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 :مستخلص البحث

هدف البحث الحالي إلى معرفة الواقع والمأمول لحقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة، 

وماهي األسباب التي تعيق دون معرفة الحقوق والواجبات، وماهي المقترحات والتوصيات الالزمة لنشرها، كما هدفت للكشف 

طالب بحسب ) الجنس ــــ المعدل ـــــ التخصص(، واستخدم البحث عن الفروق حول الواقع والمأمول لحقوق وواجبات ال

(، طُبِّقت عليهم استبانة حقوق 015(، ومن الذكور )065(، من اإلناث )075المنهج الوصفي، وطُبِّق على عينة بلغت )

كان والواجبات حقوق وواجبات الطالب من إعداد الباحثات، وتوصل البحث إلى أن واقع إدراك طلبة جامعة أم القرى بمكة لل

متوسط  (،0600إلى أقل من  1667تقع ضمن الفترة )من  محور الحقوقبمستوى مرتفع حيث كانت متوسطات جميع فقرات 

كما أن درجة موافقة أفراد العينة على ما ُذكر من فقرات (،0ألقل من  0602جميع فقرات محور الواجبات يقع ضمن الفترة )من 

دون معرفة حقوق وواجبات الطالب كان بمستوى مرتفع، وأن )انشغال الطالبـ/ـة بدراستهـ/ـا  بمحور أسباب وعوامل تعيق

وبالتالي جهلهـ/ـا بالئحة الحقوق والواجبات( يعتبر في المرتبة األولى من المعوقات، كما أن درجة موافقة طلبة جامعة أم القرى 

ة لنشر الئحة حقوق وواجبات الطالب كان بمستوى مرتفع، و على ما ُذكر من فقرات بمحور المقترحات والتوصيات الالزم

المقترح )إرسال الئحة الحقوق والواجبات برسائل نصية على جواالت الطالب يساهم في نشر الئحة الحقوق والواجبات( يعتبر 

بات، وعدم وجود في المرتبة األولى من المقترحات، وظهرت فروق في استجابات أفراد العينة بحسب )الجنس( لصالح الطال

 فروق بحسب )التخصص( عدا المحور األول وكان الفرق لصالح التخصصات األدبية6

 

 الواجبات، جامعة أم القرى، طالب، طالبات، حقوق وواجبات الحقوق، الكلمات المفتاحية:
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Reality and Aspiration of the Student's Rights and Duties as they understand them 

 

Abstract: 

The aim of this research is to reveal the reality and aspirations of the student's rights and duties 

as recognized by Umm Al-Qura University students in Mecca, and what are the reasons that 

hinder to knowing the rights and duties, and what are the necessary proposals and 

recommendations to publish them, as well as revealing the differences in the awareness about the 

student's rights and duties according to (gender, rate, Specialization), the research used the 

descriptive approach, and was applied to a sample of (570), females (360), males(210), applied 

to them a questionnaire designed by the researchers. The research found that the reality of Umm 

Al-Qura University student's awareness of the rights was high. Also, the degree reasons that 

hinder to knowing the students’ rights and duties was at a high level, and “the preoccupation of 

the student with his studies / and thus his ignorance of / with the list of rights and duties” is 

considered to be in the first rank of obstacles, also the result shows differences in the responses 

according to (gender) in favor of female students, and the absence of differences according to 

(specialization) except for the first axis and the difference was in favor of literary specialties6 

 

Keywords: Rights, Duties, Student's, Umm Al Qura University,  Rights and Duties 

 

 مقدمة:

، وقد ا الحنيف، منذ أن خلق هللا األرضاقتضت حكمة هللا تعالى أن يكون تكريم اإلنسان أصل ثابت من أصول دينن

على هذا النهج يتمكن من السعي في هذه الحياة برؤية واضحة، ومن سار لوواجبات لهم كفل سبحانه وتعالى للعباد حقوقاً 

 استطاع تحقيق أهدافه بما يحقق له الرفاهية والتقدم6

لقد بات الحديث عن حقوق اإلنسان حديث الساعة، وَغَدا االهتمام به واضًحا في المحافل الدولية، والمؤتمرات، التي   

ئ اإلسالمية؛ لتعزيز حقوق تمخضت عن مواثيق شتى على المستويَْين اإلقليمي والدولي تضمنت العديد من المواد والمباد

بُل الكفيلة لحمايتها )السلمي،   (05166اإلنسان، وتهيئة السُّ

، كما أصبحت قاعدة آمرة في القانون الدولي يجب على م الدولتقاس عليه درجة تقد معياراً لقد أصبحت حقوق اإلنسان 

نيها، وتستند الدول في ذلك إلى القانون الدولي لحقوق ، وأمن مواطالتي تحفظ كرامةالدول مراعاتها، واتخاذ التدابير التشريعية 

كل شخص ينتهك هذه  معاقبة، وللناس جميعاً بال تمييز الحرياتحقوق والاإلنسان الذي أكد على ضرورة االلتزام باحترام 

 (05126الحقوق )وسيلة، 
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ج ذلك بفوز المملكة  اإلنسان،المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة لقضايا حقوق  وأعطت الجهات المسؤولة في وتوِّ

 (05116م )الشاماني، 0556بعضوية أول مجلس لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة عام 

إن الجهة المسؤولة عن توعية الطالب بالحقوق والواجبات في الجامعات البد أن تتوافر فيها الحياد واالستقاللية للنظر 

يساعد في تكوين بيئة سليمة تُحفظ  مما، اإلنصاف لتنمي ثقافة ؛ق والواجباتالحقو على إعالء قيمة والعملفي شكاوى الطلبة، 

جميع فيها الحقوق وتُراعى فيها القيم بما يعود بالخير على المجتمع ويعين الخريجين على النهوض بمسؤولية وطنهم في 

 (05126المجاالت )جامعة الملك سعود، 

يعتبر الطالب الجامعي المحور الرئيس الذي تدور حولـه الممارسات األكاديمية والخدمية بكل أشـكالها في الجامعة، 

حيث تعمـل هـذه الممارسـات علـى تشـكيل شخصية الطالب وتنمية قدراته، كما إن ما يقـدم لـهم من خدمات على مسـتوى 

 (05106)العاني والراسبية، لتحقيقه  تسعى الجامعاتية، وهدفاً الجامعـة يعـد جـزءاً متممـاً للعملية التربو

اً من المسؤولين ــإدراك ؛وتأتي أنظمة وزارة التعليم العالي فتجعل للطلبة حقوقاً مكفولة، وتفرض عليهم واجبات ملزمة

انتظام مسيرتهم األكاديمية، ويقيناً و ى استقرار الطلبة نفسياً وعلمياً،بأهمية المحافظة على تلك الحقوق والواجبات، وأثر ذلك عل

وتفوقه، وتوازن  ،وتركيزه ،منهم بقدر حصول الطالب على حقوقه، وقيامه بواجباته يكون عطاؤه وانتماؤه للجامعة، وجهده

 (05106شخصيته )جامعة أم القرى، 

 معرفةو، درجة الوعي الحقوقي معرفةبهدف  الجامعةالحقوقية في ( واقع الثقافة 0517) تناولت دراسة الفايزو

ن الطالبات الجامعيات األصغر سناً : أالرياض، وأظهرت النتائجب جامعاتاستخدمت أداة االستبيان في ثالث ومعوقات التطبيق، 

يق على معوقات تطب العينةاتفقت غالبية و، بالحقوقغالبية عينة الدراسة لديهن معرفة تامة  الحقوقية وأنالثقافة ب أكثر وعياً 

، وغياب الندوات المتخصصة واألنشطة التي تعزز الحقوقب، ومنها افتقار المناهج لمادة تثقيفية الجامعاتالثقافة الحقوقية في 

 .الحقوقمفاهيم 

قية التي القيم األخالالتعرف على ، وحقوق وواجبات الطلبة الجامعيين معرفةل (0510)إبراهيم و يلي دراسة  وهدفت

، االستبانة ت، استخدمللتغلب عليها وما المقترحاتحقوق التطبيق  تعيقالصعوبات التي  ، وماهيالطلبةيجب أن يلتزم بها 

: ألساتذةل، وأهم الواجبات الحق في معرفة طريقة التقييمأن أهم حقوقهم:  وأشارت إلى، طالب وطالبة( 155من ) تكونت العينةو

: الحفاظ للجامعةداخل القاعة وخارجها، وأهم الواجبات االحترام : لزمالئهم وأهم الواجبات ،ت الشخصيةالعالقا االبتعاد عن

 6األساتذةأوضحت أن أهم الصعوبات هي صعوبة التواصل مع بعض و، المرافق المتاحةفي نظافة العلى 

ت مداستخو ،بجامعة السلطان قابوسعن جودة الخدمات الطالبية  للكشف( 0510)العاني والراسبية كما هدفت دراسة 

أدنى و األفضل، تخدمات اإلرشاد الديني كانأن  النتائج( طالباً وطالبةً، وأظهرت 615عينة من )الستبيان، وتكونت اال أداة

واإلسكان جاءت بمستوى أعلى من الذكور في الخدمات االجتماعية الخدمات  وأن جودةلتغذية الطالبية، ل الخدمات سجلت

 6الطالبي

األكاديمية وغير  نحو ممارستهم للحقوق والواجباتبجامعة طيبة  الطلبة( معرفة آراء 0511) الشامانيوحاول 

، طالباً وطالبة( 070عينة من )ال، وتكونت لجمع المعلوماتاستبانة  استخدمت، النظرفي وجهات االختالف ، ومعرفة األكاديمية

أن تقديرات طالب وطالبات جامعة طيبة في ممارسة حقوقهم وواجباتهم جاءت بدرجة كبيرة، وتبين عدم  النتائجوأظهرت 

 6تخصصتُعزى إلى الجنس، والوجود فروق 
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جامعة الملك فيصل، بالطالبية  في الخدماتالفروق إلى التعرف على  0515)هدفت دراسة بوبشيت والحمادي و

وجود عدم  وأشارت النتائج إلى، طالبة( 205عينة من )الاستخدمت استبانة لجمع البيانات، وتكونت والمستوى، ، للتخصص

 التخصص والمستوى الدراسي6 فروق تعزى إلى

 مناقشة الدراسات السابقة

 :كالتالي ، وهيواالتفاق من عدة نواحيبعد استعراض الدراسات السابقة يتضح االختالف 

، الحقوق والواجبات( مع البحث الحالي لتناولها موضوع 0510، ويلي(؛ )إبراهيم 0511الشاماني، اتفقت دراستي ) الهدف:

الحقوق، والواجبات، والصعوبات،  التعرف على( في الهدف مع البحث الحالي في 0510، ويليكما اتفقت دراسة )إبراهيم 

( كانت حصراً 0510دراسة )إبراهيم و يلي، أما ة بأكمله والمقترحات، إال أن البحث الحالي تميز في تطبيقه على مجتمع الجامع

( مع البحث الحالي في كونها تهدف لمعرفة وعي الطلبة، 0517واتفقت دراسة )الفايز، ، تخصص الخدمة االجتماعيةعلى 

 وماهي المعوقات التي تحول دون معرفة اللوائح6

عن الدراسات السابقة والبحث الحالي في كون التطبيق  (0517(؛ )الفايز، 0515والحمادي،  )بوبشيتاتفقت دراستي  العينة:

 كان حصراً على الطالبات6

اتفقت جميع الدراسات مع البحث الحالي في استخدامه ألداة االستبانة حيث تعد االستبانة في مقدمة األدوات المستخدمة  االداة:

 في األبحاث ذات المنهج الوصفي6

(؛ )الفايز، 0510(؛ )إبراهيم و يلي، 0511)الشاماني، (؛ 0515)بوبشيت والحمادي، اتفقت الدراسات  دود المكانية:الح

ع البحث الحالي في تطبيقها في المملكة العربية السعودية ويظهر ذلك تعاون الباحثين السعوديين في الجامعات من م(؛ 0517

( في تطبيقها 0510اختلفت دراسة )العاني والراسبية، ، وم0505مة في تحقيق رؤية لمساهجل تهيئة البيئة المناسبة للطلبة واأ

 في دولة عمان6

 مشكلة البحث وتساؤالته:

عن نشر وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات بين طالبها عبر مجموعة من األنشطة  الجامعية مسؤولةتعد المؤسسة 

اليومية التي تجعلهم قادرين على ممارسة حقوقهم وواجباتهم، فقد أصدرت جامعة أم القرى الئحة داخلية أكدت فيها على حقوق 

 الطالب وواجباته األكاديمية وغير األكاديمية6

االجتماعية والمشاركة واجبات في أنه إذا كان من حق الطالب التمتع باإلعانة والرعاية وتظهر العالقة بين الحقوق وال

والقيام بكافة المتطلبات الدراسية، واحترام أعضاء هيئة التدريس وعدم التعرض لهم  ، فمن واجبهم أيضا االنتظامفي األنشطة

المختلفة فإن من واجبهم احترام حرية اآلخرين، إن  باإليذاء بأية صورة كانت، وإذا كان من حق الطالب ممارسة حرياتهم

التعليم المتميز الذي تقدمه الجامعة لهم يوجب عليهم أن يؤدوا دورهم تجاه ما يطلب منهم من ممارسات تربوية تسعى إلى 

المجتمع )الشاماني،  تحسين كفاياتهم المختلفة، حتى يصبح الطالب قادًرا على المشاركة اإليجابية في عملية التنمية الشاملة في

05116) 

بمعرفة مالها وما عليها من حقوق وواجبات وتهاونها في طلبها من الجهات  بعض الطالباتعدم اهتمام  وظهر مؤخراً 

لواجباتها الجامعية، وتم مشاهدة ذلك عياناً من  خالفاتالم بعض، وقد تظهر المكفولة لهاالمسؤولة، وإضاعتها لكثير من حقوقها 

  ؛ثاتقبل الباح
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الحقوق واألخذ بيدهم للمطالبة بها وتوعيتهم بوألن المرحلة الجامعية مرحلة مهمة في اكتساب الخبرات فإن مساعدة الطلبة 

اْلُمْؤِمُن اْلقَِوىُّ َخْيٌر َوأََحبُّ  :"عليه الصالة والسالمينشأ جيل قوي واٍع وكما قال الجامعة، ففإنهم سيقومون بتطبيق ذلك خارج 

ِعيف" رواه اإلمام مسلم، وتم تحديد المشكلة في  ِ ِمَن اْلُمْؤِمِن الضه  التساؤالت التالية:إِلَى هللاه

 ما هو الواقع والمأمول لحقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة؟ 16

 ماهي األسباب التي تعيق معرفة حقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة؟  06

 لنشر الئحة حقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى؟ ماهي المقترحات الالزمة 06

بات الطالب كما يدركها طلبة هل توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات أفراد العينة حول الواقع والمأمول لحقوق وواج 26

 ــــ التخصص(؟ )الجنسجامعة أم القرى بمكة بحسب 
 

 أهداف البحث:

 معرفة الواقع والمأمول لحقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة1.6

 األسباب التي تعيق معرفة حقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة6معرفة .2

 المقترحات الالزمة لنشر الئحة حقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى3.6

الكشف عن الفروق الدالة إحصائياً بين استجابات أفراد العينة حول الواقع والمأمول لحقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة .4

 ــــ التخصص(6 )الجنسجامعة أم القرى بمكة بحسب 

 أهمية البحث:

م التي يعتبر من أهم محاورها المساهمة في تعزيز جودة حياة 0505يسهم البحث في تحقيق أهداف المملكة لرؤية  16

الفرد، وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن، من خالل تهيئة البيئة الالزمة لذلك، كما يسهم في تحقيق محور 

م ترتبط بإرث المملكة ومبادئها اإلسالمية الراسخة، من خالل تعزيز الشخصية الوطنية الذي يهدف لبناء منظومة قي

مبادرات تستهدف تعميق االنتماء الوطني، وتعزيز قيم الوسطية والتسامح والمثابرة )رؤية المملكة العربية السعودية، 

يتحقق االنتماء والوسطية حين يعرف الطالب واجباته ومسؤولياته ويمارسها وتصبح منهجاً في شتى مجاالت و(، 0512

 حياته6 

 وألنالجسمي، والنفسي،  همفي نموويؤثر  الطلبة الجامعيينالمجتمع تتمثل في  فيتناولها موضوعاً يهتم بفئة مهمة  06

وإذا قام  واجبات،طنه إال إذا حصل على حقوقه، وأدى ما عليه من الطالب جزء من مجتمعه، وال يكون عضواً فاعالً في و

دف األسمى من الهفسه، ومعلميه، ومجتمعه، تحقق ، وعرف واجبه تجاه ناتهم تجاهه وتولوه بالرعايةأفراد المجتمع بواجب

 (05176، )حافظالعملية التعليمية 

أساس من محاور العملية التربوية فترى الباحثتين  الحاجة إلى مزيد من األبحاث ألهمية الموضوع وارتباطه بمحور 06

 مزيد من األبحاث لترسيخ مفهوم الحقوق والواجبات لدى الطلبة6  لأن الحاجة ماسة 

 :حدود البحث

 تتمثل حدود البحث فيما يلي:

 6الحدود الموضوعية: الواقع والمأمول لحقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى 
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  البشرية: تم اختيار العينة من طلبة المرحلة الجامعية الذكور واإلناث6الحدود 

  هـ12216ه/1225الحدود الزمانية: يتحدد البحث في الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

  م05126الحدود األدائية: تم تطبيق استبانة حقوق وواجبات الطالب من إعداد الباحثات 
 

 مصطلحات البحث:

تعريف الطلبة بما لهم في أنظمة الوزارة والجامعة ولوائحهما من حقوق تجاه مسئولي ة أم القرى: حقوق طلبة جامع16

 (05106الجامعة )جامعة أم القرى، 

 الدرجة التي يحصل عليها الطلبة على بعد حقوق طلبة جامعة أم القرى6التعريف اإلجرائي: 

واجبات تجاه الجامعة ومرافقها، وعواقب اإلخالل بها  تعريف الطلبة بما عليهم منواجبات طلبة جامعة أم القرى: 06

 (05106)جامعة أم القرى، 

 : الدرجة التي يحصل عليها الطلبة على بعد واجبات طلبة جامعة أم القرى6التعريف اإلجرائي
 

  :إجراءات البحث

 تم استخدام المنهج الوصفي في هذا البحث، حيث إنه يتناسب مع طبيعة البحث، وأهدافها6 منهج البحث:-1

 ، من اإلناث075تكون مجتمع البحث من جميع طلبة جامعة أم القرى، وقد بلغت العينة اإلجمالية مجتمع وعينة البحث: -2

  6عرض موضح لتوزيع أفراد العينة وفيما يلي، 015، ومن الذكور 065

 النسب والتكرارات لتوزيع أفراد العينة على حسب المتغيرات الشخصية( 1)جدول 

فئات  المتغير

 المتغير

 النسب التكرار

 %0663 015 ذكر الجنس

 %6060 065 أنثى

 %100 570 المجموع

 %0261 166 كلية علمية التخصص 

 %7562 252 كلية أدبية 

 %100 570 المجموع

 

فراد كانوا من األأن أغلب و %0663، يليهم الذكور %6060 الجدول أن غالبية أفراد العينة من اإلناث نالحظ من 

 6%0261الكليات العلمية  ثم، %7562الكليات األدبية 

 وإجراءات بناءهاأداة البحث -3

 تم تصميم استبانة البحث حسب االجراءات التالية: 

 ورقية والكترونية تحتوي على األسئلة المفتوحة التالية م توزيع استبانةت 6أ

  القرى؟جامعة أم  من طالباتهل تعلمي ماهي حقوقك كطالبة 
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 ما هي برأيك المعوقات التي تحول دون معرفة طالبات الجامعة بحقوقهن؟ 

  القرى؟جامعة أم  من طالباتهل تعلمي ماهي واجباتك كطالبة 

 دون معرفة طالبات الجامعة بواجباتهن؟ ما هي برأيك المعوقات التي تحول 

 يمكن نشر الئحة حقوق وواجبات الطالبة الجامعية؟ اقترحي كيف 

حقوق الطلبة  :وهي محاورال، وتحددت ئحة حقوق الطالب الجامعيالعبارات حسب االستبانة المفتوحة وال ِصيغت ب6 

 0التي تحول دون معرفة طلبة الجامعة بحقوقهم وواجباتهم  المعوقاتفقرة،  13واجبات الطلبة الجامعيين ، فقرة 17 الجامعيين

 فقرة116 لنشر الئحة حقوق وواجبات الطالب اقتراحات، فقرات

 :صدق األداة ج6

 وتم التحقق من الصدق من خالل: 

 وبعضوحماية حقوق الطالب، إدارة التأديب بعمادة شؤون الطالب ب مختصين 15ُعِرَضت االستبانة على :صدق المحكمين -

التعديالت  أُْجِريت المالحظاتالبحث، وبناء على هدف بما يالئم  فقرات االستبانةبداء مالحظاتهم حول إلء هيئة التدريس أعضا

 باستبعاد بعض العبارات، ودمج بعضها اآلخر6

لالستبانة، والنتائج الكلية عن طريق حساب معامالت االرتباط بيرسون لكل عبارة مع الدرجة  صدق االتساق الداخلي: -

 في الجدول التالي: موضحة

 معامالت ارتباط بيرسون لكل عبارة من عبارات االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة( 2)جدول 

 رقم

 العبارة

 معامل

 اإلرتباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 اإلرتباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 اإلرتباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 اإلرتباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 اإلرتباط

1 ,251 

(**) 

10 ,270 

(**) 

00 ,202 

(**) 

00 ,432(**) 20 ,330(**) 

0 ,428(**) 10 ,050 

(**) 

00 ,222 

(**) 

00 ,503(**) 20 ,314(**) 

0 ,473(**) 12 ,257 

(**) 

02 ,005 

(**) 

02 ,480(**) 22 ,250(**) 

2 ,358(**) 10 ,226 

(**) 

00 ,005 

(**) 

00 ,513(**) 20 ,333(**) 

0 ,401(**) 16 ,016 

(**) 

06 ,017 

(**) 

06 ,233(**) 26 ,241(**) 

6 ,397(**) 17 ,221 

(**) 

07 ,265 

(**) 

07 ,222(**) 27 ,303(**) 
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7 ,449(**) 13 ,273 

(**) 

03 ,200 

(**) 

03 ,312(**) 23 ,299(**) 

3 ,461(**) 12 ,271 

(**) 

02 ,271 

(**) 

02 ,218(**) 22 ,327(**) 

2 ,423(**) 05 ,220 

(**) 

05 ,015 

(**) 

25 ,234(**) 05 ,224(**) 

15 ,494(**) 01 ,202 

(**) 

01 ,000 

(**) 

21 ,287(**) 01 ,299(**) 

11 ,481(**)         

 (5051** معامالت االرتباط دالة عند )

( وهي قيم ارتباطات 5051ى )عند مستو من الجدول السابق نجد أن جميع قيم معامالت ارتباط بيرسون كانت دالة إحصائياً 

تم حساب صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب الداخلي، و أن االستبانة تتسم بدرجة مقبولة من االتساقموجبة، مما يعني 

 معامالت االرتباط )بيرسون( بين كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه والنتائج موضحة في الجدول التالي:
 

 معامالت ارتباط بيرسون لكل عبارة من عبارات االستبانة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه (3)دول ج

المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة   حقوق الطلبة الجامعيين

 بالحقوق والواجبات

 رقم

 العبارة

 معامل

 اإلرتباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 اإلرتباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 اإلرتباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 اإلرتباط

1 ,410(**) 7 ,633(**) 10 ,661(**) 1 ,680(**) 

0 ,373(**) 3 ,602(**) 12 ,488(**) 0 ,725(**) 

0 ,525(**) 2 ,590(**) 10 ,609(**) 0 ,746(**) 

2 ,458(**) 15 ,661(**) 16 ,655(**) 2 ,640(**) 

0 ,464(**) 11 ,681(**) 17 ,517(**) 0 ,609(**) 

6 ,552(**) 10 ,607(**)     

اقتراحات لنشر الئحة حقوق وواجبات  واجبات الطلبة الجامعيين

 الطلبة الجامعيين

 رقم

 العبارة

 معامل

 اإلرتباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 اإلرتباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 اإلرتباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 اإلرتباط

 رقم

 العبارة

 معامل

 اإلرتباط

1 ,581(**) 7 ,613(**) 10 ,651(**) 1 ,562(**) 7 ,656(**) 

0 ,615(**) 3 ,662(**) 12 ,630(**) 0 ,532(**) 3 ,683(**) 

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-3-5| تأريخ اإلصدار:  خامس والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

     

 

    www.ajrsp.com                                                                                                                           292 

 ISSN: 2706-6495 

 
0 ,564(**) 2 ,663(**) 10 ,530(**) 0 ,661(**) 2 ,624(**) 

2 ,556(**) 15 ,667(**) 16 ,590(**) 2 ,551(**) 15 ,561(**) 

0 ,569(**) 11 ,558(**) 17 ,569(**) 0 ,618(**) 11 ,501(**) 

6 ,621(**) 10 ,591(**) 13 ,626(**) 6 ,578(**)   

 (5051** معامالت االرتباط دالة عند )

وهي قيم ارتباطات (  5051من الجدول السابق نجد أن جميع قيم معامالت ارتباط بيرسون كانت دالة إحصائياً عند مستوى )

تراوحت معامالت ارتباط المحور الثاني و( للمحور األول )حقوق الطلبة الجامعيين(، 56631 – 56070تراوحت بين )موجبة 

( وللمحور الثالث )المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة 56667 – 56005)واجبات الطلبة الجامعيين( بالدرجة الكلية بين )

( أما للمحور الرابع )اقتراحات لنشر الئحة حقوق 56726 – 56652)بينط بالحقوق والواجبات( تراوحت معامالت االرتبا

أن االستبانة تتسم بدرجة مقبولة  مما يعني، (56630 – 56051تراوحت معامالت االرتباط بين )( فوواجبات الطلبة الجامعيين

بين محاور االستبانة مع  تم حساب صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب معامالت االرتباط )بيرسون(، ومن االتساق

 بعضها ومع الدرجة الكلية، والنتائج موضحة في الجدول التالي:

 معامالت ارتباط بيرسون بين محاور االستبانة مع بعضها ومع الدرجة الكلية (4)جدول 

 الدرجة الكلية 4 3 2 1 المحاور

 (**)789, (**)559, (**)311, (**)548, 1 حقوق الطلبة الجامعيين

 (**)805, (**)483, (**)312, 1   واجبات الطلبة الجامعيين

المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة 

 بالحقوق والواجبات

    1 ,412(**) ,242(**) 

اقتراحات لنشر الئحة حقوق وواجبات الطلبة 

 الجامعيين

      1 ,492(**) 

 

قيم ارتباطات  ( وهي5051بيرسون كانت دالة إحصائياً عند مستوى )من الجدول السابق نجد أن جميع قيم معامالت ارتباط 

 (6 0.805 – 0.311موجبة وجيدة وتراوحت بين )

 ،تم إجراء التحليل العاملي باستخدام طريقة المكونات األساسية لهوتلنج الستخالص العوامل تبعاً لمحك كايزر الصدق العاملي:-

( %07636عملية التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس، وقد فسرت العوامل المستخلصة نسبة مئوية مقدارها ) أُجريتوبعد ذلك 

(، تشبعات  0.30± من الحجم الكلي لتباين العوامل، وقد تم تقسيم التشبعات على العوامل كاآلتي: تشبعات صفرية )أقل من 

فأعلى(، كما  0.50)± (، تشبعات كبرى 0.50± أقل من  - 0.40± (، تشبعات عالية )0.40± أقل من  - 0.30)± متوسطة 

( وقد 2( على األقل من عبارات االداة ذات التشبعات المقبولة وكنتيجة لذلك تم استخالص )%6اشترط أن يتشبع على العامل )

 تفاصيل التشبعات الدالة للمفردات على العوامل كالتالي:  جاءت
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 ( وقد 12625( ونسبة التباين المفسر )7.488بلغ الجذر الكامن لهذا العامل ): الجامعيينحقوق الطلبة  :العامل األول

( من العدد الكلي %00600( فقرة، وبلغت نسبة التشبعات على هذا العامل )17بلغت التشبعات على هذا العامل )

 لفقرات األداة الداخلة في التحليل العاملي6

  :( وقد 12620( ونسبة التباين المفسر )0670بلغ الجذر الكامن لهذا العامل )العامل الثاني: واجبات الطلبة الجامعيين

( من العدد الكلي %00602نسبة التشبعات على هذا العامل ) فقرة، وبلغت( 13بلغت التشبعات على هذا العامل )

 لفقرات األداة الداخلة في التحليل العاملي6

 ( 5.59بلغ الجذر الكامن لهذا العامل )الثالث: المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة بالحقوق والواجبات:  العامل

( فقرات، وبلغت نسبة التشبعات على هذا العامل 0( وقد بلغت التشبعات على هذا العامل )2670ونسبة التباين المفسر )

 األداة6( من العدد الكلي لفقرات 2635%)

 ( ونسبة 2630بلغ الجذر الكامن لهذا العامل )بع: مقترحات لنشر الئحة حقوق وواجبات الطلبة الجامعيين: العامل الرا

( فقرة، وبلغت نسبة التشبعات على هذا العامل 11( وقد بلغت التشبعات على هذا العامل )10673التباين المفسر )

 األداة6( من العدد الكلي لفقرات 01607%)

 :ثبات األداة د6

 وتم التحقق من الثبات من خالل: 

تم حساب الثبات للمحور األول )حقوق الطلبة الجامعيين( بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية، والنتائج موضحة في 

 الجدول التالي:

 معامالت ألفا كرونباخ والتجزئة للدرجة الكلية ألداة الدراسة ومحاورها (5)جدول 

 عدد المحاور

 العبارات

 معامل 

 الفا كرونباخ

 التجزئة النصفية

معادلة 

 جتمان

 -سبيرمان 

 براون

05 17 حقوق الطلبة الجامعيين 863 05 801 05 795 

05 13 واجبات الطلبة الجامعيين 879 05 776 05 764 

المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة بالحقوق 

 والواجبات

0 05 710 05 627 05 589 

حقوق وواجبات الطلبة اقتراحات لنشر الئحة 

 الجامعيين

11 0.810 0.752 0.750 

 56632 56752 56335 01 الدرجة الكلية

 

( بينما بلغ حسب التجزئة النصفية 56335من الجدول السابق نجد أن معامل الثبات لالستبانة ككل حسب ألفا كرونباخ بلغ )

  (566326براون بلغ ) ( وحسب معادلة معادلة سبيرمان56752معادلة جتمان )
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( 50360أما بالنسبة لمحاور االستبانة فقد بلغ معامل الثبات حسب ألفا كرونباخ للمحور األول )حقوق الطلبة الجامعيين( بلغ )

( وبلغ حسب معادلة جتمان 50351براون ) –بينما بلغ معامل الثبات للمحور األول بطريقة التجزئة النصفية حسب سبيرمان 

( بينما بلغ 50372ما نجد أن معامل الثبات حسب الفا كرونباخ للمحور الثاني )واجبات الطلبة الجامعيين( بلغ )(  ك50720)

( وهي 50762( وبلغ حسب معادلة جتمان )50776براون ) –معامل الثبات للمحور بطريقة التجزئة النصفية حسب سبيرمان 

وبلغ معامل الثبات حسب ألفا كرونباخ للمحور الثالث  ،العباراتحور يتسم بالثبات ووضوح قيم عالية وبالتالي فإن الم

( بينما بلغ معامل الثبات للمحور بطريقة التجزئة 50715)المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة بالحقوق والواجبات( )

محور يتسم فإن ال( وهي قيم جيدة وبالتالي 50032( وبلغ حسب معادلة جتمان )50607براون ) –النصفية حسب سبيرمان 

6 أما بالنسبة للمحور الرابع فقد بلغ معامل الثبات حسب ألفا كرونباخ )اقتراحات لنشر الئحة حقوق بالثبات ووضوح العبارات

براون  –( بينما بلغ معامل الثبات للمحور بطريقة التجزئة النصفية حسب سبيرمان 50315وواجبات الطلبة الجامعيين( )

 6فإن المحور يتسم بالثبات ووضوح العبارات ( وهي قيم عالية وبالتالي50705ادلة جتمان )( وبلغ حسب مع50700)

 

 :نتائج البحث

" ما هو واقع حقوق وواجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم  : والذي ينص علىالنتائج الخاصة بالتساؤل األول -1

لحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة كما القرى بمكة؟" ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب المتوسطات ا

 :في الجدول التالي

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألفراد العينة حول فقرات واقع حقوق الطالب (6)جدول 

 المتوسط العبارة   م

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

نسبة 

 الموافقة

 المستوى الترتيب

 عالية 0 92.33% 0.574 2.77 لشخصي بالتهديد، أو التجريح، أو التحرش6عدم التعرض  1

 عالية 1 %96.67 0.392 2.90 عدم االعتداء جسدياً علي6 0

 عالية 0 %89.67 0.604 2.69 التعليمية لي6 وكافة اإلمكاناتتوفير البيئة الدراسية  0

 معادلة المقررات التي سبقت لي دراستها في إحدى الجامعات 2

 األخرى إذا كانت مفرداتها متفقة مع مفردات القسم6

 عالية 2 %87.00 0.699 2.61

الدراسة كزائر/ة في كلية أو جامعة معترف بها شريطة  0

 موافقة القسم والكلية6

 متوسطة 10 %71.33 0.882 2.14

تعيين مرشد/ة أكاديميـ/ـة مكلفـ/ـة بتوجيهي طوال فترة  6

 دراستي6

 متوسطة 16 %69.67 0.914 2.09

أن يقوم عضو/ة هيئة التدريس بإبالغي باالعتذار عن  7

 المحاضرة بوقت كاٍف6

 عالية 3 %81.00 0.830 2.43
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 واقع حقوق الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة:( 1) 

( 56730( وبلغ االنحراف المعياري الكلى )06211بلغ ) على المحورمن الجدول السابق نجد أن متوسط استجابات أفراد العينة 

طلبة لحقوق الطالب عاٍل، وقد يعود ذلك الأن واقع إدراك  يعني( حسب التدرج الثالثي 0ألقل من  0602والمتوسط يقع )من 

ومتطلبات المرحلة الجامعية، إلقامة ملتقى المستجدين بداية كل عام دراسي بجامعة أم القرى لتوعية الطلبة وتثقيفهم بكل شؤون 

، ( لديهن معرفة تامة بالحقوق3300( والتي أشارت إلى أن غالبية عينة الدراسة بنسبة )0517واتفقت النتيجة مع دراسة )الفايز، 

 (،0625بمتوسط ) جاءت أوالً ( علي نجد أن العبارة )عدم االعتداء جسدياً  المحورعلى  العينةوبترتيب استجابات 

ال يقوم عضو/ة هيئة التدريس بالزيادة عن وقت المحاضرة  3

 والتعدي إلى أوقات الراحة6

 عالية 0 %85.67 0.765 2.57

يوم واحد، إال أن يكون ذلك عدم إجراء أكثر من اختبارين في  2

استثناء من مجلس الجامعة، سواء في ذلك االختبارات 

 الدورية أو النهائية6

 متوسطة 10 %72.00 0.902 2.16

أن يتم إبالغي بنتائج االختبارات الدورية ودرجات األعمال  15

الفصلية أو السنوية قبل االختبار النهائي بما ال يقل عن 

 الدراسي، وأسبوع في الفصل الصيفي6أسبوعين في الفصل 

 متوسطة 12 %71.67 0.914 2.15

تمكيني من االطالع على ورقة إجابتي بعد تصحيحها عند  11

طلبي، وتعريفي باإلجابة النموذجية على أسئلة تلك 

 االختبارات6

 متوسطة 17 %68.67 0.912 2.06

لعذر إعادة االختبار إذا تغيبت عن االختبارات الدورية  10

 مقبول6

 عالية 6 84.67 0.764 2.54

أن يتم إعالمي في حالة حرماني من دخول االختبار بوقت  10

 كاٍف6

 عالية 11 %78.67 0.842 2.36

يسقط حقي باإلعالم عن حرماني من دخول االختبار إذا  12

تغيبت عن المحاضرات التي تلي وصولي إلى نسبة 

 الحرمان6

 متوسطة 10 %74.00 0.878 2.22

أن تكون أسئلة االختبارات حصراً من ضمن محتويات  10

 المقرر الدراسي والمسائل التي أثيرت أثناء المحاضرات6

 عالية 7 %82.67 0.791 2.48

التظلم والشكوى للجهات المختصة من أي أمر أتضرر منه  16

 وفقاً للقواعد واالجراءات6

 عالية 2 %80.67 0.794 2.42

 عالية 15 79.67% 0.849 2.39 من خدمات المركز الطبي6االستفادة  17

 - - 80.37% 0.783 2.411 المتوسط العام
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إلى أقل من  1667)من  وكانت المتوسطات (0656( بمتوسط )66رقة إجابتي العبارة )تمكيني من االطالع على ور األخيوفي  

 لحقوق الطالب عاٍل6 الطلبةأن واقع إدراك  يعني( مما 0600

 

 واقع واجبات الطالب كما يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة:( 0)

 المعيارية الستجابات أفراد العينة حول فقرات واقع واجبات الطالبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ( 7)جدول 

 المتوسط العبارة   م

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

نسبة 

 الموافقة

 المستوى الترتيب

 عالية 7 95.32% 0.465 2.86 االلتزام باللباس المحتشم المعتمد لدى الجامعة6 1

 عالية 3 94.32% 0.504 2.83 االبتعاد عن التشبه بالجنس اآلخر في اللباس والشعر6  0

 عالية 2 96.37% 0.409 2.89 االجتناب عن كل قول وفعل يخل بأحكام الشريعة وآدابها6 0

 متوسطة 13 66.84% 0.902 2.01 إبالغ رئيس قسمي فور علمي بتسرب أسئلة االمتحانات6 2

االبتعاد عن التدبير والتخطيط ألي عمل أو االتفاق مع  0

 اآلخرين على فعله جماعياً كالغياب المدبر6 

 متوسطة 16 %76.72 0.857 2.30

االبتعاد عن إصدار المنشورات واإلعالنات وتوزيعها دون  6

 ترخيص مسبق6 

 متوسطة 17 %75.32 0.887 2.26

 عالية 10 79.23% 0.875 2.38 مسبق6االبتعاد عن جمع األموال دون ترخيص  7

االبتعاد عن إحضار المجالت واألشرطة المحتوية على ما  3

 هو ممنوع شرعا6ً 

 عالية 10 %88.88 0.705 2.67

االبتعاد عن إحضار المواد القابلة لالشتعال واألسلحة  2

 البيضاء6

 عالية 2 %93.56 0.551 2.81

االبتعاد عن اختالق األخبار واإلدالء بمعلومات كاذبة أو  15

 مغلوطة لوسائل اإلعالم6 

 عالية 11 %90.46 0.636 2.71

 عالية 10 87.01% 0.740 2.61 التقيد بحمل البطاقة الجامعية أثناء وجودي في الجامعة6  11

عدم االعتداء على منسوبي الجامعة بالسب أو القذف أو  10

 السخرية6

 عالية 6 %96.08 0.422 2.88

المحافظة على مرافق الجامعية وممتلكاتها وقاعاتها وعدم  10

 الكتابة على جدرانها6 

 عالية 0 %96.66 0.401 2.90

 عالية 0 96.25% 0.421 2.89 اجتناب التدخين والمخدرات تعاطياً وحمالً وبيعا6ً 12

االبتعاد بشكل مطلق عن التصوير داخل مقرات الطالبات  10

 دون تصريح مسبق6 

 عالية 12 %82.92 0.798 2.49
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التقيد بمواعيد بدء الدراسة ونهايتها واالختبارات  16

 والمحاضرات6

 عالية 1 %96.95 0.383 2.91

 عالية 15 93.27% 0.537 2.80 االمتناع عن استعمال الجوال أثناء المحاضرات6 17

االبتعاد عن الغش والتزوير والمشاركة فيهما ألي غرض  13

 كان6

 عالية 0 %96.66 0.396 2.90

 - - %32650 0.605 2.671 المتوسط العام

 

( والمتوسط يقع 56650)( وبلغ االنحراف المعياري 06671بلغ ) على هذا المحورنجد أن متوسط استجابات العينة  مما سبق

وبترتيب طلبة عالي، الا أن واقع واجبات الطالب كما يدركه ويعني( 0ألقل من  0602ضمن الفترة )من حسب التدرج الثالثي 

عبارة  األخيروفي  (،0621جاءت أوالً بمتوسط )( 666محور نجد أن العبارة )التقيد بمواعيد بدء الدراسة العلى  العينةاستجابات 

بة للواجبات طلالأن إدراك  يعني( مما 0إلى  0602)من  ( وكانت المتوسطات0603بمتوسط ) (66)االبتعاد عن جمع األموال 

 6عالي

والذي ينص على "ماهي األسباب والعوامل التي تعيق معرفة حقوق وواجبات الطالب كما : نتائج التساؤل الثاني -0

لإلجابة على التساؤل الثاني تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  يدركها طلبة جامعة أم القرى بمكة؟"

 في الجدول التالي: العينة كماالستجابات أفراد 

 المتوسطات واالنحرافات الستجابات أفراد العينة حول األسباب والعوامل التي تعيق معرفة حقوق وواجبات الطالب( 8)جدول 

 المتوسط العبارة   م

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

نسبة 

 الموافقة

 المستوى الترتيب

 عالية  0 67.25% 0.866 2.69 عدم اهتمام الطالبـ/ـة المستجد/ة بمعرفة الحقوق والواجبات6 1

عدم إتاحة فرصة للطالب من قبل منسوبي الجامعة االطالع  0

 على اللوائح6

2.78 0.889 %69. 

50 

 عالية  0

رئيسية مهمتها توعية الطالبـ/ـة بالئحة عدم توفر جهات  0

 الحقوق والواجبات6

 عالية  0 %73.75 0.873 2.95

انشغال الطالبـ/ـة بدراستهـ/ـا وبالتالي جهلهـ/ـا بالئحة الحقوق  2

 والواجبات6

 عالية  1 %75.75 0.796 3.03

عدم االهتمام بحضور الملتقيات والفعاليات المخصصة لذلك  0

 المستجدين6مثل ملتقى 

 عالية  2 %68.25 0.879 2.73

 - - 70.87 0.861 2.835 المتوسط العام
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حسب ( والمتوسط 56361( وبلغ االنحراف المعياري )06300بلغ ) محورهذا العلى نجد أن متوسط استجابات العينة  مما سبق

وقد اتفقت النتيجة مع  ،عالية كانتما ذكر بالمحور  موافقة العينة على أن يعني مما(0600ألقل من  0601)من التدرج الرباعي 

وبترتيب استجابات عينة ، المذكورة في الدراسة( التي اتفق فيها غالبية أفراد الدراسة على المعوقات 0517دراسة )الفايز، 

العبارة )عدم اهتمام  وأخيراً  (،0650( بمتوسط )666)انشغال الطالبـ/ـة بدراستهـ/ـا عبارةأوالً  محور نجدهذا الالبحث على فقرات 

األسباب المعيقة للنشر  أن يعني( مما 0600إلى أقل من  0601)من متوسطاتال( كانت 60662( بمتوسط)66الطالبـ/ـة المستجد/ة 

صعوبة التواصل مع )( التي أوضحت أن أهم الصعوبات هي 0510عينة مع دراسة )ابراهيم ويلي، العالية، واختلفت استجابات 

 6( ساتذةاألبعض 

: والذي ينص على " ماهي المقترحات والتوصيات الالزمة لنشر الئحة حقوق وواجبات الطالب نتائج التساؤل الثالث -0

هو  العينة كماتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ، كما يدركها طلبة جامعة أم القرى؟"

 موضح في الجدول التالي:

الحقوق واالنحرافات الستجابات أفراد العينة حول المقترحات والتوصيات الالزمة لنشر الئحة  المتوسطات( 9)جدول 

 والواجبات

 المتوسط العبارة   م

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

نسبة 

 الموافقة

درجة  الترتيب

 الموافقة

توزيع مطويات على الطالب يساهم في نشر الئحة الحقوق  1

 والواجبات6

 عالية 7 74.82 0.821 2.99

وضع الالئحة وتعليقها في جميع مباني الجامعة يساهم في نشر  0

 الئحة الحقوق والواجبات

 عالية 0 82.94 0.643 3.32

تكثيف البرامج التوعوية الخاصة بالحقوق والواجبات يساهم في  0

 نشر الئحة الحقوق والواجبات6

 عالية 6 76.84 0.751 3.07

الئحة الحقوق والواجبات برسائل نصية على جواالت إرسال  2

 الطالب يساهم في نشر الئحة الحقوق والواجبات6

 عالية 1 83.38 0.720 3.34

إرسال الئحة الحقوق والواجبات على بريد الطالبـ/ـة الجامعيـ/ـة  0

 يساهم في نشر الئحة الحقوق والواجبات6

 عالية 0 80.00 0.786 3.20

الحقوق والواجبات في الصفحة الرئيسة في الموقع وضع الئحة  6

الجامعي بحيث ال يتمكن الطالبـ/ـة من رؤية نتائج المقررات إال 

بعد اطالعهـ/ـا على الالئحة يساهم في نشر الئحة الحقوق 

 والواجبات6

 عالية 15 71.58 0.927 2.86

 عالية 3 73.99 0.813 2.96الحرص على معرفة الطالبـ/ـة بالئحة الحقوق والواجبات قبل  7
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)من حسب التدرج الرباعي ( والمتوسط 5672( وبلغ االنحراف المعياري )0652متوسط استجابات العينة بلغ ) نجد مما سبق

محور نجد أن هذا العينة على الوبترتيب استجابات عالية، طلبة على المحور الأن درجة موافقة  يعني( 0600ألقل من  0601

)ال يتم قبول  األخير(، وفي 0602بمتوسط )جاء أوالً ( 666المقترح )إرسال الئحة الحقوق والواجبات برسائل نصية على 

أن  يعني( مما 0600إلى  0601ترة )من الفضمن متوسطات الوكانت  (0603( بمتوسط )666 الطالبـ/ـة إال بعد االطالع على الئحة

المرتبة  جاء في( التي 0510ترتيب المقترحات مع دراسة )ابراهيم ويلي ،  ، واختلفةعلى المقترحات عاليطلبة الدرجة موافقة 

 األولى المقترح )تسهيل التواصل بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس(6

والذي ينص على " هل توجد فروق دالة إحصائياً بين استجابات أفراد العينة حول الواقع والمأمول : نتائج التساؤل الرابع -4

 أوالً: )الجنس(:  (؟"التخصص-الجنس طلبة جامعة أم القرى بمكة بحسب )لحقوق وواجبات الطالب كما يدركها 

والمأمول لحقوق وواجبات الطالب بحسب ( للفروق في استجابات أفراد العينة حول الواقع تنتائج اختبار ) (10)جدول 

 )الجنس(

 حجم الفئات المحور

 العينة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

 درجة

 الحرية

قيمة 

 (ت)

مستوى 

 الداللة

ما للطلبة الجامعيين في أنظمة الوزارة والجامعة 

 ولوائحهما من حقوق تجاه مسئولي الجامعة

 000. 6.330 568 8.308 38.44 210 طالب

 6.676 42.46 360 طالبة

واجبات الطلبة في الجامعة ومرافقها وواجباتهم 

 تجاه الجامعة ومنسوبيها

 000. 6.785 568 8.144 45.75 210 طالب

 4.895 49.45 360 طالبة

المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة بالحقوق 

 والواجبات

 398. 846. 568 3.261 14.31 210 طالب

 2.717 14.09 360 طالبة

 003. 2.986 568 5.602 34.31 210 طالباقتراحات لنشر الئحة حقوق وواجبات الطلبة 

دخولهـ/ـا للجامعة عن طريق توزيع مطويات يساهم في نشر 

 الئحة الحقوق والواجبات6

وضع الئحة الحقوق والواجبات في صفحة الطالبـ/ـة الرئيسية في  3

 الموقع الجامعي يساهم في نشر الئحة الحقوق والواجبات6

 عالية 0 77.28 0.720 3.09

 عالية 2 72.54 0.807 2.90 توعوية لنشر الوعي بالئحة الحقوق والواجبات6إقامة لقاءات  2

توجيه أعضاء هيئة التدريس بتوعية ونشر الئحة الحقوق  15

والواجبات في المحاضرات يساهم في نشر الئحة الحقوق 

 والواجبات6

 عالية 2 79.12 0.719 3.16

الئحة الحقوق ال يتم قبول الطالبـ/ـة إال بعد االطالع على  11

 والواجبات والتوقيع بذلك6

 عالية 11 64.39 1.012 2.58

 عالية  - 76.08 0.792 3.04 المتوسط العام
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 4.822 32.99 360 طالبة الجامعيين

 000. 5.024 568 17.360 132.81 210 طالب الدرجة الكلية

 11.941 138.99 360 طالبة

على د فروق في استجابات العينة وجومما يعني  >P) (0.05دالة احصائياً  كانتالكلية ( للدرجة تنجد أن قيمة ) مما سبق

فروقاً دالة كما نجد ، ( للطالب100631( مقابل )103622بحسب الجنس لصالح الطالبات حيث بلغ متوسط استجاباتهن ) األداة

محور على  الطلبةجة موافقة دالة احصائياً في درلصالح  الطالبات، وقد كانت هنالك فروقاً لحقوق لـ الطلبةاحصائياً في إدراك 

بينما لم تسجل متوسطات المحور الثالث )المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة بالحقوق  ،مقترحات لصالح الطالبال

P)والواجبات( أي فروق ذات داللة إحصائية   >  الطلبة6بين  (0.05
 

 ثانياً: التخصص:

للفروق في استجابات أفراد العينة حول الواقع والمأمول لحقوق وواجبات الطالب بحسب ( تنتائج اختبار )( 11)جدول 

 )التخصص(

 حجم الفئات المحور

 العينة

االنحراف  المتوسط

 المعياري

 درجة

 الحرية

قيمة 

 (ت)

مستوى 

 الداللة

ما للطلبة الجامعيين في أنظمة الوزارة 

والجامعة ولوائحهما من حقوق تجاه 

 الجامعةمسئولي 

  567 8.039 39.41 165 العلمية

3.172 

.028 

 7.282 41.61 404 األدبية

واجبات الطلبة في الجامعة ومرافقها 

 وواجباتهم تجاه الجامعة ومنسوبيها

  567 6.249 47.67 165 العلمية

.944 

 

.657 

 6.647 48.24 404 األدبية

المعوقات التي تحول دون معرفة الطلبة 

 بالحقوق والواجبات

  567 2.784 14.33 165 العلمية

.838 

.279 

 2.990 14.11 404 األدبية

اقتراحات لنشر الئحة حقوق وواجبات 

 الطلبة الجامعيين

  567 5.131 33.28 165 العلمية

.583 

.956 

 5.180 33.56 404 األدبية

  567 14.673 134.69 165 العلمية الدرجة الكلية

2.115 

.489 

 14.339 137.51 404 األدبية

 

P)محاور غير دالة احصائياً ال( للدرجة الكلية ولجميع تالجدول السابق قيم )نجد ب > فروق في  عدم وجودمما يعني  (0.05

P) ( لهذا المحور دالة احصائياً تكانت قيمة )حيث  ،دا المحور األولع ،بحسب التخصص على األداةاستجابات العينة  <

 تبعاً لتخصصاتهم، لصالح التخصصات األدبية،  لحقوقلـالطلبة  وجود فروق في إدراك يعنيمما  (0.05
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( التي أظهرت عدم وجود فروق تُعزى إلى متغير الجنس، ولكنها اتفقت 0511وجاءت النتيجة غير متفقة مع دراسة )الشاماني، 

ر األول الذي أشار إلى وجود فروق لصالح التخصصات عدا المحو لتخصصلمع البحث الحالي في عدم وجود فروق تعزى 

 األدبية6
 

 :ثتوصيات البح

أهمية إدراج مقرر دراسي ثقافي بعنوان الئحة حقوق وواجبات الطالب الجامعي، ووضعه في الخطط الدراسية في مختلف  -

 التخصصات العلمية واألدبية بجميع الكليات والجامعات داخل المملكة العربية السعودية6 

 توعية الطلبة بمعرفة حقوقهم وواجباتهم وذلك بعمل ندوة تعقد في بداية كل عام دراسي وإلزام الطالب بالحضور6 -

أن يكون للهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع أنشطة، وبرامج، وفعاليات مختلفة متعلقة بالثقافة الحقوقية ونشرها بطرق  -

 متنوعة6 

االنسان مبادرات تثقيفية بالتعاون مع وزارة التعليم موجهة للطلبة في مختلف المراحل أن تقدم الجمعية الوطنية لحقوق  -

 التعليمية بمدارس المملكة العربية السعودية6 

 

 :المراجع

(6 تصور مقترح لوثيقة حقوق الطالب الجامعي بقسم الخدمة االجتماعية جامعة أم القرى6 0510إبراهيم، سيد6 يلى، نادر6 )

 002 – 132، مصر ص ص االجتماعيةمجلة الخدمة 

(6 الخدمات الطالبية التي تقدمها عمادة شؤون الطالب كما تراها طالبات جامعة 0515بوبشيت، الجوهرة6 الحمادي، فايزة6 )

 036 – 060ص ص  0، ع 11البحرين مج - مجلة العلوم التربوية والنفسيةالملك فيصل6 

 6 عمادة شؤون الطالب: الرياض6والتزامات الطالب الجامعيوثيقة حقوق (6 0512جامعة الملك سعود6 )

 : عمادة شؤون الطالب: مكة المكرمة6الئحة حقوق وواجبات الطالب(6 0510جامعة أم القرى6 ) 

دراسة تأصيلية من واقع السنة  الجامعية( )المرحلة(6 إعالم الطالب بما له من حق وما عليه من واجب 0517حافظ، أحمد6 )

 0150-1200، ص ص  0( 01ر)مجلة جامعة األزهالنبوية6 

 السعودية6رؤية المملكة العربية  الرياض:6 برنامج جودة الحياة(6 0512رؤية المملكة العربية السعودية6 )

، جامعة الملك عبد دور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية في حماية حقوق الطالب الجامعي(6 0516السلمي، أماني6 )

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، رسالة ماجستير غير منشورة6العزيز، 

السعودية للتعليم  نظرهم، المجلة(6 ممارسة طالب وطالبات جامعة طيبة لحقوقهم وواجباتهم من وجهة 0511الشاماني، سند6 )

 105 – 20، ص ص 6السعودية ، ع -العالي 

ت الطالبية التي تقدمها عمادة شؤون الطالب بجامعة السلطان (6 جودة الخدما0510العاني، وجيهة6  الراسبية، زهرة6 )

 052 – 032، ص ص0، ع 7، عمان6 مج مجلة الدراسات التربوية والنفسيةقابوس6 

(6 حقوق اإلنسان وحرياته في األردن المؤتمر السنوي، األول: حقوق اإلنسان في األنظمة الدستورية 0556القطاطشة، محمد6 )

 ، جامعة أسيوط6، مركز دراسات حقوق اإلنسانلمأمولالواقع وا -العربية
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6 باب في األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهلل وتفويض المقادير هلل6 رقم الحديث صحيح مسلمالنيسابوري، مسلم6 )د6ت(6 

 ، دار إحياء الكتب العربية: القاهرة6 2(، ج0662)

 000 – 002،ص ص02، الجزائر، ع مجلة الحكمةنون الدولي اإلنساني، (6 قانون حقوق اإلنسان والقا0512) وسيلة، بوحية6
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