعيل دور البحث الرتب�ي يف ال�شيا�شة التعليمية.
درا�ش��ة االأغ��ا وبدي��ر )2011(: ا�شتهدف��ت الدرا�ش��ة التعرف عل��ى دور البح��ث العلمي يف نق��ل وت�طن 
التكن�ل�جي��ا، ولتحقي��ق ذل��ك ا�شتخدم��ت الدرا�شة املنهج ال��شفي م��ن خالل حتليل اأدبي��ات البحث املرتبطة 
مب��ش�ع الدرا�شة، واأخرًا قدمت الدرا�شة بع�س املقرتحات التي جتعل البحث العلمي فاعاًل وم�ؤثرًا يف خمتلف 

ج�انب احلياة العربية.
درا�ش��ة Ghanem واآخ��رون )2011(: ا�شتهدفت الدرا�شة التعرف على واق��ع البحث العلمي بجامعتي 
م�ؤت��ه واإربد ب��االأردن، ولتحقيق ذلك ا�شتخدمت الدرا�ش��ة املنهج ال��شفي واال�شتبان��ة اأداة للدرا�شة امليدانية 
مت تطبيقه��ا على )438( طالب��ًا وطالبة، وت��شلت الدرا�شة اإىل اأن درجة ت�ظيف البحث العلمي يف امل�ؤ�ش�شات 

التعليمية واملراكز البحثية جاء بدرجة مت��شطة.
درا�ش��ة الطائ��ي )2012(: ا�شتهدف��ت الدرا�شة جت�شيد اأهمي��ة �شمان ج�دة البح���ث العلمية، ولتحقيق 
ذلك ا�شتخدمت الدرا�شة املنهج ال��شفي من خالل حتليل اأدبيات البحث الرتب�ي املرتبطة مب��ش�ع الدرا�شة، 
وت��شل��ت الدرا�ش��ة اإىل عدد من الت��شيات اأهمها: اأن نظام البحث العلم��ي احلايل يعاين من العديد من نقاط 

ال�شعف.
درا�ش��ة املط��ري )2012(: ا�شتهدفت الدرا�شة التعرف على ا�شتجابات القي��ادات اجلامعية يف اجلامعات 
ال�شع�دي��ة نح� جاهزية اجلامع��ات للتح�ل نح� جامعات بحثية يف �ش�ء حتدي��ات جمتمع املعرفة، ولتحقيق 
ذل��ك ا�شتخدم��ت الدرا�شة املنهج ال��شفي واال�شتبان��ة اأداة للدرا�شة امليدانية مت تطبيقه��ا على )527( قائدًا 
اأكادمييًا، واأخرًا قدمت الدرا�شة ت�ش�را مقرتحا ي�فر اآليات واأ�ش�س اإر�شادية لتح�ل اجلامعات ال�شع�دية اإىل 

جامعات بحثية.
درا�ش��ة خلف وجام��غ وم���يل )2013(: ا�شتهدفت الدرا�شة حتلي��ل واقع ا�شتخدام املكتب��ة االفرتا�شية 
العلمي��ة العراقي��ة يف معه��د بح�ث التدري�شن ملعه��د االإدارة/ الر�شاف��ة، ولتحقيق ذل��ك ا�شتخدمت الدرا�شة 
املنه��ج ال��شفي واال�شتبانة اأداة للدرا�شة امليدانية مت تطبيقها على روؤ�شاء االأق�شام العلمية يف معهد االإدارة/ 
الر�شاف��ة، وت��شل��ت الدرا�ش��ة اإىل عدد من النتائج م��ن اأهمها: ن�شبة التغير يف اإع��داد البح�ث العلمية كانت 
اإيجابي��ة مم��ا اأعطى م�ؤ�شرًا على دور واأهمية املكتبة االفرتا�شية يف ت�فر امل�شادر االإلكرتونية التي يحتاجها 

الباحث�ن يف بح�ثهم.
درا�شة الطيب )2013(: ا�شتهدفت الدرا�شة التعرف على واقع البحث العلمي يف ال�طن العربي، ولتحقيق 
ذل��ك ا�شتخدم��ت الدرا�شة املنهج ال��شف��ي واال�شتبان��ة اأداة للدرا�شة امليدانية مت تطبيقها عل��ى عينة ق�امها 
)120( اأ�شت��اذًا جامعي��ًا من اجلامعات الليبي��ة، وت��شلت الدرا�شة اإىل عدد من النتائج م��ن اأهمها: اأن الرتكيز 

على التم�يل اأو االإنفاق يعد جانبًا مهمًا ل�شمان ج�دة البحث العلمي يف ال�طن العربي.
درا�ش��ة الرمياوي وك��ردي )2015(: ا�شتهدفت الدرا�شة التعرف على مع�ق��ات البحث العلمي يف الكليات 
االإن�شانية من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س، ولتحقيق ذلك ا�شتخدم الباحثان املنهج ال��شفي، واال�شتبانة 
اأداة للدرا�شة امليدانية، مت تطبيقها على )63( ع�ش� هيئة تدري�س، وت��شلت الدرا�شة اإىل عدد من النتائج من 

اأهمها: وج�د م�شكالت كبرة تعيق قيام اأع�شاء هيئة التدري�س باإجراء البح�ث العلمية.
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التعليق على الدراسات السابقة:
1. الدرا�شات التي تناولت امليزة التناف�شية:

اتفق��ت الدرا�ش��ات ال�شابقة على اأن اجلامعات يف جميع اأنحاء العامل ت�شهد وتخ�شع ل�شغ�ط متزايدة  	•
اأن�شاأتها ديناميات الع�ملة والتكن�ل�جية وزيادة املناف�شة.

ا�شتثم��ار مزاي��ا التطبي��ق ال�شلي��م مل�شتلزمات اإدارة اجل���دة ال�شامل��ة مب�ؤ�ش�شات التعليم الع��ايل كاأداة  	•
لتحقيق املزايا التناف�شية.

ا�شتخدم��ت جمي��ع الدرا�ش��ات املنه��ج ال��شف��ي، كم��ا اأن معظ��م الدرا�ش��ات ا�شتخدم��ت اال�شتبان��ة اأداة  	•
للدرا�ش��ة امليدانية، ولكن هناك درا�شات اعتمدت عل��ى حتليل اأدبيات البحث املرتبطة مب��ش�ع الدرا�شة 
)Obeidat, 2005(، ودرا�ش��ات ا�شتخدم��ت املنهج املقارن واملقابلة اأداة للدرا�ش��ة امليدانية )اإ�شماعيل ، 

.)2013
2. الدرا�شات التي تناولت البحث العلمي:

اتفق��ت الدرا�ش��ات ال�شابق��ة عل��ى اأن الرتكيز على التم�ي��ل اأو االإنفاق يعد جانبًا مهم��ًا ل�شمان ج�دة  	•
البحث العلمي.

بح�ثهم. يف  الباحث�ن  يحتاجها  التي  االإلكرتونية  امل�شادر  ت�فر  يف  االفرتا�شية  املكتبة  اأهمية  	•
العلمي.  البحث  تعيق  م�شكالت  وج�د  اإىل  ال�شابقة  الدرا�شات  اتفقت  	•

اإن�شاء مراكز للتميز  اأو  اآليات مقرتحة لتح�يل اجلامعات اإىل جامعات بحثية،  قدمت بع�س الدرا�شات  	•
البحثي يف باجلامعات

ال��شفي. املنهج  ال�شابقة  الدرا�شات  ا�شتخدمت  	•
معظ��م الدرا�ش��ات ا�شتخدم��ت اال�شتبانة اأداة للدرا�ش��ة امليدانية، لكن هناك درا�ش��ات اعتمدت حتليل  	•

اأدبيات البحث املرتبطة مب��ش�ع الدرا�شة )على، 2003(، )الق�شبي، 2003(.
ويف ح��دود عل��م الباحث مل تتط��رق درا�ش��ة اإىل الربط بن متغ��رات الدرا�ش��ة احلالية )املي��زة التناف�شية، 
والبح��ث العلم��ي( يف جمال التعليم العايل، ولذلك يرى الباحث اأن هذه الدرا�شة جاءت مكملة للدرا�شات التي 

اأجريت يف هذا امليدان.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدرا�شة:
لك��ى حتق��ق الدرا�شة احلالية اأهدافها ا�شتخ��دام الباحث املنهج ال��شفي الذي يعتم��د عليه الباحث�ن يف 
احل�ش���ل على معل�مات وافية ودقيق��ة، ت�ش�ر ال�اقع االجتماعي، وميكن حتليله��ا وتف�شرها ومن ثم اخلروج 
با�شتنتاج��ات منها، بغية حت�شن االأداء واالأو�شاع )قنديلجي، 2008، 129-130(، وقد قام الباحث بت�ظيف 
هذا املنهج من خالل درا�شة نظرية يتم من خاللها ا�شتعرا�س عنا�شر امليزة التناف�شية واآليات بناوؤها يف جمال 
البح��ث العلمي مب�ؤ�ش�شات التعليم الع��ايل، واأهداف البحث العلمي واآليات تط�يره مب�ؤ�ش�شات التعليم العايل يف 

�ش�ء متطلبات حتقيق ميزتها التناف�شية، وواقع البحث العلمي مب�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين. 
وجتيب الدرا�شة امليدانية عن االأ�شئلة االآتية:

م��ا اآلي��ات حتقي��ق املي��زة التناف�شي��ة ل��دى م�ؤ�ش�ش��ات التعليم الع��ايل مبملك��ة البحرين يف جم��ال البحث  	•
العلمي؟ 

ه��ل ت�ج��د ف��روق ذات دالل��ة اإح�شائي��ة ب��ن ا�شتجابات عين��ة الدرا�شة ح���ل اآليات حتقي��ق امليزة  	•
التناف�شي��ة ل��دى م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م الع��ايل مبملك��ة البحري��ن يف جم��ال البح��ث العلم��ي تع��زى ملتغري 

الدرجة العلمية، وجهة العمل؟
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وميكن االإجابة عن االأ�شئلة ال�شابقة يف االآتي:
ه��دف الدرا�ش��ة امليدانية: حتديد اآليات حتقيق املي��زة التناف�شية لدى م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العايل مبملكة   اأ( 

البحرين يف جمال البحث العلمي.
 ب( اأداة الدرا�ش��ة امليداني��ة: لتحقيق اأه��داف الدرا�شة ا�شتخدم الباحث اال�شتبان��ة اأداة للدرا�شة امليدانية 

التي مت ت�شميمها يف �شكلها النهائي كاالآتي:
جدول )3(: ال�شتبانة ح�شب املحاور وعدد عبارات كل حمور

عدد العباراتاملح�رم
اإىلمن

18الدعم الأكادميي للبحث العلمي1

917الدعم املادي للبحث العلمي2

1822الدعم التكنولوجي واملعلوماتي للبحث العلمي3

2326الدعم املجتمعي للبحث العلمي4

�ش��دق اال�شتبان��ة وثباتها: قام الباحث بعر�س اال�شتبانة بعد اإعداده��ا ب�شكل مبدئي على جمم�عة من   ج( 
املحكم��ن للتاأكد من ال�شالمة العلمية من حي��ث: امل�شم�ن وال�شياغة، وحتقيقها للغر�س الذي �شممت من 
اأجل��ه، واإبداء م��ا يرونه من ملح�ظات تتعلق بالتعديل اأو احلذف اأو االإ�شافة، ثم قام بتعديل اال�شتبانة 
يف �ش���ء املقرتح��ات – وللتحقق م��ن ثبات اال�شتبانة قام الباحث بتطبيقها عل��ى عينة ق�امها )15(، ثم 
ق��ام الباح��ث بح�شاب معامل الثبات با�شتخدم معامل "األفاكرونباخ" وجاءت قيمة األفا ت�شاوي )0.832( 
وه��ذه اإ�ش��ارة اإىل ارتفاع ثب��ات اال�شتبانة واإمكانية حتقيقه��ا للهدف امل��ش�عة من اأجل��ه، مما ي�ؤدي اإىل 

اإمكانية ثبات النتائج التي ميكن اأن ت�شفر عنها عند التطبيق.
عين��ة الدرا�شة: تك�نت عينة الدرا�شة م��ن )137( ع�ش� هيئة تدري�س عاملن مب�ؤ�ش�شات التعليم العايل   د( 

مبملكة البحرين مق�شمن ح�شب املتغرات االآتية:
جدول )4(: حجم عينة الدرا�شة ح�شب الدرجة العلمية

%الع��ددالرتبة ال�ظيفية
6849.6اأ�شتاذ م�شاعد
5237.9اأ�شتاذ م�شارك

1712.5اأ�شتاذ
137100االإجمايل

جدول )5(: حجم عينة الدرا�شة ح�شب جهة العمل )حكومي، خا�ص( 

ا�شتمارات مت التبعيةاجلامعةم
ت�زيعها

ا�شتمارات مت 
جتميعها

ا�شتمارات %
مفق�دة

%

453680920حكوميةجامعة البحرين1

231878522حكوميةجامعة اخلليج العربي2

25239228خا�شةاجلامعة اخلليجية3

171376424خا�شةاجلامعة الأهلية4

221568732خا�شةاجلامعة العربية املفتوحة5
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281967933خا�شةجامعة العلوم التطبيقية6

6466234خا�شةاجلامعة امللكية للبنات7

12975325خا�شةجامعة اململكة8

178137774123اجلملة

يت�ش��ح م��ن اجل��دول )5( اأن حجم عين��ة الدرا�شة )137( ع�ش� هيئ��ة تدري�س وه� ع��دد اال�شتبانات التي مت 
جتميعها من اأ�شل )178( ا�شتمارة مت ت�زيعها اأي بن�شبة )77(، وفاقد )41( ا�شتمارة اأي بن�شبة )23(.

جدول )6(: املقيا�ص الثلثي لتحديد درجة املوافقة على كل عبارة من عبارات ال�شتبانة

مدى امل�افقةالقيمة )ال�زن( درجة امل�افقة
اإىلمن

32.343كبرية

21.672.33متو�شطة

111.66�شعيفة

 ه�( حتليل نتائج الدرا�شة امليدانية:
اآليات حتقيق امليزة التناف�شية لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين يف جمال البحث العلمي:

1( حتقيق الدعم االأكادميي للبحث العلمي:
جدول )7(: ا�شتجابات عينة الدرا�شة حول اآليات حتقيق امليزة التناف�شية لدى موؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين يف 

جمال البحث العلمي )حتقيق الدعم الأكادميي( 

املت��شط درجة اال�شتجابةالعبارةم
الرتتيباال�شتجابةال�زين

�شعيفةمت��شطةكبرة

1
وجود خطة ا�شرتاتيجية للبحث العلمي 

وارتباطها بالتوجهات القومية واحتياجات 
املجتمع املحلي.

121133ت
1كبرية2.86

%8893

2
حجم الأعباء الأكادميية والإدارية لع�شو 
هيئة التدري�ص مبا يعطيهم الوقت الكايف 

لجراء بحوث علمية.

1161110ت
5كبرية2.8

%8587

قواعد تنظيم حقوق امللكية الفكرية.3
1061615ت

8كبرية2.66
%771211

4

اللوائح والأنظمة اخلا�شة بتطبيق 
مبادئ احلرية الأكادميية لدى اأع�شاء 

هيئة التدري�ص وفق التو�شيف الوظيفي 
والأعراف العلمية.

119126ت

4كبرية2.82
%8794

5
وجود ميثاق اأخلقي للبحث العلمي 

يحتوي على ال�شوابط واملعايري املحلية 
والدولية ذات العلقة.

113168ت
6كبرية2.76

%82126
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6
ا�شت�شافة بع�ص اخلرباء من جامعات 
اأخرى لبحث مدى امل�شاركة البحثية 

معهم.

1111115ت
7كبرية2.7

%81811

7
وجود دورات تدريبية وور�ص عمل لأع�شاء 

هيئة التدري�ص للتدريب على مهارات 
البحث العلمي.

117155ت
3كبرية2.82

%85114

8
وجود مركز متخ�ش�ص للبحث العلمي، 

لن�شر وحتكيم الأبحاث واملجلت 
املتخ�ش�شة.

120134ت
2كبرية2.85

%8893

1كبرية2.78املتو�شط العام

يت�ش��ح م��ن اجلدول )7( م�افقة عينة الدرا�شة وبدرجة كبرة عل��ى اآليات حتقيق امليزة التناف�شية لدى 
م�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين يف جمال البحث العلمي وبالتحديد ما يتعلق مبح�ر الدعم االأكادميي 
للبح��ث العلم��ي، حيث انح�شر املت��شط ال�زين جلميع العبارات ب��ن )2.86( اإىل )2.66( ومبت��شط وزين عام 
جلميع العبارات )2.78( اأي بدرجة م�افقة كبرة، كما ح�شل املح�ر ب�شكل عام على الرتتيب االأول بن حماور 
الدرا�ش��ة امليداني��ة مما ي�ؤك��د اأهمية الدعم االأكادمي��ي من قب��ل اإدارة م�ؤ�ش�شات التعليم الع��ايل ملنت�شبيها من 
اأع�ش��اء هيئ��ة التدري���س والباحثن، كما يب��ن اجلدول )7( ترتي��ب املقرتحات اخلا�شة اآلي��ات حتقيق امليزة 
التناف�شية املمكن اتباعها مب�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين يف جمال الدعم االأكادميي للبحث العلمي 
من وجهة نظر عينة الدرا�شة ح�شب املت��شط ال�زين، حيث اإن اكت�شاف الباحث للمعرفة والبحث عن احلقيقة 
يعتمد على الت�شهيالت التي يلقاها باالإ�شافة اإىل املناخ العلمي الذي يحيط به، وقدرته على التمتع باحلرية 

االأكادميية التي تك�شبه اياها م�ؤ�ش�شات التعليم العايل.
2( حتقيق الدعم املادي للبحث العلمي:

جدول )8(: ا�شتجابات عينة الدرا�شة حول اآليات حتقيق امليزة التناف�شية لدى موؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين يف 
جمال البحث العلمي )حتقيق الدعم املادي( 

املت��شط درجة اال�شتجابةالعبارةم
الرتتيباال�شتجابةال�زين

�شعيفةمت��شطةكبرة

حجم امليزانية املخ�ش�شة للبحث العلمي 9
ن�شبة اإىل امليزانية العامة للجامعة.

1091513ت
6كبرية2.70

%85119

اإ�شهام اجلامعة يف تكاليف ن�شر الأبحاث 10
والكتب والر�شائل العلمية.

1111115ت
7كبرية2.70

%81811

وجود منح بحثية وبعثات خارجية على 11
نفقة اجلامعة.

1121114ت
4كبرية2.72

%82810

اأ�شاليب توزيع امليزانية املخ�ش�شة للبحث 12
العلمي على كافة التخ�ش�شات باجلامعة.

1111214ت
8كبرية2.70

%81910

13
اجراءات متويل امل�شاريع البحثية، واخلطة 

الزمنية للبت بها تبعاً لأ�شباب علمية 
ومو�شوعية مقنعة.

1111610ت
2كبرية2.74

%81127
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م�شاركة اجلامعة يف متويل امل�شابقات 14
البحثية بني اجلامعات.

1051913ت
9كبرية2.67

%77149

15
توافر حا�شن تكنولوجي باجلامعة مهمته 

تفعيل نتائج البحوث العلمية اإىل ثروة 
اقت�شادية.

117182ت
1كبرية2.83

%86131

16
اأ�شاليب اجلامعة لت�شجيع اأع�شاء هيئة 

التدري�ص على اجناز بحوث علمية ب�شورة 
فردية وم�شرتكة.

1131311ت
3كبرية2.74

%8398

17
م�شاركة اجلامعة يف م�شروعات بحثية 

ممولة من موؤ�ش�شات بحثية حملية 
واإقليمية وعاملية.

1111214ت
5كبرية2.71

%81910

2كبرية2.72املتو�شط العام

يت�ش��ح م��ن اجلدول )8( م�افقة عينة الدرا�شة وبدرجة كبرة عل��ى اآليات حتقيق امليزة التناف�شية لدى 
م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العايل مبملك��ة البحرين يف جمال البحث العلمي وبالتحديد م��ا يتعلق مبح�ر الدعم املادي 
للبح��ث العلم��ي، حيث انح�شر املت��شط ال�زين جلميع العبارات ب��ن )2.83( اإىل )2.67( ومبت��شط وزين عام 
جلمي��ع العب��ارات )2.72( اأي بدرج��ة م�افق��ة كبرة، كم��ا ح�شل املح�ر ب�ش��كل عام على الرتتي��ب الثاين بن 
حم��اور الدرا�شة امليداني��ة مما ي�ؤكد اأهمية الدعم املادي من قبل اإدارة م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العايل ملنت�شبيها من 
اع�ش��اء هيئ��ة التدري���س والباحثن، كما يب��ن اجلدول )8( ترتي��ب املقرتحات اخلا�شة اآلي��ات حتقيق امليزة 
التناف�شي��ة املمك��ن اتباعه��ا مب�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملك��ة البحرين يف جمال الدعم امل��ادي للبحث العلمي 
م��ن وجه��ة نظر عينة الدرا�ش��ة ح�شب املت��شط ال�زين، حيث يحتاج البحث العلم��ي اإىل مت�يل عال ال�شيما يف 
ميادي��ن التكن�ل�جيا والعل�م الطبيعية، وهذه االأم�ال تعت��رب �شرورية ل�شراء املعدات واإقامة املختربات، لذا 
البد من ت�فر التم�يل الكايف لالإنفاق على البح�ث العلمية ودعمها مب�ؤ�ش�شات التعليم العايل، من خالل تي�شر 

اإجراءات احل�ش�ل على االأم�ال املطل�بة بعيدًا عن الروتن والتعقيد يف اإجراءات ال�شرف.
3( حتقيق الدعم التكن�ل�جي واملعل�ماتي للبحث العلمي:

جدول )9(: ا�شتجابات عينة الدرا�شة حول اآليات حتقيق امليزة التناف�شية لدى موؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين يف 
جمال البحث العلمي )حتقيق الدعم التكنولوجي واملعلوماتي( 

املت��شط درجة اال�شتجابةالعبارةم
الرتتيباال�شتجابةال�زين

�شعيفةمت��شطةكبرة

توافر قاعدة بيانات حمدثة وفعالة تربط 18
الباحثني داخل الدولة وخارجها.

1062011ت
5كبرية2.69

%77158

19
وجود حمركات بحثية ت�شمح باحل�شول على 
الر�شائل والبحوث العلمية بوا�شطة ال�شبكة 

العنكبوتية.

1071614ت
7كبرية2.56

%781210

وجود �شبكة معلومات ذات تقنية عالية 20
اجلودة ل�شتخدامات الباحثني.

1111214ت
4كبرية2.71

%81910
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21

ملئمة املكتبة لأعداد اأع�شاء هيئة التدري�ص 
والباحثني، وتوافر التجهيزات املنا�شبة، 
واملراجع والدوريات الكافية واحلديثة، 

وخدمات الطباعة والت�شوير باأ�شعار منا�شبة.

1031915ت

6كبرية2.64
%751411

توفر املكتبات الإلكرتونية املتطورة والتي 22
حتتوي على املراجع احلديثة واملرتجمة.

114177ت
1كبرية2.8

%83125

23

التطوير امل�شتمر للموقع الإلكرتوين 
للجامعة مبا ي�شهل عملية الو�شول 

للمعلومات والح�شاءات التي ي�شتفيد منها 
الباحثني

117128ت

2كبرية2.79
%8596

24
ملئمة املعامل والور�ص للن�شاط البحثي من 
حيث الو�شائل/ اخلامات واملواد/م�شتلزمات 

ت�شغيل املعامل/ الإ�شاءة /التهوية.

1131410ت
3كبرية2.75

%83107

4كبرية2.71املتو�شط العام

يت�ش��ح م��ن اجل��دول )9( م�افقة عين��ة الدرا�ش��ة وبدرجة كب��رة على اآلي��ات حتقيق املي��زة التناف�شية 
ل��دى م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العايل مبملك��ة البحرين يف جمال البح��ث العلمي وبالتحديد ما يتعل��ق مبح�ر الدعم 
التكن�ل�جي واملعل�ماتي للبحث العلمي، حيث انح�شر املت��شط ال�زين جلميع العبارات بن )2.8( اإىل )2.56( 
ومبت��ش��ط وزين ع��ام جلمي��ع العب��ارات )2.71( اأي بدرجة م�افقة كب��رة، كما ح�شل املح���ر ب�شكل عام على 
الرتتي��ب الراب��ع )االأخر( بن حماور الدرا�شة امليدانية رغم اأهمي��ة الدعم التكن�ل�جي واملعل�ماتي من قبل 
اإدارة م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العايل ملنت�شبيها من اأع�شاء هيئة التدري�س والباحثن، كما يبن اجلدول )9( ترتيب 
املقرتح��ات اخلا�شة اآليات حتقيق امليزة التناف�شي��ة املمكن اتباعها مب�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين 
يف الدع��م التكن�ل�ج��ي واملعل�ماتي للبحث العلمي من وجهة نظر عين��ة الدرا�شة ح�شب املت��شط ال�زين، ومن 
هن��ا كان��ت احلاجة ملحة نح��� تزويد اأع�شاء هيئة التدري���س والباحثن مب�ؤ�ش�شات التعلي��م العايل با�شتمرار 
ب��كل م��ا ي�شتجد من اأن�اع املعرفة، الأن مثل هذه املعرفة من �شاأنه��ا اأن جتعله قادرًا على اللحاق بالتط�ر العلمي 

يف امليدان الذي يبحث فيه.
4( حتقيق الدعم املجتمعي للبحث العلمي:

جدول )10(: ا�شتجابات عينة الدرا�شة حول اآليات حتقيق امليزة التناف�شية لدى موؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين يف 
جمال البحث العلمي )حتقيق الدعم املجتمعي( 

املت��شط درجة اال�شتجابةالعبارةم
الرتتيباال�شتجابةال�زين

�شعيفةمت��شطةكبرة

25
توفري فر�ص للقطاع اخلا�ص لل�شتثمار 
يف البحث العلمي وتوظيف نتائج البحوث 

خلدمة املجتمع املحلي.

108218ت
2كبرية2.73

%79156

26
الإ�شهام يف تقدمي ال�شت�شارات الفنية 

واملتخ�ش�شة للموؤ�ش�شات العامة واخلا�شة 
من خلل الأبحاث والر�شائل العلمية. 

115193ت
1كبرية2.82

%84142
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27
طرح مو�شوعات تهم املجتمع للبحث 

والدرا�شة من خلل التوا�شل مع موؤ�ش�شات 
املجتمع املحلي وحتديد احتياجاته.

1022213ت
5كبرية2.65

%75169

28
تعزيز ثقافة البحث العلمي يف املجتمع 
املحلي من خلل توا�شل اجلامعة مع 

موؤ�ش�شات املجتمع املحلي.

1111511ت
3كبرية2.73

%81118

29
وجود حملت اعلمية لتوعية واإقناع 

املجتمع والقطاع اخلا�ص باأهمية البحوث 
وجدواها ودور اجلامعات يف اإنتاجها

1121213ت
4كبرية2.72

%8299

3كبرية2.73املتو�شط العام

يت�شح من اجلدول )10( م�افقة عينة الدرا�شة وبدرجة كبرة على اآليات حتقيق امليزة التناف�شية لدى 
م�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين يف جمال البحث العلمي وبالتحديد ما يتعلق مبح�ر الدعم املجتمعي 
للبح��ث العلم��ي، حيث انح�شر املت��شط ال�زين جلميع العبارات ب��ن )2.82( اإىل )2.65( ومبت��شط وزين عام 
جلمي��ع العب��ارات )2.73( اأي بدرج��ة م�افق��ة كب��رة، كما ح�شل املح�ر ب�ش��كل عام على الرتتي��ب الثالث بن 
حماور الدرا�شة امليدانية مما ي�ؤكد على اأهمية الدعم املجتمعي من قبل القائمن على م�ؤ�ش�شات املجتمع املحلي 
م��ع اإدارة م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العايل ملنت�شبي اجلامعات من ال�شادة اأع�شاء هيئ��ة التدري�س والباحثن، كما يبن 
اجل��دول )10( ترتي��ب املقرتحات اخلا�شة اآليات حتقيق املي��زة التناف�شية املمكن اتباعه��ا مب�ؤ�ش�شات التعليم 
العايل مبملكة البحرين يف جمال الدعم املجتمعي للبحث العلمي من وجهة نظر عينة الدرا�شة ح�شب املت��شط 

ال�زين.
وي��ري الباحث احلاجة امللحة لتحقيق الدعم املجتمع��ي للبحث العلمي الن�عي املن�ش�د من خالل ت�شافر 
اجله���د ب��ن القط��اع الع��ام )احلك�مي( واخلا���س )ال�ش��ركات( يف دفع عجلة البح��ث العلمي الن�ع��ي املن�ش�د 
يف م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العايل من اأج��ل التنمية بكامل م�شروعاته��ا التنم�ية، حيث يعد الدع��م املجتمعي اأحد 
املح��اور املهمة ل��شع االآلي��ات العملية لالإنفاق على البحث العلمي، واإيجاد ال�شراكة الفعلية بن القطاع العام، 

واخلا�س، وم�ؤ�ش�شات التعليم العايل يف �شبيل االإرتقاء بج�دة ن�عية اإنتاج البحث العلمي.
جدول )11(: ترتيب جمالت حتقيق امليزة التناف�شية ملوؤ�ش�شات التعليم العايل يف جمال البحث العلمي ح�شب الأهمية

الرتتيباملجالم
الأولجمال الدعم الأكادميي للبحث العلمي1
الثاينالدعم املادي للبحث العلمي2
الرابعالدعم التكنولوجي واملعلوماتي للبحث العلمي3
الثالثالدعم املجتمعي للبحث العلمي4

التحقق من اإمكانية وج�د فروق ذات داللة اإح�شائية بن ا�شتجابات عينة الدرا�شة ح�ل اآليات حتقيق امليزة 
التناف�شي��ة ل��دى م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العايل مبملك��ة البحرين يف جمال البح��ث العلمي تعزى ملتغ��ري الدرجة 

العلمية، وجهة العمل:
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جدول )12(: حتليل التباين بني ا�شتجابات عينة الدرا�شة حول اآليات حتقيق امليزة التناف�شية لدى موؤ�ش�شات التعليم العايل 
مبملكة البحرين يف جمال البحث العلمي تعزى ملتغري الدرجة العلمية

الداللةقيمة )f( درجات احلريةمت��شط املربعاتم�شدر التبايناملحاور

الدرجة الكلية
5.512بني املجموعات

غري دالة0.132
41.80102داخل املجموعات

م��ن اجل��دول )12( يت�شح اأن��ه ال ت�جد فروق دالة اإح�شائي��ًا بن ا�شتجابات عين��ة الدرا�شة ح�ل اآليات 
حتقي��ق امليزة التناف�شية ل��دى م�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين ح���ل املحاور املتعلقة مبجال البحث 
العلم��ي تع��زى ملتغ��ر الدرجة العلمي��ة )اأ�شتاذ م�شاع��د، اأ�شتاذ م�ش��ارك، اأ�شت��اذ(، وهذا يدل عل��ى قب�ل كافة 

املقرتحات اخلا�شة بتحقيق امليزة التناف�شية لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العايل يف جمال البحث العلمي.
جدول )13(: دللة الفروق بني ا�شتجابات عينة الدرا�شة حول اآليات حتقيق امليزة التناف�شية لدى موؤ�ش�شات التعليم العايل 

مبملكة البحرين يف جمال البحث العلمي تعزى ملتغري جهة العمل )حكومي-خا�ص( 

الداللةقيمة )t( درجات احلريةمت��شط املربعاتجهة العملاملحاور

الدرجة الكلية
75.47موؤ�ش�شات تعليم عايل حكومية

غري دالة1031.53
73.56موؤ�ش�شات تعليم عايل خا�شة

م��ن اجل��دول )13( يت�شح اأن��ه ال ت�جد فروق دالة اإح�شائي��ًا بن ا�شتجابات عين��ة الدرا�شة ح�ل اآليات 
حتقي��ق امليزة التناف�شية ل��دى م�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين ح���ل املحاور املتعلقة مبجال البحث 
العلم��ي تع��زى ملتغر جهة العم��ل اأي العاملن مب�ؤ�ش�ش��ات التعليم الع��ايل احلك�مية وم�ؤ�ش�ش��ات التعليم العايل 
اخلا�ش��ة مبملك��ة البحري��ن، وهذا ي��دل على قب�ل كاف��ة املقرتحات اخلا�ش��ة بتحقيق املي��زة التناف�شية لدى 

م�ؤ�ش�شات التعليم العايل يف جمال البحث العلمي.
الت�ش�ر املقرتح لتحقيق امليزة التناف�شية مب�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين يف جمال البحث 

العلمي:
ي�شاعد التق�مي امل�شتمر الأداء م�ؤ�ش�شات التعليم العايل على اكت�شاف فر�س التح�شن امل�شتمر التي متنحها 
مزاي��ا تناف�شي��ة يف اأ�ش�اقها ال�شيما ما يتعلق مبجال البح��ث العلمي، فمن خالل اآليات حتقيق امليزة التناف�شية 
ي االأف��كار اجلديدة، والنظ��م التي تهدف اإىل التط�ي��ر امل�شتمر،  ميك��ن دف��ع م�ؤ�ش�ش��ات التعليم الع��ايل اإىل تبنِّ
ف على االأ�شاليب احلديثة لتحقيق التح�شن امل�شتم��ر يف االأداء مبا يحقق االإرتقاء ب�اقع  ��ا، ميكن التع��رُّ واأي�شً

البحث العلمي وت�ظيفه يف خدمة املجتمع البحريني واخلليجي والعربي.
 اأ(  منطلقات الت�ش�ر املقرتح:

البحث العلمي �شرورة واأول�ية وطنية وق�مية واأخالقية واإن�شانية.  .1
يتطل��ب حتقي��ق امليزة التناف�شية لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملك��ة البحرين يف جمال البحث العلمي   .2
دع��م االإدارة العلي��ا مادي��ًا ومالي��ًا وب�شري��ًا، وهذا يعد املرتك��ز املفتاحي االأه��م الإجناح العملي��ة، كما اأن 
اال�شتقام��ة ونزاه��ة الق�شد والتقيد باأخالقيات البحث العلمي �ش��روط �شرورية يحتم على فريق العمل 
االلتزام بها، وقبل ذلك ينبغي ت�فر رغبة يف تقبل احلقائق غر اجليدة عن اأداء امل�ؤ�ش�شة عند ت�شخي�س 

مقدار الفج�ة التي تتخلف بها قيا�شًا بامل�ؤ�ش�شة االمن�ذجية التي تقارن بها.
حتقي��ق املي��زة التناف�شي��ة يف جم��ال البحث العلمي يف ال�ق��ت احلايل ال تعترب فر�شة يف ح��د ذاتها بقدر   .3
م��ا ه��ي تهديد الأن امل�ؤ�ش�شة التعليمي��ة التي حتقق هذا التميز ت�شبح حمل اهتم��ام كل املناف�شن لل��ش�ل 
اإليه��ا وحتقي��ق هذا التميز اأو التف�ق، وعليه فاإن م�ؤ�ش�شات التعليم العايل بحاجة للعمل على التح�شن اأو 
التجديد والتط�ير امل�شتمر وذلك بغر�س امتالك مزايا تناف�شية حقيقية غر قابلة للتقليد واملحاكاة.
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 ب(  اأهداف الت�ش�ر املقرتح:
ت�شجي��ع م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العايل البحرينية لتق�مي اأدائها البحث��ي، بهدف حت�شينه وتط�يره من خالل   .1
املقارن��ة م��ع اجلامعات العاملي��ة اأو العربي��ة ذات االأداء البحثي االأف�ش��ل، واال�شتفادة م��ن جتاربهم بهذا 
املجال، وال�ق�ف على اأوجه الق�ة والق�ش�ر يف اأداء م�ؤ�ش�شات التعليم العايل البحرينية يف جمال البحث 

العلمي، وحماولة تعزيز اأوجه الق�ة ومعاجلة اأوجه الق�ش�ر.
دعم وج�د فهم م�شرتك جله�د التميز خللق ثقافة عامة تقدر التميز يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة   .2

البحرين، من خالل االإبداع يف جمال البحث العلمي.
حتقيق امليزة التناف�شية لدى م�ؤ�ش�شات التعليم العايل مبملكة البحرين وا�شتدامتها، با�شتخدام الفل�شفات   .3
العام��ة للميزة التناف�شية، لكن مبحت�ى ا�شرتاتيج��ي خمتلف عما ه� يف القطاع التجاري اخلا�س، يعك�س 
ر�شال��ة امل�ؤ�ش�ش��ة واأهدافها، ويعتمد على اإجراء حت�شينات ومتيز يف كافة اأن�شطة م�ؤ�ش�شات التعليم العايل 

وخا�شة البحث العلمي. 
م�شاع��دة م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العايل مبملكة البحرين على احتالل مرك��ز الريادة يف جمال البحث العلمي،   .4
م��ن خ��الل امتالك اآليات التمي��ز البحثي مل�اجهة املناف�شة احل��ادة يف هذا املجال )التي تع��ددت اأ�شكالها 

واأ�شلحتها التناف�شية(.
�شياغ��ة خط��ة ا�شرتاتيجي��ة لالرتق��اء بالبحث العلم��ي وفق معاي��ر عاملية حت��دد اأهداف��ه ومنطلقاته   .5
واجتاهات��ه الرئي�شي��ة وتاأخذ بنظر االعتب��ار متطلبات القطاعات االقت�شادي��ة وا�شرتاتيجية التنمية 
ال�طني��ة وم�ش��اكل املجتم��ع الرئي�شية، مع اإع��ادة تقييم ه��ذه اال�شرتاتيجية ومراجع��ة �شيا�شة البحث 
العلمي ب�شكل دوري واإ�شراك م�ؤ�ش�شات التعليم العايل باململكة يف عملية التقييم واملراجعة، على اأن تك�ن 
هن��اك اأي�ش��ًا اآليات للتقييم الذاتي لالأداء البحثي مل�ؤ�ش�شات التعليم العايل باململكة وجدوى الربامج التي 

تقدمها.
 ج(  اآليات تنفيذ الت�ش�ر املقرتح:

تتحق��ق املي��زة التناف�شي��ة لدى م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العايل مبملك��ة البحرين يف جمال البح��ث العلمي من خالل 
االآليات االآتية:

1. جمال الدعم االأكادميي للبحث العلمي
خطة ا�شرتاتيجية للبحث العلمي وارتباطها بالت�جهات الق�مية واحتياجات املجتمع املحلي. وج�د  	•

املتخ�ش�شة. واملجالت  االأبحاث  وحتكيم  لن�شر  العلمي،  للبحث  متخ�ش�س  مركز  وج�د  	•
العلمي. البحث  مهارات  على  للتدريب  التدري�س  هيئة  الأع�شاء  عمل  وور�س  تدريبية  دورات  وج�د  	•

الل�ائ��ح واالأنظم��ة اخلا�ش��ة بتطبي��ق مب��ادئ احلري��ة االأكادميية لدى اأع�ش��اء هيئ��ة التدري�س وفق  	•
الت��شيف ال�ظيفي واالأعراف العلمية.

حج��م االأعب��اء االأكادميية واالإدارية لع�ش��� هيئة التدري�س مبا يعطيهم ال�قت الكايف الإجراء بح�ث  	•
علمية.

العالقة. ذات  والدولية  املحلية  واملعاير  ال�ش�ابط  على  يحت�ي  العلمي  للبحث  اأخالقي  ميثاق  وج�د  	•
معهم. البحثية  امل�شاركة  مدى  لبحث  اأخرى  جامعات  من  اخلرباء  بع�س  ا�شت�شافة  	•

الفكرية. امللكية  حق�ق  تنظيم  ق�اعد  	•
2. الدعم املادي للبحث العلمي:

اقت�شادية. ثروة  اإىل  العلمية  البح�ث  نتائج  تفعيل  مهمته  باجلامعة  تكن�ل�جي  حا�شن  ت�افر  	•
اإجراءات مت�يل امل�شاريع البحثية، واخلطة الزمنية للبت بها تبعًا الأ�شباب علمية وم��ش�عية مقنعة. 	•
وم�شرتكة. فردية  ب�ش�رة  علمية  بح�ث  اإجناز  على  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  لت�شجيع  اجلامعة  اأ�شاليب  	•

اجلامعة. نفقة  على  خارجية  وبعثات  بحثية  منح  وج�د  	•
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وعاملية. واإقليمية  حملية  بحثية  م�ؤ�ش�شات  من  مم�لة  بحثية  م�شروعات  يف  اجلامعة  م�شاركة  	•
للجامعة. العامة  امليزانية  اإىل  ن�شبة  العلمي  للبحث  املخ�ش�شة  امليزانية  حجم  	•

العلمية. والر�شائل  والكتب  االأبحاث  ن�شر  تكاليف  يف  اجلامعة  اإ�شهام  	•
باجلامعة. التخ�ش�شات  كافة  على  العلمي  للبحث  املخ�ش�شة  امليزانية  ت�زيع  اأ�شاليب  	•

اجلامعات. بن  البحثية  امل�شابقات  مت�يل  يف  اجلامعة  م�شاركة  	•
3. الدعم املجتمعي للبحث العلمي:

االإ�شه��ام يف تق��دمي اال�شت�ش��ارات الفنية واملتخ�ش�شة للم�ؤ�ش�شات العام��ة واخلا�شة من خالل االأبحاث  	•
والر�شائل العلمية. 

ت�ف��ر فر���س للقط��اع اخلا���س لال�شتثم��ار يف البحث العلمي وت�ظي��ف نتائج البح���ث خلدمة املجتمع  	•
املحلي.

تعزيز ثقافة البحث العلمي يف املجتمع املحلي من خالل ت�ا�شل اجلامعة مع م�ؤ�ش�شات املجتمع املحلي. 	•
وج���د حم��الت اإعالمي��ة لت�عية واإقن��اع املجتم��ع والقطاع اخلا���س باأهمية البح���ث وجدواها ودور  	•

اجلامعات يف اإنتاجها
طرح م��ش�عات تهم املجتمع للبحث والدرا�شة من خالل الت�ا�شل مع م�ؤ�ش�شات املجتمع املحلي وحتديد  	•

احتياجاته.
4. الدعم التكن�ل�جي واملعل�ماتي للبحث العلمي:

واملرتجمة. احلديثة  املراجع  على  حتت�ي  التي  املتط�رة  االإلكرتونية  املكتبات  ت�فر  	•
التي  للمعل�مات واالح�شاءات  ال��ش�ل  للجامعة مبا ي�شهل عملية  االإلكرتوين  للم�قع  امل�شتمر  التط�ير  	•

ي�شتفيد منها الباحثن.
مالئم��ة املعام��ل وال�ر���س للن�ش��اط البحث��ي من حي��ث ال��شائل/ اخلام��ات وامل�اد/م�شتلزم��ات ت�شغيل  	•

املعامل/ االإ�شاءة /الته�ية.
الباحثن. ال�شتخدامات  اجل�دة  عالية  تقنية  ذات  معل�مات  �شبكة  وج�د  	•

وخارجها. الدولة  داخل  الباحثن  تربط  وفعالة  حمدثة  بيانات  قاعدة  ت�افر  	•
مالئم��ة املكتب��ة الأع��داد اأع�شاء هيئة التدري���س والباحثن، وت�اف��ر التجهيزات املنا�شب��ة، واملراجع  	•

والدوريات الكافية واحلديثة، وخدمات الطباعة والت�ش�ير باأ�شعار منا�شبة.
وج�د حمركات بحثية ت�شمح باحل�ش�ل على الر�شائل والبح�ث العلمية ب�ا�شطة ال�شبكة العنكب�تية. 	•

 د( مع�قات تنفيذ الت�ش�ر املقرتح:
غي��اب ا�شرتاتيجية التناف�شية لدى القائم��ن على اإدارة م�ؤ�ش�شات التعليم العايل البحرينية على الرغم   .1
اأنها ت�اجه مناف�شة �شديدة من قبل اجلامعات املحلية والعاملية مما ي�ؤثر ب�شكل وا�شح على تدين معدالت 

ت�ش�يق براجمها.
مع�ق��ات تتعل��ق باملعل�م��ات "قلة الدوري��ات واملجالت العلمي��ة املتخ�ش�ش��ة، عدم وج�د �شبك��ة معل�مات   .2
وتقني��ة حديثة ل��دى مكتبات م�ؤ�ش�شات التعليم الع��ايل، �شعف التن�شيق بن املكتب��ات وعدم ت�فر الكتب 

وامل�شادر الكافية، وعدم قيام م�ؤ�ش�شات التعليم العايل ب�شكل منتظم بت�فر االأوراق البحثية".
�ش���ء املمار�شات االإداري��ة مل�ؤ�ش�شات التعليم العايل " �شعف م�ازنة البح��ث العلمي، غياب احل�افز املادية   .3
واملعن�ي��ة لت�شجيع البحث، عدم وج�د اإجراءات لتن�شي��ط البحث العلمي، وعدم االنفتاح على امل�ؤ�ش�شات 

املحلية والعاملية لدعم االأبحاث العلمية.
م��ن الع�ام��ل املعيقة قد تع�د اإىل االأكادميي نف�شه ومنها نق���س مهارة البحث العلمي وان�شغال ع�ش� هيئة   .4

التدري�س باأعمال خارج امل�ؤ�ش�شة.
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 ه�( مقرتحات للتغلب على مع�قات تنفيذ الت�ش�ر املقرتح:
�ش��رورة قيام م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العايل ب��شع خططها اال�شرتاتيجية مع جتن��ب الروتن االإداري واملايل   .1
��د، وت�ش��ع براجمها وخط��ط تنفيذ م�شروعاتها وتن�شي��ق اأول�ياتها، ومراحل التنفي��ذ، والتق�مي، يف  املعقَّ
�ش���ء ت�جهات اال�شرتاتيجية ال�طنية للبحث العلمي، واال�شرتاتيجية ال�طنية للتعليم العايل التي مت 

تد�شينهما من قبل االأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل ب�زارة الرتبية والتعليم مبملكة البحرين.
�ش��رورة رف��د مكتب��ات م�ؤ�ش�ش��ات التعليم الع��ايل احلك�مي��ة واخلا�شة على م�شت���ى اململك��ة بفريق عمل   .2
متخ�ش���س ق��ادر عل��ى متابعة املج��الت العلمية وامل�ؤمت��رات العاملي��ة التي تعقد م��ن اأجل ت�ف��ر االأوراق 

البحثية املن�ش�رة فيها وجعلها متاحة للباحثن
تفعي��ل دور عمادات البح��ث العلمي يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل �ش���اء اأكان ذلك عرب تقليل بروقراطية   .3

الن�شر والتحكيم واملتابعة وت�شجيع عمليات الن�شر وت�شريعها.
و�ش��ع م�ؤ�ش�ش��ات التعليم العايل اإجراءات مت�ازنة من �شاأنها تخفيف حج��م االأعمال االإدارية التي يكلف   .4

بها اأع�شاء هيئة التدري�س ليك�ن هناك مت�شع من ال�قت الإجراء البح�ث العلمية.
عقد دورات تدريبية وور�س عمل وندوات ت�عية �شاملة تعك�س الإدارة م�ؤ�ش�شات التعليم العايل ومنت�شبيها   .5
ماهي��ة امليزة التناف�شية واأهمية حتقيقها ف�شاًل عن اخلط�ات واملراحل التي تت�شمنها �شعيًا لل��ش�ل اإىل 

اإقناعهم بدورها كمنطلق يف حت�شن االأداء وخا�شة يف جمال البحث العلمي.
�ش��رورة ت�شكي��ل رابط��ة جتمع حت��ت مظلتها م�ؤ�ش�ش��ات التعلي��م العايل مبملك��ة البحرين وتتب��ع ل�شلطة   .6
االأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل ب�زارة الرتبية والتعليم، تك�ن اأحد مهامه حتديد م�ؤ�ش�شات التعليم 
الع��ايل الرائدة يف جمي��ع وظائف التعليم العايل وباالأخ�س جمال البحث العلم��ي، لتق�م كافة م�ؤ�ش�شات 

التعليم العايل البحرينية مبقارنة ن�شاطاتها املختلفة مع ن�شاطات تلك امل�ؤ�ش�شة.
7.  �ش��رورة اإن�ش��اء مكاتب ا�شت�شارية متخ�ش�شة )تتبع االأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل ب�زارة الرتبية 
والتعلي��م(، ع��ن طري��ق التعاقد معها به��دف اخت�شار الفج���ة االأدائية يف جميع وظائ��ف التعليم العايل 
وباالأخ���س وظيف��ة البح��ث العلم��ي، وهذا يع��د اأ�شل�ب��ا �شريعا ل��ش��ع املي��زة التناف�شية م��ش��ع التنفيذ 

مب�ؤ�ش�شات التعليم العايل البحرينية.
المراجع:

اإبراهي��م، اأحم��د اإبراهيم م��ش��ى )2010(. بن��اء وتنمية ثقافة اجل���دة ال�شاملة لتح�ش��ن اأداء اجلامعات 
امل�شرية مدخل القيا�س املقارن، ر�شالة دكت�راه، كلية التجارة، جامعة املن�فية، جمه�رية م�شر العربية.
اأب� غن، اأحمد فاروق )2012(. دور التعليم االإلكرتوين يف تعزيز امليزة التناف�شية يف اجلامعات الفل�شطينية 
يف قط��اع غ��زة من وجه��ة نظر االأكادميي��ن، ر�شالة ماج�شتر، كلي��ة التجارة، اجلامع��ة االإ�شالمية بغزة، 

فل�شطن. 
اإ�شماعي��ل، عم��ار فتحي م��شى )2013(. تقيي��م فر�س تطبيق مدخل اإدارة املعرف��ة كمرتكز لتعميم القدرة 
التناف�شي��ة للجامعات امل�شري��ة درا�شة مقارنة بن اجلامعات احلك�مية واخلا�ش��ة، ر�شالة دكت�راه، كلية 

التجارة، جامعة املن�فية، فرع ال�شادات، جمه�رية م�شر العربية.
االأ�شم��ري، فاطم��ة عب��داهلل حمم��د )2010(. البحث العلمي يف كلي��ات البنات بجامع��ات اململكة احلك�مية 
وم�شاهمته يف تلبية متطلبات التنمية االجتماعية واالقت�شادية، ر�شالة ماج�شتر، كلية االآداب والعل�م 

االإدارية، جامعة اأم القرى، اململكة العربية ال�شع�دية.
اإعبي��ان، هال��ة حامد زه��دي )2012(. دور اجلامعات الفل�شطيني��ة مبحافظات غزة يف دع��م البحث العلمي 

و�شبل حت�شينه، ر�شالة ماج�شتر، اجلامعة االإ�شالمية بغزة، فل�شطن.
االأغ��ا، وفي��ق حلم��ي وبدير، رام��ز عزمي )2011(. �شم��ان ج�دة البح��ث العلمي وت�ط��ن التكن�ل�جيا بن 
ال�اق��ع والتطبي��ق يف ال�ط��ن العربي، بحث مق��دم للم�ؤمتر العربي ال��دويل االأول ل�شمان ج���دة التعليم 

العايل، جامعة الزرقاء، االأردن، 12-10 ماي�، اجلزء الثاين، 1359-1348.



157 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د. اأحمد ن�شحي اأني�س ال�شربيني الباز                              
املجلد العا�شر  العدد )29( 2017م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.10.3.6

االأمان��ة العامة ملجل�س التعلي��م العايل )2014(. اال�شرتاتيجية ال�طنية للبحث العلمي يف مملكة البحرين، 
البحرين: مطب�عات وزارة الرتبية والتعليم.

الرتت���ري، ح�شن مطاوع )2010(. البحث العلمي خطته ،ا�شالته ونتائجه، جملة جامعة القد�س املفت�حة 
لالأبحاث والدرا�شات، )20(، 115-81.

اجلريدة الر�شمية )2005(. قان�ن رقم )3( ل�شنة 2005 ب�شاأن التعليم العايل، ع )2683(، اأبريل.
اجلري��دة الر�شمي��ة )2011(. مر�ش���م رق��م )35( ل�شن��ة 2011 باإع��ادة ت�شكي��ل جمل���س التعلي��م العايل، ع 

)29997(، اأبريل.
اجلري��دة الر�شمية )2011(. مر�ش�م رق��م )54( ل�شنة 2011 بتعين اأمن عام ملجل�س التعليم العايل ب�زارة 

الرتبية والتعليم، ع )3003(، ي�ني�.
اجلري��دة الر�شمية )2013(. قرار وزي��ر الرتبية والتعليم رقم )1( ل�شنة 2013 ب�شاأن الالئحة االأكادميية 

واالإدارية مل�ؤ�ش�شات التعليم العايل، ع )3126(، اأكت�بر.
اجلري��دة الر�شمي��ة )2013(. مر�ش���م رق��م )65( ل�شنة 2013 بتعدي��ل املادة االأوىل م��ن املر�ش�م رقم )3( 

ل�شنة 2011 باإعادة ت�شكيل جمل�س التعليم العايل، ع )3123(، �شبتمرب.
ح�شين��ي، �ش��الح الدين حمم��د )2009(. اإط��ار ت�ش�ري مق��رتح الإن�شاء مراك��ز للتميز البحث��ي يف اجلامعات 
امل�شرية، جملة م�شتقبل الرتبية العربية، املركز العربي للتعليم والتنمية )اأ�شد(، 16)60(، 246-177.
خل��ف، ثناء عبداجلبار وجام��غ، ح�شن وم�يل، مياء ح�شن )2013(. �شمان ج�دة البحث العلمي با�شتخدام 

املكتبة االفرتا�شية العلمية، املجلة العربية ل�شمان ج�دة التعليم اجلامعي، 6)12(، 99-79.
الربابع��ة، فاطم��ة علي حمم��د )2006(.  دور �شيا�ش��ات اإدارة امل���ارد الب�شرية يف حتقيق املي��زة التناف�شية 
للمنظمات العامة يف اململكة االأردنية الها�شمية مع التطبيق على اجلامعة االأردنية، ر�شالة دكت�راه، كلية 

االقت�شاد والعل�م ال�شيا�شية، جامعة القاهرة، جمه�رية م�شر العربية.
الرق��ب، خال��د م�شل��ح ح�ش��ن )2009(. دور نظم املعل�م��ات يف تط�ير املي��زة التناف�شية: درا�ش��ة تطبيقية 
عل��ى امل��دراء العاملن يف وزارت��ي املالية وال�شحة بقطاع غ��زة، ر�شالة ماج�شتر، كلي��ة التجارة، اجلامعة 

االإ�شالمية بغزة، فل�شطن.
الرمي��اوي، عم��ر وكردي، ف�ؤاد )2015(. مع�قات البحث العلمي من وجهة نظر اأع�شاء الهيئة التدري�شية يف 
الكلي��ات االإن�شانية جلامعة القد���س، جملة كلية الرتبية االأ�شا�شية للعل���م الرتب�ية واالإن�شانية، )21(، 

.36-24
الزعان��ن، عا�ش��م فاي��ز )2010(. امليزة التناف�شي��ة يف املنتجات الدوائي��ة لل�شركات ال�طني��ة واأثرها على 
زي��ادة احل�ش��ة ال�ش�قية من وجهة نظر الزب���ن يف قطاع غزة، ر�شالة ماج�شت��ر، كلية التجارة، اجلامعة 

االإ�شالمية بغزة، فل�شطن. 
�شال��ح، اأمين جميل عبدالرحم��ن )2003(. معيقات البحث العلمي ودوافعه ل��دى اأع�شاء الهيئة التدري�شية 

يف اجلامعات الفل�شطينية، ر�شالة ماج�شتر، كلية الدرا�شات العليا، جامعة النجاح ال�طنية، فل�شطن.
ال�شال��ح، عثم��ان بن عبد اهلل بن حممد )2012(. بناء املي��زة التناف�شية يف اجلامعات احلك�مية ال�شع�دية، 

ر�شالة دكت�راه، كلية الرتبية، جامعة اأم القرى، اململكة العربية ال�شع�دية.
الطائ��ي، حمم��د عب��د ح�شن )2012(. نح��� ا�شرتاتيجية فاعلة ل�شم��ان اجل�دة يف البح��ث العلمي بال�طن 

العربي، املجلة العربية ل�شمان ج�دة التعليم اجلامعي، 5)10(، 155-125.
الطي��ب، م�شطف��ى عبدالعظي��م )2013(. �شمان ج�دة البح��ث العلمي يف ال�طن العرب��ي )درا�شة حتليلية- 

ميدانية(، املجلة العربية ل�شمان ج�دة التعليم اجلامعي، 6)13(، 113-97.
الظاملي، حم�شن واالإمارة، اأحمد واالأ�شدي، اأفنان عبدعلي. )2012(. قيا�س ج�دة خمرجات التعليم العايل 
من وجهة نظر اجلامعات وبع�س م�ؤ�ش�شات �ش�ق العمل )درا�شة حتليلية يف منطقة الفرات االأو�شط، جملة 

االدارة واالقت�شاد، اجلامعة امل�شتن�شرية، اجلمه�رية العراقية، )90(، 171-147.



المجلة العربيـة لضمـان 158
جودة التعليم الجامعي

د. اأحمد ن�شحي اأني�س ال�شربيني الباز                 
املجلد العا�شر  العدد )29( 2017م 

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.10.3.6

عبدالق��ادر، اأ�شم��اء عبدال�ش��الم )2010(. دور البح��ث الرتب���ي يف �شن��ع ال�شيا�شة التعليمي��ة، جملة عامل 
الرتبي��ة، امل�ؤ�ش�ش��ة العربية لال�شت�ش��ارات العلمية وتنمية امل���ارد الب�شرية بالتعاون م��ع رابطة الرتبية 

احلديثة، )31(، 366-333.
عل��ي، اأ�ش��رف ي�ن���س )2013(. دور البح��ث العلمي والدرا�ش��ات العلي��ا يف اجلامع��ات الفل�شطينية يف حتقيق 
التنمي��ة امل�شتدام��ة- جامعات غزة من�ذجًا، ر�شال��ة ماج�شتر، كلية التجارة، اجلامع��ة االإ�شالمية بغزة، 

فل�شطن.
عل��ي، فاطم��ة حممد ال�شيد )2003(. البحث الرتب�ي املقارن وحتديات الع�ملة يف القرن احلادي والع�شرين، 

جملة م�شتقبل الرتبية العربية، املركز العربي للتعليم والتنمية )اأ�شد(، 9 )30(، 162-107.
فرغل��ي، م��روة فرغلي جاب��ر )2013(. ا�شتثمار امل���ارد الب�شرية لتحقي��ق امليزة التناف�شي��ة بكلية الرتبية 
الريا�شي��ة بن��ات جامع��ة االإ�شكندري��ة، ر�شال��ة ماج�شت��ر، كلي��ة الرتبي��ة الريا�شي��ة للبن��ات، جامع��ة 

االإ�شكندرية، جمه�رية م�شر العربية.
الق�شب��ي، را�ش��د )2003(. ا�شتثم��ار وت�ش�ي��ق البحث العلمي يف اجلامع��ة، جملة م�شتقب��ل الرتبية العربية، 

املركز العربي للتعليم والتنمية )اأ�شد(، 9)28(، 44-9.
قنديلج��ي، عامر )2008(. البحث العلمي وا�شتخدام م�ش��ادر املعل�مات التقليدية واالإلكرتونية، عمان: دار 

اليازوري العلمية للن�شر والت�زيع.
حمم��د، اأ�شماء عزمي عبداحلميد )2010(. عالقة راأ�س املال الفكري باإدارة املعرفة وتاأثر ذلك على جناح 
ومتي��ز املنظم��ات درا�ش��ة تطبيقية على اجلامع��ات امل�شرية، ر�شال��ة ماج�شتر، كلية التج��ارة بال�ش�ي�س، 

جامعة قناة ال�ش�ي�س، جمه�رية م�شر العربية.
حمم�د، اأمن )2010(. التعليم العايل والبحث العلمي وم�شار التنمية يف ال�طن العربي، بحث مقدم للم�ؤمتر 
العرب��ي الثال��ث ح�ل اجلامعات العربي��ة – التحديات واالآف��اق، �شرم ال�شيخ - جمه�ري��ة م�شر العربية، 

11-9 يناير، 16-1.
م�شلح، عطية وندى، يحيى )2007(. البحث العلمي يف جامعة القد�س املفت�حة: دوافع ومع�قات من وجهة 
نظ��ر امل�شرفن االأكادميين املتفرغن، جملة جامعة القد�س املفت�ح��ة لالأبحاث والدرا�شات، )9(، -197

.157
املط��ري، ن���اف بج��اد اجلربي��ن )2012(. ت�ش���ر مق��رتح للتح�ل نح��� جامعات بحثي��ة بالتعلي��م اجلامعي 
ال�شع���دي يف �ش���ء حتدي��ات جمتم��ع املعرفة، ر�شالة دكت���راه، كلية الرتبي��ة، جامعة اأم الق��رى، اململكة 

العربية ال�شع�دية.
امل��ال عبداهلل، في�ش��ل حميد )2007(. واقع التعلي��م العايل يف مملكة البحرين وم��دى ات�شاقه مع متطلبات 
التنمية، بحث مقدم للم�ؤمتر الرتب�ي ال�شاد�س ح�ل التعليم العايل ومتطلبات التنمية: نظرة م�شتقبلية، 

كلية الرتبية، جامعة البحرين، مملكة البحرين، املجلد االأول،284-261.
م��ش��ى، اأحمد اإبراهي��م )2011(. ا�شتخدام مدخل القيا�س املُقاَرن يف ِبن��اء و تنمية ثقافة اجل�دة ال�شاملة 
ة ل�شمان اجل�دة واحل�ش���ل على االعتماد(، ور�شة عمل  لتح�ش��ن اأداء اجلامعات امل�شري��ة )�شرورة ُمِلحَّ
�شمان اجل�دة واالعتماد يف التعليم العايل، 9-6 مار�س، املنظمة العربية للتنمية االإدارية، �شرم ال�شيخ، 

جمه�رية م�شر العربية.
هيئة ج�دة التعليم والتدريب )2009(. التقرير ال�شن�ي، مملكة البحرين.
هيئة ج�دة التعليم والتدريب )2010(. التقرير ال�شن�ي، مملكة البحرين.
هيئة ج�دة التعليم والتدريب )2011(. التقرير ال�شن�ي، مملكة البحرين.

ال�ادي، حمم�د ح�شن والزغبي، علي فالح )2011(. م�شتلزمات اإدارة اجل�دة ال�شاملة كاأداة لتحقيق امليزة 
التناف�شية يف اجلامعات االأردنية درا�شة حتليلية، املجلة العربية ل�شمان ج�دة التعليم اجلامعي ، 4)8(، 

.95-60



159 المجلة العربيـة لضمـان 
جودة التعليم الجامعي

د. اأحمد ن�شحي اأني�س ال�شربيني الباز                              
املجلد العا�شر  العدد )29( 2017م

https://doi.org/10.20428/AJQAHE.10.3.6

وزارة الرتبي��ة والتعليم )2012(. تقرير التعليم العايل والبحث العلمي يف مملكة البحرين، جملة الرتبية، 
)32(، مملكة البحرين.

Daft, R. L., & Noe, R. A. (2001). Organizational Behavior. Orlando, Fla.: 
Harcourt College Publishers.

Ghanem, B., Ameen, M., Qudah, A., & Hammash, H. (2011). Scientific 
Research Current Status from Undergraduate Students' Perspective in 
Mu'tah and Irbid Universities in Jordan. An-Najah University Journal for 
Research, 25(6), 1711-1745.

Heizer, J. H. & Render, B., (1997). Principles of Operations Management. 4th 
ed. Bergen: Prentice Hall.

Khan, H., & Matlay, H. (2009). Implementing service excellence in higher 
education. Education and Training, 51(8/9), 769-780.

Meyer, K. A., & Wilson, J. L. (2010). The" Virtual Face" of Planning: How to Use 
Higher Education Web Sites to Assess Competitive Advantage. Planning 
for Higher Education, 38(2), 11.

Obeidat, O. (2005). Recent Trends in Higher Education Sector. Damascus 
University Journal, 21(2), 21-37.

Seleim, A., Ashour, A., & Bontis, N. (2007). Human capital and organizational 
performance: a study of Egyptian software companies. Management 
Decision, 45(4), 789-801.


