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العامميف في قسـ  واقع ادارة وتنظيـ النشاطات الطالبية ودورىا في العممية التربوية مف وجية نظر
  وشعب النشاطات الطالبية في جامعة ذي قار

 كمية التربية االساسية                                  جامعة ذي قار                                كمية االدارة واالقتصاد    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الكممات المفتاحية : النشاطات الطالبية ، ادارة وتنظيـ 
 ممخص البحث

تجمت اىمية البحث مف خالؿ دور ادارة وتنظيـ النشاطات الطالبية في جامعة ذي قار وتاثيرىا عمى شخصية الطمبة 
ليذه  ويالترب الدور عمىمف خالؿ االشتراؾ في ىذه النشاطات بمختمؼ المجاالت وىدفت الدراسة الى التعرؼ 

العامميف في قسـ وشعب النشاطات الطالبية في جامعة نظر  وجية طمبة جامعة ذي قارمف وتطورتنمية  في النشاطات
مشكمة البحث فمقد تبيف مف خالؿ مالحظة الباحثاف لمطمبة في الكميات او خارجيا نالحظ ىناؾ ضعؼ  اماذي قار، 

وقصور كبير في جوانب شخصية كثيرة لدييـ والجانب الذي يتـ التركيز عميو سواء مف قبؿ الطمبة او االساتذة او 
خرى وكذلؾ وجود ضعؼ في تنظيـ وادارة اولياء االمور ىو الجانب العممي فقط متناسيف او ميمميف الجوانب اال

سموكيـ وتصرفاتيـ مف خالؿ مالحظة بعض التصرفات التي تنـ عف قصورفييا بينما نشاىد مف يشتركوف في 
، واستخدـ الباحثاف المنيج النشاطات الطالبية يبدو عمى اغمبيـ االلتزاـ واالنضباط والتوازف واالتزاف في افعاليـ

لحؿ مشكمة البحث بوصفو أكثر المناىج مالئمة لموصوؿ إلى تحقيؽ أىداؼ البحث،  الوصفي باألسموب المسحي
اختار الباحثاف جميع افراد مجتمع البحث كعينة وذلؾ لقمة عددىـ وىـ العامميف سابقًا والحالييف  في قسـ وشعب 

ـ الوسائؿ االحصائية االتية  ( فردًا، وتـ استخدا28،  والبالغ )2019النشاطات الطالبية في جامعة ذي قار ، لمعاـ  
معامؿ االرتباط البسيط ) بيرسوف (. وتـ عرض  -4االنحراؼ المعياري  -3الوسط الحسابي  -2النسبة المئوية  -1: 

النتائج ومناقشتيا وقد توصؿ الباحثاف الى وجود دور كبير ومؤثر لمنشاطات الرياضية في زيادة الثقة بالنفس وفي 
بروح العمؿ الجماعي والحفاظ عمى الرشاقة والمياقة البدنية .وتؤدي النشاطات االجتماعية الى تعزيز العمؿ والتعاوف 

االىتماـ بتنمية العمؿ التطوعي وتعميـ الطمبة عمى انكار الذات والتطوع لخدمة االىداؼ االنسانية النبيمة سواء داخؿ 
ة لمعمؿ سواء قسـ النشاطات بالجامعة او في الجامعة اوخارجيا، ويوصي الباحثاف بتوفير كوادر اضافية ومناسب

الشعب في الكميات وليس االعتماد عمى شخص واحد وىو مدير الشعبة، وكذلؾ مكافأة القائميف عمى النشاطات 
 .الطالبية مف قبؿ رئاسة الجامعة والكميات نظرًا لمايقدمونو مف جيد كبير في اقامتيا وتنظيميا لوحده

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
The reality of managing and organizing student activities and their role in the educational 
process from the viewpoint of workers in the department and people of student activities 

at Dhi Qar University 
Faculty of Administration and Economics                                 Faculty of Basic Education                 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
Key words: student activities, administration and organization 

Research abstract  

The importance of research was manifested through the role of managing and 
organizing student activities at Dhi Qar University and its impact on the personality of 
students through participation in these activities in various fields. The study aimed to identify 
the educational role of these activities in the development and development of Dhi Qarman 
University students and the view of workers in the department and people of student activities 
in Dhi Qar University. As for the research problem, it has been shown through the 
researchers ’observation of students in colleges or outside. We note that there is a weakness 
and a great deficiency in many personal aspects of them and the aspect that is focused on, 
whether by students or professors or parents is the scientific side only forgotten or They 
neglect other aspects, as well as a weakness in organizing and managing their behavior and 
behaviors by noticing some of the behaviors that indicate their limitations while we watch 
those who participate in student activities seem to be mostly committed, disciplined, balanced 
and balanced in their actions, and the researchers used the descriptive approach in the 
survey method to solve the research problem as the most appropriate approach To reach the 
achievement of the research goals, the researchers chose all the members of the research 
community as a sample due to the small number of them who are previously and current 
employees in the department and sections of student activities at Dhi Qar University, for the 
year 2019, and the number (28) individuals, and statistical methods were used The following: 
1- Percentage 2- Mathematical mean 3- Standard deviation 4- Simple correlation coefficient 
(Pearson). The results were presented and discussed, and the researchers found that there is 
a large and influential role for sporting activities in increasing self-confidence and in 
promoting work and cooperation in a spirit of teamwork and maintaining fitness and physical 
fitness. Social activities lead to interest in developing volunteer work and teaching students to 
self-denial and volunteer to serve noble human goals, whether Inside or outside the 
university, the researchers recommend providing additional and suitable cadres for work, 
whether the activities department at the university or in the people in colleges and not relying 
on one person who is the director of the division, as well as rewarding those responsible for 
student activities before Iash University and colleges due to the Maigdmonh of a major effort 
to set up and organize them alone. 
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 :المقدمة  -1
 منذ قػدـ التػاريو ومنػذ وجػود االنسػاف عمػى ىػذه االرض سػعى الػى ادارة وتنظػيـ حياتػو بػالرغـ مػف بسػاطة الحيػاة انػذاؾ 

ولكػف بمػرور الػزمف مػع تطػور الحيػاة تسيػرت اسػاليب  وتوفير المأكؿ والممبساالسرة حيث انيا كانت تعتمد عمى حماية 
االدارة ووظائفيا وكذلؾ االشخاص الذيف يقودوف المؤسسات سواء صسيرة وكبيرة ، لذلؾ في وقتنا الحاضػر تحتػاج ادارة 
المؤسسػػات الػػى كفػػاءة كبيػػرة فػػي مختمػػؼ االتجاىػػات حتػػى يكػػوف عمميػػا وادارتيػػا بشػػكؿ صػػحي  . لػػذلؾ فػػأف ادارة قسػػـ 

طات الطالبيػػة وكػػذلؾ الشػػعب فػػي الكميػػات يتػػوفر فييػػا اشػػخاص  مختصػػوف وقػػادروف عمػػى ادارتيػػا وىػػذا مػػا اثبتتػػو النشػػا
االعواـ السابقة مف خالؿ حصػوؿ الجامعػة عمػى مراكػز متقدمػة فػي تصػنيؼ الجامعػات العراقيػة فيمػا يخػص النشػاطات 

الجامعػة وغالبيػة الكميػػات .ولكػف  بػالرغـ مػف ىػػذه  الطالبيػة وىػذا مػا انعكػس عمػػى التركيػز عمييػا واالىتمػاـ بيػػا مػف قبػؿ
مختمػػػؼ  الكثيػػػر مػػػف الطمبػػػة فػػػيااليجابيػػػات فػػػي ادارة وتنظػػػيـ شػػػؤوف النشػػػاطات الطالبيػػػة اال اننػػػا ومػػػف جانػػػب اخرنجػػػد 

التػي وىػذا يرجػع بشػكؿ كبيػر الػى العمميػة التربويػة  شخصػياتيـكبيػر فػي  ضعؼو  رمف القصو يعانوف  المراحؿ العمرية 
طريقيػػا يػػتـ تنشػػئة الفػػرد منػػذ سػػنيف عمػػره االولػػى وتسػػتمر معػػو لسػػنيف طويمػػة وتنتيػػي بالجامعػػة ، لػػذلؾ يعػػاب عمػػى عػػف 

فػي تنميػة شخصػية الطمبػة اوعػدـ المعرفػة اوضػعفيا اـ او ضػعفو مػالعممية التربوية ىذا القصور ويأتي نتيجػة عػدـ االىت
وانػػب الج اىمػػاؿوالتركيػػز عمػػى الجانػػب العممػػي فقػػط و  ثقافيػػة واالجتماعيػػة وال مػػف العديػػد مػػف الجوانػػب النفسػػية والصػػحية

ثير مػف دوؿ العػالـ الػى ىػذا الجانػب السػمبي والمػدمر . لذلؾ تنبيت الكالتي تمعب دور مؤثر في الشخصيو مذكورة انفاً ال
يػػر مػػف بمػػداف الكث اطفػػاؿ وشػػبابمعالجتػػو وىػػذا مػػانراه اليػػـو فػي بدراسػػتو والتركيػػز عميػو وتمػػت وقػػاموا  لشخصػية الطمبػػة 

التي يظيروف بيػا ، وتػـ معالجػة القصػور والثقة  شخصية والجرأة والشجاعةالقوة مف صفات شخصية ميمة منيا العالـ 
مف خػالؿ تسػميط الضػوء عمػى الصػعوبات مف خالؿ العديد مف الدراسات التي تـ اقامتيػا فػي ىػذا الموضػوع بشػكؿ كبيػر 

الدراسات سواء الوصػفية  ىذه وثبت مف خالؿ، مف مختمؼ الجوانب  او المشاكؿ التي تجعؿ الطمبة ضعيفي الشخصية
بشػكؿ مسػتمر واشػتراؾ الطمبػو فييػا بسػض النضػر  االنشطة الطالبيػة الترفيييػة والترويحيػةتنظيـ واقامة او التجريبية اف 

 ـ يواجيػوفوتجعميػ ـوتطػورى الطمبػةفػي نمو  ايجابيتمعب دور كبير  عف العمر والجنس والمرحمة العممية وموقع اقامتيا 
 واالتجاىػات الحياة بشجاعة ميما واجييـ مف مطبات وصعوبات مف خالؿ ماتقـو بو ىذه االنشطة مػف جميػع النػواحي

مف خالؿ ىػذه الجوانػب الميمػة ينشػىء الطمبػة بطريقػة صػحيحة و سواء النفسية والصحية واالجتماعية والعممية والثقافية 
وىػػذا مػػاينعكس عم ػػييـ بشػػكؿ  فػػي المسػػتقبؿ ولػػدييـ القػػدرة عمػػى النجػػاح فػػي الحيػػاة تػػؤدي بيػػـ الػػى اف يكونػػوا قػػادة اكفػػاء

 قػد ركػز عمػى ىػذا االمػر منػذ تػاريو نشػوء الػديف االسػالمي  ديننػا الحنيػؼ عممػا اف،  شخصي وعمى بمدانيـ بشكؿ عاـ 
مػف خػالؿ تربيػة ابنػاء يو بشػكؿ كبيػر لمالػو مػف اىميػة كبيػرة تخػص حاضػر ومسػتقبؿ االمػة االسػالمية سمط الضوء عمو 

وتاريخنػػػا ممػػػيء بالشخصػػػيات التػػػي لعبػػػت دورا كبيػػػرا ومػػػؤثرا فػػػي تشػػػر الػػػديف االسػػػالمي المسػػػمميف التربيػػػة الصػػػحيحة ،
باحة والرمايػػة وركػػوب الخيػػؿ ( واذا نضػػرنا نبينػػا محمػػد )ص( ) عممػػوا ابنػػاءكـ السػػىػػذا مااكػػده وماحققػػو مػػف نجاحػػات و 

مى التربية الصػحية والنفسػية واالجتماعيػة والعقميػة فػي نفػس الوقػت فيػذه نشػاطات نضرة سريعة ليذا القوؿ نجده يركز ع
رياضية واجتماعية مف خالؿ التفاعؿ بيف مف يقوموف بيػا وايضػًا الترفيػو عػف الػنفس وايضػًا اسػتخداـ العقػؿ لمفػوز بيػذه 

،  ؿ ىػػذه النشػػاطات المختمفػػةوكػػذلؾ تنظػػيـ وادارة ذواتيػػـ مػػف خػػال واالرادة والطمػػوح لمفػػوز وتحمػػؿ الصػػعابالنشػػاطات 
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ؾ تمعػػب النشػاطات الطالبيػػة دور مػؤثر فػػي العمميػة التربيػػة مػف خػػالؿ تنشػئة الفػػرد تنشػئة صػػحيحة مبنيػة عمػػى العمػػـ للػذ
واقامتيػا بشػكؿ  مف اىمية ادارة وتنظيـ النشاطات الطالبية بالشكؿ الصحي  والمطمػوب وتتجمى اىمية البحثوالمعرفة .

مػػف  تيػاوتنشػئتيـ تنشػػئة ايجابيػة فعالػة مػػؤثرة فػييـ مػف خػػالؿ معالج تنميػػة وتطػور شخصػية الطمبػػة فػي  وتأثيرىا مسػتمر 
 مختمػػؼ النػػواحي التػػي تسػػاىـ بتطػػور االنسػػاف منػػذ الصػػسر وجعمػػو قائػػدًا فػػي المسػػتقبؿ يتمتػػع بالشػػجاعة والثقػػة بػػالنفس

او خارجيػػا نالحػػظ  كميػػاتلمطمبػػة فػػي ال افمػػف خػػالؿ مالحظػػة الباحثػػفمقػػد تبػػيف  مشػػكمة البحػػثامػػا . وتحمػػؿ المسػػؤولية 
مػف قبػؿ الطمبػة او  سػواء والجانػب الػذي يػتـ التركيػز عميػو يـيكثيػرة لػد شخصػية كبير فػي جوانػب وقصورىناؾ ضعؼ 

وكذلؾ وجود ضػعؼ فػي تنظػيـ  متناسيف او ميمميف الجوانب االخرى فقط ىو الجانب العممي االساتذة او اولياء االمور
وادارة سموكيـ وتصرفاتيـ مف خالؿ مالحظة بعض التصرفات التػي تػنـ عػف قصػورفييا بينمػا نشػاىد مػف يشػتركوف فػي 

لػػذلؾ تمثمػػت مشػػكمة البحػػث النشػػاطات الطالبيػػة يبػػدو عمػػى اغمػػبيـ االلتػػزاـ واالنضػػباط والتػػوازف واالتػػزاف فػػي افعػػاليـ ، 
ة التربويػة ومػاىو دورىػا فػي تنميػة فػي العمميػ  النشػاطات الطالبيػة تنظػيـ واقػع ادارة و دور ىوما -بالسوأؿ االتي :

التعػرؼ عمػى واقػع ادارة وتنظػيـ فيػي  اىػداؼ البحػثامػا  ؟  يجػابي البنػا بالشكؿ الصػحي  واالوتطور وتنشئة الطمبة 
طمبػة  وتطػورتنميػة  فػي نشػاطات الطالبيػة لم التربػوي الػدور عمػى التعػرؼوكذلؾ النشاطات الطالبية في جامعة ذي قػار

 العامميف في قسـ وشعب النشاطات الطالبية في جامعة ذي قار.نظر  وجية جامعة ذي قارمف
نشػاطات الطالبيػة فػي جامعػة ذي العػامميف فػي قسػـ وشػعب الب تمثػؿالمجػاؿ البشػري فػأف  مجػاالت البحػث وفيما يخص

 . 2019/ 3/10الى   3/9/2019، لممدة مف  2019قار
او خارجيػا  جامعػةاالنشطة التي يقوـ بيا الطمبة سػواء داخػؿ البأنيا -: اجرائياً النشاطات الطالبية  وقد عرؼ الباحثاف 

تنميػػة صػػحيحة عمػػى المسػػتوى النفسػػي والصػػحي والثقػػافي  وفػػي مختمػػؼ االعمػػار الطمبػػةوتسػػاىـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي تنميػػة 
وىػػـ ) قسػػـ ، وىػػي بػػرامج تقػػـو بيػػا الجيػػات المختصػػة واالجتمػػاعي والمعرفػػي مػػف خػػالؿ المشػػاركة فػػي ىػػذه النشػػاطات 

ويشػرؼ عمييػا النشاطات الطالبية في جامعة ذي قار وشػعب النشػاطات الطالبيػة فػي الكميػات التابعػة لجامعػة ذي قػار 
 يفالمختصػ ـالبدنيػة وعمػـو الرياضػة كػوني كميات ومعاىػد التربيػة يخريج (مختصيف في النشاطات الطالبية  اشخاص 

 تركزت حوؿ ىذه المواضيع والتي اىمتو اف يكوف مشرؼ عمى اقامة النشاطات الطالبية . ـفي ىذا العمؿ ودراستي
جرا اتو الميدانية : - 2  منيجية البحث وا 
الباحثػاف المػنيج الوصػفي باألسػػموب المسػحي لحػؿ مشػكمة البحػػث بوصػفو أكثػر المنػػاىج اسػػتخدـ مػني  البحػث : 2-1

،فيػػو يعمػػؿ عمػػى دراسػػة الظػػاىرة وجمػػع المعمومػػات وتحميميػػا واسػػتخالص  مالئمػػة لموصػػوؿ إلػػى تحقيػػؽ أىػػداؼ البحػػث
التػي يػدور حوليػا البحػث البيانات حوؿ الظواىر النتائج لتكوف المصدر لمتفسير والتوجيو ويعتمد ىذا المنيج عمى جمع 

مف خالؿ المالحظػة والمشػاىدة ويسػتخدـ لوصػؼ الواقػع كمػا ىػو مػف اجػؿ دراسػتو دراسػة صػحيحة ومعرفػة مايػدور فيػو 
 ومعالجتو .

 وىػػـ العػػامميفكعينػػة وذلػػؾ لقمػػة عػػددىـ اختػػار الباحثػػاف جميػػع افػػراد مجتمػػع البحػػث مجتمػػع البحػػث و عينتػػو:   2-2 
ًا كمػا فػي فػرد( 28والبػالغ ) ، 2019 ، لمعػاـ وشعب النشاطات الطالبية فػي جامعػة ذي قػار في قسـ  سابقًا والحالييف 

 : (1رقـ )الجدوؿ 
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 (1الجدوؿ )
 النسبة المئوية العدد مجتمع وعينة البحث

 %82.14 23 عينة البحث
 %17.85 5 عينة االسس العممية

 %100 28 المجموع
 واألجيزة المستخدمة :  وسائؿ جمع المعمومات والبيانات   2-3

  -في الحصوؿ عمى بياناتيما بالوسائؿ واألدوات واألجيزة  التالية :لقد استعاف الباحثاف 
 وسائؿ جمع المعمومات: 2-3-1
 المصادر والمراجع . -1
 االستبياف  -2
 الدراسات السابقة  -3
 المالحظة  -4
 األدوات واألجيزة المستخدمة: 2-3-2
 ( نوع )البتوب( .1جياز حاسوب عدد)-1 
 ( نوع) كاديو( .  1حاسبة الكترونية يدوية عدد)-2
 طابعة ليزرية نوع )كانوف( . -3
 اجرا ات البحث الميدانية :  2-4
وتػػـ عرضػػيا عمػػى السػػادة  عبػػارة( 38: قػػاـ الباحثػػاف بأعػػداد االسػػتبانة، والتػػي تكونػػت مػػف )اعػػداد االسػػتبياف  2-4-1

وىـ فقط مدراء قسـ النشاطات الطالبيػة السػابقيف والموجػود حاليػًا فػي جامعػة ذي قػار كػونيـ  (7الخبراء والبالغ عددىـ )
،وبعػػد تحميػػؿ اجابػػات الخبػػراء مػػف  فقػػط مػػف يعػػرؼ كػػؿ صػػسيرة وكبيػػرة فػػي عمػػؿ قسػػـ النشػػاطات الطالبيػػة فػػي الجامعػػة 

( وىػذا يػدؿ عمػى 3.84والبالسػة ) (1( وعند درجة حريػة )0.05خالؿ استخداـ الباحثاف مربع كاي عند مستوى داللة ) 
 (1و)  فػي محػور النشػاطات الرياضػية ،( 2 ) يوىػ لعبػاراتتعػديؿ بعػض ا، واسفر التحميؿ النيائي عف  لعبارةمعنوية ا

كونيػػا كانػػت فػػي صػػمب الموضػػوع  لعبػػاراتويعمػػؿ الباحثػػاف سػػبب قبػػوؿ جميػػع ا و فػػي محػػور النشػػاطات االجتماعيػػة ،
فػي النشػاطات الطالبيػة ومعرفتيمػا  يعمػالف منػذ مػدة طويمػة  الباحثػاف كػوفوتبحث في واقػع النشػاطات الطالبيػة وايضػًا 

 . فيوبكؿ صسيرة وكبيرة 
 :اختيار سمـ التقدير  2-4-2

وذلػؾ لبيػاف راييػـ فيػو ، وكػاف سػمـ  ( عمى ذات الخبراء والمختصػيف ،1بعرض سمـ التقدير المقترح )مرفؽ  افقاـ الباحث
 ال اتفؽ بشدة(  -ال اتفؽ  -محايد  -اتفؽ  -) سمـ خماسي (وىو )اتفؽ بشدة  المقترح التقدير

لكػؿ فقػرة  ( 5-1واعطاء بدائؿ عف ىذا السمـ المقترح فيما لوكاف غير مناسب لمبحث  واعطػاء اوزاف ليػذا السػمـ مػف ) 
. وكانػت نسػبة اتفػاؽ اجابػات الخبػراء مؤيػدة  لسػمـ خمػس بػدائؿ واسػتجابات متدرجػةعت مف فقرات االستبياف ولذلؾ وضػ
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لعينة وىذا يؤكد صالحية السمـ المقترح ، كونو يعطي الحريو الكبيرة الفراد ا% ( 100التقدير المقترح الخماسي  بنسبة )
 كؿ الصحي  والموضوعي .باالجابة عمى االستبانة بالش

 : التجربة االستطالعية 2-5 
مػػػف اجػػػؿ معرفػػػة الصػػػعوبات والمعوقػػػات او العراقيػػػؿ التػػػي مػػػف الممكػػػف اف تواجػػػو عمميػػػة تطبيػػػؽ االسػػػتبياف ، لػػػذلؾ قػػػاـ 

، وحػػوؿ وىػػـ نفسػػيـ الػػذيف تػػـ اجػػراء االسػػس العمميػػة عمػػييـ ( افػػراد 5بتطبيقػػو عمػػى عينػػة عشػػوائية مكونػػة مػػف ) افالباحثػ
االستبياف وىؿ ىي مفيومة او غير مفيومة واالجابة بحرية تامة ومعرفة وضوح الفقرات والتعميمات وكيفية االجابة عمى 

 . 10/9/2019 -الوقت المستسرؽ  لالجابة عمى االستبياف وتـ ذلؾ  في يـو 
 اسموب تصحي  الفقرات : 2-6

أعطائيػػا االسػػتبياف وذلػػؾ ب عبػػاراتبتصػػحي   افلسػػرض معرفػػة كيفيػػة التوصػػؿ الػػى الدرجػػة الكميػػة لالسػػتبياف ، قػػاـ الباحثػػ
الػػوزف المناسػػب مػػف خػػالؿ تاشػػير اجابػػات العينػػة عمػػى سػػمـ التقػػدير الخماسػػي والػػذي تحػػددت اوزانػػو كمػػا تػػـ التطػػرؽ ليػػا 

 ( . 2اعاله . كما في الجدوؿ رقـ )
 (2جدوؿ )

 يبيف اتجاه الفقرات واالوزاف لسمـ التقدير الخماسي
 بشدةال اتفؽ  ال اتفؽ محايد اتفؽ اتفؽ بشدة اتجاه الفقرات 

 1 2 3 4 5 ايجابي
 االسس العممية لالستبياف : 2-7 
يقصػػػد بصػػػدؽ االختبػػػار ةىػػػو الدرجػػػة التػػػي يمتػػػد إلييػػػا قيػػػاس مػػػا وضػػػع مػػػف اجمػػػو ، فاالختبػػػار أو  :الصػػػدؽ  2-7-1

 ،المقيػػاس الصػػادؽ ىػػو الػػذي يقػػيس بدقػػة كافػػة الظػػاىرة التػػي صػػمـ لقياسػػيا وال يقػػيس شػػيئا بػػدال منيػػا أو با ضػػافة إلييػػا
واختار الباحثاف صدؽ المحتوى كونو ينسجـ ( 199، ص  1987)محمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف ، 

 .( 7وعددىـ )مع البحث ، حيث قاـ الباحث بعرض االستبياف عمى الخبراء والمختصيف 
ار الظاىرة التي وضػع اف الثبات يعني ةمدى الدقة واالتقاف او االتساؽ الذي يقيس بو االختب ثبات االختبار : 2-7-2

( افػػراد  5ولسػػرض معرفػػة الثبػػات تػػـ تطبيػػؽ االختبػػارعمى ) (98، ص 2006)محمػػد نصػػر الػػديف رضػػواف، ، مػػف اجميػػا
عمػػػى نفػػػس العينػػػة  ، حيػػػث اسػػػتخدـ الباحػػػث معامػػػؿ االرتبػػػاط )بيرسػػػوف ( بػػػيف  ايػػػاـ (10واعادتػػػو بعامػػػؿ زمنػػػي قػػػدره )

 (، وىي درجة ثبات عالية .0.89االختبار االوؿ والثاني ، وظيرت قيمة االرتباط )
نة البحث الرئيسية عمى عي (1بعد البناء والتقنيف كما في ممحؽ رقـ ) تـ تطبيؽ االستبيافتطبيؽ االستبياف :  2-7-3

( وتـ ذلؾ لممدة مػف تػاريو  العامموف في قسـ وشعب النشاطات الطالبية في جامعة ذي قار ) فردًا  (23عددىا)والبالغ 
 . 20/9/2019ولساية  9/2019/ 15
معامػػػؿ االرتبػػػاط  -4 االنحػػػراؼ المعيػػػاري -3 الوسػػػط الحسػػػابي -2النسػػػبة المئويػػػة  -1الوسػػػائؿ االحصػػػائية :  2-8

 البسيط 
 .) بيرسوف (
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 عرض النتائ  وتحميميا ومناقشتيا  -3
 (3يمي :   جدوؿ )ف وتبويبيا ظيرت نتائج البحث كمامف خالؿ توزيع استمارات االستبياعرض النتائ  :  4-1

 ألجابات العينة عمى استمارات االستبياف واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية يبيف النسب المئوية
عػػػػػػػػددفقرات كػػػػػػػػؿ  المحاور  ت

 محور
النسػػػػػػػػػػػػػػػػبة 

 المئوية 
االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ  الوسط الحسابي

 المعياري
 9.013 95.714 %83 7 النشاطات الرياضية  1
 6.691 87.555 %76 9 النشاطات االجتماعية 2
 4.066 89.6 %77 10 النشاطات الثقافية والفنية 3
 14.711 84.666 %73 12 ادارة وتنظيـ النشاطات الطالبية 4

( النسب المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وعدد فقرات كؿ محور ، حيث حصػؿ 3يبيف الجدوؿ رقـ )
%( ووسػػط 83( فقػػرات عمػػى نسػػبة مئويػػة بم ػػت )7والػػذي اشػػتمؿ عمػػى )محػػور االوؿ محػػور النشػػاطات الطالبيػػة 

ب حصػػػوؿ ىػػػذه الػػػدرجات الػػػى اف سػػػ( ويعػػػزو الباحثػػػاف 9.013( وانحػػػراؼ معيػػػاري بمػػػ  )95.714حسػػػابي بمػػػ  )
النشاطات الرياضية وىي تعتبر الجزء االىـ واالكبر مف حيث مشاركة الطمبة ومسؤولي النشاطات الطالبية في الكميات 

يـ اىتماـ بالرياضة في مختمؼ االلعاب وذلؾ كونيا تتميز بالعديد مف االيجابيػات ومػف بينيػا يكوف الكثير مف الطمبة لد
بة وتعمميـ عمى العمؿ بروح الفريؽ الواحػد وىػو العمػؿ الجمػاعي وىػذا يجعميػـ يبػذلوف جيػدىـ مػف اجػؿ انيا تساعد الطم

الفريؽ وليس عمى مستوى االفراد وايضًا تساعد وتعمـ الطمبة عمى االنظباط وااللتزاـ بالقػانوف وتعميمػات االلعػاب وكػذلؾ 
الخمقػي وتػوعي الطمبػة بوجػود انػواع مختمفػة مػف االلعػاب  عمى مستوى االنضباط الدراسي وتنمية الروح الرياضػية والنمػو

الرياضية واليدؼ منيا واىميتيا وال تتركز عمى نوع واحد مػف االلعػاب الرياضػية وبالتػالي مشػاركة اكبػر عػدد ممكػف مػف 
عمػػى الطمبػػة وتسػػاىـ مػػف جيػػة اخػػرى باسػػتثمار اوقػػات الفػػراغ سػػواء خػػالؿ الػػدواـ فػػي الكميػػات او بعػػد الػػدواـ ممايسػػاىـ 

المخػػػدرات والمجػػػوء الػػػى المقػػػاىي  تعػػػاطيالحفػػػاظ عمػػػييـ مػػػف االتجػػػاه العمػػػاؿ اخػػػرى سػػػمبية ووممكػػػف اف تكػػػوف ىدامػػػو ك
،ولمنشػػاطات  فػػي الفتػػرة االخيػػرة لالسػػؼ بمػػدنا حصػػؿ فػػيوىػػذا  ىالكيػػـوممارسػػة وشػػرب الممنوعػػات والتػػي تػػؤدي الػػى 

خالي مػف الطالبية دور كبير في زيادة الثقة بالنفس مف خالؿ الحفاظ عمى رشاقة الجسـ ومرونتو والتمتع بجسـ صحي 
االمراض وكذلؾ في حػاالت الفػوز والخسػارة حيػث يوجػد فييػا تعمػـ الكثيػر مػف االمػور التػي يمكػف اف تػنعكس عمػى واقػع 

يف حيػػث يوجػػد الكثيػػر مػػف المواىػػب مػػف الطمبػػة مػػف خػػالؿ مشػػاركتيـ فػػي حيػػاتيـ وتسػػاىـ بالكشػػؼ عػػف الطمبػػة الموىػػوب
في برامج النشاطات الطالبية  ) يعتبر النشاط الرياضي ركنًا اساسياً النشاطات الطالبية سوؼ يكشؼ عف ىذه المواىب 

الشتراؾ في النشػاط اذا يميؿ الطالب الى ىذا النشاط بحكـ طبيعة تكوينيـ ويقبموف عمى ممارستو بدافع مف انفسيـ ، فا
الرياضي يكسب الفرد جسمًا صحيحًا تعمؿ اجيزتػو بنشػاط وحيويػة لتقػوـ بوظائفيػا ويخمػص العيػوب البدنيػة التػي تعرقػؿ 
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نشاطو وحركتو او تفسػد عميػو مضػيره العػاـ ، والنشػاط الرياضػي مػف اىػـ وسػائؿ ىػذا العصػر ألعػداد الشػباب واكسػابيـ 
عبػػػػد المحسػػػػف عبػػػػد )،(رابات النفسػػػػية ونمػػػػو الشخصػػػػية مػػػػف جميػػػػع الجوانػػػػب المياقػػػػة البدنيػػػػة والػػػػتخمص مػػػػف االضػػػػط

 (207،ص1999،الحميد

( 9( ، يتبيف حصوؿ المحور الثاني  محور )النشاطات االجتماعية( والذي اشتمؿ عمى )3ومف خالؿ الجدوؿ رقـ )
( ويعزو 6.691)( وانحراؼ معياري بم  87.555%( ووسط حسابي بم  )76فقرات عمى نسبة مئوية بم ت )

تساىـ في غرس القيـ االنسانية والنبيمة في الطمبة  سب حصوؿ ىذه الدرجات الى اف النشاطات االجتماعية الباحثاف
وتحويميا الى سموؾ واقعي وىذا مايؤدي الى تتمية واشتراؾ الطمبة في االعماؿ التطوعية وتعزيز العمؿ الجماعي لدييـ 

ممايؤدي الى تعديؿ بعض السموؾ او التصرفات ة احتراـ اساتذتيـ وادارات كمياتيـ وبالتالي تؤدي الى اكتساب الطمب
السمبية حيث تؤدي الى تربيتيـ تربية صحيحة تزيد مف اعتمادىـ عمى انفسيـ وتحمؿ مسؤولية تصرفاتيـ او االعماؿ 

لجامعة ممايؤدي الى زيادة التي توكؿ الييـ مما يؤدي بيـ الى تكويف عالقات طيبة مع زمالئيـ في مختمؼ كميات ا
ارتباطيـ بجامعتيـ ودفاعيعـ عف سمعتيا والمساىمة في تفوقيا في مختمؼ المجاالت والنشاطات  مما ينمي لدييـ 
ميارات االتصاؿ والتواصؿ سواء مع زمالئيـ داخؿ الجامعة او خارج الجامعة مع مختمؼ فئات وافراد المجتمع وىذه 

ـ في مجاالت مختمفة وعديدة وىذا مايزيد مف بناء شخصياتيـ وتطورىا في اف يكونوا قادة االمور تؤدي الى زيادة خبرتي
يعتبر النشاط داخؿ الجامعات مف اىـ الوسائؿ المكممة لعممية تنشئة  )لدييـ كؿ المميزات التي تمنحيـ صفة القيادة 

مى تنمية الميارات االجتماعية واعداد الطالب في ظؿ مناخ ووسط اجتماعي مالئـ ، حيث تعمؿ ىذه االنشطة ع
وتحقيؽ الترابط وتنظيـ العالقات بيف اعظاء الجماعة وبينيـ وبيف اعظاء الجماعات االخرى حيث انيا وسيمة لمتفكير 

في حدود الضوابط  التي يضعيا المجتمع االجتماعي وكذلؾ وسيمة لمساعدة الفرد عمى التمتع  بمجتمع صسير 
ي الجامعة العديد مف الخبرات منيا : االشتراؾ في بعض مشروعات  خدمة المجتمع ويتضمف النشاط االجتماعي ف

مثؿ مشروع التبرع بالدـ ومشروعات العمؿ الصيفي لمطالب واالشتراؾ في المناسبات واالعياد الوطنية واالشتراؾ في 
جتماعية والثقافية مشاريع خدمة الطالب كصندوؽ التكافؿ االجتماعي واالشتراؾ في الرحالت والمعسكرات اال

 (207،ص1999،)عبد المحسف عبد الحميد طالب عمى التعرؼ عمى معالـ الوطفوالترويحية التي تساعد ال

( 10( ايضًا حصوؿ المحور الثالث محور )النشاطات الثقافية والفنية ( والذي تكوف مف )3ويوض  الجدوؿ رقـ ) 
 ويعزو الباحثاف (4.066( وبانحراؼ معياري )89.6)( ووسط حسابي بم  %77فقرات عمى نسبة مئوية بم ت )

الثقافي والفني والقدرة عمى  والتذوؽالحصوؿ عمى ىذه الدرجات الى اف ىذه النشاطات تنمي لدى الطمبة  الوعي 
التعبير عف ميوليـ واىتماماتيـ عف طريؽ النشاطات التي يمارسونيا وكذلؾ تبرز المواىب بما فييا االعماؿ اليدوية 
والموسيقى والشعر والسناء والمسرح والرسـ بانواعو المختمفة واالستمتاع بيذه االنشطة الفنية وحيث انيا تنمي لدييـ 
التفكير االيجابي واالبداع والخياؿ واالحساس واالدراؾ الفني مما يساىـ في امتالؾ الطمبة الجرأة والشجاعة عمى التكمـ 

لدييـ القدرات المسوية والطالقة الفكرية واكتسابيـ القدرة عمى الحوار والمناقشة  وممارست اعماليـ اماـ الجماىير وتنمي
مع االخريف وتعمـ الطمبة عمى فنوف الخطابة وااللقاء بما يخص نشاط الشعر والمسرح والقصص القصيرة وغيرىا مف 
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الفنية واعطاء الفرص المناسبة النشاطات التي تقع ضمف ىذه الجانب ) ييدؼ النشاط الفني الى نشر وتنمية الثقافة 
لذوي القدرات والمواىب مف الطالب لتنميتيا وتذوؽ الجماعة واالبداع وتقدير قيمة  العمؿ الفني وغرس الميوؿ المينية 
والتدريب عمى العمؿ اليدوي واحترامو وتقدير العامميف فيو ومف ثـ يندرح تحت عدة انواع منيا المسرحيات والموحات 

معارض الفنية وعمى ذلؾ فاالنشطة الطالبية تسيـ في رعاية وتكويف شخصية الطالب وتوجيييـ التوجيو والتمثيؿ وال
السميـ بما يتالئـ مع ميوليـ ورغباتيـ والتنفيس عف مواىبيـ مف خالؿ النشاطات الطالبية بمختمؼ مجاالتيا ، ويتي  

عمى طبائع الناس ومشاعرىـ  ومايسود بينيـ مف  النشاط الفني الفرصة لمطالب لتذوؽ الحياة االجتماعية والتعرؼ
 (62-61، ص1981،عبد الوىاب جالؿ)عادات وتقاليد ومف ثـ تييئة الطالب لحياة اكثر استقرارًا ومنيجاً 

( ايضًا حصوؿ المحور الرابع محور )ادارة وتنظيـ النشاطات الطالبية( والذي تكوف مف 3ويوض  الجدوؿ رقـ ) 
( ويعزو 14.711( وبانحراؼ معياري )84.666% ( ووسط حسابي بم  )73مئوية بم ت )( فقرة وعمى نسبة 12)

الحصوؿ عمى ىذه الدرجات بسبب التخطيط لمنشاطات الطالبية حسب منياج وزارة التعميـ العالي والبحث الباحثاف 
طات الطالبية بوضع العممي والذي يصدر في كؿ عاـ دراسي ولمفصميف االوؿ والثاني لذلؾ تقوـ ادارة قسـ النشا

والتخطيط لممنياج بشكؿ صحي  ومف ثـ يتـ تنظيـ النشاطاتت الطالبية بالشكؿ المناسب وتدار ىذه النشاطات مف قبؿ 
اشخاص متخصصيف فييا سواء في القسـ او اغمب الشعب في الكميات وتقوـ ادارة القسـ في جامعة ذي قار بالتنسيؽ 

ت وتوجد عالقات طيبة وودية بينيـ مف خالليا يتـ التعامؿ بعدالة وبدوف تحيز والتعاوف مع مدراء الشعب في الكميا
عند اقامة النشاطات لذلؾ تتـ اتخاذا القرارات بالتشارؾ بيف الجميع مف اجؿ الخروج بقرارات صحيحة يتـ تنفيذىا مف 

ميات الجامعة وتوجد رقابة قبؿ الجميع كونيا تمت عف طريقيـ  ويوجد تعاوف مستمر بيف ادارة القسـ والشعب في ك
وانيا تتعامؿ مع النشاطات الطالبية ـ سمعت الجامعة ومكانتيا بيف جامعات العراؽ يواشراؼ مف قبؿ الجامعة كونيا ت

بشكؿ ايجابي مف خالؿ توفير ماتحتاجو ىذه النشاطات مف الدعـ المادي او المعنوي وايضًا اغمب الكميات توفر 
سواء عمى مستوى المعدات واالدوات والمالعب والدعـ المادي وتقوـ ادارة القسـ بأدخاؿ مدراء ماتحتاجو ىذه النشاطات 

الشعب بدورات تطويرية مف اجؿ التقدـ في اعماليـ والتطور باستمرار ومواكبة مايستجد مف امور تخص ادارة وتنظيـ 
عة عمى وجود ىيكؿ تنظيمي يناسب اعماؿ ىذه النشاطات ويؤكد العامميف في قسـ وشعب النشاطات الطالبية في الجام

وواجبات ومسؤوليات النشاطات الطالبية بالرغـ مف عدـ توفر كوادر باعداد كافية سواء في القسـ في رئاسة الجامعة 
او الكميات حيث يقوـ شخص واحد وىو مدير الشعبة في الكميات بكؿ مايخص النشاطات الطالبية مف بذؿ جيود 

و ب )ا تحتاج الى عدد اكبر لكي يسير العمؿ بسيولة ويسر ويقمؿ مف الثقؿ الواقع عمى مدراء الشعكبيرة بالرغـ مف اني
لإلدارة ألدور ألبارز ألكبير والمؤثر في ألتطور الذي شيدتو الحركة الكشفية عف طريؽ أدارة وتنظيـ المخيمات الكشفية 

فة وكذلؾ ألتخطيط ألسميـ والناج  ليذه األمور، وغيرىا وكذلؾ ألبطوالت الرياضية والميرجانات التي ليا عالقة بالكشا
مف الوظائؼ أو العناصر ا دارية التي تؤدي بالعمؿ إلى الطريؽ الصحي  ومف اجؿ إف يكوف العمؿ بالشكؿ المطموب 

تماعية البد إف يكوف ىنالؾ اىتماـ باألفراد ألعامميف في مختمؼ مجاالت الحياة سواء كانت رياضية أو اقتصادية أو اج
وغيرىا بشكؿ عاـ والمخيمات الكشفية بشكؿ خاص، ألف الموارد البشرية تعتبر األساس  نجاح واستمرار أي عمؿ 
وكذلؾ العالقات ا نسانية بيف العامميف في الشعب الكشفية، وتتجو الجيود ألحديثة نحو التنمية ا دارية لقطاعات 
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المستويات ا دارية ومختمؼ التخصصات الدعامة الحقيقية التي يستند  العمؿ في المؤسسات وتعتبر الموارد البشرية في
 .(17ص  2011جامعة البصرة ، حساـ مالؾ صال ،) ،إلييا العمؿ الصحي 

 : الخاتمة -4
كبيػػر ومػػؤثر لمنشػػاطات الرياضػػية فػػي زيػػادة الثقػػة بػػالنفس وفػػي تعزيػػز العمػػؿ والتعػػاوف بػػروح العمػػؿ وجػػود دور  اتضػػ 

تػػؤدي النشػػاطات االجتماعيػػة الػػى االىتمػػاـ بتنميػػة العمػػؿ التطػػوعي و عمػػى الرشػػاقة والمياقػػة البدنيػػة . والحفػػاظالجمػػاعي 
تمعػػب  وسػػواء داخػػؿ الجامعػػة اوخارجيػػا .وتعمػػيـ الطمبػػة عمػػى انكػػار الػػذات والتطػػوع لخدمػػة االىػػداؼ االنسػػانية النبيمػػة 

النشػػاطات الثقافيػػة والفنيػػة دور كبيػػر فػػي ابػػراز الطاقػػات الطالبيػػة فػػي مختمػػؼ االعمػػاؿ الفنيػػة والثقافيػػة ومنيػػا المسػػرح 
اىب طالبية لكي يعرفوف اف في الجامعة طاقات ومو والتمثيؿ والرسـ والشعر واالعماؿ اليدوية واظياراىا اما الرأي العاـ 

اطات الطالبية بطريقة صحيحة وسمسمة مف قبؿ ادارة القسـ بالتعاوف مع مدراء الشعب تدار النش شبابية كبيرة وجميمة و
ىذا ماادى الى نجاح القسػـ فػي الحصػوؿ عمػى المراتػب االولػى بالنسػبة لتصػنيؼ الجامعػات العراقيػة في كميات الجامعة 

اطات الطالبيػة مػف خػالؿ توفيراغمػب  يوجد اىتماـ مػف قبػؿ رئاسػة الجامعػة وادارات الكميػات بالنشػو في السنوات السابقة .
 ،مف دعـ مادي او معنوي يؤدي الى تنظيميا بالشكؿ الصحي  ولكف ليس بالشكؿ المثالي ماتحتاجو 

يوصػػػي الباحثػػػاف الػػػى تػػػوفير كػػػوادر اضػػػافية ومناسػػػبة لمعمػػػؿ سػػػواء قسػػػـ النشػػػاطات بالجامعػػػة او فػػػي الشػػػعب فػػػي  لػػػذلؾ
مكافػأة القػائميف عمػى النشػاطات الطالبيػة مػف قبػؿ  ، وكذلؾمدير الشعبة الكميات وليس االعتماد عمى شخص واحد وىو

فػي عدالػة يػا لوحػده ،ويجػب اف تكػوف ىنػاؾ رئاسة الجامعة والكميات نظرًا لمايقدمونو مػف جيػد كبيػر فػي اقامتيػا وتنظيم
سػواء فػي تقيػيـ االداء او التعامؿ بيف العػامميف بالنشػاطات الطالبيػة فػي الكميػات مػع زمالئيػـ مػف المػوظفيف والتدريسػيف 

االىتمػػاـ بالطمبػػة الموىػػوبيف مػػف خػػالؿ تػػوفير ليػػـ و فػػي الترشػػي  ألكمػػاؿ الدراسػػات العميػػا سػػواء خػػارج او داخػػؿ العػػراؽ 
اقامػة و مايحتاجونو مف اجؿ تطوير مواىبيـ ومشاركتيـ حتى مع الفرؽ الفنية والثقافية خارج الجامعػة ولػيس داخميػا فقط.

لتػػػي تواجػػو مشػػػاركة العديػػد مػػػف الطمبػػة فػػػي النشػػاطات الطالبيػػػة والبحػػث فػػػي اسػػباب ضػػػعؼ بحػػوث تخػػػص المعوقػػات ا
 المشاركة مف قبميـ سواء طالب او طالبات .

 المصادر
اإلداري لدى العامميف في الشعب قياس المناخ التنظيمي وعالقتو بمستويات االدا  االداري حساـ مالؾ صال  :   -1

، رسالة ماجستيرغير منشورة ، الرياضي والكشفي في المنطقتيف الوسطى والجنوبيةالكشفية في مديريات النشاط 
 . 2011جامعة البصرة ،

 .1999، القاىرة ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،  : خدمة الجماعة اسس وعممياتعبد المحسف عبد الحميد   -2
 .1981الكويت ، مكتبة الفالح ،، النشاط المدرسي ،مفاىيمو ،مجاالتو وبحوثوعبد الوىاب جالؿ :  -3
،  1، ط القياس في التربية الرياضية وعمـ النفس الرياضيمحمد حسف عالوي ومحمد نصر الديف رضواف :   -4

 . 1987ة ،  دار الفكر العربي ، القاىر 
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كز الكتاب راىرة ، م، القا 1، ط المدخؿ الى القياس في التربية البدنية والرياضيةمحمد نصر الديف رضواف :   -5
                                         . 2006لمنشر 

 (1ممحؽ رقـ )
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 
 جامعة ذي قار / كمية االدارة واالقتصاد 

 شعبة النشاطات الطالبية  
 ـ /استمارة اسػػتبياف

 السادة العامميف في قسـ وشعب النشاطات الطالبية 
 -تحية طيبة: 

واقع ادارة وتنظيـ النشاطات الطالبية ودورىا في العممية التربوية مف بأجرا  البحث الموسـو بػ ) افالباحثيقـو    
( ، ونظرا لكونكـ مف المعنييف بيذا وجية نظر العامميف في قسـ وشعب النشاطات الطالبية في جامعة ذي قار

 التي الفقرة أماـ(   √)   ية والتأشير بعالمةالبحث لذا يرجى قرا ة االستبياف بدقة واإلجابة بكؿ صدؽ وموضوع
  – محايد  -اتفؽ  -بشدة اتفؽ) االستمارة في الموجودة المناسب السمـ نقاط مف واحدة وتحت نظرؾ وجية تناسب

 .النشاطات الطالبية في جامعتنا العزيز  شاكريف تعاونكـ معنا  في خدمة    . (بشدة اتفؽ ال  – اتفؽ ال
 
 
 

 الباحثاف                                                                                       
 ـ. حساـ مالؾ صال 

 فرحاف ـ.ـ ازىر حنظؿ
اتفؽ  النشاطات الرياضية -اوال ت

 بشدة 
 الاتفؽ بشدة ال اتفؽ   محايد اتفؽ 

      تدرب الطمبة عمى العمؿ  بروح الفريؽ الواحد 1
      الرياضية الروح و تنميةوالنمو الخمقي تدريب الطمبة عمى االنظباط وااللتزاـ  2
      تساعد الطمبة عمى االىتماـ بأجساميـ وتنمية مياراتيـ الرياضية  3
       توعية الطمبة بأنواع النشاطات الرياضية واىميتيا  واىدافيا  4
 النشاطات بممارسة الفراغ وقت استثمار بأىمية توعية الطمبة  5

 الرياضية 
     

      تساعد النشاطات الرياضية في زيادة وتنمية الثقة بالنفس لدى الطمبة 6
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      الكشؼ عف  الطمبة الموىوبيف واالىتماـ بيـ 7
اتفؽ  النشاطات االجتماعية -ثانيًا  ت

 بشدة 
 الاتفؽ بشدة ال اتفؽ   محايد اتفؽ 

      واقعي سموؾ إلى وترجمتيا النبيمة  اإلنسانية القيـ غرس في يساىـ 1
      الجماعي العمؿ ينمي العمؿ التطوعي لمطمبة ويعزيز 2
      وادارات  الكميات وادراة الجامعة   االساتذة  احتراـ ةالطمب تكسب 3
      السمبية السموكية األنماط بعض تعديؿ في تساىـ 4
 وتحمؿ النفس عمى االعتماد عمى الطمبة تربية في المساىمة  5

 . المسؤولية
     

      طمبة كميات الجامعة بيف عالقات طيبة تكويف في تساىـ 6
      تتمية شعور الطمبة باالرتباط بجامعتيـ والمساىمة في تفوقيا  7
      والتواصؿ مع االخريف  االتصاؿ ميارات الطمبة لدى تنمي 8
      شخصياتيـ لبنا  عديدة مجاالت في الطمبة خبرات توسع 9
اتفؽ  النشاطات الثقافية والفنية -ثالثًا  ت

 بشدة 
 الاتفؽ بشدة ال اتفؽ   محايد اتفؽ 

      الطمبة  والفني لدى   الثقافي الوعي تنمية 1
      والخطابة  االلقا  فنوف عمى المساىمة في تدريب الطمبة  2
      الكشؼ عف المواىب الفنية والثقافية  واالىتماـ بيـ   في تساىـ 3
      زيادة الوعي بقيمة واىمية النشاطات الثقافية والفنية لطمبة الجامعة    4
الحوار   عمى القدرة الفكرية واكتسابيـ والطالقة الم وية الطمبة قدرات تنمية 5

  والمناقشة مع االخريف بأحتراـ
     

      والشجاعة عمى التكمـ اماـ الجميور  الجرأة عمى الطمبة استمرارتساىـ في  6
      والخياؿ واالحساس واالدراؾ الفني لمطمبة واالبداع االيجابي التفكير تنمي 7
      وتقدير قيمتو واالستمتاع بو  تبرز مواىب الطمبة في االعماؿ اليدوية  8
      الفني التذوؽ عمى والقدرة الفنية الثقافة تنمي 9

 التي النشاطات طريؽ عف ميوليـ واىتماماتيـ  عف في التعبير الطمبة يساعد 10
 يمارسونيا

     

اتفؽ  ادارة وتنظيـ النشاطات الطالبية  –رابعًا  ت
 بشدة 

 الاتفؽ بشدة ال اتفؽ   محايد اتفؽ 

يتـ التخطيط لمنشاطات الطالبية حسب منياج قسـ النشاطات الطالبية في  1
 وارة التعميـ العالي والبحث العممي 
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يتـ تنظيـ النشاطات الطالبية بالشكؿ المناسب وتدار  حسب التخصص سوا   2
 في القسـ او الشعب في الكميات 

     

      يوجد رقابة واشراؼ مف قبؿ الجامعة عمى النشاطات الطالبية   3
      تتعامؿ الجامعة مع النشاطات بشكؿ ايجابي مف خالؿ توفير ماتحتاجو 4
توفر الكميات لمنشاطات الطالبية  كؿ ماتحتاجو مف مستمزمات وادوات  5

 ومالعب 
     

      بدورات تطويرية مستمرةيتـ اشراؾ العامميف في النشاطات الطالبية  6
تتـ اتخاذا القرارات بالتشارؾ  بيف ادارة القسـ وبيف العامميف في شعب  7

 النشاطات الطالبية في الكميات
     

      يتـ تنسيؽ العمؿ بيف القسـ والشعب بشكؿ مستمر  8
التعامؿ توجد عالقت طبية بيف العامميف في النشاطات الطالبية مف خالليا يتـ  9

 مع الجميع بعدالة عند اقامت النشاطات وبدوف تحيز
     

      يوجد ىيكؿ تنظيمي يناسب عمؿ قسـ وشعب النشاطات الطالبية  10
يتوفر كادر بأعداد كافية تناسب مايحتاجو العمؿ في النشاطات الطالبية سوا   11

 في القسـ او الشعب في الكميات 
     

      يوجد تعاوف مستمر بيف ادارة القسـ و شعب كميات الجامعة  12
 


