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  : المستخلص

هدف البحث الى التعريف بفاعلية المقارنة المرجعية في تقويم اداء الوحدات االقتـصادية  ومـدى                

  . االقتصادية  العراقية غير الهادفة للربح إمكانية تطبيق المقارنة المرجعية في الوحدات 

اجري البحث لعينة من الوحدات االقتصادية العراقية غير الهادفة للربح في المعهد التقني العمـارة               

فاعلية اسلوب المقارنة المرجعية في قيـاس       (  بني البحث على فرضية مفادها      .والمعهد التقني في النجف     

 استخدم الباحث االسلوب الوصفي في الجانـب        .)قتصادية غير الهادفة للربح   وتقويم وتطوير اداء الوحدة اال    

خرج البحث  بجملة توصيات ومقترحات منها ضرورة اهتمام الوحدات          .النظري والتحليل في الجانب العملي    

االقتصادية  بتطبيق أسلوب المقارنة المرجعية الذي يعد اسلوب من اساليب التحسين والتطوير المستمر من               

الل القيام ببعض االجراءات الضرورية في اعادة الهيكلية والتنظيم وتكليف رابطات لتطوير وقيــــاس              خ

  .مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة  لتسهيل تطبيق المقارنة المرجعية  
  

   

  

:Abstract  
This study aimed to shed light on bench marking and its efficiency to 

improvement entities performance. And approachable to application bench 
marking on Iraqi non profit entities. 

It included a sample of Iraqi non profit entities on technical institute of A 
MARA and technical institute of Najaf.  The study was based on a basic 
hypothesis, effectiveness of bench marking to improvement the performance of 
non profit economic entities.  

The researcher used the descriptive method in the theoretical part, and the 
analysis in the practical part. The study reached a number of conclusions the 
most important of which is the: 

It’s very important to economic entities to application the manner of bench 
marking which is one of continue improvement manner. By doing some 
necessary manners to re- structure, arrangement and appoint advisory 
committee in order to improve the level of service and production which 
produced, to do easily to application bench marking.      

  :تمهيد 
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إن التطور التكنولوجي وظهور سوق المنافسة العالمية في العصر الحديث ادى الى ظهور اتجاهـات               

جديدة الهداف الوحـدة االقتصادية ياتي في مقدمتها رضا الزبون والذي اصبح نجـاح واسـتمرار الوحـدة                 

له وذلك من خـالل تقـديم       ) منفعة(االقتصادية مرهون برضاه اذ ان رضا الزبون يتم من خالل تحقيق قيمة             

  . خدمات بنوعية جيدة وبكلفة مخفضة قياسا بكلف خدمات المنافسين

لذلك يحتاج القائمون على ادارات الجامعات  والكليات والمعاهد  الى ضمانات تؤكد لهم جودة العملية                

الن المطلـوب للتنـافس     ،وقد التكفي الجودة في العملية التعليمية بل يبحثون عن التميز واالبداع            ، التعليمية  

اداريـا  ،ويصل الى مرحلة طلب التميز واالبداع في كثير من التخصصات           ، االكاديمي يتجاوز مفهوم الجودة   

االدارة :وان نجاح العمليـة التعليميـة يعتمـد علـى نجـاح المفاصـل الـثالث                 ، واكاديميا وباحثين وطلبة  

  .والطلبة،االساتذة،

 تلبية احتياجات الوحدة االقتصادية على الرغم من دقتها في تحديد           ولقصور انظمة الكلفة التقليدية في    

معايير االداء الداخلية وان متطلبات المنافسة اوجبت على الوحدة االقتصادية اعادة النظر في تحسين مـستوى   

ور قياسا باداء الوحدات المنافسة كل هذا ادى الى ظه اداءها فضال عن حاجتها الملحة لمعرفة مستوى اداءها

للزبـون ومنهـا اسـلوب      ) منفعة  (اتجاهات حديثة الدارة الكلفة الستراتيجية جميعها تهدف الى تحقيق قيمة           

 والتي تعد من االساليب المهمة فـي تحقيـق اهـداف الوحـدة     )   Bench Marking(المقارنة المرجعية 

ال عن كونها اسلوب مـن اسـاليب        االقتصادية التشغيلية واإلستراتيجية وكونه من معايير األداء الداخلية  فض         

  .  التحسين المستمر 

واليمان الباحث من إن معيار النجاح في جميع الوحدات االقتصادية هو تقديم افضل السلع او الخدمات                

وباقل التكاليف وانطالقا من القناعة إن التعليم  الجامعي هو الضمان االجتماعي الحقيقي ألي مجتمع والعنصر         

أهدافه كان البد من إصالح التعليم العالي   لذلك جاء هذا البحث في عينة مـن مؤسـسات                   األساسي لتحقيق   

  .التعليم العالي وباالعتماد على االساليب الحديثة في الدراسة والتحليل
  

  :منهجية البحث 

  : مشكلة البحث: أوال 

اداءها ودون االخذ بنظر    ان اعتماد مؤسسات التعليم العالي على معايير االداء الداخلية في قياس جودة             

االعتبار معرفة مستوى اداءها بالنسبة للوحدات المنافسة يعد من المشاكل االساسية التي تعاني منها الكثير من                 

  .المؤسسات التعليمية والتي يؤدي الى تعثرها في تحقيق اهدافها او في تحقيق التميز او االبداع
  

  :هدف البحث : ثانيا  

  :لبحث على جانبين         ينصب هدف ا

ابراز دورالمقارنة المرجعية في تقويم وتطوير اداء المؤسسات التعليمية ومنها مؤسسات التعليم  .١

 . العالي

 .مدى حاجة مؤسسات التعليم العالي للمقارنة المرجعيةبيان  .٢

   

  :فرضية البحث: ثالثا 

رنة المرجعية في تقويم        لتحقيق هدف البحث افترض الباحث وجود دور فاعل السلوب المقا

  .وتطويراداءالمؤسسات التعليمية فضال عن حاجة مؤسسات التعليم العالي للمقارنة المرجعية



  : خطة البحث: رابعا 

  :         تظمنت خطة البحث مبحثين 

مفهوم المقارنة  ، المبحث االول تضمن الجانب النظري للبحث من خالل تناول  نشاة المقارنة المرجعية              

عالقة ،انواع المقارنة المرجعية ، مراحل اعداد المقارنة المرجعية  ،اهمية المقارنة المرجعية    ، جعية  المر

، عالقة المقارنة المرجعيـة باتجاهـات االدارة الحديثـة          ،المقارنة المرجعية وتقويم االداء بالمحاسبة      

  . استخدام اسلوب المقارنة المرجعية في التعليم العالي 

   : ضمن الجانب العملي من خاللالمبحث الثاني ت

مقارنة التكاليف في كل من المعهد التقني النجف والمعهد التقني العمارة وكذلك مقارنـة اعـداد                : اوال  

مقارنـة  : المنتسبين                                                                             ثانيـا      

 لمنتسبي المعهـد التقنـي العمـارة وكمـا هـو عليـة بتـاريخ                المالك النموذجي مع الموجود الفعلي    

  . لبيان مدى االلتزام بالمالك النموذجي للمعهد التقني  ٣٠/٤/٢٠٠٧

           

  المبحث األول

  :نشأة المقارنة المرجعية  -    او3    

( الـصناعي االنكليـزي      عندما قام    ١٨١٠ان المقارنة المرجعية لها دالالت تاريخية تعود الى العام                     

Francis Lowell (    دراسة أفضل األساليب المستخدمة في معامل الطحين البريطانية للوصـول إلـى أكثـر

بتطـوير خـط التجميـع    ) Henry ford( قام الـصناعي  ١٩١٣التطبيقات نجاحا في هذا المجال وفي عام 

)Assembly Line  ( واقع ذبح األبقار في شـيكاغو كأسلوب صناعي متميز منخالل قيامة بجوالت في م. 

 وفي إعقاب الحرب العالمية الثانية كانت اليابان من أولى الدول التي تطبق المقارنة المرجعية على نطاق                 [1]

  .واسع في بدايةالخمسينات

     في القرن الماضي عندما ركز اليابانيون جهودهم على جمع المعلومات واسـتقطاب االفكـار ومحاكـاة                

إثناء زياراتهم المكثفة التي كان الهدف منها الحصول على المعرفة وتكييف ماشاهدوة              مريكية في الشركات األ 

ابداع منتجاتهم ومبتكراتهم في نهاية الـستينات وقبـل ان تكـون نتيجـة            لخصوصيتهم واالستناد عليها فـي   

  .[2] ي قاموس االعمــالـالمقارنة المرجعية موجودة ف

  

  :لمرجعيةمفهوم المقارنة ا -ثانيا

بيا ـيحظى مفهوم المقارنة المرجعية باهتمام العديد من الكتاب والباحثين كونة مصطلح حديث نس             

  وتبرز اختالفـات فـي       .ي الدراسات االدارية مما دفع الكثير منهم الى تناولة بالدراسات والتحليل            ـف

اخـر يعتبـرة طريقـة      التعبير عن هذا المصطلح فيسمية بعظهم اداة ويدعي  اخرون اسلوب وفريـق              

واخرون يرون ان المقارنة المرجعية عملية وعلى الرغم من هذه التسميات اللفظية اال ان هنـاك شـبة                  

عرفت بانها العملية المستمرة لقيـاس المنتجـات   : اتفاق عـلى المعنى المقصود والفائدة من التطبيق فقد     

لبــا ماتوجد في الوحـدات المنافـسة او        والخدمات واالنشطة مقابل المستويات االفضل لألداء التي غا       

وعرفت بانها عمليـة مستمرة لقيـاس انتـاج الفــرد او   .   [3] وحدات اخرى  لديها عمليات مشابهة

كما عرفت  بانها بحث مستمر عن اكثر .   [4] خدمـتة او نشاطة مقابـل اقصـى مستوى مـن االداء



الطرق ومستويات االنجاز مع شركات اخـرى او        الطرق كفاءة في انجاز المهمه مـن خـالل مقارنة         

  .[5]ضمن الشركة نفسها مابين الوحدات الفرعية 

تعكس التعاريف اعالة وجهة نظر بان المقارنة المرجعية تتم مـن خالل المقارنة مـع الوحـدات     

  .االكثر نجاحا او الرائدة في القطاع بصورة مستمرة بقصد تحسين االداء داخل الوحدة 

المقارنــة المرجعية بانهـا عملية مقارنةاالنشطة او العمـليات بالتطبيقـات [6]   رىبينمـا ي

اذ ان المدراء يقارنون االنشطة باخرى مشابهة لها في وحدات اخرى او            ، وفق تصنيف العالمي   االفضل

ت اقسام مختلفة في وحداتها والهدف هو لتشخيص نقاط القوة والضعف في اداء االنـشطة او العمــليا                

ويتفق الباحث مـع   [6] للوحـدة االقتصادية ومعرفة  الفجوة بينها وبين منافسيها من الوحدات االخرى

هذا التعريف في كون المقارنة المرجعية اداة يمكن استخدامها لتقويم االداء من خالل تشخيص السلبيات               

  .وااليجابيات الموجودة في االداء

بانهـا احـد ادوات تقـويم       :  التالي للمقارنة المرجعية   واخيرا يستطيع الباحث من سياق التعريف     

وتطوير وتحسين االداء من خالل تحديد الفجوة في االداء عن الوحدات او االقسام االخرى والعمل على                

تعزيز النواحي االيجابية التي تتميز بها الوحدة االقتصادية وتحديد النواحي السلبية والعمل على تجنبهـا               

  .لتطبيقات في االداء وذلك لبلوغ افضل ا
 

  أهمية المقارنة المرجعية-ثالثا

ان الوحدات الرائدة والتي تبغي الثبات واالستمرار في عملها من جانب ومن جانب اخر تحقيـق        

التميز واالبداع والذي يعد سر نجاحها عليها ان تعمل دائما على تحسين اداءها قياسا باداء المنافـسين                 

ـ     ولكون المقارنة المرجعية تعد االسلوب االوحـد       .ي األحسن في القطاع     وباستمرار حتى وان كانت ه

الذي يساعد الوحدة على معرفة مستوى اداءها قياسا باداء المنافسين ولكونها اسلوب للتحسين المستمر              

ماتحققة مــــن منـافع والتـي   والتي تعد من مقومات البقاء والتنافس وان اهميتها تبرز من خالل            

  : تجمل باالتي

  .تساعد الوحدة في التحديد الدقيق للفجوة بين اداءها واداء الوحدات الرائدة  .١

تساعد على توفير المناخ المالئم وتعزيز الرغبة لدى قيادة الوحدة والعاملين فيها على تبني  .٢

 .سياسة التغيير  نحو كل ماهو افضل وجديد

 .م واالولوية في التنفيذ تساعد على تحديد العمليات الحرجة واعطائها االهتمام الالز .٣

 .تسهم بشكل فاعل في تطوير االبداع الفردي والجماعي  .٤

 .تزودالوحدة بالوسائل التي تمكنها من ان تبني في ذات الوقت الذي تعالج فية نقاط الخلل  .٥

 .[7] .تسهم بشكل فاعل في زيادة احتماالت تحقيق منافع  اضافية للوحدة .٦

رنة المرجعية يخلق مقاييس تنافسية خارجية تؤدي خارجي السلوب المقاان التركيز ال .٧

  .[8]كفاية وفاعلية مقاييس جودة االداء الداخلية وتجعلها اكثر تنافسية   بالضرورة الى زيادة 
  

 مراحل إعداد المقارنة المرجعية:رابعا 

وضح المهتمون والباحثون نماذج مختلفة بخطوات تطبيق المقارنة المرجعية وعلى الرغم مـن             

اط االلتقاء المتعددة بين هذه النماذج لكنها تمثل وجهات نظر مختلفة استنادا لبيئات التطبيق المتباينـة                نق

وفي جميع األحوال ليس هناك نموذجا مقبوال يمكن إن يكون مشتركا لجميع الوحدات االقتصادية إذ إن                



ن تحديد مراحـل تطبيـق      كل وحدة اقتصادية تستخدم النموذج الذي ينسجم مع بيئتها ومواردها  ويمك           

  . [9]:المقارنة بما يلي

  

 :       تتضمن النشاطات التالية . تخطيط الدراسة. ١

  .تحديد نشاطات الوحدة االقتصادية المهمة والتي يؤدي تحسينها إلى مكاسب أهم.  أ 

 ها في وهي العناصر التي سيتم قياس    . تحديد العناصر األساسية لهذه النشاطات الموجهة للقيمة        .   ب

  .المقارنة      دراسة 

. تحديد الوحدات االقتصادية التي قطعت أشواطا أطول في العناصر األساسية لهذه النـشاطات             .  ج  

ويجب إن تكون تلك الوحدات ،تكون الوحدات المنافسة أو وحدات في قطاعات أخرى    ويمكن إن 

 الموجهـة للقيمـة أي      شوطا أطول في تطبيـق العمليـات                          هي التي قطعت  

  .   للزبون                    التطبيقات التي تؤدي إلى التكلفة األقل أو القيمة أعلى

                              

  :         تتضمن النشاطات التالية. تصميم الدراسة . ٢       

  .التحضير المفصل لطبيعة المعلومات المراد تجميعها.  أ 

ت لتعريف المعلومات والميزات التي يمكن تقديمها للوحدات األخرى و ويمكن إن يتم اتخاذ خطوا.ب 

  . خالل المقارنة المرجعية داخليا ذلك من

التفاوض مع الوحدات االقتصادية المختارة للحصول على االتفاقيات الرسمية التي تحتاجها .  ج 

  .واختيار شكل تبادل المعلومات .الدراسة      إلجراء
  

  :     تتضمن النشاطات التالية.  تنفيذ الدراسة .٣

قياس االنجازات التي حققتها الشركات ذات التطبيقات المتقدمة وذلك لفهم لمـاذا و كيـف               .  أ  

  .تحققت هذه النتائج

وقد يكون القياس قد تـم فعـال   .قياس أداء الوحدة االقتصادية ومقارنته مع األداء األفضل  .   ب

. راسة وذلك لنكون قادرين على التفاوض مـع الوحـدات األخـرى           الد خالل مرحلة تصميم  

  .     على طلب الوحدات األخرى  اءــد نحتاج مرة أخرى لقياس األداء بنــوق

  

  :     تتضمن النشاطات التالية. تقويم النتائج .٤ 

  .تحليل النتائج ومقارنتها مع نتائج الوحدة االقتصادية. أ 

أو تعزيز مكانة الوحدة االقتصادية ، التفوق على التطبيقات األكثر تقدما تطوير الخطط لمعادلة أو .ب 

ولكن ابتكار وتكييف العمليات التي تمكن الوحدة من ، وال تتضمن هذه المرحلة النسخ  .المتقدمة 

  .التحسن 

 يل الحصول على التزام من كافة مستويات اإلدارة والموظفين في الوحدة االقتصادية لتنفيذ التحو. ج 

  .المخطط 

ولكن الموارد ، تعتبر تطبيقات المقارنة المرجعية غير محدودة ، تطبيق الخطة وتقويم النتائج. د 

ولذلك على الشركة وضع دليل لتحديد الوظائف والنشاطات أو .الطريقة محدودة  ذهــالمتاحة له



 يجب إن تكيف وان كل وحدة.خالل برنامـج المقارنة          العمليات التي يجب دراستها

   .يث توافق احتياجاتها الخاصةـالعمليات األساسية بح

  

  

  Types of Bench marking أنواع المقارنة المرجعية:خامسا  

ان الحصول على أفضل الممارسات تكون من داخل القطاع أو من خارجة وأحد الوسـائل إمـام                 

عن طريق ربط الوحدة مع قاعدة بيانات       الوحدات هو إن تضمن نظام الرقابة لعملية المقارنة المرجعية          

: ويمكن تصنيف المقارنة المرجعية إلى صنفين رئيـسيين         [10] .من وحدات أخرى للتعلم من اساليبها     

[11].  

  

   Internal Bench markingالمقارنة المرجعية الداخلية  . ١

أساس للمقارنة لتحـسين أداء          تتضمن اعتماد وحدات تنظيمية ذات أداء متميز داخل الوحدة واعتبارها ك          

الوحدات التنظيمية األخرى لنفس الوحدة ويدخل ضمن هذا النوع عملية المقارنة المرجعية التي تتم في الوحدة             

  . التي لها عدة فروع  أو اقسام

   

  External Bench markingالمقارنة المرجعية الخارجية  . ٢

  :ة في نفس مجال عمل الوحدة أو مجال أخر وتشمل    وتتضمن إجراء المقارنة مع وحدات أخرى رائد

    Competitive bench markingالمقارنة المرجعية التنافسية. أ 

    تقوم على أساس المقارنة المباشرة مع األفضل من المنافسين لتحقيق مستويات أفضل في األداء لذلك 

التكنولوجيا ، الخدمات ، مقارنة المنتجات المقارنة المرجعية في األداء إذ تستخدم في مجال  ى أيضا ــتسم

  .  [1]المجاالت األخرى وبقية التسعير،الجودة ، اإلفراد، 
  

  Functional Bench markingالمقارنة المرجعية الوظيفية . ب 

إدارة المـوارد   ، التـسويق   (وتسمى أيضا المقارنة المرجعية للعملية وتتضمن مقارنة وظيفة معينـة                  

أو أي عمليــة مثل تدريب العاملين أو غيرها بمثيالتها في الوحدات األخـرى وقـد تـتم                 ) الخ...البشرية  

المقارنة مع وحدات تعمل بنفس المجال أو مجاالت أخرى كمقارنة  استقبال المرضى في المستـشفيات مـع                  

  .استقبال الزبائن في الفنادق 
   

 

  يفة المحاسبةعالقة المقارنة المرجعية وتقويم االداء  بوظ:سادسا

ان مؤشرات تقويم االداء في معظم الوحدات االقتصادية يمكن تحديدها بسهولة النها في كونها تنطلق               

من هدف الربح الـذي تسعى الية هذه الوحدات فهي تتميز على االقل بشىء مشترك هو امكانية نقل هـذا                   

  .]١٢[الهدف الى مقاييس مالية وباي شكل مـن االشكال 

دات الخدمية غير الهادفة للربح ومنها مؤسسات التعليم العـالي فانـة يـصعب وضـع                اما في الوح  

وانهـا  . مؤشرات السباب تتعلق بطبيعـــة نشاطها وتعدد اهدافها والخصائص المميزة لهذه الوحـدات             

تمتلك معاييراجتماعية تتمثل بقياس مدى تحقيق هذه الوحدات لالهداف التي يريدها المجتمـع بعيـدا عـن                 



كمـا توجـد    .[13]، الكرخـي  [صالح الذاتية لها مثل تقديم الخدمات التعليمية باقل كلفة واحسن نوعيـة           الم

صعوبات اخرى في وضع المؤشرات للوحدات الخدمية غير الهادفة للربح وهي ان الكلفة الثابتة تؤلف ثقال                

  .   [14] حديد والقياس والمخرجات صعبة التكبيرا من اجمالي التكاليف مما يجعل العالقة بين المدخالت

ويعد مقياس الكلفة من المقاييس المهمة لقياس كفاية االداء في هذة الوحدات لـذلك بينـت الجمعيـة                  

 تاالمريكية للمحاسبة بان لمحاسبة التكاليف في الوحدات غير الهادفـة للـربح اهميـة كبيـرة للمـسوغا                 

  . [15]التالية

  .طاعات غير الهادفة للربح ان معظم المنافع االجتماعية تقدمها الق . ١

  .ان مؤشر الربح في هذه الوحدات يكاد ان يكون معدوما  . ٢

لتقويم كفاية االداء مما ادى الى جعل محاسبة التكاليف لها دور مهـم             ) المالكين  ( عدم وجود المنتفعين     . ٣

ارنة المرجعيـة  وان دور      للقيام بهذه العملية  وواحدة من األدوات المهمة في تقويم كفاية االداء هي المق             

اذ ان قيـاس وتقـويم االداء ينـدرج    ، المحاسبة ممكن ان ياتي بشكل فاعل مع المقارنة المرجعية لالداء      

  .[16]  ضمن مفاهيم محاسبة الكــلفة االداريــة مـن خالل الموازنات والكلف المعيارية وتحليلها
 

  :ة الحديثةعالقة المقارنة المرجعية باتجاهات اإلدار: سابعا   

  :     تبرز العالقة بين المقارنة المرجعية واالتجاهات الحديثة لإلدارة في الجوانب التالية 

  العالقة بين المقارنة المرجعية وإدارة الجودة الشاملة  . ١

   تقوم فلسفة إدارة الجودة الشاملة على إن تحقيق رضا الزبون يتم من خالل التزام المؤسسة بالنوعيـة                

ة في منتجاتها وعملياتها وأساليبها إذ ينظر للنوعية على أنها إمداد للمستهلك  بما يحتاج إلية من خدمات      الشامل

ذات سمات وخصائص تفي بمتطلباته وحاجاته وتوقعاته في الوقت الذي يالئمة وهي تبني في المنـتج مـن                  

 في كافة المستويات ويبرز الـدور       خالل أنشطة متداخلة ومتكاملة ويشارك في تقديمها وبناءها جميع العاملين         

االستراتيجي إلدارة النوعية في كونها تعزز قدرة المؤسسة لكسب الميزة التنافسية إذ تعد األداة األكثر فائـدة                 

في تحقيق إستراتيجيات قيادة الكلفة والتمايز والتركيز وذلك لكونها تمثـل الطريـق األفـضألألل للتحـسين                 

ـ دة في ــساعد في إن تكون المؤسسة رائا يــالمستمر وخفض الكلف وبم وان مفـاهيم    .  [17] لهـعم

  :الجودة تتمثل فيما يأتي

  ضمان الجودة وهي عملية قبلية تتخذ قبل تقديم الخدمة وهـدفها تفـادي وقـوع األخطـاء ومنــع                     .أ

  .الفشـــل وإكساب الخدمة  نوعيـة مطلوبة ومحددة مسبقا 

النسبة للخدمة وهي ال تمنع الفشل وإنما تشير إلية وإذا حــدث إن            ضبط الجودة فهي عملية بعدية ب     .  ب

إجراءات معينة لضمان  النوعية لم تنجح في منع الفشل فيجب على المؤسسة تطبيق إجراءات بديلـة                 

وعلى المستوى العلمي الواقعي فـان عمليتـي ضـمان          ، تحول دون الفشل وتحقق النوعية المرجوة       

  . إن تتالزما بحيث تتبع التالية األولى وتؤثر بها النوعية وضبط الجودة يجب 

إدارة الجودة  فهي نظام إداري يهدف إلى زيادة فاعلية األداء واإلنتاج من خالل تطـوير وتحـسين                  .  ج

العمليات والنظام القائـم والمكون من مدخالت وسلسلة عمليات ومخرجات مستخدما أسـلوبا علميـا              

ن قبل المؤسـسات التعليمية في أوربا وأمريكا بهدف نقل هذا المفهوم           وقد بذلت جهود عديدة م    ،متميزا  

ويشير مصطلح الجودة الشاملة فـي التعليم إلى الجهود التـي          ،من القطاع الصناعي إلى قطاع التعليم       

يبذلها العاملون في المؤسسة التعليمية لتوجيه الموارد والعمليات لرفع مستوى المخرجات التعليمية بما              



، ويعد التقويم جزءا أساسيا من عملية إدارة الجـودة الـشاملة للتعلـيم            ، ب مع متطلبات المجتمع     يتناس

والتقويم عملية شاملة تتضمـــن كافة إبعاد العملية التعليميـة أخـذة فـي االعتبـار االفتراضـات        

ى والمحددات والعوامل والشروط التي تلعب دورا مباشرا أو غير مباشر في تحديـد طبيعـة ومـستو                

  .الممارسة 

 ولكن يهتم بـنفس     ةاالعتماد  إن االعتماد في التعليم العالي ال يهتم فقط بالمنتج النهائي للعملية التعليمي             .  د

ويساهم االعتماد في تأكيد وتشجيع المؤسسة التعليمية       ، القدر بكل جوانـب ومقومات المؤسسة التعليمية     

ومة معايير أساسية تضمن قدرا متفقا علية من        على اكتساب شخصية وهوية مميزة بنــاءا على منظ       

  .الجودة 
  

إما المعيار في االعتماد فهو بيان بالمستوى المتوقع الذي وضعته هيئة مسئولة أو معترف بهـا               

 وان .[18] بشان درجة أو هدف معين يــراد الوصول إلية ويحقق قدرا منشودا من الجودة أو التميز   

عية وإدارة الجودة الشاملة  إذ إن االثنان يهدفان إلى تحديد نواحي القـصور           العالقة بين المقارنة المرج   

معالجتها كما إنهما يسعيان إلى التحسين المستمر باعتبارات أساسية تشمل المدخل            في المؤسسة بغيـة  

  .                                           التنظيمي 
 

  سين المستمرالعالقة بين المقارنة المرجعية والتح .٢

يمثل التحسين المستمر احد األساليب اإلدارية الذي يلتزم بموجبـة المـدراء والعـاملون ببـرامج                      

فالعالقة بين المقارنة المرجعية والتحسين المستمر . التحسين المستمر في النوعيـــة والكلفة والوقت 

  .متمثلة في إنهما يسعيان إلى التحسين المستمر 

  

     ISO 9000قة بين المقارنة المرجعية والمواصفات القياسية الدوليةالعال .  ٣

بموجب نظام الجودة المطابق للمواصفات القياسية على اإلدارة إن تتأكد من إن جميع الفعاليـات                        

المتعلقة بالجودة مفهومـــة لدى الجميع وإنها تطبق بشكل دقيق وفي هذا النظام أيضا هناك تحديـد                

   .   [2]لواجبات والمسؤوليات والعالقات لدى جميع من يؤثر عملهم في الجودةواضح ل

وبما إن عملية المقارنة  المرجعية هي مقارنة ما يجري في الوحدة بما يجري في وحدة أخرى                           

ناجحة في المجال موضـوع المقارنة وعلـى هذا األساس فان مفهوم المقارنة المرجعية يتفـق مـع                

 في هذا الجـانب عند تطبيق نظام الجودة  وفقا لمتطلبات المواصـفات القياسـية    ISO 9000مفهوم 

ـ               وان . المواصـفات   ه  تجري المقارنة بين ماهر موجود فعال وما يجب إن يكون طبقا لما نصت علي

 في الفرق بين االثنين إذ إن المقارنة في حالة المقارنة المرجعية تتم مع اآلخرين في حين يكون المرجع

  .  هو المواصفات نفسها  ISO 9000 حالة 

  

  العالقة بين المقارنة المرجعية والميزة التنافسية . ٤

   يمثل الزمن العنصر الحاسم في نجاح الوحدة في تطبيق المقارنة المرجعيـة الـذي سـينعكس                    

نـافس مـن خاللـه      إن سرعة التطوير أصبحت بعدا أساسـيا تت       . بدورة على تحقيق الميزة التنافسية      

المؤسسات وهو أكثر الركائز األساسية التي تساعدها على تحقيـق التميز واالبـداع إذ إن االهتمـام                

 المرجعية من خالل اعتماد أسلوب التطوير المتسارع  يساعـــد          بعنصر الزمن في تطبيق المقارنة    



الكلفـة  ( الوحدة كثيرا في بنـاء الميزة التنافسـية من خالل واحـد أو أكثر من إبعاد التنافس األربعة  

  ) .الوقت والمرونة،الجودة ،

  

  استخدام أسلوب المقارنة المرجعية في التعليم العالي:ثامنا 

لمقارنة  المرجعية من األدوات التي يمكن استخدامها بفاعلية إلجراء تحسين وتطوير فـي              يعد أسلوب ا        

  : الخدمة التعليمية عن طريق اإلجابة على التساؤالت التالية 

   مجاالت التحسين المرغوبة ؟ ةماهي. ا 

  أفضل الجامعات التي يمكن المقارنة مع عملياتها وأنشطتها التعليمية ؟ ةماهي. ب 

 كيف يمكن استخدام أسلوب تلك الجامعات ؟   . ج 

 كيف يمكن لنا تحقيق  تميز أكثر من تلك الجامعات ؟. د 

  :تتمثل خطوات تنفيذ المقارنة المرجعية بما يلي خطوات تنفيذ المقارنة المرجعية

  اختيار مجال التطبيق . ١

وان يـتم اختيـار أكثـر       )  وخارجيـا    داخليا(     يجب التركيز على المجاالت األكثر أهمية لملتقى الخدمة         

  .لها النجاح في التطبيق المجاالت التي يتوقع
  

  اختيار أسلوب المقارنة المرجعية المستخدم . ٢

  :     هناك أسلوبان أساسيان لتطبيق المقارنة المرجعية

  .والمشاركة معها في تبادل المعلومات إلجراء المقارنة ، اختيار جامعة ما . ا 

وان .هة خارجية مسئولة عن أفضل الجامعات في التطبيق المختار وجمع المعلومات الالزمـة            إشراك ج . ب  

  هذا األسلوب 

     يعد اقل جهدا إذ يلقى عبء االختيار على الجهة الخارجية ولكنة أكثر تكلفة باستثناء إن تكون تلك الجهة                  

  .حكومية 

  

  تحليل العمليات المختارة للتطبيق  . ٣ 

ل العمليات بتحديد مكونات وعناصر كل عملية في ضوء احتياجات المستفيد من الخدمة التعليمية                   يتم تحلي 

.  
  

  :  تقويم ومراجعة المعلومات التي تم جمعها من الجامعات األخرى في ضوء المعايير التالية . ٤

  تكلفة التطبيق.  ا 

لجامعات التي تحقق اعلي جودة ترضي      فهم العالقة بين الكفاءة والتكلفة بحيث يتم اختيار أفضل ا         .  ب  

  . المستفيد بأقل تكلفة ممكنة

  .تحقيق المصداقية عن طريق مقارنة التطبيقات المختلفة للجامعات في ضوء المعايير المحددة .  ج 

استكمال المعلومات والتحقيق منها بمراجعة الجامعات األخرى عن تطبيقاتها لمنع الوقوع في شرك             .  د  

  .ة مظلل معلومات
  



تحديد الفجوة  يتم تحديد الفجوة عن طريق المقارنة بين طرق تنفيذ العمليات لـدى الجامعـة مكـان                     .٥

  .والجامعة األخرى صاحبة األداء  المتميز ،الدراسة
  

  وضع تطبيق خطة للتنفيذ . ٦

                                         .                    لتحسين وتطوير العمليات المختارة على إن تعد بطريقة مبتكرة ومنهجية

     وإلنجاح عملية المقارنة المرجعية  يجب تالفي األخطاء التي من الممكن الوقوع بها عند تطبيق المقارنة                

  :المرجعية والمتمثلة بما يلي 

  .المساهمة غير الكافية من جانب اإلدارة العليا . ا 

 . فرق العمل المكلفة بالدراسة والتطبيقاالختيار واإلعداد غير السليم ل. ب 

 .التقنية والدعم غير الكافي للتنفيذ . ج 

 .األهداف غير السليمة وخاصة على المدى الطويل . د 

 .عدم الواقعية في تحديد المطلوب تحقيقه أو في الزمن المتوقع للتنفيذ . ه 

 .بيق في الجامعة المختارة الفهم غير السليم أو غير الكافي للعمليات أو لطريقة التط. و 

  .  [ 19]غياب المتابعة أو عدم كفايتها . ز 
 

  المبحث الثاني 

لعل ابرز مـا ورثـة القـرن الحـادي          . امكانية تطبيق المقارنة المرجعية في مؤسسات التعليم العالي       

ـ     ة والعشرين من موضوعات رئيسية تمخضت عن القرن الماضي وأثارت اهتمام مختلف المؤسـسات الخدمي

إذ تطورت مفاهيم الجـودة وفلـسفتها    وتحولت من مجرد مفهوم  والباحثين والمتخصصين من رجال اإلعمال

  هي فلسفة إدارة الجودة الشاملة ونظام جودة المنتج النهائي إلى مفهـوم جـودة   ISO 9000  خالل العصور

 وتؤثر في الجودة وعلية ال بـد  إذ ال توجد أية مرحلة من مراحل اعداد أو تقديم الخدمات إال         ، المؤسسة ككل   

من ضبط هذه العملية واألنشطة وهذا ال يتم إال من خالل هيكلية منظومة متطـورة إداريـا وفنيـا تـشكـل           

محاسبة الكلفة والمحاسبة اإلدارية احد ركائزه األساسية في دعم اإلدارة باألرقـام التي تتوصل إليهـا هـذه                 

وان مؤسـسات  التعليم العالي كبـاقي  الوحدات األخرى         . إلدارة  المحاسبة مـن اجل  إن تدعـم قرارات ا       

في العالم تأثرت هي األخرى في ظروف سوق المنافسة وأصبح لزاما عليها العمل على تحسين مستوى أداءها 

وخاصة في الوقت الحاضر الذي يبرز فيه انفتاح السـوق والحاجة لدرجات عالية مـن الكفـاءة العلميـة                  .

لحصول على قدر مقبول من الرضا  على المؤسسات التعليمية كافـه إن تعيـد النظـر بواقعهـا                  والمهنية ول 

  . التنظيمي وبأسرع وقت وقبل فوات األوان لتحقيق المستوى المقبول من االداء

إن السبب الذي دعا الباحث للبحث في  هذا المجال في الوقت الحاضر بالـذات هـو إن المؤسـسات                    

لة الحركـــة وحتى وان كانت تعمل فان عملها اليكون بالمستوى المطلـوب والـذي              التعليمية  شبه مشلو   

فضال عن كون رفاهية البلد ورضا الزبـائن يعتمـد علـى    . من منافسة الخدمات  المقدمة في الخارج     ايمكنه

 تضمن الجانب العملي اتجاهان ركـز االتجـاه       .امكانية تقديم افضل الخدمات بنوعيات جيدة وبكلف منخفضة       

األول على مقارنة الكلف  في كل من المعهد التقني النجف والمعهد التقني العمارة من خالل االعتمـاد علـى        

 ٢٠٠٤ /١٠ /١ أي للفترة من     ٢٠٠٥ /٢٠٠٤ة  ـة الدراسي ـجداول المصروفات النهائية لكال المعهدين للسن     

طالب لذلك اسـتبعد الباحـث    ونظرا لكون موضوع البحث هو ليس تحديد كلفة دراسة ال     ٩/٢٠٠٥/ ٣٠لغاية  



وعدم الدخول في موضوع احتساب االندثار للموجـودات الثابتـة وتـم            ) الموجودات الثابتة   (الفصل الخامس 

  .االعتماد في المقارنة على بقيـة الفصول للخروج بمؤشرات تفيد موضوع البحث 

ي في العمارة ومقارنتـة مـع       إما االتجاه الثاني فقد ركز على البحث في المالك النموذجي للمعهد التقن           

  .الموجود الفعلي للوقوف على واقع الحال وتحديد مدى االسراف في التعيين او الحاجة لتعيين كوادر معينة 

  

  

  

  

 االتجاة االول: اوال

 ركز االتجاه األول على مقارنة الكلف  في كل من المعهد التقني النجف والمعهد التقني العمـارة مـن                         

 أي للفترة من    ٢٠٠٥ /٢٠٠٤اد على جداول المصروفات النهائية لكال المعهدين للسنة الدراسية          خالل االعتم 

  .٩/٢٠٠٥/ ٣٠ لغاية ٢٠٠٤ /١٠ /١

   )1 ( رقمجدول

  المعهد التقني في العمارة  المعهد التقني في النجف  التفاصيل

  ٦١٧  ٧٧٦  عدد الطلبة الناجحون

  ٢٧٧  ٢٨٧  عدد الطلبة الراسبون

  ١٧  ٢٨  المؤجلون

  ٢٨  ١٣  التاركون

  ٩٣٩  ١١٠٤  عدد الطلبة الكلي

  

يظهر  الجدول عدد الطلبة الكلي وعدد الطلبة الناجحون والراسبون  والمؤجلون والتاركون للدراسـة                 

  .[20] في كل من المعهد التقني النجف والمعهد التقني العمارة ٢٠٠٥ / ٢٠٠٤خالل العام الدراسي 
  

   ) ٢(جدول رقم                                                                       

  التفاصيل  المعهد التقني في العمارة  المعهد التقني في النجف

 AB@ ا>?<=>;:
  ا>DEF<=G H<=IJ=ر

ا>NIOD ا>FL Mد 
PQ><ا NIQR<ا  

 H<=IJ<ا>?<=>;: ا @AB
  DEF<=G=ر

ا>NIOD ا>FL Mد 
PQ><ا NIQR<ا  

    ١٢٧٢٥١٢٠٤٩    ١٥٧٩٠٧٤٨٨٧  الرواتب/ الفصل األول

    ٦٨٩٦٤٥٠١    ٥٥٨٢٥١٩٨  المستلزمات الخدمية/ الفصل الثاني

    ٢٠٢١٢١٦٥    ١٤٦٨٦٢٢٥  المستلزمات السلعية/ الفصل الثالث

    ٣٥٥٠٧٥٥٠    ٢٨٨١٨٣٠٠  الصيانة/ الفصل الرابع

    ١٣٩٧١٩٦٢٦٥    ١٦٧٨٤٠٤٦١٠  المجموع الكلي للفصول

  

ـ  ـرالجدول التكالي ـيظه   ـ    ف اإلجمالي ـ  ـة خـالل الع  إي للفتـرة مـن      ٢٠٠٤/٢٠٠٥ي  ـام الدراس

يتضح  من الجدول .  [21] ونسبتها المؤوية بالنسبة الى عدد الطلبة الكلي٢٠٠٥ /٩ /٣٠ لغاية ١/١٠/٢٠٠٤

بان هناك تفاوت في التكاليف بين كل من المعهدين اذ ان مجموع تكاليف الفصل االول الرواتب في                 ) ٢(رقم  



 هي اعلى من مجموع تكاليف الفصل االول في المعهد التقني العمارة وهذا قد يبرر لكون         المعهد التقني النجف  

  ) . ٣(منتسبي المعهـد التقني النجف اكثر من منتسبي المعهد التقني العمارة  كما يظهر في الجدول رقم 

ت المـستلزما ،المـستلزمات الـسلعية   ( في حين كان مجموع التكاليف في كل من الفصول االخـرى   

شكلت نسبة اعلى في المعهد التقني العمارة منها في المعهد التقني النجف على الرغم مـن                ) الصيانة، الخدمية

وكذلك اكثـر    )١(كون المعهد التقني النجف هو اكثر طالب من المعهد التقني العمارة كما يظهر في الجدول                

  .منتسبين

  

  

   )٣ ( رقمجدول                                                                    

  المعهد التقني في العمارة  المعهد التقني في النجف  التفاصيل

  النسبة الى عدد الطلبة الكلي  العدد  النسبة الى عدد الطلبة الكلي  العدد  

  %٥,٣٢  ٥٠  %٥,٨٩  ٦٥  التدريسيين

  %١١,٠٨  ١٠٤  %١٧,٩٣  ١٩٨  الفنيين

  %٨,٠٩  ٧٦  %٢,٠٨  ٢٣  اإلداريين

  %٢٤,٤٩  ٢٣٠  %٢٥,٩٠  ٢٨٦  موعالمج
  

 في كل من المعهد التقني النجف       ٢٠٠٥ / ٢٠٠٤ عدد المنتسبين خالل العام الدراسي       لالجدو يظهر   

  .[20] والمعهد التقني العمارة والنسبة المؤوية بالنسبة الى الى عدد الطلبة الكلي

المعهد التقني النجف هي اعلي من     بان نسبة عدد التدريسيين والفنيين في       ) ٣(يتضح من الجدول رقم       

نسبها في المعهد التقنـي العمارة وهذا قد يبرر إلى كون المعهد التقني النجف أكثر طالب من المعهد التقنـي                   

في المعهد التقني العمـارة      %)  ٨ ،٠٩(العمارة ولكن جاء العكس بالنسبة لإلداريين إذ بلغت نسبة اإلداريين           

إن هذا الوضع يـدلل      %).٢ ،٠٨(داريين في المعهد التقني النجف والتي بلغت        وهي اعلي بكثير من نسبة اإل     

  . على ان المعاهد ال تلتزم بالمالك  النموذجي للتدريسيين والفنيين وبالهيكل االداري ايضا

  

 االتجاه الثاني: ثانيا  

قارنتة مع الموجـود    ركز االتجاه الثاني على البحث في المالك النموذجي للمعهد التقني في العمارة وم            

  .على  مدى االسراف في التعيين في بعض الوظائف او الحاجة  للتعيين في الوظائف االخرى الفعلي للوقوف
  

  )٤ ( رقمجدول 

 نموذجي-فعلي  فعلي النموذجي الوظيفة

 25- 62 87 تدريسيين

 113 191 78 فنيين

 23- 86 109 اداريين

 65 339 274 المجموع

ي العمـارة لكـل مـن    ـالجدول المالك النموذجي والموجود الفعلي لمنتسبي المعهد التقني ف    يوضح           

المالك النموذجي للتدريسيين والفنيين والهيكل االداري لمنتسبي المعهد التقني         ( واالداريين والفنيين التدريسيين



ولتوضـيح   .)٢٠٠٧(ان  في العمارة فضال عن سجالت الوحدة االدارية والمالية  وفقا لرواتب شـهر نيـس              

  .التالي ) ١( تم رسمها في المخطط رقم  ) ٤( البيانات الظاهرة في الجدول رقم

  نموذجي : اللون الفاتح

  فعلي: اللون الغامق
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   تدريسيين               فنيين                اداريين            

  ) من اعداد الباحثالمخطط(

  

 ٢٥وجود الفعلي من التدريسيين اقل من المالك النمـوذجي  بواقـع               ان الم   ٤يتضح من الجدول رقم     

اذ يظهرمن ان اللون الغامق وهو الموجود الفعلي اقل من اللـون            ) ١(المخطط رقم    تدريسي وهذا مايوضحة  

من ان الموجود الفعلي من الفنيين اكبرمن المالك ) ٤(كذلك يوضح الجدول رقم ، الفاتح وهو المالك النموذجي

 اذ يظهر اللون الغامق الذي يمثل الموجود        )١ (رقم طـ فني وهذا يظهر جليا في المخط      ١١٣ذجي بواقع   النمو

من ان الموجود الفعلـي   ) ٤(هرالجدول  ـالفعلي اذ يصل اعلى مستوى فى المخطط اما بالنسبة لالداريين  يظ           

ان النقص فـي    ،وح    ــضبو) ١(اداري وهذا مايظهرة المخطط رقم    ) ٢٣(اقل من المالك  النموذجي بواقع       

 الكادر التدريسي تم تعويضة من خالل تكليف اعضاء الهيئة التدريسية بالمحاضرات االضافيةاو مـن خـالل              

االستعانة بالمحاضرين الخارجيين اما بالنسبة  للفائض في الكادر الفني فقد تم استغاللة  للقيام ببعض الوظائف    

 ) ٤٦(بعض الوظائف االدارية وباالضافة الى ذلك تم التعاقـد مـع              فني  للقيام ب     ٧٥االدارية فقد تم  تكليف    

الكـادر الفنـي    ) ٥(موظف خدمات ويظهر الجـدول    ) ١٤(،حارس  )٣٢( مـمنتسب على المالك المؤقت منه    

 . المالك المؤقت ىلكادر الفني وادخال المنتسبين علواالداري بعد استغالل الفائض في ا

   

 )٥ ( رقمجدول 

 نموذجي-فعلي فعلي نموذجي الوظيفة

 38 116 78 فنيين

 98 207 109 اداريين



 136 323 187 المجموع

  

المـالك النمـوذجي   ( الموجود الفعلي حسب التكليف بالوظيفة الحالية وادخال المنتسبين على المالك المؤقت           

ن علـى المـالك     وسجالت االقسام والوحدات كافة وسجالت الموظفي      والموجود الفعلي من الفنيين واالداريين    

تم رسمها في المخطط رقـم      ) ٥( ولتوضيح البيانات الظاهرة في الجدول رقم       . )٢٠٠٧المؤقت لشهر نيسان    

  .التالي) ٢(
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   فنيين            اداريين                

  ) من اعداد الباحثالمخطط(
 

وظائف االدارية  الى ان     من الكادر الفني  في بعض ال      ) ٧٥(انه رغم استغالل    ) ٥(يظهر الجدول رقم     

امـا بالنـسبة للكـادر      ، ) ٢(فني وهذا يظهر جليا في المخطط رقم        ) ٣٨(بواقع   الكادر الفني بقي فيه فائض    

االداري فانه نتيجة لتكليف الفنيين في الوظائف االدارية ونتيجة للتعيين على المالك المؤقت فحدث فية فائض                

المخطط اذ يظهر من ان اللون الغامق الـذي          يــر وضوح ف  منتسب وهذا مايظهر بصورة اكث    ) ٩٨(بواقع

) ٥(،)٤(ولو تمكنا من تعميم مـايظهر فـي الجـدولين           .يمثل الموجود الفعلي احتل اعلى موقع في المخطط         

على مؤسسات التعليم العالي فقط دون سواها من القطاعات االخرى االنتاجية والخدميـة       ) ٢(،)١(والمخططين

الرواتب دون اي عمل لظهر      ى الجيش السابق وكوادر الكيانات المنحلة الذين يتقاضون       ناهيك عن منتسبي قو   

 .جليا حجم االنفاق غير المبرر وحجم البطالة المقنعة في الدوائر الحكومية 

وان الباحث يؤمن ايمانا مطلقا بان االسراف في التعيين ال يعد حال نموذجيا المتصاص حجم البطالة بل                 

وبالتالي يقف عائقا امام تحسين المستويات المعيشية للمنتسبين وكما هو الحال في طبقة   العمليؤدي الى ارباك 

الفنيين في الوقت الحاضر اليس من االجدر ان يقلص عددهم الى ماهو يوازي المـالك النمـوذجي للفنيـين                   

ثيـر مـن    الجامعي نسمع فـي الوقـت الحاضـر الك         وتحسين مستواهم المعاشي بمنحهم مخصصات التفرغ     

 .االعتصامات والمظاهرات والدعوات لشمول الفنيين واالداريين بمخصصات  



التفرغ الجامعي فان الدعوات مشروعة ولكن الباحث يتـسائل اي مـن الفنيـين واالداريـين يـشمل             

ي الفائضين على المالك النموذجي ام الذين تم تكليفهم بوظائف ادارية ام يـشمل              ـبمخصصات التفرغ الجامع  

  .قول المثل الدارج  ط الذين يوازون المالك النموذجي  ام يشمل الجميع ويزيد الطين بله علىفق

ولغرض إيجاد العالقة بين المالك النموذجي والمالك الفعلي مـن جانـب وبـين تـصنيف المنتـسبين                  

  :كتدريسيين وفنيين وإداريين من جانب أخر تم استخدام 

) استقالل اسلوبي التصنيف وعدم وجود عالقة بينهما ( نص على التي تH0 :   =0 فرضية العدم        

 التي تنص على وجود عالقة بين اسـلوبي  H 1 :   = 0والفرضية البديلة  .                                

  . )٦( التصنيف                                                   وكما موضح في الجدول رقم 

   )٦(  رقم جدول

  Ei     المشاهدات                                                  Oi     المشاهدات                             

  المالك

  الصنف

المالك 

  النموذجي

الموجود 

  الفعلي

المالك   المجموع

  النموذجي

الموجود 

  الفعلي

  المجموع

  ١٥٠  ٨٣  ٦٧  ١٤٩  ٦٢  ٨٧  التدريسيين

  268  148  ١٢٠  ٢٦٩  ١٩١  ٧٨  الفنيين

  ١٩٥  ١٠٨  ٨٧  ١٩٥  ٨٦  ١٠٩  اإلداريين

  613  339  ٢٧٤  ٦١٣  ٣٣٩  ٢٧٤  المجموع

  

يوضح الجدول تصنيف المنتسبين حسب وظائفهم والمالك النموذجي والفعلي لمنتسبي المعهـد التقنـي               

  .[22] العمارة
 

  
( Oij-Eij)²       (87-67)²        (62-83) ²       (78-120)²     (191-148)²    (109-87)²   (86-

108) ²    

= ∑   ------------  =  --------- +-------------- +-------------+------------  +------------- +-------

----- =   ²£  
Eij                67                83                   120           148                   87            108          

   
5.97+5.3+14.7+11.8+ 5.6+4.5=47.87                                                                      

  

  

 نجـد إن    7.815مع القيمة المحتـسبة       ) 0.9593( والتي تساوي  ها ل ةوعند مقارنة القيمة  الجد ولي       

   :  لذلك ةالمحتسبة اكبر من القيمة الجد ولي القيمة

) فنـي،إداري ،تدريسي( استقالل أسلوبي التصنيف لمنتسبي المعهد كوظيفة     ( ترفض فرضية العدم وهي   

  ). نموذجي،وفعلي(مالك

فني ، تدريسي  ( وتقبل الفرضية البديلة بان هناك عالقة بين أسلوبي التصنيف لمنتسبي المعهد كوظيفة           

ليل بان هناك عالقة وثيقة بين جميع الفقـرات   تبين من نتيجة التح   ) .فعلي  ، نموذجي  (  الككمــ) إداري  ، 

  . مبحوثة والموضحة في الجدول اعاله ال



  

  :االستنتاجات

  :    مما تقدم توصل الباحث إلى جملة من االستنتاجات التي يمكن إجمالها في ما يأتي 

 مـن   من جانب كلفوي  ال يوجد تناسب في  التكاليف مع عدد المنتسبين او عدد الطلبـه  فـي كـل             . ١

  ).            ٣(،)٢(،)١( |هــذا  مايظهر في الجداول            المعهدين 

ـ              . ٢ كل االداري  ـلم يلتزم المعهد التقني في العمارة بالمالك النموذجي للتدريسسين والفنيـين وال بالهي

 مما ادى ) .٢(،)١(والمخططات رقم) ٥(،)٤(  وهذا  يظهر جليا في الجدوال رقم           للمعهد التي 

 في اوساط الفنيين واالداريين سببها تعيين الطلبة االوائـل                     الى  وجود بطالة مقنعة وخاصة     

  .          المؤقـــت  وبدون ضوابط محددة           واعادة المفصولين السياسيين والتعيين على المالك 

  .اخلية او الخارجية ال يوجد اي اهتمام بالمقارنة المرجعية سواء أكانت الد . ٣

ال  توجد في المعهد وحدة او قسم يقوم بمهمة االبحاث للحصول على المعلومات من داخـل المعهـد              .  ٤

 ..اومن خارج المعهد عن طريق االتصال بالمؤسسات االخرى 

  . لم يحدد اي قسم او وحدة كونه الرائد في مجال عملة ليكون انموذجا يقتدى به من قبل االخرين  . ٥

  .ال توجد معايير محددة  لقياس اداء المؤسسات او االشخاص او االقسام او الوحدات  . ٦
      

  

  المقترحات والتوصيات

ضرورة اهتمام المعاهد بالسيطرة على التكاليف وعلى جميع فصول الموازنة وبـنفس الوقـت تحـسين                . ١

يل دور صـناديق التعلـيم العـالي        المستويات          المعيشية لكافة شرائح المنتسبين عن طريق تفع                

  . والمكاتب االستشارية 

ضرورة التزام المعاهد بالمالك النموذجي للتريسـيين والفنيـين وبالهيـكل االداري  وذلك الن الهـدر               . ٢

  .                اإلسراف غير المبرر ويكون عائقا امام تحسين المستويات المعيشية للمنتسبين يؤدي إلى

لكـونه احد أسـاليب التحـسين  . تمام المؤسسات التعليمية بتطبيق أسـلوب المقارنة المرجعية  وجوب اه . ٣

  . والتطوير     المستمـروكونه ليس أسلوب نسخ أو تجسس على اآلخرين

وجوب تبني القيادات اإلدارية في المؤسسات التعليمية المقارنة المرجعية والتوجيه باالستفادة من نظـام                . ٤

  .لتحديد االنشطة و تكاليفها ) ABC(علـى  اساس االنشطة الكلفة 

وجوب قيام  قطاع التعليم العالي على تكليف جهات متخصصة بمتابعة تنفيذ عملية المقارنة المرجعيـة                 . ٥

ووضـــع  معايير لقياس أداء المؤسسات  التابعة له وتحديد مستوى أداء كل مؤسـسة او وحـدة او                   

 تحديد أي المؤسسات او الوحدات او االقسام او االشخاص أفـضل فـي              شخص لكي يصبح من السهل      

  .    األداء ويصلح إن يكون رائد في مجال عملـه

ضرورة تشكيل رابطة في التعليم العالي  لتقوم بقياس مستوى الخدمات المقدمة وتزويد الجهات المناظرة                 .٦

  .بالمعلومات عن أسعار وكلف الخدمات المقدمة 

تحديد قطاع التعليم العالي لمؤسسة رائدة  لتقوم المؤسسات األخرى بمقارنة نشاطاتها المختلفـة          ضرورة   . ٧

  .مع نشاطات   تلك المؤسسة 



كأسلوب سريع لوضع المقارنة المرجعية موضع التنفيذ ضرورة االعتماد على الـشركات أو المكاتـب                . ٨

وب المقارنة المرجعية رغم ارتفاع تكـاليف       االستشارية  المتخصصة عن طريق التعاقد معها لتنفيذ أسل        

  .المقارنة في هذه الحاـلة
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