
 جامعة أم القرى                 
 وكالة اجلامعة للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع

 عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية    
 
 

 1 إعداد: د/ حسام حممد الدسوقي

                    

 واألدلةأساليب مجع البياانت 

يتتتمج  تتع التيتتاصة ادا تتة رتتدى ئتتوالر ادرتتاملؤ والعنا تتر وااس تتراة مومتتع القيتتائ والتقتتوه متتل ختتن   التتد مل  أو ال ا تت  والتت  مي تتل 

 أداء ااسسسة. وئشتم   ذه األساليب على ما يلى:احلرو  عليها مل عدة أساليب وال  جيب أن يستخدمها ااراجع ااعتمد أثناء عملية ئقوه 

 .اانحظة 

 .ااقابنة وااناقشاة الفردية واجلماعية 

 .نتاملج قواملمج اإلستقراء 

 .الفحؤ الواثملقي 

 ) أ ( أساليب املالحظة : 

رتتتو  عليهتتتا  ستتتتخدام ئستتتخدم اانحظتتتة برتتتفة عامتتتة للحرتتو  علتتتى التيتتتاصة ادا تتتة  لعنا تتر الفرعيتتتة للتقتتتوه والتتت    مي تتل احل

 :ولقاً للشروط التاليةء اانحظة األساليب األخرى مث  ااقابنة وااناقشاة واإلستقراء والفحؤ الواثملقي. وجيب اجرا

 اإلختيار العشواملي للسلوك أو األ ياء ااطلوب منحظته بقدر اإلم ان. -

 ية اانحظة.التحديد ااستق للخراملؤ الواجب منحظتها قت  القيام بعمل -

 التغطية الشاملة للخراملؤ الواجب منحظتها. -

 :ت واملناقشات الفردية واجلماعية)ب( املقابال

ئستخدم ااقابنة وااناقشاة برفة عامة يف احلرو  على التياصة ااتعلقة رس راة وعنا تر التقيتيمج الت  يرتعب  عهتا  ألستاليب  

يمج أراء واجتا اة األطراف ااعنية ااختلفة يف ااسسسة )أعضاء  يئة التدريس/أعضاء اهليئة ااعاونتة/ الطتنب/ األخرى، وال  حتتاج إىل معرلة وئقي

 العامل / األطراف اجملتمعية(. وئنقسمج ااقابنة وااناقشاة إىل نوع  : لردية و اعية.
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 و  عتتل  تتئون س لتترد واحتتد لقتتل )مثتتا  يلتتمل الوكيتت  ااستت: يتتتمج اجتتراء  تتذا النتتوا متتل ااقتتابنة حستتب احلاجتتة متتع  املقااابالت الفرديااة

 التعليمج والطنب/ اادير ااسئو  عل اإلدارة ااعنية  جلودة/ وغريه(.

 يتمج اجراء  ذا النوا مل ااقابنة مع جمموعة مل األلراد مع مراعاة الشروط التالية : املقابالت اجلماعية : 

  لرد. 15 -10حجمج اجملموعة ما ب  يرتاوح 

 .اإلختيار العشواملي بقدر اإلم ان أللراد اجملموعة ح  يتمج جتنب التحيز النائج عل اختيار ألراد بعينهمج 

 دقيقة. 60  ئزيد مدة ااقابلة الواحدة عل أ 

 ئتضتتمل اجملموعتتتة أى مستتسو  متتتل القيتتاداة األكادمييتتتة أو ا داريتتتة يو عنقتتة متا تتترة أو غتتري متا تتترة رومتتتوا أ  

 ا اهتمج.  ئس  ل ئولر احلرية ال املة أللراد اجملموعة للتعتري عل أراملهمج أو اااقابلة ح  مي

 .اإل تمام  إللتتاحية ىف بداية ااقابلة را يسدي إىل ئولري الراحة النفسية وكسب التعاون مل جانب ألراد اجملموعة 

 .ئشجيع األلراد ااشارك  يف اجملموعة على ئولري ااعلوماة برراحة وبدقة 

 ارة يف ئقرير ااراجع إىل عدد ونوعية ااقابنة ال  مت إدارهتا أثناء لرتة التقوه.اإل  

 :االستقصاء)جا( نتائج قوائم 

يقوم ااراجع   طنا والفحؤ على نتاملج قواملمج ا ستقرتاء الت  مت استتخدامها متل جانتب ااسسستة ولقتاً اتا جتاء يف الدراستة الذائيتة  

 :ند القيام هبذا ا جراء ما يليراعى عيادا ة هبا. و 

  ااطلوبة. اةا ستقراء أن ااسسسة قد  ممت أنوااالتحقق مل 

 .التحقق مل ئوزيع واستيفاء قواملمج ا ستقراء على القطاعاة )أو عيناة مل القطاعاة( ااستهدلة 

 عنا ر الفرعية احملتددة لحؤ نتاملج قواملمج ا ستقراء واستخنص الد  ة ال  ئساعد على التقوه للمس راة وال

 يف دلي  التقوه.
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 )د( الفحص الواثئقي : 

مل خن  ا طنا ولحتؤ احملتتوى جلميتع الواثملتق ياة الرتلة  اس تراة والعنا تر ادامتعة للتقتوه، حيت   ييتحقق الفحؤ الواثملق 

وجمالس ااسسسة األخرى/ قتراراة/ اجتراءاة موثقتة/ قتواملمج  عنها أثناء عملية التقوه )حمامر جمالس األقسام العلمية  متث  الد مل  ااطلوب التح

 اإلستقراء ااوجهة ألطراف معينة/ وما  ابه يلمل(. ويراعى عند اجراء الفحؤ الواثملقي ما يلي :

 .ا طنا على النسخة األ لية مل الوثيقة 

 .لحؤ احملتوى اداص  لوثيقة 

 .التحقق مل اتريخ إ دار الوثيقة 

 يقة را جاء يف ك  مل الدراسة الذائية للمسسسة والتطتيق الفعلي.مقارنة حمتوى الوث 
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 بروتوكول املقابالت

 أهداف املقابالت:أوالً 

 . ع التياصة ال    مي ل ئولري ا إ  مل خن  ااقابنة -

 التحقق  مل  حة بعض التياصة الواردة يف الدراسة الذائية.   -

 اسسسة  واحلرو  علي أنطتاعاة وردود األلعا . التغذية اارئدة مل األطراف ااعنية   -

 عرض ملخؤ أنشطة الزايرة اايدانية للمسسسة. -

 حتقيق اكتما  ومشولية عملية ااراجعة والتقوه. -

 

 لمقابالت:اجليد ل اإلعداداثنياً 

 حتديد نوا وخراملؤ القطاا ااستهدف. -

 حتديد العدد ااناسب مل األعضاء ااستهدل  مل ااقابلة . -

 حتديد ااشارك  يف ااقابلة مل ااراجع .   -

 اختيار اا ان اانملمج للمقابلة.   -

 حتديد موعد ومدة ااقابلة.  -

 األئفاق علي موموا )موموعاة( ااقابلة.  -

 التحضري اجليد للمقابلة. -

 ئدويل اانحظاة أثناء النقابلة وئوثيق حمضر ااقابلة.  -

 . ملم   اراجعةالقائقييمج لاعلية ااقابلة رعرلة  -
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 أنواع املقابالت: 

 أ( املقابالت اجملدولة: 

وجتري مع قياداة أكادمييتة أو أعضتاء  يئتة التتدريس ومعتاونيهمج ويلتمل بغترض التغذيتة اارئتدة هلتذه األطتراف أو جلمتع : املقابلة الفردية

 ااراجعة.   ئتطلتها عمليةبياصة 

 لرد. 15، ويفض  أ  يزيد عدد اجملموعة عل قطاا ااستهدف يف عملية ااراجعةأعضاء ال وجتري مع جمموعة مل: املقابلة اجلماعية

 ااطلوبة أو أي أغراض أخرى.  األدلةوجتري  ذه ااقابلة بغرض  ع التياصة أو التحقق مل 

 غري اجملدولة: ب( املقابالت

نه جيوز اجراء بعض ااقابنة غري اجملدولة مستقاً متع إااراجعة والتقوه لوة مل عملية بغرض زايدة لاعلية ااقابنة لتحقيق األ داف اارج

 القياداة األكادميية أو أعضاء  يئة التدريس ومعاونيهمج وال  ئساعد ااراجع  على احلرتو  علتى مزيتد متل التد مل ، أو امتداد مج  لتغذيتة

 ة اايدانية ، أو ألي أغراض أخرى.اارئدة، أو الرد على استفساراهتمج، أو عرض ملخؤ ألنشطة الزاير 

 

 املقابالت: إبجراءعامة خاصة  إرشادات

 ي أحد وسامل   ع التياصة والد مل  النزمة لعملية ااراجعة والتقوه للمسسسة التعليمية أثناء الزايرة اايدانية. ااقابنة  

  متتتع أعضتتتاء  يئتتتة التتتتدريس  جتتتراء حتتتوار مفتتتتوح ورة إئعتمتتتد ااقابلتتتة علتتتى ا عتتتداد والتخطتتتيل اجليتتتد متتتع األختتتذ يف ا عتتتتتار متتتر

 ومعاونيهمج.

  بشرط أن حتقق  يعاً األ داف اارجوة مل عملية ااراجعة والتقوه.ااقابنة  ملمم ل جيب اللجوء إىل أق  عدد 
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 6 إعداد: د/ حسام حممد الدسوقي

  ة.أحد ااراجع  لتلمل ااهم ااراجعة ااقابلة أو يع رمليس لريق يرأئ  

  موعاة ال  مت ئناوهلا يف ااقابلةناقشاة ااتعلقة رو اا علال الية نحظاة اا  بتدويل ااراجعأعضاء لريق يقوم أحد. 

 ما مت احلرو  عليه مل معلومت وأدلة ومراجعتها والتحقق مل است ماهلا.ناقشة رااقابلة  بعدرمليس وأعضاء لريق ااراجعة  يقوم 

 جدو  ااقابنة الرمسيةدلة ، مع األلتزام را جاء يف يتمج إجراء أكثر مل مقابلة ولقا للحاجة للمعلوماة واأل.   

 ااقابلتة  موعد وم ان تمج حتديديناقشة موموا ما  إيا دعت احلاجة لذلمل. و ااراجعة ا دون ئرئيب مستق أثناءب عقد مقابلة جيوز

 . مل ااسسسة واانسق ااراجعةرمليس لريق ب  جدو  األعما  و 

 مايج اارلقة والتأكد مل ئغطية كالة العنا ر ال  حتتوي عليها.يقوم ااراجع  ستخدام الن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


