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:المستخمص
تقع المنظومات التعميمية تحت طائمة التحديات البيئية وعمى نحو يقود إلى إب ارز سمسمة مف
 مما يؤشر الحاجة إلى اعتماد مجموعة مف المعايير المفسرة لفكرة المعايرة والداعمة،المعضالت
 وىذا ما دفع الباحثاف،لحيوية تمؾ المنظومات وعمى نحو ينفض عنيا غبار التراكمات التنظيمية
:إلى التعرض لمشكمة الدراسة التي انطمقت مف تساؤؿ مفاده
ىؿ تممؾ المنظومات التعميمية ميداف الدراسة المعايير الداعمة لنجاحيا في بيئة األعماؿ
وعمى نحو يضعيا في مصافي المنظومات التعميمية المتقدمة؟
 عمما إف،وقد كانت االستبانة األداة الرئيسة لجمع البيانات الخاصة بالظاىرة قيد الدراسة
عينة الدراسة كانت عشوائية واختيرت مف بيف أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة ممف ىـ بمقب
 وقد توصمت الدراسة،(أستاذ وأستاذ مساعد) كما استعاف الباحثاف بعدد مف األساليب اإلحصائية
إلى جممة استنتاجات أبرزىا (وجود تفاوت في تطبيؽ المعايير المعتمدة لدى المنظومة التعميمية قيد
.وبناء عمى ىذه االستنتاجات فقد قدمت المقترحات
.الدراسة
ً
. المنظومة التعميمية، المعايرة:الكممات المفتاحية

Abstract:
Learning organizations located under threats that leading a chain of
dilemma it is measured need to depending mange criteria that interpretation
of bench marking and supported a vital of its organizations that delete of
organizational dusting, That’s motivate researchers to facing problem study
it goes from questions content:
Did learning organization have criteria's that assured successful in business
environment that’s putting in the level of world of learning organizations?
The questionnaire tool of collecting data of studying phenomena the
sampling study that random and choosing from title (Profess and assistprofess) and the researchers using many statistical tools. The study reached
many conclusion such as:
There are many criteria in learning organization that field study and
then a relative state difference among it depending of answering of a
sample study.
Depending of this conclusions, the study prefaced many
recommendation.
Key word: Benchmarking, Educational Organizations.
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المقدمة:
تراود القيادات اإلدارية عمى نحو عاـ والتعميمية عمى وجو التحديد تطمعات تشدىا إلى
تحفيز واقعيا والمجاىرة بأفكارىا إلى حد عدىا المبرمج لكافة العمميات التي تدور في فضاءات
عمميا مف منطمؽ أساسو في كؿ حركة إيجابية ومضة فكرية واضافة قيمية ،لكف ذلؾ يستمزـ األخذ
بالمعايرة واعتبارىا منيجا ال يمكف االستغناء عنيا ،ولكي تأخذ المعايرة بأبعادىا الفعمية فال بد مف
التماس أنجع السبؿ وأدؽ األساليب بغية تحديد مداىا والكشؼ عف مبتغاىا كونيا األساس الذي
حدى بالعديد مف الباحثيف أمثاؿ ( )Peters & Waterman, 1981إلى عرضيا عمى بساط
البحث والدراسة ،والمتفحص ليذه المعايير يجدىا سبيال فاعال الستنياض قدرات الباحثيف ومف ثـ
بمورة روح االجتياد لدييـ وعمى نحو يدفعيـ إلى اعتماد معايير تمثؿ أنسب المداخؿ لمتفعيؿ
والمفاعمة سعيا لقراءة مفاتيح الخريطة اإلبداعية برؤية تجسد المراىنة عمى التنبؤ بالمستقبؿ في
إطار التحسس ألية مستجدات ،وىذا ما سيكوف سبيال لإلفصاح عف طبيعة التغييرات في إطار
فحواه ومحتواه القتطاؼ ثمار المبدعات دوف االنسياؽ وراء التقميديات إلى حد اف المسارات التي
تتحرؾ بيا المنظومات التعميمية تمثؿ مناىج عمؿ ال يمكف تجافييا أو التقميؿ مف أىميتيا.
مف ىنا بدأت محاولة الباحثيف في تأشير الدراسات السابقة ومنيجية الدراسة الحالية وعمى
النحو اآلتي:
أوال :دراسات سابقة
نستعرض فيما يمي بعض الدراسات السابقة وعمى النحو اآلتي:
 -1دراسة ( ) Aldana, Piechulek & Al-Sabir,2001
(رضا الزبوف وجودة العناية الصحية في ريؼ بنغالدش)
أنجزت ىذه الدراسة عبر إطار مشترؾ لبرنامج تطوير الصحة العائمية اعتماداً عمى عينة
عشوائية مكونة مف ( )191شخصاً وقد تحددت أبعاد الدراسة في النتائج الطبية والكمؼ ورضا
الزبوف ،عمماً أف اليدؼ الذي تبنتو ىذه الدراسة تمثؿ تقييـ الجودة الصحية عبر األبعاد المؤشرة
ليا وقد أظيرت النتائج أف ىناؾ قد ار مف المواءمة بيف الحاجات الطبية والحاجات النفسية والتأكيد
عمى رضا الزبوف وعدىما األساس لجودة الخدمة الصحية.
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 -2دراسة ()Rawlinson & Crews, 2003
(المدخؿ إلى جودة الخدمات الصحية في المناطؽ الريفية)
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحسيف الخدمات الصحية عالية الجودة عبر افتراض مفاده اف
الخدمات الصحية أشبو بالمظمة التي تحمي مف يقع تحت إطارىا ،وقد توصمت الدراسة إلى أف
نسبة األشخاص الذيف يجدوف صعوبة في الحصوؿ عمى العناية الصحية كانت قميمة فضال عف
زيادة عدد األشخاص الذيف يدخموف المستشفيات ويحصموف عمى الخدمات الطبية الضرورية.
 -3دراسة (حسون وغازي)2112 ،
(بناء المعايير المحمية لضماف جودة األداء وتوزينيا ألنشطة التعميـ وفؽ متطمبات برامج االعتماد
األكاديمي في جامعة بابؿ)
ىدفت الدراسة إلى تحديد آلية لبناء معايير لضماف الجودة واالعتماد األكاديمي وعالقتيا
بمتطمبات سوؽ العمؿ والجيات المستفيدة ،وتوصمت الدراسة إلى جممة استنتاجات أبرزىا وجود
اختالؼ في المعايير المعتمدة مف قبؿ ىذه الجامعة قياسا بالجامعات العربية والعالمية.
ثانيا :منهجية الدراسة
 -1مشكمة الدراسة:
تخوض المنظومات التعميمية غمار التغييرات وعمى نحو يضعيا أماـ سبؿ ومسارات ،عمماً
اف ىذه المسارات تالزميا مواقؼ وتعترييا تحديات ،األمر الذي يضعيا تحت الدالة التأثيرية
لتمؾ التغييرات ،وىنا وقفة تأمؿ إلعادة النظر في الحسابات وحتى التفضيالت ،إذ إف ىذه
التفضيالت أقرب إلى حاالت المعايرة منيا إلى التخمينات ،وفي ذلؾ منحى إلمكانية القوؿ بأف
المنظومات التعميمية ىي األشد عو از واألكثر حاجة إلى مثؿ ىذه الحاالت لكونيا ىمزة الوصؿ
تجاه حاالت النجاح التي تبتغييا ،لذا تظير إمكانية ترسيخ المعايير اإلبداعية في إطار
التفضيالت بحيث نجعؿ منيا ضوابط مثمما ىي مؤشرات يجب عمى المنظومات التمسؾ بيا
وتييئة كؿ ما يصار مف أجؿ تحقيقيا ،إال أف واقع الحاؿ قد يفتقر لذلؾ ،مف ىنا بدأت محاولة
الباحثيف لعرض مشكمة دراستو في إطار فحواه وأساسو التساؤالت التالية:
أ -ىؿ تمتمؾ المنظومات التعميمية حالة مػف المعػايرة وعمػى نحػو يجعميػا بمصػاؼ المنظومػات
التعميمية عمى المستوى العالمي في إطار األبعاد الداعمة ليا؟

ب -ما نوع وطبيعة المعايرة التعميمية الواجب استحضارىا في المنظومات التعميمية؟

ت -ما ىي المعوقات التي تعترض المنظومات التعميمية مـ يجعميا أسيرة الخموؿ والتقوقع؟
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 -2أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ جممة أىداؼ يمكف حصرىا باآلتي:
أ -بم ػػورة رؤي ػػة فكري ػػة واض ػػحة المع ػػالـ ع ػػف مع ػػايرة المنظوم ػػات التعميمي ػػة ف ػػي إط ػػار أساس ػػو

احتضػػاف طروحػػات البػػاحثيف والكتػػاب بيػػذا الصػػدد وعمػػى نحػػو يميػػد السػػبيؿ أمػػاـ البػػاحثيف

لعرض بعض األفكار بشأف الموضوع قيد الدراسة.

ب -تأشير المعايير التي يمكف تبنييا في المنظومات التعميمية في إطار إجابات المبحوثيف عف
فقراتيا وبما يجعؿ منيا موضوع اقتداء واىتداء بالنسبة لممنظومات األخرى.

ت -إجػراء مكاشػػفة بػػيف مػػا يسػػود فػػي الموقػػع ميػػداف الد ارسػػة وبػػيف مػػا ىػػو سػػائد فػػي المنظومػػات
العالمية وعمى نحو يجمي أوجو االفتراؽ أو التقارب.

ث -عرض رؤية فكرية خاصة بالباحثيف تجاه معايرة المنظومات التعميمية.
 -3أنموذج الدراسة:
تبنت الدراسة أنموذجا افتراضيا يؤشر أبعاد المعايرة المعتمدة في الدراسة الحالية والتي جاءت
كتجسيد ألفكار ( )Peters & Waterman, 1982مع األخذ بنظر االعتبار حاالت االجتياد
والتطويع بما يتماشى مع توجيات الدراسة الحالية ،ويمكف عرض األنموذج في المخطط اآلتي:
معايرة المنظومات التعليمية

االستقاللية
االهتمام بالطلبة

االنجاز

العالقات االيجابية
تحجيم المركزية المفرطة

المشاركة
ترسيخ أهداف التنظيم
شكؿ رقـ ()1
أنموذج الدراسة

المصدر :إعداد الباحثيف باإلفادة مف أفكار ))Peters & Waterman, 1982

وتكمف مبررات االعتماد عمى ىذا األنموذج في اآلتي:
أ -حظي باىتماـ واسع النطاؽ مف قبؿ الباحثيف في ىذا المجاؿ.
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ب -يتسـ بقدر مف الموضوعية والشمولية وبما يضفي طابعا إيجابيا عمى توجيات المنظومة
التعميمية حسب وجية نظر الباحثيف.

ت -الحاجة الماسة إلى اعتماد ىذا األنموذج في المجاؿ التعميمي ،وذلؾ بسبب التبايف الثقافي
والتنوع المياري فضالً عف االختالؼ في التطبيؽ التقني.

 -4فرضية الدراسة:
تبنت الدراسة الفرضية اآلتية:
يتحدد مستوى المعايرة في المنظومة عينة الدراسة تبعا إلجابات المبحوثيف عف الفقرات
المعبرة عنيا.
 -5عينة الدراسة وأسباب االختيار:
تمثمت عينة الدراسة بالكوادر القيادية التعميمية في جامعة الموصؿ ومف ىـ بمقب (أستاذ،
أس تاذ مساعد) وقد جاء اختيار العينة عشوائيا في مجموعة مف الكميات (التربية ،التربية لمبنات،
اآلداب ،اإلدارة واالقتصاد) وقد بمغ حجـ العينة ( )04عمماً اف االستبانة كانت األداة الرئيسة
التي اعتمدىا الباحثاف في دراستيما ،وقد وزعت ىذه االستبانة عمى عينة مف الخبراء

(*)

ىذا

بشأف اختبار الصدؽ ،أما بخصوص اختبار الثبات فقد عمد الباحثاف إلى توزيع ( )32استبانة
عمى عينة مف مجتمع الدراسة وتـ الحصوؿ عمى إجابات معينة وبعد مضي شير مف التوزيع
األوؿ قاـ الباحثاف بعممية توزيع ثانية عمى ذات المجموعة مف األفراد وتـ الحصوؿ عمى
إجابات تماثؿ إجابات المبحوثيف في التوزيع األوؿ وبنسبة تماثؿ قدرىا ( )%32مما يشجع
عمى إجراء الدراسة ،وبعد ذلؾ عمد الباحثاف إلى توزيع ( )04استبانة عمى عينة مف
المبحوثيف ،وتـ استعادة ( )04منيا أي أف نسبة االستجابة بمغت ( ،)%8888أما عف األسباب
التي حدت بالباحثيف إلى اختيار المنظومات التعميمية كعينة لدراستيـ فيذا ناجـ عف:
أ -أىمية المنظومات التعميمية في المجاؿ البيئي وعمى نحو يتطمب جعميا مواضع اختبار
ودراسة لكثير مف الموضوعات والسيما موضوع المعايرة.

ب -لـ تحظَ المنظومات عينة الدراسة بإجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية حسب اطالع
الباحثيف المتواضعيف ،مما شجع عمى إجراء دراستيما الحالية.

(*) د .نوال يونس محمد ،د .نبال يونس محمد ،د .احمد الجرجري ،د .محمد عبد الوهاب العزاوي.
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ت -التسييالت التي تـ ابداؤىا لمباحثيف ،فضال عف عامؿ القرب المكاني مف موقع عمؿ
الباحثيف ،مما ميد السبيؿ لمحصوؿ عمى المساعدة الالزمة.

 -6األدوات اإلحصائية:
استخدـ الباحثاف عدداً مف األساليب اإلحصائية ممثمة بػ ( التك اررات ،النسب المئوية ،شدة
اإلجابة ،النسبة إلى مساحة المقياس).
وسعيا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة واختبار فرضيتيا فقد عمد الباحثيف إلى معالجة الموضوع
ضمف إطاريف:

اإلطار األول :الخمفية الفكرية لمعايرة المنظومات التعميمية
أوال :المفهوم واألهمية
تستمزـ عممية اإلحاطة بموضوع المعايرة عمى مستوى المنظومات التعميمية اإلشارة إلى فمسفة
إدارة الجودة الشاممة والتي اعتمدت عمى مجموعة مف المفاىيـ التي شكمت اإلطار األساس ليا
والذي أسيـ في تأشير فمسفتيا وقد تمثمت ىذه المفاىيـ باآلتي (جالؿ ،بدوف سنة نشر:)39،
 -1الجودة مف أجؿ الربح.

 -2أداء العمؿ بطريقة صحيحة مف أوؿ مرة.
 -3تكمفة الجودة.

 -4التميز التنافسي.
 -5مشاركة األفراد.

 -6التعاوف بيف فريؽ العمؿ.

 -7الممكية وعناصر اإلدارة الذاتية.
 -8عممية تسميـ الجودة.

والمتمعف ليذه المفاىيـ يجد أنيا تمثؿ استجابة لما أشار إليو ()Crossby,PB,1991,79
والتي جاءت تحت أنموذج األرجؿ الثالثة إلدارة الجودة ،تمؾ التي تحددت بالعمميات والمستيمكوف
والعامموف ،عمماً أف العمميات تنصرؼ إلى التصحيح والرقابة واالستم اررية ،عمى حيف نجد أف
المستيمكوف يتمثموف بالمستيمكيف الداخمييف والخارجييف فضالً عف االحتياجات ،أما العامموف
فيتمحور ضمنيـ االتصاالت والمشاركة والتنمية ،وىذا يؤشر لنا أف إدارة الجودة تستند عمى
العمميات في إطار اإلفادة مف مجيودات العامميف وبما يسيـ في تمبية احتياجات المستيمكيف.

737

المجلد ( )8العدد (0218 )1

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

لذا يبدو لنا أف الجودة تستمزـ األخذ بنظر االعتبار عامؿ المعايرة ،وىذا ما سيكوف موضوع
اىتماـ الدراسة الحالية ،إذ إف االعتقاد بوجود فكرة مفادىا اف الطمبة في المنظومات التعميمية
ت ارودىـ حالة مف التكاسؿ دفع الكثيروف مف المنظريف والباحثيف إلى البحث عف معايير واجبة
االعتماد والتنفيذ بيدؼ تحريؾ ىذه الحشود ووضعيا في إطار العطاء والتواصؿ الجاد مع المعرفة
إلى حد جعميـ اقرب إلى مفيوـ عماؿ المعرفة ،لكف األمر ليس باليسير الف الطمبة بحد ذاتيـ أفراد
مثمما يتطمب األمر تحريكيـ فقد يستمزـ الحاؿ مراقبتيـ مما اوجب الحاؿ تأشير المعايير الواجب
توظيفيا بيذا الصدد ( )Kreitner & Kiniki, 1989,16وفي ذلؾ إشارة فعمية إلى بزوغ ما
يسمى بالمعايرة التي اصطبغت عند البعض بالطابع المادي البحت وىذا ما تجمى في طروحات
( )Taylorفي دراستو لموقت والحركة ،إذ نظر إلى العامميف عمى نحو عاـ كأدوات صماء يتـ
تحريكيـ حسب مقتضيات العمؿ ومتطمباتو دوف مراعاة المشاعر اإلنسانية مما دفع المعنيوف
بالمجاؿ السموكي إلى البحث والتحري عف اآلليات الداعمة لالرتقاء والمساىمة في تطوير األساليب
الواجب عمى اإلدارات اعتمادىا عند التعامؿ مع العامميف لزيادة اإلنتاجية وتأمينا لكسب الرضا،
األمر الذي يفسر اف المعايير المادية لـ تأخذ النصيب األوفر بؿ جاءت بإطار المحدودية فكانت
موضع نقد أماـ االىتمامات السموكية (8)Mondy R.W. & Premeaux S.R., 1993,68
وفي ذلؾ تأكيد بأف العامميف عمى نحو عاـ يشكموف قوة سموكية ذات مديات تأثيرية فاعمة سواء
أكاف ذلؾ في مجاؿ الق اررات اإلدارية أـ غير ذلؾ وحتى وضع االستراتيجيات المنظمية ،وىنا يجب
أف نذكر بأف المنظومة التعميمية فييا عامموف سواء األساتذة أـ الطمبة وحتى فئات وظيفية أخرى،
األمر الذي يحدو بنا إلى أف نفكر جمياً في إقرار حالة مف التوازف النسبي بيف ما تروـ منظوماتنا
التعميمية تحقيقو وبيف ما يسعى إلى كسبو العامميف فييا ،وىذا يعني أف القيادات التعميمية أماـ
رىانات تفرض عمييا تجنب خندقة األفكار وحسر وتضييؽ التصورات بؿ يجب استحضار كافة
االستعدادات

في

إطار

ما

يسمى

بوضع

البدائؿ

والخيارات

لذا

جاءت

مقولة

) (Rue, L & Byars, 1996, 68-72لتؤكد أف فكرة الرشد المحدود في المنظمات كانت قائمة
بسبب وجود المعوقات التي تمنعيا مف الوصوؿ إلى الرشد المطمؽ أي أف عممية التوازف المنظمي
تتسـ بالنسبية فضال عف ذلؾ فقد تحكميا مجموعة مف المعايير المنظمية وغير المنظمية ممثمة
بػ(عممية اتخاذ الق اررات ،التخصص ،الجماعات ،التعاوف ،مستوى التنفيذ ،والبيئة) عمما أف األخذ
بيذه المعايير ال يعني فتح أبواب االنحسار وحمحمة عرى المشكالت بؿ تبقى حالة النسبية قائمة
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مما يعني أف النظرية الموقفية ىيأت ليا الوقت لتأشير وقوعيا وبياف أثرىا انطالقاً مف طبيعة
المعايير التي شددت عمييا ممثمة بػ(غياب الثبات في حياة المنظومات ،التأثير المتبادؿ بيف
المكونات التنظيمية ،اختالؼ الحاالت مف وقت آلخر) إلى حد أنيا اىتدت بفكرة لكؿ مقاـ مقاؿ
ولكؿ حادث حديث ،مف ىنا بدأت أفكار الباحثيف تتوافد بشأف التنقيب عف اعتماد مجموعة مف
المعايير المحركة لذاتية المنظومات والمعززة إلنجازاتيا والداعمة إلثرائيا ،وقد كاف ىذا موضع
اىتماـ وصدارة مف قبؿ ( )Peter's, T.J. & Watermans, R. J. 1981,15إذ أكدوا عمى
مجموعة مف المعايير ذات الوقع في المنظومات ،تمؾ التي تحددت بػ:
 -1إعطاء أىمية قصوى لإلنجاز.

 -2التركيز عمى الزبائف وتشخيص حاجاتيـ.
 -3منح درجة مف االستقاللية لمعامميف.

 -4إقرار مشاركة العامميف دعماً لتعزيز اإلنتاجية.
 -5ترسيخ أىداؼ التنظيـ لدى العامميف.

 -6سيادة عالقات إيجابية في ميداف العمؿ.
 -7بساطة الييكؿ التنظيمي.

 -8تحجيـ دور الرقابة المركزية.
ومما تقدـ حدا بقادة الشركات العالمية الكبرى في مدينة ()Caux-Sur-Montreaux

لمناقشة مشروع طموح يتعمؽ بكيفية وضع دستور أخالقي يعير سموؾ الشركات ويشتؽ منو دستور
فرعي خاص بكؿ شركة وقد تمثمت ىذه المعايير بػ (جرينبرج و باروف:)23 ،3440 ،
 مسؤولية الشركات عف حياة العامميف والزبائف وحممة األسيـ.
 يجب عمى الشركات أف تساىـ فعمياً في تقدـ الدوؿ.
 يتصؼ قادة الشركات باإلخالص واألدب.
 إتباع القوانيف المحمية والدولية.

 احتراـ االتفاقيات الخاصة بالتجارة العالمية.
 حماية البيئة الطبيعية وتنميتيا.

 تجنب القياـ باألنشطة المحظورة (الرشوة ،التيريب.)....
وفي سياؽ ذاتو أكد ( )Jeffry, L., 2003عمى أف الطريؽ إلى ( )Toyotaيستمزـ اعتماد
المعايير اآلتية (نجـ:)012 ،3411 ،
 اعتماد فمسفة طويمة األجؿ.
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 الطريقة الصحيحة في أداء األعماؿ تؤدي إلى نتائج صحيحة.
 تجنب عبء العمؿ الزائد (اعمؿ كالسمحفاة).

 استخداـ أنظمة السحب لتجنب اإلنتاج الزائد.
 بناء ثقافة حؿ المشكالت.

 الميمات أساس التحسيف المستمر.
 استخداـ الرقابة المنظورة.

 توظيؼ تكنولوجيا معوؿ عمييا.
 تنمية القيادات اإلدارية في ميداف العمؿ والحياة.
 تطوير العامميف ضمف توجيات فرقية.
 احتراـ شبكة المورديف.

 الحضور الشخصي في ميداف العمؿ ،فضال عف االىتماـ بعامؿ الوقت مع مراعاة الروح

ال جماعية المجسدة لعممية اتخاذ الق اررات بتأني في إطار السعي لجعؿ المنظومة متعممة
تراعي االلتزاـ مثمما تستحضر التحسيف المستمر.

لذا يتضح لنا أف المنظومات التعميمية أماـ مستجدات تستمزـ منيا التركيز عمى آفاؽ

عدد مف المعايير المجسدة لسعييا
تطورىا في إطار التجنيد التاـ لقدراتيا مع األخذ بنظر االعتبار ٌ
والكفيمة بتحقيؽ أىدافيا ،وفي ىذا الصدد أشار (الحسنية )128-129 ،1999 ،إلى جممة معايير
عمى نحو عاـ دوف حصرىا بالمنظومة التعميمية وقد تجمت بػ:
 التركيز عمى الجودة في ظؿ رأي الزبائف وحاجاتيـ.

 العمؿ عمى حؿ المشكالت في إطار المعمومات االستداللية والمشاركة الجماعية.
 التحسيف المستمر والمتواصؿ مع مراعاة االستشارة.
 تأميف بيئة عمؿ تجسد حاالت االىتماـ والعناية.
 إقرار نمط اإلشراؼ الداعـ لروح المبادرة.
 استحضار الجانب المالي.

عميو يمكف القوؿ بأف المعايير التي أجاد بيا الباحثوف جاءت متنوعة وتضفي بظميا عمى

جوانب عديدة فيي لـ تحدد بالمنظومات التعميمية ،مما حدا بنا إلى الكشؼ عف ماىية المعايرة ومف
ثـ تأشير أىميتيا وصوال إلى بياف ىيكميا.
فالمعايرة ىي العممية التي تعتمدىا المنظومات لمقارنة أدائيا وممارستيا قياسا بأقرانيا وعمى
نحو يمكنيا مف تحديد أفضؿ الممارسات الداعمة لتحسيف األداء ومف ثـ تحقيؽ فرصة المقارنة.
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وفي السياؽ ذاتو يؤكد (نجـ  )248-249 ،3448عمى أف المعايرة عممية تواصمية تتطمب
تحسينا مستم ار في المفاىيـ والممارسات السائدة لدى المنظومات و يعزز سمعتيا ويعظـ قدرتيا.
أما عف أىمية المعايرة في المنظومات فيي تنبثؽ مف إسياماتيا الفعمية في مقابمة متطمبات
الزبائف عمى اعتبار انيا الخط الفاصؿ في تأشير ما يرغبو الزبائف وما يتمنوف توافره في المنتجات
والخدمات وحتى األفكار المقدمة ليـ وبيف ما يقفوف موقؼ الرافض لو والساعي إلى تجنبو وفي
ذلؾ إشارة إلى أف المعايرة تمارس دو اًر فعميا في تأشير مستوى النوعية أي انيا احد المقاييس
المفسرة ليذا المستوى وبما يؤمف فرض مقياس محدد لمستوى النجاح في المنظومات عمى
المستوييف الكمي والجزئي ومف ثـ بياف درجة االستقرار في األىداؼ في إطار رسـ المسار الذي
تتحرؾ بو المخاطر والتحديات ،لذا فإف وضع معايير في ظؿ ظروؼ الالتأكد يعني سيادة حالة
االلتباس بشأف تنفيذىا وبالتالي ضياع فرصة إقرارىا ،وىنا مدخؿ لتعذر صياغة االستراتيجيات
الداعمة ليا عمما أف أىمية المعايرة تتأجج مف خالؿ دورىا الفاعؿ في صياغة االستراتيجيات
المنظمية عمى اعتبار اف ىذه اإلستراتيجية ىي تمثيؿ حي وواقعي لما تفرضو المعايير وما تتطمبو،
وىذا يدفعنا إلى القوؿ :بأف النتائج التي تصبو إلييا المنظومات عبر تنفيذىا ألنشطتيا والميمات
الموكمة إلييا تتطمب مف اإلدارة أف تتحقؽ مف إمكانية الوصوؿ إلييا وىذا ال يمكف أف يتـ إال في
إطار المعايرة المؤشرة لقياس النتائج المتحققة أي اف تحديد األىداؼ المنظمية يستمزـ تطبيؽ قاعدة
( )SMARTالتي تتكوف مف مجموعة مف المعايير معب ار عنيا :الواقعية ،المقبولية ،خاصة ،قابمة
لمقياس ،ضمف الوقت (الدوري وصالح8)304 ،3449 ،
يتضح لنا مما سبؽ اف أىمية المعايرة في المنظومات تتجاوز األطر التقميدية إلى حد انيا
كانت الفاعمة بؿ الراصدة والمحركة لكافة األنشطة المنظمية في إطار القياس والمقارنة ولكي تكوف
المنظومات التعميمية مبدعة فال بد مف التزاميا بمعايير واحتوائيا لتحديات وتخصيصيا لموارد
وامكانيات في ظؿ استحضار فعؿ القيادات واعتماد ثقافات وىذا ما يدفعنا إلى اإلفادة مف طروحات
(جواد )321 ،3444 ،إذ أكد عمى جممة مشكالت تواجو عممية اعتماد المعايرة والسيما عند تقييـ
الخيارات االست ارتيجية وقد تحددت ىذه بػ :
 مشكمة الصالحية الييكمية.
 مدى ثبات المعايير.

 وجود معايير مركبة.
 دقة القياس.
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 مدى انسجاـ المعيار عمميا.
 مستوى المرونة.

 درجة النزعة نحو المخاطر و آليات التنويع.
ثانيا :ىيكؿ المعايرة التنظيمية
عمػد ( )Macmillan, 2011إلػى عػرض ش ٍ
ػكؿ يبػيف ىيكػؿ المعػايرة التنظيميػة وقػد تمثػؿ ىػذا
الشكؿ باآلتي:

التكنولوجيا
الحالة الفنية للنظام

أدوات العمل

جودة المصنع

تحديث المكائن

التصميم

السرعة

التحليل االستراتيجي للمنظمة
المال
الربح
االستدامة الحدية
ربح المستخدم كموجود

اإللهام
تكلفة الوحدة

كثافة الجهود

انخفاض تكلفة رأس المال

ثبات الجودة

التدريب

المرونة اآلنية

التناوب والتعليم

اعادة التدريب

المهارات

التعلم الجوال

السمعة
ادراك العالمة التجارية

المحلية

مقابل المحفظة السوقية للزبون األجنبي

زبون جديد

زبون متكرر

اللوجستية

سلسلة التجهيز

التجارة

شكؿ رقـ ()3
ىيكؿ المعايرة التنظيمية في منظمات األعماؿ
( Source:)Macmillan, 2011, 5
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ثالثا :الرؤية الفكرية لمباحثين لمعايرة المنظومات التعميمية
تعتري العممية التعميمية جممة معضالت مما يحدو بالمنظومات التعميمية أف تعتمد سبؿ
ومسالؾ ومسارات منيا ما يقع ضمف المألوؼ وفي حدود التوقعات وآخر يجمي حاالت التطمع
واالنفتاح بيدؼ الوصوؿ إلى مصافي المنظومات التعميمية العالمية وىنا تبرز معالـ التفاوت بيف
ما ينحصر مجالو وتتحدد حركتو ويسود فعمو في إطار المألوؼ وبيف ما يمثؿ االنشداد لمسايرة
المستجدات واحداث التغييرات بحيث يبدو لنا العالـ األكاديمي برمتو يتحرؾ بثبات ويجني ثمار كؿ
ما يقع ضمف إطار المبدعات ،وقد تكوف العممية أصعب مما يتوقع ألنيا وليدة معايير وخالصة
تغيير ومبعث اجتياد وتفسير ،لكف أي اجتياد ىؿ اجتياد آني وليد المحظة اـ اجتياد استراتيجي
تتضح فيو معالـ اإلصرار وتسوده الحيوية والمثابرة؟ وىنا إضافة قيمية فضال عف رؤية مستقبمية
قواميا المعرفة وامتدادىا الميارة وأساسيا القيـ وفضاءاتيا العواطؼ وتطبيقاتيا التقنية مما حدا
بالباحثيف إلى اعتماد نسيج يجسد المفاعمة والتالقح بيف مكونات ىذا النسيج التي تجمت في
مجموعة مف المعايير تحددت بػ (الباحثيف):ػ
 -1المعيار القيمي.
 -2المعيار المياري.

 -3المعيار العاطفي.
 -4المعيار التقني.

 -5المعيار المالي.

 -6المعيار المعرفي.
لكػػف الميػػـ بػػؿ األىػػـ كيػػؼ نجعػػؿ مػػف ىػػذه المعػػايير نسػػيجا متفػػاعال؟ وكيػػؼ نحػػدد مسػػار
التفاعؿ في إطار األخػذ بيػا وتقػدير النتػائج الناجمػة عنيػا؟ وىػؿ ىنػاؾ معضػالت تحػد مػف تفاعميػا،
وتقمػػؿ مػػف فعميػػا؟ وىػػذا يسػػتمزـ مػػف البػػاحثيف أف ينطمقػػا مػػف المعيػػار القيمػػي الػػذي يمثػػؿ الن ػواة لبقيػػة
المعايير فما جدوى الميارة دوف القيـ النبيمة السامية باالرتقاء والمجسدة لمعنى الثراء األخالقي؟ وما
أىمية المعيار التقني والمالي إذا لـ ينظما الميارات ويحددا مسػارات المعػارؼ ويصػقال القػيـ ويرسػما
فعميما االيجابي وتجافي السػمبي سػواء أكػاف عمػى مسػتوى الفػرد أـ المنظمػة أـ المجتمػع وىنػا منحػى
لمقػػوؿ بأىميػػة المعيػػار العػػاطفي الػػذي يجسػػد حػػاالت التفاعػػؿ اإليجػػابي بػػروح ممئيػػا السػػعادة وىػػذا ال
يػأتي إال مػف خػالؿ شػعور الفػرد بالرضػا الػوظيفي ممػا يترتػب عمػى ذلػؾ حالػة مػف المتعػة فػي الحيػاة
والعمؿ عمى أف يقترف ذلؾ بتأشير أىمية التعامػؿ مػع التقنيػة وممػا يسػتمزـ م ارعػاة العوامػؿ اإلنسػانية
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مثممػػا تيػػتـ بالعوامػػؿ الفنيػػة وعمػػى نحػػو يفصػػح عػػف ضػػرورة إقػرار حالػػة مػػف الموازنػػة بينيمػػا رغػػـ م ػا
تتع ػػرض ل ػػو تم ػػؾ الحال ػػة م ػػف قي ػػود ومح ػػددات سػ ػواء أك ػػاف مص ػػدرىا الع ػػامميف ذاتي ػػـ أـ م ػػا يخ ػػص
المنظومات؟ وحتى ما يقع ضمف طائمة البيئة ،وىذا يحدو بنا إلى القوؿ بأف نسيج المعايرة يجب أف
يك ػػوف بمنح ػػى بيئ ػػي يؤش ػػر م ػػا ى ػػو س ػػائد مثمم ػػا ينق ػػب ع ػػف المس ػػتقبؿ ف ػػي إط ػػار التنب ػػؤ واستحض ػػار
الموج ػ ػود ،ممػ ػػا يعنػ ػػي اف المعػ ػػايير المشػ ػػار ليػ ػػا أعػ ػػاله تشػ ػػكؿ ض ػ ػوابط لتنظػ ػػيـ عمميػ ػػة الفعػ ػػؿ فػ ػػي
المنظومػػات بقػػدر مػػا تفصػػح عػػف مسػػتوى رد الفعػػؿ تجػػاه العمميػػة اإلداريػػة برمتيػػا ،أي إف كػػؿ معيػػار
يتػرؾ بصػػماتو فػػي الممارسػػات التنظيميػة فالمعرفػػة بالشػػيء واإلحاطػػة بػو أفضػػؿ مػػف جيمػػو .وامػػتالؾ
الميارات يمثػؿ انسػب السػبؿ لمتعامػؿ مػع الصػعوبات وعمػى افتػراض تػوافر الػدعائـ األخػرى ،كمػا أف
تجسػػيد القػػيـ فػػي ميػػداف العمػػؿ يعنػػي اإلق ػرار الفعمػػي بأىميػػة األخالقيػػات وعمػػى نحػػو يجعػػؿ حركػػات
العامميف وسكناتيـ في إطار كؿ ما ىػو مفضػؿ ،ممػا يتطمػب استحضػار قػد ار مػف العواطػؼ الداعمػة
لممودة والمؤشرة لمناحية اإلنسانية وبػزوغ المػودة ال يعنػي إسػداؿ السػتار عمػى الناحيػة الماليػة والتقنيػة
أو تجافييما بقدر ما يؤشر األمر أىمية تبنييما وعدىما معايير داعمة بؿ مساىمة فعميا في تحريػؾ
أنشطة المنظومات التعميمية عمى نحػو خػاص ،ولكػي نؤكػد جدليػة العالقػة بػيف ىػذه المعػايير فػال بػد
لنا مف القوؿ :بأف القيـ تمثؿ النواة الحقيقية لبقية المعايير وبما يسػيـ فػي رصػدىا ويعػزز مػف فعميػا
ويؤشر ديمومتيا بحيث إف كؿ معيار يبقى عقيماً دوف دعمو بالقيـ وشحنو بالعواطؼ واقرار تطبيقو
بالماؿ واستحضار فعمو في التقنيػة التػي تسػتمزـ قػد ار مػف المعرفػة ،األمػر الػذي يفسػر لنػا اف المعيػار
القيمػي يمثػؿ النػواة الحيػػة لكافػة المعػايير ،فضػال عػػف أنػو يػرتبط بيػا بعالقػػات تبادليػة وىػذا مػا يمكػػف
تأشػػيره مػػف خػػالؿ الشػػكؿ ( ،)2إذ تبػػيف اف المعيػػار المعرفػػي لػػو عالقػػة متبادلػػة مػػع المعيػػار القيمػػي
وكذلؾ الشأف بالنسػبة لممعػايير األخػرى ،ممػا يفسػر لنػا حقيقػة أساسػية تتمثػؿ بػأف القػيـ ىػي الضػابط
والمنظـ لكافة المعايير ،فال جػدوى لممعيػار التقنػي دوف ربطػو بػالقيـ ،وال أىميػة لممعيػار المػالي دوف
ضػػبطو بػػالقيـ ،وكػػذلؾ الشػػأف بالنسػػبة لممعيػػار العػػاطفي ،إذ إف القػػيـ تمػػارس دورىػػا الحػػي فػػي رسػػـ
توجياتو واالبتعاد عف األىواء الشخصية والتمنيات الذاتية.
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المعيار المهاري
المعيار المعرفي

المعيار ألقيمي

المعيار العاطفي

المعيار التقني
المعيار المالي

شكؿ رقـ ()2
أنموذج مقترح لمعايرة المنظومة التعميمية
المصدر :إعداد الباحثاف

اإلطار الثاني :الميداني
استكماال لمتطمبات الدراسة فقد عمد الباحثاف إلى الوقوؼ عمى حقيقة وواقعية المعايرة في
المنظومة التعميمية مف خالؿ األبعاد المعبرة عنيا في الجدوؿ ( ،)1إذ اتضح إف ( )9884مف
المبحوثيف اتفقوا عمى عممية التأكيد عمى أداء الميمات في كمياتيـ األمر الذي يضع االنجاز
كأسبقية فاعمة عند تقييـ الطمبة مع األخذ بنظر االعتبار إمكانية احتضانيـ مع التركيز عمى ذوي
اإلمكانيات والقدرات العممية وعمى نحو يؤمف ليـ المناخ العممي المالئـ بقصد التفوؽ وكؿ ذلؾ
يتطمب قد ار فاعال مف الودية في العالقات وىذا ما فسرتو إجابات المبحوثيف ،مما يعني أىمية بروز
اإلدارة األبوية والمقترنة بالذكاء العاطفي في الميداف الدراسي وعمى نحو يستقطب الطمبة ويسيـ في
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شدىـ إلى العممية التعميمية وىذا يعني أىمية االىتماـ بالطمبة وعدىـ العنصر الحاسـ في رسـ
التوجيات المستقبمية لمعممية التعميمية ىذا ما اتفؽ عميو ( )94مف المبحوثيف.
أي إف الطمبة يجب أف نمثميـ بؿ ننظر إلييـ بعيف االىتماـ في إطار المعرفة التفصيمية
بيـ وادارتيـ بشكؿ جدي بغية غرس حاالت النجاح في نفوسيـ مف خالؿ العمؿ عمى فيـ حاجاتيـ
والعمؿ عمى تمبيتيا في إطار اإلمكانيات والقدرات العممية مع أىمية االنتباه إلى الفئة العمرية التي
يشغمونيا ،ألف قد تشكؿ محركا فاعال لكثير مف التصرفات ،األمر الذي يتطمب إعادة الحسابات
وعمى نحو يتيح ليـ االستقاللية أي إقرار درجة مف حرية التصرؼ ،وىذا ما فسرتو إجابات
( )9384مف المبحوثيف عمماً أف االستقاللية يجب أف تكوف بحدود العقالنية وبما يميد السبيؿ
لمتفوؽ واستنهاض القدرات الكامنة ،األمر الذي يشعرهم بأهميتهم مثمما يؤشر لديهم أهمية إدراك
مسؤولياتهم من قبمهم وهذا يعني ضرورة مشاركتهم الفاعمة هذا ما ترجمته إجابات ( )9775من
المبحوثين.

إذ إف المشاركة في أية عممية تعميمية وحتى أي قرار عممي يعني إعطاء إشارة إلى الطرؼ
األخر بأنيـ يمثموف الجزء األوفر في المسؤولية وعمى نحو يساىـ في ترسيخ أىداؼ منظومتيـ
العممية في أذىانيـ فما جدوى المشاركة واإلنجاز واالستقاللية وحاالت االىتماـ بالجموع الطالبية
ما لـ يكف ىناؾ تصور واضح عف األىداؼ المبتغاة وعف التطمعات المأموؿ تحقيقيا ،ألف ذلؾ
يشكؿ منطمقا ومحف از نحو السعي لتحقيقيا ،فاألىداؼ العممية دوف التحقيؽ تبقى أشبو باإلعالف
ما لـ يطعـ بالتنفيذ فما جدوى تحديد األىداؼ في المنظومة العممية دوف ترسيخيا لدى صناع
مصدر مف مصادر سعادتيـ وعمى نحو يؤمف ليـ القناعة
المعرفة مف األساتذة وحتى الطمبة لكونيا
اً
بأف منظومتيـ العممية ىي بيتيـ األكبر ،ىذا ما عبرت عنو إجابات المبحوثيف بما مقداره (،)94
مما يعني ضرورة استحضار الحفز الفكري واإلليامي في ميداف الدراسة وبما يتوج العطاءات
العممية ويعطييا زخما جديدا مع مراعاة الميـ واالىـ ،الظاىر والباطف ،المنظور وغير المنظور،
المحسوس والممموس ،وىذا يتطمب إقامة عالقات قوية وحميمية جوىرىا الذات وامتدادات التواصؿ
مع اآلخريف (طمبة وأساتذة) سواء أكاف ذلؾ عف طريؽ الحوارات العممية والمناقشات اليادئة أـ غير
ذلؾ وحتى الزيارات أف تطمب األمر بشرط سالمة الغاية ونبؿ اليدؼ ألف في التواصؿ اإليجابي
يعني االىتماـ ومف ثـ بمورة فكرة الباب المفتوح وعمى نحو يمكف األستاذ الجامعي كقائد تعميمي مف
الدخوؿ إلى النفوس والبحث عف الكنوز المدفونة في عقوؿ الطمبة وىذا ال يمكف أف يتـ إال في
733

المجلد ( )8العدد (0218 )1

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

إطار البحث والتنقيب ،فكيؼ يتـ ىذا اإلطار دوف عالقة حميمية واتصاؿ ودي وانفتاح فاعؿ وىذا
ما جاء منسجما مع إجابات المبحوثيف إذ اتفؽ ( )84منيـ عمى ذلؾ وعمميات كيذه (االنفتاح،
التواصؿ ،الودية ،القدرة عمى فيـ المشكالت العممية لمطمبة) تعني أىمية ترسيخ مفاىيـ عممية
صرؼ وبالتالي
تخص أطراؼ العممية التعميمية ،فاإلفراط في المركزية يعكس حالة تضييؽ أنطَقَوُ الت
ُ
االنحسار وصعوبة طرح األفكار وىذا ما يقود العممية التعميمية برمتيا إلى التراجع ،األمر الذي

يؤشر لنا ضرورة التواصؿ وانسيابية المعمومات المعرفية في إطار التخصصات الدراسية فضال عف
وضوح خطوط السمطة لدى أطراؼ العممية العممية بعيدا عف شبح المركزية المفرطة ىذا ما أشرتو
إجابات ( )34مف المبحوثيف ،األمر الذي يدفعنا إلى القوؿ بأف معايرة المنظومات التعميمية في
الموقع ميداف الدراسة ومف خالؿ األبعاد المعبرة عنيا جاءت لتؤشر درجة مف اإليجابية فاإلنجاز
العالي يتطمب االىتماـ وتوافر المسؤولية واقرار المشاركة وبما يدعـ عممية ترسيخ األىداؼ في
إطار العالقات الودية وتضييؽ نطاؽ المركزية المفرطة وىذا ما كاف سائداً في الموقع المدروس مما
يولد انطباعاً لدينا بأف المنظومات التعميمية جادة في سعييا لقطؼ ثمار مخرجاتيا وبما يميد ليا
السبيؿ لمتفوؽ عمى مثيالتيا خارج نطاؽ البيئة العراقية مع مراعاة الخصوصية.
جدوؿ رقـ ()1
التك اررات والنسب المئوية ألبعاد معايرة المنظومات التعميمية
فقرات المقياس
اتفؽ بشدة

االبعاد

غير متأكد

اتفؽ

ال أتفؽ بشدة

ال أتفؽ

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

االنجاز

22.0

56.0

17.0

42.5

1.0

2.5

/

/

/

/

االىتماـ بالطمبة

20.0

50.0

18.0

45.0

1.0

2.5

1.0

2.5

ـ

ـ

االستقاللية

21.0

52.5

16.0

40.0

2.0

5.0

1.0

2.5

ـ

ـ

المشاركة

24.0

60.0

15.0

37.5

1.0

2.5

ـ

ـ

ـ

ـ

ترسيخ األىداؼ

28.0

70.0

10.0

25.0

ـ

ـ

2.0

5.0

ـ

ـ

العالقات االيجابية

26.0

65.0

6.0

15.0

2.0

5.0

4.0

10.0

2.0

5.0

تحجيـ المركزية المفرطة
16.0

40.0

12.0

30.0

737

8.0

20.0

4.0

10.0

ـ

ـ
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ولبياف قدرة جمع البيانات لمتعبير عف معايرة المنظومات التعميمية فقد أشرت معطيات
الجدوؿ ( )3إلى أف شدة اإلجابة لبعد اإلنجاز بمغت ( )084وبنسبة إلى مساحة المقياس ما يساوي
( ،)48944األمر الذي يفسر قدرة عممية جمع البيانات عف إعطاء صورة عف بعد اإلنجاز الذي
يجسد سعي العينة المبحوثة إلى التمسؾ بو وعده أحد المنطمقات الفاعمة في تميز المنظومة
التعميمية وكذلؾ الشأف بالنسبة لبعد المشاركة وترسيخ األىداؼ إذ تبيف أف كالً منيـ حصؿ عمى
شدة إجابة ( )084كما أف النسبة إلى مساحة المقياس لكؿ منيما بمغت ( )48944مما يوفر منطمقا
لمقوؿ :بأف المشاركة الحية واإلنجاز العالي يسيماف في ترسيخ األىداؼ التي تبتغييا المنظومات
التعميمية.
وفيما يخص االىتماـ بالطمبة كبعد مف أبعاد المعايرة في المنظومة التعميمية مقترنا ببعد
االستقاللية فقد تبيف ومف خالؿ إجابات المبحوثيف أف شدة اإلجابة لكؿ منيما مثمت ما نسبتو
( )48888مما يفصح لنا عف درجة مف االىتماـ العالي بتمؾ الفئة مف قبؿ القيادات التعميمية وعمى
نحو يجعؿ منيا أساسا لكؿ حاالت النجاح لكونيـ مصد ار فاعال في تأميف الحراؾ المعرفي في تمؾ
المنظومات وىذا يستمزـ قد ار مف االستقاللية في إطار حرية التصرؼ التي تقاس ضمف السياقات
العممية بعيدا عف الحاالت غير المقبولة ىذا ما عكستو شدة إجابات المبحوثيف والتي بمغت ()080
وىذه الحرية ىي تجسيد لحاالت المشاركة في عرض األفكار والحوار العممي والمناقشة الصريحة
في ظؿ مناخ عممي يتسـ بالدؼء مثمما تغنيو حاالت التجربة واالختبار ،وىذا مدخال لرسـ
األسموب الذي تـ بو ترسيخ األىداؼ لدى الطمبة واف ىذا الترسيخ تجسد في إطار قدرة المبحوثيف
عمى التواصؿ المستمر والتفاعؿ في حؿ المشكالت التي تعترض العممية التعميمية وصوال إلى
الغور في األعماؽ ومعرفة المعضالت وىذا يفسر لنا أف العينة المبحوثة مف أساتذة الجامعة كاف
ليـ وقفة فاعمة في تجسير العالقات مع الطمبة إلى حد التأثير اإليجابي ليـ ومف ثـ بمورة عالقات
ايجابية ذات سمة حميمية أساسيا اإلنجاز وىدفيا االىتماـ ومنبعيا االستقاللية والمشاركة وما يدعـ
ذلؾ شدة اإلجابة لبعد العالقات االيجابية في ميداف الدراسة إذ مثمت ما يقارب ( )083عمى حيف
نجد أف شدة اإلجابة إلى مساحة المقياس بمغت ( )48804وفي ذلؾ منحى لسعي العينة المبحوثة
مف األساتذة لتحجيـ وتضييؽ المركزية المفرطة وعمى نحو يسيـ في إشاعة الالمركزية ضمف
الضوابط العممية التي تغرس القيـ العممية وتبدد كؿ ما يعكر المناخ العممي وما يدعـ ذلؾ معطيات
األبعاد التي تـ التنويو عنيا.
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جدوؿ رقـ ()3
شدة إجابات المبحوثيف عف أبعاد المعايرة
األبعاد

شدة اإلجابة

النسبة إلى مساحة المقياس

االنجاز

22 * 5  17 * 4  1 * 3
 4.5
40

4.5
 0.900
5

االىتماـ بالطمبة

20 * 5  18 * 4  1 * 3  1 * 2
 4.4
40

4.4
 0.888
5

االستقاللية

21 * 5  16 * 4  2 * 3  1 * 2
 4.4
40

4.4
 0.888
5

المشاركة

24 * 5  15 * 4  1 * 3
 4.5
40

4.5
 0.900
5

ترسيخ األىداؼ

28 * 5  10 * 4  2 * 2
 4.5
40

4.5
 0.900
5

العالقات االيجابية

26 * 5  6 * 4  2 * 3  4 * 2  2 * 1
 4.2
40

4.2
 0.840
5

تحجيـ المركزية المفرطة

16 * 5  12 * 4  8 * 3  4 * 2
 4.00
40

4.00
 0.800
5
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االستنتاجات والتوصيات
أوال :االستنتاجات
خرجت الدراسة بجممة استنتاجات أبرزىا:
 -1وجػػود توجػػو ايجػػابي لػػدى العينػػة المبحوثػػة فػػي مجػػاؿ اعتمػػاد مجموعػػة مػػف األبعػػاد المجسػػدة

لممعػايرة عممػاً أف بعػػد اإلنجػاز كػػاف األكثػػر اتفاقػاً بػيف المبحػػوثيف وعمػػى نحػو يؤشػػر لنػػا بػػأف

إنج ػػاز الميم ػػات ك ػػاف الش ػػغؿ الش ػػاغؿ ل ػػدى تم ػػؾ العين ػػة مم ػػا يفص ػػح ع ػػف س ػػعي المنظوم ػػة

المبحوثة لمتابعة المستجدات واألخذ بالتغييرات في إطار التأكيد عمى أداء الميمػات ،إذ إف

أداء ك ػػؿ ميم ػػة بوجيي ػػا الص ػػحيح يعن ػػي االنط ػػالؽ لميم ػػات أخ ػػرى مكمم ػػة لي ػػا ،أو داعم ػػة

لسيرىا بحيث يبقى اإلنجاز ىو البعد الذي يحظى باألسبقية.

 -2سيادة حالة مف التبايف النسبي في توظيؼ األبعاد المعبرة عػف المعػايرة فػي المنظومػة عينػة
الدراسة وعمى النحو الذي أفصح عف حالة التبػايف فػي ميػداف تطبيقيػا ،إذ تبػيف أف اإلنجػاز

والمشػػاركة وترسػػيخ األىػػداؼ كػػاف ليػػـ النصػػيب األوفػػر فػػي مجػػاؿ االعتمػػاد عمػػى مسػػتوى
المنظمة المبحوثة قياسػا باألبعػاد األخػرى ،وفػي ذلػؾ إشػارة إلػى أف العينػة المبحوثػة تتفػاوت
في اختصاصاتيا وثقافاتيا وحتى مستوى الوعي لدييا.

 -3اتخاذ أبعاد المعايرة في المنظمة المبحوثة شكال خاصا بيا ،قاعدتو تحجيـ المركزية
المفرطة عمى حيف أف رأسو تمثؿ بػ (التركيز الجدي عمى انجاز الميمات) وىنا مدخؿ
لمكشؼ عف كثير مف االحتماالت ألف التركيز عمى اإلنجاز يعني الحاجة إلى االستقاللية
والمشاركة والعالقات اإليجابية...الخ ومف ثـ الرفض القاطع لإلفراط في المركزية لكونيا
مقيدة لألبعاد األخرى بؿ ميددة ليا ،مما يعني أف خطى المنظومة عينة الدراسة جاءت

صحيحة ومجسدة لحالة واقعية ألنو ال يمكف أف تؤدي الميمات في إطار التقييدات
وال يمكف الوصوؿ إلى األىداؼ المبتغاة في ظؿ المعوقات ،لذا تبقى الحاجة الماسة إلى
كؿ ما يؤمف االنفتاح ويجسد سبؿ السير دوف انقطاع وتمكؤ.

ثانيا :التوصيات
 -1ضرورة اعتماد المنظمة المبحوثة مجموعة مف المعػايير الداعمػة لتوجياتيػا المسػتقبمية وفػي
إطػػار التداؤبيػػة بحيػػث إف كػػؿ معيػػار يسػػيـ فػػي دعػػـ وتحقيػػؽ المعػػايير األخػػرى ،فاإلنجػػاز
يتطمػػب مشػػاركة مثممػػا يسػػتمزـ قػػد اًر مػػف االسػػتقاللية فػػي إطػػار التوجػػو السػػميـ لبنػػاء عالقػػات

إيجابية وبما يرسخ مفيوـ المقاصد التنظيمية وبذات الحاؿ يحجـ فعؿ المركزية المفرطة.

 -2توظي ػػؼ المعطي ػػات اإليجابيػ ػػة لتج ػػارب المنظومػ ػػات التعميمي ػػة العالمي ػػة وع ػػدىا أداة فاعم ػ ػة
لمتحفي ػػز وال ػػدعـ ل ػػدى المبح ػػوثيف عم ػػى مس ػػتوى المنظم ػػة عين ػػة الد ارس ػػة ،اس ػػتنادا إل ػػى فك ػػرة
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مفادىا أف االقتداء بما ىو ٍ
ساـ يعني ضرورة العمؿ عمى بمػورة تصػورات جديػدة وخمػؽ رؤيػا
عاطفية في عممية تنفيذ المعايير التي يتـ اعتمادىا.

 -3التركيز عمػى األدلػة والشػواىد القرآنيػة فػي مجػاؿ تحديػد المعػايير الداعمػة لحركيػة المنظومػة

التعميمي ػػة وعم ػػى نح ػػو يرس ػػي كثي ػػر م ػػف الق ػػيـ االيجابي ػػة ل ػػدى الطمب ػػة واألس ػػاتذة ،بحي ػػث إف

الطالػػب يتجنػػب الغػػش إلػػى حػػد ال ػرفض ويتجنػػب الوسػػاطة إلػػى حػػد االعتمػػاد عمػػى الػػذات
ويػرفض إضػػاعة وقػػت الد ارسػػة إلػى درجػػة اإليمػػاف التػػاـ بػػالفكرة التػي فحواىػػا مػػف لػػـ يسػػتطع

إدارة وقتو فمف يستطيع إدارة أي شيء أخر.

 -4العمػػؿ عمػػى نشػػر الػػوعي التنظيمػػي بػػيف أفػراد العينػػة المبحوثػػة وبمػػا يسػػيـ فػػي دعػػـ حػػاالت
المعػػايرة عمػػى مسػػتوى المنظمػػة المبحوثػػة ،بحيػػث نجعػػؿ مػػف الػػوعي مػػدخال لنيػػؿ االرتقػػاء

الوظيفي في إطار مداه ومحتواه العمؿ بالمعايير وعدىا أمػ ار ال يمكػف تجنبػو أو التقميػؿ مػف
شأنو.
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االستبانة
نضع بيف أيديكـ االستبانة الخاصة بالبحث الموسوـ (المعايرة في المنظومة التعميمية) دراسة
مسحية آلراء عينة مف أعضاء الييئة التدريسية في جامعة الموصؿ
.راجيف اإلجابة عمى الفقرات الواردة فييا خدمة ألغراض الدراسة
ال أتفؽ
بشدة

ال
أتفؽ

غير
متأكد

اتفؽ

اتفؽ
بشدة

العبارات

ت

.تؤكد عمى أداء الميمات في كميتؾ

1

.تضع التفوؽ كأسبقية فاعمة عند تقييـ طالبؾ

2

.تحتضف الطمبة مف ذي القدرات االنجازية العالية

3

.تدعـ الطمبة مف ذي التفكير العممي

4

.تؤمف التواصؿ مع الطمبة مف ذي النجاح المتميز

5

.تنظر لمطمبة كزمالء دراسة يجب معرفتيـ تفصيميا

6

.تعمد إلى إدارة العالقة مع طمبتؾ في الكمية

7
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8

ترى في الطمبة مصد ار أساسيا لنجاح كميتؾ.

9

تقوـ بتأميف حاجات طالبؾ في ظؿ قدراتؾ.

11

تمنح الطمبة بمف ىـ بمسؤوليتؾ حرية التصرؼ.

11

ترى في تمكيف الطمبة األذكياء مدخال لتفوقيـ الدراسي.

12

تجعؿ مف تمكيف الطمبة سبيال الستنياض قدراتيـ الكامنة.

13

تشعر الطمبة في كميتؾ بأىميتيـ العممية.

14

تيتـ بدراسة طالبؾ مثمما تراعي حرية التصرؼ ليـ.

 15تضع مخرجات كميتؾ مف الطمبة في المقاـ األوؿ مقارنة بغيرىا.
16

تراقب عدد الطمبة المتخرجيف سنويا وبكؿ شفافية.

17

تعمد إلى تقديـ المكافآت لمطمبة المتفوقيف في كميتؾ.

18

تعزز مف قدرات طمبتؾ بقصد دعـ حاالت التفوؽ لدييـ.

19
21
21

تجعؿ مف نسب النجاح في كميتؾ معيا ار أساسيا في عممية
التقييـ.
تقوـ بنشر الوعي بيف طالبؾ بشأف المعرفة.
تبذؿ جيودا حثيثة لتحويؿ قاعة المحاضرة إلى مختبر لتالقح
األفكار في مجاؿ الدراسة.

22

تمارس عممية اإلقناع لطمبتؾ في مجاؿ الدراسة.

23

تقوؿ لطالبؾ باف نجاحكـ في الدراسة يعني سعادتكـ في الحياة.

24

تقوـ بالتواصؿ المستمر مع طالبؾ في الكمية.

25
26

لديؾ برنامج لزيارة الطمبة في مواقع دراستيـ وحتى سكنيـ اف
تطمب األمر.
تحشد جيودؾ مف اجؿ توجيو النصح لطمبتؾ.
733

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

27

المجلد ( )8العدد (0218 )1

ترى في المعضالت الدراسية التي تواجييـ سبيال لتواصمؾ
معيـ.

28

تعتمد سياسة الباب المفتوح مع طمبتؾ في الكمية.

29

يمكف لمطمبة في كميتؾ معرفة حدود مسؤولياتيـ الدراسية.

31

يمكف لمطمبة في كميتؾ االتصاؿ باإلدارة العميا فييا دوف تردد.

31

تنساب المعمومات لمطمبة عمى نحو يمكنيـ مف أداء واجباتيـ.

32

تتجسد العالقات اإلنسانية ببعدىا الودي في كميتؾ.

33

تتضح خطوط السمطة في كميتؾ وعمى نحو واضح.

34

تمارس السمطة في كميتؾ بشكؿ يعمؽ حاالت النجاح فييا.

35

تتخذ الق اررات العممية في كميتؾ عمى أساس عمميات التغذية
العكسية.
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