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  وإجراءاتهاالمعيارية للجامعة العربية المفتوحة  المقارناتو سياسة القياس

 : السياسة بيان

ً أتلتزم الجامعة العربية المفتوحة بتوفير فرص تعليم ذات جودة عالية وتلتزم  بالتحسين المستمر لهذه الفرص يضا

 من خالل تبني عمليات وإجراءات معيارية داخلية وخارجية.  جودتها وتعمل على تعزيز

دور مهم على مستوى  التي سيكون لهامع رؤية ورسالة الجامعة  لتتناسب للمقارنات المعيارية هذه الالئحةتم تصميم 

الجامعات الرائدة خالل دراسة العمليات والنماذج في كاديمية واإلدارية وذلك من الممارسات األتحسين وتعزيز  فيالجامعة 

كاديمية المعايير األ أعلى ضمان من أجلعند اإلمكان  الجامعات المتبعة في هذهمنهجيات الو ساليباألومن خالل تبني  ،األخرى

 ومستويات األداء. 

 الغاية: 

من و اجراءاتها كاديمية األ الخاصة بالبرامججودة المعايير ل هاوضمان الدائها كيفية مراجعة الجامعةالسياسة تحدد هذه 

والرائدة األخرى،  المماثلة  مع المؤسسة الشريكة والجامعاتادائها  مقارنات معيارية شفافة وواضحة لمقارنة  إجراءخالل 

 وفقاً لمدونة قواعد السلوك المعيارية والمعتمدة عالمياً.السياسة  وستطبق هذه 

 : األساسي الهدف

 جلأبمعلومات من جهة مرجعية خارجية من ادارة الجامعة العليا الهدف األساسي من المقارنات المعيارية تزويد 

تعديالت الزمة  و ذلك بغرض اتخاذ اى اجراءات او تقييم فعالية وكفاءة األنشطة والممارسات والعمليات الداخلية  قياس و 

 األداء العام.  لتحسين

 : األخرى األهداف

مقارنات معيارية داخلية وخارجية اعتيادية من خالل تبني طرق وممارسات  الجامعة العربية المفتوحة عمليات  ستطبق

 مقارنات معيارية موحدة إلنجاز ما يلي: 

 معات اإلقليمية والعالمية األخرى.مقارنتها مع الجا اها بناء على اكتساب رؤية مستقبلة ومنظور مهم حول مدى نجاح -

 اللوائح والتنظيمات الحالية وتحدي الوضع الراهن. و مراجعة  فحص  -

 .لتحسين ادائها  والمؤشرات اإلحصائيةمن مؤشرات االداء  تطوير وصياغة مجموعة معيارية  -

 من أجل تحسينها. األداء في ثغرات التعرف على اى  -

 تشجيع ثقافة التحسين المستمر وتعزيز الجودة.  -

 األداء.محاكاة أفضل مؤشرات  -
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 النطاق: 

والخدمات  ،كاديميةوالبرامج األ ،حكام األساسية للجامعة منها الهياكل التنظيمية اإلداريةعلى األ السياسة  تطبق هذه

 واإلجراءات اإلدارية ذات العالقة.  ،واألوليةالمساندة 

 المسؤولية: 

 على عاتق اإلدارة العليا للجامعة والمكاتب المعنية. السياسة  شراف على تنفيذ هذه واإل التوجيهتقع مسؤولية 

 جهة االعتماد: 

 مجلس الجامعة 

 : السياسة تنفيذ

ذات العالقة القياس و المقارنات  يتم تحديد عمليات و ،الجامعة العربية المفتوحة كافة مقار  فيالسياسة  هذه  يتم تنفيذ

 جل التنفيذ. أولويات التشغيلية من المناسبة واألستراتيجية بجانب المنهجيات ومجاالت االهتمام اإل

 

 

 الرقابة: 

الجامعة العربية  يريومدالجامعة  نواب رئيس  على عاتقو المتابعة  والرقابة  مسؤولية تنفيذ هذه الالئحةتقع 

لى مجلس إكاديمية بالتعاون مع وحدات ضمان الجودة، وتقدم التقارير المعنية وعمداء البرامج األالمفتوحة  في دول الفروع 

 جل تقييم ودعم عمليات المقارنات المعيارية. أمن الموارد الالزمة   ويتم توفيرالجامعة، 

ً للجدول الزمني للجامعة العربية المفتوحة من السياسة  سيتم مراجعة هذه  اعدها جل تنقيح وتحديث قوأوتحديثها وفقا

 و عند الضرورة. أولوائحها 
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 إجراءات وعمليات المقارنات المعيارية

 :تعريف

المنظمات مع زميالتها  هذهتساعد على مقارنة وداءة للتحسين الذاتي للمنظمات أ" :نهاأتعرف المقارنات المعيارية ب

 م كيفية التحسين."على مواطن القوة والضعف النسبية ولتعل   للتعرف

حول العالم الكتساب  منظمات رائدة أخرىما مع  لمنظمة مستمر    وقياس   عملية مقارنة  " أنها:بـذلك ك وتعرف

 "أدائها.و ترتقي ب  تحسنإجراءات  في اتخاذالمعلومات التي تساعد المنظمة 

(American Productivity and Quality Centre 1993) 

مجاالت لقياس داة تشخيصية وتمرين تعليمي تعاوني ومنهج منظم وتقييم مستمر أ :نهاأب أيًضا المقارنات المعيارية وتعرف

 (UNESCO, 2007) .بشكل مستمرالمختلفة  العمل 

 

 المقارنات المعيارية: أنواع

 اهج رئيسية للمقارنات المعيارية:( سبعة من٢٠٠٣ز في التعليم العالي )التمي   اتحادحدد 

لى تحسين أدائها العام من خالل التركيز على إالتي تستخدم في المنظمات التي تسعى  ستراتيجيةاإلالمقارنات المعيارية  -١

 وعمليات محددة. استراتيجيات

رنة نفسها مع وهي عملية تستخدم من خاللها المنظمات قياسات أداء لمقا ،باألداءالمقارنات المعيارية التنافسية أو الخاصة  -٢

 المنظمات الشبيهة.

 محددة. و إجراءات  أ التي تركز على عمليات  ارنات المعيارية العملية المق -٣

مختلفة التي تأمل بتحسين القطاعات التتضمن شراكات منظمات مستمدة من  والعامة التيالمقارنات المعيارية الوظيفية  -4

 ية محددة.ملو عأنشاط 

الرئيسية للمنظمات مع الممارسات الجيدة للمنظمات وظائف والعمليات المقارنات معيارية خارجية تمكن من مقارنة  -٥

 األخرى.

 نشطة والعمليات الداخلية.ممارسات جيدة للمنظمات من خالل مقارنة األ تؤسسالمقارنات المعيارية الداخلية التي  -٦

 ها دولياً ومحلياً.ؤالتي يمكن إجراالعالمية و المقارنات المعيارية  -٧

 فوائد المقارنات المعيارية:

وروبي، تعزز المقارنات المعيارية قدرة الجامعة العربية لى المقارنات المعيارية في التعليم العالي األإباإلشارة 

 المفتوحة على النجاح في:

  وتقييم أدائها كمؤسسةتحليل. 

 تنافسية ستراتيجية وتنفيذها في بيئاتفهم جيد للعمليات التي تدعم إعداد اإل. 
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 ذلك مدى جودة أداء مؤسسات التعليم العالي األخرى وأسبابه يويعن ،قياس ومقارنة المنافسة. 

  خرين.من اآلكيفية التحسين م وتعل   ،ثاقبة ستراتيجيةإاستكشاف أفكار جديدة وتكوين نظرة 

 ستراتيجية الجديدة.الحصول على بيانات تدعم متخذي القرار في التطورات اإل 

  األداءالالزمة  لترقية  والمنهجياتفة بالعمل المجاالت المختل جل تحسين أهداف من أوضع. 

 تعزيز الهوية المؤسساتية. 

  و اكسابها ميزة تنافسية وجعلها بوضع أفضلالجامعة  تحسين سمعة. 

  مؤشرات والمقارنات المعيارية لألداء المحلي.اللى إاالستجابة 

  صالحات التعليم العاليإوضع معايير جديدة للقطاع في سياق. 

 

 عملية المقارنات المعيارية:خطوات 

 التخطيط:

 تحديد هدف المقارنات المعيارية: -١

مستوى التغيير، تحديد و ،ي تريد تحسينهذينبغي على الجامعة العربية المفتوحة أوالً تحديد العملية أو النشاط ال

هي صورة الجامعة وقدرتها االستيعابية ورغبتها في ووستكون نقطة البداية للجامعة في وضع هدفها للمقارنات المعيارية 

 طبيعة وحجم عملية المقارنات المعيارية. فيالتغيير وتوفر الموارد والبيانات الالزمة، فجميع هذه العوامل تؤثر 

 تحديد الجامعات التي ستكون نقاط مرجعية: -٢

 في فضل الجامعات التي تعمل أها معهم من خالل تحديد ترغب بمقارنة نفس ذينستدرس الجامعة العربية المفتوحة منافسيها ال

تبدأ الجامعة بتحديد قائمة ف، هان تتبناها وتتكيف معأولها ممارسات تتطابق مع احتياجات الجامعة التي يمكن نفس المجال 

من أكثر فائدة هذا و نشطة،والحجم ونوع األتوجه فضل الجامعات التي لديها نفس المواصفات من ناحية الأثم تختار  ،منافسيها

 مختلفة كلياً. المقارنة مع مؤسسات تعليم عال  

 جمع البيانات: -٣

داء أجل تحسين أبشكل مباشر من الجامعات األخرى من  استخدامهامكن يلى جمع بيانات إؤدي تنفيذ هذه الخطوة يس

أولية وثانوية حول الكليات والجامعات والمنظمات األخرى  بحوث  الجامعة العربية المفتوحة، وستجمع هذه البيانات من خالل 

التي سيتم دراستها، وفي نهاية هذه المرحلة سيتوفر للجامعة بيانات كاملة ودقيقة ومناسبة فيما يخص مقارنتها لعملياتها مع 

 الجامعات. أفضل
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 التحليل

 تحديد الفجوة: -٤

فضل أعن  للجامعة داء الحاليي مدى يتخلف األألى إتشاف واك، تتضمن هذه الخطوة تحليالً للبيانات المرصودة

فضل الممارسات في عملية مثالية، وفي هذه النقطة سيتم أفضل المميزات من أوكذلك تتضمن دمج  ،جزئيةالممارسات في كل 

 داء بين الجامعات التي تم تحديدها كنقاط مرجعية.تحديد االختالفات والثغرات في األ

 المستقبلية: تحديد التوجهات -٥

ثناء هذه الخطوة أستسهم هذه الخطوة في وضع الهدف التي تسعى له الجامعة واألطر الزمنية لبلوغ هذا الهدف، و

المستقبلي، وعند  باألداء ـأويتنب  التغيير المحتمل الفريق أيضا منافسيها وسيتوقع  من ناحيةداء السابق سيفحص فريق الجامعة األ

 دد الجامعة فوائد تنفيذ التغييرات المقترحة للمقارنات المعيارية.انتهاء هذه الخطوة ستح

 مشاركة النتائج: -٦

تقديم معلومات المقارنات المعيارية والنتائج مع طاقم عملها في  االسهاملضمان مشاركة الفريق ينبغي على الجامعة 

ما هو متوقع منهم في مرحلة بالفريق  تعريففي وضع المعايير و أيضا سيساعد هذايرات، وجل تحفيزهم إلجراء التغيأمن 

 التنفيذ.

 هداف:وضع األ -7

هداف التي تعتمدها لى توافق على هذه األإداء المحددة والوصول هداف لسد فجوة األتتضمن هذه الخطوة مراجعة األ

 إدارة الجامعة والتي يفهمها كافة الموظفين.

 اإلجراء

 تطوير خطط عمل: -٨

لكي خطة العمل  واستخدامهداف واألطر الزمنية التي وضعتها الجامعة لفريقها، مع األ تطوير خطة عمل تتوافق

ح  هداف.عوامل النجاح الرئيسية المرتبطة بهذه األما هي متوقع منهم و ما هوعضاء الفريق ألكل  توض ِّ

 تنفيذ الخطط ومراقبة النتائج: -٩
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لى إالممارسات المعتمدة والمراقبة اليومية للتغييرات، وستؤدي هذه الخطوة  أفضلجراءات إتتضمن هذه الخطوة تنفيذ 

 هداف المنشودة.ستنجز األ من ثمو ،ي انحراف عن الخطةأحيث سيتم تصحيح  ،عملية مراقبة دقيقة

 إعادة تقويم المقارنات المعيارية: -١٠

الطرق  أفضلن الجامعة قد اعتمدت واستخدمت أحديث المقارنات المعيارية لضمان عادة التقويم تعديل وتإالهدف من 

 والممارسات في عمليتها للمقارنات المعيارية.

 ممارسات المقارنات المعيارية للجامعة العربية المفتوحة

 :المقارنات المعيارية الداخلية

نقل  اعتمدت الجامعة العربية المفتوحة بالفعل مقارنات معيارية داخلية بين فروعها من خالل تطبيق مفهوم 

جل نشر التميز فيها، وتشجع الجامعة مثل هذا النوع من التعاون بين الفروع ألنه أالممارسات الجيدة عبر فروعها التسعة من 

عمل وينشر روح العمل كفريق واحد بين الفروع ويعزز التعاون الجامعي بين لى تبادل الخبرات والمعارف بين طاقم الإسيؤدى 

 طاقم العمل.

 المقارنات المعيارية الخارجية:

 نشطة المقارنات المعيارية الخارجية مثل:أما في عدد من  لى حد   اتشترك الجامعة 

 متحدة ونشر هذه الممارسات عبر برامجها الممارسات الجيدة من شريكتها الجامعة المفتوحة في المملكة ال نقل تحديد و

 األكاديمية والعمليات اإلدارية ذات العالقة.

 بالمقارنة  بمؤسسات ستراتيجياتها الخاصة باالختبارات والتقييم وألي ممارسات ذات عالقة وضع معايير مرجعية إل

 المملكة المتحدة.التعليم العالي 

  تحقيق ستمرار واالستبقاء اضافة الىاالداء )لطلبتها من ناحية األوضع معايير مرجعية للمواصفات األكاديمية 

 مع الجامعات البريطانية من خالل نظامها للممتحنين الخارجيين.بالمقارنة  ( مخرجات التعلم

  عبر فروعها وبرامجها األكاديمية من خالل عملية تقييم  تعليمية ما تقدمه من خدماتوضع معايير مرجعية لمجمل

 تقرير المتابعة السنوية(AMR)سنوية 

 وكالة ضمان المعنمدة  من  الجودة االكاديمية  و معايير  المعايير  الخاصة باستيفاء  تحديد الممارسات الجوهرية

 التالية: جاالت الم( في   (quality codeجودة تها للمدونالمملكة المتحدة  و المحددة  في   -الجودة 

o و فرص القبول   وتوسيع نطاق تسجيل القبول والت 

o الدراسية تصميم وتطوير المقررات 

o   والشكاوى وااللتماساتالتظلمات االكاديمية 

o   االستعانة بالمقومون الخارجيون 



25/9/2019 67معتمدة من مجلس الجامعة رقم    النسخة الثانية 

o التعلم والتعليم 

o تمكين الطلبة 

o  تحسين تجربتهم التعلمية الطلبةو دور  مشاركة 

o ويم االختبارات والتق 

o  التقييمالتدقيق و المراقبة وعمليات 

 

كونها األفضل في بمعروفة  رائدة الجامعة على أنشطتها المستقبلية للمقارنات المعيارية من خالل اختيار جامعات ستركز

، وهذا سيساعد الجامعة على مقارنة ممارساتها الحالية وعملياتها مع الجامعات الرائدة لتحديد التوجهات الراهنة نيفتصال

 والمستقبلية في أدائها. 
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 إقرار

بيات ذات الصلة المستمدة من الجامعات العالمية دإعداد الئحة المقارنات المعيارية واجراءاتها، تمت مراجعة األعند 

 ووكاالت ضمان الجودة. 
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