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 الّصعوبات املؤثرة شلى اجلودة الّتعليمية

 يف كّلّية الّطّب يف اجلامعة الّشورّية اخلاّصة

 يوُسف لطيفة                              نزير إبراهيم    - حمّمدأيوم حمشن  -  نورس احلليب

 قضم الىب الىفس ي                                                                                                                 مليت الىب                  

 جامعت دمشق مليت الىب،                                                                                               الجامعت الضوريت الخاصت   

 

 

 امللخص:

ضةاث يؤزر الخعليم في هواحي املجخم ع مافةت للة ط ى ةل الىةحس ف ضةب، لةبلو مصةّ ذ مؤص 

عاث الىحس.
 
 بىوىيت الخعليم ملحقاة جوق

ً
 الخعليم العالي جولي اهخماما

ةةب  فةةي 
 
ةةت الى ي 

 
ةةت فةةي مل عليمي  رة ى ةةل الجةةودة الخ   

 
ةةعو اث املةةؤز تهةة ه هةةبد ال راصةةت دلةةل ج  يةة  الؤ 

ت لذلةو فةي املجةاإلاث ردارية ت الخاص  وري  ت لالخ ميةت لكماديميةت لمهةم معوقةاث الجامعت الض 

ب  لالخعره دلل مي فرلق بين مفراد ىيىت ال راصت.
 
س الى

 
 الخعليم الجامعي مً مىٍور وح

راصةت 
ً  959الىرائق: شةملذ ال   معةذ مةً  44اصةخييان جمةم  ةعو اث، ج   وةوى جلةو الؤ 

ً
بىة ا

راس ي 
يت في العام ال  

 
 .9107وحس الىب في الهل

خائج لالاصخي خاج: مٌهرث هخائج هةبد ال راصةت لجةود صةعو اث فةي العمليةت الخعليميةت فةي مة   الى 

ع  كزمت الحاليت في صوريت مو  مصّابها
 
 .املحالر التي جم جقييمها، لح

ةةةذ الىةةةواحي رداريةةةةت املرجّةةةت كللةةةةل فةةةي الؤةةةةعو اث لمةةةً املخوقةةةةع ىىةةة  ىةةةةودة الجامعةةةت دلةةةةل 
 
اوخل

ّت مةةةع مليةةةت الىةةةب من جةةةخقلا هةةةبد الؤةةةعو اث. مقرهةةةا الةةة ائم الحةةةالي ى ةةةل  ةةة ماث مخىاصةةة

فين لجىّيةةةةةةق ال ةةةةةةمامج الخعريفيةةةةةةت لررشةةةةةةاد  هقتةةةةةةمة دقامةةةةةةت دلراث ج ريييةةةةةةت لرفةةةةةةع لفةةةةةةارة املةةةةةةٌو

كمةةادي ي لجقويمهةةا لاملشةةارلت فةةي جىويرهةةا لجقةةويم املىةةادر لاملقةةرراث ال راصةةيت لالعمةة  ى ةةل 

 جىويرها لج  يثها.

 

يم الىبةةيت الؤةةعو اث الخعليميةةتت كزمةةتت الجامعةةةت : وةةحس الىةةبت الخعلةةالكلماا مفتاح ة اا 

 الضوريت الخاصت.
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Abstract: 

Introduction: higher education affects not only the students themselves, but 

also all individuals of the society. Therefore, educational institutions are placing 

greater emphasis on meeting students' expectations and needs. This study aim 

to determine the difficulties affecting educational quality in Faculty of Medicine 

of Syrian Private University in the domains of administration, facilities, 

academic, and the impact of these difficulties on students from their 

perspective, in addition, to recognize any statistical difference between the 

study sample subgroups. 

Methods: the study included 259 questionnaire; each included 44 questions 

surveyed from medical students in the educational year 2017. 

Results and conclusion: the results showed apparent difficulties in educational 

process in all study domains, we think that the current Syrian crises is one of the 

main causes. 

Administrative problems were on top of the difficulties; therefore, we 

recommend reconsidering administrative services in university main campus. 

We also suggest providing training courses for the faculty staff, and apply good 

academic guidance for students. In addition to the continuing development of 

current academic curriculum. 

 

Keywords: Medical Students, Medical Education, Educational Difficulties, 

Syrian Private University. 
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 املقدِّمة:

، ل ةالخوازي، يىمةو الخعلةيم (0)يؤزر الخعليم في هواحي املجخمع مافت لل ط ى ل الىحس ف ضب

ةةت العوملةةت رشةةه  لّيةةم مؤصضةةاث الخعلةةيم العةةالي ، ممةةا دفةةع (9)الجةةامعي رضةةرىت، ليخةةمزر رعملي 

 (،Student-centered Educationلالجامعةةاث من جخوجةةى الةةل الخعلةةيم املضةةدى  دلةةل الىالةةب )

لالتمليةةب رشةةه  مل ةةم للخعةةره ى ةةل جوقعةةاث الىةةحس لاوخياجةةاتهم لجؤةةوراتهم وةةوى  ةة ماث 

 
ً
 لمرافةةق الخعلةةيم الجةةامعي لمهميذهةةا، لةةبلو مصةةّ ذ مؤصضةةاث الخعلةةيم العةةالي جةةولي اهخمامةةا

عةةةةةةاث بىوىيةةةةةت الخعلةةةةةةيم
 
فةةةةةالىحس لاملجخمةةةةةةع الجةةةةةامعي  شةةةةةةنحن املةةةةةةورد  .(4, 3)ملحقةةةةةاة جلةةةةةةو الخوق

 .(5)روضاوي لرجخماعي كهم للّل 

ةةات الخعلةةيم العةةالي فةةي الجامعةةاث ال
 
ةةت الضةةوريت بةةالىمو بةةالر م مةةً اصةةخمر قى ةةت لالخاص  حهومي 

اث ورمهةةةةةةا  تةةةةةةي مج ةةةةةةمث الع يةةةةةة  مةةةةةةً الجامعةةةةةةاث الخاصةةةةةةت ى ةةةةةةل ح ييةةةةةةم مقةةةةةةر 
 
ةةةةةةت لال كزمةةةةةةت الحالي 

ةةةةةً الىٍةةةةةام (6)الجةةةةةامعي راصةةةةةت. ل ةةةةةالر م مةةةةةً ج ض 
تةةةةةي مجريةةةةةذ فاهةةةةةا هةةةةةبد ال  

 
، لمنهةةةةةا الجامعةةةةةت ال

يةةةةةاث 
 
الخعلي ةةةةةي فةةةةةي الضةةةةةىواث ك يةةةةةمة، فةةةةةتنة هقةةةةةا املةةةةةوارد، لدجةةةةةرة كصةةةةةاجبة لكوّةةةةةار فةةةةةي الهل

 فةي 
ً
 لّيةما

ً
ة  ىّاةا

 
  صعو اٍث جواجى املؤصضاث الخعليميت في صوريت لجمث

 
ت شهلذ لحشه الىّي 

ٍ صةةةوارمجةةةاإلاث الرىايةةةت ا
ةةةي ى ةةةل وةةة   ب 

 
ت لالخعلةةةيم الى . مفةةةاد مرصةةة  الّياهةةةاث العةةةال ي (7)لصةةةحي 

ر بى ةةةو   
 31,000وضةةةب مىٍمةةةت الصةةةحت العامليةةةت بةةةمنة العةةة د رجمةةةالي لبوّةةةار فةةةي صةةةوريت قةةة  

 ءوؤةةةةاراث ىةةةةام 
ً
ةةةةق رعةةةة د كوّةةةةةار 9118لفقةةةةا

 
 فيمةةةةا يخعل

ً
 مىتفمةةةةت

ً
، لج خةةةة   صةةةةوريت مرجّةةةةت

ةةهان )  لهةة   0.56مقارهةةت رعةة د الض 
ً
فةةي الوإلايةةاث املخ  ةة ة لعةةام  2.42وضةةمت مقابةة   0111وّ ّةةا

. لجفيةةةة  روؤةةةةائياث من  ىامةةةة  الالجةةةةرة دلةةةةل الوإلايةةةةاث املخ ةةةة ة لبوّةةةةار الضةةةةةوريين (8, 7)(9119

ع ب والي 
 
 .(9)%03مى ل مً املخوق

ة دراصةةةةاث من  جقيةةةةيم الؤةةةةعو اث لهخائجهةةةة
ا يةةةةؤدي دلةةةةل ج ضةةةةين مدار جةةةةودة الخ مةةةةت حشةةةةيم ىةةةة  

الخعليميةةةةت لالخعامةةةةة  ريجةةةةةالي مةةةةةع جىلعةةةةةاث الىةةةةحس لجوقعةةةةةاتهم لجسيةةةةة  اصةةةةةخجابت املضةةةةةؤللين 

رداريةةين لاملضةةاهمين املةةاليين، باءلةةافت دلةةل املضةةاهمت فةةي رفةةع مضةةخو  الجةةودة فةةي املؤصضةةت 

ازيم ريجالي ى ل هجا  بالخ 
ً
ا  هام 

ً
ل الخةالي، ل ىةاًر ى ةل هةبد  ،(00, 01)وهةاالخعليميت، مما يلعب دلرا

املعىيةةةةةةاث جهوهةةةةةةةذ فنةةةةةةةرة ال راصةةةةةةةت لمهةةةةةةة افها لخ  يةةةةةةة  لج ليةةةةةةة  مهةةةةةةةم العوامةةةةةةة  التةةةةةةةي حشةةةةةةةه  

س
 
علةةةةةيم لالتةةةةةي يواجههةةةةةا وةةةةةح ر ى ةةةةةل جةةةةةودة الخ   

 
ةةةةةب مةةةةةً لجهةةةةةت هٍةةةةةرهم،  صةةةةةعو اٍث جةةةةةؤز

 
يةةةةةت الى

 
مل

راصةةةةةةت لخ  يةةةةةة  مجةةةةةةاإلاث كدار التةةةةةةي ج خةةةةةةاج دلةةةةةةل ج ضةةةةةة ىاٍث، مل 
لالاصةةةةةةخعاهت بيخةةةةةةائج هةةةةةةبد ال  
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 العوامةةة  التةةةي جةةةؤزر ى ةةةل كدار 
 
املجةةةاإلاث التةةةي يمنةةةً اصةةةخت ام مواردهةةةا بنفةةةارة مل ةةةم، ويةةة 

 في صوريت
ً
 .(03, 09)كمادي ي في الهلياث الىّيت هي مجاى اهخماٍم وشم و يثا

ةةةةةب  فةةةةةي 
 
ةةةةةت الى ي 

 
ةةةةةت فةةةةةي مل عليمي  رة ى ةةةةةل الجةةةةةودة الخ   

 
ةةةةةعو اث املةةةةةؤز تهةةةةة ه ال راصةةةةةت دلةةةةةل ج  يةةةةة  الؤ 

ت لذلو في املجاإلاث رداريت لالخ ميت لكماديميت، لمهم معوقاث  ت الخاص  وري  الجامعت الض 

ب  لالخعره دلل مي فرلق بين
 
س الى

 
 مفراد ىيىت ال راصت. الخعليم الجامعي مً مىٍور وح

 الّطرائق:

دث العيىةت بةة9107مجريذ ال راصت في العام ال راس ي   
 لذلةو لصحؤةوى ى ةل  955، و   

ً
مشةارما

للخعةةةةةوين (. Confidence Interval=5%(، ل)Confidence level% )95 مضةةةةةخو  زقةةةةةت

س باصةةةخت ام وريقةةةت الا  989اوخمةةةاى الةةةرفن، زدهةةةا العيىةةةت لةةةة
 
. جةةةم ا خيةةةار الىةةةح

ً
ىخيةةةان والّةةةا

قةةةةت   ّ ى ةةةةل القةةةةوائم  stratified cluster random samplingالعشةةةةوائيت العىقوديةةةةت املى

راس ي الحالي.
لين في الفؤ  ال   س املسج 

 
صميت للىح  الر 

ةةةةةت وةةةةةوى العمةةةةةر لالجةةةةةيط لمهةةةةةان الةةةةةوإلادة  راصةةةةةت: اصةةةةةخييان املعلومةةةةةاث ال يمو رافي 
مدلاث ال  

 ٍ
مةةةً كس لكم، لاصةةةخييان  ةةةاة بال راصةةةت جةةةمة لالولةةةع الاقخؤةةةادي لاملضةةةخو  الخعل ةةةي لهةةة  

 ى ل 
ً
ت مذ في دراصاث  SERVQUAL(04)جؤميمى اىخمادا

لمصالت مً ى ة اصخيياهاث اصخ 

 ، للقاراٍث مع الىحس ملعرفت املعوقاث.(06, 05, 03)ممازلت

جريذ دراصت ججريييت )
 
ىت، لجم جقييم مؤ لقيت  05ى ل ( Pilot Studyم  مً هفط العي 

ً
والّا

(Validity ةةةةةت الاصةةةةةخييان لي  ( الاصةةةةةخييان مةةةةةً قّةةةةة  لجىةةةةةت ج نةةةةةيم فةةةةةي الجامعةةةةةت. لجةةةةةم  جقيةةةةةيم معو 

(Reliability )ا  ي لحصةةخييان ل  مةً  ةحى ضةاق الة  
 
قيةاش معامة  لرلهّةةاف ملفةا لخ  ية  الاح

( لل راصةةةةةةةةةةةةةت الخجريييةةةةةةةةةةةةةت، للحصةةةةةةةةةةةةةةخييان Cronbach Alpha=0.746ماهةةةةةةةةةةةةةذ الىديجةةةةةةةةةةةةةت )

هائي=  (.1.815الن 

ةت، لكماديميةت  44جممً الاصخييان النهائي  ةت، الخ مي  عو اث رداري   ىي م الر الؤ 
 
ىّارة ح

عو اث ا حس.لم يما جمزيم الؤ 
 
ابقت ى ل الى  لض 

م 
 
رث رجابةةةاث باصةةةخت ام صةةةل  

ةةة  
 
ةةةسث رجابةةةاث ىىةةة  دد ةةةاى الّياهةةةاث  Likertق  

م  الخماسةةة ي، لر 

"، 0وضب: 
ً
ة".5="إلا ملافق مب ا  ="ملافق رش  

ت املشةارلين، زةمة  ةحس رعة  م ةب املوافقةت املضةدىيمة لالخملية  ى ةل الحفةاً ى ةل صةري 
 
شارك الى

ت  رة الاصخييان لليفي 
 
ّع  ث الاصةخيياهاث ذاث ش

 
راصت، اصةد

رجابت ى ل كصالت لمه اه ال  



 يوُسف لطيفة     -نزير إبراهيم      - حمّمدأيوم حمشن   -نورس احلليب        

 

    1029ـ يناير  اد  شررالعدد احل - شادساجمللد ال
340 

د لةةةذ الّياهةةةاث باصةةةخت ام برهةةةامج 
 
اقؤةةةت مةةةً الخ  ليةةة  روؤةةةائي لم  Googleالّياهةةةاث الى 

Forms (Google Inc, CA, USA)  ى ةم رهتمهةذ لاصةخترجذ باصةخت ام برهةامجMicrosoft 

Office Excel 2016 (Microsoft Corporation, Redmond WA, USA)  لذ باصةخت ام  
 
ل لو 

SPSS 23 (IBM Corporation, NY, USA). 

ت فةةةةةةةي ج ليةةةةةةة  الّياهةةةةةةةاث بمةةةةةةةا فاهةةةةةةةا ا خّةةةةةةةةاراث  مذ الا خّةةةةةةةاراث الاوؤةةةةةةةائي  ت  
، Friedmanاصةةةةةةةخ 

Kruskal-Wallis ،Mann-Whitney م ا خّار ت  
لخ  ي  لجود فةرق  Friedman. وي  اصخ 

ةةةةةي دج  
 بةةةةةين مخوص 

ً
ا م مهةةةةةم اوؤةةةةةائي  ت  

ابةةةةةاث املحةةةةةالر العريمةةةةةت لحصةةةةةخييان فيمةةةةةا بينهةةةةةا، لاصةةةةةخ 

  Mann-Whitneyا خّار 
ً
س جّعا

 
ح
 
 بين دجاباث الى

ً
ا لخ  ي  في واى لجود فرق مهم اوؤائي 

ةةةةا ا خّةةةةار   بةةةةين  Kruskal-Wallisلجيضةةةةهم، مم 
ً
ا ت م لخ  يةةةة  لجةةةةود فةةةةرق مهةةةةم دوؤةةةةائي  فاصةةةةخ 

راصةةةةةت لالولةةةةةع 
 لضةةةةةىت ال  

ً
س جّعةةةةةا

 
الاقخؤةةةةةادي، لمهةةةةةان الةةةةةوإلادة باءلةةةةةافت دلةةةةةل دجابةةةةةاث الىةةةةةح

راس ي لبس لكم.
 املضخو  ال  

ت. وريت الخاص   بث املوافقت الا حقيت للّ   مً الصجىت الا حقيت في الجامعت الض 
 
 م

 

 النتائج:

 مةةةةةةً مافةةةةةةت صةةةةةةىواث  959جةةةةةةم جمةةةةةةمين 
ً
بةةةةةةا

 
اصةةةةةةخييان فةةةةةةي الخ ليةةةةةة  النهةةةةةةائي للّياهةةةةةةاث، للةةةةةةم  وح

راصت.
 ال  

 ل)98%، ن=37.8: مةةةان )صةةةفاث اللعيىةةةت
ً
 لهةةةي 060%، ن=69.9( مةةةً املشةةةارلين دهازةةةا

ً
( ذمةةةورا

ي مىمةار املشةارلين  يت. لمان مخوص 
 
مور في الهل

 
صةىت  9.496±90.96جمث  وضّت رهار دلل الب

(08-35 .)
ً
 ىاما

(، زةةم املىىقةةت 049%، ن=57.5لجة ها من ملرةةم الىةةحس مةةً مواليةة  م افٍةت دمشةةق لريفهةةا )

 (، زم باقي املىاوق.39%، ن=09.4الجىو يت )

ةةةة   ل)049%، ن=54مفةةةاد ملرةةةةم مةةةً هؤةةةة  املشةةةارلين ) %، 09.3( منة للةةةةعهم الاقخؤةةةادي جي 

( بةمن للةعهم الاقخؤةادي 61%، ن=93.9( ان للعهم الاقخؤادي ممخاز  ب ىما مفاد )51ن=

 ل)
 
ي . مفةاد )7%، ن=9.7مخوص 

ً
آبةاههم ( بةمنة 086%، ن=70.8( مان للعهم الاقخؤةادي صة اا

مهاتهم ى ل حعليمهً العالي.056%، ن=61.9ململوا حعليمهم العالي ل)
 
 ( وؤلذ م
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 ) Friedmanدنة ا خّةةةةار 
ً
ا ةةةةت دوؤةةةةائي  ةةةة  لجةةةةود فةةةةرق ذي دإلالةةةةت مهم 

 
ةةةةي P<0.001مل ( بةةةةين مخوص 

رجابةةاث لهةةة  جؤةةةيي  ىةةرين مةةةً جؤةةةييفاث الاصةةخييان فيمةةةا بينهةةةا. ىىةة  اصةةةخت ام ا خّةةةار 

Mann-Whitney  ةةةةةي دجابةةةةةاث جّةةةةةين ىةةةةة  
 بةةةةةين مخوص 

ً
ا ةةةةةٍت دوؤةةةةةائي  م لجةةةةةود فةةةةةرٍق ذي دإلالةةةةةٍت مهم 

مور لرهةةةار )
 
س الةةةب

 
ةةةا ا خّةةار p>0.05الىةةح مٌهةةةر ىةةة م لجةةةود فةةةرٍق ذي  Kruskal-Wallis(. مم 

راصةةةةةةةةت،  الولةةةةةةةةع 
س وضةةةةةةةةب صةةةةةةةةىت ال  

 
ةةةةةةةةي دجابةةةةةةةةاث الىةةةةةةةةح  

 بةةةةةةةةين مخوص 
ً
ا ةةةةةةةةت دوؤةةةةةةةةائي  دإلالةةةةةةةةٍت مهم 

عل ٍ مً كس لكم )الاقخؤادي، مهان الوإلادة، لاملضخو  الخ 
 (.p>0.05ي ي له  

 

 نتائج االستبيان:

م 
ة
ةةل ةةىاث الحضةةابيت ىجو ةةت كصةةالت ى ةةل ص   Likertاىخمةة  جفضةةيم هخةةائج الاصةةخييان ى ةةل املخوص 

 ى ةةةل لجةةةود صةةةعو اٍث 
ً
، إلا ملافةةةق ى ةةةل لجةةةود صةةةعو اٍث 0.81-0.11لذلةةةو لفةةةق: إلا ملافةةةق مبةةة ا

-3.41، ملافةةةةةق ى ةةةةةل لجةةةةةود صةةةةةعو اٍث 3.41-9.61، م ايةةةةة   ى ةةةةةل لجةةةةةود صةةةةةعو اٍث 0.81-9.61

ٍة ى ل لجود صعو اٍث 4.91  .5.11 - 4.91، ملافق رش  

ةةةعو اث فةةةي املجةةةاى رداري اليضةةةّت كى ةةةل ) (. بل ةةةذ قيمةةةت 1.36±3.59شةةةهلذ مخوصةةةىاث الؤ 

( لم لةةب 4.15±1.973( لمى ةةل قيمةةت مخوصةةي وضةةالي )0.963±3.18مدوةةم مخوصةةي وضةةالي )

س ى ةةةل لجةةةود لةةةع  فةةةي ويةةة  ق". املعوقةةةاث لةةةمً مجةةةاى "ملافةةة
 
ةةةح
 
لافةةةق ىةةة د  لّيةةةم  مةةةً الى

س )
 
وجيةةةةةى لررشةةةةةاد كمةةةةةادي ي للىةةةةةح

(، لةةةةةبلو ى ةةةةةل لجةةةةةود فجةةةةةوة بةةةةةةين ددارة 1.973±4.15الخ 

س )
 
يً بىٍةام الهليةةت 0.117±4.14الهليةت لالىةةح س املضةةخج  

 
( للجةود قؤةةوٍر فةي حعريةة  الىةح

د ى ةةةةةةةةةل (. لمةةةةةةةةةوافقذهم ى ةةةةةةةةةل لجةةةةةةةةةود قؤةةةةةةةةةوٍر فةةةةةةةةةي ا3.37±0.059) س لالةةةةةةةةةر 
 
ح
 
هخمةةةةةةةةةام ردارة بةةةةةةةةةالى

 (.0.096±3.69اصخفضاراتهم )

س 
 
ةةةةةةةةةةةحس ى ةةةةةةةةةةةل ىةةةةةةةةةةة م للةةةةةةةةةةةوة ا خؤاصةةةةةةةةةةةاث مقضةةةةةةةةةةةام ردارة للىةةةةةةةةةةةح

 
 مةةةةةةةةةةةً الى

 
ملةةةةةةةةةةة ث وضةةةةةةةةةةةّت

حس للجةود 3.39±0.131)
 
ةت بةالى ةت الخاص  ( لى ل لجود بيٍر بتهجاز املعامحث املاليت لرداري 

 (.0.946±3.37الّيملقراويت )

ةةةةعو اث ةةةةت ) جلذهةةةا الؤ  ( لالتةةةةي جرالوةةةةذ فةةةي درجذهةةةةا مةةةةً " فيفةةةةٍت" دلةةةةل "لّيةةةةمٍة 1.78±3.54الخ مي 

". بل ةةةةذ قيمةةةةت مدوةةةةم مخوصةةةةٍي وضةةةةالٍي للعّةةةةاراث )
ً
ا ( لمى ةةةةل قيمةةةةت مخوصةةةةةٍي 0.056±3.38جةةةة  

 (.1.954±4.30وضالٍي )

ي 
 
ٍة معٍةةةم الىةةةحس ى ةةةل جةةةة و ةةةت حضةةةع مصةةةالت، ويةةةة  لافةةةق للشةةة   ةةةعو اث الخ مي  جمةةةمىذ الؤب

ةةةةةةي فيمةةةةةةا يتةةةةةةا قلةةةةةةت كوشةةةةةةىت 0.198±4.04ال راصةةةةةةيت ) مضةةةةةةخو  القاىةةةةةةاث (، لمةةةةةةان املخوص 
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ةةةةةةةةةةةةت لاملي اهيةةةةةةةةةةةةت ) راصةةةةةةةةةةةةةيت 0.046±3.39الجامعي 
(، لجةةةةةةةةةةةة وي املضةةةةةةةةةةةةخو  الّي ةةةةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةةةةي املرافةةةةةةةةةةةةق ال  

ّيةةت فةةي املشةةافي، 0.135±4.97)
 
اث الى جهيةةباث لاملعةة   (. ىىةة  صةةؤاى املشةةارلين ىةةً لةةع  الخ 

ضّت كل م بالحياد )
 
 (.1.998±3.09مجابذ الي

ةةةت املوجةةةودة فةةةي الجامعةةةت، مجةةةاس معٍةةةم  ضةةةّت لصخةةة ماث املنخييةةةت لقاىةةة ة الّياهةةةاث العلمي 
 
بالي

ٍة ى ةةةةل افخقةةةةار الجامعةةةةت دلةةةةل منخّةةةةٍت النتملهيةةةةٍت لصةةةةمعيٍت  املشةةةةارلين باملوافقةةةةت لاملوافقةةةةت رشةةةة  

ٍت". الج لى) ٍت دللي  ٍث ىلمي 
 
 (.0ل ؤريٍت ل "افخقار الجامعت دلل اشتماماٍث بمنخّاٍث لمجح

( 
ً
ةةةةةةعو اث كماديميةةةةةةت زالثةةةةةةا ( دذ بل ةةةةةةذ قيمةةةةةةت مدوةةةةةةم مخوصةةةةةةٍي وضةةةةةةالٍي 1.55±3.39جةةةةةةارث الؤ 

 (. 1.998±4.98( لمى ل قيمت مخوصٍي وضالٍي )1.966±0.97)

راث فهاهةةةةةةذ لثافةةةةةةت املعلومةةةةةةاث فةةةةةةي املقةةةةةةرراث  ةةةةةةت فةةةةةةي املقةةةةةةر  ةةةةةةعو اث كماديمي  جمةةةةةةذ دراصةةةةةةت الؤ 

ت ) راصةةي 
ةةت الخىةةوت فةةي الىةة0.087±3.44ال  

 
ةةرق الاصةةخيخاجيت لالّ ثيةةت (. لقل

 
رق الخ ريضةةيت لالى

(، 3.99±0.036(، لى ةةةةةل لجةةةةةود لةةةةةيٍق فةةةةةي الوقةةةةةذ املخؤةةةةةا ل راصةةةةةت املةةةةةواد )±0.169  3.78)

 (.3.97±0.173لى م جوافر ج ريٍب ماٍه للىحس لل راصت بالل ت رههليبيت )

ت )  ريضةةةةةي 
جةةةةةود وةةةةة1.57±3.34جةةةةةم دراصةةةةةت الؤةةةةةعو اث املوجةةةةةودة مةةةةةع الهياةةةةةت الخ  اإلاث مةةةةةً ( مو 

صةةين ) ةة  ىىةة  رعةةن امل ر  عض  ةةت لالخ  صةةين للمجاملةةت 0.050±3.64املساجي  ( لجىةةوة رعةةن امل ر 

ةةت ىةة د اللقةةاراث املّاشةةرة مةةع املشةةرفين  )0.095±3.48لىةة م الع الةةت )
 
(، 3.50±0.039(. لقل

ت اصخت ام مصةلوس الخة ريط الخفةاى ي )
 
(. لنةً مفةاد الىةحس باملوافقةت ى ةل 0.169±3.73لقل

 (.0.179±3.40الخ ريب )جودة 

(. لافق جسر  لّيم  مً الىحس ى ل 1.75±3.04في مجاى صعو اث الامخ اهاث مان املخوصي )

(، لى ةةةةةةةةةل ىةةةةةةةةة م لفايةةةةةةةةةت زمةةةةةةةةةً 1.986±3.68صةةةةةةةةةعو ت مصةةةةةةةةةالت الامخ ةةةةةةةةةان النهةةةةةةةةةائي لاملةةةةةةةةةبالراث )

(، لماهةةةةةةةةذ كجو ةةةةةةةت وياديةةةةةةةةت ويةةةةةةةاى اهدشةةةةةةةةار ال ةةةةةةة  بةةةةةةةةين الىةةةةةةةةحس 0.081±3.78الامخ اهةةةةةةةاث )

(9.97±0.339.) 

حس )
 
عو اث ى ل الى  جمذ دراصت جمزيماث الؤ 

ً
(. لالتي جرالوذ بةين جةمزيٍم ذل 1.47±3.34م يما

(، لمى ل قيمت 9.35±0.043درجٍت " فيفٍت" دلل "لّيمٍة"، فهاهذ قيمت مدوم مخوصي ٍوضالٍي )

 0.016±3.70مخوصٍي وضالٍي )
ً
عو اث صّيذ لهةم شةعورا  (. مجاس ى د مً الىحس بمنة الؤ 

علةةةةةةةةةيم الحةةةةةةةةةالي ) (. ل الخةةةةةةةةةالي، جمزيمهةةةةةةةةةا ى ةةةةةةةةةل ومووةةةةةةةةةاتهم 0.016±3.70بالؤةةةةةةةةة مت مةةةةةةةةةً لاقةةةةةةةةةع الخ 

ةةةةةةةةت )0.991±3.56املضةةةةةةةةخقّليت ) عليمي  ، ماهةةةةةةةةذ 0.094±3.60( لالدضةةةةةةةةابهم املهةةةةةةةةاراث الخ 
ً
(. م يةةةةةةةةما
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ةةةعو اث ججعلةةةو حشةةةعر باءوّةةةاه هةةةي ) (، لنةةةً، مجةةةاس 0.061±  3.69هديجةةةت الضةةةؤاى هةةة  الؤ 

ةةةةةعو  ي ملواجهذهةةةةةا )النثيةةةةةملن بةةةةةمن  الؤ  ةةةةةت ججعلهةةةةةم  شةةةةةعرلن بالخ  ةةةةة   (. 0.034±3.97 اث الحالي 

 (.9الج لى)
 

  املناقرة:

جةةى صةةةذ صةةةىواث، زةةةحر  ن الخعلةةةيم الىبةةةي فةةي الجامعةةةاث الضةةةوريت مةةً برهةةةامٍج حعلي ةةةٍي م   يخهةةو 

ةةةةةةةةت  ٍري  ةةةةةةةةىت الرارعةةةةةةةةت لالخامضةةةةةةةةت للمةةةةةةةةواد الضةةةةةةةةريريت الى  ت، لالض  صةةةةةةةةىواٍث مةةةةةةةةً العلةةةةةةةةوم كصاصةةةةةةةةي 

ريري لةةةةمً املضدشةةةةفياث الخعليميةةةةت، ممةةةةا الضادصةةةةت ف ةةةةي للخةةةة ريب الضةةةةريري لالخةةةة ريب الضةةةة

 .(09)لمً املضدشفياث الخعليميت

ةةةي فةةةي  ب 
 
علةةةيم الى س ىةةةً صةةةعو اث الخ 

 
ر الىةةةح راصةةةت كللةةةل مةةةً هوىهةةةا التةةةي جةةة رش جؤةةةو 

هةةةبد ال  

حس مً متخل  املحافٍاث 
 
ت الى ت جىو  خائج ال يمو رافي  صوريت، لجمزيمها ىلاهم. ىنضذ الى 

 لوجود وحٍس مولوديً  ارج صوريت.
ً
ت دلافت وري   الض 

الىخةةةةةائج قةةةةة  إلا حعنةةةةةط الحالةةةةةت الاقخؤةةةةةاديت  باليضةةةةةّت للولةةةةةع رقخؤةةةةةادي للمشةةةةةارلين، فةةةةةتنة 

 لنةةً 
ً
 ىاليةةت

ً
ةةوري، ويةة  منة ال راصةةت ماهةةذ فةةي جامعةةٍت  اصةةٍت لجخىلةةب مقضةةاوا للمجخمةةع الض 

الجامعةةةت جقةةة م النثيةةةم مةةةً املةةةىن ال راصةةةيت املجاهيةةةت لشةةةرائن متخلفةةةت مةةةً املجخمةةةع الضةةةوري. 

ضّت العاليت
 
علي ي لببويً، لالي  ممً  إلاوٍىا ارجفات املضخو  الخ 

ً
للخعليم الجامعي ل ؤوصا

ةةةٍت، ممةةةا  عةةةسز منة اهخمةةةام كصةةةرة بخعلةةةيم ملإلادهةةةا ممةةةر  مصاسةةة ي  لخفةةةوق  ةةةاٍث وّي  ي 
 
جةةةوا مةةةً مل جتر 

 .
ً
 كبىار ىلميا
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عو اث رداريت لالخ ميت.0الج لى    وضب رجاباث ى ل مصالت الاصخييان في مجاى الؤ 
 
 : يمث

  الؤعو اث رداريت
ً
ة ملافق م اي  إلا ملافق إلا ملافق مب ا ي ملافق رش    

 ± املخوص 
الاه راه 

 املعياري 

 
 % ن % ن % ن % ن % ن

   
يوج  لع  في الخوجيى لررشةاد كمةادي ي 

 للىحس
5 1.9 16 6.2 38 14.7 102 39.4 98 37.8 4.05 ± .973 

 1.007 ± 4.04 38.6 100 38.2 99 13.9 36 6.9 18 2.3 6 يوج  فجوة بين ددارة الجامعت لالىحس

يوج  قؤور فةي حعرية  الىةحس املضةخج يً 

 بىٍام الجامعت )اللوائن لالقواهين..(
17 6.6 36 13.9 69 26.6 83 32.0 54 20.8 3.47 ± 1.159 

يوج  قلت اهخمام ردارة بالىحس لالرد ى ل 

 اصخفضاراتهم
7 2.7 40 15.4 53 20.5 84 32.4 75 29.0 3.69 ± 1.126 

 1.263 ± 3.08 17.8 46 17.8 46 32.0 83 19.7 51 12.7 33 قلت حضهيحث في دفع الاقضاهيوج  

يوجةةةةةةةةةة  ىةةةةةةةةةةة م للةةةةةةةةةةوة مهةةةةةةةةةةةام لا خؤاصةةةةةةةةةةةاث 

 مقضام ردارة للىحس
11 4.2 36 13.9 90 34.7 85 32.8 37 14.3 3.39 ± 1.030 

يوجة  بةير دهجةاز املعةامحث املاليةت لرداريةت 

 الخاصت بالىحس
21 8.1 48 18.5 62 23.9 69 26.6 59 22.8 3.37 ± 1.246 

  الؤعو اث الخ ميت
ً
ة ملافق م اي  إلا ملافق إلا ملافق مب ا ي ملافق رش    

 ± املخوص 
الاه راه 

 املعياري 

 
 % ن % ن % ن % ن % ن

   
جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وي مضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخو  القاىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاث ال راصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت: 

 الؤفوه، املقاى ...
8 3.1 20 7.7 32 12.4 67 25.9 132 51.0 4.14 ± 1.098 

جةةةة وي املضةةةةخو  الّي ةةةةي فةةةةي املرافةةةةق ال راصةةةةيت: 

نيي ، الذهويت، الىٍافت...  الخ 
4 1.5 22 8.5 23 8.9 62 23.9 148 57.1 4.27 ± 1.035 

 1.146 ± 3.93 39.0 101 32.0 83 18.1 47 4.6 12 6.2 16 قلت كوشىت الجامعيت املي اهيت

 1.416 ± 2.94 21.6 56 13.1 34 21.6 56 24.7 64 18.9 49 ى م محرمت املوقع الج رافي للهليت

لةةةةةةةةةةةع  الخجهيةةةةةةةةةةةباث لاملعةةةةةةةةةةة اث الىّيةةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةةي 

 املشافي
12 4.6 25 9.7 153 59.1 39 15.1 30 11.6 3.19 ± .928 

ّةةةةةةةةةةةةةةت دلنتملهيةةةةةةةةةةةةةةت  افخقةةةةةةةةةةةةةةار الجامعةةةةةةةةةةةةةةت دلةةةةةةةةةةةةةةل منخ

 لصمعيت ل ؤريت
8 3.1 4 1.5 30 11.6 76 29.3 141 54.4 4.31 ± .954 

ّةةةةةةةةةةاث افخقةةةةةةةةةةار الجامعةةةةةةةةةةت دلةةةةةةةةةةل اشةةةةةةةةةةت ماماث بمنخ

ت ت دللي  ث ىلمي 
 
 لمجح

7 2.7 10 3.9 44 17.0 72 27.8 126 48.6 4.16 ± 1.016 

مضةخو  الخعةةالن جيةة  مةع الجامعةةاث ك ةةر  

لي، حعالن ىل ي..(
 
 )جّادى وح

ً
ا  م لي 

61 23.6 65 25.1 88 34.0 28 10.8 17 6.6 2.52 ± 1.156 

مضةخو  الخعةةالن جيةة  مةع الجامعةةاث ك ةةر  

لل لي، حعالن ىل ي..(د 
 
 )جّادى وح

ً
 يا

75 29.0 64 24.7 81 31.3 25 9.7 14 5.4 2.38 ± 1.156 
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ةةةعو اٍث صةةةلّيٍت فةةةي جميةةةع م ةةةالر الاصةةةخييان  خةةةائج جميةةة  للموافقةةةت ى ةةةل لجةةةود ص  لجةةة ها منة الى 

س
 
ةةح
 
ةةعو اث ى ةةل الى . رداريةةت لالخ ميةةت لكماديميةةت باءلةةافت لوجةةود جةةمزيٍم لاّةةٍب لهةةبد الؤ 

ةةةةةةةت، ل راصةةةةةةةت  مي  علي 
ليخوافةةةةةةق ذلةةةةةةةو مةةةةةةةع دراصةةةةةةةاٍث فةةةةةةةي دلى املىىقةةةةةةت وةةةةةةةوى لاقةةةةةةةع الخةةةةةةة ماث الخ 

(Aghamolaei لZareفةةةةي ديةةةةران )(9) لالتةةةةي مفةةةةادث بوجةةةةود فجةةةةوٍة فةةةةي جميةةةةع م ةةةةالر الجةةةةةودة ،

 .(07)(Roudbariل Kebriaeiالخعليميت لالخ ميت امل رلصت، للبلو دراصت )

س في الهى  Mukhopadhyayقام )ل 
 
( بتجرار دراصٍت مشابهٍت لخ  ي  ددراماث لجوقعاث الىح

ت في جودة الخعليم الىبي لّي  عليميت، لمٌهرث لجود الفجوة الض   .(08)لصخ ماث الخ 

وجيةةى لررشةةةاد 
ةةىٍت دلةةل لّيةةمٍة، لمةةع  الخ   

ةةعو اث رداريةةت املتمالوةةت بةةين مخوص  دنة هخةةائج الؤ 

يً  س املضةةةخج  
 
ةةةح
 
بهةةةا لقؤةةةور بخعريةةة  الى

 
كمةةةادي ي، للجةةةود فجةةةوة بةةةين ددارة الجامعةةةت لوح

ةةةةحس لاصخفضةةةةاراتهم، لىةةةة م لجةةةةود للةةةةوٍة بمقضةةةةةام 
 
د ى ةةةةل اصةةةةالت الى بىٍةةةةام الجامعةةةةت، لالةةةةر 

 ث ردارة في دراصدىا مشارث دلاها دراصتلا خؤاصا

(Arbouni فةةةي ديةةةران وةةةوى مهميةةةت حعةةةاو  الىةةةاقم ردراي فةةةي جمةةة يق الفجةةةوة بةةةين لزمةةةح د )

 Arslanagić-Kalajdžić، ل لةةةةةةةةةبلو دراصةةةةةةةةةت )(09)جوقعةةةةةةةةةاث الىةةةةةةةةةحس لالخةةةةةةةةة ماث الخعليميةةةةةةةةةت

س جةسٍر مةً الهةادر رداري رضةيب (91)لزمح د( كزمةت . ليمنً من وعسل هةبد الىخةائج دلةل حضةر 

ةةةةت لفةةةةارة املةةةةوارد اليشةةةةريت لقلةةةةت بةةةةرامج دىةةةة اد لجمهيةةةة  لمخارعةةةةت القةةةةائمين ى ةةةةل ىمليةةةةت 
 
لدلةةةةل قل

القّةةةةةةوى لالدسةةةةةةةجي  بالجامعةةةةةةةت لجةةةةةةة رياهم ى ةةةةةةةل مصةةةةةةةط لمّةةةةةةةاد  ررشةةةةةةةاد كمةةةةةةةادي ي لمهةةةةةةةاراث 

الخواصةةةة ، لخولةةةةين دجةةةةراراث شةةةةؤلن الىةةةةحس، باءلةةةةافت دلةةةةل قلةةةةت ىةةةة د العةةةةاملين فةةةةي قضةةةةم 

فين القّةةةةةةةوى لالدسةةةةةةةجي  ل 
 
لرةةةةةةةمة كىّةةةةةةةار املىووةةةةةةةت بهةةةةةةةم. دنة التمليةةةةةةةب ى ةةةةةةةل ج ضةةةةةةةين مةةةةةةةادر املةةةةةةةٌو

فين لالهةةادر رداري فةةي 
 
ةةٍت بةةاملٌو س لدجةةرار لرشةةاث جةة ريٍب  اص 

 
ةةح
 
لحعةةاملهم الخةة مي مةةع الى

ةةةةةةةا يخوافةةةةةةةق مةةةةةةةع دراصةةةةةةةت ) ةةةةةةةت مهةةةةةةةم لخ ضةةةةةةةين صةةةةةةةورة الهليةةةةةةةت ممةةةةةةةام الىةةةةةةةحس، مم  ي 
 
( فةةةةةةةي Clareالهل

 .(90)لى ا

ت، لمهميذها فق  اقتمة  عو اث الخ مي    Berryفيما يتا الؤ 
ً
 هامةا

ً
بمن الخة ماث جلعةب دلرا

ضت ىت دلةل منة املقةر (00)في حعسيس هجاة املؤص   
، لفي دراصدىا، ق   عود صيب الؤعو اث املخىو 

جالةةت لخ ةةة ي كزمةةت لملخارعةةةت الجامعةةت ملضةةةيمتها  املؤقةةذ فةةي العاصةةةمت جةةم الاهخقةةةاى دليةةى ى ةةةل   

ٍ بمضةةةةخو  
س ى ةةةةل لجةةةةود جةةةة ن 

 
ةةةةح
 
عليميةةةةت دلن  ضةةةةارة ىةةةةاٍم دراسةةةة ٍي، ممةةةةا ي ةةةةمر موافقةةةةت الى

الخ 

ي املض
 
ت. لنةً القاىاث ال راصيت لج و ت لاملي اهي  ت كوشىت الجامعي 

 
خو  الّي ي للمرافق، لقل
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را دجابةاث   حعلي ةٍي جيةٍ  بةرة
 
بقار مشافي الخ ريب الضريري لمً العاصمت لالتي جخمخع بمضةخوا

عليميت. ت في املشافي الخ  اث الىّي   الىحس بالحياد ىى  صؤالهم ىً الخجهيباث لاملع  

ةةةةةت الضةةةةةمعيت لالّؤةةةةةريت، ل يةةةةةاس مشةةةةةار الىةةةةةحس دلةةةةةل افخقةةةةةار الجامعةةةةة ت دلةةةةةل املنخّةةةةةت رلنتملهي 

لليةةت. قةة   عةةس  ذلةةو للعقو ةةاث الاقخؤةةاديت ى ةةل  ث العلميةةت ال  
 
الاشةةتماماث باملنخّةةاث لاملجةةح

ةةةةةت  للي، لصةةةةةعو اث الضةةةةةفر الحالي  ةةةةةعي  الةةةةة   صةةةةةوريت. دنة ٌةةةةةرله الةةةةةّحد  يةةةةةم املواجيةةةةةت ى ةةةةةل الؤ 

ةاث فاقي 
 
للي، ىة ا ىةً ارجفةات جهةالي   للضوريين، ج مر صعو ت القيةام باج

لةي الة  
 
الخّةادى الىح

  ب اةةةةةت حعلةةةةيم يتتةةةةةمق الثقافةةةةةاث 
 
لةةةةي  شةةةةةه

 
ةةةةفر رشةةةةةهٍ  لّيةةةةةٍم رعةةةة  كزمةةةةةت. دنة الخّةةةةةادى الىح الض 

ةةس ى ةةل جىةةوير مهةةاراث والةةب الىةةب 
 
 جرل

 
 لمضةةخ يمت

 
الةةت  فع 

 
املخخلفةةت، ليمنةةً من يهةةون لصةةيلت

ت ت العام   في مجاإلاث الصح 
ً
 .(99)ل ؤوصا

 ى ةل العمليةت الخعليميةت لهةو مةا جةبلرد لثيةم مةً 
ً
 صةلّيا

ً
فيمةا يتةا كزمةاث إلا بة  لمنة لهةا مزةرا

ةةحذ جةةمزيم كزمةةت ى ةةل الجةةودة الخعليميةةت لزمةةح د(  Barnett-Vanes)ال راصةةاث منهةةا  التةةي مّل

 .(93)في العراق

راصةةةيت 
راث ال   س بوجةةةود لثافةةةٍت فةةةي معلومةةةاث املقةةةر 

 
ةةةعو اث كماديميةةةت: مقةةةرة معٍةةةم الىةةةح الؤ 

ةةةا  ةةةب. مم 
 
يةةةٍت الى

 
ت للةةةيق فةةةي الوقةةةذ املخؤةةةا لةةةّعن املقةةةرراث، لذلةةةو وّيعةةةي  فةةةي مل كصاصةةةي 

ةت الاصخت ام املخوازن للمراجع لاملحا ي 
 
راصةت فةي الهل

ت مؤادر ال   لراث ىنضذ رجاباث جىو 

رق الاصةةةةخيخاجيت لالّ ثيةةةةت
 
ت الىرائةةةةق الخ ريضةةةةيت لالا خّةةةةاراث مةةةةالى ةةةةت جىةةةةو 

 
لالخفاىليةةةةت  مةةةةع قل

 في الخعلةيم الىبةي
ً
 ج ا

 
ةاى (94)لالتي هي مهمت ، دنة دجةرار لرشةاث ىمة  وةوى: "الخواصة  الفع 

ٍةةةري" ذل مهميةةةت بال ةةةٍت فةةةي بةةةين ا ةةة ريط الى 
س"، ل"مهةةةاراث الخ 

 
ىمةةةار الهياةةةت الخعليميةةةت  لالىةةةح

 جتفي  الؤعو اث في هبا املجاى.

ٍة ى ةل ىة م جةةوافر جة ريٍب مةاٍه بالل ةةت رههليبيةت، ى ةل الةةر  م مةً ويةةادهم 
س رشةة  

 
لافةق الىةح

 ت رههليب 
 
راث املفرللت بالل ق بؤعو ت دراصت املقر 

 
يت. حعنةط هةبد رجابةت جةودة فيما يخعل

وري.   حعليم الل ت الاههليبيت في املنهاج امل رس ي الض 

ةت لىة م  ة  لاملساجي  س ى ةل لجةود وةاإلاٍث مةً الخعض 
 
ت: لافةق الىةح  ريضةي 

رشراه لالهيات الخ 

ةةةةت،  صةةةةين، دنة اىخمةةةةاد امخ اهةةةةاٍث ب يلةةةةٍت فةةةةي الامخ اهةةةةاث العملي  رهؤةةةةاه مةةةةً قّةةةة  رعةةةةن امل ر 

 Competency Based Assessment) ييم املعخم  ى ل النفاراثلىٍام الخق
ً
ا . (09)( مهم ج  

ةةةت الخعةةةاو  ىىةةة  امل رصةةةين لصةةةعو ت الخواصةةة  مةةةع  Cyril Foroponمشةةةار )
ة
لزمةةةح د( منة قل
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در الخ ريسةةةةةةةةةة ي املةةةةةةةةةة رش لطخؤةةةةةةةةةة خى لهمةةةةةةةةةةي املحالةةةةةةةةةةراث مدة  دلةةةةةةةةةةل لجةةةةةةةةةةود فجةةةةةةةةةةوٍة بةةةةةةةةةةين الهةةةةةةةةةةا

 .(01)لالىحس

فيمةةةا يتةةةا صةةةعو ت لصةةةوى الىةةةحس للمشةةةرفين ىىةةة ما ي خةةةاجون دلةةةاهم، فةةةتنة جفةةةر  مىمةةةار 

ةة ريط لج  يةة  مواىيةة   ةةارج ملقةةاث الخةة ريط للةةرد ى ةةل مصةةالت الىةةحس لمشةةاملهم 
هياةةت الخ 

راصةيت  ضةاهم فةةي ج ضةين مترجةاث الخعلةةي
. لجةة ها (5)م الىبةيلاقتماوةاتهم رشةمن املىةةادر ال  

ة   ى ةةةل اصةةةخمرار جةةةود 
ً
يةةةت جيةةة ، دالا

 
ةةة ريب العم ةةةي لالضةةةريري فةةةي الهل

منة رمي الىةةةحس وةةةوى الخ 

 ريب ل ؤوص
 ريب لا خؤاصاتها.الخ 

ت مشافي الخ   بدىو 
ً
 ا

ةةةةةةحس بمهفضةةةةةةهم 
 
ي دلةةةةةةل حعسيةةةةةةس زقةةةةةةت الى لّةةةةةةت، يةةةةةةؤد 

 
علي ةةةةةةي مةةةةةةع الى دنة حعسيةةةةةةس جواصةةةةةة  الهةةةةةةادر الخ 

صين للىلّت ووى  لدوضاصهم باءهخاج لمً املجخمع لذلو مً  حى اصخمرار حشجيع امل ر 

ب لدىحر صق  ومووهم.
 
 مفاق مهىت الى

س ى ةةةل صةةةعو ت مصةةةالت الامخ ةةةان النهةةةائي لىةةة م لفايةةةت فيمةةةا يتةةةا  الامخ اهةةةاث، ا
 
ةةةح
 
فةةةق الى

 
ج

ارم. ب لهٍامها الؤ 
 
يت الى

 
 زمً الامخ ان، لذلو وّيعي في دوار مل
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عو اث ى ل الىحس.9الج لى    وضب رجاباث ى ل مصالت الاصخييان في مجاى جمزيم الؤ 
 
 : يمث

  جمزيم الؤعو اث ى ل الىحس
ً
ة ملافق م اي  إلا ملافق إلا ملافق مب ا ي ملافق رش    

 ± املخوص 
الاه راه 

 املعياري 

 
 % ن % ن % ن % ن % ن

   
جةةةةةةةةةؤزر الؤةةةةةةةةةعو اث الضةةةةةةةةةابقت 

 ى ل وموواجو املضخقّليت
21 8.1 32 12.4 51 19.7 90 34.7 65 25.1 3.56 ± 1.220 

جةةةةةةةةةؤزر الؤةةةةةةةةةعو اث الضةةةةةةةةةابقت 

ى ةةةةةةةةةةةةةةةةةةل هوىيةةةةةةةةةةةةةةةةةةت الدضةةةةةةةةةةةةةةةةةةابو 

عليميت  املهاراث الخ 

17 6.6 24 9.3 60 23.2 101 39.0 57 22.0 3.61 ± 1.124 

الواقةةةةةةةةةةةةةةةةةع الخعلةةةةةةةةةةةةةةةةةيم الحةةةةةةةةةةةةةةةةةالي 

مخىاصةةةةةةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةةةةةةع جوقعاجةةةةةةةةةةةةةةةةو 

 الضابقت ووى دراصخو

71 27.4 86 33.2 50 19.3 44 17.0 8 3.1 2.35 ± 1.143 

الؤةةةةعو اث الحاليةةةةت ججعلةةةةو 

 حشعر باءوّاه
13 5.0 39 15.1 47 18.1 95 36.7 65 25.1 3.62 ± 1.160 

لةةةةو الؤةةةةعو اث الحاليةةةةت ججع

 حشعر بالخ  ي ملواجهذها
22 8.5 41 15.8 73 28.2 90 34.7 33 12.7 3.27 ± 1.134 

شةةةةةعرث بالؤةةةةة مت مةةةةةً لاقةةةةةع 

 الخعليم الحالي
9 3.5 32 12.4 57 22.0 89 34.4 72 27.8 3.71 ± 1.106 

 
ً
ر صةةةةةةلّا

 
ةةةةةةت جةةةةةةؤز حبي 

 
الّ اةةةةةةت الى

م
 
عل  ى ل الدضابو ملهاراث الخ 

20 7.7 58 22.4 64 24.7 62 23.9 55 21.2 3.29 ± 1.243 

 

ر ى ل وموواتهم املضخقّليت لى ل الدضابهم 
 
ت جؤز عو اث الحالي  س من  الؤ 

 
ىنضذ آرار الىح

عةةةةةةاتهم 
 
علةةةةةةيم الحةةةةةةالي  يةةةةةةم مخىاصةةةةةةٍب مةةةةةةع جوق عليميةةةةةةت، باءلةةةةةةافت دلةةةةةةل منة لاقةةةةةةع الخ  للمهةةةةةةاراث الخ 

علةةيم ا س رشةةعورهم باءوّةةاه مةةً لاقةةع الخ 
 
ةةابقت، لمةةا مشةةار الىةةح خةةائج الض  لحةةالي. دنة هةةبد الى 

ابقت راصاث الض 
، مما  ضةخ عي ذلةو جهةود املضةؤللين لخ ضةين (95, 00)جخوافق مع هخائج ال  

ةة ريب املىاصةةب لخمنةةين العةةاملين فةةي 
هةةبا الواقةةع فةةي جميةةع كرعةةاد، مةةً  ةةحى الختىةةيي لالخ 

ةةت لذلةةو لخ ضةةين مترجةة ي 
 
يةةاث الهل

 
ةةت، ليخوافةةق ذلةةو مةةع هخةةائج املراجعةةت املىالجيةةت للهل ي 

 
اث الهل

ت ىام   .(95)9107ريراهي 

ةت  عليمي  يةت فةي ج ضةين الخة ماث الخ 
 
ةاث الهل دنة هخائج هبد ال راصت جدين لىا فةرة جرج ةب مللوي 

 دذا جةةمة للةةع الىخةةائج الضةةابقت ى ةةل وريةةق الخىّيةةق فةةتنة الىخةةائج قةة  جةةىعنط 
ً
ةةت مةةت،  اص  املق  

عليميتى ل مام  العمليت الخعليميت لج ق معاييم الجودة الخ   
 .(95, 00) ق 
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راصةةت
اث ال   ةةالي قةة  يوجةة   :م ةة لدي  ةةعو اث ل الخ  دن  الاصةةخييان صةةمم بىريقةةت مصةةالٍت ىةةً الؤ 

ليةةةةةت  ةةةةةلّيت، بةةةةالر  م مةةةةةً املعوة س باملوافقةةةةةت ى ةةةةل رجابةةةةةت الض 
 
ةةةةةح
 
اه يةةةةاز  بتجابةةةةةت الع يةةةةة  مةةةةً الى

 لحصخييان ا
ً
ا  (Cronbach alpha=0.805).لجي  ة وضابي 

عليميةةةةةةت فةةةةةةي الجامعةةةةةةاث ك ةةةةةةر ، لا ةةةةةةخحه  ت لاملضةةةةةةخوياث الخ   ريضةةةةةةي 
ةةةةةةت الخ 

 
ت الخى  لخىةةةةةةو 

ً
هٍةةةةةةرا

ت، لىنة ال راصةةةةت جمةةةةذ فةةةةي جامعةةةةٍت  فين لمىمةةةةار الهياةةةةت الخ ريضةةةةي 
 
الخجهيةةةةباث لاملرافةةةةق لاملةةةةٌو

ؤعب حعميم الىخائج ى ل  يمهةا مةً الجامعةاث، لاو ٍة لفي ٌرله الازمت في صوريت، لبلو ي

م الىخائج  .لنً هقتمة دىادة ال راصت رع  فتمة لمخارعت ح ي 

 

 االستنتاج:

مٌهةةةرث هخةةةائج هةةةبد ال راصةةةت لجةةةود صةةةعو اٍث فةةةي العمليةةةت الخعليميةةةت فةةةي مةةة  املحةةةالر التةةةي جةةةم  

 لالتي حع  كزمت الحاليت في صوريت مو  مصّابها.
ً
 جقييمها واليا

الىواحي الاداريت املرجّت كللل في الؤعو اث وي  مفاد معٍم الىحس بوجودهةا لمةً  اوخلذ

ةب  
 
املخوقع ىىة  ىةودة الجامعةت دلةل مقرهةا الة ائم الحةالي ى ةل  ة ماث مخىاصةّت مةع مليةت الى

من جةةخقلا هةةبد الؤةةعو اث لمن يةةخم دىةةادة الىٍةةر بالؤةةعو اث كماديميةةت لالخعليميةةت لرفةةع 

فين لالهيات الخعليميت.جودة الخ ماث لج ض  ينها صوار مً املٌو

فين لج فيةةبهم ى ةةل رصةةهام كل ةةم فةةي مهةةاراث  هقتةمة دقامةةت دلراٍث ج ريييةةٍت لرفةةع لفةةارة املةةٌو

الخواص  لررشاد الجي  للىحس، لقيةام ددارة الجامعةت بخىّيةق ال ةمامج الخعريفيةت لررشةاد 

يم املىةةادر لاملقةةرراث ال راصةةيت لالعمةة  ى ةةل كمةةادي ي لجقويمهةةا لاملشةةارلت فةةي جىويرهةةا لجقةةو 

 جىويرها لج  يثها
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