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 ملخص الدراسة باللغة العربية:

أصول  الدراهدفت   برامج  في  الجودة  لتحسين  النظرية  األسس  على  التعرف  إلى  سة 

ديمنج   لمنهجية  المفاهيمي  اإلطار  وتحديد  العليا،  الدراسات  بمرحلة  المصرية  التربية 

أعضاء   من  عينة  وتكونت  الوصفي.  المنهج  على  الدراسة  واعتمدت  المستمر.  للتحسين 

الجودة   لديهم خبرة في مجال  الذين  التدريس  برامج  هيئة  بصفة عامة وفي مجال جودة 

الجودة في   لتشخيص واقع  استبانة  بإعداد  الدراسة  وقامت  التربية بصفة خاصة.  أصول 

برامج أصول التربية المصرية بمرحلة الدراسات العليا. وأسفرت الدراسة عن عدد من  

أصول   ببرامج  الواقع  أرض  على  تطبيقاً  الجودة  ممارسات  أقل  تمثل  التي  الممارسات 

أصول  ا برامج  جودة  لتحسين  مقترحة  نماذج  ببناء  الدراسة  قامت  كما  المصرية،  لتربية 

ومن  التربية المصرية بمرحلة الدراسات العليا في ضوء منهجية ديمنج للتحسين المستمر

أهم تلك النماذج )نموذج قياس مخرجات تعلم المقررات الدراسية لبرامج أصول التربية  

  -مخرجات تعلم برامج أصول التربية والمقررات الدراسية  نموذج الربط بين  -المصرية

نموذج قياس مؤشرات أداء    -نموذج قياس مخرجات تعلم برامج أصول التربية المصرية 

المصرية التربية  أصول  اتخاذ    -برامج  في  الجودة  ممارسات  نتائج  توظيف  نموذج 

 القرارات المرتبطة بتطوير برامج أصول التربية المصرية(  

 منهجية ديمنج  -برامج أصول التربية المصرية -ات الرئيسية: تحسين الجودةالكلم 



Abstract: 

The study aimed to identify the theoretical foundations for 

improving quality in Educational Foundation Programs  At the 

postgraduate level. The study also aimed to define the conceptual 

framework of the Deming methodology for continuous 

improvement .  The study relied on the descriptive approach. The 

sample of the study consisted of faculty members who have 

experience in the field of quality in general and in the field of quality 

for Educational Foundation Programs in particular. The study that 

achieves a questionnaire to diagnose the reality of quality in the 

Educational Foundation Programs  At the postgraduate level .The 

study reached a number of practices that represent the lowest 

quality practices applied in the Educational Foundation Programs.  

The study also prepared suggested models to improve the quality 

of Egyptian Educational Foundation Programs  in light of the 

Deming methodology for continuous improvement. Among the 

most important of these models are:,(a model for measuring 

courses learning outcomes to Educational Foundation Programs - 

a model for linking learning outcomes for Educational Foundation 

Programs and courses - a model for measuring learning outcomes 

for Educational Foundation Programs - a model for measuring the 

performance indicators of Educational Foundation Programs - a 

model for using the results of quality practices In making decisions 

related to the development of Educational Foundation Programs) 

Key Words: Improving quality- Egyptian Educational 

Foundation Programs- Deming methodology 
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 مقدمة الدراسة: 

بالد العربية بمرحلة التغيير والتجديد التربوي، التي نتجت  التعليم العالي في ال   يمر

عن التأثر بالتحوالت واالتجاهات العالمية، حيث تفاعلت مؤسسات التعليم العالي مع عصر 

اإلنتاج الجماعي، كما أن الطموحات الواسعة لألفراد والمجتمعات قد حدا بالمسئولين عن 

لت مناسبة  وسائل  عن  بالبحث  المؤسسات  التعليمية تلك  عملياتها  وفاعلية  جودتها  حسين 

(. لذا فإن تحسين جودة البرامج الجامعية بتلك المؤسسات التي 5.  2005برمتها. )محمد.  

األمثل  الخيار  بمثابة  باتت  التعليم،  تطوير  عن  المسؤولون  بذلها  التي  الجهود  عن  انبثقت 

   .بفاعلية واقتدارالذي يضمن لهذه البرامج االتجاه الصحيح نحو تحقق غاياتها 

للبرامج    وقد بالنسبة  المقاييس  بكل  نوعية  نقلة  الجودة  تحسين  عملية  حققت 

أوضاعها   وترتيب  تنظيم  إعادة  البرامج  تلك  استطاعت  حيث  شملتها،  التي  الجامعية 

وتمكين العمليات التربوية بها، وأصبحت ترتكز على أسس علمية تربوية ومنهجية سليمة 

مجموع تطبيق  خالل  التغيرات من  إحداث  في  تسهم  أن  شأنها  من  التي  المعايير  من  ة 

 الالزمة لتطبيق نظم الجودة في منظومة العملية التعليمية واإلدارية. 

بصفة   ووفقا   التعليمي  النظام  في  فرد  كل  أصبح  فقد  للجودة،  الشامل  للمنظور 

إليها وعن عامة وفي المؤسسات الجامعية بصفة خاصة مسئوالً عن المؤسسة التي ينتمي  

)الهيئة  الهدف.  لتحقيق  الهمم  واتحاد  الجهود  بتضافر  إال  يتحقق ذلك  آمالها، ولن  تحقيق 

 (.4-3. 2009القومية لضمان الجودة. 



على ذلك لم تعد عملية تحسين الجودة قضية جزئية تخص جانباً محدداً  وتأسيسا   

مؤسس نظاماً  أصبحت  إنما  مراحله،  من  مرحلة  أو  الجامعي  العمل  كل من  يستهدف  ياً 

هدف  تجاوزت  أنها  حتى  والمادية،  المعرفية  متغيراته  كل  ويشمل  العمل  هذا  جوانب 

البشرية  الموارد  دمج  وإلى  وتقييمها  ومراقبتها  الجودة  تخطيط  إلى  التقليدي  الجودة 

)جامعة  األداء.  عن  العام  الرضا  وتحقق  المؤسسي  المحيط  في  الجودة  تنتج  كخبرات 

 (.  2012الحاج لخضر. 

سلكته   وباعتبار الذي  الطريق  هي  الجامعي  التعليم  مؤسسات  تجويد  عملية  أن 

وتقدمها  نهضتها  تحقيق  في  أساسياً  عامالً  كان  بدوره  والذي  المتقدمة،  البلدان  معظم 

أداء   جودة  مستوى  تحسين  إال  خياراً  العربية  الدول  أمام  يعد  فلم  بالتالي  الحضاري، 

د تفعيل  أجل  من  الجامعية  الشاملة،  مؤسساتها  التنمية  عمليات  قيادة  في  الحقيقي  ورها 

وبخاصة أنها لن تستطيع أن تصمد طويالً أمام عوامل التأثير التي تدفعها نحو إعادة بناء 

 وتكوين العنصر البشري القادر على مجابهة تحديات هذا العصر.

 منطلق أن نجاح أو فشل البرامج األكاديمية في أي جامعة يمثل نجاحاً أوومن  

لتلك الجامعة، فإن قدرة الجامعات في تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية مرهون بقدرة  فشالً 

برامجها على ممارسة مهامها المحددة بكفاءة وفعالية، وهذا يؤكد الحاجة المستمرة إلى  

 إدخال مزيد من التطوير والتحسين في شكل وجوهر أداء تلك البرامج األكاديمية.

التربية    وتأتى  برامجها كليات  جودة  بتحسين  المنوطة  الكليات  طليعة  في 

األكاديمية، نظراً ألن أهم أهدافها متمثل في إعداد الخريج إعداداً مهنياً وأكاديمياً ما يجعله 

الذي  اإليجابي  األثر  عن  فضالً  هذا  واإلقليمي،  المحلي  العمل  سوق  في  حقيقياً  منافساً 

فالمعلم دون غيره من خريجي الجامعة الذي    يتركه أداء المعلم الجيد على المجتمع ككل؛

ضوء   في  للمعلم  الجيد  اإلعداد  فإن  ثم  ومن  وتنشئتهم،  النشء  إعداد  عاتقه  على  يُلقَى 

فإنه ال  والعكس صحيح؛ وعليه  المجتمع  يُلقِى بظالله على نهضة  الجودة سوف  معايير 
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إعداده   في  المستمر  والتحسين  الجودة  معايير  مراعاة  ضرورة  من    .وتأهيلهمناص 

 (191. 2013)حسين؛ وآخرون. 

ببرامج   وسعيا المتميز  األداء  لمعايير  التطبيقية  الممارسات  وتفعيل  تأصيل  إلى 

أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربية، فقد كان لزاماً االعتماد على أحد  

لمعايير التطبيقي  المنهج  قائمة على  مهنية  أدلة  التي تحوي  والتحسين    المنهجيات  التميز 

 المستمر.

منهجية ديمنج على رأس هذه المنهجيات باعتبارها "تمثل اإلطار العلمي   وتأتي 

ويبتعد   الذات،  وتحدي  االبتكار  من  األكاديمية  البرامج  بممارسات  يقترب  الذي  والعملي 

رامج بها عن النمطية والتقليدية، األمر الذي جعل البرامج التي تبنتها تأتي في مقدمة الب

أصول   برامج  جودة  لتحسين  ديمنج  منهجية  تبني  يدعم  ما  ولعل  والمتطورة.  المتميزة 

التربية بمرحلة الدراسات العليا أنها تعد من أقوى نماذج الجودة التي ثبت مصداقيتها من 

أساليب   لتقييم  العامة  للمؤسسات  نموذجاً  تقدم  ألنها  نظرا  السابقة؛  الميدانية  الدراسات 

يم رضا المستفيدين وتبنيها لفلسفة التطوير المستدام، واعتمادها على تطبيق  إدارتها وتدع 

ومنع   اإلنجازات  على  التركيز  بمبدأ  وأخذها  الكليات،  بكافة  المستمرة  التحسينات  فلسفة 

 ( 15-5. 2017استخدام الحدود القصوى لألداء. )خليل. 

جمي  من في  يطبق  متكامل  أسلوب  ديمنج  منهجية  تمثل  أخرى  فروع  ناحية  ع 

حاجات   إلشباع  الفرصة  العمل  وفرق  للعاملين  لتوفر  ومستوياتها  التعليمية  المجاالت 

بحثية   تعليمية  خدمات  أفضل  تحقيق  تستهدف  بذلك  وهي  التعليم  عملية  من  المستفيدين 

 ( 186. 2018واستشارية بأكفأ األساليب وأقل التكاليف وأعلى جودة. )حسنين؛ وحسين.

ديمنج بوضوح من خالل استثمارها للجوانب المرتبطة   تظهر فعالية منهجيةكما  

المؤسسية  للممارسات  التطبيقية  الجوانب  لتناولها جميع  وذلك  المؤسسي،  األداء  بتحسين 

المتحققة عنها، باعتبار أن " النتائج المتميزة في قيمتها ال تتحقق إال من خالل   والنتائج 

ا الممارسات  من  متكاملة  لمنظومة  المؤسسات  والذي  تبني  األداء،  في  التميز  تعتمد  لتي 



 .Ioncica)بدوره ال يتحقق إال من خالل مواصلة االبتكار لتحسين هذه الممارسات "  

2012.403-404). 

تبني  وتحت   ضرورة  على  الضوء  لتسليط  الحالية  الدراسة  تأتي  الفعالية  هذه 

 ً رسالتها وغاياتها لترجمة رؤيتها و  برامج أصول التربية المصرية لمنهجية ديمنج؛ ضمانا

التميز واإلبداع في مختلف   ملموس من أجل تحقيق طموحاتها ودعم وتشجيع  إلى واقع 

أنشطة ومجاالت عملها، وبما يضمن إحداث نقلة تطويرية وقفزة في أدائها، ولعل تحقيق  

من  يمكن  التي  الرئيسية  األفكار  استنبات  في  المنهجية  لهذه  الفاعل  بالدور  مرهون  ذلك 

صميم نماذج استرشاديه لتحسين الجودة وتحقيق "الكفاءة والتميز في األداء، وبما  خاللها ت 

 ينعكس على إثراء روح المنافسة في كافة مجاالت وأنشطة العمل بتلك البرامج. 

 مشكلة الدراسة: 

العالي يعد وتعزيز   مرحلة التعليم  للطالب  المعرفي  التطور  في  هامة  محورية 

وا لديهم،  العالية  خالل المهارات  من  الشاملة  التنمية  تحقيق  في  فاعل  بشكل  لمساهمة 

 تحسين نوعية الحياة ومواجهة التحديات والتغيرات العالمية السريعة. 

هذه األدوار بصورة أكبر في مرحلة الدراسات العليا التي تعتبر امتداداً    وتتجسد

ح بدراسة  طبيعياً للمرحلة الجامعية األولى، ولكن في مستوى أعلى وتخصص دقيق يسم

التخصصات  مختلف  في  العليا  الدراسات  ببرامج  يُناط  وبالتالي  أغزر،  ومعرفة  أعمق 

 مسؤولية تأهيل الدراس إلى البحث والتحقيق لزيادة التعمق في مجال التخصص، كما

 (20-19. 2017أنها تؤهله للمشاركة العلمية الجادة في مجال البحث والتأليف. )عبد الرؤوف. 

اً من تطوير برامج التعليم الجامعي يتوقف على تطوير برامج ألن جزء  ونظرا  

قوة   يتوقف عليها  العليا  الدراسات  برامج  فإن جودة  أخرى  ناحية  العليا، ومن  الدراسات 

وجودة الجامعة التي تحوي تلك البرامج، لذا باتت قضية تحسين جودة برامج الدراسات 

التغيرات و جديدا فرضته  وتحدياً  األمر العليا مطلباً  والتكنولوجية،  المجتمعية  التطورات 
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تظل  كي  مستمر  بشكل  والتطوير  للتقييم  البرامج  تلك  اخضاع  ضرورة  يفرض  الذي 

 حيوية ومتجددة. 

أداء    وعلى أجل تحسين  من  المصرية  الجامعات  تبذلها  التي  الجهود  من  الرغم 

ن هذه الجهود ما زالت  برامج الدراسات العليا؛ سعياً نحو االرتقاء بجودتها وكفاءتها، إال أ

مستمر،  بشكل  أدائها  جودة  تحسين  عن  تعوقها  التي  القصور  جوانب  من  العديد  تواجه 

فبعض تلك البرامج تفتقر إلى المقومات األساسية الداعمة لتحسين جودة العملية التعليمية،  

مازالت مخرجاتها  أن  إلى  التي    إضافة  الفعلية  المجتمع  احتياجات  تلبية  عن  قاصرة 

األمر الذي يجعلها    (، 82.  2019ضها النظام التنافسي الراهن )علي، وعبد الباسط.  يفر 

غير قادرة على أداء رسالتها في توفير تعليم متميز، يرتقي بالطالب إلى مستوى المنافسة 

 العالمية، ويضمن لها التحسين المستمر في األداء.

بع  من بتقويم  قامت  التي  الدراسات  إحدى  أكدت  أخرى  برامج ناحية  ض 

الدراسات العليا المصرية وفق مؤشرات الجودة واالعتماد على أن مستوى تطبيق معايير  

التعليم  وأساليب  المنظمة،  اللوائح  البرامج،  )مواصفات  من  كٍل  في  واالعتماد  الجودة 

تقييم   وأساليب  المتاحة،  والبشرية  المادية  واالمكانات  والموارد  المستخدمة،  والتعلم 

والخد طالب  الطالب،  استجابات  وفق  سواًء  متوسطة  جاءت  المقدمة(  المجتمعية  مات 

التدريس هيئة  أعضاء  استجابات  أو  العليا  وأحمد.    .الدراسات    -472.  2019)مرعي؛ 

العليا منها 473 الدراسات  (. وفي ذلك إشارة إلى غياب ركائز أساسية لمنظومة برامج 

 اليب تقييم حديثة.  مؤشرات أداء واضحة واستراتيجيات تدريس متجددة وأس

التربوية    ومن العليا  الدراسات  برامج  بمجال  واقع  مرتبط  هو  ما  منها  والتي 

معظم  في  البرامج  تلك  منظومة  أن  على  الدراسات  بعض  أكدت  فقد  التربية،  أصول 

الجامعات المصرية تعاني مشكالت عدة تعوق تحقيق أهدافها وكذلك قدرتها على مراعاة  

العصر، وتتصل   بينما متغيرات  بها،  المحيطة  الخارجية  بالعوامل  المشكالت  بعض هذه 

بالمناهج   والمرتبطة  البرامج  هذه  في  الداخلية  بالعوامل  اآلخر  البعض  يتعلق 



السائدة   واألكاديمية  اإلدارية  العالقات  وطبيعة  التقويم  وطرق  التدريس  واستراتيجيات 

م تقويم  عملية  إلى  دائمة  بصفة  تحتاج  فهي  وبالتالي  المستمر. فيها.  التحسين  أجل  ن 

 (7. 2018)بيومي؛ وعبد الوهاب. 

أن التحدي الرئيس للنظم التعليمية المعاصرة لم يعد يتمثل فقط في    منطلق ومن  

تقديم التعليم، بل تعدى األمر إلى ضرورة التحقق من أن التعليم المقدم يتسم بجودة عالية  

من أكثر الكليات الجامعية حاجة    (، فقد أضحت كليات التربية200.  2005)عبد العظيم.  

إلي تحسين جودة برامجها األكاديمية والتي منها برامج أصول التربية بمرحلة الدراسات  

العليا؛ لما لها من دور هام في إعداد الكوادر المنوطة بتطوير التعليم في كافة مؤسساته،  

 .المستدامة والذي بدوره يعد األساس في إنجاز المشروع القومي لتحقيق التنمية

التربية  ومن   بكليات  العليا  الدراسات  بمرحلة  التربية  أصول  برامج  فإن  ثم 

المصرية بحاجة إلى دراسة مباشرة لتوصيف واقعها، وتقييم برامجها وأهدافها، وتحديد  

مشكالتها والتحديات التي تواجهها؛ في محاولة للتغلب عليها. وبالرغم من فعالية التعليم 

الذي ينطلق من الداخل، إال أن وجود جهات محايدة من خارج المؤسسة   الذاتي والتطوير

للتقييم يظل أكثر فاعلية، وبخاصة في ظل التنافس الدولي  التعليمية تعتمد معايير علمية 

 وتزايد محاوالت االرتقاء  

بالتعليم الجامعي، وتحقيق جودته في معظم دول العالم؛ سعياً لمواكبة التحديات المختلفة.  

 ( 36. 2012براهيم. )إ

هنا   أساسياً  من  مطلباً  أصبحت  التي  المنهجيات  كأحد  ديمنج  منهجية  تبرز 

لتحسين جودة برامج أصول التربية المصرية، ذلك ألن نظام ضمان الجودة أصبح مدخالً  

(، كما أن  848.  2015للتحسين على مستوى الجامعات والبرامج التي تقدمها. )حسن.  

يعت يعد  لم  الجودة  لتلك  عصر  التقليدية  الوظيفة  تحددها  التي  النمطية  بالممارسات  رف 

البرامج ضرورة تطوير ممارسات   البرامج، فضالً عن أن هذا العصر فرض على تلك 



  د. مجدي عبد الرحمن عبد هللا

وأنشطة العمل األكاديمي، وذلك نظير ما تشهده الجامعات العالمية من تطور مذهل في 

 أداء برامجها األكاديمية.    

فإن  ولتوضيح أكثر  برامج  الصورة  أن تحسين جودة  األخذ في االعتبار  ه يجب 

التربية أو    أصول  سهالً  أمراً  ليس  التربية،  بكليات  العليا  الدراسات  بمرحلة  المصرية 

يسيراً، ولن يتم تفعيله بصورة حقيقية إال من خالل نماذج وأدوات تطبيقية تضمن التحول  

البرامج من واقعها النمطي التقليدي، إلى واقع يتض من ممارسات تطبيقية لها عائد بتلك 

منظومة  مكونات  كافة  ملموس على  أثر  لها  وأيضاً  التعليمية،  المخرجات  ومردود على 

 التعليم بهذه البرامج.  

منطلق النظر إلى مخرجات برامج أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا    ومن

المجتمع، وتأس أخرى مهمة في  لنظم  بكونها مدخالت  التربية،  ما سبق  بكليات  على  يساً 

تأتي الدراسة الحالية لتحسين جودة تلك البرامج باستخدام منهجية ديمنج، بحيث يتم ذلك  

مصداقيتها  يؤكد  مما  ومخرجاتها  عملياتها  جودة  تحسين  تتضمن  محددة  معايير  وفق 

المعنية بمجال  واحترامها والثقة بها من قبل المجتمع وأيضاً من قبل المؤسسات والهيئات  

 ة والتطوير. الجود

 تساؤالت الدراسة: 

ما األسس النظرية لتحسين الجودة في برامج أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا   .1

 بكليات التربية بالجامعات المصرية؟  

 ما اإلطار المفاهيمي لمنهجية ديمنج للتحسين المستمر؟ .2

بكليا .3 العليا  الدراسات  بمرحلة  التربية  أصول  برامج  في  الجودة  واقع  التربية  ما  ت 

 بالجامعات المصرية؟

العليا   .4 الدراسات  بمرحلة  التربية  أصول  برامج  جودة  لتحسين  الحاكمة  األبعاد  ما 

 بكليات التربية بالجامعات المصرية في ضوء منهجية ديمنج للتحسين المستمر؟  



العليا   .5 الدراسات  بمرحلة  التربية  أصول  برامج  جودة  لتحسين  المقترحة  النماذج  ما 

 تربية بالجامعات المصرية في ضوء منهجية ديمنج للتحسين المستمر؟بكليات ال 

 أهداف الدراسة: 

 الدراسة إلى: هدفت  

بمرحلة   .1 التربية  أصول  برامج  في  الجودة  لتحسين  النظرية  األسس  على  التعرف 

 الدراسات العليا بكليات التربية بالجامعات المصرية. 

 ن المستمر.تحديد اإلطار المفاهيمي لمنهجية ديمنج للتحسي .2

بكليات   .3 العليا  الدراسات  بمرحلة  التربية  أصول  برامج  في  الجودة  واقع  تشخيص 

 التربية بالجامعات المصرية. 

العليا   .4 الدراسات  بمرحلة  التربية  برامج أصول  لتحسين جودة  الحاكمة  األبعاد  تحديد 

 بكليات التربية بالجامعات المصرية في ضوء منهجية ديمنج للتحسين المستمر. 

بكليات  اق .5 العليا  الدراسات  بمرحلة  التربية  أصول  برامج  جودة  تحسين  نماذج  تراح 

 التربية بالجامعات المصرية في ضوء منهجية ديمنج للتحسين المستمر.

 أهمية الدراسة: 

التعرف على واقع الجودة في   .1 يمكن من خالله  إرشادياً  دليالً  الحالية  الدراسة  تُشكل 

التربية   الدبرامج أصول  بالجامعات المصريةبمرحلة  التربية  بكليات  العليا  ،  راسات 

للبينة   جديدة  إضافة  ذاته  حد  في  وهذا  الواقع،  هذا  لتحسين  الكفيلة  السبل  واتخاذ 

 المعرفية.

التربية   .2 أصول  برامج  لمسؤولي  راجعة  تغذية  بمثابة  الحالية  الدراسة  بمرحلة  تُعد 

المصرية بالجامعات  التربية  بكليات  العليا  حساباتها  ،  الدراسات  تُعيد  يجعلها  مما 

لكافة  الصحيحة  التطبيقية  والممارسة  للتطبيق  ضماناً  والتنظيمية؛  األكاديمية 

 ممارسات الجودة بتلك البرامج.
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التربية   .3 أصول  برامج  مخرجات  أداء  تطوير  في  المساهمة  الحالية  الدراسة  تستطيع 

المصرية بالجامعات  التربية  بكليات  العليا  الدراسات  سوق  و  بمرحلة  إثراء  ثم  من 

 .العمل بكفاءات وكوادر على مستوى عال من الجودة 

يمكن  .4 حيث  التربية  كليات  برامج  لكافة  تطبيقية  أهمية  الحالية  الدراسة  تكتسب 

واالرتقاء   الجودة  واقع  تحسين  في  المستمر  للتحسين  ديمنج  منهجية  من  االستفادة 

 لتربية. بمستوى التنفيذ في كل البرامج وليس فقط برامج أصول ا 

 منهج الدراسة: 

البيانات    اعتمدت بجمع  الباحث  يقوم  حيث  الوصفي،  المنهج  على  الدراسة 

تحديد  وكذلك  التربية،  أصول  برامج  في  الجودة  لتحسين  النظرية  باألسس  المرتبطة 

برامج   ثم تشخيص واقع الجودة في  اإلطار المفاهيمي لمنهجية ديمنج للتحسين المستمر،

التربية،  البيانات وذلك    أصول  داللة  واستقراء  وتفسير  لرصد  استبانة  تطبيق  خالل  من 

 الكيفية، ثم وضع تصور للنماذج المقترحة في ضوء منهجية ديمنج للتحسين المستمر. 

 محددات الدراسة: 

بمرحلة   اقتصرت التربية  أصول  ببرامج  الجودة  تحسين  على  الحالية  الدراسة 

بالجامعات التربية  بكليات  العليا  ديمنج    الدراسات  منهجية  خالل  من  وذلك  المصرية، 

التدريس   هيئة  أعضاء  من  ممثلة  عينة  على  الدراسة  اقتصرت  كما  المستمر،  للتحسين 

البيئة   عايشوا  ممن  باعتبارهم  المصرية  التربية  كليات  بعض  في  التربية  أصول  ببرامج 

خال الدراسة  أدوات  تطبيق  تم  وقد  البرامج،  بتلك  الجودة  وفعاليات  شهري  التعليمية  ل 

 . 2019/2020مارس وإبريل من العام الجامعي 

 : مصطلحات الدراسة

 الجودة:  .1

بأنها خلق ثقافة متميزة في تحسين مستوى األداء، والتأكيد على    تعرف الجودة 

 أداء العمل بالشكل الصحيح  



( ممكن.  وقت  أقصر  وفي  الفعالية  من  درجة  وبأقصى  األولى  المرة   1991.266.من 

Benhardt ) 

عرف الجودة بأنها درجة استيفاء المتطلبات التي يتوقعها العميل )المستفيد  ت  كما

اإلسكندرية.  بجامعة  الجودة  ضمان  )مركز  معه.  عليها  المتفق  تلك  أو  الخدمة(  من 

2007 .17) 

 : تحسين الجودة .2

المؤسسة  تعرف   جوانب  تحسين  أجل  من  متواصلة  جهود  بأنها  الجودة  تحسين 

 ( Hill.1993لتستجيب الى توقعات واحتياجات المستفيدين. )كافة ذات العالقة بالجودة  

مع   وتعرف مترابطة  حلقات  ذات  سلسة  بأنها  الجودة  تحسين  الحالية  الدراسة 

الجديد   إبراز  على  المصرية  التربية  أصول  برامج  قدرة  في  تتجلي  البعض  بعضها 

األ كافة  رضا  باستمرار  يحقق  الذي  المتقن  العمل  وتطبيق  وتصميم  طراف  واألفضل 

 والفئات المستفيدة. 

 :الدراسات العليا .3

الدراسات العليا على ما تقدمه الجامعات من فرص تعليمية إضافية من خالل   تطلق

لمنح درجة   -برامج متخصصة وعامة موجهة للحاصلين على الدرجة الجامعية األولى  

احية، وحثاً  استجابة الحتياجات المجتمع وسوق العمل من ن -الماجستير ودرجة الدكتوراه 

 .(.Jepsen & Varhegyi, 2011, P.605) على التعلم المستمر من ناحية أخرى

 :  البرنامج األكاديمي .4

البرنامج األكاديمي بأنه مجموعة مميزة ومنظمة من المقررات الدراسية    يعرف

 والتي تؤدي إلى منح الدرجة

 (. 8. 2008األكاديمية. )الهيئة القومية لضمان الجودة.
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ف البرنامج األكاديمي بأنه برنامج منظم للدراسة يتبعه الطلبة في مجال يعر  كما

أكاديمي، أو المجال الذي يؤدي إلى التأهيل المهني لهم، بحيث أن إتمامه يؤهل للحصول  

 (  3. 2016على درجة أكاديمية. )جامعة حائل. 

 التربية:  أصولتعريف  .5

أو األسس التي يبنى  يعرف أصول التربية بأنه تخصص يهتم بدراسة األصول  

عليها تطبيق تربوي سليم، وتهدف إلى تزويد الطالب بمجموعة من النظريات والحقائق  

 ( 18. 1995والقوانين التي توجه العمل التربوي التطبيقي. )مطاوع. 

 برامج أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا:  .6

الدراسا   تُعرف بمرحلة  التربية  أصول  برامج  الحالية  بأنها  الدراسة  العليا  ت 

العليا،   الدراسات  بمرحلة  التربية  أصول  بتخصص  المرتبطة  المجاالت  من  مجموعة 

االنتهاء  بعد  تؤدي  والتي  الصلة،  ذات  المقررات  من  مجموعة  منها  كل  يتضمن  والتي 

 منها إلى التأهيل للحصول على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه. 

 التحسين المستمر:  .7

يحقق  التحسييعرف   عمل  وتطبيق  تصميم  على  المؤسسة  قدرة  بأنه  المستمر  ن 

 (151. 2001)أبوحمد؛ وكاظم.  باستمرار رضا تام للمستفيدين.

 ديمنج:  منهجية .8

على أنها منهجية عامة تتوافق مع التغيير في    (PDCAديمنج )   منهجيةتعرف  

 أي مجال من مجاالت  

(  Check)( والمراقبةDoثم التنفيذ)(  Planالعمل، وهذا التغيير بدوره يتطلب التخطيط)

 (؛ وبتكرار  Actثم الفعل )

وسرعة  بفاعلية  وتطويرها  الجودة  تحسين  في  تسهم  التي  المعرفة  تتراكم  الدورة  هذه 

  .(Konidari& Abernot.2006.8-26)وتكلفة ميسرة. 



 الدراسات السابقة: 

 أوال: دراسات مرتبطة بتقويم برامج الدراسات العليا: 

 (2019تالوي؛ عباس. دراسة )الف .1

في   هدفت العليا  الدراسات  برامج  لسمات  تربوية  رؤية  اقتراح  إلى  الدراسة 

الجامعات العراقية في ضوء متطلبات الجودة عن طريق الكشف عن درجة مواءمة تلك  

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  الجودة،  لمتطلبات  هيئة  60البرامج  أعضاء  من  عضوا   )

ال  أهداف  ولتحقيق  من التدريس.  النهائية  صورتها  في  تكونت  استبانة  إعداد  تم  دراسة 

( فقرة وزعت على أربعة مجاالت، وأظهرت نتائج الدراسة ضعف غالبية مجاالت 40)

 .برامج الدراسات العليا في ضوء متطلبات الجودة 

 ( 2019دراسة )آل كاسي؛ وحوبحي.   .2

لمعايير التطبيقية  الممارسات  واقع  عن  الكشف  إلى  الدراسة  ومؤشرات    هدفت 

لهيئة األكاديمي   Middle States Commission on Higherاعتماد 

Education (MSCHE)     خالد الملك  بجامعة  التربوية  العليا  الدراسات  برامج  في 

المتعددة  للقرارات  ستفلبيم  نموذج  هيئة  (CIPP) باستخدام  أعضاء  نظر  وجهة  من 

( بلغت  عينة  على  الدراسة  وطبقت  أعضا9التدريس.  من  بالكلية. (  تدريس  هيئة  ء 

االعتماد   ومؤشرات  لمعايير  التطبيقية  الممارسات  تحقق  مستوي  أن  النتائج  وأوضحت 

 األكاديمي لبرامج الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك خالد بلغ مستوي متوسط. 

 (             2019دراسة )جبارة؛ الفقيه.  .3

الدراسات    هدفت التربية بجامعة الدراسة إلى تقويم جودة برامج  العليا في كلية 

( خريجا، ومن هم في المراحل النهائية من طلبتي 75تعز، وتكونت عينة الدراسة من )

( أستاذا جامعيا ممن يقومون بتدريس الطلبة واإلشراف  24الماجستير والدكتوراه، ومن ) 

الدراسة على   البحث، واعتمدت  العلمية ومناقشتها، يمثلون مجتمع  المنهج على الرسائل 
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الدراسة  الرصد، وأظهرت نتائج  الوصفي المسحي، مستخدمة أداتي االستبانة واستمارة 

أن درجة توافر الجودة في برامج الدراسات العليا في كلية التربية بجامعة تعز من وجهة  

 نظر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس جاءت بدرجة متوسطة. 

 (2019دراسة )عون.  .4

التعرف   إلى  الدراسة  العليا  هدفت  الدراسات  برامج  تقويم  ومعايير  واقع  على 

طالبات  نظر  وجهة  من  سعود  الملك  بجامعة  التربية  كلية  في  التربوية  اإلدارة  بقسم 

الدراسات العليا من حيث )المقررات الدراسية( وكذلك التعرف على متطلبات تطوير هذه  

المملكة   رؤية  ضوء  في  الوصف2030البرامج  المنهج  فيها  واعتمد  كما .  المسحي  ي 

( طالبة من 44استخدمت االستبانة أداة لجمع المعلومات حيث بلغ افراد عينة الدراسة )

( البالغ عددهن  الدراسة  مجتمع  نتائج 154إجمالي  إلى عدة  الدراسة  وتوصلت  طالبة،   )

محتوى  أن  كما  مالئمة،  تدريسية  بيئة  تشكل  ذكية  قاعات  به  يتوفر  القسم  أن  أبرزها 

 في تطوير قدرات الطلبة في البحث واالكتشاف واالستقصاء.   المقررات يسهم 

 (2019دراسة )مرعي؛ وأحمد.  .5

الدراسة الحالية إلى تقويم برامج الدراسات العليا للخدمة االجتماعية وفق    هدفت

العينة   بطريقة  االجتماعي  المسح  الدراسة  واستخدمت  واالعتماد.  الجودة  مؤشرات 

الع الدراسات  طلبة  من  االجتماعية. لمجموعة  الخدمة  في  التدريس  هيئة  وأعضاء  ليا 

طالبا. وأسفرت نتائج    750عضو هيئة تدريس وعدد    89وتكونت عينة الدراسة من عدد  

للخدمة   العليا  الدراسات  ببرامج  واالعتماد  الجودة  معايير  مستوى  أن  عن  الدراسة 

العليا الدراسات  طالب  استجابات  وفق  سواًء  متوسطة  جاءت  استجابات   االجتماعية  أو 

 أعضاء هيئة التدريس.  

 ( 2016دراسة )راضي.  .6

في  العليا  الدراسات  برامج  فاعلية  مستوى  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

مدى   معرفة  خالل  من  التدريسية  الهيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  الفلسطينية  الجامعات 



التعليمي، البرنامج  )مواصفات  الجودة  معايير  بتطبيق  الجامعات  والنظم    التزام  واللوائح 

التعليمية، والمصادر والتقنيات التدريسية، واإلدارة األكاديمية، وضمان الجودة والتحسين  

من   الدراسة  مجتمع  وتكون  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الدراسة  واستخدمت  المستمر(، 

أن مستوى   النتائج  العليا. وأظهرت  الدراسات  التدريسية في برامج  الهيئة  جميع أعضاء 

 لية برامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية بشكل عام جيد. فاع

 (2016دراسة )عطية؛ والعربي.  .7

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تقويم برامج الدراسات العليا بجامعة حائل في  

ضوء معايير االعتماد األكاديمي، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والمستفيدين منها، 

المختارة  واستخدمت   االستطالعية  البحث  عينة  وشملت  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الدراسة 

( عدد  العشوائية  بالطريقة  21بالطريقة  المختارة  األساسية  البحث  عينة  شملت  كما   ،)

إلى انخفاض 77القصدية، وقوامهم ) الدراسة  نتائج  التدريس. وتوصلت  ( من أعضاء هيئة 

 جامعة حائل في ضوء معايير االعتماد األكاديمي. درجة أداء برامج الدراسات العليا ب

 (2015دراسة )الصوفي؛ والداية.  .8

الدراسة إلى التعرف على جودة برامج الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية   هدفت

بغزة من وجهة نظر طلبتها، واستخدمت الدراسة االستبانة في جمع البيانات. وقد طبقت على 

( طالب وطالبة من طلبة الدراسات العليا. وكشفت نتائج  200من )  عينة الدراسة التي تكونت

الدراسة حصول برامج الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية على درجة كبيرة من الجودة  

والمساقات  الخطط  مجاالت  في  كبيرة  بدرجة  جاء  الطلبة  ورضا  طلبتها،  نظر  وجهة  من 

وطرق   وأساليب  التدريسية،  والهيئة  عن الدراسية،  الرضا  مستوى  جاء  حين  في  التدريس 

 المجالين التسهيالت والخدمات البحثية، والتقويم بدرجة متوسطة. 
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 (2015دراسة )القحطاني.  .9

هدفت الدراسة إلى تقويم برامج الدراسات العليا بكلية التربية جامعة الملك خالد  

هي أعضاء  نظر  وجهة  من  األكاديمي  واالعتماد  الجودة  معايير  ضوء  التدريس في  ئة 

وطلبة   التدريس،  هيئة  أعضاء  من  الدراسة  مجتمع  تكون  وقد  العليا،  الدراسات  وطلبة 

من   الدراسة  عينة  وتكونت  خالد،  الملك  بجامعة  أبها  في  التربية  بكلية  العليا  الدراسات 

و )50) وإناث(  )ذكور،  تدريس  هيئة  الدراسات  279( عضو  من طلبة  وطالبة  طالباً   )

أتبعت وقد  من    العليا،  عدد  إلى  الدراسة  وتوصلت  التحليلي.  الوصفي  المنهج  الدراسة 

النتائج من أهمها أن محاور معايير الجودة تحققت جميعها من وجهة نظر أعضاء هيئة  

التدريس بدرجة متوسطة، عدا محورين تحققا بدرجة مرتفعة، كما تحققت محاور معايير  

 ا، والدرجة الكلية بدرجة متوسطة.  الجودة جميعها من وجهة نظر طلبة الدراسات العلي

 ( 2013دراسة )علي.  .10

االعتماد   معايير  بعض  توافر  درجة  تعرف  إلي  رئيس  بشكل  الدراسة  هدفت 

في  العليا  الدراسات  برامج  في  األكاديمي  واالعتماد  للتقويم  الوطنية  للهيئة  األكاديمي 

السعودية بالجامعات  التربوية  المنهج   .اإلدارة  الدراسة  التحليلي  واستخدمت    .الوصفي 

 ( من  الدراسة  عينة  الدراسات  130وتكونت  ببرامج  التدريس  هيئة  أعضاء  من  فردا   )

عن درجة توافر  الدراسة  العليا في اإلدارة التربوية بالجامعات السعودية. وكشفت نتائج  

الدراسة  قدمت  كما  وضعيفة.  متوسطة  بين  تراوحت  بنسب  األكاديمي  االعتماد  معايير 

اآلليات العليا  بعض  الدراسات  برامج  جاهزية  مستوى  لرفع  اإلدارة    -المقترحة  في 

 .لالعتماد األكاديمي -التربوية

 (2012  دراسة )متولي. .11

التربوية   العليا  الدراسات  برامج  لمعايير جودة  قائمة  إلى وضع  الدراسة  هدفت 

لقاهرة في  وكذلك تقويم واقع الدراسات العليا التربوية بجامعة ا  .في ضوء األسس السابقة

السابقة المعايير  عينة    .ضوء  وتكونت  التحليلي.  الوصفي  المنهج  الدراسة  واستخدمت 



الدبلوم    52الدراسة من   العامين    -طالبا من طلبة  العام ونظام  الدراسات    -نظام  بمعهد 

التربوية. وكشفت نتائج الدراسة عن أن برامج الدراسات العليا التربوية بجامعة القاهرة  

من   الخاصة  تعاني  الجوانب  من  العديد  في  الجودة  إلى  تفتقر  حيث  متعددة  مشكالت 

 بالمنظومة التعليمية. 

 ثانيا : دراسات مرتبطة بتحسين الجودة من خالل منهجية ديمنج: 

 (2018دراسة )مهدي؛ وبانقا.   .1

هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تطبيق معايير ديمنج للجوودة الشواملة فوي   هدف

يووات التربيووة بالجامعووات السووودانية فووي ضوووء منظومووة تكنولوجيووا تطوووير أداء بعووض كل

التعليم. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وتكونت عينوة الدراسوة مون بعوض 

أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية السودانية، وتوصلت الدراسة إلى عودة نتوائج أهمهوا 

ايير ديمونج للجوودة الشواملة فوي كليوات اتفاق غالبية أفراد العينة علوى ضورورة تبنوي معو

 التربية السودانية وخاصة معايير التنظيم اإلداري والموارد البشرية وخدمة المجتمع.

 (2014)محمد؛ ياسر. دراسة .2

هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية تطبيق الجودة الشاملة فوي مؤسسوات   هدفت

ودان المفتوحوة فوي ضووء بعوض التعليم العالي، وتشخيص واقع التعلويم عون بجامعوة السو

للجودة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلوي، وتكونوت  معايير إدوارد ديمنج

عينووة الدراسووة موون أعضوواء هيئووة التوودريس واإلدارة العليووا بجامعووة السووودان المفتوحووة. 

 وتوصلت الدراسة إلى عودة نتوائج أهمهوا أن جامعوة السوودان المفتوحوة ال تلتوزم بتطبيوق

 معايير الجودة رغم وجود مركز لضمان الجودة بالجامعة.

 (2012دراسة )أبو العال.   .3

 الدراسووة إلووى التخطويط السووتخدام مبووادل إدارة الجوودة الشوواملة لووديمنج هددفت

"Deming" في كلية التربية 
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بجامعة الطائف، استنادا إلوى األدب النظوري، والواقوع التقييموي الحوالي لدرجوة اسوتخدام  

دارة الجووودة الشوواملة. وتكووون مجتمووع وعينووة الدراسووة موون جميووع أعضوواء هيئووة مبووادل إ

وكشفت نتائج الدراسوة عون أن درجوة اسوتخدام  .التدريس في كلية التربية بجامعة الطائف

مبادل إدارة الجودة الشاملة لديمنج جاءت بدرجة )متوسطة(. وهذا يبرز حاجة ماسة إلوى 

فوي كليوة التربيوة  "Deming" جودة الشاملة لديمنجتطوير خطة الستخدام مبادل إدارة ال

 بجامعة الطائف.

 (2011دراسة )آل وديان.   .4

الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تطبيق مبادل ديمنج في إدارة الجودة الشواملة   هدفت

بالجامعات السعودية. واعتمدت الدراسة علوى المونهج الوصوفي التحليلوي. وتكونوت عينوة 

إداريواً أكاديميواً ممون يشوغلون وظيفوة مودير جامعوة وعميود كليوة   قائدا  181الدراسة من  

ووكيل كلية ورئيس قسم في ست جامعات حكومية هي جامعة أم القورى، وجامعوة الملوك 

سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعوادن وجامعوة الطوائف وجامعوة الخورج وجامعوة 

تطبيوق مبوادل ديمونج فوي إدارة الدمام. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن درجوة  

 الجودة الشاملة بالجامعات السعودية جاءت متوسطة

 (2011)خير الدين؛ حسيني.   دراسة .5

الدراسة التعرف على حلقات الجودة لديمنج واألساليب التي تسوتخدمها   استهدفت

من أجل حل المشكالت في المؤسسة، وكذلك التعورف علوى العوامول التوي تضومن نجواح 

دة. وأبرزت الدراسة مودى حاجوة المؤسسوات اليووم السوتعمال مجموعوة مون حلقات الجو

أساليب وأدوات إدارة الجودة لتشجيع ودعم التحسوين المسوتمر، ومون أهوم تلوك األسواليب 

حلقات تحسين الجودة. كما أكدت الدراسة على ضرورة توافر مناخ عمول يحفوز العواملين 

 ت المرتبطة بمجال عملهم.على استخدام طاقاتهم وخبراتهم في حل المشكال

 

 



 (2011)علي؛ وعبد األمير.   دراسة .6

الدراسة إلى تقديم منهجاً تطبيقياً يعمول علوى تحسوين جوودة خدموة التعلويم   هدفت

وذلوك  (،Function Deployment) Quality (QFD)الجوامعي باسوتخدام نمووذج 

ونوت عينوة المسوتخدمة لتحسوين جوودة المؤسسوات. وتك Deming وفقواً لمبوادل ديمونج

الدراسة من جميع المسوتفيدين المباشورين مون خدموة التعلويم الجوامعي )الطلبوة( فوي كليوة 

وتوصلت الدراسة إلى أن حلقات الجودة تسوتمد أهميتهوا  اإلدارة واالقتصاد جامعة الكوفة،

من الدور الوذي تلعبوه فوي تحسوين مسوتوى األداء والرضوا عون العمول مموا يسواعد علوى 

 داخل المؤسسة.مواجهة المشكالت  

 (Sing& Sareen.2010) دراسة .7

لويزيانا    هدفت في  الجامعية  التقنية  الكليات  تطبيق  مدى  على  التعرف  الى  الدراسة 

منهجية  الدراسة  واستخدمت  الجامعي.  األداء  في  الجودة  لتحقيق  ضمانا  ديمنج  لمبادل 

ال  أداة  وتحددت  الجامعة.  وخطط  أنشطة  تحليل  على  القائمة  النوعي  في البحث  دراسة 

الدراسة من عدد   فردا ممن يمثلون موظفي   32استمارة المقابلة الفردية. وتكونت عينة 

قسم إدارة الموارد البشرية في عدد نسعة كليات تقنية. وتوصلت الدراسة الى عده نتائج  

 أهمها وجود خطة ألعضاء هيئه التدريس تقوم على تطبيق مبادل ديمنج.  

 (2009دراسة )العنزي.   .8

 الدراسووة إلووى فهووم عمليووة التحسووين المسووتمر ومحاولووة توضوويح دورة  هدددفت

Deming التوصل إلى إمكانيوة تطبيوق دورة و Deming فوي تحسوين األداء الجوامعي. 

هناك عالقة ارتباطيوه واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي. وتوصلت الدراسة إلى أن  

كما أكدت الدراسة علوى   .امعيضعيفة بين كل من متطلبات التحسين المستمر واألداء الج

ضرورة أن تهيئ الكلية مسوتلزمات التعلويم العوالي مون أبنيوة وكووادر علميوة ومختبورات 
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ومصادر علمية وتوفير فرص التعلم والتطور للكادر التدريسي مون أجول إيجواد التحسوين 

 .المطلوب وتقديم مخرجات جيدة 

 (2008دراسة )الجاف.   .9

طبيق مبادل ديمنج في إدارة الجوودة الشواملة علوى الدراسة إلى معرفة درجة ت  هدفت

كليووات العلوووم التربويووة بالجامعووات األردنيووة الخاصووة موون وجهووة نظوور أعضوواء الهيئووة 

عضو هيئة تدريس في سبع جامعات خاصوة.   104التدريسية. وتكونت عينة الدراسة من  

األربعوة عشورة. فقرة تمثل مبادل ديمونج  75وتكونت أداة الدراسة من استبانة مكونة من 

وتوصلت الدراسة إلى أن مبادل ديمونج فوي إدارة الجوودة الشواملة مطبقوة بكليوات العلووم 

 التربوية بالجامعات األردنية الخاصة، إال أن هذا التطبيق غير كامل

 (Remond ,Curtis,Noone,Keenan. 2008دراسة ) .10

لمبادل ديمنج.  الدراسة الى التعرف على مدى تطبيق الجامعات األيرلندية  هدفت

من   الدراسة  عينة  أداة    120وتكونت  وتكونت  األيرلندية.  الجامعات  في  أكاديميا  قائداً 

ان  على  الدراسة  نتائج  وكشفت  لديمنج.  مبادل  سته  من  مكونة  استبانة  من  الدراسة 

الجامعات األيرلندية تمارس مبادل ديمنج في الجودة الشاملة بدرجه المتوسطة. كما أن 

الجامعا وعمليه تلك  المشكالت  وحب  الواحد  الفريق  عمل  مبدأ  بين  بالدمج  قامت  قد  ت 

اتخاذ القرار ألجل توفير الفرصة لفريق العمل لحل المشكالت وكسر الحواجز التنظيمية 

 التي تعيق العمل.

 (Hughey.2000) دراسة .11

في   هدفت الشاملة  للجودة  ديمنج  فلسفه  تطبيق  مدى  عن  الكشف  الى  الدراسة 

عليم العالي في غرب كنتاكي وذلك من خالل التعرف على دور فلسفه ديمنج  مؤسسات الت

في  الدراسة  أداة  وتمثلت  كنتاكي.  غرب  جامعة  أداء  عن  المستفيدين  رضا  تحقيق  في 

مدير ورئيس قسم إداري بجامعة غرب    66استمارة المقابلة. وتكونت عينة الدراسة من  

ك غرب  جامعه  أن  الى  الدراسة  وتوصلت  للجودة  كنتاكي.  ديمنج  فلسفه  تطبق  نتاكي 



الشاملة بدرجه كبيره. كما كشفت الدراسة عن أن الجامعة تطبق جميع فلسفة ديمنج من  

خالل خطة طويلة األمد ترتكز على المبادل األربعة عشر لديمنج. كذلك كشفت الدراسة 

من عن أن جامعة غرب كنتاكي تتحقق بها فلسفه ديمنج في مجال الجودة بنسب مرتفعة  

جانب االداء االداري واالداء التدريسي مما يجعل الجامعة جاذبه للطالب واعضاء هيئه  

 التدريس. 

 (  (Zercher.2000) دراسة .12

التعليم   هدفت األربعة عشر في مرحلة  مبادل ديمنج  تحديد مستوى تطبيق  إلى  الدراسة 

يمنج. وتكونت  العام، واعتمدت الدراسة على االستبانة للتعرف على واقع تطبيق مبادل د 

التي   كاليفورنيا  والية  مقاطعات  من  أربعة  في  موجودة  مدارس  ثمان  من  الدراسة  عينة 

تتسم بتطبيق إدارة الجودة الشاملة. وتوصلت الدراسة إلى أن تنفيذ مبادل ديمنج في هذه  

 .المدارس جاء بدرجة عالية

 التعقيب على الدراسات السابقة:

ا على أهمية التحسين المستمر للجودة كمدخل الدراسات السابقة في مجمله  اتفقت

المستفيدين   إرضاء  على  قدرتها  زيادة  خالل  من  وذلك  العالي  التعليم  مؤسسات  لتطوير 

القيادة   بدعم  مرهون  ذلك  ولعل  والدولية،  اإلقليمية  نظيراتها  بين  تنافسية  ميزة  وتحقيق 

 ة عن مدى حاجة نتائج الدراسات السابق الجامعية نحو تبني هذا المدخل. وأسفرت

المؤسسات الجامعية إلى استخدام أساليب وأدوات الجودة المختلفة لتشجيع ودعم التحسين  

 المستمر.

المستخدم،    واختلفت  المنهج  حيث  من  بينها  فيما  السابقة  الدراسات  من  الكثير 

منها  البعض  كما اختلف  الواقع وتحليله،  تم االعتماد عليها في تشخيص  التي  واألدوات 

 دف وعينة الدراسة واألساليب اإلحصائية التي تم استخدامها في معالجة البيانات. في ه
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السابقة في تغطية جوانب مختلفة من    واستفادت الدراسات  الدراسة الحالية من 

الصلة   ذات  والمراجع  المصادر  من  الكثير  إلى  الباحث  توجيه  وأيضاً  النظري،  اإلطار 

 الوثيقة بمفردات الدراسة الحالية. 

 )اإلطار النظري للدراسة( 

أوال : األسس النظرية لتحسين الجودة في برامج أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا  

 بكليات التربية بالجامعات المصرية: 

والنظم    يعد والتطبيقات  أهم األساليب  الجامعية من  المؤسسات  الجودة في  نظام 

و الصدارة  موقع  إلى  بها  االرتقاء  في  تساعد  العلمية التي  الميادين  شتى  في  المنافسة 

حضارية   نهضة  للمجتمع  يحقق  مما  وتصنيفاتها،  أنواعها  بمختلف  واإلنتاجية  والبحثية 

الجامعات   فإن  العالي،  التعليم  مجال  في  العالمي  التنافس  احتدام  ظل  وفي  وتنموية. 

برامجها جودة  تحسين  إلى  تحتاج  خاص،  بشكل  التربية  وكليات  عام،  بشكل    المصرية 

لتخطي المرحلة الراهنة واالنتقال من حالة الركود والروتين والبيروقراطية   األكاديمية؛ 

 (711. 2013إلى مرحلة الجودة واالبتكار واإلبداع. )إبراهيم. 

الكثير من الخبراء والتربويين بضرورة قيام الجامعات وكلياتها بإجراء    وينادي

تحسين مخرجاتها ورضاًء للمستفيدين وللبقاء التطوير استناداً إلى مبادل الجودة ضماناً ل 

 . (145. 1999في دائرة المنافسة )أبو نبعة؛ مسعد. 

للجودة    وفي  وحدات  بإنشاء  قامت  المصرية  التربية  كليات  فإن  اإلطار  هذا 

الكلية، وبما يؤهلها  وأقسام  إدارات  الداخلية بجميع  الكتمال مقومات نظم ضمان الجودة 

 لمؤسسي لها واألكاديمي للحصول على االعتماد ا 

   .لبرامجها من الهيئات المحلية واإلقليمية والعالمية ذات السمعة المتميزة

من    وتهدف التعليمية  العملية  تقويم  إلى  التربية  بكليات  الجودة  ضمان  وحدات 

ومعاونيهم   التدريس  هيئة  أعضاء  بين  التقويم  ثقافة  ونشر  األداء،  مؤشرات  قياس  خالل 

والطال واالستمارات  والعاملين  النماذج  وإعداد  تصميم  في  والمشاركة  بالكلية،  ب 



بالجامعات من  للتقويم، والتنسيق مع مراكز ضمان الجودة واالعتماد  واألدوات الالزمة 

والعالمية،   واإلقليمية  المحلية  المناظرة  التربية  بكليات  الجودة  ضمان  ووحدات  ناحية 

 (5.  2015الجودة. )وحدة ضمان  .ومتابعة تقويم األداء بالكلية

العناصر الحاكمة للجودة في برامج أصول التربية بمرحلدة الدراسدات العليدا بكليدات  .1

 التربية بالجامعات المصرية:

الجودة في المؤسسات الجامعية المصرية على عدة عناصر تم تحديدها في   تقوم

ر بال شك هي  إطار متطلبات الهيئة لقومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، وهذه العناص

عناصر حاكمة لكليات التربية ومن ثم حاكمة أيضاً لبرامج أصول التربية بمرحلة  

الدراسات العليا بكليات التربية بالجامعات المصرية، ومن أهم هذه العناصر ما يلي:  

 (2015)الهيئة القومية. 

 . أهلية التقدم لالعتماد . أ

 . معايير اعتماد كليات ومؤسسات التعليم العالي .ب

 . قويم الذاتي والدراسة الذاتيةالت  .ج

 آليات.... الخ(  -وثائق –مسوحات   –تقارير   –المعلومات المعززة )بيانات  . د

)استبيانات   . ه  والتقييم  التقويم  رأي  –أدوات  بطاقات    –مقابالت    -استطالعات 

 زيارات ميدانية...الخ( –مالحظة

 . نظم مؤشرات األداء .و

 نظم المقارنة المرجعية مع برامج مناظرة. .ز

)لجان  ال .ح واالعتماد  الجودة  نظم ضمان  والداخلية  الخارجية    –هيئات    –مراجعة 

 مجالس...(  –وكاالت 

أهداف تحسين الجودة في بدرامج أصدول التربيدة بمرحلدة الدراسدات العليدا بكليدات  .2

 التربية بالجامعات المصرية:  
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التربي  تتمثل ة  أهداف تحسين الجودة في المؤسسات الجامعية ومن ثم برامج أصول 

 ( 75. 2011)األصيل.  بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربية على النحو التالي:

قدراته   . أ ووفق  البرنامج  في  فرد  لكل  المحددة  والمسئوليات  األدوار  توصيف 

 .ومستواه 

مخرجات   .ب أهم  أحد  باعتبارهم  والتربوي  األكاديمي  الطلبة  بمستوى  االرتقاء 

 .البرنامج

 .عالقات اإلنسانية بين جميع منسوبي البرنامجتوفر مناخ يسوده التفاهم وال .ج

 .تطوير الهيكلة اإلدارية للبرنامج بطريقة تسهل عملية التعلم  . د

فرص  . ه  توفير  مع  وأهدافه  التعليم  عملية  تجاه  الطلبة  لدى  الوعي  مستوى  رفع 

 مالئمة للتعلم الذاتي. 

االعت .و بعين  األخذ  مع  جوانبها،  جميع  من  التعلم  لعملية  الشمولية  بار  النظرة 

إلى   ووصوالً  والتحسين  التطوير  أجل  من  للمعنيين  المستمر  التدريب  عمليات 

 .مخرجات تعليمية مالئمة

والبحثية   .ز التعليمية  الخدمات  تقديم  أساليب  في  والتطوير  التحسين  مواكبة حركة 

 .وتنمية المجتمع

مقومات نجاح تحسين الجودة فدي بدرامج أصدول التربيدة بمرحلدة الدراسدات العليدا  .3

 يات التربية بالجامعات المصرية:بكل

الكثير من الخبراء والمتخصصين على أن نجاح تحسين الجودة في المؤسسات    اتفق 

يتوقف    -وبالتبعية برامج أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربية-الجامعية  

 (725-724. 2013. شريف)على توافر عدة مقومات أهمها: 

 تأييدها لنظام الجودة ببرامج أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا. دعم اإلدارة العليا و . أ

العليا في  .ب الدراسات  التربية بمرحلة  الكلية وبرامج أصول  فاعلة إلدارة  مشاركة 

 . الجهود المبذولة لتحسين الجودة 



الدراسات   .ج التربية بمرحلة  بين جميع منسوبي برامج أصول  الجودة  ثقافة  تعزيز 

تغ من خالل  والتطوير  العليا  الجودة  إلى  للوصول  السلبية  التنظيمية  المبادل  يير 

 في األداء. 

نشر ثقافات مساندة لثقافة الجودة ببرامج أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا   . د

 من أهمها ثقافة المحاسبية، والموضوعية، والشفافية وغيرها. 

الع . ه  الدراسات  بمرحلة  التربية  أصول  برامج  منسوبي  كافة  كيفية  تدريب  على  ليا 

 استيفاء أنشطة وممارسات الجودة المختلفة.  

أن   .و على  المختلفة  اللجان  وأعضاء  القيادات  الختيار  موضوعية  معايير  اعتماد 

 تكون األولوية في االختيار  

 للكفاءة والخبرة. 

األكاديمية   .ز الوحدات  في  والعاملين  األقسام  ورؤساء  الكليات  عمداء  مشاركة 

الجهود   في  واألهداف  واإلدارية  الخطط  وصياغة  المستمر  للتحسين  المبذولة 

 الالزمة للجودة واالعتماد. 

 البعد التام عن مركزية اتخاذ القرارات الجامعية. .ح

العليا   .ط الدراسات  بمرحلة  التربية  أصول  برامج  ألداء  الدوري  الذاتي  التقويم 

 بصورة فاعلة بغرض التحسين.

دين في تطوير برامج أصول التربية  االستفادة من نتائج استطالعات رأي المستفي .ي

 . بمرحلة الدراسات العليا

بمرحلة الدراسات العليا بكليدات تشخيص واقع الجودة ببرامج أصول التربية   أساس .4

 :التربية بالجامعات المصرية

الجودة    تبذل إلى  للوصول  ملموسة  جهوداً  المصرية  بالجامعات  التربية  كليات 

م الجهود  هذه  وتتفاوت  واإلشراف  واالعتماد،  التطبيق  مستوى  حسب  ألخرى  كلية  ن 
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والمتابعة، وقد حصلت بعض الكليات على االعتماد األكاديمي، وما زالت بعض الكليات  

 لم تحصل عليه بعد. 

بمرحلة    ومن التربية  أصول  برامج  في  المطبق  الجودة  نظام  فإن  آخر  جانب 

العليا بكليات التربية يستند في أدائه على برنامج الهيئة القومية لضمان جودة    الدراسات 

االعتبارية   الشخصية  لها  وتكون  باالستقاللية  تتمتع  عامة  هيئة  وهي  واالعتماد،  التعليم 

العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى نشر الوعي بثقافة الجودة، وتوكيد الثقة 

التعليم العملية  مخرجات  جودة  في  والدولي  واإلقليمي  المحلي  المستوى  ال على  بما  ية 

طبقاً  وبرامجها  التعليمية  للمؤسسات  الشامل  التقويم  وأخيراً  األمة،  هوية  مع  يتعارض 

)ج.    .للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية

 ( 4-3. 2006م. ع. 

للجود  جدير يشكل مرجعية  إطار نظري  ببناء  قامت  القومية  الهيئة  أن  ة  بالذكر 

المرجعية  هذه  في ضوء  وفد وضعت  األكاديمية،  وبرامجها  الكليات  كافة  في  والتطوير 

التربية  أصول  برامج  فيها  بما  وبرامجها  التربية  كليات  تتبناها  التي  المعايير  من  العديد 

التقدم للحصول على رخصة االعتماد، وتتحدد هذه  العليا، وذلك عند  الدراسات  بمرحلة 

النحو   على  االستراتيجي)التالي:  المعايير  الذاتية-التخطيط  واإلدارة  والحوكمة    -القيادة 

اإلداري التكنولوجية-الجهاز  والبنية  والمادية  المالية  التدريس  -الموارد  هيئة  أعضاء 

المعاونة والخريجون-والهيئة  العلمية-التعليم -الطالب  واألنشطة  العلمي  المسؤولية  -البحث 

 ( 2015)الهيئة القومية. (. دارة الجودة والتطويرإ -المجتمعية والتنمية المستدامة

المعايير السابقة تشرف على تطبيقها، مراكز    ومما يجب أخذه في االعتبار أن 

المتقدمة  والبرامج  للكليات  الفني  الدعم  تقديم  خالل  من  بالجامعات  الجودة  ضمان 

من قبل الهيئة    لالعتماد، وذلك باالستناد إلى مجموعة من المعايير والمؤشرات المعتمدة 

قياس   جانب  إلى  بالكليات،  الجودة  نظام  واقع  تقييم  خاللها  من  يتم  بحيث  القومية، 

لها  والتي  المعتمدة  المواصفات  وفق  الدراسية  والمقررات  التعليمية  البرامج  مخرجات 



مباشرة   غير  قياس  وأدوات  المختلفة،  بأنواعها  االختبارات  تشمل  مباشرة  قياس  أدوات 

ال أدوات  الرأي وبطاقات تشمل  واستطالعات  والمقابالت  االستبانات  مثل  المختلفة  قياس 

 المالحظة وغيرها.  

الخطوات اإلجرائية لتحسين جدودة األداء الجدامعي ببدرامج أصدول التربيدة بمرحلدة  .5

 :الدراسات العليا بكليات التربية بالجامعات المصرية

ببر  الجامعي  األداء  جودة  لتحسين  اإلجرائية  الخطوات  التربية  إن  أصول  امج 

 بمرحلة الدراسات العليا بكليات 

الموارد   هي:  عناصر  أربعة  على  ترتكز  وهي  البرنامج،  ورسالة  برؤية  مقيدة  التربية 

الخطوات   تلك  تحديد  يتم  وحتى  البرنامج،  وقيادة  والطالب  التحتية،  والبنية  البشرية 

 ( 126-125. 2010)محمد.  :اإلجرائية البد القيام بما يلي

يد سياسات برامج أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا لتطبيق الجودة الشاملة  تحد  . أ

الجامعي،   بالواقع  الجودة  تفعيل  عن  المسئولة  العمادة  أو  اإلدارة  تحديد  بها  ويتم 

وتوضيح أساليب مراقبة النظام الجامعية ومراجعته والخطوات اإلجرائية لذلك، مع 

 .خطاءتحديد أساليب تقويم المشكالت واأل

القرارات   .ب اتخاذ  والمشورة عند  الجامعي  باألداء  الخاصة  الخطوات اإلجرائية  تحديد 

القوى   وتعيين  واختيار  التعليم  موارد  وإعداد  التقويم  وعمليات  المنهج  وتخطيط 

 .البشرية والتنمية المهنية لهم 

بمعايير   .ج باالستعانة  للتطبيق  وقابليتها  العمل  ألداء  اإلجرائية  الخطوات  وضوح 

التربية  و أصول  ببرامج  الجامعي  األداء  جودة  تحسين  في  تساهم  عالمية  مقاييس 

 .بمرحلة الدراسات العليا والتي تمكن من القيام بالعمل بطريقة صحيحة من أول مرة 
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وتقويم   . د المشكالت  وحل  بفعالية.  اإلدارية  العمليات  سير  من  للتأكيد  التنفيذ  متابعة 

تلك المشكالت ووضع اآلليات التي تمنع  األخطاء إن وجدت مع دراسة سبب حدوث  

 .تكرارها

ثانيا : منهجية ديمنج للتحسين المستمر للجودة وانعكاساتها على برامج أصول التربية 

 بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربية بالجامعات المصرية:

  :Edwards Deming إدوارد ديمنج .1

سية، حصل على درجة الدكتوراه  م( وهو أمريكي الجن1900إدوارد ديمنج عام ) ولد

. ويعتبر  (Schuler & Harris,1992. 23)في الرياضيات والفيزياء من جامعة يل

الشاملة الجودة  إدارة  لمدخل  األب  كتب،   ديمنج  ثمانية  في  تنحصر  عديدة  مؤلفات  وله 

 ( 60. 2005ومائة وإحدى وستون بحثا ًوورقة علمية. )الجضعي. 

رن العشرين تمت دعوة ديمنج لزيارة اليابان بهدف  فترة الستينيات من الق  وفي

 تقديم بعض المحاضرات  

هناك.  والصناعة  األعمال  رجال  إلى  والموجهة  للجودة  اإلحصائي  بالضبط  المرتبطة 

 (. 7. 2014)محمد؛ وعثمان. 

ومحاضراته العلمية بجامعة  من استمرار إدوارد ديمنج في تقديم أبحاثه  وبالرغم

السبعي  حتى  الواليات  نيويورك  بلده  من  اهتماماً  يجد  لم  أنه  إال  العشرين  القرن  من  نيات 

مثل عدة  المتحدة،  حدثت  الثمانينيات  وفي  اليابان،  في  به  حظي  الذي  الكبير  االهتمام 

في االقتصاد األمريكي، فقام ديمنج بإصدار كتابه الشهير الخروج من األزمة،   مشكالت

ة والتي تم تحويرها بعد ذلك في مجال التعليم. والذي تضمن المبادل األربع عشرة الشهير

 (.   52. 2003)إبراهيم. 

 مفهوم فريق إدوارد ديمنج للتحسين المستمر للجودة:  .2

العاملين   يعرف من  فريق  بأنه  للجودة  المستمر  للتحسين  ديمنج  إدوارد  فريق 

التصحيحي ة  يقومون طواعية بأعمال لضبط الجوة في أماكن عملهم، واتخاذ اإلجراءات 



الكفيلة بتقليص الفجوة بين المنجز فعلياً والمخطط له ومن ثم إعطاء المؤسسة قوة تنافسية  

 (. 121. 2000كبيرة بين نظيراتها من العاملة في نفس المجال. )كاظم. 

بمرحلة الدراسات  أعضاء فريق التحسين المستمر للجودة في برامج أصول التربية   .3

 : المصريةالعليا بكليات التربية بالجامعات 

فريق تحسين الجودة مجموعة من األعضاء الذين يلتقون في اجتماعات دورية    يضم

 لمناقشة ومعالجة مشكالت 

القرار الى  الوصول  الجودة وضمان  في تحسين  يسهم  وبما  بالبرنامج،  المناسب    الجودة 

 ( Certo.1997بأسلوب جماعي. ومن أعضاء فريق تحسين الجودة ما يلي: )

 سؤولين عن إدارة البرنامج. حد القادة المأ . أ

  ( من أعضاء البرنامج المسؤولين عن استيفاء أنشطة وممارسات البرنامج المختلفة.5-2) .ب

 الطلبة. الخ(   -الخريجين –( من أفراد الفئات المستفيدة من البرنامج )أرباب العمل 5-2) .ج

ي ( من المتخصصين في مجال عمل البرنامج والذين لديهم خبرات تراكمية ف2-1) . د

 تحديد مشكالت البرنامج ووضع البدائل المختلفة لحل تلك المشكالت. 

التربية   .4 برامج أصول  للجودة في  المستمر  التحسين  لتشكيل فريق  اإليجابية  اآلثار 

 :بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربية بالجامعات المصرية

ا   تتحدد أصول  لبرامج  الجودة  تحسين  فريق  لتشكيل  اإليجابية  بمرحلة  اآلثار  لتربية 

 ( 1997الدراسات العليا بكليات التربية بالجامعات المصرية في: )منصور. 

  المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المختلفة التي يقوم باتخاذها مجلس قسم أصول التربية . أ

 تسهيل اتصال أعضاء الفريق بإدارة البرنامج وأيضاً باإلدارة العليا للكلية. .ب

ة التدريس اآلخرين في البرنامج وبما يضمن التواصل المستمر االرتباط بأعضاء هيئ .ج

واالعتزاز   الثقة  زيادة  وأيضاً  البرنامج  إلى  االنتماء  من  يزيد  الذي  بالشكل  بينهم 

  .بالعمل
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 تبني الفكر الجماعي عند حل مشكالت البرنامج المختلفة.   . د

 .زيادة الثقة المتبادلة بين أعضاء فريق التحسين المستمر . ه 

عم .5 التربية  آلية  أصول  برامج  في  للجودة  المستمر  التحسين  فريق  بمرحلة  ل 

 : الدراسات العليا بكليات التربية بالجامعات المصرية

عمل فريق التحسين المستمر للجودة في برامج أصول التربية المصرية    آلية  تتحدد

  &Russel: في المراحل اآلتية

Taylor.1995) ) 

في   . أ ويتم  وتشخيصها:  المشكلة  الذهني  تحديد  العصف  أسلوب  استخدام  المرحلة  هذه 

 في تحديد موقع المشكلة  

ذلك   وكل  وقوعها،  إلى  أدت  التي  واألسباب  المختلفة،  وأبعادها  حجمها،  ومعرفة 

تمهيداً لوضع عدة أهداف لحلها، ثم يتم االعتماد على هذه األهداف في تقييم البدائل  

  ليها.التي تمكن الفريق من مواجهة المشكلة والتغلب ع

بالمشكلة،   .ب المرتبطة  البيانات  جمع  المرحلة  هذه  في  ويتم  وتحليلها:  البيانات  جمع 

تمهيداً   البيانات  هذه  كل  تحليل  يتم  ثم  تحسين،  الى  تحتاج  التي  العمليات  وتحديد 

الستخدام أساليب متعددة يمكن من خاللها على وضع البدائل المختلفة لحل المشكلة 

أسل  األساليب  هذه  أهم  اإلحصائية  ومن  السيطرة  ومخطط  والنتيجة،  السبب  وب 

 وغيرها.

تحديد البدائل الممكنة لحل المشكلة: وتتضمن هذه المرحلة تحديد بديلين على األقل   .ج

 لحل المشكلة. 

الجودة   . د فريق تحسين  أعضاء  إجماع  المرحلة  هذه  وتتضمن  األفضل:  البديل  اختيار 

 على اختيار البديل  

 المشاركة في اتخاذ القرار.    األفضل لحل المشكلة ومن ثم 



تنفيذ الحل ومراقبته: وتتضمن هذه المرحلة قيام أعضاء فريق تحسين الجودة بتنفيذ   . ه 

تلك   تطابق  مدى  لمعرفة  وتحليلها  البيانات  بجمع  القيام  مع  دقة،  بكل  المشكلة  حل 

 البيانات مع األهداف المطلوب تحققها بحل المشكلة،  

البدائل واختيار  وفي حالة عدم تطابقها مع األهد تقييم  بإعادة  الفريق  قيام  ينبغي  اف 

 بديل آخر لحل المشكلة.  

التربية   .6 أصول  برامج  في  للجودة  المستمر  التحسين  الدراسات  خطوات  بمرحلة 

 : العليا بكليات التربية بالجامعات المصرية

التالي: يمكن   النحو  على  للجودة  المستمر  التحسين  خطوات    تحديد 

(Oakland.2000.362 ) 

 .زيادة الوعي بأهمية التحسين والحاجة الستغالل الفرص . أ

 وضع أهداف التحسين.  .ب

 تنظيم الغايات لتحقيق األهداف الموضوعة.  .ج

 تدريب العاملين.  . د

 حل المشكالت بإتباع األساليب العلمية.  . ه 

 تسجيل التقدم في عمليات التحسين وتوثيقه.  .و

 تقدير الجهود المتميزة.  .ز

 تسجيل النتائج وحفظها. .ح

 سائل اتصال من أجل نتائج أفضل. إيجاد و .ط

 إدخال التحسينات على النظم الروتينية داخل المنظمة. .ي

بمرحلة  أهداف منهجية ديمنج للتحسين المستمر للجودة في برامج أصول التربية   .7

 : الدراسات العليا بكليات التربية بالجامعات المصرية
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أصول  تهدف   برامج  في  للجودة  المستمر  للتحسين  ديمنج  بمرحلة منهجية  التربية 

 ( Gerd &Jorg.1995.88) الدراسات العليا بكليات التربية إلى يلي:

 إدراج فلسفة التحسين المستمر في النشاط اليومي لبرامج أصول التربية.  . أ

 تنمية القدرة لدى منسوبي برامج أصول التربية على خلق األفكار الجديدة والمتطورة .ب

 بية. كسب رضا المستفيدين من برامج أصول التر .ج

 الوقاء من االنحرافات في أداء برامج أصول التربية  . د

 تخفيض عدد األخطاء التي قد تقع فيها برامج أصول التربية. . ه 

 زيادة اإلنتاجية في أداء برامج أصول التربية.  .و

 تدريب منسوبي برامج أصول التربية على نماذج وأدوات وطرق الجودة المختلفة. .ز

 ات وأنشطة برامج أصول التربية. زيادة المحفزات على استيفاء ممارس .ح

 زيادة الثقة لدى منسوبي برامج أصول التربية.   .ط

بمرحلة الدراسات العليا بكليات  األبعاد الحاكمة لتحسين جودة برامج أصول التربية   .8

المصرية بالجامعات  للتحسين    التربية  ديمنج  منهجية  ضوء  في 

 : (PDCA)المستمر

  وتركز هذه المنهجية على،  دورة ديمنج  اليابانيون على منهجية ديمنج اسم  يطلق

تكامل العمل اإلداري في حلقات متتابعة تفيد كل منها األخرى للتأكيد على الوصول  

.  2006إلى األهداف، وقد قام ديمنج بتحديد هذه المنهجية في أربعة أبعاد هي:)أحمد.

183( )Samadov.2003.4) 

المرحلة األولى والمهمة من حيث   (: ويعد هذا البعد في دائرة ديمنجPlanالتخطيط ) . أ

على   والتعرف  المشكالت  تحديد  أجل  من  الجودة  إدارة  أدوات  بعض  استخدام  يتم 

ويتضمن هذا البعد إعداد خطة تحسين    .نوعية العمالء واالتفاق على مستوى الجودة 

ثم يشتمل هذا   الضرورية وتحليلها. ومن  البيانات  المشكلة وجمع  تحديد  بعد  الجودة 

  :لى ما يليالبعد ع



 جمع معلومات عن العمليات المراد تحسينها.   ▪

 تم جمعها.  التي المشكالت أو األخطاء في ضوء المعلوماتتحديد  ▪

  .تحليل أسباب المشكالت أو األخطاء ▪

  .إعداد خطة من أجل الحد من المشكالت وإدخال نماذج التحسين ▪

  .تحديد المعايير من أجل تقييم التحسين بعد تطبيقه ▪

نطاق  DO)  الفعل .ب في  التغيير  وتطبيق  الخطة  تنفيذ  على  البعد  هذا  ويتضمن   :)

 محدود، ومن ثم يشتمل هذا البعد على ما يلي 

  .إعداد خطة التحسين موضع التنفيذ ▪

  .تجربة خطة التحسين في مجال محدود من البداية ▪

  .رصد وتسجيل أي تغييرات تحدث نتيجة التحسين خالل تنفيذه  ▪

 .مستمر ومنظم من أجل تقييم خطة التحسينجمع المعلومات بشكل  ▪

 (: ويشتمل هذا البعد على ما يلي: Checkالفحص ) .ج

  .تنفيذ خطة التحسين في ضوء المعلومات التي تم جمعها ▪

 .تحديد مدى نجاح خطة التحسين في تحقيق أهدافها ▪

)  . د خطة ACTالتصرف  إعداد  خالل  من  التصحيحية  اإلجراءات  اتخاذ  وتتضمن   :)

ي ما إذا ترتب عليها نتائج ناجحة فيمكن تطبيقها على مجاالت أخرى  التحسين، والت

 أما إذا كانت النتائج غير ناجحة فيتم إعادة النظر في  

 خطة التحسين أو إلغائها. ومن ثم يشتمل هذا البعد على اإلجراءات التالية:  

 بية. اعتماد خطة التحسين وإقرارها وتعميمها في حال إذا كانت نتائج التقييم إيجا ▪

  .تدريب المعنيين على تطبيق خطة التحسين لتمكينهم من التنفيذ بفاعلية مستقبالً  ▪

 تعميم نتائج التحسين على العمليات األخرى المشابهة. ▪
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في   تجدر إعدادها  سيتم  الحالية  الدراسة  في  المتبناه  النماذج  كافة  أن  إلى  اإلشارة 

 ضوء تلك اإلجراءات. 

 )اإلطار الميداني للدراسة(

 تمع الدراسة: مج

ببرامج    يتكون  التدريس  هيئة  وأعضاء  األقسام  رؤساء  من  الدراسة  مجتمع 

أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربية المصرية، ويبلغ عدد كليات التربية  

( جامعة حكومية مع مراعاة أن جامعة القاهرة تمثلها  26( كلية موزعة على )26نحو )

العلي الدراسات  العاليكلية  التعليم  لوزارة  االلكتروني  )الموقع  التربوية.  بتاريخ  ا  متاح   .

 https://cutt.us/zJeUW) دسيمبر )11

 عينة الدراسة: 

الدراسة الحالية، فقد تم االعتماد على عينة  نظرا   التدريس    لطبيعة  من أعضاء هيئة 

التربية  لديهم خبرة في مجال الجودة بصفة عامة وفي مجال جودة برامج أصول  الذين 

بصفة خاصة، وقد تضمنت العينة عدد من رؤساء أقسام أصول التربية وعدد من أعضاء 

هيئة التدريس الممثلين لتلك األقسام ببعض كليات التربية، ويرجع مبرر تفاوت العينة بين  

نسبة  ك على  االلكترونية  االستبانة  تطبيق  تم  قد  أن  إلى  التربية،  كليات    %60ليات  من 

التربية ولم يتلقى الباحث الرد سوى من الكليات الواردة بالجدول أدناه والتي تمثل نسبة  

على   23% اقتصر  المعيار  فإن  ثم  ومن  مصر.  جامعات  في  التربية  كليات  جميع  من 

تلك الكليات. وقد تم اختيار عدد من كليات التربية وفيما   سرعة االستجابة والتفاعل من

 يلي توزيع ألفراد العينة على تلك الكليات: 

 ( عينة الدراسة 1جدول )

 الفئة المستهدفة 
تربية الوادي  

 الجديد 
 تربية أسيوط 

تربية  
 سوهاج 

 تربية المنيا 
تربية  
 المنصورة 

تربية  
 اإلسماعيلية 

 العدد الكلي 

عدد رؤساء  
 األقسام 

1 1 - 1 - - 3 

عدد أعضاء هيئة  
 التدريس 

14 17 3 2 3 1 40 

 43 إجمالي أفراد العينة  



 أدوات الدراسة: 

وذلك   اعتمدت المعلومات  جمع  أدوات  كإحدى  االستبانة  على  الحالية  الدراسة 

لتشخيص واقع الجودة في برامج أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربية 

 مصرية، وقد اتبع الباحث الخطوات التالية في إعداد استبانة الدراسة: بالجامعات ال

 القراءات النظرية للمراجع العلمية والدراسات المرتبطة بموضوع البحث.  .1

بكليتي .2 الخاص  الذاتية  الدراسة  لتقرير  الوثائقي  الجديد)   الفحص  بالوادي    -التربية 

 (. بأسيوط التربية

ري وحدات الجودة بكليتي التربية بأسيوط  المقابلة الشخصية مع اثنين من مدي .3

 والوادي الجديد. 

 عرض االستبانة على السادة الخبراء والمحكمين.  .4

 صياغة الصورة النهائية لالستبانة. .5

 تقنين االستبانة: 

 صدق المحكمين:  .1

)  قام عدد  على  المبدئية  صورتها  في  االستبانة  بعرض  الخبراء  5الباحث  من   )

لتربية وعلم النفس والمناهج وطرق التدريس، كما قام والمحكمين في تخصصات أصول ا

( من خبراء الجودة ببعض مراكز ضمان الجودة من داخل وخارج  3بعرضها على عدد )

مصر. ويرجع اختيار الباحث ألعضاء من أقسام تربوية غير أصول التربية مثل المناهج  

الكبيرة في مجال الجودة. وقد جاءت   النفس؛ نظرا لخبرتهم  نتائج تحكيم االستبانة وعلم 

 على النحو التالي: 
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 ( توصيف االستبانة بعد العرض على السادة الخبراء والمحكمين 1جدول )

 الصدق البنائي:  .2

التي    يعد األهداف  تحقق  مدى  يقيس  الذي  األداة  مقاييس صدق  أحد  البنائي  الصدق 

حساب   خالل  مون  لالستبانة  البنائي  الصدق  حسواب  توم  وقد  إليها،  الوصول  األداة  تريد 

االستبانة والدرجوة الكلية لالستبانة   معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة مون عبارات

 نفسها، وهو ما يوضحه الجدول التالي:

 درجة كل عبارة مدن عبارات االستبانة والدرجدة الكلية لالستبانة ( معامالت االرتباط بين 2جدول )

 Sig معامل بيرسون العبارات  م

1 
للثقافة  مواتية  للبرنامج  تنظيمية  ثقافة  توفر 

 الموجهة للجودة. 
0.925 0.000* 

2 
التعليم  عملية  عن  الطلبة  لرضا  دوري  قياس 

 والتعلم. 
0.854 

0.000* 

3 
بممارسات   للتعريف  إرشادية  وأدلة  كتيبات  توافر 

 الجودة بالبرنامج.
0.786 

0.000* 

4 
الجودة   أنشطة  لكافة  داعمة  أكاديمية  قيادة  وجود 

 بالبرنامج.
0.915 

0.000* 

5 
استراتيجيات التدريس متابعة التزام هيئة التدريس ب

 والتقييم الواردة بتوصيفات البرنامج والمقررات.
0.873 

0.000* 

6 
القرارات  توظيف نتائج ممارسات الجودة في اتخاذ 

 المرتبطة بتطوير البرنامج.
0.718 

0.000* 

7 
الجودة  أنشطة  لتنفيذ  المؤهلة  الكوادر  توافر 

 بالبرنامج.
0.786 

0.000* 

عدد العبارات قبل  

العرض على  

 الخبراء 

عدد العبارات التي  

 تم حذفها 

عدد العبارات التي  

 تم إضافتها 

عدد العبارات  

 التي تم دمجها 
عدد العبارات بعد  

 ء العرض على الخبرا

 عبارة  20 عبارتان  ال يوجد  عبارتان  عبارة  23



 Sig معامل بيرسون العبارات  م

8 
للم فعال  نظام  أداء وجود  في  التقصير  على  حاسبة 

 ممارسات الجودة بالبرنامج. 
0.865 

0.000* 

9 
لجميع  ومعلنة  معروفة  للبرنامج  رسالة  وجود 

 منسوبي البرنامج.
0.709 

0.000* 

10 
من  لكل  المستهدفة  التعلم  لمخرجات  دوري  قياس 

 البرنامج ومقرراته الدراسية.
0.825 

0.000* 

11 
ومقررا للبرنامج  توصيف  وفق وجود  الدراسية  ته 

 نماذج الهيئة القومية. 
0.796 

0.000* 

 *0.000 0.851 توفر آلية مفعلة لشكاوى وتظلمات طلبة البرنامج. 12

13 
المرجعية  المقارنة  إلجراء  أداء  مؤشرات  استخدام 

 مع البرامج المناظرة 
0.766 0.000* 

14 
وهيئة  القيادات  أداء  لتقويم  فعال  نظام  تطبيق 

 نامج.التدريس بالبر
0.954 0.000* 

15 
خريجي   خصائص  لقياس  مناسبة  أدوات  تطبيق 

 البرنامج. 
0.799 0.000* 

16 
األكاديمي   والتوجيه  لإلرشاد  فعالة  خدمات  تقديم 

 لطلبة البرنامج.
0.717 0.000* 

17 
توافر مصادر المعلومات التي تتناسب مع احتياجات  

 طلبة البرنامج. 
0.921 0.000* 

 *0.000 0.835 المتحانية بنواتج تعلم المقرر الدراسي.ربط الورقة ا 18

19 
الخدمات   وكفاية  كفاءة  لتقويم  فعدَّالة  آليات  تطبيق 

 المقدمة لطلبة البرنامج.
0.777 0.000* 

20 
نتائج   ضوء  في  البرنامج  لتحسين  خطة  توفر 

 التقييمات المختلفة.
0.822 0.000* 
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االرتب  يتضح معامالت  أن  السابق  الجدول  دالوة من  االستبانة  عبارات  لجميع  اط 

وبذلك تعتبر االستبانة صادقة  ،  = α  0.05إحصائياً، وبدرجة قوية عند مستوى معنوية  

 لتشخيص واقع الجودة في برامج أصول التربية المصرية. 

 ثبات االستبانة: 

استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة، والتي تعتمد على االتساق    تم

لي، وتعطي فكرة عن اتساق عبارات االستبانة مع بعضها ومع االستبانة بشكل عام. الداخ 

االستبانة،   عبارات  من  عبارة  لكل  كرونباخ  ألفا  معامل  قيمة  التالي  الجدول  ويوضح 

 وأيضاً قيمة ألفا كرونباخ لالستبانة ككل.

 ( درجة الثبات لالستبانة 3جدول )

 إجمالي االستبانة 
 لثبات درجة ا عدد العبارات 

20 0.884 

)  يتضح ككل  االستبانة  إجمالي  ثبات  درجة  أن  السابق  الجدول  وهي  0.884من   )

لتشخيص  صالحة  االستبانة  أن  إلى  إشارة  ذلك  وفي  الصحيح،  الواحد  من  قريبة  درجة 

 واقع الجودة في برامج أصول التربية المصرية.

 أساليب المعالجة اإلحصائية: 

االستبانة   وتحليل  تفريغ  اإلحصائيبعد  التحليل  برنامج  خالل  قام  (SPSS) من   ،

 الباحث باستخدام

 األدوات اإلحصائية التالية:

بيرسون .1 ارتباط  توم  Coefficient Correlation Pearson معامل  وقود  ؛ 

 .اسوتخدامه لحسواب الصدق البنائي لالستبانة

 .لمعرفة ثبات فقرات االستبانة Alpha s'Cronbach اختبار ألفا كرونباخ .2



النسب المئوية والتكرارات والمتوسط المرجح من أجل ترتيب العبارات، وتوصيفها   .3

غير موافق(، وذلك في ضوء مقياس    –إلى حد ما    -من حيث درجة الموافقة )موافق

 ليكارت الثالثي:

 1.66-1 غير موافق  2.33-1.67  موافق إلى حد ما   3- 2.34 موافق 

 نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: 

الميدانية وتفسيرها، حيث    تناولي الدراسة  لنتائج  الجزء عرضاً  الباحث في هذا 

العينة   أفراد  الستجابات  المعياري  واالنحراف  المرجح  المتوسط  التالي  الجدول  يوضح 

التربية   أصول  برامج  في  الجودة  واقع  بتشخيص  والمرتبطة  االستبانة  عبارات  على 

 المصرية:

د العينة حول واقع الجودة في برامج أصول التربية  ( نتائج استجابات أفرا4جدول )

 بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربية بالجامعات المصرية

 العبارات  م
المتوسط  

 المرجح 

االنحراف  

 المعياري
 االستجابة الترتيب 

1 
للثقافة   مواتية  للبرنامج  تنظيمية  ثقافة  توفر 

 الموجهة للجودة. 
 موافق  3 0.492 2.64

2 
دو  التعليم  قياس  عملية  عن  الطلبة  لرضا  ري 

 والتعلم. 
2.27 0.767 7 

إلى حد  

 ما

3 
للتعريف   إرشادية  وأدلة  كتيبات  توافر 

 بممارسات الجودة بالبرنامج. 
2.14 0.560 8 

إلى حد  

 ما

4 
أنشطة   لكافة  داعمة  أكاديمية  قيادة  وجود 

 الجودة بالبرنامج. 
2.32 0.568 6 

إلى حد  

 ما

5 
هيئة   التزام  باستراتيجيات  متابعة  التدريس 

البرنامج   بتوصيفات  الواردة  والتقييم  التدريس 
1.45 0.800 17 

غير  

 موافق 
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 العبارات  م
المتوسط  

 المرجح 

االنحراف  

 المعياري
 االستجابة الترتيب 

 والمقررات. 

6 
اتخاذ   في  الجودة  ممارسات  نتائج  توظيف 

 القرارات المرتبطة بتطوير البرنامج.
1.65 0.716 14 

غير  

 موافق 

7 
الجودة   أنشطة  لتنفيذ  المؤهلة  الكوادر  توافر 

 بالبرنامج. 
 موافق  4 0.510 2.55

8 
في   التقصير  على  للمحاسبة  فعال  نظام  وجود 

 أداء ممارسات الجودة بالبرنامج. 
1.73 0.631 13 

إلى حد  

 ما

9 
لجميع   ومعلنة  معروفة  للبرنامج  رسالة  وجود 

 منسوبي البرنامج. 
 موافق  2 0.456 2.73

10 
لكل   المستهدفة  التعلم  لمخرجات  دوري  قياس 

 الدراسية. من البرنامج ومقرراته 
1.50 0.740 16 

غير  

 موافق 

11 
الدراسية   ومقرراته  للبرنامج  توصيف  وجود 

 وفق نماذج الهيئة القومية. 
 موافق  1 0.429 2.77

12 
طلبة   وتظلمات  لشكاوى  مفعلة  آلية  توفر 

 البرنامج. 
2.09 0.526 10 

إلى حد  

 ما

13 
المقارنة   إلجراء  أداء  مؤشرات  استخدام 

 لمناظرة المرجعية مع البرامج ا
1.41 0.666 18 

غير  

 موافق 

14 
وهيئة   القيادات  أداء  لتقويم  فعال  نظام  تطبيق 

 التدريس بالبرنامج. 
2.09 0.526 11 

إلى حد  

 ما

15 
تطبيق أدوات مناسبة لقياس خصائص خريجي  

 البرنامج. 
1.39 0.666 19 

غير  

 موافق 

16 
تقديم خدمات فعالة لإلرشاد والتوجيه األكاديمي  

 نامج. لطلبة البر
2.14 0.640 9 

إلى حد  

 ما

17 
مع   تتناسب  التي  المعلومات  مصادر  توافر 

 احتياجات طلبة البرنامج. 
 موافق  5 0.510 2.49



 العبارات  م
المتوسط  

 المرجح 

االنحراف  

 المعياري
 االستجابة الترتيب 

18 
المقرر   تعلم  بنواتج  االمتحانية  الورقة  ربط 

 الدراسي. 
1.64 0.790 15 

غير  

 موافق 

19 
وكفاية   كفاءة  لتقويم  فعدَّالة  آليات  تطبيق 

 بة. الخدمات المقدمة للطل
2.00 0.617 12 

إلى حد  

 ما

20 
نتائج   ضوء  في  البرنامج  لتحسين  خطة  توفر 

 التقييمات المختلفة. 
1.36 0.739 20 

عير  

 موافق 

   2.02 المتوسط اإلجمالي  
إلى حد  

 ما

من الجدول السابق أن الجودة في برامج أصول التربية بمرحلة الدراسات   يتضح

الم بالجامعات  التربية  بكليات  أفراد العليا  نظر  وجهة  من  متوسطة  بدرجة  تطبق  صرية 

مداخل  تبني  من خالل  وتحسينه  الواقع  هذا  تطوير  ضرورة  يفرض  الذي  األمر  العينة، 

 جديدة لعل من أهمها منهجية ديمنج لتحسين الجودة. 

العناصر    وبنظرة تطبيق  درجة  تفاوت  لنا  يتضح  الجدول  هذا  لنتائج  تحليلية 

ب في  الجودة  لمنظومة  بكليات  المكونة  العليا  الدراسات  بمرحلة  التربية  أصول  رامج 

كبيرة   بدرجة  متوفرة  أنها  على  الموافقة  بين  ما  التطبيق  درجة  تراوحت  حيث  التربية، 

 ومتوفرة بدرجة متوسطة وغير الموافقة على أنها متوفرة باألساس.

الدراسة    ومما عينة  أقرت  التي  الجودة  منظومة  أن عناصر  إليه  اإلشارة  يجدر 

 ها متوفرة ببرامج أصول  أن

نسبة   تمثل  العليا  الدراسات  بمرحلة  التي    %25التربية  الجودة  عناصر  إجمالي  من 

للثقافة   للبرنامج مواتية  العناصر: )توفر ثقافة تنظيمية  تلك  تضمنتها االستبانة، ومن أهم 

للجودة  بالبرنامج  -الموجهة  الجودة  أنشطة  لتنفيذ  المؤهلة  الكوادر  رس  -توافر  الة  وجود 

البرنامج منسوبي  لجميع  ومعلنة  معروفة  ومقرراته    -للبرنامج  للبرنامج  توصيف  وجود 
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توافر مصادر المعلومات التي تتناسب مع احتياجات    -الدراسية وفق نماذج الهيئة القومية

( والتي كشفت  2015طلبة البرنامج(. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الصوفي؛ والداية.  

الدراس برامج  أن  كما  عن  كبيرة.  بدرجة  الجودة  تطبق  اإلسالمية  الجامعة  في  العليا  ات 

)راضي.   مع  النتيجة  هذه  برامج 2016تتفق  فاعلية  مستوى  أن  أظهرت  والتي   )

 الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية بشكل عام جيد. 

أنها    من الدراسة  عينة  أقرت  التي  الجودة  منظومة  عناصر  فإن  أخرى  ناحية 

 %40جة متوسطة ببرامج أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا تمثل نسبة  متوفرة بدر

)توافر   العناصر:  تلك  أهم  ومن  االستبانة،  تضمنتها  التي  الجودة  عناصر  إجمالي  من 

وجود قيادة أكاديمية داعمة   -كتيبات وأدلة إرشادية للتعريف بممارسات الجودة بالبرنامج

بالبرنامج الجودة  أنشطة  أداء  وج  -لكافة  في  التقصير  على  للمحاسبة  فعال  نظام  ود 

بالبرنامج الجودة  البرنامج  -ممارسات  طلبة  وتظلمات  لشكاوى  مفعلة  آلية  تطبيق    -توفر 

بالبرنامج التدريس  وهيئة  القيادات  أداء  لتقويم  فعال  لإلرشاد    -نظام  فعالة  خدمات  تقديم 

البرنامج لطلبة  األكاديمي  فعوَّال  -والتوجيه  آليات  الخدمات  تطبيق  وكفاية  كفاءة  لتقويم  ة 

وحوبحي.   كاسي؛  )آل  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  البرنامج(.  لطلبة  ( 2019المقدمة 

الجودة   ومؤشرات  لمعايير  التطبيقية  الممارسات  تحقق  مستوي  أن  أوضحت  والتي 

  واالعتماد لبرامج الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك خالد بلغ مستوي متوسط. كذلك

الفقيه.   )جبارة؛  دراسة  مع  النتيجة  هذه  في 2019تتفق  الجودة  أن  عن  كشفت  والتي   )

النتيجة  هذه  تتوافق  كذلك  متوسطة.  بدرجة  متوفرة  التربية  بكلية  العليا  الدراسات  برامج 

وأحمد.   )مرعي؛  دراسة  واالعتماد  2019مع  الجودة  معايير  أن  إلى  توصلت  والتي   )

 مة االجتماعية تمارس بدرجة متوسطة.ببرامج الدراسات العليا للخد

نجد أن عناصر منظومة الجودة التي أقرت عينة الدراسة أنها غير متوفرة    بينما

نسبة   تمثل  العليا  الدراسات  بمرحلة  التربية  أصول  عناصر   %40ببرامج  إجمالي  من 

 الجودة التي تضمنتها االستبانة، ومن أهم تلك العناصر:  



ربط الورقة االمتحانية    -ج في ضوء نتائج التقييمات المختلفة)توفر خطة لتحسين البرنام

   -بنواتج تعلم المقرر الدراسي

استخدام مؤشرات أداء إلجراء   -تطبيق أدوات مناسبة لقياس خصائص خريجي البرنامج  

 المقارنة المرجعية مع 

المناظرة البرنامج ومقر  -البرامج  لكل من  المستهدفة  التعلم  راته قياس دوري لمخرجات 

بتطوير    -الدراسية المرتبطة  القرارات  اتخاذ  في  الجودة  ممارسات  نتائج  توظيف 

متابعة التزام هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس والتقييم الواردة بتوصيفات   -البرنامج

)الفتالوي؛ عباس.   دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  والمقررات(.  والتي 2019البرنامج   )

الجودة أظهرت ضعف غالبية مج العليا في ضوء متطلبات  الدراسات  برامج  كما    .االت 

والعربي.   )عطية؛  دراسة  مع  النتيجة  هذه  انخفاض  2016تتفق  إلى  توصلت  والتي   )

 درجة أداء برامج الدراسات العليا بجامعة حائل في ضوء معايير االعتماد األكاديمي 

لجودة في برامج أصول  ضوء نتائج الدراسة الميدانية المرتبطة بتشخيص واقع ا  وفي

للجودة   مثلى  والتي أسفرت عن غياب وجود ممارسات  العليا  الدراسات  التربية بمرحلة 

التربية  أصول  برامج  في  الجودة  لتحسين  األساسية  الممارسات  من  بدورها  تعد  والتي 

ديمنج   منهجية  على  االعتماد  يتم  فسوف  الحالية  الدراسة  لهدف  وتحقيقاً  المصرية، 

الم تلك للتحسين  الستيفاء  المستمر؛  للتحسين  خطة  وضع  خالل  من  وذلك  ستمر، 

الممارسات، وأيضاً إعداد النماذج التي تمهد الطريق لتطبيق تلك الممارسات على أرض  

 الواقع في برامج أصول التربية المصرية وهو ما يمكن توضيحه خالل الجزء التالي. 

 )اإلطار التفعيلي للدراسة(

تحسين ج ▪ وأدوات  بكليات  أليات  العليا  الدراسات  بمرحلة  التربية  أصول  برامج  ودة 

 التربية في ضوء منهجية ديمنج للتحسين المستمر: 



  د. مجدي عبد الرحمن عبد هللا

الجودة في جوهرها إلى البحث المستمر عن أفضل الممارسات في أداء    تهدف

تحقق رضا   بحيث  المخرجات  في جودة  إيجابي  تغيير  إحداث  أجل  من  وتطبيقها  العمل 

مستم بشكل  ببرامج   .رالمستفيدين  الجودة  ضمان  نظم  لتفعيل  الرئيسة  األهداف  ومن 

أصول التربية المصرية هو التحول من المفهوم النظري لجودة التعليم إلى تطبيق أساليب  

إلى مخرجات   الوصول  أجل  من  الجودة  معايير  وفقًا ألعلى  الميداني  العمل  وممارسات 

الحالية المرحلة  متغيرات  مواجهة  على  قادرة  المستقبل    تعليمية  يستشرف  جديد  بفكر 

 بكفاءة وفاعلية مما يجسد مفهوم جديد ونوعي لتطوير التعليم الجامعي. 

تحقق ممارسات الجودة في برامج أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا    وحتى

األهداف المرجوة منها البد من دخولها في مجال التطبيق الفعلي، حيث يجب التأكد من  

و متطلبات  البرامج،  تنفيذ  بتلك  الممارسات  تلك  وتقييم  متابعة  خالل  من  الجودة  أنشطة 

وذلك باعتبار أن الممارسات التطبيقية هي إحدى األبعاد الرئيسة لمنهجية ديمنج للتحسين  

اإلجراءات   اتخاذ  وأخيراً  والتحقق  الفحص  ثم  التنفيذ  ثم  بالتخطيط  تبدأ  والتي  المستمر 

 مر.التصحيحية الالزمة للتحسين المست

التي   واآلليات  النماذج  كافة  ألن  نظرا  أنه  االعتبار  في  أخذه  يجب  ومما 

ستتوصل إليها الدراسة هي نماذج وآليات عامة بالتالي فإنه يصلح تطبيقها على كافة  

مستويات برامج الدراسات العليا بأقسام أصول التربية سواء كانت دبلوم أو ماجستير  

 او دكتوراه. 

مقترحة في ضوء أبعاد منهجية ديمنج والتي تضمن التحسين  وفيما يلي النماذج ال

التربية   بكليات  العليا  الدراسات  بمرحلة  التربية  أصول  برامج  في  للجودة  المستمر 

 بالجامعات المصرية. 

البعد األول من منهجية ديمنج للتحسين المستمر )التخطيط(: إعداد خطة لتحسين  

ليا بكليات التربية في ضوء نتائج الدراسة  برامج أصول التربية بمرحلة الدراسات الع

 الميدانية: 



( خطة تحسين برامج أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربية  5جدول )

 في ضوء نتائج الدراسة الميدانية 

 مسئول التنفيذ  فترة التنفيذ  أنشطة التنفيذ المخرجات األهداف 

ا -1
جودة  لتحسين  لتخطيط 
التربية   أصول  برامج 
 بمرحلة الدراسات العليا. 

لخطة    1-1 نموذج 
برامج   جودة  تحسين 
بمرحلة   التربية  أصول 

 الدراسات العليا. 

إعداد خطة  تحسين جودة  
التربية   أصول  برامج 
 بمرحلة الدراسات العليا. 

بداية العام 
 الدراسي

 لجنة الجودة  

ا -2
لمخرجات   الدوري  لقياس 
لبرامج  المستهدفة  التعلم 

ومقرر التربية  اتها أصول 
بمرحلة  الدراسية 

 الدراسات العليا 

قياس   2-1 نموذج 
التعلم  مخرجات 
المستهدفة  لبرامج أصول  
ومقرراتها   التربية 
بمرحلة   الدراسية 

 الدراسات العليا 

قياس  نموذج  إعداد 
التعلم  مخرجات 
المستهدفة  لبرامج أصول  
ومقرراتها   التربية 
بمرحلة   الدراسية 

 الدراسات العليا 

نهاية كل 
 دراسيفصل 

لجنة القياس  
 والتقويم 

ا -3
لقياس السنوي لخصائص 
أصول  برامج  خريجي 
الدراسات   بمرحلة  التربية 

 العليا. 

قياس   3-1 نموذج 
برامج   خريجي  خصائص 
بمرحلة   التربية  أصول 

 الدراسات العليا. 

قياس  نموذج  إعداد 
برامج   خصائص خريجي  
بمرحلة   التربية  أصول 

 الدراسات العليا . 

نهاية كل 
 دراسيفصل 

لجنة القياس  
 والتقويم 

ا -4
لمؤشرات   الدوري  لقياس 
أداء برامج أصول التربية  
المقارنة   ضوء  في 
البرامج   مع  المرجعية 

 المناظرة

مؤشرات   4-1 نموذج 
أصول  برامج  أداء  
التربية في ضوء المقارنة 
البرامج   مع  المرجعية 

 المناظرة

مؤشرات  نموذج  إعداد 
أصول  برامج  أداء  

ء المقارنة التربية في ضو
البرامج   مع  المرجعية 

 المناظرة .

 مستمر 
لجنة مؤشرات 

 األداء  

ا -5
لمدى  المستمرة  لمتابعة 
برامج  أساتذة  التزام 
بمرحلة  التربية  أصول 
العليا   الدراسات 
التدريس   باستراتيجيات 

 والتقييم 

نموذج متابعة التزام    5-1
أصول  برامج  أساتذة 
الدراسات  بمرحلة  التربية 

باستر اتيجيات العليا 
 التدريس والتقييم 

متابعة   نموذج  إعداد 
برامج   أساتذة  التزام 
بمرحلة   التربية  أصول 
العليا   الدراسات 
التدريس   باستراتيجيات 

 والتقييم 

 رئيس القسم مستمر 

ا -6
الورقة  ربط  من  لتحقق 
تعلم  بنواتج  االمتحانية 

 المقرر الدراسي. 

الورقة   6-1 نموذج 
بها  متضمنا   االمتحانية 

تع المقرر  نواتج  لم 
 الدراسي.

الورقة  نموذج  إعداد 
بها  متضمنا   االمتحانية 
المقرر   تعلم  نواتج 

 الدراسي.

نهاية كل 
 فصل دراسي

لجنة القياس  
 والتقويم 

ا -7
لنتائج  الفعلي  لتوظيف 
في   الجودة  ممارسات 
المرتبطة   القرارات  اتخاذ 
أصول  برامج  بتطوير 
الدراسات   بمرحلة  التربية 

 العليا. 

ظيف نتائج نموذج تو  7-1
في   الجودة  ممارسات 
المرتبطة   القرارات  اتخاذ 
أصول   برامج  بتطوير 
الدراسات  بمرحلة  التربية 

 العليا. 

توظيف  نموذج  إعداد 
الجودة   ممارسات  نتائج 
القرارات   اتخاذ  في 
برامج   بتطوير  المرتبطة  
بمرحلة   التربية  أصول 

 الدراسات العليا. 

 مجلس القسم مستمر 



  د. مجدي عبد الرحمن عبد هللا

من من  الثاني  النماذج  البعد  وتنفيذ  إعداد  المستمر)التنفيذ(:  للتحسين  ديمنج  هجية 

 المقترحة لتحسين جودة برامج أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربية: 

من منطلق الوصول بالنماذج المقترحة إلى درجة من السهولة عند التطبيق الفعلي على  

 أرض الواقع، فسوف يقوم  

في البدء  قبل  أصول    الباحث  برامج  خريجي  خصائص  بعض  باقتراح  النماذج  إعداد 

 التربية وأيضاً اقتراح بعض نواتج تعلم برامج أصول التربية، وذلك على النحو التالي: 

 قائمة مقترحة ببعض خصائص خريجي برنامج ماجستير تخصص أصول التربية:  

 القدرة على الفهم الشامل والمتعمق لنظريات ومداخل أصول التربية.  .1

 القدرة على تطبيق أساسيات ومنهجيات الفكر التربوي المعاصر.  .2

 القدرة على استخدام المنهج التحليلي في مناقشة المدارس الفلسفية المختلفة.  .3

 القدرة على تطبيق معارف أصول التربية المتخصصة في الممارسات المهنية.  .4

 تربية. القدرة على تقديم رؤي تطويرية مرتبطة بقضايا وموضوعات أصول ال  .5

 مقترحة ببعض نواتج تعلم برنامج ماجستير تخصص أصول التربية:  قائمة . أ

 أن يتعرف على األصول االجتماعية والثقافية للتربية.  .1

 أن يشرح االتجاهات الحديثة في تطوير الفكر التربوي المعاصر.   .2

 أن يذكر محددات نظم التعليم من منظور تاريخي واجتماعي واقتصادي.  .3

 صول التربية ونظرياتها المختلفة. أن يعدد مداخل أ  .4

 أن يحدد التطبيقات التربوية للمدارس الفلسفية في العصور المختلفة. .5

ومقرراتها  التربية  أصول  لبرامج  المستهدفة  التعلم  مخرجات  قياس  أدوات  أوال : 

 الدراسية بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربية بالجامعات المصرية: 

مقررات   .1 بين  الربط  التربية  آلية  بكليات  العليا  الدراسات  بمرحلة  التربية  أصول  برامج 

 وطرق التقييم المختلفة: 

 



 ( 4مقرر ) ( 3مقرر ) ( 3مقرر ) ( 2مقرر ) ( 1مقرر ) طرق التقييم 

 √ √ √ √ √ * االختبارات التحصيلية

  √  √  * االختبارات الشفهية

 √ √   √ * المناقشات الصفية 

   √   * ملف اإلنجاز

  √   √ * لبحثية المشاريع ا 

  √  √  * االختبارات العملية

 √     * التدريب الميداني 

  √   √ * العروض التقديمية 

الطلبة    (   –االستبانات 
أرباب    –الخريجين  

 ** العمل (

√ √ √ √ √ 

 √   √  ** المقابالت 

  √    ** بطاقات المالحظة

  √   √ ** الدراسات والمسوح

 √   √  ** المستندات المجمعة 

 √ √ √ √ √ ** لمقيمون الخارجيونا

مؤتمر   (   -التقارير 
ورشة    –زيارة ميدانية  
 **  عمل....الخ(

 √  √  

 )*( أداة قياس مباشرة                    )**( أداة قياس غير مباشرة 

التربية   .2 أصول  لبرامج  الدراسية  المقررات  تعلم  قياس مخرجات  الدراسات أداة  بمرحلة 
 : العليا بكليات التربية

 اسم المقرر 
مخرجات  
تعلم  
 المقرر 

 نسب التحقق في ضوء أساليب  
 القياس المباشرة 

نسب التحقق في ضوء أساليب القياس  
 غير المباشرة 

متوسط  
نسب تحقق  
مخرجات  
 المقرر 

اختبار  
 تحصيلي 

ملف  
 إنجاز 

مشروع  
 بحثي

مناقشات  
 صفية 

استبانة  
 المقرر 

مقابلة  
 طالبية

تقرير  
زيارة  
 ميدانية 

 1مقرر 

مخرج  
(1) 

% % % % % % % % 

مخرج  
(2) 

% % % % % % % % 

 2مقرر 

مخرجات  
تعلم  
 المقرر 

اختبار  
 تحصيلي 

اختبار  
 شفهي 

األداء  
 العملي 

تدريب  
 ميداني 

استبانة  
 المقرر 

بطاقة  
 مالحظة 

 مقابلة 

متوسط  
نسب تحقق  
مخرجات  
 المقرر 

مخرج  
(1) 

% % % % % % % % 

مخرج  
(2) 

% % % % % % % % 

          

         



  د. مجدي عبد الرحمن عبد هللا

 ملحوظة: تتم تكملة باقي المقررات بنفس الطريقة 

الدراسية   .3 والمقررات  التربية  أصول  برامج  تعلم  مخرجات  بين  الربط  بمرحلة آلية 

 :الدراسات العليا بكليات التربية

 ملحوظة: تتم تكملة باقي نواتج التعلم بنفس الطريقة 

 : بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربيةأداة قياس مخرجات تعلم برامج أصول التربية  .4

 اشرة بالبرنامجطرق القياس غير المب طرق القياس المباشرة بالبرنامج  البيان 

 طرق التقييم 
اختبار 
 تحريري 

عرض  
 توضيحي

مشروع  
 بجثي

تدريب 
 ميداني 

 استبانة المقرر مقابلة
استبانة 
 خريجين 

مقيم 
 خارجي

 األداة
سلم 
 التقدير 

سلم  سلم التقدير
 التقدير 

 سلم التقدير
 تقرير استبانة استبانة استمارة

 الوقت 
نهاية 
 الفصل

نهاية  نهاية الفصل
 الفصل

اية نه
 الفصل

نهاية دورة   نهاية الفصل نهاية الفصل نهاية الفصل
 البرنامج

 مسؤول القياس
أستاذ 
 المقرر

أستاذ  أستاذ المقرر
 المقرر

وحدة  
 التدريب 

لجنة 
 االستبانات 

لجنة 
 االستبانات 

وحدة  
 الخريجين 

رئيس  
 القسم

جمع وتحليل  
 البيانات 

وحدة  
 القياس 

وحدة  
 القياس 

وحدة  
 القياس 

وحدة  
 س القيا

وحدة   وحدة القياس وحدة القياس وحدة القياس
 القياس 

 الشواهد واألدلة 
نماذج  
 التقييم 

نماذج   نماذج التقييم 
 التقييم 

نماذج  
 التقييم 

نماذج   نماذج التقييم  نماذج التقييم  نماذج التقييم 
 التقييم 

 اعتماد التقرير
مجلس  
 القسم

مجلس  
 القسم

مجلس  
 القسم

مجلس  
 القسم

مجلس   مجلس القسم  لقسم مجلس ا مجلس القسم 
 القسم

نسب تحقق كافة  
 المقررات 

% % % % % % % % 

 (% نسبة تحقق نواتج تعلم البرنامج ) 

 

مخرجات تعلم برنامج ماجستير  
 تخصص أصول التربية 

 ( 4مقرر ) ( 3مقرر ) ( 3مقرر ) ( 2مقرر ) ( 1مقرر )

االجتماعية  األصول  على  يتعرف  أن 
    √  والثقافية للتربية. 

في   الحديثة  االتجاهات  يشرح  أن 
 تطوير الفكر التربوي المعاصر. 

   √  

من   التعليم  نظم  محددات  يذكر  أن 
 منظور تاريخي واجتماعي واقتصادي.

  √   

التربية   أصول  مداخل  يعدد  أن 
 √     ونظرياتها المختلفة. 

يحدد   للمدارس  أن  التربوية  التطبيقات 
     √ الفلسفية في العصور المختلفة.

      



 ثانيا : أداة قياس خصائص خريجي برنامج الماجستير تخصص أصول التربية: 

الثا : القياس الدوري لمؤشرات أداء برامج أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا في  ث

 ضوء المقارنة المرجعية مع البرامج المناظرة: 

 آلية قياس مؤشرات أداء برامج أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربية:  .1

مؤشر  
 األداء 

القيمة  
الفعلية  
 للمؤشر 

قيم جهة  
المقارنة  

 اخلية الد 

قيم جهة  
المقارنة  
 الخارجية 

 قيمة  
 مستهدفة 

 الفجوة 
/+(-) 

الشواهد  
 واألدلة 

 مصادر الشواهد واألدلة 

استبان 
 ة

 تقرير مالحظة  مقابلة 
أخرى  
 تذكر

مؤشر  
 (1رقم )

    +  √   √  

مؤشر  
 (2رقم )

    -  √ √    

مؤشر  
 (3رقم )

    +   √ √   

 

بعض مخرجات تعلم 
برنامج ماجستير تخصص 

 أصول التربية 

نسب 
تحقق  
نواتج  
 التعلم

 برنامج ماجستير تخصص أصول التربية بعض خصائص خريجي 

على   القدرة 
الشامل   الفهم 
والمتعمق 
لنظريات 
 ومداخل
أصول 
 التربية 

على   القدرة 
تطبيق  

أساسيات  
ومنهجيات 

الفكر 
التربوي  
 المعاصر

على   القدرة 
المنهج  استخدام 
في  التحليلي 

مناقشة 
المدارس  
الفلسفية 
 المختلفة 

على   القدرة 
معارف  تطبيق 

الت ربية أصول 
في  المتخصصة 

الممارسات  
 المهنية. 

على   القدرة 
رؤي  تقديم 

تطويرية  
بقضايا  مرتبطة 
وموضوعات  
 أصول التربية. 

األصول   على  يتعرف  أن 
والثقافية   االجتماعية 

 للتربية. 
 %     √ 

االتجاهات  يشرح  أن 
الفكر   تطوير  في  الحديثة 

 التربوي المعاصر.  
 %  √ √   

نظم   محددات  يذكر  أن 
تاريخي  التعلي م من منظور 

 واجتماعي واقتصادي.
 %    √  

أصول   مداخل  يعدد  أن 
ونظرياتها  التربية 

 المختلفة.
 % √  √  √ 

التطبيقات  يحدد  أن 
للمدارس   التربوية 
العصور   في  الفلسفية 

 المختلفة.

 % √  √ √  

       

 %  %  %  %  %  نسب تحقق خصائص الخريجين 

 ) ( % متوسط تحقق خصائص الخريجين



  د. مجدي عبد الرحمن عبد هللا

 خطة تحسين مؤشرات األداء: 

 لواردة بتوصيفات المقررات الدراسية:رابعا : أدوات مرتبطة باستراتيجيات التدريس والتقييم ا 

التربية  .1 أصول  برامج  لمقررات  المناسبة  التقييم  وأساليب  التدريس  طرق  بأبرز  قائمة 

 : بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربية

طرق  

 التدريس

 المناقشة المحاضرة
العصف 

 الذهني 

التعلم  

 التعاوني 

حل  

 المشكالت

العروض 

 العملية 

التجارب 

 المعملية 

يارة الز

 الميدانية 

سرد  

 القصص 

دراسة  

 الحالة 

التعلم  

 اإللكتروني

العرض 

 التوضيحي

 ورشة 

 العمل
 المشروع 

لعب 

 األدوار

الحقائب  

 التعليمية 

التعليم  

 المبرمج
 

         

أساليب  

 التقييم 

االختبارات 

 * التحصيلية

االختبارات 

 *الشفهية

المناقشات  

 * الصفية

ملف 

 *اإلنجاز

المشاريع 

 * البحثية

االختبارات 

 * العملية

التدريب  

 * الميداني 
 ** المقابالت ** االستبانات

بطاقات 

 ** المالحظة

الدراسات  

 ** والمسوح 

المستندات  

 **المجمعة

المقيمون  

 **الخارجيون

التقارير  

 ** 

التقويم  

 ** الذاتي 
 ** المناظرة

سلم التقدير 

 ** اللفظي 

السجل  

 ** القصصي 

         

 )**( أداة تقييم غير مباشرة                    )*( أداة تقييم مباشرة   

التدريس   .2 استراتيجيات  من  وكل  وموضوعاتها  الدراسية  المقررات  بين  الربط  أداة 

 وأساليب التقييم: 

المقرر  
 الدراسي 

موضوعات المقرر  
 الواردة بالتوصيف 

 طرق التدريس المناسبة 
 لموضوعات المقرر 

أساليب التقييم المناسبة  
 قرر لموضوعات الم

 (1مقرر رقم )

        الموضوع األول 

        الموضوع الثاني

        

 (2مقرر رقم )

        الموضوع األول 

        الموضوع الثاني

        

 المخرجات  األهداف   ؤشر األداء م
أنشطة  
 التنفيذ 

فترة 
 التنفيذ 

مؤشرات   مسؤولية التنفيذ 
متابعة  
 المساندة  األساسية  التنفيذ 

 ( 1مؤشر رقم )
 

      

 ( 2مؤشر رقم )
 

      

 ( 3مؤشر رقم )
 

      

 ( 4مؤشر رقم )
 

      



  -بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربية  -متابعة التزام أساتذة برامج أصول التربية  آلية .3

 : # م الواردة بتوصيفات المقررات الدراسية باستراتيجيات التدريس والتقيي

متابعة عن  المسؤول  عن   )#(  المسؤول  بينما  القسم،  رئيس  هو  النموذج  استيفاء 

 استيفاء النموذج هم مقرري لجان الجودة بأقسام أصول التربية 

)*( القائم ببطاقة المالحظة عضو لجنة مخصصة لمتابعة التزام األساتذة باستراتيجيات  

 التدريس وأساليب التقييم 

عة التزام األساتذة باستراتيجيات )**( استمارة تقييم العرض يقوم بها عضو لجنة متاب

 التدريس وأساليب التقييم 

أصول   أقسام  لها  التابعة  الكنتروالت  مسؤولية  هي  االختبارات  يخص  ما  كل   )***(

 التربية. 

 )****( الفحص الوثائقي يتم من خالل وحدة أو لجنة القياس والتقويم. 

 الفصل الدراسي األول ) الفرقة األولى( 

 المقرر 

موضوعات 

المقرر  

 الدراسي 

طرق  

التدريس  

الواردة  

 بالتوصيف 

طريقة  

 المتابعة 

الشواهد على تنفيذ  

 طرق التدريس 

نسبة االلتزام  

بتنفيذ طرق  

 التدريس 

 أساليب 

التقييم الواردة  

 بالتوصيف 

 طريقة 

 ابعة المت

الشواهد 

على تنفيذ  

 طرق التقييم 

نسبة  

االلتزام  

بتنفيذ  

طرق  

 التقويم

مقرر رقم  

(1 ) 

الموضوع  

 األول 
 المناقشة 

 بطاقة مالحظة 

* 

مخطط السير في  

 طريقة المناقشة 
 % 

 اختبار تحريري 

 *** 

فحص 

 وثائقي

 **** 

جدول  

 االختبار 

عينة من  

أوراق  

اختبارات 

 الطلبة 

 % 

الموضوع  

 الثاني 

العرض  

 توضيحي ال

استمارة تقييم  

 العرض 

 ** 

أسطوانة مدمجة  

 بالعرض التوضيحي 
 ملف اإلنجاز  % 

فحص 

 وثائقي

 *** 

تقرير عن  

 ملف اإلنجاز 
 % 

مقرر رقم  

(2 ) 

الموضوع  

 األول 
        

الموضوع  

 الثاني 
        

مقرر رقم  

(3 ) 

الموضوع  

 األول 
        

الموضوع  

 الثاني 
        



  د. مجدي عبد الرحمن عبد هللا

 لمقرر الدراسي: خامسا : نموذج الورقة االمتحانية متضمنا  به نواتج تعلم ا

 أداة الربط بين نواتج تعلم المقرر وكل مفردة من مفردات االختبار: . أ

تضمين الجدول التالي داخل كل ورقة امتحانية خاصة بكافة مقررات أصول التربية يتم 

 :#() بمرحلة الدراسات العليا

السؤال األول  

 )مقالي( 

نواتج التعلم  

 المرتبطة 
 الدرجة* 

نسبة  

 التحقق** 

 لثالث السؤال ا

 )صح وخطأ( 

نواتج التعلم  

 المرتبطة 
 الدرجة* 

نسبة  

 التحقق** 

 أوال  
 ناتج التعلم 

 ## ( 1رقم )
 أ   

 ناتج التعلم 

 (5رقم )
  

 ثانيا  
ناتج التعلم رقم  

(2) 
 

 
 ب 

ناتج التعلم  

 (6رقم )
 

 

        

السؤال الثاني  

 )مقالي( 

نواتج التعلم  

 المرتبطة 
 

السؤال الرابع   

 )اختيار متعدد( 

واتج التعلم  ن

 المرتبطة 
 

 

 أوال  
ناتج التعلم رقم  

(3) 
 

 
 أ 

ناتج التعلم  

 (7رقم )
 

 

 ثانيا  
ناتج التعلم رقم  

(4) 
 

 
 ب 

ناتج التعلم  

 (2رقم )
 

 

        

 متوسط نسب تحقق نواتج التعلم للمقرر في ضوء نتائج االختبار )( %

االختبارات المدرجة  )#( يتم استيفاء هذا النموذج في ضوء نتائج كل اختبار من

 بتوصيف المقرر 

 )##( يكتفى بإدراج رمز ناتج التعلم كما هو موجود بتوصيف المقرر. 

)*( درجة مفردات االختبار                                  )**( نسبة تحقق كل ناتج  

 تعليمي على حده 

جددة نمددوذج مجمددع لنتددائج قيدداس نددواتج الددتعلم فددي ضددوء كافددة االختبددارات المدر .ب

 بتوصيف مقرر )اسم المقرر(

 

 

 



المقررات الدراسية  
 للبرنامج 

تحقق   نسب  متوسط 
في   التعلم  نواتج 
ضوء نتائج االختبار  

 األول 

تحقق   نسب  متوسط 
في   التعلم  نواتج 
ضوء نتائج االختبار  

 الثاني

تحقق   نسب  متوسط 
في   التعلم  نواتج 
ضوء نتائج االختبار  

 الثالث 

المتوسط اإلجمالي  
ج  لنسب تحقق نوات
 تعلم المقرر 

 %  %  %  %  (* 1المقرر رقم )

 %  %  %  %  (2المقرر رقم )

 %  %  %  %  (3المقرر رقم )

 %  %  %  %  (4المقرر رقم )

     

فإن الطالب يعد متعثرا  في   %60)*( إذا كانت نسبة تحقق ناتج التعلم للمقرر أقل من 

 هذا المقرر. 

ات المرتبطدة بتطدوير بدرامج آلية توظيف نتائج ممارسات الجودة فدي اتخداذ القدرار .1

 .)*(  أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا بكليات التربية

 نتائج ممارسات الجودة 
 مصادر نتائج  

 ممارسات الجودة** 

المجلس الحاكم  

المنوط بمناقشة نتائج  

 ممارسات الجودة 

قرارات المجلس الحاكم  

 المرتبطة بممارسات الجودة 

 القرار األول  الكلية مجلس  تقرير البرنامج  األولى 

 القرار الثاني مجلس القسم  استبانة تقييم المقرر  الثانية 

 القرار الثالث  مجلس الكلية  استبانة تقييم البرنامج  الثالثة 

 القرار الرابع مجلس القسم  مقابلة الخريجين الرابعة 

 القرار الخامس  مجلس القسم  تقييم الورقة االمتحانية  الخامسة 

 القرار السادس  مجلس القسم  الخبرة الميدانية تقييم  السادسة 

)*( لجنة الجودة بقسم أصول التربية هي المكلفة بتعبئة واستيفاء هذا النموذج وذلك  

بالتنسيق مع كل من أمين مجلس القسم وأمين مجلس الكلية مع مراعاة أن يتم هذا  

 التنسيق قبل وبعد انعقاد المجلسين. 

ودة: هي المصادر التي يمكن من خاللها تحديد  )**( مصدر نتائج ممارسات الج 

الممارسات واألنشطة التي تحتاج إلى مناقشة من قبل المجالس الحاكمة )مجلس  

 القسم/ مجلس الكلية( تمهيدا  التخاذ قرارات بشأنها بهدف التطوير.  



  د. مجدي عبد الرحمن عبد هللا

 البعد الثالث من منهجية ديمنج للتحسين المستمر )الفحص لمدى عملية التنفيذ( 

البعد يتم إعداد نموذج خاص بما تم تنفيذه من خطة التحسين المقترحة في  وفي هذا  

 البعد األول: 

 األهداف 
 أنشطة  
 التنفيذ

 مؤشرات متابعة  
 التنفيذ

 مسئول  
 التنفيذ

 نسبة  
 التنفيذ

  معوقات
 التنفيذ

لتحسين  -1 التخطيط 
أصول   برامج  جودة 
بمرحلة   التربية 

 الدراسات العليا. 

خطة     1-1 إعداد 
جودة    تحسين

أصول   برامج 
بمرحلة   التربية 

 الدراسات العليا. 

خطة   تنفيذ  نسبة 
جودة   تحسين 
أصول   برامج 
بمرحلة   التربية 
ال   العليا  الدراسات 

 %90تقل عن 

لجنة  
 الجودة 

 %  

الدوري  -2 القياس 
التعلم   لمخرجات 
لبرامج   المستهدفة 
التربية  أصول 
الدراسية   ومقرراتها 
الدراسات   بمرحلة 

 العليا 

نموذج  إع  2-1 داد 
مخرجات   قياس 
المستهدفة    التعلم 
أصول   لبرامج 
ومقرراتها   التربية 
بمرحلة   الدراسية 

 الدراسات العليا 

ن ▪
تحقق   سبة 
تعلم   نواتج 
تقل   ال  البرنامج 

  %75عن 
ن ▪

تحقق   سبة 
تعلم   نواتج 
تقل   المقررات ال 

 %80عن 

لجنة  
القياس  
والتقوي 
 م 

 %  

السنوي  -3 القياس 
خريجي   لخصائص 

أصول التربية   برامج 
الدراسات   بمرحلة 

 العليا. 

نموذج    3-1 إعداد 
خصائص   قياس 
برامج   خريجي  
التربية  أصول 
الدراسات   بمرحلة 

 العليا. 

اكتساب   نسبة 
خصائص  

تقل   ال  الخريجين 
 %75عن 

لجنة  
القياس  
والتقوي 
 م 

 %  

الدوري  -4 القياس 
لمؤشرات أداء برامج  
التربية  أصول 
الدراسات   بمرحلة 
ضوء   في  العليا 

المرجعية  ا لمقارنة 
 مع البرامج المناظرة 

نموذج    4-1 إعداد 
أداء    مؤشرات 
أصول   برامج 
بمرحلة   التربية 
الدراسات العليا في  
المقارنة   ضوء 
مع   المرجعية 
 البرامج المناظرة . 

أداء   عدد مؤشرات 
أصول   برامج 
بمرحلة   التربية 

 الدراسات العليا 

لجنة  
مؤشرا 
ت 
 األداء  

 %  

المستمرة -5   المتابعة 
أساتذة   التزام  لمدى 
التربية  أصول  برامج 
الدراسات   بمرحلة 
باستراتيجيات   العليا 

 التدريس والتقييم

نموذج    5-1 إعداد 
التزام  متابعة 
برامج   أساتذة 
التربية  أصول 
الدراسات   بمرحلة 

العليا  
باستراتيجيات  

نسبة التزام أساتذة  
أصول   برامج 
بمرحلة   التربية 

ا لعليا  الدراسات 
باستراتيجيات  

والتقييم  التدريس 
 % 90ال تقل عن 

رئيس  
 القسم 

 %  



 األهداف 
 أنشطة  
 التنفيذ

 مؤشرات متابعة  
 التنفيذ

 مسئول  
 التنفيذ

 نسبة  
 التنفيذ

  معوقات
 التنفيذ

 التدريس والتقييم

ربط  -6 من  التحقق 
االمتحانية   الورقة 
المقرر   تعلم  بنواتج 

 الدراسي. 

نموذج    6-1 إعداد 
االمتحانية   الورقة 
نواتج   بها  متضمنا  
المقرر   تعلم 

 الدراسي. 

التزام   نسبة 
بتضمين   األساتذة 
االمتحانية   الورقة 

م المقرر  بنواتج تعل
 % 100ال تقل عن 

لجنة  
القياس  
والتقوي 
 م 

 %  

الفعلي  -7 التوظيف 
ممارسات   لنتائج 
اتخاذ   في  الجودة 
المرتبطة   القرارات 
بتطوير برامج أصول  
بمرحلة   التربية 

 الدراسات العليا. 

نموذج    7-1 إعداد 
نتائج  توظيف 
الجودة   ممارسات 
القرارات   اتخاذ  في 
بتطوير  المرتبطة  
أصول   برامج 

بمرحلة  ا لتربية 
 الدراسات العليا. 

توظيف   نسبة 
ممارسات   نتائج 
اتخاذ   في  الجودة 
تقل   ال  القرارات 

 %70عن 

مجلس  
 القسم 

 %  

 البعد الرابع من منهجية ديمنج للتحسين المستمر )التصرف( )اتخاذ اإلجراءات التصحيحية(:

ن  وفي ضوء  في  التصحيحية  باإلجراءات  خاصة  أداة  إعداد  يتم  البعد  تنفيذ  هذا  تائج 

 خطة التحسين المقترحة في البعد األول:

 أنشطة
تنفيذ خطة  
 التحسين 

 معوقات 
 التنفيذ 

اإلجراء  
 التصحيحي 

المسؤول  
عن تنفيذ  
اإلجراء  
 التصحيحي 

نسبة تنفيذ  
اإلجراء  
 التصحيحي 

الشواهد الدالة على  
تنفيذ اإلجراء  
 التصحيحي 

خطة   -1 إعداد 
جودة   تحسين 
أصول   برامج 

بم رحلة  التربية 
 الدراسات العليا. 

ضعف  
مشاركة  
منسوبي  

في   البرنامج 
 إعداد الخطة 

لجنة   تشكيل 
منسوبي   من 

البرنامج  
بإعداد   خاصة 

خطة  
 التحسين 

رئيس قسم  
أصول  
 التربية 

85 % 

تشكيل   ▪ قرار 
 اللجنة 

اجتماع   ▪ محضر 
 اللجنة 

      

 نتائج الدراسة: 

الدراسة الميدانية عن عدد من الممارسات التي تمث  .1 ل أقل ممارسات الجودة  أسفرت 

بكليات   العليا  الدراسات  بمرحلة  التربية  أصول  ببرامج  الواقع  أرض  على  تطبيقاً 

 التربية، وهذه الممارسات هي: 



  د. مجدي عبد الرحمن عبد هللا

 إعداد خطة تحسين البرنامج في ضوء نتائج التقييمات المختلفة. . أ

 قياس خصائص خريجي البرنامج. .ب

 البرامج المناظرةاستخدام مؤشرات أداء إلجراء المقارنة المرجعية مع  .ج

 متابعة التزام هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس والتقييم  . د

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج ومقرراته الدراسية . ه 

 ربط الورقة االمتحانية بنواتج تعلم المقرر الدراسي. .و

 .توظيف نتائج ممارسات الجودة في اتخاذ القرارات المرتبطة بتطوير البرنامج .ز

النماذج الخاصة بتحسين جودة البرامج األكاديمية في ضوء منهجية   إعداد .2 عدد من 

التصرف( ومن هذه النماذج    –الفحص    -التنفيذ  -ديمنج للتحسين المستمر )التخطيط

 ما يلي:

نموذج الوربط بوين مقوررات بورامج أصوول التربيوة بمرحلوة الدراسوات العليوا وطورق  . أ

 لم المقررات الدراسية لبرامج أصول التربية.التقييم المختلفة نموذج قياس مخرجات تع

نموذج الربط بين مخرجات تعلم برامج أصول التربية والمقررات الدراسوية بمرحلوة  .ب

 الدراسات العليا.

 .نموذج قياس مخرجات تعلم برامج أصول التربية بمرحلة الدراسات العليا .ج

 نموذج قياس مؤشرات األداء خطة تحسين مؤشرات األداء. . د

 رق التدريس وأساليب التقييم المناسبة لمقررات برامج أصول التربية.قائمة بط . ه 

نموذج الربط بين المقررات الدراسية وموضوعاتها وكل من اسوتراتيجيات التودريس  .و

 وأساليب التقييم.

نموووذج متابعووة التووزام أسوواتذة بوورامج أصووول التربيووة بمرحلووة الدراسووات العليووا  .ز

 ردة بتوصيفات المقررات الدراسية.باستراتيجيات التدريس والتقييم الوا

 نموذج الربط بين نواتج تعلم المقرر وكل مفردة من مفردات االختبار. .ح



نموذج مجمع لنتائج قياس نواتج التعلم في ضوء كافة االختبارات المدرجة بتوصويف  .ط

 مقرر )اسم المقرر(

رامج نموذج توظيف نتائج ممارسات الجودة في اتخاذ القرارات المرتبطوة بتطووير بو .ي

 أصول التربية بمرحلة 

 الدراسات العليا. 

 توصيات الدراسة:

 ضرورة إيمان قادة التعليم الجامعي بجدوى وأهمية التطوير، وتبني نماذج مفعلة لتحسين المخرجات. .1

يجب وعي قادة ومسؤولي كليات التربية بمنهجية ديمنج للتحسين المستمر والدور اإليجابي الذي تلعبه  .2

 البرامج األكاديمية. في تحسين جودة 

 ضرورة اعتماد مجالس أقسام أصول التربية للنماذج المقترحة بالدراسة وتفعيلها على أرض الواقع. .3

يتعين اعتماد الميزانيات الالزمة لتوفير المتطلبات المادية والفنية والبشوورية الخاصووة بتطبيووق وتفعيوول  .4

 النماذج المقترحة بالدراسة.

يات التربية قياس العائد من تفعيل النماذج المقترحة بالدراسة فووي ضوووء يجب على وحدات الجودة بكل .5

بمرحلووة منهجية ديمنج، تمهيداً لتعميمها على كافة البوورامج األكاديميووة بجانووب بوورامج أصووول التربيووة 

 .الدراسات العليا

ة فووي ؛ للمشوواركبمرحلة الدراسووات العليوواضرورة إتاحة الفرصة لكافة منسوبي برامج أصول التربية   .6

 تنفيذ النماذج المقترحة بالدراسة.

ينبغي عقد دورات تدريبية مرتبطة بتدريب الفئات المستهدفة على كيفية تنفيووذ ومتابعووة وقيوواس العائوود  .7

 من النماذج المقترحة بالدراسة.

ضرورة عمل دراسات تقييمية مستمرة للنماذج المقترحة بالدراسة حتى يتم تحقيق األهووداف المرجوووة  .8

 منها.

ب اتخاذ إجووراءات كفيلووة بالحوود موون المعوقووات التووي تقووف دون تحقيووق أهووداف النموواذج المقترحووة يج .9

 بالدراسة.

ينبغي على رؤساء أقسام أصول التربية عقد اجتماعات شهرية مع كافة أعضاء منسوبي تلك األقسام،  .10

لدراسووة، وذلك ضمن ما يعوورف بحلقووات الجووودة؛ بهوودف مناقشووة معوقووات تنفيووذ النموواذج المقترحووة با

 واقتراح الحلول لها.

 يتعين القياس الدوري لرضا المستفيدين عن النماذج المقترحة بالدراسة. .11
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 المراجع 

(. الجودة الشوواملة فووي اإلدارة التعليميووة والمدرسووية، دار الوفوواء لوودنيا 2003إبراهيم، أحمد ) .1

 الطباعة والنشر. اإلسكندرية.

نظووام إدارة الجووودة بجامعووة القصوويم دراسووة  (. واقووع تطبيووق2013إبراهيم، شريف الوودين. ) .2

جامعووة  .مجلة العلوووم التربويووة والنفسوويةالهيئة التدريسية والقيادات األكاديمية.   تحليلية آلراء

 . 813-709. 2. ع 6القصيم. مج 

(. تطبيق نظووام االعتموواد المؤسسووي موودخل لتطوووير كليووات التربيووة فووي 2012إبراهيم، وليد. ) .3

 .62-33. جامعة المنصورة. كلية التربية. 1. ج 80ع  . مجلة كلية التربية بالمنصورةمصر. 

(. التخطوووويط السووووتخدام مبووووادل ادارة الجووووودة الشوووواملة 2012أبووووو العووووال، ليلووووى ) .4

. دراسات عربية في التربية وعلم الوونفس فى كلية التربية بجامعة الطائف. Deming لديمنج

 . 119-85رابطة التربويين العرب. 

(. اإلدارة )لمحات معاصرة(. الطبعة األولى. مؤسسة 2001أبو حمد، رضا؛ وكاظم، سنان ) .5

 الوراق للنشر والتوزيع. عمان. األردن.

لجووودة الشوواملة: دراسووة (. نحو تطبيق إدارة ا1999أبو نبعة، عبد العزيز؛ ومسعد، فوزية. ) .6

استطالعية آلراء عينة من عمداء وطلبة جامعة عمان األهلية. مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد. 

 .27الجامعة المستنصرية. ع

(. إدارة الجودة الشاملة )مفاهيم وتطبيقات(. الطبعة الثانية. دار وائوول 2006أحمد، محفوظ. ) .7
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