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تقديــــــم
ُتعــد عمليــة نشــر وترســيخ ثقافــة التطويــر واجلــودة أحــد األعمــدة الرئيســة
الداعمــة لالســتمرار فــي تنفيــذ عمليــات التطويــر واجلــودة وقطــف ثمارهــا؛
وحتصــد املؤسســات مكتســبات عديــدة حــن يصبــح التطويــر عمليــة مســتمرة
واجلــودة نهجــ ًا ثابتــ ًا تلتــزم بــه فــي كافــة عملياتهــا ،وتســعى وكالــة اجلامعــة
للتخطيــط والتطويــر ممثلــة فــي عمــادة التطويــر واجلــودة إلــى اتخــاذ التدابيــر
التــي مــن شــأنها أن تدعــم ذلــك ،وتســتخدم الوســائل املتعــددة التــي تنشــر مــن
خاللهــا ُ
األطــر العلميــة التــي توفــر لكافــة املســتهدفني املعرفــة الالزمــة التــي
عينهــم علــى املضــي قدم ـ ًا فــي ركــب التطويــر واجلــودة ،واالســتفادة مــن نتائجهــا،
ُت ِ
ممــا ينعكــس إيجابـ ًا علــى حتســن بيئــة العمــل وجــودة كافــة مخرجاتــه ،ومــن هــذا
املنطلــق حرصــت عمــادة التطويــر واجلــودة علــى إصــدار سلســلة ثقافــة التطويــر
واجلــودة ،وتوظيفهــا لتحقيــق أهــداف متعــددة ،خاصــة وأن العمــادة تضطلــع بــدور
كبيــر ،حيــث تتولــى مســؤولية دعــم احلــراك التطويــري للجامعــة مــن خــال إدارتهــا
لعمليــة التطويــر واجلــودة فــي وحــدات اجلامعــة ،والتزام ـ ًا منهــا برؤيتهــا املتمثلــة
فــي قيــادة املنظومــة التعليميــة نحــو التميــز فــي األداء علــى املســتوى اإلقليمــي،
وتنفيــذ ًا لرســالتها املتمثلــة فــي تعزيــز إدارة اجلــودة والتخطيــط واملعلومــات ودعــم
إدارة األداء مــن خــال التحــول التقنــي لتحقيــق رؤيــة اجلامعــة وفــق اخلطــة
االســتراتيجية .KSU2030
وإننــي علــى ثقــة أن هــذه اجلهــود املباركــة وبرعايــة مــن معالــي مديــر اجلامعــة
األســتاذ الدكتــور بــدران بــن عبــد الرحمــن العمــر ســتدعم ســعي اجلامعــة لبلــوغ
رؤيتهــا ،ومــن ثــم تعضــد جهــود الدولــة  -وفقهــا اللــه -للمضــي بخطــوات واثقــة نحــو
تنفيــذ رؤيــة اململكــة 2030م.

أ.د .يوسف بن عبده عسريي
وكيل اجلامعة للتخطيط والتطوير
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نظـام املقارنـات املرجعيـة
باجلامعــــــــة
يحــدد موقــع األداء اجلامعــي بــن القرناء من املؤسســات التعليمية،
ويســهم يف إقتباس أفضل املمارســات العاملية.
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مقدمــــــــــــــــــــــــــــة
املقارنــة املرجعيــة ليســت فكــرة حديثــة ،فقــد ذكــر أن رجــل الصناعــة اإلجنليــزي فرانســيس لويــل
قــد قــام فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر بدراســة أفضــل الطــرق التــي تســتخدم فــي معامــل الطحــن بغــرض
الوصــول إلــى أفضــل األســاليب .وقــد اهتمــت اليابــان بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة بعمليــة املقارنــة املرجعيــة
لزيــادة جــودة منتجاتهــا ،ثــم تلتهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،خاصــة شــركة زيروكــس التــي كانــت مــن
رواد هــذه املقارنــات املرجعيــة ،أمــا أوروبــا فقــد انتشــر فيهــا أســلوب املقارنــة املرجعيــة بطريقــة علميــة فــي
أوائــل التســعينيات .فعلــى ســبيل املثــال ،فــإن رئيــس الــوزراء البريطانــي جــون ميجــور قــد قــدم ميثــاق املواطــن
 Citizen`Charterفــي عــام (1991م) ،كمــا مت تخصيــص جائــزة فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة لهــذا
الغــرض وهــي  Benchmarking Malcom Baldridge Awardوالتــي أدت إلــى حتســن الســلع واخلدمــات مــن
خــال الشــراكة بــن احلكومــة وقطــاع األعمــال [.]1
يعــود أصــل املقارنــة املرجعيــة إلــى املســاحة ،حيــث كانــت تســتخدم نقاطــ ًا مرجعيــة Reference
 Pointsأو ضفاف ـ ًا  Benchmarksتنســب إليهــا االرتفاعــات [ .]2إن املقارنــة املرجعيــة عبــارة عــن مقاييــس أداء
نوعيــة وكميــة لتلبيــة والتفــوق علــى توقعــات املنتفعــن (أصحــاب املصلحــة) [ .]3وهــي عمليــة تعلــم ألفضــل
املمارســات ســواء مــن املنظمــات املنافســة أو غيــر املنافســة [.]4
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كمــا تعتبــر املقارنــة املرجعيــة عمليــة مســتمرة وال ينبغــي أن تتوقــف ،وهــي تركــز علــى أمريــن،
األول وهــو كيــف أصبــح اآلخــرون األفضــل ،والثانــي كيــف نكــون أفضــل .وذكــر كذلــك أن املقارنــة املرجعيــة لهــا
فوائــد عــدة منهــا التركيــز علــى املنافســة اخلارجيــة ،تخليــق أفــكار جديــدة ،البحــث عــن اجلديــد مــن األفــكار
والتوجهــات ،إحــداث التحســن املســتمر [.]5

أنــــواع المقارنـــات المرجعيـــة
هنــاك أكثــر مــن نــوع للمقارنــات املرجعيــة ،األول :املقارنــة املرجعيــة الداخليــة والتــي تتــم داخــل
املؤسســة نفســها لتوضــح الوظائــف وأداء العمليــات نســبة إلــى بعضهــا البعــض .أمــا املقارنــة املرجعيــة اخلارجية
فقــد تكــون تنافســية أو غيــر تنافســية .وجنــد أن املقارنــة التنافســية تقــارن املؤسســة نفســها مــع قرنائهــا فــي
نفــس الصناعــة أو النشــاط [ ،]6أمــا املقارنــة املرجعيــة غيــر التنافســية فتقــوم بهــا املؤسســات بغــرض التعلــم
مــن مؤسســات أخــرى فــي املمارســات اجليــدة ،مثــل التدريــب والتوزيــع وغيرهــا .وهنــاك مصطلحــات ذات صلــة
تســتخدم فــي مجــال املقارنــات املرجعيــة مثــل املقارنــة اإلســتراتيجية واملقارنــة العامــة واملقارنــة الوظيفيــة،
وغيرهــا والتــي تصــب جميعهــا فــي املقارنــات التنافســية وغيــر التنافســية.
وتعتبــر املقارنــة املرجعيــة النشــاط الــذي تقــوم بــه املنظمــة لتقبــل مــن خاللــه – بتواضــع – حقيقــة
أن هنــاك مــن يقــوم بنشــاط وبعمليــة بأســلوب أفضــل منهــا ومحاولــة التعلــم مــن هــذه املنظمــة للوصــول إلــى
نفــس املســتوى أو أن تتفــوق عليــه ،وأن ذلــك يتــم بهــدف إيجــاد مداخــل حديثــة وأفــكار جديــدة [.]7
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وهــي أحــد األنشــطة املتعلقــة بتحســن النوعيــة ،وتشــمل التقييــم املســتمر واملنتظــم للمنتجــات واخلدمــات
ووظائــف العمــل اخلاصــة باملنظمــات مقابــل أداء املنظمــات األخــرى أو مقابــل أداء األقســام والفــروع التابعــة
للمنظمــة الواحــدة واملشــهود لهــا بالســمعة الطيبــة فــي مجــال معــن [.]8
وفيمــا يخــص تطبيــق املقارنــات املرجعيــة فــي التعليــم العالــي ،فــإن املقارنــة املرجعيــة تعتبــر عمليــة
إيجابيــة تســاعد فــي التقــومي املوضوعــي خلــط األســاس (حتديــد القيــم األوليــة) وصياغــة األهــداف وتتبــع
التحســينات والتــي تــؤدي إلــى االبتــكار بدرجــة كبيــرة [ .]9وهنــاك اعتراضــات علــى تطبيــق املقارنــة املرجعيــة
فــي التعليــم العالــي ،حيــث يعتبرهــا البعــض فقــط إســتراتيجية هامشــية لتحســن العمليــات احلاليــة ،وأنهــا
تطبــق فقــط علــى العمليــات اإلداريــة (أو فقــط علــى ممارســات التدريــس) ،وأنهــا تعبيــر لطيــف عــن النســخ
والتقليــد وتخلــو مــن أي ابتــكار ،أو أن ذلــك يعــرض املؤسســة للضعــف .وهــذا االعتــراض لــم يلــق قبـ ً
ـوال واســع ًا
[.]11, 10

مناهج نظام إدارة الجودة بالجامعة
يركــز نظــام جامعــة امللــك ســعود إلدارة اجلــودة  KSU-QMSعلــى منهجــن همــا (مــا) و(كيــف) ،حيــث
مت حتديــد ووصــف ذلــك بدقــة فــي هــذا النظــام .ركــز املنهــج األول وهــو (مــا) علــى متطلبــات نظــام ضمــان اجلــودة
الداخلــي ،فــي حــن ركــز املنهــج الثانــي وهــو (كيــف) على اآلليــة التي تســتخدمها اجلامعــة لكي تطور نظــام ضمان
اجلــودة الداخلــي لكــي ال يوفــي فقــط مبتطلبــات االعتمــاد (ضمــان اجلــودة اخلارجــي) بــل يفوقــه [.]13, 12
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إن املنهــج األول وهــو (مــا) يهتــم بالعمليــات وفــق املعاييــر األساســية  Standardsوالفرعيــة Criteria
والنتائــج وفــق مؤشــرات األداء الرئيســة  KPIsوطــرق التدقيــق والتقــومي ،وهــو متشــابه فــي قواعــده وأسســه
عبــر مختلــف الــدول والقــارات .هــذه املنهجيــة تــؤدي إلــى حتقيــق اجلــودة داخــل املؤسســة وجتعلهــا تفــي
بالغــرض مــن وجودهــا ،وتعمــل كذلــك علــى حتقيــق مخرجــات تعليميــة مرتكــزة علــى الطالــب ،دعــم مصــادر
وجتهيــزات التعلــم ،وتقــدمي خدمــات مجتمعيــة مرتكــزة علــى احتياجــات العمــاء ،حتقيــق رســالة وأهــداف
وغايــات املؤسســة ،كمــا تــؤدي أيضــا إلــى بحــث علمــي متميــز.
املنهــج الثانــي وهــو (كيــف) يركــز علــى كيفيــة حتقيــق ضمــان اجلــودة الداخلــي مبؤسســات التعليــم
العالــي لكــي يتوافــق مــع األســس القانونيــة ملعاييــر االعتمــاد الوطنيــة [ .]18 - 15نظــام إدارة اجلــودة بجامعــة
ـتنادا علــى
امللــك ســعود ال يســتوفي فقــط متطلبــات هيئــة تقــومي التعليــم بــل يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك اسـ ً
مبــدأ الـــ ( )4Asللجــودة وهــو:

Audit and Assessment leading to Assurance and later Accreditation
وهــذه هــي شــهادة اســتيفاء الغــرض مــن املؤسســة التعليميــة .وفــي هــذا اإلطــار ،قامــت جامعــة امللــك
ســعود بتطبيــق معاييــر هيئــة تقــومي التعليــم كأســاس ملعاييــر نظــام اجلــودة الداخلــي لهــا ودمجــت املعاييــر
اخلاصــة باملؤسســة والبرامــج فــي معاييــر عامــة قياســية وبســيطة قابلــة للتطبيــق علــى مســتوى اجلامعــة
والكليــات والبرامــج أو الوحــدات اإلداريــة .كمــا قامــت اجلامعــة باســتخدام نظام منوذج مالكــوم بالدريــج []20, 19
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للتدقيــق وتقــومي األداء فــي جميــع العمليــات (املعاييــر) مــن عــدة جوانــب وهــي :املنهجيــة )A (Approach
والتطبيــق والنشــر ) D (Deploymentوالتعلــم )L (Learningوالتكامــل ) .I (Integrationكمــا يتــم تقــومي
النتائــج مبجموعــة مــن املؤشــرات الكميــة والكيفيــة  KPIsالتــي تقيــس مســتوى األداء ) Le (Levelوتتبــع
األداء علــى فتــرات زمنيــة متعاقبــة ) T (Trendومقارنــة األداء مــع مؤسســات نظيــرة ). C (Comparisonكمــا
يتــم ربــط ذلــك كلــه بالتخطيــط وإدارة نظــم املعلومــات علــى مســتوى اجلامعــة لتحقيــق التحســن املســتمر
واإلبــداع.

مؤشرات األداء الرئيسية بجامعة الملك سعود KSU-KPIs
قامــت عمــادة التطويــر واجلــودة بجامعــة امللــك ســعود بتحديــد مجموعــة مــن مؤشــرات األداء
) Key Performance Indicators (KPIsبهــدف قيــاس األنشــطة األساســية للجامعــة .وقــد مت تصنيفهــا
إلــى مجالــن رئيســن همــا الداخلــي واخلارجــي ،حيــث يهتــم األول بالعمليــات واألنظمــة التــي تعمــل داخــل
اجلامعــة شــاملة النظــم اإلداريــة والتعليميــة والبحثيــة ،أمــا الثانــي فيهتــم بالصــورة اخلارجيــة للجامعــة كمــا
يراهــا املســتفيدون واملعنيــون ،وتشــمل عناصــر عــدة مثــل الصــورة اإلعالميــة ومــدى رضــا املســتفيدين عــن
اخلدمــات املقدمــة مــن اجلامعــة ومــدى مســاهمة اجلامعــة فــي حــل مشــكالت اجملتمــع واالنخــراط فــي قضايــاه
وغيرهــا مــن احملــاور [.]22, 21
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حساب قيم مؤشرات األداء الرئيسية
يتــم حســاب مؤشــرات األداء الرئيســية وفق ـ ًا لثالثــة مســتويات ،األول املســتوى املؤسســي (مســتوى
اجلامعــة ككل) ،أمــا الثانــي فيتعلــق بالكليــات ،فــي حــن يتعلــق املســتوى الثالــث بالبرامــج األكادمييــة بالكليات.
ويفتــرض أن تتكامــل قيــم املســتوى الثالــث لتعطــي قيــم املســتوى الثانــي ،وقيــم املســتوى الثانــي تتكامــل
لتعطــي قيــم املســتوى األول .وتركــز عمــادة التطويــر واجلــودة فــي املرحلــة احلاليــة ،وهــي مرحلــة بنــاء نظــم
اجلــودة واختبارهــا وتطويرهــا ،علــى املســتوى املؤسســي .لــذا فقــد قامــت العمــادة بتحديــد مصــادر البيانــات
وحصــر نــوع هــذه البيانــات ،والتــي متثلــت فــي  20جهــة مــن اجلهــات اخملتلفــة باجلامعــة بإجمالــي عــدد 181
نوع ـ ًا مــن البيانــات علــى النحــو التالــي [:]24, 23

الجهـــــــة

عدد البيانات
المطلوبة

الجهــــــــة

عدد البيانات
المطلوبة

اإلدارة العامة لألوقاف

9

عمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد

8

اإلدارة املالية

21

إدارة العالقات العامة

7

عمادة الدراسات العليا

8

املستشفى اجلامعي

3

عمادة البحث العلمي

31

إدارة املستودعات

4

عمادة التعامالت اإللكترونية

3

إدارة املشتريات

4
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الجهـــــــة

عدد البيانات
المطلوبة

الجهــــــــة

عدد البيانات
المطلوبة

عمادة التطوير

7

عمادة تطوير املهارات

4

وكالة اجلامعة للشؤون األكادميية

6

عمادة شؤون املكتبات

6

عمادة القبول والتسجيل

18

عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفني

19

إدارة القياس واألداء

8

وحدة االعتماد األكادميي – عمادة اجلودة

5

عمادة شؤون الطالب

7

وكالة اجلامعة للمشاريع

3

بناء نظام للمقارنات المرجعية بجامعة الملك سعود
حتديد احلاجة إلى بناء النظام
إن فعاليــة قيــم مؤشــرات األداء وحتقيقهــا لنتائــج ملموســة يتطلــب وجــود محــكات للمقارنــة مــع قيــم
ومؤشــرات نظيــرة فــي جامعــات مرموقــة لهــا ســمعة علميــة متميــزة يتــم اختيارهــا وفــق ضوابــط محــددة.
وشــكل ( )1يوضــح الفــرق بــن التعامــل مــع املؤشــر منفــرد ًا مــن ناحيــة ،والتعامــل مــع املؤشــر مقارنة مع مؤشــرات
فــي جامعــات أخــرى [.]25
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أ

ب

شكل ( )1مثـــال يوضـــح أهميـــة املقارنـــات املرجعيـــة
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وبالنظــر إلــى الرســم البيانــي (أ) ،بالشــكل ( ،)1جنــد أنــه ال ميكــن احلكــم :هــل هــذه النســبة جيــدة
أم ال؟ لكــن بعــد إدراج قيــم خاصــة بجامعــات مرجعيــة (الشــكل ب) تتضــح الصــورة ،حيــث جنــد أن هــذه
القيمــة منخفضــة بالنســبة جلامعــة امللــك ســعود مقارنــة باجلامعــات العامليــة .لــذا تبــرز أهميــة وجــود نظــام
للمقارنــات املرجعيــة باجلامعــة.

ب .حتديـــد ضوابــط اختــيار اجلامعــات املرجعـــية
لضمــان معياريــة عمليــة املقارنــة املرجعيــة ولتحقيــق الغايــة منهــا ،فقــد مت حتديــد ثمانيــة ضوابــط الختيــار
اجلامعــات املرجعيــة علــى النحــو التالــي [:]25
1 .1أن تقوم بالوظائف الثالث الرئيسية (بحثية – تعليمية – خدمة مجتمع).
2 .2أن تكون ضمن قائمة شنغهاي ( 300جامعة األعلى).
3 .3أن يكون عدد الطالب والطالبات يتراوح من  40000إلى  70000طالب وطالبة.
4 .4أن تكــون شــاملة للتخصصــات الرئيســية فــي مجــاالت العلــوم اخملتلفــة (الطبيــة – التطبيقيــة –
اإلنســانية).
5 .5أن متنح درجة البكالوريوس (عدد برامج البكالوريوس).
6 .6أن يكون التمويل احلكومي والتمويل الذاتي بها على النحو التالي:
أكثر من  % 40متويل حكومي ،ومن  30% – 5التمويل الذاتي
7 .7أن تكــون ذات تنــوع فــي ثقافــات أعضــاء هيئــة التدريــس (األعضــاء غيــر املواطنــن تتــراوح نســبتهم بــن
.)55% – 25
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8 .8أن تقــدم بهــا برامــج دراســات عليــا (عــدد برامــج الدراســات العليــا – نســبة طــاب الدراســات العليــا إلــى
إجمالــي الطــاب تــراوح مــن .)30% – 10

ج .االختيـــار املبدئـــي للجامعــــات املرجعيــــة
مت بصفــة مبدئيــة حتديــد عــدد ( )99جامعــة تنطبــق عليهــا الضوابــط الســابقة ،بحيــث تكــون
موزعــة علــى ( )6نطاقــات جغرافيــة علــى النحــو التالــي [:]25
عدد الجامعات المرجعية حسب التوزيع الجغرافي

العمادة المساندة

عدد
الجامعات
المرجعية

اخلطة اإلستراتيجية
للجامعة (عمادة التطوير
واجلودة)

9

5

أمريكا/
كندا

أستراليا

أوروبا

2

جنوب
شرق
آسيا

الشرق

إفريقيا

2

التعليم اإللكتروني

12

9

1

1

شؤون أعضاء هيئة
التدريس

10

8

1

1

شؤون الطالب

11

6

2

2

القبول والتسجيل

12

9

1

2

1

1
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عدد الجامعات المرجعية حسب التوزيع الجغرافي

العمادة المساندة

عدد
الجامعات
المرجعية

أمريكا/
كندا

التعامالت اإللكترونية

3

3

أستراليا

أوروبا

جنوب
شرق
آسيا

التطوير

5

3

1

1

البحث العلمي

3

1

1

1

الدراسات العليا

13

8

2

2

شؤون املكتبات

11

11

تطوير املهارات

10

6

1

الشرق

إفريقيا

4

د .االختيـــار النهائـــي للجامعـــات املرجعــية
طلــب مــن بعــض العمــادات املســاندة النظــر فــي زيــادة تكــرار اجلامعــات املرجعيــة التــي مت اختيارهــا
م ــن قب ــل بع ــض العم ــادات األخ ــرى .بع ــد قي ــام العم ــادات املس ــاندة بزي ــادة تك ــرار اجلامع ــات املرجعي ــة ،مت
اختي ــار ع ــدد  12جامع ــة مرجعي ــة بص ــورة نهائي ــة لتصب ــح جامع ــات مرجعي ــة جلامع ــة املل ــك س ــعود عل ــى
النحـــو التالـــي [:]25
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الجامعات المرجعية

النطاق الجغرافي

العدد

الواليات املتحدة األمريكية

5

كندا

2

Toronto – British Columbia

أوروبا

2

Cambridge – Manchester

جنوب شرق آسيا

2

National University Singapore – Tokyo

أستراليا

1

Monash

اإلجمـــــالي

12

Total

– Harvard – California Berkeley – MIT
Sanford – Illinois Urbana Champaign

هـ .اختبار فاعلية املقارنات املرجعية التي مت اختيارها
مت اختبــار فاعليــة اجلامعــات املرجعيــة التــي مت اختيارهــا ،حيــث مت التعــرف علــى نقــاط القــوة ونقــاط
التحســن اخلاصــة بجامعــة امللــك ســعود مقارنــة باجلامعــات املرجعيــة .املثــال التالــي يوضــح تلــك املقارنــة،
حيــث جنــد أن نســبة الطــاب إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس تتماشــى مــع مثيالتهــا فــي اجلامعــات املرجعيــة،
فــي حــن أن نســبة الطــاب األجانــب إلــى إجمالــي أعــداد الطــاب منخفضــة [:]25
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شكل ( )2نسبــة الطــالب إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس

شكل ( )3نسبــة الطــالب األجانــب إلى إجــمالي أعــداد الطــالب
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و .منــــوذج املقارنـــات املرجعيـــة
مت بنــاء منــوذج لعمليــة املقارنــات املرجعيــة بحيــث يحــدد دور كل عمادة مســاندة في نوعيــة البيانات
التــي توفرهــا ســنوي ًا حلســاب مؤشــرات األداء الرئيســية وفــق القائمــة املتكاملــة للبيانــات اخلاصــة بجامعــة
امللــك ســعود ،حيــث إن كل نــوع مــن البيانــات لــه رمــز وكــود محــدد ،ثــم تقــوم وحــدة القيــاس والتقــومي بعمــادة
التطويــر اجلــودة بجمــع بيانــات اجلامعــات املرجعيــة ســنوي ًا وتســتخدم البيانــات الــواردة مــن العمــادات فــي
حســاب قيــم مؤشــرات األداء ومقارنتهــا وإعــداد تقريــر ســنوي بذلــك لعرضــه علــى مجلــس اجلامعــة والــذي
بــدوره يناقشــه ويعتمــده ويعطــي تغذيــة راجعــة للجهــات املســؤولة عــن مؤشــرات األداء التــي بهــا مشــكالت
والتــي قيمهــا أقــل مــن املســتوى املقبــول (شــكل  .)4وفــي الوقــت الراهــن يتــم إجــراء ذلــك عــن طريــق نظــام
«إتقــان» [.]25
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شكل ( )4منوذج
آللية العمل بنظام
املقارنات املرجعية.
األرقام داخل
املربعات تشير إلى
كود البيانات حسب
القائمة املتكاملة
للبيانات الالزمة
حلساب مؤشرات
األداء
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الــــدروس المستفـــــادة
هنــاك عــدة فوائــد ودروس مســتفادة مــن جتربــة بنــاء نظــام للمقارنــات املرجعيــة بجامعــة امللــك
ســعود .أهــم هــذه الفوائــد مــا يأتــي:
 1 .1أن قيــم مؤشــرات األداء تصبــح عدميــة الفائــدة ويصعــب تفســيرها إذا لــم تقــارن بقيــم
مثيلــة فــي جامعــات عامليــة ،وأن االختيــار املناســب للجامعــات التــي يتــم املقارنــة بهــا يعتبــر
أساس ـ ًا جيــد ًا للتطويــر.
2 .2أن املشــاركة مــن قبــل املعنيــن فــي إنشــاء األنظمــة يعتبــر ضروريــ ًا ومفيــداً ،وبنــاء علــى
ذلــك فــإن إشــراك العمــادات املســاندة فــي بنــاء نظــام املقارنــة املرجعيــة جلامعــة امللــك ســعود
ـد مــن املمارســات اجليــدة ،حيــث إن هــذه العمــادات هــي املســؤولة عــن اجلوانــب النوعيــة
يعـ ّ
باجلامعــة ســواء كانــت بحث ـ ًا علمي ـ ًا أو دراســات عليــا أو تعليم ـ ًا إلكتروني ـ ًا وغيرهــا ،وأن قيــم
مؤشــرات األداء تهــم هــذه العمــادات لكــي يتخــذوا تدابيــر مناســبة للتطويــر والتحســن علــى
مســتوى اجلامعــة ككل.
3 .3أن مــن أهــم اجلوانــب فــي عمليــة املقارنــة هــي املقارنــة الكميــة ،حيــث إن ذلــك يتيــح التعــرف
علــى الفجــوة مــن منظــور كمــي والــذي بــدوره يســاعد فــي تتبــع ورصــد التحســن فــي األداء
ونســبته.
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4 .4تعــد جتربــة املقارنــات املرجعيــة جلامعــة امللــك ســعود أحــدى الركائــز األساســية التــي
حتافــظ علــى عامليــة اجلامعــة نظــر ًا لترتيبهــا الدائــم فــي التصنيفــات العامليــة اخملتلفــة.
ويأتــي ذلــك مــن منطلــق أن اجلامعــات املرجعيــة التــي مت اختيارهــا هــي نفســها تنافــس علــى
التصنيفــات العامليــة ومــن ثــم فــإن اتخاذهــا كمرجعيــة سيســهم فــي تبــوؤ جامعــة امللــك
ســعود مكان ـ ًا مرموق ـ ًا فــي هــذه التصنيفــات.
5 .5هنــاك صعوبــات واجهــت بنــاء النظــام مثــل عــدم توفــر بعــض البيانــات املهمــة الالزمــة
حلســاب مؤشــرات األداء فــي اجلامعــات املرجعيــة نظــر ًا لعــدة أســباب منهــا :املؤشــر غيــر
مســتخدم مــن قبــل هــذه اجلامعــات ،املؤشــر مســتخدم ولكنــه مخفــي نظــر ًا لسياســة
ً
وأيضــا جنــد أن عدم
اخلصوصيــة ،املؤشــر غيــر مســتخدم ولكــن تســتخدم مؤشــرات أخــرى.
اتفــاق الصيغــة اللغويــة لبعــض املؤشــرات مــع الصيغــة اللغويــة للمؤشــرات فــي التصنيفــات
العامليــة كان مــن ضمــن الصعوبــات التــي واجهــت بنــاء النظــام.

20

نظــام المقارنــات المرجعــية بالجامعــة

التوصيــــــــات

1 .1ضرورة االهتمام بإجراء املقارنة املرجعية سنوي ًا.
2 .2ضرورة االهتمام بتحديث بيانات اجلامعات املرجعية سنوي ًا.
3 .3إعــادة النظــر مــن آن آلخــر فــي اجلامعــات التــي مت اختيارهــا كمرجعيــات فــي حــال
تغييــر الظــروف اخلاصــة بهــا أو بجامعــة امللــك ســعود.
4 .4أهميــة تعزيــز ثقافــة املعاييــر واملؤشــرات داخــل اجلامعــة ،إلســهامها فــي مســاعدة
متخــذ القــرار.
5 .5عمــل قامــوس لغــوي للمفــردات اللغويــة املســتخدمة فــي احلصــول علــى البيانــات
واملعلومــات.
6 .6يتم مراعاة نقاط التميز لكل جامعة مرجعية عند املقارنة معها.
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