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 دادإـع
 أستاذ اإلدارة الرتبوية والتخطيط املساعد 
 بكلية امللك عبد اهلل للدفاع اجلوي بالطائف

المددفارا النانة ددإ   دد  المرجعيددإ المقارنددإ ممارسددإ درجددإ رف علدد التعدد الفراسددإ ىلدد  تهدف 
نظدر المعلمدين  وجهإ من المتابعإ( -التنفيذ -التخطيط -)االستعفاد بمراحلهابمفينإ الطائف الحكةميإ 

 المدفارا النانة دإ البشدر (  د  –المعر د  -)القيداد  تحفيف درجدإ تدةا ر عبعداد التميدم الم س د و ،  يها
كدا  هندا   ىذالتعدرف علد  مدا كمدا هدف ت ل، المعلمدين  يهدا نظدر وجهدإ مدن إ الطدائفبمفيند الحكةميدإ

 الفراسدإ ومتغيدر المرجعيدإ( المقارندإ ( الم دتق  الفراسإ متغير عالقإ ارتباطيه ذات داللإ ىحصائيإ بين

 الكشدف عدن درجدإ تد  يرو  ،بمفيندإ الطدائف الحكةميدإ المدفارا النانة دإ  د  )الم س د  التميدم( التداب  
 بمفيندددإ الطدددائف الحكةميدددإالمدددفارا النانة دددإ  المقارندددإ المرجعيدددإ  ددد  تحقيدددؤ التميدددم الم س ددد   ددد 

واسددتعا  بدد داس االسددتالنإ التددد  ، ولتحقيددؤ عهددفاف الفراسددإ اسددتخف  الباحددل المددنهح الة ددف  التحليلدد 
 .( معلما من معلم  المفارا النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف339وزعت عل  عينإ بلغت )

وقدددف عتهدددرت نتدددائح الفراسدددإ ع  المقارندددإ المرجعيدددإ تلمدددارا  ددد  المدددفارا النانة دددإ الحكةميدددإ 
وجدا  ترتيد  ، المحداور لجمي ( 2.86تةسط ح اب  )بم بمفينإ الطائف بفرجإ متةسطإ بصةرس عامإ

عبعددداد التميدددم كمدددا عتهدددرت ع  ، التنفيدددذ( ،المتابعدددإ ،التخطددديط ،المحددداور علددد  النحدددة التال )االسدددتعفاد
 لجميد ( 2.83)تتة ر بفرجإ متةسطإ بلغدت  بمفينإ الطائف الحكةميإ المفارا النانة إ الم س     

 المعر  (. –البشر   -وجا  ترتي  المحاور عل  النحة التال  )القياد ، المحاور
كمددا عتهددرت ع  هنددا  عالقددإ ارتباطيدده مةجبددإ ذات داللددإ ىحصددائيإ بددين المقارنددإ المرجعيددإ 

ع  هنددددا  تدددد  ير مةجدددد  ذو داللددددإ ىحصددددائيإ للمقارنددددإ المرجعيددددإ علدددد  التميددددم و  ،والتميددددم الم س دددد 
وقددف قددفمت الفراسددإ  دد  نهايتهددا مجمةعددإ مددن التة دديات عهمهددا تشددجي   يددادات المددفارا ، الم س دد 

مددنحهو المم ددف مددن الصددالحيات اتدار ددإ لتط يدددؤ و  علدد  االهتمددا  بقيدداا عدا  مفارسددهو بشددك  دور  
كمدددا عو دددت  ، دد  ايتيدددار)النمةذر المرجعددد ( المناسددد و   دددإ  ددد   يددداا اادا ع ضدد  ااسدددالي  اتدار 

 بضرورس ىنشا  ق و ياص    ك  ىدارس تعليميإ يشرف عل  عمليات المقارنإ المرجعيإ.
 .التميم الم س   -: المقارنإ المرجعيإالكلمات املفتاحة
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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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مدددد  ت ددددارر المتغيددددرات التدددد  يشددددهفها العددددالو اليددددة ، ت ددددع  الم س ددددات التر ة ددددإ بكا ددددإ 
م تة اتها ىل  تحقيؤ ععل  درجات التميم، من يالل التح ين الم تمر لكا إ عملياتها اتدار إ؛ 

ف الفجددةس بددين اادا  وذلددب بتط يددؤ عحددفل ااسددالي  اتدار ددإ  دد  التطددة ر والتح ددين؛ لضددما  سدد
 الحال  لها و ين م تهف اتها الم تق ليإ الت  تضمن لها التنا  يإ والبقا .

ومددن عبددرز ااسدددالي  اتدار ددإ الحفيندددإ التدد  ع  تدددت نجاحهددا: عسدددلة  المقارنددإ المرجعيدددإ 
(Benchmarking)  الدددذ  يعدددف مدددن عهدددو ااسدددالي  اتدار دددإ المعا دددرس التددد  ت دددتخف  تجدددرا ،

تح ددددين الم ددددتمر  دددد  عنشددددطإ الم س ددددإ وعملياتهددددا اتدار ددددإ، وذلددددب مددددن يددددالل  يددددا  عمليددددات ال
بهدفف  -دايليدإ ويارجيدإ  -الم س إ بقياا عدائها الحال  ومقارنته بمعاييَر متعدفدس الم دتة ات 

قددددات اادا ، و  الةقددددةف علدددد  واقدددد  التط يددددؤ الفعلدددد ، مددددفن النجدددداط  دددد  التط يددددؤ، وتحفيددددف ملعة 
ممارسدددات اتدار دددإ المتميدددمس، واالسدددتفادس منهدددا دو  استن دددايها، والعمددد  واسدددتخالص التجدددار  وال

 علدددددد  ت نيهددددددا و لةرتهددددددا بمددددددا يرتقدددددد  بم ددددددتة ات اادا  ل  ضدددددد  و حقددددددؤ لهددددددا الميددددددمس التنا  دددددديإ 
 (.371،ص2007)ع ف العاط ،

و عدددف عسدددلة  المقارندددإ المرجعيدددإ مدددن اادوات التددد  يمكدددن اسدددتخفامها بفاعليدددإ؛ تجدددرا  
 ر    اادا ، حيل ىنها تجي  عل  العفيف من الت اؤالت الت  يمكن للم س إ مدن تح ين وتطة 

ياللهدددا التعددددرف علددد  ىمكانياتهددددا، ووسدددعها بددددين الم س دددات العاملددددإ  ددد  نفدددد  المجدددال. وهددددذ  
 الت اؤالت عل  س ي  المنال:

مددا هدد  المجدداالت التدد  تحتددار ىلدد   ،عيددن نحددن مددن اايددر ن العدداملين  دد  نفدد  المجددال 
كيدددم يمكدددن  ،مدددا هددد  ع ضددد  الم س دددات التددد  يمكدددن ع  نقدددار  عملياتندددا بعملياتهدددا  ،ن  تح دددي

اسددتخفا  عسددالي  هددذ  الم س ددات  دد  م س دداتنا . كيددم يمكددن ع  نتميددم بددين هددذ  الم س ددات . 
 (.131ص،2018،)ح انين

ومدد  تطدددةر العلدددة  وانفجددار المعدددارف وتدددةا ر اتمكانيددات، وارتقدددا  المفدددا يو االجتما يدددإ 
ر ة إ، وتهةر االتجاهات والمصطلحات التر ة إ الحفينإ الت  غيدرت مدن الدنظو التقليفيدإ  د  والت

التعلدديو مددن عهفا دده؛ تطددةر مفهددة  ىدارس المفرسددإ ااساسدديإ، وجددةدس حيدداس التعلدديو  يهددا بمددا يضددمن 
(، لددو يعددف دور  270ص،2005القيددا  بددفورها الددذ  يمندد  وددمةليته واسددتمرار ته. )عحمددف و يددرو ،

فرسددإ( مقتصددرلا علدد  تقددفيو التعلدديو بشددكله التقليددف   قددط، بدد  ع ددبى دورهددا يتعددفن ذلددب ىلدد  )الم
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وتناسدد  الت ددارر  الت كددف مددن عندده يت ددو بجددةدس عاليددإ، تناسدد  التغيددرات المجتمعيددإ والتكنةلةجيددإ،
الك يدددر  ددد  حاجدددات سدددة  العمددد ؛ ممدددا جعددد  الحاجدددَإ ملحدددإل ىلددد  ر ددد  كفدددا س التعلددديو، واالهتمدددا  

ر دد  م ددتةن عدا  الم س ددات التعليميددإ، والحددرص علدد  تددة ير بيرددإ تعليميددإ قددادرس علدد  بتطددة ر و 
تقدددفيو ملخرجدددات يمكنهدددا ى بدددات جدددفارتها وقدددفرتها علددد  التفاعددد  مددد  معطيدددات العصدددر الحدددفيل 

(. وا  المدددفارا النانة دددإ عحدددف عهدددو الم س دددات 278ص ،2013ومتغيراتددده. )المدددفن ، والعمدددر ،
قإ الة   بين التعليو العا  والتعليو العال  بكا إ عنةاعه، والمصفر الفاعو كةنها تعف حل التعليميإ؛

لمنظمدددددات المجتمددددد   ددددد  الكدددددةادر المتعلمدددددإ والمهيددددد س للعمددددد ؛ بمدددددا يحقدددددؤ التنميدددددإ االجتما يدددددإ 
(، كا  لماما عليها التركيم عل  عملياتها لتح ين م تةن 559ص،2019،واالقتصاديإ .)عةاج 

ىيجاب  عل  مخرجاتها؛ وهذا لن يتحقؤ مدا لدو ت د  المدفارا النانة دإ  يفماتها بما ينعك  بشك 
ىل  الة ةل ىل  ععل  درجات التميدم  د  اادا ؛  تميدم المفرسدإ مدرتبط   -ممنلإ     ياداتها –

بتميم  يادتهدا  د  الدنهح الدذ  تعتمدف عليده، والدذ  يشدك  العامدَ  الرئي د   د  نجاحهدا عو  شدلها؛ 
ر ة  من دور حاسو    الت  ير عل  سلة  المعلمين، و   يلؤ الجة العلم  وذلب  لما للقائف الت

دا م د ول بشدك  ك يدر  الفاع  الذ  يمند  اسدتنمارا  داعالل  د  التحصدي  العلمد  للطلبدإ، وهدة عيضل
(،  1996 ،عن تحقيؤ ما تص ة ىليه المفرسإ من التميم واتبفار واالبتكار )الخطي  وعبة  رسخ

العنصر الرئي  الذ  يعتمف عليه نجداط المفرسدإ  د  تحقيدؤ عهدفا ها؛ىذ يدرتبط   القائف التر ة  هة
ذلدددب بالكي يددددإ التددد  يددددفير بهدددا المفرسددددإ، وااسدددلة  القيدددداد  الدددذ  يمارسدددده، والصدددفات القياديددددإ 
الناجحددإ التدد  تتمندد   دد  وخصدديته، ومددفن قفرتدده علدد  تةتيددم العمدد  ال ن ددا  مددن عجدد  عالقددات 

 (. 1996،عاملين    المفارا.)المح ة ىن انيإ م  المعلمين وال

ولتحفيددم العدداملين  دد  الميددفا  التعليمدد  علدد  تحقيددؤ التميددم  دد  اادا ؛ ععلنددت وزارس التعلدديو 
( عدددن ىطدددال  جدددائمس سدددنة إ للتميدددم التر دددة ؛ تحفيدددملا للميدددفا  التعليمددد  واتدار  نحدددة  2009عدددا  ) 

دددا للم دددفعين والمتميدددم ن علمي دددا  فدددة  العلمددد ،اادا  المتميدددم، وتشدددجيعلا للممارسدددات المتميدددمس والت وتكر مل
 المةق  االلكترون (.  -ونشرلا لنقا إ التميم والعم  لإلتقا .)جائمس التعليو للتميم وتر ة لا وإدار  ا،

وممددددا سدددد ؤ، يظهددددر لنددددا بجددددال  عمددددؤ التددددرابط بددددين عمليددددات التح ددددين والتطددددة ر الم ددددتمر 
اادا  المتميم    المفارا النانة دإ، وذلدب مدن يدالل تةتيدم  وعمليات المقارنإ المرجعيإ    تحقيؤ

 التقنيدددإ اتدار دددإ المتجدددفدس ل ندددا  قدددفرات تنا  ددديإ ععلددد ، وتةجيددده اادا  نحدددة تحقيدددؤ النتدددائح المطلة دددإ،
واالرتقددا  بم ددتةن  وتطددة ر وتحددفيل العمليددات اتدار ددإ  دد  المددفارا؛ لر دد  كفددا س العدداملين بالمفرسددإ،

 (.27ص ،2014 ،متطلبات المجتم  واحتياجاته للم تفيفين. )سرحا عدائهو للة ا  ب
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، مددن -بشددك  يدداص -، والمددفارا النانة ددإ –بشددك  عددا   -تلعددف مددفارا التعلدديو  العددا   
عكنددر مراحدد  التعلدديو التدد  تحتددار ىلدد  المتابعددإ والتقددة و والبحددل عددن كدد  مددا هددة جفيددف للتح ددين 

سدداحإ التعلدديو المفرسدد ، والددذ  وددهف تهددةر بددرامح ومشددار   كنيددرس لتح ددين التعلدديو  والتطددة ر  دد 
وتطددة ر ؛ حيددل ى  المفرسددإ هدد  المكددا  الددذ  تت لددةر ويدده بشددك  واسددى وجلدد  كدد  الجهددةد التدد  

(، ولعدد  مددن عهددو ااسددالي  التدد   4ص،2017،ت ددذلها الددةزارس؛ ممددا ي ددتلم  تقددة و اادا  )الفارسدديإ
ح ين اادا  وتطة ر : عسلة  المقارنإ المرجعيدإ؛ وذلدب لمقارندإ عدا  المفرسدإ استخفمت حفينا لت

بغيرهدددا مدددن المدددفارا، وتحفيدددف الجةانددد  التددد  تحتدددار ىلددد  تح دددين، وتحفيدددف ع ضددد  الممارسدددات 
قددادرس علدد  المنا  ددإ، واحددتالل مراكددم  لتصددبى  للتح ددين والة ددةل ىلدد  م ددتة ات اادا  اامندد ؛

 (.Camp.2007نقاط القةس لفن المفارا المنا  إ.)متقفمإ، واالستفادس من 

ومدددن يدددالل مراجعدددإ ااد  التر دددة ، تهدددر للباحدددل قلدددإ اابحدددال التر ة دددإ  ددد  المقارندددإ 
ا ويما يخص قضايا ومشكالت التعليو العدا ، رغدو الحاجدإ الك يدرس لهدا بح د   المرجعيإ، يصة ل

ع  هندددا  ، (2009العليانيدددإ )مدددا عتهدددرت الكنيدددر مدددن الفراسدددات ال دددابقإ؛ حيدددل عتهدددرت دراسدددإ 
قصددةرلا ويمددا يتعلددؤ باسددتخفا  ىدارات المددفارا ل سددالي  الحفينددإ لتطددة ر عدائهددا،  يتمندد   دد  قلددإ 

والتحدفيات التد  تةاجههدا المدفارا ،كدالنمط المتمركدم ، تةتيم المنهح العلم  لفراسدإ المشدكالت
فارا اايدرن، يحدفم مدن معر دإ حةل تقة و المفرسدإ ادائهدا، دو  النظدر ىلد  مدا و دلت ىليده المد

ع ضدد  الممارسددات التدد  تقددة  بهددا المددفارا اايددرن، كمددا يلصددت الفراسددإ ىلدد  سددرورس تةتيددم 
ااسددالي  العلميددإ التدد  تعتمددف علدد  التشددخيص الددفقيؤ لمشددكالت سددعف اادا  المفرسدد  ووسدد  

ليميدإ ال يدمال ( ع  الم س دات التع2014يطط التطة ر المناسبإ. وعتهرت دراسدإ الع دف العدال  )
عمامهدددا الكنيدددر مدددن التحدددفيات  ددد  تحقيدددؤ مدددا تصددد ة ىليددده، ومدددن هدددذ  التحدددفيات تط يدددؤ المعدددايير 
الفوليإ    جةدس التعليو والتدفر  : مةجدةدس ال يردإ الماديدإ، مةجدةدس القيدادس اتدار دإ؛ ممدا يتطلد  

عسدلة  المقارندإ  ر   م تةن عدائها وتح ين مخرجاتها باستخفا  عسدالي  ىدار دإ تحقدؤ ذلب،وكدا 
ع  ، (2017المرجعيإ الذ  ال يمال م هملا عنف كنيٍر من التر ة ين. كمدا عتهدرت دراسدإ الحر د  )

دا عسدلة لا للتح دين والجدةدس  د  -باتسا إ ىل  كةنها عسلة لا للتقييو  -المقارنإ المرجعيإ  تعف عيضل
ودراسددإ ، (2019عددةاج )العمدد  اتدار ، كمددا عتهددرت نتددائح الكنيددر مددن الفراسددات مندد  دراسددإ 

( عهميإ تط يدؤ المقارندإ المرجعيدإ  د  مدفارا التعلديو 2017ودراسإ الفارسيإ )، (2018ع اف )
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العدددددا ؛ لتحقيدددددؤ التميدددددم  ددددد  عدائهدددددا وسدددددما  جدددددةدس اادا   يهدددددا. كمدددددا عتهدددددرت نتدددددائح دراسدددددإ 
 ودرات اادا  ( ع  هنا  ت  يرلا ذا داللإ ىحصائيإ لتط يؤ المقارنإ المرجعيإ علد  م2011ر ابعإ)

الم س  ، وعو ت بضدرورس ىعطدا  مم دٍف مدن االهتمدا  بجةاند  المقارندإ المرجعيدإ . واسدتخفامها 
كدد داس هامددإ مددن عدوات التح ددين لدد دا  الم س دد ، وسددرورس ىنشددا  وحددفس يا ددإ للقيددا  بالمقارنددإ 

 المرجعيإ تتةل  عمليات البحل عن ع ض  الممارسات.

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

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

 ويتفرع منه  التساؤالت اآلتية:

 يددددإ بمفينددددإ الطددددائف مددددا درجددددإ ممارسددددإ المقارنددددإ المرجعيددددإ  دددد  المددددفارا النانة ددددإ الحكةم
 من وجهإ نظر المعلمين  يها ، المتابعإ( -التنفيذ  -التخطيط-ب بعادها )االستعفاد

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

 هدد  تةجددف عالقددإ ارتباطيدده ذات ( 0.05داللددإ ىحصددائيإ عددن م ددتةن ≥α  بددين متغيددر )
 ددد  المدددفارا ، ومتغيدددر الفراسدددإ التددداب  )التميدددم(، الفراسدددإ الم دددتق  )المقارندددإ المرجعيدددإ(

 النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف 

 ( 0.05هدد  يةجددف تدد  ير ذو داللددإ ىحصددائيإ عنددف م ددتةن ≥α ) ،  للمقارنددإ المرجعيددإ  دد
 المفارا النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف تحقيؤ التميم الم س      

 

 تهدف الدراسة إلى:

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

 دد  المددفارا ، البشددر ( –المعر دد  -)القيدداد  إ تددةا ر عبعدداد التميددم الم س دد تحفيددف درجدد -2
 النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف من وجهإ نظر المعلمين  يها.

التعرف عل  ما ىذا كاندت هندا  عالقدإ ارتباطيده ذات داللدإ ىحصدائيإ بدين متغيدر الفراسدإ  -3
 دد  المددفارا ، )التميددم الم س دد (الم ددتق  )المقارنددإ المرجعيددإ( ومتغيددر الفراسددإ التدداب  
 (.α≤ 0.05النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف عنف م تةن الفاللإ )
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الكشدددف عدددن درجدددإ تددد  ير المقارندددإ المرجعيدددإ  ددد  تحقيدددؤ التميدددم الم س ددد   ددد  المدددفارا  -4
 (.α≤ 0.05النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف عنف م تةن الفاللإ  )

 

 أهمية هذه الدراسة مما يلي:   تنبع

وذلددب مددن يددالل هددف ها ، (2030عنهددا تددفعو تحقيددؤ عهددفاف رؤ ددإ المملكددإ العر يددإ ال ددعةديإ)   -1
االسددتراتيج  النالددل والرابدد   دد  تح ددين ال يرددإ التعليميددإ المحفددمس لإلبددفار واالبتكددار وتطددة ر 

 عسالي  التعليو والتقة و.

والددذ  ، وتدد  ير  علدد  )التميددم الم س دد (، المرجعيدإ( تتنداول هددذ  الفراسددإ مةسددةر ) المقارنددإ -2
ع دددبى مدددن عهدددو متطلبدددات المرحلدددإ الحاليدددإ  ددد  م س ددداتنا التر ة دددإ،  ددد  وقدددت ت دددع  ويددده 

 لتط يؤ ععل  المعايير الفوليإ    جةدس التعليو والتفر  .

ت مدددن الممكدددن ع  تفيدددف نتدددائح هدددذ  الفراسدددإ قدددادس المدددفارا النانة دددإ  ددد  تدددة ير كددد  اتمكانيدددا -3
الالزمدددإ لفدددر  العمددد   يهدددا؛ لتط يدددؤ المقارندددإ المرجعيدددإ بشدددكٍ  يمكدددن ع  ي دددهو  ددد  تحقيدددؤ 

 التميم الم س  .

 

 اقتصرت حفود الفراسإ عل  تناول ع ر المقارنإ المرجعيدإ ب بعادهدا الحدود الموضوعية :
الم س ددد  مدددن يدددالل   ددد  تحقيدددؤ التميدددم، المتابعدددإ( -التنفيدددذ  -التخطددديط -)االسدددتعفاد

بالمددفارا النانة ددإ بمفينددإ الطددائف مددن وجهددإ ، البشددر  ( –المعر دد   -عبعدداد  ) القيدداد 
 نظر المعلمين  يها.

 اقتصرت حفود الفراسإ المكانيإ علد  المدفارا النانة دإ الحكةميدإ   د  الحدود المكانية :
 –الجنددة   –غددر  ال –مفينددإ الطددائف والتدد  تتبدد  المكاتدد  الفايليددإ اار عددإ: ) الشددر  
 ( مفرسإ حكةميإ.123الحة إ ( وعفدها ح   مةق  ىحصائيات ىدارس تعليو الطائف )

 تددددددددو تط يددددددددؤ الفراسددددددددإ يددددددددالل الفصدددددددد  الفراسدددددددد  النددددددددان  للعددددددددا  الحةةةةةةةةدود الزمانيةةةةةةةةة :
  ( 1441الفراس )

 النانة دددإ الحكةميدددإ   ددد  مفيندددإ الطدددائف والتددد  تتبددد   : معلمدددة المدددفاراالحةةةدود البشةةةرية
الحة دددإ ( وعدددفدهو ح ددد   –الجندددة   –الغدددر   –فايليدددإ اار عدددإ: ) الشدددر  المكاتددد  ال

 ( معلما.1445مةق  ىحصائيات ىدارس تعليو الطائف )
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ب نهدا ااسدلة  ااكندر  اعليدإ  ، (Bendell et.AL. ,1997,P:76عر هدا ) املقارنةة املجععيةة   
دا ترسا  اا كار والممارسات الجفيفس وال تح ين الم تمر، من يالل اكتشاف عوجه القصدةر  ياسل

 .باا ض ، وتهيرإ الم س إ لتليفيها؛ و التال  تحقيؤ تميم اادا 

ب نهددددا ااسددددلة  اتدار  الددددذ  يددددتو بةاسددددطإ مقارنددددإ ، (563ص،2019،وعر تهددددا ) عددددةاج    
التد  تهدفف ىلد  تحقيقيهدا،  م تةن عدا  اانشطإ والعمليات اتدار إ داي  المدفارا النانة دإ بالمعدايير

وكدددذلب مقارنتهدددا  ددد  المدددفارا المتميدددمس المنا  دددإ؛ لتحفيدددف نقددداط القدددةس وتعم مهدددا، والكشدددف عدددن نقددداط 
النمدددة المهنددد  لمن دددة ات المفرسدددإ، وتطدددة ر و  الضدددعف ومعالجتهدددا  ددد  مجددداالت التخطددديط المفرسددد 

   تقةد ىل  عدا  متفة .اادا  المفرس  والتةجيه والرقابإ ومن  و تط يؤ ع ض  الطرائؤ الت

وتعر هددا الفراسددإ الحاليددإ ب نهددا: عسددلة  ىدار  يعتمددف علدد  مقارنددإ عدا  المفرسددإ الحددال     
بددد دا  المدددفارا المتميدددمس، ونقددد  تجار هدددا وممارسددداتها اتيجابيدددإ؛ للة دددةل ىلددد  م دددتةاها لتحقيدددؤ 

 التميم الم س  . 

ب ندده سددع  المنظمددات ىلدد   ، (Pinar & Girard, 2008,p:31يعر دده ) :التميةةا املسسسةةي
تدرا  رؤ ددإ  اسددتغالل الفددرص الحاسددمإ التدد  ي ددبقها التخطدديط االسددتراتيج  الفاعدد  وااللتددما  بدده؛

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

( ب ندده: مجمةعددإ يصددائص تنظيميددإ نددادرس و ر ددفس مددن 23ص، 2015، وعر دده )الر يعدد 
بهدددا المنظمدددإ،  ياسدددا بالمنظمدددات المنا  دددإ التددد  تجعلهدددا قدددادرس علددد  ىدارس مةاردهدددا نةعهدددا تتمتددد  

 وتعم م مركمها التنا   .

وتعر دده الفراسددإ الحاليددإ ب ندده: قددفرس المفرسددإ علدد  تقددفيو يددفماتها التعليميددإ و ددؤ المعددايير 
  إ لةزارس التعليو.العالميإ؛ بما يحقؤ عهفا ها االستراتيجيإ الت  تتةا ؤ م  التةجهات االستراتيجي

 

 

( عندددددفما قدددددا  1810ىلددددد  عدددددا  ) Benchmarkingتعدددددةد نشددددد س المقارندددددإ المرجعيدددددإ 
 بددددددددددددعجرا  دراسددددددددددددإ علدددددددددددد  معامدددددددددددد  الطحددددددددددددين   Francis Lowellالصددددددددددددناع  اتنجليددددددددددددم   

دددا  ددد  هدددذا المجدددال،  دددو ع  عقبددده دراسدددإ الصدددناع  ال ر طانيدددإ للة دددةل ىلددد  عكندددر التط يقدددات نجاحل
Henry Ford (  1913عدا) ،  الدذ  قدا  بتطدة ر يدط التجميد  ك سدلة   دناع  متميدم، وهدة
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مددا سددما  ب السدد  اتنتددار، مددن يددالل  يامدده بجةلددإ  دد  مةاقدد  ذبددى اابقددار  دد  ودديكاغة، و عددف 
نطدا   الحر  العالميإ النانيإ كانت اليابدا  هد  عولد  الدفول التد  طبقدت المقارندإ المرجعيدإ علد 

واس ، وذلب عندفما ركدم العلمدا  اليابدانية  جهدةدهو علد  جمد  المعلةمدات، واسدتقطا  اا كدار، 
اامر كيإ ع نا  ز ارتهو المكنفإ لها، الت  كانت تهدفف للحصدةل علد  المعر دإ  ومحاكاس الشركات 

وتكييددددددم مددددددا ودددددداهفو  لنقلدددددده للتجر ددددددإ اليابانيددددددإ؛ وهددددددة مددددددا سدددددداعفهو  دددددد  نهضددددددتهو الصددددددنا يإ 
(. وقدددف تطدددةر بعدددفها مفهدددة  المقارندددإ المرجعيدددإ، وانتقلدددت 2016فيندددإ.)جمال الدددفين و يدددرو .الح

( ىحددفن zeroxتط يقاتدده ىلدد  مجدداالٍت عيددرن  دد  المجددال التجددار  التنا  دد ؛ حيددل تعددف وددركإ )
الشددركات الرائددفس  دد  هددذا المجددال؛ حيددل اسددتخفمت المقارنددإ المرجعيددإ ع نددا  عزمتهددا التنا  دديإ مدد  

التدد  طرحددت منتجاتهددا  دد  ااسددةا  ب سددعار ت دداو  تكلفددإ ىنتددار منتجددات وددركإ  ، (Fujiوددركإ )
)ز ددروك ( ؛ ممددا جعدد  ااييددرس تط ددؤ المقارنددإ المرجعيددإ لكدد  ت ددتمر  دد  المنا  ددإ  دد  ال ددة . 

(Zairi and Mashari,2005.) 

تحفيددف نددةاح  و  كمددا تهددرت المقارنددإ المرجعيددإ كمددفي  لقيدداا وتقيدديو عدا  الم س ددات،
صةر    المقارنإ بااير ن عو ب  ض  الممارسات، للعمد  علد  معالجتهدا وتحقيدؤ الجدةدس  د  الق

عدا  تلب الخفمات العامإ، وقف انتشر تط يؤ هذا المدفي   د  النال دإ عقدةد الماسديإ،  د  العفيدف 
و تضددى ذلددب مددن يددالل مينددا  ، مددن الددفول من :)الةاليددات المتحددفس اامر كيددإ و ر طانيددا واليابددا (

(، وجدددائمس الفولدددإ  ددد  1991مدددةاطن الدددذ  قفمددده رئدددي  الدددةزرا  ال ر طدددان  جدددة  ميجدددةر عدددا  )ال
ا مدن عالقدات الشدراكإ  دا جفيدفل المقارنإ المرجعيدإ  د  الةاليدات المتحدفس اامر كيدإ والتد  يلقدت نةعل

 (.158.ص2017بين الحكةمإ وقطار ااعمال؛ تهفف ىل  تح ين عدا  الخفمات.)حلم .

 املجععية مفهوم املقارنة 

تعددفدت مفددا يو المقارنددإ المرجعيددإ بتعددفد االتجاهددات والتخصصددات التدد  تناولتهددا؛ حيددل  
ب نها عمليإ مقارنإ بين منظمإ محدفدس ومنظمدإ عيدرن لهدا عدا   ، (Bruder,1994,p:9عر ها )

 متميم؛ بهفف الة ةل ىل  ع كار جفيفس ت اهو    التطة ر.
 المعر دإ تعلدو "ب نهدا (Wesner and et al, 1995,P.69كمدا يعر هدا )كمدا عر هدا  

 .منا  إ" منا  إ وغير منظمات    محفدس لمجاالت ممارسات تعلو عمليإ كةنها ااير ن، من

( ب نهدددا: عمليدددإ  يددداا منتظمدددإ APQCالمركدددم اامر كددد  للجدددةدس واتنتاجيدددإ ) و عر هدددا  
س  ددد  ع  مكدددا   ددد  العدددالو؛ وم ددتمرس للمقارندددإ و يددداا عدا  منظمددده مدددا  ددد  عدا  المنظمدددات الرائدددف
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بهددفف التعدددرف علدد  عسدددالي  العمدد ، والحصدددةل علددد  معلةمددات يمكدددن ع  ت دداعف المنظمدددإ  ددد  
 (.4ص ،2012 اتخاذ ما ترا  من ىجرا ات لتح ين عدائها )الشنر ،

و عر هدا مجلدد  تمة دد  التعلدديو الجددامع   دد  ىنجلتددرا ب نهددا: عمليددإ يددتو مددن ياللهددا تحليدد   
دددا معدددايير الممارسدددات؛ لتدددة ير   يددداا معيدددار  مدددن اادا  الفاعددد  دايددد  المنظمدددإ، وت دددتخف  عيضل

 (.465ص ،2016 لمقارنإ اادا  م  غيرها من المنظمات والقطاعات اايرن )ح ن،
( ب نها: العمليدإ التد  تطدابؤ 370ص،2007،يعر ها)ع ف العاط  و   المجال التر ة ، 

جات احف الم س ات التعليميإ بين نظيرتها    وتقار  بين عمليات اادا  ونظو التفر   والمخر 
 .ع  مكا ؛ بهفف تحقيؤ االستفادس من معفالتها المرتفعإ

عسدددلة  ىدار  حدددفيل؛ يهدددفف ىلددد  تطدددة ر  ( ب نهدددا:10ص ،2017 ،وتعر هدددا )الفارسددديإ 
وتح ين اادا  المفرس ، من يالل متطلبات تط يدؤ هدذا ااسدلة  علد  مجداالت تطدة ر اادا  

 )التعلو والتعليو واتدارس المفرسيإ(. لنال إ:المفرس  ا

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، وهدد  عحددف اادوات 

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

 أهمية املقارنة املجععية 

 ددددد  تددددد  سدددددع  المنظمدددددات لتحقيدددددؤ التميدددددم واتبدددددفار  ددددد  م دددددتةن يدددددفماتها المقفمدددددإ   
دا للم تفيفين، ت رز عهميإ المقارنإ المرجعيإ ك داٍس ت اعف المنظمَإ ع ل  معر إ م تةن عدائها  ياسل

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  

خ المالئدو، وتعدمز الرةبدإ لدفن  يدادس الم س دإ الم س ات الرائفس، كما ت داعفها علد  تدة ير المندا
والعدداملين  يهددا علدد  ت ندد  سياسددإ التغييددر نحددة كدد  مددا هددة ع ضدد  وجفيددف، كمددا عنهددا ت دداعف علدد  
تحفيف العمليات الحرجدإ وإعطائهدا االهتمدا  الدالز  وااولة دإ  د  التنفيدذ، وهد  ت دهو بشدكٍ   اعد  

 س دإ بالةسددائ  التدد  تمكنهددا مددن ع  ت ندد ،  دد   د  تطددة ر اتبددفار الفددرد  والجمدداع ، وتددمود الم
ت هو بشكٍ   اع     ز ادس احتماالت تحقيؤ منا    ذات الةقت الذ  تعالح ويه نقاط الخل ، كما 

ىسدداويإ للم س ددإ، كمددا ع  التركيددَم الخددارج  اسددلة  المقارنددإ المرجعيددإ يخلددؤ مقددايي  تنا  دديإ 
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ليدإ مقدايي  جدةدس اادا  الفايليدإ، وتجعلهدا عكندر يارجيإ، ت د  بالضدرورس ىلد  ز دادس كفايدإ و اع
ع  المقارندددددددإ  ، (135ص ،2018 و ضددددددديم )ح دددددددانين، ،(7ص ،2007تنا  ددددددديإ. )ىسدددددددماعي ، 

المرجعيإ ت اهو    تخ يض تكاليم اتنتار عو الخفمات؛ ا  المنظمإ الت  ت ع  ىل  تط يقها 
 هذا يحقؤ ما يل :تركم عل  النقاط الت  تميمها وتجعلها تنتح بتكاليم عق  و 

 ىتاحإ  رص التعلو الم تمر. -1

 تحقيؤ رسا العمال  والرسا الةتيف . -2

 تح ين القفرات اتبفا يإ والتجفيفيإ لفر ؤ العم . -3

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

 ت ن   قا إ تنظيميإ مةجهإ لح  المشكالت. -5

عهدو اادوات التد  يمكدن  القةل ع  المقارنإ المرجعيدإ  د  العمد  اتدار  هد  عحدفو مكن 
ع  ت اهو    تح ين القفرات الفرديإ والجما يإ لمن ة   المنظمإ، وه  ااداس التد  تضدمن مدن 
ياللهددا المنظمددإ اسددتمرار المنا  ددإ والبقددا ؛ حيددل تقددي  عدائهددا باسددتمرار بدد دا  المنا  ددين،  كمددا 

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

 أنواع املقارنة املجععية 

( 334ص  ،2007،تعفدت تصنيفات الباحنين للمقارنإ المرجعيإ حيل  نفها ) سدلما 
ن عدا  مقارنددإ مرجعيددإ دايليددإ، ومقارنددإ مرجعيددإ يارجيددإ؛ حيددل تددتو المقارنددإ الفايليددإ بددي ،ىلدد : 

عمليددات عو وتددائف المنظمددإ ذاتهددا؛ السدديما المنظمددإ ذات ااعمددال المتعددفدس، م ددتهف إ الطددر  
عو لتح ين ااسةا ؛ حيدل يمتداز هدذا الندةسر ب درعٍإ وسدهةلٍإ  د  الحصدةل علد   اا ض  للتعميو 

ا مرحلدإ متقفمدإ  د  تط يدؤ المقارندإ المرجعيدإ الخارجيدإ، التد  تعتمدف  علد  المعلةمات، وهة عيضل
 مقارنإ عمليات عو وتائف المنظمإ م  عمليات وتائف منظمات عيرن، تنفذ نف  النشاط.

 أنواًعا أخرى من المقارنات المرجعية هي:، (136،ص2018كما أضاف )حسانين ، 

   المقارنإ المرجعيإ الفوليإ الت  تركم عل  تحفيف وتحلي  ع ض  الممارسات    ع  مكا
    العالو.

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

  التددد  تهددفف ىلدد  مقارنددإ ااعمدددال والةتددائف التدد  تتصدددف  المقارنددإ المرجعيددإ الةتي يددإ
ةتددائف  دد  مختلددف القطاعددات؛ بهددفف الة ددةل لطددر  بالتشددابه مدد  منظمددات بددنف  ال

 م تكر  لتح ين العمليات.

 تطبيق املقارنة املجععية   

يتو تط يؤ المقارنإ المرجعيإ و ؤ عفٍد من المراح ؛ لخ صتسها عفٌد مدن النمداذر العلميدإ، 
ا منها:  والت  سن تعرض    هذ  الفراسإ عفدل

( يطددةس لتنفيددذ المقارنددإ 14  )الددذ  اوددتم  علدد، (Groesch and Davis) نمددةذر
 والتنفيددددذ، مددددا بعددددف التنفيددددذ(.  المرجعيددددإ، مق ددددمإ علدددد   ددددالل مراحدددد  رئي دددديإ هدددد : )االسددددتعفاد،

 (.2017، )الحر  

( Xeroxالذ  عم  مدفيرلا للتةز د   د  ودركإ )، (Robert Camp) بينما حفد نمةذر
 والتنفيدددددذ، والتكامددددد ، والتحليددددد ، يمددددد  مراحددددد  لتط يدددددؤ المقارندددددإ المرجعيدددددإ هددددد : )التخطددددديط،

 (2015(. )البطإ.والنضةر

 عر   مراح  لتط يؤ المقارنإ المرجعيإ ه :، (Jerome P.Finneganوحفد نمةذر)

  ياغإ يطإ الفراسإ. ▪

  يادس الفراسإ. ▪

 تشخيص ال يانات. ▪

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

 ال ابقإ عر   مراح  رئي يإ ه : عما الفراسإ الحاليإ،  قف اعتمفت    سة  النماذر

 :دادةةةةةةاالستع -1

وهدد  المرحلددإ التدد  تلتددم   يهددا القيددادس بتنفيددذ المقارنددإ المرجعيددإ، وتحددفد العمليددات التدد   
تحتددار ىلدد  تح ددين،  وتصددنفها ح دد  قةتهددا وسددعفها،  ددو تختددار العمليددات التدد  سددتتو المقارنددإ 

 (2017فيذ هذ  المرحلإ. )الحر   ،المرجعيإ  يها،  و تشك   ر  العم  الالزمإ لتن

 و رن الباحل ع  مرحلإ االستعفاد ت تةج  من القيادس  ما يل : 

 تحفيف عهفاف المقارنإ المرجعيإ 

 بنا  معايير واسحإ لعمليإ المقارنإ المرجعيإ 

   عل  عمليات المقارنإ المرجعيإ. تفر    ر ؤ العم 
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 :طةةةةةةةالتخطي  -2

عمليددإ المقارنددإ المرجعيددإ، و ددتو  يهددا تحفيددف مجدداالت  وهدد  المرحلددإ الحاسددمإ  دد  نجدداط
المقارنددددإ المرجعيددددإ، وتحفيددددف الشددددركا  المنا  ددددين  دددد  المقارنددددإ المرجعيددددإ، وتحفيددددف طددددر  جمدددد  

 (.2015، المعلةمات. )البطإ
التخطددددديط للمقارندددددإ المرجعيدددددإ ي دددددتةج  مدددددن القيدددددادس عدددددفس  و دددددرن الباحدددددل ع  عمليدددددإ 

 ىجرا ات، عهمها:

 لمقارنإ المرجعيإ ال ابقإ لالستفادس منها.مراجعإ نتائح ا ▪

 تحفيف العمليات الت  ستخض  للمقارنإ المرجعيإ. ▪

 تحفيف النمةذر المرجع  المناس  الذ  ترغ     ىجرا  المقارنإ المرجعيإ معه.  ▪

 ذ ةةةةةةةةالتنفي -3

حيدل  وه  الخطةس الت  ي فع التنفيذ الفعل  معها، وتلترجو مدن ياللهدا الخطدةات ال دابقإ؛
و رن  ،(2015،تةسى من ياللها ىجرا ات التنفيذ ومرا بإ النتائح وإعادس ىجرا  المقارنإ. )البطإ 

اتودددراف الكامددد  علددد  عمليدددات التنفيدددذ ومراق تهدددا،  الباحدددل ع  هدددذ  المرحلدددإ ت دددتلم  مدددن القيدددادس 
يو ك  مرحلإ مدن وتقفيو الفعو الالز  لفر ؤ العم  المكلف بعجرا  عمليات المقارنإ المرجعيإ وتقي

 مراح  التنفيذ.

 ة ةةةةةةةةاملتابع -4

وهدد  المرحلددإ التدد  تلدد  مرحلددإ التنفيددذ، والتدد  ت ددتةج  مرا بددإ اادا  والتحددفيل الددفور  
و دددد  هددددذ  المرحلددددإ تنشددددر القيددددادس نتددددائح تنفيددددذ  ،(2017،الم ددددتمر للمقارنددددإ المرجعيددددإ. )الحر دددد 

    اتخددداذ اتجدددرا ات التصدددحيحيإ التددد  ع رزتهددداعمليددات المقارندددإ المرجعيدددإ ال دددابقإ، وتشدددرف علددد
نتددائح المقارنددإ المرجعيددإ، وتحددفد العمليددات التدد  ت ددتةج  التح ددين بشددك  عاجدد ، كمددا عندده علدد  

 القيادس ع  تحصر ك  العقبات الت  واجهتها ع نا  ك  عمليات المقارنإ المرجعيإ.

 تددرا  الفراسددإ الحاليددإ، والنمددةذر التددال  يةسددى سددير عمليددات المقارنددإ المرجعيددإ و ددؤ مددا
حيددل يعتمددف النمددةذر علدد  الددفور الرئي دد  والمحددةر  للقيددادس  دد  ت ندد  وتنفيددذ عمليددات المقارنددإ 

 المرجعيإ، ودورها الك ير    اتوراف المباور عل  ك  المراح  اار  .
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 مجاحل تطبيق املقارنة املجععية )إعداد الباحث(

 ي ةةةةةا املسسسةةةةةالتمي
 مفهوم التميز المؤسسي: 

تهددر مفهدددة  التميدددم الم س ددد  للتع يدددر عدددن الحاجددإ ىلددد  مدددنهح ودددام ، يجمددد  عنا دددر   
ومقةمددات بنددا  الم س ددات علدد  عسدد  متفةقددإ، تحقددؤ لهددا قددفرات عاليددإ  دد  مةاجهددإ المتغيددرات 

كامددد  بدددين عنا دددرها وااوسدددار الخارجيدددإ المحيطدددإ، كمدددا تكفددد  لهدددا تحقيدددؤ التدددرابط والتناسدددؤ ال
ومكةناتهدا الذاتيدإ، واسددتنمار قدفراتها المحةر ددإ، وتحقيدؤ الفةائددف والمندا   ا ددحا  المصدلحإ مددن 

 (.4ص  ،2015مالك  الم س إ والعاملين والمتعاملين معها والمجتم  ب سر  . )الحيإ، 

عهميدإ وتعفدت مفدا يو التميدم الم س د   د  الكتد  والفراسدات التد  تناولتده، ممدا يعكد    
الكفددا س ك سدداا للتميددم الم س دد ،  هددذا المفهددة ؛ حيددل ركددم مددفي  اتدارس العلميددإ علدد  مفهددة  

وعسا ت ىل  قدامةا  بينما ارتكم مفي  العالقات اتن انيإ عل  الحاجات االجتما يإ للعاملين،
التميددددم الم س دددد  مصددددطلحاٍت من :)العمدددد  الجمدددداع ، و ددددر  العمدددد ، وجددددةدس الحيدددداس والمندددداخ، 

 نقا إ التنظيميإ(.وال

 االستعداد

 التخطيط

 التنفيذ

 املتابعة

 
 
 

 القيادة

 التزام كامل ابلدعم

 متابعة كل العمليات

 نياإلشراف على عمليات التحس
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 وتةا ددددلت الجهددددةد اتدار ددددإ، بمددددا  دددد  ذلددددب المددددفاي  اتدار ددددإ المعا ددددرس التدددد  حددددفدت 
مفهة  الفاعليإ الذ  يركم عل  تحقيؤ عهفاف المنظمدإ الكليدإ،  د  تد  التغيدرات ال يردإ المتعدفدس 

 (.2003،)زائف 

لد  مدنهح يدرتبط بكي يدإ و لعرلف التميم الم س   ب نه: نمط  كر  و ل فه ىدار إ تعتمدف ع  
ىنجدداز نتددائح ملمةسددإ للمنظمددإ وتحقيددؤ المةازنددإ  دد  ىوددبار احتياجددات ااطددراف كا ددإ سددةا ل مددن 
ع ددحا  المصددلحإ عو المجتمدد  ككدد ،  دد  ىطددار  قا ددٍإ مددن الددتعل و واتبددفار والتح ددين الم ددتمر. 

 (.124ص، 2007 ،)ال يف

ن الخصددائص التنظيميددإ النددادرس ( ب ندده: مجمةعدإ مدد23ص ،2015 ،كمدا يعر دده )الر يعدد    
بالمنظمدات المنا  دإ، التد  تجعلهدا قدادرس علد   والفر فس من نةعهدا التد  تتمتد  بهدا المنظمدإ  ياسدا

 ىدارس مةاردها بتعم م مركمها التنا   .
للتميم الم س د   ب نده: الخ درس المقدفرس مدن المعر دإ ، (6ص  ،2009،الصير   و نظر )   

ظمإ معينإ والت  تعك  اادا  المتفرد الناجى والكف ، المةجه ادا  عيإ الصر حإ واتجرائيإ لمن
 مهمإ بطر قإ متميمس.

ومما سد ؤ، يمكدن القدةل بد  : التميدم الم س د  لدي  تر لدا ىدار  دا تمارسده المنظمدات، بد    
هددة سددرورس تقتضدديها سددرعإ المتغيددرات وتطددةر المنا  ددين.  وط يعددإ عمدد  المنظمددات ي ددتةج  

يؤ عمليات التطة ر اتدار  باستمرار؛ ليفر  العداملين  د  المنظمدإ عنهدو يعيشدة   د  عليها تط 
 منظمإ متجفدس، تلقفر سلةكيات العم  الجفيفس والمتميمس.

 ي:ـــــز المؤسســـــص التميـــــخصائ

 تتمتع المنظمات التي تحّقق تميُّزًا  بمجموعة من الخصائص أهمها:  

 عف من عهو مصادر التميم الم س   .ىذ ي ق ةل ااعمال الصعبإ؛ -1

 تة ر القيادس ذات الكفا س العاليإ الت  تعم  كقفوس    تحفيم الت ميمم والتشجي  عليه. -2

 تحمم  المصاع  واازمات ومةاجهتها. -3

الخ دددرات البعيدددفس عدددن العمددد  لخفمدددإ المجتمددد ، والتددد  تقدددف  كنيدددرلا مدددن الفدددرص الكت دددا    -4
 التميم    اادا .

فر  ، الددذ  يعددف التدفر   مددن عهددو مميددمات المنظمدات د يقددإ نظددا  التن دد ، مددن برنامجدا لتدد -5
يالل ايتيار ع ض  ااسالي  ادا  المهمات، و نا  منداخ دايلد  ي كدف علد  عهميدإ دقدإ 

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

 اهتمامها باالنحياز نحة العم ، من يالل الخرور عن عنماط اتدارس ال يروقراطيإ. -1

 .عملها عل  ىيجاد  لإ و يقإ بالمتعاملين، واالستجابإ لمقترحاتهو -2

 سماحها باالستقالليإ التنظيميإ    العم . -3

 ترويفها العاملين لالهتما  بقيو المنظمإ. -4

 .نيإ ومرنإ؛ باتبار المركم إ والالمركم إاستخفامها نظا  رقابإ سم -5

و ددرن الباحددل ع  المنظمددات المتميددمس هدد  المنظمددات التدد  ت ددع  لتحقيددؤ عهددفا ها ب قدد  
 تكلفإ م  جةدس عاليإ، وذلب من يالل:

 .يادس متحم إ للعم ، ومفركإ اهميإ التميم  

 .مةتفة  لفيهو الرةبإ    تقفيو اادا  المتميم 

 متميم ن باستمرار.نظا  مكا آت يحفم ال 

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

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

   حر دددإ وتي يددددإ اليتيدددار عسددددلة  عدا  ااعمددددال مدددن المددددةتفين،  دددد  حدددفود عطلددددر العمدددد
 .وقةانين الةتيفإ

 أبعاد التمّيز المؤسسي:

للتميم الم س   مجمةعإ من اابعاد الت  يرتكم عليها، و   هذ  الفراسإ سديتو التركيدم 
 عل   ال إ عبعاد رئي يإ ه : 

 البعد القيادي: أّواًل:

للقيادس ت  ير مباور عل  التميم، وذلب من يالل تنميإ قفرات اا راد وتشدجيعها لهدو بالتةجده  
التميم بالمهدارس القياديدإ، وعالقدات العمد  الفاعلدإ، والقدفرس علد   التميم، وذلب من يالل:نحة اتبفار و 

دد   التفكيدر المتجددفد الدذ  ي تعددف عددن التقليدف، وكددذلب اهتمامهددا  بتشدجي  المنا  ددإ بددين اا دراد  دد  التة  
ت المباودرس بينهدا ىل  ع كار جفيفس. كما ع  القيادس  ىذا ت نت استراتيجيإ البا  المفتدةط ودعدو االتصداال

و دددين اا دددراد؛  دددع  ذلدددب يتددديى تبدددادل المعلةمدددات المتعلقدددإ بفاعليدددإ المنظمدددإ، والقدددفرس علددد  مناقشدددتها، 
 (.35-34ص ، 2010، والة ةل ىل  اقتراحات، وابتكار حلةل جفيفس لمشاكلها. )الن ةر
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تتطلد  اتدارس  والتميم القياد  من عهو المرتكمات الت  ت تنف ىليها اتدارس الحفينإ، حيدل 
المعا رس قفراٍت  ائقإل من القائف؛ ليكة  قدادرلا علد  مةاكبدإ الم دتجفات والمتغيدرات التد  يفرسدها 

 و مكن تلخيص العةام  الفاعمإ للتميم القياد  ويما يل : عصر المعر إ. 

 وجةد  يو تنظيميإ قة إ ومشتركإ. 

 تطة ر ونشر الرؤ إ اتبفا يإ. 

 تكة  عليه المنظمإ.تحفيف رسالإ واسحإ لما س 

 .تطة ر االستراتيجيإ بشكٍ  ين جو م  الرؤ إ والرسالإ 

  ،2018 بنا   يك  واسدتراتيجيات تنفيذيدإ؛ لت دهي  تنفيدذ نمدةذر التميدم القياد .)يليفدإ، 
 .(47ص

و لع  سلة  قائف المفرسإ دورلا ك يرلا    التمي م الم س   داي  المفرسإ ولفن العاملين   
وتقدفيرهو  سلة  المبادعس، والتةا   المفتةط تحفال الت  ير االيجاب   د  العداملين،معه،  ت ن يه ا

وإوراكهو  د  اتخداذ القدرارات االسدتراتيجيإ التد  تحدفد ط يعدإ العمد ،  وتمكينهو من عدا  ااعمال،
كلهددا عةامدد  ت دداعف  دد  بنددا   قا ددإ التمي ددم الم س دد  دايدد  المفرسددإ، انطالقلددا مددن القيددادس و ددةالل 

 ىل  ك  مكةنات المنظمإ.

 ّي ةةةةد املعجفةةةةثانًيا  البع

المعر ددإ ب نهددا: مددم ح مددن الخ ددرات والمهددارات والقددفرات  ( 13ص ،2010 يلعددرف )ح ددن،
 والمعلةمات ال يا يإ المتراكمإ لفن العاملين ولفن الم س إ.

المعر دددإ ب نهدددا:  كددد  مدددا يمكدددن التع يدددر عنددده  ( Herschel,2000,p:41وقدددف و دددف )
سددميلا باسددتعمال نظددا  مددن الرمددةز التدد  يمكددن ىيصددالها ونشددرها ب ددهةلإ؛ حيددل نجددفها بصدديغإ ر 

 عو مخططات اعمال. مةا فات لمنتح  عو برا ات ايترار،

وقف ع بحت المعر دإ عحدف عهدو المصدادر االسدتراتيجيإ للميدمس التنا  ديإ للمنظمدإ، والمدةرد 
، وه  المدةرد ااهو  الدذ  يم دف بدالتراكو وال يتنداقص باالسدتخفا ، بد   من مةارد رعا المال البشر  

ي دددددددددهو  دددددددددد  تةليددددددددددف ع كدددددددددار جفيددددددددددفس وتطة رهددددددددددا بتكلفددددددددددإ عقددددددددد ، عو بددددددددددفو  تكلفددددددددددإ ىسدددددددددداويإ. 
 (.49،ص2018)يليفإ،

ا من م ورات التميم المعر    ه :2014وقف حفدت) الحيلإ.  ( عفدل

 تشجي  التعليو الم تمر.  -1
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 تحفيم ومكا آت مبادرات التعلو. -2

 تفر  يإ وم تمرات حةل عهميإ التعلو.عقف دورات  -3

 االستفادس من تجار  الم س ات اايرن. -4

 ىنشا  ىدارس المعر إ. -5

 اعتماد التعليو اتلكترون . -6

 نشر النقا إ والةع  بين العاملين ب هميإ تطة ر المعر إ. -7

يمتلددب القائددف عدواٍت كنيددرس ؛تمكندده مددن تمو ددف العدداملين معدده بكدد   و دد  القيددادس المفرسدديإ،
معددارف والمهددارات التدد  يحتاجةنهددا  دد  سدد ي  انجدداز مهددامهو بنجدداط، ومددن عهددو عدوات المعر ددإ ال

 الت  يمتلكها القائف المفرس :

 . الخ رس الكامنإ الت  يمتلكها من ممارسإ العم  التعليم  واتدار 

  ددددرص التنميددددإ المهنيددددإ المتددددة رس دايلي ددددا ويارجي ددددا، ومددددا يةاك هددددا مددددن معددددارَف ومهدددداراٍت 
 راٍت جفيفس.وي 

 ائددددف المفرسدددد  ع نددددا  تةل يدددده اللجددددا  اتوددددراويإ، والم ددددارات الميفانيددددإ التدددد  يشددددتر   يهددددا الق
 وما يكت    يها من معارف وي رات. -سةا  داي  مفرسته عو يارجها  -مهاَمه

  التنقددد  القيددداد  بدددين المدددفارا والمنددداطؤ التعليميدددإ يلَمك دددن القائدددف مدددن معدددارف وممارسدددات
   تنتق  للعاملين معه كمعارف.جفيفس يلمِكن ع

  التطددددة ر الددددذات  مددددن يددددالل القددددرا س واالطددددالر، وهددددة مددددا يددددنعك  ع ددددر   علدددد  المنظمددددإ
 بشكٍ  مباور.

 جي ةةةةةةد البشةةةالُبع  ثالثًا

منظمددإ هددة رعا المددال الحقيقدد  لهددا؛ حيددل تةاجدده المنظمددات  العنصددر البشددر   دد  عيددإ  
 اتيمدددا  ب هميدددإ العنصدددر  صدددر البشدددر   المتميدددم وتي ي دددا،حاليلدددا تحدددفياٍت ك يدددرسل ب ددد   ندددفرس العن

البشر     المنظمإ وما يقة  به من مها ؛ يجع  االهتما  به ييارلا استراتيجي ا للمنظمدإ،  دالتغير 
عسدالي  جفيدفس، تف دى المجدال عمدا   ال ر   والمتجفد    بيرإ العم  يةج  عل  القيادس ع  تت ن د  

 دتة ات اتدار دإ للعمدد  بحر دإ عك در، وتمدنحهو التفدة ض ال دالز  التخدداذ المدةتفين  د  مختِلدف الم
   (.35ص، 2010 القرارات، وتقفيو الخفمات بكفا س و اعليإ.) الن ةر،
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تدفر  هو، وإتاحدإ الفر دإ لهدو  للمشداركإ  د  القدرار الدذ  و  ى  احترا  اا راد وتشجيعهو، وتنميدتهو
هددةدهو لتحقيددؤ عهددفاف المنظمددإ بكفددا س واقتددفار، كمددا ع  بدد   ي ددذلةا قلصدداَرن ج يتعلددؤ بهو؛كفيددٌ  

تحفيل القةانين واانظمإ والتعليمات المعمدةل بهدا، والبعيدفس عدن الدروتين والمركم دإ  د  التعامد ؛ 
 (.Cristina and colurcio,2006ت اهو    تحقيؤ  التميم البشر   للمنظمإ.) 

يدددرتبط بشدددك  ك يدددر بمدددا تقفمدددإ و دددرن الباحدددل ع  تميدددم العنصدددر البشدددر   ددد  المنظمدددإ، 
 عهمها: القيادس له من يفمات وت هيالت،

 التحفيم بكا إ عنةاعه وعساليبه. ▪

 التعام  م  اايطا  عل  عنها  رٌص للتعلو. ▪

ه المهن   المناس . ▪  االهتما  بالتنميإ المهنيإ، والم اعفس    ايتيار التةجم

 عو ال الز  لذلب.التشجي  عل  المشاركإ    جةائم التميم، وتقفيو الف ▪

 

 وقد قسمت الدراسات السابقة إلى قسمين:

 الفراسات المتعلقإ بالمقارنإ المرجعيإ. -القسم األول 

 القسم الثاني- .  الفراسات المتعلقإ بالتميم الم س   

 .الدراسات املتعلقة باملقارنة املجععية  أواًل

ت ىلد  التعدرف علد  درجدإ تط يدؤ المقارندإ المرجعيدإ  د  وهف  ،(2019دراسة عواجي )
المفارا النانة إ لل نات بمنطقإ جازا ، من وجهإ نظر معلماتها، وقف اسدتخفمت الباحندإ المدنهح 

( معلمدإ؛ حيدل عتهدرت نتدائح 355الة ف  وعداس االست يا  الت  طبقت عل  عينإ ممن لإ بلغت )
عيددإ  دد  المددفارا النانة ددإ لل نددات بمنطقددإ جددازا ، مددن الفراسددإ ع : درجددإ تط يددؤ المقارنددإ المرج

وجهدإ نظدر معلماتهدا، جدا  بفرجدإ مرتفعدإ، وقددف عو دت الفراسدإ بعنشدا  عق دا  للمقارندإ المرجعيددإ 
 ددد  ىدارات التعلددديو؛ تبدددراز دور وعهميدددإ المقارندددإ المرجعيدددإ  ددد  ر ددد  الم دددتةن التعليمددد  واتدار   

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

 ، وهدددف ت ىلددد  معر دددإ واقددد  تط يدددؤ المقارندددإ المرجعيدددإ بجامعدددإ(2019دراسةةةة البتةةةال )
)اتمدددا  محمدددف بدددن سدددعةد اتسدددالميإ(، ومتطلبدددات تط يدددؤ المقارندددإ المرجعيدددإ  يهدددا، ومقترحدددات 

يددؤ المقارنددإ المرجعيددإ. واسددتخفمت المددنهح الة ددف   الم ددح   وعداس االسددت يا  االسددتفادس مددن تط 
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ع  ع ددراد الفراسددإ يةا قددة  علدد  واقدد  تط يددؤ المقارنددإ  لهددذ  الفراسددإ؛ حيددل عتهددرت نتددائح الفراسددإ 
المرجعيدددإ بجامعدددإ اتمدددا   ددد  كددد  عبعددداد الفراسدددإ بفرجدددإ عاليدددإ، كمدددا عتهدددرت ع  ع دددراد الفراسدددإ 

عاليإ عل  متطلبدات تط يدؤ المقارندإ المرجعيدإ، كمدا اقترحدت الفراسدإ  د  نهايتهدا  يةا قة  بفرجإ
ىيجدداَد لجنددٍإ دائمددإ، تلعندد  بتنفيددذ عمليددات المقارنددإ المرجعيددإ علدد  م ددتةن الجامعددإ و ددؤ وددروٍط 

علدددد    معينددددإ،  وإجددددرا  تعددددفيالت تنظيميددددإ؛ لت ددددهي  مهمددددإ تنفيددددذ عمليددددات المقارنددددات المرجعيددددإ
والبشدددر ، وتحفيدددف ميمانيدددإ ماليدددإ لعمليدددات المقارندددإ المرجعيدددإ، واتعدددال  عنهدددا الم دددتةن المددداد  

وتةز عهددددا علدددد  كدددد  مرحلددددٍإ مددددن مراحدددد  عمليددددإ المقارنددددإ المرجعيددددإ؛ تيجدددداد الفقددددإ والجددددةدس  دددد  
عملياتهددا، وكددذلب عقددف ورر التددفر   الم ددتمر علدد  عمليددات المقارنددإ المرجعيددإ، وإ ددفار دليدد  

 ىرواد  لها.

وهدددف ت ىلددد  التعدددرف علددد  درجدددإ تقدددفير عيندددإ مدددن معلمددد  ، (2018) دراسةةةة عسةةةاف
المدفارا ااساسديإ بمحا ظدإ غدمس، لمتطلبدات تةتيدم المقارندإ المرجعيدإ كد داس  اعلدإ  د  سدما  
ددا ىذا كانددت هنددا   ددرو  ذات داللددٍإ ىحصددائيٍإ بددين متةسددطإ  جددةدس ال يرددإ المفرسدديإ، والكشددف عم 

لفراسدإ. واسدتخف  الباحدل المدنهح الة دف   وعداس االسدت يا ، درجات التقفير؛ تعمن ىلد  متغيدرات ا
غددمس  حيددل عتهددرت نتددائح الفراسددإ ع : درجددإ التقددفير الكليددإ لمعلمدد  المددفارا ااساسدديإ بمحا ظددإ 

لمتطلبددات تةتيددم المقارنددإ المرجعيددإ كدد داس  اعلددإ لضددما  جددةدس ال يرددإ المفرسدديإ؛ كانددت ك يددرس. 
صددائيإ بددين متةسددطات تقددفيرات ع ددراد العينددإ للمتطلبددات تعددمن وعندده ال تةجددف  ددرو  ذات داللددإ ىح

وعو ددت الفراسددإ بضددرورس تشددكي  لجنددإ مفرسدديإ  دد  كدد  ، سددنةات الخفمددإ( -لمتغيددر )المفرسددإ 
مفرسإ بعف عقف دورس متخصصإ، مهمتها تط يؤ المقارنإ المرجعيإ وتشكي  ىطار م س د  نداتو 

 لعمليإ المقارنإ.

وهددف ت هددذ  الفراسددإ للتة دد  ىلدد  Agasisti, T., &Zoido, P (2018)دراسةةة 
( مفرسإ من مفارا التعليو 8500درجات كفا س النظا  التعليم  لعينإ الفراسإ الت  تكةنت من )

( دولددددددإ حدددددةل العدددددالو، باسددددددتخفا  بياندددددات ونتدددددائح ال رنددددددامح الدددددفول  لتقيدددددديو 30ااساسددددد   ددددد  )
وه  نةر مدن االيتبدارات تجر هدا ، (2012، وذلب    العا  )PISA المعروف ايتصارلا الطال 

ول  كدد   ددالل سددنةات، والتدد  تعددف المعيددار الددف OECD،االقتصدداديإ والتنميددإ التعدداو   مددإمنظ
الرئي  لقياا ومقارنإ جةدس اانظمدإ التعليميدإ  د  ال لدفا  المختلفدإ. وقدف اسدتخفمت الفراسدإ  د  

المعدروف باسدو عسدلة   تحلي  تلب ال يانات عسلة لا ىحصائي ا من الندةر ال البدارامتر  )ال دال معلمد (
 ددتخفمإ  دد  ح ددا  التحليدد  التطددة ق  لل يانددات، وهددة عحددف ااسددالي  اتحصددائيإ الالبارامتر ددإ الم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
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ععلددد  كفدددا س للم س دددإ التعليميدددإ، وتة دددلت الفراسدددإ ىلددد  النتدددائح التاليدددإ: يمكدددن ز دددادس درجددددات 
حتدد  مدد   بددات المددفيالت و قائهددا  ٪،27اتنجدداز )المخرجددات( لمددفارا التعلدديو ااساسدد  بن ددبإ 

، وكدذلب كما ه ، وتختلف درجات الكفا س بشكٍ  ك ير    المفارا بين الفول المختلفإ و عضدها
بددين كفددا س اانظمددإ التعليميددإ ، بددين المددفارا دايدد  الفولددإ الةاحددفس؛ حيددل وجددف تباينلددا )عددف  تجددان (

للمفارا عينإ الفراسإ . وعتهرت النتدائح ع  االيتال دات  د  الكفدا س اتدار دإ والتنظيميدإ الهيكليدإ بدين 
ددا ىلدد  ت ن دد  سددياقات ونظددو عمدد  مختلفددإ ومتباينددإ، بددين  مددفارا الددفول المختلفددإ و عضددها، يعددةد عساسل

مفارا تلب الفول و عضها البعض، كما تو تحفيف عدفد مدن العةامد  علد  م دتةن الم س دإ التعليميدإ 
 وجميعها مرتبطإ بفرجات الكفا س، وتشير ىل  االتجاهات المحتملإ لتح ين.، )المفارا(

المفرسددد  وهدددف ت ىلددد  التعدددرف علددد  متطلبدددات تطدددة ر اادا  ، (2017دراسةةةة الفارسةةةية )
والخدددرور بمتطلبدددات لتط يدددؤ عسدددلة  المقارندددإ  ب ددلطنإ علمدددا ،  ددد  سدددة  عسدددلة  المقارندددإ المرجعيددإ، 

المرجعيدددإ  ددد  تطدددة ر اادا  المفرسددد ، مدددن وجهدددإ نظدددر المدددفير ن وم ددداعفيهو  ددد  مدددفارا التعلددديو 
طل دؤ علد  الحكةم ، واستخفمت الفراسإ المنهح الة ف ، وتو ىعدفاد اسدت يا  لجمد  بياندات الفراسدإ )

وعتهددرت الفراسددإ ع  تقددفيرات ع رادهددا حددةل  (  رددددا  دد  عر دد  محا ظددات( 516عينددإ عشددةائيإ بلغددت )
كمددا عتهددرت وجددةد  متطلبدات التطددة ر، جددا ت بفرجدإ مةا قددإ عاليددإ علد  م ددتةن المحا ظددات اار د ،

حددددةل  دددد  تقددددفيرات عيندددإ الفراسددددإ ، ( α≤ 00.5 دددرو  ذات داللددددإ ىحصدددائيإ عنددددف م ددددتةن الفاللدددإ )
متطلبات تطة ر اادا  المفرس . ويرجت الفراسإ بتقفيو متطلبات لتط يدؤ عسدلة  المقارندإ المرجعيدإ 

 كما عوسحت كي يإ التغل  عل  الصعة ات الت  تةاجه التط يؤ.    تطة ر اادا  المفرس ، 

وهف ت ىلد  تشدخيص واقد  تقيديو عدا  ىدارات التعلديو  د  المملكدإ ، (2017) دراسة الحربي
لعر يددإ ال ددعةديإ، والكشددف عددن ىجددرا ات تط يددؤ المقارنددإ المرجعيددإ  دد  تقيدديو عدا  ىدارات التعلدديو، ا

قات تط يؤ المقارنإ المرجعيإ    تقيديو عدا  ىدارات التعلديو  د  المملكدإ.  وتحفيف عهو متطلبات ومعة 
االسدددت يا  وتدددو تط يدددؤ المدددنهح الة دددف  والندددةع  لتحقيدددؤ عهدددفاف الفراسدددإ التددد  اسدددتخفمت عداتددد س  

والمقابلإ ك دوات بحنيإ؛ حيل طلبقت عل  مفير  ىدارات التعليو وم داعفيهو  وعمندا  ىدارات التعلديو 
ا، كما تو تط يؤ المقابلدإ علد  عيندإ قصدفيإ مكةندإ مدن )270لك  ىدارس، وعفدهو ) ا، 29(  ردل (  دردل

ددا  كةنهددا عسددلة   وتة ددلت الفراسددإ ىلدد  ع  المقارنددإ المرجعيددإ باتسددا إ ىلدد  للتقيدديو،  هدد  تعددف عيضل
عسلة لا للتح ين والجةدس    العم  اتدار ، كما عوارت ىلد  ع  ع دراد عيندإ الفراسدإ مةا قدة  بفرجدإ 

 ك يرس عل  متطلبات تط يؤ المقارنإ المرجعيإ    ىدارات التعليو بشكٍ  عا .
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هدددف ت ىلددد  التعدددرف علددد  ع ضددد  عنظمدددإ التعلددديو ،  Tasopoulou (2017) دراسةةةة
مع  التددد  تحقدددؤ التميدددم  ددد  م س دددات التعلددديو الجدددامع  مدددن حيدددل الممارسدددات، وقدددف اتبددد  الجدددا

الباحدددل  ددد  هدددذ  الفراسدددإ المدددنهح التحليلددد  بمدددا  ددد  ذلدددب التحليددد  الكيفددد  والكمددد ، حيدددل اعتمدددف 
حالددإ للجامعددات الملتممددإ بددالتفة   دد  جميدد  عنحددا  العددالو، وتددو جمدد   (20الباحددل علدد  دراسددإ )
االسددت يا ؛ حيددل عتهددرت النتددائح ع  المقارنددإ المرجعيددإ تلح ددن مددن التميددم ال يانددات عددن طر ددؤ 

تددددة ير وجهددددات نظددددر و  تطددددة ر عنظمددددإ التعلدددديو الجددددامع ، ااكدددداديم ، وتحقددددؤ نتددددائح ك يددددرس  دددد  
كمدددا عنهدددا تلك ددد  معر دددإ ، وممارسدددات نمةذجيدددإ؛ لتحقيدددؤ التميدددم  ددد  م س دددات التعلددديو الجدددامع 

دددا ىسددداوي ا لتح دددين الجدددةدس ممدددا يددد د  ىلددد  التميدددم، وتدددرتبط الفكدددرس الرئي ددديإ  ددد   ىسددداويإ ونمةذجل
 .المعايرس وق ةلها مقارنإ بااير ن    هذا القطار

، الت  هف ت ىل  تحفيف ع ر المقارنإ المرجعيإ    تح دين اادا  (2011) دراسة ربابعة  
تطدة ر اسدت يا  الم س      المجلد  ااعلد  للعلدة  والتكنةلةجيدا. ولتحقيدؤ عهدفاف الفراسدإ؛ تدو 

ولز ر علدد  مجتمدد  الفراسددإ؛ حيددل عتهددرت نتائجهددا ع  المتةسددط العددا  لتصددةرات المبحددة ين حددةل 
دا،  وع  المتةسدط العدا  لتصدةرات المبحدة ين حدةل م ودرات  جةان  المقارندإ المرجعيدإ جدا  مرتفعل

يدددر الم دددتق  اادا  الم س ددد  جدددا  مرتفعددددا كدددذلب، كمدددا ع  هندددا  تددد  يرلا ذا داللدددإ ىحصدددائيإ للمتغ
)جةان  المقارنإ المرجعيإ(، مجتمعه    المتغير التاب  م ورات )اادا  الم س  ( كاملإ، ولكن 

ىذ جدددا  جانددد  اانمددداط والمقةمدددات عكندددر تددد  يرلا  ددد  م ودددر  هدددذا التددد  ير يتفددداوت بدددين الجةانددد ،
للعلدددددة  التنا  ددددديإ وعدا  المدددددةارد البشدددددر إ. وعو دددددت الفراسدددددإ بضدددددرورس ععطدددددا  المجلددددد  ااعلددددد  

ا جاندد  المراحدد ، ومحاولددإ  ا مددن االهتمددا  بجةاندد  المقارنددإ المرجعيددإ، وتحفيددفل والتكنةلةجيددا مم ددفل
 تط يؤ مراح  المقارنإ المرجعيإ طبقلا لمناهح محفدس. 

 الدراسات املتعلقة بالتميا املسسسي   ثانًيا

ر ة ددات وهددف ت ىلدد  التعددرف علدد  ع ددر عددموف المشددر ات الت، (2019دراسددإ الشددمران  ) 
عددن المشدداركإ  دد  جددائمس التعلدديو للتميددم، كمددا هددف ت ىلدد  التعددرف علدد  ااسددبا  التدد  عدت ىلدد  
عموف المشر ات عن المشاركإ    جائمس التعليو للتميم، ىسا إ ىل  اكتشداف ال د   التد  تد د  

ف  واسدتخف  الباحدل المدنهح الة د ىل  تحفيم المشر ات عل  المشاركإ    جائمس التعلديو للتميدم،
وجةد ع ر ك ير لعدموف المشدر ات عدن المشداركإ  د   وعداس االست يا ، وعتهرت الفراسإ  الم ح ،

%، كمددا نالددت 79جددائمس وزارس التعلدديو للتميددم علدد  جددةدس اادا  الم س دد  بن ددبإ ت ييددف تصدد  ىلدد  
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%، ونالدددت سددد   التحفيدددم علددد  70عسدددبا  عدددموف المشدددر ات عدددن المشددداركإ ن دددبإ ت ييدددف قدددفرها 
%، و   سة  هذ  النتائح عو ت الفراسإ  بضدرورس تحفيدم المشدر ات للعمد  82إ ن بإ المشارك

 عل  المشاركإ الفاعلإ    جائمس التميم، م  وجةد لجنإ لتقييو العم  وتقفيو التغذيإ الراجعإ.
هف ت ىل  تحلي  متطلبات اسدتنمار رعا المدال البشدر  كمدفي  و  (2019) دراسة جمعة

،  دد  كليددإ التر يددإ بجامعددإ دميدداط . واسددتخف  الباحددل المددنهح الة ددف  لتحقيددؤ التميددم الم س دد 
عهفاف الفراسإ؛ والت  تة لت عهو نتائجها ىل  ع  كليإ التر يإ    جامعإ  وعداس االستبانإ لتحقيؤ 

ع  هنددا  عددفدا مددن المعةقددات و  دميدداط  دد  حاجددإ ىلدد  مم ددف مددن الجهددةد لددفعو تميمهددا الم س دد 
عتهددرت النتددائح ع  رعا المددال البشددر  دايدد  الم س ددات التر ة ددإ  كمددا، تحددةل دو  تحقيددؤ ذلددب

 مازال مفهةما غير واسى المعالو.

وهدددف ت ىلددد  التعدددرف علددد  متطلبدددات ىعدددادس هنفسدددإ العمليدددات ، (2018) دراسةةةة خليفةةةة 
كمفي  لتعم م التميم الم س      الجامعات الفل طينيإ، وقف استخف  الباحدل المدنهح الة دف  

يتار مجتم  الفراسإ من العاملين بالةتائف اتودراويإ  د  الجامعدات الفل دطينيإ  د  التحليل ، وا
( مةتدف. وتة دلت الفراسدإ ىلد  وجدةد مةا قدإ بفرجدإ ك يدرس 400قطار غمس، الدذين بلدع عدفدهو )

مددددن المبحددددة ين علدددد  واقدددد  متطلبددددات تط يددددؤ ىعددددادس هنفسددددإ العمليددددات اتدار ددددإ  دددد  الجامعددددات 
كمدددا عتهدددرت  وجدددةد مةا قدددإ بفرجدددإ ك يدددرس  ددد  محدددةر التميدددم الم س ددد ،  الفل دددطينيإ، كمدددا بيندددت 

النتددائح وجدددةد عالقدددإ ذات داللددإ ىحصدددائيإ قة دددإ وطرديددإ بدددين متطلبدددات ىعددادس هنفسدددإ العمليدددات 
وتعم ددم التميددم الم س دد   دد  الجامعددات الفل ددطينيإ، كمددا عوسددحت النتددائح وجددةد ع ددر ذ  داللددإ 

العمليدددددات وتعم دددددم التميدددددم الم س ددددد   ددددد  الجامعدددددات ىحصدددددائيإ بدددددين متطلبدددددات ىعدددددادس هنفسدددددإ 
الفل طينيإ، من وجهإ نظر العاملين    الةتائف اتوراويإ. وقدف عو دت الفراسدإ بد   تعيدف ىدارس 
الجامعدإ النظددر  د  اتجددرا ات المتبعدإ؛ للددتخلص مددن اتجدرا ات الروتينيددإ، ووسد  يطددإ عمليددإ 

اتنتاجيدددإ، والعمددد  علددد  تحقيدددؤ التميدددم  ددد   و دددرامح تعدددادس الهيكلدددإ وهنفسدددإ ىجدددرا ات التح دددين
 الخفمإ التعليميإ المقفمإ للم تفيفين عل  م تةن الجامعات الفل طينيإ.

وهدف ت الفراسدإ ىلد   ،Ninlawan, G., &Areerachakul, S. (2015) دراسةة
استقصددا  ودراسددإ  اعليددإ االسددتراتيجيات اتدار ددإ للتميددم الم س دد   دد  المددفارا التابعددإ لمكتدد  

لتر يإ الخا إ، التداب  لمكتد  هيردإ التعلديو ااساسد  بتايالندف،  د  تح دين جدةدس الدتعلو وتطدة ر ا
كفا س المعلمين، وتشدجي  المدةتفين اتدار دين، وتل يدإ حاجدات الطدال ، و دةالل ىلد  تطدة ر تلدب 
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( معلددو يعملددة  دايدد  3700( معلددو مددن ع دد  )400االسددتراتيجيات. وتكةنددت عينددإ الفراسددإ مددن)
مفرسددإ، تقددد  جميعهدددا تحدددت ىودددراف مكتددد  التر يدددإ الخا دددإ التددداب  لمكتددد  لجندددإ التعلددديو  (171)

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

تحليددد  ال ياندددات الم تخلصدددإ مدددن االسدددتبانإ متمنلدددإ  ددد  الن ددد  المرة دددإ للتكدددرارات الم دددتخفمإ ل
وجدةد ع ضدليإ لالسدتراتيجيات  واالنحرا ات المعيار إ. وقف تة لت الفراسإ ىل  عدفس نتدائح عهمهدا:

اتدار إ للتميم    مفارا التعليو ااساس  التابعإ لمكت  التر يإ الخا إ، حيل جدا ت نتائجهدا 
٪، كمددددا عوسددددحت الفراسددددإ  اعليددددإ االسددددتراتيجيات 78.48( ع  بن ددددبإ  3.92)متةسددددطمرتفعددددإ ب

اتدار إ للتميم الم س      تنميإ المهارات ااكاديميإ والمهنيإ ومهارات البقا  للطال  سعاف 
التحصي  وذو  االحتياجات الخا إ، كما عوسحت  اعليإ تلب االستراتيجيات    تح ين جةدس 

فددا س المعلمددين، وتشددجي  المددةتفين اتدار ددين، وتل يددإ حاجددات هدد ال  الطددال . الددتعلو وتطددة ر ك
دا  وعو ت الفراسإ بضرورس تطة ر المناهح، وتطدة ر كفدا ات المعلمدين والمدةتفين اتدار دين دعمل
قين والمحرومين،  للم ار الةتيف  لهو، باتسا إ ىل  سرورس تطة ر نظا  تعليم  ل طفال المعة 

دددا  ددد  الخدددفمات يركدددم علددد  الالمر  كم دددإ ومشددداركإ ع دددحا  المصدددلحإ، علددد  م دددتةن يدددة ر تنةعل
 التعليميإ المقفمإ له ال  الطال .

وهددف ت ىلدد  التعددرف علدد  درجددإ  اعليددإ ىدارس التميددم الم س دد  ، (2015) دراسةةة عةةامر
لفن مفير  المفارا الحكةميإ ااساسيإ    مفير ات محا ظات ومال الضفإ الغر يدإ، وعالقتهدا 

دددا ىلددد  التعدددرف علددد  دور باان مددداط القياديدددإ مدددن وجهدددإ نظدددر المدددفير ن عنف دددهو، كمدددا هدددف ت عيضل
بعدددض متغيدددرات الفراسدددإ منددد : )الجدددن ، والم هددد  العلمددد ، وسدددنةات الخ دددرس، وم دددتةن المفرسدددإ، 

ع  ىدارس  والفي (. ولتحقيؤ عهفاف الفراسإ استخفمت الباحنإ عداس االست يا ، وقف عتهرت الفراسإ 
م س د  لدفن مددفير  المدفارا ااساسديإ  د  مددفير ات محا ظدات ودمال الضدفإ الغر يددإ، التميدم ال

ا عل  الفرجإ الكليدإ لمجدال التميدم الم س د ، كمدا عتهدرت ع   من وجهإ نظرهو، كانت ك يرس جف 
اانمدددداط القياديددددإ ادا  مددددفير  المددددفارا  دددد  المددددفارا الحكةميددددإ ااساسدددديإ  دددد  وددددمال الضددددفإ 

رهو كانت متةسطإ. كما عتهرت النتائح وجةد عالقدإ ذات داللدإ ىحصدائيإ الغر يإ، من وجهإ نظ
بددين م ددتةن ىدارس التميددم واانمدداط القياديددإ. و دد  سددة  النتددائح، عو ددت الباحنددإ بمجمةعددإ مددن 
التة يات، عهمها: سرورس ز ادس الجهةد الراميدإ لتنفيدذ بدرامح التميدم؛ نظدرلا ىلد  عهميدإ التميدم  د  

 .تخصيص وقٍت كاٍف لها، ومكا  س الجهةد المتميمس    وزارس التر يإ والتعليوالتعلو والتعليو، و 
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، وهف ت ىل  التعرف عل  مفن ىسها  جائمس وزارس التعليو للتميم (2014) دراسة الزايدي
 ددد  تح دددين اادا  اتدار  لمدددفير  المدددفارا  ددد  محا ظدددإ الطدددائف، واسدددتخف  الباحدددل المدددنهح 

تدد   طبقهددا علدد  جميدد  مددفير  المددفارا  دد  محا ظددإ الطددائف البددالع الة ددف  وعداس االسددتبانإ ال
( مفرسدددإ، وكدددا  مدددن سدددمن نتدددائح هدددذا البحدددل ع  م ودددرات تحقمدددؤ معيدددار التميدددم 368عدددفدها)

القياد  الت  تهرت بن بإ ك يرس؛ كانت ه  التد  تشدج  المعلمدين  د  المفرسدإ، وتفدةض بعدض 
 ددديإ  ددد  الجدددائمس درجدددإ معيدددار ك يدددرس، وعبدددرز الصدددالحيات للعددداملين،  كمدددا حققدددت النقا دددإ الم س

التدد  تددفل علدد  تحقيددؤ معيددار الجددةدس  دد  الجددائمس بفرجددإ ك يددرس، وكددذلب التنميددإ  الم وددرات هدد  
الذاتيإ، بينما جا ت تة يات البحدل  د  سدرورس تدفر   المدفير ن والمدفيرات علد  ىعدفاد الخطدإ 

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

.  التطة ر المهن  

وهف ت ىل  التعدرف علد  عبدرز ااسدبا  ، Brunrett and Dernig (2006) دراسة
ميإ وودبكإ معقدفس. وقدف ركدم البداحنة   د  الت  عدت ىل  نشة  تاهرس التميم القياد  كظاهرس عال

الفراسإ عل  التح ين الظاهر    برامح التميم للقيادس    بر طانيا،  وعوار البداحنة  ىلد  عهميدإ 
الفدددرص التددد  ت ددداعف علددد  يلدددؤ بدددرامح التميدددم، كهدددذ  التددد  هدددف ها تح دددين القيدددادس والتميدددم  ددد  

لقيدادس التميددم  د  تح ددين ال ياسدإ التر ة ددإ، . وقددف عتهدرت الفراسددإ التد  يرات اتيجابيددإ  المنظمدات
وتقدددفيو عداس يا دددإ تدددمود المدددفير ن وم ددداعفيهو بالحاجدددات ااساسددديإ  ددد  التعلددديو، والعمددد  علددد  

 ترتي ها سمن عولة ات لتفعي  برامح التميم القياديإ    تلب المنظمات.

 

ل دددابقإ  ددد  الفهدددو العميدددؤ لمتَغي دددَر س الفراسدددإ: اسدددتفادت الفراسدددإ الحاليدددإ مدددن الفراسدددات ا
)التميم الم س  (، كما استفادت منها    بنا  اتطار النظدر  وإعدفاد عداس و )المقارنإ المرجعيإ(

(. ودراسددإ 2018( ودراسددإ ع دداف )2019الفراسددإ. واتفقددت الفراسددإ الحاليددإ مدد  دراسددإ عددةاج  )
Agasisti, T.,  & Zoido, P(2018) ( 2017( ودراسإ الحر   )2017الفارسيإ ).  ودراسإ

. Ninlawan, G., & Areerachakul, S(2015)(، ودراسددإ 2015ودراسددإ عددامر )
(،    تركيمها عل  مراح  التعليو العا  عو ) ااساس  (، كمدا اتفقدت مد  2014ودراسإ المايف  )
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ر دددط متغيدددر  ددد   (2011ر ابعدددإ ) (،ودراسدددإ2017(  ودراسدددإ الفارسددديإ )2018دراسدددإ ع ددداف )
( بجددةدس ال يرددإ 2018الفراسددإ الم ددتق  )المقارنددإ المرجعيددإ( بمتغيددر  يددر؛ حيددل ر طهددا ع دداف )

( 2011. بينمددا درسدددت ر ابعدددإ )( بتطدددة ر اادا  الم س ددد 2017المفرسدديإ، ور طتهدددا الفارسدديإ )
 د  ( 2014؛ كمدا اتفقدت مد  دراسدإ المايدف  )ع ر المقارنإ المرجعيدإ  د  تح دين اادا  الم س د 

 الحفود المكانيإ، وه  المفارا النانة إ بمفينإ الطائف.

علدددد  حدددددف  علدددددو  –نهدددددا ااولددددد وتختلددددف الفراسدددددإ الحاليدددددإ عددددن كددددد  الفراسدددددات ال ددددابقإ كة 
التدددددد  درسددددددت ع ددددددر تط يددددددؤ المقارنددددددإ المرجعيددددددإ  دددددد  تحقيددددددؤ التميددددددم الم س دددددد   دددددد   –الباحددددددل

 المفارا النانة إ.

مجتمعهددددا ،يلدددد  ذلددددب التعددددرف علدددد  و  الجددددم  مددددن البحددددل مددددنهح  الفراسددددإ يتندددداول هددددذا
عداس الفراسدددددإ ومراحددددد  تصدددددميمها، والت كدددددف مدددددن  دددددف  هدددددذ  ااداس و باتهدددددا، وعسدددددالي  المعالجدددددإ 

وذلدددددب  ،وتة دددددياتها، اتحصدددددائيإ التددددد  السدددددتخفمت  ددددد  تحليددددد  ال ياندددددات ىحصدددددائيلا، ونتائجهدددددا
 عل  النحة التال :

 .التحليليإ تنتم  هذ  الفراسإ ىل  الفراسات الة  يإ

الفراسإ من جمي  معلم  المدفارا النانة دإ بمفيندإ الطدائف والدذين تشدملهو  مجتم تكة  
حيل بلغت عفد المدفارا  د  ، الحة إ( –الجنة   –الغر   –فايليإ اار عإ )الشر  المكات  ال

( مفرسددددإ  انة ددددإ 123هددددذ  المكاتدددد  ح دددد  ىحصددددائيإ مةقدددد  اتدارس العامددددإ للتعلدددديو بالطددددائف )
 ( معلمال.1445و لع عفد المعلمين العاملين  يها ) ،حكةميإ

( معلمددا تددو ايتيددارهو بطر قددإ عشددةائيإ وهددو يشددكلة  مددا 339تكةنددت عينددإ الفراسددإ مددن )
والجدفول التدال  يةسدى تةز د  ع دراد العيندإ ح د   ،( من المجتم  الكلد  للفراسدإ%23.4ن  ته )

 متغيرات الفراسإ.

file:///D:/خاص%20على%20الطيب/لم%20يكتمل/د%20سعود%20الحارثي/والتحليلية
file:///D:/خاص%20على%20الطيب/لم%20يكتمل/د%20سعود%20الحارثي/والتحليلية
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 (  توزيع العينة على حسب املتغريات األولية1عدول رقم )
 النسبة العدد الفئة املتغري

 املكتب

 28.6 97 الشجق

 31 105 الغجب

 33.3 113 احلوية

 7.1 24 اجلنوب

 100 339  اجملموع

 سنوات اخلدمة
 7.7 26 سنوات 5اقل من 

 41.9 142 سنوات 10سنوات إىل اقل من  5من 
 50.4 171 سنوات فأكثج 10من 

 100 339  اجملموع

 الصدق الظاهجي ألداة الدراسة 
نتهددددا  منهددددا علدددد  مجمةعددددإ مددددن المحكمددددين قددددا  الباحددددل بعددددرض عداس الفراسددددإ بعددددف اال

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 

ااسداتذس المحكمدين واايدذ بهدا،  واتصالها بالمةسةر، و عف االطالر علد  مالحظدات ومقترحدات
 قا  الباحل بالتعفي  والحذف واتسا إ حت  تو بنا  ااداس     ةرتها النهائيإ .

 صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة 
بعددف الت كددف مددن الصددف  الظدداهر  اداس الفراسددإ قددا  الباحددل بتط يقهددا ميددفانيال علدد  عينددإ 

ا  الباحدددل باسدددتخفا  برندددامح الحدددم  اتحصدددائيإ للعلدددة  اسدددتطال يإ، و عدددف تجميددد  االسدددتبانات قددد
( ومددن  ددو قدددا  SPSS)Statistical Package For Social Sciencesاالجتما يددإ 

" لح ددا  معامدد  االرتبدداط بددين Pearson Correlationباسددتخفا  معامدد  االرتبدداط بيرسددة "
مد  ىليده الفقدرس، جدا ت النتدائح درجإ ك   قرس من  قرات االستبانإ بالفرجإ الكليإ للمحةر الذ  تنت

 كما يةسحها الجفول عدنا :
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 (  يوضح صدق االتساق الداخلي لفقجات أداة الدراسة2عدول رقم )
 املتابعة التنفيذ التخطيط االستعداد

رقم 
 العبارة 

معامل 
معامل  رقم العبارة االرتباط

 االرتباط
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 طاالرتبا

1 .913** 1 .918** 1 .928** 1 .912** 

2 .925** 2 .899** 2 .932** 2 .960** 

3 .906** 3 .928** 3 .963** 3 .943** 

4 .891** 4 .914** 4 .957** 4 .945** 

5 .912** 5 .885** 5 .914** 5 .895** 

6 .814** 6 .897** 6 .889** 6 .938** 

 البشجي املعجيف القيادي

 

رقم 
 عبارةال

معامل 
 االرتباط

 رقم العبارة
معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 .928** 1 .902** 1 .882** 

2 .942** 2 .962** 2 .895** 

3 .931** 3 .916** 3 .911** 

4 .937** 4 .918** 4 .960** 

5 .940** 5 .931** 5 .874** 

بددداط  قدددرات محددداور عداس الفراسدددإ بالفرجدددإ الكليدددإ ي دددين الجدددفول ععدددال  ع   ددديو معامددد  ارت
 .( لجمي   قرات المحاور0.01للمحةر الذ  تنتم  ىليه دالإ ىحصائيا عنف م تةن داللإ )

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

(Cronbach's Alpha (α) للتأكد من ثبات أدال الدر  ) .اسة،  ما هو مبين بالجدول التالي 
 (  يوضح معامل ألفا كجونباخ لقياس ثبات أبعاد حماور الدراسة3عدول رقم  )

 ثبات احملور عدد العبارات احملاور متغريات الدراسة

 املقارنة املجععية

 0.95 6 االستعداد

 0.96 6 التخطيط

 0.97 6 التنفيذ
 0.97 6 املتابعة

 0.99 24 الثبات العام

 التميا املسسسي

 0.96 5 القيادي

 0.96 5 املعجيف

 0.94 5 البشجي
 0.98 15 الثبات العام



2020 (3ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 251 

( 0.99و0.94 يتضى من الجفول ععال  ع  معام  النبدات لمحداور عداس الفراسدإ تدراوط بدين )
التط يدؤ وهذا يفل عل  ع  عداس الفراسإ تتمت  بفرجإ عاليإ مدن النبدات يمكدن االعتمداد عليهدا  د  

 الميفان  للفراسإ.

 أساليب املعاجلة اإلحصائية 
لتحقيددؤ عهددفاف الفراسددإ وتحليدد  ال يانددات التدد  تددو تجميعهددا،  قددف تددو اسددتخفا  العفيددف مددن 
ااسددالي  اتحصددائيإ المناسددبإ باسددتخفا  الحددم  اتحصددائيإ للعلددة  االجتما يددإ  والتدد  يرمددم لهددا 

 (.SPSSايتصارال بالرمم )
ميددم وإديددال ال يانددات ىلدد  الحاسدد  االدد ، ولتحفيددف طددةل ياليددا للمقيدداا و عددف ع  تددو تر 

(،  ددددو تق دددديمه علدددد  عددددفد ياليددددا  4=1-5)الحددددفود الددددفنيا والعليددددا( تددددو ح ددددا  المددددفن) الخماسدددد 
(  بعدف ذلدب تدو ىسدا إ هدذ  القيمدإ 0.8=4/5المقياا للحصةل عل  طةل الخليدإ الصدحيى ع ) 

المقياا وه  الةاحدف الصدحيى( وذلدب لتحفيدف الحدف ااعلد   ىل  عق   يمإ    المقياا ) عو بفايإ
 لهذ  الخليإ، وهكذا ع بى طةل الخاليا كما ي ت :

 (  حتديد فئات املقياس املتدرج اخلماسي4عدول رقم)
 عالية عدًا عالية متوسِّطة منخفضة منخفضة عدًا

 إىل من إىل من إىل من إىل من إىل من
1 1.80 1.81 2.40 2.41 3.60 3.61 4.20 4.21 5 

 وبعد ذلك تم حساب اإلحصائية التالية:
 .لقياا النبات Alpha Cranbach معام  علفاكرونباخ (1

 .معام  ارتباط بيرسة  لقياا  ف  االت ا  الفايل  (2

 .المتةسط الح اب ل لمعر إ استجابات ع راد عينإ الفراسإ عل  بنةد عداس الفراسإ ومحاورها (3

 .العبارات لصالى ااق  تشتتا عنف ت او  المتةسطات الح ابيإاالنحراف المعيار  لترتي   (4

 معام  ارتباط بيرسة  لقياا العالقإ االرتباطيإ بين المقارنإ المرجعيإ والتميم الم س  . (5

 تحلي  االنحفار الب يط لمعر إ ت  ير المقارنإ المرجعيإ    تحقيؤ التميم الم س  . (6

 .نتائح الفراسإ
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ممارسة المقارنة المرجعية في المدارس الثانوية الحكومية السؤال األول: ما درجة 
 المتابعة(-التنفيذ -التخطيط-بمدينة الطائف بأبعادها )االستعداد

 من وجهة نظر المعلمين فيها؟
 (  يوضح درعة ممارسة املقارنة املجععية يف كافة ابعادها5عدول رقم )

 رقم العبارة
تجتيب 
 العبارة

 البعد
املتوسط 
 احلسابي

الحنجاف ا
 املعياري

 الدرعة

 متوسطة 1.15 3.00 ممارسة االستعداد 1 1
 متوسطة 1.21 2.83 ممارسة التخطيط 2 2
 متوسطة 1.18 2.80 ممارسة التنفيذ 4 3
 متوسطة 1.22 2.82 ممارسة املتابعة 3 4

 متوسطة 1.19 2.86 املتوسط احلسابي

المقارندددإ المرجعيدددإ  ددد  المدددفارا  يت دددين مدددن النتدددائح المةسدددحإ ععدددال  ع  درجدددإ ممارسدددإ
 النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف جا ت عل  النحة التال  : 

: جددا ت تقددفيرات ع ددراد عينددإ الفراسددإ حددةل درجددإ ممارسددإ بلعددف االسددتعفاد ممارسةةة االسةةتعداد -1
( حيددل جددا ت جميدد  الفقددرات التدد  1.15( وانحددراف معيددار  )3.00بفرجددإ متةسددطإ بلغددت )

 تدددددراوط متةسدددددطها الح ددددداب  مدددددا بدددددين و ، سدددددإ االسدددددتعفاد بفرجدددددإ متةسدددددطإتقدددددي  درجدددددإ ممار 
وهددددة مددددا يعندددد  ع  المقارنددددإ المرجعيددددإ تلمددددارا  دددد  المددددفارا النانة ددددإ  ،(3.19ىلدددد   2.65)

 الحكةميإ بمفينإ الطائف    بلعف االستعفاد بفرجإ متةسطإ.

عددف التخطدديط : جددا ت تقددفيرات ع ددراد عينددإ الفراسددإ حددةل درجددإ ممارسددإ بل ممارسةةة التخطةةي  -2
( حيددل جددا ت جميدد  الفقددرات التدد  1.21( وانحددراف معيددار  )2.83بفرجددإ متةسددطإ بلغددت )

 2.74تددراوط متةسددطها الح دداب  مددا بددين )و ، تقددي  درجددإ ممارسددإ التخطدديط بفرجددإ متةسددطإ
وهدددة مدددا يعنددد  ع  المقارندددإ المرجعيدددإ تلمدددارا  ددد  المدددفارا النانة دددإ الحكةميدددإ  ،(2.93ىلددد  

 بلعف التخطيط بفرجإ متةسطإ. بمفينإ الطائف   

: جا ت تقفيرات ع راد عينإ الفراسإ حةل درجإ ممارسإ بلعف المتابعإ بفرجإ ممارسة المتابعة -3
( حيددل جددا ت جميدد  الفقددرات التدد  تقددي  1.22( وانحددراف معيددار  )2.82متةسددطإ بلغددت )

ىلددد   2.68تدددراوط متةسدددطها الح ددداب  مدددا بدددين )و ، درجدددإ ممارسدددإ المتابعدددإ بفرجدددإ متةسدددطإ
وهدة مددا يعندد  ع  المقارنددإ المرجعيددإ تلمدارا  دد  المددفارا النانة ددإ الحكةميددإ بمفينددإ  ،(2.90

 الطائف    بلعف المتابعإ بفرجإ متةسطإ.
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: جددا ت تقدفيرات ع دراد عينددإ الفراسدإ حدةل درجدإ ممارسددإ بلعدف التنفيدذ بفرجددإ ممارسةة التنفيةذ -4
 ت جميدد  الفقددرات التدد  تقددي  ( حيددل جددا1.18( وانحددراف معيددار  )2.80متةسددطإ بلغددت )

ىلدددد   2.70تددددراوط متةسددددطها الح دددداب  مددددا بددددين )و ، درجددددإ ممارسددددإ التنفيددددذ بفرجددددإ متةسددددطإ
وهدة مددا يعندد  ع  المقارنددإ المرجعيددإ تلمدارا  دد  المددفارا النانة ددإ الحكةميددإ بمفينددإ  ،(2.92

ط العددا  كمددا يت ددين مددن الجددفول ال ددابؤ ع  المتةسدد ،الطددائف  دد  بلعددف التنفيددذ بفرجددإ متةسددطإ
لممارسإ المقارندإ المرجعيدإ  د  المدفارا النانة دإ الحكةميدإ بمفيندإ الطدائف  د  كا دإ اابعداد 

( وهدددة 2.86حيدددل بلدددع المتةسدددط الح ددداب  العدددا  لجميددد  المحددداور )، جدددا  بفرجدددإ متةسدددطإ
( وهد  الفردإ 3.40ىلد  2.61متةسط يق     الفردإ النالندإ مدن  ردات المقيداا الخماسد  )مدن 

ل  ييار الممارسإ بفرجإ متةسطإ ؛ مما يفل عل  ع  مفهدة  المقارندإ المرجعيدإ الت  تشير ى
مددازال غامضددا لددفن  يددادات المددفارا النانة ددإ الحكةميددإ بالطددائف ولددذلب لددو يلمددارا بالفرجددإ 

تختلدف نتدائح هدذ  و ، وهة ما ي تفع  مضاعفإ الجهةد للتعر م به و  هميدإ تط يقده، الكاويإ
ونتدددائح دراسدددإ  ،(2019ونتدددائح دراسدددإ ال تدددال )،( 2019عدددةاج )الفراسدددإ عدددن نتدددائح دراسدددإ 

ونتددائح ، (2017ونتددائح دراسددإ الفارسدديإ )، (2011ونتددائح دراسددإ ر ابعددإ )، (2018ع دداف )
( ؛ ور مددا يعددةد هددذا االيددتالف ىلدد  ايددتالف ال يرددات التدد  طلبقددت  يهددا 2017دراسددإ الحر دد )

يددددإ المقارنددددإ المرجعيددددإ كدددد داس مددددن عدوات والدددد  تفدددداوت م ددددتةن ىدرا  عهم، الفراسددددات ال ددددابقإ
 التح ين والتطة ر وتحقيؤ التميم. 

البشري(  –المعرفي -السؤال الثاني: ما درجة توافر أبعاد التميز المؤسسي )القيادي
 في المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الطائف من وجهة نظر المعلمين فيها؟

 يا املسسسي(  يوضح درعة توافج أبعاد التم6عدول رقم )

 الدرعة االحنجاف املعياري املتوسط احلسابي البعد تجتيب العبارة رقم العبارة

1 1 
توافج التميا املسسسي 

 القيادي
 متوسطة 1.20 2.97

2 3 
توافج التميا املسسسي 

 املعجيف
 متوسطة 1.16 2.73

3 2 
توافج التميا املسسسي 

 البشجي
 متوسطة 1.21 2.80

 متوسطة 1.19 2.83 املتوسط احلسابي
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يت ين من النتائح المةسحإ    الجفول ععال  ع  درجإ تةا ر عبعاد التميم الم س د   د  
 المفارا النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف كا  عل  النحة التال  :

: جددا ت تقددفيرات ع ددراد عينددإ الفراسددإ حددةل درجددإ تةةوافر التميةةز المؤسسةةي القيةةادي -1
فارا النانة ددإ الحكةميددإ بمفينددإ الطددائف بفرجددإ متةسددطإ تددةا ر البلعددف القيدداد   دد  المدد

حيددل جددا ت جميدد  الفقددرات التدد  تقددي  ، (1.20( وانحددراف معيددار  )2.97بلغددت )
تدراوط متةسدطها الح داب  مدا و  درجإ تةا ر التميدم الم س د  القيداد  بفرجدإ متةسدطإ

ا ر  دد  وهدة مددا يعند  ع  بلعدف التميددم الم س د  القيدداد  يتدة ، (3.01ىلدد 2.91 بدين )
 المفارا النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف بفرجإ متةسطإ.

: جا ت تقفيرات ع راد عينإ الفراسإ حةل درجإ تةا ر توافر التميز المؤسسي البشري  -2
البلعددف البشددر   دد  المددفارا النانة ددإ الحكةميددإ بمفينددإ الطددائف بفرجددإ متةسددطإ بلغددت 

الفقددرات التدد  تقددي  درجددإ حيددل جددا ت جميدد  ، (1.21( وانحددراف معيددار  )2.80)
تددراوط متةسددطها الح دداب  مددا بددين و  تددةا ر التميددم الم س دد  البشددر  بفرجددإ متةسددطإ

وهة ما يعن  ع  بلعف التميم الم س   البشر  يتةا ر    المفارا ، (3.05ىل 2.63)
 النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف بفرجإ متةسطإ.

ت ع ددراد عينددإ الفراسددإ حددةل درجددإ : جددا ت تقددفيراتةةوافر التميةةز المؤسسةةي المعرفةةي -3
تةا ر البلعدف المعر د   د  المدفارا النانة دإ الحكةميدإ بمفيندإ الطدائف بفرجدإ متةسدطإ 

حيددل جددا ت جميدد  الفقددرات التدد  تقددي  ، (1.16( وانحددراف معيددار  )2.73بلغددت )
تدراوط متةسدطها الح داب  مدا و  درجإ تةا ر التميم الم س   المعر   بفرجدإ متةسدطإ

وهدة مدا يعند  ع  بلعدف التميدم الم س د  المعر د  يتدةا ر  د  ، (2.86ىلد 2.71 بدين )
 المفارا النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف بفرجإ متةسطإ. 

كمدددا يت دددين مدددن الجدددفول ال دددابؤ ع  المتةسدددط العدددا  لتدددةا ر عبعددداد التميدددم الم س ددد   ددد  
بلدع المتةسدط الح دداب   حيدل، المدفارا النانة دإ الحكةميدإ بمفيندإ الطدائف  جدا  بفرجدإ متةسدطإ

( وهة متةسط يق     الفرإ النالنإ من  رات المقياا الخماس  )من 2.83العا  لجمي  المحاور )
( وه  الفرإ الت  تشير ىل  ييار التدةا ر بفرجدإ متةسدطإ. و دفل علد  هدذا علد  3.40ىل  2.61

ت المدفارا النانة دإ ع  مفهة  التميم الم س   هة ااير ال يحظد  باالهتمدا  الكدا   لدفن  يدادا
الحكةميإ بمفينإ الطائف والذ  ر ما يعةد س به ىل  تركيمهو الك ير علد  عمليدات التعلديو والدتعلو 
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ودراسدإ جمعدإ ، (2019وتتفؤ نتائح الفراسإ الحاليإ م  نتائح دراسإ الشدمران  ) ،عكنر من غيرها
 ،.Ninlawan، Gودراسددددإ  ،(2018بينمددددا تختلددددف مدددد  نتددددائح دراسددددإ يليفددددإ )، (2019)

&Areerachakul، S. (2015) ، (2014دراسدددإ المايدددف  )و  ،(2015دراسدددإ عدددامر )و ،
؛ ور مدا يعدةد هدذا االيدتالف ىلد  ةيدا  االهتمدا   Brunrett and Dernig(2006دراسدإ )و 

بمفهة  التميم الم س   لفن  يادات المفارا النانة إ الحكةميإ بمفينإ الطائف وعهميتده  كهدفف 
وكدذلب ىلد  ةيدا  التحفيدم الكدا   لهدذ  القيدادات لتحقيدؤ التميدم ، ة  ىلد  تحقيقدهاستراتيج  ي ع

 الم س      مفارسهو. 
(  α≤0.05السؤال الثالث: هل توجـد القةـة ارتباطيـا ذاال داللـة ئحصـائية الـن مسـتو  )       

 ومتغيـر الدراسـة التـاب     )المقارنة المرجعية( بين متغير الدراسة المستقل

 ي المدارس الثانوية الحكومية  بمدينة الطائف؟ف )التميز المؤسسي(

 (  يوضح العالقة االرتباطية بني املقارنة املجععية والتميا املسسسي7عدول رقم )

 املسسسي التميا 

 االستعداد

 **859. معامل االرتباط

 000. الداللة اإلحصائية

 339 العدد

 التخطيط

 **859. معامل االرتباط

 000. الداللة اإلحصائية

 339 العدد

 التنفيذ

 **875. معامل االرتباط

 000. الداللة اإلحصائية

 339 العدد

 املتابعة

 **866. معامل االرتباط

 000. الداللة اإلحصائية

 339 العدد

يت ددين مددن الجددفول ععددال  وجددةد عالقددإ ارتباطيدده مةجبددإ ذات داللددإ ىحصددائيإ بددين المقارنددإ 
س   ع  عنه كلما ارتفعدت درجدإ ممارسدإ المقارندإ المرجعيدإ ارتفعدت درجدإ المرجعيإ والتميم الم  

( وهدة ععلد  0.875تة ر التميم الم س  ؛ و لع معام  االرتباط بدين التنفيدذ والتميدم الم س د  )
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وهذا يعن  ع  مرحلإ التنفيذ ه  المرحلإ الحاسمإ حيدل يدتو  يهدا تط يدؤ كد  الممارسدات ، ارتباط
يليده معامد  االرتبداط بدين   ،من ق   والت  ترتبط عيضدا بمدا يليهدا مدن نتدائح الت  تو التخطيط لها

وهذا يعن  ع  متابعإ مدا تدو تنفيدذ  مدن ىجدرا ات ، (0.866المتابعإ والتميم الم س   حيل بلع )
، وممارسددات ع نددا  التط يددؤ عمددٌر  دد  غايددإ ااهميددإ الرتباطدده الك يددر بنبددات الممارسددإ واسددتقرارها

وهدذا يعند  ع  ، (0.859م  االرتباط مت او  لك  االستعفاد والتخطيط حيل بلع )بينما كا  معا
تهدر التخطديط بشدك  جيدف وانعكد  ،كال المرحلتين ترتبط م  بعضها  كلما كا  االستعفاد جيدفا 

 ذلب عل  بقيإ مراح  ىجرا  المقارنإ المرجعيإ.
وعنها تعت در احدف ، الم س  و فل هذا عل  عهميإ تط يؤ المقارنإ المرجعيإ لتحقيؤ التميم 

وهدددة مدددا ت  دددف  العفيدددف مدددن اادبيدددات النظر دددإ ؛ ، عهدددو عسدددالي  التح دددين الم دددتمر لتحقيدددؤ الجدددةدس
 (.2011ودراسإ ر ابعإ )، (2017دراسإ الفارسيإ )و ، (2018و تةا ؤ م  نتائح دراسإ ع اف )

0.05السـؤال الرابـ : هـل يوجـد تـأثير ذو داللــة ئحصـائية الـن مسـتو  )         ≥α )  للمقارنــة
ــة الحكوميــة         ــدارس الثانوي ــي الم ــز المؤسســي ف ــي التمي ــي تحقي ــة ف المرجعي

 بمدينة الطائف؟

 (  يوضح حتليل االحندار البسيط ملعجفة تأثري املقارنة املجععية على التميا املسسسي8عدول رقم )

 العوامل املنبئة
معامل 
االحندار 

B 

معامل 
االحندار 

 بيتا

معامل 
االرتباط 
 املتعدد

مل مع
التحديد 

R2 
 Fقيمة 

الداللة 
 اإلحصائية

 Tقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

  2.725 الثابت

.907 .823 388.033 .000 

2.408 .017 

 000. 5.200 278. 718. االستعداد

 496. 682. 049. 118. التخطيط

 000. 4.225 300. 721. التنفيذ

 000. 6.065 323. 754. املتابعة

بياندات الجدفول ععدال  ع  هندا  تد  ير مةجد  ذو داللدإ ىحصدائيإ للمقارندإ المرجعيدإ علد   تشير
التميم الم س   لك  من بعف االسدتعفاد والتنفيدذ والمتابعدإ علد  التميدم الم س د  بينمدا ال يةجدف تد  ير 

و مكددن ع  يكددة  سدد   ذلددب وجددةد يطددط سددابقإ لتط يددؤ المقارنددإ ، للتخطدديط علدد  التميددم الم س دد 
الدددةزارس يمكدددن االعتمددداد و  عو الخطدددط المرجعيدددإ تدارس التعلددديو، مرجعيدددإ مرتبطدددإ بخطدددإ ىدارس المفرسدددإال

 تغن  عن التخطيط الم تق  للمقارنإ المرجعيإ والذ  قف ي يذ وقتا ك يرا.و  عليها 



2020 (3ج) أبريل (122)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 257 

Rومدددن يدددالل معامددد  التحفيدددف 
( مدددن %82يت دددين لندددا ع  المقارندددإ المرجعيدددإ تف دددر ) 2

وهذا يعند   عنده كد    ،تةن تة ر التميم الم س   وهة تباين دال ىحصائيال التباين    درجات م 
مددا ارتفعددت درجددإ ممارسددإ المقارنددإ المرجعيددإ ارتفعددت درجددإ تددة ر التميددم الم س دد ؛ وتددفل هددذ  

وعنهدا مدن عهدو ، النتائح عل  عهميدإ تط يدؤ المقارندإ المرجعيدإ كد داس مدن عدوات التح دين والتطدة ر
   تحقيؤ التميم الم س   وذلب من يالل اهتما  القيادس المفرسيإ بمراح  اادوات الت  ت اعف 

وتة ير كد  المتطلبدات  ،المتابعدإ( ،التنفيدذ ،التخطديط ،تط يؤ المقارنإ المرجعيدإ اار د  )االسدتعفاد
الالزمددإ لتنفيددذها بطر قددإ علميددإ تحقددؤ الهددفف المنشددةد منهددا وهددة و ددةل المفرسددإ ىلدد  م ددتةن 

 التميم الم س  .
 Tasopoulouدراسدددددإ و ، (2017وتتفدددددؤ هدددددذ   النتدددددائح مددددد  نتدددددائح دراسدددددإ الحر ددددد  )

(  دد  وجددةد ا ددر ك يدددر لتط يددؤ المقارنددإ المرجعيددإ  دد  تحقيدددؤ 2011ودراسددإ ر ابعددإ )،  (2017)
 التميم الم س  .

 

 :تشجيع قيادات المدارس على االهتما  بقياس أداء مدارسهم بشكل دوري من خالل .1

التط يؤ الم تمر للمقارنإ المرجعيإ عل  ك  عمليات اتدارس المفرسيإ من يالل  - ع
 المتابعإ(. ،التنفيذ ،التخطيط ،)االستعفاد مراحلها اار  

مدددنحهو المم دددف مدددن الصدددالحيات اتدار دددإ لتط يدددؤ ع ضددد  ااسدددالي  اتدار دددإ  ددد   -  
  ياا اادا .

ناسددد  الدددذ  تقدددار  المفرسدددإ مدددنحهو الحر دددإ  ددد  ايتيدددار)النمةذر المرجعددد ( الم  - ت
عدائهددا الحددال  بدده والتةا ددد  معدده سددةا  كدددا  دايدد  اتدارس التعليميددإ عو يارجهدددا 

 وتة ي  مذكرات التعاو  والشراكإ معه.

 إنشاء قسم خاص في  ل إدارل تعليمية يشرف على عمليات المقارنة المرجعية ويوفر:  .2

مرجعيدددإ  ددد  المدددفارا بندددا  دليددد  ىروددداد  لمراحددد  ويطدددةات تط يدددؤ المقارندددإ ال - ع
 ليكة  مرج  م اعف تدارات المفارا الراةبإ    تح ين عدائها.

 نجاز عمليات المقارنإ المرجعيإ.ال يانات الالزمإ ت -  
ي را  متخصصين    عمليات المقارنإ المرجعيإ يقفمة  الفعو الدالز  لقيدادات   - ت

 المفارا عنف تط يؤ المقارنإ المرجعيإ.
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 نمةذر المرجع  المناس  .الم اعفس     ايتيار ال - ل

تة يؤ تجار  المفارا    ىجرا  المقارنإ المرجعيإ ونمدذجتها لم داعفس المدفارا  - ر
 الراةبإ    يةض التجر إ عل  االستفادس منها. 

 نشر مفاهيم المقارنة المرجعية والتميز المؤسسي في الوس  التعليمي من خالل: .3

إ المرجعيددإ والتدد  تحقددؤ التميددم التددفر   الم ددتمر علدد  ااسددالي  العلميددإ للمقارندد - ع
 الم س  .

ىجرا  المحاسرات واللقا ات العلميإ حةلهدا للهيردإ اتدار دإ والتفر  ديإ بالمفرسدإ   -  
 من ق   متخصصين  يها.

 ،تةةذى اهةةاتحفيةةز المةةدارس علةةى المشةةار ة فةةي جةةوائز التميةةز وتقةةديمها  نمةةاذ  متميةةزل ي ح .4
 األداء الوظيفي للقيادات المدرسية. واحتساب المشار ة في جوائز التميز في معايير

 تقترح الدراسة الحالية إجراء عدد من الدراسات أهمها: 
 متطلبات تط يؤ المقارنإ المرجعيإ    المفارا النانة إ. -1

 معةقات تط يؤ المقارنإ المرجعيإ    المفارا النانة إ. -2

 لمفارا النانة إ.متطلبات تحقيؤ التميم الم س      ا -3
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 :ةةةةةةةةةع العجبيةةةةةةةةاملجاع -1
الصددددديغإ  -التط يدددددؤ -الفكدددددر -التعلددددديو ااساسددددد  ، (2005)، عحمدددددف، وددددداكر محمدددددف و يدددددرو    

 .الم تق ليإ، دار الفكر العر  ، القاهرس
دا  وإمكانيددإ تط يقهددا  اعليددإ المقارنددإ المرجعيددإ  دد  تقددة و اا ، (2007)، مج دد  واد ، ىسددماعي   

مجلدددإ المعهددددف التقنددد   دددد  ،  ددد  الةحددددفات االقتصددداديإ العرا يددددإ غيدددر الهاد ددددإ ىلددد  الددددر ى
 .4-3ص  ، العرا ، العمارس

واق  تط يؤ المقارنإ المرجعيدإ بجامعدإ اتمدا  محمدف بدن سدعةد  ، (2019ال تال ،هفن بنت عل ،)
جامعددإ اامددا  محمددف بددن سددعةد ، كليددإ التر يددإ، رسددالإ ماج ددتير غيددر منشددةرس، اتسددالميإ
 اتسالميإ.

مدددددفن ىدرا  اتدارس العليدددددا والةسدددددط  اسدددددلة  المقارندددددإ ، (2015)، ع دددددف الحكددددديو زكر دددددا،  البطدددددإ
، التنا  دديإ لددفن ال نددة  العاملددإ  دد  قطددار غددمسو  ع ددر ذلددب علدد  تحقيددؤ التفددة  و  المرجعيددإ

  ل طين.، غمس، الجامعإ اتسالميإ، رسالإ ماج تير
، (2016)، هيددنو محمددف ىسددماعي ، الطددةي ، زليخددإ سدداعف، النددةر  ، ناديددإ يةسددف، نجمددال الددفي

كليددإ الفراسددات العليددا ، مجلددإ العلددة  التر ة ددإ، المقارنددإ المرجعيددإ كمددفي  لتح ددين اادا 
 . 4ر ، 24مح، جامعإ القاهرس ، التر ة إ

ي  لتحقيدددؤ متطلبدددات اسدددتنمار رعا المدددال البشدددر  كمدددف، (2019)، محمدددف ح دددن عحمدددف، جمعدددإ 
التميدددم الم س ددد  :كليدددإ التر يدددإ جامعدددإ دميددداط نمةذجدددا ،المجلدددإ التر ة دددإ، كليدددإ التر يدددإ 

 . 1145-1047،ص  65،جامعإ سةهار ،ر 
تطدددة ر تقيددديو عدا  ىدارات التعلددديو  ددد  المملكدددإ العر يدددإ ، (2017)، مهدددا محمدددف الصدددبح ، الحر ددد 

جامعإ الملدب سدعةد ، سالإ دكتةرا  ر ، ال عةديإ    سة  المقارنإ المرجعيإ: نمةذر مقترط
 .الر اض.

 وعالقتهدا االسدتراتيجيإ لدإلدارس النانة دإ المدفارا مدفير   ممارسدإ درجدإ (2015) ، نمر وليف الحيإ،

 ىلد  مقفمدإ التر يدإ ع دةل  د  ماج دتير رسدالإ ،"نظدرهو وجهإ من التميم اتدار   بتحقيؤ

 .غمس اتسالميإ، بالجامعإ التر يإ كليإ
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نمددةذر مقتددرط لمنظمددات الددتعلو كمددفي  للتميددم ، (2014)، مددال ع ددف الحميددف ع ددف القددادر  الحيلددإ، 
، رسددالإ الددفكتةرا  ، الم س دد ) دراسددإ تط يقيددإ علدد  الجامعددات الفل ددطينيإ  دد  قطددار غددمس

 مصر.، جامعإ قناس ال ة  
  المقارندددإ المرجعيدددإ كمدددفي  لتطدددة ر اادا، (2018)، ع دددف الدددرحيو محمدددف ع دددف الدددرحيو، ح دددانين

مجلددددإ العلددددة  االقتصدددداديإ واتدار ددددإ ، الم س دددد   دددد  المنظمددددات العامددددإ: رؤ ددددإ مقترحدددده
 .151-130ص  8عفد  2مجلف،  ل طين، غمس، المركم القةم  للبحةل، والقانةنيإ

ىدارس المةارد البشر إ وع رها    تحقيؤ التميم الم س د   ممارسات ، (2010)، ح ن ع ف المح ن
رسدددالإ ماج دددتير غيدددر ، ز دددن الكة تيدددإ لالتصددداالت الخلة دددإ: دراسدددإ تط يقيدددإ  ددد  ودددركإ 

 واارد . ، جامعإ الشر  ااوسط، منشةرس

 يدادس ، المد تمر العلمد  ال دنة  الرابد  والعشدر ن، المقارنإ المرجعيدإ، (2017)،   اد عحمف، حلم  
تر يددإ الجمعيددإ المصددر إ لل، التعلدديو وإدارتدده  دد  الددةطن العر دد : الةاقدد  والرؤ ددإ الم ددتق ليإ

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

تط يؤ المقارنإ المرجعيإ    المصارف ال ةر إ وا ر ذلدب علد  جدةدس ، (2016)، اليانا، حمص  
بحدددل مقدددف  السدددتكمال متطلبدددات نيددد  ودددهادس الماج دددتير  ددد  ىدارس ، الخدددفمات المصدددرويإ

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

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

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

اانمدددداط القياديددددإ ال ددددائفس  دددد  جامعددددإ اليرمددددة  ، (1996)، و ددددا ، رسددددخوعبددددة  ، رداط، الخطيدددد 
والعلدددة  والتكنةلةجيدددا ااردنيدددإ كمدددا يراهدددا ععضدددا  هيردددإ التدددفر   مجلدددإ اتحددداد الجامعدددات 

 (.31العر يإ ،ر)
تدددد  يرهو  دددد  اادا  و  االغتددددرا  الددددةتيف و   ددددناعإ المعر ددددإ، (2015)، سددددميإ  بدددداا، الر يعدددد  

عطروحددددإ دكتددددةرا  غيددددر ،  يإ  دددد  كليددددات الجامعددددإ الم تنصددددر إالمتميم:دراسددددإ اسددددتطال
 العرا .، الجامعإ الم تنصر إ، كليإ اتدارس واالقتصاد، منشةرس

المقارندددإ المرجعيدددإ مدددفي  لتح دددين اادا  الم س ددد   ددد  المنظمدددات  ، (2011)،  اطمدددإ، ر ابعدددإ
إ جامعدددإ م تدددإ مجلددد، العامدددإ: دراسدددإ تط يقيدددإ علددد  المجلددد  ااعلددد  للعلدددة  التكنةلةجيدددا

  164-109ص، 7العفد، 26المجلإ، للبحةل والفراسات
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( ععدددفا  التنظددديو المتميدددم الطر دددؤ ىلددد  منظمدددإ الم دددتق   القددداهرس المنظمدددإ 2003)، عدددادل، زايدددف
 العر يإ للتنميإ اتدار إ.

  اادا تح ين    للتميم والتعليو التر يإ وزارس جائمس ىسها  مفن، (2014عةض) بن طار   المائف ،
 ع  جامعدإ التر يدإ، كليدإ ماج دتير، رسدالإ .الطدائف محا ظدإ  د  المدفارا لمدفير   اتدار  

 .المكرمإ بمكإ القرن 
الشدركإ العر يدإ ، عادات التميم لدفن اا دراد ذو  المهدارات اتدار دإ العليدا، (2007)، رسا، ال يف 

 مصر.، القاهرس، للت ة ؤ

، القددداهرس، االتجاهددات العالميدددإ اتدار دددإ الحفيندددإ ىدارس الجدددةدس الشددداملإ، (2014)،  تحددد ، سددرحا 
 مكتبإ الشر م ماا للنشر والتةز  .

تصددددميو نظددددا  محةسدددد  لتقددددة و عدا  الشددددركات الصددددنا يإ ، (2007)، سددددعفو  مح ددددن، سددددلما  
ب سدددددددددلة  المقارندددددددددإ المرجعيدددددددددإ اال تراسددددددددد  : دراسدددددددددإ ميفانيدددددددددإ  ددددددددد  الشدددددددددركإ العامدددددددددإ 

كليددددإ اتدارس ، رسددددالإ ماج ددددتير غيددددر منشددددةرس، يددددإ(الجنة  -الشددددماليإ -ل سددددمنت)العرا يإ
 جامعإ بغفاد.، واالقتصاد

تصدددةر مقتدددرط للتقدددة و الم س ددد  ، (2012)، ع دددف العم دددم بدددن نا دددر بدددن ع دددف العم دددم، الشدددنر  
اادا  و  بجامعدددإ اتمدددا  محمدددف بدددن سدددعةد اتسدددالميإ باسدددتخفا  مدددفيل  القيددداا المرجعددد 

 .36-1ص ص ، 46ر ، ال عةديإ، رسالإ التر يإ وعلو النف ، المتةاز  
ى ددر عددموف المشددر ات عددن المشدداركإ  دد  جددائمس وزارس التعلدديو ، (2019)، وددرعا علدد ، الشددمران  

، 17عددفد ، 3مجلددف ، مجلددإ العلددة  التر ة ددإ والنف دديإ، للتميددم علدد  جددةدس اادا  الم س دد 
 . 208-192 ص ص

م س دإ حدةرا ، التر يدإ والتعلديو التميدم اتدار  للعداملين  د  قطدار، (2009)، محمدف، الصير   
 مصر.، اتسكنفر إ، الفوليإ للنشر والتةز  

المقارندإ المرجعيدإ لتح دين م دتةن عدا  الجامعدات  اسدتخفا  ، (2014)،  ةز إ بندت حمدف، الع ف العال 
 الر اض.، جامعإ الملب سعةد، رسالإ دكتةرا  ، ال عةديإ :جامعإ الملب سعةد نمةذجا

تطدة ر عدا  مدفير  مدفارا الحلقدإ النانيدإ  د  سدلطنإ عمدا  ، (2009)، ت راوفمن  بن، العليانيإ 
، جامعدددإ حلدددةا ، رسدددالإ ماج دددتير غيدددر منشدددةرس،  ددد  سدددة  االتجاهدددات اتدار دددإ الحفيندددإ

 جمهةر إ مصر العر يإ.
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درجدإ  اعليدإ ىدارس التميدم الم س د  لدفن مدفير  المدفارا ، (2015)،  اتن ر حد  محمدف، عامر  
اساسدديإ  دد  مددفير ات محا ظددات وددمال الضددفإ الغر يددإ وعالقتهددا  دد  اانمدداط الحكةميددإ ا

جامعدإ النجداط ، كليدإ التر يدإ، رسدالإ ماج دتير، القياديإ من وجهدإ نظدر المدفير ن عنف دهو
  ل طين.، نابل  ، الةطنيإ

( معددايير االعتمداد  دد  التعلدديو الجدامع   دد  الددةطن 2007 ددالط الدفين المت ددةل  )، ع دف العدداط 
عر دددد  مددددن التنظيددددر ىلدددد  التط يددددؤ دراسددددإ مقارنددددإ باسددددتخفا  عسددددلة  القيدددداا المقارنددددإ ال

 .441-364ص ص ، (65) 1مصر، مجلإ كليإ التر يإ بالمنصةرس، اا ض 
متطلبات تةتيم المقارنإ المرجعيإ كد داس  اعلدإ لضدما  ، (2018)، محمةد ع ف الحميف، ع اف

التر يدإ ااساسدديإ  مجلدإ كليددإ ، بمحا ظدإ غددمسجدةدس ال يردإ المفرسدديإ  د  المرحلددإ ااساسديإ 
 .367-346ص ، 38العفد، جامعإ باب ، للعلة  التر ة إ واتن انيإ

واق  تط يؤ المقارنإ المرجعيإ    المفارا النانة إ لل ندات ، (2019ىيما  عل  نا ر ) عةاج ،
،   والتر يددإكليددإ ال نددات لددادا  والعلددة ، مجلددإ البحددل العلمدد   دد  التر يددإ، بمنطقددإ جددازا 

 .591-557ص ص ، 1ر، 20ر، جامعإ عين وم 
متطلبات تطة ر اادا  المفرسد  ب دلطنإ عمدا  ، (2017)، ساميإ بنت سالو بن محمف، الفارسيإ

جامعدددإ ال دددلطا  ، كليدددإ التر يدددإ، رسدددالإ ماج دددتير،  ددد  سدددة  عسدددلة  المقارندددإ المرجعيدددإ
 عما .، قابةا

لقيددادس اتدار ددإ كمددا تراهددا مددفيرات المددفارا االبتفائيددإ عبعدداد ا، (1996)، ع ددف الددرحمن، المح ددة 
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