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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

]اثر مخرجات التعليم المستهدفه )الجوانب المعرفيه ،المهارات المهنيه والعمليه(عىل سوق 
]  العمل السودان 

ق[-قتصادرئيس قسم اإل –أستاذ مساعد  –د.هند محمد سليمان األصم : ةعداد الباحثإ]  جامعة المشر

 

 الملخص: 

هدفت الدراسة اىل معرفة اثرتطبيق معيار  ضمان الجوده )مخرجات التعليم المستهدفم (عىل سوق العمل  
ات )الجامعة وتصنيفالسودائز  لعمر، ا الجامعة ،والنوع ، من وجهة نظر طالب الدراسات العليا ومدى تأثي  المتغي 

ي  حيث الحلقة الدراسية، التخصص األكاديىمي 
ي اإلحصائ 

(عىل إجابات العينة .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفز
ي استبانة من )

ز
( من الطالب بكليات العلوم اإلدارية  250( فقره تم تطبيقها عىل عينم بلغ عددها )16تمثلت األداة ف

ي عينم من الجامعات السود
ي ة معيار ُمخرجات التعليم الُمستهدفيتوفر انية .وخرجت الدراسة بالنتائج األتية : فز

فز
الجامعات السودانية ولكن بدرجات متفاوتم حيث حصل البعد األول )الجوانب المعرفية( عىلي أعىلي نسبة تحقق 

 جامعة الربا  الوطتز   ( فز %74.8( فز جامعة السودان، ثم البعد الثالث )المهارات العملية والمهنية( )77.4%)
ات )الجامعات، تصنيف الجامعات "حكومية/خاصة"، كذلك  ز مجموعات المتغي   معنويا بي 

ً
لم تجد الباحثة فرقا

ز مجموعات متغي    معنويا بي 
ً
النوع، العمر، الحلقة الراسية( داخل بعد الجوانب المعرفية، بينما وجدت فرقا

( داخل بعد الجوانب ال لم تظهر االختبارات اإلحصائية أي فروق معنوية لمجموعات ، معرفية. )التخصص األكاديىمي
 بتمليك 

ً
ات المستقلة الستة داخل بعد )المهارات العلمية والعملية( كما توىلي الجامعات السودانية اهتماما المتغي 
عاضة ية المالطالب المقدرة عىلي اكتساب مهارات ومعارف تجعلهم قادرين عىلي مواكبة التطورات واألنشطة العمل

 . ي مجال التخصص األكاديىمي
الب الدراسات العليا القدره عىل استخدام أدوات القياس والتحليل حيث فز

ُ
يمتلك  ط

باعتبار أن المناهج المعتمدة تشجع عىلي االستيعاب والفهم وليس الحفظ كما لديهم المقدرة عىلي حل المشكالت 
 ومواجهة ضغو . 

، ضمان  الكلمات المفتاحية:  الجودة، مخرجات التعليم المستهدفم ،سوق العمل ،الجوانب المعرفيم معايي 
 ،المهارات المهنيم والعمليم

Abstract: 
 The study aimed to know the effect of applying the quality assurance standard (targeted education 

outputs) on the Sudanese labor market from the viewpoint of graduate students and the extent of the 

impact of the variables (universities, university classification, gender, age, study session, academic 

specialization) on the sample answers.The study used the statistical descriptive approach, and the tool 

was represented in a questionnaire of (16) items that were applied to a sample of (250) students at the 

administrative sciences colleges in the same sample from the Sudanese universities. But to varying 

degrees, where the first dimension (cognitive aspects) obtained the highest rate of achievement (77.4%) 

in the University of Sudan, then the third dimension (practical and vocational skills) (74.8%) at the 

University of Rabat. The researcher also did not find a significant difference between groups of variables 

(universities, universities classification, "public / private", gender, age, seminar (Inside the cognitive 

aspects, while we found a significant difference between variable groups (academic specialization) inside 

the cognitive aspects. The statistical tests did not show any significant differences for the six groups of 

independent variables within the (scientific and practical skills). Sudanese universities pay attention to 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

students' ownership of the ability to acquire skills and knowledge that makes them able to Keeping pace 

with developments and contemporary practical activities in the field of academic specialization. Where 

graduate students possess the ability to use measurement and analysis tools as the approved curricula 

encourage assimilation and understanding, not memorization, as they have the ability to solve problems 

and face work pressures. 

Key words: standards, quality assurance, targeted education outputs, labor market, cognitive 

aspects, professional and practical skills 

 المقدمه

ة أساسية من ركائز تطور المجتمعات   ز  عملية التنمية الشاملة وركي 
ز
يعتير التعليم العاىل أحد العناض المهمة ف

 توجيهها وتحسينها 
ز
 تسيي  منظومة التنمية الشاملة وف

ز
 ف
ً
 حيويا

ً
 من أسباب نهضتها وتقدمها فهو يحتل موقعا

ً
وسببا

، وهو من  رفع مستوى المجتمع من جميع النواحي
ز
ية الت   وف أهم الوسائل لتنمية المهارات وبناء القدرات البرسر

 
ز
ورية لتحول المجتمعات إىل إقتصاد المعرفة ورسعة اإلندماج ف تحتاجها قطاعات العمل واإلنتاج والخدمات الضز

ي 
 يتم من خاللم إعداد وتأهيل القوى العاملة الت 

ً
اتيجيا  إسي 

ً
تطلبها تاإلقتصاد العالىم وهو بذلك يعتير إستثمارا

ايد الذى تبذلم مؤسسات التعليم العاىل فز  ز أسواق العمل واإلحتياجات التنموية الوطنية، وذلك  يفرس اإلهتمام المي 
ي متطلبات التنمية المتجددة فز مجتمعاتها حيث تعد قضية   تحديث برامجها بما يلتر

الدول المتقدمة والناميم فز
عاىل من القضايا المهمة الت  شغلت وما زالت تشغل إهتمام صناع ضمان الجودة واإلعتماد لمؤسسات التعليم ال

القرار ومخطىط السياسات التعليمية وإدارات هذه المؤسسات خاصة بعد اإلنتشار الكىم لمؤسسات التعليم العاىل 
ز لهذه المؤسسات هذا باإلضافة إىل التنوع الكبي  فز أنما  التعليم وال نافسة موإزدياد أعداد الطالب المنتسبي 

ز هذه المؤسسات.،كما زاد اإلهتمام باألنظمة التعليمية والسغ المتواصل لتحسينها وتطويرها بكونها  الشديدة بي 
 تستطيع من خاللم المؤسسات رسم سياساتها التعليمية المثىل الت  من شانها إنتاج أجيال مؤهلة 

ً
اتيجيا  إسي 

ً
خيارا

اتم وبذلك تستطيع المؤسسة التعليمية أن تخلق لنفسها سمعة وقادرة عىل التفاعل مع معطيات العض وتحدي
 واقليمًيا ودولًيا

ً
ف بها محليا ة وهوية معي  ز   (2012)سليمان ، أكاديمية متمي 

 مشكلة الدراسه: 

" ظهرت العديد من   أوما عرف ب  "ثورة التعليم العاىلي
ان تطبيق سياسة توسعة قطاع التعليم العاىلي السودائز

ي 
ي تحقيق االنتقادات الت 

ي ظل محدودية اإلمكانات يؤدي اىلي قصور فز
ي قبول الطالب فز

 مالت اىلي أن التوسع فز
ي جودة ونوعية الُمخرجات من العملية 

، كما يرون بأنها أدت اىلي تدئز ي من أجلها كان التعليم العاىلي
األهداف الت 

طط التنمية و 
ُ
درة عىلي التعليمية وعدم مواءمة ُمخرجات التعليم العاىلي مع متطلبات خ

ُ
حاجة سوق العمل وعدم الق

، كان من المهم جدا وضع معايي  لتقييم جودة ُمخرجات  ي مواجهة تحديات العولمة واالنفتاح عىلي العالم الخارحر
ي التعليم العاىلي وخاصة فيما يتعلق 

ام بمعايي  الجودة فز ز
ي تنادي بااللي 

هذا القطاع فظهرت العديد من الدراسات الت 
ي أفرزت معايي  واضحة بمرحلة "ضمان الجو 

ي قام بها اتحاد الجامعات العربية والت 
دة" ومن ذلك المجهودات الت 

 "دليل المعايي  الوطنية لضمان جودة 
ً
، ومن ضمن المجهودات أيضا ي التعليم العاىلي

لتحقيق ضمان الجودة فز
ي السودان" وهومن أهم ُمخرجات )الهيئة الُعليا للتقويم و 

لتعليم االعتماد( التابعة لوزارة امؤسسات التعليم العاىلي فز
ي حينها 

 م(2003العاىلي والبحث العلىمي )حسب التسمية فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 : ي السؤال التالي
 
 من هنا يمكن تحديد مشكلة الدراسة ف

ما هو اثر تطبيق معيار  ضمان الجوده )مخرجات التعليم المستهدفه)الجوانب المعرفيه والهارات المهنيه 
؟والعمليه( عىل سوق العمل الس

 
 ودان

 -فرضية الدراسه: 

ي اثر  تطبيق مخرجات التعليم  ∞=0.05توجد فروق ذات داللم إحصائيم عند مستوى الداللم ) 
ز
( ف

ات المستقلة للدراسم  ي الجامعات السودانيم من وجهة نظر طالب الدراسات العليا بناء عىل المتغي 
ز
المستهدفم  ف

 . (قة الدراسية، التخصص األكاديىمي العمر، الحل )الجامعة وتصنيف الجامعة ،والنوع ،

 -أهداف الدراسه: 

 :  تهدف الدراسه الي

التعرف عىل مفهوم مخرجات التعليم المستهدفم ومدي تحقيق الجامعات السودانية ألهدافها وتحديد مناطق  -1
 القوة لتعزيزها ومناطق الضعف والقصور للعمل عىل معالجتها. 

ز عنض  -2 ( فز قياس اتجاـه ومعنوية الفرق بي  ، البعد العمىل والمهتز مخرجات التعليم المستهدفم )البعد المعرفز
ي الجامعات السودانية

ز المستويات المطلوبة لتطبيق معايي  ضمان الجودة فز ي ويير
 . قطاع التعليم العاىلي السودائز

 أهمية الدراسة: 

ي النقاط التالية: 
 
ز أهمية البحث ف  تبر

ية تتمتعأهمية توفي  عملية تعليمية تراغ  -1  احتياجات سوق العمل المحىل والعالىم وتؤدي اىلي توفي  ثروات برسر
 . ي رفع الرفاـه المجتمغي

ي وتساعد فز
ي تنمية االقتصاد الوطتز

 بمؤهالت تساعد فز

يسلط البحث الضوء عىلي مواطن خلل الجامعات السودانية فيما يختص بتحقيق معيار مخرجات التعليم  -2
 اد الحلول وتصحيح األوضاع.. المستهدفم مما ُيعد خطوة إليج

  محددات الدراسه: 

 تقترص الدراسه عىل المحددات التاليه: 

ي والية  -1
: اقتضت عينة الدراسم عىل طالب الدراسات العليا )كلية العلوم اإلدارية( فز ي

ى والمكائز الحد البرسر
، الزعيم األزهري، السودان والربا   ز ( واألهلية الخرطوم الجامعات الحكومية )الخرطوم، النيلي  ي

الوطتز
 .) ي
 )أكاديمية العلوم الطبية ،علوم التقانة ،قاردن سيت 

ز  -2 ة بي 
ي غطت الدراسة الفي 

ي 2013م إىلي 1989الحد ألزمائز
ة ألنها تغىطي سياسة التوسع فز

م وتم اختيار هذه الفي 
ي التعليم العاىلي ع

ي تنادي بعدم التوسع فز
حساب جودة  ىلي قبول طالب التعليم العاىلي وبداية ظهور اآلراء الت 

 .ٌمخرجات التعليم
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 واجراءات الدراسه منهجية الدراسة

ي 
ز
تم اتباع المنهج الوصفز االحصائ  والذي يتناسب مع اهداف هذه الدراسم إذ يهدف اىل وصف الظاهره كما ف

ها وربطها بالظواهر األخرى  . الولقع ومن ثم تحليلها وتفسي 

 مجتمع وعينة الدراسة

ة الكافية  اختارت الباحثم مستوى طالب الدراسات العليا بكليات العلوم اإلدارية، وذلك لتمتع الفئم بالخير
ي تدور حولها الدراسم، تم اختيار ثمانية جامعات سودانية )حكومية 

والدراية الالزمة وذات الصلة بالجوانب الت 
، الزعيم األزهري والربا  ز : الخرطوم، السودان، النيلي  ي  وأهلية( لعينة الدراسم هي

، والجامعات األهلية الت   الوطتز
، لجأت الباحثم إىل إعتماد  : العلوم والتقانة، وأكاديمية الخرطوم الطبيم، وقاردن سيت  تم اختيارها لعينة الدراسم هي

داد )250العينم ، كذلك قامت الباحثم بتوزي    ع عدد ) ( استمارة وكان 244( استمارة لطلبة الدراسات العليا، تم اسي 
( من عدد االستمارات %96( استمارة أي ما نسبتم )240( استمارات، عليم يكون حجم عينة الدراسة )4)المستبعد 
 الموزعة. 

 أداة الدراسه: 

امج االكاديميم لقياس معايي     لقد تم بناء استبيان باالستفاده من الدراسات السابقم ودليل ضمان جودة الير
ي الجامعات السودانيم حيث بلغ

 ( فقره . 16عدد فقراتم ) ضمان الجوده فز

 ثبات أداة االدراسه: 

 ثبات مدي لقياس االختبارات من مجموعةSPSS (Statistical Package for Social Sciences ) توفر   
ي  الخارجية، بالعوامل تأثرها وعدم( اإلستبانة) الدراسم أداة

 فإن روفالظ نفس تحت القياس تكرار لوتم آخر بمعتز
  متقاربة تكون النتائج

ً
 عادلةم باستخدام الثبات معامل حساب تم وقد المقياس ثبات عىلي  دليل ذلك ويكون جدا

ي  محاور عىل كرونباخ ألفا اختبار تطبيق تم(: Cronbach Alpha) كرونباخ ألفا اختبار:كرونباخ ألفا
 الدراسة أدائ 

 .كالتاىلي  النتيجة كانت وقد ثباتهما، مدى الختبار

ي  لمحاور الثبات معامل : يوضح(1) رقم  جدول
 البيانات جمع أدان 

 معامل ألفا كرونباخ محاور أداة الدراسة
مخرجات التعليم    

 المستهدفة        
0.84 

 يعتير  ( حيث0.84) قيمم ذومخرجات التعليم المستهدفة   محور ثبات معامل أن نجد (،1) الجدول رقم من
 بالمعايي   أوفت ( قد طالب الدراسات العليا إستبانة) الدراسم أداة أن إىل نخلص هذا من مرتفع، هذا الثبات معامل
 .للثبات بالنسبة المقبولة
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مصطلحات الدراسة: 
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 .وأهدافها

 سوق العمل:  -2
 السوق الحر .  هو 

ز
 اإلطار الذى تتفاعل فيم عنضى العرض والطلب عىل العمل مما يحدد سعر العمل ف

 ضمان الجوده:  -3
ي  المتوقعة والمواصفات المعايي   من مجموعة

ي  تتوافر أن يجب الت 
ز
 ومنتجات وأنشطة وأعمال من مدخالت كل ف

ي  التعليمية، المؤسسة ومخرجات
 لم.  المنشودة األهداف وتحقق تخدم والت 

 : المعيار -4
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يرجع إىلي احتداد درجات الُمنافسة سواء فز
ي 
ي كل الحضارات السابقة، ومع تطور هذا الُمصطلح أعيد  بمكان فهو الُمرادف لمعائز
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  الجودة ضمان مفهوم قد اكتسب
ً
ايدا اهتماما ز  من والتعليمية حيث أوجدت كثي   اإلدارية المستويات كافة عىل مي 
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ُ
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 التعليمية، المؤسسة ومخرجات ومنتجات وأنشطة وأعمال من مدخالت كل فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
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ي الطب                    . 
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 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
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ُ
فّية". وت ز اليز
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ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي 
ي  والسمات الخصائص مجموعة لها كما عرفت عىل انها  المنشودة األهداف وتحقق تخدم والت 

 بدقة تعير  الت 
بية جوهر عن وشمولية ي  بما وحالتها الي 

ز
 وبعيدة، قريبة ومخرجات وعمليات ، من مدخالت، أبعادها، كل ذلك ف

ي  المتواصلة التفاعالت وكذلك الراجعم، وتغذية
ز  لمجتمع والمناسبة تحقيق األهداف المنشودة إىل تؤدي الت   معي 

بية.  جوهر سالمة قدر وعىل   الي 

ي المملكة المتحدة:  1-3- 1
 
 معايبر االعتماد وضمان الجودة ف

ي المملكة المتحدة خمس سنوات ويتم االعتماد وفق عدد من  
ز
تستغرق دورة ضمان الجودة واالعتماد ف

ز أعضاء هيئة التدريس، إدارة الجودة،  ي والصحة واألمان، اإلدارة وكيفية تعيي 
عاية ر المعايي  الهامة ومنها: )المبائز
 الطلبة، التعليم والتعلم(. 

 (: 2017قسمان هما )دليل الجوده،تنقسم معايبر التقييم الخارجر ال 

: المستوى االكاديىم ويضم: 
ً
 أوال

مخرجات التعلم المقصوده: يجب ان تكون محدده وواضحم مكتوبم ومعلنم للطلبم ومرتبم باالهداف العامم  -1
 مالئمم لواقع وحاجات الطلبم قابلم للتحقيق. 

الشموليم والعمق، لمطابقم للمعايي  الدوليم، ساليب المناهج: الحداثم والتحديث الدورى المرونم الوضوح  -2
امج المقصوده، ومدى تطويرها للعديد من المهارات العقليم والعمليم  إعداد المناهج ومدى تحقيقها لمخرجات الير

 والفكريم. 
رية، مالئمة و تقييم الطلبم: تنوع أساليب التقييم، ضوح معايي  التقييم وتقديمها للطلبم، تغذيم راجعم رسيعيم وف -3

ز  أساليب التقييم للمخرجات المقصوده، دقة أساليب التقييم وموضوعيتها وشفافيتها من خالل ممتحنيي 
 . ز  خارجيي 

صيل الطلبم وفقا" لمخرجات التعليم المقصوده: مدى توافق تحصيل الطلبم مع مخرجات التعلم المقصوده  -4
 قهم. مستوى الدرجم الممنوحم ونسبة نجاح الطلبم ومدى تفو 

 ثانيا:"نوعية فرص التعليم وتضم: 

اك  -1 التعليم والتعلم: تنوع فرص تعلم فعالم، تنوع مناسب ألساليب تدريس المعارف والمهارات الخاصم مدى إرسر
ات، توفر فرص تدريب  الطلبم فز عملية التعلم والنقاش والحوار مدى دقة وانتظام حضور الطلبم للمحاضز

اء مختصص ، مدى زيارة خير
ز خاصة ميدائز ز مهارات المدرسي  امج، مدى تحسي   فعاليات الير

ز للمشاركم فز ي 
 الجدد منهم. 

ز  -2 تقدم الطلبم: أساليب استقطاب الطلبم والدعم االكاديىم المقدم لهم، مدى مالئمة قدرات الطلبم المقبولي 
امج، نسبة الط ز بالير امج، مستوى التقدم االكاديىم العام للطلبم الملتحقيي  ز من لبلمتطلبات الير م المنسحبي 

امج وأسبابها.   الير

ات واالجهزه والمكتبم، مدى  -3 ات والمختير ز مصادر التعلم: توفر وتنوع مصادر التعليم، مدى استخدام التجهي 
اتها  نامج المقصوده، مدى تفعيل أداء الهيئم التدريسيم خير فعالية استخدام هذه المصادر لدعم مخرجات الير

نامج.   مع متطلبات واهداف الير
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ح قول ال تخصص  -4
ز
ز معايي  الجوده ف ضمان الجوده وتحسينها: توفر هي كلم إداريم واكاديميم لضمان تحسي 

، سج الت عمليات التقييم( أساليب  امج )لوائح، محاضز ونوعيتها، توفر أنظمم مكتوبم وواضحم وموث قم للير
 .التغذيم الراجعم من الطلبم ومن الهيئم التدريسيم

 (: 2017يل الجوده،التعلم )دل مخرجات

 المعرفة)أ(

ي  بما الدراسم بمجال ونظامي  متكامل وبشكل الشاملة، يقصد المعرفة
ز
 والمفاهيم النظريات معرفة ذلك ف

ي  والنظريات المعرفية باألسس واإللمام .المجال المتعلقة بذلك والمبادئ
ز
 العالقة، ذات األخرى العلمية المجاالت ف

ي أو التخصص كان إذا العالقة ذات األخرى بالمجاالت المهنية واإللمام
ي  التطورات أحدث عىل االطالع مهتز

ز
 مجال ف

ي  المعرفة وتوسيع الحلول بإيجاد المتعلقة الحديثة للبحوث الناقدة التخصص، والمعرفة
ز
ي  .التخصص مجال ف

ز
 وف

امج ي  الير
ز  الت  ز  المهنية، للممارسة تعد الخريجي   الفنية ومتطلباتها للمهنة المنظمة اللوائح عىل التعرف يتعي 
ي  للتغي   استجابة المتطلبات؛ ير هذه لتطو المحتملة والكيفية

 .المحيطة الظروف فز

 اإلدراكيه المهارات )ب(

ي  االستقصاء عىل القدرة 
 من عليها والحصول الجديدة واألدلة والمفاهيم المعلومات وتقويم وفهم البحتر
 القضايا من واسع نطاق عىل النتائج تطبيق عىل اإلرشاد من محدود قدر تحت مصادر متنوعة كذلك القدرة

، المعقدة المشكالت تحري والقدرة عىل .والمشكالت
ً
 المعلومات تقنيات من متنوعة ل أشكا باستخدام نسبّيا

اح حلول األخرى، والمصادر   لها مبتكرة واقي 
ً
ات والنظريات المعارف إىل استنادا  مع العالقة ذات العملية والخير

ي  مراعاة العواقب
تب الت  ي  قدرات والمهارات منال اكتسبم ما تطبيق عىل والقدرة .عىل ذلك تي 

 األكاديمية المواقف فز
ي  المتعلقة بمجال دراستم والمهنية

امج وفز  المهنية.  الير

 المسؤولية وتحمل الشخصية رات المها )ج(

:  المساهمة عىل القدرة ي
 
 -ف

ي  كان سواء المختلفة للقضايا بناءة حلول إليجاد الجماغي  العمل)أ( 
  أوعضو قيادي مركز فز

ً
ي  ا
 عىل والقدرة .جماعة فز

ي  قيادي بدور القيام
 .مبتكرة استجابة يتطلب الذي النوع من متنوعة مواقف فز

ي  المبادرة بزمام األخذ عىل الحرص)ب( 
ي  القضايا عىل التعرف فز

 سواء كان لها والتصدي خاصة عناية تتطلب الت 
 .الجماغي  العمل خالل من أو ردي ا إنف بشكل ذلك
ي  التعلم مسؤولية تحمل)ت( 

الجديدة  المعلومات عن للبحث المناسبة الوسائل عىل التعرف عىل والقدرة الذائ 
ي  التحليل وأساليب

 .الوسائل هذه استخدام عىل والقدرة إليم، المسندة المهام إلتمام يحتاجها الت 
ي  والمهنية األخالقية القضايا مع التعامل عىل القدرة)ث( 

ن  تكو بطريقة ي المعنو والتقدير بالقيم عالقة لها الت 
 .عليها المتعارف المهنية والمعايي   األساسية القيم مع ومتوافقة مراعيم لآلخرين
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 الحسابية والمهارات المعلومات ومهارات تقنية االتصال رت ا مها (2)

  -عىل:  القدرة

ي  إبداغي  وتطبيقها بشكل والمشكالت، القضايا دراسة عند العالقة ذات والرياضية اإلحصائية األساليب تحديد)أ( 
ز
 ف

اح المعلومات تفسي    .الحلول واقي 
، أو شفهيا بفاعلية االتصال عىل القدرة)ب( 

ً
لعرض    المناسبة العرض نماذج واستخدام اختيار عىل القدرة مع كتابيا

 المستفيدين.  من مختلفة ألنواع مختلفة قضايا
ي  االستخدام عىل القدرة)ت( 

ي  واالتصاالت المعلومات تقنيات ألحدث الروتيتز
ز
 المعلومات.  وايصال وتحليل تجميع ف

1-1-4  
 
 مالمح  سوق العمل السودان

يعتير العمل المنتج من اهم مصادر الدخل بالنسبة للغالبية العظىمي من السكان اىل جانب انم يمثل قوة دافعة 
ي الدول فيشي  مفهوم العمل الالئق اىلي تعزيز الفرص للجميع للحصول عىلي فرص عمل 

ة التنمية المستدامة فز لمسي 
ي ظروف من الحرية والمساواة، اما سوق العمل واألست

خدام  فيعرف بأنم اإلطار الذى تتفاعل فيم عنضى منتجة فز
العرض والطلب عىل العمل مما يحدد سعر العمل فز السوق الحر أو هو جميع اإلحصائيات الكميم والنوعيم عن 

ماضز وحاضز ومستقبل  مكونات عنضى العرض والطلب عىل العمل وكيفية التفاعل بينهما واسباب عدم التوازن 
يم. )سليمان ،وكذلك يشمل البيا  (  2012نات الخاصم بتنمية فرص ومجاالت التعليم والتدريب للموارد البرسر

 اىلي جنب مع 
ً
ي لم اشكال متعددة وانما  مختلفة فنجد سوق العمل الحديث المنظم جنبا

سوق العمل السودائز
ي  سوق العمل غي  المنظم حيث تسود المنشئات بالغة الصغر واالعمال الهامشية مع وجود بعض

 المنشئات الت 
ي الريف وهناك 

ونية واالتصاالت الحديثة وبعضها تقليدي فز تستخدم معدات واجهزة متطورة كالمعالجة االلكي 
ي السودان ابلحراك من الريف اىلي 

قطاع زراغي حديث واخر مروي ومطري وثالث رعوي.، كما يمتاز سوق العمل فز
ي معدال 

اعات المختلفة الحضارة واىل خارج السودان وذلك نسبة لتدئز ز ت االجور الحقيقية والجفاف والتصحر واليز
 . ز ز والالجئي  ي النازحيي 

 الداخلية والزيادة فز

 العرض وعجز كبي  فز الطلب عىل بعض 
 هيكلم بوجود فائض كبي  فز

يشي  اداء سوق العمل السودائز اىل  إختالل فز
لمختلفم مع اإلحتياجات اآلنيم لسوق التخصصات الفنيم، عدم مواكبة مخرجات معاهد ومؤسسات التعليم  ا

امج والتخصصات بما يناسب سوق  العمل مما ادى اىل ظهور فجوه تتسع مع زيادة حركة النمو،وذلك عير تطوير الير
ز أثناء الدراسم بسبب نقص المعدات والتقانات ونظم  ه العمليم للخريجي  العمل باالضافم اىل نقص الخير

اسباب بطالة خريخر الجامعات والمعاهد العليا بالسودان اىل عدة اسباب منها  سوء  التكنولوجيا اآلليم،وتعزى ايضا 
التخطيط التعليىم ، ضعف تخطيط القوى العاملم ، ضآلة معدل النمو اإلقتصادى ،عدم كفأة سوق العمل 

اعات طوسياسة التعليم التوسعيم ضعف المهاره والتدريب واإلنضبا  مقارنة بالعمالم االجنبيم وضعف الق
 اإلنتاجيم والخدميم فز توليد فرص عمل جيده. 

 مؤسسات التعليم العال السودان    1-1-5
 
 تطبيق تجربة ضمان الجوده ف

تمثلت مالمح معاناة مؤسسات التعليم العاىلي فز التصنيفات للمؤسسات التعليمية بالسودان. فمن يتتبع ذلك 
 لعدم  1000ال يكاد يجد أية جامعة سودانية من ضمن أفضل 

ً
ا جامعة عىلي مستوي العالم وهذه لوحده يعتير مؤرسر
 هذا اإلتجاه يمكن اإلشارة إىلي أن تصنيف أول جامعة 

جودة مخرجات األنظمة التعليمية بهذه الجامعات )فز
ي المرتبة رقم  -وهي جامعة الخرطوم -سودانية 

كس ) 1216جاء فز ( Webometricsوذلك حسب تصنيف ويبوميي 



   
   

                                                        المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
ي العدد  – سادسالمجلد ال

 
  م 2020 – آب  – 15                                                                  (   -  102 75 ) ص:  خامسالبحث ال –الثان

 

83 
 ودان  الس المهنيه والعمليه(عىل سوق العمل اثر مخرجات التعليم المستهدفه )الجوانب المعرفيه ،المهارات                                األصم           

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية منذ إطالق 2012لشهر يناير 
ز
. ،كما لم يرد ذكر أسم أية جامعة سودانية ف

 العام 
ز
 م. 2003ذلك التصنيف للمرة االوىلي ف

ي المملكة العربية السعودية 
ز
ي بعض البلدان العربية كما ف

ز
 المقابل، وبالنظر إىل واقع مؤسسات التعليم العاىل ف

ز
وف

ي التصنيفات مقارنة بجامعاتنا ومض واالمارات واألردن 
ز
 متقدمة ف

ً
ها نجد أن بعضها  يحتل مواقعا والكويت وغي 

السودانية وذلك عىلي الرغم من حداثة تأسيسها وهي بطبيعة الحال وصلت اىلي هذه المراتب المتقدمة من خالل 
ز كفاءة منسوبيها وضمان جودة مخرجات ي تحسي 

ز
امها بأساليب إدارة الجودة ف ز ي ها وإبداعها وتتطبيقها والي 

ز
ها ف ز مي 
 التدريس الجامغي وتقديم الخدمات التعليمية 

ز
 النقلة النوعية ف

ز
ممارسات الجودة السر  الذي إنعكس أثره ف

 خدمة المجتمع 
ز
 مختلف مجاالت العلوم وف

ز
والبحثية المواكبة لمعايي  الجودة واإلعتماد األكاديىمي العالمية ف

 المحىل. 

ز جودة التعليم ا اتيجية لكل مؤسسات التعليم العاىلي السودلنيم الت  تتطلع أصبح تحسي 
لعاىل أحد األهداف االسي 

ز وذلك ألن التحدى الرئيس لهذه المؤسسات التعليمية لم يعد يتمثل فقط فز تقديم  إىلي تحقيق الريادة والتمي 
ز بمواص التعليم، ولكن التأكد من أن ما يتم تقديمم من خدمات تعليمية يتسم بجودة عالية تنتج فات تلتر خريجي 

ز فز دفع عجلة التنمية، والمتتبع للحركة التعليمية فز البلدان المتطورة يجد أنها  إحتياجات سوق العمل ومساهمي 
توىل عناية خاصة لتحقيق الجودة األكاديمية من خالل مراجعة أساليب التدريس والنشاطات البحثية ونظم اإلدارة 

انيات ضخمة بسبب قناعاتها بأنم يقع وبيئة التعليم وتوضع هذه األن ز  مقابل ها مي 
شطة فز صدر األولويات وترصد فز

عىل عاتقها مسئولية إعداد وتأهيل األجيال لمواجهة تحديات العض. وهذا يسهم بشكل كبي  فز بلوغها مراكز 
 متقدمة من التصنيف العالىم لمؤسسات التعليم العاىل، 

ز لهذه المؤسسات وإقبال القطاع الخاص نجد ان التوسع الكبي  فز إنشاء ا لجامعات وإزدياد أعداد الطالب المنتسبي 
عىل اإلستثمار فز التعليم العاىل وظهور أنما  جديدة للتعليم كالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، لدى  الزياده ا 

ة من المخرجالكمية لمخرجاتها دونما إهتمام كبي  بالكفاية النوعية مما أغرق سوق العمل السود  بأعداد كبي 
ات ائز

ي أعداد الطالب بمؤسسات التعليم العاىل 
ان العرض والطلب عىل العمالة، فالنمو المضطرد فز ز  مي 

 فز
ً
أحدثت إختالال

ات واألجهزة والتقنيات وكذلك أعداد ومؤهالت أعضاء الهيئة التدريسية  ز ي والتجهي 
لم يصاحبم نمو موازي فز المبائز

 (. 2012)سليمان ،

ظهرت الحاجة الماسة لضبط جودة التعليم العاىل واإلرتقاء بم، فقد عملت وزارة التعليم العاىل عىلي إنشاء  هنا 
م لتتوىل مهام ومسئوليات إحداث التغيي  النوغي المطلوب ولتسهم 2003الهيئة العليا للتقويم واإلعتماد فز العام 

ز وتطوير وتجويد أداء مؤسسات التعليم ا  تحسي 
لعاىلي فز السودان ضمن إجراءات وأعراف المستوى بفاعلية فز

. فإنتظمت بمعظم الجامعات السودانية وحدات ومراكز التقويم الذائ  ولجان 
ً
 وعالميا

ً
 وإقليميا

ً
المقبول محليا

الجودة واإلعتماد والت  تمثل أهم أهدافها نرسر وتعزيز ثقافة ومفاهيم التقويم الذائ  وضمان الجودة وأهمية اإلعتماد 
ات والتجارب اإلقليمية والعالمية رأت هيئة التقويم واالعتماد ا  إىل الخير

ً
. استنادا ي والمؤسسي امخر ألكاديىمي الير

ي السودان عىل النحو 
بالسودان، أن تكون مجاالت ومحاور المعايي  الوطنية لضمان جودة مؤسسات التعليم العاىلي فز

 : ي المخطط التاىلي
 الموضح فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي السودان               
 
 يوضح مجاالت ومحاور المعايبر الوطنية لضمان جودة مؤسسات التعليم العالي ف

 

 (: مجاالت ومحاور المعايي  الوطنية لضمان جودة مؤسسات التعليم العاىلي 1الشكل رقم )

  www.evac.edu.sdموقع الهيئة العليا للتقويم واالعتماد )السودان(:  المصدر: 

بمتابعة أمر إستكمال وإنشاء وحدات التقويم الذائ  فز بعض مؤسسات التعليم العاىل، وقد  بدأ بعضها قامت الهيئة 
ز األداء عن طريق عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وإقامة   محاوالت تحسي 

ي نرسر الثقافة وفز
بالفعل فز

ات وندوات لتعريف المجتمع الجامغي بأهمية التقويم واالعتماد 
ي التعليم العاىل. وقد محاضز

وضمان الجودة فز
ي عدد كبي  من هذه األنشطة. 

 شاركت الهيئة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ثانيا: الدراسات السابقه

 فيما يىلي استعراض الهم الدراسات السلبقه: 

ي المملكم العربيم 1437) دراسة بدرى، أ -1
ز
( هدفت  اىل الكشف عن واقع وتطور مخرجات التعليم العاىل ف

 
ز
ه )السعوديم عامم وف ( وأيضا الكشف عن قصور 2014-2004مجال تقنية المعلومات خاصم خالل الفي 

حم لعالج ضعف  المواءمم، تم استخدام منهج تحليل  وتحديات سوق العمل والتعليم العاىل وإبراز الحلول المقي 
،كما تم االستدالل  من األبحاث االكاديميم العلميم المنشوره وغي  المنشوره )14المضمون بإختيار  عينم حجمها )

ي القوى العاملم 
ز
باالحصاءات الرسميم لوزارئ  التعليم العاىل والعمل وقد أشارت نتائج الدراسم اىل وجود نقص ف

الوطنيم من التخصصات العلميم والتطبيقيم وخاصة خريخر المعلوماتيم كما أن سوق العمل بحاجم اىل كثي  من 
ي سوق العمل . التخصصات النظريم أضف اىل ذلك عدم مرون

ز
ات ف  ة المناهج التعليميم لمواكبة التغي 

، أ )  -2 ، ن، متز ي تطبيق نظام إدارة الجودة وفق المواصفم  ( هدفت2002االعرحر
ز
الدراسم اىل تحديد العالقم ف

امج االعتماد  )9001-2008الدوليم )االيزو( ) ي ضبط برامج االعتماد االكاديىم لتحقيق نجاح عمليات التفيذ لير
فز

ي المنظمم التعليميم وبالتاىلي تحقيق جودة المنتج التعليمت  واستخدمت الدراسم خريطة الضبط 
االكاديىم فز

 األثر للمنتج التعليمت  الغي  مطابق ورفع قدرات ومهارات عضوء الهيئم التدريسيم وفق 
ز وتقفز ي التميي 

االجرائ  فز
تائج أن نظام إدارة الجوده صصمت بنوده لتنسجم مع  المواصفم الدوليم االيزو الخاصم بالتدريب وقد أوضحت الن

ات  ي تبتز عىل مجموعة معايي  ومؤرسر
كافة المجاالت والمتطلبات ،أن  برامج االعتماد وضحت كافة المحاور الت 

تدون ضمن استمارات يتم فيها تحديد النتائج والخصائص للمنتج التعليمت  وان مثل هذه الخصائص تبتز عادة 
 بط إدارى. وفق إجراءات ض

ى، أ ) -3 ي ضمان جودة التعليم وإعداد 2011صير
( هدفت الدراسم اىل القاء الضوء عىل دور المشاركة المجتمعيم فز

خريخر الجامعم لسوق العمل )تجربة جامعة الفيوم، نموذجا( وتنمية مهارات الطالب بعد تخرجم لكي يضمن مكانا 
ي سوق العمل،واستخدمت الدراسم المنهج التاريخز 

لجنة المشاركم   من خالل التطرق عىل كافة نشاطاتفز
ي المقام األول اىل إعداد الطالب لسوق العمل وذلك من خالل التطرق اىل مجاالت سوق 

ي هدفت فز
المجتمعيم الت 

ز  ورة وضع اليات جديده للقبول تتمكن من خاللها توجيم المقبولي  العمل المحىل وحيث أشارت النتائج اىل ضز
ي تقديم مخرجات عىل حسب التخصصات 

ي سوق العمل وان نجاحات مؤسسات التعليم العاىل فز
المطلوبم فز

ي أداء االعمال يتطلب المعرفم الدقيقم لسوق العمل ومجاالت العمل 
مستوى عاىل من المهارات والمعرفم فز

ز سوق العمل والجامعات.   المتوفره عن طريق العالقم الوثيقم بي 
اتيجية إىل الدراسة دفت( ،ه2016دراسة  الدلو ،ح ) -4 حة وضع اسي   العاىلي  التعليم مخرجات لمواءمة مقي 

، العمل سوق باحتياجات ز ي فلسطي 
ز  المواءمة وواقع العاىلي  التعليم مخرجات واقع إىل بالتعرف فز  مخرجات بي 

، التعليم ي  وسوق العاىلي
ي  العمل الفلسطيتز

ي  المنهج استخدمت الدراسة وقد.غزة محافظات فز
التحليىلي  الوصفز

ي  وطالبات طالب من مجتمع الدراسة وتمثل ي  تخصص الصيدلة خريخر
 من العمل وأرباب بغزة، األزهر جامعة فز

ي  ومصانع األدوية ومستودعات الصيدليات أصحاب
،2715حجمم ) يبلغ والذي غزة، محافظات الدواء فز

ً
 ( شخصا

 (sample calculation  )موقع استخدام عير  ( شخص200حجمها) بلغ عشوائية طبقية عينة اعتمدت وقد
، ( من  (7.3 %نسبتم ما أي العينة، لحساب  المعلومات لجمع كأداة االستبانة واستخدمت مجتمع الدراسة االصىلي
داد) وبلغت  العينة عىل توزيعها تم حيث  كان النتائج من توصلت الدراسة لمجموعة ( وقد %90 نسبة االسي 

ي  أهمها: أن ي  مع المعقول، بالشكل المهارات من مجموعة اكتسبوا دق الصيدلة برنامج خريخر
ي  ملحوظ تدئز

مستوى  فز
ة المرتبة احتل الذي والحياتية الذهنية رت ا المها من لمجموعة اكتسابهم ز  األخي   (المهارية بنسبة المجاالت بي 
 أن نسبة النتائج أظهرت حيث التخرج بعد والالزم الجيد التدريب عىل الخري    ج حصول وصعوبة ،)% 62.95
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة فجوة ( وجود% 57.47بلغت) الكليات مع العمل سوق مؤسسات تعاون ز  كبي  ي الجامعة المكتسب التعلم بي 
ز
 ف

ي  المطلوبة واالحتياجات
ز
ي  كبي   تفاوت ووجود العمل، مكان ف

ز
 ضعف العالقة التدريسية، الهيئة أعضاء رت ا قد ف

ز  المادية والمساهمات التشابكية ي  المجتمع ومؤسسات العاىلي  التعليم قطاع بي 
 .العمل وسوق المدئز

، س ) -5 ي
ي  الجودة مستوى رفع إىل تهدف (، هدفت الدراسة الميدانية2016دراسة الحسيتز

ز
 العاىلي  برنامج التعليم ف

ي  التخرج مشاري    ع إسهام إىل خالل التعرف من
ي  بها يقوم الت 

ز
 وما البكالوريوس درجة الطالب الجامعيون الدارسون ف

ي 
ز
ز  التكامل إيجاد يعادلها ف  وتحديات من معوقات والطلبة األكاديميون يواجم وما العمل، وسوق الجامغي  التعليم بي 
تبنت الدراسة  أهدافها ولتحقيق .تذليلها وطرق الصعوبات عىل التغلب وسبل التكامل، ذلك تحقيق دون تحول
ي  التخرج مشاري    ع تقارير وتحليل والمقابلة هي )االستبانة أدوات، ثالث

 من البيانات لجمع وذلك الطلبة(، بهاكت الت 
ز  ز  والطلبة األكاديميي   أن الدراسة نتائج أكدت وقد .عمان بسلطنة وكليات جامعية جامعات عرسر  إىل المنتمي 
ي  فاعل بشكل تسهم أن يمكن التخرج مشاري    ع

ز
 الطالب العمل وتعريف سوق مع العاىلي  التعليم مخرجات تكامل ف

ي  للتفاعل الجامغي  للطالب الفرصة وتتاح العمل بسوق المشاري    ع تلك تربط عندما المستقبلية بوظيفتم
ز
 أثناء ف

وع عمل  البيئة مع المرسر
ي  اآللية بتطوير توضي  الدراسة الحالية فإن لذا المستقبلية؛ لوظيفتم الحقيقية

 لتصبح التخرج مشاري    ع بها تنفذ الت 
ي  فاعلية أكير 

ز مخرجات التكامل إيجاد فز ي  استمرار مع العمل، وسوق العاىلي  التعليم بي 
 أدوات من ة أدا استعمالها فز

، الطلبة أداء تقويم ز ي  إجراء الجامعيي 
ي العتبار تأخذ البحوث والدراسات الت 

 .وطالبها الجامعات خصوصيات فز

، م ، اإلمارة  ،أ، االسدي،أ ) -6  الجامغي  التعليم نظام مكونات أهم احد (،عىل 2012ركزت دراسة ألظالىمي
 فيها، والضعف القوة نقا  وتحديد العاىلي  التعليم مخرجات جودة قياس هو ذلك من الهدف ،وكان"المخرجات"

 مكونة الدراسة وكانت عينة ، العراقية جامعاتنا مخرجات أهم تمثل أساسية محاور بثمانية استبانم صممت حيث
، من ز ي  الكليات لبعض التدريسي  الكادر بعينة والمتمثلة الجامعة داخل من ( )أ ألفئة فئتي 

 الفرات جامعات فز
ي  العمل سوق مؤسسات معظم ومسؤوىلي  مدراء وهم الجامعة خارج من فز   ) )ب الفئة ، أما األوسط

 منطقة فز
 من عدد إىل الدراسة وتوصلت العينة، نتائج لتحليل المناسبة األساليب اإلحصائية استخدام وتم األوسط، الفرات

 بعض.  جودة عىل العينة آراء اتفاق أهمها كان االستنتاجات
 عرض ومناقشة النتائج: 3-4

 اختبار الفرض األول ونتائجه:  -

H0 ات : ال توجد فروق معنوية بير  متوسطات مجموعات محور مخرجات التعليم المستهدفة حسب متغبر

 الدراسة. 

H1 ات : توجد فروق معنوية بير  متوسطات مجموعات محور مخرجات التعليم المستهدفة حسب متغبر
 الدراسة. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تحليل البعد األول:الجوانب المعرفية1- 
 تحليل البعد األول )الجوانب المعرفية( حسب متغبر الجامعات:  1/ 1

H0 ال توجد فروق معنوية بير  متوٍسطات مجموعات البعد األول )الجوانب المعرفية( حسب متغبر :

 الجامعات. 

H1ألول )الجوانب المعرفية( حسب متغبر الجامعات. : توجد فروق معنوية بير  متوسط البعد ا 

 (: متوسطات الجوانب المعرفية حسب متغبر الجامعات1رسم توضيحي )
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 إعداد الباحثه من بيانات اإلستبانة     المصدر: 

 متغبر الجامعات( الجوانب المعرفية حسب ANOVA(: اختبار )2جدول )                      
 .N Mean F-value Sig قيمة المتغير

 4.121 33 السودان

1.453 

 

0.591 

 

 

 

 

 

 

0.185 

 3.684 19 النيلين

 3.887 62 الزعيم األزهري

 3.596 20 قاردن ستي

 3.929 20 الرباط الوطني

 3.987 37 الخرطوم

 3.788 27 علوم التقانة

 3.896 20 العلوم الطبية

 3.870 238 الكلي

 إعداد الباحثه من بيانات اإلستبانة  المصدر: 

ي القسم الرابع )من أسفل إىل أعىل(، وهذا 1من الرسم التوضيخي رقم)
(  يالحظ أن كل متوسطات االستجابات تقع فز

ز كان ذات درجة إيجابي      ة منخفضة حسب الجدول، يؤكد تلك يجة النت يشي  إىل أن معظم استجابات المبحوثي 
ي الجدول حيث كان )

 (. 0.591(. وقد كان االنحراف المعياري للبعد )3.87المتوسط الكىلي فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز مجموعات الفئات العمرية المختلفة 2اما الجدول رقم ) ( فقد كانت القيمة االحتمالية الختبار تحليل التباين بي 
ز استجابات الفئات (، مما يدل عىل عدم وجو 0.05وهي أكير من مستوى المعنوية ) (0.185) د فروق معنوية بي 

 . عليه يكون القرار قبول فرض العدم ورفض الفرض البديلالعمرية المختلفة عىل عبارات المحور، 

 تحليل البعد األول )الجوانب المعرفية( حسب متغبر تصنيف الجامعات:  2/ 1

H0 )حسب متغبر تصنيف الجامعات. : ال توجد فروق معنوية بير  متوسطات البعد األول )الجوانب المعرفية 

H1 .توجد فروق معنوية بير  متوسطات البعد األول )الجوانب المعرفية( حسب متغبر تصنيف الجامعات : 
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M
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ناو
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ةيف

5.0

4.0
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 اد الباحثم من بيانات اإلستبانة إعد المصدر: 

 متغبر تصنيف الجامعات( للعينتير  المستقلتير  للجوانب المعرفية حسب T(: اختبار )3جدول )
 .N Mean T-value Sig قيمة المتغير

 3.906 172 جامعات حكومية

1.503 

0.591 

 

0.134 

 3.778 66 جامعات خاصة

 3.870 238 الكلي

 إعداد الباحثه من بيانات اإلستبانة  المصدر: 

ي الرسم التوضيخ )
ي 3.778و)( 3.906( نجد المتوسط الكىلي المجموعات حيث كانت )2فز (. كان الوسط الحسائر

( وهو يشي  إىل استجابة ضعيفة، ولم يكن هناك تشتت كبي  حول هذه االستجابة حيث كان 3.870الكىلي للمحور )
 (. 0.591االنحراف المعياري )

( وهي أكير من مستوى المعنوية 0.134( حيث كانت )T(القيمة االحتمالية الختبار )3يوضح  الجدول رقم )
ي الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية (، و 0.05)  استجابات منتستر

ز يدل هذا عىل عدم وجود فروق معنوية بي 
 . فيكون القرار قبول فرض العدم ورفض الفرض البديلعىل عبارات المحور، 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تحليل البعد األول )الجوانب المعرفية( حسب متغبر النوع:  3/ 1

H0 األول )الجوانب المعرفية( حسب متغبر النوع.  : ال توجد فروق معنوية بير  متوسط البعد 

H1وانب المعرفية( حسب متغبر النوع. : توجد فروق معنوية بير  متوسط البعد األول )الج 

 ( توزي    ع متوسطات بعد الجوانب المعرفية حسب متغبر النوع3رسم توضيحي )

النوع

ذكرانثى

Me
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جلا 
بناو

ملا 
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ةيف

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

 

 اإلستبانةإعداد الباحثه من بيانات  المصدر: 

 ( للعينتير  المستقلتير  للجوانب المعرفية حسب متغبر النوعT(: اختبار )4جدول)
 .N Mean T-value Sig قيمة المتغير

 3.884 133 ذكر

0.484 
 

 

0.629 

 3.845 97 أنثى

 3.870 230 الكلي

 . إعداد الباحثه من بيانات اإلستبانة المصدر: 

ي القسم الرابع )استجابة إيجابية ( نجد ان  3من الرسم التوضيخ ) 
ز )الذكور واإلناث( يقع فز متوسىطي المجموعتي 

ز  ، مما يشي  إىل تقارب استجابات أفراد العينة من الجنسي  ز  متوسىطي المجموعتي 
ز  بي 
ً
ا  كبي 
ً
منخفضة(. وال نجد فرقا

 االنحراف المعياري الذي بلغ )
ً
 (. 0.591ويشي  إىل ذلك أيضا

ي كانت القيمة االحتمالية فيم )Tيجة اختبار )( نت4يظهر االجدول رقم )
ز والت  ز المستقلتي  ( وهي أكير 0.629( للعينتي 

 .. مما يدعو لقبول فرض العدم ورفض الفرض البديل(، 0.05من مستوى المعنوية )

 تحليل البعد األول )الجوانب المعرفية( حسب متغبر العمر:  4/ 1

H0ول )الجوانب المعرفية( حسب متغبر العمر. : ال توجد فروق معنوية بير  متوسط البعد األ 

H1 .توجد فروق معنوية بير  متوسط البعد األول )الجوانب المعرفية( حسب متغبر العمر : 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

(  (: توزي    ع متوسطات بعد الجوانب المعرفية حسب متغبر العمر4رسم توضيحي

العمر

اقل من 32 سنةمن 32 واقل من 13من 13 واقل من 83من 83 واقل من 54رثكاو 45
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 إعداد الباحثه من بيانات اإلستبانة المصدر: 
 

 ( للجوانب المعرفية حسب متغبر العمرANOVA(: اختبار )5جدول )
 .N Mean F-value Sig قيمة المتغير

 3.813 12 سنة 23اقل من 

0.715 0.582 

واقل من  23من 

31 

125 3.872 

واقل من  31من 

38 

46 3.761 

واقل من  38من 

45 

31 3.979 

 3.921 22 وأكثر 45

 3.870 236 الكلي

 إعداد الباحثه من بيانات اإلستبانة  المصدر: 

ي القسم الرابع )استجابة إيجابية 4من الرسم التوضيخي )
( نالحظ أن متوسطات بعد )الجوانب المعرفية( تقع فز

 وأنها كانت 5منخفضة(. ويظهر من الجدول رقم )
ً
 مع ( أن المتوسطات كانت متقاربة نسبيا

ً
 طفيفا

ً
ترتفع ارتفاعا

ي الفئة )من 
ز ما عدا فز (، وهذا يشي  إىل أن أثر المتغي  المستقل )العمر( كان 38وأقل من  31زيادة أعمار المبحوثي 

ي بعد الجوانب المعرفية. 
ز فز  عىل رأي المبحوثي 

ً
 طفيفا

(، وهذا يدل عىل عدم 0.05( وهي أكير من مستوى المعنوية )0.582( كانت القيمة االحتمالية )5من الجدول )
ز ذو األعمار المختلفة حول بعد الجوانب المعرفية  ز مجموعات المبحوثي  ما موجود فروق ذات داللة إحصائية بي 

 يدعو لقبول فرض العدم ورفض الفرض البديل. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 تحليل البعد األول )الجوانب المعرفية( حسب متغبر الحلقه الدراسية:  5/ 1

H0 بير  متوسط البعد األول )الجوانب المعرفية( حسب متغبر الحلقة الدراسية. : ال توجد فروق معنوية 

H1 .توجد فروق معنوية بير  متوسط البعد األول )الجوانب المعرفية( حسب متغبر الحلقة الدراسية : 

 (: توزي    ع متوسطات بعد الجوانب المعرفية حسب متغبر الحلقة الدراسية5رسم توضيحي )

المرحلة الدراسية

دبلوم عالىماجستيردكتوراة

M
ea

n 
of
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2.0

1.0

 

 إعداد الباحثه من بيانات اإلستبانة المصدر: 

 ( للجوانب المعرفية حسب متغبر الحلقة الدراسيةANOVA(: اختبار )6جدول )
 .N Mean F-value Sig قيمة المتغير

 0.591 2.674 4.214 14 دبلوم عالي

 

 

0.071 

 3.855 199 ماجستير

 3.799 22 دكتوراه

 3.870 235 الكلي

 .   إعداد الباحثه من بيانات اإلستبانة المصدر: 

(_  طفيفا من أعىل 5يالحظ من الرسم التوضيخي
ً
ز أخذت انحدارا (  أن متوسطات استجابات مجموعات المبحوثي 
( كانت   الفئة األوىل )دبلوم عاىلي

ي الرب  ع الرابع وحت 
ي أو إىل أسفل، ولكن ظلت معظم المتوسطات فز

ل القسم فز
( بينما  3.870الخامس، مما يوحي بوجود أثر طفيف عىل بعد )الجوانب المعرفية(. كان المتوسط الكىلي للمحور )

 (. 0.591كان االنحراف المعياري )

(، وهذا ال يوفر الداللة 0.05( وهي أعىل من مستوى المعنوية )0.071( كانت القيمة االحتمالية )6من الجدول )
 . مما يدعو لقبول فرض العدمافية لقبول الفرض البديل المعنوية الك
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 4.125 12 إدارة مالية
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( أنم رغم وجود كل متوسطات مجموعات البعد فز

ز هذه  ي أعىل القسم، وهذا يوحي بوجود فروق بي 
ي الجزء األسفل من القسم بينما كان البعض اآلخر فز
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 ونرفض فرض العدم. بالتالي نقبل الفرض البديل استجابتهم لعبارات البعد )الجوانب المعرفية(، 
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ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 
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(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
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ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 )المهارات المهنية والعملية( حسب متغبر الجامعات 7/ 1
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 (: توزي    ع متوسط بعد المهارات المهنية والعملية حسب متغبر الجامعات7رسم توضيحي )
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 إعداد الباحثه من بيانات اإلستبانةالمصدر: 

                

 بعد المهارات المهنية والعملية حسب متغبر الجامعات( ANOVA(: اختبار )8جدول )              
 .N Mean F-value Sig قيمة المتغير

 3.904 33 السودان

1.913 

 

 

0.758 

 

 

 

 

0.068 

 3.360 19 النيلين

 3.776 61 الزعيم األزهري

 3.450 20 قاردن ستي

 4.009 19 الرباط الوطني

 3.845 37 الخرطوم

 3.633 27 علوم التقانة

 3.763 20 العلوم الطبية

 3.745 236 الكلي

 .  إعداد الباحثه من بيانات اإلستبانهالمصدر: 

ز ) ز بي  ( )استجابة إيجابية ضعيفة( للفئة )جامعة الربا  4.009توزعت متوسطات استجابات مجموعات المبحوثي 
( و) ي
(، 3.360الوطتز ز ( توزي    ع هذه 7ويظهر الرسم التوضيخي )( )استجابة محايدة( للفئة )جامعة النيلي 

(، 0.758( بينما كان االنحراف المعياري )3.745المتوسطات عىل األقسام األربعة. كان المتوسط الكىلي للبعد )
 وُيظهر ذلك درجة استجابة عالية تجاه متغي  الجامعة. 
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(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز مجموعات البعد، حيث8يظهر الجدول رقم ) ( 0.068كانت القيمة االحتمالية )  ( نتائج اختبار )تحليل التباين( بي 
ز المجموعات،  0.05وهي أقل من مستوى المعنوية ) مما يدعو لقبول ( مما يدل ذلك عىل عدم وجود فروق بي 

 فرض العدم ورفض الفرض البديل. 

 

 )المهارات المهنية والعملية( حسب متغبر تصنيف الجامعات:  8/ 1
 
 تحليل البعد الثان

H0بير  متوسط البعد الثالث )المهارات المهنية والعملية( حسب متغبر تصنيف  : ال توجد فروق معنوية
 الجامعة. 

H1 توجد فروق معنوية بير  متوسط البعد الثالث )المهارات المهنية والعملية( حسب متغبر تصنيف :

 الجامعة. 
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 اد الباحثه من بيانات اإلستبانة إعدالمصدر: 
( للعينتير  المستقلتير  لبعد المهارات المهنية والعملية حسب متغبر تصنيف T(: اختبار )9جدول )

 الجامعات
 .N Mean T-value Sig قيمة المتغير

 3.791 170 حكومية

1.500 
0.758 

 

0.135 

 3.626 66 خاصة

 3.745 236 الكلي

 . إعداد الباحثه من بيانات اإلستبانة المصدر: 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

، كان المتوسط الكىلي للبعد )
ً
ز نسبيا ز متقاربي  ( وكان االنحراف المعياري 3.745نجد أن متوسىطي المجموعتي 

 (، مما يشي  إىلي درجة استجابة عالية. 0.758)

ز )Tالختبار )( كانت القيمة االحتمالية 9من الجدول رقم ) ز المستقلتي  ( وهي أكير من مستوى 0.135( للعينتي 
ز مجموعات بعد )المهارات المهنية والعملية( حسب 0.05المعنوية ) ي عدم وجود فروق معنوية بي 

(، وهذا يعتز
 عليه يقبل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. المتغي  المستقل )تصنيف الجامعات(، 

 )المه 9/ 1
 
 ارات المهنية والعملية( حسب متغبر النوع: تحليل البعد الثان
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ي الطب                    . 
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 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( للعينتير  المستقلتير  لبعد المهارات المهنية والعملية حسب متغبر النوعT(: اختبار )10جدول ) 
 .N Mean T-value Sig قيمة المتغير

 3.745 133 ذكر

-0.393 

0.758 

 

0.694 

 3.785 96 أنثى

 3.745 229 الكلي

  إعداد الباحثه  من بيانات اإلستبانة  المصدر: 

، حيث كان المتوسط لفئة الذكور ) ز  متوسىطي المجموعتي 
ز  بي 
ً
ا  كبي 
ً
( بينما كان لإلناث 3.754ال يوجد فرقا

ي القسم الرابع من الرسم 3.785)
ز
( 3.745(  وقد كان المتوسط الكىلي للبعد )9التوضيخي رقم )(، واالثنان يقعان ف
 (، مما يشي  اىلي درجة استجابة عالية آلراء طالب الدراسات العليا. 0.758وكان االنحراف المعياري )

، وهي أكير من مستوى T( الختبار )0.694( كانت القيمة االحتمالية )10من الجدول رقم )
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ز فز ز الجنسي  (، وهذا يدل عىل عدم وجود فروق معنوية بي 

 ل فرض العدم ويرفض الفرض البديل. عليه يقبوالعملية(، 

 تحليل البعد الثان  )المهارات المهنية والعملية( حسب متغبر العمر: 10/ 1

H0 الثالث )المهارات المهنية والعملية( حسب متغبر العمر: ال توجد فروق معنوية بير  متوسط البعد 

H1توجد فروق معنوية بير  متوسط البعد الثالث )المهارات المهنية والعملية( حسب متغبر العمر : 
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اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 اعداد الباحثه من بيانات الدراسهالمصدر: 
 

 

 ( بعد المهارات المهنية والعملية حسب متغبر العمرANOVA(: اختبار )11جدول )
 .N Mean F-value Sig قيمة المتغير

 4.030 11 سنة 23اقل من 

1.329 0.260 

واقل من  23من 

31 

125 3.687 

واقل من  31من 

38 

46 3.685 

واقل من  38من 

45 

30 3.958 

 3.830 22 وأكثر 45

 3.745 234 الكلي

 

 إعداد الباحثه من بيانات اإلستبانة  المصدر: 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
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ي الطب                    . 
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عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي
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من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ز
ي القسم الرابع ( . 10موضح ف
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 ( ، وهي كلها تقع ف
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ز  ( الختبار تحليل التباين بي 
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 إعداد الباحثه من بيانات اإلستبانةالمصدر: 

 ( بعد المهارات المهنية والعملية حسب متغبر الحلقة الدراسيةANOVA(: اختبار )12جدول )
 .N Mean F-value Sig قيمة المتغير

 3.941 14 دبلوم عالي

1.558 0.213 
 3.723 197 ماجستير

 3.976 21 دكتوراه

 3.745 232 الكلي

 . إعداد الباحثه من بيانات اإلستبانة المصدر: 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
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 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 
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ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر
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 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
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ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  
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1 /12  :  )المهارات المهنية والعملية( حسب متغبر التخصص األكاديىمي
 
 تحليل البعد الثان

H0 ال توجد فروق معنوية بير  متوسط البعد الثالث )المهارات المهنية والعملية( حسب متغبر التخصص :

 .  األكاديىمي

H1 توجد فروق معنوية بير  متوسط البعد الثالث )المهارات المهنية والعملية( حسب متغبر التخصص :

 .  األكاديىمي

 (: توزي    ع متوسطات بعد المهارات المهنية والعملية حسب متغبر التخصص األكاديىمي 12رسم توضيحي )

التخصص االكاديمى

محاسبةتسويقادارة ماليةادارة اعمالادارة عامةموارد بشريةاخرى
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 اإلستبانإعداد الباحثه من بيانات المصدر: 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 ( بعد المهارات المهنية والعملية حسب متغبر التخصص األكاديىمي ANOVA(: اختبار )13جدول )
 .N Mean F-value Sig قيمة المتغير

 3.850 36 محاسبة

0.789 0.580 

 3.953 16 تسويق

 3.903 12 إدارة مالية

 3.741 100 إدارة أعمال

 3.929 7 إدارة عامة

 3.563 4 بشريةموارد 

 3.616 58 أخرى

 3.745 233 الكلي

  . إعداد الباحثه من بيانات اإلستبانة المصدر: 

ي القسم الرابع كما 
كانت متوسطات مجموعة التخصصات المختلفة للبعد )المهارات العلمية والعملية( تقع كلها فز

 الرسم التوضيخي )
 12يظهر فز

ً
ز ( وإن المتوسطات متقاربة نسبيا ة بي  وهذا ال يشي  إىل وجود فروق كبي 

 المجموعات. 

(، فكانت القيمة ANOVAلمعرفة الداللة اإلحصائية لهذه الفروق أخضع الباحث البيانات الختبار تحليل التباين )
يكون القرار (. عليم 0.05( وهي أكير من مستوى المعنوية )13( كما يظهر من الجدول رقم )0.580االحتمالية )

 ض العدم ورفض الفرض البديلقبول فر 

  . النتائج -5

(  يةالمهارات المهنية والعمل مخرجات التعليم المستهدفم)الجوانب المعرفيم ، اثر إىلي معرفة البحث هذا يهدف 
 من ددع الميدانيم للجامعات السودانيم ،توصلت الباحثة إىل خالل الدراسة عىل سوق العمل السودائز وذلك من

 :التاىلي  النحو عىلي  ُمناقشتها النتائج يمكن

ي الجامعات السودانية ولكن بدرجات متفاوتم حيث حصل البعد معيار ُمخرجات التعليم الُمستهدفة يتوفر  -1
فز

( فز جامعة السودان، ثم البعد الثالث )المهارات %77.4األول )الجوانب المعرفية( عىلي أعىلي نسبة تحقق )
 ( فز جامعة الربا . %74.8العملية والمهنية( )

ات )الجامعات، -2 ز مجموعات المتغي   معنويا بي 
ً
تصنيف الجامعات "حكومية/خاصة"،  لم تجد الباحثة فرقا

ز مجموعات متغي    معنويا بي 
ً
النوع، العمر، الحلقة الراسية( داخل بعد الجوانب المعرفية، بينما وجدت فرقا

( داخل بعد الجوانب المعرفية.   )التخصص األكاديىمي

ات المستقلة الستة )ا -3 نيف لجامعات، تصلم تظهر االختبارات اإلحصائية أي فروق معنوية لمجموعات المتغي 
( داخل بعد )المهارات العلمية والعملية(.   الجامعات، النوع، العمر، الحلقة الدراسية، التخصص األكاديىمي

ز مجموعات متغي   -4 بالنسبة لمحور )مخرجات التعليم المستهدفة( فقد أظهرت الدراسة وجود فروق بي 
ات  )الجامعات( داخل محور )مخرجات التعليم المستهدفة(، بينما لم ز مجموعات المتغي  تكن الفروق بي 

( ذات داللة إحصائية.   األخرى )تصنيف الجامعات، النوع، العمر، المرحلة الدراسية، التخصص األكاديىمي
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 بتمليك الطالب المقدرة عىلي اكتساب مهارات ومعارف تجعلهم قادرين عىلي  -5
ً
توىلي الجامعات السودانية اهتماما
. مواكبة التطورات واألنشطة العملي ي مجال التخصص األكاديىمي

ز
 ة المعاضة ف

الب الدراسات العليا من استخدام أدوات القياس والتحليل باعتبار أن المناهج المعتمدة تشجع عىلي  -6
ُ
يتمكن ط

 االستيعاب والفهم وليس الحفظ. 

 يمتلك طالب الدراسات العليا المقدرة عىلي حل المشكالت ومواجهة ضغو  العمل.  -7

( فيما يخص المقدرة عىلي 3.6( تتفوق بدرجة طفيفة عىلي الجامعات الخاصة )3.7الجامعات الحكومية ) -8
ي كأعىلي جامعة )ضمن عينة 

تطبيق معيار )ُمخرجات التعليم الُمستهدفة( .حيث جاءت جامعة الربا  الوطتز
 الدراسة( تطبق معيار ُمخرجات التعليم المستهدفة. 

 التوصيات -6

 
 
 :يىلي  بما الباحثة توصي  السابقة الدراسة  نتائج مناقشة عىلي  استنادا

ه  -1 العمل عىلي إدخال مفهوم "ُمخرجات التعليم الُمستهدفة" كمعيار من معايي  ضمان الجودة وذلك عير نرسر
ضمن وثائق الجامعات وترسيخ إنتشاره وسط أعضاء هيئة التدريس والطالب، وذلك بأبعاده األربعة 

 والمهنية، المهارات العامة(.  )الجوانب: المعرفية، الذهنية، المهارات العملية

ي الجامعات آلراء  -2
امج األكاديمية بالجامعات ببيئة سوق العمل والمجتمعات المحلية عير تبتز العمل عىلي ربط الير

 واحتياجات أرباب العمل فيما يخص المناهج والمناشط التدريسية. 

وصول لمثل هذا الدليل عير إعداد ونرسر "دليل الطالب" والذي يوضح حقوق وواجبات الطالب، وتيسي  ال -3
 . ي
وئز ي موقع الجامعة االلكي 

ه فز  نرسر

امج األكاديمية كخطوة لضمان جودة  -4 ز الير تفعيل مهام وحدات الجودة بالجامعات لتعمل عىلي تقويم وتحسي 
 المخرجات لسوق العمل. 

ي الجامعات السودانية ونرسر ثقافة الجودة ألعضاء  -5
دريس هيئة التاالهتمام بمخرجات التعليم المستهدفم فز

 والطالب بصوره دوريم. 

امج األكاديمية من قبل الهيئة العليا للتقويم  -6 ي معايي  اتحاد الجامعات العربية لضمان جودة الير
أهمية تبتز

 واالعتماد عير دليل المعايي  الوطنية. 

7-  
ً
ة وفقا ايي  للمع العمل عىلي تحديث المناهج التدريسية بما يالئم حاجيات سوق العمل المتطورة والمتغي 

 المحلية والعالمية. 

ز برامج الزيارات الميدانية للطلبة ضمن النشاطات الدراسية وتفعيل روح الفريق والعمل الجماغ.  -8  أهمية تضمي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ة، انسداد فز تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز
 إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابم مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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