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داءــــــــاإله
الى....من تعظم الكون بنوره  له وحده اشكره واسجد

شاكرا لنعمه سبحانه
الى شفیع الكائنات عند رب السماوات الحبیب

محمد (صلى اهللا علیه وسلم)
واالصرارالى من جعلني استمد منه العزم

الى من علمني االخالق واالحسان
الى الذي اعطى حیاته من اجل قیمة االنسان

الى الذي اشتاقت له روحي مدى االیام
الى روح والدي الطاهرة وفاءا
الى ینبوع العطف والحنان

الى التي بدعائها حفظني الرحمن
الى  من اغرقت بالدمع سبیال لرعایتي

ومصدر قوني وعوني في الحیاة              
والدتي الغالیة

الى تلك الكلمة التي تنمو في اسماعي
وتنبض بعطرها نفسي       

اخي واخواتي
الى من احبهم بكل ما خلق اهللا من حب
الى من تقاسمت معهم مواجع الحیاة

الى كل من كان حولي وساندني
اصدقائي

الى منارتي في طریق العلم 
اساتذتي

الى كل قطرة دم زكیة سالت من اجل الحق والفضیلة                                         
شهدائنا االبرار

الى من عانى كثیرا وما زال یعاني                                                               
وطني الحبیب



شكر وتقدیر
الحمــد هللا وكفــى ،والصــالة والســالم علــى المختــار الــذي اصــطفى ،وعلــى الــه وصــحبه

.اهل الصدق والمكارم والوفى وبعد
هیـثم هاشـم نتوجه بصادق الشكر وعظیم االمتنان والعرفان الجمیل السـتاذي الفاضـل 

على بحثي وبذله الجهود الكبیـرة فـي اعـداد ومتابعـة تفاصـیل العمـل باالشرافالخفاف 
فـــي ابـــالغ هـــذا البحـــث شـــكله ومحتـــواه بـــه وكـــان لتوجیهاتـــه وروحـــه الطیبـــة اثـــر كبیـــر

الحالي .
وال یسعني في هذا المجال اال ان اقدم جزیل الشكر الى كلیتي كلیـة االدارة واالقتصـاد 

ن مــد لــي العــون والــى جمیــع اســاتذتي االفاضــل والــى قســم المحاســبة والعــاملین فیــه ومــ
والــى كــل مــن ســاعدوني متمنــین مــن اهللا العلــي القــدیر ان یوفــق الجمیــع وان یســود فــي 

بالدنا الحبیب السالم والمحبة .
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قائمة الجداول
رقم الصفحة الموضوع

١٢ لكل بناءالموثوقیة١جدول رقم 

١٣ االرتباط بین متغیرات الدراسة٢جدول رقم

١٤ المعامالت٣جدول رقم The Coefficientsالقیمة (أ) 



١

الفصل االول
المقدمة وخلفیة الدراسة اوال: 

إن التطور التكنلوجي وظهور سوق المنافسة العالمیة في العصر الحدیث ادى الى ظهور 
نجاح الزبون والذي اصبح رضافي مقدمتها یأتياالقتصادیة ةاتجاهات جدیدة الهداف الوحد

قیمة من خالل تحقیقإذ ان رضا الزبون یتمبرضاه مرهونالوحدة االقتصادیة ار واستمر 
فضة قیاسا بكلف وخدمات خدمات بنوعیة جیدة وبكلفة مختقدیممن خالل وذلكله(منفعة) 
.المنافسین

لهم جودة والمعاهد الى ضمانات تؤكدلذلك یحتاج القائمون على ادارات الجامعات والكلیات 
واالبداع یبحثون عن التمیزبل التعلیمیة في العملیةتكفي الجودةالعملیة التعلیمیة وقد ال

طلب التمیز ویصل الى مرحلة،االكادیمي یتجاوز مفهوم الجودةللتنافس ،الن المطلوب 
باحثین وطلبة ،وان نجاح العملیة التعلیمیة اداریا واكادیمیا و ،واالبداع في كثیر من التخصصات
.الطلبةاالساتذة،،االدارةیعتمد على نجاح المفاصل الثالث:

احتیاجات الوحدة االقتصادیة على الرغم من في تلبیةالتقلیدیة انظمة الكلفة ولقصور
وحدة االقتصادیة اوجبت على الالمنافسة دقتها في تحدید معاییر االداء الداخلي وان متطلبات

عن حاجتها الملحة لمعرفة مستوى اداءها قیاسا لنظر في تحسین مستوى اداءها فظال اعادة ا
الكلفة االستراتیجیةإلدارةاتجاهات حدیثةالمنافسة كل هذا ادى الى ظهورالوحدات بأداء

اسلوب المقارنة المرجعیة والتي تعد من للزبون ومنهاجمیعها تهدف الى تحقیق (منفعة)
االسالیب المهمة في تحقیق اهداف الوحدة االقتصادیة التشغیلیة واالستراتیجیة وكونه من معاییر 

سلوب من اسالیب التحسین المستمر.الداخلي فضال عن كونها ااالداء 
تقدیم افضل الباحثین من ان معایر النجاح في جمیع الوحدات االقتصادیة هووإلیمان

هو الضمان الجامعيان التعلیم القناعة وانطالقا منالسلع والخدمات وباقل التكالیف
البد من اصالح اهدافه كان والعنصر االساسي لتحقیقمجتمع ألياالجتماعي الحقیقي 

االسالیب التعلیم العالي لذلك جاء هذا البحث في عینة من وحدات التعلیم العالي واالعتماد على 
الحدیثة في الدراسة والتحلیل.



٢

البحثمشكلة ثانیا: 
:ما یليان واقع الكلیات فرض وجود حقائق نسرد فیها 

العالي على معاییر االداء الداخلي في قیاس جودة اداءها ودون ان اعتماد مؤسسات التعلیم -١
االخذ بنظر االعتبار معرفة مستوى اداءها بالنسبة للوحدات المنافسة یعد من المشاكل 
االساسیة التي تعاني منها الكثیر من المؤسسات التعلیمیة والتي یؤدي الى تعثرها في تحقیق 

داع .االبوااهدافها او في تحقیق التمیز 
بكافة صورها وبقاءه في مجتمع الثانویة عدم ممارسة الطالب بهذه الكلیات الحیاة الجامعیة - ٢

المغلق مع تغییر المسمیات فقط ،ازدحام عدد من الكلیات في بعض الجامعات بالطالب بما 
.الستیعابیةیفوق طاقتها ا

وتجهیزاتها ومكاتبها ومعاملها ضعف االمكانات المادیة للجامعات العراقیة متمثال في مبانیها-٣
معاهد ومدارس مخصصة جامعیة مناظرة بتحویل كما طرح انشاء كلیاتوموازنتها المالیة،
لتقدیم نوعیة جیدة من التعلیم تساؤال كبیرا حول مدى مالئمة هذه الكلیاتللتعلیم المتوسط
خلق كوادر جامعیة لها نفس المهارات تقریبا ،ام ان التركیز كان على الكم الجامعي ویكفل 
والعدد فقط.    

اسئلة البحثثالثًا: 
هو دور المقارنة المرجعیة في تقویم وتطویر اداء الوحدات التعلیمیة في وزارة التعلیم ما-١

العالي والبحث العلمي العراقیة.
المقارنة  المرجعیة(تقییم االداء الداخلي لتطبیق اسالیبالعالي التعلیم وحداتة ماهي حاج-٢

تقییم االداء العام)الوظیفي ،تقییم االداء التنافسي،ألداء،تقییم 

هدف البحث رابعًا: 
ینصب هدف البحث على جانبین :

التعلیمیة ومنها مؤسسات المؤسساتفي تقویم وتطویر اداء ابراز دور المقارنة المرجعیة -١
العالي.التعلیم

تقییم التعلیم لتطبیق العالي للمقارنة المرجعیة (تقییم االداء الداخلي ،وحداتبیان مدى حاجة -٢
تقییم االداء العام)،تقییم االداء التنافسي،الوظیفياالداء



٣

فرضیة البحث خامسًا:
المقارنة المرجعیة في تقویم ألسلوبلتحقیق هدف البحث یفترض الباحثان وجود دور فاعل 

وتطویر اداء الوحدات التعلیمیة فضال عن حاجة مؤسسات التعلیم العالي للمقارنة المرجعیة 
ویمكن صیاغة فرضیات البحث باالتي:

دات التعلیمیة .هناك عالقة ایجابیة بین تقییم االداء الداخلي وجودة اداء الوح-١
هناك عالقة ایجابیة بین تقییم االداء الوظیفي وجودة اداء الوحدات التعلیمیة .-٢
هناك عالقة ایجابیة بین تقییم االداء التنافسي وجودة اداء الوحدات التعلیمیة .-٣
هناك عالقة ایجابیة بین تقییم االداء العام وجودة اداء الوحدات التعلیمیة.-٤

ثسادسًا: خطة البح
شملت خطة البحث الجوانب التالیة 

تطرق المبحث االول خلفیة الدارسة ومشكلة وهدف واهمیة البحث كما تضمن المبحث الثاني 
والمراجع االدبیة الخاصة بالموضوع البحث. اما المبحث الثالث فضم تحلیل الدارسات السابقة

المستفیدة.وجهاتالمستقبلیةاسات نتائج الدراسة ومناقشته مع اعطاء االستنتاج والتوصیات للدر 



٤

الثاني المبحث
مراجعة االدبیات

نشأة المقارنة المرجعیة.- اوال
التي ظهرت منذ بدایة احد المواضیع االداریة الحدیثةتعد المقارنة المرجعیة 

مجال ادارة في والمهتمینالباحثینلدن الكتاب و وعنایة من اهتماممحطواصبحت ،التسعینات
لمواجهة التحدیات التي تواجهها الیوم ،حیث المنظمة تطویریفكروا في كیفیةوبدأوا االعمال
التطبیقي اویتعلق في الجانب النظري سواء ماالمجالفي هذاالدراساتالى محدودیةاشاروا 

ونظرا النالكلفةبعد التنافسیة وخصوصا االبعادفي تحقیق منها لها وخصوصا فیما یتعلق
مما ادى الى البحث االداریةقد اثر بصورة مباشرة على العملیاتالمحیطة التغیر في البیئة 

.التكیف والبقاء والنمو للمستقبلطریق تساعد في التعامل مع هذا التغیر من حیث عن 
م عندما قام الصناعي االنكلیزي ١٨١٠ان المقارنة المرجعیة لها دالالت تاریخیة تعود الى العام 

Francis) (Lpwell دراسة افضل االسالیب المستخدمة في معامل الطحین البریطانیة للوصول
(Henry Fordيالصناعقامم ١٩١٣الى اكثر التطبیقات  نجاحا في هذا المجال وفي عام 

تطویر خط التجمیع كاسلوب صناعي متمیز من خالل قیامه بجوالت في مواقع ذبح االبقار ب)
في شیكاغو ،  وفي اعقاب الحرب العالمیة الثانیة كانت  الیابان من اولى الدول التي تطبق 

.نطاق واسع في بدایة الخمسینیاتالمرجعیة علىالمقارنة
جمع المعلومات واستقطاب االفكاروفي القرن الماضي عندما ركز الیابانیون جهودهم على

لتي كان  الهدف منها  الحصول علىومحاكاة  الشركات االمریكیة في اثناء  زیاراتهم المكثفة ا
ومبتكراتهم في المعرفة وتكییف ما شاهدوه لخصوصیتهم  واالستناد علیها في ابداع  منتجاتهم

.نهایة الستینیات

مفهوم المقارنة المرجعیة .                                               - ثانیا
الى )١٩٩٦:٦٣،فقد اشار (السلمياختلف الباحثون في تسمیت المقارنة المرجعیة

)١٩٩٥:١٢٣شبراوي،بینما یرى (المعنى المقارنة المرجعیة على انها (القیاس الى النمط ).
اال بانها (قواعد المقارنة))١٩٩٧:١١٩وارین،،في حین یرى (شمدتبانها (مقارنة مرجعیة).

ان التسمیة المتفق علیها هي المقارنة المرجعیة وهي االكثر داللة واتفاقا مع االصل والجوهر 
كمفهوم واهدف المتطلبات.

)Toolالمصطلح ...فیسمیه بعضهم (اداة )(كما تبرز اختالفات في التعبیر عن هذا 
وفریق رابع یرى )Manner)،وفریق ثالث یعتبره طریقة (Methodویدعوه اخرون (اسلوب)(



٥

وعلى الرغم من هذه الفروقات اللفظیة اال ان )...Processالمقارنة المرجعیة بانها (عملیة)(
).٢٠٠٢:٢٨التطبیق (الخطیب،هناك شبه اتفاق على المعنى المقصود والفائدة المتحققة من

Kreitherفقد عرفها كل من ( & Kinicki, 2004: بان المقارنة المرجعیة هي (العملیة )678
التي تتم بواسطتها مقارنة اداء المنظمة مع تلك المنظمات المنافسة االخرى ذات االداء المتمیز).

,Krajewskiاما ( 1999: بانها ((عملیة قیاس مستمر ال داء فیعرف المقارنة المرجعیة )223
المنتج او الخدمة وتطبیقها مثلما في الوحدات االقتصادیة المنافسة او الوحدات االقتصادیة الرائدة 

في القطاع )).
Blocherبینما ( & Other, 2002: )یرون المقارنة المرجعیة بانها((العملیة التي یتم من 13

في الوحدات االقتصادیة من خالل الدراسة للتطبیقات خاللها تشخیص عوامل النجاح الحاسمة 
االفضل لوحدات اقتصادیة اخرى (او وحدات فرعیة ضمن نفس الوحدة االقتصادیة) لغرض 
الوصول الى العوامل المهمة للنجاح ثم تنفیذ التحسینات على عملیات الوحدة لمقابلة او مواجهة 

.اداء المنافسین الرئیسین))
المقارنة المرجعیة بانها (اداة اداریة تتطلب میول )٣٢: ٢٠٠١،وكذلك یرى (الخطیب

االدارة العلیا للمنظمة بتبني عملیات التغیر الناجحة عن محاكاة المنتجین والممارسات االداریة 
في تلك المنظمات مع اكثر المنظمات نجاحا بغیة صیاغة افكار او اعتماد تطبیقات جدیدة 

لتحسین االداء).
الباحثان المقارنة المرجعیة بانها (عملیة تجدید واستیعاب وتبني التطبیقات وعلیه یعرف

الرائدة والعملیات الممیزة لتحقیق االستخدام االمثل للوقت والموارد وتحقیق التفوق التنافسي)

:یةاهمیة المقارنة المرجع-ثالثا
ومن جانب ان الوحدات الرائدة والتي تبغي الثبات واالستمرار في عملها من جانب 

اداءها دائما على تحسینوالذي یعد سر نجاحها علیها ان تعملواالبداعالتمیزاخر تحقیـق
ولكون المقارنة األحسن في القطاعهـيكانتحتى وان وباستمراربأداء المنافـسینقیاسا
بأداء قیاسااداءه مستوى الذي یساعد الوحدة على معرفةاالسلوب االوحـدتعد جعیةالمر 

من مقومات البقاء والتنافس وان اهمیتها تعد والتي المستمرالمنافسین ولكونها اسلوب للتحسین
تبرز من خالل ما تحققه من منافع.

)٤٠: ٢٠٠١(البرواري،:االتيجعیة من خالل اهمیة المقارنة المر البرواريیحددو 
معرفة فجوة اداء المنظمة ونظیراتها في المنظمات المنافسة الخرى .)١
یمكن اعتبارها االساس في وضع االهداف الداخلیة ومعرفة مؤشرات االداء.)٢



٦

والعاملین ومعالجة وایجاد الرغبة لدى قیادة المنظمة افضل الممارسات في المنظمة تكامل)٣
الضعف.نقاط 

تقود الى التحسین المتسارع (المبدع).)٤
تزود المنظمة بالقدرة على االبداع الفردي والجماعي .)٥
معرفة نقاط الضعف والقوة في المنظمة ومحاولة تعزیز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف .)٦
تسهم في زیادة الشعور بالمسؤولیة لدى العاملین.)٧
ون افضل مما هي علیه االن .تساعد المنظمة بان تك)٨
تتبنى اعلى درجات المنافسة بین مختلف الوظائف.)٩

تساعد المنظمة على االستخدام االفضل للموارد . )١٠

انواع المقارنة المرجعیة.:رابعاً 
یمكن تصنیف المقارنة المرجعیة الى صنفین رئیسیین هما:

المقارنة المرجعیة الداخلیة-أ
المقارنات الداخلیة تتم بین الوحدات البدایة للعدید من الوحدات االقتصادیة ،هي نقطة

وهذا النوع من المقارنة یتمیز بكونه سهل العمل واقل كلفة ،الفرعیة او الوحدة
)Shaw,et.al,1998،( ویدخل ضمن هذا النوع عملیة المقارنة المرجعیة التي تتم في المنظمة

مع فروع فیتم مقارنة اداء احد الفروع (او وحدات تنظیمیة فیه)،انعالتي لها عدة فروع او مص
اخر او اقسام محددة في ذلك الفرع او المصنع.

المقارنة المرجعیة الخارجیة - ب
وتتضمن المقارنة المرجعیة الخارجیة مع االفضل من المنافسین وعبر المنافسین اي مع 

انها عمل المنظمة او مجال اخر ومن ممیزاتها ،منظمات اخرى رائدة تعمل في نفس مجال 
تحقق االنفتاح على تجارب ونجاحات االخرین الذي یمكن ان یكون على شكل المقارنة مع 

Slackالمنظمات التي تمارس نفس النشاط او تبیع السلعة ( & Others, 1998: وتشمل )681
)١٣: ٢٠٠٤، (زعالن

المقارنة المرجعیة التنافسیة -١
وتقوم على اساس المقارنة المباشرة مع االفضل من المنافسین لتحقیق مستویات افضل في 

)Performance Benchmarkingلذلك تسمى ایضا (المقارنة المرجعیة في االداء)(االداء



٧

التسعیر  الجودة ،االفراد ،حیث تستخدم في مجال مقارنة المنتجات ،الخدمات ،التكنولوجیا ،
)Evans, 1997: 448(ت التي تنعكس على االداء.وبقیة المجاال

المقارنة المرجعیة الوظیفیة-٢
وتتضمن مقارنة وظیفة Process Benchmarkiوتسمى ایضا(المقارنة المرجعیة للعملیة)

بمثیالتها في (تدریب العاملین ، اسالیب التخزین)او عملیة معینة(التسویق، الموارد البشریة)
).٣٩:٢٠٠١خرى (الخطیب،المنظمات اال

وقد تتم المقارنة مع منظمات تعمل في نفس المجال او مجاالت اخرى مثال ذلك یتم مقارنة 
.لزبائن في احدى الفنادق المتمیزةاستقبال المرضى في احدى المستشفیات مع استقبال ا

المقارنة المرجعیة االستراتیجیة-٣
التنافس مع المنظمات والبحث عن االستراتیجیات وهي عملیة مراجعة وفحص كیفیة 

االفضل التي تقود الى النجاح في السوق وتحقیق المیزة التنافسیة .وللمقارنة المرجعیة 
االستراتیجیة اهمیة تكمن في اختصارات الوقت والتكالیف الالزمین لتطویر عملیات جدیدة 

تیجیة من قبل العدید من الشركات الرائدة وتحسین كفاءة العملیات الحالیة وقد طبقت هذه االسترا
یفعله االخرون بغرض االستفادة بكل وتعتبر وسیلة للتعرف على ما)At&tومن ابرزها شركة (

).١٤:٢٠٠٤هو جدید فیما یفعلونه مع تطویره وتطویعه لیتالءم مع ظروفنا وبیئتنا (زعالن،ما

المقارنة المرجعیة.خطوات -خامسا
- المقارنة المرجعیة تتمثل  في اآلتي:الى أن خطواتHeizerیشیر

(Heizar,2001:176)

بماذا یجب أن نقارن.-١
تشكیل  فریق عمل  المقارنة المرجعیة.-٢
تحدید المنظمة التي سیتم المقارنة معها.-٣
جمع وتحلیل  البیانات  المتعلقة بالمقارنة.-٤
نة.اتخاذ اإلجراءات  لنجاح عملیة المقار -٥

- الى أن هناك خطوات  للمقارنة المرجعیة تتمثل  في اآلتي:البرواريویرى
)٤٤: ٢٠٠١(البرواري،

ربط المقارنة برسالة المنظمة.-١
اعداد أهداف خاضعة للقیاس.-٢



٨

الحصول على التزام ودعم اإلدارة.-٣
تشكیل  فریق عمل  ذو قدرات عالیة.-٤
التركیز على المواضیع الحاكمة الصحیحة.-٥
التركیز على المنافسین.-٦

:1998ویعرض ( 1997Hodgetts خمس خطوات  للمقارنة المرجعیة والتي تم (
والتي تتمثل  )(Motorolasالمقارة المرجعیة لشركة خطوات،اعتمادها من قبل  الشركة 

باآلتي:
ماذا تقارن؟-١
كیف تقارن؟-٢
كیف یعمل  هؤالء ذلك؟-٣
من االفضل؟-٤
تحلیل  البیانات  وكیفیة أجراء التغییر؟-٥

رجعیة في مؤسسات التعلیم العالي.المقارنة المًا: سادس
یعد أسلوب المقارنة المرجعیة من األدوات التي یمكن استخدامها بفاعلیة إلجراء تحسین 

)٢٠١١، ابعة(ربوتطویر فـي الخدمة التعلیمیة عن طریق اإلجابة على التساؤالت التالیة : 
ماهیة مجاالت التحسین المرغوبة ؟-١
ماهیة أفضل الجامعات التي یمكن المقارنة مع عملیاتها وأنشطتها التعلیمیة ؟-٢
كیف یمكن استخدام أسلوب تلك الجامعات ؟ -٣
كیف یمكن لنا تحقیق تمیز أكثر من تلك الجامعات ؟-٤

خطوات تنفیذ المقارنة المرجعیة تتمثل بما یلي:
اختیار مجال التطبیق -١

كثر أهمیة لملتقى الخدمة (داخلیا وخارجیـا ) وان یـتم اختیـار یجب التركیز على المجاالت األ
أكثـر المجاالت التي یتوقع لها النجاح في التطبیق.

اختیار أسلوب المقارنة المرجعیة المستخدم- ٢
هناك أسلوبان أساسیان لتطبیق المقارنة المرجعیة:

جراء المقارنة .اختیار جامعة ما ، والمشاركة معها في تبادل المعلومات إلأ.



٩

إشراك جهة خارجیة مسئولة عن أفضل الجامعات في التطبیق المختار وجمع المعلومات ب.
الالزمـة .وان هذا األسلوب  یعد اقل جهدا إذ یلقى عبء االختیار على الجهة الخارجیة ولكنة 

أكثر تكلفة باستثناء إن تكون تلك الجهة حكومیة .
یتم تحلیل العملیات بتحدید مكونات وعناصر كل عملیة:للتطبیقتحلیل العملیات المختارة - ٣

.الخدمة التعلیمیةفي ضوء احتیاجات المستفید من
المعایر التالیة:في ضوءالتي تم جمعها من الجامعات األخرىتقویم ومراجعة المعلومات- ٤
تكلفة التطبیق -أ

فهم العالقة بین الكفاءة والتكلفة بحیث یتم اختیار أفضل ا لجامعات التي تحقق اعلي جودة -ب
ترضي المستفید بأقل تكلفة ممكنة. 

تحقیق المصداقیة عن طریق مقارنة التطبیقات المختلفة للجامعات في ضوء المعاییر - ج
.المحددة

استكمال المعلومات والتحقیق منها بمراجعة الجامعات األخرى عن تطبیقاتها لمنع الوقوع في -د
.شرك معلومات مظللة 

تحدید الفجوة یتم تحدید الفجوة عن طریق المقارنة بین طرق تنفیذ العملیات لـدى الجامعـة -٥
.ة األخرى صاحبة األداء المتمیزمكـان الدراسة، والجامع

یق خطة للتنفیذوضع تطب- ٦
لتحسین وتطویر العملیات المختارة على إن تعد بطریقة مبتكرة ومنهجیة.  

وإلنجاح عملیة المقارنة المرجعیة یجب تالفي األخطاء التي من الممكن الوقوع بها عند تطبیق 
:مثلة بما یليالمرجعیة والمتالمقارنة

.الكافیة من جانب اإلدارة العلیاالمساهمة غیر-أ
االختیار واإلعداد غیر السلیم لفرق العمل المكلفة بالدراسة والتطبیق. -ب
.تقنیة والدعم غیر الكافي للتنفیذال- ج
.السلیمة وخاصة على المدى الطویلاألهداف غیر-د
.یقه أو في الزمن المتوقع للتنفیذعدم الواقعیة في تحدید المطلوب تحق- ه
افي للعملیات أو لطریقة التطبیق في الجامعة المختارة.الفهم غیر السلیم أو غیر الك-و
.غیاب المتابعة أو عدم كفایتها- ز

ابرز ما ورثة القرن منامكانیة تطبیق المقارنة المرجعیة في مؤسسات التعلیم العالي.ان 
والعشرین من موضوعات رئیسیة تمخضت عن القرن الماضي وأثارت اهتمام مختلف الحادي
والباحثین والمتخصصین من رجال اإلعمال وتحولت من مجرد مفهوم إذ ات الخدمیةالمؤسس
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الشاملة ونظام جودة تطورت مفاهیم الجودة وفلسفتها خالل العصور هي فلسفة إدارة الجودة
اذ ال توجد ایة مرحلة من مراحل اعداد او تقدیم ،هائي الى مفهوم جودة المؤسسة ككلالمنتج الن

تؤثر في الجودة وعلیه البد من ضبط هذه العملیة واالنشطة وهذا ال یتم اال من الخدمات اال و 
خالل هیكلیة منظومة متطورة اداریا وفنیا تشكل محاسبة الكلفة والمحاسبة االداریة احد ركائزه 

المحاسبة من اجل ان تدعم قرارات التي تتوصل الیها هذه باألرقاماالساسیة في دعم االدارة 
ان مؤسسات التعلیم العالي كباقي الوحدات االخرى في العالم تأثرت هي االخرى في االدارة .و 

وخاصة في الوقت .ها العمل على تحسین مستوى اداءهاظروف سوق المنافسة وأصبح لزاما علی
الحاضر الذي یبرز فیه انفتاح السوق والحاجة لدرجات عالیة من الكفاءة العلمیة والمهنیة 
وللحصول على مقدار مقبول من الرضا على المؤسسات التعلیمیة كافة ان تعید النظر بواقعها 

وقت وقبل فوات االوان لتحقیق المستوى المقبول من االداء.وبأسرعالتنظیمي 
إن السبب الذي دعا الباحثان للبحث في هذا المجال في الوقت الحاضر بالذات هو ان 
المؤسسات التعلیمیة شبه مشلولة الحركة وحتى وان كانت تعمل فان عملها ال یكون بالمستوى 
المطلوب والذي یمكنها من منافسة الخدمات المقدمة في الخارج ،فضال عن كون رفاهیة البلد 

.خدمات بنوعیات جیدة وبكلف منخفضةیعتمد على امكانیة تقدیم افضل الورضا الزبائن
)٢٠١١اسماعیل، (
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الثالثالمبحث
تحلیل ومناقشة النتائج والتوصیات

االحصائي SPSSیركز هذا الفصل على تحلیل البیانات التي تم إنشاؤها من خالل برنامج 
ومناقشة النتائج واعطاء توصیات على النحو التالي:٢٣اإلصدار 

عینة الدراسة
االداریة في لألقساموالمسؤولینتم توزیع االستبیان على عینة الدراسة من المدراء 

( خمس كلیات في جامعة الموصل)، وكان عدد االستمارات التي تم توزیعها الوحدات التعلیمیة
) استمارة فقط صالحة للتحلیل، یقدم ٢٨) استمارة وكانت (٣٣استمارة تم استرجاع ()٦٠حوالي (

اصفات العمل، والمستوى التعلیمي، والجنس، االستبیان المعلومات حول تخصص المجیبین، ومو 
، وتجربة العمل. من خالل تفریغ االستمارة وتحلیلها لوحظ أن المستجیبین كانوا من والعمر

یة متنوعة ، وبالتالي إثراء تعمیم نتائج البحث.خلفیات دیموغراف
اختبار الموثوقیة
) ، تشیر الموثوقیة إلى الدرجة التي تكون بها Tabachnick, 2007) &Fidellوفًقا لـ 

العناصر المكونة لبنیة معینة خالیة من األخطاء عند قیاسها عدة مرات. في الدراسة الحالیة ، یتم 
، والتي تدل على موثوقیة التركیبات وثبات Cronbach's Alphaفا استخدام قیمة كرونباخ ال

لتقییم Cronbach’s Alphaواستقرار العناصر التي تشكل بنیة معینة. یتم أیًضا استخدام قیمة 
).Sekaran, 2003مدى جودة المقیاس (

تظهر النتائج في لتحدید اتساق العوامل ، تم إجراء اختبار الموثوقیة باستخدام قیمة كرونباخ ألفا. 
الجدول 

) كما ٠.٦أدناه أن قیم كرونباخ ألفا كانت أعلى من الحد األدنى للقیمة المقبولة وهي ()١(
). وفر هذا الثقة الستخدام تلك المتغیرات للتحلیل الالحق.١٩٧٨اقترحه نونالي (
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) ١(جدول 
الموثوقیة لكل بناء  

بنیة البحث كرونباخ الفا
اداء الوحدات التعلیمیةجودة  (Y) 0.846

التقییم الداخلي ( MI) 0.804

التقییم الوظیفي (ME) 0.865

قیاس االداء التنافسي (MX) 0.729

قیاس االداء العام (MS) 0.889

الفا تمثل مستوى عاٍل ومقبول أعاله ، هناك إشارة إلى أن معامالت كرونباخ١من الجدول 
وبالتالي فإن بنیات البحث موثوقة. قیم كرونباخ ألفا الداء الوحدات التعلیمیة التي تم ترمیزها 

وقیاس االداء (ME)وتقییم االداء الوظیفي MI)(، وتقییم االداء الداخلي Y)بالرمز (
على ٤٦،٠.٨٠٤،٠.٨٦٥،٠.٧٢٩،٠.٨٨٩كانت (MS)االداء العام وقیاس(MX)التنافسي 
إلى وجود مقیاس قوي وتناسق داخلي جید )١(، تشیر النتیجة الواردة في الجدوللذلكالتوالي.

تحلیل. في ضوء ، فإن بنیات البحث موثوقة ومناسبة لمزید من اللكلمكونات الدراسة. في ضوء ذ
، یعرض التالي نتیجة اختبار الفرضیات.التحلیالت السابقة

اختبار تحلیل االرتباط١.٣
Pearson Productیتم استخدام طریقة ارتباط بیرسون  - Moment في الدراسة

,Pallantالحالیة لتوفیر فهم أولي لعالقة وقوة العالقة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع (

المتغیرات.) ، حیث یعتبر مناسًبا لتحلیل االرتباطات بین (Sekaran ,2000) و 2011
وفر تحلیل االرتباط في هذا القسم قیاس شدة واتجاه العالقة الخطیة بین قیاس االداء 
الداخلي (تقییم االداء الداخلي) ، قیاس االداء الوظیفي (تقییم االداء الوظیفي)، قیاس االداء 

- " ١-اط هي "التنافسي ، قیاس االداء العام و اداء الوحدات التعلیمیة  . نطاقات معامل االرتب
" تمثل ١" إلى عدم وجود عالقة ، ولكن "+٠" إلى عالقة سلبیة بینما تشیر "١- ". تشیر "١"+

عالقة إیجابیة.
٢تم إجراء اختبار االرتباط على بیانات الدراسة ، والنتائج كما هو موضح في الجدول 

ییم االداء الداخلي) ، أدناه توضح أن هناك عالقة إیجابیة كبیرة بین قیاس االداء الداخلي (تق
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، قیاس االداء العام و اداء الوظیفي)، قیاس االداء التنافسيقیاس االداء الوظیفي (تقییم االداء
الوحدات التعلیمیة.

)٢(الجدول
االرتباط بین متغیرات الدراسة

Y MI ME MX MS
Y Pearson Correlation 1 .601** .711** .547** .646**

Sig. (2-tailed) .001 .000 .003 .000
Sum of Squares and
Cross-products

11.227 6.731 8.967 5.672 9.692

Covariance .416 .249 .332 .210 .359
N 28 28 28 28 28

MI Pearson Correlation .601** 1 .540** .713** .620**

Sig. (2-tailed) .001 .003 .000 .000
Sum of Squares and
Cross-products

6.731 11.167 6.790 7.372 9.277

Covariance .249 .414 .251 .273 .344
N 28 28 28 28 28

ME Pearson Correlation .711** .540** 1 .614** .646**

Sig. (2-tailed) .000 .003 .001 .000
Sum of Squares and
Cross-products

8.967 6.790 14.170 7.145 10.891

Covariance .332 .251 .525 .265 .403
N

28 28 28 28 28

MX Pearson Correlation .547** .713** .614** 1 .662**

Sig. (2-tailed) .003 .000 .001 .000
Sum of Squares and
Cross-products

5.672 7.372 7.145 9.567 9.171

Covariance .210 .273 .265 .354 .340
N 28 28 28 28 28

MS Pearson Correlation .646** .620** .646** .662** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
Sum of Squares and
Cross-products

9.692 9.277 10.891 9.171 20.075

Covariance .359 .344 .403 .340 .744
N 28 28 28 28 28
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Note: ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed); *
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed); ITC = IT
Competencies, TR= Technology Readiness.

تحلیل االنحداراختبار ٢-٣
تم اعتماد تحلیل االنحدار الختبار تأثیر قیاس االداء الداخلي (تقییم االداء الداخلي) ، قیاس 
االداء الوظیفي (تقییم االداء الوظیفي)، قیاس االداء التنافسي ، قیاس االداء العام المتغیرات 

٣ابع المدروس. یعرض الجدول المستقلة المدروسة على  اداء الوحدات التعلیمیة المتغیر الت
.أدناه نتیجة اختبار نتائج االنحدار

)٣(الجدول 
(أ) القیمةThe Coefficientsالمعامالت 

Construct Standard
Errors

Beta t-value Sig

MI-Y .157 0.601 3.386 .001***
ME-Y .123 0.711 5.155 .000***
MX-Y .178 0.547 3.334 .003***
MS-Y .112 0.646 4.311 .000***

Note: P<0.10*; P<0.05**; P<0.01***; ITC = IT Competency,
TR=Technology Readiness.

والجداول المرفقة (الملحقات) أن قیاس االداء الداخلي (تقییم االداء الداخلي) )٣(یوضح الجدول 
MIالوحدات التعلیمیة على مستویات هامة متنوعة ساهم بشكل كبیر وٕایجابي في التنبؤ باداء

)β = 0.601 ،t = 3.386،P<0.01***; وفًقا لتصنیف ١). وبالتالي ، یتم دعم الفرضیة .
بقیمة R2معتدلة بینما ٠.١٣بقیمة R2ضعیفة ؛ ٠.٠٢، تكون القیمة R2) ١٩٨٨كوهین (

إلى أن المتغیر المستقل (قیاس ،361.، التي تبلغ للدراسة الحالیةR2كبیرة. تشیر ٠.٢٦
كبیر.R2لذلك ، MIاالداء الداخلي) 

ساهم ایضا بشكل MEأن قیاس االداء الوظیفي (تقییم االداء الوظیفي)٣كما یوضح الجدول 
= βكبیر وٕایجابي في التنبؤ باداء الوحدات التعلیمیة على مستویات هامة متنوعة ( 0.711 ،t

= 5.155 ،P<0.01***; .( وتشیر ٢وبالتالي ، یتم دعم الفرضیة .R2 ، للدراسة الحالیة
كبیر.R2، لذلكME، إلى أن المتغیر المستقل (قیاس االداء الوظیفي) 0.505التي تبلغ 

(قیاس االداء التنافسي) ساهم ایضا بشكل كبیر وٕایجابي في التنبؤ MXبالنسبة للمتغیر الثالث 
= βویات هامة متنوعة (باداء الوحدات التعلیمیة على مست 0.547 ،t = 3.334 ،

P<0.01***; وتشیر ٣). وبالتالي ، یتم دعم الفرضیة .R2 للدراسة الحالیة ، التي تبلغ
كبیر.R2لذلك ، ME، إلى أن المتغیر المستقل (قیاس االداء التنافسي) 0.299
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(قیاس االداء العام) ساهم ایضا بشكل كبیر وٕایجابي في التنبؤ MSاما بالنسبة للمتغیر الرابع 
= βالوحدات التعلیمیة على مستویات هامة متنوعة (بأداء 0.646 ،t = 4.311 ،

P<0.01***; وتشیر ٤). وبالتالي ، یتم دعم الفرضیة .R2 للدراسة الحالیة ، التي تبلغ
كبیر.R2لذلك ، MSلعام) ، إلى أن المتغیر المستقل (قیاس االداء ا0.411
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االستنتاجات

من خالل مناقشة النتائج لهذه الدراسة یستنتج الباحثان:
اداءهابینللفجوةالدقیقالتحدیدفيالوحدات التعلیمیة (الكلیات)ساعدان المقارنة المرجعیة ت.١

الرائدة.الوحداتواداء
على توفیر المناخ المالئم وتعزیز الرغبة لدى قیادة الوحدة والعاملین المقارنة المرجعیة تساعد .٢

فیها على تبني سیاسة التغییر نحو كل ماهو افضل وجدید.
تعالجالذيالوقتذاتفيتبنيانمنتمكنهاالتيبالوسائلالوحدةالمقارنة المرجعیة تزود .٣

الخلل.نقاطفیه
لمرجعیة یخلق مقاییس تنافسیة خارجیة تؤدي ان التركیز الخارجي السلوب المقارنة ا.٤

بالضرورة الى زیادة كفایة وفاعلیة مقاییس جودة االداء الداخلیة وتجعلها اكثر تنافسیة.

المقترحات والتوصیات لهذه الدراسة فهي :

وجوب اهتمام الوحدات التعلیمیة  بتطبیق اسلوب المقارنة المرجعیة ، لكونه احد اسالیب .١
طویر المستمر.التحسین والت

وجوب قیام قطاع التعلیم العالي على تكلیف جهات متخصصة بمتابعة تنفیذ عملیة المقارنة .٢
المرجعیة ووضع معاییر لقیاس أداء المؤسسات التابعة له وتحدید مستوى أداء كل مؤسسة او 
وحدة او شخص لكي یصبح من السهل تحدید أي المؤسسات او الوحدات او االقسام او 

ص أفضل في األداء ویصلح إن یكون رائد في مجال عمله.االشخا
نشاطاتهابمقارنةاألخرىالمؤسساتلتقومرائدةلمؤسسةالعاليالتعلیمقطاعتحدیدضرورة.٣

.المؤسسةتلكنشاطاتمعالمختلفة

أوالشركاتعلىاالعتمادضرورةالتنفیذموضعالمرجعیةالمقارنةلوضعسریعكأسلوب.٤
.المرجعیةالمقارنةلتنفیذ اسلوبمعهاالتعاقدطریقعنالمتخصصةاالستشاریةالمكاتب
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Model Summaryb

Mod
el R

R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error
of the

Estimate
Durbin-
Watson

1 .601a .361 .337 .52513 1.594
a. Predictors: (Constant), MI
b. Dependent Variable: Y

ANOVAa

Model
Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

1 Regressio
n

4.057 1 4.057 14.711 .001b

Residual 7.170 26 .276
Total 11.227 27

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), MI

Model Summaryb

Mod
el R

R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error
of the

Estimate
Durbin-
Watson

1 .711a .505 .486 .46211 1.760
a. Predictors: (Constant), ME
b. Dependent Variable: Y

ANOVAa

Model
Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

1 Regressio
n

5.674 1 5.674 26.572 .000b

Residual 5.552 26 .214
Total 11.227 27

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), ME
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Model Summaryb

Mod
el R

R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error
of the

Estimate
Durbin-
Watson

1 .547a .299 .273 .54998 1.951
a. Predictors: (Constant), MX
b. Dependent Variable: Y

ANOVAa

Model
Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

1 Regressio
n

3.362 1 3.362 11.116 .003b

Residual 7.864 26 .302
Total 11.227 27

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), MX

Model Summaryb

Mod
el R

R
Square

Adjusted R
Square

Std. Error
of the

Estimate
Durbin-
Watson

1 .646a .417 .394 .50182 2.181
a. Predictors: (Constant), MS
b. Dependent Variable: Y

ANOVAa

Model
Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

1 Regressio
n

4.679 1 4.679 18.582 .000b

Residual 6.547 26 .252
Total 11.227 27

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), MS
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