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مدى وعي املرشد الطالبي حبقوق الطالب ومسؤولياته املدرسية 
  والرتبوية مبدارس التعليم العام احلكومي باملدينة املنورة

 :ملخص الدراسة
التحقق مـن مـدى     : هدفت الدراسة الحالية إلى جملة من األهداف من أهمها        

ليم بالمملكـة    أقرتها وزارة التع   وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب ومسؤولياته التي      
ـ ٢٠/١٢/١٤٢٨:  وتاريخ ٤٠٢/٤٦: العربية السعودية برقم   ،  بالمدينـة المنـورة    هـ

النوع، المستوى التعليمي للمرشد، المرحلـة التعليميـة        : ومعرفة أثر المتغيرات اآلتية   
للمرشد، الخبرة في مجال التوجيه واإلرشاد، حصول المرشد على دبلوم توجيه وإرشاد            

  .د الطالبي بالمدينة المنورة لحقوق الطالب ومسؤولياتهفي إدراك وفهم المرش
في كـل مـن مـدراس    تكون مجتمع الدراسة من جميع المرشدين الطالبيين   و

بالمدينـة  ) ابتدائي، متوسط، ثـانوي   : (التعليم العام الحكومي، بمراحله الثالث المختلفة     
مرشـدةً  ) ٢٢١(ومرشـداً طالبيـاً،     ) ٣٢١(فرداً منهم   ) ٥٤٢(المنورة والبالغ عددهم    

وتم . م٢٠١٦/ه١٤٣٧طالبيةً حسب إحصائية إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة لعام        
اختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة حيث تتطلب هـذه الخطـوة أن تتـوافر جميـع              
خصائص أفراد مجتمع الدراسة في األفراد الذين يتم اختيارهم ليكونوا أعضاء في العينة، 

من المجتمع األصلي، وبلغ عددهم بنـاء علـى ذلـك           %) ٥٥(ارهم بنسبة   وقد تم اختي  
ولإلجابة عن أسئلة الدراسـة اسـتخدم الباحـث االسـتبانة أداةً لجمـع           . فرداً) ٢٩٩(

وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتـائج مـن         . المعلومات والبيانات المتعلقة بالدراسة   
بينما كان وعيـه  ،  بدرجة متوسطةأن وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب كان : أهمها

وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد   ، بمسؤوليات الطالب كان بدرجة مرتفعة 
بين آراء أفراد عينة الدراسة حول وعي المرشـدين الطالبيـين   ) =0 .05(مستوى 

الحصول على دبلـوم    ، نوع العمل : بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى للمتغيرات اآلتية     
بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . المرحلة التعليمية، اد والتوجيهاإلرش

)05. 0= (   بين آراء أفراد عينة الدراسة حول وعي المرشدين الطالبيـين بحقـوق
الطالب ومسؤولياته تعزى لمتغير المستوى التعليمي، وذلك لـصالح الحاصـلين علـى         

، وذلك لـصالح الـذين      ي العمل كمرشد طالبي   الخبرة ف ومتغير  ، الماجستير والدكتوراه 
).  سـنة ١٥عن (، والذين تزيد خبرتهم ) سنة١٥ إلى أقل من ١٠من (تتراوح خبرتهم   

وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، فإن الباحث يوصي بجملة من التوصيات              
لتربوية إثراء المناهج الدراسية بمبادئ حقوق الطالب ومسؤولياته ا       : من أهمها ما يأتي   

. ه٢٠/١٢/١٤٢٨ وتاريخ   ٤٠٢/٤٦والمدرسة التي أقرتها وزارة التعليم للطالب برقم        
تكثيف الدورات التدريبية وورش العمل للمرشدين الطالبيين؛ لتعريفهم بحقوق الطالـب           

  .ومسؤولياته
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:Abstract 

This study aimed to identify the following: Verify the 
extent of awareness of student counselor to the student's rights 
and responsibilities approved by the Ministry of Education in 
Saudi Arabia number: 402/46 and date: 20/12/1428 in Madinah. 
and Identify the effect of the following variables: gender ،
educational level of the counselor ،the educational stage of the 
counselor ،experience in the field of guidance and counseling 
and obtaining a diploma in guidance and counseling. The study 
population consisted of all counselors in general education 
schools in Medina (primary ،intermediate ،secondary) totaling 
(542) individuals ،(321) of them male ،and (221) female ،
according to statistics of education administration in Madinah 
for the year 1437 AH /2016 AD. The study sample was selected 
simple random way ،with a rate (55%) of the original 
community ،and it was their number (299) individuals. Main 
results:The awareness of student counselor to the student's 
rights was a medium degree. The awareness of student 
counselor to the student's responsibilities was a higly 
degree.There were no statistically significant differences at the 
level (0. 05) between the views of the study sample for the 
awareness of student counselor to the student's rights and 
responsibilities depending on the type of work. and on the 
obtaining a diploma in guidance and counseling, and on the 
educational stage. and There were statistically significant 
differences at the level (0. 05) between the views of the study 
sample for the awareness of student counselor to the student's 
rights and responsibilities depending on the educational level ،in 
favor of those with master's and Ph. D. and depending on the 
experience in the field of guidance and counseling ،in favor of 
those who experience (from 10 to less than 15 years) and (over 
15 years old). Main recommendations: Enrich the curriculum to 
the principles of student's rights and responsibilities of school 
and education approved by the Ministry of Education in Saudi 
Arabia number: 402/46 and date: 20/12/1428. Intensify the 
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training sessions ،and workshops with student counselors; to 
introduce them to student rights and responsibilities. 

  :المقدمة
 الْبـر  ِفي  وحملْنَاهم  آدم  بِني  كَرمنَا  ولَقَد: لقد كرم اإلسالم اإلنسان، قال تعالى     

: سورة اإلسراء [تَفِْضيلًا لَقْنَاخَ ِممن كَِثيٍر علَى وفَضلْنَاهم الطَّيباِت ِمن ورزقْنَاهم  والْبحِر
، وجعله في األرض خليفة، وسخر له ما في السماوات وما في األرض، وأرسل إليه ]٧٠

الرسل، وأنزل عليه الكتب، ورفع منزلته على جميع الكائنات؛ كل هذا من كرامته علـى     
ـ         ست مجـرد  اهللا سبحانه وتعالى، فجاء اإلسالم لبيان حقوق اإلنسان وواجباته، وهي لي

حقوق، وإنما هي فرائض إلهية وتكاليف وواجبات شرعية تفرض على كل من تتعلق به 
 بالرسـالة،   -صلى اهللا عليه وسلم   -مراعاتها؛ فمن شهد هللا تعالى بالوحدانية، ولمحمد        

يكون قد أمضى بشهادته عقداً يلتزم فيه بأداء كل الحقوق والواجبات التي جاءت بهـا               
 ومن رفض حقاً واحداً أو واجباً من الواجبات يكون قـد رفـض     الشريعة دون استثناء،  

؛ ٣٦-٢٣، ص ٢٠٠٨وافـي،   (الشهادة التي بها دخـل إلـى رحـاب ديـن اإلسـالم              
  ).٢٢٩-٢١٩، ص٢٠٠٢الغزالي

شعار الربع األخير مـن القـرن العـشرين         " حقوق اإلنسان "ولقد بات مفهوم    
 السبعينات نشاطاً فاق كل ما الماضي، ونشطت حركة الدفاع عن هذه الحقوق منذ أواسط

سبق لهذه الحركة مما قد حققته منذ نشأتها، وأضحى هذا الشعار عالمياً في انتـشاره،               
فـإذا كـان    " اإلنسان بحقوقه "وبرزت في هذا الصدد حقيقة ال يعتريها الشك مؤداها أن           

انية، اإلنسان يملك كل حقوقه متمتعاً بها حاصالً عليها بيسر وسهولة كان كامل اإلنـس             
وإذا انتقص له حق من تلك الحقوق، أو تم إهداره، أو ضيق عليه فيه، كان فـي ذلـك          

  .)موقع بوابــتي، ٢٠١١بشير، (انتقاص من إنسانيته 
ومن هذا المنطلق انبثقت العديـد مـن المواثيـق واالتفاقيـات والمعاهـدات              

ي الثقافي واالجتماعي واإلعالنات العالمية واإلقليمية والمحلية التي تهدف إلى نشر الوع
 العالمي لحقوق اإلنسان الـذي      اإلعالن: والسياسي بحقوق اإلنسان، وكان من أشهرها     

م، وإعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان فـي    ١٩٤٨صدر عن منظمة األمم المتحدة عام       
اإلسالم الذي تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم اإلسـالمي              

والميثاق العربي لحقوق اإلنسان الذي اعتمد بموجب قرار مجلس جامعة          م،  ١٩٩٠عام  
م، وميثاق الطفل في اإلسالم الذي أصدرتْه اللجنة اإلسـالمية          ١٩٩٧الدول العربية عام    
، وميثاق األسرة في اإلسالم الذي اعتمد بموجب قرار مجلس ٢٠٠٣العالمية للمرأة عام  

  .٢٠٠٧جامعة الدول العربية عام 
مت المملكة العربية السعودية الجهود الدولية حول حماية حقوق اإلنسان؛ انطالقاً وقد دع

من التزامها بالشريعة اإلسالمية التي تدعو إلى التسامح والعدالة والمـساواة وسـيادة           
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، ٢٠١١القحطاني، (القانون، وفي سبيل ذلك تم اتخاذ العديد من اإلجراءات ومن ضمنها 
  ):٢٦٥ص

 من النظام األساسي للحكم والتي تؤكد على التـزام          ٤٦ادة   ما نصت عليه الم    .١
  .المملكة بحماية حقوق اإلنسان

الموافقة على إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان وهيئة حقـوق اإلنـسان      .٢
  .ه١٤٢٥الحكومية عام 

السماح لبعض المنظمات الحقوقية الدولية بزيارة المملكة ومقابلة المسؤولين          .٣
  .قيمين وزيارة بعض السجونوالمواطنين والم

–صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز             .٤
ه ٣/١١/١٤٢٣فـي  / ٤٢٥٧٣/ب/٧ إلى وزارة التعليم ذو الـرقم     -رحمه اهللا 

ويقضي بالقيام برصد علمي لما تحتويه المقررات الدراسية من مفاهيم حقوق           
  .اإلنسان من أجل تفعيلها

  :ام إلى أربع اتفاقيات دولية رئيسة في مجال حقوق اإلنسان، وهي االنضم .٥
  .االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  .أ 
  .اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرة  .ب 
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية           .ج 

  .أو الالإنسانية
  .م١٩٤٨لعالمي لحقوق اإلنسان عام  ااإلعالن  .د 
ويستقرأ من تعدد المواثيق والمعاهدات واالتفاقيـات واإلعالنـات العالميـة                     

واإلقليمية والمحلية السابقة مدى تنامي اإلدراك العالمي ألهمية المحافظة على حقـوق            
األنـصاري،  (ن اإلنسان؛ الذي أدى إلى تزايد االهتمام بتعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنـسا       

فقد أكد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على دور التربية وعالقتهـا           ). ٢١، ص ٢٠٠٤
بحقوق اإلنسان في الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من هذا اإلعالن التـي              

يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية اإلنسان إنماء كـامالً، وإلـى     "تنص على أنه    
اإلنسان والحريات األساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع  تعزيز احترام   

" الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود األمم المتحدة لحفظ السالم
، وفي السياق نفسه يؤكد إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان   )٤، ص ١٩٩٣اليونسكو،  (

من حق كل إنسان على مؤسسات التربية  "أن  ) ب(قرة  في اإلسالم في مادته التاسعة، الف     
، أن تعمل على تربية اإلنسان دينياً، ودنيويـاً، تربيـة متكاملـة،    ...والتوجيه المختلفة 

" ومتوازنة، تنمي شخصيته، وتعزز إيمانه باهللا، واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها         
كو فقد عقدت مؤتمرات وندوات     أما اليونس ). ٢، ص ١٩٩٠منظمة المؤتمر اإلسالمي،    (
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عديدة حول ضرورة تدريس حقوق اإلنسان في كل مراحل التعليم؛ كمؤتمر فيينـا عـام       
الذي ركز على تدريس مفاهيم حقوق اإلنسان في المقررات الدراسة في كـل     ) م١٩٧٨(

حول حقوق اإلنسان في مجـال التعلـيم        ) م١٩٨٧(مراحل التعليم، ومؤتمر مالطا عام      
  .الثقافة وأهمية إنشاء أقسام بالجامعات تُعنى بحقوق اإلنسانواإلعالم و

وقد بدأ عدد من الدول يدرك أنه ال يمكن نشر ثقافة حقوق اإلنـسان إال مـن                 
فحقوق اإلنسان ال   . خالل التربية التي تمنحها حضورا قيمياً في عقول الناس ووجدانهم         

ها وبالتالي فإن هذه الحقـوق      يمكن أن تعطي ثمارها عبر اللوائح والقوانين المنظمة ل        
يجب أن تتأصل وتتجذر في األعماق الوجدانية لإلنسان كي تـصبح حقيقيـة سـلوكية               

والتربية هي التي يمكنها أن تحول هذه الحقوق     . ضاربة في الحياة االجتماعية والثقافية    
رها إلى طاقة ثقافية حية تفعل فعلها في عقول البشر وفي أنظمة إدراكهم، وتشكِّل بـدو              

وطفـة  (منطلقاً لحياة إنسانية ترفض كل أشكال العنف والتـسلط واإلكـراه والعـدوان           
  ).٣٨، ص٢٠٠٦والرميضي، 

وانطالقاً من هذه الحقيقة التربوية، شعرت المملكة العربية السعودية بأهميـة           
 ، فأقرتْ وزارة التعليم بالمملكة العربيةاإلنسان في مراحل التعليم العامنشر ثقافة حقوق    

حقـوق الطالـب    "هــ وثيقـة     ٢٠/١٢/١٤٢٨:  وتـاريخ  ٤٠٢/٤٦: السعودية برقم 
واشتملت الوثيقة على أبرز الحقوق الشخصية، والوطنية، والدينيـة         ،  "ومسؤولياته

وتضمنت الوثيقة إتاحة مناخ من     . واألخالقية، واالجتماعية، والمدرسية والتربوية   
وق الشخصية، تـوفير الفـرص      الحرية المنضبطة للتعبير عن اآلراء، حماية الحق      

 الالزمة، تنميـة حـب الـوطن والقيـادة          واالجتماعيةالتعليمية والخدمات الصحية    
: والمجتمع، التعريف بالمنجزات الوطنية، توفير مقومات األمن بجوانبه المختلفـة         

النفسي، االجتماعي، الفكري، الغذائي الصحي، باإلضافة إلى مساعدة الطالب مـن           
كما تضمنت الوثيقة . الخاصة على االندماج والتوافق مع مجتمعهم    ذوي االحتياجات   

 أو اإليذاء البدني بأنواعـه مـن ضـرب أو       اإلساءةالتأكيد على حماية الطالب من      
اعتداء أو غيرهما من أنواع العقاب البدني، حمايته من اإلساءة أو اإليذاء الجنسي             

طالبة إلبداء آرائهم والدفاع وحرصت على أهمية أن تتاح الفرصة للطالب وال. بجميع
عن أنفسهم قبل اتخاذ أي إجراءات نظامية أو إدارية أو تربوية ضده وعدم التشهير 
به أمام زمالئه في الفصل أو في المدرسة، ولم تغفل الوثيقة الواجبات والمسؤوليات 
 التي يجب على الطالب االلتزام بها تجاه مجتمعه المدرسي ووطنه وبيئته االجتماعية

وقادته، حيث أكدت الوثيقة على أبرز مسؤوليات الطالب تجـاه الـدين، والـنفس،           
  .والوطن والمجتمع، والقيادة، والبيئة المدرسية

                                                        
١: ( انظر ملحق .( 
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ويتضح من كل ما سبق مدى عناية المملكة العربية السعودية، ووزارة التعليم            
ورة بحقوق اإلنسان؛ وعليه وإدراكاً من الباحث ألهمية موضوع حقوق اإلنسان وضـر           

  .الوعي واإللمام بحقوق الطالب الثابتة له، انبثقتْ فكرة هذه الدراسة
  :مشكلة الدراسة

يتفق عدد من التربويين وأعضاء من جمعية حقوق اإلنسان على أنه بـالرغم             
من الكم الهائل من االتفاقيات والمعاهدات واإلعالنات التي عالجـت حقـوق اإلنـسان              

لى هذه االتفاقيات إال أن التفاوت واضح بين التعهد         وتعهدت معظم دول العالم ووقعت ع     
النظري والتطبيق العملي، وهذا ما يسمى بتناقض حقـوق اإلنـسان؛ فيوميـاً تـسجل               
انتهاكات جسيمة في كثير من دول العالم لحقوق اإلنسان بوجه عام وحقـوق الطالـب               

اخلية إحصائية وزارة الد   حيث جاء في  ؛  )٤٢، ص ٢٠٠٤خطاب ومرسي،   (بوجه خاص 
م، أن العنـف المدرسـي      ٧/٢/٢٠٠٨السعودية التي نُشرت في جريدة الرياض بتاريخ        

في ) م٢٠٠٤(شيوعاً، فقد بلغت حوادث العنف المدرسي في عام          أصبح أكثر المشكالت  
حالـة  ) ٤٥٢٨) (م٢٠٠٧(اعتداء، وأصبحت في العام      حادث) ١٤٠٦(منطقة الرياض   
  ). ١٤٤٧٢، العدد٠٠٨٢جريدة الرياض، )(%٤٠٠(اعتداء بزيادة 

ألف طالب سعودي في ) ١٨٠(على ) م٢٠٠١( وفي دراسة ُأخرى اُجريت عام     
جـدة، والمدينـة المنـورة،    : مدرسة اشترك في إعدادها خمس إدارات تعليمية  ) ٥٠٠(

قضية طالبية، ) ٨٢٠(مشكلة سلوكية و) ٢٠٤١(والرياض، وعسير، والشرقية، تناولت 
مقارنةً %) ٤٤,٩(تفعة في المرحلة المتوسطة بنسبة      جاءت نسبة السلوك العدواني مر    

%) ٣٧,٥(بينما تأتي المرحلة االبتدائية بنسبة      %) ١٧,٥(باألدنى في المرحلة الثانوية     
  ).١٩، ص٢٠٠١وزارة التعليم، (

وحسب النتائج التي انتهت إليها الدراسة التي أجرتها إدارة التخطيط والتطوير           
، أشارت إلى حجم التضخم في معدل التسرب )م٢٠١١( عام بإدارة تعليم المدينة المنورة 

من التعليم في سن مبكرة دون الحصول الطلبة على حقهم في التربية كامالً، فقـد بلـغ      
، ومعدل التسرب بالـصف  %)١٢,٢(حجم التسرب بالصف الثالث متوسط بتعليم البنات     

 األول الثانوي بتعليم ، ومعدل التسرب بالصف%)١١,٥٦(الثالث المتوسط بتعليم البنين     
، %)٩,٣٢(، ومعدل التسرب في الصف الثاني الثانوي بتعليم البنات %)١٠,١٨(البنات 

إدارة %) (١(للتسرب في التعليم العـام      ) Benchmark(ال سيما وأن المعدل العالمي      
  ).٢٠١١التخطيط والتطوير، 

ى أكمل وجه وغير خاف أن المؤسسات التربوية لو قامت بالدور المنوط بها عل
في التربية على احترام حقوق اإلنسان، لما انتهكت هذه الحقوق، كما أشارتْ إلى ذلـك               

؛ sapiro  ،2004؛  ٢٠٠٤؛ األنـصاري،    ٢٠٠٢االنتصار،  (بعض الدراسات، كدراسة    
إلى أن التربية على حقوق اإلنسان يمكـن أن تـتم عبـر القنـوات     ) ٢٠١١جيدوري،  
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 دراسة حقوق اإلنسان ستكون منظمة ومباشـرة مـن    الرسمية وتبدأ من المدرسة؛ ألن    
خالل المؤسسات التعليمية، كما أنها ستصل إلى عدد كبيـر مـن النـاس مـن خـالل               
الممارسات اليومية مع المعلمين من جهة ومن خالل المقررات الدراسة، والتي تعكـس         

  ).٤٢، ص٢٠٠٤خطاب ومرسي، (هذه المفاهيم بشكل مباشر أو غير مباشر 
اً مما سبق وما الحظه الباحث من خالل عمله في مجـال التوجيـه واإلرشـاد                وانطالق

بمدارس التعليم العام من جهة، ومن خالل لقاءاته مع زمالئه المرشدين الطالبيين مـن            
جهة ثانية، إضافة إلى الدراسة االستطالعية التي أجراها الباحث على عدد من المرشدين 

  . بحقوق الطالب ومسؤولياتالطالبيين أظهرت قلة الوعي الكامل
إلى أن العالقة بين التربية والتوجيه واإلرشاد عالقة تكاملية،         ) م١٩٨٥(ويشير زهران   

ال يمكن التفكير في التربية والتعليم بدون التوجيه واإلرشاد، وال يمكن الفصل التام "وأنه 
 كثيـرة مـن     بين التربية والتعليم وبين التوجيه واإلرشاد، فالتربية تتـضمن عناصـر          

التوجيه، والتدريس يتضمن عناصر كثيرة من اإلرشاد، وعملية اإلرشاد تتضمن الـتعلم       
، وأن هناك الكثير من عناصر االتفاق )٣٠ص" (والتعليم كخطوة مهمة في تغيير السلوك  

  ):٣١، ص١٩٨٥زهران، (بين التوجيه واإلرشاد وبين التربية والتعليم فيما يأتي أهمها 
 الرئيسية لكل من الميدانين إذ هي إعداد اإلنسان الصالح الذي            تماثل األهداف  -

يقوم بدور إيجابي فعال في المجتمع عن طريق اإلشراف على نموه وتحقيـق             
  .كفاياته

اهتمام كل من الميدانين بإعداد الفرد للحياة بمساعدته في فهم نفسه وتحقيـق           -
  .ألهدافذاته وبلورة أهداف حياته وأسلوب حياته الذي يحقق هذه ا

ومن هنا يأتي أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه المرشد الطالبي، في تكوين االتجاهات              
اإلنسانية للطالب، وتقديم خدمات تربوية وإرشـادية لجميـع العـاملين والمتواجـدين             
بالمؤسسة التربوية من طالب ومعلمين وإداريين، بل جميع المـشاركين فـي العمليـة           

أن وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب ومسؤولياته له أكبـر          التعليمية، ومن المؤكد    
األثر في مساعدة الطالب على تفهم تلك الحقوق والواجبات من أجل تطبيقها واحترامها،    
والعكس فإن قلة وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب ومسؤولياته يعد أحـد األسـباب          

  ).٦١٦، ص٢٠٠١البلعاوي، (المهمة في انتهاك هذه الحقوق 
  : وفي ضوء كُلِّ ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية

ما مدى وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب ومسؤولياته بمدارس التعليم العام  -١
  الحكومي بالمدينة المنورة؟

بـين وعـي   ) =0 .05( عند مـستوى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية -٢
 بالمدينة المنورة بحقـوق     لتعليم العام الحكومي  بمدارس ا المرشدين الطالبيين   
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، المـستوى التعليمـي   ، نوع العمـل  : الطالب ومسؤولياته تعزى إلى متغيرات    
الحـصول  ، الخبرة في العمل كمرشد طالبي    ، المرحلة التعليمية التي يعمل بها    

 على دبلوم توجيه وإرشاد؟
  :هداف الدراسة

  :تهدف الدراسة الحالية إلى ما يأتي
 أقرتها وزارة التعليم بالمملكـة العربيـة      قوق الطالب ومسؤولياته التي   بيان ح  .١

، من أجل ضمان رعاية هـ٢٠/١٢/١٤٢٨:  وتاريخ٤٠٢/٤٦: السعودية برقم 
  .هذه الحقوق وحمايتها من أي انتهاك

 أقرتها التحقق من مدى وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب ومسؤولياته التي     .٢
ــاريخ٤٠٢/٤٦: ربيــة الــسعودية بــرقموزارة التعلــيم بالمملكــة الع :  وت

  . بالمدينة المنورةهـ٢٠/١٢/١٤٢٨
نوع العمل، المستوى التعليمـي للمرشـد،       : التعرف إلى أثر المتغيرات اآلتية     .٣

المرحلة التعليمية للمرشد، الخبرة في مجال التوجيه واإلرشاد، حصول المرشد          
ي بالمدينة المنـورة    على دبلوم توجيه وإرشاد في إدراك وفهم المرشد الطالب        

  .لحقوق الطالب ومسؤولياته
  :أهمية الدراسة

  :لعل أهمية هذه الدراسة تتجلى من خالل النقاط اآلتية
تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية الحقوق كقيمة؛ تعمل على حفـظ كرامـة               -١

تسعى إلى تكوين الفرد الصالح القادر على ممارسة        اإلنسان في كافّة أحواله، و    
، وهذا ما دعت إليـه      ؤولياته تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته     حقوقه ومس 

اليونـسكو،  (األمانة العامة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافـة والعلـوم           
  ):٢٣٥، ص١٩٨٣

  .أن من يعي حقوقه ويدركها جيدا يكون أقدر من غيره على حمايتها  .أ 
سن وأضمن  أن المعرفة الجماعية لقيم التسامح وحقوق اإلنسان تمثل أح          .ب 

  .درع يدرأ مخاطر االنتهاكات
أهمية الدور الذي يقوم به المرشد الطالبي في عملية التوجيه واإلرشاد، حيث             -٢

تقع على عاتق المرشد الطالبي مسؤولية إيجاد التوافق النفسي واالجتمـاعي           
والتربوي والمهني للمتعلمين، وزيادة وعيهم بذواتهم بناء على مـا تقتـضيه         

إلنسان من ممارسات وعالقات بين األفـراد، ثـم بـين الفـرد             ثقافة حقوق ا  
  .والمجتمع
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، من خـالل إيـضاح      -أنفسهم-يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة المرشدين          -٣
حقوق الطالب ومسؤولياته؛ من خالل تنمية وعيهم بـالحقوق التـي أقرتهـا             

  .الوزارة للطالب
، "الحقوق والواجبات"تسليط الضوء على موضوع حيوي ومهم في حياة األفراد  -٤

وكيفية تعلّمها وتعليمها األمر الذي لم يحظ باالهتمام المناسب سواء في برامج            
من خالل المقررات   (إعداد المعلمين أو المرشدين الطالبيين من ناحية معرفية         

  .أو من ناحية تطبيقية وتدريبية) الدراسية
 بـرامج التوجيـه     يمكن أن تكون نتائج هذه الدراسة عوناً لواضعي ومطوري         -٥

واإلرشاد؛ بمراعاة وإبراز قيم حقوق اإلنسان، وتوجيه عناية المجتمع المدرسي 
نحو ممارستها واحترامها؛ الرتباط تعليم حقوق اإلنسان ارتباطاً وثيقاً بفكـرة           
إعمالها على أرض الواقع واحترامها؛ فضالً عن أن أي تطوير ينبغي أن ينطلق 

  .منه يبدأ، وإليه يعودمن نتائج البحث العلمي، ف
 التـي   - في حدود علم الباحث      –تعد هذه الدراسة من أولى المحاوالت القليلة         -٦

 التـي تتناول مدى وعي وإدراك المرشد الطالبي بحقوق الطالب ومـسؤولياته    
:  وتـاريخ ٤٠٢/٤٦: أقرتها وزارة التعليم بالمملكة العربية الـسعودية بـرقم     

  .هـ٢٠/١٢/١٤٢٨
التي متماشيةً ومسايرةً لالتجاهات التربوية الحديثة       استجابة   تعد هذه الدراسة   -٧

تدعو إلى ضرورة االهتمام بتعليم حقوق اإلنسان، وتنميتها لدى الطلبـة مـن             
  .خالل إتاحة الفرصة أمامهم لممارستها واالستفادة منها

يتوقع أن يستفاد من األدوات التي تم إعدادها من قبل الباحـث فـي دراسـات       -٨
  :ماثلة، وهيأخرى م

 استبانة حقوق الطالب ومسؤولياته التي أقرتها وزارة التعليم بالمملكة العربية  -
  .هـ٢٠/١٢/١٤٢٨:  وتاريخ٤٠٢/٤٦: السعودية برقم

  :مصطلحات الدراسة
يقتضي المنهج العلمي أن يحدد الباحث ما يقصده من مفاهيم ترد في بحثـه؛              

راك هذه المفاهيم والمصطلحات التي تـرد       بغية تحديد اإلطار الذي يساعد القارئ في إد       
  :في الدراسة

وهو المتوسط الحسابي إلدراك وفهم المرشد الطالبي لحقوق الطالب ومسؤولياته : مدى
:  وتـاريخ ٤٠٢/٤٦: وزارة التعليم بالمملكـة العربيـة الـسعودية بـرقم      التي أقرتْها   

  .هـ٢٠/١٢/١٤٢٨
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، ٢٠٠٩وزارة التعلـيم،    (ة اإلدراك   الفهم وسـالم  : يعرف الوعي في اللغة بأنه    : وعي
  ).٦٧٥ص

صحة إدراك وسالمة فهم المرشد الطالبي لحقوق    : ويعرف إجرائياً في هذه الدراسة بأنه     
: أقرتها وزارة التعليم بالمملكـة العربيـة الـسعودية بـرقم          الطالب ومسؤولياته التي    

  .هـ٢٠/١٢/١٤٢٨:  وتاريخ٤٠٢/٤٦
 المكلف من قبـل اإلدارة التعليميـة للقيـام          الشخص: "يعرف بأنه : المرشد الطالبي 

بخدمات التوجيه واإلرشاد في مدرسة معينة بهدف تحقيق التكيف النفـسي والتعليمـي         
  ).٤٢٩، ص١٩٩٠متولي وعبدالجواد، " (والمهني للطالب

مرشد مدراس التعليم العام الحكـومي بمراحلـه        : ويعرف إجرائياً في هذه الدراسة بأنه     
بالمدينة المنورة الذين كانوا يزاولـون عملهـم فـي       )  متوسط، ثانوي  ابتدائي،(الثالث  

  .ه١٤٣٨-١٤٣٧التوجيه واإلرشاد خالل الفصل الدراسي الثاني من العام 
مجموعة من الحقوق التي تحفظ لإلنسان إنـسانيته وحريتـه          : "تُعرف بأنها : الحقوق

اقيات كالحقوق االجتماعية وكرامته، والتي أقرتها المواثيق والقرارات والمعاهدات واالتف 
، ١٩٩٩اللقـاني والجمـل،     " (واالقتصادية والسياسية وغيرها من الحقـوق األخـرى       

  .)١٢٥ص
أقرتهـا وزارة  حقوق الطالب ومسؤولياته التي : وتُعرف إجرائياً في هذه الدراسة بأنها    

  .هـ٢٠/١٢/١٤٢٨:  وتاريخ٤٠٢/٤٦: التعليم بالمملكة العربية السعودية برقم
الواجبات التي على الطالب أن يلتزم بها تجـاه مجتمعـه           : "تعرف بأنها : ولياتالمسؤ

  ).٤، ص٢٠٠٧وزارة التعليم، " (المدرسي ووطنه وبيئته االجتماعية وقادته
 تجاه  الواجبات التي ينبغي أن يلتزم بها الطالب      : وتُعرف إجرائياً في هذه الدراسة بأنها      

وثيقة حقوق الطالب "ونصت عليها عية وقادته،  مجتمعه المدرسي ووطنه وبيئته االجتما    
  .هـ٢٠/١٢/١٤٢٨:  وتاريخ٤٠٢/٤٦: برقم" ومسؤولياته

  :حدود الدراسة
  :تلتزم الدراسة الحالية في إجراءاتها بالحدود اآلتية

  :الحدود الموضوعية: أوالً
التـي أقرتْهـا وزارة     " حقوق الطالب ومسؤولياته  "تقتصر هذه الدراسة على وثيقة      

ــ ــرقم  التعل ــسعودية ب ــة ال ــة العربي ــاريخ٤٠٢/٤٦: يم بالمملك :  وت
  .هـ٢٠/١٢/١٤٢٨

  :الحدود البشرية: ثانياً
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تقتصر هذه الدراسة على المرشدين الطالبيين في كل من مـدراس التعلـيم العـام            
  . ة/ة طالبياً/مرشداً) ٥٤٢: (الحكومي بالمدينة المنورة والبالغ عددهم

  :الحدود المكانية: ثالثاً
، ومراحلـه   )بين وبنـات  (هذه الدراسة على مدراس التعليم العام الحكومي        تقتصر  

  ).ابتدائي، متوسط، ثانوي(الثالث 
  :الحدود الزمانية: رابعاً

-١٤٣٦طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسـي            
  .م٢٠١٦-٢٠١٥ه الموافق ١٤٣٧

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
  : اإلطار تناول ما يأتيويتم في هذا

  :ماهية حقوق اإلنسان: أوالً
  :ماهية التوجيه واإلرشاد: ثانياً
  الدراسات السابقة: ثالثاً

  :ماهية حقوق اإلنسان
ظهرت فكرة حقوق اإلنسان بشكل رسمي عند الغرب في القرن الثالث عـشر             

قرون، وذلـك   بعد نزول اإلسالم بسبعة     : الميالدي، الموافق للقرن السابع الهجري، أي     
نتيجة ثورات طبقية وشعبية في أوروبا، ثم في القرن الثامن عشر في أمريكا لمقاومـة       

بينما ). ٨٧، ص٢٠٠٣الحقيل،  (التميز الطبقي أو التسلط السياسي أو الظلم االجتماعي         
سبقت الشريعة اإلسالمية كافة المواثيق واإلعالنات واالتفاقيات الدوليـة فـي تناولهـا        

ان وتأصيلها لتلك الحقوق منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان، وأن             لحقوق اإلنس 
ما جاء به اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية الالحقة ومن قبلها ميثاق       

المرجـع  (األمم المتحدة ما هو إال ترديد لبعض ما تضمنه الشريعة اإلسـالمية الغـراء             
  ).١٠٣السابق، ص

  :لحق لغةتعريف ا: أوالً
: واحد الحقوق، والحقة أخص منـه، يقـال  : خالف الباطل، والحق: "الحق لغة 

الحق : وجاء في المعجم الوجيز   ). ١٤٦٠، ص ١٩٨١الجوهري،  " (حقي: هذه حقتي أي  
مجمع اللغـة العربيـة،     (هو النصيب الواجب للفرد أو الجماعة، وجمعه حقوق وحقاق          

  ).١٦٣، ص٢٠٠٣
  :ان في المواثيق والمعاهدات الدوليةمفهوم حقوق اإلنس: ثانياً
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مجموعة الحقوق اللصيقة بالشخصية اإلنسانية التي نصت عليهـا المواثيـق         " .١
الدولية والتي يتمتع بها اإلنسان وال يجوز تجريده منها ألي سبب كان بصرف             
النظر عن كل مظاهر التمييز مثل الدين واللغة واللون واألصل والعرق والجنس 

  ).٢٤، ص١٩٩٨ دزنللي، جانك(وغير ذلك 
مجموعة من الحقوق التي تحفظ لإلنسان إنسانيته وحريته وكرامته، والتـي           " .٢

أقرتها المواثيق والقـرارات والمعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة كـالحقوق          
اللقـاني،  " (االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وغيرها من الحقوق األخرى      

  ).١٢٥، ص١٩٩٩
أحقيـة  "حقوق اإلنسان هي : والتي تنص على أن) Care(وتعرف منظمة كير    .٣

كل الناس في ظروف أساسية، تدعم جهودهم للعيش بكرامـة وفـي سـالم؛       
، ٢٠١١عـوض،   " (وإلنماء قدراتهم الكامنة كبشر إلى أقصى قـدر ممكـن         

  ).٤٠ص
ضمانات قانونية  : "بينما يعرفها مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان أنها        .٤

لبشر، وتحمي األفراد والمجموعات من األفعال أو االمتناع عالمية، تخص كل ا
  ).٤٠، ص٢٠١١عوض، "(عن األفعال مما يؤثر على كرامتهم اإلنسانية

  :مفهوم حقوق اإلنسان في اإلسالم: ثالثاً
كل ما كفله اإلسالم للفرد وللجماعة؛ للحفاظ على كرامته وإنسانيته، وما يرتبط " .١

  ).٢٥، ص٢٠٠٠إبراهيم والحديبي، " ( يؤديهابهذا من واجبات ينبغي عليه أن
حقوق اهللا التي يترتَّب على الوفاء بها وأدائها علـى خيـر الوجـوه،             "أو هي    .٢

خلوص العبودية هللا، والطاعة له سبحانه، والقيام بتكاليف شـرعه الحنيـف،            
وبذلك يرتقي المفهوم اإلسالمي لحقوق اإلنسان، إلى مقـام العبـادة الرفيـع،             

هذه الحقوق هي في الشريعة اإلسـالمية واجبـات دينيـة، ومـن          باعتبار أن   
الفروض الشرعية، وهذه درجة من التكليف تطوق اإلنسان بمسؤولية كبـرى،         
أمام ربه سبحانه وتعالى، ومن ثم أمام نفسه، ومجتمعه واإلنـسانية جمعـاء،             

  ).٩، ص٢٠٠١التويجري، " (وينسجم هذا المفهوم مع المعنى اللغوي للحق
 سبحانه وتعالى –أنها حرمات اهللا : "لشوربجي عن حقوق اإلنسان بقولهوعبر ا .٣

 فهو الذي تفضل بها على اإلنسان؛ وألن حمايتها والذود عنهـا قربـى هللا               –
  ).٢٨٣، ص١٩٨١الشوربجي، " (تعالى فال يجوز لصاحبها أن يفرط فيها

ـ     دة يتبين من عرض التعريفات أن الحقوق في الشريعة اإلسالمية تمثـل القاع
األساسية للتشريع كله، وتأسيسا على هذه القاعدة، فإن حقوق اإلنسان مـن المنظـور              
اإلسالمي، حقوق أصيلة أبدية ال تقبل حذفاً وال تعديالً وال نسخاً وال تعطيالً، فليس مـن               
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حق بشر كائناً من كان أن يعطلها أو يتعدى عليها، وال تسقط حصانتها الذاتية ال بإرادة                
 عنها وال بإرادة المجتمع ممثالً فيما يقيمه من مؤسسات أياً كانت طبيعتهـا            الفرد تنازالً 

؛ ألنها واجبات دينية    )٨٩-٨٨، ص ٢٠٠٣الحقيل،  (وكيفما كانت السلطات التي تخولها      
يكلَّف بها الفرد والمجتمع، كلٌّ في نطاقه، وفي حدود المسئولية التي ينهض بها، وبذلك           

المي يتشرب هذه الحقوقَ، ويتكيف معها، بحيث تصبح جزءا فإن الفرد في المجتمع اإلس   
من مكوناته النفسية والعقلية والوجدانية، ويحافظ عليها، ألن في المحافظة عليها، أداء            
لواجب شرعي، وليس من حقه أن يفرط فيها، ألن التفريط فيها تقصير فـي أداء هـذا               

  ).١١، ص٢٠٠٥أبو العينين، (الواجب 
وحتى يتضح الفرق بين المفهوم اإلسالمي للحقوق ومفهـوم الحقـوق فـي                       

المواثيق الدولية، تجري الدراسة مقارنة بين المفهوم اإلسالمي والمفهوم الغربي لحقوق 
؛ الزحيلي،  ٦٠-٤٥، ص ٢٠٠٣؛ الحقيل،   ٤٥-٢٣، ص ٢٠٠٢العيد،  (كالتالياإلنسان،  

  : )٩٦-٨٩، ص٢٠١٠؛ الظهر، ٨١-٦٨، ص٢٠٠٨
 فاهللا تعالى هـو . ق اإلنسان في اإلسالم رباني وفي الغرب بشريمصدر حقو .١

الذي خلق البشر وهو أعلم بما يصلحهم وبما لهم من الحقوق وما عليهم مـن      
أما ]. ١٤: الملك [ َألَا يعلَم من خَلَقَ وهو اللَِّطيفُ الْخَِبير: واجبات قال تعالى

ان فالشك أنه سيقع في الظلم والجهل مصدراً لحقوق اإلنس من جعل أفكار البشر
  .العجلة والطغيان والضعف

 أساس حقوق اإلنسان في اإلسالم التكريم اإللهي وفي الغـرب فكـرة الحـق    .٢
فالمسلم يرى أن حقوق اإلنسان منحة ربانية ومنة إلهية وهبهـا اهللا            . الطبيعي

 مخلوقاته وهبه الحياة الرزق وأنها جمله من تكريم اهللا وتفضيله إياه على كما
 ثُـم ِإذَا  ۖوما ِبكُم ِمن ِنعمٍة فَِمن اللَِّه : في هذا الكون له قال تعالى وتسخير ما

ونَأرِه تَجفَِإلَي رالض كُمسم ]فال يرى أنهـا   ، أما المفهوم الغربي]٥٣: النحل
  .الطبيعي منحه من أحد وإنما هي حقوق طبيعية مستمدة من فكرة الحق

د حفلت نصوص القرآن والسنة بنصوص واضحة ومحـددة تبـين حقـوق             ق  .٣
في الحاالت المختلفة، أما المفهوم الغربي أقتصر على بعض المبـادئ   اإلنسان

تتفاوت األفهام في تقدير معانيها مما يجعلها مبهمة في كثير من  العامة التي قد
  .األحوال

 الحال فـي المفهـوم   اإلنسان في اإلسالم ليست مجرد شعارات كما هو حقوق .٤
حقوق اإلنسان في اإلسالم الزمة لكل إنسان ويجب العمل بهـا   وهي أن الغربي

وتعرض لسخط اهللا وعقوبته، أما في المفهوم الغربي  وإال وقع فاعلها في اإلثم
  .توصيات عامة غير ملزمة ألحد فهي شعارات براقة ترفع لكنها مجرد
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هللا تعالى وفي النظام الغربي  العبوديةغاية حقوق اإلنسان في اإلسالم تحقيق   .٥
الغاية الكبرى التـي خلـق    فجاء اإلسالم لتحقيق. تحقيق الحرية المطلقة للفرد

وما خَلَقْتُ الِْجن والِْإنس ِإلَّـا      : الناس ألجلها وهي عبادة اهللا وحده، قال تعالى       
سالم أن يتحـرر  ولذا فإن من حق اإلنسان في اإل]. ٥٦: الذاريات [ ِليعبدوِن

البشر واألهواء وسائر المعبودات وأن ينال تبعاً لذلك بقية حقوقـه   من عبودية
وال تنفصل حقوق اإلنـسان  . واالحترام والعدالة والمساواة اإلنسانية كالكرامة

وتستمد مشروعيتها من خاللها أما في المفهوم  عن هذه الغاية بل تسير معها
هي الغاية األساسية إلعـالن حقـوق    ة المعاصرةالغربي فإن قيم الحياة الغربي

  .اإلنسان والدفاع عنها
  :ماهية التوجيه واإلرشاد

ظهرت الحاجة إلى خدمات التوجيه واإلرشاد مع التسارع المعرفـي والتقـدم            
التكنلوجي والتطور الحضاري، وما صاحب ذلك من تغيرات سريعة وعميقـة أدت إلـى      

اجة ملحة إلى خدمات التوجيه واإلرشـاد؛ باعتبـاره         تخلخل الكثير من القيم، وبدت الح     
، ١٩٩٣المغيـصب،   (خدمة ضرورية تُسهم في فهم الفرد لنفسه وتحقيق سبل تكيفـه            

إال أن التوجيه واإلرشاد بمعناه الواسع قديم قدم العالقات اإلنسانية فقد كـان             ). ٦٩ص
ا تواجهه صـعوبة    اإلنسان يطلب المساعدة والتوجيه والمشورة من أخيه اإلنسان عندم        

من صعوبات الحياة أو عندما يريد اتخاذ قرار عاجل من اجل تعديل سلوكه ليصبح أكثر               
قدرة على التوافق مع الظروف الحياتية، أما التوجيه واإلرشاد كممارسة علمية ومهنية            

 Frank(على يـد فرانـك بارسـونز   ) م١٩٠٨(متخصصة فإن أصوله تعود إلى عام 
Parsons (   أول مكتب مهني تحت إدارته في مدينـة بوسـطن بالواليـات      الذي أنشاء

، ١٩٨٥زهـران،   (المتحدة، يقوم بمساعدة الشباب على تخير المهن المالئمـة لهـم            
  ).٢٦ص

البداية العلمية والعملية للتوجيه واإلرشاد الطالبي في ) م١٩٨١(وقد شهد عام 
 إدارةي ينص على تطوير     المملكة العربية السعودية حيث صدر قرار وزير المعارف الذ        

التربية االجتماعية إلى إدارة عامة للتوجيــــــه واإلرشاد الطالبي لتتولى هـذه           
 والمتابعة والتقويم للبرامــــــج التوجيهيـة   واإلشراف مسؤولية التخطيط  اإلدارة

واإلرشادية الطالبية إال انه سبقت هذه البداية خطوات مهمة يمكن تقسيمها إلى ثالثـة              
  ):٧٠-٦٦، ص١٩٨٢وزارة التعليم، (لمراح
هـدفها  ) م١٩٥٤(إنشاء إدارة التربية والنشاط االجتماعي عام : المرحلة األولى  

اإلشراف على كافة األنشطة المدرسية مثل األنـشطة االجتماعيـة والثقافيـة            
ومجالس اآلباء واألندية الرياضية، وقد عينت الوزارة مشرفاً اجتماعياً في كل           

  . يتولى مسؤولية المتابعة والتقديم لهذه البرامجإدارة تعليم
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إنشاء إدارة التربية االجتماعية باإلدارة العامة لرعاية الـشباب         : المرحلة الثانية 
 العامة للشباب، وضمت أربع إدارات      اإلدارةثم تم تطويرها إلى     ) م١٩٦١(عام  

ارة التربيـة   إدارة التربية االجتماعية، إدارة التربية النفـسية، إد       : فرعية هي 
وكانت إدارة التربية االجتماعية هي المـسئولة        الرياضية، إدارة التربية الفنية   

  .عن كل النشاطات اإلرشادية والتوجيهية للطالب
) م١٩٨٠(إنشاء اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد الطالبي عام        : المرحلة الثالثة  

ه واإلرشاد حيث صـدر     وتعد هذه المرحلة هي بداية االنطالقة في مجال التوجي        
ه، والذي ينص على    ١٩/١٠/١٤٠١بتاريخ  ) خ/٢١٦(قرار وزير التعليم رقم     

تطوير إدارة التربية االجتماعية إلى إدارة عامة للتوجيه واإلرشـاد الطالبـي؛            
لتتولى هذه اإلدارة الجديدة مسؤولية التخطيط واإلشراف والمتابعـة والتقـويم     

ذه اإلدارة بوضع اللوائح المنظمة للعمل والتي للبرامج في هذا المجال، وقامت ه
تشكل في مجموعها واقع برامج التوجيه واإلرشاد الطالبي في مـدارس وزارة    

  .التعليم السعودية
  :تعريف التوجيه واإلرشاد

 :اللغة في ويعني التوجيه :أوالهما كلمتين من مكون مصطلح التوجيه واإلرشاد
التَّعليمات التي يزود بهـا     : نين أو اَألتْباع، والتَّوجيهات   نُصح أو بيان يوجه إلى المواط     "

، ٢٠٠٨عمـر،   " (توجيهات): ج(المسئول مرؤوسيه والتي ترسم كيفية تنفيذ األعمال،        
  ).٢٤٠٧ص

  :يأتي ما االصطالح في التوجيه تعريفات أبرز ومن
عملية مساعدة تقدم للفرد من خالل إجـراءات        ): "م١٩٨١(تعريف الفقي    .١

 منظمة تُقدمها المدرسة لكي يفهم خصائصه وإمكاناته وينمي كيانـه          فنية
الشخصي ويعد نفسه بدرجة تمكنه من استثمار ذلـك لـصالحه وصـالح         
مجتمعه حتى يصبح قادراً على مواجهة المطالب االجتماعية والمـشكالت          
الشخصية وإشباع حاجاته وتحقيق التوافق والنضج وعمـل االختيـارات          

ت المتصلة بدراساته وأنشطة حياته بصورة تتفق مع القيم         واتخاذ القرارا 
  ).٩١ص(الخلقية واالجتماعية وتراعي تحقيق النمو وتقدم المجتمع 

مجموعة الخدمات التي تهدف    ): "م١٩٨٦(تعريف كل من بركات وزيدان       .٢
إلى مساعدة الفرد على أن يفهم نفـسه ويفهـم مـشاكله، وأن يـستغل               

 واستعدادات وميول، وأن يستغل إمكانات بيئته، إمكانياته الذاتية من قدرات
فيحدد أهدافاً تتفق مع أهداف بيئته نتيجة فهمه لنفسه، ويـستطيع حـل             

  ).٣ص" (مشاكل بيئته بشكل عملي
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مجموعـه مـن    ): "م٢٠٠١(تعريف اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشـاد        .٣
ية الخدمات المخططة التي تتسم باالتساع والشمولية وتتضمن داخلها عمل

اإلرشاد، ويركز التوجيه على إمـداد الطالـب بالمعلومـات المتنوعـة            
والمناسبة وتنمية شعوره بالمسؤولية بما يـساعده علـى فهـم ذاتـه             
والتعرف على قدراته وإمكاناته ومواجهة مشكالته واتخاذ قراراته وتقديم 
خدمات التوجيه للطالب بعدة أساليب كالندوات والمحاضرات واللقـاءات         

  .)١١ص (رات والصحف واللوحات واألفالم واإلذاعة المدرسيةوالنش
ويشتق اإلرشاد  .التوجيه واإلرشاد :مصطلح منها يتكون التي الثانية الكلمة أما

استَرشَد فالن َألمره ِإذا    : والرشْد والرشَد والرشاد نقيض الغي، ويقال     "،  )رشَد(من مادة   
  .)٩٥٣، ص٢٠٠٣ابن منظور، " (اهتدى له

  :يأتي ما االصطالح في اإلرشاد تعريفات أبرز ومن 
Hoffinan; Pietrofesa ;(تعريف بيتروفيسيا وهوفمـان وسـبلت    .١

Splete  ،1984 :(        عملية يقوم بها مهنيون مدربون في مجال اإلرشاد
بهدف مساعدة األشخاص على تحقيق فهم أفضل لـذواتهم، وتحـسين           

هارات حل المشكالت وتحقيق    قدراتهم على اتخاذ القرارات واكتسابهم م     
  ).p .6(النمو المتكامل

عملية تعليمية تساعد الفرد على أن يفهم نفسه ): "م١٩٨٤(تعريف عمر  .٢
بالتعرف على الجوانب الكلية لشخصيته؛ حتى يتمكن من اتخاذ قراراته           
بنفسه وحل مشكالته بموضوعية مجردة مما يسهم في نموه الشخـصي      

 والمهني، وذلك من خالل عالقة إنـسانية        وتطوره االجتماعي والتربوي  
بينه وبين المرشد الذي يتولى دفع العملية اإلرشادية نحو تحقيق الغاية           

  ).١٢٠ص"(منها بخبراته المهنية
الجانب اإلجرائـي   ): "م٢٠٠١(تعريف اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد       .٣

يـة  العملي المتخصص في مجال التوجيه واإلرشاد وهو العملية التفاعل        
) طالب(ومسترشد) متخصص(التي تنشأ عن عالقات مهنية بناءة مرشد        

يقوم فيه المرشد من خالل تلك العملية بمساعدة الطالب على فهم ذاتـه             
ومعرفة قدراته وإمكاناته، والتبصر بمشكالته ومواجهتها وتنمية سلوكه       
 اإليجابي، وتحقيق توافقه الذاتي والبيئي، للوصول إلى درجة مناسبة من

الصحة النفسية في ضوء الفنيـات والمهـارات المتخصـصة للعمليـة         
  .)١١ص (اإلرشادية

 )واإلرشاد  التوجيه( :مفهوم  على  التعرف  هو  الدراسة  هذه  في  يعنينا  الذي  لكن
  .معاً الكلمتين من مركباً مصطلحاً باعتباره
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  :يأتي ما الباحث عليها وقف التي التعريفات أبرز ومن
عملية توجيه وإرشـاد    : " بأن التوجيه واإلرشاد   ):م٢٠٠٠(تعريف كامل    .١

الفرد لفهم إمكانياته وقدراته واستعداداته، واستخدامها في حل مـشكالته          
وتحديد أهدافه، ووضع خطط حياته المستقبلية من خالل فهمـه لواقعـه            

  ).٢٥ص(وحاضره، ومساعدته في تحقيق أكير قدر من السعادة والكفاية 
توجيه واإلرشاد الطالبي فـي المملكـة العربيـة         تعريف اإلدارة العامة لل    .٢

ه ١٠/١٢/١٤٠١ بتـاريخ    ٣٢/٤/١/٤٢٨/٤٦: السعودية في التعميم رقم   
عملية مخططة منظمة تهدف إلى مساعدة الطالب       : "التوجيه واإلرشاد بأنه  

لكي يفهم ذاته ويعرف قدراته وينمي إمكانياته ويحل مشكالته ليصل إلـى   
ماعـي والتربوي والمهني والـى تحقيـق       تحقيق توافقه النفسي واالجت   

  ".أهدافه في إطار تعاليم الدين اإلسالمي
  :بالنظر إلى التعريفات السابقة بمكن التوصل إلى ما يأتي

المعنى المشترك لكل من التوجيه واإلرشاد؛ حيث يتضمن كل منهمـا معنـى              -
  .اآلخر، فهما وجهان لعملة واحدة وكل منهما يكمل اآلخر

شاد عملية متخصصة في رعاية السلوك لها قواعدها التي تنظم          التوجيه واإلر  -
  .ممارسات القائمين بها على أسس علمية

من التعريفات ما ينص أن التوجيه واإلرشاد عملية مساعدة أو خدمات مخططة   -
أو برامج منظمة أو عالقة مهنية تهدف كلها إلى مساعدة الفرد للتغلب علـى              

  .مشاكله وتحقيق تكيفه النفسي
- كمصطلحين مترادفين أحياناً، وكمصطلحين " التوجيه واإلرشاد"ستخدم مصطلح ي

مختلفين أحياناً أخرى، وحتى يتضح الفرق بين مفهـوم التوجيـه ومفهـوم             
  :)١١، ص١٩٨٥؛ زهران، ٥-٤، ص١٩٦٨خليل، (، كالتالياإلرشاد

  .أن التوجيه أعم وأشمل من اإلرشاد، ويتضمن في داخله عملية اإلرشاد -
وجيه يسبق عملية اإلرشاد ويمهد لها، في حين يأتي اإلرشاد بعد التوجيه أن الت -

  .ويعد الواجهة الختامية لبرامج التوجيه
يركز التوجيه على النواحي النظرية بينما يهتم اإلرشاد يهتم بالجزء العلمي في  -

  .ميدان التوجيه
التوجيه ال يقتصر على فرد إنما عمل جماعي بين المرشـد ومجموعـة مـن            -

األفراد كالطالب مثالً؛ لمساعدتهم في اكتشاف قدراتهم وإمكانياتهم وتنظـيم          
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بينما اإلرشاد في أغلب األحيان عالقة بين المرشد وفرد واحد يأتي . خبراتهم
  .للمرشد طلباً للمساعدة

 -التوجيه وسيلة إعالمية في أغلب األحيان، بينما اإلرشاد وسـيلة وقائيـة               -
  .دريب والكفاءةعالجية تتطلب التخصص والت

  :كفاية المرشد الطالبي المهنية وخصائصه الشخصية
يعد المرشد الطالبي المسؤول الرئيس في عمليـة التوجيـه واإلرشـاد؛ ألن             
خدماته تمتد لتشمل مجاالت التخطيط، واإلشراف، والمتابعـة اإلرشـادية فـي محـيط              

مفـضي إلـى اإلنتـاج      المدرسة وخارجها بما يكفل االستقرار النفسي واألمن البدني ال        
المرشد الطالبي كصاحب مهنـة البـد إن        و). ٥٦، ص ٢٠٠٥عطا وآخرون،   (واإلبداع  

تتوافر في شخصيته صفات معينة تساعده على تحقيق أهداف التوجيه واإلرشاد النجاح            
وقد تضمن الميثاق األخالقي للتوجيه واإلرشاد في مدارس وزارة لتعليم بالمملكة العربية 

  ):٢٠، ص١٩٩٨وزارة التعليم، (ة المرشد المهنية وخصائصه الشخصية السعودية كفاي
اإللمـام  : أن يتوفر لدى المرشد بعض الخصائص المهنية والشخصية ومنهـا          .١

بالمعارف العلمية المتخصصة في مجال التوجيه واإلرشاد وخدماته اإلنمائيـة          
  . تفسيرهوالوقائية والعالجية التي تعتمد على فهم سلوك الطالب والقدرة على

 أن تتوفر لدى المرشد القدرة على تطبيق االختبـارات والمقـاييس النفـسية             .٢
  .والتربوية المقننة على البيئة السعودية وتفسير نتائجها

أن يطور المرشد قدراته المعرفية والمهارية في مجال التوجيه واإلرشاد عـن             .٣
متخصـصة  طريق االطالع على المراجع العلمية واالشتراك فـي الـدوريات ال          

  .وحضور المؤتمرات والندوات في مجال اختصاصه والمشاركة الفاعلة فيها
 أن تتوفر لدى المرشد الكفاية الذهنية التي تمنحه القدرة على فهم شخـصية              .٤

المسترشد وحاجاته ومطالبه اإلرشادية من خالل سعة إطالع المرشد في مجال           
  .تخصصه

نفعالية التـي تدفعـه لبـذل الجهـد      أن تتوفر لدى المرشد القدرة البدنية واال      .٥
  .والعطاء في متابعة حالة المسترشد وإنجاح العملية اإلرشادية

أن تتوفر لدى المرشد القدرة على توجيه مسار العملية اإلرشادية بما يحقـق              .٦
  .الهدف اإلرشادي

 أال يستخدم المرشد أدوات فنية أو أساليب مهنية ال يجيد تطبيقهـا وتفـسير               .٧
 .نتائجها
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  :ام ومسؤوليات المرشد الطالبيمه
يقوم المرشد الطالبي بمساعدة الطالب لفهم ذاته، ومعرفة قدراتـه، والتغلـب            
على ما يواجهه من صعوبات، ليصل إلى تحقيق التوافق النفسي والتربوي واالجتماعي            
والمهني لبناء شخصية سوية في إطار التعاليم اإلسالمية، وقد حـددت اإلدارة العامـة              

اإلدارة العامة للتوجيـه    (ه واإلرشاد مهام ومسؤوليات المرشد الطالبي في اآلتي       للتوجي
  ):٢٢-١٩، ص٢٠٠١واإلرشاد، 

إعداد الخطة العامة السنوية لبرامج التوجيه واإلرشاد في ضـوء التعليمـات             .١
  .المنظمة لذلك واعتمادها من مدير المدرسة

ه وبرامجه وخدماته تبصير المجتمع المدرسي بأهداف التوجيه واإلرشاد وخطط .٢
لضمان قيام كل عضو بمسؤولياته في تحقيق أهـداف التوجيـه واإلرشـاد             

  .بالمدرسة على أفضل وجه
تهيئة اإلمكانات الالزمة للعمل اإلرشادي من سجالت وأدوات يتطلبها تنفيـذ             .٣

  .البرامج اإلرشادية في المدرسة
لك ومتابعـة تنفيـذ     تشكيل لجان التوجيه واإلرشاد وفقاً للتعليمات المنظمة لذ        .٤

  .توصياتها وتقويم نتائجها
 تنفيذ برامج التوجيه واإلرشاد وخدماته اإلنمائية والوقائية والعالجية والتـي           – ٥

  :تركز في اآلتي
          مساعدة الطالب في استغالل ما لديه من قدرات واستعدادات إلـى أقـصى

  .درجة ممكنة لتحقيق النمو السوي في شخصيته
   بية وتعزيزها لدى الطالب في ضوء مبـادئ الـدين          تنمية السمات اإليجا

  .اإلسالمي الحنيف
 تنمية الدافعية لدى الطالب نحو التعليم واالرتقاء بمستوى طموحه.  
            متابعة مستوى التحصيل لفئات الطالب جميعا لالرتقاء بمستوياتهم إلـى

  .أقصى درجة تمكنهم قدراتهم منها
        ـ وقهم بالرعايـة والتـشجيع     تحديد الطالب المتفوقين دراسياً وتعهـد تف

  .والتكريم
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            استثمار جميع الفرص الممكنة في تكوين وتنمية اتجاهات إيجابية لـدى
الطالب نحو بعض المجاالت واألعمال المهنية أو الفنيـة أو العلميـة أو             

وفقاً ألهداف التوجيه واإلرشاد المهني وفي ضوء حاجة        . الخ... اإلدارية
  .التنمية في المجتمع

  لى الطالب ذوي المواهب والقدرات الخاصة ورعايتهم لتحقيـق         التعرف ع
  .أعلى درجات النمو لتلك المواهب والقدرات

              مساعدة الطالب المستجد على التكيف مـع البيئـة المدرسـية وتكـوين
  .اتجاهات إيجابية نحوها

             العمل على اكتشاف اإلعاقات المختلفة والحاالت الخاصـة لـدى بعـض
تخاذ اإلجراءات المناسبة لحـاالتهم بمـا يعـزز         الطالب في وقت مبكر وا    

  .اندماجهم وتوافقهم مع بيئتهم وعناصرها
            توثيق العالقة بين البيت والمدرسة وتعزيزها واستثمار جميـع القنـوات

المتاحة بما يحقق رسالة المدرسة على خير وجه في رعاية الطالب مـن             
  .مختلف الجوانب

      م في ضوء خـصائص النمـو       التعرف على حاجات الطالب ومطالب نموه
  .لديهم والعمل على تلبيتها ورعايتهم في ضوئها

            العمل على تحقيق مبادئ التوعية الوقائية السليمة في الجوانب الـصحية
  .والتربوية والنفسية واالجتماعية

          التعرف على أحوال الطالب الصحية والنفسية واالجتماعية والتحـصيلية
ن يحتمل أنهم بحاجة إلى خدمات وقائية       قبل بدء العام الدراسي، وتحديد م     

فردية أو جماعية، والسيما الطالب المستجدين في كل مرحلة من المراحل          
  .الثالث

     تصميم البرامج والخطط العالجية المبنية على الدراسة العلميـة للحـاالت
 الفردية والظواهر الجماعية للمشكالت السلوكية والتحصيلية وتنفيذها

 عرفية الذاتية والخبرات العلمية للمرشد الطالبي وبخاصة تنمية القدرات الم
في الجانب المهني التطبيقي في ميدان التربية والتعليم عامة، وفي مجال           

  .التوجيه واإلرشاد خاصة لالرتقاء بمستوى أدائه
            بناء عالقات مهنية مثمرة مع أعضاء هيئة التدريس جميعهم ومع الطالب

ثقة والكفاية في العمل واالحترام المتبادل بما وأولياء أمورهم مبنية على ال
  .يحقق الهدف من العمل اإلرشادي
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           إجراء البحوث والدراسات التربوية التي يتطلبها عمل المرشد الميـداني
ذاتياً، أو بالتعاون مع زمالئه المشرفين بقـسم التوجيـه واإلرشـاد، أو             

  .المرشدين في المدارس األخرى
      لإلنجازات في ضوء الخطة التي وضعها المرشـد        إعداد التقرير الختامي

الطالبي لبرامج التوجيه واإلرشاد متـضمناً التقـويم والمرئيـات حـول            
  .الخدمات المقدمة

  :الدراسات السابقة
يات العلمية،  رقام الباحث بإجراء مسح موسع للكتب التربوية، والرسائل والدو        

؛ لالطالع على بعـض الدراسـات       وشبكة المعلومات، وبعض المصادر وقواعد البيانات     
العربية واألجنبية التي حاولت تقصي واقع الوعي بحقوق اإلنـسان فـي المؤسـسات              

وفيما يلي عرض لما تـم العثـور عليـه مـن     التعليمية بمختلف مراحلها وعناصرها،  
  :الدراسات المتعلقة بالموضوع، على النحو اآلتي

  :سات التعليميةدراسات تناولت حقوق اإلنسان في المؤس: أوالً
  ):م٢٠١١(دراسة سند الفي الشاماني  .١

هدفت الدراسة إلى استطالع آراء الطالب والطالبات جامعة طيبة نحو ممارسـتهم            
للحقوق والواجبات في المجال األكاديمي، والمجال غير األكـاديمي، ومعرفـة           

الجـنس، والكليـة، والـسنة      : االختالفات في وجهات نظرهم وفقاً لمتغيـرات      
. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. اسية، والمعدل التراكمي الدر

وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى أن تقديرات طالب وطالبات جامعة طيبة في            
ممارسة حقوقهم وواجباتهم جاءت بدرجة مرتفعة، وتبين عدم وجـود فـروق       

السنة الدراسية،  ذات داللة إحصائية تُعزى إلى متغير الجنس، ومتغير الكلية، و         
  .والمعدل التراكمي

  ):م٢٠١١(دراسة فاطمة محمد منير اللمعي  .٢
هدفت الدراسة إلى التعرف على اإلطار المفاهيمي لحقوق اإلنسان وأبعادها الرئيسة، 

: ومظاهر االهتمام بالتربية على حقوق اإلنسان في بعض الدول األسيوية وهي          
بجانب قياس الفروق بين وعـي معلمـي      ،  )اندونيسيا، الفلبين، اليابان، الهند   (

التعليم العام في مصر بحقوق اإلنسان الواردة باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان         
وقد استخدمت الدراسة المنهج المقارن بجانب أسلوب دراسـة         . م١٩٤٨لعام  

أنه توجد فروق دالة إحصائياً : الحالة، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها
اإلنـسان   بين وعي الـذكور واإلنـاث بماهيـة حقـوق            ٠٥. ٠عند مستوى   
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. ٠واستخدامها وذلك لصالح اإلناث، كما توجد فروق دالة إحصائياً عند مـستوى             
  .معلمي التعليم العام واألزهري وذلك لصالح معلمي التعليم العام وعي  في٠٥

  
  ):Ashley Lucas ،2009(دراسة أشلي لوكاس  .٣

ى دور مناهج المدارس االبتدائية في الواليات المتحدة هدفت الدراسة إلى التعرف عل
األمريكية في نشر الوعي بثقافة حقوق اإلنسان لدى األطفال، وقد اسـتخدمت            
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت النتائج أهمية نشر ثقافة حقـوق           

يم آلية اإلنسان لدى أطفال المرحلة االبتدائية من خالل المناهج التعليمية مع تقد  
  .لكيفية دمج مبادئ حقوق اإلنسان عبر المناهج التعليمية

  ):م٢٠٠٨(دراسة إيمان عبداهللا اعمر  .٤
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على وجهات نظـر معلمـي المـدارس الثانويـة               
الحكومية في محافظة نابلس حول درجة اإللمام المعلوماتي والقيمي والمهاري          

راسة، وقد استخدمت الدراسة المـنهج الوصـفي   لحقوق اإلنسان عند عينة الد  
كان المتوسط الحسابي للدرجة    : التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية     

متوسـطاً عنـد عينـة     ) المعلوماتي، القيمي، المهاري  (الكلية للجوانب الثالثة    
أعالها الجانـب   %) ٦٤,٨٠(وبنسبة  ) ٠٠. ٥(من  ) ٣,٢٤(الدراسة حيث بلغ    

ه المهاري، فالمعرفي، كذلك أشارت الدراسة إلى أنه ال يوجد فروق           القيمي يلي 
دالة إحصائياً تعزى لمتغير الجنس، والتخـصص، والخبـرة، علـى الجانـب             

  .المعرفي
  ):م٢٠٠٨(دراسة محمد صديق سلطان، وأشرف عبدالمطلب مجاهد  .٥

ـ              ى هدفت الدراسة إلى التأكيد على حقوق المرأة في اإلسالم، من خالل الوقوف عل
مدى وعي طالبات الفرقة الرابعة بكلية البنات اإلسالمية بجامعة األزهر بأسيوط 

الشريعة اإلسالمية، أصول الدين، اللغة العربيـة، التربيـة،         (بشعبها المختلفة   
بحقوق المرأة في اإلسالم، ووضع تصور مقتـرح لالرتقـاء بـوعي            ) التجارة

 وقد استخدمت الدراسة المنهج طالبات جامعة األزهر بحقوق المرأة في اإلسالم،
الوصفي، وتوصلت الدراسة بأن الفروق في الوعي بين الشعب جـاء لـصالح         

  .طالبات كلية أصول الدين
  ):gold bearg ،2008(دراسة قولد براغ  .٦

هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير تعليم حقوق اإلنسان على اتجاهات وسلوكيات طلبـة     
لدراسة المنهج التجريبـي القـائم علـى        المرحلة المتوسطة، وقد استخدمت ا    
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األولى لم تتلق تعليماً لحقوق اإلنسان بشكل مباشـر مـن خـالل             : مجموعتين
المناهج الدراسية وبالتالي كشفت نتائج الدراسة ضـعف الـشعور باالنتمـاء            
والوالء لمجتمعهم وظهور ألفاظ عنصرية لديهم، وعدم الرغبة فـي مـساعدة            

ت نتائج الدراسة وجود أثر كبير علـى اتجاهـات          اآلخرين، وفي المقابل أظهر   
وسلوكيات المجموعة الثانية بعد تعرضهم بشكل مباشر لتعليم حقوق اإلنـسان           
من خالل المناهج الدراسية، كما أثبتت الدراسة وجود فروق دالـة إحـصائياً             

  .تعزى للمستويات االقتصادية واالجتماعية المتدنية
  ):م٢٠٠٤(دراسة عيسى محمد األنصاري  .٧

هدفت الدراسة إلى تقصي واقع حقوق اإلنسان واتجاهاته في المدرسـة الكويتيـة             
المعاصر، وتحديد مواقف الطالب من حقوق اإلنسان ومـدى حـضورها فـي             

وقد اسـتخدمت الدراسـة المـنهج    . فعاليات المدرسة ومناهجها وطرق عملها 
شفت نتائج الوصفي بما يتضمنه من تحليل المضمون، والمالحظة والتساؤل، وك

افتقار المناهج المقررة في المدرسة     : الدراسة عن جملة من النتائج من أهمها      
الكويتية وبصورة كبيرة جداً لحقوق اإلنسان، وتدني في مستوى وعي طـالب            
المدرسة الكويتية في مختلف المستويات وال سيما فيما يتعلق بمفاهيم الحريـة    

فروق دالـة إحـصائياً لمتغيـرات    والديمقراطية وحقوق األطفال، وعدم وجود    
  .الجنس، والصف، واالختصاص

  ):Shiman David ،2004(دراسة شيمان ديفيد  .٨
هدفت الدراسة إلى تحديد مدى وعي المعلمين بمبادئ حقوق اإلنـسان واألسـاليب            
التي يتبعها المعلمون في تدريس تلك المبادئ في أوغنـدا، وقـد اسـتخدمت              

: لي، وتوصلت إلى جملة من النتائج من أهمها       الدراسة المنهج الوصفي التحلي   
وجود جدل حول ضرورة إيجاد منهج لتدريس حقوق اإلنسان، وضرورة وضع           

  .إرشادات للمعلمين حول كيفية تدريس حقوق اإلنسان
  ):Des WLISON ،2003(دراسة ديس ويلسون  .٩

 بعض الحقوق الدستورية المكفولة للطـالب فـي         التعرف على هدفت الدراسة إلى    
يجيريا حول ثالثة قضايا أساسية تتعلق بحق الطالب في التعبير عن رأيهم في         ن

وقد اسـتخدمت الدراسـة المـنهج       . حاالت العقاب البدني في المدارس العامة     
الوصفي التحليلي، وأسفرت نتائجها عن اختالف في معاملة المعلمين لطالبهم،          

  . القانونيةاتاإلجراءوتنوع في اللغة القانونية، واختالف وغموض في 
  ):م١٩٩٩(دراسة آمال حمزة المرزوقي  .١٠
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هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي يمكن أن تقوم به حقوق اإلنسان فـي               
توفير المناخ الصحي المالئم لتنشئة اإلنسان تنشئة سوية، وإبـراز المفـاهيم            

. لتعلموالجوانب والركائز المختلفة للتصور اإلسالمي بالنسبة لحق اإلنسان في ا 
وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي االستنباطي، ومن أهم نتـائج          

أن اإلنسان في أمتنا العربية اإلسالمية يواجه عقبات ومشكالت عـدة        : الدراسة
  .تحول بينه وبين االستمتاع بما له من حقوق

  ):Parker& Tyler ،1996(دراسة تايلر وباركر  .١١
 مدى وعي اآلباء بحقوق أبنـائهم الطـالب التـي         ىالتعرف عل هدفت الدراسة إلى    

تحترمها المدرسة، والمتعلقة بعناصر النظام المدرسي ومـستوى تـأثر هـذه            
المعرفة بالمناخ التنظيمي ومتغير الجنس والعمر ومشاركة اآلباء في األنشطة          
المدرسية في والية تكساس األمريكية، وقد استخدمت الدراسة المنهج المقارن،    

 نتائج الدراسة أن اآلباء األوربيين أكثر إدراكاً ووعياً بحقوق أبنائهم           وأظهرت
التي تتصل بالنظام المدرسي من اآلباء األفارقة، وكذلك أن اآلباء األكبر سـناً             

  .أكثر وعياً وإدراكا من اآلباء األصغر سناً
  :دراسات تناولت المرشد الطالبي: ثانياً

  ):م٢٠١١(دراسة عامر عبدالرحمن قطب  .١
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ممارسة المرشد الطالبـي لبنـود الميثـاق              
األخالقي لإلرشاد الطالبي بالتعليم العام للبنين بمدينة مكة المكرمة من وجهـة           

، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي. نظر المرشدين والمشرفين والمديرين
جة ممارسة المرشد الطالبي أن در : وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها      

وممارسة أسس ومبادئ العالقة اإلرشـادية  ، وممارسة السرية، للمبادئ العامة 
بينما ممارسة الكفايات المهنية والخصائص الشخصية بدرجة       ، )كبيرة(بدرجة  

  ). متوسطة(
  ):م٢٠١٠(دراسة معوض عوض اهللا الشاماني  .٢

الطالبي بأسلوب دراسة الحالـة  هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إلمام المرشد    
ومهارة جمـع المعلومـات     ، من خالل التعرف على مهارة استقبال المسترشد      

مـشرفي  من وجهة نظر    . ارة إنهاء الحالة  ومه، ومهارة التشخيص ، ودراستها
وقـد اسـتخدمت الدراسـة المـنهج      . التوجيه واإلرشاد والمرشدين الطالبيين   

وجود فروق ذات   : ن النتائج أهمها  وخلصت الدراسة إلى مجموعة م    . الوصفي
، داللة إحصائية في محور عملية استقبال المسترشد تبعاً لمتغيرات طبيعة العمل  

وفي . والمرحلة الدراسة ونوع اإلعداد   ، وعدد سنوات الخبرة  ، والمؤهل العلمي 
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والمؤهل ، محور عملية جمع المعلومات ودراستها تبعاً لمتغيرات طبيعة العمل        
بينما ال توجد فـروق تبعـاً لمتغيـر المرحلـة           ،  سنوات الخبرة  وعدد، العلمي

  .الدراسة
  
  
  ):م٢٠٠١(دراسة إبراهيم هالل العنزي  .٣

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طالب المرحلة الثانويـة نحـو المرشـد              
والتعرف على دور المرشد الطالبي من      ، الطالبي في حل مشكالتهم االجتماعية    

وأظهـرت  . وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي    ، البخالل وجهة نظر الط   
النتائج أن اتجاهات الطالب نحو دور المرشد الطالبي هي اتجاهـات إيجابيـة             

التـدخين  : توعية الطالب بما يضر بهم من سلوكيات مثل      : وتمثل أهم عناصره  
وحث الطـالب علـى حـل واجبـاتهم        ، والمخدرات واالختالط بأصدقاء السوء   

، وتوجيه الطالب ألداء الصالة في أوقاتها     ، ع مستواهم التحصيلي  المدرسية ورف 
كما أظهرت  ، وضرورة توضيح دوره للطالب في سبيل اللجوء إليه عند الحاجة         

الدراسة أن هناك اتجاهات إيجابية متوسطة لدى الطالب نحو األسـلوب الـذي       
  .يعمل به المرشد الطالب في حل مشكالتهم االجتماعية

  ):م٢٠٠١(هللا الدليم دراسة فهد عبدا .٤
هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الممارسات اإلرشادية الـسائدة فـي عمـل          

وعالقـة هـذه    ، المرشدين الطالبيين بمدراس التعليم العام بمدينـة الريـاض        
الممارسات بالتخصص العلمي والخبرة العملية والمرحلة التعليمية التي يعمـل          

وكشف الدراسة  .  الدراسة المنهج الوصفي   وقد استخدمت ، بها المرشد الطالبي  
أن معظم الممارسات اإلرشادية يغلب عليها الطابع الوقائي التوجيهي في حين            
أن الممارسات التقويمية في العمل اإلرشادي المدرسي تعـد محـدودة وغيـر            

وتبين أيضاً من النتائج وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية لـصالح              ، كافية
ن خريجي أقسام علم النفس وأقسام الخدمة االجتماعيـة         المرشدين الطالبيين م  

في ممارستهم اإلرشادية عند مقارنتهم بالمرشدين من خريجي األقسام العلمية          
كذلك فقد كشفت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين            ، األخرى

المرشدين الطالبيين في ممارستهم اإلرشادية تعزى للخبرة العملية والمرحلـة          
  .لتعليميةا

  ):م٢٠٠١(دراسة فؤاد خليل العاجز  .٥
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ودور المرشد ، هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع اإلرشاد التربوي والحاجة إليه         
وأسفرت النتـائج عـن أن      . وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي    ، الطالبي

هناك حاجة كبيرة لإلرشاد التربوي بالمدارس وأن دور المرشد الطالبي فعـال            
كما أن واقع اإلرشاد التربوي في المدارس بحاجـة         ، عليه مهمات كبيرة  ولكن  

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  . إلى عناية واهتمام أكبر   
، الجنس: بين متوسطات المشكالت لدى المرشد الطالبي تعزى للمتغيرات اآلتية       

  .المرحلة التعليمية التي يعمل بها المرشد
  
  ):م١٩٩٢(شاكر محمود دراسة حمدي  .٦

هدفت الدراسة إلى التعرف على الذي يجب أن يقوم به المرشد الطالبي في المدرسة 
وقد استخدمت  . ومدى كفاءة دوره من وجهة نظر المهتمين بالتلميذ       ، االبتدائية

من حجم عينة   % ٩٢وكشفت نتائج الدراسة عن أن      . الدراسة المنهج الوصفي  
بي يقوم بمراجعة التعـاميم الـواردة للمدرسـة      الدراسة ترى أن المرشد الطال    

، خصوصاً ما يتعلق منها ببرامج التوجيه واإلرشاد الطالبي والعمل بموجبهـا          
بينما لم يلمس أحد من العينة أن المرشد الطالبي يسهم في إجـراء البحـوث               

وكذلك نادراً ما يحـاول المرشـد       ، والدراسات التربوية على مستوى المدرسة    
شف عن ذوي الحاالت الخاصة ودراسة حاالتهم وتقويم الخـدمات          الطالبي الك 

 .اإلرشادية الالزمة
  ):م١٩٩١(دراسة سالم عبداهللا الطويرقي  .٧

هدفت الدراسة إلى التعرف على ما إذا كانت هناك فروق في مـدركات المرشـدين               
الطالبيين لعملهم اإلرشادي تبعاً الختالف مؤهالتهم العلمية وطرق تعيينهم في          

مل اإلرشادي والمرحلة التي يعملون فيها والتأهيل العلمي الذي حصلوا عليه الع
كما هدفت الدراسة إلى التعرف علـى  ، والمدة الزمنية التي قضوها في اإلرشاد     

وجهة نظر المرشدين الطالبيين حول بعـض الجوانـب ذات العالقـة بالعمـل          
خدم الدراسـة   وقـد اسـت   ، معوقات العمل ومشكالته  : مثل، اإلرشادي المدرسي 

ومن أهم النتائج التي توصـلت إليهـا الدراسـة إحـساس            . المنهج الوصفي 
عدم تفهم منسوبي المدرسـة لـدور       : المرشدين بالضغوط المعيقة لعملهم مثل    

إضافة إلى مـشكالت برنـامج      ، وضعف اإلمكانيات المدرسية  ، المرشد الطالبي 
ذات داللة إحصائية في كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق . التوجيه واإلرشاد

مدركات المرشدين تبعاً الختالف المرحلة التعليمية التي يعملون فيها والخبـرة         
  . العملية

  ):Ginter, et al, 1990(دراسة جينتر وأخرين  .٨
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هدفت الدراسة إلى تقييم الخدمات اإلرشادية التي يقدمها المرشـد الطالبـي فـي              
وقد . خدمة إرشادية ) ١١( وعددها   المدرسة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين     

وخلصت النتائج إلى أن فاعلية اإلرشـاد       . استخدمت الدراسة المنهج الوصفي   
ترتكز على نوعين من الخدمات المساعدة والخدمات االستشارية وذلـك مـن            

  .وجهة نظر العينة
  
  
  
  
  

  :التعليق على الدراسات السابقة
  :أتيباستقراء الدراسات السابقة يمكن مالحظة ما ي

كشف عدد الدراسات السابقة ما للبحث في موضوع حقوق اإلنـسان عمومـاً              .١
  .والطالب خصوصاً من أهمية؛ ِمما أكَّد لدى الباحث اإلحساس بأهمية الموضوع

أكدت معظم الدراسات السابقة العربية واألجنبية مدى انخفاض مستوى الوعي           .٢
ى مـستوى الطـالب، أو      بحقوق الطالب في مراحل التعليم المختلفة، سواء عل       

  .المناهج، أو المعلمين، أو اآلباء
  :اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في .٣

استخدمت الدراسات السابقة المنهج الوصفي على اختالفها، وهو نفس المنهج           -أ 
  .الذي استخدمته الدراسة الحالية

 إلى تصور استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تكوين صورة عامة وصوالً -ب  
واضح لدراسته سواء أكان ذلك في تحديد المشكلة، أم في صياغة األهداف،            

ـتخدام   أم في تحديد منهج الدراسة المناسب،        أم في إعداد أداة الدراسة، أم فـي اس
  .، وغيرهااإلحصائيةالمعالجات 

 إال أنه رغم اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في بعض النقاط، إال أنهـا        
  :اختلفتْ عنها في جوانب مهمة، منها

ما مدى وعي المرشد : الهدف من الدراسة الذي تحدد في السؤال الرئيس اآلتي   .٤
حيث لم يتم تناوله عبر الدراسات السابقة الطالبي بحقوق الطالب ومسؤولياته؟   

؛ مما يجعل هذه الدراسة مختلفة عن       العربية واألجنبية التي توصل لها الباحث     
  .السابقة التي ورد ذكرها في الدراسة الحاليةالدراسات 
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       عينة الدراسة فإن معظم الدراسات السابقة اعتمدت على عينات من الطلبـة أو
المناهج أو المعلمين أو اآلباء في معرفة مدى الوعي بالحقوق، بينما الدراسة            

التي لم يتم تناولها عبـر  ) المرشدين الطالبيين(الحالية اعتمدت على عينة من    
وتناولت موضوع  ، الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي توصل لها الباحث       

الحقوق؛ مما يجعل هذه الدراسة مختلفة عن الدراسات السابقة التي ورد ذكرها    
  .في الدراسة الحالية

            معظم الدراسات السابقة المعنية بمدى وعي منسوبي المؤسسات التعليمـة أن
ا الباحث، تم عملها خارج حدود المملكة العربية        بحقوق الطالب التي توصل له    

 مما يجعل هذه الدراسة مختلفة عن الدراسـات الـسابقة التـي ورد           السعودية
 .ذكرها في دراسته

  
     بحقوق الطالب ومسؤولياته التي أقرتْها وزارة التعليم      (انفردت الدراسة الحالية

سات السابقة على   بينما ركَّزتْ الدرا  ). ه١٢/١٤٢٨/-٢ وتاريخ   ٤٠٢/٤٦برقم  
العامـة، االجتماعيـة، االقتـصادية،      : واحد من مجاالت الحقـوق المتعـددة      

مما يجعل هذه الدراسة مختلفة عن الدراسات السابقة التـي          إلخ،  ... السياسية
  .ورد ذكرها في الدراسة الحالية

  : إجراءات الدراسة
  :لإلجابة عن أسئلة الدراسة، اتبع الباحث اإلجراءات اآلتية

  :منهج الدراسة: الًأو
بناء على أهداف الدراسة وأسئلتها، اعتمدت الدراسة الحالية علـى المـنهج            

ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسـطة اسـتجواب    : "الوصفي المسحي، ويعرف بأنه   
جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم، وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة             

، وبناء عليه، تم وصـف  )١٩١، ص١٩٩٥العساف،  " (دهامن حيث طبيعتها ودرجة وجو    
 أقرتها وزارة التعليم بالمملكـة      وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب ومسؤولياته التي      

  . بالمدينة المنورةهـ٢٠/١٢/١٤٢٨:  وتاريخ٤٠٢/٤٦: العربية السعودية برقم
  :مجتمع الدراسة: ثانياً

في كل من مدراس التعليم العـام       طالبيين  يتكون مجتمع الدراسة من جميع المرشدين ال      
بالمدينة المنورة والبالغ   ) ابتدائي، متوسط، ثانوي  : (الحكومي، بمراحله الثالث المختلفة   

مرشـدةً طالبيـةً حـسب      ) ٢٢١(مرشداً طالبيـاً، و   ) ٣٢١(فرداً منهم   ) ٥٤٢(عددهم  
  . م٢٠١٦/ه١٤٣٧إحصائية إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة لعام 
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  :عينة الدراسة: الثاًث
تم اختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة حيث تتطلب هذه الخطوة أن تتـوافر جميـع               
خصائص أفراد مجتمع الدراسة في األفراد الذين يتم اختيارهم ليكونوا أعضاء في العينة، 

من المجتمع األصلي، وبلغ عددهم بنـاء علـى ذلـك           %) ٥٥(وقد تم اختيارهم بنسبة     
استبانة على المرشدين الطالبيين في إدارة التعليم       ) ٢٩٩(وقد تم توزيع    . اًفرد) ٢٩٩(

استبانة وبعد ذلك تـم     ) ٢٩٥(بالمدينة المنورة الذين يمثلون العينة حيث تم استرجاع         
استبانات لعدم صالحيتها للتحليل وفقد الكثير من البيانات وبالتالي يكـون           ) ٤(استبعاد  

مـن  %) ٩٧(اسـتبانة بنـسبة   ) ٢٩١(دخال والتحليل هي  عدد االستبانات الصالحة لإل   
والجدول التـالي يوضـح     . مجموع االستبانات التي تم توزيعها على أفراد عينة البحث        

  .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيراتها
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  )١(الجدول
  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات الدراسة

  %النسبة  العدد  مستويات التغير  المتغيرات  م
  ٥٩,٨  ١٧٤  مرشد طالبي
  نوع العمل  ١  ٤٠,٢  ١١٧  مرشدة طالبية

  ١٠٠  ٢٩١  المجموع
  ٩٢,٨  ٢٧٠  بكالوريوس
  ٦,٥  ١٩  ماجستير
  ٠,٧  ٢  دكتوراه

  المستوى التعليمي  ٢

  ١٠٠  ٢٩١  المجموع
  ٤٤,٣  ١٢٩  ابتدائي
  ٢٥,٤  ٧٤  متوسط
  ٣٠,٢  ٨٨  ثانوي

  المرحلة التعليمية  ٣

  ١٠٠  ٢٩١  جموعالم
  ٤٤,٣  ١٢٩   سنوات٥أقل من 

  ٢٦,١  ٧٦   سنوات١٠ سنوات إلى أقل من ٥من 
  ٧,٢  ٢١   سنة١٥ سنوات إلى أقل من ١٠من 

  ٢٢,٣  ٦٥   سنة فأكثر١٥من 
٤  

  الخبرة في العمل
  كمرشد طالبي

  ١٠٠  ٢٩١  المجموع
  ٣٤  ٩٩  نعم
  ٥  ٦٦  ١٩٢  ال

  حاصل على دبلوم
   إرشاد وتوجيه

  ١٠٠  ٢٩١  لمجموعا  
 :أن ) ١(يتضح من الجدول

إذ بلغت نسبتهم ، أكبر نسبة من أفراد عينة الدراسة يعملون كمرشدين طالبيين        -
  %).٤٠,٢(بينما بلغت نسبة المرشدات ، %)٥٩,٨(
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إذ بلغـت   ، أكبر نسبة من أفراد عينة الدراسة حاصلون علـى البكـالوريوس           -
، ويأتي  %)٦,٥(جستير بنسبة   يليهم الحاصلون على الما   ، %)٩٢,٨(نسبتهم  

 %).٠,٧(أخيراً الحاصلون على الدكتوراه بنسبة 
إذ بلغت نسبتهم ، أكبر نسبة من أفراد عينة الدراسة يعملون بالمرحلة االبتدائية -

، ويأتي %)٣٠,٢(يليهم الذين يعملون في المرحلة الثانوية بنسبة ، %)٤٤,٣(
  %).٢٥,٤(سبة أخيراً الذين يعملون في المرحلة المتوسطة بن

إذ بلغت ،  سنوات٥أكبر نسبة من أفراد عينة الدراسة تقل خبرتهم العملية عن    -
 سنوات إلى أقل ٥من (يليهم الذين تتراوح خبرتهم العملية ، %)٤٤,٣(نسبتهم 

 سـنة   ١٥،يليهم الذين تزيد خبرتهم عـن       %)٢٦,١(بنسبة  )  سنوات ١٠من  
 سنوات إلى أقل ١٠من (خبرتهم ، ويأتي أخيراً الذين تتراوح %)٢٢,٣(بنسبة 

  %).٧,٢(بنسبة )  سنة١٥من 
أكبر نسبة من أفراد عينة الدراسة غير حاصلين على دبلوم اإلرشاد والتوجيه،       -

بينما بلغت نسبة الحاصلين علـى دبلـوم اإلرشـاد      ، %)٦٦(إذ بلغت نسبتهم    
  %).٣٤(والتوجيه 

  :أداة الدراسة: رابعاً
ها، والمنهج المتبع فـي الدراسـة الحاليـة،    بناء على أهداف الدراسة وأسئلت    

مـصادر  استخدم الباحث االستبانة أداة للدراسة معتمداً في ذلك على مجموعـة مـن ال             
للوصول ألداة تقيس مدى وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب ومـسؤولياته، يمكـن             

  :حصرها فيما يأتي
 ٤٠٢/٤٦بـرقم   وثيقة حقوق الطالب ومسؤولياته التي أقرتها وزارة التعلـيم           .١

 )١: (ملحق. ه٢٠/١٢/١٤٢٨وتاريخ 
المراجع التربوية ذات العالقة بموضوع الدراسة، من كتب ومجـالت ودوريـات       .٢

علمية محكَّمة؛ لمعرفة أفضل طرق صـياغة االسـتبانات لهـذا النـوع مـن               
  .الدراسات

  .العديد من الدراسات السابقة .٣
  .ة من خبراتهممجموعة من ذوي االختصاص في هذا المجال لالستفاد .٤
  .خبرة الباحث في مجال التوجيه واإلرشاد .٥
وفي ضوء اإلجراءات السابقة تم التوصل إلى الصورة األولية لالسـتبانة، وقـد      .٦

  :وتكونت من ثالثة أقسام
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نوع العمل، : يتكون من البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة من حيث : القسم األول 
يمة، الخبرة في العمل كمرشد طالبي، مـدى حـصول          المستوى التعليمي، المرحلة التعل   

  .المرشد الطالبي على دبلوم توجيه وإرشاد
المحور : محاور هي) ٥(عبارة وزعت على ) ٣٤(يتكون هذا القسم من : القسم الثاني 

الحقـوق الدينيـة    : المحور الثـاني  . عبارات) ٤(الحقوق العامة، ويشتمل على     : األول
الحقوق الوطنية واالجتماعيـة،    : المحور الثالث . عبارات) ٣(واألخالقية، ويشتمل على    

) ٩(الحقوق الشخـصية، ويـشتمل علـى        : المحور الرابع . عبارات) ٥(ويشتمل على   
  . عبارة) ١٣(الحقوق المدرسية والتربوية، ويشتمل على : المحور الخامس. عبارات

المحور : ور هيمحا) ٥(عبارة وزعت على ) ٣٣(يتكون هذا القسم من : القسم الثالث
المسؤوليات : المحور الثاني. عبارات) ٦(المسؤوليات تجاه النفس، ويشتمل على : األول

المـسؤوليات تجـاه الـوطن    : المحور الثالـث . عبارات) ٧(تجاه الدين، ويشتمل على  
المـسؤوليات تجـاه القيـادة،      : المحور الرابع . عبارات) ٦(والمجتمع، ويشتمل على    

المسؤوليات تجـاه البيئـة المدرسـية،       : المحور الخامس . راتعبا) ٤(ويشتمل على   
 .عبارات) ١٠(ويشتمل على 

؛ لتحديـد قيمـة   )Fifth Likert Scale( وقد اعتمد الباحث مقياس ليكـرت الخماسي
  : لالختيار المناسب لعبارات، كما يأتي

 دائماً غالباً أحياناً نادراً أبداً
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

م الباحث بترميز البيانات وإدخالها إلى الحاسب اآللي باستخدام         لتسهيل تفسير النتائج قا   
) الحدود الدنيا والعليا(، ولتحديد طول خاليا مقياس ليكـرت الخماسي        )SPSS(برنامج  

، ثم تقسيمه على عـدد خاليـا    )٤=١-٥( المستخدم في أداة الدراسة تم حساب المدى        
بعد ذلك تم إضافة    ). ٠,٨٠=٤÷٥(المقيـاس للحصـول على طول الخلية الصحيح أي        

وذلـك  ) أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح ( هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس        
لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا وتفسير المتوسط الحـسابي             

 ): ٣٢٢ص، ٢٠٠٢، العمر(كالتالي  الموزون
  ٠,٨٠=٥÷٤= د درجات المقياس قسمة المدى على عد٤=١-٥= مدى المقياس

  :كما يأتي، وفي ضوء هذه النتيجة تم تحديد قيمة المقياس الخماسي المتدرج
، دائماً): ٤,٢١-٥(مستوى الوعي مرتفع جداً تقع في مدى المتوسط الحسابي       -

 %).١٠٠-%٨٤,٢(وبوزن نسبي من 
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إلـى  ): ٣,٤١-٤,٢٠(مستوى الوعي مرتفع تقع في مدى المتوسط الحسابي          -
 %).٨٤-%٦٨,٢(وبوزن نسبي من ، باًغال

): ٢,٦١-٣,٤٠(مستوى الوعي متوسط تقع في مدى المتوسـط الحـسابي            -
 %).٦٨-%٥٢,٢(وبوزن نسبي من ، أحياناً

): ١,٨١-٢,٦٠(مستوى الوعي منخفض تقع في مدى المتوسـط الحـسابي            -
 %).٥٢-%٣٦,٢(وبوزن نسبي من ، نادراً

): ١,٠٠-١,٨٠(توسط الحسابي مستوى الوعي منخفض جداً تقع في مدى الم       -
  %). ٣٦(وبوزن نسبي أقل من ، أبداً

  :صدق األداة: خامساً
لكل "للتأكد من صدق االستبانة، وأنها تقيس ما وضعت لقياسه، ومدى شمولها  

العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتهـا مـن               
؛ )٨٩، ص ٢٠٠٤عليان وغنيم،   " (ن يستخدمها ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل م      

  :تم حساب
حيث تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة         : الصدق الظاهري  .أ 

التربية وعلم النفس، والمنـاهج وطـرق       : من المحكمين المتخصصين في   
التدريس، واالحصاء والقياس، وبعض المـشرفين والمرشـدين الطالبيـين     

، للتأكد من شموليتها ومناسبتها لهـدف       )٣: (لحقم. محكَّماً) ١٢(وعددهم  
الدراسة، وقد طُلب من المحكمين إبداء الرأي من حيث ارتبـاط المفـردات             

وسالمة وصحة ووضـوح الـصياغة      ، باألبعاد المحددة لالستبانة وشمولها   
ومالءمة االستبانة لقياس مـا وضـع       ، اللغوية والعلمية لمفردات االستبانة   

. ومدى كفاية ووضوح تعليمات االسـتبانة     ، )مسؤولياتالحقوق وال (لقياسه  
 مفردات االستبانة لقياس وعي     - أكثر   -وقد اتفق المحكمون على صالحية      

المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب ومسؤولياته، مع إجراء بعض التعديالت         
  :وفقاً آلرائهم، منها

القـسم  من ) ٣(إعادة صياغة بعض المفردات؛ لزيادة الوضوح، العبارة      -
  .الثاني

  .من القسم الثاني) ٦(استبدال بعض المفردات بأخرى، العبارة  -
  .من القسم الثالث) ٩(نقل بعض العبارات من مجال إلى آخر، العبارة  -
  .من القسم الثالث) ٤(حذف بعض العبارات، العبارة  -
: إلـى الخماسـي   ) دائماً، إلى حدما، أبداً   : (تغيير مقياس ليكرت الثالثي    -

  ).البا، أحياناً، نادراً، أبداًدائما، غ(
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وبعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسـة قـام          : صدق االتساق الداخلي    .ب 
استبانة؛ وذلك من أجل التعرف     ) ٢٨(الباحث بتطبيقها ميدانياً على بيانات أول       

على مدى صدق االتساق الداخلي أي الصدق البنائي ألداة الدراسة، وعليه تـم           
تباط بيرسون بين درجة كل عبارة من عبـارات االسـتبانة           حساب معامل االر  

والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، وبينها وبين الدرجة الكلية للبعد الذي        
  ).٣(، )٢: (كما يوضح ذلك الجداول المرقمة. تنتمي إليه

  )٢(جدول
  )٢٨= (ن ).الحقوق(معامالت االرتباط بيرسون لعبارات البعد األول 

  معامل االرتباط  

  المحور
رقم 

مع الدرجة الكلية   بارةالع
  للمحور

مع الدرجة الكلية 
  للبعد

٠,٦٧٦  **٠,٦٩١  ١**  
٠,٦٠٢  **٠,٨٤٩  ٢**  
٠,٥٢٥  **٠,٧٨٨  ٣**  

  الحقوق العامة

٠,٦٧٢  **٠,٧٤٣  ٤**  
٠,٧٩١  **٠,٧٥٩  ١**  
  الحقوق الدينية واألخالقية  **٠,٦٥٥  **٠,٨١١  ٢
٠,٥٦٦  **٠,٧٥١  ٣**  
٠,٦٨٧  **٠,٨٤١  ١**  
٠,٧٧٠  **٠,٨٤٧  ٢**  
٠,٧٩٧  **٠,٩٠٣  ٣**  
٠,٨٤٧  **٠,٨٩٠  ٤**  

  لحقوق الوطنية واالجتماعيةا

٠,٨٨٠  **٠,٧٣٥  ٥**  
  **٠,٦٤٠  **٠,٧٤٤  ١  الحقوق الشخصية

                                                        
 .تعني عدد أفراد العينة ، وينطبق ذلك على الجداول الالحقة : ن
 . ، وينطبق ذلك على الجداول الالحقة ٠,٠١ تعني دالة عند مستوى **
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  معامل االرتباط  

  المحور
رقم 

مع الدرجة الكلية   بارةالع
  للمحور

مع الدرجة الكلية 
  للبعد

٠,٤٩٢  **٠,٧٣٦  ٢**  
٠,٥١٨  **٠,٨٧٠  ٣**  
٠,٦٠٦  **٠,٨٤٩  ٤**  
٠,٥٩٠  **٠,٨٠٩  ٥**  
٠,٥١٦  **٠,٧١٨  ٦**  
٠,٦٩٩  **٠,٨٢٥  ٧**  
٠,٨١٤  **٠,٩٣٣  ٨**  
٠,٨٣٧  **٠,٩٠١  ٩**  
٠,٧٩٤  **٠,٩٠٢  ١**  
٠,٨٦٤  **٠,٨٩٤  ٢**  
٠,٧٩٩  **٠,٨٥٧  ٣**  
٠,٧٨٥  **٠,٩٠٥  ٤**  
٠,٧٩٤  **٠,٨٦٤  ٥**  
٠,٩١١  **٠,٩٣٤  ٦**  
٠,٨٦٣  **٠,٩٣٦  ٧**  
٠,٧٠٣  **٠,٨٧٥  ٨**  
٠,٥٦١  **٠,٦٩٨  ٩**  
٠,٧٩٩  **٠,٩٠٣  ١٠**  
٠,٦٠٥  **٠,٨٤٩  ١١**  
٠,٥٦٢  **٠,٧٨٩  ١٢**  

  الحقوق المدرسية والتربوية

٠,٨٣٨  **٠,٩٠١  ١٣**  
أن قيم معامالت االرتباط لدرجة عبـارات البعـد األول          ) ٢(يتضح من الجدول  

مع الدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية للبعد دالة إحصائياً عنـد مـستوى             ) الحقوق(
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ويوضح ). الحقوق( على صدق االتساق الداخلي لعبارات البعد األول         مما يدل ، )٠,٠١(
وبينها ، التالي مصفوفة االرتباط بين محاور البعد األول والدرجة الكلية للبعد) ٣(الجدول 

  .وبين الدرجة الكلية لالستبانة
  
  

  )٣(جدول
وبينها ، عدوالدرجة الكلية للب) الحقوق(مصفوفة االرتباط بين درجة محاور البعد األول 

  )٢٨=ن(وبين الدرجة الكلية لالستبانة 
معامــل االرتبــاط    معامل االرتباط بالبعد  المحور  م

  باالستبانة
  **٠,٨١٤  **٠,٩٢٣  الحقوق العامة  ١
  **٠,٨٣٨  **٠,٩٠١  الحقوق الدينية واألخالقية  ٢
الحقــــوق الوطنيــــة   ٣

  **٠,٧٩٩  **٠,٩٠٣  واالجتماعية
  **٠,٨٤٧  **٠,٨٩٠  الحقوق الشخصية  ٤
  **٠,٩٠٢  **٠,٩٣٠  الحقوق المدرسية والتربوية  ٥

أن قيم معامالت االرتباط لدرجـة محـاور البعـد األول         ) ٣(يتضح من الجدول  
مع الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية لالستبانة دالة إحصائياً عند مـستوى            ) الحقوق(
  ). الحقوق(ل مما يدل على صدق االتساق الداخلي لمحاور البعد األو، )٠,٠١(

  )٤(جدول
  )٢٨= (ن ). المسؤوليات(معامالت االرتباط بيرسون لعبارات البعد الثاني 

  معامل االرتباط  

  المحور
رقم 
مع الدرجة الكلية   العبارة

  للمحور
مع الدرجة الكلية 

  للبعد
٠،٧٤٨  **٠،٨٦٣  ١**  
٠،٧٠٤  **٠،٨٢٦  ٢**  
٠،٥٤٧  **٠،٨٢٤  ٣**  
٠،٦١١  **٠،٨٥٩  ٤**  

  
  
  

  المسؤوليات تجاه النفس
  ٠،٧٢٤  **٠،٨٥٤  ٥**  
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  معامل االرتباط  

  المحور
رقم 
مع الدرجة الكلية   العبارة

  للمحور
مع الدرجة الكلية 

  للبعد
  
  

٦  
٠،٧٤١  **٠،٨٣٣**  

٠،٧١٨  **٠،٨٦١  ١**  
٠،٨١٥  **٠،٨٩١  ٢**  
٠،٨٤٣  **٠،٩٣٠  ٣**  
٠،٨٢٩  **٠،٩٩٧  ٤**  
٠،٨١٢  **٠،٩٨٩  ٥**  
٠،٨٢٥  **٠،٩٩٥  ٦**  

  المسؤوليات تجاه الدين

٠،٧٦٧  **٠،٩٨٣  ٧**  
٠،٨٤٥  **٠،٩٢٧  ١**  
٠،٧٥٤  **٠،٩٧٦  ٢**  
٠،٧٩٩  **٠،٨٦٢  ٣**  
٠،٦٦٢  **٠،٨٧٣  ٤**  
٠،٦٦٧  **٠،٨٠٨  ٥**  

المسؤوليات تجـاه الـوطن     
  والمجتمع

٠،٦٩٩  **٠،٨٤١  ٦**  
٠،٧١٠  **٠،٨٩٩  ١**  
٠،٧٢٥  **٠،٨٥١  ٢**  
٠،٧٧١  **٠،٨٦٣  ٣**  

  المسؤوليات تجاه القيادة

٠،٦٣١  **٠،٨٧٧  ٤**  
٠،٨٢٢  **٠،٨٢٠  ١**  
٠،٦٦٨  **٠،٩٠٩  ٢**  
٠،٧١٣  **٠،٨٩٥  ٣**  

المــسؤوليات تجــاه البيئــة 
  المدرسية

٠،٧٩٧  **٠،٨٧٠  ٤**  
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  معامل االرتباط  

  المحور
رقم 
مع الدرجة الكلية   العبارة

  للمحور
مع الدرجة الكلية 

  للبعد
٠،٧١٢  **٠،٨٩٠  ٥**  
٠،٧٩٧  **٠،٨٨٩  ٦**  
٠،٦٩٩  **٠،٨٢٦  ٧**  
٠،٧١٦  **٠،٨١١  ٨**  
٠،٨٢٠  **٠،٩٢٤  ٩**  

أن قيم معامالت االرتباط لدرجة عبارات البعـد الثـاني          ) ٤(يتضح من الجدول  
مع الدرجة الكلية للمحور والدرجة الكلية للبعد دالة إحصائياً عند مستوى     ) تالمسؤوليا(
). المـسؤوليات (مما يدل على صدق االتساق الداخلي لعبارات البعد الثـاني           ، )٠,٠١(

التالي مصفوفة االرتباط بين محاور البعد الثاني والدرجة الكليـة          ) ٥(ويوضح الجدول   
  ة لالستبانةوبينها وبين الدرجة الكلي، للبعد

  )٥(جدول 
، والدرجة الكلية للبعد) المسؤوليات(مصفوفة االرتباط بين درجة محاور البعد الثاني 

  )٢٨=ن(وبينها وبين الدرجة الكلية لالستبانة 
معامل االرتباط   معامل االرتباط بالبعد  المحور  م

  باالستبانة
  **٠،٨٧٥  **٠،٩٢٠  المسؤوليات تجاه النفس  ١
  **٠،٨٢٨  **٠،٩٢٥  جاه الدينالمسؤوليات ت  ٢

المسؤوليات تجاه الـوطن       ٣
  **٠،٩٠٣  **٠،٩٣٠  والمجتمع

  **٠،٧٦٨  **٠،٩٠٩  المسؤوليات تجاه القيادة  ٤

المسؤوليات تجـاه البيئـة       ٥
  **٠،٨٤٥  **٠،٩٢٧  المدرسية

أن قيم معامالت االرتباط لدرجة محاور البعـد الثـاني          ) ٥(يتضح من الجدول  
درجة الكلية للبعد والدرجة الكلية لالستبانة دالـة إحـصائياً عنـد            مع ال ) المسؤوليات(
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مما يدل على صـدق االتـساق الـداخلي لمحـاور البعـد الثـاني               ، )٠,٠١(مستوى  
  ). المسؤوليات(

  :ثبات أداة الدراسة: سادساً
 Reliability(للتأكد من ثبات أداة الدراسـة تـم حـساب معامـل الثبـات      

Analysis (ستبانة باسـتخدام معادلـة ألفـا كرونبـاخ     لجميع فقرات االCrobach 
Alpha)(             قت المعادلة على درجات العينة االستطالعية التي تم اختيارها مـنحيث طُب ،

وهذا يعني أن ). ٠,٩١٥(استبانة، وقد بلغ معامل الثبات ألفا كرونباخ ) ٢٨(بيانات أول 
بغرض تحقيق أهداف الدراسة    أداة الدراسة تتمتع بدرجة ثبات عالية، وصالحة للتطبيق         

من خالل اإلجابة عن أسئلتها، مما يؤدي إلى إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تُـسفر   
التالي معامالت ثبات ألفا لكل محور من محاور ) ٦(ويوضح الجدول . عنها عند تطبيقها  

  .االستبانة ولالستبانة ككل
  )٦: (جدول

  ستبانة ألفا كرونباخ لمحاور االمعامالت ثبات
  معامل الثبات  محاور االستبانة  الرقم

 ٠,٩٠٣ الحقوق العامة  ١
  ٠,٩٠٦ الحقوق الدينية واألخالقية  ٢
  ٠,٩١٣ الحقوق الوطنية واالجتماعية  ٣
  ٠,٩٣٣ الحقوق الشخصية  ٤
  ٠,٩٤٥  الحقوق المدرسية والتربوية  ٥
 ٠,٨٩٨ المسؤوليات تجاه النفس  ٦
  ٠,٩٢٣ المسؤوليات تجاه الدين  ٧
  ٠,٩٤٩ المسؤوليات تجاه الوطن والمجتمع  ٨
  ٠,٨٦٣ المسؤوليات تجاه القيادة  ٩

  ٠,٩٢١  المسؤوليات تجاه البيئة المدرسية  ١٠
  ٠,٩١٥  الدرجة الكلــــــــــية

وذلك مـن   ، أن أداة استبانة الطالب تتمتع بدرجة ثبات عالية       ) : ٦(يتضح من الجدول    
، حيث بلغت قيمة معامـل ألفـا   )(Crobach Alphaخالل قيم معامالت ألفا كرونباخ 

وقد تراوحت قيم معامالت ألفا لمحاور االستبانة من       ). ٠,٩١٥(للدرجة الكلية لالستبانة    
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ممـا  ، وهي قيم مرتفعة تشير إلى صالحية أداة الدراسة للتطبيق  ، )٠,٩٤٩ – ٠,٨٦٣(
  .يقهايؤدي إلى إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تُسفر عنها عند تطب

  :أساليب المعالجة اإلحصائية: سابعاً
في ضوء أهداف الدراسة الحالية وأسئلتها، تم استخدام العديد من األساليب           
اإلحصائية المناسبة باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية، والذي يرمز          

 المتوسـط ، النـسب المئويـة   ، التكـرارات : ، وهـي  )SPSS(له اختـصاراً بـالرمز      
معامـل ارتبـاط   ، )Standard Deviation(االنحراف المعيـاري ، )Mean(الحسابي

معامـل ألفـا كرونبـاخ    ، )R) "Pearson Correlation Coefficient"بيرسـون  
)Alpha Cronbach( ،  تحليـل التبـاين)ANOVA. Analysis Of Variance( ،

)endent Indepللعينـات المـستقلة  ) ت(، اختبـار )Scheffe Test(اختبار شيفيه 
)test. Sample T . 

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
وعـي  فيما يأتي عرض نتائج الدراسة التي هدفت إلى التعرف علـى مـدى              

 أقرتها وزارة التعليم بالمملكة العربية      المرشد الطالبي بحقوق الطالب ومسؤولياته التي     
  . بالمدينة المنورةهـ٢٠/١٢/١٤٢٨:  وتاريخ٤٠٢/٤٦: السعودية برقم

ما مدى وعي المرشد الطالبي بحقـوق الطالـب ومـسؤولياته     : ابة السؤال األول  إج
  بمدارس التعليم العام الحكومي بالمدينة المنورة؟

ولإلجابة عن السؤال األول تم حساب التكرارات والنسب المئوية، والمتوسطات   
 االستبانة  الحسابية، واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات        

مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحساب أقل قيمـة للتـشتت     
  ).١٨(إلى ) ٧(والذي يمثله االنحراف المعياري، كما يوضح ذلك الجداول المرقمة من 

  :النتائج المتعلق بالحقوق: أوالً
   الحقوق العامة-أ

  )٧: (جدول
سطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات أفراد عينة التكرارات والنسب المئوية والمتو
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  .الدراسة حول مدى وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب العامة
 درجة الوعي

 العبارات م
 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

 ٣ ١٢ ١٠٦ ٥٥ ١١٥ ت

١ 

ُأدرك بأن الطالب المحور 
ة األساسي في العملي

وتسخر ، التعليمية والتربوية
له جميع معطيات عناصر 
العمل التربوي من بيئة 
تربوية ومنهج دراسي 

ومعلمين وخدمات إرشادية 
  .ونشاط

% ١,٠ ٤,١  ٣٦,٤ ١٨,٩ ٣٩,٥ 
١  ١,٠٠ ٣,٩٢ 

 ١٨ ٥١ ١٥٢ ٣٤ ٣٦ ت
٢  

أطالب إدارة المدرسة بأن 
توضح الحقوق التي يجب 
أن تحفظ للطالب من خالل 

  .ازها في مكان عامإبر
% ٦,٢ ١٧,٥ ٥٢,٢ ١١,٧ ١٢,٤ 

٢  ١,٠٢ ٣,٠٧ 

 ١٣ ٧٠ ١٣٢ ٣٨ ٣٨ ت

٣ 

أوجه وأرشد المعلمين 
وإدارة المدرسة على 

التعامل مع الطالب بمعاملة 
العدل : حسنة يتوافر فيها

والمساواة والمحبة والعطف 
  .والرحمة

% ٤,٥ ٢٤,١ ٤٥,٤ ١٣,١ ١٣,١ 
٣  ١,٠٤ ٣,٠٦ 

 ٥٧ ١٠٤ ٧٦ ٢٤ ٣٠ ت

٤  

أحرص على توعية جميع 
العاملين بالمدرسة بالتعامل 
مع الطالب وفقاً لما له من 
حقوق نفسية واجتماعية 
وتربوية بما يعزز تحقيق 
  .توافقه مع نفسه ومجتمعه

% ١٩,٦ ٣٥,٧ ٢٦,١ ٨,٢ ١٠,٣ 
٤  ١,٢٠ ٢,٥٤ 

 ٠,٦٥ ٣,١٥ *المتوسط الحسابي العام

أن المتوسطات الحسابية لعبارات وعي المرشد الطالبي بحقوق        ) ٧: (ح من الجدول  يتض
وبمتوسط ) ٣,٩٢(إلى ) ٢,٥٤(الطالب العامة التي أقرتها وزارة التعليم قد تراوحت من 

من خمس نقاط في ضوء توزيع أطوال الفئات وفـق التـدرج   ) ٣,١٥(حسابي عام بلغ   
على أن درجة وعي المرشـد الطالبـي بحقـوق    المستخدم في أداة الدراسة، وهذا يدل      

  .الطالب العامة متوسطة
                                                        

 .درجات،  وينطبق ذلك على الجداول الالحقة ) ٥( المتوسط الحسابي من *
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أن درجة وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالـب   ) ٧: (يتضح من الجدول             كما  
وقد جاءت هذه العبارة مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب        ، )١(العامة كانت مرتفعة في العبارة      

قيم للتشتت والذي يمثله االنحراف المعياري أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحساب أقل 
  :وهي، في المرتبة األولى

وتسخر له ،  ُأدرك بأن الطالب المحور األساسي في العملية التعليمية والتربوية        .١
جميع معطيات عناصر العمل التربوي من بيئة تربوية ومنهج دراسي ومعلمين           

 ).٣,٩٢(وخدمات إرشادية ونشاط بمتوسط حسابي بلغ 
أن درجة وعي التالميذ بحقوقهم العامة كانت متوسطة في         ) ٧: (يتضح من الجدول  كما  

على التوالي، وقد جاءت هذه العبارات مرتبة ترتيباً تنازليـاً          ) ٣،  ٢(العبارات المرقّمة   
حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب أقل قيم للتشتت والذي يمثله االنحـراف             

  :المعياري على النحو التالي
طالب إدارة المدرسة بأن توضح الحقوق التي يجب أن تحفظ للطالب من خالل             أ .٢

 ).٣,٠٧(إبرازها في مكان عام بمتوسط حسابي بلغ 
أوجه وأرشد المعلمين وإدارة المدرسة على التعامل مع الطالب بمعاملة حسنة            .٣

العدل والمساواة والمحبة والعطف والرحمة بمتوسط حسابي بلـغ   : يتوافر فيها 
)٣,٠٦.( 

أن درجة وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب العامة كانت      ) ٧: (كما يتضح من الجدول   
وقد جاءت هذه العبارة مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قـيم          ، )٤(منخفضة في العبارة    

لمتوسطاتها الحسابية وحساب أقل قيم للتشتت والذي يمثله االنحراف المعيـاري فـي             
  :وهي، المرتبة األخيرة

أحرص على توعية جميع العاملين بالمدرسة بالتعامل مع الطالب وفقاً لما له              .٤
من حقوق نفسية واجتماعية وتربوية بما يعزز تحقيـق توافقـه مـع نفـسه          

 ).٢,٥٤(ومجتمعه بمتوسط حسابي بلغ 
وفي ضوء النتائج السابقة يتبين أن وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب العامة التـي              

التعليم جاء بدرجة متوسطة، وقد اتضح ذلك من خالل الدرجات المتوسطة      أقرتها وزارة   
لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة في اإلجابة على عبارات الحقوق العامة، إذ حـصلت              

على درجة متوسطة، بينما حصلت     ) ٤(من عبارات المحور البالغ عددها      ) ٢(عبارتان  
  .على درجة مرتفعة)١( واحدة فقط على درجة منخفضة، وعبارة) ١(عبارة واحدة فقط 

  ة واألخالقيةي الحقوق الدين-ب
  )٨: (جدول
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التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات أفراد عينة 
  .الدراسة حول مدى وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب الدينة واألخالقية

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

 ٥٦ ١٧٣ ٣٢ ١٥ ١٥ ت

١ 

أطلب من المعلمين تزويد 
الطالب بأكبر قدر يمكن من 

المعرفة حول اهللا ثم 
صلى اهللا عليه -الرسول

 ثم الوطن؛ ليتعزز -وسلم
عندهم االنتماء هللا ثم 

  .الرسول ثم الوطن

% ٣  ٠,٩٧ ٢,١٨ ١٩,٢ ٥٩,٥  ١١,٠ ٥,٢ ٥,٢ 

 ٨ ٢٠ ٦٠ ٨٣ ١٢٠ ت

٢  

أطالب بالتعامل مع الطالب 
وزمالئه بمساواة وعدل 

دون تمييز أو تفرقة بسبب 
االنتماء العائلي أو المستوى 

  .االقتصادي أو التعليمي
% ١  ١,٠٧ ٣,٩٩ ٢,٧ ٦,٩ ٢٠,٦ ٢٨,٥ ٤١,٢ 

 ١٣ ٢٩ ٨٩ ٤٩ ١١١ ت

٣  

أعمل جاهداً على ترغيب 
الطالب بطرق الخير 

وعيته للبعد عن طرق وت
وتعويده على ، الشر

الحضور إلى المدرسة 
بالمظهر الالئق الذي يراعي 

  .تمثل القيم اإلسالمية

% ٢  ١,١٩ ٣,٧٤ ٤,٥ ١٠,٠ ٣٠,٦ ١٦,٨ ٣٨,١ 

 ٠,٧٥ ٣,٣٠ المتوسط الحسابي العام
مرشد الطالبي بحقوق   أن المتوسطات الحسابية لعبارات وعي ال     ) ٨: (يتضح من الجدول  

إلـى  ) ٢,١٨(ة واألخالقية التي أقرتها وزارة التعليم قـد تراوحـت مـن     يالطالب الدين 
من خمس نقاط في ضوء توزيـع أطـوال     ) ٣,٣٠(وبمتوسط حسابي عام بلغ     ) ٣,٩٩(

الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة، وهذا يدل على أن درجة وعي المرشـد           
  .ة واألخالقية متوسطةيلب الدينالطالبي بحقوق الطا
أن درجة وعي المرشد الطالبـي بحقـوق الطالـب الدينيـة            ) ٨: (ويتضح من الجدول  

على التوالي، وقد جـاءت هـذه       ) ٣،  ٢(واألخالقية كانت مرتفعة في العبارات المرقّمة       
العبارات مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب أقـل قـيم              

  :تشتت والذي يمثله االنحراف المعياري على النحو التاليلل
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أطالب بالتعامل مع الطالب وزمالئه بمساواة وعدل دون تمييز أو تفرقة بسبب             .١
االنتماء العائلي أو المستوى االقتصادي أو التعليمي بمتوسـط حـسابي بلـغ             

)٣,٩٩.( 
، رق الـشر أعمل جاهداً على ترغيب الطالب بطرق الخير وتوعيته للبعد عن ط        .٢

وتعويده على الحضور إلى المدرسة بالمظهر الالئق الذي يراعي تمثـل القـيم    
 ).٣,٧٤(اإلسالمية بمتوسط حسابي بلغ 

أن درجة وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالـب الدينيـة          ) ٨: (كما يتضح من الجدول   
 تنازليـاً  وقد جاءت هذه العبارة مرتبة ترتيباً، )١(واألخالقية كانت منخفضة في العبارة    

حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحساب أقل قيم للتشتت والذي يمثله االنحـراف             
  :وهي، المعياري في المرتبة األخيرة

 أطلب من المعلمين تزويد الطالب بأكبر قدر يمكن من المعرفة حـول اهللا ثـم                .٣
 ثم الوطن؛ ليتعزز عنـدهم االنتمـاء هللا ثـم           -صلى اهللا عليه وسلم   -الرسول

 ).٢,١٨(لرسول ثم الوطن بمتوسط حسابي بلغ ا
وفي ضوء النتائج السابقة يتبين أن درجة وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب الدينية             
واألخالقية التي أقرتها وزارة التعليم جاء بدرجة متوسطة، وقد اتضح ذلك مـن خـالل           

 عبارات الحقوق   الدرجات المتوسطة لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة في اإلجابة على         
علـى  ) ٣(من عبارات المحور البالغ عددها ) ٢(الدينية واألخالقية، إذ حصلت عبارتان    

  .على درجة منخفضة) ١(درجة مرتفعة، بينما حصلت عبارة واحدة فقط 
   الحقوق الوطنية واالجتماعية-ج

  )٩: (جدول
 إلجابات أفراد عينة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً

  .الدراسة حول مدى وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب الوطنية واالجتماعية
 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

 ٣ ١٠ ٨٣ ٤٩ ١٤٦ ت

١ 

أحرص على تنمية حب 
الوطن واالنتماء له ولقيادته 

لطالب؛ من ومجتمعه عند ا
خالل تعريفه بمنجزات 

وطنه ودوره في المحافظة 
  .عليها وتنميتها

% ١  ١,٠٠ ٤,١٢ ١,٠ ٣,٤  ٢٨,٥ ١٦,٨ ٥٠,٢ 

أبذل ما أستطيع من أجل أن   ٢ ١٦ ٢٢ ١٠١ ٥٧ ٩٥ ت
 ٢  ١,٠٧ ٣,٦٦ ٥,٥ ٧,٦ ٣٤,٧ ١٩,٦ ٣٢,٦ %يستفيد الطالب من الفرص 
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 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

التعليمية والخدمات الصحية 
واالجتماعية التي توفرها 

  .الوزارة للطالب
 ٢٨ ٢٦ ٨٤ ٥١ ١٠٢ ت

٣  

أطالب إدارة المدرسة 
بترشيح طالب مدرستي 
للمشاركة في البرامج 

واألنشطة الطالبية التي تُقام 
داخل المدرسة أو خارجها 

عندما تنطبق الشروط 
  .عليهم

% ٣  ١,٣١ ٣,٥٩ ٩,٦ ٨,٩ ٢٨,٩ ١٧,٥ ٣٥,١ 

 ٤٣ ٥٥ ٨٣ ٣٨ ٧٢ ت
٤  

تيح للطالب فرصة التعبير أ
عن آرائه وأفكاره دون 

في حدود اآلداب . خوف
  .المرعية في ذلك

% ٥  ١,٣٧ ٣,١٤ ١٤,٨ ١٨,٩ ٢٨,٥ ١٣,١ ٢٤,٧ 

 ٣٦ ٣٩ ١٢٩ ٢٧ ٦٠ ت

٥  

ُأذكِّر إدارة المدرسة 
والمعلمين بتوفير ما 

يحتاجه ذوي االحتياجات 
الخاصة مما يساعدهم على 

فق مع ااالندماج والتو
  .تمع المدرسة األسوياءمج

% ٤  ١,٢٤ ٣,١٢ ١٢,٤ ١٣,٤ ٤٤,٣ ٩,٣ ٢٠,٦ 

 ٠,٩٨ ٣,٥٣ المتوسط الحسابي العام
أن المتوسطات الحسابية لعبارات وعي المرشد الطالبي بحقوق        ) ٩: (يتضح من الجدول  

إلـى  ) ٣,١٢(مـن   الطالب الوطنية واالجتماعية التي أقرتها وزارة التعليم قد تراوحت          
من خمس نقاط في ضوء توزيـع أطـوال     ) ٣,٥٣(وبمتوسط حسابي عام بلغ     ) ٤,١٢(

الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة، وهذا يدل على أن درجة وعي المرشـد           
  .الطالبي بحقوق الطالب الوطنية واالجتماعية مرتفعة

قـوق الطالـب الوطنيـة      أن درجة وعي المرشد الطالبي بح     ) ٩: (ويتضح من الجدول  
على التوالي، وقد جاءت هذه ) ٣، ١،٢(واالجتماعية كانت مرتفعة في العبارات المرقّمة 

العبارات مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب أقـل قـيم              
  :للتشتت والذي يمثله االنحراف المعياري على النحو التالي

واالنتماء له ولقيادته ومجتمعه عند الطالب؛ من  أحرص على تنمية حب الوطن       .١
خالل تعريفه بمنجزات وطنه ودوره في المحافظة عليها وتنميتهـا بمتوسـط            

 ).٤,١٢(حسابي بلغ 
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أبذل ما أستطيع من أجل أن يستفيد الطالب من الفرص التعليميـة والخـدمات               .٢
ـ             غ الصحية واالجتماعية التي توفرها الوزارة للطـالب بمتوسـط حـسابي بل

)٣,٦٦.( 
أطالب إدارة المدرسة بترشيح طالب مدرستي للمشاركة في البرامج واألنشطة           .٣

الطالبية التي تُقام داخل المدرسة أو خارجها عندما تنطبق الـشروط علـيهم             
 ).٣,٥٩(بمتوسط حسابي بلغ 

أن درجة وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالـب الوطنيـة          ) ٩: (كما يتضح من الجدول   
على التوالي، وقد جاءت هذه     ) ٤، ٥(انت متوسطة في العبارات المرقّمة      واالجتماعية ك 

العبارات مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب أقـل قـيم              
  :للتشتت والذي يمثله االنحراف المعياري على النحو التالي

ياجات الخاصة مما   ُأذكِّر إدارة المدرسة والمعلمين بتوفير ما يحتاجه ذوي االحت         .٤
فق مع مجتمع المدرسة األسوياء بمتوسط حسابي ايساعدهم على االندماج والتو

 ).٣,١٤(بلغ 
فـي حـدود اآلداب     . أتيح للطالب فرصة التعبير عن آرائه وأفكاره دون خوف         .٥

 ).٣,١٢(المرعية في ذلك بمتوسط حسابي بلغ 
 بحقـوق الطالـب الوطنيـة     وفي ضوء النتائج السابقة يتبين أن وعي المرشد الطالبي        

واالجتماعية التي أقرتها وزارة التعليم جاء بدرجة مرتفعة، وقد اتضح ذلك من خـالل              
الدرجات المرتفعة لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة في اإلجابة على عبارات الحقـوق             

على درجة  ) ٥(من عبارات المحور البالغ عددها      ) ٣(الوطنية واالجتماعية، إذ حصلت     
  .على درجة متوسطة) ٢(ة، بينما حصلت عبارتان مرتفع

   الحقوق الشخصية-د
  )١٠: (جدول

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات أفراد عينة 
  .الدراسة حول مدى وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب الشخصية

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي
المتوسط 
الحسابي

ف االنحرا
الترتيب المعياري

 ١٦٤ ٦٤ ٤٣ ١٣ ٧ ت

١ 

ُأتابع مع معلم التربية 
البدنية طرق االهتمام 

) الجسدي(بالجانب البدني 
للطالب؛ بحيث يتم اإلشباع 
السليم والمناسب لحاجاته 

  .الجسمية ورعاية نموه

% ٩  ١,٠٢ ١,٧٥ ٥٦,٤ ٢٢,٠  ١٤,٨ ٤,٥ ٢,٤ 
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 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي
المتوسط 
الحسابي

ف االنحرا
الترتيب المعياري

 ٣٧ ٤٧ ١٢٤ ٣٠ ٥٣ ت
٢  

أرفض أن يتعرض أي طالب 
في مدرستي إليذاء بدني 

بالضرب أو غيره من أنواع 
  .العقاب البدني األخرى

% ٥  ١,٢٣ ٣,٠٥ ١٢,٧ ١٦,٢ ٤٢,٦ ١٠,٣ ١٨,٢ 

 ٠ ٩ ٩٨ ٤٥ ١٣٩ ت

٣  

أرفض أي قرار تأديبي 
ينص على حرمان الطالب 

من األكل أو الرعاية 
الصحية أو تعريضه 

فر فيها لمواقف ال يتوا
  .األمن والسالمة

% ١  ٠,٩٥ ٤,٠٨ ٠ ٣,١ ٣٣,٧ ١٥,٥ ٤٧,٨ 

 ٤٥ ١٣٧ ٥١ ٣٨ ٢٠ ت
٤  

ال أسمح لكائن من كان أن 
يستهزأ بقدرات ومواهب أو 
أن يقلل من كرامة الطالب 

  .كإنسان بشتمه أو إيذائه
% ٨  ١,١١ ٢,٤٩ ١٥,٥ ٤٧,١ ١٧,٥ ١٣,١ ٦,٩ 

 ١٢ ٢١ ١١٠ ٤٣ ١٠٥ ت

٥  

لحلول أقترح بعض ا
لمعالجة بعض الظواهر 

السلبية التي تؤثر على سير 
العنف : مثل، اليوم الدراسي

الذي ، التدخين، والعدوان
  .يقع من اآلخرين

% ٣  ١,١٥ ٣,٧١ ٤,١ ٧,٢ ٣٧,٨ ١٤,٨ ٣٦,١ 

 ٢٣ ٢٦ ٩٧ ٤١ ١٠٤ ت

٦  

اعتني بالجانب النفسي 
للطالب؛ من خالل تفهم 
طبيعة وخصائص مرحلة 

، مر بهاالنمو التي ي
والتعامل معه وفقاً 
  .لمتطلباتها وحاجاتها

% ٤  ١,٣٠ ٣,٦١ ٧,٩ ٨,٩ ٣٣,٣ ١٤,١ ٣٥,٧ 

 ٥١ ١٠٣ ٨٢ ٢٨ ٢٧ ت

٧  

أمارس حق التظلم أمام 
إدارة المدرسة عندما 

تُكشف عن بعض معلومات 
الطالب السرية التي أدلى 

بها الطالب للمعلم أو 
المرشد الطالبي أو اإلدارة 

  .المدرسية

% ٧  ١,١٦ ٢,٥٨ ١٧,٥ ٣٥,٤ ٢٨,٢ ٩,٦ ٩,٣ 

 ٤٠ ٤٩ ١٢٣ ٣٠ ٤٩ ت
٨  

أعمل على تشجيع الطالب 
باالعتماد على نفسه وتأكيد 

لحماية نفسه من ، ذاته
اإلساءة أو اإليذاء أو 

% ٦  ١,٢٦ ٣,٠٠ ١٣,٧ ١٦,٨ ٤٢,٣ ١٠,٣ ١٦,٨ 
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 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي
المتوسط 
الحسابي

ف االنحرا
الترتيب المعياري

اإلهمال النفسي بجميع 
  .أنواعه

 ٢ ٩ ١١٥ ٥٧ ١٠٨ ت

٩  

ى تجنيب الطالب أحرص عل
المقارنات التفضيلية بينه 

أو التناقض ، وبين زمالئه
في معاملته التي تؤدي إلى 
التأثير السلبي في بناء ثقته 

  .بذاته

% ٢  ٠,٩٧ ٣,٨٩ ٠,٧ ٣,١ ٣٩,٥ ١٩,٦ ٣٧,١ 

 ٠,٦٠ ٣,١٣ المتوسط الحسابي العام
ابية لعبارات وعـي المرشـد الطالبـي        أن المتوسطات الحس  ) ١٠: (يتضح من الجدول  

إلـى  ) ١,٧٥(بحقوق الطالب الشخصية التي أقرتها وزارة التعليم قـد تراوحـت مـن       
من خمس نقاط في ضوء توزيـع أطـوال     ) ٣,١٣(وبمتوسط حسابي عام بلغ     ) ٤,٠٨(

الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة، وهذا يدل على أن درجة وعي المرشـد           
  .قوق الطالب الشخصية متوسطةالطالبي بح

أن درجة وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب الشخـصية         ) ١٠: (ويتضح من الجدول  
على التوالي، وقد جاءت هذه العبارات ) ٦، ٥، ٣،٩(كانت مرتفعة في العبارات المرقّمة 

ذي مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب أقل قيم للتشتت وال
  :يمثله االنحراف المعياري على النحو التالي

أرفض أي قرار تأديبي ينص على حرمان الطالب من األكل أو الرعاية الصحية            .١
أو تعريضه لمواقف ال يتوافر فيها األمن والـسالمة بمتوسـط حـسابي بلـغ             

)٤,٠٨.( 
أو التناقض ، أحرص على تجنيب الطالب المقارنات التفضيلية بينه وبين زمالئه  .٢

في معاملته التي تؤدي إلى التأثير السلبي في بناء ثقته بذاته بمتوسط حسابي             
 ).٣,٨٩(بلغ 

أقترح بعض الحلول لمعالجة بعض الظواهر السلبية التي تؤثر على سير اليوم             .٣
الذي يقع مـن اآلخـرين بمتوسـط     ، التدخين، العنف والعدوان : مثل، الدراسي

 ).٣,٧١(حسابي بلغ 
ي للطالب؛ من خالل تفهم طبيعة وخصائص مرحلة النمو         اعتني بالجانب النفس   .٤

والتعامل معه وفقاً لمتطلباتها وحاجاتها بمتوسط حـسابي بلـغ          ، التي يمر بها  
)٣,٦١.( 
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أن درجة وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب الشخصية        ) ١٠: (كما يتضح من الجدول   
جاءت هـذه العبـارات     على التوالي، وقد    ) ٨، ٢(كانت متوسطة في العبارات المرقّمة      

مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب أقل قيم للتشتت والذي 
  :يمثله االنحراف المعياري على النحو التالي

أرفض أن يتعرض أي طالب في مدرستي إليذاء بدني بالضرب أو غيـره مـن         .٥
 ).٣,٠٥(أنواع العقاب البدني األخرى بمتوسط حسابي بلغ 

لحماية نفسه مـن  ، أعمل على تشجيع الطالب باالعتماد على نفسه وتأكيد ذاته         .٦
اإلساءة أو اإليذاء أو اإلهمال النفسي بجميع أنواعه بمتوسـط حـسابي بلـغ              

)٣,٠٠.( 
أن درجة وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب الشخـصية         ) ١٠: (ويتضح من الجدول  

 التوالي، وقد جـاءت هـذه العبـارات    على) ٧،٤(كانت منخفضة في العبارات المرقّمة   
مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب أقل قيم للتشتت والذي 

  :يمثله االنحراف المعياري على النحو التالي
أمارس حق التظلم أمام إدارة المدرسة عندما تُكشف عن بعض معلومات الطالب  .٧

علم أو المرشد الطالبي أو اإلدارة المدرسـية        السرية التي أدلى بها الطالب للم     
 ).٢,٥٨(بمتوسط حسابي بلغ 

ال أسمح لكائن من كان أن يستهزأ بقدرات ومواهب أو أن يقلل مـن كرامـة                 .٨
 ).٢,٤٩(الطالب كإنسان بشتمه أو إيذائه بمتوسط حسابي بلغ 

صية أن درجة وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب الشخ       ) ١٠: (كما يتضح من الجدول   
، وقد جاءت هذه العبارة مرتبة ترتيباً تنازلياً حـسب   )١(كانت منخفضة جداً في العبارة      

أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب أقل قيم للتشتت والذي يمثله االنحراف المعياري      
  :وهي، في المرتبة األخيرة

 للطالب؛  )الجسدي(ُأتابع مع معلم التربية البدنية طرق االهتمام بالجانب البدني           .٩
بحيث يتم اإلشباع السليم والمناسب لحاجاته الجسمية ورعاية نموه بمتوسـط           

 ).١,٧٥(حسابي بلغ 
وفي ضوء النتائج السابقة يتبين أن وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالـب الشخـصية           
التي أقرتها وزارة التعليم جاء بدرجة متوسطة، وقد اتضح ذلك مـن خـالل الـدرجات          

ت نظر أفراد عينة الدراسة في اإلجابة على عبارات الحقوق الشخصية، المتوسطة لوجها
على درجـة مرتفعـة، وحـصلت    ) ٩(من عبارات المحور البالغ عددها  ) ٤(إذ حصلت   
على درجة منخفضة، بينمـا     ) ٢(على درجة متوسطة، وحصلت عبارتان      ) ٢(عبارتان  

  .على درجة منخفضة جداً) ١(حصلت عبارة واحدة فقط 
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  قوق المدرسية والتربوية الح-هـ
  )١١: (جدول

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات أفراد عينة 
  .الدراسة حول مدى وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب المدرسية والتربوية

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

 ٣ ٣٤ ٦٦ ٦١ ١٢٧ ت

١ 

أطلب من إدارة المدرسة 
تهيئة البيئة المدرسية 
المعززة لنجاح العملية 
التربوية والتعليمية؛ من 
خالل توفير االنضباط 
والنظام المدرسي الذي 
يحقق المناخ التربوي 

  .المالئم

% ١  ١,١١ ٣,٩٥ ١١,٧١,٠  ٢٢,٧ ٢١,٠ ٤٣,٦ 

 ١٩ ٢٣ ٧٣ ٤٩ ١٢٧ ت

٢  

أعمل على تبصير الطالب 
بالتعليمات واألنظمة التي 

، يجب عليه االلتزام بها
والتعاون مع المعلم من 

اجل القيام بدوره التربوي 
الرئيس في جانب رعاية 

  .سلوك الطالب وتقويمه

% ٢  ١,٢٥ ٣,٨٣ ٦,٥ ٧,٩  ٢٥,١ ١٦,٨ ٤٣,٦ 

 ١٧٠ ٦٤ ٤١ ١٠ ٦ ت

٣  

أعترض عندما أكتشف 
لتزم بطريقة أن المعلم ي

واحدة للتدريس ال تراعي 
الفروق الفردية بين 

وأكتب بخصوص ، الطالب
هذا الموضوع إلى إدارة 

  .المدرسة

% ١٣  ٠,٩٨ ١,٦٩ ٢٢,٠٥٨,٤ ١٤,١ ٣,٤ ٢,١ 

 ١٢ ٣٤ ١٠٠ ٤٥ ١٠٠ ت
٤  

أسعي لمعرفة الحوافز 
المادية والمعنوية 

المقررة نظاماً للطالب 
  .المتفوق

% ٣  ١,١٨ ٣,٦٤ ١١,٧٤,١ ٣٤,٤ ١٥,٥ ٣٤,٤ 

أحرص على متابعة   ٥ ٥١ ١٣٩ ٤٧ ٣٤ ٢٠ ت
 ١٢  ١,١٧ ٢,٤٣ ٤٧,٨١٧,٥ ١٦,٢ ١١,٧ ٦,٩ %الطالب المنقطع عن 
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 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

الدراسة أو المتسرب 
وتقديم الخدمات 

اإلرشادية والتربوية التي 
تسهم في انتظامه 

  .بالمدرسة
 ٢٣ ٢٥ ٩٢ ٥٦ ٩٥ ت

٦  

ُأركز على استخدام 
ب التعزيز والتشجيع أسالي

والتحفيز التربوية في 
تنمية سلوك الطالب 
االيجابي ودعم تقدمه 
  .العلمي وتفوقه الدراسي

% ٥  ١,٢٤ ٣,٦٠ ٧,٩ ٨,٦ ٣١,٦ ١٩,٢ ٣٢,٦ 

 ٣١ ٤٧ ١٠٩ ٤٠ ٦٤ ت

٧  

أرفض التشهير بالطالب 
أمام زمالئه في الفصل أو 

إلى جانب ، في المدرسة
إشراكه في بعض األعمال 

لقرارات التي تخدم أو ا
  .مصلحته
  
  
  

% ٧  ١,٢٥ ٣,٢٠ ١٦,٢١٠,٧ ٣٧,٥ ١٣,٧ ٢٢,٠ 

 ٥١ ١١٤ ٧٣ ٢٦ ٢٧ ت

٨  

أدافع عن أي طالب في 
مدرستي عندما يصدر 

بحقه قرار تأديبي قبل أن 
يتخذ معه أي إجراء 
نظامي أو إداري أو 

مع إتاحة ، تربوي
الفرصة له إلبداء رأيه 
والدفاع عن نفسه قبل 

ذ أي إجراءات اتخا
نظامية أو إدارية أو 

  .تربوية ضده

% ٩  ١,١٦ ٢,٥٣ ٣٩,٢١٧,٥ ٢٥,١ ٧,٩,٣٨,٩ 

 ٢٨ ٦١ ١١٠ ٣٨ ٥٤ ت
٩  

أعترض عندما يطلب من 
أي طالب دفع مبالغ مالية 

 ٨  ١,٢١ ٣,١٠ ٢١,٠٩,٦ ٣٧,٨ ١٣,١ ١٨,٦ %أو إحضار وسائل أو 
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 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

أعمال تعليمية ليست من 
  .واجباته

 ٥٤ ١١٤ ٧٥ ٢٤ ٢٤ ت

١٠  

أفحص مدى مراعاة 
الفروق الفردية في 
توزيع الطالب داخل 

وعند ، الفصول الدراسية
وجود عدم مراعاة 

، توزيعهم بطريقة تربوية
أكتب إلى إدارة المدرسة 

 .بتلك الملحوظات

% ١١  ١,١٣ ٢,٤٨ ٣٩,٢١٨,٦ ٢٥,٨ ٨,٢ ٨,٢ 

 ٥٦ ١٠٣ ٨٢ ٢٥ ٢٥ ت
١١  

أساعد الطالب الختيار 
تخصص الدراسي ال

المناسب لقدراته 
  .واستعداداته وميوله

% ١٠  ١,١٥ ٢,٥٢ ٣٥,٤١٩,٢ ٢٨,٢ ٨,٦ ٨,٦ 

 ١٢ ٣٨ ٩٣ ٥٧ ٩١ ت

١٢  

أحرص على توثيق 
العالقة بين البيت 

والمدرسة بما يحقق 
التكامل التربوي لتحقيق 

األهداف التربوية 
المشتركة من أجل رعاية 

 .الطالب رعاية سليمة

% ٤  ١,١٧ ٣,٦١ ١٣,١٤,١ ٣٢,٠ ١٩,٦ ٣١,٣ 

 ٢٨ ٤٤ ٩٣ ٥٩ ٦٧ ت

١٣  

أطالب إدارة المدرسة 
والمعلمين بتفعيل 

اإلشراف اليومي على 
الطالب؛ لحمايتهم من 
التعرض لألذى أو 

  .التدافع

% ٦  ١,٢٥ ٣,٣٢ ١٥,١٩,٦ ٣٢,٠ ٢٠,٣ ٢٣,٠ 

 ٠,٥٧ ٣,١٢ المتوسط الحسابي العام
أن المتوسطات الحسابية لعبارات وعـي المرشـد الطالبـي          ) ١١: (ح من الجدول  يتض

) ١,٦٧(بحقوق الطالب المدرسية والتربوية التي أقرتها وزارة التعليم قد تراوحت من            
من خمس نقاط في ضوء توزيع أطوال ) ٣,١٢(وبمتوسط حسابي عام بلغ ) ٤,٠٤(إلى  

سة، وهذا يدل على أن درجة وعي المرشـد     الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدرا      
  .الطالبي بحقوق الطالب المدرسية والتربوية متوسطة
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أن درجة وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالـب المدرسـية   ) ١١: (ويتضح من الجدول 
على التـوالي، وقـد     ) ٦، ٤،١٢،  ١،٢(والتربوية كانت مرتفعة في العبارات المرقّمة       

تيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب        جاءت هذه العبارات مرتبة تر    
  :أقل قيم للتشتت والذي يمثله االنحراف المعياري على النحو التالي

أطلب من إدارة المدرسة تهيئة البيئة المدرسية المعززة لنجاح العملية التربوية  .١
ـ            اخ والتعليمية؛ من خالل توفير االنضباط والنظام المدرسي الذي يحقـق المن

 ).٣,٩٥(التربوي المالئم بمتوسط حسابي بلغ 
، أعمل على تبصير الطالب بالتعليمات واألنظمة التي يجب عليه االلتـزام بهـا           .٢

والتعاون مع المعلم من اجل القيام بدوره التربوي الرئيس في جانـب رعايـة            
 ).٣,٨٣(سلوك الطالب وتقويمه بمتوسط حسابي بلغ 

المعنوية المقـررة نظامـاً للطالـب المتفـوق     أسعي لمعرفة الحوافز المادية و    .٣
 ).٣,٦٤(بمتوسط حسابي بلغ 

أحرص على توثيق العالقة بين البيت والمدرسة بما يحقق التكامـل التربـوي            .٤
لتحقيق األهداف التربوية المشتركة من أجل رعاية الطالـب رعايـة سـليمة             

 ).٣,٦١(بمتوسط حسابي بلغ 
لتشجيع والتحفيز التربوية فـي تنميـة       ُأركز على استخدام أساليب التعزيز وا      .٥

سلوك الطالب االيجابي ودعم تقدمه العلمي وتفوقه الدراسي بمتوسط حـسابي           
 ).٣,٦٠(بلغ 

أن درجة وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب المدرسية        ) ١١: (كما يتضح من الجدول   
د جـاءت   على التوالي، وق  ) ٩، ٧، ١٣(والتربوية كانت متوسطة في العبارات المرقّمة       

هذه العبارات مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب أقل قيم          
  :للتشتت والذي يمثله االنحراف المعياري على النحو التالي

أطالب إدارة المدرسة والمعلمين بتفعيل اإلشراف اليومي على الطالب؛ لحمايتهم  .٦
 ).٣,٣٢( بلغ من التعرض لألذى أو التدافع بمتوسط حسابي

إلـى جانـب    ، أرفض التشهير بالطالب أمام زمالئه في الفصل أو في المدرسة          .٧
إشراكه في بعض األعمال أو القرارات التي تخدم مصلحته بمتوسط حسابي بلغ         

)٣,٢٠.( 
أعترض عندما يطلب من أي طالب دفع مبالغ مالية أو إحضار وسائل أو أعمال     .٨

 ).٣,١٠(سابي بلغ تعليمية ليست من واجباته بمتوسط ح
أن درجة وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالـب المدرسـية   ) ١١: (ويتضح من الجدول 

على التـوالي، وقـد     ) ٥، ١٠، ٨،١١(والتربوية كانت منخفضة في العبارات المرقّمة       
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جاءت هذه العبارات مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب            
  :والذي يمثله االنحراف المعياري على النحو التاليأقل قيم للتشتت 

أدافع عن أي طالب في مدرستي عندما يصدر بحقه قرار تأديبي قبل أن يتخـذ                .٩
مع إتاحة الفرصة له إلبداء رأيـه       ، معه أي إجراء نظامي أو إداري أو تربوي       

والدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أي إجراءات نظامية أو إدارية أو تربويـة ضـده          
 ).٢,٥٣(وسط حسابي بلغ بمت

أساعد الطالب الختيار التخصص الدراسي المناسب لقدراته واستعداداته وميوله  .١٠
 ).٢,٥٢(بمتوسط حسابي بلغ 

، أفحص مدى مراعاة الفروق الفردية في توزيع الطالب داخل الفصول الدراسية .١١
أكتب إلى إدارة المدرسـة  ، وعند وجود عدم مراعاة توزيعهم بطريقة تربوية  

 ).٢,٤٨(لك الملحوظات بمتوسط حسابي بلغ بت
أحرص على متابعة الطالب المنقطع عن الدراسة أو المتسرب وتقديم الخدمات            .١٢

اإلرشادية والتربوية التي تسهم في انتظامه بالمدرسة بمتوسط حسابي بلـغ           
)٢,٤٣.( 

أن درجة وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب المدرسية        ) ١١: (كما يتضح من الجدول   
، وقد جاءت هذه العبارة مرتبـة ترتيبـاً         )٣(التربوية كانت منخفضة جداً في العبارة       و

تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب أقل قيم للتـشتت والـذي يمثلـه               
  :وهي، االنحراف المعياري في المرتبة األخيرة

ـ           .١٣ ي أعترض عندما أكتشف أن المعلم يلتزم بطريقة واحـدة للتـدريس ال تراع
وأكتب بخصوص هـذا الموضـوع إلـى إدارة         ، الفروق الفردية بين الطالب   

 ).١,٦٩(المدرسة بمتوسط حسابي بلغ 
وفي ضوء النتائج السابقة يتبين أن وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالـب المدرسـية              
والتربوية التي أقرتها وزارة التعليم جاء بدرجة متوسطة، وقد اتضح ذلك مـن خـالل               

منتوسطة لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة في اإلجابة على عبارات الحقوق           الدرجات ال 
على درجة  ) ١٣(من عبارات المحور البالغ عددها      ) ٥(المدرسية والتربوية، إذ حصلت     

عبارات على درجـة  ) ٤(عبارات على درجة متوسطة، وحصلت      ) ٣(مرتفعة، وحصلت   
  .جة منخفضة جداًعلى در) ١(منخفضة، بينما حصلت عبارة واحدة فقط 

 أقرتهـا وزارة  مدى وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب التي   وللتعرف بشكل عام عن     
 بالمدينة هـ٢٠/١٢/١٤٢٨:  وتاريخ٤٠٢/٤٦: التعليم بالمملكة العربية السعودية برقم

فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية العامـة، وحـساب النـسبة المئويـة             ، المنورة
نة الدراسة حول كل محور من محاور الحقوق، ثم ترتيبهـا تنازليـاً            الستجابة أفراد عي  
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حسب أعلى قيم لمتوسطها الحسابي وحسب أقل قيمة للتشتت والذي يمثلـه االنحـراف        
  ).١٢(كما يوضح ذلك الجدول. المعياري عند تساوي قيم المتوسط الحسابي
  )١٢(جدول 

لمئوية لمدى وعي المرشد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب ا
  الطالبي بحقوق الطالب التي أقرتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية

المتوسط   المحور  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

نسبة 
  الوعي

درجة 
  الترتيب  الوعي

  ٣  متوسطة  %٦٢,٨  ٠,٦٥  ٣,١٤ الحقوق العامة  ١
ــة    ٢ ــوق الدينيـ الحقـ

  ٢  متوسطة  %٦٦,٠  ٠,٧٥  ٣,٣٠ واألخالقية

ــة   ٣ ــوق الوطنيـ الحقـ
  ١  مرتفعة  %٧٠,٦  ٠,٩٨  ٣,٥٣ واالجتماعية

  ٤  متوسطة  %٦٢,٦  ٠,٦٠  ٣,١٣ الحقوق الشخصية  ٤
الحقــوق المدرســـية    ٥

  ٥  متوسطة  %٦١,٤  ٠,٦١  ٣,٠٧  والتربوية
    متوسطة  %٦٤,٨  ٠,٥٥  ٣,٢٤  الدرجة الكلية

وعي المرشد  أن المتوسطات الحسابية العامة لدرجة      ) ١٢(يتضح من الجدول    
إلى ) ٣,٠٧(الطالبي بحقوق الطالب من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة قد تراوحت من        

من خمس نقاط في ضوء توزيـع أطـوال     ) ٣,٢٤(وبمتوسط حسابي عام بلغ     ) ٣,٥٣(
وهـذا  ، %)٧٠,٦(ونسبة مئوية بلغت    ، الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة      

  .بي بحقوق الطالب كان بدرجة متوسطةيدل على أن وعي المرشد الطال
أن درجة وعي المرشد الطالبي بحقوق الطالب كانت ) ١٢(ويتضح من الجدول  

مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بالحقوق الوطنية واالجتماعيـة             
يليه بدرجة متوسطة على التوالي كل من       ، %)٧٠,٦(ونسبة  ) ٣,٥٣(بمتوسط حسابي   

الحقـوق  ، %)٦٦,٦(ونـسبة  ) ٣,٣٠( الدينية واألخالقية بمتوسط حـسابي     الحقوق: 
الحقوق الشخصية بمتوسط حسابي    ، %)٦٢,٨(ونسبة  ) ٣,١٤(العامة بمتوسط حسابي    

) ٣,٠٧(الحقوق المدرسية والتربوية بمتوسـط حـسابي        ، %)٦٢,٦(ونسبة  ) ٣,١٣(
  %).٦١,٤(ونسبة 

طالبي بحقوق الطالب تتمثل    ومما سبق يتضح أن أكبر درجات وعي المرشد ال        
وأن أقل درجة تتمثل في وعيه بحقـوق  ، في وعيه بحقوق الطالب الوطنية واالجتماعية 

  . الطالب الحقوق المدرسية والتربوية
  :النتائج المتعلق بالمسؤوليات: ثانياً

   المسؤوليات تجاه النفس-أ
  )١٣: (جدول
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تيبها تنازلياً إلجابات أفراد عينة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وتر
  .الدراسة حول مدى وعي المرشد الطالبي بمسؤولية الطالب تجاه النفس

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

 ١٨ ٢٦ ٧١ ٥٨ ١١٨ ت

١ 

أحرص على تبصير الطالب 
بما عليه من مسؤوليات 

يلتزم بها تجاه وواجبات 
  مجتمعه المدرسي ووطنه
  . وبيئته االجتماعية وقادته

% ٣  ١,٢٤ ٣,٨٠ ٦,٢ ٨,٩  ٢٤,٤ ١٩,٩ ٤٠,٥ 

 ١٠ ٣٢ ٩٣ ٤١ ١١٥ ت

٢  

أشجع الطالب على القيام 
بمسؤولياته وواجباته تجاه 
معلميه وزمالئه ومجتمعه 
المدرسي ووطنه وبيئته 

  .االجتماعية وقادته
% ٤  ١,١٩ ٣,٧٥ ٣,٤ ١١,٠ ٣٢,٠ ١٤,١ ٣٩,٥ 

 ١٢ ٢٠ ٥٣ ٥٨ ١٤٨ ت

٣ 

أحث الطالب بأن يحترم 
المعلمين وكافة منسوبي 
المدرسة وال يتعرض لهم 
باإليذاء بالقول أو الفعل أو 

  .بأي صورة كانت
% ٢  ١,١٦ ٤,٠٧ ٤,١ ٦,٩ ١٨,٢ ١٩,٩ ٥٠,٩ 

 ٣٤ ٤١ ١٣٠ ٢٦ ٦٠ ت
٤  

أعمل على تبصير الطالب بأن 
من أي اعتداء حماية نفسه 

ومن التعرض ألي خطر 
  .يتهدده من واجباته

% ٦  ١,٢٣ ٣,١٣ ١١,٧ ١٤,١ ٤٤,٧ ٨,٩ ٢٠,٦ 

 ٢٧ ٤٢ ١٠٦ ٣٩ ٧٧ ت
٥ 

أعمل على غرس أهمية أن 
يحافظ الطالب بنفسه على 
ممتلكاته وشؤونه الخاصة 

  .واتخاذ ما يلزم لحمايتها
% ٥  ١,٢٧ ٣,٣٣ ٩,٣ ١٤,٤  ٣٦,٤ ١٣,٤ ٢٦,٥ 

 ٥ ١٧ ٥٣ ٥٠ ١٦٦ ت

٦  

أحرص على أن يدرك الطالب 
أن من واجباته ومسؤولياته 
تجنب مواقف إثارة الفوضى 
أو الشجار أو اإلخالل بالنظام 

  .أو األمن
% ١  ١,٠٥ ٤,٢٢ ١,٧ ٥,٨ ١٨,٢ ١٧,٢ ٥٧,٠ 

 ٠,٨٠ ٣,٧٢ المتوسط الحسابي العام
ات الحسابية لعبـارات وعـي المرشـد    أن المتوسط) ١٣: (يتضح من الجدول 

الطالبي بمسؤوليات الطالب تجاه النفس التي أقرتها وزارة التعليم قـد تراوحـت مـن               
من خمس نقاط فـي ضـوء       ) ٣,٧٢(وبمتوسط حسابي عام بلغ     ) ٤,٢٢(إلى  ) ٣,١٣(
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توزيع أطوال الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة، وهذا يدل على أن درجـة             
  .الميذ بمسؤوليتهم تجاه النفس مرتفعةوعي الت

أن درجة وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالب     ) ١٣: (ويتضح من الجدول  
وقد جاءت هذه العبارة مرتبـة ترتيبـاً        ، )٦(تجاه النفس كانت مرتفعة جداً في العبارة        

تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحساب أقل قيم للتشتت والـذي يمثلـه               
  :وهي، االنحراف المعياري في المرتبة األولى

واتخاذ مـا يلـزم   ،  حث الطالب على المحافظة على أدواته وممتلكاته الخاصة       .١
 ).٤,٢٢(لحمايتها بمتوسط حسابي بلغ 

أن درجة وعي المرشد الطالبـي بمـسؤوليات        ) ١٣: (كما يتضح من الجدول   
على التوالي، وقـد    ) ٢، ١،  ٣ (الطالب تجاه النفس كانت مرتفعة في العبارات المرقّمة       

جاءت هذه العبارات مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب            
  :أقل قيم للتشتت والذي يمثله االنحراف المعياري على النحو التالي

أتعهد الطالب بأنه يجب عليه تجنب ما يخالف تعـاليم دينـه اإلسـالمي مـن                 .٢
 ).٤,٠٧(لوكية أو فكرية بمتوسط حسابي بلغ انحرافات أخالقية أو س

أحث الطالب بأن يلتزم بأداء صالة الظهر جماعة في المدرسة بمتوسط حسابي             .٣
 ).٣,٨٠(بلغ 

أشجع الطالب على القيام بمسؤولياته وواجباته تجاه معلميه وزمالئه ومجتمعه           .٤
 ).٣,٧٥(المدرسي ووطنه وبيئته االجتماعية وقادته بمتوسط حسابي بلغ 

أن درجة وعي المرشد الطالبـي بمـسؤوليات        ) ١٣: (ما يتضح من الجدول   ك
على التـوالي، وقـد     ) ٤، ٥(الطالب تجاه النفس كانت متوسطة في العبارات المرقّمة         

جاءت هذه العبارات مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب            
  :اري على النحو التاليأقل قيم للتشتت والذي يمثله االنحراف المعي

 أعمل على غرس أهمية أن يحافظ الطالب بنفسه علـى ممتلكاتـه وشـؤونه               .٥
 ).٣,٣٣(الخاصة واتخاذ ما يلزم لحمايتها بمتوسط حسابي بلغ 

أعمل على تبصير الطالب بأن حماية نفسه من أي اعتداء ومن التعـرض ألي               .٦
 ).٣,١٣(خطر يتهدده من واجباته بمتوسط حسابي بلغ 

ضوء النتائج السابقة يتبين أن وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالب          وفي  
تجاه النفس التي أقرتها وزارة التعليم جاء بدرجة مرتفعة، وقد اتضح ذلك مـن خـالل            

 أفراد عينة الدراسة في اإلجابة على عبارات المسؤولية    نظرالدرجات المرتفعة لوجهات    
على درجة مرتفعة،   ) ٦(لمحور البالغ عددها    من عبارات ا  ) ٣(تجاه النفس، إذ حصلت     
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علـى درجـة    )١(على درجة متوسطة، وعبارة واحدة فقط       ) ٢(بينما حصلت عبارتان    
  .مرتفعة جداً

   المسؤوليات تجاه الدين-ب
  )١٤: (جدول

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات أفراد عينة 
  .وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالب تجاه الدينالدراسة حول مدى 

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

 ٣ ٣٠ ٨٣ ٣٧ ١٣٨ ت
١ 

أحث الطالب بأن يلتزم بأداء 
صالة الظهر جماعة في 

 ٢  ١,١٣ ٣,٩٥ ١,٠ ١٠,٣  ٢٨,٥ ١٢,٧ ٤٧,٤ %  .المدرسة

 ٤ ٤٠ ٧٥ ٣١ ١٤١ ت

٢  

أحرص على تبصير الطالب 
أن تحليه باألخالق الحسنة 

، والتعامل بأدب واحترام
والتزامه بما يتفق مع الخلق 

اإلسالمي في المظهر 
لملبس مسؤولياته التي وا

.لة إن خالفهاائتعرضه للمس
  

% ٣  ١,١٩ ٣,٩١ ١,٤ ١٣,٧ ٢٥,٨ ١٠,٧ ٤٨,٥ 

 ٥ ٢٥ ١١٣ ٦٩ ٧٩ ت
٣ 

الطالب بأنه يجب عليه أتعهد 
تجنب ما يخالف تعاليم دينه 

اإلسالمي من انحرافات 
.أخالقية أو سلوكية أو فكرية

% ٦  ١,٠٢ ٣,٦٦ ١,٧ ٨,٦ ٣٨,٨ ٢٣,٧ ٢٧,١ 

 ٨ ٢٠ ٥٥ ٥٠ ١٥٨ ت
٤  

أعمل على أن يدرك الطالب 
أنه يجب عليه االبتعاد عن 
، الممارسات السلوكية الضارة

  .هأو غير، التدخين: مثل
% ١  ١,١١ ٤,١٣ ٢,٧ ٦,٩ ١٨,٩ ١٧,٢ ٥٤,٣ 

 ٦ ٢٩ ٩٤ ٥٣ ١٠٩ ت

٥ 

أسعى أن يحافظ الطالب على 
وممتلكات ، ممتلكات المدرسة

، اآلخرين وال يعرضها للتلف
فإن فعل عليه تعويض ما 

  .أتلفه
% ٥  ١,١٢ ٣,٧٩ ٢,١ ١٠,٠  ٣٢,٣ ١٨,٢ ٣٧,٥ 

 ٢٢ ٥٧ ٩٩ ٦٠ ٥٣ ت
٦  

فظة حث الطالب على المحا
على أدواته وممتلكاته 

واتخاذ ما يلزم ، الخاصة
  .لحمايتها

% ٧  ١,١٨ ٣,٢٢ ٧,٦ ١٩,٦ ٣٤,٠ ٢٠,٦ ١٨,٢ 
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 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

 ٥ ٣٣ ٩٤ ٤١ ١١٨ ت

٧  

أرفض إثارة الفوضى أو 
 بالنظام أو اإلخاللالشجار أو 

النظام التي تصدر من 
فإن فعلها عرض ، الطالب

  .لةائنفسه للمس
% ٤  ١,١٤ ٣,٨٠ ١,٧ ١١,٣ ٣٢,٣ ١٤,١ ٤٠,٥ 

 ٠,٥٩ ٣,٧٨ المتوسط الحسابي العام
أن المتوسطات الحسابية لعبارات وعـي المرشـد الطالبـي          ) ١٤: (يتضح من الجدول  

إلـى  ) ٣,٢٢(بمسؤوليات الطالب تجاه الدين التي أقرتها وزارة التعليم قد تراوحت من            
مس نقاط في ضوء توزيـع أطـوال    من خ ) ٣,٧٨(وبمتوسط حسابي عام بلغ     ) ٤,١٣(

الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة، وهذا يدل على أن درجة وعي المرشـد           
  .الطالبي بمسؤوليات الطالب تجاه الدين مرتفعة

أن درجة وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالـب تجـاه          ) ١٤: (ويتضح من الجدول  
على التوالي، وقد جـاءت     ) ٥، ٧، ٢،  ١، ٤ (الدين كانت مرتفعة في العبارات المرقّمة     

هذه العبارات مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب أقل قيم          
  :للتشتت والذي يمثله االنحراف المعياري على النحو التالي

أعمل على أن يدرك الطالب أنه يجب عليه االبتعاد عن الممارسات الـسلوكية              .١
 ).٤,١٣(أو غيره بمتوسط حسابي بلغ ، التدخين: مثل، الضارة

أحث الطالب بأن يلتزم بأداء صالة الظهر جماعة في المدرسة بمتوسط حسابي          .٢
 ).٣,٩٥(بلغ 

، أحرص على تبصير الطالب أن تحليه باألخالق الحسنة والتعامل بأدب واحترام .٣
ه التـي   والتزامه بما يتفق مع الخلق اإلسالمي في المظهر والملبس مسؤوليات         

 ).٣,٩١(تعرضه للمسائلة إن خالفها بمتوسط حسابي بلغ 
 بالنظام أو النظام التي تصدر مـن   اإلخاللأرفض إثارة الفوضى أو الشجار أو        .٤

 ).٣,٨٠(فإن فعلها عرض نفسه للمسائلة بمتوسط حسابي بلغ ، الطالب
وممتلكـات اآلخـرين وال   ، أسعى أن يحافظ الطالب على ممتلكـات المدرسـة       .٥

 ).٣,٧٩(فإن فعل عليه تعويض ما أتلفه بمتوسط حسابي بلغ ، ها للتلفيعرض
أتعهد الطالب بأنه يجب عليه تجنب ما يخالف تعـاليم دينـه اإلسـالمي مـن               .٦

 ).٣,٦٦(انحرافات أخالقية أو سلوكية أو فكرية بمتوسط حسابي بلغ 
ب تجاه  أن درجة وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطال      ) ١٤: (كما يتضح من الجدول   

وقد جاءت هذه العبارة مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب        ، )٦(الدين كانت متوسطة في العبارة      
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أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب أقل قيم للتشتت والذي يمثله االنحراف المعياري      
  :على النحو التالي

واتخاذ ما يلـزم    ،  حث الطالب على المحافظة على أدواته وممتلكاته الخاصة        .٧
 ).٣,٢٢(مايتها بمتوسط حسابي بلغ لح

وفي ضوء النتائج السابقة يتبين أن وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالـب تجـاه              
الدين التي أقرتها وزارة التعليم جاء بدرجة مرتفعة، وقد اتضح ذلك من خالل الدرجات              

 تجـاه  المرتفعة لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة في اإلجابة على عبارات المـسؤولية        
على درجة مرتفعة، بينمـا   ) ٧(من عبارات المحور البالغ عددها      ) ٥(الدين، إذ حصلت    

على درجـة  )١(على درجة متوسطة، وعبارة واحدة فقط ) ١(حصلت عبارة واحدة فقط  
  .مرتفعة جداً

  
  
  
  
  
  
  
   المسؤوليات تجاه الوطن والمجتمع-ج

  )١٥: (جدول
حسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات أفراد عينة التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات ال

  .الدراسة حول مدى وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالب تجاه الوطن والمجتمع
 درجة الوعي

 العبارات م
 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

 ٣ ١٧ ٤٥ ٤٠ ١٨٦ ت
١ 

ُأشجع الطالب عند إظهار 
والتزامه ، بوطنهاعتزازه 

 ١,٠ ٥,٨  ١٥,٥ ١٣,٧ ٦٣,٩ %  .بقوانينه وأنظمته
١  ١,٠٠ ٤,٣٤ 

 ٤ ٤٧ ٧٣ ٣١ ١٣٦ ت

٢  

   أنا وطالبيلتفاعوأأشارك 
 مع المناسبات الوطنية 

وأعمل على إبراز الصورة 
  .المشرفة لوطني

% ١,٤ ١٦,٢ ٢٥,١ ١٠,٧ ٤٦,٧ 
٣  ١,٢١ ٣,٨٥ 
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 درجة الوعي
 العبارات م

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

 ٥٤ ١٠٥ ٨٠ ٢٥ ٢٧ ت

٣ 

ب عندما يعمل أشجع الطال
على تكوين فرق تطوعية 
تساهم بجدية وفاعلية في 
  خدمة وطنه وتنميته في 

.جميع المجاالت التي يحتاجها
  

% ١٨,٦ ٣٦,١ ٢٧,٥ ٨,٦ ٩,٣ 
٦  ١,١٦ ٢,٥٤ 

 ٥١ ٩٩ ٨٥ ٢٥ ٣١ ت
٤  

أطلب من الطالب أن يتعاون 
مع الجهات األمنية عند 

معرفته بوجود أي خطر قد 
  .المواطنيهدد الوطن أو 

% ١٧,٥ ٣٤,٠ ٢٩,٢ ٨,٦ ١٠,٧ 
٥  ١,١٩ ٢,٦١ 

 ٢٠ ٣٩ ٩٤ ٤١ ٩٧ ت
٥ 

ُأتيح للطالب فرصة النقاش 
االيجابي والحوار البناء مع 

 ٦,٩ ١٣,٤  ٣٢,٣ ١٤,١ ٣٣,٣ %  .اآلخرين
٤  ١,٢٧ ٣,٥٤ 

 ٣ ١٦ ٦٩ ٦٣ ١٤٠ ت
٦  

أحرص على حث الطالب على 
  ،حسن اختيار األصدقاء

 ١,٠ ٥,٥ ٢٣,٧ ٢١,٦ ٤٨,١ %  .اء السوء والبعد عن رفق
٢  ١,٠١ ٤,١٠ 

 ٠,٦٧ ٣,٥٠ المتوسط الحسابي العام
أن المتوسطات الحسابية لعبارات مدى وعي المرشد       ) ١٥: (يتضح من الجدول  

الطالبي بمسؤوليات الطالب تجاه الوطن والمجتمع التي أقرتها وزارة التعليم قد تراوحت   
من خمس نقاط في ضوء     ) ٣,٥٠(وبمتوسط حسابي عام بلغ     ) ٤,٣٤(إلى  ) ٢,٥٤(من  

 أطوال الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة، وهذا يدل على أن درجـة             توزيع
  .وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالب تجاه الوطن والمجتمع مرتفعة

سؤوليات الطالب أن درجة وعي المرشد الطالبي بم    ) ١٥: (ويتضح من الجدول  
وقد جاءت هذه العبارة مرتبة     ، )١(تجاه الوطن والمجتمع كانت مرتفعة جداً في العبارة         

ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحساب أقل قيم للتـشتت والـذي              
  :وهي، يمثله االنحراف المعياري في المرتبة األولى

والتزامه بقوانينه وأنظمته بمتوسط ، ه ُأشجع الطالب عند إظهار اعتزازه بوطن     .١
 ).٤,٣٤(حسابي بلغ 

أن درجة وعي المرشد الطالبـي بمـسؤوليات        ) ١٥: (كما يتضح من الجدول   
علـى  ) ٥، ٢، ٦(الطالب تجاه الوطن والمجتمع كانت مرتفعة في العبـارات المرقّمـة           
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 لمتوسـطاتها  التوالي، وقد جاءت هذه العبارات مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلـى قـيم     
  :الحسابية وحسب أقل قيم للتشتت والذي يمثله االنحراف المعياري على النحو التالي

والبعد عن رفقاء السوء   ، أحرص على حث الطالب على حسن اختيار األصدقاء        .٢
 ).٤,١٠(بمتوسط حسابي بلغ 

 أنا وطالبي مع المناسبات الوطنية وأعمل على إبراز الصورة          لوالتفاعأشارك   .٣
 ).٣,٨٥(ة لوطني بمتوسط حسابي بلغ المشرف

ُأتيح للطالب فرصة النقاش االيجابي والحوار البناء مـع اآلخـرين بمتوسـط              .٤
 ).٣,٥٤(حسابي بلغ 

أن درجة وعي المرشد الطالبـي بمـسؤوليات        ) ١٥: (كما يتضح من الجدول   
ي، على التوال) ٣، ٤(الطالب تجاه الوطن والمجتمع كانت منخفضة في العبارات المرقمة 

 مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسـطاتها الحـسابية           العباراتوقد جاءت هذه    
  :وحسب أقل قيم للتشتت والذي يمثله االنحراف المعياري على النحو التالي

 أطلب من الطالب أن يتعاون مع الجهات األمنية عند معرفته بوجود أي خطر              .٥
 ).٢,٦١(لغ قد يهدد الوطن أو المواطن بمتوسط حسابي ب

أشجع الطالب عندما يعمل على تكوين فرق تطوعية تساهم بجدية وفاعلية في             .٦
خدمة وطنه وتنميته في جميع المجاالت التي يحتاجها بمتوسط حـسابي بلـغ             

)٢,٥٤.( 
وفي ضوء النتائج السابقة يتبين أن وع وعي المرشد الطالبـي بمـسؤوليات             

وزارة التعليم جاء بدرجة مرتفعة، وقد اتضح     الطالب تجاه الوطن والمجتمع التي أقرتها       
ذلك من خالل الدرجات المرتفعة لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة فـي اإلجابـة علـى      

من عبارات المحور البـالغ     ) ٣(عبارات المسؤولية تجاه الوطن والمجتمع، إذ حصلت        
ة جداً، على درجة مرتفع) ١(على درجة مرتفعة، وحصلت عبارة واحدة فقط    ) ٦(عددها  

  .على درجة منخفضة) ٢(بينما حصلت عبارتان 
   المسؤوليات تجاه القيادة-د

  )١٦: (جدول
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات أفراد عينة 

  .الدراسة حول مدى وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالب تجاه القيادة
 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

 ٢  ١,١١ ٢,٦٠ ٤٠ ١١٤ ٨٤ ٢٧ ٢٦ تمتابعة الطالب الذي ال يقوم  ١



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة )  الجزء األول١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٢٠٩-

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

بواجبه نحو قيادته ووطنه 
بالسمع والطاعة في غير 

  .معصية اهللا
% ١٣,٧ ٣٩,٢  ٢٨,٩ ٩,٣ ٨,٩ 

 ٤٤ ١٢١ ٧٦ ٢٩ ٢١ ت

٢  

ب أحرص على متابعة الطال
ومدى التزامه بسالمة الفكر 

ومن ظهر عليه ، والمنهج
انحراف فيهما ُأخذ على 
يديه ولو أدى ذلك إلى 
  .التعاون مع الجهات األمنية

% ٣  ١,٠٩ ٢,٥٣ ١٥,١ ٤١,٦ ٢٦,١ ١٠,٠ ٧,٢ 

 ٥٤ ١٢٥ ٨٠ ١٥ ١٧ ت

٣ 

أدرك أنه من واجبات 
الطالب التي يحاسب عليها 

تفهمه ألدوار الحكومة 
ا في قيادة الدولة وجهوده

  .وخدمة المواطنين
% ٤  ١,٠٣ ٢,٣٧ ١٨,٦ ٤٣,٠ ٢٧,٥ ٥,٢ ٥,٨ 

 ٢٤ ٨١ ٦٩ ٢٩ ٨٨ ت

٤ 

أسعى مع طالبي على 
مناصرة الحكومة ودحض 
أي افتراءات أو إساءات 
مغرضة تجاه الوطن 

 .والقيادة
% ١  ١,٣٦ ٣,٢٦ ٨,٢ ٢٧,٨ ٢٣,٧ ١٠,٠ ٣٠,٢ 

 ٠,٩٠ ٢,٦٩ الحسابي العامالمتوسط 
أن المتوسطات الحسابية لعبـارات وعـي المرشـد    ) ١٦: (يتضح من الجدول 

 الطالب تجاه القيادة التي أقرتها وزارة التعليم قـد تراوحـت مـن              بمسؤولياتالطالبي  
من خمس نقاط فـي ضـوء       ) ٢,٦٩(وبمتوسط حسابي عام بلغ     ) ٣,٢٦(إلى  ) ٢,٣٧(

درج المستخدم في أداة الدراسة، وهذا يدل على أن درجـة         توزيع أطوال الفئات وفق الت    
  .وعي التالميذ بمسؤوليتهم تجاه القيادة متوسطة

أن درجة وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالب     ) ١٦: (ويتضح من الجدول  
وقد جاءت هذه العبارة مرتبة ترتيباً تنازلياً       ، )٤(تجاه القيادة كانت متوسطة في العبارة       

قيم لمتوسطاتها الحسابية وحساب أقل قيم للتشتت والذي يمثله االنحـراف           حسب أعلى   
  :وهي، المعياري في المرتبة األولى

 أسعى مع طالبي على مناصرة الحكومة ودحض أي افتـراءات أو إسـاءات              .١
 ).٣,٢٦(مغرضة تجاه الوطن والقيادة بمتوسط حسابي بلغ 

لطالبـي بمـسؤوليات    أن درجة وعي المرشد ا    ) ١٦: ( من الجدول  يتضحكما  
على التوالي، وقد   ) ٣، ٢،  ١(الطالب تجاه القيادة كانت منخفضة في العبارات المرقّمة         
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جاءت هذه العبارات مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحسب            
  :أقل قيم للتشتت والذي يمثله االنحراف المعياري على النحو التالي

ي ال يقوم بواجبه نحو قيادته ووطنه بالسمع والطاعة فـي           متابعة الطالب الذ   .٢
 ).٢,٦٠(غير معصية اهللا بمتوسط حسابي بلغ 

ومن ظهـر  ، أحرص على متابعة الطالب ومدى التزامه بسالمة الفكر والمنهج        .٣
عليه انحراف فيهما ُأخذ على يديه ولو أدى ذلك إلى التعـاون مـع الجهـات                

 ).٢,٥٣(األمنية بمتوسط حسابي بلغ 
أدرك أنه من واجبات الطالب التي يحاسب عليهـا تفهمـه ألدوار الحكومـة               .٤

 ).٢,٣٧(وجهودها في قيادة الدولة وخدمة المواطنين بمتوسط حسابي بلغ 
وفي ضوء النتائج السابقة يتبين أن وع وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالب تجاه             

سطة، وقد اتـضح ذلـك مـن خـالل      القيادة التي أقرتها وزارة التعليم جاء بدرجة متو       
الدرجات المتوسطة لوجهات نظر أفراد عينة الدراسـة فـي اإلجابـة علـى عبـارات                

علـى  ) ٦(من عبارات المحور البالغ عـددها       ) ٣(المسؤولية تجاه القيادة، إذ حصلت      
  .على درجة متوسطة) ١(درجة منخفضة، بينما حصلت عبارة واحدة فقط 

  
  
  
  
  
  

  البيئة المدرسية المسؤوليات تجاه -هـ
  )١٧: (جدول

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات أفراد عينة 
  .الدراسة حول مدى وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالب تجاه البيئة المدرسية

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

 ٤  ١,٢٧ ٣,٧١ ١٧ ٣٩ ٧١ ٤٩ ١١٥ تأدرك بأنه يجب على الطالب  ١
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 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

أن يلتزم بأنظمة المدرسة 
 ٥,٨ ١٣,٤  ٢٤,٤ ١٦,٨ ٣٩,٥ %.وتعليماتها التي تنص عليها

 ١٠ ٤٦ ٩٦ ٣٥ ١٠٤ ت

٢  

ُأوكد على وجوب اعتماد 
الطالب على النفس في حل 

الواجبات وفي أداء 
لف به من االختبارات وما يك
  .نشاطات

% ٧  ١,٢٢ ٣,٦١ ٣,٤ ١٥,٨ ٣٣,٠ ١٢,٠ ٣٥,٧ 

 ١٢ ٤٤ ٧٩ ٤٥ ١١١ ت

٣ 

أحرص على توعية الطالب 
بأهمية المحافظة على وقت 
الحصة الدراسية واستثمارها 

في متابعة شرح المعلم 
ومشاركته بفاعلية من 

مسؤولياته التي نص عليها 
  .النظام

% ٥  ١,٢٤ ٣,٦٨ ٤,١ ١٥,١ ٢٧,١ ١٥,٥ ٣٨,١ 

 ٤ ٥٣ ٦٢ ٢٩ ١٤٣ ت

٤ 

ُأدرك أنه يجب أن يلتزم 
الطالب بإحضار الكتب 
والكراسات وجميع 

المستلزمات واألدوات 
  .المدرسية

% ٣  ١,٢٤ ٣,٨٧ ١,٤ ١٨,٢ ٢١,٣ ١٠,٠ ٤٩,١ 

 ٣١ ٧٣ ٥٥ ٥٠ ٨٢ ت
٥ 

أحرص على أن يشارك 
الطالب في نظافة مدرسته 

 ٩  ١,٣٨ ٣,٢٦ ١٠,٧ ٢٥,١  ١٨,٩ ١٧,٢ ٢٨,٢ %  .ونظافة كتبه

 ٥ ٣١ ١٠٣ ٦٧ ٨٥ ت
٦  

الطالب مسؤول عن المشاركة 
بفعالية في برنامج االصطفاف 

 ٦  ١,٠٦ ٣,٦٧ ١,٧ ١٠,٧ ٣٥,٤ ٢٣,٠ ٢٩,٢ %  .الصباحي

 ٥ ٢٢ ٥٨ ٣٧ ١٦٩ ت

٧ 

ُأرحب برجوع الطالب إلى 
المرشد الطالبي أو إدارة 

المدرسة عند وجود موقف 
  . إلى مساعدةيحتاج فيه

  
  
  

% ٢  ١,١٠ ٤,١٨ ١,٧ ٧,٦ ١٩,٩ ١٢,٧ ٥٨,١ 

 ٢٩ ٤٠ ١٢٠ ٣١ ٧١ ت
٨ 

أشجع وأرحب بالطالب الذي 
يطلب االطالع على لوائح 
المدرسة وأنظمتها التي 

  .تخصه وااللتزام بها
% ٨  ١,٢٥ ٣,٢٧ ١٠,٠ ١٣,٧ ٤١,٢ ١٠,٧ ٢٤,٤ 

 ١  ١,٠٩ ٤,٢٢ ٣ ٢٨ ٤٥ ٤٠ ١٧٥ ت ُأدرك أنه يجب أن يتجنب ٩
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 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارات م درجة الوعي
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
الترتيب المعياري

الطالب إحضار أي مواد أو 
أدوات أو أجهزة ممنوعة 

  .للمدرسة
% ١,٠ ٩,٦ ١٥,٥ ١٣,٧ ٦٠,١ 

 ٠,٥٩ ٣,٧٢ المتوسط الحسابي العام
أن المتوسطات الحسابية لعبارات وعـي المرشـد الطالبـي          ) ١٧: (يتضح من الجدول  

ة التي أقرتها وزارة التعليم قد تراوحـت مـن          بمسؤوليات الطالب تجاه البيئة المدرسي    
من خمس نقاط فـي ضـوء       ) ٣,٧٢(وبمتوسط حسابي عام بلغ     ) ٤,٢٢(إلى  ) ٣,٢٦(

توزيع أطوال الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة، وهذا يدل على أن درجـة             
  .وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالب تجاه البيئة المدرسية مرتفعة

أن درجة وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالـب تجـاه          ) ١٧: (ن الجدول ويتضح م 
وقد جاءت هـذه العبـارة      ، )٩(البيئة المدرسية كانت مرتفعة جداً في العبارة المرقمة         

مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطاتها الحسابية وحساب أقل قـيم للتـشتت              
  :والعبارة هي، رتبة األولىوالذي يمثله االنحراف المعياري عفي الم

 ُأدرك أنه يجب أن يتجنب الطالب إحضار أي مواد أو أدوات أو أجهزة ممنوعة  .١
 ).٤,٢٢(للمدرسة بمتوسط حسابي بلغ 

أن درجة وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالب تجاه        ) ١٧: (كما يتضح من الجدول   
على التوالي، ) ٢، ٦، ٣، ١، ٤، ٧(البيئة المدرسية كانت مرتفعة في العبارات المرقّمة 

وقد جاءت هذه العبارات مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسـطاتها الحـسابية              
  :وحسب أقل قيم للتشتت والذي يمثله االنحراف المعياري على النحو التالي

ُأرحب برجوع الطالب إلى المرشد الطالبي أو إدارة المدرسة عند وجود موقف             .٢
 ).٤,١٨( مساعدة بمتوسط حسابي بلغ يحتاج فيه إلى

ُأدرك أنه يجب أن يلتزم الطالب بإحضار الكتب والكراسات وجميع المستلزمات            .٣
 ).٣,٨٧(واألدوات المدرسية بمتوسط حسابي بلغ 

أدرك بأنه يجب على الطالب أن يلتزم بأنظمة المدرسة وتعليماتها التي تـنص             .٤
 ).٣,٧١(عليها بمتوسط حسابي بلغ 

وعية الطالب بأهمية المحافظة على وقـت الحـصة الدراسـية           أحرص على ت   .٥
واستثمارها في متابعة شرح المعلم ومشاركته بفاعلية من مـسؤولياته التـي      

 ).٣,٦٨(نص عليها النظام بمتوسط حسابي بلغ 
الطالب مسؤول عن المشاركة بفعالية في برنامج االصطفاف الصباحي بمتوسط  .٦

 ).٣,٦٧(حسابي بلغ 
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وب اعتماد الطالب على النفس في حـل الواجبـات وفـي أداء             كد على وج  ؤُأ .٧
 ).٣,٦١(االختبارات وما يكلف به من نشاطات بمتوسط حسابي بلغ 

أن درجة وعي المرشد الطالبـي بمـسؤوليات        ) ١٧: (كما يتضح من الجدول   
على التوالي، ) ٥،  ٨( كانت متوسطة في العبارات المرقّمة       المدرسيةالطالب تجاه البيئة    

جاءت هذه العبارات مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسـطاتها الحـسابية             وقد  
  :وحسب أقل قيم للتشتت والذي يمثله االنحراف المعياري على النحو التالي

أشجع وأرحب بالطالب الذي يطلب االطالع على لوائح المدرسة وأنظمتها التي            .٨
 ).٣,٢٧(تخصه وااللتزام بها بمتوسط حسابي بلغ 

حرص على أن يشارك الطالب في نظافة مدرسته ونظافـة كتبـه بمتوسـط              أ .٩
 ).٣,٢٦(حسابي بلغ 

وفي ضوء النتائج السابقة يتبين أن وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالب           
تجاه البيئة المدرسية التي أقرتها وزارة التعليم جاء بدرجة مرتفعة، وقد اتضح ذلك من            

ت نظر أفراد عينة الدراسة في اإلجابـة علـى عبـارات     خالل الدرجات المرتفعة لوجها   
من عبارات المحور البالغ عـددها  ) ١(المسؤولية تجاه القيادة، إذ حصلت عبارة واحدة  

عبارات على درجة مرتفعة، بينما حـصلت       ) ٦(على درجة مرتفعة جداً، وحصلت      ) ٩(
  .على درجة متوسطة) ٢(عبارتان 

رشد الطالبـي بمـسؤوليات الطالـب       مدى وعي الم  وللتعرف بشكل عام عن     
فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية     ، بمدارس التعليم العام الحكومي بالمدينة المنورة     

العامة، وحساب النسبة المئوية الستجابة أفراد عينة الدراسة حول كل محور من محاور  
قل قيمـة   المسؤوليات، ثم ترتيبها تنازلياً حسب أعلى قيم لمتوسطها الحسابي وحسب أ          

كما يوضح . للتشتت والذي يمثله االنحراف المعياري عند تساوي قيم المتوسط الحسابي      
 ).١٨(ذلك الجدول

  
  
  
  )١٨(جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمدى وعي المرشد 
  سعوديةالطالبي بمسؤوليات الطالب التي أقرتها وزارة التعليم بالمملكة العربية ال

المتوسط   المحور  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

نسبة 
  الوعي

درجة 
  الترتيب  الوعي
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المتوسط   المحور  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

نسبة 
  الوعي

درجة 
  الترتيب  الوعي

  ٢  مرتفعة  %٧٤,٤  ٠,٨٠  ٣,٧٢ المسؤوليات تجاه النفس  ١
  ١  مرتفعة  %٧٥,٦  ٠,٥٦  ٣,٧٨ المسؤوليات تجاه الدين  ٢

المسؤوليات تجاه الوطن   ٣
  ٤  مرتفعة  %٧٠,٠  ٠,٦٦  ٣,٥٠ والمجتمع

متوسط  %٥٣,٨  ٠,٩٠  ٢,٦٩ ه القيادةالمسؤوليات تجا  ٤
  ٥  ة

المسؤوليات تجاه البيئة   ٥
  ٣  مرتفعة  %٧٤,٤  ٠,٥٩  ٣,٧٢  المدرسية

    مرتفعة  %٦٩,٦  ٠,٥٠  ٣,٤٨  الدرجة الكلية
أن المتوسطات الحسابية العامة لدرجة وعي المرشد       ) ١٨(يتضح من الجدول    

) ٢,٦٩( قد تراوحت من الطالبي بمسؤوليات الطالب من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة   
من خمس نقاط في ضوء توزيع أطوال ) ٣,٤٨(وبمتوسط حسابي عام بلغ ) ٣,٧٨(إلى  

وهـذا  ، %)٦٩,٦(ونسبة مئوية بلغت    ، الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة الدراسة      
  .يدل على أن وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالب كان بدرجة مرتفعة

درجة وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالب      أن  ) ١٨(ويتضح من الجدول    
كانت مرتفعة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بالمسؤوليات تجاه الـدين              

يليها المسؤوليات تجاه البيئة المدرسـية      ، %)٧٥,٦(ونسبة  ) ٣,٧٨(بمتوسط حسابي   
توسـط  يليها المسؤوليات تجاه النفس بم    ، %)٧٤,٤(ونسبة  ) ٣,٧٢(بمتوسط حسابي   

يليها المسؤوليات تجاه الوطن والمجتمع بمتوسط      ، %)٧٤,٤(ونسبة  ) ٣,٧٢(حسابي  
يليها المسؤوليات تجاه القيـادة بمتوسـط حـسابي         ، %)٧٠(ونسبة  ) ٣,٥٠(حسابي  

  %).٥٣,٨(ونسبة ) ٢,٦٩(
ومما سبق يتضح أن أكبر درجات وعي المرشد الطالبي بمسؤوليات الطالـب            

وأن أقل درجة تتمثل في وعيه بالمسؤوليات       ، ت تجاه الدين  تتمثل في وعيه بالمسؤوليا   
وعي المرشد الطالبي بمـسؤوليات     ومما سبق من نتائج يمكن القول بأن        . تجاه القيادة 
:  وتـاريخ ٤٠٢/٤٦:  أقرتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية برقم      الطالب التي 

  . كان بدرجة كبيرة بالمدينة المنورةهـ٢٠/١٢/١٤٢٨
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 عنـد مـستوى     هل توجد فروق ذات داللة إحـصائية      : إجابة سؤال الدراسة الثاني   
)05. 0= ( بالمدينـة  بمدارس التعليم العام الحكـومي بين وعي المرشدين الطالبيين 

، المستوى التعليمي، نوع العمل: المنورة بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى إلى متغيرات
الحصول على دبلوم   ، لخبرة في العمل كمرشد طالبي    ا، المرحلة التعليمية التي يعمل بها    

  توجيه وإرشاد؟
  :ولإلجابة عن السؤال الثاني، فقد تم استخدام ما يلي

وذلك من أجل ) Test-Independent Samples T(للعينات المستقلة " ت" اختبار -
معرفة داللة الفروق اإلحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسـة حـول مـدى وعـي               

نوع العمل، والحصول : ين الطالبيين بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى لمتغيراتالمرشد
  ).٢٠(، )١٩: (كما توضح ذلك الجدول المرقمة. على دبلوم التوجيه واإلرشاد

وذلك من أجل معرفة داللـة  ) One Way ANOVA( اختبار تحليل التباين األحادي -
 حول مدى وعي المرشدين الطالبيين      الفروق اإلحصائية الستجابات أفراد عينة الدراسة     

المستوى التعليمي، المرحلـة التعليميـة،      : بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى لمتغيرات    
  ).٢٦(، )٢١(من : كما توضح ذلك الجدول المرقمة. الخبرة العملية

  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفروق باختالف متغير نوع العمل / أوالً
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بـين وعـي    ) =0.05(عند مـستوى     هل توجد فروق ذات داللة إحصائية     : السؤال  
المرشدين الطالبيين بالمدينة المنورة بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى إلى متغير نوع           

  العمل؟
  )١٩(جدول

لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى ) ت(نتائج اختبار 
  غير نوع العملوعي المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى لمت

  مرشد طالبي
 )١٧٤=ن (

  مرشدة طالبية
 )١١٧=ن(

 المحور  م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

المعيار
 ي

 )ت(قيمة 
مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية

الداللة 
اإلحصائية 

عند 
٠,٠٥ 

حقوق   ١
  غير دالة  ٠,٣٩١  ٠,٨٥٩  ٠,٥٥  ٣,٢٠  ٠,٥٥  ٣,٢٦  الطالب

مسؤوليات   ٢
  غير دالة  ٠,٦١٩  ٠,٤٩٨  ٠,٥٢  ٣,٤٦  ٠,٤٨  ٣,٤٩  الطالب

الدرجة الكلية 
  غير دالة  ٠,٤٥٩  ٠,٧٤١  ٠,٥٠  ٣,٣٣  ٠,٤٨  ٣,٣٨  للوعي

  
للدرجة الكلية وعـي    ) ٠,٤٥٩(تساوي  ) ت(أن قيمة   ) ١٩(يتضح من الجدول  

القيمة المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى لمتغير نوع العمل، وهذه           
وهذا يدل على أنه ال توجـد فـروق ذات          ، )=0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى      

بين آراء أفراد عينة الدراسـة حـول وعـي          ) =0.05(داللة إحصائية عند مستوى     
  .المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى لمتغير نوع العمل
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  :مي الفروق باختالف المستوى التعلي/ ثانياً
 بـين وعـي     )=0.05( عند مـستوى     هل توجد فروق ذات داللة إحصائية     : السؤال  

: المرشدين الطالبيين بالمدينة المنورة بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى إلـى متغيـر           
  المستوى التعليمي؟

  )٢٠(جدول 
لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول مدى ) ت(نتائج اختبار 

  عي المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى لمتغير المستوى التعليميو
  بكالوريوس

 )٢٧٠=ن (
  دراسات عليا

المتوسط  المحور  م )٢١=ن(
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة 
مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

الداللة 
اإلحصائية 

 ٠,٠٥عند 

حقوق   ١
  دالة  ١١,١١٨٠,٠٠٠ -  ٠,٣١  ٤,٠٠  ٠,٥٢  ٣,١٨  الطالب

مسؤوليات   ٢
  دالة  ٠,٠٠٠  ٦,٨٩٣-  ٠,٣٥  ٤,١٥  ٠,٤٧  ٣,٤٣  الطالب

الدرجة الكلية 
-  ٠,٢٧  ٤,٠٨  ٠,٤٥  ٣,٣٠  للوعي

  دالة  ٠,٠٠٠  ١١,٩٣٥

  
للدرجة الكلية وعي ) ١١,٩٣٥-(تساوي ) ت(أن قيمة ) ٢٠(يتضح من الجدول

ن بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى لمتغير الحـصول علـى دبلـوم      المرشدين الطالبيي 
وهذا يدل على   ، )=0.05(وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى       ، اإلرشاد والتوجيه 

بين آراء أفـراد عينـة      ) =0.05(أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         
لياته تعـزى لمتغيـر     الدراسة حول وعي المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب ومـسؤو        

وبمقارنة المتوسطات الحسابية اتضح أن هـذه الفـروق لـصالح           . المستوى التعليمي 
  ).دكتوراه، ماجستير(الحاصلين على دراسات عليا 
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  :الفروق باختالف الحصول على دبلوم اإلرشاد والتوجيه / ثالثاً
 بـين وعـي     )=0.05( عند مستوى    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية     : السؤال  

: المرشدين الطالبيين بالمدينة المنورة بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى إلـى متغيـر           
  الحصول على دبلوم توجيه وإرشاد؟

لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة ) ت(نتائج اختبار ): ٢١(جدول
ى لمتغير الدراسة حول مدى وعي المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب ومسؤولياته تعز

  الحصول على دبلوم اإلرشاد والتوجيه
  نعم

 )٩٩=ن (
  ال

 المحور  م )١٩٢=ن(
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة 
مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية

الداللة 
اإلحصائية 

 ٠,٠٥عند 

  غير دالة  ٠,٤٢٨  ٠,٧٩٥-  ٠,٤٩  ٣,٢٦  ٠,٦٥  ٣,٢٠  حقوق الطالب  ١

مسؤوليات   ٢
  غير دالة  ٠,٥٦٤  ٠,٥٧٨-  ٠,٤٦  ٣,٤٩  ٠,٥٦  ٣,٤٦  الطالب

  غير دالة  ٠,٤٦٩  ٠,٧٢٥-  ٠,٤٤  ٣,٣٧  ٠,٥٦  ٣,٣٣  الدرجة الكلية للوعي
  

للدرجة الكلية وعـي    ) ٠,٤٦٩(تساوي  ) ت(أن قيمة   ) ٢٠(يتضح من الجدول  
حـصول علـى دبلـوم    المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى لمتغير ال   

وهذا يدل  ، )=0.05(وهذه القيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى        ، اإلرشاد والتوجيه 
بين آراء أفـراد    ) =0.05(على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           

عينة الدراسة حول وعي المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى لمتغير           
  .م اإلرشاد والتوجيهالحصول على دبلو
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  :الفروق باختالف المرحلة التعليمية / رابعاً

 بـين وعـي     )=0.05( عند مـستوى      هل توجد فروق ذات داللة إحصائية      :السؤال  
: المرشدين الطالبيين بالمدينة المنورة بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى إلـى متغيـر           

  المرحلة التعليمية؟
حسابية واالنحرافات المعيارية آلراء أفراد عينة الدراسة المتوسطات ال) : ٢٢(جدول 

حول وعي المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى لمتغير المرحلة 
  التعليمية

  ثانوي
  ٨٨= ن 

  متوسط
  ٧٤= ن 

  ابتدائي
  ١٢٩= ن 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراف ا
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  م  المجال

  ١  حقوق الطالب ٣,٢٣ ٠,٥٩ ٣,٢٢ ٠,٤٦ ٣,٢٥  ٠,٥٦
  ٢مسؤوليات الطالب ٣,٤٤ ٠,٥٠ ٣,٥٦ ٠,٥٢ ٣,٤٨  ٠,٤٦
الدرجة الكلية للوعي  ٣,٣٣  ٠,٥١  ٣,٣٩  ٠,٤٦  ٣,٣٦  ٠,٤٨

قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة آلراء        ) ٢٢(يوضح الجدول 
نة الدراسة حول وعي المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب ومسؤولياته تعـزى         أفراد عي 

ولمعرفة فيما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحـصائية بـين    ، لمتغير المرحلة التعليمية  
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ؛ تم استخدام تحليل التباين األحادي كما يوضح 

  .التالي) ٢٣(ذلك الجدول 
لداللة الفروق بين ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ): ٢٣(جدول 

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول وعي المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب 
  ومسؤولياته تعزى لمتغير المرحلة التعليمية

مجموع  مصدر التباين  المجال  م
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 )ف(قيمة  المربعات

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية

الداللة 
اإلحصائية 

 ٠,٠٥عند 
 ٠,٠١٨ ٢ ٠,٠٣٥ بين المجموعات

حقوق   ١
داخل   الطالب

 ٠,٣٠٤ ٢٨٨ ٨٧,٥٨٣ المجموعات
 غير دالة ٠,٩٤٤ ٠,٠٥٨

 غير دالة ٠,٢٣٥ ١,٤٥٥  ٠,٣٥٦ ٢  ٠,٧١٣ بين المجموعاتمسؤوليات   ٢
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مجموع  مصدر التباين  المجال  م
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 )ف(قيمة  المربعات

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية

الداللة 
اإلحصائية 

 ٠,٠٥عند 
داخل   الطالب

  ٠,٢٤٥ ٢٨٨  ٧٠,٥٢٤ المجموعات

الدرجة الكلية   ٠,٠٨١ ٢  ٠,١٦٢ بين المجموعات
داخل   للوعي

  ٠,٢٣٧ ٢٨٨  ٦٨,١٩٣ المجموعات
 غير دالة ٠,٧١١ ٠,٣٤٢

للدرجة الكلية لوعي   ) ٠,٧١١(تساوي  ) ف(أن قيمة   ) ٢٣(يتضح من الجدول    
وهذه ، المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى لمتغير المرحلة التعليمية        

وهذا يدل على أنه ال توجد فـروق       ، )=0.05(القيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى       
بين آراء أفراد عينة الدراسة حول وعـي  ) =0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى   

  .المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى لمتغير المرحلة التعليمية
  :لعمل كمرشد طالبيالفروق باختالف الخبرة في ا/ خامساً
 بـين وعـي     )=0.05( عند مـستوى      هل توجد فروق ذات داللة إحصائية      :السؤال  

: المرشدين الطالبيين بالمدينة المنورة بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى إلـى متغيـر           
  الخبرة في العمل كمرشد طالبي؟

ينة الدراسـة   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية آلراء أفراد ع      ) : ٢٤(جدول  
  حول وعي المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى لمتغير الخبرة العملية

   سنة١٥أكثر من 
  ٦٥= ن 

   إلى أقل ١٠من 
  ١٥من 

  ٢١= ن 

 إلى أقل من ٥من 
١٠  

  ٧٦= ن 

   سنوات٥أقل من 
  ١٢٩= ن 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

سط المتو
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  م  المجال

حقوق  ٢,٩٩ ٠,٥١ ٣,٢٧ ٠,٥٠ ٣,٥٣  ٠,٤٧  ٣,٥٨  ٠,٤٧
  ١  الطالب

مسؤوليات  ٣,٣٢ ٠,٤٦ ٣,٤٧ ٠,٤٩ ٣,٧٣  ٠,٤٢  ٣,٧٢  ٠,٤٨
  ٢  الطالب

الدرجة الكلية   ٣,١٦  ٠,٤٤  ٣,٣٧  ٠,٤٦  ٣,٦٣  ٠,٤٢  ٣,٦٥  ٠,٤٥
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   سنة١٥أكثر من 
  ٦٥= ن 

   إلى أقل ١٠من 
  ١٥من 

  ٢١= ن 

 إلى أقل من ٥من 
١٠  

  ٧٦= ن 

   سنوات٥أقل من 
  ١٢٩= ن 

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

سط المتو
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  م  المجال

  للوعي
قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة آلراء        ) ٢٤(يوضح الجدول 

أفراد عينة الدراسة حول وعي المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب ومسؤولياته تعـزى          
ولمعرفة فيما إذا كان هناك فروق ذات داللـة إحـصائية بـين             ، لمتغير الخبرة العملية  

 تم استخدام تحليل التباين األحادي كما يوضح متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ؛
  .التالي) ٢٥(ذلك الجدول 

  
  
لداللة الفروق بين ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ): ٢٥(جدول 

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول وعي المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب 
  ومسؤولياته تعزى لمتغير الخبرة العملية

مجموع  مصدر التباين  المجال  م
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 )ف(قيمة  المربعات

مستوى 
الداللة 

 اإلحصائية

الداللة 
اإلحصائية 

 ٠,٠٥عند 
 ٥,٧٠٧ ٣ ١٧,١٢٢ بين المجموعات

  حقوق   ١
 ٠,٢٤٦ ٢٨٧ ٧٠,٤٩٦ داخل المجموعات  الطالب

 دالة ٠,٠٠٠ ٢٣,٢٣٥

مسؤوليات   ٢  ٢,٧٤٢ ٣  ٨,٢٢٧ تبين المجموعا
 دالة ٠,٠٠٠ ١٢,٤٨٧  ٠,٢٢٠ ٢٨٧  ٦٣,٠٢٨ داخل المجموعات  الطالب

الدرجة الكلية   ٤,٠٧٤ ٣  ١٢,٢٢١ بين المجموعات
 دالة ٠,٠٠٠  ٢٠,٨٢٩  ٠,١٩٦ ٢٨٧  ٥٦,١٣٤ داخل المجموعات  للوعي

  
للدرجـة الكليـة   ) ٢٠,٨٢٩(تـساوي  ) ف(أن قيمة   ) ٢٥(يتضح من الجدول    

الخبرة في العمـل    طالبيين بحقوق الطالب ومسؤولياته تعزى لمتغير       لوعي المرشدين ال  
وهذا يدل على أنه    ، )=0.05(وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى       ، كمرشد طالبي 

بين آراء أفراد عينة الدراسة     ) =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        
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الخبـرة فـي   لياته تعزى لمتغير حول وعي المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب ومسؤو      
" Scheffe"ولمعرفة مصدر تلك الفروق تم استخدام اختبار شيفيه       ، العمل كمرشد طالبي  

وبين الـذين تتـراوح   ، ) سنوات٥عن (واتضح أن هذه الفروق بين الذين تقل خبرتهم       
 إلى أقل من    ١٠من  (والذين تتراوح خبرتهم    ، ) سنوات ١٠ إلى أقل من     ٥من  (خبرتهم  

 ٥مـن   (وذلك لصالح تتراوح خبرتهم     ، ) سنة ١٥عن  (والذين تزيد خبرتهم    ، )ة سن ١٥
، ) سـنة ١٥ إلى أقـل مـن   ١٠من (والذين تتراوح خبرتهم ، ) سنوات١٠إلى أقل من  

 إلى أقل   ٥من  (وكذلك بين الذين تتراوح خبرتهم      ).  سنة ١٥عن  (والذين تزيد خبرتهم    
وذلك لصالح والذين تزيد    ).  سنة ١٥عن  (وبين والذين تزيد خبرتهم     ، ) سنوات ١٠من  

  ).٢٦انظر جدول ) ( سنة١٥عن (خبرتهم 
  
  
  
  
  

لتوضيح مصدر الفروق بين متوسطات ) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه ) : ٢٦(جدول
استجابات أفراد عينة الدراسة حول وعي المرشدين الطالبيين بحقوق الطالب 

  ومسؤولياته تعزى لمتغير الخبرة العملية
ئات متغير ف  المجال

  الكلية
المتوسط 
  الحسابي

 ٥أقل من 
  سنوات

 إلى ٥من 
  ١٠أقل من 

 إلى ١٠من 
  ١٥أقل من 

أكثر من 
   سنة١٥

الفروق 
  لصالح

 ٥أقل من 
           ٣,١٥  سنوات

 إلى أقل ٥من 
        *  ٣,٢٦  ١٠من 

 إلى ٥من 
أقل من 

١٠  
 إلى أقل ١٠من 

        *  ٣,٦٨  ١٥من 
 ١٠من 

إلى أقل من 
١٥  

حقوق 
  الطالب

 ١٥أكثر من 
أكثر من       *  *  ٣,٥٣  سنة

   سنة١٥

مسؤوليات 
  الطالب

 ٥أقل من 
           ٣,٣٩  سنوات

                                                        
 ٠,٠٥ تعني وجود فروق دالة عند مستوى *
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ئات متغير ف  المجال
  الكلية

المتوسط 
  الحسابي

 ٥أقل من 
  سنوات

 إلى ٥من 
  ١٠أقل من 

 إلى ١٠من 
  ١٥أقل من 

أكثر من 
   سنة١٥

الفروق 
  لصالح

 إلى أقل ٥من 
            ٣,٤٣  ١٠من 

 إلى أقل ١٠من 
        *  ٣,٦٥  ١٥من 

 ١٠من 
إلى أقل من 

١٥  
 ١٥أكثر من 
أكثر من       *  *  ٣,٦١  سنة

   سنة١٥
 ٥أقل من 
           ٣,٢٧  سنوات

 إلى أقل ٥من 
          *  ٣,٣٥  ١٠من 

 إلى أقل ١٠من 
        *  ٣,٦٦  ١٥من 

 ١٠من 
إلى أقل من 

١٥  
الدرجة 
 الكلية

 ١٥أكثر من 
أكثر من       *  *  ٣٥٧  سنة

   سنة١٥
  : ما يلي ) ٢٦(يتضح من الجدول 

حول وعي المرشدين حقوق    ) =0.05( توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى        -
، ) سـنوات  ٥عـن   (الذين تقل خبرتهم     العملية بين    الخبرةالطالب تعزى لمتغير    

والـذين تتـراوح   ، ) سنوات١٠ إلى أقل من ٥من (وبين الذين تتراوح خبرتهم    
، ) سـنة  ١٥عن  (والذين تزيد خبرتهم    ، ) سنة ١٥ إلى أقل من     ١٠من  (خبرتهم  

والذين تتـراوح   ، ) سنوات ١٠ إلى أقل من     ٥من  (وذلك لصالح تتراوح خبرتهم     
  ). سنة١٥عن (والذين تزيد خبرتهم ، ) سنة١٥ إلى أقل من ١٠من (خبرتهم 

حول وعي المرشدين حقوق    ) =0.05( توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى        -
، ) سـنوات  ٥عـن   ( العملية بين الذين تقل خبرتهم       الخبرةالطالب تعزى لمتغير    

وذلك لصالح والذين تزيـد خبـرتهم   ).  سنة١٥عن (وبين والذين تزيد خبرتهم     
  ). سنة١٥عن (

حـول وعـي المرشـدين      ) =0.05( توجد فروق دالة إحصائياً عند مـستوى         -
 ٥عـن  ( العملية بين الذين تقل خبرتهم   الخبرةبمسؤوليات الطالب تعزى لمتغير     

والـذين  ، ) سنة ١٥ إلى أقل من     ١٠من  (وبين الذين تتراوح خبرتهم     ، )سنوات
 إلـى  ١٠من  (وذلك لصالح الذين تتراوح خبرتهم   ، ) سنة ١٥عن  (تزيد خبرتهم   

  ). سنة١٥عن (والذين تزيد خبرتهم ، ) سنة١٥أقل من 
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حـول وعـي المرشـدين      ) =0.05( توجد فروق دالة إحصائياً عند مـستوى         -
 ٥عـن  ( العملية بين الذين تقل خبرتهم   الخبرةبمسؤوليات الطالب تعزى لمتغير     

زيـد  وذلك لصالح والـذين ت ).  سنة١٥عن (وبين الذين تزيد خبرتهم   ، )سنوات
  ). سنة١٥عن (خبرتهم 

  :التوصيات
  :على ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، فإن الباحثَ يوصي بما يأتي

تضمين أدلة المرشدين الطالبيين التي تقدمها وزارة التعليم للمرشدين الطالبيين  .١
، الدنيـة واألخالقيـة   ، الوطنيـة ، الشخـصية :(بحقوق الطالب ومـسؤولياته   

 .التي كفله له اإلسالم والنظام) سية والتربويةالمدر، االجتماعية
إثراء المناهج الدراسية بمبادئ حقوق الطالب ومسؤولياته التربوية والمدرسة          .٢

ه؛ بما ٢٠/١٢/١٤٢٨ وتاريخ ٤٠٢/٤٦التي أقرتها وزارة التعليم للطالب برقم 
ومسؤولياته ، يحقق وعي الطالب بحقوقه التي تحفظ له كرامته وحريته كإنسان 

تي يجب أن يلتزم بها تجاه مجتمعه المدرسي ووطنـه وبيئتـه االجتماعيـة              ال
  .وقادته

 تدريب وتأهيل المرشدين الطالبيين من خالل أقسام التوجيه واإلرشاد بإدارات           .٣
التعليم على كيفية حماية حقوق الطالب من أي اعتداء عليها وفي الوقت ذاتـه       

وذلك من خالل ، ليه القيام بها توعيتهم بمسؤوليات الطالب التي ينبغي ويجب ع      
  .تكثيف الدورات التدريبية وورش العمل للمرشدين الطالبيين

 يرجو الباحث االستفادة من أدوات الدراسة التي تم إعـدادها فـي الدراسـة               .٤
الحالية، وأكدها الخبراء؛ لتكون أساساً عند تطوير وتنظيم أدلة وبرامج التوجيه 

  .واإلرشاد في األعوام القادمة
  .تشجيع البحوث العلمية المتعلقة بقياس حقوق اإلنسان عامة والطالب خاصة  .٥

  :المقترحات
  :في ضوء ما أسفرت عن الدراسة، فإن الباحث يقترح، اآلتية

إجراء دراسة لمعرفة مدى وعي الطالب في مراحل التعلـيم العـام بحقـوقهم                .أ 
تـاريخ   و ٤٠٢/٤٦ومسؤولياتهم التي أقرتها وزارة التعلـيم للطالـب بـرقم           

  .ه٢٠/١٢/١٤٢٨
تصميم برنامج تربوي للمرشدين الطالبيين لتنمية الـوعي بحقـوق الطالـب              .ب 

  .ومسؤولياته
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  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم .١
، تعليم حقوق اإلنـسان ، )٢٠٠٠(إبراهيم، هناء حسني؛ والحديبي، علي عبدالمحسن،       .٢

  .القاهرة، عالم الكتب
التوجيه التربوي واإلرشاد   ،  )١٩٨٦(فى،  أحمد، لطفي بركات؛ وزيدان، محمد مصط      .٣

القـاهرة، مكتبـة    النفسي في المدرسة العربية دراسة ميدانية لرعاية المتفـوقين،          
  .األنجلو المصرية

، دراسة مقارنة بين مؤشرات مخرجـات       )٢٠١١(أختر بيك، محمد بن عبد الحليم،        .٤
طوير، إدارة تعليم   إدارة التخطيط والت  تعليم البنين ومؤشرات مخرجات تعليم البنات،       

  .المدينة المنورة
دليل المرشد الطالبي في مدارس التعليم      ،  )٢٠٠١(اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد،      .٥

  .، الرياض، وزارة التعليمالعام
مدى اإللمام بحقوق اإلنسان لدى طلبـة المـدارس         ،  )٢٠٠٨(اعمر، إيمان عبداهللا،     .٦

، رسالة ماجستير غير منـشورة،      ينالثانوية بمحافظة نابلس من وجهة نظر المعلم      
  .جامعة النجاح الوطنية، نابس

، مجلـة فكـر ونقـد     ، التربية على حقوق اإلنسان،      )٢٠٠٢(االنتصار، عبد المجيد،     .٧
  .٣٠، العدد١٤المغرب، المجلد

، دوافع ومضامين التربية على حقوق اإلنسان في        )٢٠٠٤(األنصاري، عيسى محمد،     .٨
  .٨٤، الكويت، العددشؤون اجتماعيةمجلة مناهج المدرسة الكويتية، 

، تعليم حقوق اإلنسان ليست حقًا فحسب بـل         )٢٠٠٤(األنصاري، لبنى عبدالرحمن،     .٩
  .١٠٧، العدد المعرفةمسئولية، 

منظومة حقوق اإلنسان من منظـور الخدمـة        ) ٢٠١١(بشير، أحمد يوسف محمد،      .١٠
، ٢٥/٣/٢٠١٦ي  ، المجلس القومي لحقوق اإلنسان، مصر، تم استرجاعه ف        االجتماعية
  .com. myportail. www: // httpعلى الرابط

، مجلة   واقع وآفاق  اإلنسان، التربية على حقوق     )٢٠٠١(البلعاوي، سيف الدين محمد      .١١
  .١، العدد٥، غزة، المجلدجامعة األقصى

، حقوق اإلنسان فـي التعـاليم اإلسـالمية       ،  )٢٠٠١(التويجري، عبدالعزيز عثمان،     .١٢
  ).اإليسسكو(مية للتربية والعلوم والثقافة الرباط، المنظمة اإلسال
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، )تحقيق أحمد عبدالغفور عطار   (،  لصحاحا،  )١٩٨٢(الجوهري، إسماعيل بن حماد،      .١٣
  .بيروت، دار العلم

مبـادئ  ،  )٢٠٠٢(حسن، امتثال محمد؛ أحمد، محمد علي؛ حالوة، عادل محمـود،            .١٤
  .إلسكندرية، اإلسكندرية، جامعة اإلسكندرية مطابع كلية التجارة ااإلحصاء

، حقوق اإلنسان في اإلسالم والرد على الشبهات المثارة       ،  )٢٠٠٣(الحقيل، سليمان،    .١٥
  ).ن. د(، )م. د(

التربيـة  ،  )، يوليـو  ٢٠٠٤(خطاب، سمير عبدالقادر؛ ومرسي، محمد فتحي علـي،          .١٦
، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر حقـوق اإلنـسان          الوعي بحقوق اإلنسان في اإلسالم    

  .رؤى تربوية، مصرالتحديد والتبديد 
 .، القاهرة، مكتبة األنجلو المصريةاإلرشاد النفسي، )١٩٦٨(خليل، رسمية علي،  .١٧
الممارسات السائدة في عمـل المرشـدين الطالبيـين         ، )٢٠٠١(، فهد عبداهللا ، الدليم .١٨

جامعة ، مجلة الملك سعود ، وعالقتها بمتغيرات التخصص والخبرة والمرحلة التعليمية     
  .٢العدد، ١٣دالمجل، الملك سعود

ترجمـة  (،  العالمية بين النظرية والتطبيق    حقوق اإلنسان ،  )١٩٩٨(دونللى، جاك،     .١٩
  .، القاهرة، المكتبة األكاديمية)مبارك عثمان

  .، دمشق، دار ابن كثيرحقوق اإلنسان في اإلسالم، )٢٠٠٨(الزحيلي، محمد،  .٢٠
  .هرة، عالم الكتب، القاالتوجيه واإلرشاد النفسي، )١٩٨٥(زهران، حامد عبدالسالم  .٢١
، وعي طالبات جامعة    )٢٠٠٨(سلطان، محمد صديق؛ ومجاهد، أشرف عبدالمطلب،        .٢٢

، مجلة مستقبل التربيـة   األزهر ببعض القضايا المرتبطة بحقوق المرأة في اإلسالم،         
  .٥٤، العدد١٢المركز العربي للتعليم والتنمية، القاهرة، المجلد

 حقوق اإلنسان بمراحـل التعلـيم قبـل         ، دواعي تعليم  )١٩٩٧(سالم، محمد توفيق،     .٢٣
، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، القـاهرة،  مجلة التربية والتعليمالجامعي،  

 .١٠، العدد٥المجلد
مدى إلمام المرشد الطالبي بأسـلوب دراسـة        ، )٢٠١٠(، معوض عوض ، الشاماني .٢٤

 مشرفي التوجيـه    الحالة في مدارس التعليم العام بالمدينة المنورة من وجهة نظر         
جامعة ، كلية التربية ، غير منشورة ، رسالة ماجستير ، واإلرشاد والمرشدين الطالبيين  

  .مكة المكرمة، أم القرى
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مجلة كلية الشريعة  أمام القضاء، اإلنسان، حقوق   )١٩٨١(الشوربجي، محمد البشري     .٢٥
 .٣، جامعة األزهر العددوالقانون

ات المرشدين لطبيعة العمل اإلرشادي فـي       مدرك، )١٩٩١(، سالم عبداهللا ، الطويرقي .٢٦
غير ، سالة ماجستيرر، المدارس المتوسطة والثانوية في منطقتي مكة المكرمة وجدة

  . مكة المكرمة، جامعة أم القرى، كلية التربية، منشورة
 .، المدينة، دار الزمانحقوق اإلنسان في اإلسالم، )٢٠١٠(الظهار، راويه أحمد،  .٢٧
اإلرشاد التربوي في المدارس األساسية العليا والثانوية       ، )٢٠٠١(، فؤاد خليل ، العاجز .٢٨

  .١٤العدد، ٩المجلد،  غزة،مجلة الجامعة اإلسالمية، بمحافظة غزة
سلوكیة   ،  )١٩٩٥(العسَّاف، صالح حمد،     .٢٩ وم ال ي العل ة  الريـاض،  ، المدخل إلى البحث ف مكتب

  .العبیكان

واقع التوجيه واإلرشاد   ،  )٢٠٠٥(عطا، محمود؛ وحجازي، مصطفى؛ والدليم، فهد،        .٣٠
، الرياض، مكتب التربية العربـي لـدول        التربوي والنفسي في مراحل التعليم العام     

  .الخليج
، أساليب البحـث العلمـي    ،  )٢٠١٠(عليان، ربحي مصطفى، وغنيم، عثمان محمد،        .٣١

  .عمان، دار صفاء
  .الم الكتب، القاهرة، عمعجم اللغة العربية المعاصرة، )٢٠٠٨(عمر، أحمد مختار،  .٣٢
التحليل اإلحصائي للبيانات في البحث العلمي      ،  )٢٠٠٢(العمر، بدران عبد الرحمن،      .٣٣

  .مهد الدراسات الصحية، الرياض، )SPSS(باستخدام 
  .، القاهرة، دار النهضة العربيةالمرشد النفسي المدرسي، )١٩٨٤(عمر، محمد،  .٣٤
ـ    ، )٢٠١١(عوض، أحمد عبده،     .٣٥ رب النظريـة  حقوق اإلنـسان بـين اإلسـالم والغ

 .، عمان، دار إتراكوالتطبيق
اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو دور المرشد       ، )٢٠٠١(، إبراهيم هالل ، العنزي .٣٦

 ،كلية التربية ، غير منشورة ، سالة ماجستير ر، الطالبي في حل مشكالتهم االجتماعية    
  .الرياض، جامعة الملك سعود

  .، الرياض، دار الوطنياسي في اإلسالمالنظام الس، )٢٠٠٢(العيد، سليمان قاسم،  .٣٧
، القـاهرة، مؤسـسة     حقوق اإلنسان في اإلسالم   ،  )٢٠٠٥(أبو العينين، عماد حسن،      .٣٨

  .العليا
، حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وميثاق األمم المتحدة       ،  )٢٠٠٢(الغزالي، محمد،    .٣٩
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 .القاهرة، دار الدعوة
اسي في المدرسة الثانوية بالكويـت،      ، التوجيه الدر  )١٩٨١(الفقي، حامد عبدالعزيز،     .٤٠

  .٢٧، الكويت، العددمجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية
، فاعلية برنامج مقترح لتنمية ثقافة حقـوق اإلنـسان          )٢٠١١(القحطاني، أمل سعيد،     .٤١

للطالبة المعلمة بقسم الجغرافيا في جامعة األميرة نورة بنت عبـدالرحمن بالريـاض،             
 .١٢٥، العددرسالة الخليج العربي

مدى ممارسة المرشد الطالبي لبنـود الميثـاق      ، )٢٠١١(، عامر عبدالرحمن ، قطب .٤٢
األخالقي لإلرشاد الطالبي بالتعليم العام للبنين بمدينة مكة المكرمة من وجهة نظـر    

، كليـة التربيـة   ، غير منـشورة  ، رسالة ماجستير ، المرشدين والمشرفين والمديرين  
  .ةمكة المكرم، جامعة أم القرى

  .، اإلسكندرية، مركز الكتابالتوجيه واإلرشاد النفسي، )٢٠٠٠(كامل، أحمد سهير،  .٤٣
مبادئ اإلحصاء واستخداماتها في مجاالت الخدمـة       ،  )١٩٩٦(كشك، محمد بهجت،     .٤٤

  .، اإلسكندرية، دار الطباعة الحرةاالجتماعية
ـ    ) ١٩٩٩(اللقاني، أحمد حسين؛ والجمل، علي أحمد،        .٤٥ ة معجم المـصطلحات التربوي

  .، القاهرة، عالم الكتبالمعرفة في المناهج وطرق التدريس
، واقع الوعي بحقوق اإلنسان بين معلمي التعليم        )٢٠١١(اللمعي، فاطمة محمد منير،      .٤٦

دراسة حالة على   –العام في ضوء بعض الخبرات الدولية للتربية على حقوق اإلنسان           
  .٢٢، العدد ، جامعة طنطا، مصرمجلة كلية التربية -محافظة الغربية

التوجيه التربـوي   ،  )١٩٩٠(متولي، مصطفى محمد؛ وعبدالجواد، نور الدين محمد،         .٤٧
الريـاض،  والتكيف الدراسي لطالب المرحلة الثانوية بمدينتي الرياض والقـاهرة،          

  .الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية
 .التعليم، القاهرة، وزارة المعجم الوجيز، )٢٠٠٣(مجمع اللغة العربية،  .٤٨
دور المرشد الطالبي في المرحلة االبتدائيـة كمـا         ، )١٩٩٢(، حمدي شاكر ، محمود .٤٩

، جامعـة أسـيوط   ، مجلة كلية التربية  ، يدركه بعض المهتمين بالتلميذ بمنطقة عرعر     
  .٩العدد، ٢المجلد

المجلة ، التعليم حق من حقوق اإلنسان في اإلسالم،         )١٩٩٩(المرزوقي، آمال حمزة،     .٥٠
  .٥١، العدد٣امعة الكويت، المجلد، جالتربوية

إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في      ،  )، محرم ١٩٩٠(منظمة المؤتمر اإلسالمي،     .٥١
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 .المؤتمر اإلسالمي التاسع عشر، القاهرةاإلسالم، 
، مـادة  ٦، بيروت، دار صـادر، ج لسان العرب،  )٢٠٠٣(ابن منظور، جمال الدين،      .٥٢

  ).الراء(
أهميته ومدى الحاجة إليه    : اإلرشاد النفسي التربوي  ،  )١٩٩٢(المغيصب، عبدالعزيز،    .٥٣

، ١، جامعة قطر، المجلدمجلة مركز البحوث التربوية  في المدرسة االبتدائية في قطر،      
  .٢العدد 

، وعي طالب التعليم األساسي بمبادئ المواطنة،       )٢٠٠٥(نافع، عبدالمنعم عبدالمنعم،     .٥٤
  .٥٠، جامعة الزقازيق، مصر، العددمجلة كلية التربية

المجلـس األعلـى    . حقوق اإلنسان في اإلسـالم    ،  )٢٠٠٨(وافي، علي عبد الواحد،      .٥٥
المجلـس األعلـى للـشئون      : ، في سلسلة قضايا إسالمية، القاهرة     للشؤون اإلسالمية 

  .١٥٩العدداإلسالمية باألوقاف، 
، التوجيه واإلرشاد في المملكة العربية الـسعودية، مركـز          )١٩٨٢( وزارة التعليم،    .٥٦

  .٢٣-٢٢، العدد مجلة التوثيق التربويمات اإلحصائية والتوثيق التربوي، المعلو
الميثاق األخالقي للتوجيه واإلرشاد فـي مـدارس وزارة         ،  )١٩٩٨(وزارة التعليم،    .٥٧

  .، الرياض، مطبعة دار طيبةالتعليم بالمملكة العربية السعودية
، الريـاض،   مجلـة المعرفـة   وزارة المعـارف،    : ، بعنوان )٢٠٠١(وزارة التعليم،    .٥٨

  .٧٨العدد
:  وتـاريخ  ٤٠٢/٤٦: بـرقم ،  وثيقة حقـوق الطالـب ومـسؤولياته      وزارة التعليم،    .٥٩

  .هـ٢٠/١٢/١٤٢٨
  .، القاهرة، وزارة التعليمالمعجم الوجيز، )٢٠٠٩(وزارة التعليم،  .٦٠
، إشكالية التربية علـى حقـوق       )٢٠٠٦(،  وطفة، علي أسعد؛ الرميضي، خالد محيل      .٦١

مجلـة   الكويتي آراء وتطلعات أعضاء الهيئة التعليميـة،         اإلنسان في النظام التعليمي   
  .١٢٣، العدد٢٣، الكويت، مجلددراسات الخليج والجزيرة العربية

توصيات بشأن التربية من أجل التعاون والسالم على الـصعيد     ،  )١٩٩٣(اليونسكو،   .٦٢
 .، باريس، اليونسكو٢٧، الدورة الدولي في مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
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 قائمة المالحق
 
 

 ٤٠٢/٤٦وثيقة حقوق الطالب ومسؤولياته التي أقرتها وزارة التعليم برقم          ): ١(ملحق  
  .ه٢٠/١٢/١٤٢٨وتاريخ 
  استبانة حقوق الطالب ومسؤولياته المدرسية والتربوية): ٢(ملحق 
  أسماء األساتذة المحكمين ألداة الدراسة): ٣(ملحق 
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  ):١(ملحق 
 ٤٠٢/٤٦وثيقة حقوق الطالب ومسؤولياته التي أقرتها وزارة التعليم برقم 

  .ه٢٠/١٢/١٤٢٨وتاريخ 
  :الطالب محور رئيسي: الفصل األول

الرئيسي والمحور األساسي في العملية التربوية وتسخر        الطالب يمثل العنصر     - ١
له جميع معطيات عناصر العمل التربوي من بيئـة تربويـة ومـنهج دراسـي      

وغيرها من األعمال والخدمات التربويـة      .. ومعلمين وخدمات إرشادية ونشاط   
  .األخرى

حولـه   كونه محور العملية التربوية والتعليمية يتأثر ويؤثر ويتفاعل مع من           - ٢ 
من عاملين ومع ما حوله من عمليات تربوية متعددة فانه من المهم إبراز ما له    
من حقوق يجب أن تحفظ له ليحقق توافقه النفسي والتربوي مع بيئته التربوية             

  .واالجتماعية
 يكون مكرما ومعززا ومقدرا في ضوء التعاليم والقيم التـي تحـث عليهـا                – ٣ 

قيم العدل والمساواة والمحبة والعطف والتـراحم       شريعتنا اإلسالمية الغراء من     
والتعاون مع اآلخرين واحترام حقوقهم ورفع الظلم عنهم داعيـة إلـى تربيـة             

  .الناشئة على هذه األخالقيات والمفاهيم والقيم
 على جميع التربويين التعامل مع الطالب وفقا لما له مـن حقـوق نفـسية                - ٤ 

  . توافقه مع نفسه ومجتمعهواجتماعية وتربوية بما يعزز تحقيق
  :التعريف بالمصطلحات: الفصل الثاني

ويقصد بها هنا ما للطالب من حقوق جسمية أو نفسية أو اجتماعيـة أو              : الحقوق
  .الخ على مجتمعه المدرسي والتربوي عموما.. تربوية

  .ويقصد به الدارس في إحدى مدارس التعليم العام ذكرا كان أو أنثى: الطالب
تعريف المجتمع التربوي بحقوق الطالب الجسمية والنفسية واالجتماعيـة     : األهداف

والتربوية، اعتماد حقوق الطالب ضمن مكونات بناء عناصر العمـل التربـوي            
  .الرئيسية، ضمان متابعة حفظ حقوق الطالب والتعامل معهم بموجبها

  :الحقوق الدينية واألخالقية: الفصل الثالث
صلى اهللا  (، وحب رسوله محمد     )سبحانه وتعالى (اهللا   تنشئة الطالب على حب      - ١

  .وتدبر كتاب اهللا وسنة رسوله والعمل بهما) عليه وسلم
  . تنمية قيمه اإلسالمية وحصانته اإليمانية والتربوية والفكرية- ٢ 
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  . تنمية قيم طالب العلم وأخالقياته في نفسه- ٣ 
  . تعزيز انتمائه إلى دينه ووطنه وأمته- ٤ 
: تعامل معه وزمالئه الطالب بمساواة وعدل دون تمييز أو تفرقة، قال تعالى   ال - ٥ 

يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائـل لتعـارفوا إن              (
  .١٣آية ) سورة الحجرات ).. (أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبير

ر، وتعويده على الحـضور   ترغيبه بطرق الخير وتوعيته للبعد عن طرق الش    - ٦ 
  .إلى المدرسة بالمظهر الالئق الذي يراعي تمثل القيم اإلسالمية

  :الوطنية واالجتماعية: الفصل الرابع
  . تنمية حبه وانتمائه لوطنه وقيادته ومجتمعه- ١
  . تعريفه بمنجزات وطنه ودوره في المحافظة عليها وتنميتها- ٢ 
النفسي، االجتمـاعي، الفكـري،   (  المختلفة  توفير مقومات األمن له بجوانبه  - ٣ 

  ).الغذائي الصحي، حماية حقوقه الشخصية 
  . توفير الفرص التعليمية والخدمات الصحية واالجتماعية الالزمة له- ٤ 
  . توفير فرص مشاركته في المؤسسات االجتماعية والثقافية والشبابية- ٥ 
تربوية واالجتماعية المختلفة  تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المؤسسات ال      - ٦ 

  .التي تحتضنه وتسهم في رعايته
  . إتاحة مناخ من الحرية المنضبطة للتعبير عن آرائه- ٧ 
 تشجيع جوانب اإلبداع والتميز لديه، احترام كرامته اإلنسانية والتعامل معـه            - ٨ 

  .باحترام وتقدير
  .اء مع اآلخرين مساعدته على بناء العالقات االيجابية والتعامل البن- ٩ 
 تنمية معرفته وفهمه وتعامله اإليماني الواعي مع ما يحيط به مـن تنـوع      - ١٠ 

  .ثقافي وإعالمي
 مساعدة الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة على االندماج والتوافق مـع            – ١١ 

  . مجتمعهم
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  :االحتياجات الشخصية: الفصل الخامس

 بحيث يـتم اإلشـباع الـسليم والمناسـب     )الجسدي( االهتمام بالجانب البدني     - ١
  .لحاجاته الجسمية ورعاية نموه

 حماية الطالب من اإلساءة أو اإليذاء البدني بأنواعه من ضرب أو اعتداء أو              - ٢ 
  .غيرهما من أنواع العقاب البدني

 تجنب حرمانه من الغذاء أو من الرعاية الـصحية أو تعريـضه لمواقـف ال       - ٣ 
  .ن والسالمةيتوافر له فيها األم

  . حمايته من اإلساءة أو اإليذاء الجنسي بجميع أنواعه- ٤ 
  . تقديم الخدمات الالزمة للحاالت التي تحتاج إلى رعاية صحية أو نفسية- ٥ 
 تقديم الخدمات التربوية المناسبة لفئات الطالب من ذوي اإلعاقات الجسمية،           - ٦ 

  .ة المفيدة لهتوفير األغذية المناسبة وذات العناصر الغذائي
 توعيته بأضرار التدخين والمخدرات وجميع الممارسات واالنحرافات األخرى         - ٧ 

  .الضارة وآثارها السلبية
 االعتناء بالجانب النفسي، تفهم طبيعة وخصائص مرحلة النمو التي يمر بها            - ٨ 

  .والتعامل معه وفقا لمتطلباتها وحاجاتها
  .ه وتحقيقها مساعدته على تنمية تقديره لذات- ٩ 
  . تعويده على اإلفصاح عن آرائه وأفكاره- ١٠ 
 االعتماد على نفسه وتأكيد ذاته، حمايته من اإلساءة أو اإليذاء أو اإلهمـال     - ١١ 

  .النفسي بجميع أنواعه
  . تنمية قدراته ومواهبه وجوانب التفكير واإلبداع لديه- ١٢ 
  .ئه أو التفرقة بينهم تجنيبه المقارنات التفضيلية بينه وبين زمال- ١٣ 
 معالجة السلوكيات العدوانية لدى بعض الطالب لتحقيق توافقهم مع بيئتهم           - ١٤ 

  .المدرسية
 تجنب التناقض في معاملته التي تؤدي إلى التأثير السلبي في بنـاء ثقتـه               - ١٥ 

  .بذاته
  حمايته من سلوكيات العنف والعدوان واالعتداء التي قد تقع عليه من قبـل   - ١٦ 

  .اآلخرين
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 المحافظة على سرية المعلومات التي يدلي بها إلى المعلـم أو األخـصائي               -١٧ 
  .االجتماعي أو مدير المدرسة

  :الحقوق المدرسية والتربوية: الفصل السادس
 تهيئة البيئة المدرسية المعززة لنجاح العملية التربويـة والتعليميـة بتـوفير     - ١

  .ق المناخ التربوي المالئماالنضباط والنظام المدرسي الذي يحق
 تبصير الطالب بالتعليمات واألنظمة التي يجب عليه االلتزام بها، قيام المعلـم      - ٢ 

  بدوره التربوي الرئيس في جانب رعاية سلوك الطالب وتقويمه
 تنويع طرائق التدريس بما يتناسب مع إمكانات الطالب والفروق الفردية فيما          - ٣ 

  .بينهم
مة اإلرشادية التي تتناسب مع احتياجاته وتـساعده فـي تطـوير     توفير الخد - ٤ 

  .إمكاناته ومواجهة مشكالته
  . تقديم الخدمات التربوية المناسبة لفئات الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة- ٥ 
  . توفير اإلمكانات وجميع الفرص المتاحة والمقررة له نظاما- ٦ 
 أو المتـسربين وتقـديم الخـدمات         متابعة الطالب المنقطعين عن الدراسـة      - ٧ 

  .اإلرشادية والتربوية التي تسهم في انتظامهم بالمدرسة
 التركيز على استخدام أساليب التعزيز والتشجيع والتحفيز التربوي في تنمية           - ٨ 

  .سلوكه االيجابية ودعم تقدمه العلمي وتفوقه الدراسي
بـل اتخـاذ أي إجـراءات        إتاحة الفرصة له إلبداء رأيه والدفاع عن نفسه ق         - ٩ 

  .نظامية أو إدارية أو تربوية ضده
 عدم التشهير به أمام زمالئه في الفصل أو في المدرسة، إلى جانب إشراكه              - ١٠ 

  .في بعض األعمال أو القرارات التي تخدم مصلحته
  . مراعاة الفروق الفردية في توزيع الطالب داخل الفصول الدراسية- ١١ 
ربوي معهم، التركيز على إكسابه مهارات علمية تنمي لديـه   في التعامل الت  - ١٢ 

  .التفكير العلمي البناء والتعلم الذاتي المستمر
  . تعويده على المحافظة على وقته واستثماره فيما يعود عليه بالنفع- ١٣ 
  . تعويد الطالب على المواظبة واالنتظام المدرسي- ١٤ 
والتعبير عن آرائه فـي حـدود اآلداب         إتاحة الفرصة له لمناقشة ما يهمه        - ١٥ 

  .المرعية
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 مساعدته في التغلب على بعض الصعوبات التي قد تواجهـه فـي المـادة               - ١٦ 
  .الدراسية

 عدم مطالبته بدفع مبالغ مالية أو إحضار وسائل أو أعمال تعليمية ليـست              - ١٧ 
  .من واجباته

 الكافي من أوقـات      تجنب عقابه بتكليفه بتكرار نسخ الواجب، منحه الوقت        - ١٨ 
  ).الفسحة(الراحة في المدرس

  .متابعة تفعيل اإلشراف اليومي على الطالب - ١٩ 
 مساعدته وتوجيهـه الختيـار التخـصص الدراسـي المناسـب لقدراتـه           - ٢٠ 

  .واستعداداته وميوله
 توثيق العالقة بين البيت والمدرسة بما يحقق التكامل التربـوي لتحقيـق             - ٢١ 

  .ة المشتركة في رعايتهاألهداف التربوي
  :مسؤوليات الطالب: الفصل السابع

 الواجبات التي على الطالب أن يلتزم بها تجاه مجتمعه المدرسي ووطنه وبيئته - ١
  .االجتماعية وقادته

 تبصير الطالب بما عليه من مسؤوليات وواجبات تجاه مجتمعـه المدرسـي             - ٢ 
  .ووطنه وبيئته االجتماعية وقادته

ه وتعويده على القيام بمسؤوليات هو واجباته تجاه معلميـه وزمالئـه      تنشئت - ٣ 
  .ومجتمعه المدرسي ووطنه وبيئته االجتماعية وقادته

  . تنمية احترام الطالب لحقوق اآلخرين- ٤ 
  :مسؤولياته تجاه الدين: أوال

 يقوم الطالب بأداء شعيرة الصالة التي تقام أثناء اليوم الدراسي جماعـة فـي    - ١
  .رسةالمد

 تحليه باألخالق الحسنة والتعامل بأدب واحترام، التزامه بما يتفق مع الخلق            - ٢ 
  .اإلسالمي في المظهر والملبس

 تجنبه ما يخالف تعاليم الشريعة اإلسالمية من انحرافات أخالقية أو سـلوكية          - ٣ 
  .أو فكرية

ه من المعلـم    التدخين أو غيره، استئذان   :  ابتعاده عن الممارسات الضارة مثل     - ٤ 
  .عند الدخول والخروج من الفصل

  . احترام حقوق اآلخرين وممتلكاتهم- ٥ 
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  :مسؤولياته تجاه النفس: ثانيا
  . حفاظ الطالب على سالمته وصحته الشخصية جسميا ونفسيا وفكريا- ١
  . حماية نفسه من أي اعتداء ومن التعرض ألي خطر يتهدده- ٢ 
  .ه الخاصة واتخاذ ما يلزم لحمايتها حفاظه على ممتلكاته وشؤون- ٣ 
  . تجنبه مواقف إثارة الفوضى أو الشجار أو اإلخالل بالنظام أو األمن- ٤ 
  . تنميته لعاداته االيجابية وقيمه الخلقية الفاضلة- ٥ 

  :مسؤولياته تجاه الوطن والمجتمع: ثالثا
  . اعتزاز الطالب بوطنه وتجسيده لروح االنتماء له- ١
  . باألنظمة والقوانين المرعية في البالد التزامه– ٢ 
  . محافظته على تراث وطنه ومقوماته- ٣ 
  . محافظته على جميع مكتسبات الوطن ومنجزاته وأمنه ووحدته وتماسكه- ٤ 
 إسهامه بجدية وفاعلية في خدمة وطنه وتنميته في جميع المجـاالت التـي              – ٥ 

  .يحتاجها
  .لوطنية مشاركته وتفاعله مع المناسبات ا- ٦ 
  . إبرازه الصورة المشرقة لوطنه- ٧ 
  . مشاركته بإيجابية عند األزمات أو الطوارئ المختلفة- ٨ 
 تعاونه مع الجهات األمنية عند اطالعه بوجود أي خطر قد يهدد الـوطن أو               - ٩ 

  .المواطنين
  . بعده عن مواطن الشبه والريبة، والدعوات المغرضة أو األفكار المنحرفة- ١٠ 
  . التزامه بأسلوب النقاش االيجابي والحوار البناء مع اآلخرين- ١١ 
  . تنمية عالقته الحميمة بالوالدين وأفراد األسرة- ١٢ 
  . حرصه على حسن اختيار األصدقاء واالبتعاد عن رفاق السوء- ١٣ 

  :مسؤولياته تجاه القيادة: رابعا
  في غير معصية اهللا ـ قيام الطالب بواجب السمع والطاعة لوالة أمر البالد - ١
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يأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم فـإن   (قال تعالى 
تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخـر              

  .٥٩سورة النساء آية ) ذلك خير وأحسن تأويال
  . التزامه بسالمة الفكر والمنهج- ٢ 
  .ه ألدوار الحكومة وجهودها في قيادة الدولة وخدمة المواطنين تفهم- ٣ 
  . مناصرته للحكومة ودحض أي افتراءات أو إساءات مغرضة تجاههم- ٤ 

  :مسؤولياته تجاه البيئة المدرسية: خامسا
  . التزام الطالب باألنظمة والتعليمات التي تنص على االنتظام بالمدرسة- ١
  .درسي اليومي إعداده الجيد للعمل الم- ٢ 
 اعتماده على نفسه في حل الواجبات وفي أداء االختبارات وما يكلف به مـن      - ٣ 

  .نشاطات
 حفاظه على وقت الحصة الدراسية واستثماره فـي متابعـة شـرح المعلـم               - ٤ 

  .ومشاركته بفاعلية
  . إحضاره الكتب والكراسات وجميع المستلزمات واألدوات المدرسية- ٥ 
  . نظافة الكتب المدرسية واحترامها محافظته على- ٦ 
  . تأدية الواجبات أوال بأول وعدم اإلهمال فيها- ٧ 
  . استثماره الوقت في إدارة وتنظيم األعمال الدراسية المختلفة بانتظام- ٨ 
  . مشاركته الفاعلة في برامج االصطفاف الصباحي- ٩ 
 وجـود موقـف      رجوعه إلى األخصائي االجتماعي أو إدارة المدرسة عند        - ١٠ 

  .يحتاج فيه إلى مساعدة
  . الجد واالجتهاد في التحصيل الدراسي- ١١ 
  . استفادته من التوجيهات التربوية والتعليمية من المعلم فيما يطور مستواه- ١٢ 
  . استثماره معطيات بيئته التربوية في تطوير ذاته وتنمية إمكاناته وقدراته- ١٣ 
  . وأنظمتها التي تخص الطالب وااللتزام بها اطالعه على لوائح المدرسة- ١٤ 
  . محافظته على مرافق المدرسة ونظافتها- ١٥ 
 عدم االعتداء على أحد من الزمالء أو معلمي المدرسة أو الـتلفظ علـيهم               - ١٦ 

  .بألفاظ نابية
  . تجنب إحضاره أي مواد أو أدوات أو أجهزة ممنوعة للمدرسة– ١٧ 
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  .ائق المدرسية من أي تحريف محافظته على سالمة الوث- ١٨ 
  . التزامه بقواعد األمن والسالمة وعدم اإلخالل بها- ١٩ 
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  ):٢(ملحق 
  استبانة حقوق الطالب ومسؤولياته المدرسية والتربوية

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :المرشدة الطالبية/ أختي المرشد الطالبي / أخي

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،
دور حول الحقوق والمسؤوليات التي أقرتْهـا وزارة التعلـيم          أمامك عبارات ت  

  .هـ٢٠/١٢/١٤٢٨ وتاريخ ٤٠٢/٤٦للطالب، برقم 
والمطلوب منك أن تقرأ كل عبارة بدقة، ثم تعبر عن مدى تطبيقك واستخدامك             

أمام العبارة وتحت الخانة التي تشير      ) (العملي لها في الميدان التربوي بوضع إشارة        
مع العلم بأنه ال توجد إجابة صحيحة، وأخرى خطأ؛ تكون اإلجابة           . يقكإلى مستوى تطب  

راجياً مراعاة الدقة والموضوعية،    . صحيحة عندما تعبر عن موقفك من العبارة بصدق       
  .شاكراً ومقدراً حسن تعاونكم. واإلجابة عن جميع العبارات دون استثناء

  :المعلومات الشخصية
  :ل المربع المناسبداخ) (يرجى التكرم بوضع إشارة 

 نوع العمل:  
  مرشدة طالبية مرشد طالبي 

 المستوى التعليمي:  
   دكتوراه ماجستير  بكالوريوس 

 المرحلة التعليمية التي تعمل بها:  
   ثانوي متوسط  ابتدائي 

 حاصل على دبلوم إرشاد وتوجيه:  
   ال نعم

 الخبرة في العمل كمرشد طالبي:  
 سنوات إلـى    ١٠ من    سنوات   ١٠ سنوات إلى أقل من      ٥ من    سنوات ٥ أقل من    

  .  سنة١٥ أكثر من  سنة ١٥أقل من 
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 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارة م

      الحقوق العامة: المحور األول

١ 
ُأدرك بأن الطالب المحور األساسي في العمليـة        
التعليمية والتربوية، وتسخر له جميع معطيـات   

مل التربوي من بيئة تربوية ومنهج      عناصر الع 
 . دراسي ومعلمين وخدمات إرشادية ونشاط

     

٢ 
أطالب إدارة المدرسة بأن توضح الحقوق التي        
يجب أن تحفظ للطالب من خالل إبرازهـا فـي          

 . مكان عام
     

٣ 
أوجه وأرشد المعلمين وإدارة المدرسـة علـى        

: التعامل مع الطالب بمعاملة حسنة يتوافر فيها      
 . العدل والمساواة والمحبة والعطف والرحمة

     

٤ 
أحرص على توعية جميع العاملين بالمدرسـة       
بالتعامل مع الطالب وفقاً لما لـه مـن حقـوق          
نفسية واجتماعية وتربوية بما يعـزز تحقيـق        

 . توافقه مع نفسه ومجتمعه
     

      الحقوق الدينية واألخالقية: المحور الثاني

١ 
المعلمين تزويد الطالب بـأكبر قـدر       أطلب من   

صـلى  -يمكن من المعرفة حول اهللا ثم الرسول      
 ثم الـوطن؛ ليتعـزز عنـدهم        -اهللا عليه وسلم  

 . االنتماء هللا ثم الرسول ثم الوطن
     

٢ 
أطالب بالتعامل مع الطالب وزمالئـه بمـساواة        
وعدل دون تمييز أو تفرقـة بـسبب االنتمـاء          

 . ادي أو التعليميالعائلي أو المستوى االقتص
     

٣ 
أعمل جاهداً على ترغيب الطالب بطرق الخيـر        
وتوعيته للبعد عن طرق الشر، وتعويده علـى        
الحضور إلى المدرسة بالمظهر الالئـق الـذي        

  . يراعي تمثل القيم اإلسالمية
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 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارة م
 

      الحقوق الوطنية واالجتماعية: المحور الثالث

١ 
النتمـاء لـه    أحرص على تنمية حب الوطن وا     

ولقيادته ومجتمعه عند الطالب؛ من خالل تعريفه 
بمنجزات وطنه ودوره في المحافظـة عليهـا        

 . وتنميتها
     

٢ 
أبذل ما أستطيع من أجل أن يستفيد الطالب من         
ــصحية    ــدمات ال ــة والخ ــرص التعليمي الف

 . واالجتماعية التي توفرها الوزارة للطالب
     

٣ 
رشيح طالب مدرسـتي    أطالب إدارة المدرسة بت   

للمشاركة في البرامج واألنشطة الطالبية التـي       
تُقام داخل المدرسة أو خارجها عندما تنطبـق         

 . الشروط عليهم
     

أتيح للطالب فرصة التعبير عن آرائه وأفكـاره         ٤
      . في حدود اآلداب المرعية في ذلك. دون خوف

٥ 
 ُأذكِّر إدارة المدرسة والمعلمـين بتـوفير مـا        

يحتاجه ذوي االحتياجات الخاصة مما يساعدهم      
فق مع مجتمـع المدرسـة      اعلى االندماج والتو  

 . األسوياء
     

      الحقوق الشخصية: المحور الرابع

١ 
ُأتابع مع معلم التربية البدنية طـرق االهتمـام         

للطالب؛ بحيث يـتم    ) الجسدي(بالجانب البدني   
ـ       سمية اإلشباع السليم والمناسب لحاجاتـه الج

 . ورعاية نموه
     

٢ 
أرفض أن يتعرض أي طالب في مدرستي إليذاء        
بدني بالضرب أو غيره من أنواع العقاب البدني        

 . األخرى
     

     أرفض أي قرار تأديبي يـنص علـى حرمـان           ٣
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 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارة م
الطالب من األكل أو الرعاية الصحية أو تعريضه 

 . لمواقف ال يتوافر فيها األمن والسالمة

٤ 
مح لكائن من كـان أن يـستهزأ بقـدرات      ال أس 

ومواهب أو أن يقلل من كرامة الطالب كإنـسان    
 . بشتمه أو إيذائه

     

٥ 
أقترح بعض الحلول لمعالجة بعـض الظـواهر        
السلبية التي تؤثر على سير اليـوم الدراسـي،       

العنف والعدوان، التدخين، الذي يقع مـن       : مثل
 . اآلخرين

     

٦ 
سي للطالب؛ من خالل تفهـم  اعتني بالجانب النف 

طبيعة وخصائص مرحلة النمو التي يمر بهـا،        
 . والتعامل معه وفقاً لمتطلباتها وحاجاتها

     

٧ 
أمارس حق التظلم أمام إدارة المدرسة عنـدما        
تُكشف عن بعض معلومات الطالب السرية التي       
أدلى بها الطالب للمعلم أو المرشد الطالبـي أو         

 . اإلدارة المدرسية
     

٨ 
أعمل على تشجيع الطالب باالعتماد على نفسه       
وتأكيد ذاته، لحماية نفسه من اإلساءة أو اإليذاء 

 . أو اإلهمال النفسي بجميع أنواعه
     

٩ 
أحرص على تجنيب الطالب المقارنات التفضيلية      
بينه وبين زمالئه، أو التناقض في معاملته التي       

 . ثقته بذاتهتؤدي إلى التأثير السلبي في بناء 
     

      الحقوق المدرسية والتربوية: المحور الخامس

١ 
أطلب من إدارة المدرسة تهيئة البيئة المدرسية       
المعززة لنجاح العملية التربوية والتعليمية؛ من      
خالل توفير االنضباط والنظام المدرسي الـذي       

 . يحقق المناخ التربوي المالئم
     

لب بالتعليمات واألنظمـة    أعمل على تبصير الطا    ٢
     التي يجب عليه االلتزام بها، والتعاون مع المعلم 



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة )  الجزء األول١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٢٤٥-

 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارة م
من اجل القيام بدوره التربوي الرئيس في جانب     

 . رعاية سلوك الطالب وتقويمه

٣ 
أعترض عندما أكتشف أن المعلم يلتزم بطريقة       
واحدة للتدريس ال تراعي الفروق الفردية بـين        

الموضوع إلـى   الطالب، وأكتب بخصوص هذا     
 . إدارة المدرسة

     

أسعي لمعرفـة الحـوافز الماديـة والمعنويـة          ٤
      . المقررة نظاماً للطالب المتفوق

٥ 
أحرص على متابعـة الطالـب المنقطـع عـن          
الدراسة أو المتسرب وتقديم الخدمات اإلرشادية      

 . والتربوية التي تسهم في انتظامه بالمدرسة
     

٦ 
دام أساليب التعزيز والتـشجيع     ُأركز على استخ  

والتحفيز التربوية في تنميـة سـلوك الطالـب         
 . االيجابي ودعم تقدمه العلمي وتفوقه الدراسي

     

٧ 
أرفض التشهير بالطالب أمام زمالئه في الفصل       
أو في المدرسة، إلى جانب إشراكه في بعـض         

 . األعمال أو القرارات التي تخدم مصلحته
     

٨ 

ي طالب في مدرستي عندما يـصدر       أدافع عن أ  
بحقه قرار تأديبي قبل أن يتخذ معه أي إجـراء          
نظامي أو إداري أو تربوي، مع إتاحة الفرصة        
له إلبداء رأيه والدفاع عن نفسه قبل اتخاذ أي         

 . إجراءات نظامية أو إدارية أو تربوية ضده

     

٩ 
أعترض عندما يطلب من أي طالب دفع مبـالغ         

ار وسائل أو أعمال تعليمية ليست     مالية أو إحض  
 . من واجباته

     

١٠ 
أفحص مدى مراعاة الفروق الفردية في توزيع       
الطالب داخل الفصول الدراسية، وعند وجـود       
عدم مراعاة توزيعهم بطريقة تربوية، أكتب إلى       

  . إدارة المدرسة بتلك الملحوظات
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 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارة م
 

أساعد الطالب الختيـار التخـصص الدراسـي         ١١
      . اسب لقدراته واستعداداته وميولهالمن

١٢ 
أحرص على توثيق العالقة بين البيت والمدرسة     
بما يحقق التكامل التربوي لتحقيـق األهـداف        
التربوية المشتركة من أجل رعاية الطالب رعاية 

 . سليمة
     

١٣ 
أطالب إدارة المدرسة والمعلمين بتفعيل اإلشراف 

م مـن التعـرض     اليومي على الطالب؛ لحمايته   
 . لألذى أو التدافع

     

      المسؤوليات تجاه النفس: المحور األول

١ 
أحرص على تبصير الطالب بمـا عليـه مـن          
مسؤوليات وواجبات يلتزم بها تجـاه مجتمعـه        

 . المدرسي ووطنه وبيئته االجتماعية وقادته
     

٢ 
أشجع الطالب على القيام بمسؤولياته وواجباته      

ه وزمالئه ومجتمعه المدرسي ووطنه تجاه معلمي
 . وبيئته االجتماعية وقادته

     

٣ 
أحث الطالب بأن يحترم المعلمين وكافة منسوبي  
المدرسة وال يتعرض لهم باإليـذاء بـالقول أو         

 . الفعل أو بأي صورة كانت
     

٤ 
أعمل على تبصير الطالب بأن حماية نفسه من        

دده مـن  أي اعتداء ومن التعرض ألي خطر يته    
 . واجباته

     

٥ 
أعمل على غرس أهمية أن يحافظ الطالب بنفسه 
على ممتلكاته وشؤونه الخاصة واتخاذ ما يلزم       

 . لحمايتها
     

أحرص على أن يدرك الطالب أن من واجباتـه          ٦
ومسؤولياته تجنب مواقف إثـارة الفوضـى أو        
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 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارة م
 . الشجار أو اإلخالل بالنظام أو األمن

      المسؤوليات تجاه الدين: ثانيالمحور ال

أحث الطالب بأن يلتزم بـأداء صـالة الظهـر           ١
      . جماعة في المدرسة

٢ 
أحرص على تبصير الطالب أن تحليه بـاألخالق   
الحسنة والتعامل بأدب واحترام، والتزامه بمـا       

لملبس يتفق مع الخلق اإلسالمي في المظهر وا      
 . ن خالفهالة إائمسؤولياته التي تعرضه للمس

     

٣ 
أتعهد الطالب بأنه يجب عليه تجنب ما يخـالف         
تعاليم دينه اإلسالمي من انحرافات أخالقيـة أو        

 . سلوكية أو فكرية
     

٤ 
أعمل على أن يدرك الطالب أنـه يجـب عليـه         

: االبتعاد عن الممارسات السلوكية الضارة، مثل     
 . التدخين، أو غيره

     

٥ 
الب على ممتلكات المدرسة،    أسعى أن يحافظ الط   

وممتلكات اآلخرين وال يعرضها للتلف، فإن فعل       
 . عليه تعويض ما أتلفه

     

حث الطالـب علـى المحافظـة علـى أدواتـه        ٦
      . وممتلكاته الخاصة، واتخاذ ما يلزم لحمايتها

٧ 
 اإلخـالل أرفض إثارة الفوضى أو الـشجار أو        

لطالب، فـإن   ابالنظام أو النظام التي تصدر من       
 . ةائلفعلها عرض نفسه للمس

     

المـسؤوليات تجـاه الـوطن      : المحور الثالث 
      والمجتمع

ُأشجع الطالب عند إظهـار اعتـزازه بوطنـه،          ١
      . والتزامه بقوانينه وأنظمته

 أنا وطالبـي مـع المناسـبات      لوالتفاعأشارك   ٢
     الوطنية وأعمل على إبراز الـصورة المـشرفة      
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 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارة م
 . لوطني

٣ 
أشجع الطالب عندما يعمل على تكـوين فـرق         
تطوعية تساهم بجدية وفاعلية في خدمة وطنه       

 . وتنميته في جميع المجاالت التي يحتاجها
     

٤ 
أطلب من الطالب أن يتعاون مع الجهات األمنية        
عند معرفته بوجود أي خطر قد يهدد الوطن أو         

 . المواطن
     

نقاش االيجابي والحـوار    ُأتيح للطالب فرصة ال    ٥
      . البناء مع اآلخرين

أحرص على حث الطالب على حـسن اختيـار          ٦
      . األصدقاء، والبعد عن رفقاء السوء

      المسؤوليات تجاه القيادة: المحور الرابع

متابعة الطالب الذي ال يقوم بواجبه نحو قيادته         ١
      . ووطنه بالسمع والطاعة في غير معصية اهللا

٢ 
أحرص على متابعة الطالـب ومـدى التزامـه         
بسالمة الفكر والمنهج، ومن ظهر عليه انحراف 
فيهما ُأخذ على يديه ولو أدى ذلك إلى التعـاون   

 . مع الجهات األمنية
     

٣ 
أدرك أنه من واجبات الطالب التي يحاسب عليها 
تفهمه ألدوار الحكومة وجهودهـا فـي قيـادة         

 . مواطنينالدولة وخدمة ال
     

٤ 
أسعى مع طالبي على مناصرة الحكومة ودحض       
أي افتراءات أو إساءات مغرضة تجاه الـوطن        

 . والقيادة
     

المسؤوليات تجـاه البيئـة     : المحور الخامس 
      المدرسية

أدرك بأنه يجب على الطالب أن يلتزم بأنظمـة          ١
      . المدرسة وتعليماتها التي تنص عليها
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 أبداً نادراً أحياناً غالباً دائماً العبارة م

٢ 
د على وجوب اعتماد الطالب على النفس في       كؤُأ

حل الواجبات وفي أداء االختبارات وما يكلف به     
 . من نشاطات

     

٣ 
أحرص على توعية الطالب بأهمية المحافظـة        
على وقت الحصة الدراسية واسـتثمارها فـي        
متابعة شرح المعلم ومـشاركته بفاعليـة مـن       

 . مسؤولياته التي نص عليها النظام
     

٤ 
ُأدرك أنه يجب أن يلتزم الطالب بإحضار الكتـب   
ــستلزمات واألدوات  ــع الم ــات وجمي والكراس

 . المدرسية
     

أحرص على أن يشارك الطالـب فـي نظافـة           ٥
      . مدرسته ونظافة كتبه

الطالب مسؤول عن المـشاركة بفعاليـة فـي          ٦
      . برنامج االصطفاف الصباحي

٧ 
لمرشد الطالبـي أو    ُأرحب برجوع الطالب إلى ا    

إدارة المدرسة عند وجود موقف يحتاج فيه إلى        
 . مساعدة

     

٨ 
أشجع وأرحب بالطالب الذي يطلب االطالع على       
لوائح المدرسة وأنظمتها التي تخصه وااللتزام      

 . بها
     

ُأدرك أنه يجب أن يتجنب الطالـب إحـضار أي           ٩
      . مواد أو أدوات أو أجهزة ممنوعة للمدرسة

  
  ،،شاكر حسن تعاونكم،



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة )  الجزء األول١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
  

 -٢٥٠-

  ):٣(ملحق 
  أسماء األساتذة المحكمين ألداة الدراسة

 التخصص  الرقم
 الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

 مناهج وطرق تدريس حمدي عبدالعزيز الصباغ.د ١
 مناهج وطرق تدريس علي عبدالمحسن الحديبي. د ٢

 جامعة طيبة
 طرق تدريسمناهج و خالد فاروق الهواري. د ١
 مناهج وطرق تدريس علي حسين طرابيشي. د ٢
 مناهج وطرق تدريس عوض زريبان الجهني. د ٣
 مناهج وطرق تدريس وجيه مرسي أبو لبن. د ٤

 جامعة القصيم
 مناهج وطرق تدريس د سعيد جابر محمد المنوفي. أ ١

 جامعة الملك خالد
 تربية خاصة ربيع عبدالرؤوف عامر. د ١

 اإلسكندريةجامعة 
 القياس والتقويم النفسي والتربوي د محمود عبدالحليم منسي. أ ١

 جامعة سوهاج

 مناهج وطرق تدريس د خالد عبداللطيف عمران. أ ١

 وزارة التعليم

مشرف التوجيه واإلرشـاد بـإدارة       لؤي إسماعيل أبيض/ أ ١
 تعليم المدينة المنورة

بي بمدرسة عبـداهللا بـن     مرشد طال  سلطان عبداهللا السكران/ أ ٢
 مضعون بالمدينة المنورة

  


