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تطوير إدارة األنشطت الطالبيت جبامعت املنصورة للمواءمت بني 
خمرجاث التعليم اجلامعي ومتطلباث سوق العمل: تصور 

 مقرتح
 إسماعيل حسين ربو عبد يعم                            الحافظ عبد الحميد عبد ثروت  

 المنصورة جامعة – التربية كمية                             األزىر جامعة – التربية كمية

 إدارة لتطوير مقترح تصور وضع إلى الحالي البحث ييدؼ _الممخص
 مخرجات بيف المواءمة يحقؽ بما المنصورة، بجامعة الطالبية األنشطة
 والمعمومات البيانات ولجمع. العمؿ سوؽ ومتطمبات الجامعي التعميـ
 جميع عمى استبانة تطبيؽ تـ كما الوصفي، المنيج استخداـ تـ الالزمة
 كميات جميع في األنشطة عمى يشرفوف الذيف التدريس ىيئة أعضاء
 لمتحميؿ خضعت التي االستبانات عدد وصؿ وقد المنصورة، جامعة

 .استبانة( 115) اإلحصائي
 بدرجة جاء قد الطالبية األنشطة إدارة واقع أف النتائج أظيرت وقد     
 واقع جاء حيف في درجة،( 1.546) قدره عاـ وبمتوسط منخفضة، تحقؽ
 سوؽ ومتطمبات الجامعي التعميـ مخرجات بيف لممواءمة األنشطة تحقيؽ
 وأخيراً  درجة،( 1.895) قدره عاـ وبمتوسط متوسطة، بدرجة العمؿ
 اآلليات عمى عالية بدرجة العينة أفراد أغمب موافقة عف النتائج كشفت

 الجامعي التعميـ مخرجات بيف لممواءمة األنشطة إدارة لتطوير المقترحة
 وقد. درجة( 2.371) قدره عاـ بمتوسط وذلؾ العمؿ، سوؽ ومتطمبات

 الطالبية األنشطة إدارة لتطوير مقترح تصور وضع إلى البحث انتيي
 .العمؿ سوؽ متطمبات مع المواءمة يحقؽ بما المنصورة بجامعة
 المنصورة، جامعة الطالبية، األنشطة إدارة تطوير، :المفتاحية الكممات
   .العمؿ سوؽ متطمبات المواءمة،

 المقدمة. 1
      ، في ظؿ التغيرات السريعة المتالحقة التي يمر بيا العالـ اليـو

والتي جعمت مف إكساب األفراد الخبرات والميارات العالية شرطًا 

أساسيًا لمدخوؿ في سوؽ العمؿ يأتي التعميـ الجامعي عمى رأس 
أولويات االىتمامات التعميمية في مختمؼ الدوؿ؛ حيث يقـو بدور 

كسابيـ القيـ والسموكيات السميمة، ميـ في  إعداد الطالب وا 
وتزويدىـ بالميارات التي تتناسب مع اتجاىات خطط التنمية 

  [1: 209]. ومتطمبات سوؽ العمؿ
ذا كاف التعميـ الجامعي بمختمؼ مفرداتو يؤدي دورًا بارزًا في      وا 

 إعداد الطالب وتأىيميـ لسوؽ العمؿ، فإف األنشطة الطالبية تأتي
في مقدمة مفردات أو عناصر التعميـ الجامعي في تحقيؽ ىذا 
الدور؛ حيث تشكؿ مدخاًل حيويًا لبناء شخصية الطالب مف جميع 
النواحي. فالعممية التعميمية ليست مجرد تمقيف لممعمومات فقط،  
نما ىي عممية بناء شامؿ ومتكامؿ لشخصية الطالب           وا 

الحيوي لألنشطة الطالبية في  . ومف ثـ يتضح الدور[1661 :2]
تأىيؿ مخرجات التعميـ الجامعي، األمر الذي يمكف معو تمبية 

 .متطمبات سوؽ العمؿ وتحقيؽ المواءمة معيا
ولعؿ ىذا ما تؤكده نتائج العديد مف الدراسات فقد أظيرت     

براىيـ  [6526 :4] ، ودراسة عويضة[248 :3] دراسة عمي وا 
ألنشطة الطالبية تؤدي دورًا كبيرًا في أف ا [10 :5] ودراسة رزؽ

تنمية القدرات والميارات االجتماعية لمطالب، كتنمية الشخصية 
القيادية، والقدرة عمى اتخاذ القرار، والحوار، وتحمؿ المسؤولية، 
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باإلضافة إلى تعميؽ المثؿ العميا، وتأكيد الروح الوطنية والوالء 
ًا مكماًل لممنيج الدراسي، واالنتماء في وجدانو، كما أنيا تعد جزء

يساعد عمى تعميؽ المفاىيـ والحقائؽ العممية، وغيرىا مف الميارات 
 .والقيـ الضرورية لالنخراط في سوؽ العمؿ وتحقيؽ التوافؽ الميني

أف تولي الجامعة المعاصرة اىتمامًا كبيرًا  ليس بمستغربلذا     
بتخطيط األنشطة الطالبية وتنفيذىا في إطار يحقؽ تنمية 
عدادىـ  شخصيات الطالب واالستفادة مف وقتيـ وطاقاتيـ، وا 
وتأىيميـ لمنجاح في الميف مستقباًل، خاصة مع التحديات والمنافسة 

األولى عمى القوية المحيطة بسوؽ العمؿ، والتي تعتمد بالدرجة 
شخصية مؤىمة وقادرة عمى القيادة واتخاذ القرار واإلبداع واالبتكار، 
واالتصاؿ والتواصؿ، والرغبة والقدرة عمى التغيير، والتعمـ الذاتي. 
األمر الذي مجممو تحقيؽ التكيؼ والمواءمة بيف مخرجات التعميـ 

 .الجامعي ومتطمبات سوؽ العمؿ
القوؿ: بأف األنشطة الطالبية تقدـ يمكف  تأسيسًا عمى ما    

أصبحت تشكؿ خيارًا استراتيجيًا أماـ المسؤوليف بالجامعات 
المصرية عامة، وجامعة المنصورة خاصة، لتحقيؽ المواءمة بيف 
مخرجات التعميـ الجامعي ومتطمبات سوؽ العمؿ، باعتبارىا السبيؿ 

كنو إلى بناء شخصية الطالب، وتزويده بالخبرات والميارات التي تم
مف الوقوؼ بثقة واقتدار أماـ قوى المنافسة التي تحيط بو عند 

الذي يتطمب التخطيط الجيد  دخوؿ سوؽ العمؿ. وىو األمر
لألنشطة، وتوفير اإلمكانات التي تساعدىا في تحقيقيا األىداؼ 

 .المنوطة بيا
 . مشكمة الدراسة2

ومنيا  –عمى الرغـ مف االىتماـ الذي توليو الجامعات المصرية    
لألنشطة الطالبية، والذي يتضح في وجود  - جامعة المنصورة

إدارات ووحدات مختصة في ىيكميا التنظيمي، كنائب رئيس 
الجامعة لشؤوف التعميـ والطالب، واإلدارة العامة لرعاية الطالب، 
دارة االتحادات واألسر الطالبية، والتي يناط بيا تخطيط برامج  وا 

إال أف كثيرًا مف الدراسات تشير إلى وجود  .[6األنشطة وتنفيذىا ]

العديد مف أوجو القصور التي تعتري إدارة األنشطة الطالبية 
وتنظيميا بالجامعات المصرية بوجو عاـ أو جامعة المنصورة بوجو 
خاص، إلى حد يعوقيا عف أف تكوف عنصرًا فاعاًل في تحقيؽ 

العمؿ؛  ات سوؽبومتطمالمواءمة بيف مخرجات التعميـ الجامعي 
إلى ضعؼ دور الجامعة  [5613 :7] حيث أشارت دراسة السيد

في جذب الطالب لممشاركة في األنشطة داخميا أو ممارسة الحياة 
سماعيؿ        السياسية خارجيا، في حيف أشارت دراسة سرور واألميف وا 

إلى أف األنشطة الرياضية يجب أف تعمؿ عمى إكساب  [233: 8]
الخريج القدرات والميارات الالزمة لمعمؿ في مجاؿ اإلعالـ 
الرياضي، كاإللماـ بالمغات األجنبية والحاسب اآللي، كما أظيرت 

وجود حالة مف عدـ الرضا والعزوؼ  [75-73: 5] دراسة رزؽ
نة بجامعة عف المشاركة في األنشطة لدى أغمب أفراد العي

المنصورة، نظرًا لقمة الوقت المتاح، واالعتقاد بأنيا مضيعة لموقت، 
وضعؼ التوعية بأىمية األنشطة، وضعؼ إشراكيـ في التخطيط 

 .ليا
في التساؤؿ  الحالية الدراسةفي ضوء ما سبؽ تتحدد مشكمة 

 :الرئيسي التالي
ما التصور المقترح لتطوير إدارة األنشطة الطالبية بجامعة 
المنصورة لممواءمة بيف مخرجات التعميـ الجامعي ومتطمبات سوؽ 

 .العمؿ؟
 :ويتفرع مف ىذا التساؤؿ الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية

 –التنفيذ  –ما مستوى إدارة األنشطة الطالبية )اإلعداد  -1
المتابعة والتقويـ( بجامعة المنصورة في ضوء المواءمة مع 

 ية نظر أفراد العينة؟متطمبات سوؽ العمؿ مف وج
ما مستوى تحقيؽ األنشطة الطالبية بجامعة المنصورة  -2

 –اإلبداع  –التكنولوجيا  –االتصاؿ  –لمميارات والقدرات )القيادة 
يتطمبيا سوؽ العمؿ في الخريجيف مف وجية نظر  يالتالتدريب( 

 أفراد العينة؟
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 إدارةما مستوى الموافقة عمى اآلليات المقترحة لتطوير  -3
 المتابعة والتقويـ( بجامعة –التنفيذ  –األنشطة الطالبية )اإلعداد 

 المنصورة لممواءمة مع متطمبات سوؽ العمؿ مف وجية نظر أفراد
 العينة؟

 ىداف الدراسةأ .أ
 :إلى التعرؼ عمى الدراسة تيدؼ

المتابعة  –التنفيذ  –مستوى إدارة األنشطة الطالبية )اإلعداد  -1
بجامعة المنصورة في ضوء المواءمة مع متطمبات سوؽ والتقويـ( 

 .العمؿ مف وجية نظر أفراد العينة
مستوى تحقيؽ األنشطة الطالبية بجامعة المنصورة لمميارات  -2

التدريب(  –اإلبداع  –التكنولوجيا  –االتصاؿ  –والقدرات )القيادة 
يتطمبيا سوؽ العمؿ في الخريجيف مف وجية نظر أفراد  يالت
 .نةالعي
مستوى الموافقة عمى اآلليات المقترحة لتطوير إدارة األنشطة  -3

المتابعة والتقويـ( بجامعة المنصورة  –التنفيذ  –الطالبية )اإلعداد 
 .لممواءمة مع متطمبات سوؽ العمؿ مف وجية نظر أفراد العينة

 الدراسةأىمية  .ب
مف ندرة البحوث والدراسات التي تتناوؿ  الدراسةتنطمؽ أىمية      

األنشطة الطالبية كمدخؿ استراتيجي لتحقيؽ المواءمة بيف 
مخرجات التعميـ الجامعي ومتطمبات سوؽ العمؿ. كما تنطمؽ 

مف أىمية األنشطة الطالبية ذاتيا؛ حيث قدرتيا الفاعمة  أىميتيا
عداد الطالب وتأىيميـ  لمواجية عمى الربط بيف الفكر والتطبيؽ وا 

في  الراىنة الدراسةتحديات سوؽ العمؿ. وأخيرًا تكمف أىمية 
مساعدة القائميف عمى إدارة األنشطة الطالبية بجامعة المنصورة 
في التعرؼ عمى اآلليات التي يمكف األخذ بيا مستقباًل في تطوير 
إدارة األنشطة، بما يحقؽ المواءمة بيف مخرجات التعميـ الجامعي 

 .العمؿومتطمبات سوؽ 
 الدراسةحدود  ج.
 عمى وضع تصور مقترح الدراسة تقتصرالحدود الموضوعية:  -

 لتطوير إدارة األنشطة الطالبية بجامعة المنصورة، لتحقيؽ 
 .المواءمة مع متطمبات سوؽ العمؿ 
 .حدود مكانية: جميع الكميات بجامعة المنصورة -
المشرفيف عمى الرواد /حدود بشرية: جميع أعضاء ىيئة التدريس -

 .األنشطة بكميات جامعة المنصورة
حدود زمانية: الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي  -

 .ـ2012/2013
 الدراسةمنيج  د. 

المنيج الوصفي لمالءمتو لطبيعة  الحالية الدراسة استخدمت     
؛ حيث ال يقتصر دوره عمى وصؼ الظاىرة أو وأىدافيا الدراسة

نما يساعد عمى جمع المعمومات الالزمة الدراسةالمشكمة موضع  ، وا 
حوليا وتحميميا وتفسيرىا، بما مف شأنو أف يقود إلى وضع حموؿ 

 .الدراسةذات مغزى لمظاىرة موضع 
 الدراسةمصطمحات  ه.
 :تطوير إدارة األنشطة الطالبية -1

 الدراسةإدارة األنشطة الطالبية إجرائيًا في  يقصد بتطوير     
)مجموعة الجيود المنظمة التي تيدؼ إلى تحسيف  :الحالية

العمميات اإلدارية لألنشطة الطالبية بجامعة المنصورة، بما يحقؽ 
فعاليتيا في تحقيؽ المواءمة بيف مخرجات التعميـ الجامعي 

 (.ومتطمبات سوؽ العمؿ
 :المواءمة -2

رة بأنيا: )مستوى قد الحالية الدراسةتعرؼ المواءمة إجرائيًا في      
األنشطة الطالبية بجامعة المنصورة عمى تزويد خريجييا بالمعارؼ 
والقدرات والميارات المطموبة، بما يحقؽ االنسجاـ بيف مخرجات 
التعميـ الجامعي ومتطمبات سوؽ العمؿ، والذي يتـ قياسو بدرجة 

 (.عمى أداة الدراسة العينةاستجابة أفراد 
 :متطمبات سوؽ العمؿ -3

 :الحالية الدراسةبات سوؽ العمؿ إجرائيًا في يقصد بمتطم     
)مجموعة التوجيات التي تسود سوؽ العمؿ بوجو عاـ والمصري 
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بوجو خاص، وتعبر عف حاجاتو مف القدرات والميارات 
والخصائص والصفات العامة، لنجاح خريج الجامعة في العمؿ 

 (.يامستقباًل، والتي تؤدي األنشطة الطالبية دورًا بارزًا في تحقيق
 . االطار النظري والدراسات السابقة3

  مفاىيمي إطار: الطالبية األنشطة إدارة: األوؿ المحور
 :أواًل: ماىية األنشطة الطالبية

 Studentيوجد تعريؼ محدد لمفيـو النشاط الطالبي ال     

Activity  وىو ما قد يرجع إلى اختالؼ زوايا تركيز الباحثيف ،
الطالبية، سواء مف حيث نظرتيـ لمفيـو والميتميف باألنشطة 

المنيج الدراسي وعالقة األنشطة بو، أو مف حيث نظرتيـ ألىمية 
األنشطة ذاتيا وأىدافيا، وتوقيت وأماكف ممارستيا ومف ذلؾ أف 

 :األنشطة تعرؼ عمى أنيا
مجموعة الممارسات التربوية التي يؤدييا الطالب داخؿ - "

غبة منيـ ووفؽ ميوليـ واىتماماتيـ، المؤسسة التعميمية وخارجيا بر 
تحت إشراؼ المتخصصيف، وبتخطيط وتنظيـ مف قبؿ األجيزة 
التربوية، مع توفير اإلمكانات المادية، لتحقيؽ أىداؼ تربوية 
معينة، وتطمؽ عمييا مسميات وفؽ المجاؿ مثؿ: النشاط الثقافي، 

 [9: 181].     االجتماعي، الرياضي، وغيرىا"
التي تمارس خارج قاعات الدراسة مثؿ: المشاركة  كؿ األنشطة- "

في النوادي الجامعية والجمعيات العممية، والتوظيؼ بأجر أو العمؿ 
التطوعي، والمشاركة في االلتزامات العائمية والدينية والمشاركة في 

 [10: 1].أنشطة اإلنترنت" 
كؿ الممارسات التربوية المخططة التي تقدـ لمطالب خارج - "

الدراسة، بعيدًا عف المنيج الدراسي اإللزامي ويقبؿ عمييا  قاعات
 [11: 2].     الطالب طواعية"

تمؾ األنشطة التي تكمؿ المناىج الدراسية العادية، ويشارؾ فييا - "
 [12: 16].     الطالب طواعية "

 تمؾ األنشطة التي يشارؾ الطالب فييا طواعية، وال تدخؿ في- "
 لعادي، وتوجد في جميع مستوياتنطاؽ المنيج الدراسي ا

   [13: 84]. الدراسة، كالرياضة، والنوادي العممية، والفف وغيرىا" 
األنشطة الطالبية  الحالية الدراسةعرؼ تسبؽ  وفي ضوء ما     

إجرائيًا بأنيا: "مجموعة البرامج والخبرات والفعاليات التي يمارسيا 
الطالب بجامعة المنصورة خارج القاعات الرسمية لمدراسة في 
مختمؼ المجاالت الثقافية والفنية واالجتماعية والرياضية والبيئية 
وغيرىا، وفؽ خطة محددة وتحت إشراؼ الجامعة وتوجيييا، بما 
يساعد عمى تحقيؽ رسالة الجامعة وأىدافيا، ويمبي في الوقت ذاتو 

 ".متطمبات سوؽ العمؿ
 :ثانيًا: أىداؼ األنشطة الطالبية وأىميتيا

أىداؼ النشاط الطالبي وأىميتو  Lunenburg [14: 4-2] يحدد
 :في أربعة نقاط أساسية ىي

توسيع تعزيز التعمـ: مف خالؿ توفير الخبرات التي تعمؿ عمى 1- 
ثراء العمؿ داخؿ القاعات الدراسية، ومف ذلؾ نشاط النوادي  وا 

 .العممية
استكماؿ متطمبات المقررات الدراسية: وىو ىدؼ يرتبط 2- 

باليدؼ السابؽ؛ حيث تؤدي األنشطة دور المكمؿ لممقررات 
الدراسية، مف خالؿ تقديـ خبرات يصعب  تضمينيا في ىذه 

بات اإلنجاز والتأىؿ في المقررات المقررات، ومف ثـ استكماؿ متطم
 .الدراسية

تنمية القدرة عمى مواجية المشكالت: حيث تربط األنشطة 3- 
العديد مف جوانب المعرفة والخبرة في الحياة الواقعية، وبالتالي فيي 
توفر ممخصًا متكاماًل مف مواقؼ حياتية وفروع معرفية متنوعة، 

كالت التي تواجيو، في تفيد الطالب في التعامؿ الفعاؿ مع المش
إطار المعرفة المتكاممة التي خبرىا وعاشيا، وبالتالي تطبيؽ 

 .المعرفة المكتسبة في مواقؼ متنوعة
تنمية مفاىيـ الحياة التعاونية والديمقراطية: فاألنشطة تتيح 4- 

لمطالب تجربة المشاركة في اإلدارة مف خالؿ مجالسيا ولجانيا 
ما يساعده في تكويف عالقات إيجابية وآليات تنفيذىا المتنوعة، ب

 سميمة مع زمالئو وأساتذتو، وتنمية قدرتو عمى التخطيط والتنظيـ
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  .والتنفيذ في مختمؼ جوانب حياتو
كما أكدت نتائج بعض الدراسات عمى أىمية األنشطة      

الطالبية في تكويف وتنمية شخصية الطالب؛ حيث تسيـ في تنمية 
لؾ تنمية قدرتو عمى اتخاذ القرار، وتحمؿ قدراتو ومياراتو، ومف ذ

دارة الحوار، وكيفية التصرؼ في المواقؼ المختمفة،  المسؤولية، وا 
وتنمية روح المبادرة وطرح األفكار الجديدة، واالعتماد عمى الذات، 
باإلضافة إلى تنمية القيـ الروحية واألخالقية، وقيـ الوالء واالنتماء 

 [5: 89 ,4: 6526-6525].      والمواطنة الصالحة
كما كشفت دراسات أخرى عف أف مشاركة الطالب في      

األنشطة تساعد في التغمب عمى الكثير مف اآلثار والسموكيات 
السمبية كالعنؼ، وارتفاع معدالت التسرب، والشعور باإلجياد 
والممؿ، وتدني الثقة في الذات، والعزلة االجتماعية واالنطواء 

مكانية وغيرىا، إضافة  إلى تحسف مستوى األداء األكاديمي، وا 
التنبؤ بتحصيمو الدراسي في السنوات التالية، وذلؾ مقارنة بأقرانو 

 الذيف لـ يشاركوا في األنشطة
.[1-2 :15, 10-11 :16, 109-110 :17] 

ومف ىنا فإف أىداؼ األنشطة الطالبية وأىميتيا ال تقتصر      
بؿ تمتد إلى إكساب وتحسيف  عمى أغراض التمتع والترفيو فحسب

مجموعة متنوعة مف القدرات والميارات لدى الطالب، والتي تساعده 
في ربط المعرفة األكاديمية بالخبرة العممية، وبمعنى أشمؿ تحقيؽ 

 .النجاح األكاديمي واالجتماعي والميني
 :ثالثًا : خصائص األنشطة الطالبية ومجاالتيا
ئص األنشطة الطالبية يذىب البعض إلى أف مف أبرز خصا

ومميزاتيا وتفردىا عف بقية عناصر المنظومة التعميمية بوجو عاـ 
 : يمي أو عف المقررات الدراسية بوجو خاص ما

الطابع العممي، فبينما يغمب عمى المقررات الدراسية الصبغة - 
النظرية، نجد النشاط يتضمف العديد مف الممارسات، فمف ممارسة 

ارة أماكف لجمع معمومات وغيرىا مف ألواف لعبة رياضية إلى زي
 النشاط العممية، التي تفيد في تنمية الميارات، وترسيخ

 .الموضوعات في ذىف الطالب ووجدانو 
كشؼ المواىب: فالكثير مف ذوي المواىب في الحياة المينية - 

والوظيفية تـ كشؼ مواىبيـ مف خالؿ ممارستيـ لمنشاط في 
ا نجد الطالب موزعيف عمى ألواف النشاط، المؤسسة التعميمية، وليذ

بينما نجدىـ داخؿ قاعات الدراسة غير موزعيف، يمارسوف عماًل 
واحدًا غير متميزيف عف بعضيـ كثيرًا، أما في النشاط فيـ يختمفوف 
اختالفًا كبيرًا، فيذا يظير عميو الميؿ لمخطابة، وذاؾ لديو استعداد 

 .لكرة القدـ وىكذا
واإليجابية ومعايشة الخبرة العممية: فالطالب في النشاط التفاعؿ   -

ىو الذي يمارس العمؿ وىو الذي يعيش الخبرة العممية، وبالتالي 
فدوره أكثر إيجابية في النشاط مف دوره في دراسة المواد الدراسية؛ 
حيث يتولى عنو المعمـ الجزء األكبر في ىذه العممية، األمر الذي 

قتصادًا ودوامًا، باإلضافة إلى تييئة فرص يؤدي إلى تعمـ أكثر ا
 .تعمـ المبادرة وتوجيو الذات

التواصؿ مع المجتمع: فالنشاط ىو الذي يربط المؤسسة  -
التعميمية بالمجتمع، بينما قد ال تكوف المقررات الدراسية كذلؾ، ففي 
النشاط يحضر المواطنوف حفؿ تكريمو أو زيارة معرض لو، كما 

البيئة زائرًا لممعالـ الجغرافية، أو دارسًا لبعض يخرج الطالب إلى 
 .مشكالت بيئتو، مساىمًا في حميا قدر استطاعتو

التقويـ الموضوعي والدقيؽ لقدرات الطالب: حيث يعد النشاط  -
مف الوسائؿ الفاعمة التي تساعد عمى تقويـ الطالب، ففي النشاط 

ينبغي أف يظير ميمو واستعداداتو ويبذؿ فيو أقصى جيد، وليذا 
عتبار عند تقييـ أدائو تؤخذ نتائج ممارستو لمنشاط في اال

 [19: 108-107 ,18: 75].     األكاديمي
وبالنظر إلى الخصائص السابقة لألنشطة الطالبية نجد أنيا تشكؿ 

 .في جوىرىا صمب متطمبات سوؽ العمؿ واحتياجاتو
رحمة وعمى صعيد آخر تتعدد مجاالت النشاط الطالبي وتتنوع في م

التعميـ العالي والجامعي لتغطي جوانب اإلعداد العممي والميني 
واالجتماعي المطموبة في الطالب، حتى يتخرجوا أفرادًا صالحيف 
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النشاط ) ألنفسيـ ومجتمعيـ، وفي مقدمة ىذه المجاالت أو األنواع:
 -النشاط الصحفي واإلعالمي -النشاط الثقافي العاـ -الديني

النشاط  -النشاط الرياضي -شاط االجتماعيالن -النشاط العممي
 -نشاط الحاسب اآللي -النشاط الكشفي -النشاط الميني -الفني

  [20: 229-228].    (النشاط السياسي -النشاط الزراعي
 :رابعًا: إدارة األنشطة الطالبية

تتضمف إدارة األنشطة الطالبية مجموعة مف المراحؿ والعمميات 
 :والتي يمكف  تناوؿ أبرزىا عمى النحو التاليالدينامية المتكاممة، 

 :المرحمة األولى: مرحمة اإلعداد والتييئة
أف يراعي االىتماـ باإلعداد والتييئة لألنشطة مع بداية  ينبغي     

العاـ الدراسي إف لـ يكف قبيؿ بدايتو، عبر لقاءات واجتماعات 
ريس منظمة بيف القائميف عمى أمر األنشطة وأعضاء ىيئة التد

وممثميف عف الطالب والمجتمع؛ حيث الحوار والنقاش حوؿ برامج 
األنشطة ومدى إمكانية تنفيذىا، وبالتنسيؽ بينيا وبيف المقررات 
الدراسية، وتختتـ ىذه المرحمة بإخراج مخطط عاـ لبرامج األنشطة 
التي ستمارس، وأسماء األعضاء الذيف سيشاركوف فييا ودور كؿ 

لميزانية المتوقعة إلكماليا، والمشرفيف منيـ في تنفيذىا، وا
المعتمديف لإلشراؼ عمييا. وفي ىذه المرحمة أيضًا يتـ التجييز 
والترتيب واختيار األساليب والوسائؿ والمعايير المناسبة لتحقيؽ 
أىداؼ معينة، وبالتالي تيتـ ىذه المرحمة بوضع تخطيط منيجي 

مف أجؿ تحقيؽ ا، ألوجو أو برامج نشاط معينة ينبغي ممارستي
 . [20: 124] األىداؼ المرجوة

 .خاصة ما يتعمؽ منيا بتعزيز المواءمة مع متطمبات سوؽ العمؿ
وىنا تجدر اإلشارة إلى أىمية أف يأخذ التخطيط لألنشطة      

الطالبية في المؤسسة الجامعية بعدًا ميمًا في االعتبار وىو بعد 
سات إلى أف فاعمية التعميـ قبؿ الجامعي؛ حيث تشير إحدى الدرا

األنشطة الجامعية ودافعية الطالب لممشاركة فييا تتأثر بدرجة 
كبيرة بما يسود في المرحمة التعميمية السابقة مف اىتماـ وتخطيط 
مف قبؿ المسؤوليف، وأنماط ثقافية تتعمؽ بغرس أىمية األنشطة 

وتحفيز الطالب عمى المشاركة فييا، وبمعنى آخر ما كانت تحتمو 
شطة الطالبية مف قيمة ووزف، وىو ما يفرض ضرورة التنسيؽ األن

  [21: 54-53].       والتكامؿ مع مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي
 :المرحمة الثانية: تنفيذ األنشطة الطالبية

 يتطمب تنفيذ برامج األنشطة الطالبية اتخاذ بعض اإلجراءات      
والتدابير، منيا: تحديد نقطة البدء في تنفيذ األنشطة وتحديد وقتيا  

بدقة، وضماف التعاوف والعمؿ الفريقي بيف جميع المسؤوليف عف 
تنفيذ برنامج النشاط واألطراؼ المشاركة فيو؛ إلنجاحو وتحقيؽ 
أىدافو، كذلؾ استغالؿ كؿ اإلمكانات المتاحة والموضوعة لتنفيذ 

الصحيح، واالستفادة مف إمكانات البيئة النشاط عمى الوجو 
المحمية، ومحاولة ابتكار وسائؿ تساعد في تنفيذ برامج النشاط 
ومجاالتو المختمفة، واالستفادة القصوى مف التطور والتقدـ التقني 
الحالي في تنفيذ برامج األنشطة، وعدـ إفساح المجاؿ لتعدي 

كيد عمى أف البرامج الدراسية عمى الوقت المخصص ليا، والتأ
األنشطة التي يتـ تنفيذىا تغرس في نفوس الطالب القيـ والميارات 
اإلنسانية والمجتمعية الصحيحة، إضافة إلى ربط الحياة في 
المؤسسة الجامعية بالحياة المجتمعية خارجيا، بما يجعميا جاذبة 

سسة التعميمية ذاتيا مف ومحببة لمطالب مف جية ويربطيـ بالمؤ 
 [20: 140-136].     جية أخرى

وعميو فإف التنفيذ الناجح لبرامج األنشطة في المؤسسة      
الجامعية يعد خطوة مكممة وحيوية في مجاؿ األنشطة؛ ألف عممية 
وضع الخطة تظؿ فكرًا ومقترحًا ال قيمة كبيرة ليا ميما بمغت 
دقتيا، مالـ تجد التنفيذ الفعاؿ وااللتزاـ الجاد مف قبؿ مختمؼ 

 .معنية باألنشطةاألطراؼ ال
 :المرحمة الثالثة: متابعة األنشطة الطالبية وتقويميا

ال يختمؼ التقويـ في مجاؿ األنشطة الطالبية كثيرًا عف      
التقويـ في أي مجاؿ مف مجاالت العمؿ ومفرداتو؛ حيث يسعى 
إلى التعرؼ عمى مدى تحقيؽ األنشطة لألىداؼ المرجوة منيا، 

ا استنفاده الطالب مف معمومات وبمعنى آخر التعرؼ عمى م
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ومعارؼ وما اكتسبوه مف خبرات وميارات، وما طرأ عمى 
سموكياتيـ مف تعديؿ وتطور خالؿ ممارستيـ لنشاط ما أو 
مجموعة مف األنشطة، وبالتالي معرفة نقاط القوة والضعؼ في 
تنفيذ ىذه األنشطة، مما يمكف مف تعزيز نقاط القوة واالستفادة 

 قاط الضعؼ والقصور وتالفييا في برامج األنشطةمنيا، وعالج ن
 [20: 143-140].     مستقبالً  

وحتي تحقؽ عممية تقويـ األنشطة الطالبية األىداؼ المرجوة      
منيا البد وأف ترتكز عمى أسس ومعايير عممية سميمة، مف حيث 
الغرضية والموضوعية والشمولية واالقتصادية والواقعية واإلنسانية، 
وغيرىا مف المعايير العممية التي ينبغي أف يرتكز عمييا أي تقويـ 

 .سميـ لألنشطة
 :خامسًا: دور رائد/ مشرؼ النشاط الطالبي

رؼ عمى األنشطة في عمى رائد النشاط أو المش      
الكمية أف يدرؾ أف ىناؾ أغراضًا محددة يسعى إلى الجامعة/

طة، وأف يكوف لديو الوصوؿ إلييا مف وراء ممارسة الطالب لألنش
المعرفة بالوسائؿ التي تعينو عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ، وبمعنى 
آخر أف يكوف معدًا فنيًا وتربويًا بشكؿ جيد، كما ينبغي أف يكوف 
عمى دراية بطالبو وباحتياجاتيـ، وبالكيفية التي يجب أف يرشدىـ 
بيا، بحيث يصؿ بيـ ومعيـ إلى األغراض المنشودة، وعميو أف 

يـ ويفتح ليـ آفاقًا أخرى مف ممارسة ىذه األنشطة، وبالتالي يشجع
عميو أف يختار الوسائؿ المناسبة إلدارة األنشطة وتنفيذىا، وأف 
يراجع ىذه الوسائؿ ويقوميا باستمرار، كما أف عميو أف يسترشد 
بدليؿ األنشطة ليتعرؼ عمى أىدافيا ووسائؿ تحقيقيا، وما ينبغي 

عميو مف واجبات، حتي يتمكف مف  ماأف يتحمى بو مف صفات، و 
  [22: 38-37 ,20: 83].        التفاعؿ مع طالبو

ومف ثـ فإف اختيار رائد األنشطة الطالبية بالمؤسسة الجامعية      
ينبغي أف يرتكز عمى محوريف أساسييف ىما: الرغبة والقدرة عمى 

واستعداد ممارسة األنشطة الطالبية، بما يتضمناه مف قناعة وميؿ 

نسانية، وفي المقابؿ عمى  وقدرات وميارات وخصائص فنية وا 
 المؤسسة الجامعية أف توفر لو مف الوقت والموارد واالعتراؼ

 .والتقدير ما يعينو عمى إنجاز ىذه الميمة بنجاح 
  :سادسًا: دور اإلدارة الجامعية

يمكف اإلشارة في ىذا الصدد إلى ثالثة جوانب أساسية      
مجموعة مف المياـ والواجبات التي يتعيف عمى القيادات تتضمف 

الجامعية )مجالس، مدراء، عمداء، وكالء، رؤساء أقساـ...إلخ( 
 :القياـ بيا لنجاح إدارة برامج األنشطة الطالبية وتنظيميا ىي

الجانب األوؿ: إدارة وقت األنشطة، ويتعمؽ ذلؾ بضرورة وضع 
جراءات محددة تنظـ مشاركة  الطالب، ومنحيـ الفرصة سياسات وا 

لتحقيؽ أقصى فائدة. فإدارة الوقت تتطمب إجراءات محددة كجدولة 
األنشطة، وتحديد كيفية إدارة أنشطة متنوعة في وقت واحد، 

 .وبالتنسيؽ مع الوقت المحدد لمبرنامج الدراسي الرسمي
الجانب الثاني: إدارة بيئة األنشطة، وتنصب عمى توفير المرافؽ 

وأدوات السالمة المختمفة، وتخطيط وتنظيـ االستفادة والتجييزات 
منيا عمى نحو أمثؿ، كذلؾ عدـ اإلفراط في ممارسة األنشطة، أو 
التركيز عمى أنشطة بعينيا، أو إجبار الطالب عمى المشاركة في 

االعتماد عمى نيج متوازف  أنشطة ال يرغبوف فييا، وبمعنى آخر
 .في إعداد برامج األنشطة وتنفيذىا

لجانب الثالث: إدارة الشؤوف المالية، ويرتبط ىذا الجانب بمشاركة ا
الفئات المستفيدة في صنع القرارات المالية، مف حيث توفيرىا أو 
تنويع مصادرىا أو ترتيب أولويات إنفاقيا، ووضع سياسات محددة 

 [12: 55-50]. تتضمف مراقبة أوجو صرفيا وتحقيؽ إدامتيا
أف ىناؾ عدة Hantal   [10-12 :23]وبوجو عاـ يرى     

مبادئ توجييية ينبغي عمى اإلدارة الجامعة المعاصرة أف تأخذىا 
في االعتبار في إدارة األنشطة الطالبية أو تخطيطيا، وتحويميا  
إلى وسيمة تجمع بيف الترويح عف النفس وبيف اإلعداد والتأىيؿ 

  :لممينة أو سوؽ العمؿ في آف واحد ومف ذلؾ
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لمحتوى األنشطة الطالبية، وتحديد النتائج وضع توصيؼ  -
المرجو تحقيقيا، بما يمكف في النياية مف تحقيؽ تقييـ موضوعي 

 إلنجازات الطالب، ويوفر لو" محفظة" أو سجؿ بالخبرات غير
 .األكاديمية التي يمتمكيا 
توفير األمواؿ والتسييالت الالزمة، كالمالعب والنوادي الطالبية  -

 .والمسارح وغيرىاوشبكات التواصؿ 
 توفير المرونة الكافية، سواء في تنويع األنشطة أو طرح -
المقررات الدراسية أو في أوقات االمتحانات، بما يسمح لمطالب  

 .بالمشاركة في األنشطة
 .تصنيؼ األنشطة عمى أساس النتائج المرجوة -
عدـ إجبار الطالب عمى المشاركة في األنشطة، واالعتماد عمى  -

 .فيز كوسيمة لجذبو إلى المشاركة طواعيةالتح
أف يقـو األساتذة بالدور األكبر في حفز الطالب عمى المشاركة  -

 .في األنشطة، ودعميـ معنوياً 
تشجيع ىيئة التدريس وتحفيزىـ عمى ريادة األنشطة، مف خالؿ  -

وتخفيؼ النصاب التدريسي، بما  الحوافز المادية والمعنويةالدورات و 
 .يشجعيـ عمى اإلشراؼ عمى األنشطة والمشاركة فييا

، مف خالؿ االعتراؼ الرسمي بيا توفير المصداقية لألنشطة -
 (.كوجود وثيقة / شيادة رسمية)
 .دعـ دور االتحادات والمجاف الطالبية في تعزيز األنشطة -
تقديـ المعمومات  تعزيز دور الوحدات اإلعالمية بالجامعة في -

 .الكافية لمطالب حوؿ جميع األنشطة المتاحة
تعزيز دور المؤسسات اإلنتاجية في المجتمع في دعـ األنشطة  -

الطالبية، مف خالؿ التعاوف في توفير الدعـ المالي والمادي أو 
تفيد الطالب في مستقبميـ   ال صفيةتقديـ منظومة أنشطة 

 .الوظيفي
 في الطالبية األنشطة ودور العمؿ سوؽ متطمبات: الثاني المحور
  تمبيتيا

 :أواًل: متطمبات سوؽ العمؿ

المتتبع لمتطمبات سوؽ العمؿ المتغيرة يجد أف الناحية       
األكاديمية غير كافية، نظرًا لمحدودية مستوى القدرات والميارات 
التي يحصؿ عمييا الخريج مف الناحية األكاديمية، وال تمبي في 
الوقت نفسو متطمبات سوؽ العمؿ، لذلؾ أصبح لزامًا عمى الجامعة 
السعي إلى تعزيز الميارات والكفاءات والخبرات الالزمة لسوؽ 
العمؿ وتنميتيا لدى الطالب، بطرؽ مكممة لمناحية األكاديمية، مف 
بينيا االستفادة مف األنشطة الطالبية في اكتشاؼ القدرات 

يا وصقميا، ويمكف عرض بعض ىذه والميارات والمواىب وتنميت
القدرات والميارات التي تشكؿ في الوقت ذاتو متطمبات عامة لسوؽ 

   :العمؿ ينبغي توافرىا في الخريج عمى النحو التالي
 :ميارات التعامؿ مع تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات -1

ومف بينيا سوؽ العمؿ  –إف اعتماد أسواؽ العمؿ العالمية      
المتزايد عمى تكنولوجيا المعموماتية واالتصاالت وعمى  - المحمية

الذكاء االصطناعي، وعدـ الثبات واألماف في الوظائؼ التقميدية، 
واستحداث متطمبات وحاجات جديدة عمى مواصفات وميارات 
وكفاءات وخبرات الموارد البشرية التي سيعتمد عمييا سوؽ العمؿ 

رد البشرية في مصر والتي في تسيير شؤونو األساسية، جعؿ الموا
، كونو  أنجزت عمؿ األمس غير قادرة عمى إنجاز عمؿ اليـو
يختمؼ اختالفا جوىريًا عف عمؿ األمس، كما أنيا ستكوف عاجزة 
أكثر في الغد إذا لـ تجدد نفسيا باستمرار، وتخضع نفسيا طوعًا 
لمتدريب والتأىيؿ والتكويف المستمر، كمما تطمب تطور سوؽ العمؿ 

ومف ثـ يتطمب سوؽ العمؿ اليـو عامميف  .[24: 135]ذلؾ 
يمتمكوف ميارات متعددة في مجاؿ تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات، 
وىذا يفرض عمى التعميـ الجامعي بصفة عامة واألنشطة الطالبية 
بصفة خاصة أف تولي ىذا الجانب اىتمامًا كبيرًا في برامجيا 

  .المختمفة
 :واالبتكارميارات اإلبداع  -2

النشاط اإلبداعي يمثؿ حالة مف التغيير في السموؾ نتيجة      
التغيير في اتجاىات الطالب والتي تؤثر في مستويات االستجابة 
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لدييـ، لذلؾ البد مف تنمية القدرات والميارات اإلبداعية لمطالب، 
لتساعدىـ عمى أداء عمميـ بطريقة إبداعية، كالطالقة في التعبير 

يجادعف تصور  بداء الرأي، والمرونة في التفكير وا   اتيـ الفكرية وا 
 تا قد يعترضيـ مف مشكالالحموؿ والبدائؿ المناسبة لم 

. وىو األمر الذي يفرض عمى التعميـ الجامعي [25: 700-701]
ساب الطالب بصفة عامة واألنشطة الطالبية بصفة خاصة إك

والتجريب، مف خالؿ التشجع عمى البحث الميارات اإلبداعية، 
اوف مع مؤسسات والمبادأة والتجديد، إضافة إلى زيادة التع

دورًا ميمًا في سبيؿ خمؽ بيئة مشجعة عمى  المجتمع؛ حيث تؤدي
 .اإلبداع

 :ميارات االتصاؿ والتواصؿ -3
وموجزة، ومالحظة سموؾ اآلخريف بذكاء، وفيـ طبيعة      

الخمفيات السموكيات غير المفظية، وسموكيات األشخاص ذوى 
المختمفة، واالستماع  إلى اآلخريف بفعالية، باإلضافة إلى امتالكو 

حيث يتطمب سوؽ  ؛[26: 2467] لميارات التواصؿ غير المفظي
العمؿ خريج يمتمؾ ميارات االتصاؿ والتواصؿ الفعاؿ، وىذا يفرض 
عمى التعميـ الجامعي بصفة عامة واألنشطة الطالبية بصفة خاصة 

لميارات الالزمة، مف خالؿ ممارسة األنشطة التي إكساب الطالب ا
 .تساعد في تحقيؽ ذلؾ

 :ميارات المغات األجنبية -4
يحتاج خريج اليـو إلى إتقاف ميارات المغات األجنبية، لمتأكد      

مف قدرتو عمى المنافسة في سوؽ العمؿ الدولية، ولعؿ في مقدمة 
ات انتشارًا، ثر المغذلؾ المغة اإلنجميزية، والتي تعد اليـو مف أك

ية في التجمعات الدولية، والمؤتمرات العالمية، كونيا المغة الرئيس
فيي لغة العمـو والتكنولوجيا والبحث العممي واالقتصاد والتجارة 
اإللكترونية وغيرىا، باإلضافة إلى أنيا وسيمة االتصاؿ والتواصؿ 

نجميزية في مع اآلخر والتعرؼ عمى ثقافتو، ونظرًا لضرورة المغة اإل
جميع المجاالت بما فييا سوؽ العمؿ يزداد عدد الراغبيف في 

. وىذا يفرض [27: 80] تعمميا والتمكف مف مياراتيا يومًا بعد يـو

عمى التعميـ الجامعي بصفة عامة واألنشطة الطالبية بصفة خاصة 
إكساب الطالب ميارات المغات األجنبية  بجانب المغة األـ، ليس 

نما أيضًا مف خالؿ ممارسة فقط مف خالؿ  المقررات الدراسية وا 
 األنشطة الطالبية ذات العالقة بيذه الميارات، بما يمكنيـ مف 
 .االستجابة لتحديات سوؽ العمؿ 
 :الميارات القيادية -5

ولعؿ في مقدمة ىذه الميارات القيادية اإلحساس بالمشكالت       
وترتيب األولويات، وتوقع وابتكار األفكار لحميا، والتخطيط لمعمؿ 

األمور التي تحدث في المستقبؿ، والتمتع بميارات تصورية جيدة، 
الوضوح واالستعداد لتقبؿ والقدرة عمى الرؤية أبعد مف الوظيفة، و 

، باإلضافة إلى القدرة عمى اتخاذ القرار، وتحمؿ [28: 52] التغيير
يف، والقدرة عمى المسؤولية، والمبادرة، والمثابرة، والتأثير في اآلخر 

الحوار والتفاوض وغيرىا. وىذا يفرض عمى التعميـ الجامعي بصفة 
عامة واألنشطة الطالبية بصفة خاصة إكساب الطالب الميارات 
القيادية التي يتطمبيا سوؽ العمؿ، مف خالؿ ممارسة األنشطة 

 .الطالبية ذات العالقة بيذه الميارات
 :بية متطمبات سوؽ العمؿاألنشطة الطالبية في تم ثانيًا: دور

يمكف توضيح دور األنشطة الطالبية في تمبية متطمبات سوؽ      
العمؿ مف خالؿ التعرؼ عمى أبرز أنواعيا وما يمكف أف يحققو 

 :كؿ نوع منيا مف أىداؼ عمى النحو التالي
كسابو العمـو  -1 النشاط الثقافي: وييدؼ إلى تنمية فكر الطالب وا 

مف فيمو وتوسع مداركو وتوثؽ عالقتو بتراث والمعارؼ التي تزيد 
أمتو، مف خالؿ المحاضرات والندوات والصحؼ والمجالت 
قامة المعارض العممية، باإلضافة إلى أنشطة التوعية  والمسابقات وا 

 .الدينية، وغيرىا
النشاط العممي: وىو قد يمارس أثناء الدروس أو بشكؿ حر  -2

يع المبتكرات العممية خارج قاعات الدراسة، وييدؼ إلى تشج
 .واألفكار اإلبداعية ورعاية الطالب الموىوبيف والمتميزيف



2122013 

 

1145 
 

النشاط االجتماعي: وىو يسعى إلى إيجاد عالقات إنسانية  -3
سميمة بيف الطالب، وبينيـ وبيف أساتذتيـ، بما يحقؽ األىداؼ 
التربوية والتوافؽ النفسي واالجتماعي لدييـ، وتنمية قيـ الوالء 

اء لمجماعة، ومواجية المشكالت الحياتية التي تصادفيـ واالنتم
داخؿ الجامعة أو خارجيا، وذلؾ مف خالؿ الزيارات الميدانية 

، والمشاركة في ية، والرحالت الداخمية والخارجيةوالمراكز الصيف
 .بعض مشروعات خدمة البيئة وغيرىا

المختمفة، النشاط الرياضي: ويقـو عمى تقديـ البرامج الرياضية  -4
مف فردية وجماعية، كما أنيا تمارس بشكؿ حر أو مف خالؿ 
منافسات منظمة وجداوؿ زمنية محددة، وىذه األنشطة ال تقتصر 

نما  أىميتيا عمى تنمية القدرات والميارات البدنية لدى الطالب، وا 
 .تمتد لتكسبيـ العديد مف االتجاىات والقيـ السميمة 
لواف المختمفة لنشاط الجوالة، والتي النشاط الكشفي: ويشمؿ األ -5

تغطي النواحي التربوية والفكرية والثقافية والكشفية، مف خالؿ 
الدورات والدراسات الكشفية، لتأىيؿ الطالب لممشاركة الفاعمة في 
برامجو وخدماتو، في جميع مناسبات الجامعات والمعسكرات 

 .معووالمقاءات الكشفية، وىي تعمؿ عمى إعداده لخدمة مجت
النشاط الفني: ويشمؿ البرامج والمناشط ذات الطابع الفني،  -6

كالفنوف التشكيمية والمسرحية والتصوير واألعماؿ اليدوية وغيرىا 
مف المناشط التي تنمي مواىب الطالب في ىذا المجاؿ، كتذوؽ 
الجماؿ، واإلبداع، واحتراـ العمؿ اليدوي، وتقدير التراث الحضاري 

 .لممجتمع
العممية: وىي تضـ عددًا مف المنشآت وادي الطالبية/الن -7

واإلمكانات الستقباؿ الطالب بعد يوميـ الدراسي، كنوادي 
الحاسب، وذلؾ لممارسة ىواياتيـ المختمفة، في أوساط تربوية، 

 [29: 72-70].     يشرؼ عمييا كفاءات فنية متخصصة
 األنشطة إدارة في المعاصرة الخبرات بعض: الثالث المحور

 العمؿ سوؽ متطمبات مع والمواءمة

في ىذه الجزئية مف البحث يمكف تناوؿ بعض الخبرات      
والممارسات العالمية التي تكشؼ عف دور الجامعة المعاصرة في 
إدارة األنشطة الطالبية ودعميا، وربطيا واقعيًا بحياة الطالب 

 :تاليومينيـ التي سوؼ يمتحقوف بيا مستقباًل عمى النحو ال
 في The University of Virginia Beach جامعة1- 
الواليات المتحدة األمريكية: تيدؼ األنشطة الطالبية بالجامعة إلى  

دعـ الطالب وتشجيعيـ عمى المواظبة الدراسية، وتكويف الصداقات 
والعالقات اإلنسانية السميمة، وبناء الميارات القيادية وميارات 
العمؿ الجماعي، وتأىيميـ لمدخوؿ في سوؽ العمؿ. باإلضافة إلى 

 .يو وقضاء وقت الفراغ بطريقة مفيدةالتسمية والترف
ولتحقيؽ ىذه األىداؼ تقدـ الجامعة تحت إشراؼ )عميد      

شؤوف الطالب( مجموعة متنوعة مف األنشطة؛ لتغطي مختمؼ 
اىتمامات الطالب مثؿ: األندية الطالبية المتنوعة، كالنادي 
العممي، ونادي الكتاب، ونادي الدراسات القانونية، باإلضافة إلى 
البرامج الرياضية، والصحافة، والخدمات المجتمعية والتطوعية 

 .وغيرىا
وتتولى مجالس األنشطة والنوادي الطالبية مسؤولية إعداد      

برامج األنشطة وورش العمؿ وتنظيميا، والتي تتيح لمطالب فرصة 
المشاركة في المناسبات االجتماعية مع أقرانو وأعضاء ىيئة 

 .التدريس والموظفيف
وتأخذ إجراءات الدعاية واإلعالف عف ىذه األنشطة مع بداية      

الفصؿ الدراسي صورًا عدة منيا: عقد لقاء مع بداية الفصؿ 
وممثميف عف المؤسسات  - خاصة الجدد - الدراسي بيف الطالب

المجتمعية، ومنسوبي الجامعة، كذلؾ النشرات الجامعية حوؿ 
األسبوعية حوؿ األنشطة، األنشطة المتاحة، بما في ذلؾ النشرة 

التي تقدميا عمادة شؤوف الطالب عبر البريد اإللكتروني وصفحة 
باإلضافة إلى  فة الجامعة/الكمية،الفيسبوؾ، كما أف ىناؾ صحي

تنظيـ لقاء مشترؾ بيف الطالب القدامى الممثميف لألندية الطالبية، 
وبحضور ممثميف عف المؤسسات المجتمعية وبيف الطالب الجدد، 
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يستعرضوف فيو خبراتيـ وتجاربيـ، وفوائد االنضماـ لألنشطة، 
وأخيرًا القياـ مع الطالب الجدد بجولة في الحـر الجامعي، يتـ فييا 
 .اطالعيـ عمى مجموعة متنوعة مف النوادي واألنشطة المتاحة ليـ

وتوفر الجامعة قدرًا كبيرًا مف المرونة مع الطالب الذيف      
 لممشاركة في دور قيادي في األندية أو يطمبوف وقتًا محدداً 

المؤسسات المجتمعية أو المشاركة في أنشطة خارجية ثـ العودة  
إلى الجامعة )العمؿ لبعض الوقت(، الستكماؿ دراستيـ. فقد 
أظيرت خبرة الجامعة أف الطالب عندما يندمجوف في األنشطة 
يظيروف مزيدًا مف الرغبة في التعمـ وااللتزاـ والمسؤولية، وىو ما 

نيا أصحاب الميف والمؤسسات يعد مف الكفايات التي يبحث ع
 ].30المجتمعية في الخريج ]

 في المممكة The University of Sheffield جامعة2- 
عف  ـ(2012)المتحدة: يكشؼ تقرير إنجازات التعميـ العالي لعاـ  

طبيعة إدارة األنشطة الطالبية ودعميا؛ حيث يتـ طرح مجموعة 
الفردية والجماعية، لمسماح ألكبر  واسعة مف األنشطة الالصفية

عدد ممكف مف الطالب لممشاركة فييا، واكتساب مدى واسع مف 
 .المعرفة والميارات والخبرات

وتقـو الجامعة مع بداية العاـ الدراسي، ومف خالؿ موقعيا      
اإللكتروني بشكؿ خاص باستطالع آراء الطالب حوؿ األنشطة 

افة إلى معرفة اتجاىاتيـ نحو التي يأمموف في تواجدىا، باإلض
قائمة مف األنشطة المتاحة، وضوابط المشاركة في األنشطة، 

 المؤسسية لمحصوؿ عمى االعتراؼ )شيادة والمعايير والضوابط
الجدارة( أو االجتياز. وىو ما يشير إلى إلزامية اجتياز بعض 

معايير التخرج عمى األنشطة الطالبية في الجامعة؛ حيث تنص 
نبغي أف تكوف األنشطة المطروحة مما يمكف التحقؽ مف يأنو: )

نتائجو، وأف تمتـز الجامعة بإعطاء الطالب تقديرًا عمى إنجازاتو، 
وأف يغطي ىذا التقدير مدى واسعًا مف اإلنجازات(، بما يمكف 

 .الطالب مف الحصوؿ عمى االعتراؼ

وتتنوع المجاف داخؿ الييكؿ التنظيمي لألنشطة، مف طالبية 
دارية منياوأكا  :ديمية وا 
لجنة تنمية المجتمع المحمي، وتتولى ىذه المجنة ميمة المساعدة - 

في تنظيـ الفعاليات واألنشطة، خاصة لمطالب الذيف يعيشوف بعيدًا 
عف الحـر الجامعي، بما في ذلؾ األنشطة الرياضة، والعمؿ 
التطوعي أو المشاريع الخيرية، باإلضافة إلى المناسبات 

 .ةاالجتماعي
في  وىو االسـ الجماعي لمجاف العاممةلجنة المقيى اإلعالمي،  -

نترنت  األنشطة، وتدير وسائؿ اإلعالـ مف تميفزيوف وصحافة وا 
 .وتتواصؿ مع الجميع داخؿ الحـر الجامعي وخارجو ،وغيرىا

لجنة المجتمع، تتيح المجنة لمطالب فرصة لقاء أشخاص جدد،  -
ر مياراتيـ. ويتـ تنظيـ برنامج وتعزيز تجربتيـ الجامعية وتطوي

متنوع مف الفعاليات واألنشطة لتمبية احتياجات أعضائيا، ومساعدة 
أفراد المجتمع وأعضاء المجنة عمى حد سواء، لمحصوؿ عمى 

 .أقصى استفادة مف مشاركتيـ في األنشطة الطالبية
أما عف اتحاد الطالب في الجامعة، فيتكوف مف ثالث فئات      

االستشارية، طالب التسويؽ والعالمات التجارية،  ىي: الييئة
موظفي االتحاد. ويعد مجمس اتحاد الطالب أعمى سمطة لصنع 

المتعمؽ بالطالب؛ حيث يمتمؾ سمطة صنع السياسة الخاصة  القرار
 .بالطالب، والرقابة عمى ميزانية االتحاد، ومساءلة الموظفيف فيو

تختص  فييات التجارية، وفيما يتعمؽ بفئة التسويؽ والعالم      
بتوظيؼ بعض الطالب لتقديـ مجموعة واسعة مف األنشطة؛ لدعـ 
حمالت التسويؽ واالتصاالت، ومف ذلؾ: العمؿ كمساعدي 
معمومات خالؿ أحداث مثؿ: التخرج، واألياـ المفتوحة، والمعارض، 
جراء بحوث السوؽ. كما يعد  وتوزيع مواد ترويجية لمطالب، وا 

الب، مف خالؿ تمثيؿ االتحاد ىؤالء سفراء لجامعتيـ، وقدوة لمط
بطريقة إيجابية ومينية تعكس رؤية الجامعة وقيميا. ويتـ توفير 
التدريب لدعـ الطالب السفراء في القياـ بدورىـ التسويقي، وىو ما 
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يوفر الفرصة لتطوير بعض الميارات القابمة لمتحويؿ، والتي يمكف 
  .أف تساعدىـ في تحقيؽ انتقاؿ ناجح إلى عالـ العمؿ

وباإلضافة لألنشطة التقميدية يوجد بالجامعة عددًا مف       
الممارسات التنفيذية والتحفيزية ذات العالقة بتحقيؽ التفوؽ واإلبداع 

 :واالندماج مع سوؽ العمؿ منيا
، وىو يوفر عددا مف (ELS) برنامج دعـ المغة اإلنجميزية -

ؿ المثاؿ: الدورات التي مف شأنيا تحسيف ميارات محددة، عمى سبي
القواعد، والنطؽ، والتحدث، واالستماع، وكتابة األطروحة. ويتـ 
تصميـ ىذه الدورات لمساعدة الطالب عمى تحسيف مياراتيـ 
ظيار معارفيـ،  المغوية، وتمكينيـ مف الوصوؿ إلى محتواىا، وا 
والتعمـ بشكؿ أكثر فعالية، ومساعدتيـ عمى تحقيؽ إمكاناتيـ 

 .األكاديمية
، وىو يقدـ سمسمة مف (SBAPB) ناء المياراتبرنامج ب -

الدورات والمحاضرات عمى مدى الفصوؿ الدراسية عف طريؽ 
مجموعة مف المتخصصيف مف داخؿ الجامعة وخارجيا. وىذه 
الدورات تغطي مجموعة واسعة مف الميارات، بما في ذلؾ 
التوظيؼ، والتفاوض، والشبكات، والبيع، واالتصاؿ واإلقناع، 

نظيـ المشاريع، والميارات الالزمة لألعماؿ التجارية، وميارات ت
 .والتمويؿ، والتجارة اإللكترونية والتكنولوجيا وغيرىا

، توفر فرصة لمطالب لتعزيز SWC)) شيادة ميارات العمؿ -
قدرتيـ عمى العمؿ، مف خالؿ التسجيؿ والتفكير والمناقشة في 

ات العمؿ الميارات التي اكتسبوىا مف خالؿ االحتكاؾ بقطاع
والتوظيؼ، والخبرة في الجامعة. وذلؾ تقديرًا ألىمية تنمية ميارات 
العمؿ لدى الطالب. ويتـ تقديـ برنامجيف كؿ عاـ: برنامج أثناء 
الدراسة الفصمية الرسمية، وبرنامج صيفي، وذلؾ لكؿ الطالب، 

 .ومف جميع الكميات، وجميع سنوات الدراسة
مرموقة، ومفتوحة لجميع وىي جائزة  (GA) جائزة الخريج -

الطالب، وتيدؼ إلى تعزيز االلتزاـ، ونمو الشخصية لدى الطالب، 

مف خالؿ التعيد المخطط لمجموعة متنوعة مف األنشطة 
 .الالصفية، وتقييـ انعكاس الخبرات والميارات المكتسبة

، يوفر مجموعة مف (USSIP) برنامج االبتكار االجتماعي -
األحداث وورش العمؿ والمطبوعات وفرص التواصؿ والمعمومات 
حوؿ المشاريع االجتماعية واالبتكار. وييدؼ البرنامج إلى تأىيؿ 
الطالب ليصبحوا أكثر وعيًا اجتماعيًا، وتيسير تبادؿ األفكار داخؿ 

اعية المجتمع، وتزويدىـ بالدعـ والموارد الالزمة لتنفيذ األفكار اإلبد
التي ستعود بالنفع عمى البيئة أو المجتمع. ويعد برنامج االبتكار 
االجتماعي مف أفضؿ السبؿ الستكشاؼ المشاريع االجتماعية في 
الجامعة، كما يمنح الطالب الفرصة لتطوير قدراتيـ في فكرة 

 .المشروع االجتماعي، وتمكينيـ مف تحويؿ فكرتيـ إلى واقع
الطالب لمعايير األنشطة الطالبية التي ولمتحقؽ مف اجتياز       

تقع خارج نطاؽ الجامعة، توكؿ ىذه الميمة لمتخصصيف في 
برامج محددة، مثؿ: برنامج جائزة جامعة شيفيمد لمخريجيف، كذلؾ 
شيادة الحصوؿ عمى ميارات العمؿ، التي يديرىا ويشرؼ عمييا 

  [31].      بعض أرباب الوظائؼ في المجتمع
في تايواف:  National Chiao Tung University جامعة3- 

تعد المشاركة في النوادي واألنشطة الطالبية مف األمور األساسية 
في العممية التعميمية بالجامعة. وتيدؼ األنشطة التي تقدـ لمطالب 
إلى إتاحة الفرصة لتنمية مواىبيـ المختمفة، وتعزيز الصحة البدنية 

ية، وبناء الثقة بالنفس، وكذلؾ والعقمية، وتطوير الميارات القياد
الشعور باالنتماء؛ حيث يصبح الطالب مجيزيف تجييزًا جيدًا 
إلثبات قدراتيـ ومياراتيـ في سوؽ عمؿ تنافسية. وتدرؾ إدارة 
الجامعة الدور الحيوي لألنشطة في بيئة الحـر الجامعي، مف حيث 

سميـ مف قدرتيا عمى تقديـ المساعدة المستمرة والتدريب والتوجيو ال
 .خالؿ األندية الطالبية واألنشطة التي تنظميا

وتتـ الدعاية واإلعالف عف األنشطة الطالبية المتاحة      
بالجامعة، باإلضافة إلى تقديـ معمومات كاممة بشأف أنشطة الحـر 
الجامعي مف خالؿ العديد مف الوسائؿ، كالنشرة األسبوعية، 
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إلعالنات اإللكترونية لعميد والموقع اإللكتروني لمجامعة، ولوحة ا
شؤوف الطالب، التي تستخدـ في التواصؿ وتقديـ اإلشعارات 
المختمفة والنشرات إلى المجتمع الطالبي. كما أنو مع بداية كؿ 
عاـ دراسي يبدأ كؿ نادي طالبي بالدعاية واإلعالف عف األنشطة 
المتاحة لو، في محاولة لجذب أكبر عدد ممكف مف الطالب الجدد، 

 يستمر الحاؿ إلى نياية العاـ الدراسي؛ حيث يتـ تقييـ أداء كؿو 
 .نادي مف حيث مستوى مياراتو اإلدارية 

وتتنوع األنشطة التي تقدميا الجامعة، كما تتنوع وتتعدد       
النوادي والروابط والتنظيمات الطالبية في الحـر الجامعي منيا: 

خدمة المجتمع، الترفييية، األكاديمية، الفنية، الزمالة، الرياضية، 
باإلضافة إلى روابط كبار الخريجيف، ويؤدي اتحاد الطالب دورًا 
رئيسيًا في التخطيط لألنشطة وتعزيزىا داخؿ البيئة الجامعية، جنبًا 
إلى جنب مع الجيات األكاديمية واإلدارية المسؤولة، كعميد شؤوف 

البي، الطالب، وشعبة األنشطة الطالبية، ومكتب النشاط الط
 .ولجاف األنشطة، وبعض أعضاء ىيئة التدريس

وتخضع النوادي والروابط الطالبية القائمة داخؿ الحـر      
الجامعي لقواعد واضحة في تأسيسيا أو عند ممارستيا لألنشطة. 
كما يخضع النادي في كؿ فصؿ دراسي لعدة أنواع مف التقييـ: 

ي عمى شخصيات أولي ومستمر ونيائي.  ويعتمد التقييـ النيائ
متخصصة، تقـو بعممية التقييـ لمنادي وأنشطتو عمنًا، وفي حالة 
اجتياز النادي لمتقييـ، يتـ تكريمو بعدة وسائؿ منيا: منحو إعانة 
لمعدات وأدوات النادي في النصؼ الثاني مف العاـ الدراسي، إذا 
كاف في حاجة إلى ذلؾ، منح تكمفة إدارة، االحتفاؿ والتكريـ، منح 

ادة الجدارة، أما في حالة إخفاؽ النادي، توجد مجموعة متنوعة شي
مف العقوبات كتعميؽ عضوية النادي، أو حرمانو مف نصؼ 
اإلعانة، أو إلغاء تسجيؿ النادي، أو تحذير الشخص المسؤوؿ 

[32.[ 
سبؽ استعراضو مف خبرات معاصرة في إدارة  وبالنظر إلى ما     

يا بسوؽ العمؿ يتضح التنسيؽ األنشطة الطالبية وتعزيز عالقت

واالندماج الكبيريف بيف األنشطة وسوؽ العمؿ، وىو ما يتكشؼ 
 :في
تركيز األنشطة عمى قدرات وميارات يحتاجيا سوؽ العمؿ، - 

 .كالميارات القيادية، وميارات المغة، والتعامؿ مع التقنيات وغيرىا
االندماج مع سوؽ العمؿ، مف خالؿ قنوات متعددة، كالتحاؽ - 

الطالب بمواقع العمؿ لبعض الوقت أو تنفيذ بعض األنشطة في 
في  ثميف عف مؤسسات المجتمع لممشاركةمواقع العمؿ، ودعوة مم

تخطيط األنشطة أو اإلشراؼ عمييا أو التوعية بأىميتيا، مما 
  .يعكس عممية نقؿ الخبرات وتبادليا

الدعـ والتحفيز، مف خالؿ استغالؿ إمكانات المؤسسات  -
  .المجتمعية أو رصد الجوائز

المساندة والتعزيز مف الجامعة لمميارات التي يحتاجيا سوؽ  -
العمؿ، وىو ما يتضح مف تكثيؼ التدريب والتأىيؿ لمطالب، مف 
خالؿ ما يطرح مف برامج متنوعة لمغات، والتقنيات الحديثة، 

 .مؿ أو التدريب لبعض الوقتوالسماح بالع
 الطالبية األنشطة إلدارة التنظيمي الييكؿ: الرابع المحور

  .المنصورة بجامعة واختصاصاتو
 : مجمس شؤوف التعميـ والطالب -1

يرأس ىذا المجمس نائب رئيس الجامعة لشؤوف التعميـ      
والطالب، ومف بيف اختصاصاتو تنظيـ شؤوف النشاط الثقافي 

يرفع إليو  واالجتماعي لمطالب في الجامعة، ومناقشة ماوالرياضي 
 .[33 :33]مف تقارير تتعمؽ باألنشطة 

 :اإلدارة العامة لرعاية الطالب 2-
وتتبع نائب رئيس الجامعة لشؤوف التعميـ والطالب، ومف بيف      

اختصاصاتيا: تحضير الخطة الشاممة والمتكاممة لرعاية الطالب، 
الخطط والبرامج، واإلشراؼ عمى إعداد  واقتراح وسائؿ تمويؿ

جراء  الميزانية وتوزيعيا عمى األنشطة المختمفة التي تتبعيا، وا 
ؿ الالزمة البحوث لمتعرؼ عمى مشكالت الطالب، واقتراح الحمو 

ورفع مستويات األداء في مجاالت األنشطة،  وتنفيذ ما يتقرر منيا،
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المجتمع بحاجاتو مف  والعمؿ عمى تنمية القيادات الطالبية، إلمداد
القيادات، وتنظيـ وتنسيؽ استخداـ مراكز تجمعات الطالب 
كالمالعب، ووضع نظاـ إدارتيا وصيانتيا، وتجييزىا بما يمزميا 
ثارة اىتماـ  مف أدوات وميمات، وعقد الندوات لنشر الوعي وا 

 [34: 12].     الطالب لالشتراؾ في األنشطة المتعددة
 :الطالبيةإدارات األنشطة 3- 

 :تتبع اإلدارة العامة لرعاية الطالب عدة إدارات فرعية ىي
إدارة النشاط الثقافي: وتختص بتنظيـ جميع أوجو النشاط  -أ

العممي والثقافي في كافة المناسبات، وتنظيـ وتنفيذ المسابقات 
 .الثقافية

إدارة النشاط الفني: وتختص بإعداد المسابقات والميرجانات  -ب
قامة المعارض التي تبرز النشاط الفني، ونشر الثقافة الفنية وا  

الفنية، مف خالؿ عروض ومحاضرات وندوات، يدعى لتقديميا 
المتخصصوف والفنانوف، لتنمية معرفة الطالب باالتجاىات الفنية 

 .الحديثة
إدارة النشاط االجتماعي: وتختص بإعداد وتنظيـ برامج  -ج

ختمفة وترشح المحكميف المسابقات االجتماعية بأنواعيا الم
والموجييف ليـ مف ذوى الخبرات والتخصص، واإلشراؼ عمى 

  .تنفيذىا
إدارة النشاط الرياضي: وتختص بتوجيو وتنظيـ برامج النشاط  -د

الرياضي بالجامعة واإلشراؼ عمى تنفيذىا، بما يحقؽ حسف سيرىا 
عداد خطة متكاممة لمعناية بالطالب بوجو عا ـ إداريًا وفنيًا، وا 

 .والمتفوقيف منيـ بوجو خاص
إدارة الجوالة والخدمة العامة: وتختص بتنظيـ الدراسات  -ىػ

الكشفية سواء لييئات اإلشراؼ أو ألعضاء عشائر الجوالة، مع 
وضع خطة لمتدريب العممي، واقتراح المشروعات التي يمكف القياـ 

 .بيا لخدمة الجامعة والمجتمع

وتختص بتشجيع تكويف األسر الطالبية، إدارة األسر الطالبية:  -و
       ودعـ نشاطيا في كافة المجاالت، والتنسيؽ فيما بينيا

.[19-36 :34] 
 : إدارة األنشطة الطالبية بالكميات4- 
تقـو إدارة )رعاية الطالب( في كؿ كمية بالتخطيط واإلشراؼ      

وذلؾ عمى تنفيذ األنشطة الطالبية بمختمؼ أنواعيا داخؿ الكمية، 
بالتعاوف والتنسيؽ مع اإلدارة العامة لرعاية الطالب، وتحت إشراؼ 

 .المجالس األكاديمية المختصة بالكمية
الطالبية فيي تعد التنظيمات  باالتحاداتأما فيما يتعمؽ      

الشرعية الممثمة لمطالب أماـ الجيات المعنية، وىى تنيض عمى 
مصالحيـ، وتقـو عمى رعاية وتسييؿ ممارسة الطالب لكافة أوجو 

  [34: 29].    النشاط الطالبي
 الدراسات السابقة

أواًل: دراسات ركزت عمى دور األنشطة الطالبية والمشكالت التي 
 :آليات تطويرىاتواجييا و 
براىيـ ]        [ ىدفت إلى التعرؼ عمى3في دراسة قاما بيا عمي وا 

دور األنشطة الطالبية في تحقيؽ بعض السمات اإليجابية لدى  
الطالب المشاركيف في األنشطة، في مقابؿ أقرانيـ الذيف لـ 
يشاركوا، وذلؾ بجامعة جنوب الوادي. وقد أسفرت الدراسة عف 

ائج منيا: أف مشاركة الطالب في األنشطة مجموعة مف النت
أكسبيـ العديد مف السمات اإليجابية، مقارنة بزمالئيـ الذيف لـ 
نما  يشاركوا، كما أف ممارسة األنشطة ليست عممية ترفييية فقط، وا 
 .ليا العديد مف الجوانب التربوية السموكية المتممة لمعممية التعميمية

لإلدارة  يو أبعاد الدور التربو [ في دراست35وتناوؿ سالـ ]     
العامة لرعاية الطالب بجامعة المنصورة في ممارسة األنشطة 
الطالبية لمواجية تحديات االختراؽ الثقافي. وقد أسفرت الدراسة 
عف مجموعة مف النتائج منيا: أف الطالب الجامعي يواجو الكثير 

أشارت مف التحديات، والتي تأتي كنتائج لالختراؽ الثقافي، كما 
الدراسة إلى أف لإلدارة العامة لرعاية الطالب دورًا بارزًا في بناء 
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وذلؾ مف خالؿ تسييؿ  الطالب الجامعي بناء متكاماًل،شخصية 
، وتجنبو في النشاط التي تسيـ في إشباع ميولوممارستو ألوجو 

 .الوقت ذاتو تحديات االختراؽ الثقافي
[ فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى دور 36أما دراسة أحمد ]     

األنشطة التربوية في تدعيـ قيـ المواطنة الصالحة لدى الطالب 
الجامعي، بالمعيد العالي لمخدمة االجتماعية بقنا. وقد أسفرت 
الدراسة عف مجموعة مف النتائج منيا: أف ممارسة الطالب 

، كاالنتماء لممؤسسة لألنشطة يسيـ في تنمية قيـ المواطنة لدييـ
والوطف، وتنمية المسؤولية االجتماعية، واالستفادة مف تجارب 
اآلخريف، وتنمية روح المبادرة واإلبداع، والتعاوف، والتعمـ الذاتي، 

 .وااللتزاـ، واحتراـ اآلخريف
بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى تأثير  [37كما قاـ تشيو ]     

اتجاىات طالب الجامعة نحو الكفاءة الذاتية، والتحفيز عمى 
المشاركة في ممارسة النشاط البدني في أوقات الفراغ، وذلؾ في 
أربع جامعات حكومية بماليزيا. وقد أسفرت الدراسة عف مجموعة 
مف النتائج منيا: أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف الموقؼ مف أوقات 

نشطة الفراغ، والتحفيز والكفاءة الذاتية مف جية والمشاركة في األ
البدنية في أوقات الفراغ مف جية أخرى، وأف الدافع والكفاءة الذاتية 
مف أكثر العوامؿ قدرة عمى التنبؤ بالموقؼ مف المشاركة البدنية، 
وأف ىناؾ حاجة كبيرة لتخطيط وتنظيـ وتنفيذ برامج لتطوير مواقؼ 
إيجابية لدى الطالب، وزيادة كفاءتيـ الذاتية، ومستوى دافعيتيـ 

     .ركة في النشاط البدنيلممشا
[ في دراستو دور األنشطة الطالبية في 4وتناوؿ عويضة ]      

تنمية الشخصية القيادية لدى طالب الجامعة، وذلؾ في المعيد 
العالي لمخدمة االجتماعية، وكمية التربية، وكمية التربية النوعية، 

تائج بمحافظة كفر الشيخ. وقد أسفرت الدراسة عف مجموعة مف الن
منيا: أف األنشطة الطالبية تؤدي دورًا كبيرًا في تنمية الشخصية 
القيادية لدى الطالب المشاركيف، كتنمية القدرة عمى تحمؿ 
دارة الحوار،  المسؤولية، وااللتزاـ، والقدرة عمى اتخاذ القرارات، وا 

والقدرة عمى التصرؼ في المواقؼ المختمفة، وتنمية روح المبادرة 
 .يقيوالعمؿ الفر 

[ فقد سعت إلى التعرؼ عمى واقع األنشطة 5أما دراسة رزؽ ]     
الطالبية ذات العالقة بتنمية قيـ االنتماء لدى طالب جامعة 
المنصورة. وقد أسفرت الدراسة عف مجموعة مف النتائج منيا: أف 
ىناؾ تأثيرًا كبيرًا لممتغيرات العالمية والمحمية في قيـ الطالب 

ؼ شعورىـ بقيمتيـ الذاتية، كما أف أغمب أفراد بدرجة أدت إلى ضع
العينة يروف أف األنشطة تعمؽ لدييـ قيـ االعتزاز بالوطف واالنتماء 

معوقات ممارسة  إليو، في حيف كشفت النتائج عف أف أبرز
قمة الوقت المتاح، واالعتقاد بأنيا تيدر  يالطالب لألنشطة ى

 .الوقت، وضعؼ التوعية بأىميتيا
[ الدور اإلداري لعمداء كميات 38ناولت دراسة السعدية ]كما ت     

العمـو التطبيقية في تطوير األنشطة الطالبية مف وجية نظر 
الطالب في سمطنة عماف. وقد أسفرت الدراسة عف مجموعة مف 
النتائج منيا: أف الدور اإلداري لمعمداء يبرز في ثالثة مجاالت: 

 خطيط األنشطة، تنظيـت فير اإلمكانات والحوافز لألنشطة،تو 
 .األنشطة 

ثانيًا: دراسات ركزت عمى أىمية تحقيؽ المواءمة بيف مفردات 
التعميـ الجامعي بوجو عاـ أو األنشطة بوجو خاص ومتطمبات 

 :سوؽ العمؿ
ىدفت إلى البحث عف نظاـ  [39] في دراسة قاـ بيا بميكوفا     

لطالب وبيف جديد لألنشطة الطالبية، يحقؽ التوازف بيف ترفيو ا
إعدادىـ لمتطمبات السوؽ واحتياجات العصر. وقد أسفرت الدراسة 
عف مجموعة مف النتائج منيا: أف عالقة األنشطة الالمنيجية 
بالعمؿ تتكوف أساسًا مف ثالثة عناصر: النشاط الالمنيجي مف 
جانب الطالب، والعمؿ خارج المنيج مف قبؿ المعمميف والطالب، 

      الالمنيجي. ونظاـ إدارة النشاط 
وىو عنصر أساسي في الحياة التعميمية لمطالب والنشاط       

الميني لممعمميف واإلدارييف بالمؤسسة التعميمية. وقد أوصت 
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الدراسة بضرورة أف يتـ تنفيذ النشاط في الوقت الذي يخمو مف 
 .العمؿ التعميمي

عمى  [ فقد ىدفت إلى التعرؼ40أما دراسة نيكولسكو وبوف ]      
العالقة بيف التعميـ العالي وسوؽ العمؿ، مف خالؿ التعرؼ عمى 
توقعات الخريجيف ومتطمبات أرباب العمؿ في رومانيا حوؿ 
القدرات والميارات المطموبة لمعمؿ. وقد أسفرت الدراسة عف 
مجموعة مف النتائج منيا: أف الخريجيف يمتمكوف المعرفة النظرية 

قروف لمميارات والقدرات العممية، خاصة بدرجة مناسبة، إال أنيـ يفت
المتعمقة بالتواصؿ، والقدرة عمى التكيؼ، والعمؿ الفريقي، والعمؿ 
بشكؿ مستقؿ، والقدرة عمى حؿ المشكالت واتخاذ القرارات، والتي 
تمثؿ متطمبات يتوقع أرباب العمؿ توفرىا في الخريج، وأف ىذا 

 .يمكف تحقيقو بدرجة أكبر مف خالؿ األنشطة
[ في دراستو أثر تقديـ برنامج دراسي 25وتناوؿ عبد الحميد ]      

مقترح في ضوء معايير الجودة عمى اكتساب الطالب لممعارؼ 
والميارات التي يحتاجيا سوؽ العمؿ المصري، وذلؾ بالمعيد 
العالي لإلعالـ وفنوف االتصاؿ. وقد أسفرت الدراسة عف مجموعة 

الدراسية لممراجعة، لتأكيد الصمة مف النتائج منيا: حاجة البرامج 
بيف الجامعات والمؤسسات المينية، ووجود قصور في تخطيط 
العالقة بيف سوؽ العمؿ والمؤسسات الجامعية، وأف التفوؽ الدراسي 
غير كاؼ لتكويف قيادات مستقبمية، تستطيع مواجية التطور في 

 .سوؽ العمؿ
[ دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى 41ممو العيف ] وأجرى     

تمبية الميارات والمعارؼ المكتسبة مف تخصص المحاسبة لحاجات 
سوؽ العمؿ السعودي ومتطمباتو. وقد أسفرت الدراسة عف مجموعة 
مف النتائج منيا: أف ىناؾ فجوة كبيرة بيف الميارات والمعارؼ 

لعمؿ السعودي، المكتسبة مف تخصص المحاسبة وحاجات سوؽ ا
وضرورة التركيز عمى الجانب العممي أكثر مف الجانب النظري، 
كذلؾ الحاجة إلى التنسيؽ بيف المؤسسات التعميمية المينية وبيف 
سوؽ العمؿ السعودي مف جية، والمنظمات الدولية واإلقميمية 

المتخصصة لالستفادة مف خبراتيا، ولمحصوؿ عمى مخرجات 
 .جات سوؽ العمؿ مف جية أخرىواحتيا تتالءـتعميمية 
سماعيؿ ]       [ 8وفي دراسة قاـ بيا كؿ مف سرور واألميف وا 

ىدفت إلى تحديد نواتج التعمـ المناسبة في األنشطة الرياضية 
الجماعية الحتياجات سوؽ العمؿ في مجاؿ اإلعالـ الرياضي، 
وذلؾ في كمية التربية الرياضية لمبنات، جامعة الزقازيؽ. وقد 

يا: أف الخريج المعد أسفرت الدراسة عف مجموعة مف النتائج من
لمعمؿ في اإلعالـ الرياضي يجب أف يكوف مزودًا بميارات وقدرات 
عديدة كاإللماـ بالمغات األجنبية والحاسب اآللي، باإلضافة إلى 
تقاف  اإللماـ بقواعد األلعاب الرياضية في مجاؿ التخصص وا 

 .فنونيا
[ إلى قياس درجة اكتساب 27وىدفت دراسة عبيدات وسعادة ]

يارات الحياتية لدى طالب الجامعات األردنية الحكومية الم
   والخاصة. 

وقد أسفرت الدراسة عف مجموعة مف النتائج منيا: أف معدؿ       
اكتساب الميارات الحياتية متقارب لدى كؿ مف طالب الجامعات 
الحكومية والخاصة، كما أوصت الدراسة بضرورة دمج التدريب 

اتية مع الخطة الدراسية لمطالب، العممي عمى الميارات الحي
 .واعتبارىا متطمبًا لمتخرج

[ ىدفت إلى التعرؼ عمى 42وفي دراسة قاـ بيا عثماف ]      
القدرات والميارات التي يحتاجيا التوظيؼ في مينة اليندسة بسوؽ 
العمؿ المصري، وذلؾ بالتطبيؽ عمى كمية اليندسة جامعة عيف 

وعة مف النتائج منيا: أف شمس. وقد أسفرت الدراسة عف مجم
أغمب القدرات والميارات الالزمة لمتوظيؼ في سوؽ العمؿ 
اليندسي، والالزمة لتحقيؽ مشاركة ناجحة مف الخريجيف في مكاف 
العمؿ تتمثؿ في: التواصؿ، العمؿ الجماعي، حؿ مشكمة، 
التخطيط، التنظيـ، المبادرة، اإلدارة الذاتية، صنع القرار، تبني 

ا كما أشارت النتائج إلى أف معظـ ىذه الميارات يحصؿ التكنولوجي
 .الطالب عمييا مف خارج الجامعة



2122013 

 

1152 
 

 :السابقة الدراسات عمى تعقيب
، العربية منيا واألجنبية، يتضح السابقة الدراسات باستعراض      

 والدراسات الحالية الدراسةأف ىناؾ أوجو تشابو واختالؼ بيف 
لطالبية في التأكيد عمى أىمية األنشطة ا تتشابو حيث السابقة؛

لشخصية الطالب، وفائدتيا لممؤسسة  ودورىا في البناء السميـ
 الدراسات وأغمب الحالية الدراسةتشابو تالجامعية والمجتمع، كما 

، وفي االقتصار عمى وعينتيا وأداتيا الدراسةفي منيج  السابقة
السابقة في  الدراسات وأغمب تتشابومجاؿ التعميـ الجامعي، وأخيرًا 

أىمية تزويد الطالب بالقدرات والميارات العممية، لتحقيؽ المواءمة 
 حيف فيبيف مخرجات التعميـ الجامعي ومتطمبات سوؽ العمؿ. 

 تربط أنيا في السابقة الدراسات عف وتتفرد الحالية الدراسة تختمؼ
بشكؿ مباشر بيف أىمية تطوير إدارة األنشطة الطالبية كمدخؿ 
حيوي لتحقيؽ المواءمة بيف التعميـ الجامعي ومتطمبات سوؽ 
العمؿ، وىو ما لـ يكف محور تركيز أية دراسة سابقة باستثناء 

سماعيؿ ]ودراسة  [39دراسة بميكوفا ]  [8كؿ مف سرور واألميف وا 
واألولى انصب اىتماميا عمى األنشطة بالدرجة األولى ودوف 

الثانية عمى تحديد نواتج التطرؽ لسوؽ العمؿ، في حيف اقتصرت 
التعمـ المناسبة في األنشطة الرياضية الجماعية لسوؽ العمؿ في 

 .مجاؿ اإلعالـ الرياضي
 السابقة الدراسات مف الحالية الدراسة استفادت عاـ وبوجو      
 أدبيات تعرؼ وفي منيجيا، واختيار ومشكمتيا عنوانيا صياغة في

الدراسة الميدانية وتحميؿ ، وفي بناء أداة ومصادرىا الدراسة
 .نتائجيا

 . الطريقة واالجراءات4
 إجراءات الدراسة الميدانية

  أداة الدراسةأ. 
 :بناء ووصؼ أداة الدراسة

في ضوء األىداؼ التي تسعى إلييا الدراسة الميدانية، تـ      
تصميـ أداة اشتممت عمى عدد مف المحاور واألبعاد، وذلؾ مف 

خالؿ األدبيات النظرية والدراسات األمبريقية، وكذلؾ المقابالت 
  .الشخصية مع المتخصصيف والخبراء في مجاؿ األنشطة الطالبية

 :وتشتمؿ األداة عمى ما يمي
 .ب موجو لممستفتيخطا -
( 44األداة، وعددىا ثالثة محاور رئيسة، تشتمؿ عمى ) محاور -

 :فقرة، كالتالي
األوؿ: واقع إدارة األنشطة الطالبية: ويتضمف ىذا المحور  المحور

 (.12-1( فقرة، مف )12)
الثاني: واقع تحقيؽ األنشطة لممواءمة بيف مخرجات التعميـ  المحور

( فقرة، 20) لعمؿ: ويتضمف ىذا المحورالجامعي ومتطمبات سوؽ ا
  (.32-13مف )

الثالث: آليات مقترحة لتطوير إدارة األنشطة لممواءمة بيف  المحور
مخرجات التعميـ الجامعي ومتطمبات سوؽ العمؿ: ويتضمف ىذا 

 (.44-33( فقرة، مف )12المحور )
 :صدؽ أداة الدراسة

مجموعة مف لميدانية عمى تـ عرض أداة الدراسة ا      
وعمـ النفس،  ،بيةوالتر  ،مف أساتذة اإلدارة والتخطيط ،المحكميف

والمناىج وطرؽ التدريس؛ لمحكـ عمى مدى مناسبة األداة لميدؼ 
 .منيا، وسالمة صياغة فقراتيا

وفي ضوء ما أبداه المحكموف مف مالحظات تجاه صياغة       
في  بعض الفقرات، وبعض التعديالت واإلضافات التي أخذت

االعتبار عند صياغة الصورة النيائية، تـ عرضيا عمييـ مرة 
أخرى، فجاءت موافقتيـ عمى األداة في صورتيا النيائية بمثابة 

 .تحقيؽ الصدؽ لألداة
 :ثبات أداة الدراسة

لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة تـ استخداـ طريقة معامؿ ألفا       
( التالي 1لجدوؿ )وا ،نباخ لحساب ثبات األداة ومحاورىاكرو 

 :يوضح قيمة معامؿ الثبات لألداة ككؿ ومحاورىا
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 1جدول 
 قيمة معامل ثبات األداة ومحاورىا

 المحور ثبات معامؿ قيمة أف( 1) رقـ الجدوؿ مف يتضح      
 الثالث والمحور ،(0.97) الثاني والمحور ،(0.93) األوؿ

 ما وىو( 0.96) ككؿ األداة ثبات معامؿ قيمة وكاف ،(0.92)
 تكرر ما إذا تتغير لف نتائجيا وأف ،الدراسة أداة ثبات ارتفاع يؤكد

 درجة تحمؿ فإنيا ثـ ومف أخرى، مرة نفسيا العينة عمى تطبيقيا
  .لمتطبيؽ صالحة جعميا مما الثبات، مف عالية
 الدراسة عينة ب.

 الذيف التدريس ىيئة أعضاء جميع مف الدراسة مجتمع تكوف      
 وعددىـ المنصورة، جامعة كميات جميع في األنشطة عمى يشرفوف

 أفراد جميع في تمثمت فقد الدراسة عينة أما ،مشرفاً /رائداً ( 131)
 نسبيًا، الدراسة مجتمع أفراد عدد قمة ذلؾ ومبرر األصؿ، المجتمع
 لمتحميؿ االستمارات مف مالئمة نسبة عمى الحصوؿ وإلمكانية

 .اإلحصائي
 :األداة تطبيؽ

 التدريس ىيئة أعضاء جميع عمى الدراسة أداة تطبيؽ تـ       
 المنصورة، جامعة كميات جميع في األنشطة عمى يشرفوف الذيف
 الجامعي العاـ مف الثاني الدراسي الفصؿ في وذلؾ

 منيا العائد بمغ وقد استمارة،( 131) وبواقع ـ،2012/2013
 بمغ حيف في استمارة،( 13) منيا الفاقد بمغ حيث استمارة؛( 118)

 استمارات،( 3) اإلحصائي لمتحميؿ الصالحة غير االستمارات عدد
( 115) اإلحصائي لمتحميؿ الصالحة االستمارات عدد ليصبح
 .استمارة

  اإلحصائية المعالجة ج. 
 :التالية اإلحصائية األساليب باستخداـ وتبويبيا البيانات تفريغ تـ
 .االستبانة فقرات لجميع المئوية والنسب التكرارات حساب -1
 لجميع المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب -2

 .االستبانة فقرات
 :التالية المعادلة خالؿ مف الموافقة مستوي حساب -3

                                         1-ف=   الموافقة ىمستو 
 ف                    

=  1/2-3( = 3) ويساوي االستجابات عدد ىي( ف) إف حيث
2/3  =0.66 

 مف استجابة لكؿ ومستواىا الموافقة مدى التالي الجدوؿ ويوضح
 :الثالث االستجابات

 2 جدول
 الثالثي ليكرت لمقياس وفقاً  ومداىا لالستجابات الموافقة مستوى

 
 

 
 

 الثبات المحور
 0.93 واقع إدارة األنشطة الطالبيةاألوؿ: المحور 

 0.97 الجامعي ومتطمبات سوؽ العمؿواقع تحقيؽ األنشطة لممواءمة بيف مخرجات التعميـ الثاني: المحور 
 0.92 آليات مقترحة لتطوير إدارة األنشطة لممواءمة بيف مخرجات التعميـ الجامعي ومتطمبات سوؽ العمؿالثالث: المحور 

 0.96 األداة ككل

 المـــدى مستوي التحقق / الموافقة
 3   –   2334 موافؽ -عالية
 2333   –   1367 محايد -متوسطة
 1366    – 1 غير موافؽ -منخفضة
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 ومناقشتيا النتائج .5
 عمى اإلجابة خالؿ مف وتفسيرىا الدراسة لنتائج استعراض يمي فيما

 :التالية األسئمة
 الطالبية األنشطة إدارة مستوى ما: عمى وينص: األوؿ السؤاؿ

  ضوء في المنصورة بجامعة( والتقويـ المتابعة –التنفيذ –اإلعداد)
 ؟العينة أفراد نظر وجية مف العمؿ سوؽ متطمبات مع المواءمة

 المئوية، والنسب التكرارات حساب تـ السؤاؿ ىذا عف ولإلجابة
 التحقؽ ودرجة المعيارية واالنحرافات ،الحسابية والمتوسطات

 موضحة ىي كما النتائج وجاءت ،العينة أفراد الستجابات والترتيب
 :التالي النحو عمى

 :الطالبية األنشطة إدارة واقع: األوؿ المحور

 3 جدول
 األول المحور فقرات حول العينة أفراد الستجابات والترتيب التحقق ودرجة المعيارية واالنحرافات والمتوسطات والنسب التكرارات

   
 العبارة

        درجة التحقق
المتوسط  منخفضة متوسطة عالية  م الترتيب 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التحقق

       % ك % ك % ك 
 والتييئة لألنشطة الطالبية:البعد األول: اإلعداد 

 1 منخفضة 0.73 1.56 58.3 67 27.8 32 13.9 16 تعكس أىداؼ األنشطة الحالية متطمبات سوؽ العمؿ. 1
بسوؽ  تدعـ التشريعات القائمة األنشطة ذات العالقة 2

 العمؿ.
 3 منخفضة 0.66 1.4 69.6 80 20.9 24 9.6 11

واقعية حوؿ  يعتمد إعداد خطط األنشطة عمى معمومات 3
 سوؽ العمؿ.

 2 منخفضة 0.74 1.44 70.4 81 14.8 17 14.8 17

يتـ وضع خطط األنشطة بالتشارؾ مع ممثميف عف  4
 المؤسسات المينية.

 4 منخفضة 0.65 1.36 73.9 85 16.5 19 9.6 11

 منخفضة 1.44 المتوسط العاـ لمبعد
 البعد الثاني: تنفيذ األنشطة الطالبية:

 1 متوسطة 0.85 1.89 41.7 48 27.8 32 30.4 35 تنفذ بعض األنشطة في مواقع العمؿ.  5
يتـ استقداـ خبراء مف مؤسسات المجتمع لإلشراؼ عمى  6

 تنفيذ بعض األنشطة. 
 4 منخفضة 0.67 1.37 73.9 85 15.7 18 10.4 12

تركز األنشطة عمى إكساب الطالب الميارات التي  7
 يحتاجيا سوؽ العمؿ.

 3 منخفضة 0.79 1.64 54.8 63 26.1 30 19.1 22

 2 متوسطة 0.85 1.78 48.7 56 24.3 28 27 31 يتـ إرشاد الطالب مينيًا أثناء تنفيذ األنشطة. 8
 متوسطة 1.67 المتوسط العاـ لمبعد

 البعد الثالث: متابعة األنشطة الطالبية وتقويميا:
توجد معايير واضحة لقياس مدى اكتساب الطالب  9

 واحتياجات سوؽ العمؿ.  تتالءـلمميارات التي 
 3 منخفضة 0.74 1.5 64.3 74 20.9 24 14.8 17

يتـ التحقؽ مف مدى مواءمة ما يكتسبو الطالب مف  10
 ميارات مع متطمبات سوؽ العمؿ. 

 1 منخفضة 0.78 1.63 55.7 64 26.1 30 18.3 21

تتاح الفرصة لبعض الخبراء في المؤسسات المينية  11
 لممشاركة في تقييـ األنشطة.

 4 منخفضة 0.68 1.37 73.9 85 14.8 17 11.3 13

 2 منخفضة 0.77 1.62 55.7 64 27 31 17.4 20يتـ االستفادة مف تقييـ األنشطة في وضع خطط تراعى  12
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 متطمبات سوؽ العمؿ مستقباًل. 
 منخفضة 1.53 المتوسط العام لمبعد

 والتييئة اإلعداد) األوؿ البعد أف( 3) رقـ الجدوؿ مف يتضح      
( 1.44) قدره عاـ متوسط عمى حصؿ قد( الطالبية لألنشطة
 رقـ الفقرة جاءت وقد. منخفضة بدرجة متحقؽ أنو يعني مما درجة،

 في العمؿ سوؽ متطمبات الحالية األنشطة أىداؼ تعكس(: 1)
(: 4) رقـ الفقرة جاءت حيف في ،(1.56) بمتوسط األوؿ الترتيب

 المؤسسات عف ممثميف مع بالتشارؾ األنشطة خطط وضع يتـ
 (.1.36) بمتوسط األخير الترتيب في المينية
 تنفيذ) الثاني البعد أف( 3) رقـ الجدوؿ مف يتضح كما     

( 1.67) قدره عاـ متوسط عمى حصؿ قد( الطالبية األنشطة 
 رقـ الفقرة جاءت وقد. متوسطة بدرجة متحقؽ أنو يعني مما درجة،

 األوؿ الترتيب في العمؿ مواقع في األنشطة بعض تنفذ(: 5)
 استقداـ يتـ(: 6) رقـ الفقرة جاءت حيف في ،(1.89) بمتوسط

 األنشطة بعض تنفيذ عمى لإلشراؼ المجتمع مؤسسات مف خبراء
 (.1.37) بمتوسط األخير الترتيب في

 متابعة) الثالث البعد أف( 3) رقـ الجدوؿ مف يتضح وأخيراً 
  قدره عاـ متوسط عمى حصؿ قد( وتقويميا الطالبية األنشطة 
 جاءت وقد. منخفضة بدرجة متحقؽ أنو يعني مما درجة،( 1.53)

 الطالب يكتسبو ما مواءمة مدى مف التحقؽ يتـ(: 10) رقـ الفقرة
 بمتوسط األوؿ الترتيب في العمؿ سوؽ متطمبات مع ميارات مف
 لبعض الفرصة تتاح(: 11) رقـ الفقرة جاءت حيف في ،(1.63)

 في األنشطة تقييـ في لممشاركة المينية المؤسسات في الخبراء
 (.1.37) بمتوسط األخير الترتيب

 الفرعية وأبعاده ككؿ لممحور العاـ بالمتوسط يتعمؽ فيما أما
 : التالي الجدوؿ فيوضحيا

 4 جدول
 وأبعاده األول لممحور والترتيب التحقق ودرجة الحسابية المتوسطات

 
 األبعــــــاد

 (115) ن= 
 الترتيب درجة التحقق المتوسط

 3 منخفضة 1.44 األوؿ
 1 متوسطة 1.67 الثاني
 2 منخفضة 1.53 الثالث

 منخفضة 1.55 المتوسط العام لممحور
 إدارة واقع) األوؿ المحور أف( 4) رقـ الجدوؿ مف يتضح      

( 1.55) قدره عاـ متوسط عمى حصؿ قد( الطالبية األنشطة
 قد الطالبية األنشطة إدارة تحقؽ واقع أف إلى يشير ما وىو درجة،
 في كبير خمؿ وجود عف يكشؼ ما وىو. منخفضة بدرجة جاء
. العمؿ سوؽ متطمبات ضوء في وتنظيميا الطالبية األنشطة إدارة
 ما وىو. نتائجيا تقييـ أو تنفيذىا أو ليا اإلعداد حيث مف سواء
 وممو ،[38] والسعدية ،[25] الحميد عبد: دراسات نتائج مع يتفؽ
 تخطيط في قصور عف مجمميا في كشفت والتي ،[41] العيف

 عاـ بوجو العمؿ سوؽ ومتطمبات الجامعية المؤسسات بيف العالقة
 .خاص بوجو وتنظيميا الطالبية لألنشطة التخطيط أو

 تنفيذ) الثاني البعد جاء فقد الفرعية باألبعاد يتعمؽ فيما أما     
 ،(1.67) قدره عاـ بمتوسط األوؿ الترتيب في( الطالبية األنشطة 

 والتييئة اإلعداد) األوؿ البعد جاء حيف في. متوسطة تحقؽ وبدرجة
 ،(1.44) قدره عاـ بمتوسط األخير الترتيب في( الطالبية لألنشطة
 األنشطة تنفيذ بأف تفسيره يمكف ما وىو. منخفضة تحقؽ وبدرجة

 ومؤسسات الجامعة بيف والتنسيؽ التعاوف بعض فيو يتحقؽ قد
  المجتمع أفراد مف خبراء استقداـ حيث مف سواء المجتمع،
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 في األنشطة بعض تنفيذ أو األنشطة تنفيذ عمى لإلشراؼ
 متابعتيا أو لألنشطة اإلعداد عكس وذلؾ المينية، المؤسسات

 بيف الجيد والتنسيؽ التعاوف إلى يفتقر قد الذي نتائجيا، وتقييـ
 .الصمة ذات المينية والمؤسسات الجامعة
 الطالبية األنشطة تحقيؽ مستوى ما: عمى وينص: الثاني السؤاؿ

 – االتصاؿ – القيادة) والقدرات لمميارات المنصورة بجامعة 
 في العمؿ سوؽ يتطمبيا التي( التدريب – اإلبداع – التكنولوجيا
 ؟العينة أفراد نظر وجية مف الخريجيف

 المئوية، والنسب التكرارات حساب تـ السؤاؿ ىذا عف ولإلجابة
 التحقؽ ودرجة المعيارية واالنحرافات ،الحسابية والمتوسطات

 موضحة ىي كما النتائج وجاءت ،العينة أفراد الستجابات والترتيب
 :التالي النحو عمى

 التعميـ مخرجات بيف لممواءمة األنشطة تحقيؽ واقع: الثاني المحور
 :العمؿ سوؽ ومتطمبات الجامعي 

 5 جدول
 الثاني المحور فقرات حول العينة أفراد الستجابات والترتيب التحقق ودرجة المعيارية واالنحرافات والمتوسطات والنسب التكرارات

   درجة التحقق    
المتوسط 
 الحسابي

  

  
االنحراف 
 المعياري

  

  
درجة 
 التوافر

  

 
 منخفضة متوسطة عالية   م الترتيب 

 % ك % ك % ك العبارة  

 البعد األول: األنشطة الطالبية ومتطمبات القيادة:
 1 متوسطة 0.74 2.03 25.2 29 46.1 53 28.7 33 األنشطة ميارة اتخاذ القرارات لدى الطالب تعزز 13
تنمي قدرة  الطالب عمى االلتزاـ  وتحمؿ  14

 المسؤولية في العمؿ.
 2 متوسطة 0.69 2.01 23.5 27 52.2 60 24.3 28

 3 متوسطة 0.75 1.85 36.5 42 41.7 48 21.7 25 تكسب الطالب ميارة توجيو اآلخريف. 15
تنمي قدرة الطالب عمى التخطيط وترتيب  16

 األولويات.
 4 متوسطة 0.83 1.7 53 61 23.5 27 23.5 27

 متوسطة 1.9 المتوسط العام لمبعد
 البعد الثاني: األنشطة الطالبية ومتطمبات االتصال والتواصل:

 1 متوسطة 0.82 2.26 23.5 27 27 31 49.6 57 تكسب الطالب ميارة االتصاؿ والعالقات العامة. 17
تنمي قدرة  الطالب عمى الحوار وتقبؿ النقد البناء   18

 في العمؿ. 
 2 متوسطة 0.77 2.03 27.8 32 40.9 47 31.3 36

تشجع الطالب عمى االستفادة مف تجارب  19
 اآلخريف. 

 3 متوسطة 0.78 1.73 47 54 33 38 20 23

 1 متوسطة 0.82 2.26 23.5 27 27 31 49.6 57 العمؿ الجماعي.تغرس في نفوس الطالب قيمة  20
 متوسطة 2.07 المتوسط العام لمبعد

 األنشطة الطالبية ومتطمبات التعامل مع تكنولوجيا االتصال والمعمومات: البعد الثالث:
تدرب الطالب عمى استخداـ التقنيات الحديثة التي  21

 يتطمبيا سوؽ العمؿ.
 1 متوسطة 0.75 2 27.8 32 44.3 51 27.8 32

تعزز قدرة الطالب عمى البحث والوصوؿ إلى   22
 المعمومات.

 3 متوسطة 0.81 1.77 46.1 53 30.4 35 23.5 27
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تدفع الطالب إلى اإللماـ بالمغات التي يتطمبيا  23
 التعامؿ مع التقنيات الحديثة.

 4 متوسطة 0.76 1.74 45.2 52 35.7 41 19.1 22

الطالب قيـ التعامؿ األمثؿ مع تنمي لدى  24
 التكنولوجيا الحديثة.

 2 متوسطة 0.75 1.95 30.4 35 44.3 51 25.2 29

 متوسطة 1.87 المتوسط العام لمبعد
 البعد الرابع: األنشطة الطالبية ومتطمبات اإلبداع:

 2 متوسطة 0.78 1.76 45.2 52 33.9 39 20.9 24 تحفز الطالب عمى أداء العمؿ بطرؽ إبداعية. 25
تنمي قدرة الطالب عمى التنبؤ بالمشكالت وكيفية  26

 التعامؿ معيا.
 3 متوسطة 0.82 1.74 49.6 57 27 31 23.5 27

تنمي قدرة الطالب عمى الطالقة الفكرية والمغوية  27
 والتعبيرية.

 1 متوسطة 0.75 2.07 24.3 28 44.3 51 31.3 36

البدائؿ والحموؿ تكسب الطالب القدرة عمى إنتاج  28
 غير التقميدية لممشكالت.

 4 متوسطة 0.66 1.7 41.7 48 47 54 11.3 13

 متوسطة 1.82 المتوسط العام لمبعد
 األنشطة الطالبية ومتطمبات التدريب والتكيف: البعد الخامس:

 3 متوسطة 0.8 1.72 49.6 57 28.7 33 21.7 25 تنمي استعداد الطالب لتقبؿ التدريب والتطوير. 29
 2 متوسطة 0.8 1.87 39.1 45 34.8 40 26.1 30 تدعـ  قدرة الطالب عمى التعمـ الذاتي والمستمر. 30
تنمي قدرة  الطالب عمى توظيؼ  مياراتيـ  31

مكاناتيـ في أعماؿ مختمفة.  وا 
 4 متوسطة 0.77 1.7 49.6 57 31.3 36 19.1 22

المواقؼ تييئ الطالب عمى التكيؼ اإليجابي مع  32
 الطارئة.

 1 متوسطة 0.77 2.01 28.7 33 41.7 48 29.6 34

 متوسطة 1.82 المتوسط العام لمبعد
 الطالبية ألنشطة) األوؿ البعد أف( 5) رقـ الجدوؿ مف يتضح     

 درجة،( 1.90) قدره عاـ متوسط عمى حصؿ قد( القيادة ومتطمبات
(: 13) رقـ الفقرة جاءت وقد. متوسطة بدرجة متحقؽ أنو يعني مما
 األوؿ الترتيب في الطالب لدى القرارات اتخاذ ميارة األنشطة تعزز

 قدرة تنمي(: 16) رقـ الفقرة جاءت حيف في ،(2.03) بمتوسط
 األخير بالترتي في األولويات وترتيب التخطيط عمى الطالب
 (.1.70) بمتوسط
 األنشطة) الثاني البعد أف أيضاً ( 5) رقـ الجدوؿ مف ويتضح     

 متوسط عمى حصؿ قد( والتواصؿ االتصاؿ ومتطمبات الطالبية
 وقد. متوسطة بدرجة متحقؽ أنو يعني مما ،(2.07) قدره عاـ

 والعالقات االتصاؿ ميارة الطالب تكسب(: 17) رقـ الفقرة جاءت
 الفقرة جاءت حيف في ،(2.26) بمتوسط األوؿ الترتيب في العامة
 في اآلخريف تجارب مف االستفادة عمى الطالب تشجع(: 19) رقـ

 (.1.73) بمتوسط األخير بالترتي 
 األنشطة) الثالث البعد أف( 5) رقـ الجدوؿ مف يتضح كما     

 قد( والمعمومات االتصاؿ تكنولوجيا مع التعامؿ ومتطمبات الطالبية
 متحقؽ أنو يعني مما ،(1.87) قدره عاـ متوسط عمى حصؿ
 عمى الطالب تدرب(: 21) رقـ الفقرة جاءت وقد. متوسطة بدرجة

 الترتيب في العمؿ سوؽ يتطمبيا التي الحديثة التقنيات استخداـ
 تدفع(: 23) رقـ الفقرة جاءت حيف في ،(2.00) بمتوسط األوؿ

 التقنيات مع التعامؿ يتطمبيا التي بالمغات اإللماـ إلى الطالب
 (.1.74) بمتوسط األخير بالترتي في الحديثة
 األنشطة) الرابع البعد أف( 5) رقـ الجدوؿ مف يتضح وأيضاً      

 قدره عاـ متوسط عمى حصؿ قد( اإلبداع ومتطمبات الطالبية
 الفقرة جاءت وقد. متوسطة بدرجة متحقؽ أنو يعني مما ،(1.82)

 والمغوية الفكرية الطالقة عمى الطالب قدرة تنمي(: 27) رقـ
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 جاءت حيف في ،(2.07) بمتوسط األوؿ الترتيب في والتعبيرية
 والحموؿ البدائؿ إنتاج عمى القدرة الطالب تكسب(: 28) رقـ الفقرة
 (.1.70) بمتوسط األخير الترتيب في لممشكالت التقميدية غير
 الخامس البعد أف( 5) رقـ الجدوؿ مف يتضح وأخيراً      

 عمى حصؿ قد( والتكيؼ التدريب ومتطمبات الطالبية األنشطة)
. متوسطة بدرجة متحقؽ أنو يعني مما ،(1.82) قدره عاـ متوسط

 اإليجابي التكيؼ عمى الطالب تييئ(: 32) رقـ الفقرة جاءت وقد

 حيف في ،(2.01) بمتوسط األوؿ الترتيب في الطارئة المواقؼ مع
 مياراتيـ توظيؼ عمى الطالب  قدرة تنمي(: 31) رقـ الفقرة جاءت

مكاناتيـ  بمتوسط األخير الترتيب في مختمفة أعماؿ في وا 
(1.70.) 
 الفرعية وأبعاده ككؿ لممحور العاـ بالمتوسط يتعمؽ فيما أما

 :التالي الجدوؿ فيوضحيا

 
 6 جدول

  وأبعاده الثاني لممحور والترتيب التحقق ودرجة الحسابية المتوسطات
 (115) ن=  األبعــــــاد

 الترتيب التحققدرجة  المتوسط
 2 متوسطة 1.90 األوؿ
 1 متوسطة 2.07 الثاني
 3 متوسطة 1.87 الثالث
 4 متوسطة 1.82 الرابع
 4 متوسطة 1.82 الخامس

 متوسطة 1.90 المتوسط العام لممحور
 تحقيؽ واقع) الثاني المحور أف( 6) رقـ الجدوؿ مف يتضح     

 سوؽ ومتطمبات الجامعي التعميـ مخرجات بيف لممواءمة األنشطة
 يعني مما درجة،( 1.90) قدره عاـ متوسط عمى حصؿ قد( العمؿ
 الجامعي التعميـ مخرجات بيف لممواءمة األنشطة تحقيؽ واقع أف

 إلى يشير ما وىو. متوسطة بدرجة جاء قد العمؿ سوؽ ومتطمبات
 الطالب إكساب عمى القدرة إلى يفتقر أنشطة مف يقدـ ما أف

 وىذه. العمؿ سوؽ يتطمبيا والتي الالزمة، والميارات القدرات
                   Belikova [39]ونتائج الدراسة تتفؽ النتيجة

براىيـ عمي ودراسة Pǎun & Nicolescu [40] ودراسة [ 3] وا 
 أشارت والتي ،[27] وسعادة عبيدات ودراسة [36] أحمد ودراسة

 يتطمبيا التي الميارات ولقدرات إلى الخريج افتقار إلى مجمميا في
نما فقط، لمترفيو ليست األنشطة ممارسة وأف. العمؿ سوؽ  ليا وا 
 .الطالب شخصية في والسموكية التربوية آثارىا

 األنشطة) الثاني البعد جاء فقد الفرعية باألبعاد يتعمؽ فيما أما     
 األوؿ الترتيب في( والتواصؿ االتصاؿ ومتطمبات الطالبية 

 جاء حيف في. متوسطة تحقؽ وبدرجة ،(2.07) قدره عاـ بمتوسط
 الترتيب في( اإلبداع ومتطمبات الطالبية األنشطة) الرابع البعد

. متوسطة أيضاً  تحقؽ وبدرجة ،(1.82) قدره عاـ بمتوسط األخير
 يستمـز الطالبية األنشطة تنفيذ طبيعة أف إلى يعزى قد ما وىو
 أفراد جعؿ مما الجماعي، والعمؿ والتواصؿ االتصاؿ ميارات توافر
 في. األبعاد مف غيره مف أعمى بدرجة البعد ىذا تحقؽ يروف العينة
 نمطية إلى األخير الترتيب عمى الرابع البعد حصوؿ يعزى قد حيف

 بالمقررات ارتباطيا ضعؼ مف يكوف قد ما إلى إضافة األنشطة،
 المتاحة والفرص الوقت قمة أو العمؿ سوؽ واحتياجات الدراسية

 .واالبتكار لإلبداع الطالب أماـ
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 اآلليات عمى الموافقة مستوى ما: عمى وينص: الثالث السؤاؿ
 – التنفيذ – اإلعداد) الطالبية األنشطة إدارة لتطوير المقترحة
 سوؽ متطمبات مع لممواءمة المنصورة بجامعة( والتقويـ المتابعة

 تـ السؤاؿ ىذا عف ولإلجابة ؟العينة أفراد نظر وجية مف العمؿ 
 ،الحسابية والمتوسطات المئوية، والنسب التكرارات حساب

 أفراد الستجابات والترتيب الموافقة ودرجة المعيارية واالنحرافات
 ىي كما النتائج وجاءت ،الدراسة عينة

 :التالي النحو عمى موضحة 
 بيف لممواءمة األنشطة إدارة لتطوير مقترحة آليات: الثالث المحور

 :العمؿ سوؽ ومتطمبات الجامعي التعميـ مخرجات 
 7 جدول

 الثالث المحور فقرات حول العينة أفراد الستجابات والترتيب الموافقة ودرجة المعيارية واالنحرافات والمتوسطات والنسب التكرارات
   

 العبارة
 االستجابة

       
المتوسط  غير موافق محايد موافق م الترتيب 

 الحسابي
 درجة الموافقة االنحراف المعياري

 % ك % ك % ك  

      

 البعد األول: اإلعداد والتييئة لألنشطة الطالبية:
وضع خطة لألنشطة تراعى  33

 متطمبات سوؽ العمؿ.
 1 موافؽ 0.72 2.5 13 15 23.5 27 63.5 73

تدعـ إصدار تشريعات لألنشطة  34
 العالقة مع سوؽ العمؿ.

 3 موافؽ 0.69 2.43 11.3 13 33.9 39 54.8 63

إشراؾ الخبراء مف أرباب العمؿ  35
 في بناء خطط األنشطة.

 4 محايد 0.79 2.29 20.9 24 29.6 34 49.6 57

تحديد اجتياز الطالب لبعض  36
األنشطة ذات العالقة بسوؽ 

 العمؿ كمتطمب لمتخرج.

 2 موافؽ 0.72 2.48 13 15 26.1 30 60.9 70

 موافق 2.43 المتوسط العام لمبعد
 البعد الثاني: تنفيذ األنشطة الطالبية:

التوسع في تنفيذ  بعض    37
 األنشطة بالمؤسسات المينية.

 3 محايد 0.85 2.18 28.7 33 24.3 28 47 54

التركيز في ممارسة األنشطة  38
عمى القيـ والميارات العممية 

 التي يتطمبيا سوؽ العمؿ.

 1 موافؽ 0.68 2.47 10.4 12 32.2 37 57.4 66

استقداـ خبراء مف أرباب العمؿ  39
لالستفادة مف خبراتيـ في 

 اإلشراؼ عمى تنفيذ األنشطة. 

 4 محايد 0.82 2.11 28.7 33 31.3 36 40 46

تطبيؽ تكنولوجيا االتصاؿ  40
 والمعمومات في تنفيذ األنشطة.

 2 موافؽ 0.74 2.43 14.8 17 27 31 58.3 67

 محايد 2.3 المتوسط العام لمبعد
 البعد الثالث: متابعة األنشطة الطالبية وتقويميا:

إشراؾ الخبراء مف أرباب العمؿ  41
 في تقييـ األنشطة.

 4 محايد 0.8 2.19 24.3 28 32.2 37 43.5 50
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تسييؿ حصوؿ الموىوبيف في  42
 األنشطة عمى فرص عمؿ.

 2 موافؽ 0.74 2.49 14.8 17 21.7 25 63.5 73

متابعة الخريجيف في العمؿ  43
لمحصوؿ عمى تغذية راجعة 

 لتطوير إدارة األنشطة.

 3 موافؽ 0.79 2.36 19.1 22 26.1 30 54.8 63

وضع خطة لالستفادة مف نتائج  44
 التقييـ في تطوير إدارة األنشطة.

 1 موافؽ 0.72 2.52 13 15 21.7 25 65.2 75

 موافق 2.39 المتوسط العام لمبعد
 والتييئة اإلعداد) األوؿ البعد أف( 7) رقـ الجدوؿ مف يتضح     

( 2.43) قدره عاـ متوسط عمى حصؿ قد( الطالبية لألنشطة
 جاءت وقد. عالية موافقة درجة عمى حصؿ أنو يعني مما درجة،
 سوؽ متطمبات تراعى لألنشطة خطة وضع(: 33) رقـ الفقرة
 الفقرة جاءت حيف في ،(2.50) بمتوسط األوؿ الترتيب في العمؿ
 األنشطة خطط بناء في العمؿ أرباب مف الخبراء إشراؾ(: 35) رقـ
 (.2.29) بمتوسط األخير الترتيب في 

 تنفيذ) الثاني البعد أف( 7) رقـ الجدوؿ مف يتضح كما      
( 2.30) قدره  عاـ متوسط عمى حصؿ قد( الطالبية األنشطة
 وقد. متوسطة موافقة درجة عمى حصؿ أنو يعني مما درجة،
 القيـ عمى األنشطة ممارسة في التركيز(: 38) رقـ الفقرة جاءت

 األوؿ الترتيب في العمؿ سوؽ يتطمبيا التي العممية والميارات

 خبراء استقداـ(: 39) رقـ الفقرة جاءت حيف في ،(2.47) بمتوسط
 تنفيذ عمى اإلشراؼ في خبراتيـ مف لالستفادة العمؿ أرباب مف

 (.2.11) بمتوسط األخير الترتيب في األنشطة
 األنشطة متابعة) الثالث البعد أف (7) جدوؿ في يتضح وأخيراً      

( 2.39) قدره عاـ متوسط عمى حصؿ قد( وتقويميا الطالبية
 جاءت وقد. عالية موافقة درجة عمى حصؿ أنو يعني مما درجة،
 تطوير في التقييـ نتائج مف لالستفادة خطة وضع(: 44) رقـ الفقرة
 حيف في(. 2.52) بمتوسط األوؿ الترتيب في األنشطة إدارة

 تقييـ في العمؿ أرباب مف الخبراء إشراؾ(: 41) رقـ الفقرة جاءت
 (.2.19) بمتوسط األخير الترتيب في األنشطة

 الفرعية وأبعاده ككؿ لممحور العاـ بالمتوسط يتعمؽ فيما أما
 :التالي الجدوؿ فيوضحيا

 8 جدول
  وأبعاده الثاني لممحور والترتيب التحقق ودرجة الحسابية المتوسطات

 (115ن= )    األبعــــــاد
 الترتيب درجة الموافقة المتوسط

 1 عالية 2.43 األوؿ
 3 متوسطة 2.30 الثاني
 2 عالية 2.39 الثالث

 عالية 2.37 المتوسط العام لممحور
 آليات) الثالث المحور أف( 8) رقـ الجدوؿ مف يتضح      
 التعميـ مخرجات بيف لممواءمة األنشطة إدارة لتطوير مقترحة
 قدره عاـ متوسط عمى حصؿ قد( العمؿ سوؽ ومتطمبات الجامعي

 لتطوير المقترحة اآلليات أف إلى يشير ما وىو درجة،( 2.37)

 ومتطمبات الجامعي التعميـ مخرجات بيف لممواءمة األنشطة إدارة
 يعزى قد ما وىو. عالية موافقة درجة عمى حظيت قد العمؿ سوؽ
 إدارة لتطوير مناسبة المقترحة اآلليات بأف العينة أفراد قناعة إلى

 متطمبات مع المواءمة تحقيؽ في دورىا يفعؿ بما الطالبية األنشطة
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 األنشطة بأف العينة أفراد قناعة إلى ذلؾ يعزى قد كما. العمؿ سوؽ
 التي والميارات القدرات الطالب إلكساب حيوياً  مدخالً  تشكؿ
 النظري اإلطار في ورد ما مع يتفؽ ما وىو. العمؿ سوؽ يتطمبيا

 مف [38] السعدية دراسة نتائج إليو توصمت وما تحميؿ، مف
 وتوفير وتنظيميا، لألنشطة الجيد التخطيط ضرورة 
 .ليا الالزمة الموارد 

 اإلعداد) األوؿ البعد جاء فقد الفرعية باألبعاد يتعمؽ فيما أما     
 قدره عاـ بمتوسط األوؿ الترتيب في( الطالبية لألنشطة والتييئة

 األنشطة تنفيذ) بعد جاء حيف في عالية، موافقة وبدرجة ،(2.43)
 وبدرجة ،(2.30) قدره عاـ بمتوسط األخير الترتيب في( الطالبية
 والتييئة اإلعداد مرحمة بأف ذلؾ تفسير ويمكف. متوسطة موافقة

 متطمبات مع المواءمة تحقيؽ في البدء نقطة تعد وىى – لألنشطة
 لتحقيؽ ومحددة واضحة آليات وجود إلى تفتقر -العمؿ سوؽ

 موافقة بدرجة تحظى جعميا مما العمؿ، سوؽ مع والتنسيؽ التعاوف
 درجة عمى األنشطة تنفيذ بعد حصوؿ عزو يمكف حيف في. عالية
 بعض تنفيذ مف يكوف قد لما نظراً  متأخراً  وترتيباً  متوسطة موافقة

 استقداـ أو مرافقو، استغالؿ أو المجتمع مؤسسات في األنشطة
 ال التي األنشطة بعض عمى اإلشراؼ في لممعاونة الخبراء بعض

 .متخصصيف ليا يتوفر 
 بجامعة الطالبية األنشطة إدارة لتطوير المقترح التصور. 6

  العمؿ سوؽ متطمبات مع لممواءمة المنصورة
 والدراسات البحوث ونتائج لمبحث النظري اإلطار ضوء في    

 وضع يمكف نتائج، مف الميدانية الدراسة بو خرجت وما السابقة
 المنصورة، بجامعة الطالبية األنشطة إدارة لتطوير مقترح تصور

 سوؽ ومتطمبات الجامعي التعميـ مخرجات بيف المواءمة يحقؽ بما
 والمرتكزات األسس مف مجموعة عمى التصور ىذا ويقـو. العمؿ
 مف مجموعة خالؿ مف األىداؼ بعض تحقيؽ إلى ويسعى
 :التالي النحو عمى وذلؾ واآلليات، العناصر

 :ومرتكزاتو التصور أسس: أوالً 

 :التالية األسس عمى المقترح التصور يرتكز
 بالطالب، المحيطة والتحديات المتغيرات مف الكثير ىناؾ أف -1

 لطاقاتيـ اإليجابي االستثمار تحقيؽ عمى سمباً  تؤثر أف يمكف والتي
 إدارة في جوىرية تغييرات إجراء الجامعة عمى يفرض بما وقدراتيـ،
 .وتنظيميا األنشطة

 الجامعات طالب مف كغيرىـ المنصورة جامعة طالب أف -2
 توجيو ضرورة ثـ ومف ىائمة، طاقات يمتمكوف األخرى المصرية

 .ومجتمعيـ أنفسيـ خدمة في منيا واالستفادة الطاقات ىذه
 كما - فقط فوائدىا تقتصر ال الجامعية الطالبية األنشطة أف -3
 أو مفيدة أمور في الطالب أوقات استغالؿ عمى - شائع ىو

نما الترفيو، مف قدراً  تحقيؽ  مدخالً  تشكؿ أنيا إلى ذلؾ تتعدى وا 
 بقدرات واالرتقاء والتطبيؽ، النظرية الدراسة بيف الفجوة لسد حيوياً 

 ينعكس الذي األمر شخصياتيـ، وبناء ومواىبيـ، الطالب
 العمؿ سوؽ متطمبات مع التكيؼ مف تمكينيـ عمى باإليجاب
 .مستقبالً 

 تحقيؽ مستوى أف أظيرت والتي الميدانية الدراسة نتائج -4
 الجامعي التعميـ مخرجات بيف لممواءمة المنصورة بجامعة األنشطة
 أف يعني ما وىو متوسطة، بدرجة جاء قد العمؿ سوؽ ومتطمبات

 األنشطة إدارة تطوير نحو الجيد مف المزيد الجامعة تبذؿ
 .منيا المرجوة األىداؼ يحقؽ بما وتنظيميا،

 :المقترح التصور أىداؼ: ثانياً 
 الطالبية األنشطة إدارة تطوير إلى المقترح التصور ييدؼ     

 التعميـ مخرجات بيف المواءمة يحقؽ بما المنصورة، بجامعة
  :خالؿ مف وذلؾ العمؿ سوؽ ومتطمبات الجامعي

 خالؿ مف المنصورة بجامعة الطالبية األنشطة إدارة تطوير -1
 إداريًا، لذلؾ المواتية الظروؼ وتييئة السميـ، العممي التخطيط
 .وتقنياً  وماديًا، وبشريًا،

 أىمية عمى المنصورة بجامعة المسؤوليف أماـ الضوء إلقاء -2
 بما طاقاتيـ، واستثمار بالطالب، االرتقاء في الطالبية األنشطة
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 سوؽ في االندماج عند خاصة ومستقبميًا، آنياً  عمييـ بالنفع يعود
 .العمؿ

 المجتمع أفراد بيف الطالبية األنشطة بأىمية الوعي نشر -3
 تحقيؽ في - استغاللو أحسف لو -حيوياً  مدخالً  باعتبارىا الجامعي
 .العمؿ سوؽ ومتطمبات الجامعي التعميـ مخرجات بيف المواءمة

 :تنفيذىا وآليات التصور عناصر: ثالثاً 
 يةالرئيس العناصر مف مجموعة مف المقترح التصور يتكوف     
 األنشطة تخطيط لألنشطة، التنظيمية والبنية الييكؿ تطوير: ىي

 الطالبية األنشطة متابعة الطالبية، األنشطة تنفيذ الطالبية،
 النحو عمى تنفيذىا وآليات العناصر ىذه توضيح ويمكف وتقويميا،

 :التالي
 : لألنشطة التنظيمية والبنية الييكؿ تطوير -1

 :خالؿ مف ذلؾ يتـ أف ويمكف    
 بما وممارساتيا، الجامعة فمسفة في الطالبية األنشطة تضميف - أ

 ويدعـ وقيميا، ثقافتيا ويعزز األكاديمية، أنشطتيا مع يتكامؿ
 .الخارجية وسمعتيا ىويتيا

 مف الطالبية، األنشطة لشؤوف لمكمية وكيؿ منصب استحداث -ب
 :ميامو

 الجامعة، في لألنشطة العامة السياسة رسـ في المشاركة -
 ضوء في الكمية في بتنفيذىا الكفيمة الخطة وضع عمى واإلشراؼ
 .العمؿ سوؽ متطمبات

 .الكمية منسوبي بيف األنشطة بأىمية الوعي نشر -
 الدراسية والمقررات األنشطة برامج بيف والتكامؿ التنسيؽ تحقيؽ -

 .بالكمية
 المينية والمؤسسات األنشطة برامج بيف والتكامؿ التنسيؽ تحقيؽ -
 .المجتمع في
 برامج مف الطالب احتياجات حوؿ استقصائية بدراسات القياـ -

 جية مف الخريجيف في العمؿ سوؽ ومتطمبات جية، مف األنشطة
 .أخرى

 وتنظيميا األنشطة إدارة عمى القائميف مع والتنسيؽ التواصؿ -
 .والجامعة الكمية مستوى عمى

 .الكمية داخؿ األنشطة خطة تنفيذ متابعة -
 لمجيات رفعيا قبؿ بالكمية الطالبي النشاط تنفيذ تقارير مناقشة -

 .العميا
 خاصة باستمرار، وتطويره اإللكتروني الجامعة موقع تحديث -ج

 بما الطالبية، باألنشطة المتصمة اإللكترونية بالنوافذ يتعمؽ فيما
 الجامعة داخؿ المعنية واألجيزة لمطالب كافية معمومات يتيح

 .الجامعة تطرحيا التي األنشطة برامج حوؿ وخارجيا
 بالجامعة، الطالبية لألنشطة المنظمة والموائح القواعد مراجعة -د
 .العمؿ وسوؽ والطالب الجامعة احتياجات ضوء في
 .الطالبية األنشطة ومشرفي لرواد الواضح الوظيفي التوصيؼ -ىػ
 مف لالستفادة المجتمع، في الصمة ذوي مف خبراء استقداـ -و

 .وتنفيذىا األنشطة تخطيط مجاؿ في خبراتيـ
 :الطالبية األنشطة تخطيط عممية تطوير -2

 :خالؿ مف ذلؾ يتـ أف ويمكف
 االستقصائية الدراسات إلييا تتوصؿ التي النتائج مف االستفادة -
 خطط بناء في العمؿ سوؽ ومتطمبات الطالب احتياجات حوؿ 
 .األنشطة 
 .العمؿ سوؽ متطمبات تمبي الطالبية لألنشطة أىداؼ وضع -
 التي والميارات القدرات اكتساب يحقؽ بما األنشطة برامج تنويع -

 .العمؿ سوؽ يتطمبيا
 المينية المؤسسات مف العالقة وذوي الطالب إشراؾ في التوسع -
 .األنشطة خطط إعداد في
 مساىمتو مدى لتحديد نشاط، كؿ تنفيذ ومؤشرات معايير تحديد -
 .العمؿ سوؽ متطمبات تمبية في
/ لمجامعة اإللكتروني الموقع عمى األنشطة خطة عف اإلعالف -

 وذوي المينية والمؤسسات الطالب اطالع في يفيد بما الكميات،
 .عمييا العالقة
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 في تأخذ األنشطة عمى المشرفيف الختيار معايير وضع -
 .العمؿ سوؽ بمتطمبات السابقة خبراتيـ االعتبار

 وحصر الطالب إقامة أماكف حوؿ استقصائية دراسات إجراء -
 قريبة عمؿ أماكف في أنشطة تقديـ إمكانية مدى وتحديد أعدادىـ

 .إقامتيـ مقار مف
 كافة توفير في الصمة ذات المينية المؤسسات مع التعاوف -

 لممارسة الالزمة والتقنية والمادية البشرية واإلمكانات التسييالت
 .الطالبية األنشطة

 ذات األنشطة لبعض الطالب اجتياز عمى تنص ضوابط وضع -
 .لمتخرج كمتطمب العمؿ سوؽ باحتياجات العالقة

 :الطالبية األنشطة تنفيذ عممية تطوير -3
 :خالؿ مف ذلؾ يتـ أف ويمكف

 بعض تنفيذ عمى لإلشراؼ المينية المؤسسات مف خبراء استقداـ -
 .األنشطة

 .المينية بالمؤسسات األنشطة بعض تنفيذ في التوسع  -
 الطالب احتياجات بيف األنشطة تنفيذ أثناء التوازف تحقيؽ -

 .العمؿ لسوؽ تأىيميـ وبيف وقدراتيـ
 الميارات والقدرات السميـ القيـ عمى األنشطة ممارسة في التركيز -
 .العمؿ سوؽ يتطمبيا التي واإلبداعية العممية 
 :وتقويميا الطالبية األنشطة متابعة عممية تطوير -4
 :خالؿ مف ذلؾ يتـ أف ويمكف 
 .األنشطة تقييـ في العمؿ أرباب مف الخبراء إشراؾ -
 في الموىوبيف حصوؿ لتيسير المينية المؤسسات مع التنسيؽ -

 .عمؿ فرص عمى األنشطة
 تغذية عمى لمحصوؿ بالعمؿ، التحاقيـ بعد الخريجيف متابعة  -

 .العمؿ بسوؽ العالقة وتوثيؽ األنشطة خطط بناء في تفيد راجعة
 األنشطة إدارة تطوير في التقييـ نتائج مف لالستفادة خطة وضع -
 .العمؿ سوؽ متطمبات مع يتالءـ بما

 لمتوعية كمدخؿ لألنشطة ختامية حفالت مف يعقد ما استثمار -
 ذات والمؤسسات العمؿ أرباب مع العالقة وتوثيؽ بأىميتيا،
 .الصمة
 :التصور تنفيذ متطمبات: رابعاً 

 في والتدابير اإلجراءات مف مجموعة المقترح التصور تنفيذ يتطمب
 :مقدمتيا

 واتخاذ توافر المقترح التصور يتطمب حيث التنظيمي؛ الدعـ -1
 إدارة تطوير جيود بدعـ الكفيمة التنظيمية اإلجراءات مف مجموعة
 عمى ومالية إدارية قرارات استصدار: منيا الطالبية األنشطة

 والمساندة القناعة عف تعبر بالجامعة المختمفة التنظيمية المستويات
 سوؽ متطمبات مع المواءمة تحقيؽ في األنشطة بأىمية والوعي
 .العمؿ

 باألنشطة االىتماـ ثقافة لنشر وتدريبية توعوية برامج تنفيذ -2
 .ليا السميـ العممي والتنفيذ والتخطيط

 العالمية، المتغيرات ضوء في القائمة األنشطة خطط مراجعة -3
 واحتياجاتيـ؛ الطالب واتجاىات ورسالتيا؛ الجامعة ورؤية

 في البداية نقطة تحديد مف يمكف بما العمؿ، سوؽ ومتطمبات
 .المقترح التصور تطبيؽ

  .األنشطة عمى لإلشراؼ المؤىؿ البشري الكادر توفير -4
 المتميزة البشرية والعناصر الفرؽ لمكافأة تحفيزية برامج إقرار -5
 .األنشطة مجاؿ في
 إدارة في المتميزة والعالمية المحمية الجيات مع التواصؿ -6

 عالقة تعزيز مجاؿ في خبراتيا مف واالستفادة وتنظيميا، األنشطة
 .العمؿ بسوؽ األنشطة

 .الالزمة والتقنية المادية واإلمكانات الموارد توفير -6
 المراجع

 العربية المراجع.  أ
 المجتمع كميات دور(. ـ2010) محمود ماىر محمد حنفي، [1]

 االستفادة وكيفية العمؿ سوؽ متطمبات تمبية في األمريكية
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 يناير،( 7) ع ،سعيد ببور التربية كمية مجمة مصر، في منيا
208-247. 

 تفعيؿ آليات(. ـ2007) الديف بدر الديف بياء محمد متولي، [2]
 مف دراسة: الطالبية األنشطة في الجامعي الطالب مشاركة
 العممي الدولي المؤتمر الجماعة، خدمة طريقة منظور

 بيف االجتماعية الخدمة: االجتماعية لمخدمة العشروف
 الخدمة كميػػة ،(3) مج والعالمية، المحمية المتغيرات

 .مارس 12-11 حمواف جامعة االجتماعية،

براىيـ، محمد القاسـ أبو عماد عمي، [3]  الدسوقي ىاني وا 
 السمات بعض تنمية في الطالبية األنشطة دور(. ـ2007)

 العممية المجمة الوادي، جنوب جامعة طالب لدى اإليجابية
 .252-233 (51) ،ع والرياضة البدنية لمتربية

 الطالبية األنشطة(. ـ2011) دسوقي محمود إيماف عويضة، [4]
 المؤتمر الجامعة، طالب لدى القيادية الشخصية وتنمية
 الخدمة: االجتماعية لمخدمة والعشروف الرابع الدولي العممي

 حمواف، جامعة ،(13) مج  ،االجتماعية والعدالة االجتماعية
 .مارس9-10

 وتنمية الطالبية األنشطة(. ـ2011) عبدالحميـ حناف رزؽ، [5]
 متغيرات ضوء في: المنصورة جامعة طالب لدى االنتماء قيـ

 ،(18) مج ،العربية التربية مستقبؿ والعشري، الحادي القرف
 .112 -9 ،(68) ع

  http://www.mans.edu.eg.ـ2012 المنصورة، جامعة [6]

 المشاركة لتفعيؿ التخطيط(. ـ2009) عبدالفتاح حناف السيد، [7]
 لممشاركة كمدخؿ الجامعي لمشباب الطالبية األنشطة في

 الثاني الدولي العممي المؤتمر التخرج، بعد السياسية

 وتحسيف االجتماعية الخدمة: االجتماعية لمخدمة والعشروف
  .مارس 10-9 حمواف، جامعة ،(11) مج ،الحياة نوعية

سماعيؿ، السيد محمد واألميف، عبدالمنعـ كريماف سرور، [8]  وا 
 التعميمية لمنواتج الفجوة دراسة(. ـ2010) عبدالحميد ىويدا

 الحتياجات وعالقتيا الجماعية الرياضية لألنشطة المستيدفة
 الدولي العممي المؤتمر الرياضي، اإلعالـ في العمؿ سوؽ
 األلفية تحديات - والرياضة البدنية التربية: عشر الثالث
 حمواف، جامعة لمبنيف، الرياضية التربية كمية ،(5) مج الثالثة،
 .مارس 23-25

 التربوية األنشطة(. ـ2004) السعيد محمود السعيد عثماف، [9]
 ع ،أبيا في المعمميف كمية حولية ،التربوية العممية في ودورىا

 .204 -180 السعودية، ،(4)

 -أسسو: المدرسي النشاط(. ـ1995) حسف فكري رياف، [18]

 .الكتب عالـ: القاىرة(. 5) ط  تطبيقاتو، -أىدافو

 األنشطة إدارة(. ـ2009) محمد مدحت النصر، أبو [19]
 دار:  القاىرة. التعميمية المؤسسات في الطالبية والخدمات

 .والتوزيع لمنشر الفجر

 األنشطة(. ـ2009) اهلل عبد السيد دفع الرحيـ عبد محمد، [20]
 .الرشد مكتبة: السعودية. المعاصرة التربوية

. (ـ2004) عمي حسف والعقوؿ، محمود داوود المعايطة، [22]
 .الصوتية الدار: السعودية. وتطبيقاتو الطالبي النشاط

(. ـ2010) كامؿ أحمد والناصح، محمود ثائر العاني، [24]
عادة الجديدة التنافسية  مجمة ،العراقية العمؿ سوؽ ىيكمة وا 
 .174 -133 ،(82) ع ،واالقتصاد اإلدارة
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 البرامج تطوير(. ـ2009) الديف صالح إيماف الحميد، عبد [25] 
 إلمداد التعميمية الجودة أنظمة ضوء في الجامعية الدراسية
 التحديات مواجية عمى قادرة تعميمية بمخرجات العمؿ سوؽ

(: الرابع العربي – األوؿ الدولي) السنوي المؤتمر العالمية،
 النوعي العالي التعميـ وبرامج لمؤسسات األكاديمي االعتماد

 التربية كمية ،(والمأموؿ الواقع) العربي والعالـ مصر في
 .إبريؿ 9-8 بالمنصورة، النوعية

 المينية الميارات(. ـ2009) الحميد عبد جيياف رمضاف، [26]
 رعاية مجاؿ في االجتماعية الخدمة في العامة لمممارسة
 في دراسات مجمة العمؿ، سوؽ لمتطمبات وفقا المعاقيف
 ،(5) ج ،(26) ع ،اإلنسانية والعمـو االجتماعية الخدمة
2461-2501. 

(. ـ2010) تيسير سائدة وسعادة، محمد أسامة عبيدات، [27]
 بما األردني العالي التعميـ مخرجات في المتوفرة الميارات
 جودة لضماف العربية المجمة ،المحمي العمؿ سوؽ يتطمبو

 .95-74 ،(3) مج ،(5) ع الجامعي، التعميـ

 الالزمة القيادية الميارات(. ـ2011) محمد العنود الغيث، [28]
 العاـ الثانوي التعميـ في المدرسية األزمات إدارة في لممديرات
 ع ،(4) س ،الحديثة التربية رابطة مجمة الرياض، بمنطقة

 .124-19 مايو، ،(9)

 الطالبي النشاط(. ـ2001) سميماف بف محمد الصبيحي، [29]
 السنوي المقاء ،والمأموؿ الواقع: السعودية الجامعات في

 النشاط: والنفسية التربوية لمعمـو السعودية لمجمعية التاسع
-1 الرياض، ،والتعميمية التربوية العممية في ودوره الطالبي

 .مايو 3

 الجامعات تنظيـ قانوف(. ـ2006) العربية مصر جميورية [33] 
 (.33) مادة ،(24) ط ،التنفيذية والئحتو

(. ـ2012) الطالب لرعاية العامة اإلدارة المنصورة، جامعة [34]
 .الطالبية األنشطة دليؿ

 متطمبات(. ـ2008) محمود الونيس عبد صفاء سالـ، [35]
 بجامعة الطالب لرعاية العامة لإلدارة التربوي الدور تطوير

 رسالة ،الثقافي االختراؽ تحديات لمواجية المنصورة
 .المنصورة جامعة التربية، كمية ،(منشورة غير)ماجستير

 األنشطة دور(. ـ2008) مصطفى محمود مصطفى أحمد، [36]
 الطالب لدى الصالحة المواطنة قيـ تدعيـ في الطالبية
 األنشطة في المشاركيف الطالب عمى مطبقة دراسة: الجامعي
 االجتماعية الخدمة في دراسات مجمة بالمعيد، الطالبية
 .1963-1871 ،(4) ج ،(25) ع االنسانية، والعمـو

 لعمداء اإلداري الدور (.ـ2012) ىالؿ حمد حمدة السعدية، [38]
 مف الطالبية األنشطة تطوير في التطبيقية العمـو كميات
 ع ،(33) س ،العربي الخميج رسالة ،الطالب نظر وجية

(124)، 49-104. 
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DEVELOPING THE ADMINISTRATION OF 

STUDENT ACTIVITIES AT MANSOURA 

UNIVERSITY TO HARMONIZE BETWEEN THE 

UNIVERSITY EDUCATIONAL OUTPUTS AND 

LABOR MARKET REQUIREMENTS:                            

A SUGGESTED PROPOSAL 

       Tharwat Abdel-Hamid Abdel-Hafe                    Ali Abd Rabbu Hussein Ism       

   Faculty of Education                                           Faculty of Education 

               Al-Azhar University                                            Mansoura University 

 Abstract_This research aims to develop a proposal for developing the management of student 

activities at Mansoura University to harmonize between the university education outputs and 

labor market requirements. To gather the necessary data and information the descriptive 

approach was used.  

     A questionnaire was administered to all the faculty members who supervised the activities in 

all the faculties of the Mansoura University. (115) questionnaires were subject to statistical 

analysis. Results showed that the reality of student activities management was low, with an 

average of (1.546) while the reality of achieving the activities of harmonization between the 

outputs of university education and labor market requirements was moderate with an average of 

(1.895).  

     Finally, results revealed the consent of the majority of the sample subjects – to a high degree-

to the proposed mechanisms for the development of management activities to harmonize 

university education outputs and labor market requirements with average of (2.371) degrees. 

The research presented a suggested proposal to develop student activities management at 

Mansoura University in order to achieve harmony with the requirements of labor market. 

Keywords: Development, Management of student activities, Mansoura University, 

Harmonization, Requirements of labor market. 

 


