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  دادإـع

 افإـشر

 أستاذ ورئيس قسم الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية
 جامعة بنها –كلية الرتبية 

 أستاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية 
 جامعة بنها –كلية الرتبية 

 يعنا  الشانمل  للجادة  متكنما  برنانم  ضان  الجادة  قيان  وراء ما  فالها  كان  إذا

 النقانر   القيان  فان  عليهان والقضانء القرادر أوجا  خال  صرار ما  لهان النساتنر بنلتحساي 

 .اله ف هذا يحقق الذي هد بنألفض 
 فاي للتطبياق يرال  النقانر   القيان  أسالد  أ  البانصيي  ما  الع يا  يار   النجان  هاذا وفي

 بعضاه  إ  با  اإلنتنجيا   النؤسسان  مجان  فاي با  يرال  الاذي بانس  القا ر الخ ميا  النؤسسان 

 قين  في الخ مي  النؤسسن  عليهن تعتن  أ  ينك  األسنليب التي وأقد   أه  النقنر   القين  يعتبر

 .خ منتهن جدة  وتحسي 
  اليدم م  أثن  األةوا  اإلةاري  في عنل اواص  Benchmarking قين  النقنر  ع ُّ الوي

كد  عبانر  عا  خسانر  فاي الدقام والنادارة  يإذا ت  استخ ام  بشك  صحي  وبعك  ذلك فسدف 
يسنه  فاي تحساي  مؤاارا  األةاء الجانمعي وتح يا  عننصار القاد   قين  النقنر  إذ إ  استخ م ال

 (1).وتعزيزهن ونقنط الضعف ومعنلجتهن بحيث تتنيز مع النننفسي  اآلخري 
 الخا من  بنؤسسان  النقانر   القيان  أسالد  تطبياق فدائا  أ  "تد  هانرين " ويؤكا  هاذا

 :النقنط التنلي  في تتني  واإلنتنج

  الرائ   األخر   بنلنؤسسن  النؤسس  أةاء لنقنرن  السرص  يتي. 

  العنالء  بخ ما  يتعلاق فينان خنصا  وضاعسهن  قدتهان نقانط تح يا  فاي النؤسسا  يسانع 

 التكندلادجي للتطادر تخضاع التاي النجانال  ندرةي  ال مع االترن   العن   فرق  الجدة  

 التكلس . ارتسنع إل  النؤسس  وتؤةي تتبعهن التي اإلجراءا  السريع 
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  ما  الاتعل  فرصا  للنؤسسا  تتاي  التاي التطادر لعنليا  الب ايا  نقطا  النقانر   القيان  ينيا 

 وقعام التاي األخطانء تسانةي نتيجا  النخانرر   ةرجا  وتقليا  التكانليف   وخسا  اآلخري  

 .األخر   النؤسسن  فيهن

  فاي الحنصال  والت يارا  للنؤسسا  النننفسا  قينا  علا  اإلبقانء علا  النقنر   القين  يسنع 

 النؤسس . محيط

 وضاع فاي النؤسسا  يسانع  بشاك  القين  عنلي  م  عليهن النتحر  النعلدمن  استخ ام 

  .األةاء لتحسي  خط 

  مختلاف لا   الرضان مساتد   تحساي  ما  ينكا  النؤسسا  فاي النقانر   القيان  اساتخ ام إ 

 .النجتنع أو والنسنهند   األمدا  رؤو  أصحن  أو العنلء العنن  أو سداء الشركنء

 ميا  العنلنيا  الجادة  جادائز عل  للحرد  الخ مي  للنؤسسن  بنلنسب  هنم  وسيل  يعتبر 

 ."أووارة بنل ري ج" جنئز 

  عي الب الن   عل  والتخطيط التنبؤ عل  يسنع. 
 ظهدر ال  اة  الح يث العرر في العنلني  النننفس  سدق  وظهدر التكندلدجي التطدر إ 

 نجان  اصاب  والاذي الزباد   رضان مقا متهن فاي يانتي االقترانةي  الدصا   الها اف ج يا   اتجنهان 

 وذلك ل   منسع  تحقيق خل  م  يت  الزبد   رضن ا  اذ برضنه مرهد   االقترنةي  الدص   واستنرار

 .النننفسي  خ من  بكلف قينسن مخسض  وبكلس  جي   بندعي  خ من  تق ي  خل  م 
 لها  تؤكا  ضانننن  الا  والنعنها  والكليان  الجنمعان  اةارا  علا  القانئند   يحتانج لاذلك

 واالبا اع التنياز عا  يبحياد   با  التعلينيا  العنليا  فاي الجادة  التكساي وق    التعليني  العنلي  جدة 

 واالبا اع التنياز رلب مرصل  ال  وير     الجدة مسهدم يتجنوز االكنةيني لتننف ل النطلد   ال 

 يعتنا  التعلينيا  العنليا  نجان  وا     ورلاب وبانصيي  واكنةينيان اةاريان التخرران   م  كيير في

 .والطلب  االسنتذ   االةار  : اليلث النسنص  نجن  عل 
 ما  الارم  علا  االقترانةي  الدصا   ينجان اصت تلبيا  فاي التقلي يا  الكلسا  انظنا  ولقرادر

 االقترانةي  الدصا   علا  اوجبام النننفسا  متطلبان  وا  ال اخليا  االةاء معانيير تح يا  فاي ةقتهان

 بنةاء قينسن اةاءهن مستد   لنعرف  النلح  صنجتهن ع  فضل اةاءهن مستد   تحسي  في النظر اعنة 

 تها ف جنيعهن الستراتيجي  الكلس  الةار  ص يي  اتجنهن  ظهدر ال  اة  هذا ك  النننفس  الدص ا 

 اها اف تحقياق فاي النهنا  االسانليب ما  تعا  والتي اسلد  ومنهن للزبد   ( منسع ) قين  تحقيق ال 
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 ما  وكدنا  واإلستراتيجي  التش يلي  االقترنةي  النرجعي  النقنرن  ( Bench Marking ) الدص  

 . النستنر التحسي  اسنليب م  اسلد  كدنهن ع  ضل ف ال اخلي  األةاء معنيير
 افضا  تقا ي  هاد االقترانةي  الدصا ا  جنياع فاي النجان  معيانر إ  ما  البنصاث والينان 

 الضانن  هاد الجانمعي التعلاي  إ  القننعا  ما  وانطلقان التكانليف وبنقا  الخا من  او السالع

 التعلاي  إصال  ما   البا كان  أه افا  لتحقياق األسنساي والعنرار مجتناع ألي الحقيقاي االجتننعي

 االسانليب علا  وبنالعتنانة العانلي التعلاي  مؤسسان  ما  عينا  فاي البحاث هاذا جانء لاذلك العانلي

 .والتحلي  ال راس  في الح يي 

 :   :

 اةاءهان جادة  قيان  فاي ال اخليا  االةاء معانيير علا  العانلي التعلاي  مؤسسان  اعتنانة ا 

 النشانك  ما  يعا  النننفسا  للدصا ا  بنلنساب  اةاءهان مساتد   معرفا  االعتبانر بنظار االخاذ وةو  

 تحقياق فاي تعيرهان الا  ياؤةي والتاي التعلينيا  النؤسسان  ما  الكييار منهان تعانني التاي االسنساي 

 .االب اع او التنيز تحقيق في او اه افهن
 وينك  تح ي  مشكل  ال راس  ف  التسنؤ  الرئيس  التنل :

 قياس المقارن فى تطوير االداء الجامعى؟كيف يسهم ال

 وتتطلب اإلجنب  ع  هذا السؤا  رر  األسئل  اآلتي : 
 منهيااا  القين  النقنر ؟  -1

 من ه   أه اف القين  النقنر  ومن فدائ ه؟ -2

 من ه  أنداع القين  النقنر  ومنه  خطدا  تطبيق ؟ -3

 ؟من أه  متطلبن  تطبيق القين  النقنر  في الجنمعن  النرري  -4

  الجنمعي ؟ النؤسسن  ف  النقنر   للقين  العنلني  النننذج أه  من -5

 :   : 

 : جانبين على البحث هدف ينصب

 مؤسسان  ومنهان التعلينيا  النؤسسان  اةاء وتطادير تقادي  فايقيان  النقانر  ال ةور اباراز 

 .العنلي التعلي 

  النقنر  قينلل العنلي التعلي  مؤسسن  صنج  م   بين  . 
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تنبااع أهنياا  ال راساا  ماا  تننولهاان لنسهاادم القياان  النقاانر  الااذي يكتسااب أهنياا  خنصاا  فااي 
ظااا  التحااا ين  اإلةاريااا  الحنضااار  التاااي تكنااا  فاااي العدلنااا   والتكاااتل  اإلقترااانةي   والتطااادرا  

ج يا    كانةار  الجادة  الشانمل  الهنئل  في تكندلدجين اإلنتنج واإلترنال   وظهدر فلساسن  إةاريا  
(  ومسهااني  اإلةار  التحديلياا  واإلةار  االسااتراتيجي   صيااث أسااه  ذلااك كلاا  فااي ISOونظاا  اآلياازو )

ترااعي  صاا   النننفساا  بااي  النؤسسااان  فااي سااعيهن نحااد مزياا  مااا  التساادق والتنيااز  األماار الاااذي 
ن  األةاء النؤسسا  ما  خال  استلزم إعنة  النظار فاي الانظ  ومراجعا  الكييار ما  البارام  وفلساس
 .تسعي  مضنمي  القين  وتح يث آلينت  وترسيخ  كيقنف  تنظيني 

اله ف م  خل  هذا البحث ف  التركيز ةواعا  واسابن  انتشانر اسالد  القيان  النقانر  
  رريقا  فعنلا  إلةخان  التحسااينن  فا  تطادير مؤسسان  التعلااي  الجانمع  صياث أ  القيان  يعتباار

 راء تطبيااق العنلياان  التااي أثبتاام كسنءتهاان وتاا  اختبنرهاان بداسااط  اآلخااري  مااع صيااث يسااتطيع الناا
 :(2)علي التركيز

  تحسي  هاذه العنليان  وتكيسهان بحياث تاتلءم ماع العنليان  واليقنفا  النشاترك  الندجادة  صنليان
 في منشأته .

 إمكننياان  تسانع  الننشااف  فاي إةخاان  التحسااينن  بسارع  أكباار: وتسانع  علااي اإلسااتسنة  الجيا   ماا  
 رريق  القين  النقنر  للنضي ق من في إص اث التحسينن  بردر  أسرع وأكير كسنء .

 :

 تقادي  فايالقيان  النقانر   السالد  فنعا  ةور وجادة البنصاث افتار  البحاث ه ف لتحقيق
 .لنرجعي ا للنقنرن  العنلي التعلي  مؤسسن  صنج  ع  فضل التعليني  النؤسسن  وتطديراةاء

مااا  أنساااب الننااانه  لطبيعااا  ال راسااا   ألنااا النااانه  الدصاااسي النساااحي   بحاااثال اساااتخ م
الحنلياا  وأهاا افهن  وال يقااف عناا  صاا  الدصااف  باا  يتعاا اه إلاا  مرصلاا  تسسااير النعلدماان  وتحليلهاان 

معا  فاي األكنةيني  لطل  الجن واستخلص ةالال  ذا  م ز  تسي  في الدقدف عل  النشكل 
األةبين  التربدي   ورص  األسابن  الكنمنا  وراء هاذه النشاكل   وكاذلك مساتد  أةائها  ال راساي 
بقر  تدضي  العلق  بينهنن  وم  ثا  اقتارا  آليان  قنئنا  علا  أسا  علنيا  ما  منظادر تربادي 

 ق  تسي  في الت لب عل  تلك النشكل 
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 : لىالحالى ما يتتضمن حدود البحث 

 حدود موضوعية :   -1

سدف يركز البحث الحنل  عل  تطدير أةاء مؤسسن  التعلي  الجانمع  بنساتخ ام ما خ  
القين  النقنر  م  خل  االستسنة  م  النننذج العنلنيا  للقيان  النقانر  كنا خ  لتحقياق ضانن  

 جدة  مؤسسن  التعلي  الجنمع  ف  مرر وإمكنني  تطبيق  ف  الجنمع  النرري .

 حدود جغرافية:   -2
سدف يقترر البحث عل  تننو  القيان  النقانر  بنألفضا  فا  كا  ما  انجلتارا واساترالين 

 كنننذج عنلني  ينك  االستسنة  منهن ف  تطدير أةاء مؤسسن  التعلي  الجنمع  ف  مرر. 

 حدود بشرية:  -3
ؤساانء اقتراار البحااث الحاانلي علاا  أعضاانء هيئاا  التاا ري  ماا  الساانة  عناا اء ووكاالء ور 

 االقسنم بكلين  جنمع  بنهن. 

 حدود زمنية:   -4
 م.2016وتتح ة بزم  تطبيق ال راس  بنلعنم الجنمعي 

 :  Benchmarkingالقياس املقارن 
اتجهاام إلاا  -انتهاانء الحاار  العنلنياا  اليننياا -صااي  باا أ  الينباان  عنلياا  إعاانة  البناانء بعاا 

سااعم إلاا  التقاانط األفكاانر ماا  أكياار الشااركن  األمريكياا  تقاا من  النزياا  ماا  الااتعل   وماا  ثاا  فقاا 
ونجنصاااان  فكنناااام بااااذلك أو  ةولاااا  اعتناااا   أساااالد  القياااان  النقاااانر  كأساااالد  فااااي تطاااادير أةاء 

 مؤسسنتهن.
ثاااااا  باااااا أ  فااااااي السااااااندا  األخياااااار  اتجنهاااااان  عنلنياااااا  نحااااااد األخااااااذ بهااااااذا النسهاااااادم فااااااي 

   تتنياااااا  فااااااي خساااااا  التكااااااانليف  الننظناااااان  الحكدمياااااا  وذلااااااك سااااااعين لتحقيااااااق أهااااااا اف ثلثاااااا
وزياااانة  إنتنجياااا  جنيااااع األفااااراة والدصاااا ا  فااااي الننظناااا   مااااع العناااا  علاااا  تحقيااااق الرضاااان التاااانم 

 .(3)لطنلبي الخ م  والننتسعي  بهن
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وتبااا أ عنليااا  القيااان  النقااانر  بااانالعتراف أوال باااأ  اخرااان مااان )ربيعيااان كااان  أم معنديااان( 
كيااف ينكاا  الااتعل  مناا   والتساادق علياا ؟   أفضاا  ماا  اااخ  آخاار  وماا  ثاا  يكااد  التساانؤ  هااد:

وعل  ذلك فق  عرف النركز األمريكي للجادة  رائا   )فاي مجان  النشانط نسسا ( فاي أي مكان  ما  
العاانل   وذلااك بهاا ف الحرااد  علاا  معلدماان  تساانع  الننظناا  علاا  اتخاانذ ماان تااراه ماا  إجااراءا  

 .(4)لتحسي  أةائهن
 إ  عنلي  القين  النقنر  تتضن  العننصر التنلي :وبننء عل  التعريسن  السنبق  ينك  القد  

 .أن  عنلي  مهيكل  تقدم عل  خطدا  منظن   تتضن  التخطيط والتحلي  والتكنم  والتنسيذ 

  (5)أن  عنلي  تقدم عل  النقنرن   ولي  عل  قين  األةاء فقط . 

 تتضاان   تاات  هااذه العنلياا  ماا  خاال  التركيااز علاا  النننفسااي  الخاانرجي   وبنلتاانلي فهااي
 جننبن للتعل  م  اآلخري .

   وإ  كاان  التقيااي  (6)تهاا ف فااي النهنياا  إلاا  إصاا اث التحسااي  ولااي  إلاا  مجاارة التقيااي  
 ضرور  إلص اث التحسي .

 التعريف اإلجرائي:  
القياان  النقاانر : عنلياا  قياان  مسااتنر  ومقنرناا  بااي  منظناا  ومنظناان  أخاار  رائاا   )فااي 

العااانل   وذلاااك بهااا ف الحراااد  علااا  معلدمااان  تسااانع   مجااان  النشااانط نسسااا ( فاااي أي مكااان  مااا 
 الننظن  عل  اتخنذ من تراه م  إجراءا  لتحسي  أةائهن.

 أواًل: مـاهيـــة القيــــاس املقـــــارن:
 نشأة وتطور مفهوم القياس المقارن/ المقارنة المرجعية:

علاا  النساانص  فاانلنعن  األصاالي لهاان  أاااتق مرااطل  القياان  النقاانر   القياان  النقاانرنن 
Land Surveying where Marek   أو النركااز النعااروف  ويعتباار مرجعاانم ألخااذ النقاانيي

  Reference Pointsقينساانم عليااا   فهاااذا النراااطل  كااان  يساااتخ م  مرجعيااا  أو ةاللاا  مهينااا  
 (7).لنداضع مح ة  مسبقنم تقدم استننةام إليهن النقنط األخر  

(  عناا من قاانم الرااننعي 1810لتنريخياا  للنقنرناا  النرجعياا  ملاا  عاانم )وتعاادة الجااذور ا
ب راساااا  أفضاااا  األساااانليب النسااااتخ م  فااااي معنماااا  الطحااااي   (Francis Lowel)اإلنجلياااازي 
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البريطنني   للدصد  مل  أكير التطبيقن  نجنصنم فاي هاذا النجان   كننام الينبان  أو البلا ا  التاي 
ماا  وذلااك عناا من باا ا الينبااننيد  بزياانة  الع ياا   Benchmarkingربقاام مسهاادم القياان  النقاانر  

الشاركن  ال ربياا  فااي ب اياا   خنسااينين  ماا  القار  الننضااي إذا اسااتطنعدا اسااتيعن  ماان تقلااده ماا  
ال ر  م  خل  مجندع  ضخن  م  التعنق  للحرد  علا  صاق النعرفا  ماع مراعان  اختيانر مان 

 أ  الينباان  فااي أو اخاار السااتينين  بتطاادير يننساابه  ومدائنتاا  مااع ظااروفه  وبعاا  تلااك العنلياا  باا
مبتكراتهاان الخنصاا  األماار الااذي لاا  يننعهاان ماا  يكدناادا أكياار تتطاادرام ويحتسظاادا بنكاان  الراا ار  فااي 

 (8) اإلنتنج الرننعي عل  وج  الخردص.

األمريكيا    Xerox اارك ما  خال   1979أمن النشأ  الحقيقي  الننهجي  للقين  النقانر  عانم 
فااي تسااني  هااذا األساالد  وصااينمت  األولياا  بشااك  علنااي يعتناا  خطاادا  محاا ة  تااؤةي إلاا  وإسااهنمنتهن 

تحسي  أةاء الننظنان . وما  هنان يتضا  أ  القيان  النقانر  لا  نشاأتن . األولا  كننام متنيلا  فاي نشاأ  
  السكااار  واليننيااا  فاااي التساااني  وب ايااا  الننهجيااا  العلنيااا  فاااي تطبياااق القيااان  النقااانر . كنااان أ  ةراسااا  نشاااأ

القين  النقنر  ال تعناي أنهان لا  تتطادر مناذ هاذه البا اين   وإننان فقاط تشاير لنقانط تنريخيا . صياث تدالام 
بعااا  تلاااك الب ايااا  تطبيقااان  متعااا ة  للقيااان  النقااانر  مااا  خااال  الع يااا  مااا  الشاااركن  األمريكيااا  ثااا  ميااار 

نقاانر  بنساانين  ال األمريكياا . ثاا  تلاام ذلااك مرصلاا  تاا  ماا  خللهاان إنشاانء جنعياان  متخرراا  للقياان 
 (9) .مختلس  صد  قين  مستدين  األةاء والجدة  وميرهن

 التـــوجـــه للقيـــاس المقـــارن: اسبــــاب
 مير مسهدم هد العنلين  والننتجن  وررق لتحسي  أفكنر القتبن  اآلخري  إل  إ  النظر

 مننرسان و  منتجان  ورارق  فاي ومبناار رساني بشاك  النظار أسالد  ولكا  صا  ذاتا   فاي ج يا 

با  فقاط فاي ب ايا   مساندصن عنليان  الننظنا  أصاب  فقاط جادة  وأةاء لتحساي  كفليا  النننفساي 
 جازءام  وأصاب  فينان بعا  التسعينن   صيث كن  ينظر ل  في السانبق علا  انا  ستجسا  صاننعيس 

 التاي ما  الننظنان  مننرسن  جيا   وتّعل  معنرف ج ي   عنلين  الننظن  الكتسن  متأصلم م 

انتشار   وهكاذا اإلنتنجيا . ما  النادارة كسانء  أكيار النشانط  والساتسنة  األفضا   لانس  أةاءهان يكاد  
 وربقتهانعنلي  النعنير  النندذجي  كاأةا  وأسالد  إةاري انتشانرا واساعن فاي أوائا  عقا  التساعينن   

 (10)  كأةا  وأسلد  ورريق  للتحسي  النستنر.معظ  الشركن  العنلني 
تطبيق القين  النقنر  لي  الها ف منا  التطبياق لنجارة التطبياق  تدج  النؤسسن  نحد 

ولكاا  هااذا التدجاا  جاانء نتيجاا  التحاادال  الكبياار  التااي تناار بهاان البيئاا  التااي تعناا  وبهاان النؤسساان  
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واتلااي تتنياا  فااي التطاادر التكندلاادجي السااريع وااا   النننفساا   ماا  هناان  كاان  علاا  النؤسساان  
صدلهاان  وينكاا  تح ياا  بعاا  النقاانط الرئيسااي  التااي تعتباار ضاارور  معرفاا  كيااف تسااير األماادر ماا  
 ةافعنم نحد التدج  لتطبيق هذا النسهدم.

 تحقيق األه اف التي تسعي النؤسس  للدصد  إليهن مقنرن  بنآلخري .  -1

 تح ي  السجد  بي  أةاء النؤسسن  وتح ي  نقنط القد  والشعف مقنرن  بنآلخري . -2

 حسي  والتطدير.التطدر السريع وتطبيق منهجين  الت -3

 فق ا  النؤسس  لنسب  م  الحر  السدقي . -4

 النؤسسن  النننفس  تق م منت  وجدة  أفض . -5

 الحنج  إل  معرف  اسنليب وررق أكير تنيزام. -6

  أهـــــداف القيـــاس المقـــارن:
 : (11)وتلجأ الننظنن  إل  النقنرن  النرجعي   لتحقيق مجندع  م  األه اف وهي

 سقاااان تااراااااي  الن -1

 تبني ثقنف  تنظيني  مدجه  لح  النشنك . -2
 إتنص  فرص التعل  النستنر. -3
 نحد النننذج األفض .-ةاخلين وخنرجينم -إتنص  السرص  للننظن  للتدج   -4
 تسحي  الق را  اإلب اعي  والتج ي ي  لسريق العن . -5
 تدفير فرص التعنو  بي  الننظنن  أو الدص ا  النحلي . -6
 لين م  اإلجنب  ع  مجندع  م  األسئل .تنكي  اإلةار  الع- -7

  :(12)يهدف القياس المقارن إلى ما يليكما 
  تسريع صرك  الت يير وتحقيق ميز  تننفسي  للننشأ  م  خال  االساتجنب  لرمبان  العنالء

 .وخلق قين  أفض  للننت 

 لياان  تح ياا  أهاا اف اسااتراتيجي  وفقاانم لنت ياارا  البيئاا  الخنرجياا  للننشااأ   مااع تح ياا  العن
 .التي تسن  بنلتدسع

 اع وتحسياز العنان  علا  ت ييار رريقا  أةائها  فاي    االخر  لخلق االبافاالستعنن  بنلننش
 العن . 
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 القيـــاس المقــــــارن: فـــوائـــد

  التحسي  والبحث ع  التنيز م  خل  ملصظ  أفض  األسنليب  وإيجنة األفكانر والنرانةر
 للتحسي  م  الخنرج.

 نظنااا  فاااي تح يااا  نقااانط القاااد  والضاااعف لااا يهن وفاااي كنفااا  النجااانال  ساااداء تلاااك مسااانع   الن
 النتعلق  بنالستراتيجين  أو العنلين  أو األةاء.

 .  الب ء في عنلي  التعل  السعن  ةاخ  الننظن   وكيف يستطيع السرة التكيف مع األفكنر الجي 

 اف واساتراتيجي  اآلخاري  إنشنء أه اف ومنيان  اساتراتيجي  فعنلا  ما  خال  تعلا  مان هاي أها 
 م  الننظنن  الننجح .

   إنشاانء نقطاا  مرجعياا  لنقاانيي  األةاء )ةلياا (  فسااي صنلاا  قياان  األةاء الاا اخلي تعطااي معناا
معينن؟  ولك  ال تعطي معلدمن   أم استخ ام النقنرنا  الخنرجيا  فان  مقانيي  مساتد  األةاء 

 (13)سدف تعطي معن  إضنفي .

 الخ م  النت ير   م  خل  التعرف إلا  عداما  نجان  الننظنان   فه  ومقنبل  صنجن  رنلبي
فااي إااابنع عنلئهاان  ثاا  الااتعل  ماا  اآلخااري  للنساانع   فااي فهاا  كيااف ينكاا  لهااذه العنلياان  

 (14)مقنبل  اصتينجن  رنلبي الخ م .

   القياان  النقااانر  بنألفضااا  أةا  فعنلااا  إلةار  األةاء علااا  النساااتد  السااارة  والنؤسسااا   والتااا
اسااتخ امهن إلصاا اث مجندعاا  ماا  الت يياارا  والتطااديرا   واإلصاالصن  اإلسااتراتيجي  ينكاا  

علاااا  نطاااانق واسااااع  وتحقيااااق جاااادة  العنلياااا  الجنمعياااا  ماااا  خاااال  النقنرناااا  بااااي  النؤسساااا  
 (15)االجنمعي  بأةاء مؤسس  تعليني  أخر  ذا  أةاء متنيز.

   الشاايء الااذي يساان  بدضااع أناا  يترتااب علاا  تطبيااق القياان  النقاانر  ت ياار النناان  اليقاانفي
أهااا اف واقعيااا  وفعليااا  وقديااا  تاااؤةي إلااا  إقنااانع األفاااراة بجااا و  األهااا اف النطلاااد  تحقيقهااان 
وعنليا  القيان  النقانر  تساانه  فاي تح يا  فجادا  األةاء  وهااذا ياؤةي إلا  تحساي  فااي األةاء 

فااانء بنختيااانر عنليااان  التحساااي  وتقااا ي  الدسااايل  إلعااانة  تراااني  العنليااان  منااان ينكااا  مااا  الد 
(16)بتدقعن  النستهلكي  أو تسدق تدقعنته .

 

 خصـــائـــص القيـــاس المقـــارن:

  :(17)ينك  تح ي  خرنئ  القين  النقنر  كنن يلي
   يسنع  عل  ت يير اليقنف  التنظيني  وتدجيههن نحد ثقنف  التحسي  النساتنر وةعا  االبتكانرا

 والتعل  م  أفض  النننرسن .
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  تستخ مهن النؤسسن  لتقيي  أةائهن  وأسلد  لتحسي  عنلينتهن ومننرستهن. النظر إلي  كن خ  إةار   

  .االعتننة عل  البحث النستنر ع  أفض  النننرسن  أل  النؤسسن  النتسدق  ةائن  الت يير 

   يساانع  علاا  التخطاايط ووضااع األهاا اف االسااتراتيجي  فااي ضاادء تحلياا  وةراساا  اسااتراتيجين
 النستسي و  م  التعلي  وإمكنني  مؤسسن  التعلي  الجنمعي.النننفسي  ومتطلبن  وتطلعن  

  .السع  ال ائ  لتحقيق الشراك  بي  النننفسي   به ف تبنة  النعلدمن  ف  سبي  االرتقنء بنألةاء 
    التحسااي  النسااتنر لجنيااع السعنلياان  والنننرساان  التربدياا  واإلةارياا   والننتجاان   والخاا من

 ةاء الكل  للنؤسس  الجنمعي . والنننرسن   وم  ث  عل  األ

  تدجيا  جهادة التحساي  نحاد الننانرق األكيار أهنيا  التاي تعكا  عداما  النجان  الحنسان  فاي
 ضدء أه اف مؤسسن  التعلي  الجنمعي.

  :ارنــاس المقــاح القيــل نجــوامــع
  :(18)أه  عدام  نجن  أسلد  القين  النقنر  هي

 تزاي   والسعي لتحقيق أعل  مستد  للةاء  وتبانة  الخبار  االةرا  والدعي بجدة  النننفس  الن
 .والنعرف  مع االخري 

 الننجح فالنعرف  ال قيق  بعنلين  الننشأ  للتنك  م  مقنرنتهن مع أفض  الننش  .  
  التحسيز السعن  للعنملي  في الننشأ  وتدعيته  بأهني  أسلد  القين  النقنر  ومن يحقق  م  نتنئ.  
  اة عل  االب اع  والبحث ع  أفض  الطرق به ف تطدير نشنط الننشأ تشجيع االفر. 

 مبـــادئ القيـــاس المقـــارن باألفضـــل:

 : (19)يستند القياس المقارن باألفضل إلى بعض المبادئ ومنها  
 صياااث يعتبااار مااا خ  مااانظ  لتحساااي  العنااا   يقااادم بنلبحاااث عااا  أفضااا  مننرسااا  التنظييييم :

  تطبيقهن  به ف تحسي  نشنط معي   والدصد  ب  إلا  مؤاار ورريق  للقينم بعن  من  ث
 يسدق النؤار الحنل  لألةاء . 

  صيث يتطلب القين  النقانر  نادع ما  التسنعا  والتعانو  النساتنر باي  الجنمعان  التعاون :
النشااانرك  فااا  العنليااا   وكاااذلك األفاااراة النشااانركي  فااا  تقياااي  أةاء الجنمعااان  ساااداء ةاخااا  

 .  الجنمع  أو خنرجهن

  فهااد بنينباا  عنلياا  مقنرناا  مؤسساا  ماان بنلنسااب  للنؤسساان  األخاار  ذا  األةاء المقارنيي :
 النتنيز  به ف إيجنة م اخ  ص يي  وأفكنر ج ي   . 
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  صيث إن  عنلي  مستنر  للنقنرن  والقين   بنلنسب  لرواة العنا  فا  أ  مكان  االستمراري :
لننظناا  علاا  تحسااي  أةائهاان  والنقنرناا  فا  العاانل   ب اار  اكتساان  النعرفاا  التاا  تسانع  ا

بي  العنلين  واألنشط  النتشنبه  بي  النؤسسن   ومجنال  العن   به ف التعرف علا  
 فرص التحسي  . 

 صيااث يحاانو  أ  يقااي  ةرجاا  تقاا م النؤسساا  نحااد تحقيااق هاا ف محاا ة : القييياس والتقييويم
 ووضع تننفس  جي  لهن ف  النسقب  . 

 صياااث يركاااز علااا  تح يااا  وفهااا  ومداءمااا  النننرسااان  لعميييلالتحدييييد الواليييا لاطيييوا  ا :
النتسدقااا  لااا   النؤسسااان  األخااار  فااا  أ  مكااان  مااا  العااانل   وتطبيقهااان ةاخااا  النؤسسااا  

(20)به ف تحسي  أةائهن.
 

 صيااث يركااز علاا  التقيااي  النسااتنر والننااتظ  للخاا من  ووظاانئف العناا  : التقييييم المسييتمر
األخااار   أو مقنبااا  أةاء األقسااانم والدصااا ا  الخنصااا  بنلنؤسسااان  مقنبااا  أةاء الننظنااان  

التنبع  للنؤسس  مقنبا  أةاء )والنشاهدة لهان بنلسانع  الطيبا  فا  مجان  معاي   وينيا  هاذا 
بتقيينااا  ب ااار  تحساااي  أوضااانع  األةاء نندذجااان ألفضااا  مننرسااا  تقااادم القيااان  النقااانر  

(21)النؤسس .
 

 أنـــواع القيـــاس المقـــارن/ المقـــارنـــة المـــرجعيـــة:
أ  هناان  معياانري  رئيسااي  ياات  ( 24)وبدكساادي ( 23)والباانز( 22) ياار  كاال ماا  عباا  النحساا 

 بننء عليهنن ترنيف عنلي  القين  النقنر   وهنن:
 مع م  يكد  القين  النقنر ؟ -1

 من اله ف م  القين  النقنر ؟  -2
األو  فننا  ينكننان تقساي  عنليا  القيان  النقانر  فاي الننظنان  علا   وبننء علا  النعيانر

 النحد التنلي:
 :Internal Benchmarkingأ( القيــــاس المقــــارن الــــداخلــــي 

فااي هااذه الحنلاا  تجااري مقنرناا  بااي : اإلةارا  أو األقساانم ةاخاا  الننظناا   جنمعاا  ماايل  
ةار  أو خطاا  أو قساا  يتساا  أةاؤه باانلتنيز عاا  باانقي وماا  ثاا  تجااري النقنرناا  بااي  العنلياان  مااع إ

اإلةارا  واألقساانم األخاار . فااينك  ماايل مقنرناا  قساا  األصياانء فااي الجنمعاا  مااع قساا  الل اا  العربياا  
 ف  إرنر التعنم  مع الطلب . 
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 : Competitive Benchmarking(25) ب( القياس المقارن التنافسي )الخارجي(

ةاء الحانلي للننظنا  بانألةاء الحانلي للنننفساي  النبنااري  ويت  ذلاك ما  خال  مقنرنا  األ
 الذي  يق مد  الخ من  نسسهن  وم  أبرز سنن  هذا الندع م  القين  أن :

 . يحقق ندعن م  التحسي  في أةاء الننظنن 

 . يتي  ق را م  النر اقي  والنرون  في النقنرن  والتعل 

لندعيا  ما  القيان  النرجعاي ال تنطباق وم  النه  اإلاانر  فاي هاذا الرا ة إلا  أ  هاذه ا
ولكنهن متيسر  في مجن  التعلي    في صنل  الننظنن  الحكدمي  التي تق م خ منتهن بشك  اصتكنري 

 (26)العنلي ف  األرة  وذلك لدجدة مننف  ومق م آخر للخ م  وهد الجنمعن  الخنص .
 : General benchmarkingج( القياس المقارن العام: 

ناداع اايدعن وتطبيقان فاي مجان  الخا من  الحكدميا   وبندجبا  يقادم النسائد  هد أكيار األ
فااي مجاان  الخاا من  الحكدمياا  وتاات  النقنرناا  بهاان  والااتعل   -عندماان-بتح ياا  أفضاا  النننرساان  

 (27)منهن  وهذا الندع يسنع  ف  الت لب عل  مشنك  النقنرن  بنلنننفسي .
 -تعلق بالهدف من عملي  القيياس المقيارن والم -أما بالنسب  المعيار الثاني للتقسيم 
 فإنه يمكن تقسيمه على النحو التالي: 
 : Strategic benchmarkingأ( القياس المقارن االستراتيجي 

 مجنادع لتحساي  ساب عا  الننظنان  تبحاث عنا من القيان  النقنرننإلساتراتيجي  وتساتخ م

 إلا  نجان  أة  تاي ا  العنما  نا اخ وال األجا  الطديلا  االساتراتيجين  ةراسا  خال  ما  أعننلهان 

 النجنال . هذه في األخر   الننظنن 
 :Performance Benchmarkingب( القياس المقارن لألداء 

تجااري هناان مقنرناا  مسااتدين  األةاء النطلقاا   واالقتراانةي   والعنلياا   وترتيااب الننظناان  
لا  ضادء نتانئ  الطلبا  بنلنسب  لهن  وما  أبارز الترانيسن  فاي هاذا الرا ة ترانيف الجنمعان  ع

واألبحنث العلنيا   وكاذلك مان تقادم با  منظنان  الترانيف واالعتاراف بنلنساب  للجنمعان  ومعنها  
 التعلي  صسب معنيير ةولي  مدص  .

 :Process Benchmarkingالقياس المقارن للعمليا  ( ج
و تنظااي  الهاا ف ماا  ذلااك أ  تاات  النقنرناا  بااي  النننرساان  التنظينياا  أو أساانليب األةاء أ

العنليان . ويختلاف القيان  النرجعاي للعنليان  عاا  القيان  النرجعاي لاألةاء فاي أ  قياان  األةاء 
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يعنااي بنإلجنباا  عاا  تساانؤ : ماان الااذي تقاادم باا  مقنرناان مااع اآلخااري ؟ أماان قياان  العنلياان  فيعناا  
 (28)بنإلجنب  ع  تسنؤ : كيف تؤةي بطريق أفض .

 
 http://pmecegypt.com النر ر:

 خطوات تطبيق القياس المقارن:
تننو  الكيير م  البنصيي  والكتن  في مجن  النقنرنن  النرجعي  الخطدا  التي ينر بهن 

 : (29)يمر القياس المقارن بمجموع  من الاطوا  وهيو تطبيق القين  النقنر   
هااان عنليااان  قيااان  أولاااي بهااا ف تح يااا  مجااانال  التطبياااق والقيااان  النقااانر  التاااي سااايت  علي :أوالا 

 التطدير
إنشنء فارق عنا  رئيساي  وفرعيا  لتادلي مسائدلي  القيان  النقانر  بنلنؤسسا  والخبارا  التاي  :ثانياا 

  . ق  يحتنجد  إليهن م  خنرج النؤسس  بشك  مؤقم أو ةائ 
النقنرناا  تجنيااع النعلدماان  الندسااع  وتح ياا  النناادذج القينسااي والقااي  النرجعياا  التااي ساايت   ثالثاييا:

 .بهن. وتجهيز كنف  النعلدمن  والبيننن  والنننذج اللزم 
 .لتهيئ  التنظيني  واإلةاري  واإلجرائي  اللزم  للب ء في أعنن  القين  والنراجعن ا  رابعاا:
الب ء فاي تنسياذ أعنان  النراجعان  والقيان  النقانر   برادر  ةوريا  مساتنر  ماع التداصا   :خامساا 

 . لنتنبع  اإلستراتيجي  بحسب مستد  القين  النقنر  الذي ت  إقرارهاإلةاري اللزم ل

 ارنــــــاس املقــــــواع القيــــــأن

 جمال املنافسة

املقارنة 
املرجعية 
 تنافسية

املقارنة 
املرجعية غري 

 تنافسية

 جمال املقارنة

مقارنة 
 داخلية

مقارنة 
 خارجية

 من حيث التطبيق

املقارنة 
املرجعية يف 

 جمال التطبيق

املقارنة 
املرجعية يف 
 جمال االداء
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 باألداء الجامعى: القياس المقارن عالقة
 نحاد النننفساد   ب  يسير الذي النع   معرف  م  الننظن  تنك  النننفسي  مع النقنرن  إ 

 فان  النننفسي   مع ال م  اق  النع   هذا كن  وإذا النعنرف واإلب اع  واكتسن  والتطدر التحس 

 التاي األسانليب وأقد   أه  النقنر  يعتبر القين  أ  إل  أيضن البع  خطر  ويذهب نذير يع  هذا

أ   ال راسان  وتشاير أةاءهان  مساتد   وتحساي  قيان  فاي الحنليا  النؤسسان  عليهان تعتنا  أ  ينكا 
 .النرجعيا  بنلنقنرنا  قينمهان خال  ما  النؤسسا  عليهان تتحرا  أ  ينكا  النعلدمان  % ما 82

 .األه اف تحقيق في والنجنع  النننفس  مستدين  النقنرن  كنعرف  لهذه األخر   النداصي ع  فضل

 بنجراء قنمم هذه النؤسسن  أ  وكبير   متدسط  مؤسس  150انلم  أمريكي  ةراس  أثبتم صيث

 النؤسسان  ذهها أ  إليهن النتدص  النتنئ  أه  وم  النجن   في رائ   مؤسسن  مع مرجعي  مقنرن 

 يقتررالتحساي  لا  صياث % 90بنساب   وهاذا النجانال  مختلاف فاي األةاء مساتد   صسانم ما  قا 

  (30)والبيئي. االجتننعي األةاء ان  أ  إل  تع   ب  فقط االقترنةي األةاء عل 
النؤسس  ومنان ةعا  الا  ةراسا   أةاء تحسي  للقين  النقنر  في الهنم ال ور يؤك  من وهذا
األةاء النؤسساا  للنؤسساا  التعلينياا  فااي مراار ماا  خاال  ةراساا  مقنرناا  لاابع   كيسياا  تحسااي 

نناانذج تحسااي  األةاء فااي بعاا  النؤسساان  التعلينياا  والرااننعي  أصينناان فااي بعاا  الاا و  ماا  
 خل  ةراس  كيسي  االستسنة  م  القين  النقنر  في تطدير مؤسسنته . 

ا س ةور  القيان  النقانر  س التاي تتكاد  وتبن  فكر  وتقني  القين  النقنر  عل  من يسن  با
( وهااي علاا  الترتيااب: تح ياا  وبلاادر  العننصاار 1ماا  أربعاا  أنشااط  متتنلياا  )يدضااحهن الشااك  رقاا  

الناااؤثر  فاااي النجااان .  تح يااا  أفضااا  النننفساااي .  رسااا  خطااا  وبرنااانم  لتحقياااق أفضااا  األهااا اف 
بااي  مننفساايهن.  ويلااي ذلااك  مقنرناا  بنلقاانئ  فااي السااادق بناان يجعاا  النؤسساا  تتساادق علاا  األفضاا 

متنبعاااا  ةور  القياااان  فاااااي األةاء وقيااااان  التقاااا م والتأكاااا  مااا  أ  الاااا ور  تعياااا  نسسااااهن بناااان يضاااان  
 (31)استنراري  التحسي  والتطدير النتسدق 
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 (1الشكل رقم )
 دورة القياس املقارن

 
 تحديد العنياصير
 المؤثرة في النجاح

 
           

 المقارن  القياسمتابع  أداء                                      ن تحديد أفضل المنافسي   
 
 

 خيطي  للتيفيوق 
 عليى األفيضيل

 
 
 

 الجامعية: المؤسسات في المقارن القياس تطبيق نجاح عوامل

 مؤسساااان  فااااي النقاااانر   القياااان  تطبيااااق أهنياااا  علاااا  ال راساااان  ماااا  الع ياااا  نتاااانئ  ةلاااام
 :(32)عي  االعتبنرب التنلي  النقنط آخذي  الخ من 

 النؤسس  في النقنر   القين  بتطبيق اإلةار  التزام. 

  اللزمااا  والننةيااا  البشاااري  النااادارة تااادفير ماااع ةقياااق بشاااك  النقااانر   القيااان  معنااا  تح يااا 
 العنل . الداقع في لتنسيذه

  التننفسي  ق راتهن وت عي  النؤسس  أةاء عل  التأثير ذا  الرئيسي  النجنال  تح ي.  

 العنليااان  مااا  أسنساااين جااازءا لتراااب  النقااانر   القيااان  تجااانه النبذولااا  الجهااادة ري اساااتنرا 
  .النؤسس  في اإلةاري 

  ياانعك  وأ  النقاانر   القياان  لعنلياا  النختلساا  بنلنراصاا  القاارار ومتخااذو الناا يرو   يلاا  أ 
 .النؤسس  في ال نين النستدين  عل  ذلك
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 القيااان  خطااا  لدضاااع األولااا  راصااا الن مناااذ التنظيناااي الهيكااا  فاااي الااالزم الت ييااار إجاااراء 
 .النقنر  

 وتقييناا  النقاانر   القياان  يطبااق الااذي السريااق اختياانر فااي ال قاا  تحااري  اإلةار  علاا  يجااب 
 .العنلي الداقع في القين  نتنئ  تطبيق عل  ل ي  الق ر  تكد   صيث

 رالت يا ساريع  العنلنيا  البيئا  أ  الخ مي  النؤسسن  إةار  عل  القنئند   ي ر  أ  ينب ي 
 .مستقبل األفض  نحد التحسينن  تدج  أ  يجب لذلك

  علا  األفاراة جنياع تشاجيع علا  العنا  ب ر  النؤسس  لنجن  األسنسي  العدام  تح ي 
 .للتحسي  النبذول  الجهدة كنف  ومكنفأ  والتج ي  االبتكنر

  وخنرجهن. النؤسس  ةاخ  األفراة كنف  بي  النعلدمن  ت فق عل  التأكي 

  بيئااا  فاااي أةاء أفضااا  ينيااا  وأنااا  ب قااا  اختيااانره تااا  قااا  األفضااا  الننااادذج أ  مااا  التأكااا 
 األعنن .

 لحاااا  كدساااايل  ولااااي  الخاااا من  أةاء جاااادة  لتحسااااي  كناااا خ  النقاااانر   القياااان  اسااااتخ ام 
 النشنك .

  النؤسسا  أةاء علا  يانعك  أ  ينب ي النقنر   القين  أسلد  استخ ام في االستيننر إ 
 زياانة  الساادق  فااي النؤسساا  نراايب زياانة  جاا ة  ءعناال كجااذ  عنئاا  ملنااد  اااك  فااي

 إلاا  تهاا ف التااي الخ مياا  للنؤسساان  بنلنسااب  زياانة  األرباان  التكاانليف  وخساا  الكساانء 
 .ذلك تحقيق

 النقنر   القين  لعنلي  السعن  التطبيق لضنن  للحدافز نظنم وضع.  

 عوامل نجاح تطبيق القياس المقارن:
  :(33)في ندجزهن القين  النقنر   في تطبيق النجن  لتحقيق مراعنتهن يجب عدام  هنن 

 تكااد   وتشاا يلي  إةاريا  القيان  النقنرنكساانءا  تطبيااق يتطلاب صيااث: لإلطييارا  الجَيييد التجنييد 
 لتطبيق. عل  النسنع   بنلخطدا  والعدام  ةراي  عل 

  ط وأنشا لعنليان  الا قيق السها  يجاب: النقنرنا  تاأثير صاد  النؤسسان  لعنلين  عنيق  معرف 
 وضاع فاي يسانع  أ  ااأن  ما  هاذا النؤسسا  ةاخا  النشنط النعرف  بدص ا  وكذا النؤسس  
 النرجعي . النقنرن  إلجراء الخط 
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 ينات  قا : المقارني  عمليي  مين االستقصياء وظيف  نتائج مع تكيفها ومدى التغيير قوة إرادة 
 يتحل  أ  يجب وبنلتنلي فيهن والعنملي  النؤسس  في ت ييرا  القين  النقنرننجراء عنلي  ع 
 الت يير. وتقب  بنلنرون  التنظي  أفراة

 القيان  النقنرنيجاب إجاراء عنا : المقارني  ياي  فيما الشركاء مع المعلوما  مشارك  إرادة 
 عنمااا  أهااا  النعلدمااان  أل  النعلدمااان  تبااانة  فاااي بنلنرااا اقي  النقنرنااا  ررفاااي يتراااف أ 

 الرحيح   القرارا  التخنذ

 المجيا  هذا في األفضل بأنها المعروف  األقسام أو القائدة، المؤسس  لىع البحوث تركيز: 
 نجنصن أكير نتنئ  يعطي رائ   مؤسس  مع النقنرن  إجراء أ  أي

 مسبقا مولوع  خط  وفق العملي  وتنظيم المرجعي ، المقارن  لعملي  المراحل احترام. 

 معوقات تطبيق القياس المقارن
 : (34)ه  التي تداج  تطبيق أسلد  القين  النقنر  تدج  مجندع  م  النعدقن  

  تطبيق القين  النقنر  قب  التنسيق النسبق والكنم  مع اإلةار  العلين بنلننشأ. 

   تطبيااق هااذا األساالد  باا و  وجاادة نظاانم معلدماان  فعاان  للبينناان  الننتجاا  عاا  أعناان  القياان
 .والنراجع 

 خلي بنلنؤسساااا  لتحناااا  تبعاااان  القياااان  تطبياااق هااااذا األساااالد  قباااا  تهيئاااا  أجااااداء الااارأي الاااا ا
 . النقنر   صيث يتطلب هذا األسلد  التحسيز النستنر للرأي العنم

   وجدة فجد  بي  نتانئ  القيان  النقانر  وباي  االساتسنة  ما  النتانئ  ما  قبا  الدصا ا  اإلةاريا
 .واألفراة

  لساعي نحدهان فاي الخطأ في اختينر النندذج النننسب لتقيي  النننرسا  األفضا  والتاي سايت  ا
خط  القين  النقنر   و تطبيق أسلد  قب  الت ييرا  التنظيني  الداجب  لضانن  نجان  مهانم 

 . القين 

 :(35)مي  خنرجي هد من منهن و ةاخلي هد من منهن العقبن  م  جنل  تجنب كنن يجب
  مننسب. إع اة ةو   م  بنلنقنرن  والب ء العلين  اإلةار  تشجيع مح وةي 

  عليهن. النسيطر مير لداسع ا النقنرنن 

 مير معينر اختينر إل  ل   بنإلضنف  العشدائي االختينر أو والشريك النؤسس  بي  التدافق سدء 

 القين . وصعب ملند 
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 :يل  من التدصين  هذه أه  م 

نهان نكي بنن  الجنمع   في األةاء وتقيي  قين  خلل  م  ينك  مشروع هنن  يكد   أ  يجب
 إلاي تحتانج التاي والجداناب عليهان  والحسان  لتعزيزهان ألةائهان  اإليجنبيا  الجداناب علاي التعارف ما 

 اللزم  تجنه تطديرهن. إجراءا  التخنذ وتطدير  معنلج 
 قباد  وعلا القيان  النقانر   علا  مشاجع  تكد   بحيث  للجنمع  التنظيني  اليقنف  تطدير

 . العن  في ج ي   أسنليب إةخن 
عنة  النظر في سينسا  القباد  بانلتعلي  الجانمعي  والاتي ماا  خللهاان ياات  تح ياا  األعاا اة إ 

 .النطلدبا  ما  الطل   والتي تتلءم مع متطلبن  واصتينجن  سدق العن 

في ظ  االهتننم النتزاي  بنلجدة  الشنمل  في التعلاي  الجانمعي ومان صانصبهن ما  ت يارا  
وتحاادال  راارأ  علاا  الجنمعاا  وناات  عنهاان أ  تعرضاام البيئاا  الجنمعياا  لاابع  التحاا ين  التااي 
ةعاام إلاا  ضاارور  تحسااينهن وتطاادير أةاءهاان فقاا  ظهاار مسهاادم القياان  النقاانر  كااأةا  ماا  أةوا  
الجاااادة  ينكاااا  اسااااتخ ام  فااااي تحسااااي  االةاء فاااا  التعلااااي  الجاااانمعي بنقنرناااا  أةاء الجنمعاااا  مااااع 

لهن  والذي يع  م خلم لتحقيق جدة  التعلي  الجنمعي في األلسيا  الينليا   كدنا   الجنمعن  النننثل 
ينياا  نظنماانم تننفسااين يعناا  علاا  تحقيااق جاادة  أةاء الجنمعاا   ويؤكاا  علاا  ضاارور  الدصااد  إلاا  
آليااان  ونظااا  معتنااا   لضااانن  جااادة  التعلاااي  فاااي الجنمعااان   وإلااا  إيجااانة منظدمااا  متكنملااا  مااا  

داعاا  النقنرناان  مااع الجنمعاان  التاا  لهاان مكنناا  علنياا  وتتراا ر التراانيسن  النعاانيير القينسااي  وق
 ال ولي  للجنمعن .

وفاااي ساااينق هاااذا االهتنااانم ررصااام الكتنبااان  وال راسااان  النهتنااا  بااانلتعلي  العااانلي عنمااا  
والجااانمعي علااا  وجااا  الخرااادص مسااانهي  واتجنهااان  إةاريااا  عراااري  ص ييااا  منهااان إةار  الجااادة  

بااارز النسااانهي  اإلةاريااا  الح ييااا  التاااي راجااام ماااؤخرام فاااي تلاااك الكتنبااان  الشااانمل  التاااي تعااا  مااا  أ
وال راسن  وخردصنم في التعلي  الجنمعي, بنعتبنرهن فلسس م فكري م إةاري م تعتن  علي مسهدم النظ  
فاااي نظرتهااان الشااانمل  إلااا  الجنمعااا  كنؤسسااا م مااا  مؤسسااان  التعلاااي  العااانلي تهااا ف إلاااي إصااا اث 

فيهاان, وذلااك بتناانو  كاا  مكااد  ماا  مكدناان  الجنمعاا  وتطااديره براادر  ت يياارا  ايجنبياا  مرمدباا  
 . ( 36)مستنر  وفنعل  تتحقق معهن الجدة  الندعي  للجنمع 
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وأيضانم لكدنا  يؤكاا  علا  أهنيا  التحسااي  والتطادير النساتنر والتنيااز فاي األةاء الجاانمعي 
صاث الجنمعا  علا  القيانم وسينة  منن  الجدة  الشنمل  ونشر ثقنفتهن في الجنمعا   بنإلضانف  إلا  

بعنليااا  النراجعااا  ال وريااا  لكنفااا  برامجهااان األكنةينيااا  واإلةاريااا  وإمكنننتهااان الننةيااا  والبشاااري   بنااان 
يضن  لهن الق ر  عل  خد  مننر النننفس  مع مختلف الجنمعان  النحليا  واإلقلينيا  والعنلنيا  

 . ( 37)نم ومهنينم وتأكي  أصقيتهن في تأكي  جدةتهن واعتننةهن أكنةينينم وتخرري
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