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 املرحلة طالب يراها كما العدل لقيمة املدرسة تطبيق درجة
 املكرمة مبكة الثانوية

ىدفت الدراسة إلى توضيح مكانة قيمة العدؿ في التربية  _ممخصال
اإلسالمية، والكشؼ عف درجة تطبيؽ كؿ مف )مدير المدرسة، المعمـ، 
المرشد الطالبي( لقيمة العدؿ مف وجية نظر طالب المرحمة الثانوية 

دينة مكة المكرمة. واستخدمت الدراسة لتحقيؽ أىدافيا بمجتمع م
واإلجابة عف تساؤالتيا المنيج الوصفي التحميمي، حيث قامت بإعداد 

( عبارة موزعة عمى ثالثة محاور ىي: 42استبانة اشتممت عمى )
)مدير المدرسة، المعمـ، المرشد الطالبي( واشتممت عينة الدراسة عمى 

اختيارىـ بطريقة عشوائية طبقية، وقد أظيرت ( طالبًا وطالبًة تـ 395)
نتائج الدراسة أف درجة تطبيؽ المعمـ لقيمة العدؿ ككؿ جاءت في 
المرتبة األولى تالىا درجة تطبيؽ مدير المدرسة لقيمة العدؿ، وأخيراً 
جاءت درجة تطبيؽ المرشد الطالبي لقيمة العدؿ ككؿ في المرتبة 

مقة بفرضيات الدراسة إلى وجود فروؽ الثالثة، وقد أظيرت النتائج المتع
ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس )ذكور، إناث( حيث جاءت 
الفروؽ لصالح الذكور بالنسبة لمحوري عدؿ كؿ مف )مدير المدرسة 
والمعمـ(، أما فيما يتعمؽ بمحور )عدؿ المرشد الطالبي( فمـ تظير 

ا وجدت فروؽ كم فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس،
ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير التخصص الدراسي )أدبي، عممي(، 
لصالح طمبة التخصص األدبي؛ باإلضافة إلى عدـ وجود فروؽ ذات 

 .داللة إحصائية تعزى لمتغير المستوى التعميمي
 .: المدرسة الثانوية، قيمة العدؿالكممات المفتاحية

 المقدمة. 1
التربوي اإلسالمي مقصدًا أعمى لمخمؽ يعد العدؿ في الفكر      

والتشريع، كما قاؿ سبحانو: ﴿ َوَخَمَؽ المَُّو السََّماَواِت َواأْلَْرَض 
ـْ اَل ُيْظَمُموَف ﴾ )الجاثية:  ِباْلَحؽّْ َوِلُتْجَزٰى ُكؿُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َوُى

[، وما أرسؿ ا الرسؿ مبشريف ومنذريف إال لتحقيؽ 1] (22
قامة الحجة عمييـ كما قاؿ سبحانو: ﴿ ُرُساًل العدالة  بيف البشر وا 

ُسِؿ  ٌة َبْعَد الرُّ  ۚ  ُمَبشِّْريَف َوُمْنِذِريَف ِلَئالَّ َيُكوَف ِلمنَّاِس َعَمى المَِّو ُحجَّ
 ].1] (165: َوَكاَف المَُّو َعِزيًزا َحِكيـً ﴾ )النساء

 مكمفيف  ا كاف إرساؿ الرسؿ حجة عمى خمقو فقد كانواػػوكم       

بإقامة العدؿ بيف الناس، ونشر العدالة بشتى صورىا ﴿ َلَقْد 
ـُ اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَف ِلَيُقوـَ النَّاُس  َأْرَسْمَنا ُرُسَمَنا ِباْلَبيَّْناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُي

ـَ المَُّو َوَأْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِو َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِلمنَّاِس َولِ  ۚ  ِباْلِقْسِط  َيْعَم
 (25ِإفَّ المََّو َقِويّّ َعِزيٌز ﴾ )الحديد: ۚ  َمْف َيْنُصُرُه َوُرُسَمُو ِباْلَغْيِب 

[، وكؿ ما جاءت بو شرائع ا وأحكامو ترمي في مقصدىا 1]
األعمى إلى إقامة العدؿ بيف البشر ﴿ ِإفَّ المََّو َيْأُمُر ِباْلَعْدِؿ 

يَتاِء ِذي ْحَساِف َواِ  اْلُقْرَبٰى َوَيْنَيٰى َعِف اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِر  َواإْلِ
ـْ َتَذكَُّروَف ﴾ )النحؿ: ۚ  َواْلَبْغِي  ـْ َلَعمَُّك [، وعف أبي 1] (90 َيِعُظُك

ذر الغفاري رضي ا عنو عف النبي صمى ا عميو وسمـ فيما 
يرويو عف ربو عز وجؿ أنو قاؿ: )يا عبادي إني حرمت الظمـ 

تو بينكـ محرما فال تظالموا( )مسمـ: عمى نفسي وجعم
 ].2] (1129ص

وفي ذلؾ يقوؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية رحمو ا: "وأما ىذه      
الجممة الثانية وىي قولو: " وجعمتو بينكـ محرما فال تظالموا..." 
فإنيا تجمع الديف كمو؛ فإف كؿ ما نيى ا عنو راجع إلى الظمـ، 

 (18/157عدؿ" )ابف تيمية: صوكؿ ما أمر بو راجع إلى ال
[3.[ 

ولـ تقؼ الشريعة اإلسالمية عند مقصد العدؿ في التشريع      
فقط؛ بؿ تجاوزتو إلى ما ىو أعمى وىو مقصد العدؿ مع جميع 

 .الناس
 
 

واعتبارًا ليذا المقصد األعمى في الفكر التربوي اإلسالمي؛         
ربية والتعميـ فإف مف أوجب الواجبات عمى القائميف عمى الت

العدؿ بيف مف يقوموف بتربيتيـ وفؽ مبادئ العدؿ التي نادت بيا 
الشريعة اإلسالمية. ذلؾ أف العدؿ التربوي التعميمي يمثؿ الركف 
الرئيس مف أسس بناء ىذا الكياف التربوي، وميـ في إيجاد بيئة 
مستقرة يسودىا الرضا والطمأنينة. كما يضمف أف تسير أمور 

ميمية بشكؿ يكفؿ إعطاء كؿ ذي حؽ حقو، مراعيًا في الحياة التع
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ذلؾ ظروفو، وجنسو، وحاجاتو، وخصائصو، ومتطمبات كؿ 
في حيف أف ضعؼ تطبيؽ قيمة العدؿ يؤدي إلى إشاعة  .مرحمة

الظمـ والفوضى، وعدـ الشعور باألماف واالطمئناف بيف 
 .المتعمميف

 مشكمة الدراسة. 2
تطبيؽ قيمة العدؿ في  تكمف مشكمة الدراسة في ضعؼ     

المجتمعات بصفة عامة، وفي بعض المؤسسات التربوية عمى 
وجو الخصوص كالمدارس والجامعات، وقد تجمت آثار ذلؾ 
الضعؼ في صورة ظمـ لبعض الطمبة مف قبؿ الكادر اإلداري 

[ أف معظـ المشكالت 4والتعميمي، فقد أكدت دراسة إبراىيـ ]
نوي تعود إلى عدـ تحقيؽ العدؿ بيف التي يعاني منيا التعميـ الثا

[ أف 5عناصره المختمفة، كما كشفت دراسة عبدالسالـ ]
%( مف أفراد عينة الدراسة )مف المتعمميف( يشكوف مف 28,40)

ظمـ بعض المعمميف، يتمثؿ ذلؾ في المحاباة والتحيز الذي يبديو 
بعض المعمميف تجاه بعض الطمبة أو الطالبات في التقويـ 

والمحاسبة في الغيابات عمى حساب البعض اآلخر،  والتوجيو
 .مما يشعرىـ بالظمـ مف مواقؼ التمييز والتفريؽ بيف الطمبة

[ فقد أثبتت أف انحراؼ بعض الطمبة 6أما دراسة الفاعوري ]     
يعود إلى البيئة التعميمية أو إلى الطالب ذاتو أو كمييما معًا، 

 .بة وسوء معاممتيـنتيجة عدـ عدؿ بعض المعمميف بيف الطم
وقد أثبتت النتيجة الكمية الستجابات أفراد عينة دراسة      

[ بأف المعمميف ال يقوموف بدورىـ كاماًل لتحقيؽ 7إسماعيؿ ]
العدؿ بينيـ بصورة دائمة في المعاممة، وفي مراعاة الفروؽ 
الفردية وتنوع أساليب وطرؽ التعميـ، وفي مراعاة تكافؤ الفرص 

 .ف ىنا جاءت فكرة ىذه الدراسةم .التعميمية
 اسئمة الدراسةأ. 

 :سعت الدراسة لإلجابة عف األسئمة التالية      
  ما مكانة قيمة العدؿ في التربية اإلسالمية؟ .1
ما درجة تطبيؽ مدير المدرسة لقيمة العدؿ بيف الطالب مف . 2

 وجية نظرىـ؟
 ف الطالب مف وجية ة العدؿ بيػػػـ لقيمػػؽ المعمػػػة تطبيػػػػما درج .3

 نظرىـ؟
ما درجة تطبيؽ المرشد الطالبي لقيمة العدؿ بيف الطالب  .4

 مف وجية نظرىـ؟
( 0,05ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ) .5

في درجة تطبيؽ المدرسة الثانوية لقيمة العدؿ بيف طالبيا تعزى 
 لمتغيرات )الجنس، المستوى الدراسي، التخصص(؟

 دراسةىداف الأب. 
 .توضيح مكانة قيمة العدؿ في التربية اإلسالمية .1
الكشؼ عف درجة تطبيؽ كؿ مف )مدير المدرسة، المعمـ،  .2

 .المرشد الطالبي( لقيمة العدؿ مف وجية نظر الطالب
معرفة ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند  .3

لثانوية لقيمة ( في درجة تطبيؽ المدرسة ا0,05مستوى داللة )
العدؿ بيف طالبيا تعزى لمتغيرات )الجنس، المستوى الدراسي، 

 (.التخصص
 أىمية الدراسةج. 
 :تكتسب الدراسة أىميتيا مف خالؿ التالي     

أىمية تطبيؽ قيمة العدؿ في جميع مجاالت الحياة عامة  .1
وفي المجاؿ التربوي عمى وجو الخصوص؛ لذكرىا والتأكيد عمييا 

 .آف الكريـ والسنة النبوية الشريفةفي القر 
[ بضرورة 8تمثؿ توصية لدراسات سابقة فقد أوصت نياز ] .2

قياـ المتخصصيف بدراسة ميدانية لمكشؼ عف مدى تطبيؽ 
 .المدرسة والجامعة لقيمة العدؿ بيف الطالب

كونيا دراسة ميدانية تسعى لمعرفة الواقع الفعمي لدرجة  .3
 .قيمة العدؿ مف وجية نظر الطالبتطبيؽ المدرسة الثانوية ل

إف ىذه الدراسة مف أولى الدراسات عمى حسب عمـ الباحثة  .4
التي تناولت تطبيؽ المدرسة الثانوية لقيمة العدؿ مع الطالب في 
المجتمع السعودي، وىذا سيتيح إضافة لممكتبة العربية، كما أف 

خريف مقياس الدراسة يمكف االستفادة منو مف قبؿ الباحثيف اآل
 .في المستقبؿ، مما يزيد مف األىمية العممية ليذه الدراسة

أىمية المرحمة الدراسية في الدراسة الحالية كونيا تمثؿ قمة . 5
اليـر في التعميـ العاـ في المممكة، وباعتبارىا مرحمة منتيية 
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لشريحة كبيرة مف الطالب، ولكونيا تقـو بإعداد بعضيـ لمواصمة 
 :ف أىدافيا تتمركز حوؿ ثالثة محاور ىيالتعميـ الجامعي، وأ

 .أ. استكماؿ نمو الطالب المتوازف
 .ب. إعدادىـ لمواجية الحياة

 .ج. إعدادىـ لمواصمة التعميـ العالي
تمتد فوائد الدراسة إلى القائميف عمى العممية التربوية وصناع . 6

القرار وواضعي المناىج الدراسية، في المؤسسات التعميمية وذلؾ 
خطة تربوية متكاممة لتعزيز القيـ اإلسالمية السامية،  بوضع

 .وعمى رأسيا قيمة العدؿ
 حدود الدراسةد. 

 :ما يمي اقتصرت حدود الدراسة عمى     
الحد الموضوعي: تناولت الدراسة قيمة العدؿ في التربية 
اإلسالمية، ومعرفة درجة تطبيؽ المدرسة الثانوية في مجتمع 

مة العدؿ مف وجية نظر الطالب وذلؾ مدينة مكة المكرمة لقي
مف خالؿ التعرؼ عمى دور كؿ مف )مدير المدرسة، المعمـ، 

 (.المرشد الطالبي
الحد البشري: طالب المرحمة الثانوية )الصؼ الثاني والثالث( 

 (.تخصص عممي وأدبي )نظاـ التعميـ العاـ
 .الحد المكاني: مدينة مكة المكرمة

ىػ 1435ي األوؿ مف العاـ الدراسي الحد الزماني: الفصؿ الدراس
 /1436 

 مصطمحات الدراسةه. 
القيـ مفيـو يدؿ عمى مجموعة مف المعايير واألحكاـ : "القيـ

تتكوف لدى الفرد مف خالؿ تفاعمو مع المواقؼ والخبرات الفردية 
واالجتماعية، وبحيث تمكنو مف اختيار أىداؼ وتوجييات لحياتو 

تو، وتتجسد خالؿ االىتمامات أو يراىا جديرة لتوظيؼ إمكانيا
االتجاىات أو السموؾ العممي أو المفظي بطريقة مباشرة أو غير 

 ].9] (مباشرة
فالقيـ اإلسالمية التربوية معايير جاء بيا القرآف الكريـ      

والسنة المطيرة، ودعا إلييا اإلسالـ، وحث عمى االلتزاـ والتمسؾ 
ماـ لدى المسمميف، بيا، وأصبحت محؿ اعتقاد واتفاؽ واىت

وتؤدي إلى سموكيات إيجابية في المواقؼ المختمفة، وتصبح ىذه 
القيـ تربوية كمما أدت إلى النمو السوي لسموؾ المتمقي، واكتسب 
بفضؿ غرسيا في ذاتو مزيدا مف القدرة عمى التمييز بيف الخير 

 .والشر
[ العدؿ بأنو: " إعطاء كؿ ذي حؽ 10العدؿ: عرؼ الجوىري ]

مف غير تحيز أو محاباة أو تفرقة بيف المستحقيف أو تدخؿ حقو 
بأنو: " إعطاء كؿ ذي حؽ  [11ليوى النفس "وعرفو الميداني ]

ما يعادؿ حقو، ويساويو دوف زيادة أو نقصاف " وقد أشار 
[ إلى أف العدؿ في اإلسالـ ىو: " أف يناؿ كؿ 12] الياشمي

 ".وامرئ ثمرة عممو، وأف يتحمؿ كؿ امرئ تبعة خطئ
التعريؼ اإلجرائي: مف جممة التعريفات السابقة يمكف أف نخرج 
بالتعريؼ اإلجرائي لمفيـو تطبيؽ قيمة العدؿ في المدرسة: ما 
يمكف أف تقـو بو المدرسة متمثال في كؿ مف )المدير، المعمـ، 
المرشد الطالبي( في المرحمة الثانوية مف تطبيؽ لقيمة العدؿ 

ـ حقوقيـ المادية والمعنوية دوف بيف الطالب، وذلؾ بإعطائي
 .مماطمة أو محاباة، وتمكيف الطالب مف نيميا واستحقاقيا

  اإلطار النظري. 3
 :قيمة العدؿ في التربية اإلسالمية

العدؿ قيمٌة ثابتٌة ُمطَِّرَدٌة، ترتبط وتتكامؿ مع منظومة القيـ      
مطَمٌب  الحّقة اأُلخرى في حياة األفراد والمجتمعات واأُلمـ، وىو

ِفْطرٌي عند جميور الّناس، وركيزٌة مف ركائز ىذا الّديف العظيـ، 
وىو ُخُمٌؽ شامٌؿ جامع، وجميع أحكاـ الّديف اإلسالمي قائمٌة 

 .عميو
وكتاب ا الماثؿ أمامنا ينطؽ بمكانة ىذه القيمة العظيمة      

بيف مجموعة القيـ العميا التي نادى بيا اإلسالـ فقد وردت مادة 
العدؿ( في القرآف الكريـ حوالي سبعًا وعشريف مرة، أما لفظة )

المقسطيف بمعنى العادليف فقد تكررت ثالث مرات، أما لفظة 
القسط بمعنى العدؿ فقد تكررت ثالثًا وعشريف مرة كما أوضحو 

[ ولئف كاف أمر العدؿ عظيمًا في كتاب ا، فقد 13] عبدالباقي
 عميو وسمـ، وصفة مف كاف العدؿ خمؽ مف أخالقو صمى ا

صفاتو، عدؿ في تعاممو مع ربو ػ جؿ وعال ػػػ، وعدؿ في تعاممو 
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مع نفسو، وعدؿ في تعاممو مع اآلخريف، القريب والبعيد، 
الصاحب والصديؽ، الموافؽ لو والمخالؼ، حتى العدو المكابر، 
كاف لو نصيب مف عدلو صمى ا عميو وسمـ، وما قصة المرأة 

ي سرقت وأقاـ عمييا رسوؿ ا صمى ا عميو المخزومية الت
الحد إال أكبر دليؿ عمى مصداقية العدؿ في اإلسالـ، وأنو قيمة 

 .ثابتة
وعندما فيـ الصحابة رضي ا عنيـ ىذا المعنى السامي       

لمعدؿ في اإلسالـ، كانوا يمزموف أنفسيـ بالعدؿ بيف أحب الناس 
ا الموقؼ عبدا بف رواحة إلييـ وأبغضيـ إلييـ، وقد جسد ىذ

رضي ا عنو لما أمره الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ أف يذىب 
إلى خيبر ليخرص ثمارىا، أي يقدر ما ستنتجو أشجارىا 
وزروعيا، فيمزميـ بدفع الشطر منو لرسوؿ ا صمى ا عميو 
وسمـ كما ىو نص اتفاقيـ معو، فشكوا إلى رسوؿ ا صمى ا 

"يا أعداء ا  دة خرصو، وأرادوا أف يرشوه فقاؿ:عميو وسمـ ش
تطعموني السحت، ولقد جئتكـ مف عند أحب الناس إلي وألنتـ 
أبغض إلي مف عدتكـ مف القردة والخنازير، وال يحممني بغضي 
إياكـ وحبي إياه عمى أف ال أعدؿ عميكـ، فقالوا بيذا قامت 

 ].14] (4996)ابف حنبؿ: ص  السماوات واألرض"
 :الت العدؿ في التربية اإلسالميةمجا

لقد أولى القرآف الكريـ عناية منقطعة النظير بالعدؿ، كما        
وضع المصطفى صمى ا عميو وسمـ قيـ العدؿ االجتماعي 
ومبادئو وخطوطو العريضة عمى ثالث مستويات "في أوليا قدـ 
مبادئ ونظريات وقواعد يمكف أف يبنى عمييا الشرع اإلسالمي 

ارات فقيية، وفي ثانييا نفذ الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ عم
بعض التجارب وأجرى عددًا مف التغييرات، فكاف التنفيذ امتدادًا 
لتمؾ المبادئ، والمستوى الثالث فقد نفذ الرسوؿ صمى ا عميو 
وسمـ أخالقية العدؿ االجتماعي التي تنبعث مف األعماؽ وتؤوؿ 

 السطور التالية تتناوؿ الباحثة [، وفي15إلى سموؾ وممارسة" ]
 :بعض مجاالت العدؿ وذلؾ عمى النحو التالي

  :أوال: مجاؿ الترغيب في قيمة العدؿ
 حفمت السنة النبوية الشريفة بالعديد مف األحاديث النبوية لقد     

التي تدعو إلى العدؿ والترغيب في التزامو وتطبيقو، وذلؾ مف 
ما ينتظرىـ مف حسف الثواب إف خالؿ بياف عظـ جزاء العادليف و 

ىـ استقاموا عمى منيج ا عز وجؿ، فعف أبي ىريرة رضي ا 
عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ: "سبعة يظميـ ا 
تعالى في ظمو يـو ال ظؿ إال ظمو إماـ عادؿ، وشاب نشأ في 
 عبادة ا، ورجؿ قمبو معمؽ في المساجد ورجالف تحابا في ا

عميو، ورجؿ دعتو امرأة ذات منصب وجماؿ  اجتمعا عميو وتفرقاً 
فقاؿ: إني أخاؼ ا، ورجؿ تصدؽ بصدقة فأخفاىا حتى ال 
تعمـ شمالو ما تنفؽ يمينو، ورجؿ ذكر ا خاليا ففاضت عيناه" 

[. وعف أبي سعيد، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 2] (112 )البخاري: ص
اس إلى ا يـو القيامة، صمى ا عميو وسمـ: "إف أحب الن

وأدناىـ منو مجمسا إماـ عادؿ، وأبغض الناس إلى ا، وأبعدىـ 
 ].2] (1785 منو مجمسا إماـ جائر" )الترمذي: ص

  :ثانيا: مجاؿ النيي عف الظمـ والتحذير منو
أكد القرآف الكريـ عمى أىمية العدؿ بذكر نقيضو وىو الظمـ، 

ي حرمت الظمـ عمى نفسي ففي الحديث القدسي "يا عبادي إن
 ].2] (1129وجعمتو بينكـ محرما فال تظالموا( )مسمـ: ص

كما صرحت السنة النبوية في التحذير مف الظمـ وتحريمو        
مبينة ما ينتظر الظالميف مف سوء المصير، ومف األحاديث 
الواردة في ىذا المجاؿ. عف معقؿ بف يسار المزني ػرضي ا 

سوؿ ا صمى ا عميو وسمـ يقوؿ: "ما مف عنو ػ قاؿ: سمعت ر 
عبد يسترعيو ا رعية، يموت يـو يموت وىو غاش لرعيتو إال 

وعف جابر بف  [،2( ]1006 ص حـر ا عميو الجنة" )مسمـ:
عبدا أف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ قاؿ: "اتقوا الظمـ فإف 

 ].2] (1129 الظمـ ظممات يـو القيامة" )مسمـ: ص
  ثالثا: مجاؿ العدؿ مع النساء

أمر المولى عز وجؿ بالعدؿ واإلنصاؼ بيف الزوجات        
عطاء كؿ منيف حقيا مف النفقة والمبيت، لذلؾ جاء الوعيد  وا 
الشديد في السنة النبوية الشريفة لمف لـ يقـ بالعدؿ بينيف ومف 
األحاديث الواردة في ىذا المجاؿ، عف أبي ىريرة ػ رضي ا 

و ػ قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ: " مف كانت لو عن
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امرأتاف يميؿ مع إحداىما عمى األخرى، جاء يـو القيامة وأحد 
 ].16] (618 ص شقيو ساقط " )ابف ماجة:

 : رابعا ػ مجاؿ العدؿ بيف األبناء والورثة
ف النعماف بف بشير ع :ومف األحاديث الواردة في ىذا المجاؿ

أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة ال أرضى  قاؿ: أعطاني
حتى تشيد رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ، فأتى رسوؿ ا 
صمى ا عميو وسمـ فقاؿ: إني أعطيت أبني مف عمرة بنت 
رواحة عطية، فأمرتني أف أشيدؾ يا رسوؿ ا قاؿ: أعطيت 
سائر ولدؾ مثؿ ىذا؟ قاؿ: ال، قاؿ: فاتقوا ا واعدلوا بيف 

[، وعف 2] (204ص  أوالدكـ، قاؿ فرجع فرد عطيتو" )البخاري:
شير بف حوشب، عف أبي ىريرةػ رضي ا عنو ػ أنو حدثو 
رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ قاؿ: "إف الرجؿ ليعمؿ والمرأة 
بطاعة ا ستيف سنة ثـ يحضرىما الموت فيضاراف في الوصية 

مف بعد وصية يوصي  فتجب ليما النار، ثـ قرأ عمى أبي ىريرة
بيا أو ديف غير مضار وصية مف ا إلى قولو تعالى: ذلؾ 

[، وعف ابف عباس 2] (1863 الفوز العظيـ" )الترمذي: ص
"مف  رضي ا عنيماػ عف النبي صمى ا عميو وسمـ قاؿ:

كانت لو أنثى فمـ يئدىا ولـ يينيا ولـ يؤثر ولده عمييا قاؿ: 
 ].2] (1599 لجنة " )أبو داود: صيعني الذكور أدخمو ا ا

  خامسا: مجاؿ العدؿ في الحكـ والقضاء والشيادة
اىتـ القرآف الكريـ بيذا الجانب اىتمامًا كبيرًا، فال تقبؿ       

الشيادة في إثبات الحقوؽ إال مف عدوؿ، يقوؿ تعالى: ﴿ َيا َأيَُّيا 
ـْ ِإَذا َحَضَر أَ  ـُ اْلَمْوُت ِحيَف اْلَوِصيَِّة الَِّذيَف آَمُنوا َشَياَدُة َبْيِنُك َحَدُك

... إلى آخر اآلية﴾ )المائدة:  ـْ نُك [، 1] (106اْثَناِف َذَوا َعْدٍؿ مّْ
كما حرص المصطفى صمى ا عميو وسمـ عمى كؿ ما يضمف 
إيصاؿ الحقوؽ إلى أصحابيا ومف األحاديث الواردة في ىذا 

لي رسوؿ ا  المجاؿ، ما رواه عمي رضي ا عنو أنو قاؿ: قاؿ
صمى ا عميو وسمـ: " إذا تقاضى إليؾ رجالف فال تقض لألوؿ 
حتى تسمع كالـ اآلخر فسوؼ تدري كيؼ تقضي" )الترمذي: 

[، وعف عبد الرحمف أبف أبي بكرة قاؿ: كتب أبو 2] (1785 ص
بكرة إلى أبيو وكاف بسجستاف بأف ال يقضي بيف اثنيف وىو 

مى ا عميو وسمـ يقوؿ:" ال غضباف، فإني سمعت رسوؿ ا ص
 (596يقضيف حكـ بيف اثنيف وىو غضباف" )البخاري: ص 

[، وعف فاتؾ األسدي أف رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ، 2]
صمى صالة الصبح، فمما انصرؼ قاـ قائما فقاؿ: "عدلت شيادة 
الزور بالشرؾ با ثالث مرات ثـ تال ىذه اآلية )واجتنبوا قوؿ 

 ].2] (1883 ى آخر اآلية( " )الترمذي: صالزور... إل
ولـ تقتصر أحاديث المصطفى صمى ا عميو وسمـ في      

حث القضاة عمى تحري العدؿ في الحكـ بيف المتخاصميف، بؿ 
ظير عدلو صمى ا عميو وسمـ حتى في الحكـ بيف مسمـ وغير 
مسمـ؛ فالعدؿ عنده أمر مطمؽ ال يتوقؼ عند أصحاب األدياف 

جناس والعصبيات والمصالح المخالفة، وال غير ذلؾ مف واأل
الوشائج األرضية والعالقات الدنيوية، وأمثاؿ ىذه المواقؼ في 
السيرة النبوية كثير منيا قصة جابر بف عبدا بف حزاـ ػ رضي 
 ا تعالى عنو ػ يروي جابر بف عبدا ػرضي ا عنيماػ فيقوؿ:

مفني في تمري إلى الجداد، "كاف بالمدينة ييودي، وكاف يس
وكانت لجابر األرض التي بطريؽ رومة، فجمست، فخال عاما، 
فجاءني الييودي عند الجداد، ولـ أجد منيا شيئا، فجعمت 
أستنظره إلى قابؿ، فيأبى، فأخبر بذلؾ النبي صمى ا عميو 
وسمـ، فقاؿ ألصحابو: "امشوا نستنظر لجابر مف الييودي" 

جعؿ النبي يكمـ الييودي، فيقوؿ: أبا فجاءوني في نخمي، ف
القاسـ، ال أنظره، فمما رأى النبي، قاـ فطاؼ في النخؿ، ثـ جاءه 
فكممو فأبى، فقمت فجئت بقميؿ رطب فوضعتو بيف يدي النبي 

"أيف عريشؾ يا جابر"  صمى ا عميو وسمـ، فأكؿ ثـ قاؿ:
قظ، "افرش لي فيو" ففرشتو، فدخؿ فرقد ثـ استي فأخبرتو، فقاؿ:

فجئتو بقبضة أخرى، فأكؿ منيا، ثـ قاـ فكمـ الييودي فأبى 
"يا جابر، جد  عميو، فقاـ في الرطاب في النخؿ الثانية، ثـ قاؿ:

وأقض" فوقؼ في الجداد فجددت منيا ما قضيتو، وفضؿ منو، 
 فخرجت حتى جئت النبي صمى ا عميو وسمـ فبشرتو، فقاؿ:

[، فالرسوؿ صمى 2] (469 "أشيد أني رسوؿ ا" )البخاري: ص
ا عميو وسمـ لـ ينظر إلى حبو لجابر بف عبدا وقربو مف 
قمبو، ولـ ينظر إلى تاريخ الييود العدائي مع المسمميف؛ لـ ينظر 
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إلى كؿ ىذه االعتبارات وال إلى غيرىا، إنما نظر فقط إلى إقامة 
لَِّذيَف آَمُنوا العدؿ في أسمى صوره امتثاال لقولو تعالى: ﴿ َيا َأيَُّيا ا

ـْ َأِو اْلَواِلَدْيِف  ُكوُنوا َقوَّاِميَف ِباْلِقْسِط ُشَيَداَء ِلمَِّو َوَلْو َعَمٰى َأنُفِسُك
َفاَل َتتَِّبُعوا  ۚ  ِإف َيُكْف َغِنيِّا َأْو َفِقيًرا َفالمَُّو َأْوَلٰى ِبِيَما  ۚ  َواأْلَْقَرِبيَف 

ف َتْمُووا أَ  ۚ  اْلَيَوٰى َأف َتْعِدُلوا  ْو ُتْعِرُضوا َفِإفَّ المََّو َكاَف ِبَما َواِ 
 ].1] (135: َتْعَمُموَف َخِبيًرا ﴾ )النساء

  :سادسا: مجاؿ العدؿ بيف المتعمميف
حفمت السنة النبوية الشريفة بالعديد مف األحاديث النبوية      

 :التي تبيف عدلو صمى ا عميو وسمـ بيف المتعمميف منيا
أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة  عف النعماف بف بشير قاؿ:

بنت رواحة ال أرضى حتى تشيد رسوؿ ا صمى ا عميو 
وسمـ، فأتى رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ فقاؿ: إني أعطيت 
أبني مف عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أف أشيدؾ يا رسوؿ 
ا قاؿ: أعطيت سائر ولدؾ مثؿ ىذا؟ قاؿ: ال، قاؿ: فاتقوا ا 

 وا بيف أوالدكـ، قاؿ فرجع فرد عطيتو" )البخاري: صواعدل
204) [2.[ 
فالرسوؿ صمى ا عميو وسمـ لـ يقر الرجؿ عمى صنيعو       

ألحد أبنائو الذيف ىـ مف صمبو، فالمعمـ أب لجميع طالبو، 
يجب أف يكوف مقسطًا وعاداًل في معاممة جميع المتعمميف 

ًء مف الصحة النفسية ومحبتيـ دوف استثناء؛ ألف ذلؾ يحقؽ جز 
 .لدعـ استمرارية التعميـ

 :ومف مظاىر العدؿ بيف المتعمميف 
ػػػػػػ العدؿ بيف المتعمميف في المعاممة: وىو مبدأ متأصؿ الجذور 
في التربية اإلسالمية، إذ نجده في أصميا األوؿ وىو القرآف 
الكريـ، حيث عاتب المولى ػػ عز وجؿ ػػػ نبيو محمد صمى ا 

وسمـ حيف وقع في نفسو ما شاء أف يقع عندما طمب نفر عميو 
مف المشركيف طرد صحابتو الذيف يروف أنيـ ضعاؼ المجتمع 
وال يجب جموسيـ معيـ فنزؿ قولو تعالى: ﴿ َواْصِبْر َنْفَسَؾ َمَع 

َواَل َتْعُد  ۚ  الَِّذيَف َيْدُعوَف َربَُّيـ ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيّْ ُيِريُدوَف َوْجَيُو 
ـْ ُتِريُد ِزيَنَة اْلَحَياِة الدُّْنَيا عَ  َواَل ُتِطْع َمْف َأْغَفْمَنا َقْمَبُو  ۚ  ْيَناَؾ َعْنُي

  [، وقد 1] (28 َعف ِذْكِرَنا َواتََّبَع َىَواُه َوَكاَف َأْمُرُه ُفُرًطا ﴾ )الكيؼ:

تناوؿ المربوف المسمموف "أىمية العدؿ والمساواة بيف مختمؼ 
تاحة الفرص الطبقات في المجتمع اإل سالمي في المعاممة وا 

نصاؼ  المتساوية أماـ التعمـ، اىتموا كذلؾ بالمعاممة العادلة، وا 
حتى  الجميع في إعطاء المتعمميف اإلجازات الممنوحة لممتعمميف،

ف كاف يأخذ المعمـ مقابؿ التعميـ أجرا مف أولياء األمور، ولقد  وا 
زة لمبعض دوف أشار بعضيـ إلى عدـ جواز زيادة المعمـ اإلجا

 ].17اآلخر حتى ولو قدمت لممعمـ اليدايا مف قبؿ المتعمـ " ]
 :ويشمؿ العدؿ في المعاممة ما يأتي

العدؿ في الثواب والعقاب، بأف يناؿ المتعمـ حقو مف الشكر  .أ
والثناء والمكافأة بنوعييا المادية والمعنوية مقابؿ تميزه، وحرصو 

ر في مقابؿ ذلؾ حقو مف عمى القياـ بواجباتو، ويناؿ المقص
العقوبة التربوية المناسبة لنوع تقصيره، ودرجة ذلؾ التقصير 
لمتفريؽ بيف المحسف والمسيء في عممية التعمـ وفي ذلؾ يقوؿ 

فتبدو عدالة المعمـ عند توقيع العقوبة المناسبة عمى [: "18] راشد
المقصر مف الطالب مستخدما في ذلؾ الوسائؿ المختمفة التي 

نيا أف تحوؿ التمميذ المقصر في عممو أو في سموكو إلى مف شأ
تمميذ مجتيد، يحرص عمى التفوؽ وعمى السموؾ القويـ وقد تكوف 
ىذه األشياء التي يستخدميا المعمـ في التعزيز لتالميذه معنوية 

 ". أو مادية أو حسبما يرى
العدؿ في تقبؿ أسئمة المتعمميف، فقد كاف عميو الصالة  .ب

شجع الصحابة رضواف ا عمييـ عمى أف يحاوره والسالـ ي
ويسألوه، فعف أنس بف مالؾ أف الناس سألوا النبي صمى ا 
عميو وسمـ حتى أحفوه بالمسألة، فخرج ذات يـو فصعد المنبر، 
فقاؿ: "سموني، ال تسألوني عف شيء إال بينتو لكـ.. الحديث" 

لى عنو [، وعف أبي ىريرة رضي ا تعا2] (1029 ص )مسمـ:
قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ: سموني، فيابوه أف 

 يسألوه، فجاء رجؿ فجمس عند ركبتيو فقاؿ: يا رسوؿ ا، ما 
 ].2] (682 ص اإلسالـ... الحديث" )مسمـ:

 .العدؿ في حؿ مشكالت الطالب .ج
ػػػػػ تفعيؿ مبدأ الشورى بيف المتعمميف، مف ذلؾ مشاورتيـ في 

تعمقة بيـ كمشاورتيـ في مواعيد االختبارات، األمور الم
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واألنشطة، فا عز وجؿ يقوؿ في كتابو الكريـ مرشدًا نبينًا 
محمد صمى ا عميو وسمـ ومبينًا لنا أىمية الشورى: ﴿ َفِبَما 

ـْ  وا  ۚ  َرْحَمٍة ِمَف المَِّو ِلْنَت َلُي َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِميَظ اْلَقْمِب اَلْنَفضُّ
ـْ ِفي اأْلَْمِر  ۚ  ْوِلَؾ ِمْف حَ  ـْ َوَشاِوْرُى ـْ َواْسَتْغِفْر َلُي  ۚ  َفاْعُؼ َعْنُي

ِإفَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّْميَف ﴾ )آؿ  ۚ  َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْؿ َعَمى المَِّو 
[، وقد كاف مف عادة المصطفى صمى ا 1] (159عمراف: 

في كثير مف  عميو وسمـ مشاورة أصحابو رضي ا عنيـ
الغزوات واألمور النازلة؛ لذا ينبغي عمى المعمـ تطبيؽ ىذا المبدأ 
مع المتعمميف؛ كي يتربى المتعمـ عمى عدـ االعتداد برأيو دوف 

 .اآلخريف
العدؿ في مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالب: فالمتعمموف  ػػػػػ

 معادف، وطاقات واستعدادات متفاوتة، وىنا يكمف عدؿ المربي
فياميـ مراعيا في ذلؾ قدراتيـ ومستوياتيـ العقمية  في تعميميـ وا 
المختمفة، وال يمقي عمييـ ما لـ يتأىموا بو؛ ألف ذلؾ يبدد 

 .أذىانيـ
 :ومف مظاىر العدؿ في مراعاة الفروؽ الفردية 
مراعاة التسمسؿ المنطقي في عرض المادة التعميمية، فقد سف  .أ 

ا المعيار وطبقو مع أصحابو في النبي صمى ا عميو وسمـ ىذ
أقوالو وأفعالو، فقد ورد في وصيتو لمعاذ بف جبؿ حينما بعثو إلى 

"يا معاذ إنؾ ستأتي  اليمف قاضيًا، قولو صمى ا عميو وسمـ:
قومًا مف أىؿ كتاب فإذا جئتيـ فادعيـ: أف يشيدوا أف ال إلو إال 

مميـ أف ا ا وأف محمد رسوؿ ا، فإف ىـ أطاعوا لذلؾ فأع
قد فرض عمييـ خمس صموات في كؿ يـو وليمة، فإف ىـ 
أطاعوا لؾ بذلؾ فأخبرىـ أف ا قد فرض عمييـ صدقة تؤخذ 
مف أغنيائيـ فترد عمى فقرائيـ، فإف ىـ أطاعوا لؾ بذلؾ فإياؾ 
وكرائـ أمواليـ، واتؽ دعوة المظمـو فإنو ليس بينيا وبيف ا 

[، وكاف مف عدؿ لرسوؿ 2] (355 حجاب" )البخاري: ص
صمى ا عميو وسمـ في التعميـ، تجزئة المادة التعميمية إلى 
مجموعات وعرضيا بطريقة متدرجة متسمسمة حتى يسيؿ 
استيعابيا، وفي ذلؾ مراعاة لقدراتيـ الذىنية كما أنو يتضمف 
التيسير عمى المتعمـ، وقد جاء في الحديث النبوي الشريؼ عف 

: "حدثنا مف كاف يقرئنا مف أصحاب رسوؿ أبي عبد الرحمف قاؿ
ا صمى ا عميو وسمـ أنيـ كانوا يقرئوف القرآف مف رسوؿ ا 
صمى ا عميو وسمـ عشر آيات، فال يأخذف في العشر األخرى 
حتى يعمموا ما في ىذه مف العمـ والعمؿ قالوا: فعممنا العمـ 

 ].14] (3529 ص والعمؿ" )ابف حنبؿ:
تنوع أساليب التعمـ وطرقو: فقد كاف عميو الصالة العدؿ في  .ب

والسالـ يستخدـ الحواس المختمفة في تعميـ الناس، ومف ذلؾ 
استخداـ اإلشارة باألصابع أو باليد، مف ذلؾ قولو صمى ا عميو 

بيما"  وسمـ: "بعثت أنا والساعة كيذه ويشير بأصبعيو فيمد
 ].2] (546 )البخاري: ص

اة تكافؤ الفرص بيف المتعمميف، بمعنى إعطاء ػػػػ العدؿ في مراع
كؿ متعمـ حقو وافيًا مف المناقشة واسترجاع المعمومات واختبار 
المحفوظات، سواء كاف ذلؾ وفؽ ترتيبو داخؿ حجرة الدراسة أو 
وفؽ تنظيـ يرتضيو المعمـ، شريطة أف يناؿ فيو كؿ متعمـ حقو 

 .روؽ فرديةكامال بغض النظر عف ما بينو وبيف زمالئو مف ف
وأما مف حيث حقوقيـ في التعميـ فيقصد بو إنصاؼ        

المتعمميف مف حيث مشاىدة المعمـ وسماع صوتو والعدؿ في 
الحكـ بينيـ، وغير ذلؾ مما يتـ أثناء عممية التعميـ والتعمـ. وقد 

التربية اإلسالمية منيـ )النووي،  مفكرونادى بيذا المبدأ 
يب البغدادي، وابف سحنوف المغراوي، العمموي، الخط

 (.والزرنوجي
ػػػػ العدؿ في تقويـ المتعمميف، فقد أكدت التربية اإلسالمية عمى 
ضرورة العدؿ في تقويـ المتعمميف لمتحقؽ مف إتقاف التعمـ، وقد 
أشار إلى أىمية ىذا المبدأ كؿ مف )القابسي، ابف سينا، وابف 

 (.جماعة
يمة اإلسالـ العميا، وىو مما سبؽ يتضح أف العدؿ ىو ق        

نزاؿ الكتب، وىو القيمة التي ال يدخؿ  الغاية في إرساؿ الرسؿ، وا 
فيو االستثناء، وال تخضع لمضرورات، كما يتضح أف العدؿ 
ينطمؽ مف الداخؿ فالمربي يحقؽ العدؿ خارج ذاتو ألنو يحممو 
داخؿ ذاتو عبر قوانيف اإليماف والتقوى ال عبر قوانيف المصمحة 

 .صية فحسبالشخ
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 :مظاىر العدؿ في المدرسة
يعتمد العمؿ المدرسي ونجاحو، والسير فيو لتحقيؽ       

األىداؼ المرجوة، عمى مبادئ وقيـ، يأتي العدؿ في صدارتيا 
لما لو مف تأثير مباشر عمى قياـ كؿ فرد في ىذه المؤسسة 

 .التربوية بالحقوؽ الواجبة
ء باختصار عمى كيفية وفي السطور التالية تمقي الباحثة الضو 
 .تحقيؽ ىذه القيمة داخؿ المجتمع المدرسي

  :أوال: مدير المدرسة
يعتبر مدير المدرسة " القائد التربوي الذي يشرؼ عمى        

تحقيؽ األىداؼ التربوية مف أجؿ إعداد النشء وتربيتو تربية 
متكاممة روحيا وخمقيا وجسميا ليكونوا مواطنيف صالحيف قادريف 

[، وعمى ذلؾ فإف مدير 19إلسياـ في إنماء مجتمعيـ "]عمى ا
المدرسة يمثؿ قائدًا وقاضيًا ومربيًا في مدرستو فعميو أف يكوف 
حاكمًا عاداًل ومربيًا منصفًا يعطي كؿ ذي حؽ حقو دوف تحيز 
أو محاباة في جميع المواقؼ التي تتطمب ذلؾ، ويمكف لمدير 

طالب المدرسة في  المدرسة الناجح أف يحقؽ قيمة العدؿ بيف
 :العديد مف الجوانب منيا

العدؿ في توزيع الطالب عمى الفصوؿ وفؽ معايير معدة . 1
مسبقة منيا: مراعاة سعة كؿ صؼ مف الطالب، ومراعاة 
مستويات الطمبة العممية وقدراتيـ الذىنية أثناء التوزيع وفقًا 
العتبارات موضوعية بعيدة كؿ البعد عف المحاباة والمجاممة 
لبعض الطالب نتيجة مكانتيـ االجتماعية، أو عالقتيـ بمدير 

 .المدرسة
تحقيؽ العدؿ بيف الطالب في الجدوؿ الدراسي مف حيث  .2

 .السيولة والصعوبة
تحقيؽ العدؿ في توزيع أنماط المتعمميف المختمفة عمى  .3

الفصوؿ، فواجب مدير المدرسة تحقيقا لمعدؿ بيف التالميذ أال 
عينة إلى المعمـ المتميز والصفوؼ األخرى إلى يسند صفوفًا م

المعمـ ضعيؼ التأىيؿ، أو المقصر فإف ىذا إجحاؼ وظمـ 
 .لبعض الطمبة

 ي حؿ مشكالتيـ، مع وجوب ػػػالب فػػػػف الطػػػػدؿ بيػػػؽ العػػػػتحقي. 4

العدالة في تحديد العقوبة الالزمة لكؿ مشكمة، حتى ال يتولد لدى 
حقد والكراىية، كما يجب عميو النظر بعدالة المتعمميف الشعور بال

وموضوعية في المشكالت التي قد تقع بيف بعض المعمميف 
 .والطمبة، وأف يقيـ الحؽ بينيـ

 العدؿ في تطبيؽ مبدأ العالقات اإلنسانية مع جميع الطالب .5
[20.[ 

  :ثانيا: المعمـ وكيفية تحقيقو لمعدؿ
يا المربي والتي يجب ومف األمور األساسية التي يجب أف يدرك

أف تتأصؿ في شعوره ووجدانو أف يتحمى بالعدؿ والمساواة 
والنزاىة والحياد والموضوعية وعدـ تفضيؿ بعض الطمبة عمى 
بعض حتى ال يمقتو الطمبة وينفروا منو ومف عممو الذي يعممو 

 :[ ومف مجاالت عدؿ المعمـ مع الطمبة21] جاف
نظر عف أوضاعيـ العدؿ في معاممة الطمبة بغض ال .1

 .االجتماعية واالقتصادية المتفاوتة التي قد يعمميا
العدؿ بينيـ أثناء أداء الدرس، وذلؾ مف خالؿ مراعاة  .2

الفروؽ الفردية بينيـ حيف طرح موضوع المقررات، وتنوع طرؽ 
وأساليب التدريس، واستخداـ المعينات عمى التعمـ كاألنشطة 

د منيا جميع طمبة الفصؿ الدراسي، والوسائؿ التعميمية التي يستفي
واالىتماـ بكافة الطمبة مف حيث النظرة ونبرة الصوت التي 
يطمقيا أثناء طرح التساؤالت أو الثناء عمى إجابة طالب أو 
تعبيرات الوجو بعدـ الرضا عنيا، وأف يشرؾ جميع طالبو في 
حواراتو ومناقشاتو حيف يطرح األسئمة، فال يركز عمى مجموعة 

ياء، ويخصيـ بالسؤاؿ، أو يحدد نوعية معينة مف األسئمة األذك
ويركز في طرحيا عمى ضعاؼ المستوى، وأف يمنح جميع 
الطمبة فرصًا متساوية لإلجابة وعند التعميؽ عمى إجاباتيـ، وفي 

[: " عميو أف يتأكد أف كؿ طالب مف 22ذلؾ يقوؿ مرسي ]
لتعبير عف طالبو يناؿ الفرصة نفسيا التي يناليا زمالؤه في ا

آرائيـ أماـ بعضيـ وأيضا تصحيح معموماتيـ مف جانبو، إف 
الطالب في غاية الحساسية بالنسبة لموضوع عدؿ اساتذتيـ، 
وىذه الحساسية قد ال يدركيا بعض المعمميف ولكنيا تترؾ أثارا 
في نفسيات الطالب قد تؤثر عمى تحصيميـ العممي في مادة 
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، أو الذي يشعروف أنو يحابي األستاذ الذي يستشعروف عدـ عدلو
بعضيـ عمى حساب بعض" وىناؾ مف يرى وجوب العدؿ بيف 
الطالب حتى في االستماع إلى أحاديثيـ واإلصغاء إلييـ إذ ال 
يميؽ بالمعمـ أف يترؾ اإلصغاء لمحدثو، خصوصا الطالب سواء 
بمقاطعتو، أو منازعتو الحديث، أو باإلشاحة بالوجو عنو، أو 

 ].23] منة ويسرةإجالة النظر ي
العدؿ بيف الطالب في الثواب والعقاب، مع مراعاة النظر . 3

عند إيقاع العقوبة إلى نوع الخطأ المرتكب فميست كؿ االخطاء 
واحدة، ومف الظمـ أف نعمـ أسموبًا عقابيًا واحدًا عمى جميع 

[ أف 21الحاالت، فإف ىذا سوء تفسير لمعقوبة، ويرى جاف ]
" يكوف عاداًل في العقوبة ونوع العقوبة ػ وىذا  المعمـ إذا أراد أف

يقتضي بدوره أف يبرر أنواع العقوبات التي يعاقب بيا كؿ مف 
يستحقيا مف البداية، وأف يبيف أف ىدؼ العقوبة التأديب وليس 
االنتقاـ أو التشفي، وأنو ال يريد العقوبة أصال، وأنو يتمنى أال 

إلى إنزاؿ العقوبة " تحدث مخالفات مف الطالب حتى ال يضطر 
ويقتضي العدؿ في الثواب أف يدرؾ الطالب أف الثواب حؽ بيد 
المعمـ ييبو لمف يستحؽ، وليس حقًا مطمقًا لكؿ طالب عمى أي 
نما ىو جزء مف اختصاص المعمـ يمنح ضمف نظاـ  عمؿ، وا 
معتمد في المدرسة وفؽ أسس معينة، كما يقتضي الثواب أف 

 .يكوف مناسبًا لنوع العمؿ
العدؿ بيف الطالب في التقويـ ومف معايير العدؿ في التقويـ . 4

العدؿ بينيـ في إعطائيـ ما يستحقوف مف درجات سواء مف 
خالؿ االختبارات التحريرية أو الشفيية أو مف خالؿ وضع 
درجات المشاركة أثناء تفاعؿ الطالب داخؿ الصؼ، وأف يكوف 

ؿ الذاتية أو التصحيح وفؽ معايير ثابتة ال تخضع لمعوام
نما وفؽ أسس موضوعية  .العالقات الشخصية، وا 

 .العدؿ في تطبيؽ مبدأ العالقات اإلنسانية بيف جميع الطمبة .5
 :المرشد الطالبي وكيفية تحقيقو لمعدؿ

يسعى المرشد الطالبي مف خالؿ عممو اإلرشادي إلى تحقيؽ 
 :قيمة العدؿ مع الطالب مف خالؿ اآلتي

 و والتغمب عمى ما ػػة قدراتػػػو ومعرفػػػـ ذاتػػػب لفيػػػدة الطالػػػمساع. 1

يواجيو مف صعوبات ليصؿ إلى تحقيؽ التوافؽ النفسي والتربوي 
واالجتماعي والميني لبناء شخصية سوية في إطار التعاليـ 

 .اإلسالمية
إيجاد روح األخوة والتعارؼ بيف الطالب بعضيـ ببعض . 2

 .وبينيـ وبيف المعمميف
ية بمشكالت الطالب وذلؾ مف خالؿ االىتماـ ببعض العنا. 3

 :األمور منيا
أف ييتـ بجميع طالبو مف حيث تتبع مشكالتيـ وما يعترض  -

حياتيـ الدراسية مستفيدًا مف كافة المعمميف، مف خالؿ سؤالو 
الدائـ عف الطالب الذيف يعانوف مف مشكالت، أو يسببوف 

 .لغيرىـ مشكالت داخؿ المدرسة
ات خاصة لكؿ حالة ومتابعتيا بكؿ أمانة وموضوعية فتح ممف -

  .وعدـ االىتماـ ببعض الطالب عمى حساب اآلخريف
التجرد مف الخمفيات السابقة عف بعض الطالب الذيف قد  -

يشتكي منيـ زمالء ليـ في الدراسة عمى أساس أنيـ مف مثيري 
 .المشكالت

رؼ عمى عقد المقاءات الفردية مع كؿ طالب عمى حدة، والتع -
مشكالتو بأسموب أبوي حكيـ يشعر معو الطالب بمحبة المرشد 

حالة مف ال  يستطيع مساعدتو لو، ومساعدة ما يمكف مساعدتو وا 
 ].24] إلى مف يمكنو ذلؾ

تحديد األساليب العالجية لكؿ مشكمة عمى حدة ومتابعة  -
 .تنفيذىا بكؿ أمانة وموضوعية

يو واإلرشاد وخدماتو تحقيؽ العدؿ عند تنفيذ برامج التوج .4
 :اإلنمائية والوقائية والعالجية والتي تشمؿ اآلتي

مساعدة الطالب في استغالؿ ما لديو مف قدرات واستعدادات  -
 .إلى أقصى درجة ممكنة في تحقيؽ النمو السوي في شخصيتو

 تنمية السمات اإليجابية وتعزيزىا لدى الطالب في ضوء   -
 .مبادئ الديف اإلسالمي الحنيؼ

تنمية الدافعية لدى الطالب نحو التعميـ واالرتقاء بمستوى  -
 .طموحو

 اً ػػالب جميعػػػات الطػػػي لفئػػػدراسػػؿ الػػػػيػصػحػتػوى الػػػتػة مسػػػابعػػمت -
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 .لالرتقاء بمستوياتيـ إلى أقصى درجة تمكنيـ قدراتيـ منيا 
 .العناية بالطالب ضعيفي المستوى -
وقيف دراسيا وتعيد تفوقيـ بالرعاية تحديد الطالب المتف –

 .والتشجيع والتكريـ
استثمار الفرص جميعيا في تكويف اتجاىات إيجابية نحو  –

العمؿ الميني لدى الطالب وفقا ألىداؼ التوجيو واإلرشاد 
 .الميني في ضوء حاجة التنمية في المجتمع

التعرؼ عمى الطالب ذوي المواىب والقدرات الخاصة  –
 .ورعايتيـ

مساعدة الطالب المستجد عمى التكيؼ مع البيئة المدرسية  –
 .وتكويف اتجاىات إيجابية نحو المدرسة

العمؿ عمى اكتشاؼ اإلعاقات المختمفة والحاالت الخاصة في  –
 .وقت مبكر التخاذ األجراء المالئـ

التعرؼ عمى حاجات الطالب ومطالب نموىـ في ضوء  –
 .يتياخصائص النمو لدييـ والعمؿ عمى تمب

التعرؼ عمى أحواؿ الطالب الصحية والنفسية واالجتماعية  –
والتحصيمية قبؿ بدء العاـ الدراسي، وتحديد مف يحتمؿ أنيـ 
بحاجة إلى خدمات وقائية فردية أو جماعية والسيما الطالب 

 .المستجديف في كؿ مرحمة مف المراحؿ الثالث
دراسة العممية تصميـ البرامج والخطط العالجية المبنية عمى ال –

لمحاالت الفردية والظواىر الجماعية لممشكالت السموكية 
 ].25] والتحصيمية وتنفيذىا

مما سبؽ يتضح أف لممعاممة الحسنة القائمة عمى احتراـ       
حقوؽ اإلنساف وكرامتو واإليماف بما لو مف حقوؽ يجب الوفاء 

عدؿ بيا أثرا ميما في توفير سبؿ النجاح إف ىي قامت عمى ال
 .الذي يحفظ الحقوؽ ويصونيا

 الدراسات السابقة. 4
 :أوال: الدراسات العربية

[ دراسة ىدفت إلى الوقوؼ عمى 26أجرت الصديقي ]      
مفيـو العدؿ بيف األوالد، وأىدافو، وأىميتو، باإلضافة إلى 
الوقوؼ عمى أساليب العدؿ بيف األوالد في التنشئة الوالدية في 

، وكذلؾ الكشؼ عف معوقاتو في التنشئة ضوء الكتاب والسنة
الوالدية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة: استخدمت الباحثة المنيج 
الوصفي الوثائقي، ومف النتائج التي توصمت إلييا: أىمية العدؿ 
بيف األوالد في التنشئة الوالدية لألثار اإليجابية التي تعكسيا 

األسري، وبينت عمييـ؛ إذ تحقؽ ليـ الصحة النفسية واالستقرار 
الدراسة أف مف معوقات العدؿ بيف األوالد معوقات تتعمؽ 
بالوالديف تتمثؿ في مستوى تعميميما وطبيعة العالقة بينيما، 
ومعوقات تتعمؽ باألوالد منيا: السمات الجسمية والعقمية لألوالد، 

 .ومدى برىـ لموالديف
العدؿ بدراسة ىدفت إلى بياف منظومة  [27وقامت أسرة ]       

واإلحساف في منيج تربية اإلنساف، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
استخدمت الباحثة المنيج االستنباطي األصولي، ومف النتائج 
التي توصمت ليا الدراسة: إف وحدانية المشرع لمنيج التربية 
اإلنسانية وصدوره مف جية عميا ذات عمـ شمولي تاـ 

ربوي العدالة بخصائص النفس اإلنسانية يكسب المنيج الت
واإلحساف ويرتقي بمستوى األمف النفسي لممتربي والمربي، 
أصالة ومرونة التشريعات التربوية عماد العدالة واإلحساف في 
منيج تربية اإلنساف حيث تسيـ في تنمية الشعور باألمف النفسي 
لديو، قياـ المنيج التربوي اإلسالمي عمى قاعدة الضبط ال 

انية مف أقوى متطمبات تحقيؽ األمف الكبت لمسموكيات اإلنس
  .النفسي وفؽ منظومة العدؿ واإلحساف

[ فقد أجرت دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى 8أما نياز ]         
مكانة قيمة العدؿ في الفكر التربوي اإلسالمي، كما ىدفت إلى 
إبراز الدور المأموؿ لمجامعة في تنمية قيمة العدؿ في ضوء 

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة التربية اإلسالمية، 
المنيج االستنباطي، ومف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف 
قيمة العدؿ مف القيـ التراكمية التي ال تغرس بشكؿ مباشر إنما 
ىي نتاج قيـ روحية أخرى كقيمة االيماف با تعالى؛ والتي تعد 

المسمميف عبر منطمؽ القيـ الروحية، مدى اىتماـ المربيف 
العصور اإلسالمية المختمفة بالتطبيقات التربوية لقيمة العدؿ بيف 
المتعمميف مف تمؾ الجوانب )العدؿ في المعاممة، والعدؿ في 
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تشجيع إنجازات المتعمميف ماديا ومعنويا، والعدؿ في معرفة 
 (.الفروؽ الفردية بيف المتعمميف ومراعاتيا

ة ىدفت إلى التعرؼ عمى [ بدراس28وقد قاـ النوح ]      
مستوى الثقافة المدرسية السائدة بمدارس التعميـ العاـ المتوسط 
 والثانوي بمدينة الرياض كما يراىا مديرو المدارس ومعمموىا،
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي 
المسحي معتمدًا عمى االستبانة لجمع المعمومات الميدانية مف 

الدراسة، مف )معمميف ومديريف المرحمة المتوسطة  أفراد عينة
والثانوية بالرياض( وخمصت الدراسة إلى نتائج منيا: كشفت 
الدراسة أف أفراد العينة يتفقوف عمى أف مجاؿ العالقات اإلنسانية 
ىو أعمى المجاالت ممارسة، ويختمفوف في أقؿ المجاالت 

قؿ المجاالت ممارسة، فيرى مديرو المدارس أف مجاؿ العدالة أ
والتجديد  االبتكارممارسة بينما يرى معممو المدارس أف مجاؿ 

ىو أقؿ المجاالت ممارسة. كما كشفت الدراسة أف أعمى متوسط 
( كانت لمعبارة التالية في مجاؿ العالقات 3,38حسابي بمغ )

اإلنسانية )يسود االحتراـ بيف الطالب والعامميف بالمدرسة(، في 
( كانت لمعبارة التالية 2,47حسابي بمغ )حيف أف أقؿ متوسط 

في مجاؿ العمؿ الجماعي وىي )يؤخذ اراء الطالب في األمور 
 (.التي تخصيـ

[ دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى واقع 7وأجرى إسماعيؿ ]       
تحقؽ مبدأ العدؿ في التعميـ الثانوي مف منظور إسالمي عف 

مع الطالب، طريؽ التعرؼ عمى مدى تحقؽ العدؿ مف المعمـ 
والتعرؼ عمى مدى تحقؽ العدؿ مف المدير مع المعمميف، 
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي 
التحميمي، وقد طبقت أداة الدراسة عمى عينة مف طالب المدارس 
الثانوية العامة بمحافظة الشرقية بجميورية مصر، وعينة مف 

النتيجة الكمية الستجابات المعمميف بنفس المرحمة، وقد أثبتت 
أفراد عينة الدراسة بأف المعمميف ال يقوموف بدورىـ كاماًل لتحقيؽ 
العدؿ بينيـ بصورة دائمة في المعاممة، وفي مراعاة الفروؽ 
الفردية وتنوع أساليب وطرؽ التعميـ، وفي مراعاة تكافؤ الفرص 

 %(،38,2التعميمية، ولكف ما يتحقؽ منيا بصورة دائمة نسبة )

وىي نسبة تدؿ عمى أنو ما زاؿ ىناؾ جوانب قصور في تحقيؽ 
% ونسبة نادرًا 37,2العدؿ مع الطالب، وكذلؾ نسبة أحيانا 

% وىي نسبة مرتفعة جدًا وتشير إلى أف ما يقرب مف ربع 24,6
% 37,2العينة ترى عدـ تحقؽ العدؿ معيا مف المعمـ ونسبة 

وأحيانًا ال يتحقؽ  مف العينة ترى أف العدؿ يتحقؽ معيا أحياناً 
وىذا يشير إلى خمؿ في عالقة المعمـ بالطالب، مع اإلشارة إلى 
أف نسبة التحقؽ ضعيفة وأقؿ مف المستوى المطموب الذي 

% كمعيار لمحكـ عمى مدى تحقؽ 70ارتضتو الدراسة وىو 
 .العدؿ مف المعمـ مع الطالب

عدؿ [ إلى توضيح مفيـو ال20وىدفت دراسة العجالني ]        
مف منظور التربية اإلسالمية، وبياف أبرز ميادينو في القرآف 
الكريـ والسنة النبوية، وتوضيح أىـ اآلثار اإليجابية المترتبة 
عمى تحقيؽ العدؿ، وكذلؾ اآلثار السمبية لفقدانو عمى الفرد 
والمجتمع، وبياف أىـ التطبيقات التربوية لمبدأ العدؿ عند بعض 

بياف تطبيقاتو التربوية في بعض مؤسسات المربيف المسمميف مع 
التربية اإلسالمية، واقتراح بعض األساليب التربوية التي تساعد 
عمى تحقيقو في الميداف التربوي مف خالؿ طرؽ التدريس 
والمقررات الدراسية والنشاط المدرسي، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

لتي استخدـ الباحث المنيج الوصفي الوثائقي، ومف النتائج ا
توصمت إلييا الدراسة: أف العدؿ عامؿ ميـ في تيدئة 
الصراعات والعدواف ومف العوامؿ األساسية في إزالة أسبابيا، 
وأف تحقيؽ المعمـ لمبدأ العدؿ بيف تالميذه يسيـ في تحقيؽ 
العديد مف الجوانب اإليجابية في حياة المتعمـ منيا: إثارة الدافعية 

تاحة الفرصة لممت عمـ لكي ينمو نموا سميما خاليا مف لممتعمـ، وا 
 .المشكالت النفسية

[ فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى 29أما دراسة بغدادي ]       
مفيـو مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية، واألصوؿ القائمة عمييا، 
والتعرؼ عمى مظاىر مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية في النظاـ 

لباحث المنيج التعميمي، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ ا
التاريخي والمنيج االستنباطي، وقد توصمت الدراسة إلى العديد 
مف النتائج منيا: أف مبدأ تكافؤ الفرص مف المبادئ التي ليا 
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مساس بحياة الناس، وأف التربية اإلسالمية نادت بتطبيؽ ىذا 
المبدأ في واقعنا التعميمي العميؽ، إضافة إلى تأثر التربية 

بمبدأ تكافؤ الفرص وىو ما كاف عميو الصدر والتعميـ كثيرا 
 .األوؿ في اإلسالـ، وأعطيت الجميع فرصًا متساوية في التعميـ

 :ثانيا: الدراسات األجنبية
لـ تجد الباحثة في الدراسات والبحوث األجنبية موضوعًا       

بمعنى العدؿ كما يقصد بو في الفكر التربوي اإلسالمي، ولكف 
عة مف الدراسات تتعمؽ بموضوع العدالة تـ الحصوؿ عمى مجمو 

االجتماعية في المدرسة أو اإلدارة، اختارت الباحثة منيا بعض 
الدراسات التي تناولت العدالة االجتماعية األقرب إلى مفيـو 

 .العدؿ
[ دراسة ىدفت إلى بحث 30فقد أجرى باربارا بوست ]        

 ظرية الراولسينيةوالتي تطورت إلى الن نظرية العدالة لجوف راولز
في التربية والتعميـ مع اإلشارة إلى فمسفة التربية )لجوف ديوي 
وذلؾ؛ لبياف دور التعميـ األساسي في تحقيؽ العدالة االجتماعية 
حيث قاـ الباحث بدراسة عمى بعض الحاالت لمعرفة العالقة 

لمعدالة كوسيمة  Rawls بيف العدالة والتعميـ مستخدمًا نظرية
والتي أشارت إلى أىمية التعميـ في تحقيؽ العدالة، لمتحميؿ، 

وتناولت الدراسة نظرية العدالة ومبادئ العدالة وتقييـ العدالة في 
الفصؿ الدراسي وشممت وعي اآلباء وتأثيره عمى التعميـ األولى 
والخير اإلنساني، وتقييـ المواىب الطبيعية ودور المبادئ 

ئج التي توصمت إلييا األفالطونية داخؿ الفصؿ. ومف النتا
الدراسة، توقؼ تحقيؽ العدالة عمى تعميميا لمطالب؛ ولذلؾ 
عرؼ التعميـ بأنو يعطي القدرة لمزيد مف التطور، والتعميـ 
يستطيع أف يخمؽ حياة عادلة، كما أف دور المدرسة ميـ جدا، 
ألنو يساعد في تييئة تعميـ عادؿ يخدـ أكثر فكرة العدالة 

 رة االىتماـ عند بناء المدارس أف يكوف االجتماعية، مع ضرو 
 .بناء يحقؽ العدؿ ويخمؽ جوا مف العدالة بيف الطالب

[ فقد أجرى دراسة ىدفت إلى 31أما مورفا ماكدونالد ]       
بحث إعادة تشكيؿ تعميـ المدرسيف لموصوؿ بيـ إلى تحقيؽ 

نيـ؛ حيث العدالة مع جميع الطالب عمى اختالؼ طبقاتيـ وألوا

مية إلى أف نسبة الطالب الممونيف بحموؿ التقديرات المستقبتشير 
% مف المسجميف في برنامج 70سيصموف إلى  2025عاـ 

التعميـ بالواليات األمريكية المتحدة، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قامت 
الدراسة بمعرفة مدى استعداد المعمميف المتوقعيف في المستقبؿ 

، وقد قاـ الباحث بوضع لتحقيؽ العدالة االجتماعية مع الطالب
رؤية لتنفيذ العدالة االجتماعية لمتعميـ والتعمـ والظروؼ التي 
أوصمت إلى تمؾ العممية. وقد توصمت الدراسة إلى أىمية دمج 
العدالة االجتماعية في النوايا والممارسات لممعمميف لموصوؿ إلى 
ضماف تحقيؽ المعمميف لمعدؿ مع الطالب في إطار الزيادة 

 .ة في أعداد الطالب في المدارس األمريكية العامةالكبير 
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

[، نياز 7إسماعيؿ ]الدراسة الحالية مع دراسة كؿ مف ػػػػػ اتفقت 
في أنيا في  [20[، العجالني ]27[، أسرة ]26] [، صديقي8]

[، 8] نيازسالمية، واختمفت عف دراسة كؿ مف مجاؿ التربية اإل
[ في أف الدراسات 20] [، العجالني27] [، أسرة26] صديقي

السابقة دراسات مكتبية نظرية اعتمدت عمى المنيج الوصفي 
الوثائقي، والمنيج االستنباطي، في حيف أف الدراسة الحالية 
دراسة ميدانية استخدمت المنيج الوصفي التحميمي، واعتمدت 

 .االستبانة كأداة لجمع البيانات وتحميميا
[ في موضوع 7] دراسة الحالية مع دراسة إسماعيؿواتفقت ال

الدراسة )تحقيؽ قيمة العدؿ في المدرسة الثانوية( وفي المنيج 
 :المستخدـ، وفي األداة واختمفت معيا في اآلتي

عينة الدراسة فقد اقتصرت الدراسة الحالية عمى طالب  -
المرحمة الثانوية في المستوى الثاني والثالث في مدينة مكة 

كرمة بالمممكة العربية السعودية، في حيف تمثمت عينة الدراسة الم
السابقة في عينة مف المعمميف وعينة مف طالب المرحمة الثانوية 

 .في محافظة الشرقية بجميورية مصر
اقتصرت الدراسة السابقة عمى معرفة واقع تحقيؽ العدؿ مع  -

إلى  الطالب مف قبؿ المعمـ، في حيف أف الدراسة الحالية ىدفت
دراسة واقع تطبيؽ قيمة العدؿ مع الطالب مف قبؿ كؿ مف 

 (.)مدير المدرسة، المعمـ، المرشد الطالبي
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ػػػػ اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسة السابقة في األساليب 
االحصائية المستخدمة )فقد استخدمت الدراسة الحالية 

ي، )والمتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية والوزف النسب
لمفرؽ بيف متوسطات عينتيف مستقمتيف، في  T.Test اختبار

حيف اقتصرت الدراسة السابقة عمى حساب النسبة المئوية لكؿ 
اختيار عمى حدة مف االختيارات الثالثة )دائما، أحيانا، نادرا( 

جابات ت( لمتأكد مف درجة الثقة في االس2ألفراد العينة، و)كا
فروؽ بيف التكرارات والنسب ومدى صدقيا لمتأكد مف داللة ال

 .المئوية
[ مستوى الثقافة المدرسية السائدة 28ػػػػػ تناولت دراسة النوح ]

بمدارس التعميـ العاـ والمتوسط في مجاالتيا المتعددة منيا مجاؿ 
العدالة، في حيف أف الدراسة الحالية ركزت عمى دراسة قيمة 

تطبيقو مع العدؿ في الفكر التربوي اإلسالمي ومعرفة واقع 
 طالب المرحمة الثانوية مف قبؿ كؿ )مدير المدرسة، المعمـ،

 (.المرشد الطالبي
 رصػػػػفػؤ الػػػػة تكافػػػػضيػػى قػػػػػ[ عم29دادي ]ػػػػغػة البػػػػػزت دراسػػػػػػػػػػ رك

التعميمية مف حيث إعطاء الجميع فرصا متساوية في التعميـ 
حد جوانب مجاالت العدؿ كحؽ ليـ في التعميـ، وىذا الجانب أ

مع الطالب في حيف أف الدراسة الحالية أشارت إلى العديد مف 
 .جوانب مجاالت العدؿ مع الطالب

 جرااات. الطريقة واإل5
 منيج الدراسةأ. 

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي وىو المنيج       
الذي يدرس ظاىرة أو حدثا، أو قضية موجودة حاليا، ويمكف 

لحصوؿ منيا عمى معمومات تجيب عف أسئمة الدارسة دوف ا
 .تدخؿ الباحث فييا

 مجتمع الدراسةب. 
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالب المرحمة الثانوية في       

( طالب 26944مجتمع مدينة مكة المكرمة والبالغ عددىـ )
وطالبة في المدارس الثانوية الحكومية )نظاـ التعميـ العاـ(، في 

( يبيف توزيع أفراد 1ىػ والجدوؿ )1436ىػ/ 1435عاـ الدراسي ال
 .المجتمع األصمي

 1جدول 
 توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس )النوع(

 طالبة طالب
11279 15665 

موقع إدارة التربية والتعميـ بمنطقة مكة المكرمة )الدليؿ 
 (ىػ1435/1436االحصائي لمعاـ الدراسي 

 عينة الدراسةج. 
( طالبًا وطالبة 30ينة االستطالعية لمدراسة: تكونت مف )لع. 1

تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية، ليتـ تقنيف أدوات الدراسة مف 
 .خالؿ الصدؽ والثبات بالطرؽ المناسبة

العينة األساسية لمدراسة: تكونت عينة الدراسة األصمية مف  .2
ة في ( طالبًا وطالبة مف طالب مدارس المرحمة الثانوي600)

%( مف المجتمع األصمي 2,22) مدينة مكة المكرمة، وبنسبة

( طالبًا وطالبة )مف الصؼ الثاني 26944والبالغ عددىـ )
والثالث ثانوي نظاـ التعميـ العاـ( تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية 

(، ثـ قامت الباحثة بعممية مراجعة 521طبقية كاف العائد منيا )
، وقد تـ واكتمالياتأكد مف دقتيا لجميع االستبانات العائدة لم

استمارات تتعمؽ بعدـ تعبئتيا أو أنيا ( ألسباب 126استبعاد )
  .ناقصة اإلجابة

وبذلؾ يكوف العدد النيائي لالستبانات التي أجريت عميو        
% مف عدد 65,83بنسبة  استبانة( 395التحميؿ اإلحصائي )

 :( يوضح ذلؾ2االستبانات الموزعة والجدوؿ )
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 2 جدول
 خصائص عينة الدراسة بحسب الجنس والمستوى الدراسي

 النسبة المئوية  العدد  فئات المتغير  اسم المتغير 
 44.1 174 ذكر  الجنس 

 55.9 221 أنثى
 60.3 238 الثاني  المستوى الدراسي 

 39.7 157 الثالث 
 68,6 271 أدبي  التخصص العممي 

 31,4 124 عممي 
 اة الدراسةأدد. 

عد االطالع عمى األدب التربوي واستطالع رأي بعض ب      
( طالب وطالبة عف 100أفراد عينة الدراسة والبالغ عددىـ )

طريؽ توزيع استبانة مفتوحة عمييـ حوؿ درجة تطبيؽ كؿ مف 
)مدير المدرسة والمعمـ والمرشد الطالبي( لقيمة العدؿ، وجمع 

ر عند بناء أداة الدراسة. قامت االستجابات وأخذىا في االعتبا
 .الباحثة ببناء االستبانة وفؽ الخطوات التالية

 .تحديد المحاور الرئيسة لالستبانة .1
 .صياغة عبارات االستبانة كؿ عبارة حسب انتمائيا لممحور .2
 ( 65إعداد االستبانة بصورتيا األولية، والبالغ عددىا ). 3

لمحكميف والبالغ عددىـ عبارة، وبعد عرضيا عمى مجموعة مف ا
( متخصصيف في مجاؿ األصوؿ اإلسالمية لمتربية وعمـ 9)

النفس، تـ إجراء التعديالت التي أوصوا بيا، فأصبح عدد 
( عبارة موزعة عمى ثالثة 42عبارات االستبانة بعد التعديؿ )

محاور ىي: )محور عدؿ مدير المدرسة مع الطالب، محور 
عدؿ المرشد الطالبي مع عدؿ المعمـ مع الطالب، محور 

الطالب(، وقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي )أوافؽ بدرجة 
عالية جدًا، أوافؽ بدرجة عالية، أوافؽ بدرجة متوسطة، أوافؽ 
بدرجة ضعيفة، ال أوافؽ( وقد أعطيت األوزاف التالية كـ ىو 

 (.3موضح في الجدوؿ )
 3 جدول

 طريقة تصحيح االستبانة
 ال أوافق أوافق بدرجة ضعيفة أوافق بدرجة متوسطة أوافق بدرجة عالية  درجة عالية جداأوافق ب التوافر
 1 2 3 4 5 الدرجة 

( لالستجابة )أوافؽ بدرجة 5وقد اختارت الباحثة الدرجة )      
ة جدًا( وبذلؾ يكوف الوزف النسبي في ىذه الحالة ىو يعال
عالية جدًا "،  %(، وىو يتناسب مع االستجابة "أوافؽ بدرجة20)

 بعد ذلؾ تـ حساب المتوسط الحسابي )المتوسط المرجح
(weighted mean لتحديد االتجاه (attitude)  حسب قيـ

ىنا حوالي  مةالمستخدالمتوسط المرجح، ويالحظ أف طوؿ الفترة 
( وقد حسبت طوؿ الفترة عمى أساس 0,80( أي حوالي )4/5)

 4ت فيما بينيا ( قد حصر 1،2،3،4،5أف األرقاـ الخمسة )
 (.4كما في الجدوؿ ) مسافات.

 4جدول 
 المتوسط المرجح لفقرات االستبانة

 المستوى المتوسط المرجح
 أوافؽ ال 1,79إلى 1مف 
 أوافؽ بدرجة ضعيفة  2,59إلى  1,80مف 
 أوافؽ بدرجة متوسطة 3,39إلى  2,60مف 
 أوافؽ بدرجة عالية  4,19إلى  3,40مف 

 أوافؽ بدرجة عالية جدا 5إلى  4.20مف 
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 الدراسة، بموضوع الصمة ذات الدراسات مف بعدد وباالستعانة
 :التالي التقدير اعتماد تـ اإلحصاء في ومتخصص

 في بأنو( 2,32-1) مف يتراوح متوسط عمى حصؿ مف .1
 .ضعيفة بدرجة التطبيؽ جانب

 في بأنو( 3,66-2,33) مف يتراوح متوسط عمى حصؿ مف .2
 .متوسطة بدرجة التطبيؽ انبج
 في بأنو( 5-3,67) مف يتراوح متوسط عمى حصؿ مف. 3

 .عالية بدرجة التطبيؽ جانب
 :االستبانة وثبات صدؽ
 :(الظاىري) المحكميف صدؽ . أ

 الخبرة ذوي مف المحكميف مف( 9) عمى بعرضيا وذلؾ 
 مف لمتأكد وذلؾ القرى، أـ جامعة في التربية بكمية واالختصاص

 اقترح وقد الدراسة، ألىداؼ ومناسبتيا األداة عبارات وضوح
 وحذؼ العبارات، بعض عمى التعديالت بعض إجراء المحكموف

 ومناسبتيا األداة وضوح عمى اتفقوا وقد العبارات، لبعض
 .التعديؿ بعد الدراسة ألىداؼ

 الداخمي االتساؽ صدؽ مف لمتأكد: الداخمي االتساؽ صدؽ .ب
 :لباحثةا قامت الدراسة ألداة

 االستبانة عبارات مف عبارة كؿ بيف االرتباط معامؿ بحساب. 1
 (.5) الجدوؿ يوضحيا كما وىي لالستبانة الكمية والدرجة

 5 جدول
 لالستبانة الكمية والدرجة فقرة كل بين االرتباط معامل

 معامل االرتباط قم الفقرةر  معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
1 482**. 12 496**. 23 512**. 34 733**. 
2 564**. 13 304**. 24 547**. 35 701**. 
3 659**. 14 525**. 25 545**. 36 638**. 
4 571**. 15 640**. 26 414**. 37 731**. 
5 646**. 16 496**. 27 545**. 38 711**. 
6 500**. 17 513**. 28 596**. 39 723**. 
7 719**. 18 401**. 29 597**. 40 734**. 
8 701**. 19 653**. 30 648**. 41 731**. 
9 665**. 20 570**. 31 678**. 42 561**. 
10 583**. 21 549**. 32 640**.   
11 538**. 22 620**. 33 703**.   

 05.0 داؿ عند مستوى **
ستبانة بينيا عالقة ( أف جميع عبارات اال5يتضح مف الجدوؿ )

 ذا يدؿ عمى أف ػ، وى(0,05) وىػػػد مستػػة عنػػػػػة إحصائيػػػػذات دالل

 .أداة الدراسة صادقة وتقيس الجانب التي أعدت مف أجؿ قياسو
تـ إيجاد معامؿ االرتباط بيف كؿ محور مف محاور االستبانة . 2

 :والدرجة الكمية لالستبانة كما يوضحيا الجدوؿ التالي
 6جدول 

 اط بيرسون لكل محور من محاور االستبانة، والمجموع الكمي لالستبانةمعامل ارتب
 معامل االرتباط  المحور 

 .**942 محور عدؿ مدير المدرسة مع الطالب
 .**664 محور عدؿ المعمـ مع الطالب

 .**677 محور عدؿ المرشد الطالبي مع الطالب 
 .**877 الدرجة الكمية 

 05.0 داؿ عند مستوى **
 ( أف جميع محاور االستبانة مرتبطة 6يتضح مف الجدوؿ )     

         ارتباطًا ذا داللة إحصائية مع الدرجة الكمية عند 
 د صدؽ االتساؽ الداخميا يؤكػػػة، ممػػػػ(، لالستبان0.05) وىػػػػمست
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 .لالستبانة 
 :ثبات االستبانة

  ما يمي: تـ التأكد مف ذلؾ باستخداـ     
التجزئة التجزئة النصفية: تـ حساب ثبات االستبانة بطريقة  .1

( وبعد 0,628النصفية، حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط )

 Spearman Brown التعديؿ باستخداـ معادلة سبيرماف براوف
 (.0,771أصبحت قيمة معامؿ االرتباط مساوية )

، قامت الباحثة (Alpha Cronbach) طريقة ألفا كرونباخ. 2
كرونباخ، بقياس ثبات أداة الدراسة باستخداـ معامؿ ثبات ألفا 

وجاءت قيـ معامؿ الثبات لممجاالت والدرجة الكمية كما يوضحيا 
 (.7الجدوؿ )

 7جدول 
 معامل الثبات ومجاالتو باستخدام طريقة الفا كرونباخ

 معامل الفا كرونباخ المحور 
 0,767 محور عدؿ مدير المدرسة مع الطالب

 0,774 محور عدؿ المعمـ مع الطالب
 0,769 البي مع الطالبمحور عدؿ المرشد الط

 0,833 الدرجة الكمية
 نتائج. ال6

 :لإلجابة عف السؤاؿ الثاني والذي ينص عمى
ما درجة تطبيؽ مدير المدرسة لقيمة العدؿ بيف الطالب مف 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب و  وجية نظرىـ؟
ت أفراد عينة الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجاباالمتوسطات 

الدراسة نحو درجة التطبيؽ عمى كؿ عبارة مف عبارات 
االستبانة، كما تـ ترتيب ىذه العبارات حسب المتوسط الحسابي 
لكؿ عبارة منيا حسب وجية نظر طالب المرحمة الثانوية أفراد 

 .عينة الدراسة

 8جدول 
 حو درجة تطبيق مدير المرسة لقيمة العدل بين الطالبالمتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة ن

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط  العبارات م
 7 .92343 3,5443 يصغي المدير لمشكالت الطالب ويعمؿ عمى حميا بطريقة عادلة. 1
 3 .94455 3,7089 يتعامؿ المدير مع الطالب عمى أنيـ مثؿ أبنائو أو إخوانو. 2
 2 .93572 3,7924 دير بمقابمة الطالب أثناء الساعات المخصصة لمقابمتيـ.يرحب الم 3
 10 1.08659. 3,4051 يوزع المدير المعمميف توزيعا عادال عمى الفصوؿ مف حيث الكفاءة التدريسية. 4
يراعي مدير المدرسة العدالة في توزيع الطالب عمى الفصوؿ حسب مستوياتيـ العممية  5

 وقدراتيـ الذىنية
3,4253 1.04292 9 

 13 1.14181 3,1266 يستشير المدير الطالب قبؿ اتخاذ بعض القرارات التي تخصيـ. 6
 1 1.01053 3,9038 يطبؽ المدير مبدأ العالقاف اإلنسانية مع جميع الطالب. 7
 4 .92553 3,6354 لتأخر...(ايطبؽ المدير األنظمة المدرسية عمى جميع الطالب )كحاالت الغياب، ورصد  8
 11 .99502 3,3519 يعدؿ المدير في استخداـ العقوبة التربوية المناسبة لممقصريف في أداء واجبيـ. 9
 5 .98746 3,6076 يوزع مدير المدرسة الجدوؿ الدراسي توزيعا منصفا لممواد الدراسية لكؿ الفصوؿ. 10
 6 .94216 3,5873 .يراعي المدير عدالة توزيع الطالب عمى الفصوؿ حسب سعة كؿ فصؿ 11
يراعي المدير االسس الموضوعية في تقديـ الحوافز التشجيعية لمطالب المتفوقيف عمميا  12

 وأخالقيا.
3,5392 1.01279 8 

 12 1.06355 3,1266 يتقبؿ المدير وجية نظر الطالب بصدر رحب. 13
 14 .99528 3,0658 يحرص المدير عمى أف يكوف عادال في تعاممو مع جميع الطالب. 14

  .58840 3,4872 درجة تطبيؽ المدير لقيمة العدؿ ككؿ
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 :( ما يمي8يتضح مف الجدوؿ رقـ )
 أف المتوسط الحسابي العاـ لجميع عبارات محور )تطبيؽ  -

(، 5%( مف أصؿ )3,4872مدير المدرسة لقيمة العدؿ( بمغ )
ويعني ذلؾ أف أفراد عينة الدراسة يروف أف درجة تطبيؽ مدير 

 .مدرسة لقيمة العدؿ تتـ بدرجة متوسطةال
تراوح المتوسط الحسابي لدرجة تطبيؽ مدير المدرسة لقيمة  -

(، وعمى 3,9038(، وبيف )3,0658العدؿ مع الطالب بيف )
ىذا تراوحت درجة التطبيؽ ليذه العبارات بيف درجة متوسطة 

 .ودرجة عالية
لحسابية لدرجة ػػػػػػػ وبالنظر إلى الترتيب التنازلي لممتوسطات ا

تطبيؽ مدير المدرسة لقيمة العدؿ مف التنظيـ التكاممي عمى 
 :عبارات المحور تبيف اآلتي

عمى درجة  التوالي( عبارات ىذا المحور عمى 3ػػػػػػػ حازت )
تطبيؽ )عالية( حيث تراوحت قيـ متوسطاتيا الحسابية بيف 

( والتي تنص 7(، فقد حازت العبارة رقـ )3,9039-3,7924)
مى )يطبؽ المدير مبدأ العالقات اإلنسانية مع جميع الطالب( ع

(. وتعزو الباحثة ىذه 3,9038عمى أعمى قيمة متوسط حسابي )
النتيجة إلى أف مديري المدارس يتمتعوف بميارات إنػسانية عاليػة 
في التعامؿ مع الطمبة بما يؤدي إلى إحداث التغيير في 

يـ لمحياة المستقبمية. وقد شخصية طالب المرحمة الثانوية وتييئت
[ التي 32اتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة أبو الوفا وحسيف ]

أشارت إلى أف العالقات اإلنسانية داخؿ المدرسة الثانوية تتسـ 
[ 33بالكثير مف االيجابيات، واختمفت مع نتيجة دراسة البابطيف ]
ات التي أشارت إلى أف درجة ممارسة االستاذ الجامعي لمعالق

حيث بمغ المتوسط  اإلنسانية مع طالبو بشكؿ عاـ متوسطة،
 (.5( مف أصؿ )2,82الحسابي العاـ )

( والتي تنص عمى )يرحب المدير بمقابمة 3أما العبارة رقـ )     
الطالب أثناء الساعات المخصصة لمقابمتيـ( جاءت في الترتيب 

ـ (، في حيف جاءت العبارة رق3,7924الثاني بمتوسط حسابي )
( والتي تنص عمى )يتعامؿ المدير مع الطالب عمى أنيـ 2)

مثؿ أبنائو أو إخوانو( عمى الترتيب الثالث بمتوسط حسابي 

جاء في العبارة التي  (، وتتسؽ ىذه النتيجة مع ما3,7089)
احتمت المركز األوؿ مف إرساء مدير المدرسة لمبدأ العالقات 

تصرؼ جيد مف  اإلنسانية مع الطالب بنفس المستوى؛ وىذا
 أدائيـمدير المدرسة لما لو مف أثر نفسي عمى الطالب وعمى 

ومستواىـ بما يؤدي إلى حبيـ لممدرسة وبالتالي إلى زيادة 
تحصيميـ في جو يسوده التفاىـ واالحتراـ والتقدير والثقة 
المتبادلة بيف اإلدارة والطالب. وتؤكد ىذه النتيجة عمى أف مدير 

مدينة مكة المكرمة يتعامؿ مع طالبو بدرجة  المدرسة الثانوية في
 .كبيرة في تطبيؽ ىذه العبارات الثالث

( عبارة 11ػػػػػ حازت بقية عبارات ىذا المحور والبالغ عددىا )
عمى درجة متوسطة وتركزت فييا، حيث تراوحت قيـ متوسطاتيا 

 :( كما يمي3,0658-3,6354الحسابية بيف )
ير األنظمة والموائح المدرسية عمى ( )يطبؽ المد8العبارة رقـ ) -

( معنى ىذا أف 3,6354جميع الطالب( ومتوسطيا الحسابي )
المدير يطبؽ الموائح واالنظمة بدرجة متوسطة، أي أف ىناؾ 
نسبة مف عدـ تطبيؽ العدؿ مف المدير في ىذا الجانب، وقد 
يرجع ذلؾ حسب تعميؽ بعض أفراد عينة الدراسة أف بعض 

بعض الطالب نظرا لمكانة أولياء أمورىـ المدراء يجامموف 
االجتماعية واالقتصادية. وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة كؿ 

والتي أشارت إلى أف مف  [34][ ودراسة حميد 7إسماعيؿ ] مف:
مياـ المدير اإلدارية والفنية تطبيؽ الموائح والقوانيف عمى 

 .الجميع
ت الطالب ( )يصغي المدير لمشكال1جاءت العبارة رقـ ) -

أي أف  (،3,5443ويعمؿ عمى حميا بطريقة عادلة( ومتوسطيا )
ىناؾ نسبة مف عدـ الموضوعية في تطبيؽ العدؿ مف المدير في 

مدير  انشغاؿىذا الجانب، وتعزو الباحثة ىذا االمر إلى 
االنجراؼ وراء فكرة مسبقة  المدرسة بالمياـ اإلدارية األخرى. أو
أصحاب المشاكؿ، أو التحيز  عف بعض الطالب عمى أنيـ مف

لبعض الطالب نظرا ألوضاعيـ االجتماعية، وىذا األمر يعود 
باألثر السيء عمى العممية التعميمية، حيث أف الطالب عندما 
يشعر أف المدير ال ينصفو، وال يأتي لو بحقو، وال يوفر لو األمف 
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 فإف ذلؾ يدفعو إلى عدـ الجد واالجتياد في والطمأنينة النفسية،
 الدراسة وىذا بدوره يؤدي إلى ضعؼ كفاءة المدرسة لضعؼ

 .المستوى العممي لمطالب
( )يراعي المدير األسس الموضوعية في تقديـ 12العبارة رقـ ) -

الحوافز التشجيعية لمطالب المتفوقيف عمميا وأخالقيا( ومتوسطيا 
(، وىذا يعني أف المدير يطبؽ ىذا الجانب بدرجة 3,5392)

 .متوسطة
( )يراعي مدير المدرسة العدالة في توزيع 5العبارة رقـ ) -

الطالب عمى الفصوؿ حسب مستوياتيـ العممية وقدراتيـ 
ف لـ يكف مف 3,4253الذىنية( ومتوسطيا ) (. وىذا االمر وا 

مياـ المدير الخاصة إال أنو مف العدالة أف يكمؼ الوكيؿ بعممية 
 .حد الفصوؿالتوزيع وفؽ أسس عممية دوف محاباة أو ظمـ أل

( )يوزع المدير المعمميف توزيعا عادال عمى 4العبارة رقـ ) -
( 3,4051الفصوؿ مف حيث الكفاءة التدريسية( ومتوسطيا )

وىي بدرجة متوسطة، وقد يرجع ذلؾ إلى أف التوزيع يتـ حسب 
المتاح لديو، أو قد يرجع إلى تخصيص المعمميف ذوي الكفاءة 

انوية العامة، وىذا األمر قد يؤدي التدريسية العالية لطالب الث
إلى عدـ تحقيؽ الرضا النفسي لدى بعض الطالب. ألف مف 

 .حؽ الجميع االستفادة مف المعمميف ذوي الكفاءة والخبرة
( )يستشير الطالب قبؿ اتخاذ بعض القرارات 6العبارة رقـ ) -

( 3,1266التي تخصيـ( في المرتبة قبؿ االخيرة بمتوسط )
 (، 13جاء في الفقرة التي تسبقيا رقـ )ما تيجة وتتسؽ ىذه الن

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة النوح في أف نفس العبارة تقريبًا 
( راء الطالب في األمور التي تخصيـ)يؤخذ آ والتي تنص عمى

والتي جاءت بالمرتبة األخيرة أيضا. وعمى الرغـ مف أف ىذه 
نيا جاءت بدرجة العبارة جاءت في المرتبة قبؿ االخيرة إال أ

متوسطة مما يعني أف بعض مدراء المدارس الثانوية يستشيروف 
الطالب في بعض القرارات التي تخصيـ مثؿ تنظيـ الجدوؿ 
الدراسي، ممارسة بعض األنشطة التي يرونيا مناسبة وغير ذلؾ 

 .مف األنشطة
وعمى الرغـ مف أف عبارات محور تطبيؽ المدير لقيمة العدؿ    

تركزت في الدرجة المتوسطة. إال أف ىذا األمر مع الطالب قد 
يعني أف اإلدارة المدرسية تجتيد فعاًل لمقياـ بمياميا ووظيفتيا 

 .تجاه الطالب في تطبيؽ قيمة العدؿ وتحرص عمى ذلؾ
ػػػػػ ال توجد عبارات حازت عمى درجة ضعيفة في محور عدؿ 

 .مدير المدرسة مع الطالب
تطبيؽ المعمـ لقيمة العدؿ بيف  إجابة السؤاؿ الثالث: ما درجة

 الطالب مف وجية نظرىـ؟
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو 
درجة ممارسة مدير المرسة لدوره في تعزيز قيمة العدؿ بيف 

ب المتوسط الحسابي الطالب، كما تـ ترتيب ىذه العبارات حس
لكؿ عبارة منيا حسب وجية نظر طالب المرحمة الثانوية أفراد 

 :عينة الدراسة، كما ىو موضح في الجدوؿ التالي
 9 جدول

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو درجة ممارسة مدير المرسة لدوره في تعزيز قيمة العدل بين الطالب
 الترتيب االنحراف المعياري  المتوسط  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالعب م
 1 .88689 4,0152 يعدؿ المعمـ بيف الطالب في تطبيؽ مبدأ العالقات اإلنسانية. 1
 10 .90386 3,5468 ينوع المعمـ في طرؽ وأساليب التدريس لتحقيؽ األىداؼ المرجوة. 2
 9 .93682 3,5494 يح المعمـ الفرصة لجميع الطالب لممشاركة في الحوار والمناقشة.يت 3
 15 1,05168 3,3671 أساليب العقاب مع الطالب المقصريف. استخداـيتدرج المعمـ في  4
 11 1,01104 3,5038 يوضح المعمـ لمطالب منذ بداية العاـ الدراسي معايير تقييميـ. 5
 8 1,05866 3,5544 عدؿ بيف الطالب في تطبيؽ مبدأ الثواب والعقاب.يحرص المعمـ عمى ال 6
 4 .98141 3,8532 يشعر المعمـ الطالب بأنو في منزلة والدىـ. 7
 12 .98303 3,4962 يراعي المعمـ عند وضع اسئمة االختبارات الفروؽ الفردية بيف الطالب. 8
 14 1,03615 3,4025 ة.ت الدوريايطمع المعمـ الطالب عمى نتائج االختبار  9
 2 1,05376 3,9646 يحرص المعمـ عمى المشاركة في حؿ مشكالت الطالب. 10
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 6 .92250 3,6532 يصغي المعمـ جيدا ألسئمة الطالب أثناء الدرس. 11
 5 1,02791 3,8354 يرحب المعمـ بمقابمة جميع الطالب أثناء ساعاتو المكتبية. 12
 3 .87210 3,9418 عند طرح قضية لمحوار والمناقشة.يتقبؿ المعمـ رأي الطالب  13
يعدؿ المعمـ بيف الطالب في مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية مثؿ )النظر إلى الجميع أثناء  14

 الشرح، الشرح بصوت عاؿ، الوقوؼ في مكاف بارز بحيث يستطيع جميع الطالب مشاىدتو...(
3,5570 99423. 7 

 13 1,06860 3,4152 لة عند تقويـ الطالب.يراعي المعمـ العدا 15
  .49873 3,6437 درجة تطبيؽ المعمـ لقيمة العدؿ ككؿ 
 :يمي ما( 9) رقـ الجدوؿ مف يتضح    

 المعمـ دور) محور عبارات لجميع العاـ الحسابي المتوسط أف -
 أصؿ مف( 3,6437) بمغ( الطالب مع العدؿ قيمة تطبيؽ في
 تطبيؽ درجة أف يؤكدوف الدراسة ينةع أفراد أف ذلؾ ويعني ،(5)

 .متوسطة بدرجة جاءت الطالب مع العدؿ لقيمة المعمـ
 مع العدؿ لقيمة المعمـ تطبيؽ لدرجة الحسابي المتوسط تراوح -

 تراوحت ىذا وعمى ،(4,0152) وبيف ،(3,3671) بيف الطالب
 .عالية ودرجة متوسطة درجة بيف العبارات ليذه التطبيؽ درجة

 لدرجة الحسابية لممتوسطات التنازلي الترتيب إلى نظروبال ػػػػ
 عبارات عمى التكاممي التنظيـ مف العدؿ لقيمة المعمـ تطبيؽ
 :اآلتي تبيف المحور
 درجة عمى التوالي عمى المحور ىذا عبارات( 5) حازت      
 بيف الحسابية متوسطاتيا قيـ تراوحت حيث( عالية) تطبيؽ

 تنص والتي( 1) رقـ العبارة حازت فقد ،(4,0152-3,9646)
( الطالب جميع مع اإلنسانية العالقات مبدأ المعمـ يطبؽ) عمى
 كبيرة، بدرجة وىي( 4,0152) حسابي متوسط قيمة أعمى عمى

 حيث .البحث لذات الثاني السؤاؿ نتيجة مع النتيجة ىذه وتتسؽ
 المدارس، لمديري بالنسبة ترتيبيا بنفس العبارة ىذه ترتيب جاء
 لممدرسة العاـ المناخ أف عمى يدؿ فإنما شيء عمى دؿ إف وىذا

 مف ميـ كمبدأ اإلنسانية العالقات تطبيؽ مبدأ يسوده الثانوية
 مما المدرسة، داخؿ البشرية المكونات بيف العدؿ قيمة مبادئ
 اإلنسانية العالقات بأىمية والمعمـ المدير مف كؿ إيماف يعني

 الفرد، بقيمة االيماف نياوم تحكميا، التي والمبادئ واألسس
 كؿ اىتماـ إف والمحاباة، التحيز عف بعيدا معاممتو في والعدؿ
 بدرجة اإلنسانية العالقات مبدأ بتطبيؽ والمعمـ المدرسة مدير مف

 الطالب وبيف بينيـ تعاوني ودي جو وخمؽ الطالب مع عالية

 إيجابي مردود لو سيكوف ليـ االجتماعية اآلمنة البيئة وتييئة
 والء مف تقديمو يمكف ما أفضؿ يقدموف الطالب يجعؿ عاؿف

 النتيجة ىذه اتفقت وقد. دراسي تحصيؿ ومف لممدرسة وانتماء
 حد إلى واختمفت[ 34] وحميد[ 32] الوفا أبو مف كؿ نتيجة مع
 ].7] إسماعيؿ دراسة مع ما

 عمى المعمـ يحرص)عمى تنص والتي( 10) رقـ الفقرة أما     
 الثاني الترتيب في جاءت( الطالب مشكالت حؿ في المشاركة
 في يقـو المعمـ أف يعني وىذا ،(3,9646) حسابي بمتوسط
 وفيميا مشكالتيـ عمى التعرؼ في طالبو بمشاركة كثيرة حاالت
 التربية بو نادت ما مع يتفؽ وىذا ليا، حؿ إلى الوصوؿ ومحاولة

[ 7] إسماعيؿ دراسة مع النتيجة ىذه اختمفت وقد اإلسالمية،
 إلى أشاروا الدراسة عينة أفراد مف% 42 أف إلى توصمت والتي
 اختمفت كما الطالب، مشكالت حؿ في يشارؾ أحيانا المعمـ أف
 مف أف إلى أشارت والتي[ 35] عباس دراسة لو توصمت ما مع

 التي الثانوية المرحمة طالب لدى المدرسي النظاـ مشكالت
 حؿ في لمطالب المعمـ مشاركة عدـ في تكمف المعمـ إلى ترجع

 .مشكالتو
 المعمـ يتقبؿ)عمى وتنص (13) رقـ الفقرة جاءت حيف في      

 الترتيب في( والمناقشة لمحوار قضية طرح عند الطالب رأي
 الحسابي متوسطيا بمغ حيث أيضا عالية بنسبة وىي الثالث

(3,9418(. 
 أنيـ عمى الطالب مع المعمـ يتعامؿ( )7) رقـ الفقرة أما     

 حسابي بمتوسط الرابعة المرتبة في جاءت( أبنائو مثؿ
 العدؿ يطبؽ الثانوية المرحمة معمـ اف يعني وىذا ،(3,8532)

 نتيجة مع النتيجة ىذه وتتسؽ عالية، بدرجة الجانب ىذا في
 منزلة في بأنو المعمـ شعور أف إذ المحور، ذات مف( 13) الفقرة
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 مشكالتيـ فيـ في ليـ مشاركتو إلى يسعى يجعمو لمطالب الوالد
[ 7] اسماعيؿ مف كؿ دراسة مع النتيجة ىذه اتفقت وقد. وحميا
 أي الدراسة عينة أفراد مف 446 عدد أف إلى توصمت والتي
 بأنو الطالب يشعر دائما المعمـ أف إلى أشاروا% 44,5 بنسبة
 نياز ودراسة[ 36] جودة دراسة مع اتفقت كما والده، منزلة في
 التدريس ةنيم وأخالقيات مبادئ مف أنو إلى اشارتا والمتاف[ 8]

 الوالد معاممة الطالب يعامؿ أف اإلسالمي التربوي الفكر في
 أف إلى توصمت والتي[ 33] البابطيف دراسة مع واختمفت ألبنائو،
 .متوسطة بدرجة االمر ىذا يمارس الجامعي االستاذ

 العبارة أيضا كبير وبنسبة الخامسة المرتبة في جاءت حيف في
 الطالب جميع بمقابمة المعمـ يرحب) عمى وتنص( 12) رقـ
 وقد ،(3,8354) حسابي وبمتوسط( المكتبية ساعاتو أثناء

 ].33] البابطيف دراسة لو توصمت ما مع النتيجة ىذه اختمفت
 عبارات( 10) عددىا والبالغ المحور ىذا عبارات بقية حازت ػػػػػػ

 قيـ تراوحت ثحي فييا، وتركزت متوسطة تطبيؽ درجة عمى
 حسب ىي( 3,3671 -3,6532) بيف الحسابية متوسطاتيا
 :يمي كما التنازلي الترتيب

 أثناء الطالب ألسئمة جيدا المعمـ يصغي( )11) رقـ العبارة .1
 يدرؾ المعمـ أف يعني وىذا ،(3,6532) ومتوسطيا( الدرس
 لمتعمـ طريقة أنيا في الصفية األسئمة أىمية متوسطة بدرجة
 الطالب ألسئمة المعمـ تمقي عممية أف جانب إلى ،والفيـ

 نغالي وال التدريسي، لمموقؼ الميمة األركاف مف عمييا واإلجابة
 استجابات تمقي في يكمف لممعمـ الحقيقي التحدي أف قمنا إذا

 الجيدة األسئمة أىميتيا في تعادؿ أنيا أساس عمى التالميذ،
 األسئمة توجيو في المعمـ كفاءة تتوقؼ أخرى جية ومف ذاتيا،
 يعززىا، أو الطالب، استجابات بيا يتمقى التي الطريقة عمى
 جديًدا يضيؼ أف عمى الطالب بيا يشجع التي الطريقة وعمى
 ميارات مف ميمة ميارة الصفية األسئمة تعد كما إجابتو؛ إلى

 الميارات مف يتمكف عندما المعمـ كفاءة وتظير التدريس،
 توجيييا، وأساليب الطالب سئمةأل اإلصغاء بحسف الخاصة
. عمييـ األسئمة إلقاء أثناء لإلجابة متساوية فرصا ومنحيـ

 دراسة إليو توصمت ما مع ما حد إلى النتيجة ىذه واتفقت
 بنسبة الدراسة عينة أفراد مف( 572) أشار حيث[ 7] إسماعيؿ

 لممشاركة الطالب لجميع الفرصة يتيح دائما المعمـ بأف% 57
 التربوي الفكر عمماء آراء مع اتفقت كما سئمة،األ طرح في

 في الطالب بيف العدؿ مف أنو إلى أشارت والتي اإلسالمي
 األسئمة بطرح الطالب لجميع الفرصة المعمـ يتيح أف المعاممة

 .األسئمة جميعا منيـ يتقبؿ وأف
 مبدأ مراعاة في الطالب بيف المعمـ يعدؿ( )14) رقـ العبارة .2

 يعني وىذا( 3,5570) ومتوسطيا( ....تعميميةال الفرص تكافؤ
 بدرجة الطالب مع التعميمية الفرص تكافؤ مبدأ يطبؽ المعمـ أف

 إسماعيؿ دراسة لو توصمت ما مع النتيجة ىذه وتتفؽ. متوسطة
 أكدت والتي[ 29] البغدادي دراسة مع ما حد إلى واتفقت ،[7]

 ميعج إعطاء حيث مف التعميمية الفرص تكافؤ أىمية عمى
 .التعميـ في ليـ كحؽ التعميـ في متساوية فرصا الطالب

 في الطالب بيف العدؿ عمى المعمـ يحرص( )6) رقـ العبارة .3
 وىي ،(3,5544) ومتوسطيا( والعقاب الثواب مبدأ تطبيؽ
 بعض حرص عدـ مف نسبة ىناؾ أف أي متوسطة، بدرجة

 مع يتنافى وىذا. الجانب ىذا في العدؿ تطبيؽ في المعمميف
 بيف العدؿ ضرورة إلى تنادي والتي اإلسالمية التربية مبادئ

 ويؤكد عالية، بدرجة والعقاب الثواب مبدأ تطبيؽ في المتعمميف
 يشيد أف راشد معمـ لكؿ ينبغي: " بقولو األمر ىذا القرضاوي
 قدرة، أو موىبة لو مف بكؿ وينوه لتالميذه، الحسنة بالمواقؼ
"  فضمو عمى اآلخريف ولينبو بالعدؿ، والتفوؽ وحمالط فيو لينمي

 المعمـ يظير أف العدؿ مف أف البعض رأى كما ،(131 ص)
 كؿ أماـ الثابتة وسياستو منيجو الدراسي العاـ بدء عند بوضوح

 ما مع النتيجة ىذه واختمفت ،[38] والثواب العقاب يستحؽ ما
 فروؽ وجود إلى توصمت والتي[ 7] اسماعيؿ دراسة لو توصمت

 لصالح( 0,01) عند االختيار عند إحصائية اللةد ذات
 الطالب يكافئ دائما المعمـ أف يعني مما" دائما" االختيار
 .بينيـ ويعدؿ المجديف

 الطالب عػػػػيػلجم ةػػػػرصػػػالف ـػػػػمػعػػالم حػػػػػيػيت ( )3) ـػػػػػرق ارةػػػػالعب. 4
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 وىي( 3,5494) ومتوسطيا(  والمناقشة الحوار في لممشاركة
 يعطي ال قد عمميفالم بعض أف ذلؾ معنى متوسطة، بدرجة
 عف التعبير حرية في لممشاركة متساوية فرصا الطالب جميع
 قد األمر وىذا. لممناقشة قضية أي طرح عند ومناقشتيا آراءىـ
 .بتفكيره االرتقاء عمى الطالب مساعدة عدـ إلى يؤدي

 التدريس وأساليب طرؽ في المعمـ ينوع( )2) رقـ العبارة. 5
 بدرجة وىي( 3,5468) متوسطياو ( المرجوة األىداؼ لتحقيؽ

 اليو توصمت ما مع ما حد إلى النتيجة ىذه وتتفؽ متوسطة،
 ].7] إسماعيؿ دراسة

 العاـ بداية منذ لمطالب المعمـ يوضح( )5) رقـ العبارة .6
 وىي( 3,5038) الحسابي ومتوسطيا( تقييميـ معايير الدراسي
 رحمةالم معمميف مف بعض ىناؾ أف ذلؾ معنى متوسطة، بدرجة
. الدراسي العاـ بداية منذ بشفافية طالبيـ مع يتعامموف ال الثانوية

 أكثر يكوف اف المعمـ عمى أنو الباحثة ترى المنطمؽ ىذا مف
 المادة في تقييميـ معايير عمى الطالب إطالع عمى حرصاً 
 ومراعاتو عمييـ، وحرصو لطالبو المعمـ حب مدى ذلؾ ويعكس
 بطريقة يعمـ عندما الطالب ألف مي؛اإلسال التربوي الفكر لمبادئ
 يوفر ذاتو بحد وىذا لذلؾ، يستعد الدراسي العاـ بداية مف التقييـ

 يفكر مف ىناؾ بأف لشعوره النفسية والطمأنينة األمف لو
 مستوى برفع المدرس كفاءة رفع إلى يؤدي وىذا بمصمحتو،
 .مادتو في العممي الطالب

 االختبارات اسئمة وضع ندع المعمـ يراعي( )8) رقـ العبارة. 7
 (.3,4962) ومتوسطيا (الطالب بيف الفردية الفروؽ

( الطالب تقويـ عند العدالة المعمـ يراعي( )15) رقـ العبارة .8
 (.3,4152) ومتوسطيا

 عمى وتنص االخيرة قبؿ المرتبة في( 9) رقـ العبارة وجاءت    
 وسطبمت( الدورية تااالختبار  نتائج عمى الطالب المعمـ يطمع)

( 8،15،9) التالية العبارات أف يالحظ( 3,4025) حسابي
 بدرجة جميعيا جاءت وقد لمطالب التقويـ بعممية مرتبطة
 حيث مف لمطالب المعمميف بعض تقويـ أف ذلؾ معنى. متوسطة
 وتصحيح وضعيا، عند الفردية الفروؽ ومراعاة االسئمة وضع

 ذلؾ عؿول الموضوعية، إلى تفتقر الدرجات ورصد اإلجابات
 الطالب إطالع بأىمية المعمميف بعض معرفة عدـ إلى يرجع
 وبالتالي الطالب، بيف العدؿ تحقيؽ في االختبارات نتائج عمى
 الباحثة وتعزو. تقويميـ درجات عمى لدييـ والثقة الرضا تحقيؽ
 التقويـ طرؽ يستخدموف يزالوف ال المعمميف بعض أف إلى ذلؾ

 والتذكر، الحفظ ميارات قياس دمجر  عمى تركز التي التقميدية
 تتأثر وبالتالي واإلبداع؛ والتحميؿ النقد بميارات العناية دوف
 وعدـ لألخطاء، عرضة يجعمو مما المعمـ بذاتية التقويـ عممية
 ىذه اتفقت وقد المعمـ، مف بالظمـ الطالب شعور وبالتالي الدقة،
 عمى اأجراى والتي[ 37] العمار دراسة مع ما حد إلى النتيجة
 اإلعدادية المرحمة في وطالبة اً طالب( 999) مف تتكوف عينة

 مشكمة احتمت مشكمة،( 200) المشكالت عدد وكاف باألردف،
 مف األولى العشرة المشكالت في أماكف خمسة المدرسي التكيؼ
 تحيز مف الشكوى مشكمة جاءت وقد الكبرى، المشكالت قائمة

 وقد ،%37 بنسبة عةالساب المرتبة في الطالب لبعض المدرسيف
 والمعممات المعمميف عدؿ عدـ مف العينة أفراد مف% 12 اشتكى

 النتائج ىذه وفي االختبارات، في المستحقة الدرجات منحيـ في
 العدالة بانعداـ شعورىـ مجرد مف الطالب تأثر مدى عمى دليؿ
 (.100 - 98 ص) الدرجات وضع في

 تطبيؽ وبدرجة الخيرةا المرتبة في جاءت التي العبارة أما      
 استخداـ في المعمـ يتدرج) عمى وتنص( 4) رقـ متوسطة
 ،(3,3671) ومتوسطيا( المقصريف الطالب مع العقاب أساليب

 ].7] إسماعيؿ دراسة مع ما حد إلى النتيجة ىذه اختمفت وقد
 عدؿ محور في ضعيفة درجة عمى حازت عبارات توجد ال ػػػػػ

 .الطالب مع المعمـ
 بيف العدؿ لقيمة الطالبي المرشد تطبيؽ درجة ما: لرابعا السؤاؿ
 نظرىـ؟ وجية مف الطالب
 المتوسطات بحساب الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف ولإلجابة
 نحو الدراسة عينة أفراد إلجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية
 بيف العدؿ قيمة تطبيؽ في لدوره الطالبي المرشد ممارسة درجة

 الحسابي المتوسط حسب العبارات ىذه ترتيب تـ كما الطمبة،
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 :التالي الجدوؿ في موضح ىو كما الدراسة، عينة أفراد الثانوية المرحمة طالب نظر وجية حسب منيا عبارة لكؿ
 10 جدول

 الطمبة بين العدل قيمة تطبيق في لدوره الطالبي المرشد ممارسة درجة نحو الدراسة عينة أفراد إلجابات المعيارية واالنحرافات المتوسطات
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات م
 7 1,22752 3,4481 يضع المرشد الحوافز المناسبة لكؿ متفوؽ. 1
 10 1,18824 3,1722 يتيح المرشد لمطالب فرصة التعبير عف مشكالتيـ. 2
البرامج التعميمية المناسبة التي تمكف الطالب مف تحسيف مستوياتيـ يعد المرشد  3

 الدراسية بالتعاوف مع المعمميف.
2,9949 1.23608 12 

 9 1,24798 3,1696 ييتـ المرشد بالموىوبيف. 4
 11 1,24115 3,0127 يعقد المرشد المقاءات الفردية مع كؿ طالب لمتعرؼ عمى مشكالتو. 5
 6 1,11495 3,6506 لحكـ بيف الطالب والمعمميف فيما يقع بينيـ مف خالفات.ينصؼ المرشد في ا 6
 6 1,22161 3,4557 يحؿ المرشد مشاكؿ الطالب مع بعضيـ البعض بكؿ حيادية وموضوعية. 7
 5 1.15485 3,5570 يحدد المرشد األساليب العالجية المناسبة لكؿ مشكمة عمى حدة. 8
عاممة قائمة عمى الحؽ والعدؿ ال عمى المكانة يعامؿ المرشد جميع الطالب م 9

 االجتماعية واالقتصادية ليـ
3,7190 1,24815 1 

 4 1,10502 3,5646 يحرص المرشد عمى رفع أسماء المتفوقيف لإلدارة لتكريميـ دوف تحيز. 10
 8 1.08584 3.3747 يرحب المرشد باستقباؿ الطالب لالستماع ليموميـ ومشاكميـ. 11
 2 1,06571 3,6532 المرشد عمى متابعة الطالب ضعيفي المستوى.يحرص  12
يساعد المرشد الطالب لفيـ ذاتو ومعرفة قدراتو والتغمب عمى ما يواجيو مف  13

 صعوبات.
2,6481 1,20919 13 

  1,1805 3,3400 درجة تطبيؽ المرشد الطالبي لقيمة العدؿ ككؿ 
 :( ما يمي10يتضح مف الجدوؿ رقـ )

لمتوسط الحسابي العاـ لجميع عبارات محور )المرشد ػ أف ا-
( 3,3400الطالبي في تطبيؽ قيمة العدؿ مع الطالب( بمغ )

(، ويعني ذلؾ أف أفراد عينة الدراسة يؤكدوف أف 5مف أصؿ )
درجة تطبيؽ المرشد الطالبي لقيمة العدؿ مع الطالب جاءت 

 .بدرجة متوسطة
المرشد الطالبي لقيمة تراوح المتوسط الحسابي لدرجة تطبيؽ  -

(، وعمى ىذا 3,719( وبيف )2,6481العدؿ مع الطالب بيف )
تراوحت درجة التطبيؽ ليذه العبارات بيف درجة متوسطة ودرجة 

 .عالية
ػػػػػػ حازت عبارة واحدة فقط عمى درجة تطبيؽ عالية مف قبؿ 

( والتي تنص عمى )يعامؿ 9المرشد الطالبي وىي العبارة رقـ )
ميع الطالب معاممة قائمة عمى الحؽ والعدؿ ال عمى المرشد ج

المكانة االجتماعية واالقتصادية ليـ( بمتوسط حسابي 
(3,7190.) 

 ( عبارة 12ور والبالغ عددىا )ػػذا المحػػػػارات ىػػػة عبػػػازت بقيػػػػػػػػػػػ ح

عمى درجة تطبيؽ متوسطة وتركزت فييا، حيث تراوحت قيـ 
( ىي حسب 2,6481 -3,6506متوسطاتيا الحسابية بيف )

 :الترتيب التنازلي كما يمي
( وتنص عمى )يحرص المرشد عمى متابعة 12) العبارة رقـ. 1

 (.3,6532الطالب ضعيفي المستوى( ومتوسطيا )
( والتي تنص عمى )ينصؼ المرشد في الحكـ 6العبارة رقـ ). 2

بيف الطالب والمعمميف فيما يقع بينيـ مف خالفات( ومتوسطيا 
رجة متوسطة، معنى ذلؾ أف ىناؾ عدد (، وىي بد3,6506)

مف المرشديف قد يتحيزوف لصالح المعمميف، وتعزو الباحثة ذلؾ 
إلى أنو يمكف النظر إلى "التحيز" عمى أنو اتجاه سمبي نحو 
شخص آخر بسبب عضويتو أو انتمائو لجماعة معينة وقد يرجع 
ىذا التحيز إلى السف. فنجد بعض "الكبار" يتحيزوف ضد 

في بيئة العمؿ، فيروف أنيـ "صغار " ال يفيموف وال  "الصغار"
يدركوف، وىذا األمر ال يتفؽ مع مبادئ التربية اإلسالمية التي 
تنادي بتطبيؽ العدؿ أثناء الحكـ بيف الناس بغض النظر عف 

فمفيـو العدؿ الحقيقي  عمره أو عضويتو أو مكانتو االجتماعية،
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ء كؿ ذي حؽ حقو إف في اإلسالـ يقـو عمى ثالث أركاف )إعطا
ف شرا فشرا ومف غير تفريؽ بيف أحد  (.خير فخيرا، وا 

( وتنص عمى )يحرص المرشد عمى رفع 10العبارة رقـ ). 3
 (.3,5646أسماء المتفوقيف لإلدارة دوف تحيز( ومتوسطيا )

( والتي تنص عمى )يحدد المرشد األساليب 8العبارة رقـ ) 4
دة( ومتوسطيا الحسابي العالجية المناسبة لكؿ مشكمة عمى ح

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف المرشد الطالبي لديو   (، 3,5570)
ميارات متعددة فبعد إنجاز عممية تحديد األىداؼ يقـو باختيار 
وتحديد أساليب التدخؿ المناسبة لمتعامؿ مع المشكالت 
المتنوعة، حيث يستخدـ أساليب مختمفة ومتنوعة )سواء طريقة 

و الجماعي أو األسري( لتحقيؽ أىداؼ عممية العالج الفردي أ
التدخؿ كالتغذية الراجعة ولعب األدوار والتمريف والتدريب وغيرىا 

 .مف األساليب العالجية
( وتنص عمى )يحؿ المرشد مشاكؿ الطالب 7العبارة رقـ ). 5

مع بعضيـ البعض بكؿ حيادية وموضوعية( ومتوسطيا 
(3,4557.) 
عمى )يضع المرشد الحوافز المناسبة ( وتنص 1العبارة رقـ ) .6

 (.3,4481لكؿ متفوؽ( ومتوسطيا )
( والتي تنص عمى )يرحب المعمـ باستقباؿ 11العبارة رقـ ). 7

 (.3,3747الطالب لالستماع ليموميـ ومشاكميـ( ومتوسطيا )
( وتنص عمى )يتيح المرشد لمطالب فرصة 2العبارة رقـ ). 8

 (.3,1722التعبير عف مشكالتيـ( ومتوسطيا )
( والتي تنص عمى )ييتـ المرشد بالموىوبيف( 4العبارة رقـ ) .9

( وىي بدرجة متوسطة وجاءت في 3,1696بمتوسط حسابي )
بالموىوبيف ال  االىتماـالترتيب التاسع. وعمى الرغـ مف أف 

يقتصر عمى توفير البرامج التربوية التعميمية التي تيتـ بتنمية 
وال تقتصر عمى سف القوانيف واألنظمة  قدراتيـ العقمية والذىنية،

والتشريعات التي تنظـ حياتيـ وتسيؿ التعامؿ معيـ، بؿ إنو 
يتعدى ذلؾ إلى رعايتيـ نفسيا واجتماعيا ووضع البرامج 
اإلرشادية المتخصصة التي تضمف ليـ نموًا نفسيًا وعقميًا 
واجتماعيًا متكاماًل يحقؽ ليـ الشخصية السوية المتكاممة في 

وعميو تؤكد الباحثة عمى أىمية دور المرشد  ع جوانبيا.جمي
الطالبي في رعاية ىذه الفئة الميمة مف أبناء المجتمع فالمرشد 
الطالبي وذلؾ عف طريؽ مساعدة الطالب الموىوبيف عمى النمو 
السوي والتكيؼ اإليجابي في المجاالت االنفعالية والمعرفية 

ديف والمعمميف عمى فيـ باإلضافة إلى مساعدة الوال والمينية،
 .خصائص الطمبة الموىوبيف وتطوير أساليب التعامؿ معيـ

ت الفردية ا( وتنص عمى )يعقد المرشد المقاء5العبارة رقـ ). 10
مع كؿ طالب لمتعرؼ عمى مشكالتو( بمتوسط حسابي 

(3,0127.) 
( والتي تنص عمى )يعد المرشد البرامج 3العبارة رقـ ). 11

بة التي تمكف الطالب مف تحسيف مستوياتيـ التعميمية المناس
( وتعزو 2,9949الدراسية بالتعاوف مع المعمميف( ومتوسطيا )

الباحثة ذلؾ إلى أف عممية اإلرشاد تمثؿ الجانب اإلجرائي 
العممي المتخصص في مجاؿ التوجيو واإلرشاد. وىو العممية 
التفاعمية التي تنشأ عف عالقات مينية بناءة: مرشد 

، ومسترشد )طالب( يقـو فيو المرشد مف خالؿ تمؾ )متخصص(
مكاناتو  العممية بمساعدة الطالب عمى فيـ ذاتو ومعرفة قدراتو وا 
والتبصر بمشكالتو ومواجيتيا وتنمية سموكو اإليجابي، وتحقيؽ 
توافقو الذاتي والبيئي، لموصوؿ إلى درجة مناسبة مف الصحة 

صة لمعممية النفسية في ضوء الفنيات والميارات المتخص
 .اإلرشادية
وحيث أف الميمة االساسية لممرشد الطالبي ىو أف يتوافؽ       

الطالب في مساره التعميمي، وكسب ميارات التحصيؿ باستخداـ 
الكفاءة العقمية، وتنمية المعارؼ والمعمومات، وبموغ منافذ الخبرة 
في حؿ المشكالت المدرسية، وعالقات التواصؿ مع المناشط 

ية، وعالج صعوبات التعمـ، ودعـ عمميات التحصيؿ التربو 
والتفكير. نجد أنو في حاجة إلى أف يعمؿ جادًا عمى تقديـ 
البرامج التعميمية المناسبة التي تمكف الطمبة مف تحسف 

 .مستوياتيـ الدراسية بالتعاوف مع المعمميف
( وتنص عمى )يساعد المرشد 13وجاءت العبارة رقـ ). 12

تو ومعرفة قدراتو والتغمب عمى ما يواجيو مف الطالب لفيـ ذا
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صعوبات( في المرتبة االخيرة وبدرجة تطبيؽ متوسطة حيث 
 (.2,6481بمغت قيمة متوسطيا الحسابي )

ػػػػػػ ال توجد عبارات حازت عمى درجة ضعيفة في محور عدؿ 
 .المرشد الطالبي مع الطالب

ث مما سبؽ يتضح أف جميع محاور الدراسة الثال       
)المدير، المعمـ، المرشد الطالبي( لـ تحصؿ عمى درجة تطبيؽ 
ضعيفة، وربما يعود السبب في ذلؾ إلى أف البيئة السعودية ىي 
بيئة ممتزمة يغمبيا الطابع اإلسالمي الحنيؼ وتحكميا العادات 
اإلسالمية واألخالؽ الدينية والتي تحث عمى المثؿ العميا والقيـ 

ة العدؿ، والترفع عف الظمـ اتباعا لقولو الخالدة وعمى رأسيا قيم
تعالى: ﴿ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِميَف ِباْلِقْسِط ُشَيَداَء ِلمَِّو َوَلْو 

ـْ َأِو اْلَواِلَدْيِف َواأْلَْقَرِبيَف  ِإف َيُكْف َغِنيِّا َأْو َفِقيًرا َفالمَُّو  ۚ  َعَمٰى َأنُفِسُك
ف َتْمُووا َأْو ُتْعِرُضوا  ۚ  َفاَل َتتَِّبُعوا اْلَيَوٰى َأف َتْعِدُلوا  ۚ  َأْوَلٰى ِبِيَما  َواِ 

 ].1] (135َفِإفَّ المََّو َكاَف ِبَما َتْعَمُموَف َخِبيًرا ﴾ )النساء:
وإلجماؿ النتائج قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية  

واالنحرافات المعيارية، والترتيب لكؿ مجاؿ مف المجاالت، 
 .( يوضح ذلؾ11الجدوؿ )و 

 11جدول 
 من محاور الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لكل محور

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط المحور م
 2 .58840 3,4872 مدير المدرسة 1
 1 0,49873  3,6437 المعمـ 2
 3 1,1805 3,3400 المرشد الطالبي 3

 األولى المرتبة احتؿ المعمـ أف( 11) الجدوؿ مف يتضح      
 الحقيقي الدور عمى يؤكد وىذا( 3,6437) حسابي بمتوسط
 ىذه الباحثة وتعزو الطالب، مع العدؿ قيمة تطبيؽ في لممعمـ
 التعميـ مينة أداء عف األوؿ المسئوؿ ىو المعمـ كوف إلى النتيجة
 أو جاحيان عف األوؿ المسئوؿ وىو وعممية، فنية أسس عمي
 يحمؿ فيو واألمة، الفرد حياة في خطيراً  دوراً  يمعب فيو فشميا
 والذي التربوية، العممية عصب فيو عظيمة، وأمانة مقدسة رسالة
 وتحقيؽ غايتيا، وبموغيا التربية نجاح في الصدارة مكاف يحتؿ
 مدير دور ويأتي .واالقتصادي االجتماعي التقدـ في دورىا

 تعزو كما المعمـ، لدور مكمميف بيالطال والمرشد المدرسة
 التربية عمماء قالو ما استوعبوا قد المعمميف أف إلى الباحثة

 المعمميف تربية منيج في العدالة تطبيؽ أىمية في اإلسالمية
. لدييـ النفسي باألمف الشعور تنمية في يسيـ حيث لمطالب
 تاحةوا   لمتعمـ، الطالب لدى الدافعية إثارة عمى يعمؿ بدوره وىذا

 النفسية المشكالت مف خالياً  سميماً  نمواً  ينمو لكي ليـ الفرصة
 .والتربوية

 توصمت التي[ 8] نياز دراسة نتائج مع النتيجة ىذه اتفقت وقد
 اإلسالمية العصور عبر المسمميف المربيف اىتماـ مدى إلى

 قبؿ مف المتعمميف بيف العدؿ لقيمة التربوية بالتطبيقات المختمفة
 التي[ 20] العجالني دراسة نتائج مع أيضا اتفقت كما ،المعمميف
 في يسيـ تالميذه بيف العدؿ لمبدأ المعمـ تحقيؽ أف إلى توصمت
 إثارة: منيا المتعمـ حياة في اإليجابية الجوانب مف العديد تحقيؽ
تاحة لممتعمـ، الدافعية  مف خاليا سميما نموا ينمو لكي لممتعمـ وا 

 مف كؿ دراسة مع النتيجة ىذه فتواختم. النفسية المشكالت
 ].7] إسماعيؿ ودراسة ،[5] السالـ عبد ودراسة[ 37] العمار
 مدير) األوؿ المحور أف السابؽ الجدوؿ مف تبيف كما       
 وأف ،(3,4872) حسابي بمتوسط الثانية المرتبة احتؿ( المدرسة
 بمتوسط الثالثة المرتبة احتؿ( الطالبي المرشد) الثالث المحور
 القائميف معظـ أف إلى ذلؾ الباحثة وتعزو( 3,3400) حسابي
 في متخصصيف غير الثانوية المدارس في الطالبي المرشد بدور

نما والتوجيو، النفسي االرشاد  مادة، مدرس شيء كؿ قبؿ ىو وا 
 في المتخصصيف توظيؼ في نظر إعادة إلى بحاجة االمر وىذا
 .طالبي مرشد وظيفة عمى االرشاد مجاؿ
 :الخامس بالسؤاؿ المتعمقة ئجنتا
    ( 0,05) الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروؽ توجد ىؿ
 لمتغيرات تعزى الطالب بيف دؿػػالع ةػػػػلقيم ةػػدرسػػالم ؽػػػػتطبي يػػػػػف
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 ؟(العممي التخصص الدراسي، المستوى الجنس،)
 الفرض باختبار الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عف ولإلجابة      
 :التالي الصفري

  بيف( 0,05) الداللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروؽ توجد ال ػ1

 لقيمة المدرسة تطبيؽ درجة في الدراسة عينة تقديرات متوسط
 (.أنثى ذكر،) الجنس لمتغير تعزى الطالب بيف العدؿ
 داللة لحساب T-test استخداـ تـ الفرض صحة والختبار     
 .االستبانة عبارات عف االستجابة في الجنس لمتغير الفروؽ

 12 جدول
 الجنس لمتغير تعزى لالستبانة( ت) وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات

 مستوى الداللة  T االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المحور 
 1,964 7,16387 50,0920 174 ذكر األوؿ )المدير(

 
0,13 

 10,18126 47,8190 221 أنثى
 0,004 2,932 6,97002 56,2069 174 ذكر الثاني )المعمـ(

 10,82890 53,4344 221 أنثى
الثالث )المرشد 

 الطالبي(
 0,858 ،180 9,42363 43,5402 174 ذكر
 13,34005 43,3258 221 أنثى

 0,050 1,964 20,17173 149,8391 174 ذكر الدرجة الكمية
 30,45756 144,5792 221 أنثى

أف قيمة "ت" المحسوبة أكبر ( 12يتضح مف الجدوؿ )       
مف قيمة "ت" الجدولية بالنسبة لدرجة تطبيؽ العدؿ مف قبؿ كؿ 
مف مدير المدرسة والمعمـ والدرجة الكمية لالستبانة في حيف لـ 
توجد فروؽ دالة إحصائيًا في تطبيؽ قيمة العدؿ بالنسبة لممرشد 
الطالبي تعزى إلى الجنس، وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات 

ة إحصائية تعزى لمتغير الجنس )ذكور، إناث( حيث كانت دالل
الفروؽ لصالح )الذكور( وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف الذكور أكثر 
قدرة مف اإلناث عمى التفكير المنطقي الذي يتـ الحكـ مف خاللو 
عمى النتائج مف أسبابيا، وىذا ىو أساس العدؿ بينما تتمتع 

ب العاطفة عمى العقؿ مما اإلناث بالتفكير العاطفي والذي يغم
يؤدي إلى الحكـ بظواىر األمور في كثير مف األحياف والقضايا، 

وأما المحور الثالث فال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية، وتعزو 
ف في مدارس الذكور يالطالبيالباحثة ذلؾ إلى أف المرشديف 

واإلناث ىـ مف غير المتخصصيف في مجاؿ االرشاد النفسي 
 .والطالبي

نص الفرض الثاني: ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عند  .2
( بيف متوسط تقديرات عينة الدراسة في 0,05مستوى الداللة )

تطبيؽ المدرسة لقيمة العدؿ بيف الطالب تعزى لمتغير المستوى 
 الدراسي )الثاني، والثالث( والختبار صحة الفرض تـ استخداـ

T-test  ى الدراسي في لحساب داللة الفروؽ لمتغير المستو
 .االستجابة عف عبارات االستبانة

  13جدول 
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لالستبانة تعزى لمتغير المستوى الدراسي

 مستوى الداللة  T االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى المحور 
 0,184 1,330 9,04396 49,3109 238 الثاني األوؿ )المدير(

 9,00750 48,0764 157 الثالث
 0,070 1,817 9,13480 55,3529 238 الثاني الثاني )المعمـ(

 9,76773 53,5987 157 الثالث
الثالث )المرشد 

 الطالبي(
 0,341 0,952 12,34003 43,8782 238 الثاني
 10,83182 42,7261 157 الثالث

 0,129 1,521 26,39197 148,5420 238 الثاني الدرجة الكمية
 26,61113 144,4013 157 الثالث
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسوبة أقؿ        
مف قيمة "ت" الجدولية في جميع المجاالت والدرجة الكمية 
لالستبانة، وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

لثة( وتعزو الباحثة تعزى لمتغير المستوى )سنة ثانية، سنة ثا
ذلؾ إلى أف الطمبة في السنوات التي تخضع لمبحث في ىذه 
الدراسة ىـ ضمف فئة عمرية متقاربة مما يشير إلى أف مفيـو 

 روقاً ػؿ فػػػػدوره ال يشكػػػالعدؿ بالنسبة إلييـ قد يكوف متقاربًا، وىذا ب

 .بيف تمؾ الفئات
ػ نص الفرض الثالث: ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند 3

( بيف متوسط تقديرات عينة الدراسة في 0,05مستوى الداللة )
تطبيؽ المدرسة لقيمة العدؿ بيف الطمبة تعزى لمتغير 

والختبار صحة الفرض تـ  (.)التخصص الدراسي: عممي، أدبي
لحساب داللة الفروؽ لمتغير المستوى الدراسي  T-test استخداـ

  :في االستجابة عف عبارات االستبانة
 14جدول 

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لالستبانة تعزى لمتغير )التخصص الدراسي: عممي، أدبي(
 مستوى الداللة  T االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص  المحور 

 0,000 13,422 6,22240 52,2435 271 أدبي األوؿ )المدير(
 9,71788 41,3387 124 عممي

 0,000 10,141 7,49789 57,5535 271 أدبي ي )المعمـ(الثان
 10,09028 48,3226 124 عممي

الثالث )المرشد 
 الطالبي(

 0,000 16,227 8,22534 48,4539 271 أدبي
 10,81184 32,4194 124 عممي

 0,000 16,239 17,32852 158,2509 271 أدبي الدرجة الكمية
 26,25658 122,0806 124 عممي

 داللة مستوى وعند ،(394) حرية درجة عند الجدولية" ت" قيمة
(0,05= )1,96 

 داللة مستوى عند ،(394) حرية درجة عند الجدولية" ت" قيمة
(0,01= )2,57 

 مف أكبر المحسوبة" ت" قيمة أف( 14) الجدوؿ مف يتضح      
 يدؿ وىذا الكمية، والدرجة المجاالت جميع في الجدولية" ت" قيمة
 التخصص لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عمى

 ويدؿ األدبي، التخصص طمبة لصالح ،(عممي أدبي،) الدراسي
 تطبيؽ درجة أف يروف األدبي التخصص طالب أف عمى ىذا

. العممي التخصص طالب يراه مما أكبر العدؿ لقيمة المدرسة
 صصالتخ مواد في الطالب عدد قمة إلى ذلؾ الباحثة وتعزو
 فمف جدًا، كبير العممي القسـ في الطالب عدد وأما األدبي،
 طالب بيف العدؿ قيمة تطبيؽ درجة تكوف أف الطبيعي

 الفصؿ في الطالب عدد لقمة حاال أفضؿ األدبي التخصص
 إيجابية أكثر والطالب المعمـ بيف التفاعؿ يكوف بحيث الدراسي

 والعالقات ة،المكتبي الساعات في وخارجو الدراسي الفصؿ داخؿ
 .تطبيقاً  أكثر التعميمية الفرص وتكافؤ اإلنسانية

 . التوصيات7
 :باآلتي أوصت الدراسة فإف السابقة النتائج عمى بناء     

 قائمة بوضع السعودية العربية بالمممكة التعميـ وزارة تقـو أف .1
 مدير مف كؿ يقـو لكي( اإلسالمية القيـ لمنظومة) مقننة

يجابية بفاعمية بتطبيقيا الطالبي رشدالم المعمـ، المدرسة،  مع وا 
 .الطالب

 أداة تطبيؽ السعودية العربية بالمممكة التعميـ وزارة تتبنى أف .2
 المرحمة طالب عمى توزيعيا طريؽ عف تقنينيا، بعد الدراسة ىذه

 حوؿ آرائيـ لمعرفة دراسية سنة كؿ نياية في والثانوية المتوسطة
 في منيا لالستفادة العدؿ قيمةل المدرسة تطبيؽ درجة تقويـ
 .والثانوية المتوسطة المرحمة في التعميمية العممية تطوير

 كقيمة العدؿ قيمة رأسيا وعمى القيـ بتنمية تيتـ مادة إقرار. 3
 .التخصصات جميع عمى وتعميمو تعالى، با اإليماف بعد عميا
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 نشر في الحديثة، االجتماعي التواصؿ برامج مف االستفادة .4
 .تربوييف بأقالـ العدؿ، قيمة عف عبارات

 جوانب جميع في متكامال إعدادا الطالبييف المرشديف إعداد. 5
 ىذا يؤىميـ بحيث( والمينية والثقافية التخصصية،) عداداإل
 وبكفاءة كبيرة بدرجة الطالبي االرشاد برامج لتنفيذ عداداإل

 .عالية
 كي لفصوؿ؛ا في الطالب عدد بتقميؿ المدرسة تقـو أف. 6

 طالبو مع اإليجابي التفاعؿ مستوى رفع مف المعمـ يتمكف
 .بينيـ والعدؿ

 :البحثية المقترحات
 العدؿ لقيمة الجامعات تطبيؽ درجة لمعرفة مماثمة دراسة عمؿ
 .الطالب بيف

 المراجع
 أ. المراجع العربية

 القراف الكريـ [1]

(. ىػ1429) - الكتب الستة - موسوعة الحديث الشريؼ [2]
إشراؼ ومراجعة: صالح عبد العزيز محمد آؿ شيخ. 

 .4الرياض: دار السالـ. ط

(. مجموع الفتاوى. جمع 1412ابف تيمية، أحمد عبدالحميـ ) [3]
عبدالرحمف بف محمد النجدي وابنو محمد.  وترتيب:

 الرياض: دار عالـ الكتب. 

(. نظاـ التعميـ الثانوي 2000إبراىيـ، محمود عبدالفتاح ) [4]
العاـ في ضوء االتجاىات العممية المعاصرة دراسة 

 جامعة المنصورة. رسالة دكتوراه غير منشورة. تقويمية.
 كمية التربية. قسـ أصوؿ التربية.

(. الصفات والكفاءات النموذجية 2009عبد السالـ، خالد ) [5]
 ػ 21لممعمـ أو األستاذ الناجح في القرف 

ور المؤسسات التربوية ( د2010حناف عواد ) الفاعوري، [6]
 "المدرسة" في نشر االعتداؿ الفكري موقع: 

    www.humania.creatingforum.com  

(. مدى تحقؽ مبدأ العدؿ 1430إسماعيؿ، محسف محمد ) [7]
رسالة  في التعميـ الثانوي العاـ مف منظور إسالمي.

كمية التربية. قسـ أصوؿ  ماجستير. جامعة الزقازيؽ.
 التربية.

(. دور الجامعة في 2013نياز، حياة عبد العزيز محمد ) [8]
تنمية قيمة العدؿ في ضوء التربية اإلسالمية. مجمة 

 . 3ج .55كمية التربية. جامعة األزىر. ع التربية.

(. القيـ اإلسالمية والتربية. 1408أبو العينيف، عمي خميؿ ) [9]
 المدينة المنورة: مكتبة الخانجي.

(. اخالقنا. القاىرة: دار 1418ربيع )الجوىري، محمد  [10]
 .2االعتصاـ.ط

األخالؽ اإلسالمية  (.1413الميداني، عبدالرحمف ) [11]
 .3ط  وأسسيا. دمشؽ: دار القمـ.

الفروؽ الفردية  الياشمي، عبد الحميد محمد )د.ت(. [12]
"دراسة تحميمية تطبيقية في مجاؿ التربية واالجتماع ". 

 دمشؽ: دار التربية

(. المعجـ المفيرس أللفاظ 1407عبد الباقي، محمد فؤاد ) [13]
 .1القرآف الكريـ. القاىرة: دار الحديث. ط

 (.مسند اإلماـ أحمد. تحقيؽ:1419ابف حنبؿ، أحمد ) [14]
 .1عالـ الكتب. ط السيد أبو المعاطي النوري، بيروت:

 (. مقاؿ في العدؿ االجتماعي.1402خميؿ، عماد الديف ) [15]
 .2ؤسسة الرسالة. طبيروت: م

سنف ابف ماجو.  (.1419ابف ماجو، محمد بف يزيد ) [16]
 تحقيؽ: صدقي محمد عوامة، بيروت: مؤسسة الرياف
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(. جامع جوامع 1407المغراوي، أحمد بف أبي جمعة ) [17]
       االختصار فيما يعرض بيف المعمميف وآباء الصبياف. 

 ج. الرياض: مكتب التربية العربي لدوؿ الخمي

(. شخصية المعمـ وأداؤه في ضوء 1414راشد، عمي ) [18]
 التوجييات اإلسالمية. القاىرة: دار الفكر العربي. 

مصطفى، صالح الديف عبدالحميد)د.ت(. االدارة المدرسية  [19]
 .في ضوء الفكر اإلداري المعاصر. دار المنيج

العدؿ  (.1421العجالني، يوسؼ بف أحمد محمد ) [20]
و في التربية اإلسالمية، رسالة ماجستير غير وتطبيقات

كمية التربية. قسـ التربية  منشورة. جامعة أـ القرى.
 اإلسالمية والمقارنة.

(. المرشد النفيس إلى 1419جاف، محمد صالح بف عمي ) [21]
 . 1أسممة طرؽ التدريس. الطائؼ: دار الطرفيف. ط

اىج وطرؽ (. المعمـ المن1415مرسي، محمد عبدالعميـ ) [22]
 .2التدريس. الرياض: دار اإلبداع الثقافي. ط

مظاىره  (.سوء الخمؽ،1417الحمد، محمد بف ابراىيـ ) [23]
 .2الرياض: دار ابف خزيمة، ط أسبابو عالجو.

(. مبادئ 1999عزت، والعزة سعيد حسني ) عبداليادي، [24]
عماف: مكتبة دار النيضة لمنشر  التوجيو واإلرشاد النفسي.

 .1ط زيع.والتو 

( 2005منتديات التربية والتعميـ ) [25]
http://www.moudir.com/vb/archive/index.ph

p/t-88386.html  

معوقات  (.1425الصديقي، سحر عبدالرحمف مفتي ) [26]
العدؿ بيف األوالد في التنشئة الوالدية. بحث مقدـ لمؤتمر 
 العدؿ واإلحساف في مدينة فانكوفر بكندا في الفترة مف

 ىػ.26/5/1435ػ23، الموافؽ 23/5/2014ػ20

(. منظومة العدؿ 1435أسرة، إيماف زكي عبد ا ) [27]
بحث مقدـ لمؤتمر  واإلحساف في منيج تربية اإلنساف.

       العدؿ واإلحساف في مدينة فانكوفر بكندا في الفترة مف
 ىػ. 26/5/1435ػ23، الموافؽ 23/5/2014ػ20

(. الثقافة المدرسية 2012ز سالـ محمد )النوح، عبدالعزي [28]
السائدة لممدارس المتوسطة والثانوية بمدينة الرياض "دراسة 

. 22تقويمية" مجمة كمية التربية. جامعة اإلسكندرية. مج
 .1ع

( تكافؤ الفرص التعميمية في 1416بغدادي، أحمد خضر ) [29]
 التربية اإلسالمية. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة أـ

 كمية التربية. قسـ التربية اإلسالمية والمقارنة.  القرى.

أبو الوفا، جماؿ محمد، وحسيف، سالمة عبدالعظيـ،  [32]
الثقافة التنظيمية  (.2010) ومحمود، طارؽ أبو العطا

القومية  االستراتيجيةوانعكاساتيا عمى تحقيؽ فعالية الخطة 
ة ببنيا، لمتعميـ قبؿ الجامعي في مصر، مجمة كمية التربي

 (.82) مصر، عدد

(. ممارسة 2007) الوىاب البابطيف، عبدالرحمف عبد [33]
االستاذ الجامعي لمعالقات اإلنسانية كما يراىا طالب كمية 
التربية بجامعة الممؾ سعود، مجمة رسالة التربية وعمـ 

 .29النفس، جامعة الممؾ سعود ع

المدرسة (. نظاـ إدارة 1995حميد، مسمـ محمد عميوة ) [34]
الثانوية في مصر وأثره عمى األداء المدرسي )دراسة 

جامعة الزقازيؽ. كمية  ميدانية( رسالة دكتوراه غير منشورة.
 التربية.، قسـ التربية المقارنة واإلدارة التعميمية.

 المدرسي النظاـ مشكالت( 2000) ميموف ياسر عباس، [35]
 محافظةب ميدانية دراسة .الثانوية المرحمة طالب لدى

. التربية أصوؿ غير منشورة، قسـ ماجستير رسالة. المنوفية
 .129ص. التربية كمية
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 كميات لدور مقترح تصور (2000) عبدالفتاح .جودة [36]
 في طالبيا لدى التدريس مينة أخالقيات تمويف في التربية
 غير دكتوراه رسالة. المعاصرة التربوية االتجاىات ضوء
 .الزقازيؽ جامعة. التربية كمية .التربية أصوؿ. منشورة

العمار، إبراىيـ عبد ا مشكالت طمبة المرحمة اإلعدادية  [37]
(. رسالة ماجستير غير 1971) وحاجاتيـ اإلرشادية

 منشورة. الجامعة األردنية. كمية اآلداب.

(. المعمـ الفاعؿ والتدريس 1996عدس، محمد عبدالرحيـ ) [38]
 لعربي.عماف: دار الفكر ا الفعاؿ.

 ب. المراجع االجنبية
[30] Post, Barbara:(2006) Arawlsian educational 

model: The relationship between education 

and justice, Letter masters, State University 

of New York Empire State College. 

[31] Morva A.(2003) macdonald the integration 

of social justice. rfshaping teagher 

education, ph.D Stanford university, july 

2003. 
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VALUE OF JUSTICE APPLICATION 

DEGREE IN SCHOOL FROM THE 

PERSPECTIVE OF HIGH SCHOOL 

STUDENTS IN MECCA 

HAYAT ABD ALAZIZ. M. N. MOHAMAD 

UMM AL-QURA UNIVERSITY 

ABSTRACT_ The study aimed to clarify the status of justice value in Islamic education, & 

detection the application degree of each (School principle, teacher, School Conceloer) to the value 

of justice from the perspective of high school students in Mecca. to achieve the study goals and to 

answer its questions, descriptive and analytical approach, has prepared a questionnaire which 

included (42) distributed on three axes words are: (principal, teacher, School Conceloer), the 

study sample included 395 from male & female, have been randomly selected, and the results of 

the study showed that the degree of application the teacher of the value of justice as a whole, came 

first, followed by the degree of application of the headmaster of the value of justice, and finally 

came the degree of application of the student advisor to the value of justice as a whole in the third 

place, and the findings on by assumptions study showed the presence of a statistically significant 

due to the variable sex differences (male, female), where the differences were in favor of males for 

the pivotal justice both (the school principal and the teacher), but with respect to the axis 

(amended student advisor) did not show statistically significant differences related to gender 

differences, also found statistically significant due to the variable area of study differences 

(literary, scientific), for the benefit of students of literary specialization; in addition to the lack of a 

statistically significant due to the variable level of education differences. 

KEY WORDS: high school, the value of justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 


