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  مقدمة
تعتبـر االتحـادات الطالبیـة تنظیمـًا اجتماعیــًا یحقـق الفاعلیـة والنشـاط للطـالب علــى 
مســتوى الكلیــة والجامعــة بهــدف تحقیــق االســتقرار واألمــان االجتمــاعي للطــالب لعــدم ســعیهم 

رعیة مــع التیــارات السیاســیة والدینیــة التــي تســبب التنــاقض القیمــي، األمــر للخــروج عــن الشــ
  .الذي یستلزم مجموعة من اإلجراءات واألنشطة التي تتخذها هذه االتحادات

رســم سیاســة  وومـن ثــم یتضـح الهــدف مـن وراء إنشــاء وتكــوین هـذه االتحــادات، وهـ
قعهم االجتمـــاعي مـــن خـــالل األنشــطة الطالبیـــة الفعالـــة التـــي تعمـــل علـــى ربـــط الطـــالب بـــوا

ـــى  ممارســـة العدیـــد مـــن البـــرامج، إضـــافة إلـــى نشـــر الثقافـــة الدیمقراطیـــة وتعویـــد الطـــالب عل
المناخ الدیمقراطي القائم على الممارسة الفعلیـة سـواء فـي االنتخابـات الطالبیـة أو األنشـطة، 

، وأن هنـاك مـن فضًال عـن قـدرتها فـي االرتبـاط بالقاعـدة الطالبیـة التـي تشـعرهم بـأنهم بأمـان
یتــولى مصــالحهم ویــذود عنهــا، األمــر الــذي مــن شــأنه أن یقلــل الصــراعات والتشــرذم داخــل 

  .أروقة الجامعة من خالل رفع مستوى الوعي بمصالحهم ومصالح المجتمع
لتعـــرف علــــى دور االتحـــادات الطالبیــــة فـــي تنمیــــة وتـــأتي ضــــرورة هـــذه الدراســــة ل

ـــذي تكـــوین الفكـــر السیالمشـــاركة السیاســـیة، و  اســـى الصـــحیح واإلیجـــابى داخـــل الجامعـــة وال
ســـوف یـــنعكس بــــدوره علـــى المجتمــــع علـــى كافــــة المســـتویات واألصــــعدة، وحتـــى ال یكــــون 
ــدیني  ــًا لألفكــار واالتجاهــات الهدامــة التــي تعمــل علــى نشــر التطــرف الفكــري وال طالبهــا نهب

  .في المجتمع اللذین یولدان حالة من عدم االستقرار وسیادة لثقافة العنف وسوء الفهم
  وتسـاؤالتها ةـمشكلة الدراس

ولمــا كــان قطــاع الشــباب بصــفة عامــة والجــامعي بصــفة خاصــة، الیمكــن إســقاطه 
تأتي أهمیة دور االتحادات الطالبیـة فـي إعـادة تشـكیل وتوجیـه  ،من حسابات العمل الوطني

ــًا فعــاًال المنظومــة الفكریــة والمعتقداتیــة السیاســیة لــدى شــباب وطــالب الجامعــة لیصــبح كیا ن
  .ومؤثرًا في الحیاة الجامعیة ومن ثم جاءت ضرورة ومبررات هذه الدراسة
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  :ویمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیس التالي
  "ما دور االتحادات الطالبیة فى تنمیة المشاركة السیاسیة لدى طالب الجامعة في مصر؟"

  :ویتفرع عن هذا التساؤل عدة أسئلة فرعیة
لــدور الحركــة الطالبیــة فــي الحیــاة السیاســیة المصــریة هــم معــالم التطــور التــاریخي مــا أ  -١

 ؟واللوائح المنظمة للعمل الطالبي منذ نشأة االتحادات الطالبیة
  ؟ها التنظیمیة والوظیفیةسسما أهداف االتحادات الطالبیة، وما أهم أ - ٢
ـــاهیم المرتبطـــة ومكوناتهـــا، وأبعادهـــا، وأنواعهـــا،  مـــا مفهـــوم المشـــاركة السیاســـیة، - ٣ والمف

 بها؟
إلــى عــام   ٢٠٠٧منــذ عــام مـا مالمــح المشــاركة السیاســیة لطلبــة الجامعـات المصــریة  - ٤

  ؟٢٠١٣
دور االتحـــادات الطالبیــة بالجامعـــة فـــي تحقیــق المشـــاركة السیاســـیة لطـــالب  واقـــعمــا  - ٥

 الجامعة ؟
ســـیة مــا التصـــور المقتـــرح لتفعیــل دور االتحـــادات الطالبیـــة فــي تنمیـــة المشـــاركة السیا - ٦

  لدى طالب الجامعة في مصر؟
     أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى ما یلي     
  .التعرف على الدور السیاسي لالتحادات الطالبیة -
 .الكشف عن أهم معالم التطور التاریخي لالتحادات الطالبیة  -
ــــة المشــــاركة السیاســــیة، ومكوناتهــــا، وأنواعهــــا وأهــــم  - ــــى أبعــــاد عملی الوقــــوف عل

 .رتبطة بهاالمفاهیم الم
منــذ عــام مالمــح المشــاركة السیاســیة لطلبــة الجامعــات المصــریة التعــرف علــى  -

 ٢٠١٣إلى عام   ٢٠٠٧
الكشــف عــن واقــع مســاهمة االتحــادات الطالبیــة فــي تنمیــة المشــاركة السیاســیة  -

 .بالجامعة وأهم العوامل والقوى المؤثرة في هذا الدور
ادات الطالبیــة بالجامعــة فــي التوصــل إلــى آلیــات ومقترحــات لتفعیــل دور االتحــ -

 .تنمیة المشاركة السیاسیة
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  ةـة الدراسـأهمی
  :تستمد الدراسة أهمیتها من االعتبارات التالیة

نــدرة البحــوث والدراســات التــي تناولــت دور االتحــادات الطالبیــة الجامعیــة فــي تنمیــة  - ١
فــي هــذا  ومــن ثــم تعمــل الدراســة علــى إثــراء المعرفــة كمیــًا وكیفیــاً . المشــاركة السیاســیة

  .المجال
 ،أهمیة دراسة قطاع الشباب الجامعي رأسـمال الحاضـر وصـانعي المسـتقبل السیاسـي - ٢

 .نظرًا لطبیعة وخطورة دورهذا القطاع 
مســــایرة الدراســــة لالهتمامــــات العالمیــــة ورؤى االصــــالح السیاســــي بدراســــة ومناقشــــة  - ٣

  .               الدور السیاسي للشباب
ـــوعي لـــدى - ٤ طـــالب الجامعـــة حـــول الحقـــوق الطالبیـــة فـــي المشـــاركة  إثـــارة قـــدرًا مـــن ال

  .السیاسة
الـدعوة إلـى خلـق منـاخ علمـي حـر یتــیح للطـالب حریـة الـرأي والنقـد البنـاء والمشــاركة  - ٥

 .االیجابیة داخل الحرم الجامعي
االتحـــادات  فیــد فـــي تفعیـــل دوریقـــد  تصــور مقتـــرحمــا قـــد تتوصـــل إلیــه الدراســـة مـــن  - ٦

 .  لدى طالب الجامعة في مصرة السیاسیة الطالبیة  في تنمیة المشارك
  .ةـمنهج الدراس

للتعــــرف علـــى واقــــع  تفـــرض طبیعـــة الدراســــة اســـتخدام المــــنهج الوصـــفي التحلیلـــي
مســـاهمة االتحـــادات الطالبیـــة فـــي تنمیـــة المشـــاركة السیاســـیة، ووضـــع أهـــم اآللیـــات والـــرؤى 

لــى التطــور التــاریخي ، فضــًال عــن اســتخدام المــنهج التــاریخي للتعــرف علتفعیــل هــذا الــدور
  .للحركة الطالبیة
  .ةـأدوات الدراس

وكـذلك مـوظفي رعایـة  الجامعات المبینـة بالحـدودلطلبة الفرقة الرابعة ب استبانة موجهة -
   . الشباب

   .دالجامعات المبینة بالحدو ألعضاء هیئة التدریس ب استبانة موجهة -
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  .ة ــحدود الدراس
 التحــادات الطالبیــة فــي تنمیــة المشــاركة السیاســیةتقتصــر الدراســة علــى تقــویم دور ا -

ـــوم واآلداب والتربیـــة ـــبعض الجامعـــات المصـــریة  بكلیـــات العل ـــوم (ب ـــاهرة  –الفی  -الق
  )اإلسكندریة

  عینة الدراسة
  :اشتملت عینة الدراسة على ثالثة فئات

مــــن طــــالب الفرقــــة الرابعــــة بكلیــــات المبینــــة بحــــدود ) ٩٠٩(عینــــة الطــــالب وعــــددها  -
  .ةالدراس

 .بالكلیات المبینة بحدود الدراسة) ٩٧(عینة موظفي رعایة الشباب وعددها  -
  .بالكلیات المبینة بحدود الدراسة) ٢٠٠(عینة أعضاء هیئة التدریس وعددها  -
  : ةـالدراس واتـخط
  :تتمثل اجراءات الدراسة فى الخطوات التالیة     
مشــــكلة  -الدراســــات الســـابقة –المقدمـــة ( ویتمثــــل فـــى . اإلطـــار العــــام للدراســـة  -١ 

حـــــدود  –دواتــــهأمــــنهج الدراســــة و  –أهمیــــة الدراســــة  –أهــــداف الدراســــة  –الدراســــة 
  ).مصطلحات الدراسة –الدراسة 

ویشـمل  المصـریة،السیاسـیة  لحیـاةا التطور التاریخي لدور الحركة الطالبیـة فـي -٢
یة ودورهـا فــي الحركـة الطالبیـة مــن منظـور عــالمي، تـاریخ الحركــة الطالبیـة المصــر 

ــــاریخي للــــوائح الطالبیــــة المنظمــــة للعمــــل  ـــاة السیاســــیة المصــــریة، التطــــور الت الحیـ
  السیاسي الطالبي منذ نشأة االتحادات الطالبیة

بمــا یتضــمن وضــع ها التنظیمیــة والوظیفیــة سســوأأهــدافها  :االتحــادات الطالبیــة -٣ 
ــــي الجامعــــة، وأهــــدافها، واختصاصــــاتها، و  ــــة ف أســــس تكوینهــــا ، االتحــــادات الطالبی

  .وأبعادها التنظیمیة والوظیفیة، واألدوار المتعددة لها
 مفهومها، خصائصـها، مسـتویاتها، المفـاهیم المرتبطـة بهـا: المشاركة السیاسیة -٤

  .، بما یتضمن مؤسسات تشكیل ودعم المشاركة السیاسیة
  ٢٠١٣وحتى عام ٢٠٠٧الجامعات منذ عام  مالمح المشاركة السیاسیة لطلبة -٥
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وتســـتهدف التعـــرف علـــى آراء ومقترحـــات عینـــة مـــن الطـــالب  الدراســـة المیدانیـــة -٦
ي رعایــة الشــباب بــبعض الجامعــات المصــریة حــول مــوظفوأعضــاء هیئــة التــدریس و 

، دور االتحادات الطالبیة في تنمیة المشاركة السیاسیة لـدى طالبهـا، وآلیـات تفعلیـه
    .وصوًال لوضع تصور مقترح

  ةملخص نتائج الدراس
  :یمكن الخروج ببعض االستخالصات النهائیة وهي كما یلي

  المعرفة بالحقائق التنظیمیة والوظیفیة التحاد الطلبة من وجهة نظر للطالب -أ   
یالحــظ أن اســتجابات الطــالب حــول هــذا المحــور جــاءت منخفضــة، ممــا یــدل علــى     -١

وقـد ظهـر ذلـك جلیـًا  أن هنـاك نقصـًا واضـحًا فـي مـدى معـرفتهم باالتحـاد الممثـل لهـم،
ــأنهم یــدفعون رســومًا ســنویة تــذهب إلــى خزینــة  فــي عــدم معرفــة الكثیــر مــن الطــالب ب
االتحـــادات الطالبیـــة، وال یعرفـــون آلیـــة تشـــكیله، إال أن هـــذا الـــنقص المعرفـــي یتحمـــل 

  :مسئولیته طرفان أصیالن هما
اركة االتحادات الطالبیة، حیث عجزت عن التواصل مع الطـالب، وجـذبهم للمشـ -

   .في األنشطة الطالبیة
، والـذین یمكـن وصـفهم بعـد مقابلـة الكثیـر مـنهم أثنـاء )القاعـدة الطالبیـة(الطالب  -

ــم یكــن األغلبیــة تعــاني مــن ســلبیة  التطبیــق بــأن هنــاك قطاعــًا كبیــرًا مــنهم إن ل
ـــوعي واإلیمـــان برســـالة  ـــرئیس فـــي هـــذا عـــدم ال مقصـــودة وربمـــا كـــان الســـبب ال

مــن ) شــلة(كــان لهــا أكبــر األثــر فــي اتهــام أعضــاء بأنهــا االتحــادات الطالبیــة، 
دراســـة (المنتفعــین والمتســـلقین، وتتفـــق الدراســة فـــي هـــذا مـــع  مــا توصـــلت إلیـــه 

ــــة محمــــد رضــــوان  ــــل فهمــــي شــــنودة ١٩٧٧نادی ــــع ضــــاهر ١٩٧٨، امی ، أحمــــد ربی
ـــل ســـعودي ١٩٨٥ ـــاس أبـــو ســـیف ١٩٩٢، عمـــاد محمـــد جمی ، نورهـــان ٢٠٠٠، إین
ـــالرغم، )٢٠٠٧الشـــیخ  ـــین هـــذه الدراســـات، إال أن هـــذا  ب ـــاوت الزمنـــي ب مـــن التف

یشــیر إلـــى أن االتحـــادات الطالبیــة تواجـــه مشـــكلة فــي تواصـــلها مـــع الطـــالب، 
والقصور في مدى الوعي واإلیمان برسـالتها تجـاههم، حیـث تعـد مشـكلة عمیقـة 

  .    وراسخة الجذور منذ عدة عقود
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كلیــات علــى معرفــة الطلبــة بالحقـــائق نوعیــة الدراســة باللأوضــحت الدراســة وجــود أثــر  -٢
التنظیمیة والوظیفیة لالتحاد، حیث توجد فروق دالة إحصـائیًا لصـالح الكلیـات العملیـة 

  مقارنة بالكلیات النظریة ) ٠.٠١(عند مستوى داللة وكلیات التربیة
كمـا أوضـحت الدراســة وجـود أثــر للبیئـة وموقـع الجامعــة الجغرافـي علــى معرفـة الطلبــة  -٣

ئق التنظیمیة والوظیفیة لالتحـاد، حیـث توجـد فـروق دالـة إحصـائیًا لصـالح طلبـة بالحقا
  ).اإلسكندریة -الفیوم(الجامعات  جامعة القاهرة، بالنسبة لباقي

ـــــة  - ـــــع الجغرافـــــي للجامعـــــة والبیئ ـــــر التخصـــــص الدراســـــي، والموق وتعـــــد دراســـــة أث
لیـــة عــــن المحیطـــة بهـــا علــــى معرفـــة الطلبــــة باالتحـــاد، مــــا یمیـــز الدراســــة الحا

غیرهـا، حیــث لـم تناقشــه الدراسـات الســابقة، فضــًال عـن األثــر الزمنـي ومــا تمــر 
ــــى  بــــه الــــبالد مــــن أحــــداث متالحقــــة، وانقســــامات مشــــحونة تلقــــي بظاللهــــا عل

  . الجامعة من فقدان للثقة في اآلخر وعدم القبول به
في رعایـة المعرفة بالحقائق التنظیمیة والوظیفیة التحاد الطلبـة مـن وجهـة نظـر مـوظ -ب

  .الشباب
، ممـا یـدل  جاءت استجابات مـوظفي -١ رعایـة الشـباب حـول هـذا المحـور منخفضـة نسـبیًا

عـــادة التأهیــــل؛ حتـــى یتمكنــــوا مـــن أداء أدوارهــــم تجــــاه  ٕ علـــى حــــاجتهم إلـــى التــــدریب وا
  .االتحاد

الدراســة عــن نتیجــة مؤداهــا فقــدان مــوظفي رعایــة الشــباب للرهبــة والهیبــة التــي  كشــفت -٢
ـــوا یت ـــة ظل وقـــد یرجـــع ذلـــك  -فـــي نظـــر أعضـــاء االتحـــاد -متعـــون بهـــا لســـنوات طویل
  :لسببین

الالئحـــة الجدیـــدة، ومـــا أســـفرت عنـــه مـــن تحـــویلهم لجهـــة تنفیذیـــة أشـــبه مـــا   -
  .تكون بسكرتاریة لمجلس االتحاد

فقــدان الثقــة فــي رعایــة الشــباب؛ التهامهــا بأنهــا تســببت فــي تفریــغ االتحــاد   -
    . من محتواه، ومصداقیته

أوضـــحت الدراســـة ضـــعف أثـــر نوعیـــة الدراســـة بالكلیـــات علـــى معرفـــة مـــوظفي رعایـــة  -٣
الشــباب بالحقــائق التنظیمیــة والوظیفیــة لالتحــاد، حیــث ال توجــد فــروق دالــة إحصــائیًا 

  .بین الكلیات العملیة والنظریة وكلیات التربیة
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ى معرفـة مـوظفي كما أوضحت الدراسة وجود أثـر للبیئـة وموقـع الجامعـة الجغرافـي علـ -٤
رعایة الشباب بالحقائق التنظیمیة والوظیفیة لالتحاد، حیث توجـد فـروق دالـة إحصـائیًا 

 -الفیـوم(لصالح موظفي رعایة الشباب بجامعة اإلسـكندریة، بالنسـبة لبـاقي الجامعـات 
   .)القاهرة

ة واقع المشاركة السیاسیة بالجامعات المصریة، ودور اتحاد الطلبة تجاهها من وجهـ -ج
  نظر الطالب

جـاءت اسـتجابات الطــالب حـول هـذا المحــور منخفضـة، ممـا یــدل علـى ضـعف القــدرة  -١
ركة السیاســیة لــدى الطــالب فــي متابعــة واقــع أداء اتحــاد الطلبــة ودوره فــي تنمیــة المشــا

األمــر الــذي یشــیر إلــى عــدم وجــود للــدور السیاســي لالتحــاد، بــالرغم مــن وجــود لـدیهم، 
  .لجنة سیاسیة وثقافیة به

كمــــا توصــــلت الدراســــة إلــــى انخفــــاض مســــتویات المشــــاركة السیاســــیة التــــي یمارســــها  -٢
الطـــالب مـــن خـــالل االتحـــاد، والتـــي أوضـــحت أن معظـــم اســـتجابات الطلبـــة تقـــع فـــي 

ـــــرجین عـــــن بعـــــد، أي  ـــــًا لتصـــــنیف ) متابعـــــة دون مشـــــاركة(مجـــــال أنشـــــطة المتف طبق
غلـب المشـاركة السیاسـیة مـا تشـهده الـبالد مـن زخـم سیاسـي، حیـث أن أ رغـم میلبراث، 

ــــأتي مــــن االنتمــــاء السیاســــي للحركــــات واألحــــزاب  التــــي یمارســــها طــــالب الجامعــــة ت
  . السیاسیة، ولیست من خالل االتحاد

نوعیــة الدراســة بالكلیــات علــى واقــع المشــاركة السیاســیة لأوضــحت الدراســة وجــود أثــر  -٣
حصـــائیًا لصــــالح التـــي یتیحهـــا االتحــــاد لطـــالب الجامعـــة، حیــــث توجـــد فـــروق دالــــة إ

مقارنــة بالكلیــات النظریــة ) ٠.٠١(عنــد مســتوى داللــة وكلیــات التربیــة الكلیــات العملیــة 
   .والتربیة

كمــا أوضــحت الدراســة عــدم وجــود أثــر موقــع الجامعــة الجغرافــي علــى واقــع المشــاركة  -٤
ائیًا السیاســیة التــي یتیحهــا االتحــاد لطــالب الجامعــة، حیــث ال توجــد فــروق دالــة إحصــ

  .طلبة الجامعات الثالثةبین 
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واقع المشاركة السیاسیة بالجامعات المصریة، ودور اتحاد الطلبة تجاههـا مـن وجهـة  -د
  نظر موظفي رعایة الشباب

رعایــة الشــباب حــول هــذا المحــور متوســطة، ممــا یــدل علــى  فيجــاءت اســتجابات مــوظ -١
ــــة ودو  ــــع أداء اتحــــاد الطلب ــــي متابعــــة واق ــــة الشــــباب ف ــــدى رعای ــــور ل ــــة الفت ــــي تنمی ره ف

   .المشاركة السیاسیة لدیهم
نوعیــــة الدراســــة بالكلیــــات علــــى واقــــع المشــــاركة لأوضــــحت الدراســــة عــــدم وجــــود أثــــر  -٢

السیاســیة التــي یتیحهــا االتحــاد لطــالب الجامعــة، حیــث ال توجــد فــروق دالــة إحصــائیًا 
  .التربیةو  بین طلبة الكلیات العملیة والنظریة

ود أثــر موقــع الجامعــة الجغرافــي علــى واقــع المشــاركة كمــا أوضــحت الدراســة عــدم وجــ -٣
السیاســیة التــي یتیحهــا االتحــاد لطــالب الجامعــة، حیــث ال توجــد فــروق دالــة إحصــائیًا 

   .بین موظفي رعایة الشباب بالجامعات الثالثة
واقع المشاركة السیاسیة بالجامعات المصریة، ودور اتحاد الطلبة تجاهها من وجهـة  -هـ

  ئة التدریسنظر أعضاء هی
جـاءت اســتجابات أعضــاء هیئــة التـدریس حــول هــذا المحــور منخفضـة، ممــا یــدل علــى  -١

لواقـع أداء اتحـاد الطلبـة، ودوره فـي تنمیـة  متـابعتهمتقصیر أعضاء هیئـة التـدریس فـي 
المشـاركة السیاسـیة لـدیهم، فضـًال عـن االنخفـاض النسـبي فـي مسـتویات الـدعم المقـدم 

  . یعهم على المشاركة في االتحادمنهم لتحفیز الطالب وتشج
نوعیــة الدراســة بالكلیــات علــى واقــع المشــاركة السیاســیة لأوضــحت الدراســة وجــود أثــر  -٢

التـــي یتیحهـــا االتحــــاد لطـــالب الجامعـــة، حیــــث توجـــد فـــروق دالــــة إحصـــائیًا لصــــالح 
  .الكلیات النظریة، مقارنة بالكلیات العملیة وكلیات التربیة

موقــــع الجامعــــة الجغرافــــي علــــى واقــــع المشــــاركة لكمــــا أوضــــحت الدراســــة وجــــود أثــــر  -٣
السیاســـیة التـــي یتیحهـــا االتحـــاد لطـــالب الجامعـــة، حیـــث توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائیًا 

  .لصالح جامعة الفیوم، مقارنة بجامعتي القاهرة واإلسكندریة
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  معوقات المشاركة السیاسیة لالتحاد –و 
أكثــر المعوقــات التــي اتفقــت علیهــا الفئــات المختلفــة للعینــة، أوضــحت الدراســة أن 

  :ویمكن توضیحهاحسب الجهة المسئولة عنها
دارات الجامعات  -١ ٕ   )معوقات إداریة(المناخ العام للدولة وا

صــعوبة التواصــل بــین التیــارات السیاســیة والفكریــة فــى الجامعــة لعــدم وجــود أرضــیة  -
  .مشتركة

 .بین القیادات الجامعیة وقیادات االتحاد التصادم الفكرى وتباعد الرؤى -
 .نشغال بعض أفراد المجتمع الجامعى باألداء األكادیمى على حساب األنشطةا -

ـــوم الدراســـى بالمحاضـــرات  - ـــاح لمارســـة أنشـــطة االتحـــاد الزدحـــام الی قلـــة الوقـــت المت
 .بسبب نظام الفصل الدراسى

 .هر ضعف اإلمكانیات المادیة والبشریة ألداء االتحاد ألدوا -

 )معوقات فنیة(معوقات ترجع إلى أعضاء االتحاد  -٢
 .عضاء اتحاد الطلبةغیاب الوضوح للدور المتوقع أل -
 .ضعف دور االتحاد فى جذب الطالب للمشاركة فى األنشطة المختلفة -

ضــــعف االهتمــــام بعقــــد نــــدوات أو لقــــاءات لمناقشــــة القضــــایا التربویــــة والمجتمعیــــه  -
 .والسیاسیة

 .لنشر ثقافة المشاركة السیاسیةقلة الوقت المخصص  -

 .القصور فى توفیر االعالم الكافى عن مواعید إجراء انتخابات اتحاد الطلبة -

 )معوقات ذاتیة(معوقات ترجع إلى القاعدة الطالبیة نفسها -٣
 .عن متابعة االتحاد وأنشطته عزوفال -

 .التشكك فى أهداف المرشحین لرغبتهم فى تحقیق مصالحهم الشخصیة -

 .من الترشح لالنتخابات خشیة الفشل فیهاالتخوف  -

 "فقدان الثقة من القائمین على شئون االنتخابات وكذلك شفافیة االجراءات -
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  التصور المقترح
فى ضوء التحلیل النظري والمیدانى لجوانـب الدراسـة المختلفـة، یمكـن تقـدیم تصـور 

ة لــدى طــالب الجامعــة مقتــرح لتفعیــل دور االتحــادات الطالبیــة فــى تنمیــة المشــاركة السیاســی
  . فى مصر

  وفیما یلى أهم جوانب هذا التصور المقترح    
  التصور المقترح  أهداف. أ 
  : وتتمثل أهداف التصور المقترح فى     

التأكیـــد علـــى تنمیـــة المســـئولیة المدنیـــة والسیاســـیة واألخالقیـــة للطـــالب فـــى رؤیــــة  -
  .ورسالة الجامعة وكلیاتها 

 الجامعى وكلیاته لدعم نشر ثقافة المشاركة فى الجامعة  إعادة تشكیل ثقافة الحرم -

ثــار الســلبیة والمعوقــات التــى تحــول دون مشــاركة الطــالب فــى األنشــطة معالجـة اآل -
 المختلفة

إعــادة النظــر فــى وظــائف اتحــاد الطلبــة بحیــث تتعــدى وظائفــه االهتمــام واالقتصــار  -
تطوعیــة إلــى مشــاركة علــى التصــویت فــى االنتخابــات الطالبیــة، وتقــدیم الخدمــة ال

  الطالب كمواطنین نشیطین داخل الحرم الجامعى وخارجه
  أبعاد التصور المقترح  -ب

أبعــــاد أساســــیة لتفعیــــل دور االتحــــادات  ســــتةیســــتند التصــــور المقتــــرح علــــى 
  :الطالبیة فى تنمیة المشاركة السیاسیة لدى طالب الجامعة فى مصر هي

  . جامعةالبعد الخاص بنشر ثقافة المشاركة فى ال - ١
 . البعد الخاص بالالئحة التنظیمیة لالتحاد ، وتفعیل لجانه - ٢

 .البعد الخاص بالرقابة على ألیة تشكیل اتحاد الطلبة، وكیفیة أدائه ألدواره - ٣

 .البعد الخاص بزیادة تمویل االتحاد - ٤

 .البعد الخاص بتبني خطة قومیة لتنمیة أدوار االتحاد - ٥

 .االبعد الخاص بالمتابعة والتقویم - ٦
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  آلیات تنفیذ التصور المقترح -ج
تشــــیر الباحثــــة إلــــى أن أهــــم الطــــرق لتفعیــــل دور االتحــــادات الطالبیــــة فــــي تنمیــــة 
المشــاركة السیاســـیة لــدى طـــالب الجامعـــة فــي مصـــر، هـــي تفعیــل دور الطـــالب، واالرتقـــاء 
جـراءات یحتاجهـا االتحـاد، بالتعـاون مـع إدرات  ٕ بمستواهم المهـاري؛ لیتسـنى لهـم تنفیـذ مهـام وا

  .لجامعات ومؤسسات المجتمع المدنيا
  . البعد الخاص بنشر ثقافة المشاركة فى الجامعة -١

ویــتم تنفیــذ هــذه المقترحــات مــن خــالل التعــاون البنــاء بــین اتحــاد الطلبــة، وأعضــاء 
هیئة التدریس، وموظفي رعایة الشباب، مـن خـالل المشـاركة فـي النـدوات الثقافیـة، والـدورات 

  .التدریبیة
  :قترحات التالیةویتضمن الم

تنمیـة الـوعي السیاســي واالنتخـابي لــدى الطـالب مــن خـالل اللجنــة الثقافیـة والسیاســیة  -
  باالتحاد

عقـــد نـــدوات طالبیــــة ثقافیـــة للوصـــول إلــــى أرضـــیة مشـــتركة بــــین التیـــارات الطالبیــــة  -
المختلفــة، األمــر الــذي یــؤدي إلــى رفــع مســتوى الــوعي والثقافــة السیاســیة واالجتماعیــة 

  .لطالبلدى ا
تنظــیم و عمـل دورات تدریبیــة فــي مجـاالت التوعیــة المدنیــة والسیاسـیة داخــل الجامعــة،  -

بمــا یمكــنهم مــن أداء  ؛ لرفــع مســتوى الكفایــات لــدیهم،ألعضــاء االتحــاددورات تدریبیــة 
ـــــة المعاونـــــة فـــــي األنشـــــطة  ةأدوارهـــــم بفعالیـــــة ومهـــــارة، وكـــــذلك ضـــــرور  اشـــــتراك الهیئ

أعضاء هیئة التدریس، لما فـي ذلـك مـن حرمـان لقطـاع  الطالبیة، وعدم اقصارها على
كبیر من ممارسة األنشطة الطالبیة، واإلفادة المتبادلـة بـین الهیئـة المعاونـة والطـالب، 
خاصــة مــع تقــارب أعمــارهم، وعقلیــاتهم، وربمــا تتوافــق المیــول واألفكــار معــًا أكثــر مــن 

  .أي فئة أخرى
ـــراز دور االتحـــاد فـــي معالجـــة قضـــایا ومشـــ - ـــة مـــن خـــالل نشـــر أنشـــطة إب كالت الطلب

  االتحاد وأخباره
كـــدافع  عمـــل نشـــرات عـــن أشـــهر رمـــوز الحركـــة الطالبیـــة، لـــربط الطـــالب لماضـــیهم، -

  .لالنطالق للمستقبل
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  .البعد الخاص بالالئحة التنظیمیة لالتحاد، وتفعیل لجانه -٢
ترحــات ویتضــمن المق، یقــع العــبء األكبــر فــي تنفیــذ هــذا البعــد علــى عــاتق االتحــاد

  : التالیة
  .توفیر مقار التحاد الطلبة بالكلیات والجامعات -
... تواصــل أعضـــاء االتحــاد مـــع الطــالب مـــن خــالل المقـــابالت وصــندوق الشـــكاوى  -

  .إلخ
مــنح صــالحیات أكثــر للطــالب مــن خــالل الالئحــة الطالبیــة، تمكــنهم مــن اســتحداث  -

ـــة ـــق المرون ـــاجون إلیهـــا، بمـــا یضـــمن تحقی ـــي یحت ـــد  اللجـــان الت فـــي األداء، وعـــدم التقی
  .بنصوص تحجر على حریاتهم

ـــل دور اللجــــان تجـــاه القضــــایا الطالبیــــة مثـــل التــــأمین الصـــحي واألمــــن والكتــــب  - تفعی
  .وغیرها... الدراسیة 

التواصــل مــع اتحــادات الطلبــة فــي الــدول األخــرى لالســتفادة مــن خبراتهــا فــي مجــال  -
یة ومتطلباتهـا دون تقلیـد أو اسـتهالك العمل الطالبي، مع الحفـاظ علـى الهویـة المصـر 

  .للثقافات األخرى
تفعیل اللجنة السیاسیة لالتحـاد فـي تنفیـذ األنشـطة السیاسـیة، والسـعي السـتقاللها عـن  -

ـــد مالمـــح العمـــل فیهـــا، وعـــدم ضـــیاع هویتهـــا ضـــمن  ـــى یـــتم تحدی اللجنـــة الثقافیـــة، حت
  .األنشطة الثقافیة األخرى

لطالبیــة مــن خــالل عمــل اســتفتاءات طالبیــة علیهــا قبــل تعــدیل أســلوب إقــرار اللــوائح ا -
  .إقرارها

إضــافة لجنــة تهــتم بتقــدیم الخدمــة الطبیــة والصــحیة للطــالب مــن خــالل التواصــل مــع  -
   .األطباء، وكذلك توفیر العیادات الطبیة بالكلیات

ـــة، تجعـــل مـــن أولویاتهـــا تســـویق االتحـــاد أمـــام الطـــالب، ونشـــر  - ـــة إعالمی إضـــافة لجن
ودوره في مجال األنشطة الطالبیـة، كأحـد عوامـل جـذب لطـالب الجامعـة، ممـا أخباره 

  .قد یساعدهم على االنخراط في أنشطة االتحاد
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  .البعد الخاص بالرقابة على آلیة تشكیل اتحاد الطلبة، وكیفیة أدائه ألدواره -٣
عرفـة اإلیمان بحـق الطـالب فـي المو یحتاج تنفیذ هذه المقترحات إلى التعاون البناء 

عـن االتحـاد ومراقبـة أدائـه، بـل ومســاءلة أعضـائه وقتمـا یالحظـون تقصـیره فـي أداء مهماتــه 
  .ومسئولیاته تجاههم

  :ویتم تقسیم هذه المقترحات كمایلي
  :مهام یختص بتنفیذها أعضاء االتحاد وهي -٣/١

  .نشر تقریر دوري عن الوضع المالي التحاد الطلبة -
االتحـــاد وبـــاقي الطـــالب لبیـــان أهـــم االنجـــازات  عقـــد جلســـات اســـتماع بـــین أعضـــاء -

  .والتحدبات التي یواجهها االتحاد
  توزیع استبانات على الطالب للوقوف على آرائهم في أداء االتحاد -
  جدیة االتحاد في معالجة قضایا ومشكالت الطالب داخل الجامعة -

  مهام یختص بتنفیذها إدارات الجامعات والكلیات التابعة لها -٣/٢
السماح للمؤسسات العاملة فـي مجـال حقـوق اإلنسـان وحریـة الـرأي باإلشـراف علـى  -

  .االنتخابات الطالبیة
وضع ضمانات للحفاظ علـى أوراق المرشـحین مـن التالعـب، وكـذلك الـزام الطـالب  -

ـــــى  ـــــات الطالبیـــــة مـــــن خـــــالل توقیـــــع بعـــــض الغرامـــــات عل للمشـــــاركة فـــــي االنتخاب
رغم مـــن غرابــة هـــذا المقتـــرح الــذي یبـــدو كأنـــه المتخلفــین مـــنهم عـــن حضــورها، وبـــال

غیــــر دیمقراطــــي حیــــث الفــــرض وااللــــزام، إال أنــــه یحمــــل بــــین طیاتــــه معنــــى آخــــر 
یسـتهدف جــذب الطــالب لالنتخابــات، ممــا قــد یجعلهــم یقبلــون علــى االنتخابــات مــرة 

  . أخرى بإرادتهم الحرة
  .توفیر كوادر إداریة مدربة لمعاونة أعضاء االتحاد -
ـــة التـــي یتفـــق علیهـــا المســـئولون عـــن االتحـــاد، تكـــوین ل - ـــة باآللی ـــة منتخب ـــة طالبی جن

ـــة الســـنوات الدراســـیة لمســـاءلة أعضـــاء االتحـــاد، كمـــا یكـــون لهـــا  حـــق (وممثلـــة لكاف
، وهـو حـق االعتـراض ووقـف أي قـرار یتخـذه االتحـاد وال یتسـق مـع مصـلحة )الفیتو

بیـــــة دیمقراطیـــــة، القاعـــــدة الطالبیـــــة، علـــــى أن تكـــــون بمثابـــــة هیئـــــات حكومیـــــة طال
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ـــة مـــن الطـــالب لمحاســـبة االتحـــاد عـــن  ـــل دور الجمعیـــة العمومی وبمعنـــى آخـــر تفعی
  .أدائه

ــة بــین جمیــع الطــالب مــن قبــل الجهــاز اإلداري المســئول عــن  - المســاواة فــي المعامل
  رعایة الشباب

  .  البعد الخاص بزیادة تمویل االتحاد  -٤
ر المقتــرح، حیــث یحتــاج تنفیــذ یتمیــز هــذا البعــد بوضــع خــاص بــین أبعــاد التصــو  

هــذه المقترحــات إلــى وعــي ممیــز عنــد التعــاطي معهــا، حتــى ال تتســبب فــي إحــداث إربــاك 
ألهــداف االتحــاد، ووقوعــه ضــحیة للممــولین وأغراضــهم، والتــي قــد تتنــافى مــع ثقافــة الحــرم 

  . الجامعي والتزاماته
   :وتتضمن المقترحات التالیة

تعـود بـالنفع علـى ة الفنیة والعلمیـة فـي عمـل معـارض االستفادة من القدرات الطالبی -
ــــة االتحــــاد، وینفــــذه اتحــــاد الطلبــــة ومعــــاونیهم مــــن أعضــــاء هیئــــة التــــدریس ( میزانی

  .)وموظفي رعایة الشباب
وینفـــذه إدارات الجامعـــات . (زیـــادة المخصصـــات المالیـــة الخاصـــة بأنشـــطة االتحـــاد -

  )والكلیات
ــــتح حســــاب بنكــــي للتبرعــــات لصــــالح مشــــرو  - ــــذه اتحــــاد الطلبــــة .(عات االتحــــادف ینف

  )بالتعاون مع اإلدارات الجامعیة
ینفـذه .(تعاقد االتحاد مع رجال األعمال لتنفیذ بعض المشـروعات الخدمیـة الطالبیـة -

  )االتحاد ویشرف علیه اإلدارات الجامعیة المختصة
وفـق یـتم .(دعم األحزاب والحركـات المدنیـة والسیاسـیة ألنشـطة ومشـروعات االتحـاد -

، وفي أضیق الحـدود حتـى ال یسـتطیع الفصـیل األوفـر حظـًا مالیـًا فـي محددةآلیات 
  )السیطرة على العمل الطالبي، والترویج ألفكاره

 .البعد الخاص بتبني خطة قومیة لتنمیة أدوار االتحاد  -٥

  :ویتضمن المقترحات التالیة
  .السیاسیة تبني مشروع قومي للشباب بعیدًا عن االنتماءات والخالفات -



  الدراســة املخـص
  

 اللغة العربیة الدراسة بمـلخـص 

 

إقــــرار مقــــررات دراســــیة حـــــول ثقافــــة المشــــاركة وحقـــــوق اإلنســــان وتطبیقاتهــــا فـــــي  -
  .الجامعة

  .وضع برامج قومیة لتفعیل عملیة التربیة المدنیة في الجامعات -
  .الرجوع إلى نظام العام الدراسي الكامل بدال من نظام الفصل الدراسي -
  .یة مهارات القیادة والمشاركة السیاسیةاستخدام استراتیجیات تدریسیة حدیثة لتنم -

  البعد الخاص بالمتابعة والتقویم -٥
تعد عملیة المتابعة من العناصر األساسیة لنجاح تنفیذ أي عمـل، حیـث یمكـن مـن 
خاللهــا تحدیــد المشــكالت التــي قــد تظهــر أثنــاء عملیــة التنفیــذ وآلیــات التغلــب علیهــا، ومــدى 

لجــدول الزمنــي والمیزانیــة الموضــوعة؛ وبــذلك فهــي تعــد وفقــًا ل. النجــاح فــي تحقیــق األهــداف
بمثابـــة تغذیـــة مســـتمرة لتحقیـــق النتـــائج المرجـــوة بأقصـــى درجـــة ممكنـــة مـــن الفعالیـــة، وللقیـــام 

   :بعملیة المتابعة یجب مراعاة ما یلي
ــــد األهــــداف المرحلیــــة لألنشــــطة االتحــــاد، بقــــدر مــــن المرونــــة تســــاعد علــــى  - تحدی

  .استیعاب مستجدات األمور
وضــع خطـــة عمــل االتحـــاد وفــق المـــوارد البشــریة والمالیـــة المتاحــة علـــى أن تكـــون  -

وفـــق جـــدول زمنـــي محـــدد، ومیزانیـــة محـــددة، وبآلیـــات تنفیـــذ وتقیـــیم أیضـــًا محــــددة 
 . وواضحة

وجــود فریــق مــن خــارج االتحــاد أو بمشــاركة بعــض أعضــاء االتحــاد لمتابعــة العمــل  -
  .وتقییم الوضع القائم باستمرار

التقــویم إلــى تحدیــد نقــاط القــوة، وذلـك للعمــل علــى تقویــة وتــدعیم الممارســات یسـعى 
الصــحیحة واإلنجــازات التــي تــم تحقیقهــا، فضــًال عــن تحدیــد نقــاط الضــعف؛ للتعــرف علــى 

ومـن ثـم فـإن التقـویم یعـد عملیـة متالزمـة مـع . الجوانـب التـي تحتـاج إلـى تعـدیل والقیـام بـذلك
التصـــور المقتـــرح لتقویـــة وتـــدعیم الجوانـــب اإلیجابیـــة  عملیـــة المتابعـــة  خـــالل جمیـــع مراحـــل

وتصــحیح الممارســات الســلبیة والخاطئــة كمــا أســفرت عنهــا عملیــات المتابعــة الســابقة، وهــذا 
األمــر یمثــل ضــرورة حتمیــة إلشــراك القاعــدة الطالبیــة فــي تحقیقهــا، إذ أنهــا المســتفید األول 

  .من رفع كفاءة وفعالیة االتحاد
  لتصور المقترح معوقات تنفیذ ا -د



  الدراســة املخـص
  

 اللغة العربیة الدراسة بمـلخـص 

 

صـــعوبة التحـــرر مـــن أنظمـــة التعلـــیم  التقلیدیـــة، واالعتمـــاد علـــى الكتـــاب الجـــامعى  -
  . كمصدر وحید للمعرفة

 . عدم مالئمة الثقافة األكادیمیة لدعم ثقافة المشاركة -

 . استمرار نظام الفصلین الدراسیین -

 . تغلیب االنتماء السیاسى على المصلحة الطالبیة -

 . شاركة وأهمیتهاالتشكك فى جدوى الم -

  مقترحات للتغلب على المعوقات التى قد تواجه تنفیذ التصور المقترح - ـه
جعـــل تنمیـــة المشـــاركة المدنیـــة والسیاســـیة للطـــالب أحـــد معـــاییر الهامـــة العتمــــاد  -

  .  المؤسسات التعلیمیة، وخاصة الجامعة
لتزمـــة االعتـــراف باتحـــاد الطلبـــة كجهـــة تنفیذیـــة مســـئولة كبـــاقى مؤسســـات الدولـــة م -

ــــات اه الطــــالب مــــن خــــالل شــــرعیتها المســــتمدبواجباتهــــا تجــــ ــــائج االنتخاب ة مــــن نت
 .الطالبیة النزیهة 

التأكیـد علـى حـق الطـالب فـى تكـوین جمعیـة عمومیـة مـن الطـالب، لهـا الحـق فـى  -
مسـاءلة المسـئولین مــن الطـالب فــى اتحـاد الطـالب عــن أدائهـم فــى الوظـائف التــى 

 . تم انتخابهم لها

الحقیقـــى لتفعیــــل دور االتحـــاد، فــــي ضـــرورة أن ینبــــع مـــن الطــــالب  ویكمـــن الحــــل
أنفســهم علــى أن یتــوفر لـــدیهم الــدافع والرغبــة الحقیقیــة فـــى تحســین أوضــاعهم، فضــًال عـــن 
تحسین أوضـاع المنظومـة الممثلـة لهـم وهـى اتحـاد الطلبـة، مسـتعینین بكافـة المـوارد المتاحـة 

ـــة كمصـــادر دخـــل االتحـــاد أو ب ـــرات ســـواء كانـــت المادی شـــریة مـــن خـــالل االســـتفادة مـــن خب
الكــوادر اإلداریــة المدربــة، وكــذلك أعضــاء هیئــة التــدریس مــن خــالل عقــد دورات تدریبیــة فــي 
مجال التوعیة المدنیة والسیاسیة داخل الجامعة، ممـا یسـهم فـي االرتقـاء بمسـتواهم الفنـي فـي 

  .     أدائهم


