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  دادـإع

 افإشـر

 أشتاذ ورئيض قصه الرتبية املقارنة واإلدارة التعلينية
 جامعة بنوا –كلية الرتبية 

 أشتاذ الرتبية املقارنة واإلدارة التعلينية 
 جامعة بنوا –كلية الرتبية 

 يعنا  الشانمم  لمجاود  متكنمال برنانم  ضامن الجاود  قيانس وراء مان فالياد كانن إذا

 المقانرن القيانس فانن عمييان والقضانء القراور أوجاو خالل حرار مان ليان المساتمر بنلتحساين

 .اليدف ىذا يحقق الذي ىو بنألفضل
 فاي لمتطبياق يرام  المقانرن القيانس أسامو  أن البانحيين مان العدياد يار  المجانل ىاذا وفي

 بعضايم إن بال اإلنتنجيا   المؤسسان  مجانل فاي باو يرام  الاذي بانسس القادر الخدميا  المؤسسان 

 قينس في الخدمي  المؤسسن  عميين تعتمد أن يمكن األسنلي  التي وأقو  أىم المقنرن القينس يعتبر

 .خدمنتين جود  وتحسين
م اليوم من أيمن األدوا  اإلداري  في عنل اواحد Benchmarking قينس المقنرنعدُّ الوي

كون عبانر  عان خسانر  فاي الوقا  والماوارد  يإذا تم استخدامو بشكل رحي  وبعكس ذلك فسوف 
يسنىم فاي تحساين مؤشارا  األداء الجانمعي وتحدياد عننرار القاو   قينس المقنرنإذ إن استخدم ال

 (1).وتعزيزىن ونقنط الضعف ومعنلجتين بحيث تتميز مع المننفسين اآلخرين
 الخادمن  بمؤسسان  المقانرن القيانس أسامو  تطبياق فوائاد أن "تونىانرين " ويؤكاد ىاذا

 :النقنط التنلي  في تتميل واإلنتنج

  الرائد  األخر  بنلمؤسسن  المؤسس  أداء لمقنرن  السرر  يتي. 

 العمالء  بخدما  يتعماق فيمان خنرا  وضاعسين  قوتيان نقانط تحدياد فاي المؤسسا  يسانعد 

 التكنولاوجي لمتطاور تخضاع التاي المجانال  موردين ال مع االترنل  العمل  فرق الجود  

 التكمس . ارتسنع إل  المؤسس  وتؤدي تتبعين التي اإلجراءا  السريع 
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 مان الاتعمم فررا  لممؤسسا  تتاي  التاي التطاور لعمميا  البدايا  نقطا  المقانرن القيانس يميال 

 وقعا  التاي األخطانء تساندي نتيجا  المخانطر   درجا  وتقميال التكانليف   وخسا  اآلخرين 

 .األخر  المؤسسن  فيين

 فاي الحنرام  والت يارا  لممؤسسا  المننفسا  قيما  عما  اإلبقانء عما  المقنرن القينس يسنعد 

 المؤسس . محيط

 وضاع فاي المؤسسا  يسانعد بشاكل القينس عممي  من عميين المتحرل المعمومن  استخدام 

  .األداء لتحسين خط 

 مختماف لاد  الرضان مساتو  تحساين مان يمكان المؤسسا  فاي المقانرن القيانس اساتخدام إن 

 .المجتمع أو والمسنىمون األموال رؤوس أرحن  أو العملء العمنل أو سواء الشركنء

 ميال العنلميا  الجاود  جاوائز عم  لمحرول الخدمي  لممؤسسن  بنلنسب  ىنم  وسيم  يعتبر 

 ."أووارد بنلدريدج" جنئز 

 عيدالب المد  عم  والتخطيط التنبؤ عم  يسنعد. 
 ظيور ال  اد  الحديث العرر في العنلمي  المننفس  سوق وظيور التكنولوجي التطور إن

 نجانح اراب  والاذي الزباون رضان مقادمتين فاي يانتي االقتراندي  الوحاد  الىاداف جدياد  اتجنىان 

 وذلك لو  منسع  تحقيق خلل من يتم الزبون رضن ان اذ برضنه مرىون االقترندي  الوحد  واستمرار

 .المننفسين خدمن  بكمف قينسن مخسض  وبكمس  جيد  بنوعي  خدمن  تقديم خلل من
 ليام تؤكاد ضامننن  الا  والمعنىاد والكميان  الجنمعان  ادارا  عما  القانئمون يحتانج لاذلك

 واالباداع التمياز عان يبحياون بال التعميميا  العمميا  فاي الجود  التكسي وقد   التعميمي  العممي  جود 

 واالبداع التميز طم  مرحم  ال  ويرل    الجود مسيوم يتجنوز االكنديمي متننفسل المطمو   الن

 يعتماد التعميميا  العمميا  نجانح وان    وطما  وبانحيين واكنديميان اداريان التخرران   من كيير في

 .والطمب  االسنتذ   االدار  : اليلث المسنرل نجنح عم 
 مان الارمم عما  االقتراندي  الوحاد  ينجان احت تمبيا  فاي التقميديا  الكمسا  انظما  ولقراور

 االقتراندي  الوحاد  عما  اوجبا  المننفسا  متطمبان  وان الداخميا  االداء معانيير تحدياد فاي دقتيان

 بنداء قينسن اداءىن مستو  لمعرف  الممح  حنجتين عن فضل اداءىن مستو  تحسين في النظر اعند 

 تيادف جميعين الستراتيجي  الكمس  الدار  حديي  اتجنىن  ظيور ال  اد  ىذا كل المننفس  الوحدا 

 اىاداف تحقياق فاي الميما  االسانلي  مان تعد والتي اسمو  ومنين لمزبون ( منسع ) قيم  تحقيق ال 
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 مان وكوناو واإلستراتيجي  التش يمي  االقترندي  المرجعي  المقنرن  ( Bench Marking ) الوحد 

 . المستمر التحسين اسنلي  من اسمو  كونين عن ضل ف الداخمي  األداء معنيير
 افضال تقاديم ىاو االقتراندي  الوحادا  جمياع فاي النجانح معيانر إن مان البنحاث واليمانن

 الضامنن ىاو الجانمعي التعمايم إن القننعا  مان وانطلقان التكانليف وبنقال الخادمن  او السامع

 التعمايم إرالح مان دالبا كانن أىدافاو لتحقياق األسنساي والعنرار مجتماع ألي الحقيقي االجتمنعي

 االسانلي  عما  وبنالعتماند العانلي التعمايم مؤسسان  مان عينا  فاي البحاث ىاذا جانء لاذلك العانلي

 .والتحميل الدراس  في الحديي 

 :   :

 اداءىان جاود  قيانس فاي الداخميا  االداء معانيير عما  العانلي التعمايم مؤسسان  اعتماند ان

 المشانكل مان يعاد المننفسا  لموحادا  بنلنساب  اداءىان مساتو  معرفا  االعتبانر بنظار االخاذ ودون

 تحقياق فاي تعيرىان الا  ياؤدي والتاي التعميميا  المؤسسان  مان الكييار منيان تعانني التاي االسنساي 

 .االبداع او التميز تحقيق في او اىدافين
 ويمكن تحديد مشكم  الدراس  ف  التسنؤل الرئيس  التنل :

 قياس المقارن فى تطوير االداء الجامعى؟كيف يسهم ال

 وتتطم  اإلجنب  عن ىذا السؤال طرح األسئم  اآلتي : 
 منىيااا  القينس المقنرن؟  -1

 من ى   أىداف القينس المقنرن ومن فوائده؟ -2

 من ى  أنواع القينس المقنرن ومنى  خطوا  تطبيقو؟ -3

 ؟من أىم متطمبن  تطبيق القينس المقنرن في الجنمعن  المرري  -4

  الجنمعي ؟ المؤسسن  ف  المقنرن لمقينس العنلمي  النمنذج أىم من -5

 :   : 

 : جانبين عمى البحث هدف ينصب

 مؤسسان  ومنيان التعميميا  المؤسسان  اداء وتطاوير تقاويم فايقيانس المقانرن ال دور اباراز 

 .العنلي التعميم

 س المقنرنقينلم العنلي التعميم مؤسسن  حنج  مد  بينن. 
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تنباع أىمياا  الدراساا  ماان تننولياان لمسيااوم القياانس المقاانرن الااذي يكتساا  أىمياا  خنراا  فااي 
ظااال التحااادين  اإلداريااا  الحنضااار  التاااي تكمااان فاااي العولمااا   والتكاااتل  اإلقتراااندي   والتطاااورا  

جدياد   كاندار  الجاود  الشانمم  الينئم  في تكنولوجين اإلنتنج واإلترنال   وظيور فمساسن  إداريا  
(  ومسياانيم اإلدار  التحويمياا  واإلدار  االسااتراتيجي   حيااث أساايم ذلااك كمااو فااي ISOونظاام اآلياازو )

ترااعيد حااد  المننفساا  بااين المؤسسااان  فااي سااعيين نحااو مزيااد مااان التسااوق والتميااز  األماار الاااذي 
ن  األداء المؤسسا  مان خالل استمزم إعند  النظر في الانظم ومراجعا  الكييار مان البارام  وفمساس
 .تسعيل مضنمين القينس وتحديث آلينتو وترسيخو كيقنف  تنظيمي 

اليدف من خلل ىذا البحث ف  التركيز دواع  واسبن  انتشانر اسامو  القيانس المقانرن 
  طريقا  فعنلا  إلدخانل التحسااينن  فا  تطاوير مؤسسان  التعماايم الجانمع  حياث أن القيانس يعتباار

دراء تطبيااق العممياان  التااي أيبتاا  كسنءتياان وتاام اختبنرىاان بواسااط  اآلخاارين مااع حيااث يسااتطيع الماا
 :(2)عمي التركيز

  تحسين ىاذه العمميان  وتكيسيان بحياث تاتلءم ماع العمميان  واليقنفا  المشاترك  الموجاود  حنليان
 في منشأتيم.

 ن إمكننياان  تسانعد المنشااف  فاي إدخاانل التحسااينن  بسارع  أكباار: وتسانعد عمااي اإلسااتسند  الجياد  ماا
 طريق  القينس المقنرن لممضي قدمن في إحداث التحسينن  برور  أسرع وأكير كسنء .

 :

 تقاويم فايالقيانس المقانرن  السامو  فنعال دور وجاود البنحاث افتار  البحاث ىدف لتحقيق
 .لمرجعي ا لممقنرن  العنلي التعميم مؤسسن  حنج  عن فضل التعميمي  المؤسسن  وتطويراداء

مااان أنسااا  المنااانى  لطبيعااا  الدراسااا   ألناااوالماااني  الوراااسي المساااحي   بحاااثال اساااتخدم
الحنلياا  وأىاادافين  وال يقااف عنااد حااد الورااف  باال يتعااداه إلاا  مرحماا  تسسااير المعموماان  وتحميمياان 

معا  فاي األكنديمي  لطل  الجن واستخلص دالال  ذا  م ز  تسيد في الوقوف عم  المشكل 
األدبين  التربوي   وررد األسابن  الكنمنا  وراء ىاذه المشاكل   وكاذلك مساتو  أدائيان الدراساي 
بقرد توضي  العلق  بينيمن  ومن يام اقتاراح آليان  قنئما  عما  أساس عمميا  مان منظاور ترباوي 

 قد تسيد في الت م  عم  تمك المشكل 
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 : مىالحالى ما يتتضمن حدود البحث 

 حدود موضوعية :   -1

سوف يركز البحث الحنل  عم  تطوير أداء مؤسسن  التعميم الجانمع  بنساتخدام مادخل 
القينس المقنرن من خلل االستسند  من النمنذج العنلميا  لمقيانس المقانرن كمادخل لتحقياق ضامنن 

مكنني  تطبيق  ف  الجنمع  المرري .  جود  مؤسسن  التعميم الجنمع  ف  مرر وا 

 حدود جػرافية:   -2
سوف يقترر البحث عم  تننول القيانس المقانرن بنألفضال فا  كال مان انجمتارا واساترالين 

 كنمنذج عنلمي  يمكن االستسند  منين ف  تطوير أداء مؤسسن  التعميم الجنمع  ف  مرر. 

 حدود بشرية:  -3
ؤساانء اقتراار البحااث الحاانلي عماا  أعضاانء ىيئاا  التاادريس ماان السااند  عمااداء ووكاالء ور 

 االقسنم بكمين  جنمع  بنين. 

 حدود زمنية:   -4
 م.2116وتتحدد بزمن تطبيق الدراس  بنلعنم الجنمعي 

 :  Benchmarkingالقياط املقارن 
اتجياا  إلاا  -انتياانء الحاار  العنلمياا  اليننياا -حااين باادأ  الينباانن عممياا  إعااند  البناانء بعااد

سااع  إلاا  التقاانط األفكاانر ماان أكياار الشااركن  األمريكياا  تقاادمن  المزيااد ماان الااتعمم  وماان ياام فقااد
ونجنحاااان  فكنناااا  بااااذلك أول دولاااا  اعتمااااد  أساااامو  القياااانس المقاااانرن كأساااامو  فااااي تطااااوير أداء 

 مؤسسنتين.
ياااااام باااااادأ  فااااااي الساااااانوا  األخياااااار  اتجنىاااااان  عنلمياااااا  نحااااااو األخااااااذ بيااااااذا المسيااااااوم فااااااي 

   تتمياااااال فااااااي خساااااا  التكاااااانليف  المنظماااااان  الحكومياااااا  وذلااااااك سااااااعين لتحقيااااااق أىااااااداف يلياااااا
وزيااااند  إنتنجياااا  جميااااع األفااااراد والوحاااادا  فااااي المنظماااا   مااااع العماااال عماااا  تحقيااااق الرضاااان التاااانم 

 .(3)لطنلبي الخدم  والمنتسعين بين
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وتبااادأ عمميااا  القيااانس المقااانرن بااانالعتراف أوال باااأن شخرااان مااان )طبيعيااان كااانن أم معنويااان( 
كيااف يمكاان الااتعمم منااو  والتسااوق عميااو؟   أفضاال ماان شااخص آخاار  وماان ياام يكااون التساانؤل ىااو:

وعم  ذلك فقد عرف المركز األمريكي لمجاود  رائاد  )فاي مجانل النشانط نسساو( فاي أي مكانن مان 
العاانلم  وذلااك بياادف الحرااول عماا  معموماان  تساانعد المنظماا  عماا  اتخاانذ ماان تااراه ماان إجااراءا  

 .(4)لتحسين أدائين
 إن عممي  القينس المقنرن تتضمن العننرر التنلي :وبننء عم  التعريسن  السنبق  يمكن القول 

 .أنو عممي  مييكم  تقوم عم  خطوا  منظم   تتضمن التخطيط والتحميل والتكنمل والتنسيذ 

  (5)أنو عممي  تقوم عم  المقنرن   وليس عم  قينس األداء فقط . 

 تتضاامن  تااتم ىااذه العممياا  ماان خاالل التركيااز عماا  المننفسااين الخاانرجين  وبنلتاانلي فيااي
 جننبن لمتعمم من اآلخرين.

  ن كاانن التقياايم (6)تياادف فااي النينياا  إلاا  إحااداث التحسااين ولاايس إلاا  مجاارد التقياايم   وا 
 ضرور  إلحداث التحسين.

 التعريف اإلجرائي:  
القياانس المقاانرن: عممياا  قياانس مسااتمر  ومقنرناا  بااين منظماا  ومنظماان  أخاار  رائااد  )فااي 

العااانلم  وذلاااك بيااادف الحراااول عمااا  معمومااان  تسااانعد  مجااانل النشااانط نسساااو( فاااي أي مكااانن مااان
 المنظم  عم  اتخنذ من تراه من إجراءا  لتحسين أدائين.

 أواًل: مـاهيـــة القيــــاط املقـــــارن:
ىنشأةىوتطورىمفكومىالقواسىالمقارن/ىالمقارنظىالمرجطوظ:

عماام المساانح  فاانلمعن  األراامي لياان  أشااتق مرااطم  القياانس المقاانرن/ القياانس المقاانرنمن
Land Surveying where Marek  أو المركااز المعااروف  ويعتباار مرجعاانم ألخااذ المقاانييس

  Reference Pointsقينساانم عمياااو  فياااذا المراااطم  كااانن يساااتخدمو مرجعيااا  أو داللاا  ميينااا  
 (7).لمواضع محدد  مسبقنم تقوم استنندام إليين النقنط األخر 

(  عناادمن قاانم الرااننعي 1811لتنريخياا  لممقنرناا  المرجعياا  مماا  عاانم )وتعااود الجااذور ا
بدراساااا  أفضاااال األساااانلي  المسااااتخدم  فااااي معنماااال الطحااااين  (Francis Lowel)اإلنجمياااازي 
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البريطنني   لمورول مم  أكير التطبيقن  نجنحنم فاي ىاذا المجانل  كننا  الينبانن أو البمادان التاي 
ماان وذلااك عناادمن باادا الينبااننيون بزيااند  العديااد  Benchmarkingطبقاا  مسيااوم القياانس المقاانرن

الشاركن  ال ربياا  فااي بداياا   خمسااينين  ماان القارن المنضااي إذا اسااتطنعوا اسااتيعن  ماان تقمااوه ماان 
ال ر  من خلل مجموع  ضخم  من التعنقد لمحرول عم  حاق المعرفا  ماع مراعان  اختيانر مان 

دأ  الينباانن فااي أو اخاار السااتينين  بتطااوير يننساابيم وموائمتااو مااع ظااروفيم وبعااد تمااك العممياا  باا
مبتكراتياان الخنراا  األماار الااذي لاام يمنعياان ماان يكونااوا أكياار تتطااورام ويحتسظااوا بمكاانن الراادار  فااي 

 (8) اإلنتنج الرننعي عم  وجو الخروص.

األمريكيا    Xerox شارك مان خالل  1979أمن النشأ  الحقيقي  المنيجي  لمقينس المقانرن عانم 
سااينمنتين  فااي تساامي  ىااذا األساامو  ورااينمتو األولياا  بشااكل عممااي يعتمااد خطااوا  محاادد  تااؤدي إلاا  وا 

تحسين أداء المنظمان . ومان ىنان يتضا  أن القيانس المقانرن لاو نشاأتنن. األولا  كننا  متميما  فاي نشاأ  
  السكااار  واليننيااا  فاااي التسااامي  وبدايااا  المنيجيااا  العمميااا  فاااي تطبياااق القيااانس المقااانرن. كمااان أن دراسااا  نشاااأ

نمان فقاط تشاير لنقانط تنريخيا . حياث توالا   القينس المقنرن ال تعناي أنيان لام تتطاور مناذ ىاذه الباداين   وا 
بعاااد تماااك البدايااا  تطبيقااان  متعااادد  لمقيااانس المقااانرن مااان خااالل العدياااد مااان الشاااركن  األمريكيااا  يااام ميااار 

مقاانرن بمساامين  ال األمريكياا . ياام تماا  ذلااك مرحماا  تاام ماان خللياان إنشاانء جمعياان  متخرراا  لمقياانس
 (9) .مختمس  حول قينس مستوين  األداء والجود  وميرىن

ىالتـــوجـــهىللقوـــاسىالمقـــارن:ىاسبــــاب
 مير مسيوم ىو العممين  والمنتجن  وطرق لتحسين أفكنر القتبنس اآلخرين إل  إن النظر

 ممنرسان و  منتجان  وطارق فاي ومبنشار رسامي بشاكل النظار أسامو  ولكان حاد ذاتاو  فاي جدياد

باو فقاط فاي بدايا   مساموحن عمميان  المنظما  أراب  فقاط جاود  وأداء لتحساين كفليا  المننفساين
 جازءام  وأراب  فيمان بعاد التسعينن   حيث كنن ينظر لو في السانبق عما  اناو ستجساس راننعيس 

 التاي مان المنظمان  ممنرسن  جياد  وتّعمم معنرف جديد  عممين  المنظم  الكتسن  متأرلم من

انتشار   وىكاذا اإلنتنجيا . مان الماوارد كسانء  أكيار النشانط  والساتسند  األفضال  لانسس أداءىان يكاون
 وطبقتيانعممي  المعنير  النموذجي  كأدا  وأسامو  إداري انتشانرا واساعن فاي أوائال عقاد التساعينن   

 (11)  كأدا  وأسمو  وطريق  لمتحسين المستمر.معظم الشركن  العنلمي 
تطبيق القينس المقنرن ليس اليادف مناو التطبياق لمجارد التطبياق  توجو المؤسسن  نحو 

ولكاان ىااذا التوجااو جاانء نتيجاا  التحااوال  الكبياار  التااي تماار بياان البيئاا  التااي تعماال وبياان المؤسساان  
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واتمااي تتمياال فااي التطااور التكنولااوجي السااريع وشااد  المننفساا   ماان ىناانك كاانن عماا  المؤسساان  
حولياان  ويمكاان تحديااد بعاا  النقاانط الرئيسااي  التااي تعتباار ضاارور  معرفاا  كيااف تسااير األمااور ماان 
 دافعنم نحو التوجو لتطبيق ىذا المسيوم.

 تحقيق األىداف التي تسعي المؤسس  لمورول إليين مقنرن  بنآلخرين.  -1

 تحديد السجو  بين أداء المؤسسن  وتحديد نقنط القو  والشعف مقنرن  بنآلخرين. -2

 حسين والتطوير.التطور السريع وتطبيق منيجين  الت -3

 فقدان المؤسس  لنسب  من الحر  السوقي . -4

 المؤسسن  المننفس  تقدم منت  وجود  أفضل. -5

 الحنج  إل  معرف  اسنلي  وطرق أكير تميزام. -6

ىىأهـــــدافىالقوـــاسىالمقـــارن:
 : (11)وتمجأ المنظمن  إل  المقنرن  المرجعي   لتحقيق مجموع  من األىداف وىي

 سقاااان تاارشاااايد الن -1

 تبني يقنف  تنظيمي  موجي  لحل المشنكل. -2
 إتنح  فرص التعمم المستمر. -3
 نحو النمنذج األفضل.-داخمين وخنرجينم -إتنح  السرر  لممنظم  لمتوجو  -4
 تسحين القدرا  اإلبداعي  والتجديدي  لسريق العمل. -5
 توفير فرص التعنون بين المنظمن  أو الوحدا  المحمي . -6
 مين من اإلجنب  عن مجموع  من األسئم .تمكين اإلدار  الع- -7

  :(12)يهدف القياس المقارن إلى ما يميكما 
  تسريع حرك  الت يير وتحقيق ميز  تننفسي  لممنشأ  من خالل االساتجنب  لرمبان  العمالء

 .وخمق قيم  أفضل لممنت 

 مياان  تحديااد أىااداف اسااتراتيجي  وفقاانم لمت ياارا  البيئاا  الخنرجياا  لممنشااأ   مااع تحديااد العم
 .التي تسم  بنلتوسع

 اع وتحسيز العمانل عما  ت ييار طريقا  أدائيام فاي د  االخر  لخمق االبفاالستعنن  بنلمنش
 العمل. 
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 القوـــاسىالمقــــــارن: فـــوائـــد

  يجند األفكانر والمراندر التحسين والبحث عن التميز من خلل ملحظ  أفضل األسنلي   وا 
 لمتحسين من الخنرج.

 نظمااا  فاااي تحدياااد نقااانط القاااو  والضاااعف لاااديين وفاااي كنفااا  المجااانال  ساااواء تماااك مسااانعد  الم
 المتعمق  بنالستراتيجين  أو العممين  أو األداء.

 . البدء في عممي  التعمم السعنل داخل المنظم   وكيف يستطيع السرد التكيف مع األفكنر الجيد 

 داف واساتراتيجي  اآلخارين إنشنء أىداف ومنين  استراتيجي  فعنلا  مان خالل تعمام مان ىاي أىا
 من المنظمن  الننجح .

   إنشاانء نقطاا  مرجعياا  لمقاانييس األداء )دلياال(  فسااي حنلاا  قياانس األداء الااداخمي تعطااي معناا
معينن؟  ولكن ال تعطي معمومن   أم استخدام المقنرنا  الخنرجيا  فانن مقانييس مساتو  األداء 

 (13)سوف تعطي معنن إضنفي .

 الخدم  المت ير   من خلل التعرف إلا  عوامال نجانح المنظمان   فيم ومقنبم  حنجن  طنلبي
فااي إشاابنع عملئياان  ياام الااتعمم ماان اآلخاارين لممساانعد  فااي فياام كيااف يمكاان ليااذه العممياان  

 (14)مقنبم  احتينجن  طنلبي الخدم .

   القياانس المقاانرن بنألفضاال أدا  فعنلاا  إلدار  األداء عماا  المسااتو  الساارد  والمؤسساا   والتاا
اسااتخدامين إلحااداث مجموعاا  ماان الت يياارا  والتطااويرا   واإلراالحن  اإلسااتراتيجي  يمكاان 

عماااا  نطاااانق واسااااع  وتحقيااااق جااااود  العممياااا  الجنمعياااا  ماااان خاااالل المقنرناااا  بااااين المؤسساااا  
 (15)االجنمعي  بأداء مؤسس  تعميمي  أخر  ذا  أداء متميز.

   الشاايء الااذي يساام  بوضااع أنااو يترتاا  عماا  تطبيااق القياانس المقاانرن ت ياار المناانخ اليقاانفي
أىاااداف واقعيااا  وفعميااا  وقويااا  تاااؤدي إلااا  إقنااانع األفاااراد بجااادو  األىاااداف المطماااو  تحقيقيااان 
وعمميا  القيانس المقانرن تساانىم فاي تحدياد فجاوا  األداء  وىااذا ياؤدي إلا  تحساين فااي األداء 

فااانء بنختيااانر عمميااان  التحساااين وتقاااديم الوسااايم  إلعاااند  تراااميم العمميااان  ممااان يمكااان مااان الو 
(16)بتوقعن  المستيمكين أو تسوق توقعنتيم.

 

 خصـــائـــصىالقوـــاسىالمقـــارن:

  :(17)يمكن تحديد خرنئص القينس المقنرن كمن يمي
   يسنعد عم  ت يير اليقنف  التنظيمي  وتوجييين نحو يقنف  التحسين المساتمر ودعام االبتكانرا

 والتعمم من أفضل الممنرسن .
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  تستخدمين المؤسسن  لتقييم أدائين  وأسمو  لتحسين عممينتين وممنرستين. النظر إليو كمدخل إدار   

  .االعتمند عم  البحث المستمر عن أفضل الممنرسن  ألن المؤسسن  المتسوق  دائم  الت يير 

   يساانعد عماا  التخطاايط ووضااع األىااداف االسااتراتيجي  فااي ضااوء تحمياال ودراساا  اسااتراتيجين
مكنني  مؤسسن  التعميم الجنمعي.المننفسين ومتطمبن  وتطمعن    المستسيدون من التعميم وا 

  .السع  الدائم لتحقيق الشراك  بين المننفسين  بيدف تبندل المعمومن  ف  سبيل االرتقنء بنألداء 
    التحسااين المسااتمر لجميااع السعنلياان  والممنرساان  التربوياا  واإلدارياا   والمنتجاان   والخاادمن

 داء الكم  لممؤسس  الجنمعي . والممنرسن   ومن يم عم  األ

  توجيو جيود التحساين نحاو المنانطق األكيار أىميا  التاي تعكاس عوامال النجانح الحنسام  فاي
 ضوء أىداف مؤسسن  التعميم الجنمعي.

ى :ارنــاسىالمقــاحىالقوــلىنجــوامــص
  :(18)أىم عوامل نجنح أسمو  القينس المقنرن ىي

 تزايد  والسعي لتحقيق أعم  مستو  للداء  وتبندل الخبار  االدراك والوعي بجود  المننفس  الم
 .والمعرف  مع االخرين

 الننجح فالمعرف  الدقيق  بعممين  المنشأ  لمتمكن من مقنرنتين مع أفضل المنش  .  
  التحسيز السعنل لمعنممين في المنشأ  وتوعيتيم بأىمي  أسمو  القينس المقنرن ومن يحققو من نتنئ.  
  اد عم  االبداع  والبحث عن أفضل الطرق بيدف تطوير نشنط المنشأ تشجيع االفر. 

 مبـــادئىالقوـــاسىالمقـــارنىباألفضـــل:

 : (19)يستند القياس المقارن باألفضل إلى بعض المبادئ ومنها  
 حياااث يعتبااار مااادخل مااانظم لتحساااين العمااال  يقاااوم بنلبحاااث عااان أفضااال ممنرسااا  التنظييييم :

م تطبيقين  بيدف تحسين نشنط معين  والورول بو إلا  مؤشار وطريق  لمقينم بعمل من  ي
 يسوق المؤشر الحنل  لألداء . 

 حيث يتطم  القينس المقانرن ناوع مان التسنعال والتعانون المساتمر باين الجنمعان  التعاون :
المشااانرك  فااا  العمميااا   وكاااذلك األفاااراد المشااانركين فااا  تقيااايم أداء الجنمعااان  ساااواء داخااال 

 .  الجنمع  أو خنرجين

  فيااو بمينباا  عممياا  مقنرناا  مؤسساا  ماان بنلنسااب  لممؤسساان  األخاار  ذا  األداء المقارنيي :
 المتميز  بيدف إيجند مداخل حديي  وأفكنر جديد  . 
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  حيث إنو عممي  مستمر  لممقنرن  والقينس  بنلنسب  لرواد العمال فا  أ  مكانن االستمراري :
لمنظماا  عماا  تحسااين أدائياان  والمقنرناا  فا  العاانلم  ب اار  اكتساان  المعرفاا  التاا  تسانعد ا

بين العممين  واألنشط  المتشنبي  بين المؤسسن   ومجنال  العمل  بيدف التعرف عما  
 فرص التحسين . 

 حيااث يحاانول أن يقاايس درجاا  تقاادم المؤسساا  نحااو تحقيااق ىاادف محاادد : القييياس والتقييويم
 ووضع تننفس  جيد لين ف  المسقبل . 

 حياااث يركاااز عمااا  تحدياااد وفيااام ومواءمااا  الممنرسااان  لعميييلالتحدييييد الواضيييا لاطيييوات ا :
المتسوقااا  لاااد  المؤسسااان  األخااار  فااا  أ  مكااانن مااان العااانلم  وتطبيقيااان داخااال المؤسسااا  

(21)بيدف تحسين أدائين.
 

 حيااث يركااز عماا  التقياايم المسااتمر والمنااتظم لمخاادمن  ووظاانئف العماال : التقييييم المسييتمر
األخااار   أو مقنبااال أداء األقسااانم والوحااادا  الخنرااا  بنلمؤسسااان  مقنبااال أداء المنظمااان  

التنبع  لممؤسس  مقنبال أداء )والمشايود ليان بنلسامع  الطيبا  فا  مجانل معاين  ويميال ىاذا 
بتقييماااو ب ااار  تحساااين أوضااانع  األداء نموذجااان ألفضااال ممنرسااا  تقاااوم القيااانس المقااانرن

(21)المؤسس .
 

ىأنـــواعىالقوـــاسىالمقـــارن/ىالمقـــارنـــظىالمـــرجطوـــظ:
أن ىناانك معياانرين رئيسااين يااتم ( 24)وبوكسااويل( 23)والباانز( 22) ياار  كاال ماان عبااد المحساان

 بننء عمييمن ترنيف عممي  القينس المقنرن  وىمن:
 مع من يكون القينس المقنرن؟ -1

 من اليدف من القينس المقنرن؟  -2
األول فنناو يمكننان تقسايم عمميا  القيانس المقانرن فاي المنظمان  عما   وبننء عما  المعيانر

 النحو التنلي:
 :Internal Benchmarkingأ( القيــــاس المقــــارن الــــداخلــــي 

فااي ىااذه الحنلاا  تجااري مقنرناا  بااين: اإلدارا  أو األقساانم داخاال المنظماا   جنمعاا  ماايل  
دار  أو خطاا  أو قساام يتساام أداؤه باانلتميز عاان باانقي وماان ياام تجااري المقنرناا  بااين العممياان  مااع إ

اإلدارا  واألقساانم األخاار . فاايمكن ماايل مقنرناا  قساام األحياانء فااي الجنمعاا  مااع قساام الم اا  العربياا  
 ف  إطنر التعنمل مع الطمب . 
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 : Competitive Benchmarking(25) ب( القياس المقارن التنافسي )الخارجي(

داء الحانلي لممنظما  بانألداء الحانلي لممننفساين المبنشارين ويتم ذلاك مان خالل مقنرنا  األ
 الذين يقدمون الخدمن  نسسين  ومن أبرز سمن  ىذا النوع من القينس أنو:

 . يحقق نوعن من التحسين في أداء المنظمن 

 .يتي  قدرا من المرداقي  والمرون  في المقنرن  والتعمم 

لنوعيا  مان القيانس المرجعاي ال تنطباق ومن الميم اإلشانر  فاي ىاذا الرادد إلا  أن ىاذه ا
ولكنين متيسر  في مجنل التعميم   في حنل  المنظمن  الحكومي  التي تقدم خدمنتين بشكل احتكنري

 (26)العنلي ف  األردن وذلك لوجود مننفس ومقدم آخر لمخدم  وىو الجنمعن  الخنر .
 : General benchmarkingج( القياس المقارن العام: 

نواع شايوعن وتطبيقان فاي مجانل الخادمن  الحكوميا   وبموجباو يقاوم المسائول ىو أكير األ
فااي مجاانل الخاادمن  الحكومياا  وتااتم المقنرناا  بياان  والااتعمم  -عموماان-بتحديااد أفضاال الممنرساان  

 (27)منين  وىذا النوع يسنعد ف  الت م  عم  مشنكل المقنرن  بنلمننفسين.
 -تعمق بالهدف من عممي  القيياس المقيارنوالم -أما بالنسب  المعيار الثاني لمتقسيم 

 فإنه يمكن تقسيمه عمى النحو التالي: 
 : Strategic benchmarkingأ( القياس المقارن االستراتيجي 

 مجماوع لتحساين سا  عان المنظمان  تبحاث عنادمن القيانس المقنرننإلساتراتيجي  وتساتخدم

 إلا  نجانح أد  تاي ال العنما  ماداخلوال األجال الطويما  االساتراتيجين  دراسا  خالل مان أعمنليان 

 المجنال . ىذه في األخر  المنظمن 
 :Performance Benchmarkingب( القياس المقارن لألداء 

تجااري ىناان مقنرناا  مسااتوين  األداء المطمقاا   واالقترااندي   والعممياا   وترتياا  المنظماان  
ما  ضاوء نتانئ  الطمبا  بنلنسب  لين  ومان أبارز الترانيسن  فاي ىاذا الرادد ترانيف الجنمعان  ع

واألبحنث العمميا   وكاذلك مان تقاوم باو منظمان  الترانيف واالعتاراف بنلنساب  لمجنمعان  ومعنىاد 
 التعميم حس  معنيير دولي  موحد .

 :Process Benchmarkingالقياس المقارن لمعمميات ( ج
و تنظاايم الياادف ماان ذلااك أن تااتم المقنرناا  بااين الممنرساان  التنظيمياا  أو أساانلي  األداء أ

العمميان . ويختماف القيانس المرجعاي لمعمميان  عاان القيانس المرجعاي لاألداء فاي أن قياانس األداء 
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يعنااي بنإلجنباا  عاان تساانؤل: ماان الااذي تقااوم بااو مقنرناان مااع اآلخاارين؟ أماان قياانس العممياان  فيعناا  
 (28)بنإلجنب  عن تسنؤل: كيف تؤدي بطريق أفضل.

 
 http://pmecegypt.com المردر:

ىخطواتىتطبوقىالقواسىالمقارن:
تننول الكيير من البنحيين والكتن  في مجنل المقنرنن  المرجعي  الخطوا  التي يمر بين 

 : (29)يمر القياس المقارن بمجموع  من الاطوات وهيو تطبيق القينس المقنرن  
يااان عمميااان  قيااانس أولاااي بيااادف تحدياااد مجااانال  التطبياااق والقيااانس المقااانرن التاااي سااايتم عمي :أوالا 

 التطوير
إنشنء فارق عمال رئيساي  وفرعيا  لتاولي مسائولي  القيانس المقانرن بنلمؤسسا  والخبارا  التاي  :ثانياا 

  . قد يحتنجون إليين من خنرج المؤسس  بشكل مؤق  أو دائم
المقنرناا  تجميااع المعموماان  الموسااع  وتحديااد النمااوذج القينسااي والقاايم المرجعياا  التااي ساايتم  ثالثاييا:

 .بين. وتجييز كنف  المعمومن  والبيننن  والنمنذج اللزم 
 .لتييئ  التنظيمي  واإلداري  واإلجرائي  اللزم  لمبدء في أعمنل القينس والمراجعن ا  رابعاا:
البدء في تنسيذ أعمانل المراجعان  والقيانس المقانر ن براور  دوريا  مساتمر  ماع التوارال  :اامساا 

 . ممتنبع  اإلستراتيجي  بحس  مستو  القينس المقنرن الذي تم إقرارهاإلداري اللزم ل

 ارنــــــاط املقــــــواع القيــــــأن

 جمال املنافصة

املقارنة 
املرجعية 
 تنافصية

املقارنة 
املرجعية غري 

 تنافصية

 جمال املقارنة

مقارنة 
 داخلية

مقارنة 
 خارجية

 من حيث التطبيق

املقارنة 
املرجعية يف 

 جمال التطبيق

املقارنة 
املرجعية يف 
 جمال االداء
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ىباألداءىالجامطى: القواسىالمقارن صالقظ
 نحاو المننفساون بو يسير الذي المعدل معرف  من المنظم  تمكن المننفسين مع المقنرن  إن

ذا المعنرف واإلبداع  واكتسن  والتطور التحسن  فنن المننفسين  معدال من اقل المعدل ىذا كنن وا 

 التاي األسنلي  وأقو  أىم المقنرن يعتبر القينس أن إل  أيضن البع  خطر  ويذى  نذير يعد ىذا

أن  الدراسان  وتشاير أداءىان  مساتو  وتحساين قيانس فاي الحنليا  المؤسسان  عمييان تعتماد أن يمكان
 .المرجعيا  بنلمقنرنا  قينميان خالل مان المؤسسا  عمييان تتحرال أن يمكان المعمومان  % مان82

 .األىداف تحقيق في والنجنع  المننفس  مستوين  المقنرن  كمعرف  ليذه األخر  النواحي عن فضل

 بنجراء قنم  ىذه المؤسسن  أن وكبير   متوسط  مؤسس  151شمم   أمريكي  دراس  أيبت  حيث

 المؤسسان  ذهى أن إليين المتورل النتنئ  أىم ومن المجنل  في رائد  مؤسسن  مع مرجعي  مقنرن 

 يقتررالتحساين لام حياث % 91بنساب   وىاذا المجانال  مختماف فاي األداء مساتو  حسان  مان قاد

  (31)والبيئي. االجتمنعي األداء شمل أن إل  تعد  بل فقط االقترندي األداء عم 
المؤسس  وممان دعا  الا  دراسا   أداء تحسين لمقينس المقنرن في الينم الدور يؤكد من وىذا
األداء المؤسساا  لممؤسساا  التعميمياا  فااي مراار ماان خاالل دراساا  مقنرناا  لاابع   كيسياا  تحسااين

نماانذج تحسااين األداء فااي بعاا  المؤسساان  التعميمياا  والرااننعي  أحينناان فااي بعاا  الاادول ماان 
 خلل دراس  كيسي  االستسند  من القينس المقنرن في تطوير مؤسسنتيم. 

ا س دور  القيانس المقانرن س التاي تتكاون وتبن  فكر  وتقني  القينس المقنرن عم  من يسم  با
( وىااي عماا  الترتياا : تحديااد وبمااور  العننراار 1ماان أربعاا  أنشااط  متتنلياا  )يوضااحين الشااكل رقاام 

الماااؤير  فاااي النجااانح.  تحدياااد أفضااال المننفساااين.  رسااام خطااا  وبرنااانم  لتحقياااق أفضااال األىاااداف 
بااين مننفساايين.  ويمااي ذلااك  مقنرناا  بنلقاانئم فااي الساااوق بماان يجعاال المؤسساا  تتسااوق عماا  األفضاال

متنبعاااا  دور  القياااانس فاااااي األداء وقيااااانس التقاااادم والتأكااااد مااان أن الاااادور  تعيااااد نسسااااين بماااان يضاااامن 
 (31)استمراري  التحسين والتطوير المتسوق
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 (1الشكل رقه )
 دورة القياط املقارن

 
 تحديد العنياصير
 المؤثرة في النجاح

 
           

 المقارن القياسمتابع  أداء                                      ن تحديد أفضل المنافسي   
 
 

 ايطي  لمتيفيوق
 عميى األفيضيل

 
 
 

 الجامطوظ:ىالمؤسساتىفيىالمقارنىالقواسىتطبوقىنجاحىصوامل

 مؤسساااان  فااااي المقاااانرن القيااانس تطبيااااق أىمياااا  عماااا  الدراسااان  ماااان العديااااد نتاااانئ  دلااا 
 :(32)عين االعتبنرب التنلي  النقنط آخذين الخدمن 

 المؤسس  في المقنرن القينس بتطبيق اإلدار  التزام. 

 اللزمااا  والمنديااا  البشاااري  الماااوارد تاااوفير ماااع دقياااق بشاااكل المقااانرن القيااانس معنااا  تحدياااد 
 العمم . الواقع في لتنسيذه

 التننفسي  قدراتين وتدعيم المؤسس  أداء عم  التأيير ذا  الرئيسي  المجنال  تحديد.  

 العمميااان  مااان أسنساااين جااازءا لتراااب  المقااانرن القيااانس تجااانه المبذولااا  الجياااود ري اساااتمرا 
  .المؤسس  في اإلداري 

 ياانعكس وأن المقاانرن القياانس لعممياا  المختمساا  بنلمراحاال القاارار ومتخااذو المااديرون يماام أن 
 .المؤسس  في الدنين المستوين  عم  ذلك
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 القيااانس خطااا  لوضاااع األولااا  راحااالالم مناااذ التنظيماااي الييكااال فاااي الااالزم الت ييااار إجاااراء 
 .المقنرن

  وتقييمااو المقاانرن القياانس يطبااق الااذي السريااق اختياانر فااي الدقاا  تحااري اإلدار  عماا  يجاا 
 .العممي الواقع في القينس نتنئ  تطبيق عم  لديو القدر  تكون حيث

 رالت يا ساريع  العنلميا  البيئا  أن الخدمي  المؤسسن  إدار  عم  القنئمون يدرك أن ينب ي 
 .مستقبل األفضل نحو التحسينن  توجو أن يج  لذلك

 عما  األفاراد جمياع تشاجيع عما  العمال ب ر  المؤسس  لنجنح األسنسي  العوامل تحديد 
 .لمتحسين المبذول  الجيود كنف  ومكنفأ  والتجديد االبتكنر

 وخنرجين. المؤسس  داخل األفراد كنف  بين المعمومن  تدفق عم  التأكيد 

 بيئااا  فاااي أداء أفضااال يميااال وأناااو بدقااا  اختيااانره تااام قاااد األفضااال النماااوذج أن مااان التأكاااد 
 األعمنل.

 لحاااال كوساااايم  ولاااايس الخاااادمن  أداء جااااود  لتحسااااين كماااادخل المقاااانرن القياااانس اسااااتخدام 
 المشنكل.

 المؤسسا  أداء عما  يانعكس أن ينب ي المقنرن القينس أسمو  استخدام في االستيمنر إن 
 زيااند  السااوق  فااي المؤسساا  نرااي  زيااند  جاادد  ءعماال كجااذ  عنئااد مممااوس شااكل فااي

 إلاا  تياادف التااي الخدمياا  لممؤسساان  بنلنسااب  زيااند  األرباانح التكاانليف  وخساا  الكساانء 
 .ذلك تحقيق

 المقنرن القينس لعممي  السعنل التطبيق لضمنن لمحوافز نظنم وضع.  

ىصواملىنجاحىتطبوقىالقواسىالمقارن:
  :(33)في نوجزىن القينس المقنرن في تطبيق النجنح لتحقيق مراعنتين يج  عوامل ىننك

 تكااون وتشاا يمي  إداريا  القيانس المقنرنكساانءا  تطبيااق يتطما  حيااث: لإلطييارات الجَيييد التجنييد 
 لتطبيق. عم  المسنعد  بنلخطوا  والعوامل دراي  عم 

  ط وأنشا لعمميان  الادقيق السيام يجا : المقنرنا  تاأيير حاول المؤسسان  لعممين  عميق  معرف 
 وضاع فاي يسانعد أن شاأنو مان ىاذا المؤسسا  داخال النشنط المعرف  بوحدا  وكذا المؤسس  

 المرجعي . المقنرن  إلجراء الخط 
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 ينات  قاد: المقارني  عمميي  مين االستقصياء وظيف  نتائج مع تكيفها ومدى التغيير قوة إرادة 
 يتحم  أن يج  وبنلتنلي فيين والعنممين المؤسس  في ت ييرا  القينس المقنرننجراء عممي  عن
 الت يير. وتقبل بنلمرون  التنظيم أفراد

 القيانس المقنرنيجا  إجاراء عناد: المقارني  ياي  فيما الشركاء مع المعمومات مشارك  إرادة 
 عنمااال أىااام المعمومااان  ألن المعمومااان  تباااندل فاااي بنلمراااداقي  المقنرنااا  طرفاااي يتراااف أن

 الرحيح   القرارا  التخنذ

 المجيال هذا في األفضل بأنها المعروف  األقسام أو القائدة، المؤسس  مىع البحوث تركيز: 
 نجنحن أكير نتنئ  يعطي رائد  مؤسس  مع المقنرن  إجراء أن أي

 مسبقا موضوع  اط  وفق العممي  وتنظيم المرجعي ، المقارن  لعممي  المراحل احترام. 

ىمطوقاتىتطبوقىالقواسىالمقارن
 : (34)ى  التي تواجو تطبيق أسمو  القينس المقنرنتوجد مجموع  من المعوقن  

  تطبيق القينس المقنرن قبل التنسيق المسبق والكنمل مع اإلدار  العمين بنلمنشأ. 

  تطبياق ىااذا األسامو  باادون وجااود نظانم معموماان  فعانل لمبينناان  الننتجاا  عان أعماانل القياانس
 .والمراجع 

 خمي بنلمؤسساااا  لتحماااال تبعاااان  القياااانس تطبياااق ىااااذا األساااامو  قباااال تييئاااا  أجااااواء الااارأي الاااادا
 . المقنرن  حيث يتطم  ىذا األسمو  التحسيز المستمر لمرأي العنم

   وجود فجو  بين نتانئ  القيانس المقانرن وباين االساتسند  مان النتانئ  مان قبال الوحادا  اإلداريا
 .واألفراد

  لساعي نحوىان فاي الخطأ في اختينر النموذج المننس  لتقييم الممنرسا  األفضال والتاي سايتم ا
خط  القينس المقنرن  و تطبيق أسمو  قبل الت ييرا  التنظيمي  الواجب  لضامنن نجانح ميانم 

 . القينس

 :(35)ميل خنرجي ىو من منين و داخمي ىو من منين العقبن  من جمم  تجن  كمن يج 
  مننس . إعداد دون من بنلمقنرن  والبدء العمين  اإلدار  تشجيع محدودي 

  عميين. المسيطر مير لواسع ا المقنرنن 

 مير معينر اختينر إل  لو  بنإلضنف  العشوائي االختينر أو والشريك المؤسس  بين التوافق سوء 

 القينس. ورع  ممموس
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 :يم  من التورين  ىذه أىم من

نيان مكي بمن  الجنمع   في األداء وتقييم قينس خللو من يمكن مشروع ىننك يكون أن يج 
 إلاي تحتانج التاي والجوانا  عمييان  والحسانظ لتعزيزىان ألدائيان  اإليجنبيا  الجوانا  عماي التعارف مان

 اللزم  تجنه تطويرىن. إجراءا  التخنذ وتطوير  معنلج 
 قباول وعما القيانس المقانرن  عما  مشاجع  تكون بحيث  لمجنمع  التنظيمي  اليقنف  تطوير

 . العمل في جديد  أسنلي  إدخنل
عند  النظر في سينسا  القباول بانلتعميم الجانمعي  والاتي مان خلليان يااتم تحديااد األعااداد إ

 .المطموبا  مان الطل   والتي تتلءم مع متطمبن  واحتينجن  سوق العمل

في ظل االىتمنم المتزايد بنلجود  الشنمم  في التعمايم الجانمعي ومان رانحبين مان ت يارا  
وتحااوال  طاارأ  عماا  الجنمعاا  وناات  عنياان أن تعرضاا  البيئاا  الجنمعياا  لاابع  التحاادين  التااي 
دعاا  إلاا  ضاارور  تحسااينين وتطااوير أداءىاان فقااد ظياار مسيااوم القياانس المقاانرن كااأدا  ماان أدوا  
الجااااود  يمكاااان اسااااتخدامو فااااي تحسااااين االداء فاااا  التعماااايم الجاااانمعي بمقنرناااا  أداء الجنمعاااا  مااااع 

لين  والذي يعد مدخلم لتحقيق جود  التعميم الجنمعي في األلسيا  الينليا   كوناو  الجنمعن  الممنيم 
يمياال نظنماانم تننفسااين يعماال عماا  تحقيااق جااود  أداء الجنمعاا   ويؤكااد عماا  ضاارور  الورااول إلاا  
لااا  إيجاااند منظومااا  متكنممااا  مااان  آليااان  ونظااام معتماااد  لضااامنن جاااود  التعمااايم فاااي الجنمعااان   وا 

واعااد المقنرناان  مااع الجنمعاان  التاا  لياان مكنناا  عممياا  وتتراادر التراانيسن  المعاانيير القينسااي  وق
 الدولي  لمجنمعن .

وفاااي ساااينق ىاااذا االىتمااانم طرحااا  الكتنبااان  والدراسااان  الميتمااا  بااانلتعميم العااانلي عنمااا  
والجااانمعي عمااا  وجاااو الخراااوص مسااانىيم واتجنىااان  إداريااا  عراااري  حديياااو منيااان إدار  الجاااود  

بااارز المسااانىيم اإلداريااا  الحدييااا  التاااي راجااا  ماااؤخرام فاااي تماااك الكتنبااان  الشااانمم  التاااي تعاااد مااان أ
والدراسن  وخرورنم في التعميم الجنمعي  بنعتبنرىن فمسس م فكري م إداري م تعتمد عمي مسيوم النظم 
فاااي نظرتيااان الشااانمم  إلااا  الجنمعااا  كمؤسسااا م مااان مؤسسااان  التعمااايم العااانلي تيااادف إلاااي إحاااداث 

فيياان  وذلااك بتناانول كاال مكااون ماان مكوناان  الجنمعاا  وتطااويره برااور  ت يياارا  ايجنبياا  مرموباا  
 . ( 36)مستمر  وفنعم  تتحقق معين الجود  النوعي  لمجنمع 
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وأيضنم لكوناو يؤكاد عما  أىميا  التحساين والتطاوير المساتمر والتمياز فاي األداء الجانمعي 
حاث الجنمعا  عما  القيانم وسيند  مننخ الجود  الشنمم  ونشر يقنفتين في الجنمعا   بنإلضانف  إلا  

مكنننتيااان المنديااا  والبشاااري   بمااان  بعمميااا  المراجعااا  الدوريااا  لكنفااا  برامجيااان األكنديميااا  واإلداريااا  وا 
يضمن لين القدر  عم  خو  ممنر المننفس  مع مختمف الجنمعان  المحميا  واإلقميميا  والعنلميا  

 . ( 37)نم ومينينم وتأكيد أحقيتين في تأكيد جودتين واعتمندىن أكنديمينم وتخرري
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