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تعلموا العلم فإن تعلمه هلل خشية، وطلبه عبادة، ودراسته 

تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من ال يعلمه صدقة، 

وبذله إلى أهله قربة

)ال�صحابي اجلليل معاذ بن جبل ر�صي اهلل عنه(





احلمد هلل الذي يرفع الذين اآمنوا والذين اأوتوا العلم درجات. وال�صالة 
اإىل  املهد  من  امل�صتمر  بالتعلم  اأمرنا  الذي  الكرمي  نبينا  على  وال�صالم 

اللحد.. وبعد؛

الذي  املعلوماتية  جمتمع  يف  عقود  عدة  منذ  يعي�ش  العامل  فاإن   
عملية  يف  الأكرب  الدور  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  فيه  تلعب 
ت�صاعف  ومع  للمعرفة.  كثيف  اإنتاج  باأنه  يت�صم  والذي  الإنتاج احلديث. 
املعرفة الإن�صانية حتول القت�صاد العاملي اإىل اقت�صاد يعتمد على املعرفة 
العلمية، ويف هذا القت�صاد املعريف حتقق املعرفة اجلزء الأكرب من القيمة 
امل�صافة. ومفتاح هذه املعرفة هو الإبداع والتكنولوجيا، فنحن نعرب الآن 
على مرحلة من التطور تعرف بتطور العلم التقني حيث ل يتم التعامل مع 
جمموعة من العلوم التطبيقية باملفهوم القدمي للعلوم. واإمنا يتم التعامل 
معها يف جمال التطبيق التكنولوجي الذي يتفاعل مع منجزات كل العلوم 

الأ�صا�صية. ويقلل الفارق الزمني بني املعرفة املتولدة عنها وتطبيقها.

حتديًا  ت�صكل  القت�صادي  التغيري  بها  يحدث  التي  ال�صرعة  اإن    
للعلم  املتعاظم  الدور  اإىل  اإ�صافة  منها،  املتقدمة  حتى  الدول  جلميع 
اأهمية مع دخول  الدور  والتكنولوجيا يف تطوير املجتمعات. ويزداد هذا 
فيه  وبرزت  الإيديولوجيات  فيه  تراجعت  الذي  املعرفة  ع�صر  العامل 
املعارف والتكنولوجيات. و�صاقت فيه امل�صافة بني ظهور املعرفة العلمية 
والتطبيق الفعلي لها على اأر�ش الواقع. ومل تتوقف عجلة التطور عند هذا 
احلد، بل اإن جمتمع املعلومات العاملي اأخذ يتحول بثبات – واإن كان بطيئًا 

ز

صـديـر
ت
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– اإىل جمتمع املعرفة، والذي ل يعني فقط تكنولوجيا املعلومات املتقدمة كما 
يظن الكثريون يف العامل العربي، بل اإن له مقدمات ومقومات اأ�صا�صية كثرية 

لبد من توافرها لإقامة جمتمع املعرفة.

وملا كانت اململكة تعي�ش منذ فرتة يف ع�صر املعلوماتية وتطبق تقنياتها   
وتاأخذ باآلياتها يف م�صروعاتها وبراجمها املختلفة، فاإنه من الطبيعي اأن تن�صد 
ن�صتوعب  اأن  منا  ذلك  ويتطلب  املعرفة،  جمتمع  مقومات  اإجناز  اإىل  التطلع 
امل�صمون  جيدًا  ندرك  واأن  اأوًل،  العاملي  لالقت�صاد  اجلديدة  التوجهات 
يتعني  كما  حولنا.  من  العامل  يف  حتدث  التي  ال�صريعة  للتحولت  احلقيقي 
علينا ت�صخي�ش ق�صايا القت�صاد ال�صرتاتيجية والوقوف على التحديات التي 
جتابهه، والبحث عن و�صائل منوه وتطويره مبا يواكب امل�صتجدات ومبا تتطلبه 
نخطط  اأن  ميكن  وعندها  امل�صتدامة،  التنمية  لتحقيق  امل�صتقبل  معطيات 
بدقة لإقامة جمتمع املعرفة – والذي �صيكون املعيار الفا�صل بني املجتمعات 
املختلفة – هي ال�صغل ال�صاغل للم�صوؤولني وجلميع املوؤ�ص�صات العلمية والفكرية 
والثقافية املعنية باإعادة ت�صكيل جمتمعنا يف م�صريته املوفقة – باإذن اهلل – 

نحو النه�صة العلمية والتقدم والنماء.

ويف هذا املجال .. حر�صت جامعة امللك عبدالعزيز على امل�صاهمة   
من  �صل�صلة  اجلامعة  اأعدت  اأن  فكانت  بالدنا،  يف  املعرفة  جمتمع  بناء  يف 
والآليات  اجلديدة  للمفاهيم  ال�صحيحة  املدلولت  لبيان  العلمية  الدرا�صات 
لتكون  العوملة،  ظاهرة  واأفرزتها  الأخرية  الآونة  يف  راجت  التي  امل�صتحدثة 
عونا لنا ودليال هاديا ن�صرت�صد به يف التخطيط على ب�صرية لتحقيق التحول 



ط

املن�صود لإقامة جمتمع معرفة عربي يف بالدنا.

اإىل جوانب  اإ�صافة جديدة  اإن �صل�صلة )نحو جمتمع املعرفة( تعترب    
التميز املتعددة التي يت�صم بها البحث يف جامعة امللك عبدالعزيز. كما اأنها 
دليل حي على تفاعل هذه اجلامعة وجتاوبها مع املتطلبات الآنية للمجتمع. 
ومتثل اإ�صهاما جديدا منها يف ن�صر الثقافة العلمية التي اأ�صبحت من �صرورات 

ع�صر املعرفة.

اأ�صاأل اهلل التوفيق يف حتقيق التقدم املعريف لبالدنا وجمتمعنا..  

صــــــــــــــديـــــــــــــــر
ت

مـــديــــر اجلـــــــامــعــــــــة

اأ.د. اأ�صامــــة بـــن �صـــــادق طـــيـب





هذه السلسلة -

العشرين  القرن  من  األخيرة  والسنوات  القرن  هذا  بداية  شهدت    

يعتمد  يعد  لم  الذي  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  ملفهوم  خطيراً  تطوراً 

على النجاحات الفردية التي يحققها بعض العلماء على نحو ما كان يحدث 

في القرن التاسع عشر، وأصبح هذا التقدم يعتمد على برامج بحثية تتبناها 

احلكومات وتفتح مجاالت ملشاركة األفراد واملؤسسات فيها.

من  االقتصادية  قدراتها  حتول  أن  في  املتحدة  الواليات  جنحت  وقد    

لإلنتاج  النسبية  امليزة  إلى  التجاري  لإلنتاج  النسبية  امليزة  على  االعتماد 

التكنولوجي، وذلك بإحداث تخصصات تعتمد على التقدمي التكنولوجي في 

عدة مجاالت، فأصبحت صناعة اإللكترونيات هي أسرع الصناعات منوا وهي 

الصناعة التي يرتفع فيها املكون التكنولوجي.

اإلنسانية  املعرفة  تضاعف  في  املعلومات  ثورة  تسببت  ولقد   

وأدت  والتكنولوجية،  العلمية  املعرفة  وخصوصاً  كبيرة،  بسرعة  وتراكمها 

التكنولوجي  التقدم  وأصبح  والزمن،  املسافة  حواجز  إسقاط  إلى  العوملة 

هو احللقة احلاسمة لتحقيق التقدم االقتصادي وكان من نتيجة ذلك كله 

أن حتول االقتصاد العاملي إلى اقتصاد يعتمد أساساً على املعرفة العلمية 

أو االقتصاد املعرفي املبني على املعرفة التي تسفر عنها البحوث امليدانية 

أو  خدمة،  أو  سلعة،  إلى  حتولت  التي  اجلديدة  املعرفة  وهي  والتكنولوجية، 

رصيدها  مدى  في  تتمثل  دولة  أي  قدرة  وأصبحت  إنتاج،  طريق  أو  هيكلة، 

املعرفي.

عابرة  ثقافة  فهي  سمات.  بعدة  املعلومات  عصر  تقنيات  وتتميز   

للقارات وتختصر الزمان واملكان. وتعتمد على الوسائط الالشخصية وتقوم 

على بنية معرفية أفقية ال رأسية وضاقت في هذا العصر املسافة بني ظهور 

ك

م
تـقــديــ
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على  تعتمد  أنها  كما  الواقع،  أرض  على  الفعلي  والتطبيق  اجلديدة  العلمية  املعرفة 

بأدوار  تضطلع  أن  جامعتنا  على  يتعني  وبذلك  احلياة.  طوال  واملستمر  الذاتي  التعليم 

التغيير االقتصادي تشكل حتديا للدول املتقدمة  جديدة ألن السرعة التي يحدث بها 

نفسها. إضافة إلى الدور املتعاظم للعلم والتكنولوجيا في تطوير اجملتمعات.

اصطلح  التي  البشري،  للعنصر  احلضاري  التطور  مراحل  من  املرحلة  هذه  إن   

على تسميتها بالعوملة، قد فرضت علينا حتديات عديدة يتعني علينا التعرف عليها أوالً. 

ثم التعامل معها بالطرق العلمية وبأساليب العصر. وتتطلب مواجهة هذه التحديات 

دقيقا  وتشخيصا  العاملي،  لالقتصاد  اجلديدة  التوجهات  استيعاب  على  مقدرة خاصة 

للقضايا االستراتيجية اخلاصة مبجتمعنا، وعالجها مبا يواكب املستجدات.

مما  عديدة،  مفاهيم مستحدثة  املتالحقة ظهور  التحوالت  هذه  وقد صاحب   

ونستشرف  ندرك  وأن  التحوالت.  لهذه  احلقيقي  املضمون  الوقوف على  منا  يستوجب 

أعبائها وتداعياتها على أوضاعنا احمللية الراهنة واملستقبلية. وما يتطلبه ذلك من إعادة 

تشكيل مجتمعنا في مسيرته نحو النهضة والتقدم والنماء. فكان أن بادرت جامعة 

امللك عبدالعزيز بإصدار سلسلة )نحو مجتمع املعرفة( فنشرت العديد من اإلصدارات 

التي تُعرِّف القارئ العربي باملفاهيم واملصطلحات واآلليات املستحدثة، مثل: حاضنات 

األعمال، والتنمية املستدامة، والعمل عن بعد، واحلكومة اإللكترونية، والتعلم عن بعد، 

غير  إلى  االستراتيجي  العمراني  والتخطيط  التطوعية،  واملبادرات  األهلية  واملنظمات 

األخيرة.  العقود  في  راجت  التي  املؤسسية  والتنظيمات  املستحدثة  اآلليات  من  ذلك 

التنموية واالجتماعية، وبذلك  والتعريف بكيفية االستفادة منها في حل مشكالتنا 

ساهمت هذه السلسلة من اإلصدارات في إرساء القواعد العلمية لتأسيس مجتمع 

املعرفة في اململكة.

وهنا يبرز الدور احليوي الذي يلعبه التخطيط االستراتيجي في املرحلة احلالية   

اجلديد  العاملي  النظام  علينا  يفرها  التي  والتحديات  املعوقات  على  التغلب  بهدف 

باستقالل هذه اآلليات اجلديدة والتنظيمات املؤسسية املستحدثة التي بدأ تنفيذها 



م

جزئيا في اململكة، مما يؤكد حاجتنا املاسة إلى االعتماد على الدراسات االستراتيجية في 

مسعانا احلثيث للنهوض مبجتمعنا وتنمية وتطويره.

واستمرارا لتفاعل اجلامعة مع احتياجات اجملتمع واملساهمة في حل مشكالته   

بالطرق العلمية، واستثمارا للنجاحات املتميزة التي أحرزها التخطيط االستراتيجي في 

اجلامعة، فقد أنشأت إدارة اجلامعة مركز الدراسات االستراتيجية.

ومن أبرز مهامه دراسة القضايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية والتعليمية   

وتنظيم  الدراسات  وإجراء  استراتيجي  بعد  لها  والتي  السعودي  باجملتمع  الصلة  ذات 

الفعاليات الالزمة لالرتقاء ببرامج التنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية، ولتحقيق 

مضامني التنمية املستدامة واقتراح حلول للمشكالت االجتماعية كالبطالة والعنوسة. 

واملشكالت األمنية كالتطرق واالنحراف. إضافة إلى إجراء البحوث ونشر األوراق العلمية 

املتعلقة بجامعات البحث ومجتمع املعرفة. وسبل تعزيز مكانة اجلامعة على املستوى 

العاملي.

ومن الواضح أن الدراسات واألبحاث واألوراق العلمية التي صدرت ضمن سلسلة   

نحو مجتمع املعرفة تدخل في صميم عمل واختصاصات مركز الدراسات االستراتيجية 

من  السلسلة  هذه  مسئولية  املركز  هذا  إلى  تنتقل  أن  الطبيعي  من  فكان  اجلديدة. 

اإلصدارات العلمية، جتنبا لالزدواجية من ناحية، وتوسعة لنطاق وآفاق األبحاث والدراسات 

التي تصدرها السلسلة، وملواصلة رسالة سلسلة نحو مجتمع املعرفة في نشر الثقافة 

ينتفع به اجملتمع السعودي بكل  التخطيطي في اجملتمع. وتقدمي علم  والوعي  العلمية 

مؤسساته وكافة مستوياته وكل مجتمع عربي ينشد الدخول إلى مجتمع املعرفة.

ولله احلمد في األولى واآلخرة...   

مدير مركز الدرا�صات ال�صرتاتيجية     

اأ.د. ع�صام بن يحيى الفياليل     

م
تـــــــقـــــــــــــــــديـــــــــــــــــــ
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 مقدمة

عن  وشاملة  مستفيضة  دراسة  تقدمي  هي  البحث  من  العامة  املقاصد  املقاصد 

التقييم املعرفي  العالي، حيث يوضح  التعليم  مفهوم تقييم املعرفة في مؤسسات 

للمؤسسة سبل حتقيق طموحاتها ومواصلة تصحيح مساراتها. 

إن قدرة مؤسسات التعليم العالي على تقييم ما تتوصل إليه من معرفة ميكنها 

العاملني فيها ملواجهة حتديات املستقبل. وميكن  أدائها األكادميي، وإعداد  من تقييم 

تصور منوذج التقييم على أنه آلية تساعد على االنتقال من واقع اليوم إلى مستقبل 

مشرق.

املؤسسية، وكيفية  املعرفة  دراسة مستفيضة وشاملة عن  البحث  ويتضمن هذا 

التعليم  تنافسي أفضل ملؤسسة  إيجاد موقع  الفعلية على  وتقييم قدرتها  حتديدها 

في  تتجسد  التي  واخلبرات  األفكار  جميع  على  املؤسسية  املعرفة  وتشتمل  العالي. 

املؤسسة،  داخل  والتنظيمية  الشخصية  واإلمكانات  القدرات  وكافة  األفراد  خبرات 

وكذلك تشمل املعلومات املتعلقة بكيفية إجراء عمليات وممارسات هذه املؤسسة. 

ويقصد بتقييم املعرفة تقييم قدرة املؤسسة على إدارة معرفتها في مجاالت املعرفة 

والتكنولوجيا  املعرفة،  املعرفة، ومشاركة  ونشر  وابتكار  املعرفة،  الرئيسة مثل مناهج 

املعرفة  تقييم  أن  يعنى  وهذا  اخملتلفة.  املعرفة  ومعايير  املعرفة،  إدارة  في  املستخدمة 

املعرفة  إدارة  وممارسات  وجهود  برنامج  وفعالية  صحة  وتقييم  تشخيصي،  فحص  هو 

املؤسسية.

ويحدد منوذج نضج إدارة املعرفة مراحل النضج املؤسسي في مجال املعرفة، والتي من 

املتوقع أن متر بها أي مؤسسة في طريقها لتحسني ممارساتها، وخاصة تلك املؤسسات 

التي تعتمد بصفة أساسية على ابتكار ونشر املعرفة مثل مؤسسات التعليم العالي 

وبالتالي حتسني األداء العام للمؤسسة. 

ش

مقـــــــــــــــــــــــدمة
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تنافسية،  ميزات  الكتساب  مستمرة  ضغوطا  العالي  التعليم  مؤسسات  وتواجه 

وصول  وقت  وتقليل  اجلودة،  وحتسني  التكاليف،  خفض  سبل  وحتديد  عليها،  واحملافظة 

منتجاتها وخدماتها املبتكرة إلى األسواق.

ملؤسسات  احلالية  التقييم  أساليب  من  واحدة  املقارن  القياس  عملية  وتعتبر 

بلد  من  يختلف  املقارن  القياس  ملصطلح  الدقيق  التعريف  ولكن  العالي،  التعليم 

التعليم  في مؤسسات  املقارن  القياس  هنا فهم ضرورة عملية  علينا  ويجب  آلخر. 

العالي، في سياق احلاجة إلى املزيد من الشفافية، واملقارنة، والرؤية الواضحة للجودة 

في التعليم العالي.

كما أن عملية املتابعة والتقييم االستراتيجي ملؤسسات التعليم العالي تهدف إلى 

التأكد من اتباع مؤسسة التعليم العالي لالجتاه االستراتيجي، وكذلك حتقيق األهداف 

تقل  وال  االستراتيجي.  التخطيط  عملية  خالل  عليها  االتفاق  مت  التي  االستراتيجية 

أهمية عملية متابعة تنفيذ اخلطة االستراتيجية وتقييم أنشطتها عن أهمية حتديد 

متابعة  عملية  عن  املسؤول  هو  من  حتديد  وينبغي  االستراتيجية.  واألهداف  القضايا 

تنفيذ، وتقييم، وتقومي نتائج أنشطة املشروعات والبرامج االستراتيجية احملددة ضمن 

وثيقة اخلطة االستراتيجية للمؤسسة التعليمية.

اجلامعات،  لتقييم  كوسيلة  اجلامعات  تصنيف  يستخدم  األخيرة،  السنوات  وفي 

وأصبحت عملية التصنيف ذات أهمية متزايدة في جميع أنحاء العالم، فقد زاد عدد 

هذا  زيادة  في  االستمرار  املتوقع  ومن  كبير،  حد  إلى  للجامعات  العاملية  التصنيفات 

العدد. ومما ال شك فيه أن وصول اجلامعات إلى ساحة التصنيف العاملي قد أصبح حافزا 

العاملي،  التصنيف  ظهور  فمنذ  العالم.  أنحاء  جميع  في  العالي  التعليم  ملؤسسات 

أصبحت اجلامعات غير قادرة على جتنب املقارنات احمللية والدولية، وقد تسبب هذا في 

تغير أساليب اجلامعات بشكل كبير.



ض

ويتكون هذا البحث من خمسة فصول:

الفصل األول: منوذج تقييم نضج املعرفة املؤسسية

منوذج  تطوير  عمل  وإطار  وفوائدها  املؤسسي  النضج  مناذج  األول  الفصل  ويوضح 

نضج ملؤسسات التعليم العالي والذي يتكون من 6 مراحل: )1( حتديد مجال تطبيق 

النموذج، )2( تصميم النموذج، )3( حتديد مكونات النموذج، )4( اختبار النموذج، )5( نشر 

واستخدام النموذج، )6( حتديث وتطوير النموذج.

الفصل الثاني: منوذج تقييم إدارة املعرفة التنظيمية

املعرفة,  تقييم  منوذج  ومستويات  املعرفة،  تقييم  أهداف  الثاني  الفصل  ويوضح 

تكنولوجيا  استخدام   )1( املعرفة:  إدارة  لنضج  إستراتيجي  منوذج  صياغة  وخطوات 

املعلومات واالتصاالت كأساس إلدارة املعرفة، )2( اتخاذ قرارات بشان مبادئ إدارة املعرفة، 

)3( وضع سياسة خاصة باملعرفة على مستوى املؤسسة، )4( بناء استراتيجية املعرفة، 

)5( صياغة استراتيجيات إدارة املعرفة، )6( تكامل إدارة املعرفة على مستوى املؤسسة.

الدروس  وتشمل  املؤسسية  املعرفة  تقييم  مجاالت  الثاني  الفصل  يتضمن  كما 

املستفادة، واخلبرة، والبيانات، واملعرفة املؤسسية الصريحة.

الفصل الثالث: عملية القياس املقارن ملؤسسات التعليم العالي

ويتضمن الفصل الثالث مجموعة األسئلة الرئيسة التي يجب أن تقوم مؤسسات 

املقارن كإحدى وسائل  القياس  البدء في عملية  باإلجابة عليها قبل  العالي  التعليم 

املقارن،  القياس  لعملية  العديدة  والتعريفات  العالي،  التعليم  مؤسسات  تقييم 

وأساليب  وأنواع  املقارن،  القياس  عملية  لنجاح  الهامة  والعوامل  وأهدافها  وفوائدها، 

عملية القياس املقارن، وشرحاً تفصيلياً لكيفية إجراء عملية القياس املقارن، والتي متر 

بخمسة مراحل وهى التخطيط، والتحليل، والتكامل، والنضج, والتنفيذ. 

مقـــــــــــــــــــــــدمة
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الفصل الرابع : تقييم مؤسسات التعليم العالي

ويوضح الفصل الرابع التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في الوقت 

والتعريف  التحديات،  هذه  ملواجهة  استراتيجياتها  تطوير  وأهمية  وضرورة  الراهن، 

بعمليات املتابعة والتقييم الستراتيجية مؤسسات التعليم العالي، وفوائدها، وحتديات 

استراتيجية  تقومي  ومنوذج  العالي،  التعليم  ملؤسسات  االستراتيجي  التقييم  عملية 

مؤسسة التعليم العالي الذي يعتمد على النموذج املنطقي، وشرح مكونات النموذج 

النموذج  مزايا  العالي،و  التعليم  مؤسسات  تقييم  عملية  في  استخدامه  وكيفية 

املنطقي كأداة للتقييم.

الفصل اخلامس: التصنيف العاملي للجامعات

على  وأمثلة  للجامعات،  العاملية  التصنيفات  منهجيات  الفصل  هذا  ويشمل 

تصنيفات اجلامعات العاملية، والدروس املستفادة من تصنيفات اجلامعات العاملية.
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إدارة  • استراتيجيات  صياغة   : اخلامسة  اخلطوة 

املعرفة 
اخلطوة السادسة : تكامل إدارة املعرفة على مستوى  •

املؤسسة
مجاالت تقييم املعرفة املؤسسية •
الدروس املستفادة •
اخلبرة •
البيانات •
املعرفة املؤسسية الصريحة •

املــحتـــــويــــات                                                         رقم ال�صفحة

21
22
22
23
24
24
24
24
25
25
26

27

27

28
28

29

29
30
30
30
31

ف



الفصل الثالث : عملية القياس املقارن ملؤسسات 
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مقدمة •
عملية القياس املقارن •
املقياس املقارن •
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األكثر   ( الصناعات  عبر  املقارن  القياس   -  3
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مقدمة

تنافسية،  ميزات  الكتساب  مستمرة  ضغوطا  العالي  التعليم  مؤسسات  تواجه 

وصول  وقت  وتقليل  اجلودة،  وحتسني  التكاليف،  خفض  سبل  وحتديد  عليها،  واحملافظة 

املنافسة  التحول في طبيعة  هذا  إن مثل  األسواق.  إلى  املبتكرة  وخدماتها  منتجاتها 

بين مؤسسات التعليم العالي، يحتم على أية مؤسسة تعليم عاٍل ترغب في التنافس 

على  التأثير  شأنه  من  ما  وكل  وفلسفتها  إستراتيجيتها  في  التفكير  إعادة  عامليا، 

قدراتها، لتتمكن من الدخول في املنافسة العاملية، وهي بذلك أمام مهام جديدة، تتخذ 

ثالثة محاور: األول يرتكز على تقييم الذات لتحديد قدراتها التنافسية، أما احملور الثاني 

فمضمونه تقييم املنافسين لتحديد إمكاناتهم وقدراتهم،وبموجب ما تقدم فهي تعمل 

على تحديد سلسلـة األنشطة واملمارسات وفق تحليل نتائج احملورين األول والثاني لكي 

تدخل املنافسـة وتتمكن من البقاء والنمو.. وذلك هو مضمون احملور الثالث.

في  ألهميته  نظرا  واألفراد،  واملؤسسات  احلكومات  اهتمام  العالي  التعليم  يشغل 

رسـم املسارات املستقبلية للدول واجملتمعات، وازدادت أهميته في ظل ما تطرحه العوملة 

واملعلومات.  االتصال  ألنظمة  املتسارعة  التطورات  وتعززها  وتطبيقات  مفاهيم  من 

ولقـد نجم عن ذلك تحوالت محورية باتجاه التكيف مع ما يسمى بمجتمع املعلومات 

إلى  الشركات  بين  العاملية  األسواق  تشهده  الذي  التنافس  وانتقل  العاملي،  واملعرفة 

كوسيلة  والتطوير  اإلبداع  محوره  جديد  نوع  من  تنافس  العالي،  التعليم  مؤسسات 

للحصول علـى أعلى املردودات.

وجتني املؤسسات التي تتمتع مبستوى عال من النضج املعرفي فوائد عدة مبا فيها 

املوارد بشكل أفضل،  وتوزيع  بها،  اخلاصة  املشروعات  أداء محفظة  القدرة على تطوير 

لتنفيذ  احملددة  التكلفة  جتاوز  من  واحلد  السوقية،  حصتها  وزيادة  االستقرار،  وتعزيز 

املشروعات.

املعرفة  ألن  نظرا  الصعبة،  العمليات  من  التنظيمية  املعرفة  تقييم  عملية  وتعد 

األفراد،  بني  والتفاعالت  العالقات،  من  متفردة  أمناط  خالل  من  تتشكل  التنظيمية 
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واألنظمة، والقوانني، واللوائح، والثقافة السائدة والفعالة داخل املؤسسة. كما تشمل 

املعرفة التنظيمية مجموع املعارف الفردية الضمنية والصريحة املتاحة للمؤسسة، 

وخطط،  تنظيمية،  وهياكل  وملفات،  وبرمجيات،  بيانات،  قواعد  شكل  في  واملتوفرة 

وعمليات جتارية وتخصصية. 

وبالرغم من االهتمام املتزايد عامليا بعملية تقييم املؤسسات التعليمية، فإن عملية 

تقييم املعرفة داخل هذه املؤسسات تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وذلك للزيادة املطردة في 

حجم ونوع املعرفة داخلها.

وقد مت تطوير عدة مناذج لتقييم النضج املؤسسي، بغرض مساعدة املؤسسات على 

احلصول على حتليل دقيق لهيكلة أعمالها، من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لديها، 

وبالتالي  الصحيحة  باخليارات  القيام  من  ميكنها  مما  تواجهها،  التي  التحديات  وحتديد 

تعزيز نضجها املؤسسي.

األداء،  في  التحسني  وتقييم  ملقارنة  كأساس  املؤسسي  النضج  مناذج  وتستخدم 

وقد  املؤسسة.  داخل  مجال  أي  في  الكفاءة  لزيادة  محدد  منهج  إلى  للوصول  وأيضا 

مثل  مجاالت  في  املؤسسة  نضج  مدى  لتقييم  املؤسسي  النضج  مناذج  تصميم  مت 

الكفاءة، والقدرة، ومستوى التطور، اعتمادا على مجموعة من املعايير الشاملة.

ومن أشهر طرق تقييم النضج املؤسسي مقياس ليكرت  املكون من خمس نقاط، 

العديد  في  النضج  مناذج  انتشرت  وقد  النضج.  مستويات  أعلى   5 الرقم  ميثل  حيث 

البرمجيات، جامعة كارنيجي ميلون مفهوم  أن قدم معهد هندسة  من اجملاالت منذ 

 Capability Maturity  - القدرة  نضج  بنموذج  املشهور  والنموذج  النضج،  مقياس 

.6g )Model )CMM

منوذج النضج املؤسسي

وميكن تصوير منوذج النضج املؤسسي، على أنه مجموعة من املؤشرات التي تصف 

جوانب معينة من النضج في مجاالت عمل املؤسسة، وتصنيفها على شكل مستويات 
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حتقيق  أجل  من  وذلك  واملمارسات،  اإلدارية،  والعمليات  السلوكيات،  جودة  مدى  تصف 

النتائج املطلوبة بصورة مؤكدة ومستدمية.

وميكن استخدام منوذج النضج كأساس للمقارنة بني املؤسسات، التي تشترك في 

طبيعة أو مجال العمل، أو السوق. ومن أمثلة مناذج النضج :

Capability Maturity Model )CMM(             منوذج ن�صج القدرة

منوذج نضج القدرة هو عالمة مسجلة بواسطة مكتب البراءات والعالمات املسجلة 

األمريكي، من قبل جامعة كارنيجي ميلون، وهو يشير إلى منوذج التطوير الذي مت إنشاؤه 

بعد دراسة البيانات التي سبق وأن جمعتها املؤسسات التي تعاقدت مع وزارة الدفاع 

األمريكية لتمويل األبحاث. وقد أصبح هذا النموذج األساس الذي استخدمته جامعة 

كارنيجي ميلون إلنشاء معهد هندسة البرمجيات.

ومثل أي منوذج آخر، فإن منوذج نضج القدرة يعطى فكرة مجردة للنظام القائم، عندما 

يتم تطبيق النموذج على العمليات اإلدارية ملشروعات تطوير البرمجيات في املؤسسة، 

فإنه يؤدي إلى منهج فعاٍل يقوم بتطوير املؤسسة تطويرا شامال. وقد أصبح باإلمكان 

تطبيق هذا النموذج في كافة اجملاالت األخرى باملؤسسات، مما أدى إلى ظهور مفهوم أعم 

وأشمل، ميكن تطبيقه في مجاالت العمل اخملتلفة.

Knowledge Management Maturity Model منوذج ن�صج اإدارة املعرفة

ويحدد هذا النموذج مراحل من النضج املؤسسي في مجال املعرفة، والتي من املتوقع 

التي تعتمد بصفة أساسية  أي مؤسسة في طريقها لتحسني ممارساتها  بها  أن متر 

على املعرفة مثل العمليات اإلدارية, وبالتالي حتسني األداء العام للمؤسسة. 

وتساعد عملية إدارة املعرفة املؤسسية على حتديد، واختيار، ونشر، ونقل املعلومات 

الهامة التي تشكل جزءا من ذاكرة املؤسسة والتي توجد عادة في صورة غير مؤسسية 

مما يتيح تقدمي حلول جذرية وفعالة للمشاكل التي تواجه املؤسسة، وتسهيل عمليات 
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التعلم، والتخطيط االستراتيجي، واتخاذ القرارات. كما تركز عملية إدارة املعرفة على 

العاملني في  املشاركة مع جميع  وتفسيرها بطريقة ميكن من خاللها  املعرفة  حتديد 

املؤسسة بصورة رسمية، واالستفادة من قيمتها عن طريق إعادة استخدامها.

 Capability Maturity Model Integration CMMIمنوذج نضج قدرات التكامل

محل  ويحل  تقليديا،  املنفصلة  التنظيمية  الوظائف  بدمج  النموذج  هذا  ويتميز 

منوذج نضج القدرات، ويهدف إلى حتسني عملية حتديد األهداف واألولويات للمؤسسة، 

وتقدمي التوجيه الالزم جلودة العمليات، وتوفير نقطة مرجعية لتقييم العمليات احلالية.

 Enterprise Architecture Maturity للمؤسسة  البنائي  التركيب  نضج  منوذج 

)1(Model

داخل  واإلجرائي  البنائي  التركيب  لتحسني  طريق  خارطة  يعطى  نضج  منوذج  وهو 

في  حتسن  يتبعه  ذلك  فإن  للمؤسسة،  البنائي  التركيب  ينضج  فحينما  املؤسسة، 

العمليات اإلجرائية وزيادة الفعالية. 

فوائد مناذج النضج املؤسسي

تنفذها  أن  يجب  التي  املمارسات  تصف  أنها  املؤسسي  النضج  مناذج  فوائد  من 

املؤسسة من أجل حتسني عملياتها، كما أنها توفر معيارا لقياس التحسن في األداء 

بشكل دوري، وهي تشكل إطارا ميكن من خالله إدارة جهود التحسني، ويتم عادة تنظيم 

مختلف املمارسات في خمسة مستويات، كل مستوى ميثل زيادة القدرة على التحكم 

وإدارة بيئة التطوير، ويتم تقييم ممارسات املؤسسة باملقارنة مع النموذج لتحدد املستوى 

املنطقة  في  املؤسسة  نضج  إلى  يشير  فالنموذج  ولذا  حاليا،  املؤسسة  بلغته  الذي 

املعنية، كما يوضح املمارسات التي يجب على املؤسسة التركيز عليها من أجل أن نرى 

اآلتية  الفوائد  النضج تقدمي  لنموذج  أعلى على االستثمار.و ميكن  وعائداً  أكبر،  حتسنا 

للمؤسسات :

Ó  .تقدمي نقطة بداية لتقييم أداء املؤسسة  •
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Ó .االستفادة من التجارب السابقة لعمليات التقييم في نفس اجملاالت  •

Ó .تقدمي لغة ورؤية مشتركة بني جميع املهتمني بعمليات التقييم  •

Ó .تقدمي إطار لتحديد أولويات األعمال باملؤسسة  •

Ó .تقدمي طريقة لتحديد املقصود بعملية حتسني أداء املؤسسة  •

إطار عمل تطوير منوذج نضج املؤسسة 

الغرض من  املؤسسة بحسب  منوذج نضج  تطوير  إطار عمل  تختلف طريقة وضع 

أم  إلزامياً،  أم  وصفياً،  منوذجاً  كونه  من  عنه،  الناجت  التقييم  شكل  وطبيعة  النموذج، 

مقارناً. ومتثل أنواع النماذج هذه، املراحل التطورية لدورة حياة منوذج النضج واملبينة في 

شكل )1(.

 

شكل )1( املراحل التطويرية لدورة حياة منوذج النضج

Descriptive Model  1( النموذج الو�صفي

يحقق  وفيها  النضج،  منوذج  لتطوير  األولى  املرحلة  وهى  الوصفي،  النموذج  مرحلة 

النموذج فهماً أعمق للوضع احلالي جملال التقييم في املؤسسة. ويوفر النموذج الوصفي 

محددة  وسائل  يقدم  أن  دون  احلالي،  النضج  مستوى  تقييم  لصورة  واحدة  لقطة 

لتحسني مستوى النضج أو حتى توضيح العالقة بني مستوى النضج احلالي ومستوى 
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أداء املؤسسة. ويعتبر هذا النموذج مناسباً لتقييم الوضع السابق والوضع احلالي جملال 

التقييم.

Prescriptive Model     2( النموذج الإلزامي

تطوير  يتم  حيث  الوصفي،  النموذج  مرحلة  بعد  اإللزامي  النموذج  مرحلة  وتأتى 

النموذج من خالل االستيعاب اجليد للموقف الراهن جملال التقييم في املؤسسة، بحيث 

ميكن إجراء حتسينات جوهرية متكررة في مجال التقييم. ويركز النموذج اإللزامي على 

حتسني  كيفية  إلى  ويشير  املؤسسة،  أداء  مبستوى  التقييم  حتت  اجملال  عالقة  حتديد 

مستوى النضج كي ينعكس إيجابا على القيمة الفعلية للمؤسسة.

Comparative Model   3( النموذج املقارن

تطوير  يتم  حيث  اإللزامي،  النموذج  مرحلة  بعد  املقارن  النموذج  مرحلة  وتأتى 

النموذج ليمكن استخدامه في صورة مقارنة،وميكن تطبيقه على مجموعة كبيرة من 

املؤسسات للحصول على بيانات كافية، متكن من عمل مقارنات صحيحة في مجال 

التقييم. ويتيح النموذج املقارن عملية وضع املعايير جلميع الصناعات، واجملاالت. ومنوذج 

معايرة  بهدف  املؤسسات  عبر  مماثلة  مناهج  مقارنة  على  قادرا  يكون  الطبيعة  بهذه 

أن  املقارن  النموذج  استخدام  عند  ندرك  أن  ويجب  اخملتلفة.  الصناعات  في  النضج 

للقيمة  مماثلة  إلى مستويات  تترجم  الصناعات، قد ال  املماثلة في  النضج  مستويات 

الناجتة. وحتى يتسنى لنا استخدام النموذج كنموذج مقارن، يجب علينا تطبيقه على 

أكبر عدد ممكن من املؤسسات، حتى ميكن احلصول على بيانات كافية متكننا من عمل 

مقارنات ناجحة.

الشكل  في  واملبني  في مجال معني  النضج  لتطوير معيار  املقترح  اإلطار  ويشكل 

رقم)2(، األساس السليم لالسترشاد به في تطوير منوذج ما من خالل مراحل التطوير 

الثالث : الوصفية واإللزامية واملقارنة.
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شكل )2( إطار عمل تطوير منوذج نضج املؤسسة

املرحلة األولى : حتديد مجال تطبيق النموذج

يتم في املرحلة األولى من تطوير منوذج النضج حتديد مجال النموذج املطلوب. وسوف 

تؤثر مجموعة القرارات املتعلقة بتحديد اجملال في باقي مراحل اإلطار الشامل لتطوير 

النموذج، حيث إنها حتدد مجال استخدام النموذج وتطبيقاته. ومن القرارات األساسية 

التي يجب معاجلتها في املرحلة األولى ما يلي :

فيه  سيتم  الذي  اجملال  إلى  يشير  هنا  والتركيز   : للنموذج  التركيز  مجال  حتديد   )1
تطبيق منوذج النضج. ويتم ذلك بتحديد:

Ó  إدارة أو  املعرفة،  إدارة  أو  األعمال،  إدارة  مجال   : املثال  سبيل  على  اجملال،  نوع 
املشاريع.

Ó  وكذلك حتديد اجملال العام للتقييم، وعلى سبيل املثال :مجال اجلودة الشاملة،أو
نضج القدرة، أو نضج الكفاءة.

املثال:  سبيل  على  النموذج،  بتطوير  املعنيني  واهتمامات  هوية  وحتليل  حتديد   )2
العاملون  باحلكومة،أو  العاملون  أو  األعمال،  املمارسون في قطاع  أو  األكادمييون، 

بالقطاع العام، أو خليط من أي من هذه اجملموعات.

 املرحلة الثانية : تصميم النموذج

بناء  أسلوب  أو  للنموذج  العام  التصميم  التطوير،  إطار  من  الثانية  املرحلة  حتدد 
النموذج الذي يكون أساس التطوير والتطبيق. ويجب أن يحقق تصميم النموذج التوازن 
ويتضمن تصميم  النموذج.  في  املطلوبة  والبساطة  العمل  املعقد جملاالت  الواقع  بني 

النموذج ما يلي :

سية
س

ضج المعرفة المؤ
م ن

ل األول : نموذج تقيي
ص

الف



10

ي
م العال

ت التعلي
ســـــــــا

س
ي مؤ

م  المعــــــــرفـــــــــة ف
تقييـــــــ

حتديد املستفيدين من النموذج، من داخل وخارج املؤسسة:  )1

Ó .من داخل املؤسسة، على سبيل املثال: املديرون التنفيذيون، واإلدارة العليا

Ó  واملراجعون القانونيون،  املثال:احملاسبون  سبيل  على  املؤسسة،  خارج  ومن 
والشركاء. 

حتديد طريقة تطبيق النموذج :سواء أكان عن طريق التقييم الذاتي، أو االستعانة   )2
طريق  عن  أو  التقييم،  بعملية  للقيام  استشارية  كمؤسسة  ثالث،  بطرف 
املمارسني القانونيني، وكذلك حتديد الظروف واالحتياجات والتي بناًء عليها يتعني 
إلى  باإلضافة  هذا  االحتياجات.  هذه  النموذج  سيلبى  وكيف  النموذج،  تطبيق 
حتديد املسؤولني عن اإلجابة على استبيانات النموذج, وهؤالء الواجب اشتراكهم 

في تطبيق النموذج مثل: اإلدارة، واملوظفني، والشركاء التجاريني.

الهياكل  على  النموذج  تطبيق  كيفية  بتوضيح  وذلك   : التطبيق  طرق  تعريف   )3
التنظيمية مختلفة األشكال، وعلى سبيل املثال:

Ó  كيف يتم تطبيق النموذج على الهيكل التنظيمي للمؤسسة الذي يتكون
من كيان واحد في منطقة واحدة؟

Ó  كيف ميكن تطبيق النموذج على الهيكل التنظيمي الذي يتكون من كيانات
متعددة في منطقة واحدة؟

Ó  كيف ميكن تطبيق النموذج على الهيكل التنظيمي الذي يتكون من كيانات
متعددة في مناطق جغرافية متعددة؟

حتديد عدد املراحل التراكمية التي متثل عملية النضج حيث تعتمد املراحل العليا   )4
املرحلة  متثل  املثال  سبيل  وعلى  للنضج،  الدنيا  املراحل  متطلبات  على  للنضج 
اخلامسة )5 (، أعلى نضج، ومتثل املرحلة األولى )1( أقل نضج. ويجب إعطاء تلك 
وينبغي  مرحلة.  واضحة ملقصد كل  إشارة  لتعطي  املراحل مسميات مختصرة 
ملتطلباتها  وملخصا  املرحلة،  اسم  تشمل  بحيث  مرحلة  كل  تعريفات  تطوير 

الرئيسة، ومعاييرها، خاصة تلك اجلوانب التي تعتبر جديدة على املرحلة. 
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وميكن  النضج،  مراحل  بنتائج  النمو  منوذج  من  املستفيدين  إبالغ  كيفية  حتديد   )5

املتباينة  النضج  تقييمات  من  املزيد  لتوفير   " املرحلة  بوابة   " منهج  استخدام 

إضافية  مستويات  توفير  طريق  عن  املنهج  هذا  ويتحقق  املعقدة.  اجملاالت  في 

للتقييم من خالل عدد من اجملاالت اخملتلفة، هذا باإلضافة إلى إجراء تقييم شامل 

للمؤسسة، وميكن متثيل هذه املستويات باجملال، ومكونات اجملال الرئيسة، ومكونات 

اجملال الفرعية. 

املرحلة الثالثة : حتديد مكونات النموذج

مبجرد أن يتم االتفاق على مجال النموذج، والتصميم العام له، يتم حتديد مكونات 

النموذج،  وفي هذه املرحلة يتم حتديد املكونات الرئيسة والفرعية للمجال, واملؤشرات 

التي يجب قياسها في منوذج النضج، وكيفية قياسها.

• حتديد املكونات الرئي�صة والفرعية للمجال	

أعمق  يتيح فهماً  إنه  إذ  األهمية  غاية  أمر في  اجملال  وتعتبر عملية حتديد مكونات 

للنضج، بهدف الوصول إلى مكونات اجملال الرئيسة والفرعية احلصرية اخلالصة. وفي أي 

مجال من مجاالت تقييم النضج يتم حتديد مكونات اجملال من خالل استعراض الكتب 

بهذه  أولية  قائمة  إعداد  ميكن  حتى  التقييم  مجال  عن  املتاحة  واملعلومات  والدوريات 

املكونات. ومبجرد إعداد القائمة األولية يتم حتديد أسلوب قياس النضج لهذه املكونات.

• حتديد اأ�صلوب قيا�س الن�صج 	

بعد ذلك جند أنه من الضروري حتديد كيفية إجراء عملية قياس النضج، والوسائل 

املستخدمة في إجراء التقييم شاملة القياسات التي تتناسب مع تلك الوسائل. وعند 

اختيار وسيلة إلجراء التقييم. يجب مراعاة تعميم النموذج على املوارد املتاحة إلجراء 

التقييم، وهنا ينصح باستخدام األسلوب الكمي للقياس مثل الدراسة االستقصائية 

التي توفرها الوسائل االلكترونية.
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ل األول : نموذج تقيي
ص

الف
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• ا�صتخدام الدرا�صة ال�صتق�صائية	

استخدام الدراسة االستقصائية التي تتضمن إجراءات كمية تتيح مجموعة من 
النتائج التي متكن من حتليل إحصائي متسق وتوفر إمكانية املقارنة بني النتائج.

• حتديد اأ�صلوب تقدمي الدرا�صة ال�صتق�صائية 	

أي  االلكترونية  الوسائل  بواسطة  وجمعها  االستقصائية  الدراسة  بتقدمي  يقصد 
توزيع تلك الدراسة بسهولة على مجموعة كبيرة من املستجيبني عبر احلدود اجلغرافية. 
وعالوة على ذلك، فإن التوزيع والترتيب االلكتروني يساعد في خفض التكاليف املرتبطة 
بتوزيع تلك الدراسة، ويزيد من مصداقية االستجابة عن طريق إزالة احلاجة إلى إعادة 

الصياغة.

• حتديد الأ�صئلة	

إرشادات  توفر  والفرعية  اجملال األساسية  أن مكونات  بخصوص حتديد األسئلة، جند 
جيدة. وميكن استعراض الكتابات املوجودة من خالل قائمة شاملة من األسئلة. وهناك 

بديل آخر وهو استخدام األسئلة التي سبق حتديدها في منوذج آخر.

• حتديد املقيا�س	

ومتكني  االستجابة  واتساق  مصداقية  بتحسني  ليكرت  مقاييس  استخدام  يقوم 
النتائج من تعيينها بسهولة خالل مرحلة النضج.

• حتديد عدد الأ�صئلة وم�صمونها	

من املهم جدا أن تكون األسئلة واألجوبة صحيحة, مبعنى أنها تقيس ما هو املقصود 
من قياسها، باإلضافة إلى أهمية توازن عدد األسئلة. وتلك األسئلة مطلوبة لتحقيق 
القياس الكامل، ولكن يجب مالحظة أن كثرة األسئلة قد تقلل من مصداقية البيانات 
الدراسة  معدل  ارتفاع  أو  االستقصائية  الدراسة  على  الردود  نسبة  انخفاض  بسبب 
على  واعتمادا  املسعى.  هذا  في  الدراسة  لتلك  السليم  البناء  ويساعد  الكاملة.  غير 

املستجيب املقصود فمن املمكن عمل تلك الدراسة لنتائج مختلفة.
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املرحلة الرابعة : اختبار النموذج

واختباره، للتحقق من مدى مالءمته  النموذج يجب استخدامه،  أن يتم نشر  مبجرد 

النموذج،  بناء  من  كٍل  اختبار  املهم  ومن  عليها.  نحصل  التي  النتائج  ودقة  للمجال، 

واألدوات املستخدمة في تطبيقه، للتحقق من الدقة، واملصداقية، والشمول. والختبار 

بناء النموذج يجب التحقق من صحة كٍل من شكل ومحتوى النموذج: 

1(  أما تقييم صحة الشكل، فيتم بالتحقق من الترجمة اجليدة لتصميم النموذج، 

باستخدام بعض األدوات مثل مجموعات العصف الذهني واملقابالت املركزة 

ويتم تقييم صالحية احملتوى مبراجعة مدى دقة، ونوع املراجع التي مت استخدامها   )2

للوصول إلى احملتوى، ومدى أتساع نطاق تغطية هذه املراجع للموضوع.

في  الشروع  ميكن  النموذج،  ومضمون  شكل  صحة  من  التحقق  يتم  أن  وبعد   )3

إطالق مشروع جتريبي يغطى النواحي اخملتلفة للنموذج من أجل التأكد من حتقيق 

األهداف التي مت تصميم النموذج بناء عليها.

4(  ويتم بعد ذلك عقد مجموعات عصف ذهني لكل وحدة تنظيمية ملناقشة نتائج 

تطبيق النموذج في األعمال اخلاصة بالوحدة التنظيمية.

املرحلة اخلامسة : نشر واستخدام النموذج

لالستخدام  متاحاً  النموذج  يكون  أن  يجب  واالختبار،  املكونات  حتديد  مرحلتي  بعد 

ويجب التحقق من مدى شمولية النموذج. وميكن حتديد هيئة النموذج, ومن هم املتاح 

لهم هذا النموذج على خطوتني, توفر كل منهما نطاقاً أوسع وحتسن معايير النموذج.

وتشمل مرحلة النشر عدة مسائل مثل عملية التطبيق التنظيمي األولي، وميكن 

اختباره  ويتم  النموذج  يتطور  وحيث  النموذج.  مع  املتجاوبني  أول  املصممني  اعتبار 

غير  أو  احلكومية  املؤسسات  أو  الصناعات  مثل   ( املصالح  أصحاب  موارد  باستخدام 

التجارية ( فمن املرجح أن التطبيق األولي للنموذج سيتم بواسطة أصحاب املصلحة.
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Ó  وتعتبر النموذج:  بتطوير  املعنيني  بواسطة  يتم  للنموذج  األولى  التطبيق   

تلك هي اخلطوة األولى لتحديد مسألة شمولية النموذج والتي ميكن أن تؤدي 

نشره في عدة مؤسسات مستقلة  يتسنى  للنموذج، حتى  العام  القبول  إلى 

وإال فإن مسألة الشمولية سوف  التطوير واالختبار،  إمتام عملية  للتحقق من 

تظل مسألة مفتوحة بغض النظر عما إذا كان النموذج قد مت تطويره للتطبيق 

في مجال معني، أو للتطبيق العام.

Ó  أما اخلطوة الثانية في عملية النشر فتتمثل في ضرورة تطبيق النموذج على

ويتم  النموذج.  تطوير  بعملية  ارتباط  لها  ليس  والتي  املستقلة  املؤسسات 

ومت  معينة  مجاالت  خلدمة  وضعها  مت  التي  النماذج  استخدام  طريق  عن  ذلك 

تقوم بعض  وقد  بالنموذج من قبل.  املعنية  املؤسسات  بواسطة  استخدامها 

املؤسسات اخملتلفة بتوفير قائمة من اإلدارات احملتملة لتطبيق النموذج في املرحلة 

التالية. أما بالنسبة لتطبيق النماذج في اجملاالت العامة، حيث يوجد العديد من 

أصحاب املصالح التنظيميني، فلعل املناسب هنا استخدام التحالفات بغرض 

حتقيق املزيد من التطبيقات. واعتمادا على اجملال األصلي لتطبيق النموذج، فان 

والقطاع،  واملنطقة،  الصناعة،  نوع  بناًءا على  املؤسسات  اختيار مجموعة من 

ويجب  النموذج.  يساعد في حتسني شمولية  هذا  املوظفني، كل  وعدد  واملوارد، 

حتديد املؤسسات التي قد تستفيد من تطبيق منوذج النضج وزيادة القدرة على 

إلى تقدمي اخلطوات  يؤدى  مما  املؤسسات  العديد من  النموذج على  تطبيق هذا 

النهائية نحو املعايرة وقبول منوذج النضج.

املرحلة السادسة : حتديث وتطوير النموذج

يؤثر هدف منوذج النضج تأثيرا كبيرا على املوارد الضرورية للحفاظ على تطور النموذج 

واستخدامه. ويتطلب النجاح في حتقيق شمولية النموذج بعض املتطلبات لكي ميكن 

التعامل مع العدد الكبير من التطبيقات املتوقعة للنموذج. وهذا يتطلب نوعاً من قواعد 

النموذج،  وحتسني  تطوير  عملية  في  للمساعدة  وتصنيفها  النتائج  لتجميع  البيانات 
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وطرق  النموذج  طبيعة  عن  املعرفة  وازدادت  الفهم  توسع  كلما  النموذج  تطوير  ويتم 

النضج,  عملية  لتحسني  إلزامية  إجراءات  على  النموذج  يشتمل  أن  ويجب  تطبيقه. 

املوارد البشرية واملالية الكافية لتتبع التدخالت والتغييرات املستمرة،  ويجب أن تتوفر 

والعمل على دعم معايرة النموذج وقبوله عامليا. وسوف يتم حتديد مدى توافر تلك املوارد 

الالزمة لتطبيق النموذج من خالل البدايات األولى للنموذج. على سبيل املثال، إذا أتيح 

منوذج ما عبر واجهة الويب، فمع الوقت سيتم طلب املوارد لضمان حتديث الواجهة لكي 

تعكس التغيرات التي قد تطرأ على أدوات التقييم األساسية. 

التطبيق  خلبراء  متاحاً  النموذج  جلعل  البرمجيات  تطوير  مت  إذا  أنه  مالحظة  ويجب 

االستشاريني كطرف ثالث، فإن مطوري البرمجيات سوف يحتاجون إلى حتديث اإلصدارات 

كي تعكس التغيرات في اجملال والتكنولوجيا. وإذا حتققت عوملة النموذج ومت التصديق 

على  التصديق  وعمليات  التدريب،  أدوات  مثل  املسائل  بعض  في  النظر  فيجب  عليه، 

واستمرار حتديثه  عليه  باحلفاظ  النموذج  استمرار مالءمة  وضمان  احملتملة،  التغييرات 

مع مرور الوقت.
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منوذج تقييم إدارة املعرفة التنظيمية
 Organizational Knowledge Management

Assessment Model

الفصل الثاني
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تقييم املعرفة املؤسسية

يقصد بتقييم املعرفة تقييم قدرة املؤسسة على إدارة معرفتها في مجاالت املعرفة 

والتكنولوجيا  املعرفة،  املعرفة، ومشاركة  ونشر  وابتكار  املعرفة،  الرئيسة مثل مناهج 

املستخدمة في إدارة املعرفة.

ويشار أحيانا إلى تقييم املعرفة على أنه تقييم لعملية إدارة املعرفة، أو تقييم كفاءة 

وفعالية،  وتقييم صحة  املعرفة هو فحص تشخيصي،  تقييم  أن  املعرفة. مبعنى  إدارة 

برنامج وجهود وممارسات إدارة املعرفة املؤسسية.

ومن املهام الصعبة التي تواجهها املؤسسة في عملية تقييم املعرفة، الوصول إلى 

تعريفات محددة للمعرفة املؤسسية اخلاصة باملؤسسة، وكذلك وضع معايير القياس 

التي ميكن استخدامها في تقييم مدى فعالية املؤسسة في إدارة أصولها املعرفية.

تقوم  أن  للمؤسسة  ميكن  ال  إنه  إذ  التحسني،  نحو  األولى  اخلطوة  التقييم  ويعتبر 

القياس  أن وسائل  غير رسمية.و جند  أو  بطريقة رسمية،  قياسه  ما ال ميكن  بتحسني 

بواسطة  املستمر،  للتطوير  دائما  حتتاج  املعرفة  إدارة  لنضج  الرئيسة  اجلوانب  لبعض 

فريق عمل من داخل املؤسسة، وفريق آخر من اخلبراء من خارج املؤسسة..

أهداف تقييم املعرفة

جترى عملية تقييم املعرفة ملساعدة املؤسسة في احلصول على مؤشر لقياس قدرات 

املؤسسة فيما يتعلق بابتكار املعرفة، ونشرها ونقلها، وكذلك أساليب واستراتيجيات 

ومناهج إدارة املعرفة. ويهدف تقييم املعرفة، أيضا، إلى حتديد ثغرات األداء املوجودة بني 

ما تقوم به املؤسسة حاليا، وما يجب أن تقوم به، كما أنه يسلط الضوء على الفجوات 

بني ما تعرفه املؤسسة حاليا، وما يجب أن تعرفه للوصول إلى مستوى األداء املطلوب. 

ويؤدي تقييم املعرفة إلى تطوير استراتيجية املعرفة للمؤسسة، التي بدورها تساعد 

املؤسسة على تطوير أساليب ومناهج إدارة املعرفة لسد تلك الفجوات املعرفية. وعادة 

ما ينتج عن عملية التقييم خطة عمل، حتتوى على مجموعة من األنشطة التي تقدم 
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حلوال تنفيذية عملية. ويعتبر الهدف من تقييم املعرفة حتديد نقاط الضعف والقوة 

في مستوى املعرفة املؤسسية, وقدرة املؤسسة على بناء واستخدام هذه املعرفة..

وجترى عملية تقييم املعرفة عن طريق استخدام القياس املقارن مبقارنة أداء املؤسسة 

جترى  وكذلك  املناهج،  أفضل  تتبع  والتي  املعرفة  إدارة  مجال  في  الرائدة  باملؤسسات 

عملية التقييم لتوفير املعلومات الالزمة للتخطيط ألنشطة جديدة للتطوير. وغالبا 

ما يجرى تقييم شامل حلالة املعرفة التنظيمية كجزء من تقييم املعرفة املؤسسية، 

كما يعد هذا التقييم فرصة منوذجية لتحديد متطلبات واحتياجات املؤسسة املعرفية 

كجزء من عملية تقييم املعرفة. ويحدد تقييم املعرفة ما يلي :

حتديد ثغرات املعرفة : وذلك عن طريق حتديد ثغرات األداء املوجودة بني ما تقوم به   )1

املؤسسة حاليا، وما يجب أن تقوم به، كما أنه يسلط الضوء على الفجوة بني ما 

تعرفه املؤسسة حاليا، وما يجب أن تعرفه للوصول إلى مستوى األداء املطلوب.

 

شكل )3( حتديد ثغرات املعرفة

حتديد العوامل أو األسباب وراء وجود تلك الثغرات املعرفية.  )2

حتديد مدى تأثير كل ثغرة معرفية على أداء ومنو وتطور املؤسسة.  )3

حتديد معايير الفعالية واألولويات الالزمة ملعاجلة تلك الثغرات املعرفية.  )4
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تلك  لسد  الالزمة  واألنشطة  واملناهج  االستراتيجيات،  بشان  التوصيات  حتديد   )5

الثغرات املعرفية.

أمثلة على استخدام تقييم املعرفة 

Ó  في العاملني  متكني  على  املعرفة  تقييم  يساعد  العالي:  التعليم  مؤسسات 
مؤسسة التعليم العالي من تقييم األداء األكادميي للمؤسسة، وتقييم فاعلية 
مناهجها األولية، واستعداد موظفيها ملواجهة التحديات املستقبلية، وقدرتهم 

على حتقيق احتياجات العمالء وإرضائهم. 

Ó  بهدف املعرفة  تقييم  باستخدام منهجية  الدولي  البنك  يقوم  الدولي:  البنك 
املؤشرات  من   83 اآلن  املنهجية  تلك  وتشمل  املعرفة.  اقتصاد  وحتليل  قياس 
التي يتم حتديثها باستمرار على املوقع االلكتروني للبنك الدولي. وتعتمد هذه 
املنهجية على افتراض أن اقتصاد املعرفة يتكون من أربعة أعمدة أساسية وهى: 

- احلافز االقتصادي، والنظام املؤسسي.

-  التعليم، واملوارد البشرية. 

- نظام االبتكار.

- تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. 

Ó  تشجيع على  إنتل  مؤسسة  تعمل   :  Intel Corporation إنتل  مؤسسة 
الوحدات  إحدى  وتضم  املؤسسة.  في  التنظيمية  الوحدات  بني  املعرفة  تبادل 
من  هائلة  كميات  مع  يتعاملون  موظف   600 نحو  إنتل  لشركة  التنظيمية 
املعرفة في عدة صور مختلفة، ولتشجيع العاملني على مشاركة املعرفة فيما 
بينهم، وعلى تبادل املعرفة مع الوحدات التنظيمية األخرى مبؤسسة إنتل بطرق 
بتطوير  إنتل  مؤسسة  قامت  الهائلة،  املعرفية  املوارد  هذه  مع  انسجاما  أكثر 
الذاتي  التقييم  إلجراء  املؤسسة  تستخدمها  أن  ميكن  التي  الوسائل  واختبار 

لنضج إدارة املعرفة.
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منوذج تقييم املعرفة 

يعتبر منوذج تقييم املعرفة من أهم الوسائل التي ميكن استخدامها لتحقيق التميز 

تقييم  منوذج  في  نفكر  أن  ويجب  املستمرة.  التحسني  عمليات  خالل  من  للمؤسسة 

املعرفة كوسيلة تأخذنا في رحلة من الواقع احلالي للمؤسسة إلى مستقبل متميز.

و يقوم منوذج نضج إدارة املعرفة بقياس مستوى االلتزام مبجموعة ثابتة من أساليب 

إدارة املعرفة.و يشمل منوذج نضج إدارة املعرفة كال من النموذجني : منوذج التطوير ومنوذج 

التحليل. واجلمع بني كٍل من النموذجني يضمن التطوير املتزامن إلدارة املعرفة ومن ثم 

الترابط املثالي بني مختلف اجملاالت الرئيسة للمعرفة املؤسسية:

Ó  في موضحة  نضج،  مستويات  خمسة  النموذج  هذا  ويحدد  التطوير:  منوذج 

الشكل رقم )4(، ويوفر هذا النموذج معلومات عن كيفية اتخاذ اخلطوة القادمة 

املعرفة، وهى مستوحاة من مستويات نضج منوذج نضج  إدارة  لتطوير عملية 

في  البرمجيات  هندسة  معهد  قبل  من  تطويره  مت  الذي  املؤسسية  القدرة 

جامعة كارنيجي ميلون. ويوفر هذا النموذج معلومات قيمة تتيح الوصول إلى 

مستوى النضج التالي. 

Ó  ,منوذج التحليل: ويساعد هذا النموذج على حتليل اجلوانب الهامة إلدارة املعرفة

ويأخذ في االعتبار جميع اجملاالت التي ينبغي أن توضع في االعتبار في املستقبل. 

يتم ترتيب هذه املواضيع في مجاالت رئيسة محددة. ويؤدي هذا النموذج إلى نوع 

من الشفافية في جميع اجملاالت الرئيسة إلدارة املعرفة، وبالتالي يوضح إمكانية 

التحسني في شكل موجز.

نضج إدارة املعرفة 

تعد املعرفة املؤسسية أكثر أصول املؤسسة قيمة، ولذا يجب إدارتها بشكل صحيح. 

املعرفة  موارد  بإدارة  يتعلق  فيما  مؤسسة  نضج  لتقييم  مثالية  منهجية  توجد  وال 

املؤسسية.
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مستويات نضج إدارة املعرفة املؤسسية

 ،)4( الشكل  في  املوضحة  املعرفة  إدارة  لنضج  مستويات  خمسة  تعريف  ميكن 

هندسة  ملعهد  القدرة  نضج  لنموذج  الواسع  اإلطار  من  املستويات  هذه  وتستمد 

البرمجيات بجامعة كارنيجي ميلون. ويعتمد كل من فعالية ونضج برنامج املؤسسة 

العمل،  أساليب  العوامل، مثل  الناجح بني مجموعة من  التفاعل  املعرفة على  إلدارة 

والبنية التحتية، والقوى البشرية. وعلى الرغم من عدم وجود طريقة مقبولة متاما من 

الشركات  بواسطة  مبتكرة  أساليب  هناك  ان  إال  املعرفة،  إدارة  نضج  لتقييم  اجلميع 

االستشارية الختيار املقاييس املناسبة لهذا اجملال، ويقوم منوذج نضج املعرفة بتحديد 

مراحل النضج املتوقع أن متر بها املؤسسة لتحسني املعرفة القائمة عن طريق حتديد 

وحتسني املناهج, واألساليب املستخدمة, وحتسني مستوى أداء العمل. وتعمل مستويات 

النضج العامة، واملوضحة في الشكل )4( على التقدم من مستوى أدنى إلى مستوى 

املعرفة  بني  تبادل  وجود  أو  املعرفة،  قيمة  على  التعرف  يعد  املثال،  سبيل  وعلى  أعلى. 

والثقافة بداية للممارسة الفعلية لهذا التبادل. وباملثل ال يجوز للمؤسسة جعل تبادل 

املعرفة جزًءا مطلوباً من ممارسات العمل إال بعد إدراك املوظفني لقيمته.

شكل )4(: مستويات نضج إدارة املعرفة املؤسسية
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)1( امل�صتوى الأول: البداية

وفى هذا املستوى جند أن مشاركة املعرفة تتم بدون تنسيق وبشكل فوضوي، ولكننا 

األفراد  بعض  قبل  من  املعرفة  ملشاركة  املؤسسة  داخل  عاًما  استعدادًا  هناك  أن  جند 

أصول  بتحديد  املؤسسة  تقوم  املستوى  هذا  املعرفية.وفى  املشاركة  لقيمة  املقدرين 

املعرفة املؤسسية، ولكن برنامج تطوير إدارة املعرفة يعتبر من البرامج غير املدعمة مثل 

إدارة للمعرفة بطرق  املؤسسة، حيث جترى عمليات  البرامج االستراتيجية األخرى في 

عشوائية وأساليب وممارسات غير منتظمة.

)2( امل�صتوى الثاين : الت�صجيع

تقوم  حيث  املعرفة،  أصول  قيمة  على  بالتعرف  املؤسسة  تقوم  املستوى  هذا  وفى 

الثقافة املؤسسية بتشجيع كافة األنشطة املتعلقة مبشاركة أصول املعرفة، وتصبح 

وسائل املشاركة في املؤسسة معروفة لدى اجلميع وتتم املكافأة عليها من قبل قيادات 

املؤسسة، ويتم تخزين أصول املعرفة بعدة طرق، كما تتم املوافقة على مشروع إدارة 

املعرفة وحتديد أولويته ومتويله.

)3( امل�صتوى الثالث : التفعيل / املمار�صة

أصول  في  املشاركة  مبمارسة  املؤسسة  في  العاملون  يقوم  املستوى  هذا  وفى 

وتطوير  املعرفة،  بإدارة  املتعلقة  األنشطة  لتمكني  واملناهج  اآلليات  وتطوير  املعرفة، 

قواعد املعلومات، وتصنيف املعرفة. ويتم تطبيق برنامج إدارة املعرفة في وحدات العمل 

واحدة،  وتقنيات  إدارية،  وعمليات  موحدة،  ممارسات  باستخدام  للمؤسسة  التنظيمية 

وتعتبر األنشطة املتعلقة بإدارة املعرفة جزًء هاماً من سير العمل اليومي. 

)4( امل�صتوى الرابع : الإدارة 

ويتوقعون  املعرفة،  أصول  تبادل  السهل  من  أنه  العاملون  يجد  املستوى  هذا  في 

إدارة  أنشطة  أدوات سهلة االستخدام لدعم  وتوافر  املعرفة،  النجاح في حتديد أصول 
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املعرفة. كما تقوم املؤسسة بإصدار تعليمات وبرامج التدريب على كيفية استخدام 

أنظمة وأدوات إدارة املعرفة، وتعد إدارة املعرفة مبثابة برنامج استراتيجي يخضع للقيادة 

عبر  لتتجانس  والتقنيات  اإلدارية  والعمليات  املمارسات  أسلوب  حتديد  ويتم  املركزية، 

إدارة املعرفة مستقرا، ويتم قياس  برنامج  املؤسسة بأكملها.وفى هذا املستوى يكون 

تقدمه باستمرار، مع مقارنة التقدم باألهداف االستراتيجية ومقاييس أداء إدارة املعرفة 

املتوقعة. 

)5( امل�صتوى اخلام�س : التح�صني امل�صتمر

وفى هذا املستوى تصبح جميع آليات وأدوات إدارة املعرفة مقبولة بشكل كبير من 

بصفة  املستخدمة  واآلليات  األدوات،  تطوير  عملية  وتستمر  املؤسسة،  في  العاملني 

دورية، وتقوم املؤسسة باستمرار مبراجعة وتطوير العمليات اإلدارية التي تتضمن تبادل 

إدارة املعرفة كأفضل ممارسات املؤسسة، وذلك بالتقييم  أصول املعرفة، ووضع برنامج 

والقياس املستمرين لتحسني عمليات، وممارسات إدارة املعرفة. 

صياغة منوذج إستراتيجي لنضج إدارة املعرفة

النهائية للمعرفة املؤسسية يتم عبر خطوات محددة، كما هو  إن الوصول للرؤية 

املراحل  في  النظر  وإعادة  التعديل  إلى  دائما  املؤسسات  وحتتاج   .)5( الشكل  مبني في 

السابقة. على سبيل املثال، جند أن كالً من قضايا املعرفة وعوامل النجاح والسياسة 

على  تطرأ  قد  التي  التغيرات  ملواكبة  املستمرة  املراجعة  إلى  بحاجة  واالستراتيجية، 

البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة. 

تسعى  أن  احلاالت،  جميع  في  الضروري  من  ليس  انه  وهازلت)7(،  جاالجر  ذكر  كما  و 

املؤسسات بحماس وراء التقدم من مستوى نضج ما إلى مستوى التطور التالي. ففي 

معظم األحيان، وقبل االنتقال إلى مرحلة تالية، قد يكون من الضروري البدء تدريجيا 

في التوقف، وقضاء وقت للتعرف، وتقييم ما مت اجنازه للوصول إلى الدروس املستفادة 

قبل البدء في التخطيط لألنشطة الالزمة لالنتقال ملستوى النضج التالي. 
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شكل )5( صياغة منوذج استراتيجي لنضج إدارة املعرفة

لإدارة  كاأ�صا�س  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام   : الأوىل  اخلطوة 
املعرفة 

ففي هذه املرحلة، جند أن املعرفة ال تزال في أذهان العاملني، وإذا مت تبادلها فان هذا 

التبادل يتم بطريقة غير رسمية. وهذه هي أهم سمات هذه املرحلة : 

Ó  املعرفة أهمية  أو  املعرفة  في  تكمن  التي  القوة  تدرك  ال  املؤسسات  معظم 

كمورد استراتيجي. 

Ó .ال تتم إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بطريقة فعالة

Ó  مع بها  تتعامل  التي  الطريقة  بنفس  املعرفة  مع  تتعامل  املؤسسة  تزال  ال 

البيانات واملعلومات.

Ó  .هناك حاجة لتطوير فهم نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
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اخلطوة الثانية: اتخاذ قرارات ب�صان مبادئ اإدارة املعرفة 

وهذه هي أهم سمات هذه املرحلة :

Ó  تتطور نظم تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات اخلاصة باملؤسسة إلى املستوى

الذي من خالله تتعرف املؤسسة على ماهية البيانات، ونظم املعلومات. 

Ó  الوظائف األساسية والتعرف على  املعرفة،  بأهمية  العاملني  إدراك لدى  هناك 

إلدارة املعرفة، والسعي جلعل هذا اإلدراك يعم جميع أنحاء املؤسسة. 

Ó  تبدأ جهود إدارة املعرفة بتحديد القضايا الهامة، وعوامل النجاح، والعناصر التي

تصلح لغرس ثقافة املعرفة، وأسلوب بناء إدارة املعرفة داخل املؤسسة. ولتركيز 

اجلهود تتم صياغة "رؤية املعرفة" ونشرها داخل املؤسسة. 

اخلطوة الثالثة: و�صع �صيا�صة خا�صة باملعرفة على م�صتوى املوؤ�ص�صة 

والهدف من هذه املرحلة هو وضع سياسة املعرفة داخل املؤسسة، واتخاذ قرار واٍع 

إدارة املعرفة، ومجاالت املعرفة، فضال عن منتديات املعرفة، وكل هذا  لتحقيق مهمة 

لتطوير مبادئ احلوكمة التوجيهية إلدارة املعرفة. وهذه هي أهم سمات هذه املرحلة : 

Ó  وضع سياسة معرفة رفيعة املستوى حول كيفية إدارة املؤسسة إلدارة وتامني

وحماية املعرفة كمورد استراتيجي )سواء أكانت تلك املعرفة ضمنية أو صريحة(

Ó .وضع مبادئ توجيهية حول كيفية صياغة مخزون املعرفة اخلاص باملؤسسة

Ó  تطوير نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إلى مرحلة متكن تلك النظم من

دعم قرارات اإلدارة ونشر املعرفة.

Ó .إدراك املديرين مدى أهمية املعرفة

Ó  إدراك العاملني بتأثير املعرفة الهائل على األداء العام للمؤسسة ووجوب تبادلها

بني جميع أنحاء املؤسسة.
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م إدارة المعرفة التن
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اخلطوة الرابعة : بناء ا�صرتاتيجية املعرفة

والهدف من هذه املرحلة هو بناء استراتيجية املعرفة داخل املؤسسة. وهذه هي أهم 

سمات هذه املرحلة : 

Ó  وكذلك والفعالة،  املؤثرة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  بناء  أساليب  وجود 

وجود البنية التحتية للمعرفة في مكانها الصحيح. 

Ó  لم يعد اهتمام املديرين ينصب فقط على القوة الكامنة في املعرفة، وإمنا بدأوا

في تشجيع اجلهود املبذولة إلدارة املعرفة. 

Ó  تصبح املؤسسة قادرة على حتديد ما يشكل موارد املعرفة ) سواء الضمنية أو

اخلارجية(،  أو  الداخلية  ) سواء  املوارد  تلك  توجد  أين  (، وكذلك حتديد  الصريحة 

وأخيرا حتديد االستراتيجية التي يجب اتباعها نحو هذه املوارد.

Ó  .تقوم القيادات بوضع استراتيجيات العمل من منطلق منظور املعرفة

اخلطوة اخلام�صة : �صياغة ا�صرتاتيجيات اإدارة املعرفة 

والهدف من هذه املرحلة هو صياغة استراتيجيات إدارة املعرفة داخل املؤسسة. وهذه 

هي أهم سمات هذه املرحلة : 

Ó  يبدأ قادة املؤسسة في تصوير كًل من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدارة

املعرفة، على أنها كيانات مستقلة، ال ميكن االستغناء عنها للحفاظ على امليزة 

التنافسية. 

Ó  ،االستراتيجية األسئلة  على  أجوبة  لتوفير  كافية  غير  املعرفة  مصادر  تكون 

أن قوة  الفكري، وجند  املال  ورأس  املعرفة  إلى  احلاجة  إلى  ويشير االستراتيجيون 

موارد املعرفة الداخلية هي األكثر فعالية. 

Ó  معرفة بناء  لتغيير  وفعالة،  مؤثرة،  خطط  وضع  على  قادرة  املؤسسة  تصبح 
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املؤسسة، ودعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من حالته احلالية إلى أن يبلغ 

البناء املطلوب لدعم املعرفة.

Ó  املعرفة من  كل  إعطاء  من  الهدف  هي  واالستراتيجيات  اخلطط  مركزية  تعد 

التحسني  بهدف  املؤسسي،  الطابع  واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  ونظم 

وتوزيعها،  ونقلها،  واكتسابها،  املعرفة،  ابتكار  على  املؤسسة  لقدرة  الفعال 

وتبادلها.

اخلطوة ال�صاد�صة : تكامل اإدارة املعرفة على م�صتوى املوؤ�ص�صة

والهدف من هذه املرحلة هو حتقيق تكامل إدارة املعرفة على مستوى املؤسسة، في 

هذه املرحلة، حيث تندمج إدارة املعرفة مع النظام االيكولوجي للمؤسسة الذي يتكون 

أهم  هي  وهذه  ذلك.  إلى  وما  والتحالفات،  واملساهمني،  العمل،  وشركاء  العمالء،  من 

سمات هذه املرحلة : 

Ó  يصبح أسلوب بناء تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاص باملؤسسة قادرا على

جتاوز حدود املؤسسة، وعلى سبيل املثال، توجد آليات وفعاليات قادرة على تبادل 

البيانات واملعلومات، واملعرفة واخلبرات بني جميع أصحاب املصالح في املؤسسة.

Ó  ،ال ينصب التركيز على حتديد ما إذا كان ميكن تبادل املعرفة بني الشركاء أم ال

إدارة  على  املؤسسي  الطابع  إضفاء  إمكانية  مدى  على  يكون  التركيز  ولكن 

املعرفة بني الشركاء.

 مجاالت تقييم املعرفة املؤسسية

إن مجال النضج الرئيس والذي يجب تقييمه في املؤسسة هو مجال املعرفة الذي 

هي  الرئيسة  النضج  مجاالت  وتعتبر  املؤسسة.  على  الفعال  التأثير  خالله  من  ميكن 

مهمة  األساسية  النضج  مجاالت  حتديد  اعتبار  ميكن  وال  املعرفة.  إدارة  حتديد  أساس 

تافهة. وتعتمد مجاالت النضج الرئيسة في أي مؤسسة على مجال عملها، ويشمل 

اإلطار املبني في الشكل )6( على مثال جملاالت املعرفة املؤسسية الرئيسة.
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م إدارة المعرفة التن
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شكل )6(: مجاالت النضج األساسية لتقييم املعرفة 

من املمكن أن تستخدم الشركات بعض التسميات اخملتلفة لتلك اجملاالت األربعة :

الدروس املستفادة

تأتي قيمة الدروس املستفادة من املشروعات والبرامج عندما يتم توثيقها، وتبادلها، 

الطرق  أفضل  من  املستفادة  الدروس  وتعد  أخرى.  مرة  استخدامها  وإعادة  وتطبيقها، 

املعروفة الكتساب املعرفة.

اخلبرة 

املعرفة  هذه  تكون  ورمبا  األفراد.  أذهان  في  املتاحة  الضمنية  املعرفة  هي  اخلبرة 

أو  التدريب،  أو عن طريق  واالستنتاج،  املالحظة  أو  العمل،  مكتسبة عن طريق ممارسة 

التعليم الرسمي. وال ميكن التعبير عن هذه املعرفة الضمنية بسهولة مبجرد كلمات أو 

صور، وإمنا ميكن تبادلها مع شخص آخر من خالل املالحظة، أو العمل معا، أو التوجيه. 

البيانات

هي مجموعة من احلقائق أو األرقام التي يتم احلصول عليها من التجارب أو العمليات 

أو الدراسات االستقصائية، اخملزنة في صورة قواعد للبيانات.
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املعرفة املؤسسية الصريحة

وهي املعرفة اخملزنة في مجموعة من وثائق املعرفة مثل تقارير املشروعات، أو التقارير 

الفنية، أو السياسات، أو اخلطط، أو اإلجراءات اإلدارية، أو التقارير اخلاصة ببحث ما، أو 

أو األفالم  الصوت،  أو مقاطع  الرسومات،  أو  الصور،  أو  املنشورات،  أو  أو جتارب،  اختبارات 

التسجيلية، أو مقاطع الفيديو. 
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ن  المعــــــــرفـــــــــة
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عملية القياس املقارن ملؤسسات 
التعليم العالي 

 Higher Education Institutions
Benchmarking

الفصل الثالث
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مقدمة

تعرف اجلمعية األمريكية للجودة عملية القياس املقارن )Benchmarking()11( بأنها 

باملقارنة  أدائها  قياس  على  قادرة  املؤسسة  تصبح  خاللها  ومن  لألداء  حتسني  عملية 

بتحقيق  املؤسسات  هذه  قيام  كيفية  وحتديد  مجالها،  في   " املؤسسات  أفضل   " مع 

مستويات عالية في األداء، وكيف ميكن للمؤسسة استخدام هذه املعلومات لتحسني 

أدائها، والوصول إلى نفس مستوى األداء.

وتعتبر عملية القياس املقارن واحدة من أساليب التقييم احلالية ملؤسسات التعليم 

بلد آلخر. ويجب  املقارن يختلف من  القياس  الدقيق ملصطلح  التعريف  العالي، ولكن 

علينا هنا فهم ضرورة عملية القياس املقارن في مؤسسات التعليم العالي، في سياق 

احلاجة إلى املزيد من الشفافية، واملقارنة، والرؤية الواضحة للجودة في التعليم العالي. 

القياس  إلى عملية  احلاجة  وأهمية  إلى تفهم مدى  العالي  التعليم  وحتتاج مؤسسة 

املقارن، ومعرفة ما هي النتائج املتوقعة من هذه العملية، وما هي اإلجراءات التي يجب 

اتباعها لتحقيق عملية قياس مقارن صحيحة، ولذلك يجب قبل البدء في إجراء عملية 

القياس املقارن، أن تقرر املؤسسة ما إذا كانت عملية القياس املقارن هي األداة املثلى 

لتحسني األداء باملؤسسة التعليمية أم ال.

العالي  التعليم  مؤسسات  استراتيجيات  من  واحدة  املقارن  القياس  عملية  وتعد 

أو  هامشيا  أكان  سواء   - التحسني  مستوى  ويختلف  األداء.  حتسني  في  املستخدمة 

القياس للمؤسسة  - طبقا لعوامل كثيرة تتعلق مبدى مالئمة نشاط عملية  رئيساً 

هيئات  عن  الصادرة  التقارير  إيجابية  من  الرغم  وعلى  تنفيذها.  وكيفية  التعليمية 

املراجعة اخلاصة مبدى التزام مؤسسات التعليم العالي بعمليات القياس املقارن، إال أن 

تلك التقارير تشير إلى أن معدل جناح هذه املؤسسات في تنفيذ عمليات القياس املقارن، 

وحصد نتائجها يختلف من مؤسسة إلى أخرى. وهناك مجموعة من األسئلة الرئيسة 

البدء في عملية  باإلجابة عليها قبل  العالي  التعليم  أن تقوم مؤسسات  التي يجب 

القياس املقارن، وهذه األسئلة تشمل ما يلي :

ي
سات التعليم العال

س المقارن لمؤس
ث : عملية القيا

صل الثال
الف
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Ó ما هي عملية القياس املقارن، وما هو الهدف منها ؟

Ó ما هي املوارد اخلارجية املتاحة لتقدمي املساعدة في عملية القياس املقارن ؟

Ó ما هو مدى التزام املؤسسة بعملية القياس املقارن ؟

Ó  كيف ميكن أن تكون هناك عالقة بني نتائج عملية القياس املقارن وبني كًل من

املمارسات احلالية، والشركاء األصليني للمؤسسة ؟

Ó من يتحمل مسؤولية عملية القياس املقارن ؟

Ó هل املؤسسة بحاجة إلى سياسة رسمية بخصوص عملية القياس املقارن ؟

Ó ما هي البنية التحتية واملوارد املالية الالزمة لعملية القياس املقارن ؟

Ó ما هي استراتيجية تنفيذ عملية القياس املقارن ؟

Ó ما هو معيار جناح املؤسسة في عملية القياس املقارن ؟

Ó  ،وتداولها املقارن،  القياس  عملية  عن  الناجتة  املعلومات  استخدام  ميكن  كيف 

وتخزينها ؟

Ó  التعليم ملؤسسات  الشامل  الفهم  لتعزيز  اتخاذها  الواجب  اخلطوات  هي  ما 

العالي  لطرق استخدام عملية القياس املقارن بفعالية كأداة لضمان اجلودة ؟

عملية القياس املقارن

هناك تعريفات كثيرة لعملية القياس املقارن ومتاحة من مصادر متعددة :

Ó  تعرف اليونسكو عملية القياس املقارن على أنها : طريقة موحدة جلمع بيانات

عن العمليات احلرجة للمؤسسة أو البرامج وتقدمي تقارير عنها، بطريقة متكن 

من عمل مقارنات بني أداء املؤسسات أو البرامج اخملتلفة، بهدف وضع ممارسات 

جديدة، وتشخيص مشاكل األداء، وحتديد مناطق القوة.
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Ó  : تعرف اللجنة األوروبية للتعليم والتدريب )2008( عملية القياس املقارن بأنها

أسلوب موحد جلمع البيانات، وتقدمي التقارير التنفيذية الهامة، بطريقة متكن 

ممارسات  بهدف وضع  اخملتلفة،  والبرامج  املؤسسات  أداء  بني  من عمل مقارنات 

جيدة. 

Ó  الرئيس األداء  بني  واملقارنة  املنهجية  الدراسة   ": هي  املقارن  القياس  عملية 

) 2000 Dervisitotis ( ." ملؤسسة ما وأداء منافسيها األفضل منها

Ó  عملية القياس املقارن هي " وسيلة مقارنة منتج أو ممارسة باآلخرين، مع اإلشارة

)2001 Pepper، Webster & Jenkins( ،إلى بعض املعايير احملددة

Ó  عملية القياس املقارن في األساس هي " طريقة للتعلم من اآلخرين مع تعديل

)1999, Epper (األداء الشخصي

Ó  املمارسات عن  املنتظمة  الرسمية  البحث  عملية  هي  املقارن  القياس  عملية 

التي تؤدي إلى األداء املمتاز، واملراقبة، وتبادل املعلومات املتعلقة بتلك املمارسات، 

املعدلة  املمارسات  تلك  وتنفيذ  املؤسسة،  احتياجات  تلبية  على  وقدرتها 

. )1997  Meade(

في  العاملية  املمارسات  أفضل  وإدراج  الكتشاف  املقارن  القياس  عملية  وتستخدم 

باملؤسسة  املستخدمة  واملمارسات  العمليات،  والتعرف على مدى مواءمة  املؤسسة، 

من  أنواع  ستة  وهناك  املؤسسة.  أداء  حتسني  بغرض  العاملية  املمارسات  أفضل  مع 

القياس املقارن نذكرها على النحو التالي:

Ó .القياس املقارن داخل املؤسسة

Ó .القياس املقارن التنافسي

Ó .القياس املقارن العام

Ó .القياس املقارن االستراتيجي

ي
سات التعليم العال

س المقارن لمؤس
ث : عملية القيا

صل الثال
الف
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Ó .القياس املقارن لألداء

Ó .القياس املقارن للعمليات اإلدارية

Benchmark  املقيا�س املقارن

معيارا  اعتباره  وميكن  قبل  من  حتقيقه  مت  قياس  أفضل  بأنه  املقارن  املقياس  يعرف 

للتميز في عملية جتارية معينة.

                           Benchmarking System   نظم القيا�س املقارن

هي البنية التحتية واملوارد الالزمة لدعم وتنفيذ عملية القياس املقارن، وقد تشمل 

مالية  وموارد  تدريب،  وبرامج  املعنية،  الصناعات  من  وشبكة  إدارياً،  وطاقماً  مكتبة، 

مخصصة.

Best Practices  اأف�صل املمار�صات

تشير أفضل املمارسات إلى األساليب أو الطرق أو العمليات اإلدارية األكثر فعالية 

املمارسات  تلك  وهى  املصلحة،  أصحاب  رضاء  وحتقيق  املرجوة،  النتائج  إلى  للوصول 

والكفاءات املؤدية إلى نتائج فائقة، وتتم عملية اختيار أفضل املمارسات عن طريق اتباع 

عملية منهجية، ويتم تعديلها لتتكيف وتتناسب مع احتياجات املؤسسة. ويؤدى إدراج 

أفضل املمارسات في املؤسسة إلى حتقيق كفاءة وفعالية أعلى باإلضافة إلى إرضاء 

العميل. 

Benchmarking Consortiam جمموعة موؤ�ص�صات التعليم العايل للقيا�س املقارن

وهى هيئة متثل مجموعة من مؤسسات التعليم العالي التي تعمل معا ملساعدة 

بعضها البعض في عملية القياس املقارن وهدفها:

Ó .توفير األدوات والبيانات ذات املصداقية لتحديد األهداف وحتسني األداء
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Ó  دمج مجموعة البيانات القياسية من مصادر متعددة وبالتالي إيجاد مستودع

شامل للمعلومات ومقارنة مؤشرات األداء. 

Ó  وضع مواصفات جلمع ومقارنة مؤشر البيانات من مصادر وموارد مختلفة

Ó  السماح للمؤسسات باالستفادة من البيانات املوجودة ملساعدتها على حتديد

وحتقيق أهدافها. 

أهداف عملية القياس املقارن 

عملية  بإجراء  العالي  التعليم  مؤسسات  قيام  تستدعى  عديدة  أسباب  توجد 
القياس املقارن. فهي تسمح لهيئات إدارية باستخدام معايير خارجية لقياس مستوى 
أداء األنشطة الداخلية. ومن خالل تسليط الضوء على املشاكل املوجودة في اجملاالت 
اخملتلفة، جند أن عملية القياس املقارن توفر حافزا للتغيير، وتساعد على حتديد األهداف 
الناجحة،  العمليات  فهم  على  القياس  عملية  تركيز  أن  جند  ذلك،  على  عالوة  املرجوة. 
يجعل منها أداة مفيدة لوضع خطط واستراتيجيات لتحقيق تلك األهداف. وبالتالي 
 : التنظيمية  املمارسات  لتحسني  شاملة  وسيلة  تعتبر  املقارن  القياس  عملية  فإن 
فهي تسلط الضوء على اجملاالت التي حتتاج إلى حتسني، باإلضافة إلى أنها توفر بيانات 
موضوعية لتوضيح احلاجة إلى ضرورة التغيير في تلك اجملاالت، وبالتالي فهي تؤدي إلى 
صياغة اخلطط واملبادرات إلدخال التحسينات املطلوبة. وتزيد عملية القياس املقارن من 

احتمالية التحسني بالعديد من الطرق، وذلك بــ  :

Ó .توفير منهج نظامي لتحسني اجلودة

Ó .حتديد مدى التحسن املطلوب

Ó .جذب االنتباه اخلارجي للتركيز على األنشطة الداخلية

Ó .استخدام املعرفة القائمة على فعالية بعض العمليات اخلاصة

Ó  .حتديد أفكار جديدة وأساليب مبتكرة

Ó .تبسيط وتشجيع عملية توفير إطار للتغيير

ي
سات التعليم العال

س المقارن لمؤس
ث : عملية القيا

صل الثال
الف
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 فوائد عملية القياس املقارن

Ó  املساعدة على حتديد فجوات األداء بني املؤسسة التي تقوم بعملية تقييم األداء
وبني أفضل املمارسات.

Ó  األهداف مع  التحسني  أنشطة  ومواءمة  األهداف،  تطوير  على  املساعدة 
واألغراض االستراتيجية.

Ó  في والنظم  اإلدارية  العمليات  وفعالية  كفاءة  في  متكاملة  حتسينات  حتقيق 
املؤسسة.

Ó .املساعدة على زيادة الوعي باحتياجات العمالء املتغيرة، وتلبية هذه االحتياجات

Ó .ميكن لعملية القياس املقارن أن تساعد على تشجيع االبتكار

Ó  التحسني والبحث عن التميز من خالل مالحظة أفضل األساليب، وإيجاد األفكار
واملصادر للتحسني من اخلارج.

Ó  داخل للعمليات  جيد  فهم  وإيجاد  الفعال،  التعلم  عملية  بدء  في  املساعدة 
املؤسسة.

Ó .املساعدة في إنشاء أهداف وغايات استراتيجية فعالة

Ó .املساعدة في إنشاء نقطة مرجعية ملقاييس األداء

الفرق بني عمليات القياس املقارن الصحيحة واخلاطئة

التعليم  أداء مؤسسة  في  الصحيحة هي عملية حتسني مستمر  القياس  عملية 

عملية  وفي  املتبادل.  والفهم  والتفاوض  والتعاون،  التطوير،  عمليات  وتشمل  العالي 

القياس الصحيحة تعمل مؤسسات التعليم العالي على تطوير لغة احلوار بني أفرادها 

ليتعلموا من بعضهم البعض. ولعملية القياس الصحيحة أهداف واضحة، وصريحة، 

وتتميز باإلبداع واالبتكار الدائم في التنفيذ. وال يقصد بتبني أفضل املمارسات التقليد 

الكامل لها.
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أما عملية القياس اخلاطئة فهي مجرد استكشاف ألغراض خفية – قد تكون بغرض 

التجسس - دون االهتمام بعملية حتسني األداء. وتعتبر كل من تلك األهداف الغامضة 

والعمليات غير الواضحة، مكونات كاذبة للقياس املقارن. 

العوامل الهامة لنجاح عملية القياس املقارن

ال شك أنه من املهم حتديد نظام القياس وأدائه، ولكن هناك أيضا الكثير من العوامل 

األخرى الهامة مثل :

Ó .دعم اإلدارة العليا لعملية القياس املقارن

Ó  .تدريب فريق املشروع املكلف على عمليات القياس املقارن

Ó .توفير أنظمة تكنولوجيا املعلومات الالزمة واملفيدة لعملية القياس املقارن

Ó .استخدام املمارسات الثقافية التي تشجع على التعلم

Ó  توفير املوارد الالزمة لعمليات القياس املقارن – خاصة إذا كان في صورة وقت، أو

متويل، أو معدات مفيدة.

مجال عملية القياس املقارن 

تتم عملية القياس املقارن في مستويات مختلفة يتم االتفاق عليها قبل البدء في 

عملية القياس، وكذلك يتم االتفاق على مجاالت التركيز:

Ó .قد تتم عملية القياس املقارن على املستوى القومي أو املستوى العاملي

Ó  املستوى أو  للمؤسسة  الداخلي  املستوى  املقارن على  القياس  تتم عملية  قد 

اخلارجي.

Ó  قد يركز القياس املقارن على العملية اإلدارية، أو على النتيجة النهائية، أو على

كليهما 

ي
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ما هو املمكن قياسه ؟

تركز أنشطة القياس املقارن على حتديد أفضل املمارسات في اجملاالت احملددة، ولكن 

على  ولكن  ؟  املقارن  القياس  لعملية  املمارسات  أفضل  هي  ما  حول  اختالف  يوجد 

الرغم من تلك االختالفات، إال أن الغرض العام من عملية القياس املقارن يجب أن 

وتنصح  التعليمية.  املؤسسة  إلى جناح  تؤدي  التي  األساسيات  يشمل ضرورة فهم 

للمعايير  بإعطاء مزيد من االهتمام  التعليمية  املؤسسات  املراجعة  تقارير  معظم 

األكادميية. 

أنواع وأساليب عملية القياس

من  الهدف  أو  للغرض  تبعا  تختلف  والتي  املقارن  القياس  طرق  من  العديد  هناك 

إجرائها. وميكن إجراء عملية القياس املقارن للعمليات الداخلية، واملنافسني املباشرين 

من اخلارج، وقادة الصناعات الوظيفية، وكذلك العمليات النوعية في املؤسسة. وميكن 

تقسيم عمليات القياس املقارن كما يلي :

1 - عمليات القيا�س الداخلية

العالي  التعليم  اإلدارات، ومؤسسات  إجراء مقارنات ألداء مختلف  فيها  يتم  التي   

دون وجود ضرورة لوجود  املمارسات  اجلامعة بهدف حتديد أفضل  داخل  املواقع  أو بعض 

معايير خارجية ملقارنة النتائج. وقد يكون هذا النوع مناسبا للجامعات التي تتميز أجزاء 

منها بدرجة عالية من التطور، أو حني يوجد أكثر من بيئة داخل املدينة اجلامعية، أو حيث 

القياسية من قبل عدد من  البرامج  ترتيبات مختلفة في اجلامعة، حيث تدرس  توجد 

الكليات املشتركة في مواقع مختلفة.

2 - القيا�س املقارن التعاوين 

املؤسسات  من  كبيرة  مجموعة  التعاوني  املقارن  القياس  عملية  تشمل  ما  عادة 

وميكن  إلى حد كبير.  وتعاونية  املنهجية منفتحة  تلك  تكون  ما  وعادة  املتنافسة،  غير 
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للمؤسسات املتعاونة إدارة خطط القياس املقارن بنفسها على أساس جماعي مشترك، 

على الرغم من أنه في بعض احلاالت ميكن لوكالة مركزية، أو خبير استشاري أن يقوم 

بإدارة تلك املشاريع لضمان االستمرارية وقوة الدفع.

3 - القيا�س املقارن عرب ال�صناعات ) الأكرث تفوقا ( 

عملية القياس املقارن عبر الصناعات تسعى إلى النظر عبر العديد من الصناعات 

بحثا عن ممارسات جديدة ومبتكرة، أيا كان مصدرها. يعتبر بعض املمارسني هذا النموذج 

إذ أن بإمكانه  أن يؤدي إلى حتسينات  هو األنسب واألمثل في عملية القياس املقارن، 

بالغة في األداء، وقد مت وصف هذا النموذج من قبل

 ناكبو NACUBO)13( بأنه " الهدف املنشود والنهائي لعملية القياس املقارن . وفي 

ورمبا  الصناعات،  هذه  ملثل  املقارنات  نتائج  تفعيل  جدا  الصعب  من  يكون  رمبا  الواقع، 

يتطلب هذا مستوًى عالياً جدا من االلتزام املؤسسي للتعامل مع الغموض احلتمي 

الواليات  استخدام  وفيما عدا  الصناعات.  بني  املتابني  االختالف  نتيجة  الذي البد منه 

العالي خارج  التعليم  املنهج في مجال  املنهج، فنادرا ما يستخدم هذا  املتحدة لهذا 

التي  العالي  التعليم  مؤسسات  بعض  هناك  يكون  وقد  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

ترغب في املشاركة في عمليات القياس املقارن الداخلية قبل التطلع إلى منهج آخر 

أكثر طموحا.

4 - القيا�س املقارن با�صتخدام املعلومات العامة 

وفي حالة القياس املقارن باستخدام املعلومات العامة، يتم جتميع بيانات كثيرة عن 

املؤسسات التعليمية من اجملال العام للنشر، ودون احلصول على موافقة تلك املؤسسات، 

أو حتى اعتبارها مبثابة شركاء، وعادة ما يستخدم هذا املنهج كمنهج أساسي سهل 

املتاح  الوحيد  السبيل  هو  املقارن  القياس  من  النوع  هذا  يكون  وقد  التكلفة،  وقليل 

للقياس إذا كانت املؤسسة األخرى منافساً مباشراً.

ي
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5 - القيا�س املقارن للقطاع 

وفى هذا النوع من القياس املقارن يتم اختيار الشريك أو الشركاء في عملية القياس 

داخل  فقط  معروفة  معلومات  إلى  املقارنات  متتد  أن  ميكن  وهنا  القطاع،  نفس  من 

مؤسسات هذا القطاع، وقد تشمل تلك العملية قياس املؤسسة كلها، أو تركز فقط 

على أحد اجلوانب فيها.

6 - القيا�س املقارن العام

بغض  واملمارسات  العمليات  بني  مقارنات  العام  املقارن  القياس  عملية  وتشمل 

النظر عن مجال الصناعة أو نوع الشريك, وعلى سبيل املثال مقارنة عملية تخصيص 

الواجبات املدرسية لطالب التعليم عن بعد مع عملية مماثلة في صناعة مختلفة متاما .

7 - القيا�س املقارن للمناف�صني 

وتتم عملية القياس املقارن للمنافسني مبقارنة أداء مؤسسة ما، تقوم بإنتاج منتج 

معني أو تقدمي خدمة معينة، مع املؤسسات الرائدة في إنتاج منتج مماثل أو تقدمي خدمة 

مماثلة وتبني منهجها.

8 - القيا�س املقارن الوظيفي 

وتتم عملية القياس املقارن الوظيفي بعقد مقارنات ألداء الوظائف املشابهة في 

نفس مجال الصناعة، أو للرواد في تلك الصناعة.

9 - القيا�س املقارن للعمالء

وتتم عملية القياس املقارن للعمالء بهدف حتسني البرنامج لتلبية توقعات وحاجة 

العمالء, بل وجتاوزها بقدر املستطاع. 

10 - القيا�س املقارن با�صتخدام اأف�صل املمار�صات

املؤسسة  تقوم  حيث  املمارسات،  أفضل  باستخدام  املقارن  القياس  عملية  وتتم 
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املمارسات في اجملال  تتبع أفضل  أنها  التي تعتقد  بالقياس بتحديد املؤسسة  املعنية 

العملية  تلك  وصف  وميكن  املقارن.  القياس  عملية  في  وتستخدمها  املطلوب,  احملدد 

بأنها عملية الدراسة والسعي وراء أفضل املمارسات الداخلية واخلارجية للوصول إلى 

أداء متميز. 

11- القيا�س املقارن للعمليات الإدارية

وتركز عملية القياس املقارن للعمليات اإلدارية على أساليب العمل وأنظمة التشغيل، 

عملية  أو  الطلب،  وإجناز  اخلدمة  أو  املنتج  طلب  وعملية  العمالء،  شكوى  عملية  مثل 

األكثر  املمارسات  حتديد  وراء  هذه  القياس  عملية  وتسعى  االستراتيجي.  التخطيط 

املمارسات  تلك  قوة  وتكمن  مماثلة.  وظائف  تؤدي  التي  املتعددة  املؤسسات  من  فعالية 

هنا في قدرتها على الوصول إلى نتائج مفيدة وفعالة. إذا عملت املؤسسة على حتسني 

العمليات األساسية، فان ذلك يساعدها على حتقيق عملية التحسني السريع. 

12- القيا�س املقارن لالأداء

إجراء مقارنات  املديرين من تقييم منافسيهم عن طريق  األداء متكن  عملية قياس 

على جودة كٍل من اخلدمة واملنتج. وعادة ما تركز عملية القياس على كل من عناصر 

السعر، واجلودة، والتقنية، واملنتجات اإلضافية، والسرعة، والدقة، وغير ذلك من سمات 

. ويعد كل من الهندسة العكسية, واملنتج املباشر, وحتليل اإلحصاءات  األداء األخرى 

التشغيلية، من التقنيات األساسية التي تطبق أثناء عملية قياس األداء.

13- القيا�س املقارن ال�صرتاتيجي

املؤسسة  قيام  إمكانية  دراسة  على  االستراتيجي  املقارن  القياس  عملية  وتركز 

الصناعات سعيا  تدور حول جميع  الصناعة. فهي  تركز على  نادرا ما  باملنافسة, وهي 

وراء حتديد استراتيجيات النجاح التي متكن الشركات ذات األداء العالي من النجاح في 

أسواقها. وتركز عملية القياس االستراتيجية على مدى قدرة املؤسسة على املنافسة 

على املدى الطويل، وبالتالي، حتقق النتائج ولكن ببطء.
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منظور القياس

مصطلح "مؤشر"  )indicator( يشير إلى نتيجة أو تنبؤٍ بنتيجة قياس معني. وهناك 

نوعان من املؤشرات : 

Ó  وتعمل هذه املؤشرات على توقع :)Leading Indicators( مؤشرات مستقبلية

أو "   " نتائج النظام في املستقبل. وبالتالي فإن تلك املؤشرات إما " استباقية 

وقائية ".

Ó  " أو  فعل"  "رد  املؤشرات  هذه  وتعد   :)Lagging indicator( متأخرة  مؤشرات 

وصف " لنتائج النظام الفعلية في فترة زمنية معينة، مثل مؤشرات سوق املال 

اليومية.

وتقوم املؤسسات التقليدية بتوظيف املؤشرات املتأخرة، بينما تقوم املؤسسات ذات 

األداء العالي بتبني النوعني من املؤشرات.

التحكم في دقة القياس 

يعتبر العامل البشرى العامل الرئيس املؤثر في درجة التحكم في دقة القياس. وقد 

تعرض املديرون للفشل في حتسني أداء املؤسسات، عندما قاموا باستخدام املعايير التي 

ال ميكن للمشرفني على العملية السيطرة عليها أو إدارتها. ولذا يجب تصميم معايير 

حتسني األداء بحيث تعكس املستوى العام لألفراد،ودرجة حتملهم للمسؤولية، ومهارات 

هؤالء املتوقع تعاملهم مع املعايير. 

عملية القياس املقارن

تتكون عملية القياس املقارن من خمس مراحل وهي: التخطيط, والتحليل, والدمج, 

والتنفيذ, والنضج واملوضحة في الشكل )7(.
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شكل )7( عملية القياس املقارن

املرحلة األولى : التخطيط 

املراد  اإلدارية  العمليات  بتحديد  املؤسسة  تقوم  أن  املرحلة في  أهداف هذه  وتتمثل 

قياسها، وحتديد مؤسسات التعليم العالي التي ميكن للمؤسسة أن تقارن نفسها بها، 

وحتديد الشركاء في عملية القياس املقارن.

1 - حتديد ما ينبغي قيا�صه

كل وظيفة في املؤسسة لها " منتج " أو " مردود ". وتعتبر عملية القياس مناسبة 

لنتاج أي عملية أو وظيفة، سواًء أكان ذلك النتاج عبارة عن منتج مادي، أو شحنة, أو 

فاتورة, أو أمر, أو خدمة, أو تقرير. 

2 - حتديد املوؤ�ص�صات التي �صيتم ا�صتخدامها يف املقارنة 

لبيانات  املنتظم  والعناية لعملية اجلمع  املؤسسة بذل مزيد من اجلهد  يجب على 

إجراء  في  املرغوب  املؤسسات  تلك  وخاصة  العالي،  التعليم  مؤسسات  من  املقارنة 

مقارنات قياسية معها. وعدم وجود مجموعة من املؤسسات التعليمية املعروفة والتي 

االستراتيجي  الصعيد  على  للمؤسسة  ضعفا  يعد  األداء،  تقييم  يتم  أساسها  على 

بعض  استخدام  إلى  حاجة  هناك  أن  وجند  املقارن.  القياس  عمليات  في  والتنفيذي 

املكاسب  بعض  لتحقيق  وذلك  العاملي  املستوى  على  العالي  التعليم  مؤسسات 

التوصيات  ومن  اخلارجي.  بالعالم  مقارنة  والقياس  التقييم  يكون  وأن  الداخلية, 

األساسية التي تؤكد على االختيار املناسب ألطراف عملية املقارنة ما يلي :

Ó  العالي التعليم  مؤسسات  من  مناظرة  مجموعة  لتأسيس  األولوية  إعطاء 

ألغراض استراتيجية ولقياس األداء 
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Ó .وضع استراتيجية إلقامة عالقات قياسية مع جامعات دولية مناسبة

Ó  .إجراء عملية قياس أعم واشمل على الصعيدين الوطني والدولي

Ó  توسيع نطاق عملية القياس جملموعة دولية من النظراء الذين يتم اختيارهم في

ضوء معايير التعليم والتدريس.

Ó  القيام بالعديد من عمليات القياس للمؤسسات املناظرة، وإجراء عمليات قياس

إضافية على مستوى األداء، خصوصا على الصعيد الدولي.

أفضل  على  املقارن  القياس  تتم عملية  أن  ويجب  املقارنة.  في  استخدامها  سيتم 

املؤسسات والوظائف بغض النظر عن مكان وجودها

3 - حتديد معايري القيا�س املقارن

توجد عدة معايير للقياس املقارن، يجب أن تقوم املؤسسة باختيار أنسبها لألغراض 

التي يتم بناء عليها اختيار القياس املقارن كوسيلة لتقييم املؤسسة  :

املعايير املثالية: إن املعايير املثالية أو ما يطلق عليه "املعايير الذهبية" متثل ذلك   )1(

التي تغطى  املمارسات  الذي مبوجبه يتم وضع منوذج يعتمد على أفضل  املنهج 

النموذج  بأي مؤسسة تعليم عاٍل. يستخدم هذا  املتعلقة  كل اجلوانب واجملاالت 

لتقييم املؤسسات في بعض اجملاالت احملدودة، كُل في اجملال الذي يناسبه. وال توجد 

هناك أي مؤسسة ميكنها حتقيق التفوق في كافة أبعاد هذا النموذج الشامل. 

فيه  يتم  الذي  املنهج  ذلك  هو  األنشطة:  من  عدد  على  القائم  املقارن  القياس   )2(

اختيار عدد من األنشطة التي متثل أو تطابق األنشطة املؤسسية، ويتم حتليلها 

ومقارنتها مع غيرها من أنشطة املؤسسات األخرى. وميكن تقييم هذه األنشطة 

وفقا للظروف اخلاصة باملؤسسة والتعامل معها كوسيلة للحصول على أفضل 

أداء للمؤسسات. 

القياس املقارن العمودي: هو ذلك املنهج للقياس املقارن والذي يسعى إلى تقدير   )3(
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تكاليف وأعباء العمل, وإنتاجية, وأداء منطقة ما من املؤسسة، وبالتالي، اعتمادا 

على هذا املنهج ميكن ملعايير القياس إما أن تكون نوعية، أو كمية. وميكن التعبير 

عن تلك املعايير على أنها ممارسات أو بيانات أو مواصفات للنتائج. 

القياس املقارن األفقي: هو ذلك املنهج للقياس املقارن والذي يسعى إلى حتليل   )4(

أكثر  أو  واحد  ضمن  واحدة  إدارية  عملية  وأداء  وإنتاجية,  العمل,  وأعباء  تكاليف 

من اجملاالت الوظيفية، على سبيل املثال : جميع اجلوانب اخلاصة بقبول طالب ما، 

بتوفير  النتائج  النحو تقوم  النظر عن موقعه داخل املؤسسة. وعلى هذا  بغض 

جمع  عملية  تعد  ولكن  منطقة،  أي  في  اإلدارية  للعمليات  شامل  استعراض 

البيانات وتفسيرها مشكلة كبرى.

ويعتبر كُل من القياس األفقي والعمودي من األدوات املفيدة في تشخيص وحتديد 

وترتيب األولويات لتحسني أي عملية أو وظيفة إدارية داخل املؤسسة. 

4 - حتديد اأف�صل املمار�صات 

املؤسسة  تنوى  التي  املعايير  على  يعتمد  للمؤسسة  املمارسات  أفضل  اختيار  إن 

القيام بقياسها. وال تعتبر كل املمارسات بالضرورة األنسب للمؤسسة، على الرغم من 

احتمال كونها األفضل ملؤسسات أخرى لها نفس األهداف والثقافة. ومن األفضل حتديد 

أنسب املمارسات بناء على ما يرضي العمالء، وبالتالي يجب علينا اختيار معايير قياس 

النجاح التي تعكس تغطية احتياجات وإرضاء العمالء،مع مراعاة اخلطط االستراتيجية 

اخلاصة باملؤسسة ورؤيتها ورسالتها. 

5 - حتديد طرق جمع البيانات 

جمعها  في  البدء  وتاريخ  البيانات  جمع  طريقة  بتحديد  املؤسسة  تقوم  وكذلك 

مع العلم بأنه ليست هناك طريقة واحدة فقط إلجراء استقصاءات جتميع البيانات. 

وتشمل اخلطوات األساسية في وضع خطة جتميع بيانات اإلجابة على األسئلة: ما ؟ 

ومن ؟ وكيف؟.
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وهناك عدة طرق متنوعة للحصول على البيانات املطلوبة – ومعظم البيانات التي 

سوف حتتاجها املؤسسة يجب أن تكون متاحة للجميع. ويجب إدراك أن عملية القياس 

ذلك،  من  أهمية  أكثر  هي  وإمنا  للقياس،  القابلة  لألهداف  حتقيق  مجرد  فقط  ليست 

فهي عملية حتقيق وتوثيق أفضل ممارسات موجودة، والتي تساعد املؤسسة على حتقيق 

األهداف والغايات.

املرحلة الثانية : التحليل 

واملمارسات  اإلدارية  للعمليات  الدقيق  الفهم  التحليل  مرحلة  تتضمن  أن  يجب 

احلالية التي تقوم بها املؤسسة، وكذلك املؤسسات اجلاري املقارنة بها. واملطلوب هنا 

فهم األداء الداخلي لتقييم نقاط الضعف والقوة. وتتلخص أهداف هذه املرحلة في 

: حتديد ثغرات األداء، وحتديد مستويات األداء في املستقبل. وسيتم إجراء التحليل من 

خالل طرح األسئلة التالية : 

Ó هل تلك املؤسسة األخرى أفضل من مؤسستنا ؟

Ó ملاذا هذه املؤسسة أفضل، وكم كلفها الوصول لذلك املستوى ؟

Ó ما هي أفضل املمارسات املستخدمة حاليا أو املمكن استخدامها ؟

Ó كيف ميكن دمج تلك املمارسات أو تبنيها للعمل بها في مؤسستنا ؟

إن اإلجابة على تلك األسئلة سوف حتدد أبعاد أي ثغرة في األداء : سواء أكانت سلبية 

أو ايجابية أو متعادلة. وتوفر أي ثغرة األساس املوضوعي الذي يتم بناًء عليه سد تلك 

الثغرة أو التعامل معها على األقل ، مع االستفادة من مميزات املؤسسة.

املرحلة الثالثة : التكامل 

التكامل هو عملية استخدام نتائج القياس في حتديد األهداف التنفيذية لعملية 

التغيير. وتشمل تلك املرحلة التخطيط لدمج املمارسات اجلديدة في عمليات املؤسسة 

أهداف  الرسمية. ومن  العمليات  املقارن في كافة  القياس  نتائج  ولضمان دمج كافة 
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تلك املرحلة ما يلي :

)1( التوصل للنتائج وقبولها.

)2( وضع أهداف وظيفية. 

أما اخلطوات األساسية فتشمل ما يلي : 

Ó  احلصول على القبول اإلداري والتنفيذي لنتائج القياس. وتوضيح النتائج بصورة

واضحة ومقنعة استنادا إلى البيانات املوضوعية. 

Ó .تطوير خطط العمل

Ó  الدعم الكتساب  وذلك  التنظيمية،  املستويات  بكل  النتائج  كافة  اتصال 

وااللتزام وامللكية. 

املرحلة الرابعة : التنفيذ

إلى مجموعة من  عليها،  القائمة  التنفيذية  واملبادئ  القياس  نتائج  حتويل كٍل من 

اجنازه.  مت  ما  وتقييم  الدوري،  القياس  مراعاة  مع  بها،  األخذ  ميكن  التي  احملددة  األعمال 

ويجب استخدام املواهب املبدعة ملن يقومون فعالً مبهام العمل. وتتلخص أهداف هذه 

املرحلة في :

حتديد خطة عمل للوصول باملؤسسة إلى أفضل النتائج االيجابية.   )1

2(  تنفيذ بعض األعمال احملددة ورصد التقدم. 

التعديل حسب احلاجة، مع إجراء مراجعات منتظمة لنتائج القياس مع نظرائك.   )3

نتائج  لتحديث  مراحل  أيضا  تتضمن  أن  يجب  للتغيير  أي خطة  أن  يجب مالحظة 

القياس، وآلية مستمرة في تقدمي التقارير. ويجب إبالغ جميع املوظفني بأي تقدم في 

نتائج القياس. 
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املرحلة اخلامسة : النضج 

يتم الوصول إلى النضج عندما يتم دمج أفضل املمارسات في القطاع في جميع 

العمليات التجارية، وبالتالي نضمن التفوق. ومن أهداف تلك املرحلة:

)1( الوصول إلى مركز الريادة.

)2( الدمج الكامل للممارسات في جميع العمليات. 

وتشمل اختبارات التفوق ما يلي:

Ó  إذا كانت عملية التغيير احلالية متاحة لآلخرين، هل سيفضلها رجال األعمال

في املؤسسات األخرى؟

Ó هل ستقوم املؤسسات األخرى بقياس أداء عمليات املؤسسة الداخلية؟

ويتحقق  وأساسية،  مستمرة،  عملية  القياس  يصبح  عندما  أيضا  النضج  يتحقق 

عن طريق املبادرة الذاتية لإلدارة. ويتم إضفاء الطابع املؤسسي على عملية القياس في 

حالة تنفيذه على كافة املستويات املناسبة، وال يتم بواسطة اخملتصني فقط.



تقييم مؤسسات التعليم 
العالي 

 Higher Education Institutions
Evalution

الفصل الرابع



54

ي
م العال

ت التعلي
ســـــــــا

س
ي مؤ

م  المعــــــــرفـــــــــة ف
تقييـــــــ



55

مقدمة

لقد أثرت العوملة في تغيير الغرض من التعليم العالي في كثير من بلدان العالم. 

من  يتجزأ  ال  جزًء  القريب،  املاضي  في  تعد  العالي  التعليم  مؤسسات  كانت  وبينما 

جهود التنمية الوطنية، إال أنها أصبحت اآلن جزًءا ال يتجزأ من توفير املهارات للسوق 

العاملية. هذا باإلضافة إلى أن التعليم العالي في بعض البلدان، قد أصبح أكثر اجملاالت 

ونتيجة  آخر.  قطاع  أي  في  األرباح  تفوق  قد  والتي  التجارية  لألرباح  وحتقيقا  استثمارا، 

لذلك التغيير،فقد زادت املنافسة بني مقدمي اخلدمات التعليمية. ففي املاضي كانت 

املنافسة بني مؤسسات التعليم العالي العامة، ولكن هذه األيام، جند أن التنافس أصبح 

بني مؤسسات التعليم العالي العامة واخلاصة من جهة، واملؤسسات العاملية من جهة 

أخرى. فاآلن أصبح التعليم العالي, وابتكار وإنتاج املعرفة, ميدانا مفتوحا للتنافس بناء 

على العرض والطلب.

استراتيجية مؤسسات التعليم العالي

يعد القرن احلادي والعشرين فترة زمنية هامة مليئة بكثير من فرص تطوير مؤسسات 

مؤسسات  على  يجب  اجملال،  هذا  في  التنافس  زيادة  ومع  العالم.  في  العالي  التعليم 

واالستراتيجيات،  اخلطط  على  بالتركيز  وأسرع،  أفضل  تطوير  حتقيق  العالي،  التعليم 

باإلضافة إلى تعزيز كل من الوعي التنافسي للعاملني في املؤسسة، ووضع كل هذا 

في صميم عملية التطوير الالزمة. ونالحظ في الوقت احلاضر، زيادة تركيز مؤسسات 

التعليم العالي على الدراسات االستراتيجية لتطوير املؤسسات التعليمية في جميع 

استراتيجية  ومالمح  دالالت  وحتليل  يتم شرح،  العالم، حيث  أنحاء  وفى شتى  اجملاالت 

التطوير، إضافة إلى وضع اخلطط االستراتيجية. وعلى الرغم من ذلك، جند أن اجلهود 

والدراسات العميقة لعمليات تنفيذ ومتابعة وتقومي هذه االستراتيجيات مازالت غير 

كافية لنجاح عمليات التطوير.
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كما جند أنه في مجال االقتصاد القائم على املعرفة،فإن مؤسسات التعليم العالي، 

في  والتنمية  االقتصادي  النمو  في  هاما  دورا  تلعب  البشرية،  املوارد  لتنمية  كمراكز 

البالد. ولذلك، فان التخطيط االستراتيجي يلعب دورا هاما وحيويا بالنسبة ملثل هذه 

املؤسسات، حيث إنه يؤدي بها إلى مستقبل أفضل من خالل التكيف مع البيئة, إلى 

جانب االهتمام بالسياسات التعليمية 

معدل  ارتفاع  إلى  احلاجة  مثل  اخملتلفة،  العوامل  من  مجموعة  تفاعل  وبسبب 

العوامل  وتغيير  احلكومي،  التمويل  معدل  انخفاض  مع  املتزامن  العالي  التعليم 

الدميوغرافية للطالب، فقد زاد اهتمام مؤسسات التعليم العالي بعمليات التخطيط 

االستراتيجي، وكذلك زادت احلاجة إلى التنافس مع النماذج اجلديدة في مجال التعليم 

التخطيط  لعملية  وميكن  للجامعة.  التقليدي  اجلوهر  على  احلفاظ  بشرط  العالي، 

االستراتيجي املساعدة في جتهيز اجلامعة ملواجهة أي من التحديات اجلديدة. وتساعد 

عملية التخطيط االستراتيجي على :

Ó  والواجب العالي  التعليم  ملؤسسة  االستراتيجي  االجتاه  لتحديد  إطار  إيجاد 

اتباعه لتحقيق املستقبل املنشود.

Ó  توفير إطار لتحقيق امليزة التنافسية، ودعم املنافسة, وحتقيق النجاح في السوق

اليوم.

Ó .تلبية الطلب املتزايد على التعليم العالي واملتوقع في السنوات اخلمس املقبلة

Ó .زيادة وتنسيق االستثمارات في األدوات والتقنيات وحتديد األولويات االستراتيجية

Ó .تنشيط الرسالة التعليمية للمؤسسة، وإدخال مناذج جديدة للتعليم العالي

Ó .اغتنام الفرص املتاحة في مجال البحوث لصالح رفاهية اجملتمع

Ó  مجتمع وإيجاد  التعاون،  ودعم  املؤسسة  داخل  البيروقراطية  احلواجز  تخفيض 

داخلي أكثر توحدا وشموال. 
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Ó  حتسني طرق اتخاذ القرارات املستنيرة لقيادة عملية صنع القرار وتعمل أكثر من

الناحية االستراتيجية.

Ó  حتسني مستوى رضا العمالء احلاليني للمؤسسة وزيادة القيمة املقدمة للعمالء

من مختلف املنتجات واخلدمات واألسعار.

Ó  األهداف لتحقيق  معا  والعمل  باملشاركة  اجلامعة  قطاعات  جلميع  السماح 

املرجوة.

Ó  السماح بإجراء حوار بني املشاركني لتحسني فهم رؤية املؤسسة، وتعزيز كٍل من

الشعور مبلكية اخلطة االستراتيجية، والشعور باالنتماء للمؤسسة.

متابعة وتقييم استراتيجية مؤسسات التعليم العالي

إن الغرض من عملية املتابعة والتقييم االستراتيجي هو التأكد من اتباع مؤسسة 

االتفاق  مت  التي  االستراتيجية  األهداف  وحتقيق  االستراتيجي،  لالجتاه  العالي  التعليم 

تقل  وال   .)8( الشكل  في  هو مبني  االستراتيجي كما  التخطيط  عليها خالل عملية 

أهمية عملية متابعة تنفيذ اخلطة االستراتيجية وتقييم أنشطتها عن أهمية حتديد 

متابعة  عملية  عن  املسؤول  هو  من  حتديد  وينبغي  االستراتيجية.  واألهداف  القضايا 

احملددة ضمن  االستراتيجية  والبرامج  املشروعات  أنشطة  نتائج  وتقومي  وتقييم  تنفيذ 

وثيقة اخلطة االستراتيجية للمؤسسة التعليمية.

من  التعليمية  املؤسسة  أمناء  مجلس  رئيس  يطلب  فقد  املثال،  سبيل  وعلى 

التقدم والنجاح  التنفيذي للمؤسسة تقدمي تقارير دورية إلى اجمللس عن مدى  الرئيس 

في تنفيذ البرامج واملشروعات االستراتيجية، مبا في ذلك التقدم نحو حتقيق األهداف 

االستراتيجية الشاملة. وفي املقابل، قد يطلب الرئيس التنفيذي تقارير حالة منتظمة 

والغايات  األهداف  وحتقيق  تنفيذ  بحالة  يتعلق  فيما  باملؤسسة  املتوسطة  اإلدارة  من 

اخملصصة لهم.
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شكل )8( :املتابعة والتقييم االستراتيجي

املتابعة االستراتيجية

البرامج  لتنفيذ  دورية,  أو  مستمرة,  مراجعة  عملية  هي  االستراتيجية  املتابعة 

واملشروعات االستراتيجية من قبل اجلهة املسئوولة عن املتابعة، وأنظمة املراقبة للتأكد 

من أن أيا منهما يسير وفق خطة العمل املقررة له، وحتديد الصعوبات أو املشكالت التي 

تواجه عملية التنفيذ, ومن ثم اقتراح احللول املناسبة لها.

وتكون عملية املتابعة روتينية للعناصر الرئيسة ألداء املؤسسة لألنشطة اخملتلفة 

عملية  تعد  وكذلك  املنتظمة،  الدورية  التقارير  وتقدمي  املؤسسة،  سجالت  خالل  من 

تعقب نتيجة التغييرات من الشروط األساسية لتحقيق النتائج املرجوة. وتتم عملية 

تتبع وتقييم األداء من خالل حتليل ومقارنة املؤشرات مع مرور الوقت )شهري، ربع سنوي، 

سنوي(.

التقييم االستراتيجي

أداء  أثر  فحص  خاللها  من  يتم  التي  العملية  هي  االستراتيجي  التقييم  عملية 

البرنامج أو املشروع االستراتيجي وذلك بالتركيز على حتليل التقدم الذي مت حتقيقه فيما 



59

أو املشروع االستراتيجي. ويتم هذا التقييم على أساس  يتعلق بإجناز أهداف البرنامج 

والكفاية,  الفعالية,  بينها  من  التي  املشروع  أو  البرنامج  جوانب  من  عدد  من  التأكد 

والقيمة املضافة من استمرار البرنامج أو املشروع االستراتيجي. كما أن عملية التقييم 

تشمل حتديد مدى تأثير البرامج االستراتيجية على مجموعة من املعايير احملددة مسبقا 

قيمة  ذات  نتائج  حتقيق  من  البرنامج  هذا  متكن  مدى  أي  إلى  السؤال:  على  ولإلجابة 

للمؤسسة التعليمية وأصحاب املصالح فيها؟

وتصبح عملية التقييم هذه »استراتيجية« إلى حد أن نتائج البرنامج التي مت قياسها 

تتماشى مع األهداف االستراتيجية للمؤسسة.

على  الضوء  إلقاء  فيها  يتم  التي  العملية  هي  االستراتيجي  التقييم  عملية  إن 

كفاءة وفعالية االستراتيجية الشاملة في حتقيق النتائج املرجوة. وتتسم هذه العملية 

بالتكرارية، وبالتالي فهي تتميز بالنتائج والردود املستمرة. وتعرف عملية التقييم بأنها 

أنت بجمع معلومات  اهتمامك، فتقوم  يثير  عملية طرح أسئلة متعلقة مبوضوع ما 

عنه وحتللها بهدف اإلجابة على هذه األسئلة، وعادة ما يتم ذلك لغرض معني. 

وبالتالي فإن معظم االستراتيجيات تتفق على أن عملية التقييم من أهم العمليات 

احليوية للبناء السليم للمؤسسة، ويعمل إجراء التقييم في الوقت املناسب على تنبيه 

اإلدارة للمشاكل القائمة، أو حتى املشاكل احملتمل حدوثها.

وتشتمل عملية تقييم االستراتيجية على ثالثة أنشطة أساسية وهي :

دراسة القواعد األساسية الستراتيجية املؤسسة،  )1

2(  عمل مقارنة بني النتائج املتوقعة أو املرجوة وبني النتائج الفعلية 

3(  اتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان توافق األداء مع اخلطط املوضوعة. 

ويعد كُل من وضع املالحظات املناسبة في الوقت املناسب، حجر الزاوية في عملية 

التقييم الفعال لالستراتيجية. وميكن للتقييم السليم أن يكون أفضل من املعلومات 
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نتائج  إلى  املديرين  الزائد على صغار  املديرين  يؤدي ضغط كبار  ورمبا  التي يقوم عليها. 

تتقابل مع  ال  التي  االستراتيجية  أن  مراعاة  ويجب  أنها مرضية.  اعتقادهم فقط  في 

أداء أي وظيفة من الوظائف األساسية  أحد املعايير التالية أو أكثر سوف تفشل في 

الضرورية الستمرار العمل. 

Ó .االتساق : يجب أال تتعارض االستراتيجية مع األهداف

Ó  مع التكيف  على  تساعد  نتيجة  االستراتيجية  تقدم  أن  يجب   : االنسجام 

التغيرات الهامة للبيئة اخلارجية.

Ó  امليزة التنافسية : يجب أن توفر االستراتيجية عمليات االبتكار واحملافظة على

امليزات التنافسية للمؤسسة.

Ó  املتاحة املوارد  تستنزف  أال  االستراتيجية  على  يجب   : االقتصادية  اجلدوى 

للمؤسسة، وال تتسبب في إيجاد مشاكل جديدة غير قابلة للحل. 

أنواع التقييم االستراتيجي 

تتم عملية التقييم االستراتيجي ملعرفة ما إذا كان قد مت تنفيذ االستراتيجية كما 

كان مخططاً لها، وحتديد ما إذا كان قد مت الوصول إلى املكونات املقصودة أم ال. وهناك 

تنفيذ  في  املتبعة  اإلدارية  للعمليات  تقييم  االستراتيجي:  التقومي  أنواع  من  نوعان 

االستراتيجية, وتقييم للنتائج التي مت حتقيقها بناء على تنفيذ االستراتيجية.

1 - تقييم العملية الإدارية

ويجري التقييم االستراتيجي في هذه احلالة لتحديد ما إذا كان تنفيذ االستراتيجية 

يجري كما هو مخطط له، أم ال، وما إذا كان تنفيذ االستراتيجية ميتد إلى اجلهات املعنية 

واحملددة باخلطة. وهو نوع من ضمان اجلودة التي تركز على عملية تنفيذ االستراتيجية 

نفسها، وعلى هذا النحو، فهو عنصر حاسم في حتسني املمارسات والعمليات اإلدارية 

التي تتبع في تنفيذ االستراتيجيات.



61

2 - تقييم النتائج

النتائج  إذا كان قد مت حتقيق  التقومي االستراتيجي في هذه احلالة ملعرفة ما  ويجري 

املرجوة من استراتيجية املؤسسة، وملعرفة ما إذا كانت االستراتيجية املتبعة فعالة أم 

ال، ولتحديد ما إذا كان اتباع استراتيجية ما مسؤوال عن أي نتائج مت رصدها من عدمه.

فوائد التقييم االستراتيجي ملؤسسات التعليم العالي

تتغير الظروف الداخلية أو اخلارجية للمؤسسة التعليمية سريعا وبشكل كبير. 

ويجب االنتباه إلى أن جناح املؤسسة التعليمية اليوم ليس ضمانا لنجاحها غدا، ولذا 

من  يحصى  ال  عدد  فهناك  جناحها.  على  احلفاظ  في  مؤسسة  أي  تتهاون  أال  يجب 

للعام  البقاء  في  االستمرار  في  فقط  أمال  واحد،  عام  في  ازدهرت  التي  املؤسسات 

التالي، ولذا يجب أن تستمر أنشطة متابعة وتقييم تنفيذ خطط تطوير املؤسسة 

طبقا للخطة االستراتيجية. وميكن تلخيص فوائد عملية التقومي االستراتيجي في 

اآلتي:

Ó  تبقي املؤسسة على املسار الصحيح عن طريق التحقق من صالحية اخليارات

االستراتيجية.

Ó .تلبي حاجة املؤسسة وأصحاب املصالح إلعطاء املالحظات، والتقييم، واملكافأة

Ó .توجد مدخالت للتخطيط االستراتيجي اجلديد

Ó .جتعل من السهل املقارنة بني القرارات واالستراتيجية املقصودة

Ó .توفر القدرة على التنسيق بني مهام العاملني في املؤسسة

Ó .تعد عملية التقييم نهاية ناجحة لعملية اإلدارة االستراتيجية

Ó توفير القدرة على تنسيق املهام التي مت أداؤها
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حتديات عملية التقييم االستراتيجي ملؤسسات التعليم العالي 

الوقت  في  العالي  التعليم  ملؤسسات  االستراتيجي  التخطيط  صعوبة  زادت  لقد 

احلاضر بسبب عوامل عدم استقرار األحوال االقتصادية احمللية والعاملية، وزيادة املنافسة 

ظهور  إلى  يؤدي  مما  اإلنساني  التاريخ  في  املسبوق  غير  التكنولوجي  التطور  وتسارع 

وسائل وطرق تعليمية منافسة، هذا باإلضافة إلى العوملة التي أدت إلى اتساع نطاق 

التنافس ليشمل العالم كله. وميكن تلخيص الصعوبات التي تقابل عملية التقييم 

االستراتيجي في النقاط التالية:

Ó  والقومي احمللى  املستوى  على  احمليطة  البيئة  تعقيد  في  الهائلة  الزيادة 

والعاملي. 

Ó .الصعوبة املتزايدة في دقة التنبؤ باملستقبل

Ó .زيادة املتغيرات مما يؤدى إلى سرعة معدل انتهاء فعالية اخلطط االستراتيجية

Ó .زيادة عدد األحداث احمللية والعاملية التي تؤثر على املؤسسات التعليمية

Ó .انخفاض الفترة الزمنية التي ميكن خاللها التخطيط الدقيق إلى حد ما

منوذج تقييم استراتيجية مؤسسة التعليم العالي

في  وللمشاركة  لوصف  مرئية  وسيلة  هو   )Logic Model( املنطقي  النموذج  إن 

املبادرات  أنشطة  أو  إستراتيجي  برنامج  الالزمة لتشغيل  العناصر  بني  العالقات  فهم 

بوصف  النموذج  هذا  ويقوم  استراتيجية.  تغييرات  إلحداث  الالزمة  االستراتيجية 

الروابط املنطقية، بني موارد البرامج، والنتائج، واجلمهور، واألنشطة، والنتائج الطويلة 

واملتوسطة والقصيرة املدى املتعلقة مبوقف إستراتيجي معني, أو مشكلة استراتيجية 

لكنها  مختلفة  وظائف  ثالث  األقل  على  يخدم  أن  املنطقي  للنموذج  وميكن  معينة. 

مترابطة:
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1 - اأداة للتوا�صل 

واخلارجي.  الداخلي  اجلمهور  مع  للتواصل  كوسيلة  املنطقي  النموذج  اعتبار  وميكن 

ويقوم هذا النموذج بتحسني عملية التعلم من خالل تبادل املعلومات املتكرر، واخلبرة 

في تقدمي الدليل القيم.

2 - اأداة للتخطيط 

وميكن اعتبار النموذج املنطقي مبثابة أداة للتخطيط من خالل توفير إطار لصياغة 

املنطقي  النموذج  اعتبار  ميكن  الدور،  وبهذا  واملعايير.  واألهداف  العمليات  ومواءمة 

أساسا لتطوير اخلطة االستراتيجية. ويعمل النموذج املنطقي على حتويل مصطلحات 

جديدة،  فكرة  بتجربة  املصالح  ألصحاب  والسماح  حقيقة،  إلى  واألحالم  البرنامج 

ومحاولة تطبيق النظريات على منوذج أو صورة توضح كيف سيؤدي البرنامج وظيفته. 

ميكن  كيف  واستيعاب  تصور  على  املصالح  أصحاب  املنطقي  النموذج  يساعد  كما 

لالستثمارات البشرية واملالية أن تساهم في أهداف البرنامج املنشودة، وأن تؤدي إلى 

التي  الطريق  بخريطة  املصالح  أصحاب  املنطقي  النموذج  وميد  البرنامج.  حتسينات 

تصف تسلسل األحداث املتصلة ببعضها التي تربط بني احلاجة للبرنامج اخملطط له، 

والنتائج املنشودة للبرنامج.

3 - اأداة التقييم 

والسياسات  والتمهيدات،  البرامج،  لتقييم  أداة  مبثابة  التقييم  أداة  تكون  أن  ميكن 

كجزء من إطار التقييم. ويوضح النموذج املنطقي اآلثار املفترضة لتنفيذ االستراتيجيات 

املوضحة في اخلطة االستراتيجية. 

البرامج  على  التأكيد  أو حتى  برامج جديدة،  على تصميم  أيضا  النموذج  ويساعد 

على حدوث  أيضا  يساعد  وهو  احلالية.  الظروف  في ظل  مناسبة  تزال  ال  التي  احلالية 

ومقنعة.  موجزة  بطريقة  األشخاص  من  خارجه  هم  من  وبني  البرنامج  بني  تواصل 

وباستخدام هذا النموذج كإطار لالستراتيجية ميكننا : 
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Ó  اختيار مجموعة صغيرة من مؤشرات األداء التي حتافظ على االهتمام بجميع

جوانب األداء. 

Ó  التأكيد على أن مقاييس األداء احلالية تغطي جميع جوانب األداء الرئيسة

Ó  اكتساب فهم كيفية عمل البرنامج، وتوضيح مسؤوليات املوظفني جلعل هذا

البرنامج يعمل. 

Ó  مواصلة تسليط الضوء على جوانب األداء، واملوازنة بني اإلنذارات التي يضعها

القياس في النظام. 

مكونات النموذج املنطقي

النموذج املنطقي هو طريقة منهجية مرئية للعرض واملشاركة في فهم العالقات 

التي  األنشطة  وكذلك  بك،  اخلاص  البرنامج  التي تستخدمها في تشغيل  املوارد  بني 

خططت لها، والتغييرات أو النتائج التي ترغب في حتقيقها.
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 شكل )9(: مكونات النموذج املنطقي

                               Inputs/Resources 1 - املدخالت واملوارد

Ó .ما هي املوارد املتاحة لتنفيذ البرنامج االستراتيجي؟

األنشطة  لتنفيذ  الالزمة  والتنظيمية  واملالية،  البشرية،  املوارد  املوارد تشمل   هذه 

 : واملوارد  املدخالت  هذه  تشمل  املثال  سبيل  االستراتيجي.وعلى  للبرنامج  املطلوبة 

واملرافق،  واملتطوعني،  باملشروع،  والعمل  لإلدارة  اخملصصني  املوظفني  املالية،  امليزانية 

واملعدات، واألنظمة، والقوانني، واللوائح.
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Activities  2 – الأن�صطة

Ó  ،ما هي اإلجراءات، والعمليات اإلدارية، الفعاليات، واخلدمات، والتقنيات، واملنتجات

والعناصر األخرى التي سوف تستخدم لتنفيذ البرنامج ؟

وتشمل األنشطة اخلدمات التي يتم تقدميها لتحقيق مهمة البرنامج االستراتيجي، 

واإلجراءات اخملططة والتي يتم تنفيذها عند استخدام املوارد واملدخالت التي مت حتديدها 

التدريبية،  الدورات  عقد   : األنشطة  تشمل  قد  املثال  سبيل  وعلى  البرنامج.  لتنفيذ 

وإقامة فصول تعليمية، وعقد جلسات استشارية، والتوجيه الفردي.

Outputs    3 - النواجت

Ó  إجناز خالل  من  حتقيقها  تتوقع  التي  الفعاليات  أو  اخلدمات  أو  املنتجات  هي  ما 

األنشطة اخملطط لها ؟

اخلاصة  والعمليات  تنفيذها  مت  التي  لألنشطة  املباشرة  املنتجات  النواجت  تعتبر 

بالبرنامج. إذا استطعنا تنفيذ األنشطة التي مت تخطيطها، فإننا سوف نحصل على 

املنتج أو اخلدمة التي نرغب في الوصول إليها. وتعد النواجت املنتجات املباشرة لألنشطة 

اخلاصة بالبرنامج. 

وعلى سبيل املثال قد حتتوى النواجت : عدد الدورات املقدمة، وعدد الطبقات املعروضة، 

وعدد الدورات التي مت اجنازها، وعدد عالقات التوجيه، وعدد املشاركني. 

Outcomes   4 - النتائج

Ó  األنشطة من  حتققها  أن  تتوقع  التي  النتائج  أو  التغييرات  أو  الفوائد  هي  ما 

والنواجت؟

إن النتائج هي الفوائد التي تعود على العمالء أثناء، أو بعد املشاركة في البرنامج 

املشاركني ومعرفتهم  امللموس في وعي  التغيير  النتائج بوصف  وتقوم  االستراتيجي. 
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وسلوكهم ومهاراتهم ومستوى أدائهم الوظيفي من خالل األنشطة والنواجت . بالنسبة 

للمؤسسات التجارية، تكون النتائج مرتبطة باألرباح. أما بالنسبة ملؤسسات التعليم 

العالي، فإن النتائج تكون متصلة بالتحقيق الناجح ألهداف البرنامج االستراتيجي.

1( النتائج على املدى القصير : ما هي التغييرات أو التحسينات التي سوف تتم في 

نظام العمل حتت التأثير املباشر ألنشطة البرنامج ؟ وما هي التحسينات أو التغييرات 

التي سوف تطرأ على كل من عملية التعلم، والوعي، واملعرفة، واملواقف اخملتلفة ؟

2( النتائج على املدى املتوسط : ما هي التغييرات أو التحسينات املتوقعة أو الفعلية 

ما  ؟  البرنامج  نتائج  تبني  أو  الستخدام  كنتيجة  العمل  نظام  في  حتدث  سوف  التي 

هي التغييرات التي سوف تطرأ على السلوكيات واإلجراءات والقرارات والسياسات في 

نظام العمل، ردا على نتائج املدى القصير ؟

3( النتائج على املدى البعيد : ما هي التغييرات املتوقع أن تطرأ على اجملتمع بسبب 

السياسات االجتماعية  أو  البيئية،  التغييرات  ؟ وما هي  به  مشروعك واجلهود اخلاصة 

احملتمل حدوثها؟

: املهارات املتزايدة، واملعرفة املتزايدة، ومهارات التعامل املتزايدة،  ومن أمثلة النتائج 

وانخفاض نسبة التهرب، وزيادة القدرة على تلبية االحتياجات األساسية

Impact   5 – التاأثري

أو  أو اجملتمعات  املؤسسات  الذي يطرأ على  املقصود  أو غير  املقصود  التغيير  ما هو 

األنظمة نتيجة ألنشطة البرنامج االستراتيجي في:

املدى القصير : عام.  •

املدى املتوسط : 3-5 أعوام.  •

املدى الطويل : 10 -30 عاماً.  •
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تتغير  التي  املعرفة  أو  املوقف  أو  السلوك  لكل من  امللحوظة  اجلوانب  التأثير هو  إن 

نتيجة لتطور البرنامج. وإذا حتققت تلك الفوائد للمشاركني، فمن احملتمل حدوث بعض 

التغييرات في كل من املؤسسات أو اجملتمعات أو األنظمة.

وعلى سبيل املثال للتأثير نتيجة البرنامج االستراتيجي: 23% زيادة في املهارات، %20 

زيادة في املعرفة، 10% زيادة في التكيف مع البيئة، 50% نقص في معدل التهرب، %30 

زيادة في القدرة. 

منوذج معايير النموذج املنطقي

 شكل )10(: قالب النموذج املنطقي

مزايا النموذج املنطقي كأداة للتقييم

Ó  الدقيقة التفاصيل  على  للتركيز  منهجية  طريقة  املنطقي  النموذج  يوفر 

للروابط الهامة، وكما ميهد الطريق لتحديد أهم املؤشرات املطلوبة في تقييم 

السياق. شكل )10(.
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Ó  الهامة األسئلة  حتديد  على  يساعدك  هيكلياً  إطاراً  املنطقي  النموذج  يوفر 

لعملية التقييم. 

Ó  بتوافر منوذج منطقي متكامل، ستعرف من أين ستبدأ, وسيكون لكل املشاركني

فهم مشترك ملا يقيمونه. 

Ó  يضمن النموذج املنطقي عدم جتاهل معاجلة البرنامج في عملية التقييم. كما

يقوم النموذج بجعل خبير التقييم مسئوال عن كل من عملية معاجلة البرنامج، 

والنتائج على حد سواء. 

Ó  لوضع املنطقي  النموذج  استخدام  ميكن  فإنه  جتمعت،  قد  البيانات  إن  وحيث 

وإجراء  البرنامج،  عليها  يقوم  التي  النظرية  ودراسة  نصابها،  في  البيانات 

تصحيحات للبرنامج إذا لزم األمر. 
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ن  المعــــــــرفـــــــــة
أمـــــــــــ



التصنيف العاملي للجامعات
Global University Rankings

الفصل الخامس
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لقد تزايدت أهمية التصنيفات العاملية للجامعات في السنوات األخيرة في جميع 

أنحاء العالم، فقد زاد عدد التصنيفات العاملية للجامعات إلى حد كبير، ومن املتوقع 

استمرار هذا العدد في الزيادة. وقد اشتهرت تلك التصنيفات العاملية منذ عام 2003 

عاملي  أول تصنيف جامعي   Shanghai Jiao Tong عندما نشرت جامعة شنغهاى

لها، ومنذ ذلك احلني زادت أعداد تلك التصنيفات إلى الضعف. 

وقد يثير موضوع التصنيفات اجلدل دائما في أي مجال من 

مجاالت التعليم العالي، فقد تفضل اجملتمعات احلصول على 

جدول دوري يوضح " من هو األفضل في العالم "، و" من ليس 

األفضل "، كما يفضل السياسيون أن تقدم إليهم املعلومات 

أوقات  وفي  التجارية.  األعمال  قطاع  في  والتصنيفات 

الضائقات املالية، يتزايد اهتمام صانعي السياسة في البلدان 

التعليم  مؤسسات  مختلف  ألداء  مقارنات  بعمل  اخملتلفة 

أي  نتائج  فإن  ذلك،  ومع  موضوعية.  ملؤشرات  وفقا  العالي 

تصنيف، وخاصة التصنيفات الدورية العاملية، تعتمد بشكل 

أساسي على املؤشرات اخملصصة لها. باإلضافة إلى ذلك، جند 

أنه من الصعب، بل من املستحيل, قياس وحتديد اجلودة في حد 

ذاتها، وبالتالي فإن التصنيفات تستخدم وسائل مختلفة يعتبر الكثير منها بعيدا عن 

اجلودة الفعلية للتدريس أو البحث العلمي. 

وقد وضح في السنوات األخيرة أنه من املرجح ارتفاع عدد تصنيفات اجلامعات العاملية، 

على الرغم من أنها سوف تصبح أكثر تخصصا .وغالبا ما يرى صانعو السياسة - بوجه 

أن  أنه من الصعب  الرغم من  التصنيفات كأداة لشفافية اجلامعة، وذلك على   – عام 

نقول العكس – أي انه إذا لم تكن هناك تصنيفات فلن تتميز اجلامعات بالشفافية. 

تشمل طبيعة تصنيف اجلامعات العاملية احلالي: االهتمام بأداء البحث على الرغم 

من أوجه القصور والعيوب احملتمل وجودها في ذلك التصنيف، إال أن تلك التصنيفات 

ت
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تتمتع بدرجة عالية من القبول بني أصحاب املصالح واجلمهور اخلارجي بسبب بساطتها 

أن تتالشى تصنيفات  املتوقع  وبالتالي، فانه من غير  التي تقدمها.  املعلومات  ونوعية 

اجلامعة، وإمنا من املتوقع زيادتها على الرغم من أنها سوف تكون أكثر تخصصا.

من بني املشكالت أو " من العواقب غير املرغوب فيها "، كما يطلق املصنفون أحيانا 

على اآلثار السلبية للتصنيفات، أن كال من اجملتمع وصانعي السياسة مييلون للحكم 

التصنيفات  تستخدمها  التي  باملعايير  العالم  أنحاء  في جميع  العالي  التعليم  على 

أحد  تطبيق  بدال من  وذلك  العلمي،  البحث  اجلامعات في  أفضل  للبحث عن  العاملية 

املبادئ األساسية لضمان اجلودة. 

وبعبارة أخرى، ليست جامعات البحث العلمي هي التي تستحق فقط األخذ بعني 

إلى  التي تهدف  تلك  أو  اإلقليمي،  الصعيد  الهامة على  اجلامعات  أيضا  وإمنا  االعتبار، 

توسيع نطاق التعليم العالي بهدف إشراك مجموعة أوسع من الشباب. وبالتالي، فإن 

أحد النتائج غير املرغوب فيها للجداول الدورية العاملية، أن مؤسسات التعليم العالي 

امللف  مراجعة  إلى  تضطر  قد  العليا،  البحث  جامعات  مع  املتبادلة  البعثات  وكذلك 

التعليم  تصنيف  جداول  رأس  ميثل  البعثات  تصنيف  فيه  يعتبر  وقت  في  بها،  اخلاص 

العالي في جميع أنحاء أوروبا 

املطلقة  القيم  من  بعضاً  التصنيفات  قبل  من  املعتمدة  املؤشرات  تستخدم  وقد 

)عدد املنشورات، واالستشهادات، والطالب، واملوظفني... الخ (، أو بعض القيم النسبية 

 .) الخ  ومتويل لكل طالب،...  ) منشورات لكل موظف، استشهادات على كل منشور، 

وينبغي أن يؤخذ هذا اجلانب بعني االعتبار عند حتليل نتائج التصنيف. وفي حالة إذا ما 

كان التصنيف يستخدم أساسا القيم املطلقة، فسوف تعتمد درجاته على املساحة، 

أي أن عملية التصنيف سوف تفضل اجلامعات الكبيرة. وفي حالة ما إذا كانت القيم 

التي ستحرز درجات أعلى،  النسبية هي املستخدمة، فإن اجلامعات األكثر كفاءة هي 

وليست اجلامعات األكبر.

وعموما، فإن التصنيف العاملي للجامعات يعكس أداء البحث العلمي في اجلامعة 
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لقياس  تستخدم  التي  األخرى  املؤشرات  أن  كما  التدريس.  عملية  أداء  من  أكثر  بدقة 

أداء البحث في معظم التصنيفات، لها أيضا آثارها وثغراتها، ولكنها مع ذلك ال تزال 

قياسات مباشرة.

وتعد كل املؤشرات القائمة على عملية التدريس مجرد وثائق وتعتبر عالقتها بجودة 

عدد  بواسطة  التعليم  جودة  قياس  ويعد  األحوال.  أحسن  في  مباشرة  غير  التدريس 

احلائزين على جائزة نوبل من بني خريجي اجلامعة إحدى الدرجات القصوى، وميكن اعتبار 

ما.  حد  إلى  مباشرة  وغير  خاصة  بطريقة  ولكن  التعليم،  بجودة  مرتبطا  املؤشر  هذا 

الطالب  عدد  إلى  املوظفني  عدد  بنسبة  التعليم  جودة  على  احلكم  استخدام  ويعتبر 

فقط دون دراسة عملية التعليم والتدريس نفسها. 

منهجيات أشهر التصنيفات العاملية 

التصنيفات األكادميية بغرض إنشاء جدول دوري للجامعة.  )1

تصنيفات تركز فقط على أداء البحث .  )2

التصنيفات املتعددة - وهي تصنيفات اجلامعات التي تستخدم عددا من املؤشرات   )3

دون االهتمام بوجود جدول دوري.

تصنيفات الويب.  )4

القياس القائم على نتائج عملية التعلم.  )5

ويتم حتليل القضايا املنهجية التالية في كل تصنيف بحسب :

Ó  املؤشرات املستخدمة

Ó  ما الذي يتم قياسه فعليا، وما هي الوثائق املستخدمة

Ó  حساب قيم املؤشر وإجراء حساب شامل كلما أتيح ذلك

ت
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Ó تغيير املنهجية مع مرور الزمن وتأثيره

Ó  نقاط القوة والضعف و" خصائص " التصنيف اخلاص

Ó  اإلضافية التحليالت  تقدم   - التصنيف  يقدمها  التي  األخرى  املنتجات  بعض 

حسب ) املوضوع، أو املقارنات بني البلدان، أو معلومات الطالب، أو التصنيفات الفردية(. 

Ó .عناصر املالحظات اخلاصة فيما يتعلق بتصنيف معني

أمثلة على تصنيفات اجلامعات العاملية 

االستشاري،  شنغهاي  تصنيف   - العالم  جلامعات  األكادميي  شنغهاي  تصنيف   .1

الصني 

تصنيف تاميز للتعليم العالي جلامعات العالم : تاميز للتعليم العالي :   .2

بالتعاون مع Quacquarelli Symonds حتى عام 2009  )1(

بالتعاون مع Thomson Reuters اعتبارا من عام 2010  )2(

العاملية  والتقارير  لألخبار  املتحدة  الواليات   - العالم  جلامعات  تصنيف  أفضل   .3

بالتعاون مع Quacquarelli Symonds، الواليات املتحدة 

التصنيف العاملي للجامعات )Ð Reitor (، روسيا  .4

التقييم  عمل  مجموعة  األوروبي،  االحتاد  جامعات  بحث  على  القائم  التقييم   .5

القائم على بحث اجلامعة، واملفوضية األوروبية

تصنيف ليدن، جامعة ليدن - هولندا  .6

تصنيف أداء األبحاث العلمية جلامعات العالم - مجلس التعليم العالي لالعتماد   .7

والتقييم، تايوان
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تصنيف جامعة ) CHE ( - مركز تنمية التعليم العالي / Die Zeit أملانيا  .8

تصنيف ) CHE ( املتميز مركز تنمية التعليم العالي / Die Zeit أملانيا  .9

  U CHEPS  تصنيف خريطة  .10

تصنيف U املتعدد - مشروع التمويل لالحتاد األوروبي  .11

تقييم نتائج عملية التعلم في التعليم العالي ) AHELO ( -- مؤسسة التنمية   .12

والتعاون االقتصادي 

 Cybermetrics، Centro مقاييس الويب للتصنيف العاملي للجامعات - معمل  .13

.de Ciencias Humanas y Sociales، Spain

الدروس املستفادة من تصنيفات اجلامعات العاملية

مما ال شك فيه أن وصول اجلامعات إلى ساحة التصنيف العاملي قد عمل على حتفيز 

أصبحت  العاملي،  التصنيف  ظهور  فمنذ  العالم.  أنحاء  جميع  في  العالي  التعليم 

تغير  في  هذا  تسبب  وقد  والدولية،  احمللية  املقارنات  جتنب  على  قادرة  غير  اجلامعات 

أساليب اجلامعة.

لقد تبنت التصنيفات وخاصة اجلداول الدورية، املنهجيات التي تتناول فقط أفضل 

جامعات البحث في العالم. وفي الواقع قد أعطت تلك املنهجيات نتائج مستقرة فقط 

في  جامعة   17000 من  جدا  بسيطا  جزءا  تعد  والتي  جامعة,   10000  :  7000 حلوالي 

العالم. وقد خرجت معظم جامعات العالم من تلك املعادلة.

وفي حني أن مثل هذا املنهج رمبا يكون جيدا خلدمة غرض وضع قائمة بأرقى اجلامعات، 

إال أن املشكلة هي أن موجة النشاط احمليطة بتلك التصنيفات - والتي غالبا ما يبدأ 

بها العاملون في عملية التصنيف - تؤثر على التعليم العالي بأسره، كما أنها متيل 

للحكم على مؤسسات التعليم العالي باملعايير التي تناسب جامعات البحث فقط. 
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من  جدا  وقليل  اجلامعة.  بعثات  من  بعضاً  إال  اآلن  حتى  التصنيفات  تشمل  وال 
التصنيفات هي التي تتناول األنواع اخملتلفة لبعثات مؤسسات التعليم العالي.

فان  ذلك،  أكثر شفافية. ومع  اجلامعات  التصنيفات على جعل  أن تعمل  واملفروض 
منهجيات التصنيفات احلالية - وخصوصا اجلداول الدورية األكثر شهرة - ال تزال بذاتها 
تفتقد إلى الشفافية. ومن الصعب، إن لم يكن من املستحيل، متابعة احلسابات التي 
تبدأ من البيانات إلى تلك التي تعبر عن قيم املؤشر، ومنها إلى تسجيل نتيجة عامة، 

باستخدام املعلومات املتاحة فقط.

ال يوجد شيء من هذا القبيل ميكن اعتباره مؤشراً موضوعياً". يعد نقص املؤشرات 
لها  ليس  التي  اجلامعة  أداء  قياس  التي تظهر خاصة عند  املشاكل  أكثر  املالئمة من 
املؤشرات  حتى  ذلك،  ومع  البحث.  أداء  تقييم  عند  املوقف  ويتحسن  مناسبة.  وكاالت 
البيبليومترية املستخدمة لقياس أداء البحث لها أيضا عيوبها. ويبذل مقدمو خدمة 
التصنيف بعض اجلهود لتحسني منهجياتهم، ولكن عادة ما تهتم تلك التحسينات 
أو  الكافية،  الوكاالت غير  أن املشكلة احلقيقية تكمن في  بطريقة احلساب، في حني 
إغفال جزء من املعلومات بسبب القيود املنهجية. وميكن حتسني تلك الوكاالت، ولكنها 

ستظل وكاالت.

وفي الوقت احلالي، سيكون من الصعب أن نقول إن الفوائد التي توفرها املعلومات 
التي يقدمها التصنيف - وكذلك الشفافية املتزايدة – أكبر من اآلثار السلبية الناجمة 

عن عواقب التصنيف غير املرغوب فيها. 

بعض احملاوالت لتطوير التصنيفات والتقييمات تستهدف جميع مؤسسات التعليم 
و البحث،  القائمة على  للجامعة   AUBR EU تقييم اخملتلفة، مثل  والبعثات  العالي 

ذلك  ومع  الوضع.  لتحسني  كلها  تهدف  فإنها   ،AHELOو  U-Multirankو  U-MAP
فإنه من السابق ألوانه حتديد كيف تعمل تلك األدوات اجلديدة، فهي ال تزال في مراحل 
مختلفة من التطور أو من التنفيذ النموذجي، وكلها مراحل ال تزال تواجه قضايا صعبة، 

خاصة املشاكل اخلاصة بجمع البيانات، وتطوير الوكاالت اجلديدة.

بيانات  على  العالي  التعليم  بسياسات  اخلاصة  القرارات  تعتمد  أال  يجب  وأخيرا 
التصنيف فقط.
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