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إـعداد
أستاذ اإلدارة الرتبوية والتخطيط املساعد
بكلية امللك عبد اهلل للدفاع اجلوي بالطائف
هدف ت الف ارسددإ ىلد التعدرف علد درجددإ ممارسددإ المقارنددإ المرجعيددإ د المددفارا النانة ددإ
الحكةميإ بمفينإ الطائف بمراحلها (االستعفاد -التخطيط -التنفيذ -المتابعإ) من وجهإ نظدر المعلمدين
يها ،وتحفيف درجدإ تدةا ر عبعداد التميدم الم س د (القيداد  -المعر د – البشدر ) د المدفارا النانة دإ
الحكةميدإ بمفيندإ الطدائف مدن وجهدإ نظدر المعلمدين يهدا ،كمدا هدف ت للتعدرف علد مدا ىذا كدا هندا
عالقإ ارتباطيه ذات داللإ ىحصائيإ بين متغير الفراسإ الم دتق ) المقارندإ المرجعيدإ) ومتغيدر الف ارسدإ
التداب ) التميدم الم س د ( د المدفارا النانة دإ الحكةميدإ بمفيندإ الطدائف ،والكشدف عدن درجدإ تد ير
المقارن ددإ المرجعي ددإ د د تحقي ددؤ التمي ددم الم س د د د د الم ددفارا النانة ددإ الحكةمي ددإ بمفين ددإ الط ددائف
ولتحقيددؤ عهددفاف الف ارسددإ اسددتخف الباحددل المددنهح الة ددف التحليل د  ،واسددتعا ب د داس االسددتالنإ الت د
وزعت عل عينإ بلغت ( )339معلما من معلم المفارا النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف.
وق ددف عته ددرت نت ددائح الف ارس ددإ ع المقارن ددإ المرجعي ددإ تلم ددارا د د الم ددفارا النانة ددإ الحكةمي ددإ
بمفينإ الطائف بفرجإ متةسطإ بصةرس عامإ بمتةسط ح اب ( )2.86لجمي المحداور ،وجدا ترتيد
المحدداور عل د النحددة التال (االسددتعفاد ،التخطدديط ،المتابعددإ ،التنفيددذ) ،كمددا عتهددرت ع عبعدداد التمي ددم
المفارا النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف تتة ر بفرجإ متةسطإ بلغدت ( )2.83لجميد
الم س
المحاور ،وجا ترتي المحاور عل النحة التال (القياد  -البشر – المعر ).
كمددا عتهددرت ع هنددا عالقددإ ارتباطيدده مةجبددإ ذات داللددإ ىحصددائيإ بددين المقارنددإ المرجعيددإ
والتميد ددم الم س د د  ،وع هند ددا ت د د ير مةج د د ذو داللد ددإ ىحصد ددائيإ للمقارند ددإ المرجعيد ددإ عل د د التميد ددم
الم س د  ،وقددف قددفمت الف ارسددإ د نهايتهددا مجمةعددإ مددن التة دديات عهمهددا تشددجي يددادات المددفارا
عل د االهتمددا بقيدداا عدا مفارسددهو بشددك دور ومددنحهو المم ددف مددن الصددالحيات اتدار ددإ لتط يددؤ
ع ض د ااسددالي اتدار ددإ د يدداا اادا و د ايتيددار(النمةذر المرجع د ) المناس د  ،كمددا عو ددت
بضرورس ىنشا ق و ياص ك ىدارس تعليميإ يشرف عل عمليات المقارنإ المرجعيإ.
الكلمات املفتاحة :المقارنإ المرجعيإ -التميم الم س

.
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The Impact of Benchmarking on Achieving the Institutional Excellence
in the Governmental secondary schools in Taif City
The Abstract

The study aimed to know the extent of practicing the benchmarking
in the governmental secondary schools in Taif city its stages including (the
readiness, the planning. The application, and the following up). Attracting
the attention of the teachers and determining the degree of the availability
for the dimensions of the institutional excellence including the leadership.
the knowledgeand the humantype). The governmental secondary schools in
Taif city attracts the attention of its teachers. the study also aims to show if
there is a linkage relation of statistical significance between the independent
variable of the study (benchmarking) and the dependent variable of the
study (the institutional excellence) the governmental secondary schools in
Taif city and showing the extent of the benchmarking impact in achieving
the institutional excellence in the governmental secondary schools in Taif
city. To achievetheaims of the study, the researcher usedthe analytical
descriptive method, he used the questionnaire form that were distributed
among sample of (339) teachers in Taif city.
The results of the study showed that the benchmarking is practiced in
the governmental secondary schools in Taif city with a middle degree in
general. with the mathematical average of (2.86) for all the dimensions –
the ranking of the dimensions appeared on the following
(readiness,:planning, following up and application) the study also showed
that the institutional excellence dimensions in the governmental secondary
schools in Taif city are available with an average degree of (2.83) for all
the dimensions the ranking of the dimensions appeared on the following
form: the leadership. The humanitarian, and the knowledge).
The study also showed that there is an active linkage relation of
statistical significance between the benchmarking and the institutional
excellence. and that there is an active impact of statistical significance on the
institutional excellence. finally the study submitted asset of recommendations.
they are: encouraging the leaders of the school to care for measuring their
schools performance from time to time (periodically) and allowing them more
administrative authority to apply the best administrative ways for measuring
the performance and for choosing (the suitable reference model). The study
also recommended to establish especial department in each educational
department to supervise the benchmarking process).
The key words: Benchmarking- Institutional Excellence.
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م د د ت د ددارر المتغي د درات الت د د يشد ددهفها العد ددالو اليد ددة  ،ت د ددع الم س د ددات التر ة د ددإ بكا د ددإ

م تة اتها ىل تحقيؤ ععل درجات التميم ،من يالل التح ين الم تمر لكا إ عملياتها اتدار إ؛
وذلددب بتط يددؤ عحددفل ااسددالي

اتدار ددإ د التطددة ر والتح ددين؛ لضددما س دف الفجددةس بددين اادا

الحال لها و ين م تهف اتها الم تق ليإ الت تضمن لها التنا يإ والبقا .
ومددن عبددرز ااسددالي

اتدار ددإ الحفينددإ الت د ع تددت نجاحهددا :عسددلة المقارنددإ المرجعيددإ

() ،Benchmarkingالددذ يعددف مددن عهددو ااسددالي

اتدار ددإ المعا درس الت د ت ددتخف تج د ار

عملي ددات التح ددين الم ددتمر د د عنش ددطإ الم س ددإ وعملياته ددا اتدار ددإ ،وذل ددب م ددن ي ددالل ي ددا
بمعايير متعدفدس الم دتة ات  -دايليدإ ويارجيدإ  -بهدفف
الم س إ بقياا عدائها الحال ومقارنته
َ
الةقد ددةف عل د د واق د د التط يد ددؤ الفعل د د  ،ومد ددفن النجد دداط د د التط يد ددؤ ،وتحفيد ددف لمعةقد ددات اادا ،
واسددتخالص التجددار والممارسددات اتدار ددإ المتمي دمس ،واالسددتفادس منهددا دو استن ددايها ،والعم د

علد د د ت نيه د ددا و لةرته د ددا بم د ددا يرتقد د د بم د ددتة ات اادا ل ضد د د و حق د ددؤ له د ددا الميد د دمس التنا د دديإ

(ع ف العاط ،2007،ص.)371

و ع ددف عس ددلة المقارن ددإ المرجعي ددإ م ددن اادوات التد د يمك ددن اس ددتخفامها بفاعلي ددإ؛ تجد د ار

تح ين وتطة ر

اادا  ،حيل ىنها تجي

عل العفيف من الت اؤالت الت يمكن للم س إ مدن

يالله ددا التع ددرف علد د ىمكانياته ددا ،ووس ددعها ب ددين الم س ددات العامل ددإ د د نفد د

الت اؤالت عل س ي المنال:

عيددن نحددن مددن اايددر ن العدداملين د نفد

المج ددال .وه ددذ

المجددال  ،مددا هد المجدداالت التد تحتددار ىلد

تح ددين  ،مددا هد د ع ض د الم س ددات التد د يمكددن ع نقددار عملياتن ددا بعملياتهددا  ،كيددم يمك ددن
اسددتخفا عسددالي

هددذ الم س ددات د م س دداتنا  .كيددم يمكددن ع نتميددم بددين هددذ الم س ددات .

(ح انين،2018،ص.)131

وم د تطددةر العلددة وانفجددار المعددارف وت دةا ر اتمكانيددات ،وارتقددا المفددا يو االجتما يددإ

والتر ة إ ،وتهةر االتجاهات والمصطلحات التر ة إ الحفينإ الت غيدرت مدن الدنظو التقليفيدإ د

التعلدديو مددن عهفا دده؛ تطددةر مفهددة ىدارس المفرسددإ ااساسدديإ ،وجددةدس حيدداس التعلدديو يهددا بمددا يضددمن

القيددا بددفورها الددذ يمند وددمةليته واسددتمرار ته( .عحمددف و يددرو ،2005،ص ،) 270لددو يعددف دور

در عل د تقددفيو التعلدديو بشددكله التقليددف
(المفرسددإ) مقتصد لا

قددط ،ب د ع ددبى دورهددا يتعددفن ذلددب ىل د
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الت كددف مددن عندده يت ددو بجددةدس عاليددإ ،تناس د

التغي درات المجتمعيددإ والتكنةلةجيددإ ،وتناس د

الت ددارر

الك يددر د حاجددات سددة العم د ؛ ممددا جع د الحاج د َإ ملح د لإ ىل د ر د كفددا س التعلدديو ،واالهتم ددا
بتطددة ر ور د م ددتةن عدا الم س ددات التعليميددإ ،والحددرص عل د تددة ير بيرددإ تعليميددإ قددادرس عل د

تق ددفيو لمخرج ددات يمكنه ددا ى ب ددات ج ددفارتها وق ددفرتها علد د التفاعد د مد د معطي ددات العص ددر الح ددفيل

ومتغي ارت دده( .الم ددفن  ،والعم ددر ،2013،ص  .)278وا الم ددفارا النانة ددإ عح ددف عه ددو الم س ددات
بين التعليو العا والتعليو العال بكا إ عنةاعه ،والمصفر الفاعو

التعليميإ؛ كةنها تعف حلقإ الة
لمنظم د ددات المجتمد د د

د د د الكد د دةادر المتعلم د ددإ والمهيد د د س للعمد د د ؛ بم د ددا يحق د ددؤ التنمي د ددإ االجتما ي د ددإ

يفماتها بما ينعك

بشك ىيجاب عل مخرجاتها؛ وهذا لن يتحقؤ مدا لدو ت د المدفارا النانة دإ

واالقتصاديإ (.عةاج ،2019،ص ،)559كا لماما عليها التركيم عل عملياتها لتح ين م تةن
– ممنلإ

ياداتها -ىل الة ةل ىل ععل درجات التميدم د اادا ؛ تميدم المفرسدإ مدرتبط
د نجاحهدا عو شدلها؛

بتميم يادتهدا د الدنهح الدذ تعتمدف عليده ،والدذ يشدك العامد َ الرئي د
وذلب لما للقائف التر ة من دور حاسو الت ير عل سلة المعلمين ،و

يلؤ الجة العلم

عيضدا م د ول بشدك ك يدر
الفاع الذ يمند اسدتنما ار ل
داعال د التحصدي العلمد للطلبدإ ،وهدة ل
عن تحقيؤ ما تص ة ىليه المفرسإ من التميم واتبفار واالبتكار (الخطي وعبة رسخ،) 1996 ،
القائف التر ة هة العنصر الرئي

الذ يعتمف عليه نجداط المفرسدإ د تحقيدؤ عهدفا ها؛ىذ يدرتبط

ذل ددب بالكي ي ددإ التد د ي ددفير به ددا المفرس ددإ ،وااس ددلة القي دداد ال ددذ يمارس دده ،والص ددفات القيادي ددإ
الناجحددإ الت د تتمند

د وخصدديته ،ومددفن قفرتدده عل د تةتيددم العم د ال نددا مددن عج د عالقددات

ىن انيإ م المعلمين والعاملين

المفارا(.المح ة .) 1996،

ولتحفيددم العدداملين د الميددفا التعليم د عل د تحقيددؤ التميددم د اادا ؛ ععلنددت و ازرس التعلدديو

ع ددا (  ) 2009ع ددن ىط ددال ج ددائمس س ددنة إ للتمي ددم التر ددة ؛ تحفي د لادم للمي ددفا التعليمد د واتدار نح ددة

دجيعا للممارسددات المتمي دمس والتفددة العلم د  ،وتكر لمددا للم ددفعين والمتميددم ن علميددا
اادا المتميددم ،وتشد ل
ونشر لنقا إ التميم والعم لإلتقا (.جائمس التعليو للتميم -المةق االلكترون ).
وتر ةلا وإدار ا ،لا

ومم ددا س د د ؤ ،يظهدددر لن ددا بجدددال عمدددؤ التد درابط بدددين عملي ددات التح ددين والتط ددة ر الم دددتمر

وعمليات المقارنإ المرجعيإ

تحقيؤ اادا المتميم

المفارا النانة دإ ،وذلدب مدن يدالل تةتيدم

التقنيددإ اتدار ددإ المتجددفدس ل نددا قددفرات تنا دديإ ععل د  ،وتةجيدده اادا نحددة تحقيددؤ النتددائح المطلة ددإ،
وتطددة ر وتحددفيل العمليددات اتدار ددإ د المددفارا؛ لر د كفددا س العدداملين بالمفرسددإ ،واالرتقددا بم ددتةن

عدائهو للة ا بمتطلبات المجتم واحتياجاته للم تفيفين( .سرحا  ،2014 ،ص.)27
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تلعددف مددفارا التعلدديو العددا  -بشددك عددا – ،والمددفارا النانة ددإ  -بشددك يدداص ،-مددن
عكنددر م ارح د التعلدديو الت د تحتددار ىل د المتابعددإ والتقددة و والبحددل عددن ك د مددا هددة جفيددف للتح ددين
والتطددة ر د سدداحإ التعلدديو المفرسد  ،والددذ وددهف تهددةر بدرامح ومشددار كنيدرس لتح ددين التعلدديو
وتطددة ر ؛ حيددل ى المفرسددإ هد المكددا الددذ تت لددةر ويدده بشددك واسددى وجلد كد الجهددةد التد

ت ددذلها الددة ازرس؛ ممددا ي ددتلم تقددة و اادا (الفارسدديإ،2017،ص ،) 4ولعد مددن عهددو ااسددالي

التد

استخفمت حفينا لتح ين اادا وتطة ر :عسلة المقارنإ المرجعيدإ؛ وذلدب لمقارندإ عدا المفرسدإ
بغيره ددا م ددن الم ددفارا ،وتحفي ددف الجةاند د

التد د تحت ددار ىلد د تح ددين ،وتحفي ددف ع ضد د الممارس ددات

للتح ددين والة ددةل ىل د م ددتة ات اادا اامن د ؛ لتصددبى قددادرس عل د المنا ددإ ،واحددتالل م اركددم

متقفمإ ،واالستفادس من نقاط القةس لفن المفارا المنا إ.)2007.Camp(.
ومددن يددالل مراجعددإ ااد

التر ددة  ،تهددر للباحددل قلددإ اابحددال التر ة ددإ د المقارنددإ

المرجعيإ ،يصة ل ا ويما يخص قضايا ومشكالت التعليو العدا  ،رغدو الحاجدإ الك يدرس لهدا بح د
م ددا عته ددرت الكني ددر م ددن الف ارس ددات ال ددابقإ؛ حي ددل عته ددرت د ارس ددإ العلياني ددإ ( ،)2009ع هن ددا
دةر ويمددا يتعلددؤ باسددتخفا ىدارات المددفارا ل سددالي
قصد لا

الحفينددإ لتطددة ر عدائهددا ،يتمند

د قلددإ

تةتيم المنهح العلم لف ارسدإ المشدكالت ،والتحدفيات التد تةاجههدا المدفارا ،كدالنمط المتمركدم

حةل تقة و المفرسدإ ادائهدا ،دو النظدر ىلد مدا و دلت ىليده المدفارا اايدرن ،يحدمف مدن معر دإ
ع ض د الممارسددات الت د تقددة بهددا المددفارا اايددرن ،كمددا يلصددت الف ارسددإ ىل د سددرورس تةتيددم
ااسددالي

العلميددإ التد تعتمددف علد التشددخيص الددفقيؤ لمشددكالت سددعف اادا المفرسد ووسد

يطط التطة ر المناسبإ .وعتهرت د ارسدإ الع دف العدال ( )2014ع الم س دات التعليميدإ ال يدمال
عمامهددا الكنيددر مددن التحددفيات د تحقيددؤ مددا تص د ة ىليدده ،ومددن هددذ التحددفيات تط يددؤ المعددايير
الفوليإ

جةدس التعليو والتدفر  :مةجدةدس ال يردإ الماديدإ ،مةجدةدس القيدادس اتدار دإ؛ ممدا يتطلد

ر م تةن عدائها وتح ين مخرجاتها باستخفا عسدالي

ىدار دإ تحقدؤ ذلب،وكدا عسدلة المقارندإ

المرجعيإ الذ ال يمال م هما عنف ٍ
كنير من التر ة ين .كمدا عتهدرت د ارسدإ الحر د ( ،)2017ع
ل
عيضدا عسدلةلا للتح دين والجدةدس د
المقارنإ المرجعيإ  -باتسا إ ىل كةنها عسلةلا للتقييو -تعف ل

العم د اتدار  ،كمددا عتهددرت نتددائح الكنيددر مددن الف ارسددات من د د ارسددإ ع دةاج ( ،)2019ود ارسددإ
ع اف ( ،)2018ودراسإ الفارسيإ ( )2017عهميإ تط يدؤ المقارندإ المرجعيدإ د مدفارا التعلديو
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الع د ددا ؛ لتحقي د ددؤ التمي د ددم د د د عدائه د ددا وس د ددما ج د ددةدس اادا يه د ددا .كم د ددا عته د ددرت نت د ددائح د ارس د ددإ

ير ذا داللإ ىحصائيإ لتط يؤ المقارنإ المرجعيإ علد م ودرات اادا
ر ابعإ( )2011ع هنا ت لا
الم س  ،وعو ت بضدرورس ىعطدا مم ٍدف مدن االهتمدا بجةاند المقارندإ المرجعيدإ  .واسدتخفامها
كد داس هامددإ مددن عدوات التح ددين لد دا الم س د  ،وسددرورس ىنشددا وحددفس يا ددإ للقيددا بالمقارنددإ

المرجعيإ تتةل عمليات البحل عن ع ض الممارسات.

ومن خالل ما سبق ،يمكن أن نحدد مشكلة الدراسة في السؤال الجوهري التالي:

 ما هو تأثير المقارنة المرجعية في تحقيق التميز المؤسسي بالمدارس الثانوية الحكوميةة
بمدينة الطائف ،من وجهة نظر المعلمين فيها ؟

ويتفرع منه التساؤالت اآلتية:

 م ددا درج ددإ ممارس ددإ المقارن ددإ المرجعي ددإ د د الم ددفارا النانة ددإ الحكةمي ددإ بمفين ددإ الط ددائف
ب بعادها (االستعفاد-التخطيط -التنفيذ  -المتابعإ) ،من وجهإ نظر المعلمين يها

 مددا درجددإ ت دةا ر عبعدداد التميددم الم س د ( القيدداد  -المعر د – البشددر ) ،د المددفارا
النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف ،من وجهإ نظر المعلمين يها

 ه د تةجددف عالقددإ ارتباطيدده ذات داللددإ ىحصددائيإ عددن م ددتةن ( ) ≥α 0.05بددين متغيددر
الف ارسددإ الم ددتق (المقارن ددإ المرجعيددإ) ،ومتغي ددر الف ارسددإ التدداب (التمي ددم) ،د الم ددفارا
النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف

 ه د يةجددف ت د ير ذو داللددإ ىحصددائيإ عنددف م ددتةن ( ،) ≥α 0.05للمقارنددإ المرجعيددإ د
تحقيؤ التميم الم س

المفارا النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف

تهدف الدراسة إلى:

 -1التعرف عل درجدإ ممارسدإ المقارندإ المرجعيدإ د المدفارا النانة دإ الحكةميدإ بمفيندإ الطدائف
ب بعادها (االستعفاد -التخطيط -التنفيذ -المتابعإ) ،من وجهإ نظر المعلمين يها.

 -2تحفيددف درج دإ ت دةا ر عبعدداد التميددم الم س د (القيدداد  -المعر د – البشددر ) ،د المددفارا
النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف من وجهإ نظر المعلمين يها.

 -3التعرف عل ما ىذا كاندت هندا عالقدإ ارتباطيده ذات داللدإ ىحصدائيإ بدين متغيدر الف ارسدإ
الم ددتق (المقارنددإ المرجعيددإ) ومتغيددر الف ارسددإ التدداب (التميددم الم س د ) ،د المددفارا

النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف عنف م تةن الفاللإ (.)≥α 0.05
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 -4الكشددف ع ددن درج ددإ ت د ير المقارن ددإ المرجعي ددإ د تحقي ددؤ التمي ددم الم س د
النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف عنف م تةن الفاللإ (.)≥α 0.05

د د الم ددفارا

تنبع أهمية هذه الدراسة مما يلي:
 -1عنهددا تددفعو تحقيددؤ عهددفاف رؤ ددإ المملكددإ العر يددإ ال ددعةديإ( ،)2030وذلددب مددن يددالل هددف ها
االسددتراتيج النالددل وال اربد

عسالي

التعليو والتقة و.

د تح ددين ال يرددإ التعليميددإ المحفدمس لإلبددفار واالبتكددار وتطددة ر

 -2تتنداول هددذ الف ارسددإ مةسددةر ( المقارنددإ المرجعيدإ) ،وتد ير علد (التميددم الم س د ) ،والددذ
ع ددبى مددن عهددو متطلبددات المرحلددإ الحاليددإ د د م س دداتنا التر ة ددإ ،د وقددت ت ددع وي دده
لتط يؤ ععل المعايير الفوليإ

جةدس التعليو والتفر .

 -3مددن الممكددن ع تفيددف نتددائح هددذ الف ارسددإ قددادس المددفارا النانة ددإ د تددة ير ك د اتمكانيددات
الالزمددإ لفددر العم د يهددا؛ لتط يددؤ المقارنددإ المرجعيددإ بشددك ٍ يمكددن ع ي ددهو د تحقيددؤ
التميم الم س

.

 الحدود الموضوعية :اقتصرت حفود الفراسإ عل تناول ع ر المقارنإ المرجعيدإ ب بعادهدا
(االسددتعفاد -التخط دديط -التنفيددذ  -المتابع ددإ) ،د د تحقيددؤ التمي ددم الم س د م ددن ي ددالل
عبعدداد ( القيدداد  -المعر د – البشددر ) ،بالمددفارا النانة ددإ بمفينددإ الطددائف مددن وجهددإ
نظر المعلمين يها.

 الحدود المكانية :اقتصرت حفود الفراسإ المكانيإ علد المدفارا النانة دإ الحكةميدإ د
مفينددإ الطددائف والت د تتب د المكات د
الحة إ ) وعفدها ح

الفايليددإ اار عددإ ( :الشددر – الغددر – الجنددة –

مةق ىحصائيات ىدارس تعليو الطائف ( )123مفرسإ حكةميإ.

 الحةةةةةةةةدود الزمانيةةةةةةةةة :ت د د ددو تط ي د د ددؤ الف ارس د د ددإ ي د د ددالل الفصد د د د الف ارسد د د د الن د د ددان للع د د ددا
الفراس ()1441

 الحةةةدود البشةةةرية :معلمددة المددفارا النانة ددإ الحكةميددإ د مفينددإ الطددائف والت د تتب د
المكات د

الفايليددإ اار عددإ ( :الشددر – الغددر – الجنددة – الحة ددإ ) وعددفدهو ح د

مةق ىحصائيات ىدارس تعليو الطائف ( )1445معلما.
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املقارنةة املجععيةة عر هدا ( ،)Bendell et.AL. ,1997,P:76ب نهدا ااسدلة ااكندر اعليدإ

ياسدا
ترسا اا كار والممارسات الجفيفس والتح ين الم تمر ،من يالل اكتشاف عوجه القصدةر ل
باا ض  ،وتهيرإ الم س إ لتليفيها؛ و التال تحقيؤ تميم اادا .

وعر تهد ددا ( ع د دةاج ،2019،ص ،)563ب نهد ددا ااسد ددلة اتدار الد ددذ يد ددتو بةاسد ددطإ مقارند ددإ

م تةن عدا اانشطإ والعمليات اتدار إ داي المدفارا النانة دإ بالمعدايير التد تهدفف ىلد تحقيقيهدا،
وك ددذلب مقارنته ددا د د الم ددفارا المتميد دمس المنا ددإ؛ لتحفي ددف نق دداط الق ددةس وتعم مه ددا ،والكش ددف ع ددن نق دداط

الض ددعف ومعالجته ددا د د مج دداالت التخط دديط المفرسد د والنم ددة المهند د لمن ددة ات المفرس ددإ ،وتط ددة ر
اادا المفرس والتةجيه والرقابإ ومن و تط يؤ ع ض الطرائؤ الت تقةد ىل عدا متفة .

وتعر هددا الف ارسددإ الحاليددإ ب نهددا :عسددلة ىدار يعتمددف عل د مقارنددإ عدا المفرسددإ الحددال

بد د دا الم ددفارا المتميد دمس ،ونقد د تجار ه ددا وممارس دداتها اتيجابي ددإ؛ للة ددةل ىلد د م ددتةاها لتحقي ددؤ

التميم الم س

.

التميةةا املسسسةةي :يعر دده ( ،)Pinar & Girard, 2008,p:31ب ندده سددع المنظمددات ىلد

اسددتغالل الفددرص الحاسددمإ التد ي ددبقها التخطدديط االسددتراتيج الفاعد وااللتد ام بدده؛ تد ار رؤ ددإ

مشتركإ ي ةد بها وسةط الهفف وكفايإ المصادر والحرص عل اادا .

وعر دده (الر يع د  ،2015 ،ص )23ب ندده :مجمةعددإ يصددائص تنظيميددإ نددادرس و ر ددفس مددن

نةعهددا تتمت د به ددا المنظمددإ ،ياسددا بالمنظم ددات المنا ددإ الت د تجعله ددا قددادرس عل د ىدارس مةارده ددا
وتعم م مركمها التنا

.

وتعر دده الف ارسددإ الحاليددإ ب ندده :قددفرس المفرسددإ علد تقددفيو يددفماتها التعليميددإ و ددؤ المعددايير

العالميإ؛ بما يحقؤ عهفا ها االستراتيجيإ الت تتةا ؤ م التةجهات االستراتيجيإ لة ازرس التعليو.

تع د ددةد نشد د د س المقارن د ددإ المرجعي د ددإ  Benchmarkingىلد د د ع د ددا ( )1810عن د ددفما ق د ددا
الص د د د د ددناع اتنجلي د د د د ددم

 Francis Lowellب د د د د ددعج ار د ارس د د د د ددإ علد د د د د د معامد د د د د د الطح د د د د ددين

نجاحددا د هددذا المجددال ،ددو ععقبدده د ارسددإ الصددناع
ال ر طانيددإ للة ددةل ىل د عكنددر التط يقددات
ل
دناع متميدم ،وهدة
 Henry Fordعدا ( ،)1913الدذ قدا بتطدة ر يدط التجميد ك سدلة
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مددا سددما ب الس د اتنتددار ،مددن يددالل يامدده بجةلددإ د مةاق د ذبددى اابقددار د ودديكاغة ،و عددف
الحر العالميإ النانيإ كانت اليابدا هد عولد الدفول التد طبقدت المقارندإ المرجعيدإ علد نطدا

واس  ،وذلب عندفما ركدم العلمدا اليابدانية جهدةدهو علد جمد المعلةمدات ،واسدتقطا

اا كدار،

ومحاكاس الشركات اامر كيإ ع نا ز ارتهو المكنفإ لها ،الت كانت تهدفف للحصدةل علد المعر دإ
وتكيي د ددم م د ددا و د دداهفو لنقل د دده للتجر د ددإ الياباني د ددإ؛ وه د ددة م د ددا س د دداعفهو د د د نهض د ددتهو الص د ددنا يإ

الحفين ددإ(.جمال ال ددفين و ي ددرو  .)2016.وق ددف تط ددةر بع ددفها مفه ددة المقارن ددإ المرجعي ددإ ،وانتقل ددت
تط يقاتدده ىلد مجد ٍ
داالت عيددرن د المجددال التجددار التنا د ؛ حيددل تعددف وددركإ ( )zeroxىحددفن
الشددركات ال ارئددفس د هددذا المجددال؛ حيددل اسددتخفمت المقارنددإ المرجعيددإ ع نددا عزمتهددا التنا دديإ مد

وددركإ ( ،)Fujiالتد طرحددت منتجاتهددا د ااسدةا ب سددعار ت دداو تكلفددإ ىنتددار منتجددات وددركإ
(ز ددروك ) ؛ ممددا جعد ااييدرس تط ددؤ المقارنددإ المرجعيددإ لكد ت ددتمر د المنا ددإ د ال ددة .

(.)Zairi and Mashari,2005
القصةر

كمددا تهددرت المقارنددإ المرجعيددإ كمددفي لقيدداا وتقيدديو عدا الم س ددات ،وتحفيددف ن دةاح
المقارنإ بااير ن عو ب ض الممارسات ،للعمد علد معالجتهدا وتحقيدؤ الجدةدس د

عدا تلب الخفمات العامإ ،وقف انتشر تط يؤ هذا المدفي

د النال دإ عقدةد الماسديإ ،د العفيدف

مددن الددفول من (:الةاليددات المتحددفس اامر كيددإ و ر طانيددا واليابددا ) ،و تضددى ذلددب مددن يددالل مينددا

الم دةاطن الددذ قفمدده رئددي

الددةز ار ال ر طددان جددة ميجددةر عددا ( ،)1991وجددائمس الفولددإ د

نةعدا جفي لدفا مدن عالقدات الشدراكإ
المقارنإ المرجعيدإ د الةاليدات المتحدفس اامر كيدإ والتد يلقدت ل
بين الحكةمإ وقطار ااعمال؛ تهفف ىل تح ين عدا الخفمات(.حلم .2017.ص.)158

مفهوم املقارنة املجععية

تعددفدت مفددا يو المقارنددإ المرجعيددإ بتعددفد االتجاهددات والتخصصددات التد تناولتهددا؛ حيددل

عر ها ( ،)Bruder,1994,p:9ب نها عمليإ مقارنإ بين منظمإ محدفدس ومنظمدإ عيدرن لهدا عدا
متميم؛ بهفف الة ةل ىل ع كار جفيفس ت اهو

التطة ر.

كمدا عر هدا كمدا يعر هدا ( )Wesner and et al, 1995,P.69ب نهدا "تعلدو المعر دإ

من ااير ن ،كةنها عمليإ تعلو ممارسات لمجاالت محفدس

منظمات منا إ وغير منا إ".

و عر هددا المركددم اامر ك د للجددةدس واتنتاجيددإ ( )APQCب نهددا :عمليددإ يدداا منتظمددإ

وم ددتمرس للمقارنددإ و يدداا عدا منظمدده مددا د عدا المنظمددات ال ارئددفس د ع مكددا

د العددالو؛
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بهددفف التعددرف عل د عسددالي

العم د  ،والحصددةل عل د معلةمددات يمكددن ع ت دداعف المنظمددإ د

اتخاذ ما ت ار من ىج ار ات لتح ين عدائها (الشنر  ،2012 ،ص.)4
و عر هدا مجلد

تمة د التعلدديو الجددامع

د ىنجلتد ار ب نهددا :عمليددإ يددتو مددن ياللهددا تحليد

عيضددا معددايير
الممارسددات؛ لتددة ير يدداا معيددار مددن اادا الفاع د داي د المنظمددإ ،وت ددتخف ل
لمقارنإ اادا م غيرها من المنظمات والقطاعات اايرن (ح ن ،2016 ،ص.)465
و

المجال التر ة  ،يعر ها(ع ف العاط ،2007،ص )370ب نها :العمليدإ التد تطدابؤ

وتقار بين عمليات اادا ونظو التفر

والمخرجات احف الم س ات التعليميإ بين نظيرتها

ع مكا ؛ بهفف تحقيؤ االستفادس من معفالتها المرتفعإ.

وتعر ه ددا (الفارس دديإ ،2017 ،ص )10ب نه ددا :عس ددلة ىدار ح ددفيل؛ يه ددفف ىلد د تط ددة ر

وتح ين اادا المفرس  ،من يالل متطلبات تط يدؤ هدذا ااسدلة علد مجداالت تطدة ر اادا
المفرس النال إ( :التعلو والتعليو واتدارس المفرسيإ).

ومما س ؤ ،يمكن القةل:ى المقارنإ المرجعيإ عمليدإ ىدار دإ منتظمدإ وم دتمرس؛ تهدفف ىلد

يداا

اادا الحددال للمنظمددإ بمنيالتهددا بهددفف تح ددين يددفماتها وتجة ددف منتجاتهددا ،وه د عحددف اادوات

العمليإ الت يمكن من ياللها ياا م تةن اادا الفايل لعمليات المنظمإ و ؤ معايير علميإ
د يقإ؛ لتحفيف العمليات ذات اادا المنخفض وتح ينها.

أهمية املقارنة املجععية

د د د تد د د س د ددع المنظم د ددات لتحقي د ددؤ التمي د ددم واتب د ددفار د د د م د ددتةن ي د ددفماتها المقفم د ددإ
ٍ
ياسدا
للم تفيفين ،ت رز عهميإ المقارنإ المرجعيإ ك داس ت اعف المنظم َإ عل معر إ م تةن عدائها ل
ب دا المنا ين ،ولكة عسالي التح ين الم تمر تمنى المنظمإ مقةمات البقا والتنا ؛ لذلب
ت رز عهميإ المقارنإ المرجعيإ

عنها ت اعف المنظمإ

التحفيف الفقيؤ للفجةس بين عدائهدا وعدا

الم س ات الرائفس ،كما ت داعفها علد تدة ير المنداخ المالئدو ،وتعدمز الرةبدإ لدفن يدادس الم س دإ
والعدداملين يهددا علد ت ند سياسددإ التغييددر نحددة كد مددا هددة ع ضد وجفيددف ،كمددا عنهددا ت دداعف علد
تحفيف العمليات الحرجدإ وإعطائهدا االهتمدا الدالز وااولة دإ د التنفيدذ ،وهد ت دهو بشدك ٍ اعد
د تطددة ر اتبددفار الفددرد والجمدداع  ،وتددمود الم س دإ بالةسددائ التد تمكنهددا مددن ع ت ند  ،د
ز ادس احتماالت تحقيؤ منا
ذات الةقت الذ تعالح ويه نقاط الخل  ،كما ت هو بشك ٍ اع
ىسدداويإ للم س ددإ ،كمددا ع التركيد َدم الخددارج اسددلة المقارنددإ المرجعيددإ يخلددؤ مقددايي
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جدةدس اادا الفايليدإ ،وتجعلهدا عكندر

يارجيإ ،ت د بالضدرورس ىلد ز دادس كفايدإ و اعليدإ مقدايي

تنا د د دديإ( .ىسد د ددماعي  ،2007 ،ص ،)7و ضد د دديم (ح د د ددانين ،2018 ،ص ،)135ع المقارند د ددإ
المرجعيإ ت اهو

تخ يض تكاليم اتنتار عو الخفمات؛ ا المنظمإ الت ت ع ىل تط يقها

تركم عل النقاط الت تميمها وتجعلها تنتح بتكاليم عق وهذا يحقؤ ما يل :
 -1ىتاحإ رص التعلو الم تمر.

 -2تحقيؤ رسا العمال والرسا الةتيف .
 -3تح ين القفرات اتبفا يإ والتجفيفيإ لفر ؤ العم .

 -4تمكين اتدارس العليدا مدن اتجابدإ علد مجمةعدإ مدن ااسدرلإ الهامدإ التد تخدص م دتق
المنظمإ.

 -5ت ن

قا إ تنظيميإ مةجهإ لح المشكالت.

و مكن القةل ع المقارنإ المرجعيدإ د العمد اتدار هد عحدف عهدو اادوات التد يمكدن

ع ت اهو

تح ين القفرات الفرديإ والجما يإ لمن ة

عنها ت هو

نق التجار الناجحإ ىل المنظمإ لتح ين ممارستها واالستخفا الرويف لمةاردها.

ياللهددا المنظمددإ اسددتمرار المنا ددإ والبقددا ؛ حيددل تقددي

أنواع املقارنة املجععية

المنظمإ ،وه ااداس التد تضدمن مدن

عدائهددا باسددتمرار ب د دا المنا ددين ،كمددا

تعفدت تصنيفات الباحنين للمقارنإ المرجعيإ حيل

نفها ( سدلما  ،2007،ص )334

،ىل د  :مقارنددإ مرجعيددإ دايليددإ ،ومقارنددإ مرجعيددإ يارجيددإ؛ حيددل تددتو المقارنددإ الفايليددإ بددين عدا
عمليددات عو وتددائف المنظمددإ ذاتهددا؛ السدديما المنظمددإ ذات ااعمددال المتعددفدس ،م ددتهف إ الطددر
عإ وس ٍ
اا ض للتعميو عو لتح ين ااسةا ؛ حيدل يمتداز هدذا الندةر ب در ٍ
دهةلإ د الحصدةل علد
س
عيضا مرحلدإ متقفمدإ د تط يدؤ المقارندإ المرجعيدإ الخارجيدإ ،التد تعتمدف علد
المعلةمات ،وهة ل
مقارنإ عمليات عو وتائف المنظمإ م عمليات وتائف منظمات عيرن ،تنفذ نف

النشاط.

اعا أخرى من المقارنات المرجعية هي:
كما أضاف (حسانين ،2018،ص ،)136أنو ً
 المقارنإ المرجعيإ الفوليإ الت تركم عل تحفيف وتحلي ع ض الممارسات ع مكا
العالو.

 المقارنإ المرجعيإ االستراتيجيإ الت تركم عل دراسإ و حص االستراتيجيات وااهفاف
طة لإ ااج .
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 المقارنإ المرجعيإ للعمليات الت تهفف ىل تح ين العمليات المهمإ

المنظمإ.

 المقارنددإ المرجعيددإ الةتي يددإ الت د تهددفف ىل د مقارنددإ ااعمددال والةتددائف الت د تتصددف
بالتشددابه م د منظمددات بددنف

الةتددائف د مختلددف القطاعددات؛ بهددفف الة ددةل لطددر

م تكر لتح ين العمليات.

تطبيق املقارنة املجععية

يتو تط يؤ المقارنإ المرجعيإ و ؤ ٍ
عفد مدن النمداذر العلميدإ،
عفد من المراح ؛ لخ س
صتها ٌ
عفدا منها:
والت سن تعرض هذ الفراسإ ل
نمددةذر ( ،)Groesch and Davisالددذ اوددتم عل د ( )14يطددةس لتنفيددذ المقارنددإ
د ددالل م ارح د د رئي د دديإ ه د د ( :االسد ددتعفاد ،والتنفيد ددذ ،مد ددا بعد ددف التنفيد ددذ).

المرجعيد ددإ ،مق د ددمإ عل د د
(الحر .)2017 ،
يمد د د

دفير للتةز د
بينما حفد نمةذر ( ،)Robert Campالذ عم م لا

د ودركإ ()Xerox

م ارحد د د لتط ي د ددؤ المقارن د ددإ المرجعي د ددإ هد د د ( :التخط د دديط ،والتحليد د د  ،والتكامد د د  ،والتنفي د ددذ،

والنضةر)( .البطإ)2015.

وحفد نمةذر( ،)Jerome P.Finneganعر مراح لتط يؤ المقارنإ المرجعيإ ه :

▪

ياغإ يطإ الفراسإ.

▪ يادس الفراسإ.

▪ تشخيص ال يانات.

▪ استخفا النتائح وتنفيذ الخطإ( .اليانا.)2016 ،

سة النماذر ال ابقإ عر مراح رئي يإ ه :

عما الفراسإ الحاليإ ،قف اعتمفت

 -1االستعةةةةةةداد:

وه د المرحلددإ الت د تلتددم يهددا القيددادس بتنفيددذ المقارنددإ المرجعيددإ ،وتحددفد العمليددات الت د

تحتددار ىل د تح ددين ،وتصددنفها ح د

المرجعيإ يها ،و تشك

قةتهددا وسددعفها ،ددو تختددار العمليددات الت د سددتتو المقارنددإ

ر العم الالزمإ لتنفيذ هذ المرحلإ( .الحر )2017،

و رن الباحل ع مرحلإ االستعفاد ت تةج

 تحفيف عهفاف المقارنإ المرجعيإ

من القيادس ما يل :

 بنا معايير واسحإ لعمليإ المقارنإ المرجعيإ
 تفر

234

ر ؤ العم عل عمليات المقارنإ المرجعيإ.

العدد ( )122أبريل ج(2020 )3

جملة كلية الرتبية ببنها
 -2التخطيةةةةةةةط:

وه د المرحلددإ الحاسددمإ د نجدداط عمليددإ المقارنددإ المرجعيددإ ،و ددتو يهددا تحفيددف مجدداالت

المقارند ددإ المرجعيد ددإ ،وتحفيد ددف الشد ددركا المنا د ددين د د المقارند ددإ المرجعيد ددإ ،وتحفيد ددف طد ددر جم د د
المعلةمات( .البطإ.)2015 ،
و د ددرن الباح د ددل ع عملي د ددإ التخط د دديط للمقارن د ددإ المرجعي د ددإ ي د ددتةج

م د ددن القي د ددادس ع د ددفس

ىج ار ات ،عهمها:
▪ مراجعإ نتائح المقارنإ المرجعيإ ال ابقإ لالستفادس منها.
▪ تحفيف العمليات الت ستخض للمقارنإ المرجعيإ.
▪ تحفيف النمةذر المرجع المناس

الذ ترغ

ىج ار المقارنإ المرجعيإ معه.

 -3التنفيةةةةةةةةذ
وه الخطةس الت ي فع التنفيذ الفعل معها ،وتلترجو مدن ياللهدا الخطدةات ال دابقإ؛ حيدل

تةسى من ياللها ىج ار ات التنفيذ وم ار بإ النتائح وإعادس ىج ار المقارنإ( .البطإ  ،)2015،و رن
الباحددل ع هددذ المرحلددإ ت ددتلم مددن القيددادس اتو دراف الكام د عل د عمليددات التنفيددذ ومراق ته ددا،
وتقفيو الفعو الالز لفر ؤ العم المكلف بعج ار عمليات المقارنإ المرجعيإ وتقييو ك مرحلإ مدن
مراح التنفيذ.

 -4املتابعةةةةةةةةة
وه د المرحلددإ الت د تل د مرحلددإ التنفيددذ ،والت د ت ددتةج

م ار بددإ اادا والتحددفيل الددفور

الم ددتمر للمقارن ددإ المرجعي ددإ( .الحر د د  ،)2017،و د د ه ددذ المرحل ددإ تنش ددر القي ددادس نت ددائح تنفي ددذ
عمليددات المقارنددإ المرجعيددإ ال ددابقإ ،وتشددرف عل د اتخدداذ اتج د ار ات التصددحيحيإ الت د ع رزتهددا
نتددائح المقارنددإ المرجعيددإ ،وتحددفد العمليددات التد ت ددتةج

التح ددين بشددك عاجد  ،كمددا عندده علد

القيادس ع تحصر ك العقبات الت واجهتها ع نا ك عمليات المقارنإ المرجعيإ.
والنمددةذر التددال يةسددى سددير عمليددات المقارنددإ المرجعيددإ و ددؤ مددا ت د ار الف ارسددإ الحاليددإ،
حيددل يعتمددف النمددةذر عل د الددفور الرئي د والمحددةر للقيددادس د ت ن د وتنفيددذ عمليددات المقارنددإ
المرجعيإ ،ودورها الك ير

اتوراف المباور عل ك المراح اار .
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االستعداد

التزام كامل ابلدعم

التخطيط

القيادة

متابعة كل العمليات

التنفيذ
اإلشراف على عمليات التحسني

املتابعة
مجاحل تطبيق املقارنة املجععية (إعداد الباحث)

التميةةةةةا املسسسةةةةةي
مفهوم التميز المؤسسي:
تهددر مفهددة التميددم الم س د للتع يددر عددن الحاجددإ ىل د مددنهح وددام  ،يجم د عنا ددر
ومقةمددات بنددا الم س ددات عل د عس د

متفةقددإ ،تحقددؤ لهددا قددفرات عاليددإ د مةاجهددإ المتغي درات

وااوسددار الخارجيددإ المحيطددإ ،كمددا تكف د لهددا تحقيددؤ الت درابط والتناسددؤ الكام د بددين عنا ددرها
ومكةناتهدا الذاتيدإ ،واسددتنمار قدفراتها المحةر ددإ ،وتحقيدؤ الفةائددف والمندا

ا ددحا

المصدلحإ مددن

مالك الم س إ والعاملين والمتعاملين معها والمجتم ب سر ( .الحيإ ،2015 ،ص .)4
وتعفدت مفدا يو التميدم الم س د

د الكتد

والف ارسدات التد تناولتده ،ممدا يعكد

عهميدإ

هددذا المفهددة ؛ حيددل ركددم مددفي اتدارس العلميددإ عل د مفهددة الكفددا س ك سدداا للتميددم الم س د ،
بينما ارتكم مفي العالقات اتن انيإ عل الحاجات االجتما يإ للعاملين ،وعسا ت ىل قدامةا

ٍ
دطلحات من (:العمد د الجم دداع  ،و ددر العمد د  ،وج ددةدس الحي دداس والمند دداخ،
التمي ددم الم س د د مص د
والنقا إ التنظيميإ).
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وتةا د ددلت الجهدددةد اتدار د ددإ ،بمدددا د د ذلدددب المد ددفاي اتدار ددإ المعا د درس الت د د حد ددفدت

مفهة الفاعليإ الذ يركم عل تحقيؤ عهفاف المنظمدإ الكليدإ ،د تد التغيدرات ال يردإ المتعدفدس

(زائف  2003،
).

ب نه :نمط كر و ل فه ىدار إ تعتمدف علد مدنهح يدرتبط بكي يدإ

عرف التميم الم س
ول ل
ىنجدداز نتددائح ملمةسددإ للمنظمددإ وتحقيددؤ المةازنددإ د ىوددبار احتياجددات ااط دراف كا ددإ س دةا ل مددن
ع ددحا المصددلحإ عو المجتم د كك د  ،د ىطددار قا د ٍدإ مددن الددتعلو واتبددفار والتح ددين الم ددتمر.

(ال يف ،2007 ،ص.)124

كمدا يعر دده (الر يعد  ،2015 ،ص )23ب ندده :مجمةعدإ مدن الخصددائص التنظيميددإ النددادرس

والفر فس من نةعهدا التد تتمتد بهدا المنظمدإ ياسدا بالمنظمدات المنا دإ ،التد تجعلهدا قدادرس علد

ىدارس مةاردها بتعم م مركمها التنا

.

و نظر ( الصير  ،2009،ص  ،)6للتميم الم س د

الصر حإ واتجرائيإ لمنظمإ معينإ والت تعك

ب نده :الخ درس المقدفرس مدن المعر دإ

اادا المتفرد الناجى والكف  ،المةجه ادا عيإ

مهمإ بطر قإ متميمس.

ومما سد ؤ ،يمكدن القدةل بد  :التميدم الم س د لدي ترل دا ىدار دا تمارسده المنظمدات ،بد
هددة سددرورس تقتضدديها سددرعإ المتغي درات وتطددةر المنا ددين .وط يعددإ عم د المنظمددات ي ددتةج
د

عليها تط يؤ عمليات التطة ر اتدار باستمرار؛ ليفر العداملين د المنظمدإ عنهدو يعيشدة
منظمإ متجفدس ،تلقفر سلةكيات العم الجفيفس والمتميمس.
خصائـــــص التميـــــز المؤسســـــي:
تمي ًاز بمجموعة من الخصائص أهمها:
تتمتع المنظمات التي تحّقق ُّ
 -1ق ةل ااعمال الصعبإ؛ ىذ يعف من عهو مصادر التميم الم س .
 -2تة ر القيادس ذات الكفا س العاليإ الت تعم كقفوس
 -3تح مم المصاع

تحفيم التميمم والتشجي عليه.

واازمات ومةاجهتها.

در مددن الفددرص الكت ددا
 -4الخ درات البعيددفس عددن العم د لخفمددإ المجتم د  ،والت د تقددف كنيد لا
التميم اادا .
 -5برنامجدا لتدفر  ،الددذ يعددف التدفر
يالل ايتيار ع ض ااسالي

التن

مددن عهددو مميدمات المنظمدات د يقددإ نظددا التن د  ،مددن

ادا المهمات ،و نا منداخ دايلد ي كدف علد عهميدإ دقدإ

الت ير عل تميم المنظمإ.)Grote.2002, p:55-56( .
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و ضيم (ح ن ،)2010.ع المنظمات ذات اادا المتميم تتصف بما يل :

 -1اهتمامها باالنحياز نحة العم  ،من يالل الخرور عن عنماط اتدارس ال يروقراطيإ.
لإ و يقإ بالمتعاملين ،واالستجابإ لمقترحاتهو.

 -2عملها عل ىيجاد

 -3سماحها باالستقالليإ التنظيميإ

العم .

 -4ترويفها العاملين لالهتما بقيو المنظمإ.

 -5استخفامها نظا رقابإ سمنيإ ومرنإ؛ باتبار المركم إ والالمركم إ.

و ددرن الباحددل ع المنظمددات المتمي دمس ه د المنظمددات الت د ت ددع لتحقيددؤ عهددفا ها ب ق د

تكلفإ م جةدس عاليإ ،وذلب من يالل:


يادس متحم إ للعم  ،ومفركإ اهميإ التميم.

 مةتفة لفيهو الرةبإ

تقفيو اادا المتميم.

 نظا مكا آت يحفم المتميم ن باستمرار.

 بيرإ عم جاذبإ تفعة ك من يها للتقف ؛ لتحقؤ المنظمإ عهفا ها.

 تنميإ مهنيإ مخطط لها تحقؤ للمدةتفين احتياجداتهو التفر يدإ تنجداز مهمداتهو الةتي يدإ
بك تميم.

ط ددر العمد د
 حر ددإ وتي ي ددإ اليتي ددار عس ددلة عدا ااعم ددال م ددن الم ددةتفين ،د د ح ددفود ع ل
وقةانين الةتيفإ.

أبعاد التميّز المؤسسي:
للتميم الم س
عل

مجمةعإ من اابعاد الت يرتكم عليها ،و

هذ الفراسإ سديتو التركيدم

ال إ عبعاد رئي يإ ه :

ّأوًال :البعد القيادي:
للقيادس ت ير مباور عل التميم ،وذلب من يالل تنميإ قفرات اا راد وتشدجيعها لهدو بالتةجده
نحة اتبفار والتميم ،وذلب من يالل :التميم بالمهدارس القياديدإ ،وعالقدات العمد الفاعلدإ ،والقدفرس علد
التفكيدر المتجددفد الدذ ي تعددف عددن التقليدف ،وكددذلب اهتمامهددا بتشدجي المنا ددإ بددين اا دراد د التة د
ىل ع كار جفيفس .كما ع القيادس ىذا ت نت استراتيجيإ البا المفتدةط ودعدو االتصداالت المباودرس بينهدا
و ددين اا د دراد؛ ددع ذل ددب يت دديى تب ددادل المعلةم ددات المتعلق ددإ بفاعلي ددإ المنظم ددإ ،والق ددفرس علد د مناقش ددتها،
والة ةل ىل اقتراحات ،وابتكار حلةل جفيفس لمشاكلها( .الن ةر ،2010 ،ص .)34-35
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اتدارس

والتميم القياد من عهو المرتكمات الت ت تنف ىليها اتدارس الحفينإ ،حيدل تتطلد
المعا رس قفر ٍ
دادر علد مةاكبدإ الم دتجفات والمتغيدرات التد يفرسدها
ات ائق لإ من القائف؛ ليكة ق لا
عصر المعر إ .و مكن تلخيص العةام الفاعمإ للتميم القياد ويما يل :
 وجةد يو تنظيميإ قة إ ومشتركإ.
 تطة ر ونشر الرؤ إ اتبفا يإ.

 تحفيف رسالإ واسحإ لما ستكة عليه المنظمإ.
 تطة ر االستراتيجيإ بشك ٍ ين جو م الرؤ إ والرسالإ.
 بنا

يك واسدتراتيجيات تنفيذيدإ؛ لت دهي تنفيدذ نمدةذر التميدم القياد (.يليفدإ،2018 ،

ص.)47

التميم الم س

داي المفرسإ ولفن العاملين

ير
دور ك لا
و لع سلة قائف المفرسإ لا
المفتةط تحفال الت ير االيجاب
معه ،ت نيه اسلة المبادعس ،والتةا

د العداملين ،وتقدفيرهو

وتمكينهو من عدا ااعمال ،وإوراكهو د اتخداذ القد اررات االسدتراتيجيإ التد تحدفد ط يعدإ العمد ،

كلهددا عةامد ت دداعف د بنددا قا ددإ التميددم الم س د دايد المفرسددإ ،انطاللقددا مددن القيددادس و دةالل
ىل ك مكةنات المنظمإ.

ثانيًا البعةةةةد املعجفةةةةيّ

ليعددرف (ح ددن ،2010 ،ص )13المعر ددإ ب نهددا :مددم ح مددن الخ درات والمهددارات والقددفرات
والمعلةمات ال يا يإ المتراكمإ لفن العاملين ولفن الم س إ.
وق ددف و ددف ( )Herschel,2000,p:41المعر ددإ ب نه ددا :كد د م ددا يمك ددن التع ي ددر عن دده

دميا باسددتعمال نظددا مددن الرمددةز الت د يمكددن ىيصددالها ونشددرها ب ددهةلإ؛ حيددل نجددفها بصدديغإ
رسد ل
مةا فات لمنتح عو ب ار ات ايترار ،عو مخططات اعمال.
وقف ع بحت المعر دإ عحدف عهدو المصدادر االسدتراتيجيإ للميدمس التنا ديإ للمنظمدإ ،والمدةرد

ااهو من مةارد رعا المال البشر  ،وه المدةرد الدذ يم دف بدالتراكو وال يتنداقص باالسدتخفا  ،بد

ي د د د ددهو د د د د د تةلي د د د ددف ع ك د د د ددار جفي د د د ددفس وتطة ره د د د ددا بتكلف د د د ددإ عقد د د د د  ،عو ب د د د ددفو تكلف د د د ددإ ىس د د د دداويإ.

(يليفإ،2018،ص.)49

عفدا من م ورات التميم المعر
وقف حفدت( الحيلإ )2014.ل
 -1تشجي التعليو الم تمر.

ه :
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 -2تحفيم ومكا آت مبادرات التعلو.

 -3عقف دورات تفر يإ وم تمرات حةل عهميإ التعلو.
 -4االستفادس من تجار الم س ات اايرن.
 -5ىنشا ىدارس المعر إ.
 -6اعتماد التعليو اتلكترون .
 -7نشر النقا إ والةع بين العاملين ب هميإ تطة ر المعر إ.
و د القيددادس المفرسدديإ ،يمتلددب القائددف عدو ٍ
ات كني درس ؛تمكندده مددن تمو ددف العدداملين معدده بك د
المعددارف والمهددارات الت د يحتاجةنهددا د س د ي انجدداز مهددامهو بنجدداط ،ومددن عهددو عدوات المعر ددإ
الت يمتلكها القائف المفرس :
 الخ رس الكامنإ الت يمتلكها من ممارسإ العم التعليم واتدار .

 د ددرص التنميد ددإ المهنيد ددإ المتد ددة رس دايليد ددا ويارجيد ددا ،ومد ددا يةاك هد ددا مد ددن معد ددارف ومهد ددار ٍ
ات
َ
وي ر ٍ
ات جفيفس.
 اللج ددا اتود دراويإ ،والم ددارات الميفاني ددإ التد د يش ددتر

يه ددا القائ ددف المفرسد د ع ن ددا تةلي دده
يها من معارف وي رات.

مهامه -سةا داي مفرسته عو يارجها  -وما يكت
َ
 التنق د القيدداد بددين المددفارا والمندداطؤ التعليميددإ لي َمكددن القائددف مددن معددارف وممارسددات
جفيفس ي ِ
مكن ع تنتق للعاملين معه كمعارف.
ل
 التط ددة ر ال ددذات م ددن ي ددالل القد د ار س واالط ددالر ،وه ددة م ددا ي ددنعك ع ددر علد د المنظم ددإ
بشك ٍ مباور.

ثالثاً البُعةةةد البشةةةةةةجي

العنصددر البشددر د عيددإ منظمددإ هددة رعا المددال الحقيق د لهددا؛ حيددل تةاجدده المنظمددات
حالي ددا تح د ٍ
دفيات ك يد درلس ب د د ن ددفرس العنص ددر البش ددر المتمي ددم وتي ي ددا ،اتيم ددا ب همي ددإ العنص ددر
ل
ييار استراتيجيا للمنظمدإ ،دالتغير
المنظمإ وما يقة به من مها ؛ يجع االهتما به لا
البشر

ال ر والمتجفد

بيرإ العم يةج

عل القيادس ع تت ند عسدالي

جفيدفس ،تف دى المجدال عمدا

المدةتفين د مختلِدف الم دتة ات اتدار دإ للعمد بحر دإ عك در ،وتمدنحهو التفدة ض الدالز التخدداذ
الق اررات ،وتقفيو الخفمات بكفا س و اعليإ (.الن ةر ،2010 ،ص.)35
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ى احت ار اا راد وتشجيعهو ،وتنميدتهو وتدفر هو ،وإتاحدإ الفر دإ لهدو للمشداركإ د القدرار الدذ

دارن جهددةدهو لتحقيددؤ عهددفاف المنظمددإ بكفددا س واقتددفار ،كمددا ع
يتعلددؤ بهو؛كفي د ٌ ب د ي ددذلةا لقصد َ
تحفيل القةانين واانظمإ والتعليمات المعمدةل بهدا ،والبعيدفس عدن الدروتين والمركم دإ د التعامد ؛
ت اهو

تحقيؤ التميم البشر للمنظمإ.)Cristina and colurcio,2006 (.

و ددرن الباحددل ع تميددم العنصددر البشددر د المنظمددإ ،ي درتبط بشددك ك يددر بمددا تقفمددإ

القيادس له من يفمات وت هيالت ،عهمها:
▪ التحفيم بكا إ عنةاعه وعساليبه.

رص للتعلو.
▪ التعام م اايطا عل عنها ٌ
▪ االهتما بالتنميإ المهنيإ ،والم اعفس ايتيار التة مجه المهن المناس .
▪ التشجي عل المشاركإ

جةائم التميم ،وتقفيو الفعو الالز لذلب.

وقد قسمت الدراسات السابقة إلى قسمين:

 القسم األول -الفراسات المتعلقإ بالمقارنإ المرجعيإ.
 القسم الثاني -الفراسات المتعلقإ بالتميم الم س

أوالً

.

الدراسات املتعلقة باملقارنة املجععية.

دراسة عواجي ( ،)2019وهف ت ىلد التعدرف علد درجدإ تط يدؤ المقارندإ المرجعيدإ د

المفارا النانة إ لل نات بمنطقإ جا از  ،من وجهإ نظر معلماتها ،وقف اسدتخفمت الباحندإ المدنهح
الة ف وعداس االست يا الت طبقت عل عينإ ممنلإ بلغت ( )355معلمدإ؛ حيدل عتهدرت نتدائح
الف ارسددإ ع  :درجددإ تط يددؤ المقارنددإ المرجعيددإ د المددفارا النانة ددإ لل نددات بمنطقددإ جددا از  ،مددن
وجهدإ نظدر معلماتهدا ،جدا بفرجدإ مرتفعدإ ،وقددف عو دت الف ارسدإ بعنشدا عق دا للمقارندإ المرجعيددإ
د ىدارات التعلدديو؛ تب دراز دور وعهميددإ المقارنددإ المرجعيددإ د ر د الم ددتةن التعليم د واتدار

للمفرسإ ،و نا قاعفس بيانات يا إ بعنجازات ك مفرسإ ت مى بتبادل الخ درات ،واالسدتفادس مدن
التجار الناجحإ للمفارا المتميمس.

دراسةةةة البتةةةال ( ،)2019وه ددف ت ىلد د معر ددإ واقد د تط ي ددؤ المقارن ددإ المرجعي ددإ بجامع ددإ

(اتم ددا محم ددف ب ددن س ددعةد اتس ددالميإ) ،ومتطلب ددات تط ي ددؤ المقارن ددإ المرجعي ددإ يه ددا ،ومقترح ددات

االسددتفادس مددن تط يددؤ المقارنددإ المرجعيددإ .واسددتخفمت المددنهح الة ددف الم ددح وعداس االسددت يا
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لهددذ الف ارسددإ؛ حيددل عتهددرت نتددائح الف ارسددإ ع ع دراد الف ارسددإ يةا قددة عل د واق د تط يددؤ المقارنددإ
المرجعي ددإ بجامع ددإ اتم ددا د د كد د عبع دداد الف ارس ددإ بفرج ددإ عالي ددإ ،كم ددا عته ددرت ع ع د دراد الف ارس ددإ

يةا قة بفرجإ عاليإ عل متطلبدات تط يدؤ المقارندإ المرجعيدإ ،كمدا اقترحدت الف ارسدإ د نهايتهدا
ىيجدداد لجند ٍدإ دائمددإ ،تلعن د بتنفيددذ عمليددات المقارنددإ المرجعيددإ عل د م ددتةن الجامعددإ و ددؤ ود ٍ
دروط
َ
معين ددإ ،وإج د د ار تع ددفيالت تنظيميد ددإ؛ لت د ددهي مهم ددإ تنفيد ددذ عمليدددات المقارن ددات المرجعيدددإ عل د د

الم ددتةن المدداد والبشددر  ،وتحفيددف ميمانيددإ ماليددإ لعمليددات المقارنددإ المرجعيددإ ،واتعددال عنهددا
وتةز عه ددا علد د كد د مرحل د ٍدإ م ددن م ارحد د عملي ددإ المقارن ددإ المرجعي ددإ؛ تيج دداد الفق ددإ والج ددةدس د د
عملياتهددا ،وكددذلب عقددف ورر التددفر

الم ددتمر عل د عمليددات المقارنددإ المرجعيددإ ،وإ ددفار دلي د

ىرواد لها.

دراسةةةة عسةةةاف ( ،)2018وه ددف ت ىلد د التع ددرف علد د درج ددإ تق ددفير عين ددإ م ددن معلمد د

المدفارا ااساسديإ بمحا ظدإ غدمس ،لمتطلبدات تةتيدم المقارندإ المرجعيدإ كد داس اعلدإ د سدما
جددةدس ال يرددإ المفرسدديإ ،والكشددف عمددا ىذا كانددت هنددا ددرو ذات داللد ٍدإ ىحصد ٍ
دائيإ بددين متةسددطإ

درجات التقفير؛ تعمن ىلد متغيدرات الف ارسدإ .واسدتخف الباحدل المدنهح الة دف وعداس االسدت يا ،
حيددل عتهددرت نتددائح الف ارسددإ ع  :درجددإ التقددفير الكليددإ لمعلمد المددفارا ااساسدديإ بمحا ظددإ غدمس
لمتطلبددات تةتيددم المقارنددإ المرجعيددإ ك د داس اعلددإ لضددما جددةدس ال يرددإ المفرسدديإ؛ كانددت ك ي درس.

وعندده ال تةجددف ددرو ذات داللددإ ىحصددائيإ بددين متةسددطات تقددفيرات ع دراد العينددإ للمتطلبددات تعددمن
لمتغيددر (المفرسددإ  -سددنةات الخفمددإ) ،وعو ددت الف ارسددإ بضددرورس تشددكي لجنددإ مفرسدديإ د ك د

مفرسإ بعف عقف دورس متخصصإ ،مهمتها تط يؤ المقارنإ المرجعيإ وتشكي ىطار م س د نداتو

لعمليإ المقارنإ.

دراسةةة ( Agasisti, T., &Zoido, P)2018وهددف ت هددذ الف ارسددإ للتة د ىل د

درجات كفا س النظا التعليم لعينإ الفراسإ الت تكةنت من ( )8500مفرسإ من مفارا التعليو

ااساسد د د

د د د ( )30دول د ددإ ح د ددةل الع د ددالو ،باس د ددتخفا بيان د ددات ونت د ددائح ال رن د ددامح ال د ددفول لتقي د دديو

الطال

ايتصار  ،PISAوذلب
لا
المعروف

الرئي

لقياا ومقارنإ جةدس اانظمدإ التعليميدإ د ال لدفا المختلفدإ .وقدف اسدتخفمت الف ارسدإ د

منظمددإ التعدداو

العا ( ،)2012وه نةر مدن االيتبدارات تجر هدا

والتنميددإ االقتصدداديإOECD ،كد

ددالل سددنةات ،والتد تعددف المعيددار الددفول

تحلي تلب ال يانات عسلةلا ىحصائيا من الندةر الالبدارامتر (الدال معلمد ) المعدروف باسدو عسدلة
التحليد التطددة ق لل يانددات ،وهددة عحددف ااسددالي اتحصددائيإ الالبارامتر ددإ الم ددتخفمإ د ح ددا
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ععلد د كف ددا س للم س ددإ التعليمي ددإ ،وتة ددلت الف ارس ددإ ىلد د النت ددائح التالي ددإ :يمك ددن ز ددادس درج ددات
بددات المددفيالت و قائهددا

اتنجدداز (المخرجددات) لمددفارا التعلدديو ااساسد بن ددبإ  ،٪27حتد مد
كما ه  ،وتختلف درجات الكفا س بشك ٍ ك ير المفارا بين الفول المختلفإ و عضدها ،وكدذلب

تباينددا (عددف تجددان ) ،بددين كفددا س اانظمددإ التعليميددإ
بددين المددفارا داي د الفولددإ الةاحددفس؛ حيددل وجددف ل

للمفارا عينإ الفراسإ  .وعتهرت النتدائح ع االيتال دات د الكفدا س اتدار دإ والتنظيميدإ الهيكليدإ بدين
عساسددا ىل د ت ن د سددياقات ونظددو عم د مختلفددإ ومتباينددإ ،بددين
مددفارا الددفول المختلفددإ و عضددها ،يعددةد ل
مفارا تلب الفول و عضها البعض ،كما تو تحفيف عدفد مدن العةامد علد م دتةن الم س دإ التعليميدإ

(المفارا) ،وجميعها مرتبطإ بفرجات الكفا س ،وتشير ىل االتجاهات المحتملإ لتح ين.

دراسةةةة الفارسةةةية ( ،)2017وه ددف ت ىلد د التع ددرف علد د متطلب ددات تط ددة ر اادا المفرسد د

ب ددلطنإ لعمددا  ،د سددة عسددلة المقارنددإ المرجعيددإ ،والخددرور بمتطلبددات لتط يددؤ عسددلة المقارنددإ
المرجعي ددإ د د تط ددة ر اادا المفرسد د  ،م ددن وجه ددإ نظ ددر الم ددفير ن وم دداعفيهو د د م ددفارا التعل دديو
ط دؤ علد
الحكةم  ،واستخفمت الفراسإ المنهح الة ف  ،وتو ىعدفاد اسدت يا لجمد بياندات الف ارسدإ ( ل

عينددإ عش دةائيإ بلغددت ( )516رد ددا د عر د محا ظددات) وعتهددرت الف ارسددإ ع تقددفيرات ع رادهددا حددةل
متطلبدات التطددة ر ،جددا ت بفرجدإ مةا قددإ عاليددإ علد م ددتةن المحا ظددات اار د  ،كمددا عتهددرت وجددةد
ددرو ذات دالل ددإ ىحص ددائيإ عن ددف م ددتةن الفالل ددإ ( ،) ≥α 00.5د د تق ددفيرات عين ددإ الف ارس ددإ ح ددةل
متطلبات تطة ر اادا المفرس  .ويرجت الفراسإ بتقفيو متطلبات لتط يدؤ عسدلة المقارندإ المرجعيدإ
تطة ر اادا المفرس  ،كما عوسحت كي يإ التغل

عل الصعة ات الت تةاجه التط يؤ.

دراسة الحربي ( ،)2017وهف ت ىلد تشدخيص واقد تقيديو عدا ىدارات التعلديو د المملكدإ
العر يددإ ال ددعةديإ ،والكشددف عددن ىجد ار ات تط يددؤ المقارنددإ المرجعيددإ د تقيدديو عدا ىدارات التعلدديو،
وتحفيف عهو متطلبات ومعةقات تط يؤ المقارنإ المرجعيإ

تقيديو عدا ىدارات التعلديو د المملكدإ.
االسددت يا

وتددو تط يددؤ المددنهح الة ددف والنددةع لتحقيددؤ عهددفاف الف ارسددإ الت د اسددتخفمت عدات د
س
طبقت عل مفير ىدارات التعليو وم داعفيهو وعمندا ىدارات التعلديو
والمقابلإ ك دوات بحنيإ؛ حيل ل

دردا،
ردا ،كما تو تط يؤ المقابلدإ علد عيندإ قصدفيإ مكةندإ مدن ( )29ل
لك ىدارس ،وعفدهو ( )270ل
عيضددا
وتة ددلت الف ارسددإ ىلد ع المقارنددإ المرجعيددإ باتسددا إ ىلد كةنهددا عسددلة للتقيدديو ،هد تعددف ل
العم اتدار  ،كما عوارت ىلد ع ع دراد عيندإ الف ارسدإ مةا قدة بفرجدإ

عسلةلا للتح ين والجةدس
ك يرس عل متطلبات تط يؤ المقارنإ المرجعيإ

ىدارات التعليو بشك ٍ عا .
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دراسةةةة ) ،Tasopoulou (2017ه ددف ت ىلد د التع ددرف علد د ع ضد د عنظم ددإ التعل دديو
الجددامع التد د تحق ددؤ التمي ددم د د م س ددات التعلدديو الج ددامع م ددن حي ددل الممارس ددات ،وق ددف اتبد د

الباحددل د هددذ الف ارسددإ المددنهح التحليل د بمددا د ذلددب التحلي د الكيف د والكم د  ،حيددل اعتمددف

الباحددل عل د د ارسددإ ( )20حالددإ للجامعددات الملتممددإ بددالتفة

د جمي د عنحددا العددالو ،وتددو جم د

ال يانددات عددن طر ددؤ االسددت يا ؛ حيددل عتهددرت النتددائح ع المقارنددإ المرجعيددإ تلح ددن مددن التميددم
ااك دداديم  ،وتحقد ددؤ نتد ددائح ك ي د درس د د تطدددة ر عنظم ددإ التعل دديو الجد ددامع  ،وت ددة ير وجهدددات نظد ددر
معر ددإ

وممارسددات نمةذجيددإ؛ لتحقيددؤ التميددم د م س ددات التعلدديو الجددامع  ،كمددا عنهددا تلك د
ونمةذجددا ىسدداويا لتح ددين الجددةدس ممددا ي د د ىل د التميددم ،وت درتبط الفك درس الرئي دديإ د
ىسدداويإ
ل
المعايرس وق ةلها مقارنإ بااير ن

هذا القطار.

دراسة ربابعة ( ،)2011الت هف ت ىل تحفيف ع ر المقارنإ المرجعيإ

الم س

المجلد

تح دين اادا

ااعلد للعلدة والتكنةلةجيدا .ولتحقيدؤ عهدفاف الف ارسدإ؛ تدو تطدة ر اسدت يا

لوزر علد مجتمد الف ارسددإ؛ حيددل عتهددرت نتائجهددا ع المتةسددط العددا لتصددةرات المبحددة ين حددةل
تفعدا ،وع المتةسدط العدا لتصدةرات المبحدة ين حدةل م ودرات
جةان المقارندإ المرجعيدإ جدا مر ل

ير ذا داللددإ ىحصددائيإ للمتغيددر الم ددتق
اادا الم س د جددا مرتفع ددا كددذلب ،كمددا ع هنددا ت د لا
(جةان المقارنإ المرجعيإ) ،مجتمعه المتغير التاب م ورات (اادا الم س ) كاملإ ،ولكن

ير د د م و ددر
ه ددذا التد د ير يتف دداوت ب ددين الجةاند د  ،ىذ ج ددا جاند د اانم دداط والمقةم ددات عكن ددر تد د لا
التنا د دديإ وعدا الم د دةارد البشد ددر إ .وعو د ددت الف ارسد ددإ بضد ددرورس ععطد ددا المجل د د ااعل د د للعلد ددة
والتكنةلةجيددا مم د لدفا مددن االهتمددا بجةان د المقارنددإ المرجعيددإ ،وتحفيد لدفا جان د
تط يؤ مراح المقارنإ المرجعيإ طبلقا لمناهح محفدس.

الم ارح د  ،ومحاولددإ

ثانيًا الدراسات املتعلقة بالتميا املسسسي

د ارسددإ الشددمران ( ،)2019وهددف ت ىل د التعددرف عل د ع ددر عددموف المشددر ات التر ة ددات

عددن المشدداركإ د جددائمس التعلدديو للتميددم ،كمددا هددف ت ىل د التعددرف عل د ااسددبا
عموف المشر ات عن المشاركإ

ىل تحفيم المشر ات عل المشاركإ

الت د عدت ىل د

جائمس التعليو للتميم ،ىسا إ ىل اكتشداف ال د

التد تد د

جائمس التعلديو للتميدم ،واسدتخف الباحدل المدنهح الة دف

الم ح  ،وعداس االست يا  ،وعتهرت الفراسإ وجةد ع ر ك ير لعدموف المشدر ات عدن المشداركإ د

جددائمس و ازرس التعلدديو للتميددم علد جددةدس اادا الم س د بن ددبإ ت ييددف تصد ىلد  ،%79كمددا نالددت
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عسددبا

ع ددموف المشددر ات ع ددن المشدداركإ ن ددبإ ت ييددف ق ددفرها  ،%70ونالددت سد د

المشاركإ ن بإ  ،%82و
عل المشاركإ الفاعلإ

التحفيددم علد د

سة هذ النتائح عو ت الفراسإ بضدرورس تحفيدم المشدر ات للعمد

جائمس التميم ،م وجةد لجنإ لتقييو العم وتقفيو التغذيإ الراجعإ.

دراسة جمعة ( )2019وهف ت ىل تحلي متطلبات اسدتنمار رعا المدال البشدر كمدفي

لتحقيددؤ التميددم الم س د

د كليددإ التر يددإ بجامعددإ دميدداط  .واسددتخف الباحددل المددنهح الة ددف ،

وعداس االستبانإ لتحقيؤ عهفاف الفراسإ؛ والت تة لت عهو نتائجها ىل ع كليإ التر يإ

جامعإ

دميدداط د حاجددإ ىل د مم ددف مددن الجهددةد لددفعو تميمهددا الم س د وع هنددا عددفدا مددن المعةقددات
تحددةل دو تحقيددؤ ذلددب ،كمددا عتهددرت النتددائح ع رعا المددال البشددر داي د الم س ددات التر ة ددإ
مازال مفهةما غير واسى المعالو.

دراسةةةة خليفةةةة ( ،)2018وهددف ت ىلد د التعددرف عل د متطلب ددات ىعددادس هنفسددإ العملي ددات
الجامعات الفل طينيإ ،وقف استخف الباحدل المدنهح الة دف

كمفي لتعم م التميم الم س

التحليل  ،وايتار مجتم الفراسإ من العاملين بالةتائف اتودراويإ د الجامعدات الفل دطينيإ د

قطار غمس ،الدذين بلدع عدفدهو ( )400مةتدف .وتة دلت الف ارسدإ ىلد وجدةد مةا قدإ بفرجدإ ك يدرس
م ددن المبحدددة ين علد د واق د د متطلب ددات تط يدددؤ ىعد ددادس هنفس ددإ العمليدددات اتدار ددإ د د الجامعدددات

الفل ددطينيإ ،كمددا بينددت وجددةد مةا قددإ بفرجددإ ك ي درس د محددةر التميددم الم س د  ،كمددا عتهددرت
النتددائح وجددةد عالقددإ ذات داللددإ ىحصددائيإ قة ددإ وطرديددإ بددين متطلبددات ىعددادس هنفسددإ العمليددات
وتعم ددم التميددم الم س د

د الجامعددات الفل ددطينيإ ،كمددا عوسددحت النتددائح وجددةد ع ددر ذ داللددإ

ىحصد ددائيإ ب د ددين متطلبد ددات ىع د ددادس هنفسد ددإ العملي د ددات وتعم د ددم التمي د ددم الم س د د
الفل طينيإ ،من وجهإ نظر العاملين

د د د الجامع د ددات

الةتائف اتوراويإ .وقدف عو دت الف ارسدإ بد

تعيدف ىدارس

الجامعدإ النظددر د اتجد ار ات المتبعدإ؛ للددتخلص مددن اتجد ار ات الروتينيددإ ،ووسد يطددإ عمليددإ
و درامح تعددادس الهيكلددإ وهنفسددإ ىج د ار ات التح ددين اتنتاجيددإ ،والعم د عل د تحقيددؤ التميددم د

الخفمإ التعليميإ المقفمإ للم تفيفين عل م تةن الجامعات الفل طينيإ.

دراسةة ) ،Ninlawan, G., &Areerachakul, S. (2015وهدف ت الف ارسدإ ىلد

استقصددا ود ارسددإ اعليددإ االسددتراتيجيات اتدار ددإ للتميددم الم س د

التر يإ الخا إ ،التداب لمكتد

د المددفارا التابعددإ لمكت د

هيردإ التعلديو ااساسد بتايالندف ،د تح دين جدةدس الدتعلو وتطدة ر

كفا س المعلمين ،وتشدجي المدةتفين اتدار دين ،وتل يدإ حاجدات الطدال  ،و دةلال ىلد تطدة ر تلدب
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االسددتراتيجيات .وتكةنددت عينددإ الف ارسددإ مددن( )400معلددو مددن ع د ( )3700معلددو يعملددة دايد

( )171مفرسددإ ،تق د جميعهددا تحددت ىو دراف مكت د

التر يددإ الخا ددإ التدداب لمكت د

لجنددإ التعلدديو

ااساس بتايالنف .عما عن ااداس الم دتخفمإ د الف ارسدإ ،دتو تطة رهدا مدن ق د الباحدل ،وكاندت
بارس عن استبانإ معفس و ؤ مقياا (ليكدرت الخماسد االمتدفرر) ،وجدا ت ااسدالي

الم ددتخفمإ لتحليد د ال يان ددات الم تخلص ددإ م ددن االس ددتبانإ متمنل ددإ د د الن د د

اتحصدائيإ

المرة ددإ للتكد د اررات

واالنح ار ات المعيار إ .وقف تة لت الفراسإ ىل عدفس نتدائح عهمهدا :وجدةد ع ضدليإ لالسدتراتيجيات
اتدار إ للتميم

مفارا التعليو ااساس التابعإ لمكت

التر يإ الخا إ ،حيل جدا ت نتائجهدا

مرتفعدددإ بمتةسد ددط( ) 3.92ع بن د ددبإ  ،٪78.48كمد ددا عوس ددحت الف ارسد ددإ اعليد ددإ االسد ددتراتيجيات
اتدار إ للتميم الم س

تنميإ المهارات ااكاديميإ والمهنيإ ومهارات البقا للطال

التحصي وذو االحتياجات الخا إ ،كما عوسحت اعليإ تلب االستراتيجيات

سعاف

تح ين جةدس

الددتعلو وتطددة ر كفددا س المعلمددين ،وتشددجي المددةتفين اتدار ددين ،وتل يددإ حاجددات ه د ال الطددال .

دعمدا
وعو ت الفراسإ بضرورس تطة ر المناهح ،وتطدة ر كفدا ات المعلمدين والمدةتفين اتدار دين ل

للم ار الةتيف لهو ،باتسا إ ىل سرورس تطة ر نظا تعليم ل طفال المعةقين والمحرومين،
يركددم علد د الالمركم ددإ ومش دداركإ ع ددحا
التعليميإ المقفمإ له ال الطال .

تنةع ددا د الخ ددفمات
المص ددلحإ ،عل د م ددتةن يددة ر ل

دراسةةة عةةامر ( ،)2015وهددف ت ىلد التعددرف علد درجددإ اعليددإ ىدارس التميددم الم س د

لفن مفير المفارا الحكةميإ ااساسيإ

مفير ات محا ظات ومال الضفإ الغر يدإ ،وعالقتهدا

عيضددا ىل د التعددرف عل د دور
باانمدداط القياديددإ مددن وجهددإ نظددر المددفير ن عنف ددهو ،كمددا هددف ت ل
بعددض متغي درات الف ارسددإ من د ( :الجددن  ،والم ه د العلم د  ،وسددنةات الخ درس ،وم ددتةن المفرسددإ،
والفي ) .ولتحقيؤ عهفاف الفراسإ استخفمت الباحنإ عداس االست يا  ،وقف عتهرت الفراسإ ع ىدارس

التميدم الم س د لدفن مددفير المدفارا ااساسديإ د مددفير ات محا ظدات ودمال الضدفإ الغر يددإ،
من وجهإ نظرهو ،كانت ك يرس جفا عل الفرجإ الكليدإ لمجدال التميدم الم س د  ،كمدا عتهدرت ع

اانم دداط القيادي ددإ ادا م ددفير الم ددفارا د د الم ددفارا الحكةمي ددإ ااساس دديإ د د و ددمال الض ددفإ

الغر يإ ،من وجهإ نظرهو كانت متةسطإ .كما عتهرت النتائح وجةد عالقدإ ذات داللدإ ىحصدائيإ

بددين م ددتةن ىدارس التميددم واانمدداط القياديددإ .و د سددة النتددائح ،عو ددت الباحنددإ بمجمةعددإ مددن

در ىلد عهميدإ التميدم د
التة يات ،عهمها :سرورس ز ادس الجهةد الراميدإ لتنفيدذ بدرامح التميدم؛ نظ لا
التعلو والتعليو ،وتخصيص ٍ
وقت ٍ
كاف لها ،ومكا س الجهةد المتميمس و ازرس التر يإ والتعليو.
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دراسة الزايدي ( ،)2014وهف ت ىل التعرف عل مفن ىسها جائمس و ازرس التعليو للتميم
د د تح ددين اادا اتدار لم ددفير الم ددفارا د د محا ظ ددإ الط ددائف ،واس ددتخف الباح ددل الم ددنهح
الة ددف وعداس االسددتبانإ الت د

طبقهددا عل د جمي د مددفير المددفارا د محا ظددإ الطددائف البددالع

ع ددفدها( )368مفرس ددإ ،وك ددا م ددن س ددمن نت ددائح ه ددذا البح ددل ع م ود درات تحمق ددؤ معي ددار التمي ددم
القياد الت تهرت بن بإ ك يرس؛ كانت ه التد تشدج المعلمدين د المفرسدإ ،وتفدةض بعدض

الص ددالحيات للع دداملين ،كم ددا حقق ددت النقا ددإ الم س دديإ د د الج ددائمس درج ددإ معي ددار ك يد درس ،وعب ددرز

الم و درات ه د الت د تددفل عل د تحقيددؤ معيددار الجددةدس د الجددائمس بفرجددإ ك ي درس ،وكددذلب التنميددإ
الذاتيإ ،بينما جا ت تة يات البحدل د سدرورس تدفر

المدفير ن والمدفيرات علد ىعدفاد الخطدإ

تشغيليإ المن نقإ من الخطإ االستراتيجيإ للمفارا ،وسرورس العم عل تطدة ر االيدات الحاليدإ؛
لجم المعلةمات وتحليلها لتقدة و اادا الم س د  ،باتسدا إ ىلد سدرورس تشدجي العداملين علد

التطة ر المهن .

دراسة ( ،Brunrett and Dernig )2006وهف ت ىل التعدرف علد عبدرز ااسدبا

الت عدت ىل نشة تاهرس التميم القياد كظاهرس عالميإ وودبكإ معقدفس .وقدف ركدم البداحنة

الفراسإ عل التح ين الظاهر

برامح التميم للقيادس

د

بر طانيا ،وعوار البداحنة ىلد عهميدإ

الف ددرص التد د ت دداعف علد د يل ددؤ بد درامح التمي ددم ،كه ددذ التد د ه ددف ها تح ددين القي ددادس والتمي ددم د د

المنظمدات .وقددف عتهدرت الف ارسددإ التد يرات اتيجابيددإ لقيدادس التميددم د تح ددين ال ياسدإ التر ة ددإ،
وتق ددفيو عداس يا ددإ ت ددمود الم ددفير ن وم دداعفيهو بالحاج ددات ااساس دديإ د د التعل دديو ،والعمد د علد د

ترتي ها سمن عولة ات لتفعي برامح التميم القياديإ

تلب المنظمات.

لمتغي د َدر س الف ارس ددإ:
اس ددتفادت الف ارس ددإ الحالي ددإ م ددن الف ارس ددات ال ددابقإ د د الفه ددو العمي ددؤ َ
(المقارنإ المرجعيإ) و(التميم الم س ) ،كما استفادت منها بنا اتطار النظدر وإعدفاد عداس
الف ارسددإ .واتفقددت الف ارسددإ الحاليددإ مد د ارسددإ عدةاج ( )2019ود ارسددإ ع دداف ( .)2018ود ارسددإ
) .Agasisti, T., & Zoido, P(2018ودراسإ الفارسيإ ( )2017ودراسإ الحر ()2017
ود ارسددإ عددامر ( ،)2015ود ارسددإ ).Ninlawan, G., & Areerachakul, S(2015
ودراسإ المايف (،)2014

تركيمها عل مراح التعليو العا عو ( ااساس ) ،كمدا اتفقدت مد
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د ارس ددإ ع دداف ( )2018ود ارس ددإ الفارس دديإ (،)2017ود ارس ددإ ر ابع ددإ ( )2011د د ر ددط متغي ددر
الف ارسددإ الم ددتق (المقارنددإ المرجعيددإ) بمتغيددر يددر؛ حيددل ر طهددا ع دداف ( )2018بجددةدس ال يرددإ
المفرسدديإ ،ور طتهددا الفارسدديإ ( )2017بتطددة ر اادا الم س د  .بينمددا درسددت ر ابعددإ ()2011
ع ر المقارنإ المرجعيدإ د تح دين اادا الم س د ؛ كمدا اتفقدت مد د ارسدإ ال اميدف ( )2014د
الحفود المكانيإ ،وه المفارا النانة إ بمفينإ الطائف.
وتختلد ددف الف ارسد ددإ الحاليد ددإ عد ددن ك د د الف ارسد ددات ال د ددابقإ كةنهد ددا ااول د د – عل د د حد ددف علد ددو
الباحد د ددل– الت د د د درسد د ددت ع د د ددر تط يد د ددؤ المقارند د ددإ المرجعيد د ددإ د د د تحقيد د ددؤ التميد د ددم الم س د د د

المفارا النانة إ.

ددد

يتند دداول هد ددذا الجد ددم مد ددن البحد ددل مد ددنهح الف ارسد ددإ ومجتمعهد ددا ،يل د د ذلد ددب التعد ددرف عل د د
عداس الف ارسد ددإ وم ارحدد د تص د ددميمها ،والت كد ددف م د ددن

د ددف هد ددذ ااداس و باته د ددا ،وعس د ددالي

المعالج د ددإ

دائيا ،ونتائجه د ددا ،وتة د ددياتها ،وذل د ددب
اتحص د ددائيإ التد د د الس د ددتخفمت د د د تحليد د د ال يان د ددات ىحص د د ل
عل النحة التال :
تنتم هذ الفراسإ ىل الفراسات الة

يإ التحليليإ.

تكة مجتم الفراسإ من جمي معلم المدفارا النانة دإ بمفيندإ الطدائف والدذين تشدملهو
المكات

الفايليإ اار عإ (الشر – الغر – الجنة – الحة إ) ،حيل بلغت عفد المدفارا د

هد ددذ المكات د د

ح دد

ىحصد ددائيإ مةق د د اتدارس العامد ددإ للتعلد دديو بالطد ددائف ( )123مفرسد ددإ انة د ددإ

حكةميإ ،و لع عفد المعلمين العاملين يها ( )1445معلمال.
تكةنددت عينددإ الف ارسددإ مددن ( )339معلمددا تددو ايتيددارهو بطر قددإ عش دةائيإ وهددو يشددكلة مددا
ن ته ( )23.4%من المجتم الكلد للف ارسدإ ،والجدفول التدال يةسدى تةز د ع دراد العيندإ ح د
متغيرات الفراسإ.
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عدول رقم ( )1توزيع العينة على حسب املتغريات األولية
الفئة

العدد

النسبة

املتغري

الشجق

97

28.6

الغجب

105

31

احلوية

113

33.3

اجلنوب

24

7.1

339

100

اقل من  5سنوات

26

7.7

من  5سنوات إىل اقل من  10سنوات

142

41.9

من  10سنوات فأكثج

171

50.4

339

100

املكتب

اجملموع
سنوات اخلدمة
اجملموع

الصدق الظاهجي ألداة الدراسة
قد ددا الباحد ددل بعد ددرض عداس الف ارسد ددإ بعد ددف االنتهد ددا منهد ددا عل د د مجمةعد ددإ مد ددن المحكمد ددين
المتخصصين

المجال للت كف من

حإ باراتها و نا ها ،وقف تنةر ع دراد تحكديو االسدتبانإ د

تخصصاتهو ودرجاتهو العلميإ من ععضا هيرإ التفر  ،وذلب للت كف من مفن مالئمإ العبارات
واتصالها بالمةسةر ،و عف االطالر علد مالحظدات ومقترحدات ااسداتذس المحكمدين واايدذ بهدا،
قا الباحل بالتعفي والحذف واتسا إ حت تو بنا ااداس

ةرتها النهائيإ .

صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة
بعددف الت كددف مددن الصددف الظدداهر اداس الف ارسددإ قددا الباحددل بتط يقهددا ميددفانيال عل د عينددإ
اس ددتطال يإ ،و ع ددف تجميد د االس ددتبانات قد دا الباح ددل باس ددتخفا برن ددامح الح ددم اتحص ددائيإ للعل ددة
االجتما يددإ  )SPSS(Statistical Package For Social Sciencesومددن ددو قددا
باسددتخفا معام د االرتبدداط بيرسددة " "Pearson Correlationلح ددا
درجإ ك

معام د االرتبدداط بددين

قرس من قرات االستبانإ بالفرجإ الكليإ للمحةر الذ تنتمد ىليده الفقدرس ،جدا ت النتدائح

كما يةسحها الجفول عدنا :
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عدول رقم ( )2يوضح صدق االتساق الداخلي لفقجات أداة الدراسة
االستعداد
معامل
رقم
االرتباط
العبارة

التخطيط
معامل
رقم العبارة
االرتباط

التنفيذ
معامل
رقم
االرتباط
العبارة

املتابعة
معامل
رقم
االرتباط
العبارة

**.913
**.925
**.906
**.891
**.912
**.814
القيادي

**.918
**.899
**.928
**.914
**.885
**.897
املعجيف

**.928
**.932
**.963
**.957
**.914
**.889
البشجي

**.912
**.960
**.943
**.945
**.895
**.938

1
2
3
4
5
6
رقم

معامل

العبارة
1
2
3
4
5

االرتباط
**.928
**.942
**.931
**.937
**.940

1
2
3
4
5
6

رقم العبارة
1
2
3
4
5

ي ددين الج ددفول عع ددال ع

1
2
3
4
5
6

معامل

رقم

معامل

االرتباط
**.902
**.962
**.916
**.918
**.931

العبارة
1
2
3
4
5

االرتباط
**.882
**.895
**.911
**.960
**.874

1
2
3
4
5
6

دديو معامد د ارتب دداط قد درات مح دداور عداس الف ارس ددإ بالفرج ددإ الكلي ددإ

للمحةر الذ تنتم ىليه دالإ ىحصائيا عنف م تةن داللإ ( )0.01لجمي

قرات المحاور.

ثبات أداة الدراسة

لقيةةةةةةاس مةةةةةةدى ثبةةةةةةات أدال الدراسةةةةةةة اسةةةةةةتخد الباحةةةةةة (معادلةةةةةةة ألفةةةةةةا رونبةةةةةةا )

() )Cronbach's Alpha (αللتأكد من ثبات أدال الدراسة ،ما هو مبين بالجدول التالي.
عدول رقم ( )3يوضح معامل ألفا كجونباخ لقياس ثبات أبعاد حماور الدراسة
متغريات الدراسة

املقارنة املجععية

التميا املسسسي
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احملاور

عدد العبارات

ثبات احملور

االستعداد
التخطيط
التنفيذ
املتابعة
الثبات العام
القيادي
املعجيف
البشجي
الثبات العام

6
6
6
6
24
5
5
5
15

0.95
0.96
0.97
0.97
0.99
0.96
0.96
0.94
0.98

العدد ( )122أبريل ج(2020 )3

جملة كلية الرتبية ببنها

يتضى من الجفول ععال ع معام النبدات لمحداور عداس الف ارسدإ تدراوط بدين ( 0.94و)0.99
وهذا يفل عل ع عداس الفراسإ تتمت بفرجإ عاليإ مدن النبدات يمكدن االعتمداد عليهدا د التط يدؤ

الميفان للفراسإ.

أساليب املعاجلة اإلحصائية

لتحقيددؤ عهددفاف الف ارسددإ وتحلي د ال يانددات الت د تددو تجميعهددا ،قددف تددو اسددتخفا العفيددف مددن

ااسددالي

اتحصددائيإ المناسددبإ باسددتخفا الحددم اتحصددائيإ للعلددة االجتما يددإ والتد يرمددم لهددا

ايتصا الر بالرمم (.)SPSS
و عددف ع تددو ترميددم وإديددال ال يانددات ىلد الحاسد
الخماسد د (الح ددفود ال ددفنيا والعلي ددا) ت ددو ح ددا

االد  ،ولتحفيددف طددةل ياليددا للمقيدداا

الم ددفن( ،)5-1=4ددو تق دديمه علد د ع ددفد يالي ددا

المقياا للحصةل عل طةل الخليدإ الصدحيى ع (  )4/5=0.8بعدف ذلدب تدو ىسدا إ هدذ القيمدإ
ىل عق

يمإ

المقياا ( عو بفايإ المقياا وه الةاحدف الصدحيى) وذلدب لتحفيدف الحدف ااعلد

لهذ الخليإ ،وهكذا ع بى طةل الخاليا كما ي ت :
عدول رقم( )4حتديد فئات املقياس املتدرج اخلماسي
منخفضة عداً

متوسِّطة

منخفضة

عالية عداً

عالية

من

إىل

من

إىل

من

إىل

من

إىل

من

إىل

1

1.80

1.81

2.40

2.41

3.60

3.61

4.20

4.21

5

وبعد ذلك تم حساب اإلحصائية التالية:
 )1معام علفاكرونباخ  Alpha Cranbachلقياا النبات.
 )2معام ارتباط بيرسة لقياا

ف االت ا الفايل .

 )3المتةسط الح اب لمعر إ استجابات ع راد عينإ الفراسإ عل بنةد عداس الفراسإ ومحاورها.
ل
 )4االنحراف المعيار لترتي العبارات لصالى ااق تشتتا عنف ت او المتةسطات الح ابيإ.
 )5معام ارتباط بيرسة لقياا العالقإ االرتباطيإ بين المقارنإ المرجعيإ والتميم الم س
 )6تحلي االنحفار الب يط لمعر إ ت ير المقارنإ المرجعيإ

تحقيؤ التميم الم س

.

نتائح الفراسإ.
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السؤال األول :ما درجة ممارسة المقارنة المرجعية في المدارس الثانوية الحكومية
بمدينة الطائف بأبعادها (االستعداد-التخطيط-التنفيذ -المتابعة)
من وجهة نظر المعلمين فيها؟
عدول رقم ( )5يوضح درعة ممارسة املقارنة املجععية يف كافة ابعادها
املتوسط

االحنجاف

احلسابي

املعياري

1

1

ممارسة االستعداد

3.00

1.15

متوسطة

2

2

ممارسة التخطيط

2.83

1.21

متوسطة

3

4

ممارسة التنفيذ

2.80

1.18

متوسطة

4

3

ممارسة املتابعة

2.82

1.22

متوسطة

2.86

1.19

متوسطة

رقم العبارة

تجتيب

البعد

العبارة

املتوسط احلسابي

الدرعة

يت ددين م ددن النت ددائح المةس ددحإ عع ددال ع درج ددإ ممارس ددإ المقارن ددإ المرجعي ددإ د د الم ددفارا

النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف جا ت عل النحة التال :

 -1ممارسةةة االسةةتعداد :جددا ت تقددفيرات ع دراد عينددإ الف ارسددإ حددةل درجددإ ممارسددإ لبعددف االسددتعفاد
بفرجددإ متةسددطإ بلغددت ( )3.00وانحدراف معيددار ( )1.15حيددل جددا ت جميد الفقدرات التد
تقد ددي

درجد ددإ ممارسد ددإ االسد ددتعفاد بفرجد ددإ متةسد ددطإ ،وت د دراوط متةسد ددطها الح د دداب مد ددا بد ددين

( 2.65ىلد د  ،)3.19وه ددة م ددا يعند د ع المقارن ددإ المرجعي ددإ تلم ددارا د د الم ددفارا النانة د ددإ
لبعف االستعفاد بفرجإ متةسطإ.
الحكةميإ بمفينإ الطائف

 -2ممارسةةة التخطةةي  :جددا ت تقددفيرات ع دراد عينددإ الف ارسددإ حددةل درجددإ ممارسددإ لبعددف التخطدديط
بفرجددإ متةسددطإ بلغددت ( )2.83وانحدراف معيددار ( )1.21حيددل جددا ت جميد الفقدرات التد
تقددي

درجددإ ممارسددإ التخطدديط بفرجددإ متةسددطإ ،وتدراوط متةسددطها الح دداب مددا بددين (2.74

ىل د  ،)2.93وهددة مددا يعن د ع المقارنددإ المرجعيددإ تلمددارا د المددفارا النانة ددإ الحكةميددإ
لبعف التخطيط بفرجإ متةسطإ.
بمفينإ الطائف

 -3ممارسة المتابعة :جا ت تقفيرات ع راد عينإ الفراسإ حةل درجإ ممارسإ لبعف المتابعإ بفرجإ
متةسددطإ بلغددت ( )2.82وانحدراف معيددار ( )1.22حيددل جددا ت جميد الفق درات التد تقددي
درج ددإ ممارس ددإ المتابع ددإ بفرج ددإ متةس ددطإ ،وتد دراوط متةس ددطها الح دداب م ددا ب ددين ( 2.68ىلد د
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 ،)2.90وهدة مددا يعند ع المقارنددإ المرجعيددإ تلمدارا د المددفارا النانة ددإ الحكةميددإ بمفينددإ
لبعف المتابعإ بفرجإ متةسطإ.
الطائف

العدد ( )122أبريل ج(2020 )3
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 -4ممارسةة التنفيةذ :جددا ت تقدفيرات ع دراد عينددإ الف ارسدإ حدةل درجدإ ممارسددإ لبعدف التنفيدذ بفرجددإ
متةسددطإ بلغددت ( )2.80وانحدراف معيددار ( )1.18حيددل جددا ت جميد الفق درات التد تقددي
درج ددإ ممارس ددإ التنفي ددذ بفرج ددإ متةس ددطإ ،وتد دراوط متةس ددطها الح دداب م ددا ب ددين ( 2.70ىل د د

 ،)2.92وهدة مددا يعند ع المقارنددإ المرجعيددإ تلمدارا د المددفارا النانة ددإ الحكةميددإ بمفينددإ
الطددائف د لبعددف التنفيددذ بفرجددإ متةسددطإ ،كمددا يت ددين مددن الجددفول ال ددابؤ ع المتةسدط العددا
لممارسإ المقارندإ المرجعيدإ د المدفارا النانة دإ الحكةميدإ بمفيندإ الطدائف د كا دإ اابعداد

ج ددا بفرج ددإ متةس ددطإ ،حي ددل بل ددع المتةس ددط الح دداب الع ددا لجميد د المح دداور ( )2.86وه ددة
متةسط يق

الفردإ النالندإ مدن ردات المقيداا الخماسد (مدن  2.61ىلد  )3.40وهد الفردإ

الت تشير ىل ييار الممارسإ بفرجإ متةسطإ ؛ مما يفل عل ع مفهدة المقارندإ المرجعيدإ

مددازال غامضددا لددفن يددادات المددفارا النانة ددإ الحكةميددإ بالطددائف ولددذلب لددو ليمددارا بالفرجددإ
الكاويإ ،وهة ما ي تفع مضاعفإ الجهةد للتعر م به و هميدإ تط يقده ،وتختلدف نتدائح هدذ
الف ارسددإ عددن نت ددائح د ارسددإ عد دةاج (، )2019ونتددائح د ارسددإ ال ت ددال ( ،)2019ونتددائح د ارس ددإ
ع دداف ( ،)2018ونتددائح د ارسددإ ر ابعددإ ( ،)2011ونتددائح د ارسددإ الفارسدديإ ( ،)2017ونتددائح

طبقددت يهددا
د ارسددإ الحر د ( )2017؛ ور مددا يعددةد هددذا االيددتالف ىلد ايددتالف ال يرددات التد ل
الف ارس ددات ال ددابقإ ،والد د تف دداوت م ددتةن ىد ار عهمي ددإ المقارن ددإ المرجعي ددإ كد د داس م ددن عدوات
التح ين والتطة ر وتحقيؤ التميم.
السؤال الثاني :ما درجة توافر أبعاد التميز المؤسسي (القيادي-المعرفي – البشري)
في المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الطائف من وجهة نظر المعلمين فيها؟
عدول رقم ( )6يوضح درعة توافج أبعاد التميا املسسسي
رقم العبارة

تجتيب العبارة

1

1

2

3

3

2

البعد
توافج التميا املسسسي
القيادي
توافج التميا املسسسي
املعجيف
توافج التميا املسسسي

املتوسط احلسابي

البشجي

املتوسط احلسابي االحنجاف املعياري

الدرعة

2.97

1.20

متوسطة

2.73

1.16

متوسطة

2.80

1.21

متوسطة

2.83

1.19

متوسطة
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يت ين من النتائح المةسحإ

الجفول ععال ع درجإ تةا ر عبعاد التميم الم س د

المفارا النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف كا عل النحة التال :

د

 -1ت ةوافر التميةةز المؤسسةةي القيةةادي :جددا ت تقددفيرات ع دراد عينددإ الف ارسددإ حددةل درجددإ
د المدفارا النانة ددإ الحكةميددإ بمفينددإ الطددائف بفرجددإ متةسددطإ

البعددف القيدداد
تدةا ر ل
بلغددت ( )2.97وانح دراف معيددار ( ،)1.20حيددل جددا ت جمي د الفق درات الت د تقددي

درجإ تةا ر التميدم الم س د القيداد بفرجدإ متةسدطإ وتدراوط متةسدطها الح داب مدا

بدين ( 2.91ىلد  ،)3.01وهدة مددا يعند ع لبعدف التميددم الم س د القيدداد يتدةا ر د
المفارا النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف بفرجإ متةسطإ.
 -2توافر التميز المؤسسي البشري :جا ت تقفيرات ع راد عينإ الفراسإ حةل درجإ تةا ر
البعددف البشددر د المددفارا النانة ددإ الحكةميددإ بمفينددإ الطددائف بفرجددإ متةسددطإ بلغددت
ل
( )2.80وانح دراف معيددار ( ،)1.21حيددل جددا ت جمي د الفق درات الت د تقددي درجددإ
ت دةا ر التميددم الم س د البشددر بفرجددإ متةسددطإ وت دراوط متةسددطها الح دداب مددا بددين

(2.63ىل  ،)3.05وهة ما يعن ع لبعف التميم الم س
النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف بفرجإ متةسطإ.

البشر يتةا ر

المفارا

 -3ت ةوافر التميةةز المؤسسةةي المعرفةةي :جددا ت تقددفي ارت ع دراد عينددإ الف ارسددإ حددةل درجددإ
د المدفارا النانة دإ الحكةميدإ بمفيندإ الطدائف بفرجدإ متةسدطإ

البعدف المعر د
تةا ر ل
بلغددت ( )2.73وانح دراف معيددار ( ،)1.16حيددل جددا ت جمي د الفق درات الت د تقددي
درجإ تةا ر التميم الم س

المعر

بفرجدإ متةسدطإ وتدراوط متةسدطها الح داب مدا

بدين ( 2.71ىلد  ،)2.86وهدة مدا يعند ع لبعدف التميدم الم س د المعر د يتدةا ر د
المفارا النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف بفرجإ متةسطإ.
كم ددا يت ددين م ددن الج ددفول ال ددابؤ ع المتةس ددط الع ددا لتد دةا ر عبع دداد التمي ددم الم س د د

دد

المدفارا النانة دإ الحكةميدإ بمفيندإ الطدائف جدا بفرجدإ متةسدطإ ،حيدل بلدع المتةسدط الح دداب

العا لجمي المحاور ( )2.83وهة متةسط يق

الفرإ النالنإ من رات المقياا الخماس (من

 2.61ىل  )3.40وه الفرإ الت تشير ىل ييار التدةا ر بفرجدإ متةسدطإ .و دفل علد هدذا علد
ع مفهة التميم الم س

هة ااير ال يحظد باالهتمدا الكدا

لدفن يدادات المدفارا النانة دإ

الحكةميإ بمفينإ الطائف والذ ر ما يعةد س به ىل تركيمهو الك ير علد عمليدات التعلديو والدتعلو
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عكنر من غيرها ،وتتفؤ نتائح الفراسإ الحاليإ م نتائح دراسإ الشدمران ( ،)2019ود ارسدإ جمعدإ
( ،)2019بينم ددا تختل ددف مد د نت ددائح د ارس ددإ يليف ددإ (،)2018ود ارس ددإ G.،Ninlawan

،

 ، S. (2015)،&Areerachakulود ارس ددإ ع ددامر ( ،)2015ود ارس ددإ ال امي ددف (،)2014

ود ارسدإ ( Brunrett and Dernig)2006؛ ور مدا يعدةد هدذا االيدتالف ىلد ةيدا
بمفهة التميم الم س

لفن يادات المفارا النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف وعهميتده كهدفف

استراتيج ي عة ىلد تحقيقده ،وكدذلب ىلد ةيدا
الم س

االهتمدا

التحفيدم الكدا

لهدذ القيدادات لتحقيدؤ التميدم

مفارسهو.

السؤال الثالث :هل توجـد القةـة ارتباطيـا ذاال داللـة ئحصـائية الـن مسـتو () 0.05 ≥α
بين متغير الدراسة المستقل) المقارنة المرجعية (ومتغيـر الدراسـة التـاب
)التميز المؤسسي( في المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الطائف؟
عدول رقم ( )7يوضح العالقة االرتباطية بني املقارنة املجععية والتميا املسسسي
التميا املسسسي
االستعداد

التخطيط

التنفيذ

املتابعة

معامل االرتباط

**.859

الداللة اإلحصائية

.000

العدد

339

معامل االرتباط

**.859

الداللة اإلحصائية

.000

العدد

339

معامل االرتباط

**.875

الداللة اإلحصائية

.000

العدد

339

معامل االرتباط

**.866

الداللة اإلحصائية

.000

العدد

339

يت ددين مددن الجددفول ععددال وجددةد عالقددإ ارتباطيدده مةجبددإ ذات داللددإ ىحصددائيإ بددين المقارنددإ

المرجعيإ والتميم الم س
تة ر التميم الم س

ع عنه كلما ارتفعدت درجدإ ممارسدإ المقارندإ المرجعيدإ ارتفعدت درجدإ

؛ و لع معام االرتباط بدين التنفيدذ والتميدم الم س د ( )0.875وهدة ععلد
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ارتباط ،وهذا يعن ع مرحلإ التنفيذ ه المرحلإ الحاسمإ حيدل يدتو يهدا تط يدؤ كد الممارسدات
الت تو التخطيط لها من ق
المتابعإ والتميم الم س

والت ترتبط عيضدا بمدا يليهدا مدن نتدائح ،يليده معامد االرتبداط بدين

حيل بلع ( ،)0.866وهذا يعن ع متابعإ مدا تدو تنفيدذ مدن ىجد ار ات

وممارسددات ع نددا التط يددؤ عمد ٌدر د غايددإ ااهميددإ الرتباطدده الك يددر بنبددات الممارسددإ واسددتقرارها،
بينما كا معام االرتباط مت او لك االستعفاد والتخطيط حيل بلع ( ،)0.859وهدذا يعند ع
كال المرحلتين ترتبط م بعضها كلما كا االستعفاد جيدفا ،تهدر التخطديط بشدك جيدف وانعكد

ذلب عل بقيإ مراح ىج ار المقارنإ المرجعيإ.

و فل هذا عل عهميإ تط يؤ المقارنإ المرجعيإ لتحقيؤ التميم الم س

عهددو عسددالي

 ،وعنها تعت در احدف

التح ددين الم ددتمر لتحقيددؤ الجددةدس ،وهددة مددا ت ددف العفيددف مددن اادبيددات النظر ددإ ؛

و تةا ؤ م نتائح دراسإ ع اف ( ،)2018ودراسإ الفارسيإ ( ،)2017ودراسإ ر ابعإ (.)2011

السـؤال الرابـ  :هـل يوجـد تـأثير ذو داللــة ئحصـائية الـن مسـتو ( ) 0.05 ≥αللمقارنــة
المرجعيــة فــي تحقيــي التميــز المؤسســي فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة
بمدينة الطائف؟
عدول رقم ( )8يوضح حتليل االحندار البسيط ملعجفة تأثري املقارنة املجععية على التميا املسسسي
معامل

معامل

معامل

االحندار

االرتباط

بيتا

املتعدد

العوامل املنبئة

االحندار
B

الثابت

2.725

االستعداد

.718

.278

التخطيط

.118

.049

معمل
التحديد
R2

قيمة F

الداللة
اإلحصائية

قيمة T

الداللة
اإلحصائية

2.408

.017

5.200

.000

.682

.496

التنفيذ

.721

.300

4.225

.000

املتابعة

.754

.323

6.065

.000

.907

.823

388.033

.000

تشير بياندات الجدفول ععدال ع هندا تد ير مةجد ذو داللدإ ىحصدائيإ للمقارندإ المرجعيدإ علد
التميم الم س

لك من بعف االسدتعفاد والتنفيدذ والمتابعدإ علد التميدم الم س د بينمدا ال يةجدف تد ير

للتخطدديط عل د التميددم الم س د  ،و مكددن ع يكددة س د

ذلددب وجددةد يطددط سددابقإ لتط يددؤ المقارنددإ

المرجعيددإ مرتبطددإ بخطددإ ىدارس المفرسددإ ،عو الخطددط المرجعيددإ تدارس التعلدديو والددة ازرس يمكددن االعتمدداد
عليها وتغن عن التخطيط الم تق للمقارنإ المرجعيإ والذ قف ي يذ وقتا ك يرا.
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وم ددن ي ددالل معامد د التحفي ددف  R2يت ددين لن ددا ع المقارن ددإ المرجعي ددإ تف ددر ( )82%م ددن
التباين

درجات م تةن تة ر التميم الم س

وهة تباين دال ىحصائيال ،وهذا يعند

عنده كد

مددا ارتفعددت درجددإ ممارسددإ المقارنددإ المرجعيددإ ارتفعددت درجددإ تددة ر التميددم الم س د ؛ وتددفل هددذ

النتائح عل عهميدإ تط يدؤ المقارندإ المرجعيدإ كد داس مدن عدوات التح دين والتطدة ر ،وعنهدا مدن عهدو

اادوات الت ت اعف

تحقيؤ التميم الم س

وذلب من يالل اهتما القيادس المفرسيإ بمراح

تط يؤ المقارنإ المرجعيدإ اار د (االسدتعفاد ،التخطديط ،التنفيدذ ،المتابعدإ)،وتة ير كد المتطلبدات

الالزمددإ لتنفيددذها بطر قددإ علميددإ تحقددؤ الهددفف المنشددةد منهددا وهددة و ددةل المفرسددإ ىل د م ددتةن

التميم الم س

.

وتتف د ددؤ ه د ددذ النت د ددائح مد د د نت د ددائح د ارس د ددإ الحر د د د ( ،)2017ود ارس د ددإ Tasopoulou

( ،)2017ود ارسددإ ر ابعددإ ( )2011د وجددةد ا ددر ك يددر لتط يددؤ المقارنددإ المرجعيددإ د تحقيددؤ
التميم الم س

.

 .1تشجيع قيادات المدارس على االهتما بقياس أداء مدارسهم بشكل دوري من خالل:
ع -التط يؤ الم تمر للمقارنإ المرجعيإ عل ك عمليات اتدارس المفرسيإ من يالل
مراحلها اار (االستعفاد ،التخطيط ،التنفيذ ،المتابعإ).

 مددنحهو المم ددف مددن الصددالحيات اتدار ددإ لتط يددؤ ع ض د ااسدداليياا اادا .

ت -مددنحهو الحر ددإ د د ايتي ددار(النمةذر المرجعد د ) المناسد د

اتدار ددإ د

ال ددذ تق ددار المفرس ددإ

عدائهددا الحددال بدده والتةا د معدده س دةا كددا داي د اتدارس التعليميددإ عو يارجهددا

وتة ي مذكرات التعاو والشراكإ معه.

 .2إنشاء قسم خاص في ل إدارل تعليمية يشرف على عمليات المقارنة المرجعية ويوفر:
ع -بن ددا دليد د ىرو دداد لم ارحد د ويطد دةات تط ي ددؤ المقارن ددإ المرجعي ددإ د د الم ددفارا
ليكة مرج م اعف تدارات المفارا الراةبإ

تح ين عدائها.

 ال يانات الالزمإ تنجاز عمليات المقارنإ المرجعيإ.ت -ي ار متخصصين

عمليات المقارنإ المرجعيإ يقفمة الفعو الدالز لقيدادات

المفارا عنف تط يؤ المقارنإ المرجعيإ.
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ايتيار النمةذر المرجع المناس

ل -الم اعفس

ر -تة يؤ تجار المفارا
الراةبإ

.

ىج ار المقارنإ المرجعيإ ونمدذجتها لم داعفس المدفارا

يةض التجر إ عل االستفادس منها.

 .3نشر مفاهيم المقارنة المرجعية والتميز المؤسسي في الوس التعليمي من خالل:
ع -التددفر
الم س

الم ددتمر علد ااسددالي

العلميددإ للمقارندإ المرجعيددإ والتد تحقددؤ التميددم

.

 ىج ار المحاسرات واللقا ات العلميإ حةلهدا للهيردإ اتدار دإ والتفر ديإ بالمفرسدإمن ق

متخصصين يها.

 .4تحفيةةز المةةدارس علةةى المشةةار ة فةةي جةوائز التميةةز وتقةةديمها نمةةاذ متميةةزل يحتةةذى اهةةا،
واحتساب المشار ة في جوائز التميز في معايير األداء الوظيفي للقيادات المدرسية.
تقترح الدراسة الحالية إجراء عدد من الدراسات أهمها:
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 -1متطلبات تط يؤ المقارنإ المرجعيإ

المفارا النانة إ.

 -2معةقات تط يؤ المقارنإ المرجعيإ

المفارا النانة إ.

 -3متطلبات تحقيؤ التميم الم س

المفارا النانة إ.
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 -1املجاعةةةةةةةةع العجبيةةةةةةةةة:

عحم د ددف ،و د دداكر محم د ددف و ي د ددرو  ،)2005( ،التعل د دديو ااساسد د د  -الفك د ددر -التط ي د ددؤ -الص د دديغإ
الم تق ليإ ،دار الفكر العر  ،القاهرس.

ىسددماعي  ،مج د واد  ،)2007( ،اعليددإ المقارنددإ المرجعيددإ د تقددة و اادا وإمكانيددإ تط يقهددا
دد

د د الةح ددفات االقتص دداديإ الع ار ي ددإ غي ددر الهاد ددإ ىلد د ال ددر ى ،مجل ددإ المعه ددف التقند د
العمارس ،الع ار  ،ص .3-4

ال تال ،هفن بنت عل  ،)2019(،واق تط يؤ المقارنإ المرجعيدإ بجامعدإ اتمدا محمدف بدن سدعةد
اتسددالميإ ،رسددالإ ماج ددتير غيددر منشددةرس ،كليددإ التر يددإ ،جامعددإ اامددا محمددف بددن سددعةد
اتسالميإ.
البطد ددإ ،ع د ددف الحكد دديو زكر د ددا ،)2015( ،مد ددفن ىد ار اتدارس العليد ددا والةسد ددط اسد ددلة المقارند ددإ
المرجعيددإ وع ددر ذلددب عل د تحقيددؤ التفددة والتنا دديإ لددفن ال نددة العاملددإ د قطددار غ دمس،
رسالإ ماج تير ،الجامعإ اتسالميإ ،غمس ،ل طين.
جمددال الددفين ،ناديددإ يةسددف ،النددةر  ،زليخددإ سدداعف ،الطددةي  ،هيددنو محمددف ىسددماعي ،)2016( ،
المقارنددإ المرجعيددإ كمددفي لتح ددين اادا  ،مجلددإ العلددة التر ة ددإ ،كليددإ الف ارسددات العليددا
التر ة إ ،جامعإ القاهرس ،مح ،24ر . 4
جمع ددإ ،محم ددف ح ددن عحم ددف ،)2019( ،متطلب ددات اس ددتنمار رعا الم ددال البش ددر كم ددفي لتحقي ددؤ
التمي ددم الم س د د :كلي ددإ التر ي ددإ جامع ددإ دمي دداط نمةذج ددا ،المجل ددإ التر ة ددإ ،كلي ددإ التر ي ددإ
،جامعإ سةهار ،ر ، 65ص . 1145-1047
الحر د  ،مهددا محمددف الصددبح  ،)2017( ،تطددة ر تقيدديو عدا ىدارات التعلدديو د المملكددإ العر يددإ
ال عةديإ

سة المقارنإ المرجعيإ :نمةذر مقترط ،رسالإ دكتة ار  ،جامعإ الملدب سدعةد

.الر اض.
الحيإ ،وليف نمر (2015) ،درجدإ ممارسدإ مدفير المدفارا النانة دإ لدإلدارس االسدتراتيجيإ وعالقتهدا
بتحقيؤ التميم اتدار من وجهإ نظدرهو" ،رسدالإ ماج دتير د ع دةل التر يدإ مقفمدإ ىلد
كليإ التر يإ بالجامعإ اتسالميإ ،غمس.
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الحيلددإ ،مددال ع ددف الحميددف ع ددف القددادر ،)2014( ،نمددةذر مقتددرط لمنظمددات الددتعلو كمددفي للتميددم

الم س د ( د ارسددإ تط يقيددإ عل د الجامعددات الفل ددطينيإ د قطددار غ دمس ،رسددالإ الددفكتة ار ،

جامعإ قناس ال ة  ،مصر.

ح ددانين ،ع ددف الددرحيو محمددف ع ددف الددرحيو ،)2018( ،المقارنددإ المرجعيددإ كمددفي لتطددة ر اادا
الم س د د

د د المنظمد ددات العامد ددإ :رؤ د ددإ مقترحد دده ،مجلد ددإ العلد ددة االقتصد دداديإ واتدار د ددإ

والقانةنيإ ،المركم القةم للبحةل ،غمس ،ل طين ،مجلف 2عفد  8ص .130-151

ح ن ع ف المح ن ،)2010( ،ممارسات ىدارس المةارد البشر إ وع رها

تحقيؤ التميم الم س د

 :د ارس ددإ تط يقي ددإ د د و ددركإ ز ددن الكة تي ددإ لالتص دداالت الخلة ددإ ،رس ددالإ ماج ددتير غي ددر
منشةرس ،جامعإ الشر ااوسط ،واارد .

حلم  ،اد عحمف ،)2017( ،المقارنإ المرجعيدإ ،المد تمر العلمد ال دنة ال اربد والعشدر ن ،يدادس
التعلدديو وإدارتدده د الددةطن العر د  :الةاق د والرؤ ددإ الم ددتق ليإ ،الجمعيددإ المصددر إ للتر يددإ

المقارنإ واتدارس التعليميإ ،القاهرس ،ص ص . 157-171

حمص  ،اليانا ،)2016( ،تط يؤ المقارنإ المرجعيإ

المصارف ال ةر إ وا ر ذلدب علد جدةدس

الخ ددفمات المص ددرويإ ،بح ددل مق ددف الس ددتكمال متطلب ددات ني د و ددهادس الماج ددتير د د ىدارس

الجةدس ،الجامعإ اال تراس ال ةر إ ،سةر ا.

يليفددإ ،محمددف كامد عاوددةر ،)2018( ،متطلبددات ىعددادس هنفسددإ العمليددات كمددفي لتعم ددم التميددم
الم س د  :د ارسدإ تط يقيدإ د الجامعدات الفل دطينيإ ،د ارسدإ ماج دتير ،عكاديميدإ اتدارس

وال ياسإ ،برنامح الفراسات العليا المشتركإ ،جامعإ ااقص  ،غمس ،ل طين.

الخطيد د  ،رداط ،وعب ددة رس ددخ ،و ددا  ،)1996( ،اانم دداط القيادي ددإ ال ددائفس د د جامع ددإ اليرم ددة
والعل ددة والتكنةلةجي ددا ااردني ددإ كم ددا ي اره ددا ععض ددا هير ددإ الت ددفر

العر يإ ،ر(.)31

الر يع د د  ،سد ددميإ بد دداا،)2015( ،

مجل ددإ اتح دداد الجامع ددات

د ددناعإ المعر د ددإ واالغت د د ار الد ددةتيف وت د د يرهو د د اادا

المتميم:د ارسد ددإ اسد ددتطال يإ د د كليد ددات الجامعد ددإ الم تنصد ددر إ ،عطروحد ددإ دكتد ددة ار غيد ددر
منشةرس ،كليإ اتدارس واالقتصاد ،الجامعإ الم تنصر إ ،الع ار .

ر ابع ددإ ،اطم ددإ ،)2011( ،المقارن ددإ المرجعي ددإ م ددفي لتح ددين اادا الم س د د
العام ددإ :د ارس ددإ تط يقي ددإ علد د المجلد د

ااعلد د للعل ددة التكنةلةجي ددا ،مجلد دإ جامع ددإ م ت ددإ

للبحةل والفراسات ،المجلإ ،26العفد ،7ص109-164
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ازي ددف ،ع ددادل )2003( ،عع ددفا التنظ دديو المتمي ددم الطر ددؤ ىلد د منظم ددإ الم ددتق

الق دداهرس المنظم ددإ

العر يإ للتنميإ اتدار إ.

المائف  ،طار بن عةض( ،)2014مفن ىسها جائمس و ازرس التر يإ والتعليو للتميم
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