أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

إدراك مفاهيم حقوق اإلنسان وعالقته بالسلوك اإلجيابي لدى طلبت
الصف التاسع يف مدارس األونروا مبحافظتي غزة ومشاهلا

أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىي نتاج جيدي الخاص ،باستثناء ما تمت

اإلشارة إليو حيثما ورد ،وان ىذه الرسالة ككل ،أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل درجة أو
لقب عممي أو بحث لدى أية مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.

وأني أتحمل المسئولية القانونية األكاديمية كاممة حال ثبوت ما يخالف ذلك.
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االستبانة بعد التحكيـ بصكرتيا النيائية

ُٖٕ

(ْ).

تسييؿ ميمة باحثة

ُّٖ

ي

هلخص الذراصت

امللخص باللغت العربيت
عنوان الدراسة:
إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كعبلقتو بالسمكؾ االيجابي لدل طمبة الصؼ التاسع في مدارس
ككالة الغكث في محافظتي غزة كشماليا

مشكمة الدراسة:
ما عبلقة إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف بالسمكؾ االيجابي لدل طمبة الصؼ التاسع في مدارس
ككالة الغكث؟

وينبثق عن السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
ُ .ىؿ تكجد عبلقة بيف إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كمامستكىالسمكؾ اإليجابي لدل طمبة
الصؼ التاسع بمدارس األكنركا؟

ِ .ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل لمتغير
الجنس (ذكر ،أنثى) ،تعميـ الكالديف (ثانكية فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا)،
الدخؿ الشيرم لؤلسرة (أقؿ مف َََُ شيكؿ ،مف َََُ – َََِ شيكؿ ،أكثر

مفَََِ شيكؿ) {؟

ّ .ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل السمكؾ اإليجابي تعزل لمتصنيفات التالية
الجنس

(ذكر ،أنثى) ،تعميـ الكالديف (ثانكية فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات

عميا)،الدخؿ الشيرم لؤلسرة (أقؿ مف َََُ شيكؿ ،مف َََُ – َََِ شيكؿ ،أكثر

مفَََِ شيكؿ) {؟

ْ .ىؿ يختمؼ مستكل السمكؾ اإليجابي لدل طمبة الصؼ التاسع باختبلؼ مستكل إدراؾ
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف (منخفض ،مرتفع)؟

ٓ .ىؿ يكجد تأثير ذك داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف الجنس (ذككر ،إناث) كمستكل إدراؾ
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف (منخفض مرتفع) عمى السمكؾ اإليجابي لطمبة الصؼ التاسع

بمدارس االنركا؟

ك

أىداف الدراسة:
 .1التعرؼ عمى مستكل إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كعبلقتو بالسمكؾ االيجابي لدل أفراد
العينة.

 .2الكشؼ عف الفركؽ بيف إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ االيجابي في ضكء بعض
المتغيرات التصنيفية (الجنس ،تعميـ الكالديف،الدخؿ الشيرم).

ّ .الكشؼ عف الفركؽ في مستكل السمكؾ االيجابي في ضكء بعض المتغيرات
التصنيفية(الجنس ،تعميـ الكالديف ،الدخؿ الشيرم).

ْ .الكشؼ عف مستكل السمكؾ اإليجابي لدل طمبة الصؼ التاسع باختبلؼ مستكل إدراؾ
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف (منخفض ،مرتفع).

 .5الكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف الجنس (ذككر،إناث) كادراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف
(منخفض-مرتفع) عمى السمكؾ االيجابي لدل أفراد العينة.

فروض الدراسة:
ُ .ال تكجد عبلقة بيف إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ اإليجابي لدل طمبة الصؼ
التاسع بمدارس األكنركا.

ِ .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل لمتصنيفات
التالية }جنس الطالب (ذكر ،أنثى) ،تعميـ الكالديف (ثانكية فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس،

دراسات عميا) ،الدخؿ الشيرم لؤلسرة (أقؿ مف َََُ شيكؿ ،مف َََُ – َََِ
شيكؿ ،أكثر مفَََِ شيكؿ) {

ّ .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل السمكؾ اإليجابي تعزل لمتصنيفات التالية
}جنس الطالب (ذكر ،أنثى) ،تعميـ الكالديف (ثانكية فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات

عميا) ،الدخؿ الشيرم لؤلسرة (أقؿ مف َََُ شيكؿ ،مف َََُ – َََِ شيكؿ،

أكثر مفَََِ شيكؿ) {

ْ .ال يختمؼ مستكل السمكؾ اإليجابي لدل طمبة الصؼ التاسع باختبلؼ مستكل إدراؾ
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف (منخفض ،مرتفع)

ٓ .ال يكجد تأثير ذك داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف الجنس (ذككر ،إناث) كمستكل إدراؾ
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف (منخفض مرتفع) عمى السمكؾ اإليجابي لطمبة الصؼ التاسع

بمدارس االنركا؟

ل

منيج الدراسة:
استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي
مجتمع الدراسة:
استخدمت الباحثة عينة عشكائية منتظمة مف طبلب كطالبات الصؼ التاسع بمدارس الككالة في
محافظتي غزة كشماليا.
أدوات الدراسة:
استخدمت الباحثة المقاييس التالية:
ُ .مقياس السمكؾ االيجابي (إعداد ككالة الغكث).

ِ .مقياس إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف (إعداد الباحثة).
نتائج الدراسة:
ُ .عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ االيجابي
لدل طمبة الصؼ التاسع في مدارس األكنركا.

ِ .تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل لمتغير الجنس

لصالح الذككر في إدراؾ الحقكؽ الصحية كالمدنية كالسياسية ،كلصالح اإلناث في إدراؾ
الحقكؽ االقتصادية كعدـ كجكد داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس في باقي

األبعاد(الشخصية ،المدرسية التعميمية ،االجتماعية ،األسرية).
ّ .كمما زاد الكضع االقتصادم زاد إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف.

ْ .تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في مستكل السمكؾ االيجابي.

ٓ .تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل السمكؾ االيجابي كادراؾ مفاىيـ حقكؽ
اإلنساف تعزل لممتغيرات ( تعميـ الكالديف ،الدخؿ الشيرم) لصالح الطمبة الذيف مستكل

تعميـ آباءىـ كدخميـ أعمى.

ٔ .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة تعزل لمستكل إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف
(منخفض – مرتفع ).

ٕ .ال يكجد تأثير لمتفاعؿ بيف جنس الطمبة (ذككر ،إناث) كمستكل إدراكيـ لمفاىيـ حقكؽ
اإلنساف عمى مستكل السمكؾ االيجابي لمطمبة.

م

امللخص باللغة االجنليزية

Abstract
Study title:
Realize the concepts of human rights and its relationship to the
positive behavior among ninth-grade students in UNRWA schools.
Study problem:
What is the relationship to realize human rights concepts positive
behavior among ninth-grade students in UNRWA schools?
And emerge from the main question of the following subquestions
1. Is there a relationship between the realization of human rights
concepts and positive behavior in ninth grade students in
UNRWA schools?
2. Are there significant differences in the perception of human
rights concepts attributed to the following classification{
student,s sex (Male, Female), parental education (secondary or
less, Diploma, Bachelor, Graduate), monthly household income
(less than 1,000 shekels, from 1000 to 2000 NIS, more than
2,000 NIS) }?
3. Are there significant differences in the level of positive behavior
attributed to the following classification student,s sex (Male,
Female), parental education (secondary or less, Diploma,
Bachelor, Graduate), monthly household income (less than
1,000 shekels, from 1000 to 2000 NIS , more than 2,000 NIS) }?
4. Does the level of positive behavior among students in the ninth
grade depending on the level of awareness of human rights
concepts (low, high)?
5. Is there a statistically significant effect of the interaction
between sex (male, female) and the level of understanding of
the concepts of human rights (low-high) on the positive
behavior of ninth grade students in UNRWA schools?

ن

Study Objectives :
1. Identify the level of awareness of the concepts of human rights
and its relationship with the positive behavior of the sample .
2. Detect differences between the recognition of human rights
concepts and positive behavior by considering some of
classificatory variables ( gender, parents' education , monthly
income ) .
3. Detect differences in the level of positive behavior by
considering some classificatory variables ( gender, parents'
education , monthly income ) .
4. Detecting the level of positive behavior among the students of
the ninth grade depending on the level of awareness of human
rights concepts (low , high).
5. Detection of an interaction between sex (male , female) and the
realization of human rights concepts (low - high) on the
positive behavior among members of the sample.
Hypotheses :
1. There is no relationship between the realization of human
rights concepts and positive behavior in ninth grade students
in UNRWA schools.
2. No statistically significant differences in the perception of
human rights concepts attributed to the following classification
{ student's sex (Male, Female), parental education (secondary
or less, Diploma, Bachelor, Graduate), monthly household
income (less than 1,000 shekels, from 1000 to 2000 NIS, more
than 2,000 NIS) }
3. No statistically significant differences in the level of positive
behavior attributed to the following classification { students
sex (Male, Female), parental education (secondary or less,
Diploma, Bachelor, Graduate), monthly household income (less
than 1,000 shekels, from 1000 to 2000 NIS , more than 2,000
NIS) }.
4. Is no different level of positive behavior among students in the
ninth grade depending on the level of awareness of human
rights concepts (low, high)
س

5. No statistically significant effect of the interaction between sex
(male, female) and the level of understanding of the concepts of
human rights (low-high) on the positive behavior of ninth
grade students in UNRWA schools?
Study Sample:
The researcher used a systematic random sample of students in the
ninth grade UNRWA schools
Study Tools:
The researcher used the following metrics:
1. Positive behavior scale (UNRWA preparation).
2. Scale to realize the concepts of human rights (researcher
preparation).
Results of Study:
1. There is no statistically significant relationship between the
realization of human rights concepts and positive behavior in
ninth grade students in UNRWA schools.
2. There are significant differences in the perception concepts of
human rights due to the variable sex in favor of males in
realizing health rights and civil and political rights, and in favor
of females in realizing economic rights and the lack of
statistically significant due to the variable sex in the rest of the
dimensions (personal, school educational, social, family.)
3. The more the economic situation increased to realize the
concepts of human rights.
4. There are statistically significant differences in favor of females
in the level of positive behavior.
5. There are significant differences in the level of positive
behavior and grasp the concepts of human rights attributed to
the variables (parents' education, monthly income) for the
benefit of students who have education level of parents and
higher income.
6. There are no statistically significant differences among the
students due to the level of awareness of human rights
concepts )low – high).
7. There is no effect of the interaction between student sex (male,
female) and the level of their awareness of the concepts of
human rights at the level of positive behavior for students.

ع

الفصل األول

اإلطار العام للذراصت
ويشتمل عمى:
-

مقدمة الدراسة

 مشكمة الدراسة-

أىداف الدراسة

-

أىمية الدراسة

-

حدود الدراسة

-

مصطمحات الدراسة

 -خطوات إجراء الدراسة
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مقدمة الدراسة:

إف المجتمع القكل ىك ذلؾ المجتمع الذم يككف الناس فيو أكثر كعيان كادراكان لحقكقيـ

كأكثر شجاعة في الدفاع عف حرياتيـ كأكثر إخبلصان في أداء كاجباتيـ كمف ثـ تصبح الكرامة
اإلنسانية كبذلؾ يككف المكاطنكف سكاء أماـ القانكف في ضكء مبدأ الحقكؽ كالكاجبا.

لقد شرع ا﵀ سبحانو كتعالى حقكؽ اإلنساف كتـ إقرار ىذه الحقكؽ منذ أكثر مف أربعة

الغراء ميزاناي دقيقان ينظـ حقكؽ ككاجبات اإلنساف مف
عشر قرنا ،ككضعت الشريعة اإلسبلمية ٌ
خبلؿ القراف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة ،كبذلؾ تـ إرساء الدعائـ األساسية ليذه الحقكؽ بعد

أف أقرت مف المصدر اإلليي المباشر.

فحياة اإلنساف حؽ مقدس ال يجكز ألحد أف يتعدل عمييا :ىم ٍف قىتى ىؿ ىن ٍف نسا بً ىغ ٍي ًر ىن ٍف و
س أ ٍىك فى ىس واد ًفي
ً
ً
ٍاأل ٍىر ً
ىح ىيا َّ
ض فى ىكأَّىن ىما قىتى ىؿ َّ
يعا " (المائدة .)ِّ :
اىا فى ىكأَّىن ىما أ ٍ
يعا ىك ىم ٍف أ ٍ
ىح ىي ى
اس ىجم ن
الن ى
اس ىجم ن
الن ى

لذا فقد كاف فرضان عمى كؿ مسمـ أف يتعمـ ىذه الحقكؽ كيتعرؼ عمى كاجباتو الممزـ بيا
كبتطبيقيا في حياتو ألف اإليماف ليس إق ار انر بالمساف فحسب كلكنو عمؿ بالجكارح أيضا (إسماعيؿ

احمد األسطؿ.)ِٕ :ُٕٗٗ :

ل قد خمؽ ا﵀ اإلنساف في أحسف تقكيـ فرفع قدره ككرمو كأعمى مف شأنو عمى سائر مخمكقاتو
آدـ كحمٍم ىناىـ ًفي اٍلبِّر كاٍلب ٍح ًر كرىزٍق ىناىـ ِّمف الطَّيِّب ً
ً
ات
ى
ى ى ى
ىى ي ى
فقاؿ سبحانو كتعالى ":ىكلىقى ٍد ىك َّرٍم ىنا ىبني ى ى ى ى ى ي ٍ
ير ِّم َّمف ىخمى ٍق ىنا تى ٍف ً
اى ٍـ ىعمىى ىكثً و
ىكفى َّ
ضيبلن " (اإلسراء )َٕ :
ٍ
ضٍم ىن ي

كقد جاء اإلسبلـ ليخرج الناس مف عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كالى االحتكاـ إلى
ً
اب بًاٍل ىح ِّ
ؽ
شرع ا﵀ سبحانو كتعالى الذم يأمر بالعدؿ كاإلحساف لقكلو تعالى ":إًَّنا أ ى
ىنزٍل ىنا إًلى ٍي ىؾ اٍلكتى ى
ً
ِّ ً ً
الن ً
لًتى ٍح يك ىـ ىب ٍي ىف َّ
يما"(النساء )َُٓ :
اس بً ىما أ ىىر ى
اؾ المٌوي ىكالى تى يكف لٍم ىخآئن ى
يف ىخص ن

كما كحدد قكاعد الحياة الفاضمة بكؿ تفاصيميا مف معامبلت لما فيو خير البشر جميعان سكاء

حاكميف أك محككميف بغض النظر عف لكنيـ أك جنسيـ أك عرفيـ أك دينيـ دكف أكراه حيث
اغ ً
الد ً
يقكؿ سبحانو كتعالى ":الى إً ٍك ىراهى ًفي ِّ
كت ىكيي ٍؤ ًمف
َّف ُّ
الر ٍش يد ًم ىف اٍل ىغ ِّي فى ىم ٍف ىي ٍكفي ٍر بًالطَّ ي
يف قىد تَّىبي ى
ً
ً
ً
ً ً
يـ" (البقرة )ِٓٔ :
بًالمٌو فىقىد ٍ
استى ٍم ىس ىؾ بًاٍل يع ٍرىكًة اٍل يكثٍقى ىى الى انف ى
اـ لىيىا ىكالمٌوي ىسميعه ىعم ه
صى

بؿ كجعؿ مكارـ األخبلؽ ىي األساس الذم بعث النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ برسالة السماء

ليتمميا حيث يقكؿ عميو الصبلة كالسبلـ"أنما بعثت ألتمـ مكارـ األخبلؽ".

فكاف مف مكارـ األخبلؽ أف يحرص المرء عمى حقكؽ الناس في كؿ صغيرة ككبيرة دكف تمييز

أك ظمـ لقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ ":كا﵀ لك أف فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا".

كتسعى ثقافة حقكؽ اإلنساف إلى غرس مفاىيـ كمبادئ حقكؽ اإلنساف في المجتمعات

الستخداـ كافة الكسائؿ حيث تشير إلى عممية اإلنتاج الذىني كتعمؿ عمى تحرير اإلنساف مف

2

سيطرة الرؤية العممية الكاحدة أم رؤية فريؽ كاحد مف المتخصصيف كفيـ حقكؽ اإلنساف ينبغي
أف يتـ عمى أساس تكامؿ معرفي ،بحيث تتضافر الجيكد العممية كاإلنسانية كتمعب المؤسسات

دك انر تعميميان ىامان مف شأنو أف يخمؽ اىتمامان شعبيان بتمؾ الحقكؽ كأف يعيف في النياية عمى
حمايتيا (القرا.)ٕٕ :ََُِ ،

كالتربية عمى حقكؽ اإلنساف تمر عبر قنكات متعددة ،كمف خبلؿ مسارات متباينة فيي

يمكف أف تتـ مف خبلؿ نظاـ التعميـ الرسمي بمراحمو المختمفة ،أك مف خبلؿ المراكز كالمؤسسات

المتخصصة في مجاؿ التدريب كالمنظمات غير الحككمية المتخصصة في الدفاع عف حقكؽ
اإلنساف كىك ما يسمى بالتعميـ غير الرسمي لحقكؽ اإلنساف أك عبر أنشطة فنية رسالتيا
األساسية إلى جانب قيمتيا الفنية ،ىي الدعكة إلى التسامح كاإلخاء كنبذ االستبداد أك بطريقة غير

منتظمة أك مكسمية  ،كذلؾ بنشر كثائؽ حقكؽ اإلنساف (السيد.)ََُ :ُّٗٗ ،
كيؤكد األدب التربكم المتعمؽ بحقكؽ اإلنساف أف ىدؼ إيجاد مجتمع حقكؽ اإلنساف ال

يمكف تحقيقو إال بتككيف الفكر المعمكماتي حكؿ ىذه الحقكؽ بيف أفراد المجتمع بمختمؼ

المستكيات كمف أىـ المؤسسات التي يمكف االستفادة منيا في تككيف ىذا المجتمع ىي المدارس،

كلما كاف تعميـ حقكؽ اإلنساف أمر شامبلن كال يقتصر عمى التعميـ الرسمي في المدارس بؿ يتعداه

إلى المجتمع كمجاالتو ليشمؿ كؿ مجاالت الحياة كأنشطتيا حيث يؤثر في سمكؾ األفراد اليكمية؛

فاف المتتبع لكاقع تدريس مفاىيـ حقكؽ اإلنساف ضمف المقررات يمحظ أف نسبة تفيـ ككعي ىذه

الحقكؽ عند الطمبة ىي مكضع تساؤؿ بيف أكساط العديد مف التربكييف كالمؤسسات الحقكقية في
المجتمع المحمي (عمر.)ُُّ :ََِٖ ،
كلقد تبع صدكر اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الكثير مف المكاثيؽ كاالتفاقيات سكاء
عمى الصعيد الكطني أك اإلقميمي أك الدكلي مثؿ الميثاؽ األكركبي لحقكؽ اإلنساف( سنة

َُٓٗـ) كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ
االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية( سنة ُٔٔٗـ) ككذلؾ االتفاقية األمريكية لحقكؽ اإلنساف( سنة

ُٗٔٗـ) كالميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ اإلنساف( سنة ُُٖٗـ) كاتفاقية الطفؿ سنة ُٖٗٗـ كالميثاؽ
العربي لحقكؽ اإلنساف بتاريخ( سنة ََِْـ).

كقد تبنت ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف مشركعان لتعميـ حقكؽ اإلنساف في

مناطؽ عممياتيا منذ( سنة ََِِـ) لتزكيد الطمبة مف الجنسيف بالمفاىيـ األساسية المتعمقة
بحقكقيـ ككاجباتيـ بيدؼ االرتقاء بالجكانب السمككية المنبثقة مف مبادئ قيمية إنسانية ال

تتعارض مع تعاليـ اإلسبلـ الحنيؼ إلى جانب تطكير ميارات التفكير لدييـ باعتبارىا أساسان

لبناء الشخصية القادرة عمى التمييز بيف الصكاب كالخطأ كممارسة النقد البناء.
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كفي ظؿ تعميـ مفاىيـ حقػكؽ اإلنسػاف فهنػو مػف الضػركرم ربػط مكضػكعات ىػذه المفػاىيـ

بكاقع المكاقؼ الحياتية لمطمبة مما يسػيـ فػي تػذليؿ عقبػات تعمػـ المفػاىيـ المجػردة كمحاكلػة تعزيػز
قيم ػ ػ ػ ػ ػػة كأىمي ػ ػ ػ ػ ػػة تعم ػ ػ ػ ػ ػػـ المف ػ ػ ػ ػ ػػاىيـ ل ػ ػ ػ ػ ػػدل الطمبػػ ػ ػ ػ ػػة ،العتب ػ ػ ػ ػ ػػار أني ػ ػ ػ ػ ػػا تم ػ ػ ػ ػ ػػزميـ ف ػ ػ ػ ػ ػػي حياتػػ ػ ػ ػ ػػو

(( )Gondogdu&Yildirmسنة ََُِ ـ).

كترل الباحثة أف إدراؾ الطمبة لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالقيـ اإلنسانية التي يجب أف تسكد

المجتمع الفمسطيني كفؽ ىذه المفاىيـ كالقيـ كفي ضكء العادات كالتقاليد السميمة يؤدم إلى

التمسؾ بيا كالعمؿ عمى تخميص المجتمع مف الممارسات السمبية التي تمارس أحيانان باسـ
العادات كالتقاليد كالتي ال عبلقة ليا بمنظكمة القيـ التي يتـ ترسيخيا لدل الطمبةعمما أف السمكؾ

االيجابي ييدؼ إلى ضبط العممية التربكية كتيسير أمكرىا كازالة العقبات التي تعيؽ كصكليا إلى
أىدافيا المرسكمة كخاصة ما كاف منيا ناجما عف صعكبات التكيؼ مع البيئة المدرسية لدل

بعض الطمبة بحيث تذكب مفاىيـ االنضباط الذاتي في نفكسيـ كتنعكس بدكرىا في أنماط السمكؾ

االيجابي البناء عبر أساليب كاجراءات كقائية كعبلجية تكفؿ تحقيؽ ذلؾ.

التربية في جكىرىا عممية تعديؿ لمسمكؾ اإلنساني  ،كاحداث تغيرات مرغكب فييا حيث يحتاج الفرد

دكمان إلى تعديؿ في سمككو نحك األفضؿ كىك بطبعو يتأثر بما حكلو مف ظركؼ ،حيث يكتسب

أنماطان سمككية إيجابية كأخرل سمبية  ،كىك بطبعو يخطئ أيضان ،كقد عبر عف ذلؾ قكلو صمى ا﵀
َّ
لتكابكف " كيقع عمى كاىؿ المعمميف في
عميو كسمـ " كؿ ابف آدـ خطاء ،كخير الخطائيف ا ٌ
المدارس ،تكجيو المتعمميف كارشادىـ كاكسابيـ أنماط السمكؾ الحسف كغرس االتجاىات اإليجابية
مع غرس كتقكيـ القيـ األصيمة لدييـ كتشتد الحاجة إلى رعاية سمكؾ الطمبة في المرحمة اإلعدادية،
بحكـ انتمائيـ إلى مرحمة المراىقة عمى ما فييا مف مخاطر حيث تشيد تطكرات مفاجئة جسمية

كجنسية كسمككية  ،قد ال يكاكبيا نمك اجتماعي كعقمي كتزداد المشكمة تعقيدان  ،حينما يخفؽ الكبار

المحيطكف في التعامؿ التربكم مع ىذه المرحمة الحساسة كلما كاف تكيؼ الفرد يعتمد عمى طبيعة

سمككو ،فقد شيد عقد الستينات مف ىذا القرف ،انبثاؽ عمـ السمكؾ اإلنساني  ،حيث أيرسيت أساليب
تعديؿ السمكؾ عمى المفاىيـ كالقكانيف التي قدميا المنحنى السمككي في عمـ النفس كالتي ركزت عمى

دراسة السمكؾ الظاىر ،كقد أفادت نتائج العديد مف الدراسات الميدانية كالتجربة المعاصرة إلى أف

السمكؾ اإلنساني ال يتغير بمجرد االستماع إلى التكجييات كالنصائح كالمكاعظ عمى أىميتيا إذ أف
األثر الفعمي في تعديؿ السمكؾ كتغيير االتجاىات ،يظؿ محدكدان ما لـ يرتبط بتطبيقات عممية

كأنماط سمككية تستمر لفترات طكيمة تيدعـ مف البيئة المحيطة لضماف تكرارىا كتثبيتيا حتى ) تتحكؿ

إلى عادات راسخة في السمكؾ اإلنساني).
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بدأت الككالة بتنفيذ برنامج خاص ييدؼ إلى تعميـ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف العتبار أف إكساب

الطمبة المعارؼ المنبثقة مف قيـ كمفاىيـ حقكؽ اإلنساف يمثؿ البكابة الرئيسة التي تؤثر في
سمككيـ كتكضح ليـ أنماط السمكؾ المرغكب فيو في تعامميـ مع اآلخريف سكاء عمى مستكل

المدرسة أك المجتمع كمف ثـ بعدىا اإلنساني كلمكقكؼ عمى مفاىيـ حقكؽ اإلنساف التي كردت في
المكضكعات المقررة عمى الطبلب كالطالبات كمدل إدراؾ ما احتكتو مف مفاىيـ مرتبطة بحقكؽ
اإلنساف كمف ثـ تصميـ األنشطة التعميمية التي تعزز معارؼ الطمبة كممارساتيـ كفؽ ىذه

المفاىيـ (إبراىيـ كشاح .)ََِٔ ،كيضـ تعميـ حقكؽ اإلنساف تعميـ أنماط السمكؾ المرغكب الذم
يستند إلى مبدأم الحقكؽ كالكاجبات.
كتقكـ الباحثة بدراسة العبلقة بيف إدراؾ طمبة الصؼ التاسع لحقكؽ اإلنساف كالسمكؾ االيجابي
لمطمبة ،كمف ىنا نشأت مشكمة الدراسة.
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مشكمة الدراسة:
أطمقت ككالة الغكث (مبادرة حقكؽ اإلنساف) كالتي تيدؼ إلى إعداد إنساف مؤمف بقيـ كمبادئ

حقكؽ اإلنساف بحيث يمارسيا في سمككو اليكمي مف منطمؽ تمسكو بحقكقو كالتزامو بكاجباتو تجاه
حقكؽ اآلخريف كاحتراميا كالدفاع عنيا .كمف ىنا فاف تعميـ حقكؽ اإلنساف يمتد أثره إلى سمكؾ

الطالب في المجتمع كليس فقط في نمكذج الشخصية أم انو إذا ما تحكؿ سمكؾ الطالب مف
سمبي إلى ايجابي فانو يتحقؽ تحكؿ عظيـ في شخصيتو لدل أفراد المجتمع حيث يكتسب الفرد

مجمكعة مف القيـ تدعـ الصفات االيجابية لدل الطبلب كىكذا يتضح دكر المؤسسات التربكية ال

س ٌيما المدارس كأثرىا الفاعؿ في تعديؿ سمكؾ الطالب كالذيف سيككف ليـ الدكر األكبر في بناء
المستقبؿ لمجتمعيـ مف أجؿ المحاؽ بركب األمـ المتقدمة.
كبالرغـ مما سبؽ فاف الباحثة كمف خبلؿ معايشتيا لمكاقع اليكمي المعاش لدل ىؤالء الطمبة قد
رصدت كثي انر مف المشاىدات التي تظير قمة إدراؾ ىؤالء الطمبة بمفاىيـ اإلنساف كمف ثـ تبمكرت
فكرة الدراسة الحالية في السؤاؿ الرئيسي التالي-:

ما العالقة بين إدراك مفاىيم حقوق اإلنسان والسموك االيجابي لدى طمبة الصف التاسع

بمدارس األونروا؟

كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة التالية:
ُ .ىؿ تكجد عبلقة بيف إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ اإليجابي لدل طمبة الصؼ
التاسع بمدارس األكنركا؟

ِ .ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مقياس إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة
الصؼ التاسع تعزل لمتغير جنس الطالب (ذكر ،أنثى)؟

ّ .ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل لمتغير تعميـ
األب (ثانكية فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا)؟

ْ .ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل لمتغير تعميـ
األـ (ثانكية فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا)؟

ٓ .ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل لمتغير الدخؿ

الشيرم لؤلسرة (أقؿ مف َََُ شيكؿ ،مف َََُ – َََِ شيكؿ ،أكثر مفَََِ

شيكؿ)؟

ٔ .ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل السمكؾ اإليجابي تعزل لمتغير جنس
الطالب (ذكر ،أنثى)؟
6

ٕ .ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة السمكؾ اإليجابي تعزل لمتغير تعميـ األب
(ثانكية فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا)؟

ٖ .ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة السمكؾ اإليجابي تعزل لمتغير تعميـ األـ
(ثانكية فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا)؟

ٗ .ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة السمكؾ اإليجابي تعزل لمتغير الدخؿ

الشيرم لؤلسرة (أقؿ مف َََُ شيكؿ ،مف َََُ – َََِ شيكؿ ،أكثر مف َََِ

شيكؿ)؟

َُ .ىؿ يختمؼ مستكل السمكؾ اإليجابي لدل طمبة الصؼ التاسع باختبلؼ مستكل إدراؾ
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف (منخفض ،مرتفع)؟

ُُ .ىؿ يكجد تأثير ذك داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف الجنس (ذككر ،إناث) كمستكل إدراؾ
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف (منخفض مرتفع) عمى السمكؾ اإليجابي لطمبة الصؼ التاسع
بمدارس االنركا؟

أىداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة الحالية إلى:
ُ .التعرؼ عمى مستكل إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل أفراد العينة.
ِ .التعرؼ عمى مستكل السمكؾ اإليجابي لدل أفراد العينة.
ّ .التعرؼ عمى العبلقة بيف إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ االيجابي لدل أفراد العينة.
ْ .الكشؼ عف الفركؽ في إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ اإليجابي في ضكء بعض
المتغيرات التصنيفية (الجنس ،تعميـ الكالديف ،عمؿ الكالديف ،الدخؿ الشيرم لؤلسرة).
ٓ .الكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف الجنس (ذككر  -إناث) كادراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف
(منخفض  -مرتفع) عمى السمكؾ اإليجابي لدل أفراد العينة.
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أىمية الدراسة:
تكمف أىمية ىذه الدراسة في محاكلتيا التعرؼ عمى الدكر الذم تقكـ بو ككالة الغكث في قطاع

غزة في إكساب طبلبيا كتزكيدىـ بالقيـ البلزمة لتعديؿ سمككيـ مف خبلؿ تدريس مادة حقكؽ
اإلنساف كيمكف إيجاز أىمية الدراسة في ما يمي:
ُ .إف ىذه الدراسة مف خبلؿ إطارىا النظرم كتحميؿ النتائج الميدانية في ككالة الغكث الدكلية
تكضح طرؽ تعزيز كتقكية كتدعيـ السمكؾ االيجابي مف خبلؿ بعض المبادرات.
ِ .مف الممكف أف تحث ىذه الدراسة باحثيف آخريف عمى إجراء دراسات كأبحاث أخرل عف
دراسة حقكؽ اإلنساف كتتبادؿ متغيرات أخرل ذات صمة بيذا المكضكع.

ّ .تعتبر ىذه الدراسة في حدكد عمـ الباحثة مف أكائؿ البحكث التي تيتـ بدراسة إدراؾ مفاىيـ
حقكؽ اإلنساف كعبلقتو بالسمكؾ االيجابي.

حدود الدراسة:
 الحد الموضوعي :يتحدد مكضكع الدراسة بمتغيراتيا إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ
اإليجابي لدل طمبة الصؼ التاسع.
 الحد المكاني :مدارس ككالة الغكث في محافظتي غزة كشماؿ غزة.
 الحد الزماني :سيتـ إجراء ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العالـ الدراسي
(ََُُُِِِ /ـ).
 الحد البشري :طمبة الصؼ التاسع مف الجنسيف بمدارس ككالة الغكث.
مصطمحات الدراسة:
ُ -اإلدراك" :عممية تأكيؿ اإلحساسات تأكيبلن عقميا يزكدنا بما في عالمنا الخارجي  ،مف األشياء
كىك الذم يتـ بو معرفة الفرد لبيئتو الخارجية التي يعيش فييا كلحالتو الداخمية"(أبك حكيج

ََِٔ.)َُٓ :
 -2حقوق اإلنسان :تعرؼ حقكؽ اإلنساف بأنيا الحقكؽ األصيمة كالمصيقة في الطبيعة البشرية
بدكنيا ال يمكف لمفرد أف يحيا كانساف فيي تحقؽ لو الكرامة كالحرية كتمنحو إمكانية إبراز

قدراتو كتحقؽ حاجاتو الركحية كالمادية (الجرباكم.)ََُِ:ُٗ :

وتعرف الباحثة حقوق اإلنسان إجرائيا بأنيا  -:إطار عاـ مف المبادئ التي تمكف

المتعمميف مف اكتساب الحقكؽ كمنيا حرية التعبير عف الرأم ،كاالختبلؼ مع اآلخريف،
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كالمشاركة ،كاألمف ،كالتسامح ،كنبذ العنؼ ،كالحكار ،كقبكؿ اآلخريف .بكصفيا مفاىيـ ميمة لبناء

قيـ اإلنسانية كتيدؼ إلي التنمية الكاممة لشخصية اإلنساف ،كذلؾ كما تقاس عمى اختبار إدراؾ

مفاىيـ حقكؽ اإلنساف مكضكع الدراسة.

 -3السموك اإليجابي :تتبني الباحثة تعريؼ السمكؾ اإليجابي إجرائيان بأنو المعايير التي يتضمنيا
ممؼ الطالب السمككي (َُُِ) كىي :كالنظافة الشخصية ،كالنظافة العامة ،كاحتراـ
المعمميف كاإلدارة المدرسية كالعامميف ،كاحتراـ الزمبلء ،كالمشاركة الصفية ،كاألنشطة البيتية،

كالزم المدرسي ،كالدكاـ المدرسي (حضكر  ،ىركب  ،تأخر) ،اليدكء كالنظاـ ،كااللتزاـ

بالقكانيف المدرسية.

كتمثؿ البنكد السابقة أىـ مجاالت سمكؾ الطالب أثناء تكاجده اليكمي في المدرسة كبالتالي يمكف

مف خبلليا التعرؼ عمى أداء الطالب السمككي كبالتالي الحكـ عمييا.

 -4طمبة الصف التاسع :ىـ الطمبة الذيف يدرسكف في آخر سنة تعميمية في المرحمة األساسية
في مدارس ككالة الغكث الدكلية بغزة ،كيككف قد مر عمى دراستيـ لمقررات حقكؽ اإلنساف
سبع سنكات قبؿ الصؼ التاسع.

 -5وكالة الغوث الدولية (األونروا) :ىي إحدل ككاالت ىيئة األمـ المتحدة ،متخصصة بهغاثة
كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف تـ إنشاؤىا بعد مكافقة الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في
قرارىا رقـ (َِّ) الصادر في الثامف مف كانكف أكؿ لسنة ُْٗٗـ ،لتقديـ خدماتيا
التعميمية كالصحية كالغذائية لبلجئيف الفمسطينييف ،كقد بدأت الككالة عممياتيا الميدانية في

أكؿ مايك عاـ َُٓٗـ كفي غياب حؿ لمشكمة البلجئيف الفمسطينييف ،كتقكـ الجمعية العامة

لؤلمـ المتحدة بالتجديد المتكرر لكالية االنركا.
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خطوات الدارسة:
تتمثؿ خطكات الدراسة في التالي:
ُ .تحديد اإلطار العاـ لمبحث كتشتمؿ :المقدمة ،مشكمة الدراسة  ،أىداؼ الدارسة  ،أىمية
الدارسة  ،حدكد الدراسة  ،مصطمحات الدراسة  ،خطكات الدارسة .

ِ .كضع اإلطار النظرم لمدراسة يدكر حكؿ إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف في دعـ السمكؾ
االيجابي لدل طمبة الصؼ التاسع كقد جاء في ثبلث محاكر ىي :إطار اإلدراؾ ،حقكؽ

اإلنساف ،السمكؾ االيجابي.

ّ .الدراسات السابقة كتشمؿ عمى دراسات عربية كأجنبية.
ْ .كضع إجراءات الدراسة الميدانية كتطبيقيا عمى طبلب الصؼ التاسع كالمدرسيف في
مدارس المرحمة اإلعدادية التابعة لككالة الغكث بمحافظتي غزة كشماؿ غزة .

ٓ .استخبلص النتائج كتفسيرىا  ،ككضع إجراءات التطكير لدكر تدعيـ السمكؾ االيجابي
لمطمبة مف خبلؿ تعميـ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف.

األساليب اإلحصائية:

ستستخدـ الباحثة األساليب اإلحصائية التالية:
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاألكزاف النسبية :لمكشؼ عف مستكيات إدراؾ
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ اإليجابي لدل أفراد العينة.

 معامؿ ارتباط بيرسكف :لمكشؼ عف العبلقة بيف إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ
اإليجابي.

 اختبار (ت) لمفرؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف :لمكشؼ عف الفركؽ بيف متكسطات
درجات أفراد العينة عمى إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ اإليجابي تبعان لمجنس.

 اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفرؽ بيف متكسطات ثبلث عينات مستقمة فأكثر :لمكشؼ عف
الفركؽ بيف متكسطات درجات أفراد العينة عمى إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ

اإليجابي تبعان لممتغيرات التصنيفية (تعميـ الكالديف ،عمؿ الكالديف ،الدخؿ الشيرم لؤلسرة).

 اختبار تحميؿ التبايف الثنائي  :لمكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف لمتفاعؿ بيف الجنس (ذككر_
إناث) كادراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف (منخفض  -مرتفع) عمى السمكؾ اإليجابي لدل أفراد

العينة.

 اختبار  T.Test one sampleلعينة كاحدة.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري للذراصت
يحتوي ىذا الفصل عمى ثالث محاور رئيسية عمى النحو التالي:
 المحور األول :اإلدراك
 المحور الثاني :مفاىيم حقوق اإلنسان
 المحور الثالث :السموك اإليجابي
 العالقة بين حقوق اإلنسان والسموك االيجابي
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المحــور األول
لمحة تاريخية

" اإلدراك"

يحتاج اإلنساف كي يتكيؼ مع بيئتو إلى معرفة ماذا يحدث في العالـ مف حكلو فتقكـ الحكاس

كتعرؼ
بهخباره عف كجكد المكضكعات خارج ذاتو كمف ثـ يقكـ اإلدراؾ بتفسير المكضكعات ٌ

ماىية الشيء كمكانو كماذا يعمؿ كمف خبلؿ عممية التكامؿ بيف الحكاس كاإلدراؾ معان يتـ

االتصاؿ مع الدماغ لتشكيؿ التمثيبلت العقمية (ُُٖ .)Micnael & mark,َََِ :

كيزخر التراث اإلسبلمي بمكضكعات في اإلدراؾ إذ تضمف القرآف الكريـ العديد مف اآليات

القرآنية التي كرد فييا ذكر كممة اإلدراؾ تعظيمان ألمره تبارؾ كتعالى كذلؾ في أكثرمف سكرة كقكلو
اؾ ىما لىٍيمىةي اٍلقى ٍدر"ً (القدر)ِ،ُ:
ىنزٍل ىناهي ًفي لىٍيمى ًة اٍلقى ٍدر ،ىك ىما أ ٍىد ىر ى
تعالى" :إًَّنا أ ى
َّماء كالطَّ ًار ً
ؽ" (الطارؽ  ،)ُ،ِ :فالقرآف الكريـ يكجو
ؽ ،ىك ىما أ ٍىد ىر ى
اؾ ىما الطَّ ًار ي
كقاؿ تعالى " :ىكالس ى ى

اإلنساف إلى كجكب استعماؿ حكاسو كما منح ا﵀ مف العمـ لكي يعرؼ عظمة الخالؽ كيعرؼ

طريؽ اليداية.

ذلؾ أف اإلحساس عند اإلنساف ىك ليس نتاج النمك البيكلكجي لكنو أيضان نتاج التاريخ االجتماعي
لئلنسانية كاذا كاف اإلنساف يتعرؼ لعديد مف المثيرات فميس كؿ المنبيات تستدعي إحساسات

فنحف ال نرل كؿ النجكـ في السماء ليبلن بالرغـ ما يصدر عنيا مف شعاع كال نستطيع سماع كؿ
األصكات عمى الرغـ مف أف مكجات األصكات المنخفضة تصؿ إلى جيازنا السمعي (عبد

الفتاح )ََِٓ ،كيعد االتجاه الفسيكلكجي مف االتجاىات الميمة التي حاكلت تفسير السمكؾ
اإلنساني عامة كالعمميات المعرفية خاصة كالغدد كالحكاس كغيرىا.

فضبلن عف أف معالجة اإلنساف لممعمكمات تتطمب فيـ ما يجرم داخؿ الدماغ فتكجو عمماء

النفس المعرفي إلى اتجاه معالجة المعمكمات كأسمكب في دراسة الدماغ اإلنساني محاكليف

التقريب في الفيـ بيف ما يجرم داخؿ الحاسكب كبيف ما يجرم داخؿ دماغ اإلنساف

(العتكـ.)ٓٔ_ّْ ،ََِْ،

ليذا قامت الباحثة بدراسة كاستعراض اآلراء كالمفاىيـ التي يمكف أف تقربنا مف تحديد مفيكـ

صحيح لطبيعة اإلدراؾ يككف بقدر اإلمكاف جامعان لمعناصر كاألبعاد األساسية اليامة.

اإلدراؾ عممية معرفية تمكف األفراد مف فيـ العالـ الخارجي المحيط بيـ كالتكيؼ معو مف

خبلؿ األنماط السمككية المناسبة في ضكء المعاني كالتفسيرات التي يتـ تككينيا لؤلشياء كىك
بمثابة عممية تجميع االنطباعات الحسية المختمفة عف العالـ الخارجي كتفسيرىا كتنظيميا في
12

تمثيبلت عقمية معينة ليتـ تشكيؿ خبرات منيا تخزف في الذاكرة بحيث تمثؿ نقطة مرجعية لمسمكؾ

أك النشاط يتـ المجكء إلييا خبلؿ عمميات التفاعؿ مع العالـ الخارجي لذا يحتؿ مكضكع اإلدراؾ
أىمية كبرل لدل المختصيف كالعمماء في مجاؿ عمـ النفس كاالجتماع كليذا المفيكـ العديد مف
المعاني قد تتعارض كتتناقض في بعض األحياف كقد تمتقي في أحياف أخرل حيث يعد مفيكـ

اإلدراؾ مف المفاىيـ األساسية في عمـ النفس ،فمف أف بدأت محاكالت التفكير المنظـ اعتبر
المفكركف أف اإلدراؾ ىك بشكؿ عاـ الكعي باألشكاؿ أك المكاقؼ أك تقدير ليما مف خبلؿ

الحكاس.

مفيوم اإلدراك وطبيعتو ()Perception

أكالن :المفيوم المغوي لإلدراك:

إدراؾ الشيء بعقمو أم فيمو كتصكره (سالمي كخالد)ِٔ:ُٖٗٗ ،
ثانياي :المفيوم االصطالحي لإلدراك:

اإلدراك يعطي لممكجكدات مف حكلنا معنى كميان متجانسان .

اإلدراك ىك الكسيمة التي يتصؿ بيا اإلنساف بالعالـ الخارجي  ،كتعتبر حكاسنا ىي النكافذ التي
نطؿ منيا عمى ىذا العالـ المميء بالمكضكعات كاألشياء كالناس (.الخكلي .)ِْٓ: ََِِ،

واإلدراك في معظمو دالة لمخبرة  ،أم أنو سمكؾ متعمـ كمف ىنا كانت ضركرة تنمية اإلدراؾ
بصكرة سكية حيث أف الذم يحدد استجاباتو اإلدراكية بصكرة عادية كما في حالة الذم يحرـ مف
المثيرات البيئية فاإلدراؾ عممية سيككلكجية فأنت عندما تكره إنسانا ال ترل سكل عيكبو كتفسر
أم سمكؾ صادر عنو عمى أنو شر كبالعكس عندما تحب إنسانا ترل سماتو الحسنة بينما تفسير

عيكبو بصكرة تضفي عمييا معنى آخر يتبلءـ مع ىذا الحب .معنى ذلؾ أف الخريطة اإلدراكية

لمفرد ليست التقاطاي فكتكغرافيان لمعالـ الخارجي كانما ىي بناء شخصي انتقى منو الفرد مكضكعات

معينة لتمعب الدكر األكبر كأدرؾ ىذه المكضكعات بطريقتو الخاصة فكؿ إنساف مدرؾ ىك إلى

حد ما فناف يرسـ صكرة لمعالـ الخارجي تعبر عف نظرتو لمكاقع (أحمد .)َُٔ_َُٓ: ُٗٗٗ ،

كلكي نصؿ إلى فيـ أكثر اتساعان كشمكالن لطبيعة اإلدراؾ ترل الباحثة أف يذكر في ىذا المقاـ ما

ذكرتو لنداؿ دافيدكؼ(ُٖٖٗ) عف طبيعة اإلدراؾ عندما رأت :أف اإلدراؾ عممية نشطة معقدة ،
فيناؾ بعض الناس يفترض أف اإلدراؾ يعكس تمامان الحقيقة بدقة كلكف اإلدراؾ ليس بمرآه،
كلمتدليؿ عمى ذلؾ ترل دافيدكؼ:

أوال :أف الحكاس البشرية ال تستجيب إلى كثير مف المظاىر التي تحيط بنا .فنحف ال نستطيع
سماع األصكات ذات الطبقات العالية التي يسمعيا الخفاش ،كال نتأثر بالطاقة المغناطيسية

كالكيربائية مثمما يحدث لبعض الحشرات كاألسماؾ كالطيكر.
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ثانياً :يدرؾ اإلنساف أحيانان مثيرات غير مكجكدة  .فاإلنساف عندما يتعرض لممرض كالتعب
كالممؿ قد يعتبر نفسو أدرؾ مثيرات غير مكجكدة أصبلن .

ثالثاً :يعتمد اإلدراؾ البشرم عمى التكقعات  ،كالدكافع  ،كالخبرات السابقة  ،كلكف يظير
تأثيرالتكقعات عمى اإلدراؾ بسيكلة ( .دافيدكؼ .)ِْٖ_ِْٓ :ُٖٖٗ ،
كعند حديثو عف طبيعة اإلدراؾ يرل الجسماني (ُْٗٗ) :

أن ىناك مراحل متشابية أساسية يتفق توالييا في عممية اإلدراك وىي كما يمي:
ُ .الخطكة األكلى تتألؼ مف مرحمة اإلدراؾ المبيـ  ،كىي المعرفة األكلية بما ىك مكجكد في
بيئة الفرد .

ِ .تمي المرحمة السابقة مرحمة إدراؾ ما ىك كائف في المجاؿ الحسي كالبصرم  ،عمى إدراؾ ىذه
المرحمة تغمب خصائص الشمكؿ.

ّ .مرحمة التخصص في اإلدراؾ إذ يككف الفرد المدرؾ عمى كعي تاـ بما يريد إدراكو إدراكا
محددان بعد تمخيص الشيء المدرؾ مما فيو مف مصاحبات.

ْ .مرحمة التحديد كفقان لما ىك مدرؾ ففي ىذه المرحمة يتـ استيعاب المدركات البصرية عمى
صكرة أشياء مكضكعية ( .الجسماني .)ُُْ: ُْٗٗ،

ٓ .إف اإلدراؾ عممية تتميز بيف المنبيات التي تتأثر بيا الحكاس االعتيادية المعركفة كتفسير
معاني تمؾ المنبيات كاإلدراؾ ىذا يتخمؿ عمميات الحكاس فيظير أثره في السمكؾ  ،كليس

اإلدراؾ مجرد استنساخ ما في البيئة مف منبيات عف طريؽ الحكاس فقط كانما ىك عممية
معقدة يؤدييا الدماغ تتضمف الغربمة كالتصنيؼ كالتفسير لطبيعة تمؾ المنبيات.

(الجسماني.)ُُٓ: ُْٗٗ،

كترل الباحثة أف اإلدراؾ عممية معقدة أساسية تيدؼ لمتعرؼ إلى الناس كاألشياء كالمكاقؼ
كفيميا  ،كاإلدراؾ في نفس الكقت استجابة لمثيرات حسية كتفسيرية لئلحساسات التي تمر بنا
كتحديد الشيء الذم يصدر عنو اإلحساس كاعطاءه معنى كىذا يعتمد عمى قكة استجابة الفرد أك
الكائف الحي لكؿ ما يحتكيو مف ذكريات كخبرات كميكؿ كاتجاىات كيتأثر بعكامؿ داخمية كخارجية

الف اإلدراؾ إحساس كمعنى لممح سكسات ،كيختمؼ اإلدراؾ لمشيء مف فرد آلخر .
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تعريف اإلدراك:
يطمؽ اإلدراؾ اصطبلحان في عمـ النفس عمى العممية العقمية التي تتـ بيا معرفتنا لمعالـ

الخارجي كُلؾ عف طريؽ التنبييات الحسية .كأف يدرؾ الفرد منا كرسي  ،فذا الكرسي لو
مميزات خاصة مف لكف كمف اتجاه في المكاف كمف عرض كسمؾ كبركز ،كمف كضع بالنسبة

إلى الكراسي األخرل  ،ككذلؾ كضعو بالنسبة إلى ما يحيط بو مف أشياء .كبالتالي يمكف تعريؼ
اإلدراؾ بأنو  :نكع مف االستجابة ،ال ألشكاؿ مف حيث ىي مجرد أشكاؿ حسية بؿ لرمكز كأشياء
حيث تقكـ ىذه االستجابة بنكع معيف مف السمكؾ.
ويتوقف نوع ىذا السموك عمى الشروط اآلتية :

ُ .طبيعة المنبو الخارجي :الشدة كالتضاد  ،العدد كالترتيب  ،التغير كالحركة  ،التركيبات
كالنماذج.

ِ .الحكاس المختمفة لمفرد.
ّ .الحالة الشعكرية الراىنة لمفرد  ،تكقع  ،ميكؿ  ،قيـ  ،اتجاىات.
ْ .خبرات الفرد كمعمكماتو كتجاربو السابقة.

كيرل محمد جمؿ (ََُِ) أف اإلدراؾ :الكسيمة التي يتكيؼ بيا الكائف الحي مع البيئة التي
يعيش فييا  ،كال يتـ اإلدراؾ إال إذا كجدت تغيرات بيئية خارجية (األشياء – الحيكانات-

المنشآت) كال بد أيضان مف كجكد الحكاس (البصر  ،السمع  ،التذكؽ  ،الشـ  ،اإلحساس بالممس،

الحساس الحركي ) ( .جمؿ . )ِِ : ََُِ ،

كيعرؼ كؿ مف أبي حط كالسيد اإلدراؾ بأنو  :العممية المعرفية التي تخمع معنى كداللة عمى

المثيرات التي يتـ اإلحساس بيا أك االنتباه إلييا  .كبعبارة أخرل فاإلدراؾ ىك الذم يقكـ بتفسير
كتأكيؿ المثيرات الحسية كصياغتيا عمى نحك يمكف فيمو ( .أبك حط كالسيد ،ب.ت.)ِٖ:

كترل دافيدكؼ (ُٖٖٗ) أف اإلدراؾ  :عممية تنظيـ كتفسير المعطيات الحسية التي تصمنا عف
طريؽ األحاسيس لزيادة كعينا بما يحيط بنا كبذكاتنا  ،فاإلدراؾ يشمؿ التفسير كىذا ال يتضمنو

اإلحساس ( .دافيدكؼ.)ِْٔ: ُٖٖٗ ،

كيعرؼ محمد جاسـ محمد (ََِْ) اإلدراؾ بأنو :التعرؼ إلى العالـ الخارجي عف طريؽ

المثيرات الحسية المختمفة كىك استجابة لمثيرات حسية معينة عندما تمر بهحدل حكاسنا في لحظة

إحساس معينة فهنيا تقكدنا إلى إدراؾ ما نحسو كنفيمو كنفيـ مصدره كىناؾ أشياء تفرض
كجكدىا عمينا فرضان فتجذب انتباىنا دكف غيرىا ( .محمد .)ِِٗ: ََِْ ،
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نقاط تقربنا أكثر لفيم اإلدراك :
ُ .إننا ال نستطيع أف نفسيـ كيؼ ندرؾ إال إذا فيمنا كيؼ نحس ،بمعنى أنو االستجابة لمثيرات
حسية معينة  ،فالحس يسبؽ اإلدراؾ.

ِ .اإلدراؾ ىك الكسيمة التي يتصؿ بيا اإلنساف بالعالـ الخارجي كحكاسنا ىي النكافذ التي نطؿ
منيا عمى ىذا العالـ الزاخر باألشياء كالمكاقؼ.

ّ .إف اإلدراؾ الحسي ما ىكا إال استجابة كمية لمجمكعة التنبييات الحسية الصادرة عف
مكضكعات العالـ الخارجي كىك في نفس الكقت استجابة تصدر عف الكائف الحي بكؿ ما لو مف

ذكريات كخبرات كاتجاىات كميكؿ.

ْ .محتكل اإلدراؾ لدل اإلنساف كحدة المدركات كىي  :المكاف  ،كالزماف  ،كاألشياء  ،كالكقائع ،
كالغايات  ،كاألىداؼ  ،كالمكاقؼ  ،كانسجاـ اإلنساف مع نفسو كمع اآلخريف .

ٓ .الحكاس ىي منافذ اإلدراؾ ككؿ ما يدركو اإلنساف أك يتعممو إنما نفذ عف طريؽ الحكاس .
كأف حاستي البصر كالسمع تقدماف لنا أعقد أنكاع الخبرة اإلدراكية .

ٔ .اإلدراؾ ميـ جدان لئلنساف  ،فاإلنساف إذا عطؿ إدراكو عطؿ إنسانيتو .

ٕ.إف إدراكنا لؤلشياء كالحكادث يككف مف خبلؿ ىيكؿ أك بناء يتألؼ في العادة مف عاممي

المكاف كالزماف.

ٖ .في عممية اإلدراؾ نحف ال نستقبؿ إحساسات سمعية كبصرية كشمية كحسية كحسب كلكننا
نسمع صكتان كنبصره  ،كمعنى ذلؾ أننا في اإلدراؾ نقكـ بعممية تفسير اإلحساسات  ،كما أننا
نحدد الحساس كنعطيو اسمان معينان .

ٗ .عممية اإلدراؾ عممية عقمية كانفعالية كحسية معقدة  ،حيث يدخؿ فييا الشعكر كالتخيؿ
كالتذكر ككما أنا تتأثر بعادات الفرد كدكافعو  ،كاتجاىاتو  ،كخبراتو .

َُ .اإلدراؾ قدرة معرفية متعددة الجكانب  ،فاإلدراؾ يشمؿ أنشطة معرفية عديدة .

ُُ .اإلدراؾ أساس لكثير مف العمميات العقمية العميا كالتفكير ،كالتذكر ،كالتخيؿ ،كالتعمـ .

ُِ .اإلدراؾ يكجو السمكؾ كيعدلو كيساعد الفرد عمى التكيؼ لمظركؼ البيئية التي يعيش فييا.
كترل الباحثة أف اإلدراؾ ىك انتقاء كتنظيـ كتفسير المعطيات الحكاسية في شكؿ تصكرات عقمية

قابمة لبلستعماؿ كىك العممية التي تتـ بيا معرفتنا لمعالـ الخارجي كالتعرؼ عمى اإلحساسات

كاعطائيا معنى.
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العوامل التي تؤثر في اإلدراك :
مما ال شؾ فيو أف بناء دكافعنا كرغباتنا الشخصية يتدخؿ إلى حد كبير في تشكيؿ إدراكنا لمعامؿ

الخارجي كىذه مسألة منطقية إذ يكجد عكامؿ داخمية ذاتية تتعمؽ بذات الشخص القائـ باإلدراؾ

كفيما يمي عرض لبعض ىذه العكامؿ.
يتأثر اإلدراؾ بجممة عكامؿ منيا ما يرتبط بخصائص األفراد كالبعض اآلخر يرتبط بخصائص

األشياء أك المكاقؼ التي تحدث فييا ،كفيما يمي عرض لبعض ىذه العكامؿ:

ُ .المثيرات كالمكاقؼ المألكفة :تـ عادة إدراؾ التنبييات الحسية أك المثيرات كالمكاقؼ
المألكفة عمى نحك أسيؿ كأسرع مقارنة مع المثيرات كالمكاقؼ الجديدة غير المألكفة.

ِ .التكقع :غالبان ما يتـ إدراؾ المنبيات الحسية كما ىي في الكاقع حيث يتأثر اإلدراؾ
بالجكانب النفسية كالعكامؿ الذاتية لدل الفرد ،كيمعب التكقع دك انر ىامان في ىذه العممية إذ

يغمب عمى إدراكنا لمكثير مف المكاقؼ طبيعة التكقعات المسبقة كالمرتبطة بحدكث تمؾ

المكاقؼ.

ّ .مستكل الدافعية :يتأثر إدراؾ الفرد لممكاقؼ في ضكء دكافعو كحاجاتو إذ غالبان ما يسعى
األفراد إلى تفسير الكثير مف الحكادث أك المثيرات اعتمادان عمى مدل كجكد دافع أك
حاجة لدييـ.

ْ .الحالة االنفعالية :تؤثر المكاقؼ االنفعالية التي يمر فييا الفرد كحاالت القمؽ كالغضب
كالخكؼ كالحزف كالفرح كغيرىا في طريقة إدراؾ الفرد لممكاقؼ كالمثيرات التي يكاجييا.

ٓ .طبيعة التخصص أك المينة :يتأثر إدراؾ الفرد لمعديد مف المكاقؼ كالمثيرات بطبيعة
التخصص أك المينة التي يعمؿ بيا ،فعمى سبيؿ المثاؿ إف إدراؾ المزارع لمحقؿ يختمؼ
عف إدراؾ الفناف لو أك نظرة عالـ النباتات.

ٔ .المنظكمة القيمية :تؤثر طبيعة القيـ كالمعتقدات التي يؤمف بيا الفرد في إدراكو لمعديد مف

المكاقؼ كالمثيرات كفي طبيعة المعاني التي يعطييا ليا ،فالشخص المتديف عمى سبيؿ
ينظر إلى القضايا الكجكدية بطريقة مختمفة عف تمؾ عند الرجؿ العمماني.

ٕ .الميكؿ كاالتجاىات كالتحيزات الشخصية :يتأثر إدراؾ الفرد عادة بمدل تكفر الميكؿ
كاالتجاىات االيجابية نحك مكضكع أك حدث معيف فالفرد المحايد في اتجاىو كميكلو

غالبان ما يفسر األشياء كيدركيا بطريقة مختمفة عف اآلخريف الذم يمتازكف بالتحيز.

ٖ .درجة االنتباه :يعتمد اإلدراؾ عمى درجة االنتباه التي يكلييا الفرد إلى المثيرات أك
المكاقؼ فكمما كانت درجة االنتباه كبيرة لدل الفرد كاف إدراكو لممثيرات أسرع كأفضؿ.
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خصائص عممية اإلدراك:
مف أىـ كأبرز خصائص عممية اإلدراؾ:

 اإلدراك عممية عالئقية (ارتباطية).

أف مجرد تكفر خصائص معينة في األشياء غير كاؼ إلدراكيا ،ألف األمر يتطمب تحديد
طبيعة العبلقات بيف ىذه الخصائص ،مع إف ارتباط الخصائص معان عمى نحك متماسؾ كمتناغـ
يسيؿ في عممية إدراؾ األشياء ،فعمى سبيؿ المثاؿ الذيؿ في الغالب يقع في مؤخرة طائر النكرس

كالجناحاف عمى الجانبيف ،كالعيناف تبدكاف بارزيف عمى جانبي الرأس كمثؿ ىذه الخصائص ترتبط

معان عمى نحك منتظـ كمتماسؾ مما يسيؿ عممية تمييز الطائر عف بقية األشياء األخرل.
 اإلدراك عممية اتوماتيكية:

حيث تتـ عمى نحك ال شعكرم كلكف نتائجيا دائمان شعكرية كىذا يعني أنيا عممية غير قابمة

لممبلحظة المباشرة كانما يستدؿ عمييا باالستجابات الصادرة عف الفرد .

اإلدراؾ عممية تصنيفية :حيث يمجأ األفراد إلى تجميع اإلحساسات المختمفة في فئة معينة اعتمادان
عمى خصائص مشتركة بينيما مما يسيؿ عممية إدراكيا ،فالفرد الذم لـ ير طائر النكرس سابقان

مف السيؿ عميو إدراكو عمى أنو طائر.
 اإلدراك عممية بنائية:

ينظر الفرد إلى األشياء نظرة إجمالية تـ نظرة تحميمية ثـ تعيد تككيف األجزاء في صيغة جديدة
ذات معنى  ،إف عممية اإلدراؾ عممية بنائية تقكـ بتجميع التفاصيؿ في إطار لو معنى .

اإلدراؾ عممية تكيفية  :يختمؼ اإلدراؾ باختبلؼ خبرات كميكؿ كاتجاىات األفراد فهعطاء معنى

لئلحساسات يختمؼ مف فرد إلى آخر  ،كذلؾ الختبلؼ خبراتيـ كميكليـ  ،كما أف إدراؾ الفرد
نفسو قد يختمؼ في مكقفيف مختمفيف بالرغـ مف ثبات المؤثرات في الحالتيف .

(الكناني كآخركف (، )ُٖٖ-ُٖٕ : ، ََِِ ،الكقفي .)ِِٕ : ُٖٗٗ،
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اإلدراك والشخصية:
اإلدراؾ كما عرفنا في المكضكعات السابقة ليذا المكضكع عممية سيككلكجية مركبة مف التنبييات
الحسية كالتي مصدرىا مكضكعات العالـ الخارجي ،كما أنو استجابة تصدر عف شخصية ليا
خبراتيا كذكرياتيا كميكليا كاتجاىاتيا النفسية الشعكرية كالبلشعكرية.

ككثي انر مف يستخدـ اإلدراؾ في قياس الشخصية كالتعرؼ إلييا خاصة فيما يسمى بالمقاييس
االسقاطية أك السمكؾ التعبيرم مثؿ التذكؽ الجمالي ،أك عف طريؽ ما يسمى بميكانزـ الدفاع

اإلدراكي كالتي يمكف أف نتعرؼ مف خبلليا إلى بناء الشخصية  ،ففي دراسة أجراىا (كلكف)

كآخركف بعنكاف "الشخصية في اإلدراؾ" تدكر حكؿ الطريقة التي تؤثر بيا الشخصية في اإلدراؾ

 ،مستخدمان فييا بطارية اختبارات سيككلكجية كذلؾ لقياس التكجيو المكاني  ،كتآزر اليديف ،كثبات
الجسـ  ،كادراؾ األشكاؿ المتكازنة كالمتداخمة _ كاف المفحكص يجمس في حجرة عادية كأمامو
قضيب رأسي يكضح لو أبعاد المكاف العادية  ،ثـ يتحرؾ ىذا القضيب بحكالي َِ درجة عف

المحكر الرأسي  ،كالمطمكب مف المفحكص أف يتغمب عمى أثر اإلطار المشتت  ،ثـ يكضع
المفحكص داخؿ حجرة متحركة تتحرؾ حكؿ محكر رأسي يمكف أف تميؿ بدرجات متباينة كيطمب

مف المفحكص أف يعدؿ مف كضع الحجرة أك مف كضع الكرسي الذم يجمس عميو داخؿ الحجرة،

كتكصؿ (كلكف) كزمبلؤه في نياية المطاؼ إلى النتائج التالية -:

ُ .أف المجاؿ البصرم يؤثر بشكؿ كاضح عمى إدراؾ الفرد لممشكمة المتضمنة داخؿ ىذا

المجاؿ.

ِ .أف األفراد في ىذه الدراسة يظيركف عمى جميع اختبارات اإلدراؾ انحرافات صغيرة في
محاكلة منيـ عمى إحداث قدر مف التكافؽ المثير أكثر مف اإلناث.

كما كجد في بحكث أجريت في مصر أف ىناؾ عبلقة كاضحة بيف إدراؾ كتفضيؿ األشكاؿ

الغامضة كالفارقة كغير المتكازنة كبيف سمات كخصائص الشخصية .نقبلن عف (محمد،

ِّٗ) َِْ_ََِْ:

إذا يمكف أف يتخذ اإلدراؾ كسيمة قيمة لدراسة سمات الشخصية  ،كدراسة حاجات الفرد كميكلو
كما لديو مف قيـ كاتجاىات.

كيرل عبد الحميـ السيد (َُٗٗ) :أنو طالما أف اإلدراؾ عمكمان ليس صكرة طبؽ األصؿ مف

البيئة التي ندركيا ،بؿ ىك عممية انتقاء متصؿ لبعض المنبيات دكف غيرىا  ،األمر الذم يترتب

عميو إمكانية رصد ديناميات عممية التكيؼ كالسرعة التي تتـ بيا  ،فيك  ،أم اإلدراؾ  ،عممية

استبعاد مستمر لممدركات التي قد تسبب لمفرد قمقان يسعى إلى تجنبو( .السيد ك آخركف،

ُٖٔ)ُٖٕ_َُٗٗ:
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كيستفيد الباحث مما سبؽ أف اإلدراؾ يحقؽ التكيؼ كالتكافؽ لمفرد المدرؾ مع العالـ الخارجي

كالداخمي  ،كذلؾ مف خبلؿ اليقظة كالتنبو لكؿ ما يدكر مف حكلو .
اإلدراك والسموك:

إف صمة اإلدراؾ بالسمكؾ صمة كثيقة جدان  ،فالفرد مف يستجيب لمبيئة كما ىي في الكاقع ،

كلكف كما يدركيا ىك  ،كبالتالي فاف سمكؾ الفرد يتكقؼ عمى كيفية إدراكو لما يحيط بو مف أشياء
كأشخاص كنظـ اجتماعية  .كاألمثمة التي تكضح ذلؾ كثيرة  ،فالطفؿ الصغير ال يخاؼ مف كثير

مما نخافو نحف الكبار  ،ككذلؾ الطفؿ الشقي إف رأل أف األشياء تجمب لو األلـ كالعقاب لزـ لو

السكينة كاليدكء  ،كىكذا يتضح أف اإلدراؾ عممية سيككلكجية (محمد . )َِْ: ََِْ ،

يشكؿ اإلدراؾ الحسي دك انر حيكيان في عمميات حؿ المشكبلت  ،ألف كظيفة اإلدراؾ األساسي

كاإلطار الثابت الذم يؤدم إلى حؿ المشكمة أك يؤخر حميا  .ككثي انر ما يعرؼ اإلدراؾ عمى
سمكؾ حؿ المشكبلت ألف المفاىيـ كالمبادئ ما ىي إال صيغ سمككية معرفية تعمف عف الكصكؿ

إلى الحؿ الصحيح  .كتبدك سبلمة الطريؽ لحؿ مشكمة كاحدة كيؼ يمكف إدراؾ ىذه المشكمة
كفيـ متطمباتيا كعندئذ سكؼ نجد الحؿ سريعان ( .السيد ك كآخركف . )ُٖٕ : َُٗٗ ،

كيرل محمد (ََِْ)  :أف سمكؾ جماعة مف الناس يختمؼ مف شخص إلى آخر كذلؾ

الختبلؼ إدراكيـ لو قد يختمؼ سمكؾ الفرد الكاحد مف مكقؼ إلى آخر فقد يككف األب مجرمان يراه

المجتمع كذلؾ كأكالده إف أركا أنو يحبيـ كيحمييـ قاكمكا كؿ مف يحاكؿ التعرض لو أك المساس
بو بغض النظر عف الظركؼ المصاحبة لذلؾ (محمد . )ُِْ: ََِْ ،

كبالتالي ترل الباحثة أف اإلدراؾ مبدأ ميـ مف مبادئ الكاجب مراعاتيا عند السمكؾ  ،ألف

اإلدراؾ أحد العكامؿ الميمة التي تكجو السمكؾ .
تنمية اإلدراك:
إف معظـ عمماء النفس المعاصريف يؤكدكف عمى أف تأثير التدريب كالخبرة عمى اإلدراؾ
يتحسف بزيادة الخبرة العممية لؤلشياء  ،كبمقارنة الفرد بهدراكو إلدراؾ اآلخريف .

كمف األمكر التي تساعد عمى تحسيف اإلدراؾ تبسيط المكاقؼ التي يتـ فييا  ،كاالنتباه كعدـ

االضطراب االنفعالي  ،كالحذر مف العكامؿ التي تؤثر في الخطأ في الحكـ ( .ألكناتي ،كآخركف،
ََِ( ) ََِِ:عدس ك تكؽ .)ُّٕ :ُّٗٗ ،

كنظ انر ألىمية اإلدراؾ في حياتنا العممية كتأثيره في العديد مف العمميات النفسية األخرل يجب

عمى المعمـ مراعاة تنظيـ قكانيف اإلدراؾ مثؿ (التقارب ،كالتشابو  ،كاالستم اررية  .. ،الخ )  ،ألف
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ذلؾ يساعد عمى سرعة اإلدراؾ  .ككذلؾ يمكف لممعمـ أف يستفيد مف قانكف اإلغبلؽ أك اإلكماؿ
كذلؾ لتعمد المعمـ ترؾ شيء لطبلبو غير مكتمؿ تمامو فيعمؿ الطبلب عمى شحذ طاقاتيـ

إلكمالو بأنفسيـ كألنفسيـ .

كمف األمكر التي يجب أف يضعيا المعمـ صكب عينيو اعتماد اإلدراؾ عمى الخبرة السابقة

كبالتالي ىذا يتطمب منو أف يبدأ مف النقطة التي يمكف لمتمميذ أف يستند فييا إلى خبرتو السابقة .

ككذلؾ يجب أف يراعي المعمـ مرحمة نمك التمميذ  .فقد تكصؿ (بياجيو) مف دراساتو لمنمك

العقمي عند الطفؿ  ،إلى أف الطفؿ يركز في إدراكو عمى بعد خاص كاحد في مجالو الحسي دكف
غيره  .بحيث ال يككف في مقدرة الطفؿ تحرير نفسو مف أسر ىذا "البعد الكاحد" عندما يطمب مف

تحديد تقديرات معينة لمدل التغير أك الثبات في المسافة أك الحجـ أك غيرىا مف المشكبلت التي

تقكـ عمى بعديف أك ثبلثة أبعاد ( .نقبلن عف الكناتي ك آخركف . )َُِ _ََِ : ََِِ ،عمـ

النفس المعرفي.
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نماذج اإلدراك:

تبدأ عممية اإلدراؾ باإلحساس بكجكد المثيرات  ،كاختبار بعض المعمكمات الحسية الكاردة إلى

النظاـ اإلدراكي عبر الحكاس المختمفة كذلؾ مف خبلؿ تكجيو آليات ك االنتباه الييا مف اجؿ
معالجتيا  ،كتتـ ىذه العممية مف خبلؿ إعادة تنظيـ ىذه المعمكمات لتعطي معنى معينا أك لتدؿ

عمى شيء ما  ،كتختمؼ اآللية مف خبلليا ليتـ إعادة تنظيـ المعمكمات حيث تكجد عدة كجيات

نظر في ىذا الشأف تتمثؿ في :

أوال  :نماذج مطابقة النمط .

تفترض ىذه النماذج إف الخياؿ الكاقع عمى الشبكية ينتقؿ إلى الدماغ ليتـ مقارنتو مباشرة مع
النماذج المخزنة في الذاكرة  ،فالنماذج المخزنة تسمى األنماط كىي ثابتة كمحددة ألم مثير تمت

معالجتو أك تـ التفاعؿ معو في السابؽ فالنظاـ اإلدراكي يقكـ عمى مقارنة خياؿ األشياء مع ىذه
النماذج المخزنة ليفسر ما إذا كانت تطابؽ األنماط المكجكدة أـ ال بحيث يشار إلى تمييزىا

كالتعرؼ عمييا .

إف مثؿ ىذه العممية تحدث في داخؿ الدماغ حيث تعمؿ العمميات الداخمية عمى مقارنة األشياء
الخارجية التي تتفاعؿ معيا باألشياء (األنماط ) المخزنة في الذاكرة ( .الزغمكؿ)َُِ-ُُٗ: ،
سمبيات النموذج :
ُ -قاصرة عف تفسير ظاىرة اإلدراؾ ككنيا ركزت عمى خصائص معينة مف المثيرات .
ِ -لـ تقدـ تفسي ار لكيفية مطابقة خصائص أخرل كالصكت مثبل .

ّ -تفترض عدـ معرفة النظاـ اإلدراكي عمى التكيؼ مع األكضاع المختمفة التي يأخذىا المشير
فيي تفرض لنا نظامنا اإلدراكي كما يقارف خياؿ األشياء كصكرىا مع أنماط ثابتة كمحددة

في النظاـ اإلدراكي .عمما إف األدلة العممية تشير إلى قدرة نظامنا اإلدراكي عمى تعديؿ ىذه

األنماط لتتناسب مع األكضاع كاألشكاؿ التي يأخذىا المشير بالخارج .
ثانيا  :نموذج تحميل المالمح .
يرل أصحاب ىذا االتجاه انو في الكثير مف الحاالت عدـ فاعمية نمكذج مطابقة النمط في إدراؾ

الكثير مف المثيرات أك المكقؼ لذا يؤكد ىؤالء مبدأ تحميؿ مبلمح األشياء في عممية إدراكيا .

ُ -إ ف عممية تحميؿ المبلمح لبلنطباعات الحسية المرتبطة بالمثيرات يساعد في تحديد العبلقات
بيف ىذه المبلمح كالتي تعتبر حرجة بالنسبة ليذه المثيرات ،ففي الحرؼ( )Aفاف المبلمح
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الحرجة ليذا المثير ىي خطاف مائبلف يرتبطاف بزاكية باألعمى مقدارىا ْٓ˚ كيجمع بينيما

في منطقة الكسط خط أفقي بزاكية مقدارىا َُٖ˚

ْٓ˚

َُٖ˚

A
شكؿ (ُ)
كىكذا فاف أية مبلمح أخرل ال تعد حرجة كال تعيف عممية اإلدراؾ ىذا المثير كذلؾ كما ىك
مكضح في الشكؿ (ِ):

A
شكؿ (ِ)
فاألشكاؿ أعبله تمثؿ حرؼ ( )Aبأكضاع كأشكاؿ مختمفة  ،حيث يسيؿ إدراكيا في ضكء
مبلمحيا الحرجة المميزة ليا دكف الحاجة إلى مطابقتيا مع النمط .

ِ -إف عممية تحميؿ المبلمح المميزة تسيؿ عممية إدراؾ الكثير مف األشياء التي يصعب
مطابقتيا مع النمط المخزف في الذاكرة نظ ار لكجكدىا في أكضاع أك أحجاـ مختمفة

ّ -بما إف المبلمح المميزة تكجد في جميع أكضاع أك حاالت المثير الكاحد المختمفة  ،فاف ذلؾ
يتطمب مطابقة كؿ شكؿ منفرد مع النمط أك مع النمكذج المخزف بالذاكرة  ،كانما يكفي
مطابقتيا جميعا كمجمكعة كاحدة مع ىذا النمط .

انتقادات إلي ىذه النماذج :
ُ -في كثير مف األحياف يتـ الخمط بيف األشياء المتشابية نظ ار لكجكد مبلمح مميزة تجمع

بينيما ،مما يتسبب بالتالي  :صعكبة التعرؼ عمييا كتمييزىا ( .المرجع السابؽ -ُِّ:

ُِ).
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ثالثا :نموذج شبكية الجحيم .
يقترح بمفردج صاحب ىذا النمكذج إف ىناؾ آليات معرفية مختمفة كؿ منيا يختص بعمؿ معيف ،

كقد أطمؽ عمى ىذه اآلليات اسـ الشياطيف أك العفاريت المعرفية .
كتتمثؿ ىذه العفاريت باالتي :

 -1عفاريت التعرؼ :كميمتيا استقباؿ االنطباع الحسي كتحكيمو إلى شفرة معرفية أم
ترميزىا .
 -2عفاريت عمميات المعالجة  :كميمتيا تحميؿ مبلمح األشياء كمقارنة كؿ منيا مع مبلمح
النمكذج المخزف بالذاكرة
 -3العفاريت المعرقبة  :كميمتيا مطابقة مجمكعة المبلمح المميزة ككؿ مع النمكذج المخزف
في الذاكرة( .المرجع السابؽ )ُِْ:

كرغـ نجاح ىذه النظرية إال انو يؤخذ عمييا أنيا أكدت عمى التعرؼ عمى الشكؿ يتـ خبلؿ

كجكد مبلمح ثابتة في ىذا الشكؿ عمما إف ىذه المبلمح ليس ليا قاعدة ثابتة لمحكـ عمييا كلكنيا
في األساس تخضع لحكـ األفراد األمر الذم يفسر مبدأ الفركؽ الفردية بيف األفراد مف حيث

إدراؾ كؿ فرد مقارنة بغيره .
مبادئ التنظيم اإلدراكي

كتعد نظرية الجشتمت ثكرة عممية عمى النظريات السمككية كالمدرسة البنائية التي تؤكد ضركرة

تحميؿ الظاىرة النفسية إلى مجمكعة أجزاء أك عناصر مف اجؿ فيميا كادراكيا فيي ترل أف
مجمكعة العناصر تشكؿ كبلن متكامبلن كمتناسقان يشتمؿ عمى معنى معيف أك يؤدم كظيفة ما،
بحيث ال يمكف إدراؾ ىذا المعنى عمى مستكل األجزاء أك العناصر ألف تحميؿ الكؿ إلى عناصر
يفقده المعني أك الكظيفة ،كبيذا فهف ىذه المدرسة تنطمؽ مف مبدأ أف الكؿ ىك أكبر مف مجمكع

العناصر المككنة لو ،فمدرسة الجشتمت تؤكد ضركرة دراسة الخبرة النفسية ضمف اإلطار أك

السياؽ الكمي الذم تكجد فيو ،كذلؾ مف اجؿ فيـ البنية التنظيمية المتأصمة بيا.
الشكؿ كالخمفية

إف األشياء التي تعمؿ معيا في ىذا العالـ ال تتكاجد بشكؿ مستقؿ كمنفصؿ عف غيرىا مف

األشياء األخرل ،كانما تقع في سياؽ كىك ما يمثؿ خمفية معينة تسيؿ في عممية تمييزىا كادراكيا.
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فعندما ننظر إلى مشيد ما أك نسمع إلى مجمكعة أصكات ففي الغالب نختار مثي انر معينان (مشيد
معيف أك صكت) كالتركيز عميو دكف غيره مف المثيرات األخرل ،كمثؿ ىذا المثير يمثؿ الشكؿ

كىك بمثابة جزء معيف يقع ضمف السياؽ الكمي (الخمفية) كالذم يبدك أكثر تمي انز مف األجزاء

األخرل ،بحيث يجذب انتباه الفرد كيظير عمى أنو ذك معنى كقيمة بالنسبة لو.

إف إدراؾ الفرد في مثؿ ىذه الحاالت يتأثر إلى درجة كبيرة بعدد مف العكامؿ تتمثؿ في خصائص
األشياء كخبرات الفرد بحيث يقكـ الفرد إلى تحميؿ الشيء إلى عناصر كمف ثـ استخداـ ىذه

العناصر لتككيف مدرؾ معيف متأث انر بالمحتكل كالخبرة السابقة كىذا ما يعرؼ بالتحميؿ بكاسطة

التركيب.

 -1مبدأ التقارب
اإلدراؾ يمتاز بالخاصية التجميعية حيث يتـ إدراؾ المؤثرات الحسية المتقاربة في الزماف كالمكاف
عمى أنيا تنتمي إلى مجمكعة كاحدة .فكمما كانت مجمكعة العناصر أكثر تقاربان فيي تدرؾ عمى

أنيا تنتمي إلى مجمكعة كاحدة ،ىذا كبالتالي يسيؿ عممية تخزينيا كتذكرىا الحقا.

 -2مبدأ التشابو

كفقا لخاصية التجميع أك التصنيؼ ففي الغالب يسيؿ إدراؾ األشياء المتشابية أكثر مف غيرىا
المتباينة ،فاألشياء التي تشترؾ في خصائص معينة كالمكف أك الشكؿ أك اإليقاع أك الحجـ أك

التركيب أك الشدة أك االتجاه أك السرعة غالبان ما يتـ إدراكيا عمى أنيا تنتمي إلى مجمكعة كاحدة،
بحيث يككف اكتسابيا كتذكرىا بشكؿ أسرع مف األشياء المتباينة.

 -3مبدأ االتصال

نميؿ بطبيعتنا اإلدراكية إلى إدراؾ التنبييات الحسية التي تشكؿ نمطان مستم انر عمى أنيا تنتمي

إلى مجمكعة كاحدة ،ففي اإلطار (أ) نميؿ إلى إدراؾ الخطيف إلى أنيما تككيناف منفصبلف في

الزماف كالمكاف كلكؿ منيما تككينو الخاص الذم يمتاز باتصاؿ خاص بو ،كلكف عندما يجتمعاف

معان كما في اإلطار (ب) ،فهف االتصاؿ الخاص بكؿ منيما يختمؼ بحيث يصعب إدراكيما.
 -4مبدأ اإلغالق

في أغمب الحاالت يتـ إدراؾ األشياء المتكاممة كالتي تمتاز باالستقرار عمى نحك أسيؿ مف

األشياء الناقصة ،فالتنبييات الحسية التي تمتاز باالكتماؿ كاالستقرار تشكؿ تككينان إدراكيان ذا
معنى كيؤدم كظيفة معينة ،بحيث تككف عممية إدراكو أسيؿ كأسرع مف التنبييات الحسية التي
تمتاز بالنقص كعدـ االكتماؿ كلكف في حالة التنبييات الحسية الناقصة أك غير المكتممة فهف

نظامنا اإلدراكي يعمؿ عمى تكفير بعض المعمكمات بناء عمى الخبرات السابقة لسد الثغرات

كاكماؿ النقص فييا بغية الكصكؿ إلى حالة االكتماؿ أك االستقرار كلتككيف ما يسمى الكؿ الجيد.
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 -5مبدأ التشارك باالتجاه
تمتاز طبيعة اإلدراؾ لدينا بأنيا تأخذ نمطان تكيفيان معينان بحيث ننزع إلى إدراؾ األشياء التي تأخذ
كضعان معينا أك تسير في اتجاه معيف عمى أنيا تنتمي إلى مجمكعة كاحدة ،ففي حيف أف األشياء

التي تختمؼ معيا باالتجاه فيي تدرؾ عمى أنيا مجمكعة أخرل.

 -6مبدأ البساطة

يميؿ األفراد عادة إلى تجميع خصائص المثيرات معان عمى نحك يمكنيـ مف تحقيؽ تفسير أبسط

كأسيؿ ليا ،كذلؾ في محاكلة منيـ إلى تجنب الصعكبة كالتعقيد( ،المرجع السابؽ )ُِٓ :

كترل الباحثة أف ىذه النماذج ىي كجيات نظر ألصحابيا كأنصارىا ميما يكف مف اختبلؼ

كتناقض فيما بينيـ إال أنيا حاكلت تقديـ التفسير السميـ لعممية اإلدراؾ كأثرت مجاؿ اإلدراؾ
بااليجابيات التي عادت عميو بالنفع كالفائدة  ،األمر الذم يجعمنا أف نقر كنعترؼ أف ىذه النماذج

جميعان يمر بثبلث مراحؿ رئيسية .
ففي المرحمة األولى:

تسقط األشعة الضكئية عمى مصدر اإلضاءة عمى مصدر الشكؿ لكي تكشؼ عف مبلمحو

كخكاصو التي تميزه .

أما في المرحمة الثانية:
فهف العيف تستقبؿ األشعة الضكئية التي تنعكس مف سطح الشكؿ كالتي تحمؿ معيا المعمكمات
البصرية المختمفة مف مككنات ىذا الشكؿ كصفاتو كمكقعو كحجمو  ...إلى غير ذلؾ.
أما المرحمة الثالثة:

فهنو يتـ فييا تجميع المعمكمات البصرية التي تتمقاىا المستقببلت في شبكية العيف كتحكليا إلى

نبضات عصيبة يتـ إرساليا إلى مراكز المعالجة البصرية في القشرة المخية كىناؾ يتـ تشفيرىا

كمعالجتيا إدراكيا  ،كفي ىذه المرحمة يمعب السياؽ كالخبرة السابقة لمفرد عف الشكؿ دك انر ىامان
عند مقارنة المعمكمات المدخمة في ىذا الشكؿ عبر الجياز البصرم بالمعمكمات المخزنة عنو في

الذاكرة البصرية.

كأما عف االختبلفات الرئيسة بيف ىذه النظريات فهنيا تتعمؽ بتحديد الجانب الذم يتستخدـ في

عممية المقارنة السابؽ اإلشارة إلييا بيف المدخبلت البصرية كالمعمكمات المخزنة عنيا في
الذاكرة( .أحمد ،كبدر . )َٕ_ٕٔ :ََُِ ،

كتميؿ الباحثة إلى النظرية الجشتمطية التي تفسر إدراؾ األشكاؿ بكاسطة قكانيف خاصة كترل أنيا

أقرب إلى الكاقع كالمنطؽ دكف غيرىا.
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المحور الثاني

مفاىيم حقوق اإلنسان

أوالً :التطور التاريخي لحقوق اإلنسان:

يمكف تتبع ذلؾ مف خبلؿ العرض التالي:

مفيكـ الحقكؽ في المجتمعات البدائية:

كانت تمؾ المجتمعات قديمان تعيش عمى شكؿ مجمكعات صغيرة متناثرة تنتقؿ مف مكاف آلخر
طمبا لمكؤل كالماء  ،فمـ تكف ىناؾ حقكؽ بالمفيكـ الحالي  ،فالكممة األكلى كاألخيرة كانت لكبار

القكـ كسادتيـ .كمف الناحية األخرل سادت األسرة األبكية ،كتعدد األزكاج كالزكجات ،كىذا يدلؿ

عمى عدـ كجكد لحقكؽ اإلنساف ( الحاج.)ُّ :ُٗٗٓ ،

كبسبب طبيعة اإلنساف  ،حيث أنو اجتماعي أك مدني بطبعو بسبب عجزه عف مكاجية مطالب

الحياة منفردان  ،حيث راح منذ القدـ ينشد الحياة الجماعية إلشباع حاجاتو في ظؿ حماية
الجماعة ،كبذلؾ تككنت المجتمعات البشرية.

فمنذ ذلؾ الكقت بدأ االعتداء عمى حقكؽ اإلنساف  ،حيث بدأ اإلنساف يعتدم عمى أخيو

اإلنساف ،كما أف أصحاب السيادة المتمثمكف بزعماء القبائؿ أخذكا يفرضكف بعض القيكد عمى

األفراد المنتميف إلى ىذه القبائؿ (مجذكب.)ُٔ: ُٖٗٔ،

كترل الباحثة أف الفرد كاف يخضع لمزعيـ أك سادة القكـ خضكعان تامان مف الناحيتيف الدينية

كالدنيكية كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد الحقكؽ المدنية  ،أك السياسية  ،أك االجتماعية  ،أك
االقتصادية ،أك الثقافية بيف الناس " القكم يأكؿ الضعيؼ ".
حقوق اإلنسان في الحضارات القديمة :
يمكف تتبع حقكؽ اإلنساف في الحضارات القديمة عبر اإليجاز التالي :

الحضارة اليونانية :

تعد الحضارة اليكنانية الميد األكؿ لمديمقراطية المباشرة  ،حيث كاف الحكـ لكؿ الشعب مف

الكطنييف ،حيث كاف يحؽ ليـ االشتراؾ بالحكـ  ،كبيذا نجد أنيا قد اعترفت بالحقكؽ السياسية
لممكاطنيف ،إال أنيا لـ تعرؼ المساكاة كمبدأ إنساني ،فيي لـ تعترؼ بيذه الحقكؽ السياسية إال

لطبقة معينة مف الناس .فالمجتمع اليكناني كاف مبنيان عمى السمطة كالقكة كالعنؼ ،ككاف الرؽ

شائعان كحقكؽ اإلنساف منتيكة ككاف السكاف منقسميف إلى ثبلث طبقات ىي:

ُ .طبقة األشراؼ أم طبقة الفرساف كىـ أركاف الجيش كمنيـ الحكاـ كالقضاء كالكينة .
ِ .طبقة أصحاب الميف كقد أعترؼ ليـ بحؽ المكاطنة .
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ّ .طبقة الفبلحيف كالفقراء كىي الطبقة المحركمة مف كؿ شيء ككانت تزداد فق انر حتى

كصؿ األمر بطبقة األشراؼ كالطبقة الكسطى أف تبيع ىؤالء نتيجة لعدـ قدرتيـ عمى دفع

ديكنيـ (صباريني.) ُُ- ُِ:ُْٗٗ ،

كقد اعتبر الفبلسفة اليكنانيكف أف أفراد ىذه الطبقة غير قادريف عمى القياـ باألعماؿ السياسية ،
أك المشاركة في الحكـ  ،أك القيادة لذلؾ تـ استثناؤىـ  .كبظيكر الركاقية التي نادت باألخكة
اإلنسانية كالمكاطنة العالمية كالمساكاة بيف البشر كبتحرر األفراد مف القكانيف الكضعية  ،ظيرت

إلى الكجكد نكاة مدرسة الحقكؽ الطبيعية التي يتمتع بيا جميع البشر بحقكؽ طبيعية تسمك عمى
القكانيف الكضعية لمدكؿ ( شنطاكم.)ِِ:ُٗٗٓ ،

كيعبر الفقيو دكفرجي عف كضع حقكؽ اإلنساف في ظؿ الحضارة اليكنانية كما يمي " :إف الحرية

لـ يناد بيا كلـ يسمع بذكرىا في فترة مف التاريخ أكثر ما نكدم أك سمع بيا في تاريخ الديمقراطية

اليكنانية القديمة  ،كمع ذلؾ فقد كانت سمطة الدكلة إزاء حريات األفراد كحقكقيـ مطمقة ال حدكد

ليا كال قيكد عمييا – أم أنيا كانت سمطة استبدادية – فكاف الفرد يعد نفسو ح انر إذا كاف تصرؼ
الدكلة إزاءه لـ يكف سكل مجرد تنفيذ أك تطبيؽ لقاعدة عامة كضعت لجميع األفراد عمى السكاء،

فكاف تعريؼ الحرية مشتقان مف المساكاة "( صباريني)ُّ -ُِ:ُٕٗٗ ،

كلعمو مف الغريب أف نجد الفبلسفة اليكنانييف قد نادكا بهخضاع الفرد خضكعان تامان لمدكلة  ،فقد
نادل أفبلطكف بسيادة الدكلة سيادة مطمقة  ،حيث بيف أف صالح الفرد ال يختمؼ في حقيقتو عف

الصالح العاـ لمدكلة التي ينتمي إلييا  ،كبيف الفرد ناقص بطبيعتو  ،كعاجز عف أف يستقؿ بنفسو
 ،لذلؾ فمف الضركرم أف تقكـ الدكلة باستيعاب حياتو كنشاطو  ،كأف تسيطر عميو سيطرة ال حد

ليا  ،لتزكؿ في ظميا حرية األفراد جميعان  ،بما في ذلؾ حريتيـ في كؿ شيء في تككيف أسرىـ
كتربية أطفاليـ كتنظيـ إنتاجيـ كتكجيو فكرىـ ( مجذكب.)ُٕ-ُٖ :ُٖٗٔ ،

أما أرسطك فمقد برر انتشار ظاىرة الرؽ في ظؿ الحضارة اليكنانية بأف بيف أف الغاية مف اجتماع

الناس ىي الحياة اليانئة اآلمنة المستقرة  ،كاعتبر نظاـ الرؽ أم انر طبيعيان كأكجد لو مبر انر بأنو
يعكد بالنفع عمى المجتمع  ،كيمكف األفراد مف االنصراؼ لمياـ السياسة كالنفكذ كالفمسفة كيعفييـ
مف األعماؿ اليدكية كمف أرقى قكانيف اليكناف ال تتيح فرصة التعميـ إال لؤلحرار الذككر دكف

النساء  ،كقد استمر ىذا عند اليكنانييف قركنان طكيمة  ،عزلت فييا المرأة عف الحياة العامة كعف

أم عمؿ  ،كاذا ما اضطرتيا الظركؼ لمعمؿ سقطت مف نظر المجتمع ( الشيشاني:َُٖٗ ،

ُِٗ.)ُُٗ-
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الحضارة الرومانية:
كاف المجتمع الركماني يتألؼ مف فبلحيف  ،معظميـ منصرفيف إلى الزراعة  .كفي القرف الثالث

بعد الميبلد انقمب الركماف المزارعكف إلى تجار  ،كانعكس ىذا التبدؿ في بنيتيـ االقتصادية عمى
الحقكؽ عندىـ ( ىنرم.)َُٗ:ُْٕٗ ،

أما فيما يتعمؽ بالمساكاة فكاف الطابع المميز لممجتمع الركماني في عصكره المختمفة ىك التقسيـ
الطبقي كالتفاكت في الحقكؽ كالكاجبات بيف األفراد كالطبقات  .فقد كاف المجتمع الركماني مككنا
مف طبقتيف ىما طبقة األشراؼ كتضـ ربع السكاف  ،كطبقة العامة كالعبيد التي تضـ ثبلثة أرباع

السكاف ،ككاف التميز كالتفاضؿ بيف الطبقتيف في كافة مجاالت الحياة ( الشيشاني:َُٖٗ ،
ُِٗ.)ُّٗ -

كعرفت ركما الرؽ كالعبكدية  ،فكاف جزءان كبي انر مف سكانيا مف العبيد  ،ككانت المرأة ممكان

لزكجيا ،ككاف األطفاؿ محبلن لمرىاف كالبيع مف قبؿ آبائيـ  ،فالطبقات العميا ىي التي ليا حؽ

المكاطنة  ،أما الباقكف فكانكا مف العبيد الفقراء  ،فطبقت ركما القانكف عمى أىميا  ،كأنزلت الذؿ

عمى جميع الشعكب التي كانت تحت سيطرتيا ككاليتيا ( صباريني.) ُّ:ُٕٗٗ ،

كبالنسبة لمحرية الدينية فقد شيدت العصكر الركمانية أفظع حاالت االنتياؾ لحرية العقيدة خاصة
بعد انتشار المسيحية كاجتذابيا لمناس ،التي شكمت بالنسبة ألباطرة ركما مما دفعيـ إلى مقاكمة
تعاليـ المسيحية كاضطياد أتباعيا حتى كصؿ األمر باإلمبراطكر ( دكقمديانكس) عاـ َّٓ ـ،

باضطياد المسيحييف  ،كأمر بيدـ كنائسيـ كاحراؽ كتبيـ المقدسة كاعتبارىـ مدنسيف تسقط

حقكقيـ المدنية كأمرىـ بتألييو كعبادتو  ،فمما رفضكا أمر بهحراقيـ عمى نار بطيئة اىمؾ بيا خمقان

كثي انر حتى سمي ذلؾ العيد بعصر الشيداء عند المسيحية ( الدباس  ،كأبك زيد.)ّٓ:ََِٗ ،
الحضارة المصرية :

قاـ الحكـ في الحضارة المصرية عمى فكرة اإللكىية كالحرية المطمقة لمممؾ  ،كلـ يكف مف حؽ

الشعب المشاركة في إدارة شؤكف الحكـ  ،كانما عمى الجميع السمع كالطاعة  ،فالحقكؽ ميددة ،
كالحريات ضائعة نتيجة الطغياف  ،كالظمـ كالكحشية كالفساد كالتفرقة العنصرية كالحرماف مف

الحقكؽ ،كرغـ قياـ ثكرات لممطالبة بالعدالة كالمساكاة إال أف التسمط الذم مكرس عمى الشعب ،
منع حرية الرأم كحرية العقيدة إال بحدكد ما يسمح بو الحكاـ  ،ككاف المجتمع ينقسـ إلى ثبلث

طبقات ،طبقة الحكاـ ،كطبقة الفقراء  ،كطبقة الرقيؽ ( طعيمات.) ِٕ:ََُِ ،
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بالد الرافدين:
جسدت الكثير مف القكانيف كاألحكاـ كمبادئ الحرية كالعدالة كالمساكاة منيا  :قانكف "حمكرابي"

الذم يحترـ بعض الحقكؽ األساسية خاصة الممكية الفردية ،كقانكف " اشنكف " الذم ظيرت فيو

التفرقة بيف الرقيؽ األجنبي كالرقيؽ البابمي .مع أف ىذه القكانيف تشير إلى أف الناس في بابؿ

متساككف ال فرؽ بينيـ  .كلذلؾ فهف حقكؽ اإلنساف لـ تكف مجيكلة في حضارات كادم الرافديف ،
كىي أفضؿ مف سكاىا في الحضارات القديمة  ،كفي تشريعات حمكرابي بعض األحكاـ المكافقة

لحقكؽ اإلنساف (المراعية.)ُٔ-ُٕ:ََِٓ ،

مف ذلؾ يتضح أف حقكؽ اإلنساف في الحضارات القديمة لـ تكف ذات قيمة إنسانية كاىتماـ  ،كلـ
تقترب إلى مفاىيـ الحرية كالعدالة التي تعتمد عمييا حقكؽ اإلنساف بصكرة أساسية  ،ك أف

النظريات كالقكانيف التي تتحدث عف العدالة كالمساكاة ىي نفسيا التي تعترؼ بنظاـ الطبقات ،

فبل يمكننا القكؿ أف تمؾ التشريعات قد ارتكزت عمى أحكاـ كمبادئ تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف

ككرامتو ،بؿ إف تعميؽ الفكارؽ كالتمييز في الحقكؽ كالكاجبات كفي الكرامة اإلنسانية  ،كتكريس
مبدأ الطبقات االجتماعية كالحرماف مف الحقكؽ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كغيرىا  ،كىك

ما يمكف كصفو في ظؿ ىذه الحضارات  ،ك أف مفاىيـ حقكؽ اإلنساف غير كاضحة كلـ تتبمكر
بصكرة جمية بالرغـ مف كجكد بعض األحكاـ كالتشريعات التي أشارت إلى بعض مف حقكؽ

اإلنساف كلكف في نطاؽ ضيؽ .
حقوق اإلنسان في الحضارات األوروبية:
حممت المسيحية إلى الفكر األكربي كالحضارة األكربية عنصريف أساسيف ىما  :كرامة الشخصية،
كفكرة تحديد السمطة  ،كفيما يخص الكرامة اإلنسانية أخذت تنادم بأف الشخصية اإلنسانية

تستحؽ الكرامة كالتقدير  ،كنادت بمساكاة الجميع أماـ ا﵀ سبحانو كتعالى.

لكف الكاقع مغاير  ،فالعبكدية كانت قائمة  ،كالتقسيـ الطبقي قائـ كذلؾ  ،كالكنائس الرسمية لـ
تكف تدعـ حقكؽ اإلنساف  ،فالمساكاة بيف الناس في أبداء رأييـ  ،ككانت تحاسبيـ ،كما استعممت

العنؼ إلجبار الناس عمى اعتناؽ المسيحية ( صباريني.)ُٖ :ُٗٗٓ ،

كخبلؿ بدايات العصكر الكسطى كاف أم انر متعذ انر قياـ حقكؽ أك كاجبات بشكؿ كاضح نتيجة

اشتداد حدة الصراع بيف اإلمبراطكر كالكنيسة بشأف اختصاص كبلن منيا  ،كنتيجة قياـ نظاـ
اإلقطاع عمى نطاؽ كاسع  ،مما نتج عنو انقساـ المجتمع إلى طبقات فينالؾ طبقة الحكاـ ،

كطبقة رجاؿ الكنيسة  ،كطبقة اإلقطاعييف  ،كطبقة المحركميف  ،كىـ الفبلحكف الذيف تحكلكا إلى

رقيؽ ككانكا يعيشكف في سمسمة مف األغبلؿ مف الطبقات الثبلث األخرل ( طعيمات،

ََُِ.) ِٗ:
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كبذلؾ أصبح الفرد مجرد عبد لمكنيسة مف ناحية  ،كألمراء اإلقطاع مف ناحية أخرل  ،كأصبح

محركمان مف أية حقكؽ أك حريات فردية  ،فمـ تكجد أم دساتير أك تشريعات يمتزـ األمراء

باحتراميا لتنظيـ تمؾ الحقكؽ كالحريات  ،لذا شيدت كؿ مراحؿ العصكر الكسطى في أكركبا

المظممة قتؿ الحرية الشخصية ،كحرية االعتقاد  ،كحرية التعبير كالرأم  ،كغيرىا مف الحريات
التي قتمت حقكؽ اإلنساف األكربي النصراني ( دىشاف.)ِّ: ُٗٗٓ ،

كقد ظيرت بعض االتجاىات الفكرية التي تدعك إلى اإلقرار بالحريات السياسية  ،كضركرة كضع

القيكد عمى سمطات الحكاـ  ،إال أف الدكلة القكية لـ تعترؼ بأية حقكؽ  ،كازدادت قكة الممكؾ،
ككاف حكميـ لمناس بالحؽ اإلليي الذم تمسككا بو ،إذ ال حقكؽ لئلنساف مع الحؽ اإلليي لمممكؾ

(الطركانة.)ِّ: َُٗٗ ،

الشرائع السماوية وحقوق اإلنسان
الديانة الييكدية كرسالة سماكية أنزلت عمى نبي ا﵀ مكسى عميو السبلـ أشارت كثير مف

تعاليميا إلى تحرير الفرد كالجماعة مف العبكدية كالظمـ  ،كقد ركزت الكتب المقدسة في العيد
القديـ عمى الحرية كالتحرر مف الظمـ كاعتبرتيا قيمة عميا  ،كقد كرد سفر التثنية إشارة إلى

الكصايا العشر التي كمـ ا﵀ تعالى بيا سيدنا مكسى عميو السبلـ  ،كقد تضمنت الكصايا إشارات

صريحة إلى بعض حقكؽ اإلنساف كحقو في الحياة كالنيي عف القتؿ  ،كحؽ الممكية كعدـ

المساس بيا  ،كالنيي عف السرقة كاالعتداء عمى حقكؽ اآلخريف ( .الرشيدم)ٓٗ:ََِّ،

كلكف ما نراه مف أخبلؽ كتصرفات الصياينة في فمسطيف كمف اعتداءاتيـ كانتياكاتيـ

لحقكؽ اإل نساف الفمسطيني ،بالصكت كالصكرة  ،يفكؽ

مئات اآلالؼ مف الكثائؽ في ىذا

المضمار  ،ك يفكؽ ما تـ تدكينو مف منظمات حقكؽ اإلنساف المختمفة بشأف ىذه االنتياكات

كيبيف انحرافيـ عف أخبلؽ كتعاليـ الديانة الييكدية  ،كال يختمؼ عمى المتخصصيف أك الدارسيف
أك المثقفيف عف العقيدة الصييكنية كما أدخمكه مف زيغ كتزييؼ كتحريؼ كانحراؼ عمى تعاليـ
الييكدية األصيمة ليبرركا بيا أعماليـ البربرية عبر تعاليـ التممكد  ،كعبر بركتكككالت حكماء

صييكف التي تميز الييكد عف غيرىـ كتعتبرىـ شعب ا﵀ المختار ،حتى أصبح قتؿ اإلنساف
عقيدة يفتخركف بيا في محافميـ الخاصة بكؿ تكجياتيـ  .أما الديانة المسيحية فقد تـ اإلشارة

إلييا عند اعتناؽ اإلمبراطكر لمديانة المسيحية  ،كما أف القرآف الكريـ يشير في سكرة مريـ إلى

أخبلؽ عيسى عميو السبلـ  ،كما يشير إلى بعض تعاليـ المسيحية التي جاءت عمى لساف عيسى

عميو السبلـ  ،ك ما أف بعض األناجيؿ مثؿ إنجيؿ متى كلكقا كغيرىما يكرداف بعض قيـ التسامح
كالكرامة اإلنسانية  ،كالدعكة لمحرية كالمساكاة كرفع الظمـ عف المظمكميف  .ثـ جاء اإلسبلـ الذم

أطاح بكؿ مبادئ النظاـ الجاىمي القائـ عمى الظمـ  ،كصحح المعتقدات  ،كغربؿ العادات
31

كالتقاليد  ،فأقر الصحيح منيا كما كافؽ الفطرة ،كأنكر البغيض كما خالؼ الفطرة  ،كقضى عمى
األكثاف  ،كحرـ قتؿ النفس ،ككأد البنات  ،كجعؿ تربيتيف أحدل القربات إلى ا﵀  ،فالضعيؼ قكم
حتى يأخذ حقو  ،كالقكم ضعيؼ حتى يؤخذ الحؽ منو  ،ككضع الناس عمى قدـ المساكاة ال فرؽ

بينيما إال بالتقكل ( .األسطؿ)ِّ:َََِ،

كستتطرؽ الباحثة إلى حقكؽ اإلنساف في الشريعة اإلسبلمية حيث أف اإلسبلـ لـ يترؾ كبيرة

كال صغيرة إال تحدث عنيا سكاء مجاؿ حقكؽ اإلنساف كحقكؽ األطفاؿ ك جميع المجاالت حيث
أكد اإلسبلـ عمى جميع الحقكؽ البشرية قبؿ أف تؤكد عمييا القكانيف الكضعية التي تنادل بيا

اليكـ  ،حيث أكد اإلسبلـ عمى حؽ الطفؿ قبؿ أف تنص القكانيف الكضعية الحديثة عمى ذلؾ.

إف الحديث عف حقكؽ اإلنساف إسبلميان فهف استخداـ مصطمح حقكؽ اإلنساف ألكؿ مرة كاف مف

جانب الغرب  ،لكف مضمكف كجكىر ىذه الحقكؽ جاءت نتيجة نضاؿ سياسي كثكرات إنسانية
كعالمية كاف لمعرب المسمميف مساىماتيما لتأكيد ىذه الحقكؽ لذلؾ عند الحديث عف حقكؽ

اإلنساف مف منظكر التشريع اإلسبلمي  ،البد أف نتحدث عف مكقع اإلنساف في اإلسبلـ ،قاؿ

تعالى  ":كاذ قاؿ ربؾ لممبلئكة إني جاعؿ في األرض خميفة " كىك المخمكؽ الذم سخر ا﵀ لو ما
البر كالبحر ككرمو  ،كجعمو المرتبة األكلى كالمكانة الفضمى بالنسبة لسائر المخمكقات ( كلقد

كرمنا بني آدـ ) كفكؽ كؿ ذلؾ خصو بنعمة العقؿ  ،كبنعمة األنبياء كالرسؿ ليحممكا لو اليدل
كديف الحؽ ( .القرا.)ٓٗ :ََُِ ،

كيرل نشطاء حقكؽ اإلنساف أف إنكار حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية ليس فقط مأساة

فردية كشخصية  ،بؿ أنو يخمؽ أيضا الظركؼ المسببة لمقبلقؿ االجتماعية كالسياسية كيبذر بذكر
العنؼ كالنزاع داخؿ المجتمعات كاألمـ  ،مف أجؿ ذلؾ كضعت األمـ المتحدة سنة ُٖٗٗ ـ

تعريفان كاسعان لحقكؽ اإلنساف كىك " تمؾ الحقكؽ المتأصمة طبيعتنا كالتي ال يمكف العيش

بدكنيا كبشر "( .القرا.)ٕٓ :ََُِ ،

كاف حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ تتميز بأنيا حقكؽ مف جانب كاجبات كضركرات مطمكب إنفاذىا
كالحفاظ عمييا  ،كالمجاىدة في سبيؿ تحقيقيا مف جانب آخر  ،فيي حقكؽ ككاجبات معان ،

فحؽ الحياة ليس حقان ممنكحان مستباحان يحؽ لئلنساف التصرؼ فيو عمى ىكاه  ،كانما كاجب
عمى اإل نساف الحفاظ عميو لذلؾ حرـ اإلسبلـ إزىاؽ الركح كاالعتداء عمى الجنيف قبؿ الكالدة ،
كحرـ االنتحار  ،كجعؿ مف مقاصد الجياد الدفاع عف حؽ الحياة  ،كرفع الذؿ كاالستضعاؼ ،

كتحقيؽ حرية االختيار ( .محمكد.)ُِ :ُٕٗٗ ،
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الوثائق األممية المتعمقة بحقوق اإلنسان
ىناؾ العديد مف الكثائؽ األممية التي تناكلت حقكؽ اإلنساف كلعؿ أبرزىا ثبلث نصكص أك
كثائؽ سياسية كىي:

أ -اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ُْٖٗ.

ب -العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ الميدانية كالسياسية ُٔٔٗ.

ت -العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ُٔٔٗ.

كفيما يمي ذكر ليذه الكثائؽ:

أ  -اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948

ويعد ىذا اإلعبلف أىـ صؾ دكلي في القرف العشريف لما طرحو مف أفكار مشتركة بيف

أعضاء األسرة الدكلية ،لما عبر عنو مف تقاليد دينية كثقافية كسياسية ،كأبرز ما جاء بو اإلعبلف

العالمي لحقكؽ اإلنساف أنو تحدث في مكاده الثبلثيف عف الحقكؽ كالحريات األساسية لجميع
الشعكب ،كشمؿ الحقكؽ المدنية ،كالسياسية  ،كالثقافية كاالقتصادية بعد التأكيد عمى المساكاة

كالكرامة بيف الناس دكف التمييز بسبب المكف ،أك المغة ،أك الديف ،أك الجنس كما أكد اإلعبلف
عمى حؽ اإلنساف في الحياة ،كاألماف الشخصي كحماية الحياة الشخصية كالممكية ،كالعمؿ،

كالتعميـ ،كالمشاركة في الحياة الثقافية كلـ يغفؿ اإلعبلف العالمي الحرية اإلنسانية كالتي تعد
جزءان ال يتج أز مف حقكؽ اإلنساف كالزكاج  ،كحرية الرأم كالتعبير  ،كالتنقؿ  ،كاإلقامة  ،إضافة

إلى رفض الرؽ  ،كاالعتقاؿ ( .األمـ المتحدة.)ْٔ :ُِٗٗ ،

ب -العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
يعد العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية ُٔٔٗ نقمةن نكعية لؤلسرة الدكلية

التي استكحت مف خبلؿ اإلعبلف العالمي الكثير مف المبادئ كالمفاىيـ الميمة كأكضحت الحؽ
في تقرير المصير كالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة  ،كعدـ التمييز عمى أساس الجنس أك الديف ،

كالترابط بيف الحريات المدنية كالسياسية مف ناحية كالمعايير االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية مف

ناحية أخرل  ،فمـ تعد مفاىيـ حقكؽ اإلنساف مقتصرة عمى األفراد بؿ اشتممت كذلؾ الحقكؽ
االقتصادية كاالجتماعية ( .األمـ المتحدة.)ٕٓ :ُٕٗٗ ،

ت -العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966
يعد العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية الذم

اعتمد كعرض لمتكقيع

كالتصديؽ كاالنضماـ بمكجب قرار الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ََِِ ألؼ (د )ُِ-المؤرخ

في ُٔ كانكف األكؿ/ديسمبر ُٔٔٗ تاريخ بدء النفاذ ِّ :آذار/مارس ُٕٔٗ كفقا ألحكاـ

المادة ٗ إف الدكؿ األطراؼ في ىذا البركتكككؿ ،ترل انو مف المناسب ،تعزيز إدراؾ مقاصد
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العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية (المشار إليو فيما يمي باسـ "العيد") كلتنفيذ

أحكامو ،كتمكيف المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف ،المنشأة بمكجب أحكاـ الجزء الرابع مف العيد

(المشار إلييا فيما يمي باسـ "المجنة") ،مف القياـ كفقان ألحكاـ ىذا البركتكككؿ ،باستبلـ كالنظر
في الرسائؿ المقدمة مف األفراد الذيف يدعكف أنيـ ضحايا أم انتياؾ ألم حؽ مف الحقكؽ

المقررة في العيد ،كاذ يؤكد أف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،الذم يشكؿ المثاؿ المشترؾ
الذم ينبغي أف تحققو الشعكب كافة كاألمـ كافة ،ىك مصدر اإللياـ ،كقد اتخذتو األمـ المتحدة

أساسان إلحراز التقدـ في كضع المعايير عمى النحك الكارد في الصككؾ الدكلية القائمة لحقكؽ
اإلنساف ،كخاصة العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية كالعيد الدكلي الخاص

بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية( .األمـ المتحدة.)ُٔ :ُٕٗٗ ،

كترل الباحثة بأف ىناؾ عدد كبير مف المنظمات الدكلية غير الحككمية الميتمة بمجاؿ

حقكؽ اإلنساف كالمدافعة عنيا بصكرة كبيرة دكف تمييز بيف شعب كآخر أك ديف أك أم عامؿ

آخر مف عكامؿ التمييز  ،كتقكـ ىذه المؤسسات كالمنظمات بالتصدم النتياكات حقكؽ اإلنساف
كتمقى شكاكل المكاطنيف كاألفراد كالجماعات كالتحقؽ مف كاقعيا كأدلتيا كنشر تقاريرىا الدكرية.
ثانياً :ماىية حقوق اإلنسان

ُ -تعريف حقوق اإلنسان
تعيدت الدكؿ التابعة لؤلمـ المتحدة عمى مراعاة حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية

كاحتراميا ،لضماف الحرية كالكرامة كالمساكاة لئلنساف ،ك أخذت عمى عاتقيا السير بقكة

نحك الرقي االجتماعي ،كلمتعرؼ عمى مفيكـ حقكؽ اإلنساف ال بد مف التعرؼ عمى مفيكـ
الحؽ أكالن:

تعريف الحق

كممة " الحؽ " ضد "الباطؿ" كىك بمعنى الثابت كالكاجب المقتضى  ،كالجمع ( حقكؽ ) ،
كالفعؿ منو ( حؽ ) بمعنى ثبت ككجب  ،يقاؿ ( ىك أحؽ بو ) بمعنى أجدر  ،كذلؾ في المغة

العربية يرتبط مفيكـ ( الحؽ ) بمفيكـ الكاجب ارتباط تناكب كتبلزـ كال يتخصص معنى أم

منيما إال بحرؼ الجر كىكذا فالفعؿ  " :الحؽ لو " يد معنى ( كجب لو ) كأغمب ما كرد في
القرآف مف فعؿ ( حؽ ) جاء متعديان بحرؼ ( عمى ) يد ثبكت الشيء كلزكمو ( .القرا،

ٖٓ) ََُِ:

ً
ىم ٍرىنا يمتٍ ىرًفييىا فىفى ىسقيكٍا ًفييىا فى ىح َّ
ؽ ىعمى ٍييىا
مف ذلؾ مثبلن قكلو تعالى  ﴿ :ىكًا ىذا أ ىىرٍد ىنا أىف ُّن ٍيم ىؾ قى ٍرىيةن أ ى
ير ﴾"(اإلسراء")ُٓ:
اىا تى ٍد ًم نا
اٍلقى ٍك يؿ فى ىد َّم ٍرىن ى
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كالحؽ ىك كؿ ما يستطيع الفرد القياـ بو في حدكد الشرعية التي يمنحيا لو القانكف  ،فيك تمكيف

أك سمطة يسندىا القانكف إلى شخص معيف ،يستطيع بمقتضاىا أف يصبح صاحب سمطة عمى
أداء معينان مف قبؿ شخص آخر" ( رضكاف)ْ:ََِٓ،
شيء أك يقتضي ن
كيعنى بالحؽ في ىذه الدراسة :بأنو كؿ ما ثبت لمفرد ككجب عميو القياـ بو أك ما يممكو
في حدكد الشرع كالشرعية التي يمنحيا لو القانكف  ،كىي متأصمة في طبيعتو اإلنسانية  ،كىك

حاجة إلييا.

أما مفيكـ حقكؽ اإلنساف ،فقد اتخذ  ،منذ ظيكره ،أشكاؿ متعددة بسبب ارتباطو كتأثره باألنساؽ
الفكرية كالتنظيمات االجتماعية كاألنماط السياسية السائدة فترة معينة  ،كلقد تكسعت فكرة حقكؽ

اإلنساف لتشمؿ الحريات المطمقة  ،كالعدالة  ،كالمساكاة  ،كحرية السمكؾ ،كحرية المرأة  ،كحقكؽ

الطفؿ ،كيتفؽ كافة عمماء القانكف كالسياسة كاالجتماع كالديف عمى أنيا الحقكؽ المتأصمة في
طبيعتنا كالتي تعنى الحفاظ عمى كرامة اإلنساف بأشكاليا المختمفة  ( .الق ار ) ٕٓ : ََُِ ،

كيعرفيا سيد محمديف " بأنيا تمؾ الرخص كالصبلحيات كالحريات التي ينبغي أف يتمتع بيا

اإلنساف أينما كاف كتؤدل إلى إشباع حاجاتو الخاصة كتسيـ دكف شؾ في إفادة كتطكير المجتمع

الذم يحيا فيو" ( .محمديف ) َْ : ََِٔ ،

كتعرؼ أيضان بأنيا  " :مجمكعة مف الحقكؽ االجتماعية كالثقافية  ،كالسياسية  ،كاالقتصادية ،

التي أقرىا اإلسبلـ لئلنساف تحقيقان لمحرية  ،كالمساكاة  ،كالكرامة اإلنسانية  ،كتقكـ عمى التكازف
بيف حقكؽ الفرد كحقكؽ الجماعة "(.خطاب كمكسى .)ْٕ :ََِْ،

كيعرفيا الفرنسي "إيؼ ماديجك" في كتابو حقكؽ اإلنساف كالحريات العامة :نقبلن عف أحمد بالحاج

السندؾ (ُٔٗٗ )ٗ :مكضكع حقكؽ اإلنساف ىك دراسة الحقكؽ الشخصية المعترؼ بيا كطنيان
كدكليان كالتي في ظؿ حضارة معينة تضمف الجمع بيف تأكيد الكرامة اإلنسانية كحمايتيا
كالمحافظة عمى النظاـ العاـ مف جية أخرل

كما تعرؼ بأنيا " تمؾ الحقكؽ التي يشترؾ فييا كافة البشر مف حيث ككنيـ كلدكا أح ار ار

كمتساكييف في الكرامة كفي كافة الحقكؽ  ،كحدكد الحقكؽ لؤلفراد تقاس بالعبلقة بيف الحقكؽ
كالحريات التي يمنحيا الفرد لنفسو كلحقكؽ الحريات التي يمنحيا نفس الفرد لغيره .

(البسيكني.)َُْ:ََِٓ،

كيعرؼ محمد عابد الجابرم (ّٖ )ُّٗٗ:حقكؽ اإلنساف أنيا "حالة تعرؼ كفقان لذلؾ ضمف
الحالة الطبيعية  ،كىي حالة الحرية كالمساكاة التي يككف عمييا قبؿ أف تقكـ فييـ سمطة تحد مف

حقيـ في ممارستيا".

كعرفتيا األمـ المتحدة بأنيا ":الحقكؽ المتأصمة في طبيعتنا اإلنسانية  ،كالتي ال يمكف العيش

بدكنيا كبشر،فيي حقكؽ أساسية تتيح لنا تطكير صفاتنا البشرية  ،كمكاىبنا  ،ككعينا  ،كحاجاتنا
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الركحية  ،كاستخداميا مف أجؿ حياة تضمف االحتراـ كالحماية كالكرامة المتأصمة كالقيمة الذاتية

لئلنساف ( .رضكاف)ٔ:ََِٓ،

كفي ضكء التعريفات السابقة ترل الباحثة أف مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تشكؿ نقطة ارتكاز تحتاج
إلييا أجيالنا القادمة  ،لتكظفيا في حياتيـ العممية  ،ألنيـ بحاجة إلى كاعز ذاتي يحرس حرياتيـ
كيؤكد حقكقيـ كالشؾ أف ىذه المفاىيـ تسيـ في تطكير المجتمعات كتعزز قيـ التسامح كالتضامف

كالتعاكف بيف البشر لتكفير حياة أفضؿ لمشعكب تسكدىا الحرية كالعدالة كالكرامة كالمساكاة كمنع
الصراعات كانتياكات حقكؽ اإلنساف كدعـ عمميات المشاركة الديمقراطية بقصد إقامة مجتمعات
تحظى فييا جميع حقكؽ اإلنساف ألفراد المجتمع كافة بالتقدير االحتراـ ،كالتي تيدؼ إلى حماية

اإلنساف كتأكيد حريتو كحقو في الحياة الكريمة  ،مع كجكد ضمانات قانكنية  ،لؤلفراد كالجماعات
مف انتياكات بعض الحككمات التي تمس حرية اإلنساف ككرامتو كالتي تيدؼ لبناء القيـ اإلنسانية

الكاممة لشخصية اإلنساف.

كىذا يعني أف مفيكـ حقكؽ اإلنساف يرتكز عمى ثبلثة محاكر أساسية :أكليا المنتفع بالحقكؽ كىك
اإلنساف  ،كثانييا نكعية الحقكؽ  ،كثالثيا حماية تمؾ الحقكؽ ،فاإلنساف المنتفع بالحقكؽ يختمؼ
عف الفرد ألف العبارة األخيرة تجعؿ مف الشخص مجرد ذات جسدية  ،في حيف أف عبارة إنساف

تنطكم عمى الجسد كالفكر كالكرامة.

ِ_ أسباب االىتمام بحقوق اإلنسان:
يعكد االىتماـ بحقكؽ اإلنساف في السنكات األخيرة مف القػرف العشريف إلى أسباب متعددة مف

أىميا ما أشار إلييا (عبد المطيؼ كآخركف ،)ّ:ََِِ،كىي:

أ -حقكؽ اإلنساف لـ تعد مسألة فردية تعالج نطاؽ األنظمة كالقكانيف ،بؿ أصبحت قضية
عالمية إنسانية تيـ كؿ إنساف ،فاإلنساف ىك محكر كؿ الحقكؽ.

ب-عظمة الدكلة تقاس اليكـ بمدل احتراميا لحقكؽ اإلنساف كالتزاميا بػيا ،حتى غدت مقياسان
لكؿ حضارة.

ت-ازدىار الحضارة في أم قطر مف األقطار منكط بفضؿ الحرية الفكرية.
ث-احتراـ حقكؽ اإلنساف في المجتمعات يؤدم إلى رفع قدراتيػا عمى تنمية ميارات اإلبداع عند
أفرادىا.

ج -العكدة إلى حقكؽ اإلنساف كالتمسؾ بػيا تؤدم إلى رفع مستكل المجتمعات اقتصاديان كفكريان
كعمميان.
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 -3خصائص حقوق اإلنسان
إف المجتمع القكم ىك ذلؾ المجتمع الذم يككف فيو أكثر كعيان بحقكقيـ كأكثر شجاعة في

الدفاع عف حرياتيـ كأكثر إخبلصان في أداء كاجباتيـ  ،كمف ثـ تصبح الكرامة اإلنسانية ىي النكاة
الحقيقية النطبلقة المجتمع التي يجب تطكيرىا عبر مبدأ العدالة  ،كالعدالة أساس الحكـ  ،كالحكـ
الصالح ىك الذم يقكـ عمى مبدأ صيانة حرية المكاطنيف كاحتراـ القانكف كأف المكاطنيف أماـ

القانكف سكاء(عبد الشيخ .)ِْٗ :ََُِ ،

كرد في عقد األمـ المتحدة أف أىـ خصائص حقكؽ اإلنساف ىي (:العقد)ُُٓ : ََِّ،

أ -أنيا تقكـ عمى احتراـ كرامة لشخصو كقدره.

ب -أنيا عالمية ،بمعنى أنيا تيمارس بالتساكم كبدكف أم تمييز بيف جميع الناس.
ت -أنيا غير قابمة لمتصرؼ ،بمعنى أنو ال يجكز سمب أم شخص مف حقكؽ اإلنساف
فرض قيكد عمى بعض ىذه الحقكؽ في حاالت محددة ،فقد تفرض،
الخاصة بو؛ كقد تي ى
مثبل ،محكمة قانكنية قيكدان عمى الحؽ في الحرية إذا أديف شخص ما بارتكابو جريمة ما.

ث -أنيا غير قابمة لمتجزئة كمترابطة كمتشابكة ،ألنو ال يكفي احتراـ حؽ مف حقكؽ اإلنساف

دكف آخر .كفي الكاقع العممي ،يؤدم انتياؾ حؽ مف الحقكؽ إلى المساس باحتراـ العديد
مف الحقكؽ األخرل .

كأكضح مفيد شياب (ُٕٖٗ )ِِ :خصائص حقكؽ اإلنساف في اآلتي:

ُ .أنيا متأصمة :أم ال تشترل كال تكتسب كال تكرث كانما ىي ممؾ لمناس ألنيـ بشر.
ِ .أنيا عالمية:أم كاحدة لجميع البشر بغض النظر عف الديف أك الجنس أك األصؿ أك
العقيدة.
ّ .أنيا غير قابمة لمتصرؼ:أم ال يجكز انتياكيا ،فبل يحؽ ألحد أف يحرـ شخصا أخر مف
حقكقو الف حقكؽ اإلنساف ثابتة.
ْ .أنيا غير قابمة لمتجزئة:أم ال يجكز منح بعض الحقكؽ كالحرماف مف الحقكؽ األخرل.
كبناء عميو ،يتعيف النظر إلى جميع حقكؽ اإلنساف باعتبارىا تحظى بذات األىمية كبككنيا

تحتؿ نفس المكانة بالنسبة الحتراـ كرامة الشخص كقدره .كفي السياؽ ذاتو لخص
(الشامي )ٓ:ََِٖ،خصائص حقكؽ اإلنساف عمى النحك التالي:

أ  -الربانية  :فكؿ حؽ منصكص عميو في القرآف أك السنة فيك مصدره مف عنده سبحانو،
كبالتالي فيك منزه عف الزيغ كالضبلؿ.
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ب  -الثبات  :فميما تعرض الناس لمتضميؿ عف طريؽ خمط الحؽ بالباطؿ تبقى حجة الحؽ
قكية اإلقناع بالفطرة.

ت  -الحياد  :فيي منزىة عف أم تحيز أك تمييز عرقي كعف أم عف اليكل .

ث  -الشمكؿ  :فيي محاطة بكؿ مصالح اإلنساف العاجمة كاآلجمة ،كمحمية بتشريعات تربكية
ككقائية كأحكاـ تكميفية .

ج  -العالمية  :فيي صالحة لكؿ زماف كمكاف الستجاباتيا لحاجات اإلنساف الحقكقية
الفطرية  ،ككضعيا حمكال ألغمب مشاكمو .

دور وكالة الغوث في دعم السموك اإليجابي من خالل حقوق اإلنسان:
قد تبنت ككالة الغكث الدكلية إلغاثة كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف في المدارس االبتدائية

كاإلعدادية مشركعان لتعميـ حقكؽ اإلنساف في مناطؽ البلجئيف منذ عاـ ََِِ ـ ،مف أجؿ
اكتساب الطمبة المفاىيـ األساسية كالتعميمات كالمبادئ كاالتجاىات كالقيـ كالسمككيات المتعمقة

بحقكؽ اإلنساف ككاجباتو.

ىذا كتقكـ ككالة الغكث الدكلية بغزة مف خبلؿ دائرة التربية كالتعميـ بهعداد كتصميـ كتب

حقكؽ اإلنساف مف الصؼ األكؿ األساسي حتى التاسع األساسي بشكؿ يساعد الطمبة عمى

الدراسة كالتحصيؿ كالكعي بحقكؽ اإلنساف كحمايتيا كالدفاع عنيا ،كاعداد كتصميـ دليؿ المعمـ
لكؿ صؼ بحيث يشتمؿ الدليؿ الكاحد عمى ( ُّ ) درسان مبينان في كؿ درس :اليدؼ الرئيس،
األىداؼ السمككية ،استراتيجيات التعميـ كالتعمـ ،الميارات كالسمككيات ،تكنكلكجيا التعميـ ،السمكؾ
المدخمي ،كمجمكعة مف األنشطة تشتمؿ عمى اليدؼ مف النشاط ،مجمكعة مف اإلجابات

المتكقعة ،باإلضافة إلى ميمات بيتية كأنشطة منتمية ،.كبحيث يككف الدليؿ مكجيان كمرشدان
كىاديان يقؼ مع المعمـ ،كال يحد مف إبداعاتو كحريتو في اتخاذ الق اررات المناسبة ،كذلؾ مف أجؿ
نشر حقكؽ اإلنساف بيف الطمبة كالعمؿ عمى كعييـ بيا مف حيث المفاىيـ كالتعميمات،
كاالتجاىات كالقيـ ،الميارات كالسمككيات مما قد يؤدم إلى الكعي بحقكؽ اإلنساف بيف أفراد

المجتمع محميان كاقميميان كدكليان ،كالعمؿ عمى أف تككف تربية كتعميـ طمبة المدارس قائمة عمى
مبادئ حقكؽ اإلنساف.

كتيدؼ التربية عمى مبادئ حقكؽ اإلنساف إلى نشر الكعي بأىميتيا ككسيمة تفكير ،كمنيج حياة،

فيي مدخؿ إلى تعمـ الحرية ،عف طريؽ إتاحة الفرصة لمفكر الناقد كالمجدد كالمبدع ،كلمفكر

الكاعي بخصكصيتو كىكيتو الثقافية ،مع االنفتاح عمى الثقافات اإلنسانية في إطار شخصية
متكازنة .مف ىذا المنطمؽ يصبح فيـ مبادئ حقكؽ اإلنساف عممية بناءة تنتج مف تراكـ في

المعرفة كمتعة في الممارسة .كحيف ينشأ الطفؿ كاعيان بحقكؽ اإلنساف فهف فرصة تفاعمو معيا
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حيف يكبر تزداد كتصبح عممية قبكلو لمعيش في مجتمع مدني تحترـ فيو الذات أم انر أكثر يس انر.

كمف جية أخرل فهف فيـ مبادئ حقكؽ اإلنساف عممية تنمك عمى مراحؿ ،كفقان لمنمك العقمي
كالنضج االجتماعي لمفرد ،كاف تأخر الكعي بحقكؽ اإلنساف كعدـ ممارستيا منذ الصغر ،يسبب
مشكبلت تربكية كاجتماعية ،قد يصعب عبلجيا مستقببلن .مف ىنا كاف مف الضركرم تقديـ البيئة

المناسبة التي تجعؿ الطفؿ يحس بأىمية درجة الكعي بحقكؽ اإلنساف لدل طمبة مدارس مرحمة

التعميـ األساسي كما تتطمبو ،مف إحساس بالمسؤكلية كالمشاركة الكاعية في المجتمع اإلنساني.

(الشامي)َُ،ٗ :ََِِ ،

كتتجو النظرة العالمية إلى المدرسة في ىذا الكقت عمى أنيا الكسيمة الفعالة لقيادة عمميات التغيير
كالتطكير لممجتمعات اإلنسانية ،باعتبارىا مسئكلة كمعنية بصكرة مباشرة كمنظمة عف تنشئة

كاعداد مكاطنيف يتمتعكف بحقكؽ ككاجبات المكاطنة الحقيقية القائمة عمى التفيـ الكاعي كااللتزاـ

األكيد ب مبادئ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كما كردت في ميثاؽ األمـ المتحدة ،كالميثاؽ
التأسيسي لمنظمة اليكنسكك ،كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كغيرىا مف الكثائؽ األخرل ،مثؿ
اتفاقية حقكؽ الطفؿ ،كاالتفاقيات الخاصة بحقكؽ المرأة ،كالتكصيات المنبثقة عف المؤتمرات

التربكية العالمية ،كبخاصة التكصية المرتبطة بشأف التربية مف أجؿ تحقيؽ التفاىـ كالتعاكف
كالسبلـ عمى الصعيد الدكلي ،كالتربية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية( .عبد المطيؼ

كيعقكب كالشامي)ّ: ََِِ،

كنظ انر إليماف الجميع بأىمية دكر السياسة التربكية بشكؿ عاـ كالمدارس بشكؿ خاص في مقدرتيا

كاقتدارىا عمى تنمية مفاىيـ كميارات كاتجاىات التفاىـ كالتضامف كالتسامح لدل األفراد،

باإلضافة إلى فاعمية دكرىا في تعزيز كتعميؽ جميع المعارؼ كالميارات كالقيـ ذات العبلقة

باحتراـ حقكؽ اإلنساف كحمايتيا ،فقد تطكر االىتماـ بأىمية دكر المدرسة في مجاؿ بناء ثقافة

الديمقراطية كالتسامح كحقكؽ اإلنساف كغيرىا مف االتجاىات كالقيـ التي تستمزميا عممية إعداد

كتككيف شخصيات النشء الجديد مف أبنائنا ،في كؿ متكامؿ عقميان ،كجسميان ،كانفعاليان،

كاجتماعيان ،كثقافيان.

فهف الباحثة ترل أىمية تعميـ كتعمـ مادة حقكؽ اإلنساف في المدارس كالعمؿ عمى تكعية

الطالب بيا ألنيا تسعى إلى غرس القيـ النبيمة التي تساعد عمى دعـ السمكؾ اإليجابي لدل
الطمبة كمف ىنا جاء البحث بعنكاف (إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كعبلقتو بالسمكؾ اإليجابي لدل

طمبة الصؼ التاسع في مدارس ككالة الغكث )
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 -4مفاىيم حقوق اإلنسان
بالعكدة إلى بعض الكثائؽ األممية كالمصادر األساسية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف ،السيما

اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف المشار إليو في بداية ىذا المحكر ،تـ التكصؿ إلى قائمة بالحقكؽ
التي يجب أف يتمتع بيا اإلنساف ،بغض النظر عمى جنسو كلكنو كمكاف سكنو ككضعو االقتصادم
كقد شممت ىذه الحقكؽ حقكؽ سياسية مدنية

أك االجتماعي أك السياسي...إلى غير ذلؾ.

كاقتصادية كاجتماعية كثقافية .كيمكف تحديد ىذه الحقكؽ عمى النحك التالي:
 المساكاة في الكرامة كالحقكؽ.

 عدـ التمييز في التمتع بالحقكؽ الكاردة في اإلعبلف.
 الحؽ في الحياة كالحرية كاألماف.

 عدـ جكاز الرؽ أك االستعباد كاالتجار بالرقيؽ.
 عدـ جكاز التعذيب.

 المساكاة أماـ القانكف.

 عدـ جكاز االعتقاؿ التعسفي.
 الحؽ في المجكء إلى المحاكـ الكطنية.

 الحؽ في بحث القضية كالنظر فييا أماـ محاكـ مستقمة كمحايدة.
 الشخص المتيـ برئ حتى تثبت إدانتو.

 الحؽ في الحماية مف التدخؿ بشكؿ تعسفي في الحياة الخاصة كعدـ المس
بالسمعة كالشرؼ.

 الحؽ في حرية التنقؿ داخؿ حدكد البمد أك مغادرتو.
 الحؽ في التمتع بجنسية.

 الحؽ في حرية الفكر كالكجداف كالديف.
 الحؽ في حرية الرأم كالتعبير.

 الحؽ في حرية االشتراؾ في االجتماعات كالجمعيات السممية.
 الحؽ في المشاركة في إدارة الشؤكف العامة لمببلد.
 الحؽ في الضماف االجتماعي.
 الحؽ في العمؿ.

 الحؽ في الراحة كأكقات الفراغ.

 الحؽ في مستكل معيشي يكفي لضماف الصحة كالرفاىية لكؿ إنساف كأسرتو.
 الحؽ في التعميـ.

 الحؽ في المشاركة في حياة المجتمع الثقافية.
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جدير بالذكر أف ىذه الحقكؽ يجب أف يكتسبيا التبلميذ عبر كسائط تربكية مختمفة يأتي

في مقدمتيا المعمـ ،حيث يمعب الدكر األساسي في تحقيؽ ذلؾ ،عبلكة عمى المنيج الدراسي

كالمقررات كاألنشطة الآلصفية كالممارسات المتعددة كاإلدارة المدرسية كاإلشراؼ التربكم كغيرىا

مف الكسائط اليامة التي تشترؾ في ىذا العمؿ.
ثالثا :التربية عمى حقوق اإلنسان

 -1مفيوم التربية عمى حقوق اإلنسان
إف أبرز ما يميز العالـ الحديث ذلؾ التصكر العممي الذم شمؿ شتى مجاالت الحياة،

كبصكرة لـ تعرؼ مف قبؿ ،كتعد التربية مف أبرز كسائؿ ىذا التطكر ،حيث كانت في السابؽ

تيعنى بهكساب المتعمـ ،المعارؼ كالمعمكمات العقمية ،كال تمتفت إلى نكاحي النمك األكلى ،فكاف
جؿ جيدىا يركز عمى حشك دماغ المتعمـ بالمعمكمات .كسرعاف ما تطكرت االىتمامات بالتربية
كتشعبت ىذه االىتمامات مرك انر بالتربية العممية كالتربية الدينية كالتربية الكطنية كصكالن لمتربية

عمى حقكؽ اإلنساف.

كالتربية عمى حقكؽ اإلنساف ىي عممية مستمرة يتعمـ األفراد مف خبلليا حقكقيـ ككاجباتيـ،

كحقكؽ الغير ضمف إطار مف التكجيو كاإلرشاد ،مستندان عمى المشاركة كالتفاعؿ كالبناء ،كىي

تعتبر أساس منطقي ككاقعي لكؿ عمؿ ىادؼ إلى تنمية الكائف الحي البشرل ،كتثقيفو ،كاغنائو

بمنظكمة قيمية كسمككية متكاممة كمدخؿ ممزـ لتنمية المجتمع كحداثتو.

إضافة لما سبؽ ،اعتبر المؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف في إعبلف كبرنامج عمؿ( فيينا

)خاصة ،في الفقرة ّّ مف الجزء األكؿ ،أف التثقيؼ كالتدريب كاإلعبلـ العاـ في مجاؿ حقكؽ
اإلنساف أمك ار جكىرية لتشجيع كاقامة عبلقات مستقرة كمنسجمة فيما بيف المجتمعات المحمية
كلتكطيد التفاىـ كالتسامح كالسمـ .كدعا المؤتمر الدكؿ كي تسعى جاىدة إلى استئصاؿ األمية
كتكجيو التعميـ نحك التنمية الكاممة لشخص اإلنساف كلتعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات

األساسية .كما طمب إلى الدكؿ كالمؤسسات أف تدرج مسائؿ حقكؽ اإلنساف كالقانكف اإلنساني

كالد يمقراطية كسيادة القانكف كمكاضيع في المناىج التعميمية لجميع مؤسسات التعميـ في نظـ
التعميـ الرسمية كغير الرسمية .كبناء عمى اقتراح المؤتمر  ،أعمنت الجمعية العامة في قرارىا

ْٗ ُْٖ/بتاريخ ِّ كانكف األكؿ/ديسمبر ُْٗٗ ،عقد األمـ المتحدة لمتثقيؼ في مجاؿ حقكؽ
اإلنساف لمدة عشر سنكات اعتبا ار مف األكؿ /كانكف الثاني/يناير ُٓٗٗ ( .ميثاؽ األمـ المتحدة

)ََِْ-ُٗٗٓ :

كقد عرفت األمـ المتحدة تعميـ حقكؽ اإلنساف بأنيا عممية شاممة كمستمرة باستمرار

الحياة ،يتعمـ منيا الناس كؿ مستكيات التنمية ،ككؿ شرائح المجتمع ،كاحتراـ كرامة اآلخريف
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ككسائؿ كمناىج ىذا االحتراـ في كؿ المجتمعات ،كجعمت عقد األمـ المتحدة لتعميـ حقكؽ

اإلنساف ىك كث يقة رسمية يجب الرجكع إلييا  ،كمف ناحية ثانية تـ تعريؼ حقكؽ اإلنساف بشكؿ
عممي مف أجؿ غايات العقد بأنو " جيكد التدريب كالنشر كاإلعبلـ الرامية إلى إيجاد ثقافة عالمية

في مجاؿ حقكؽ اإلنساف عف طريؽ تقاسـ المعرفة كالميارات كتشكيؿ السمكؾ في سبيؿ (:عقد
األمـ المتحدة )ََِْ-ُٗٗٓ ،

أ -تعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات السياسية.

ب -اإلنماء الكامؿ لمشخصية اإلنسانية كاحساسيا بالكرامة.
ت -تعزيز التفاىـ كالتسامح بيف الجنسييف ،كالصداقة بيف جميع األمـ كالسكاف
األصمييف ،كالمجمكعات العرقية كالقكمية كالدينية كالمغكية.

ث -تمكيف كؿ أفراد المجتمع مف المشاركة بفاعمية في مجتمع حر.
ج -تدعيـ أنشطة األمـ المتحدة الرامية إلى صكف السمـ.

كضمف ىذا السياؽ أشار ( أبك حشيش )ٖ :ََِٗ ،إلى أف تعميـ كنشر ثقافة حقكؽ

اإلنساف ىك في الجكىر مشركع لتمكيف الناس مف اإللماـ بالمعارؼ األساسية البلزمة لتحررىـ
مف جميع صكر القمع كاالضطياد ،كغرس الشعكر بالمسؤكلية تجاه حقكؽ األفراد كالمصالح
العامة ،كما أف ثقافة حقكؽ اإلنساف تشمؿ مجمكعة القيـ الذىنية كالسمككية ،كالتراث الثقافي

كالتقاليد كاألعراؼ التي تنسجـ مع مبادئ حقكؽ اإلنساف ،ككسائؿ التنشئة التي تنقؿ ىذه الثقافة

في البيت كالمدرسة كالييئات الكسطية ،ككسائؿ اإلعبلـ،كما إف تعميـ كنشر ثقافة حقكؽ اإلنساف

ىي عممية متكاصمة كشاممة تعمـ جميع صكر الحياة ،كيجب أف تنفذ إلى جميع أكجو الممارسات

الشخصية كالمينية كالثقافية كاالجتماعية كالسياسية ،كمف الضركرم لجميع الميف أف ترتبط

بمقياس أداء تمتزـ بقيـ تستميـ الحقكؽ األساسية لئلنساف.
-2أىداف التربية عمى حقوق اإلنسان:

ذكر(رضكاف )ٗ:ََِٓ،أف أىداؼ تعميـ حقكؽ اإلنساف تتمثؿ في التالي :
أ -تعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية .

ب -التنمية الكاممة لشخصية اإلنساف كتمكينو مف اإلحساس بكرامتو .

ت -تعزيز التفاىـ كالتسامح كالصداقة بيف جميع أمـ العالـ كشعكبيا بغض النظر عف المكف أك
العرؽ أك الديف أك الجنس أك المغة .

ث -تمكيف جميع الناس مف ممارسة أدكارىـ في مجتمعاتيـ عمى أساس ديمقراطي بشكؿ فاعؿ.
ج -الكعي بالمفاىيـ الرئيسة لحقكؽ اإلنساف كالمكاطنة كالتسامح كحؿ النزاعات.
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كما أشار (أبك حشيش )ٖ :ََِٗ ،إلى مجمكعة مف األىداؼ ،كىي عمى النحك التالي:

أ -تنمية الشخصية اإلنسانية كازدىارىا بأبعادىا الكجدانية كالفكرية كاالجتماعية ،كتجذير
إحساسيا بالكرامة كالحرية كالمساكاة كالعدؿ االجتماعي كالممارسة الديمقراطية .

ب -تعزيز كعي الناس ،نساء كرجاالن ،بحقكقيـ بما يساعد عمى تمكينيـ مف تحكيؿ مبادئ حقكؽ

اإلنساف إلى حقيقة اجتماعية كاقتصادية كثقافية كسياسية ،كرفع قدرتيـ عمى الدفاع عنيا،
كصيانتيا كالنيكض بيا عمى جميع المستكيات .

ت -تكطيد أكاصر الصداقة كالتضامف بيف الشعكب ،كتعزيز احتراـ حقكؽ اآلخريف ،كصيانة
التعدد كالتنكع الثقافي كازدىار الثقافات القكمية لكؿ الجماعات كالشعكب ،كاغناء ثقافة الحكار

كالتسامح المتبادؿ كنبذ العنؼ كاإلرىاب ،كتعزيز الآلعنؼ كمناىضة التعصب كاكساب جميع

الناس مناعة قكية ضد خطاب الكراىية.

ث -تعزيز ثقافة السبلـ القائـ عمى العدؿ كعمى احتراـ حقكؽ اإلنساف ،كعمى رأسيا الحؽ في
تقرير المصير ،كالحؽ في مقاكمة االحتبلؿ ،كدمقرطة العبلقات الدكلية كمؤسسات المجتمع

الدكلي ،بحيث تعكس المصالح المشتركة لمبشرية.
فيما أكدت(المنظمة العربية لمتربية)ٔ:ََِٖ،أف التربية عمى حقكؽ اإلنساف تيدؼ إلى:

أ -نشر حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية  ،كتعزيزىا لضماف التنمية الكاممة لمشخصية،
كضماف الكرامة اإلنسانية  ،كخاصة الحقكؽ المدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

كالثقافية  ،مع التأكيد عمى الحؽ في الحرية ،ك حرية الرأم كالتعبير ك االختبلؼ

كالمشاركة.

ب -تككيف إنساف عربي قادر عمى القياـ بدكر فعاؿ في مجتمع حر كديمقراطي يسكده التسامح
كالتضامف كالسمـ كتحترـ ق حقكؽ األجياؿ القادمة .

ت -التأكد عمى أف ثقافة حقكؽ اإلنساف إرث مشترؾ بيف شعكب العالـ كحضارتو.
ث -صياغة قكاعد عامة لمنيج تعميـ حقكؽ اإلنساف  ،بشكؿ يجعمو قاببلن لمتطبيؽ في كؿ دكلة
مع تكفير كسائؿ تربكية مناسبة ،كذلؾ باختيار محاكر تتبلءـ مع المستكل التعميمي

كالعمرم لمتبلميذ مف المنطقة العربية ،ميما كاف القطر .
مما سبؽ ترل الباحثة أف تدريس حقكؽ اإلنساف يعنى تأسيس ىذه الحقكؽ كقيـ عمى
مستكل الكجداف كالمشاعر ،ككسمككيات عممية عمى مستكل المعرفة كالممارسة ،كينطمؽ ىذا

التعميـ ألقيمي مف أقرب مجاؿ لو ،كىك حجرة الدرس ،كالبيئة المدرسية ،كمف ثـ يؤسس تعزيز
األىداؼ ،أم حقكؽ اإلنساف ،في الفضاء المجتمعي العاـ خارج المدرسة ،في البيت  ،في
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الشارع ،في مختمؼ المرافؽ ،كمع مختمؼ الفئات االجتماعية .كلعؿ ذلؾ ما يسمح باستنتاج أف
التربية عمى حقكؽ اإلنساف ترمى إلى تككيف المكاطف المتشبع بالقيـ الديمقراطية كمبادئ حقكؽ

اإلنساف ،القادر عمى ممارستيا في سمككو اليكمي مف خبلؿ تمسكو بحقكقو كاحترامو لحقكؽ
غيره ،كالحرص عمى حقكؽ كمصالح المجتمع بقدر حرصو عمى حقكؽ كدفاعو عنيا.

 -3معوقات التربية عمى حقوق اإلنسان

مما ال شؾ فيو أف ىناؾ العديد مف المعكقات التي تعترض التربية عمى حقكؽ اإلنساف ،كقد

اختمفت ىذه المعكقات كتباينت كفقان الختبلؼ الباحثيف ،فقد ذكرت (ىيميف )َُُِ ،أن ىناك
نوعين من المعوقات،ىي:

أ -معوقات اإلدراك والوعي :كتشمؿ العكامؿ الذاتية كاالجتماعية التي تككف مف صفات الفرد
كالمجمكعة في ظرؼ معيف مف حياتو ،تجعؿ المكاطف قاص انر عف إدراؾ حقكقو ،محجكبان عف

اإلحاطة بيا أك زاىدان في المطالبة بيا ،مقمبلن مف شأنيا ،يائسان مف الفكز بيا ،فيك إنساف معتؿ

اإلدراؾ ،ضبابي المعرفة .كمف أبرز مسببات ىذا االعتبلؿ :األمية كالتحزب كالتعتيـ اإلعبلـ،
كاإلحباط كفتكر الحكافز.

ب -معوقات الممارسة :كىذه المعكقات تشتمؿ ما قد يعرض في الحياة العامة مف عكامؿ
مكضكعية مسمطة عمى المكاطف بسبب خضكعو لنظاـ أنظمة االستبداد في الحكـ ،كالنظاـ
العسكرم أك نظاـ األحكاـ العرفية كحالة الطكارئ أك بسبب انتمائو إلى نظاـ اجتماعي مكصكـ
باختبلؿ البنية االجتماعية ،ألف ال حرية كال حقكؽ إال في ظؿ نظاـ رشيد يتمتع فيو الحكاـ

بالشرعية الدستكرية ،كيمارسكف الحكـ داخؿ ضكابط المصمحة ،فبل تنحصر سمطة الحكـ بيد
حاكـ فرد يستأثر بيا عمى مدل العمر ببل رقيب كال حسيب كال يزاكليا مع غيره كال يمارسيا في

ظؿ مؤسسات نيابية منتخبة ،كازاء سمطة قضائية مستقمة كرأم عاـ متبصر كصحافة حرة ناقدة
أك بالتفاكت الكبير بيف الطبقات االقتصادية أك بسبب انعداـ أكضاع األمف كالتسمط المفرط

لئلدارة كانحياز ىيكؿ القضاء كتبعتو لمسمطة التنفيذية.

فيما لخص (البمعاوي )178 :2001 ،المعوقات التي تعترض سبيل التربية عمى حقوق

اإلنسان في اآلتي:

أ-المعكقات الفكرية كاأليديكلكجية.
ب-المعكقات التربكية كاألكاديمية.
ت-المعكقات االجتماعية.
ث-المعكقات السياسية كالقانكنية.
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كمف جانبو أشار (كشاح )ُٓ :ََِٔ،إلى مجمكعة مف الصعكبات التي تعترض سبيؿ

تعميـ حقكؽ اإلنساف في مدارس ككالة الغكث الدكلية في محافظات غزة ،وىي عمى النحو

التالي:

 عدـ اقتناع المعمميف ببرنامج حقكؽ اإلنساف.
 اختبلؼ الكاقع المعاش مع ما يطرح مف مفاىيـ حقكؽ اإلنساف.
 اعتقاد البعض باف اتفاقيات حقكؽ اإلنساف تتعارض مع الديف.

 االعتقاد باف حقكؽ اإلنساف مرتبطة بأفكار دخيمة عمى المجتمع.
 رفض التغيير.

 زيادة األعباء عمى كاىؿ المعمميف.
 طكؿ المناىج التعميمية كبالتالي عدـ كفاية الكقت.
 تسييس القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف.

كفي ضكء ما سبؽ ،يعتقد الباحث أف التبايف كاالختبلؼ في ىذه المعكقات ليست في

المضمكف كانما في الصياغة فقط ،كىذا يعني اتفاؽ معظـ الباحثيف عمى كجكد معكقات تحكؿ
دكف تنفيذ تعميـ حقكؽ اإلنساف ،كبالتالي يرل الباحث ضركرة تذليؿ ىذه العقبات كمحاكلة إزالتيا
أماـ ىذه التربية كتعزيز قناعة اإلنساف بضركرة العمؿ بيا ككنيا تسعى إلى تحريره كتجعمو أكثر

إدراكان ككعيان كفيمان لمكاقع المعاش ،كمف يكف كاعيان يمتمؾ القدرة عمى التغيير كالتطكير كالتكجو
نحك األفضؿ.

-4أىمية التربية عمى حقوق اإلنسان
تسعى التربية المدرسية جاىدة إلى تنشئة األجياؿ عف طريؽ تبصيرىـ بمفاىيـ كمبادئ

حقكؽ اإلنساف ،كتربيتيـ عمى ما يكجبو المجتمع اإلنساني مف احتراـ لمفرد كحقكقو األساسية
كصكالن إلى مجتمع مدني يتصؼ بالعدالة كنبذ كؿ أشكاؿ التمييز كالعنؼ في مجتمع تككف
مرجعيتو األخبلقية مبادئ حقكؽ اإلنساف ...كأف اليدؼ مف تعمـ الطبلب ىذه المبادئ يككف

بمثابة مدخؿ لو في تعمـ الحرية في التفكير بأنكاعو الناقد كالمجدد كالمبدع(.أعمر: ََِٖ ،
ُْٕ)

كما يرل عبد المطيؼ كرفاقو(ََِِ) المذككر في ((أعمر " )ُْٕ :ََِٖ ،أف كعي

الطبلب بحقكقيـ اإلنسانية يجعميـ أكثر إحساسان بمسئكلياتيـ تجاه ىذه الحقكؽ ،كيطكر لدييـ
ركح المبادرة في السعي نحك تحقيؽ ىذه الحقكؽ مف جية ،كيدفعيـ نحك السعي العقبلني لحماية

ىذه الحقكؽ مف التعدم كاالنتياؾ مف جية أخرل".
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كما تعكد أىمية التربية عمى حقكؽ اإلنساف في ككنيا تسعى جاىدة إلى تنشئة األجياؿ عف

طريؽ تبصيرىـ بمفاىيـ كمبادئ حقكؽ اإلنساف ،كتربيتيـ عمى ما يكجبو المجتمع اإلنساني مف

احتراـ لمفرد كحقكقو األساسية كصكال إلى مجتمع مدني يتصؼ بالعدالة ،كنبذ كؿ أشكاؿ التمييز
كالعنؼ في مجتمع تككف مرجعيتو األخبلقية كمبادئ حقكؽ اإلنساف كما رسختيا الديانات

السماكية ،ككما صاغيا ميثاؽ األمـ المتحدة .كما كأف اليدؼ مف تعمـ الطبلب مبادئ حقكؽ
اإلنساف يككف بمثابة مدخؿ لتعمـ الحرية .كما يشعر الطالب بمتعة ممارسة ىذه الحقكؽ حيف

ينشأ كاعيا بيا .كعمى الجانب اآلخر فهف تأخر كعيو بحقكؽ اإلنساف كعدـ ممارستيا قكالن كعمبلن

يسبب لو مشكبلت تربكية كاجتماعية قد يصعب عبلجيا مستقببل( .المقكسي)ّٖ:ََِٔ،

كيؤكد (كطفة كالرميضي )ٕٔ:ََِٔ،عمى ىذه األىمية  ،حيث يرياف أف التربية عمى

حقكؽ اإلنساف أكثر شمكالن كعمقان ...فيي تشمؿ جميع الممارسات كالفعاليات الذىنية كالعقمية

كاالجتماعية كالكجدانية التي تؤكد حقكؽ اإلنساف في الممارسة كالكعي ،كما تشمؿ الممارسات

القيمية الكامنة كالظاىرة كالمعمنة التي تؤكد قيـ حقكؽ اإلنساف كمبادئيا ،بمعنى أف التربية عمى
حقكؽ اإلنساف تيدؼ إلى بناء حالة كجدانية راسخة الجذكر تعمؿ عمى زيادة كعي المتعمـ
كتككينو الكجداني.

كما أرجع (البسيكني )ُُُ-َُُ:ََِٓ،أىمية تعميـ حقكؽ اإلنساف لككنيا تساىـ في تربية

المتعمميف عمى احتراـ حقكؽ اإلنساف كحرياتو كترسيخ اإليماف بيا ،بالكاقع التطبيقي كليس

النظرم  ،كالمساىمة في تمبية حقكؽ اإلنساف األساسية مجتمعو.

كما أف التربية عمى حقكؽ اإلنساف ىي جكىر مشركع عاـ لتمكيف الناس مف اإللماـ بالمعارؼ
األساسية البلزمة لتحررىـ مف كافة صكر القمع كاالضطياد كغرس الشعكر بالمسئكلية كالعاطفة
تجاه المصالح العامة في نفس الكقت  ،كما أف ثقافة حقكؽ اإلنساف تشمؿ مجمكعة القيـ كالبنى

الذىنية كالسمككية كالتراث الثقافي كالتقاليد كاألعراؼ التي تنسجـ مع مبادئ حقكؽ اإلنساف ككذلؾ

التنشئة التي تنقؿ ىذه الثقافة في البيت كالمدرسة ( .يازمى كآخركف ) ُ : َََِ ،

كفي ىذا السياؽ يمكف اإلشارة إلى أىمية التربية عمى حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ التركيز

عمى مميزاتيا أك سماتيا ،كىي كما ذكرىا ( أبك حشيش ،) ٗ-ٖ :ََِٗ ،كما يمي :
أ -ثقافة إنسانية :

إف ثقافة حقكؽ اإلنساف ذات نزعة إنسانية ،مف حيث أنيا تتجو إلى تكعية اإلنساف بحقكقو،

كالى تعزيز ىذه الحقكؽ باعتبارىا تشكؿ الماىية الحقيقية كاألصمية لئلنساف؛ فيي جكىر كجكد
الذات اإلنسانية ،كىي طبيعة ىذه الذات ككائف بشرم متميز .إف ىذه الثقافة مف أجؿ اإلنساف،

مف أجؿ ما يحقؽ لو ماىيتو كجكىره .
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ب -ثقافة تنويرية عقالنية :
إف ثقافة حقكؽ اإلنساف ذات نزعة تنكيرية عقبلنية ،مف حيث إنيا تؤسس خطابيا اإلنساني

عمى مفاىيـ تنكيرية ،كالذات كالعقؿ ،كالحرية كالتسامح كاالختبلؼ كالكرامة كالمساكاة
كالديمقراطية ..كمف خصائص ىذا الجياز المفاىيمي أنو يعبر عف اتجاه يسعى إلى تشييد فكر

تحررم ،ينطمؽ مف ذات اإلنساف ككائف ،عاقؿ ،كيقصد تنكير األفكار كاألذىاف كالسمككيات
كالعبلقات .

ت -ثقافة نقدية :

حيث أنيا تنزع إلى إعادة النظر في مختمؼ القيـ كالمبادئ كالسمككيات التي تنافي حقكؽ

اإلنساف ،كالتي تعكؽ ممارسة ىذه الحقكؽ كاحتراميا .إنيا ثقافة تعمف عف تغيير عميؽ
لمممارسات التقميدية ،كتنادم بتغيير أعمؽ في كظائؼ المؤسسات عامة كالتعميمية عمى كجو
الخصكص ،كفي كثير مف أساليب التفكير.
ث-

ثقافة قيمية سموكية :

كذلؾ مف حيث أنيا تقصد مخاطبة اإلنساف ككائف يتخذ مكاقؼ كيمارس سمككيات عممية،

كليس ككائف مفكر فقط .كىكذا ،فثقافة حقكؽ اإلنساف ،كألنيا تنكيرية كنقدية كحديثة ،كما مر

معنا؛ فهنيا تيدؼ إلى تأسيس نسؽ قيمي سمككي جديد ،يقكـ عمى إعماؿ العقؿ كتدخؿ الذات،

كينحك إلى تحكيؿ في األفكار كاألعماؿ كالمكاقؼ التي يعرفيا محيط اإلنساف كبيئتة.

كفي ىذا السياؽ ،يضيؼ الباحث بأف ىناؾ حاجة لنشر ثقافة حقكؽ اإلنساف في نطاؽ

كاسع كترسيخ مفاىيميا بيف الجميكر كشكؿ مف أشكاؿ نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف كبذلؾ ظيرت

فكرة جديدة تدعـ كسائؿ اإلعبلـ  ،كىي التربية عمى حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ التعمـ كاضافة
مناىج جديدة في المدارس إلى جانب برامج لتنمية مفاىيـ حقكؽ اإلنساف مف أجؿ تنمية الكعي
بمنظكمة تمؾ الحقكؽ كالكاجبات حيث تمعب دك ارن ميمان في تكعية التبلميذ كالطبلب بمعنى

القانكف كأىميتو ككيؼ تكضع ىذه القكانيف ؟ كمف يضعيا ؟ كتعمميـ ما تنص عميو بعض ىذه
القكانيف مف كاجبات كحقكؽ اتجاه المجتمع بجميع أفراده كفئاتو ( المرأة ،الطفؿ ،كبار السف،

كحقكؽ األقميات ..إلخ).

 -5التربية عمى حقوق اإلنسان في فمسطين
بداية البد مف التأكيد عمى ما أشارت إليو دراسة( أعمر )ََِٖ :بأف " نظاـ التعميـ

الفمسطيني مف النظـ التي تحمؿ مسئكلية كبيرة نحك تكعية أبنائو حكؿ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف،
كمساعدتيـ عمى تعمـ مجمكعة مف المعارؼ كالميارات كالقيـ المرتبطة بيذه الحقكؽ؛ ليصبح

ىؤالء الطمبة أكثر فيمان كادراكان ككعيان كالتزامان لممارسة ىذه الحقكؽ التي تمكنيـ مف ممارستيـ
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ألدكار المكاطنة السميمة في مجتمعيـ ،لذلؾ فهف السعي لتعميـ مفاىيـ كقيـ كمبادئ كميارات
حقكؽ اإلنساف بيف الطمبة الفمسطينييف ييدؼ مف كرائو تحسيف نكعية الحياة المدرسية كزيادة

فعالية المدرسة في تحقيؽ رسالتيا التربكية بصكرة أفضؿ" (.أعمر)ُِٗ-ُِٖ : ََِٖ ،

مف جية أخرل ،ال يعني بالتربية عمى حقكؽ اإلنساف في المدرسة كجكد مناىج مستقمة ،

كانما المطمكب ىك اندماجيا في مناىج المكاد الدراسية  ،كعػبر المراحؿ المختمقة  ،منطمقة مف
اعتبار التربية عمى حقكؽ اإلنساف  ،عممية تربكية شاممة  ،تستيدؼ تككيف الطالب  /المكاطف ،

كىك ما يتطمب إدراج برامج كأنشطة في المكاد المرتبطة بثقافة كحقكؽ اإلنساف  ،كمادة الفمسفة ،

كالتربية الكطنية  ،كالتربية اإلسبلمية  ،كالمغات … .كغيرىا.

كىذا يمزمنا الكقكؼ لمراجعة كتجديد البرامج كالمناىج الدراسية لػتػنػسجـ مع مستمزمات التربية

السميمة بشكؿ عاـ  ،كما يتطمب أيضا مراجعة الظركؼ المرتػبطة بالبيئة المدرسية  ،كالتي ال

تجسد احتراـ حقكؽ اإلنساف  ،مثاؿ  :العبلقة بيف المدرس كالطالب  ،كانتشار العػقػكبات المػيػيػنة

 ،ضعؼ مجاالت التركيج كممارسة المعب كاألنشطة اليادفة.

كلتعزيز نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف فهنو مطمكب أيضا دمجيا في األنشطة الثػقافػية المكازية

لمدركس النظامية  ،كتمكيف الطالب مف اإلبداع كبناء شخصيتو  ،كاتاحة تمرسو بضركرات الحياة
 ،كاكتساب الفضائؿ كالسمككيات التي تقتضييا المكاطنة خاصة كاالجتماع البشرم عامة.

كما عمى المدرسة أف تػتحػكؿ إلى مختػبػرات مصغرة لمحياة الديمقػراطية  ،ليػتػعمـ مف خبلليا

أفضاؿ التعددية  ،كسبؿ تدبير كحؿ االختبلؼ ،كالطرؽ العقبلنية في الحكار كاالختبلؼ  ،كادراؾ
العبلقة بيف الحقكؽ كالكاجبات .

مف جانب آخر أشار (النيرب )ََِٔ ،إلى أف " المجتمع الفمسطيني عانى  ،تاريخيا ،مف

انتياء باالحتبلؿ اإلسرائيمي ،كقد أدت ىذه
بدء بالحقبة العثمانية ك ى
تعاقب االحتبلؿ عمى أرضو ،ى
الظركؼ التاريخية السياسية إلى عدـ تمكف الفمسطينييف مف إنشاء كيانيـ السياسي الخاص بيـ،
بما يتضمف ىذا الكياف مف مؤسسات سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ثقافية ،تعميمية .نتيجة لذلؾ

لـ تتكفر لمفمسطينييف تاريخيا فرصة حقيقية لمتأسيس لمنيج كعممية تعميمية خاصة بيـ ،يعبر عف

كاقعيـ كطمكحاتيـ كمستقبميـ كيعكس الشخصية الحضارية ليذا المجتمع( .النيرب)ّٕ ،ََِٔ:

كبعد تكقيع اتفاقيات أكسمك كتأسيس السمطة الكطنية الفمسطينية ،تكفرت فرصة حقيقية

لمتأسيس لمنيج فمسطيني خالص كالتحكـ في العممية التعميمية ،الذم يشكؿ ضركرة ىامة لمغاية

في تنمية اليكية كالشخصية الفمسطينية ،تمؾ العممية التي يجب أف تتكفر فييا العناصر
الضركرية التي تعكس الكجو الحضارم لمفمسطينييف في سعييـ الدائـ إلقامة السمـ كالعدؿ،
كاحتراـ كنشر ثقافة حقكؽ اإلنساف (النيرب)ّٕ ،ََِٔ :
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كانطبلقا مف أف التربية تعتمد عمى مبادئ حقكؽ اإلنساف التي تيدؼ إلى نشر الكعي

بأىميتيا ككسيمة تفكير ،كمنيج حياة ،فيي مدخ هؿ إلى تعمٌـ الحرية ،عف طريؽ إتاحة الفرصة

لمف كر الناقد كالمجدد كالمبدع ،لمفكر الكاعي بخصكصيتو كىكيتو الثقافية ،مع االنفتاح عمى
الثقافات اإلنسانية في إطار شخصية متكازنة .مف ىذا المنطمؽ يصبح فيـ مبادئ حقكؽ اإلنساف

عممية بناءة تنتج مف تراكـ في المعرفة كمتعة في الممارسة ،كبيذا الصدد يشير (عساؼ) إلى

أنو حيف ينشأ الطفؿ كاعيان بحقكؽ اإلنساف فهف فرصة تفاعمو معيا حيف يكبر تزداد كتصبح
عممية قبكلو لمعيش في مجتمع مدني تيحترـ فيو الذات ،أم انر أكثر يس انر .كمف و
جية أخرل فهف فيـ
مبادئ حقكؽ اإلنساف عممية تنمك بمراحؿ ،كفقان لمنمك العقمي كالنضج االجتماعي لمفرد ،كاف

تأخر الكعي بحقكؽ اإلنساف كعدـ ممارستيا منذ الصغر ،يسبب مشكبلت تربكية كاجتماعية ،قد

يصعب عبلجيا مستقببلن .مف ىنا كاف مف الضركرم تقديـ البيئة المناسبة التي تجعؿ الطفؿ
ٌ
يحس بأىمية حقكؽ اإلنساف ،كما تتطمبو ،مف إحساس بالمسئكلية كالمشاركة الكاعية في المجتمع

اإلنساني (.عساؼ.)ُٔ :ُٕٗٗ ،

كحرصاى مف ككالة الغكث الدكلية عمى تربية األطفاؿ الفمسطينييف تربية تنطمؽ مف القيـ

اإلنسانية ،التي ال تتعارض مع القيـ التي يجب أف تسكد المجتمع الفمسطيني كفؽ منطمقاتو

الدينية كالثقافية كاالجتماعية ،قامت الككالة في العاـ ََِِ ،بتبني برنامجان خاصا ييدؼ إلى
تعميـ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لطبلب كطالبات مرحمة التعميـ األساسي ،باعتبار أف إكساب

الطبلب كالطالبات المعارؼ المنبثقة مف قيـ كمفاىيـ حقكؽ اإلنساف يمثؿ البكابة الرئيسة التي

تؤثر في سمككيـ كتكضح ليـ أنماط السمكؾ المرغكب فيو في تعامميـ مع اآلخريف ،سكاء عمى

مستكل المدرسة أك المجتمع كمف ثـ بعدىا اإلنساني.

كما قامت ككالة الغكث الدكلية بتعييف مشرفان تربكيان خاصا بتعميـ حقكؽ اإلنساف مف أجؿ

دمج حقكؽ اإلنساف كالمكاطنة كمفاىيميما كافة المكاد كالمقررات ما بيف عامي( ََِِ-

ََِٖ) ،كخاصة مادة التربية الكطنية( .اقصيعة)ٕٓ:َُُِ،

ثـ كاف ىناؾ منياج لحقكؽ اإلنساف في المدارس التابعة لككالة الغكث ،في الكقت الذم

لـ يكف متاحان في المدارس الحككمية التابعة لمسمطة الفمسطينية  ،لذلؾ تقكـ مناىج الدراسات
االجتماعية بدكر تكعية الطبلب في مرحمة التعميـ األساسي العميا كالدنيا بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف
كالمكاطنة عبر دمج تمؾ المفاىيـ كالقيـ بمقررات الدراسات االجتماعية كعمى كجو الخصكص

مادة التربية الكطنية( .اقصيعة)ٕٓ:َُُِ،

تأسيسان عمى ما سبؽ ،ترل الباحثة أف مفاىيـ حقكؽ اإلنساف ىامة لمجميع  ،ألنيـ بحاجة إلى

كازع ذاتي يحرس حرياتيـ  ،كيؤكد حقكقيـ  ،كال شؾ أف ىذه المفاىيـ تسيـ في تطكير
المجتمعات  ،كتعزز قيـ التسامح ،كذلؾ عبر تزكيدىـ بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف ،لذا فهف مدارسنا
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مدعكة إلى إحداث تطكيرات كتجديدات شاممة كجذرية في بنيتيا العامة لتصبح بيئة إيجابية كبناءة

تتمتع بمناخ مادم كنفسي كاجتماعي كثقافي كقيمي كتعميمي ككطني يتيح لممعمميف كالطمبة
العيش في أجكاء احتراـ حقكؽ اإلنساف ،كالتمتع بيذه الحقكؽ دكف أم مس أك انتياؾ ليا .إف
تحقيؽ ىذا ال يمكف أف يتـ دكف تحمؿ جميع مف في المدرسة مسؤكلياتيـ ككاجباتيـ بصدؽ

كأمانة .ينظر الجميع إلى المدرسة باعتبارىا إحدل أىـ مؤسسات التنشئة الكطنية التي تقكـ
بمسؤكلياتيا في إعداد الناشئة مف الطمبة ليصبحكا مكاطنيف قادريف عمى تعرؼ حقكقيـ اإلنسانية

كحمايتيا مف أم انتياؾ.

 -6المنيج الدراسي و حقوق اإلنسان
إذا كاف مف ضمف أدكار التربية أف تكفر األساس الفكرم البلزـ لفيـ المشاكؿ الحالية

لممجتمع كالمساعدة عمى حؿ ىذه المشاكؿ ،فمف كاجبيا أيضا أف تكلي حقكؽ اإلنساف اىتماما
كافيا ،كىذا ما تعبر عنو المادة (ِٔ) مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف التي تنص عمى أنو"
يجب أف تيدؼ التربية إلى إنماء شخصية اإلنساف إنماء كامبل كتعزيز احتراـ حقكؽ اإلنساف

كالحريات األساسية"( .صككؾ دكلية )ٗ ،ُّٔٔ :لذا يمكف القكؿ أف تعميـ حقكؽ اإلنساف يعد

إحدل الضمانات اليامة التي تكفؿ حماية ىذه الحقكؽ كاحتراميا ،ذلؾ ألف احتراـ تمؾ الحقكؽ
البد كأف يمر بمعرفة اإلنساف ليا  ،األمر الذم ال يتسنى إال بالتعميـ .كالمكاد الدراسية

بطبيعتيا كدكرىا يجب أف تيتـ بتعميـ التبلميذ المبادئ التي ترتكز عمييا حقكؽ اإلنساف ،كال نعني

بالتعميـ ىنا أف يككف تدريس حقكؽ اإلنساف عف طريؽ العرض كالتمقيف ،كانما يتحقؽ مف خبلؿ
العمؿ عمى تككيف مشاعر غريزية لفيـ ىذه المبادئ … كذلؾ إذا أردنا ما ىك أكثر مف مجرد

معناىا الذىني .كمف ىنا تنبع أىمية تمكيف التبلميذ مف ممارسة إحساسيـ بهبعاد حقكؽ اإلنساف

كالعدالة – الحرية – المساكاة …الخ ،كذلؾ مف خبلؿ أنشطة كممارسات يككف فييا لمتمميذ دكر
بارز كحتى يككف ما نعممو لمتبلميذ ليس بمعزؿ عف جكانب الحياة التي يعيشكنيا سكاء داخؿ

المدرسة أك خارجيا .

إف ما سبؽ يؤكد عمى أف تعميـ حقكؽ اإلنساف ال يتـ بالصكرة الفاعمة إال إذا أتيحت الفرصة

لمتمميذ لكي يمارس ألكانا مف النشاط يحقؽ مف خبلليا ذاتو كتتحكؿ فييا األقكاؿ إلى أفعاؿ

كممارسات .كما أنو كفي سياؽ الحديث عف دكر المناىج في تعميـ حقكؽ اإلنساف ينبغي أف
نشير إلى ضركرة تطكير ىذه المناىج في ضكء احتياجات كاتجاىات العصر ،حيث أف فكرة

حقكؽ اإلنساف لـ تصؿ بعد إلى درجة مناسبة مف القكة لكي تفرض نفسيا كأسمكب حياة داخؿ

المدرسة كخارجيا .كال يكفي ىنا أف يعرض الكتاب المدرسي بعض المكضكعات ذات الصمة
بحقكؽ اإلنساف ،بؿ يجب أف تتضمف محتكل المناىج مف المكضكعات ما تسمـ نفسيا كتساعد
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المعمـ الستخداـ ىذا المدخؿ ،كمف ىنا فاألمر كمو في النياية يشكؿ نظاما متكامبل ،فبل بد أف

تبدك ىذه الفكرة في فمسفة المنيج كأىدافو كطرؽ تنفيذه ( ".المقاني كآخركف.)ُّٔ : َُٗٗ ،

إف ما يعزز االىتماـ بتدريس حقكؽ اإلنساف كتضميف المناىج بيا ىك ،جممة التغيرات

السريعة في الشئكف االجتماعية كالثقافية  ،كالتحكالت العالمية  ،كاالنفتاح اإلعبلمي الثقافي،
كثكرة المعمكمات كالمعرفة .إف كؿ ذلؾ يقكد إلى "ضركرة إعداد إنساف لديو تحصيف حقيقي ضد
تحديات القرف الحادم كالعشريف ،كقادر عمى الفرز النقدم كاالختيار بيف ما يتساقط عميو مف

أفكار كاتجاىات مختمفة ،كىذه ميمة تتطمب إنسانا لديو الكعي بحقكقو ككاجباتو كمسئكلياتو ،

كمف ثـ يصبح لمعممية التعميمية دك ار ميما جدا ،كيصبح عمييا أف تمد التبلميذ بكؿ ما يؤىميـ

لمتعميـ المستمر كالقدرة عمى مكاجية المتغيرات المتسارعة كالتحديات الصعبة"( .الياـ عبد
الحميد ،كمغيث . )ٔٔ ،ُٕٗٗ :

وفي فمسطين ،يمكن القول ،بأن ك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية ،منذ نشأتيا في العاـ

ُْٗٗ ،كضعت مكضكع تطكير المناىج كأحد األىداؼ اإلستراتيجية لعمميا ،فيي مف جية
تكحد المناىج بيف جناحي الكطف في الضفة الغربية كقطاع غزة ،كمف جية أخرل تحدث نقمة
نكعية في المناىج مف حيث محتكاىا كمراعاة التقدـ التكنكلكجي كالعممي .كمنذ إقرار خطة

المنياج الفمسطيني مف قبؿ المجمس التشريعي عاـ ُٖٗٗـ ،كالك ازرة تعمؿ عمى تنفيذ الخطة
عمى عدة مراحؿ ،شممت صياغة الخطكط العريضة ،كالتحكيـ كالتأليؼ كاإلقرار كفؽ سياسة

الك ازرة في إشراؾ قطاع كاسع مف التربكييف كالمؤلفيف مف معظـ قطاعات المجتمع كليس مف

القطاع التربكم فحسب.

كمما ال شؾ فيو أف خطة المناىج تستقي فمسفتيا التربكية مف الفمسفة االجتماعية العامة

لمفمسطينييف ،كتستمد مبادئيا مف تراث الشعب الفمسطيني كدينو كقيمو كعاداتو كتقاليده ،عبلكة
عمى كثيقة إعبلف دكلة فمسطيف ُٖٖٗـ ،كطمكح الشعب الفمسطيني تجاه المستقبؿ ،كدكر

استمرره مف جية ،كتحقيؽ ازدىاره ،كتقدمو كرفاىيتو مف
التربية في المحافظة عمى ىذا المجتمع ك ا

جية أخرل(.ياسيف)ٔ :ُٕٗٗ ،

كما يشير( حسف كالعفيؼ )ُٕ :ََِِ ،إلى األسس المقتبسة مف خطة المناىج الفمسطينية

الجديدة كالتي تكضح أسس بناء المنياج المشتقة مف فمسفة التربية كما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف

بصكرة عامة كىي:

 األساس الفمسفي :تعتبر فمسطيف دكلة ديمقراطية تعمؿ عمى إيجاد التفاىـ كالتعاكف الدكلييف
القائميف عمى المساكاة كالحرية كالكرامة كالسبلـ كحقكؽ اإلنساف دكف تمييز عمى أساس

العرؽ كالديف أك المكف أك الجنس.
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 األساس اإلجتماعى :تعد التربية مف أكلكيات األعماؿ الكطنية ،فيي ضركرة اجتماعية كىي
عمؿ جماعي شامؿ كمتنكع كمتطكر ،تخطط لو السمطة كتتحمؿ مسئكلياتو في إطار

التخطيط العاـ لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية ،كتعتبر سيادة القانكف عمى المكاطنيف جميعان
ىي الكسيمة لتحقيؽ العدالة كالمساكاة بينيـ في الحقكؽ كالكاجبات السياسية كاالجتماعية

كاالقتصادية.

 األساس المعرفي :يرتكز ىذا األساس عمى تككيف المكاطف الذم يمارس القكاعد الصحيحة
المؤدية إلى النمك السكم جسديان كانفعاليا كعقميان كالقادر عمى االختيار الحر لمينة المستقبؿ،
كيرتقى بيا عف طريؽ التعمـ الذاتي كغيرىا مف الكسائؿ التعميمية األخرل كيستكعب الحقائؽ

كالمفاىيـ كالمبادئ كالنظريات كيسخرىا لخدمة اإلنساف ،كحؿ مشكبلتو.

 األساس النفسي :يتمثؿ ىذا األساس في تشكيؿ سمات المتعمـ المشجع لممبادرات الفردية
كالجماعية المنتجة كالمحافظة عمى حقكؽ اآلخريف كممتمكاتيـ ،كالتفاعؿ مع أبناء فمسطيف
أينما كجدكا كالتعاكف معيـ بقصد الكصكؿ إلى مجتمع ديمقراطي يعزز ركح المنافسة

اإليجابية ،كيصؿ إلى العدالة كالرفاىية ،كيكاكب التقدـ في العمكـ كالمعارؼ العاممة عمى
تكطيد ركح السبلـ في الذات ،كفي العبلقات االجتماعية كالكطنية المقدر إلنسانية اإلنساف

كالمككف لمقيـ

من جانب آخر أكرد (خميؿ )ٖٕ:ََُِ،مجمكعة مف األمكر التي يجب مراعاتيا عند تعميـ
حقكؽ اإلنساف ضمف المناىج كالكتب المدرسية منيا:

 أف المكاد الدراسية جميعيا قابمة إلدماج التربية عمى حقكؽ اإلنساف ،حيث يمكف إيراد ىذه

الحقكؽ المكضكع (الكحدة الدراسية) ،ثـ تحكيميا إلى مكاد تعميمية (محتكل) يعتمد تدريسيا
عمى أىداؼ تعميمية ينحصر مجاؿ تحقيقيا في حدكد ىذا المحتكل.

 تكفر قناعة تامة لدل األفراد بأىمية ىذا المكضكع باعتباره حقان طبيعيان لئلنساف.

 تكفير بيئة مناسبة مف حيث الكضعية العامة المدارس ك الحياة العامة  ،تسكدىا أجكاء
التعاكف كالحرية ك المشاركة ك األمف ك تحمؿ المسؤكلية.

 تضميف المناىج المدرسية مكضكعات كأنشطة تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف.
 تدريب المعمميف عمى كيفية تحميؿ المناىج كالكتب المدرسية كابراز مكضكعات حقكؽ اإلنساف
مف خبلؿ التدريبات كاألنشطة اإلثرائية المختمفة.

 االنتقاؿ بتعميـ حقكؽ اإلنساف مف معارؼ ك معمكمات إلى تكليد قناعات كاتجاىات كقيـ.

 التركيز عمى اليدؼ األساسي مف تعميـ حقكؽ اإلنساف كىك إيجاد المكاطف الصالح ذلؾ
المكاطف ،المشارؾ ،الناقد ،االيجابي ،الفعاؿ  ،الكاعي لحقكقو ككاجباتو ،يحترـ حقكؽ
اآلخريف كيدافع عف حقكقو المشركعة بالطرؽ القانكنية.
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 اختيار األىداؼ ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف كاضافة أىداؼ جديدة بحقكؽ اإلنساف آخذيف
بعيف االعتبار المرحمة التعميمية.

 إثراء المحتكل الدراسي بأنشطة مختمفة قد تأخذ شكؿ تدريبات جديدة أك قصة جديدة أك نص
جديد أك تمثيميات أك أشرطة أك صكر أك صكرة ك كممة.

 اختيار المكاد المساندة كصحائؼ األعماؿ كالرسكمات كاألشكاؿ كالصكر ك الخرائط كمكاد
التعمـ الذاتي كممصقات كبطاقات كأشرطة مسمكعة كمرئية.

 تكظيؼ إستراتيجيات التقكيـ كاالختبارات بأشكاليا المختمفة كصحؼ المبلحظة ك قكائـ الرصد
كمقاييس التقدير ك نتاجات الطمبة مف مناقشات كبحكث كتقارير كمقاالت.

وفيما يتعمق باألساليب واالستراتيجيات التعميمية المقترحة لتعميم مفاىيم حقوق اإلنسان فقد

أشار (عبد المطيؼ كآخركف )ٗ:ََِِ،إلى المقترحات التالية:

 استخداـ المقدمات كالبدايات التي تجمب االنتباه ،كتدفع الطمبة لبلستماع كالرغبة في البحث
كاالكتشاؼ ،كتقديـ مكاقؼ جدلية أك لقطات تمفزيكنية.

 تفعيؿ العصؼ الذىني الفردم كالجماعي ،كاستخداـ أسئمة ليا نيايات مفتكحة كتكظيؼ
التفكير اإلبداعي.

 رصد االنفعاالت كاالنطباعات الشخصية كالمذكرات اليكمية لتأكيد أىمية معرفة ما يدكر مف
فكر الطمبة قبؿ تقديـ المفيكـ أك النشاط ،ككذلؾ مقارنتيا بما كتبو في بداية النشاط.

 العمؿ التعاكني عمى تقديـ المفيكـ مف خبلؿ مجمكعات عمؿ منتقاة بعناية.
 الحكار المتفاعؿ كتقديـ الحجج المؤيدة لممضمكف كالمعارضة لو.

 لعب األدكار كالمحاكاة ،كسرد القصص مف خبلؿ كجية نظر اآلخريف.
 التأمؿ في األطر المغكية التي تحكـ حياتنا اليكمية لمتحقؽ مف المعمكمات كالحقائؽ اليادفة.

 التعمـ التعاكني لتعزيز ميارات التنافس اإليجابي كالتعاكف ،كتنمية الذكاء االجتماعي،
كمبلحظة كيفية عمؿ مجمكعات.

 تحميؿ النزاعات التي تحدث بيف الرفاؽ كالمجمكعات إلى عناصرىا  ،كبياف كيفية بناء
أساليب لحميا.

 تكظيؼ أساليب حؿ النزاعات كاستراتيجيات ابتداء مف المفاكضات إلى تمثٌؿ األدكار كعقد
االتفاقيات.

 تنفيذ المشركعات في المجتمعات المحمية عف طريؽ البحث عف مشكبلت حقيقية
كدراستيا ،كبياف االلتزاـ في تصميـ برامج لحؿ ىذه المشكبلت.

 بناء آليات لمدفاع عف حقكؽ اإلنساف.
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 تشجيع الطمبة عمى المشاركة في أنشطة اجتماعية خارج المدرسة  ،كنقؿ التجربة إلى غرفة
الصؼ كمناقشتيا .

يخمص الباحث ،في ضكء ما سبؽ ،إلى أف اكتساب مفاىيـ حقكؽ اإلنساف يساىـ في

التنمية الكاممة لشخصية اإلنساف ،كتمكنو مف اإلحساس بكرامتو  ،كيعرؼ حقكقو ليدافع عنيا
،كما أنيا تنمي األبعاد اإلنسانية لدل الطبلب  ،كتجعميـ يكتسبكف قيميا كيمارسكنيا سمككان ك

أداء في حياتيـ اليكمية ،كتكسع ثقافة المتعمـ بحقكؽ اإلنساف ،كما يمكف االستفادة مف تجارب
ن
الدكؿ في إعداد كتأىيؿ معمـ حقكؽ اإلنساف  ،كأىميا قناعة المعمـ بأىمية ىذه الحقكؽ كتعميميا
كاكتسابيا ،ك البد أف يشار ىنا لطبلبنا بأف تدريس حقكؽ اإلنساف ال يتعارض مع الشريعة

اإلسبلمية ،ك إف اإلسبلـ قد أعطى حقكقان لئلنساف ككرامتو تفكؽ أضعاؼ ما أقرتو المكاثيؽ
الدكلية في ىذا اإلطار  ،ك يمكف تعميـ حقكؽ اإلنساف إما بدمجو في كؿ المكاد الدراسية أك مف
خبلؿ مادة التربية الكطنية  ،أك كمادة مستقمة لحقكؽ اإلنساف كما ىك معمكؿ بو في مدارس

ككالة الغكث الدكلية في غزة  ،كحقكؽ اإلنساف جزء مف التربية الكطنية كالتي سيتناكليا المحكر
التالي .

كما يمكف التأكيد في ضكء ما سبؽ عمى أف أىمية دكر التربية الفاعمة كالقكية ،التي ترتكز

عمييا أجيالنا القادمة  ،لتكظيفيا في حياتيـ العممية ،ممثمة في المدرسة لتعميـ كتعمـ حقكؽ

ا إلنساف كاتجاىات التسامح كالتضامف كميارات حؿ الخبلؼ كالتعاكف بيف البشر لتكرث حياة

أفضؿ لمشعكب تسكدىا الحرية كالعدالة كالكرامة كالمساكاة كمنع الصراعات كانتياكات حقكؽ
اإلنساف كدعـ عمميات المشاركة الديمقراطية بقصد إقامة مجتمعات تحظى بجميع حقكؽ اإلنساف

ألفراد المجتمع كافة بالتقدير كاالحتراـ  ،كالبد مف االعتراؼ أف ىناؾ ضركرة ماسة لمراجعة

الكثير مف الممارسات التربكية السائدة في مدارسنا كبخاصة تمؾ الممارسات التربكية التي
تتناقض مع متطمبات تعمـ كتعميـ حقكؽ اإلنساف بما يضمف االنفتاح عمى الثقافات األخرل مع

المحافظة عمى اليكية العربية كاإلسبلمية التي تعزز المضاميف القيمية كالتراثية كالحضارية.
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المحور الثالث

السموك االيجابي
مقدمة:
التربية في طبيعتيا عممية تكجيو لمسمكؾ اإلنساني ،كاحداث تغييرات مرغكب فييا ،حيث يحتاج
دكما إلى تعديؿ سمككو نحك األفضؿ ،كىك يتأثر بمف حكلو مف ظركؼ كيكتسب أنماطنا
الفرد ن
سمككية إيجابية كأخرل سمبية ،كمف كاجب المربي أف يرسخ كيعزز أنماط السمكؾ اإليجابي لدل
المتعمـ .كيقع عمى كاىؿ المعمميف في المدارس  ،تكجيو المتعمميف كارشادىـ كاكسابيـ أنماط
السمكؾ الحسف كغرس االتجاىات اإليجابية مع غرس كتقكيـ القيـ األصيمة لدييـ  .كلقد اىتـ

اإلسبلـ بمعالجة السمكؾ اإلنساني في جميع مجاالت الحياة ،كبما يعكد عمى الفرد كالمجتمع

بالخير ،كربط ذلؾ بعقيدة اإليماف ،كتعامؿ مع جميع مراحؿ العمر ببل استثناء ،كاتسـ خطابو

التربكم بالكضكح كالمنطقية كالتمطؼ كمراعاة مقتضى الحاؿ .كلقد تميزت شخصية الرسكؿ -
صمى

(كلى ٍكال
ا﵀ عميو كسمـ -بالكماؿ ،حيث معممو ا﵀ عز كجؿ الذم قاؿ في محكـ تنزيمو  :ى
َّ
ت طىائًفىةه ًم ٍنيـ أىف ي ً
ً ُّ
كن ىؾ ًم ٍف
ضمُّ ى
المَّ ًو ىعمى ٍي ىؾ ىكىر ٍح ىمتيوي لىيى َّم ٍ
ض ُّر ى
كف إًال أىنفي ىسيي ٍـ ىك ىما ىي ي
يٍ ٍ ي
كؾ ىك ىما ييضم ى
ً
ً
َّ
كأ ى َّ
ض يؿ المَّ ًو ىعمى ٍي ىؾ ىع ًظيمان
اف فى ٍ
ىنز ىؿ الموي ىعمىٍي ىؾ اٍلكتى ى
اب ىكاٍلح ٍك ىمةى ىك ىعم ىم ىؾ ىما لى ٍـ تى يك ٍف تى ٍعمى يـ ىك ىك ى
ى

ض يؿ
فى ٍ
ىش ٍي وء
)(النساء )ُُّ :كقد كاف رسكلنا الكريـ– صمى ا﵀ عميو كسمـ -القدكة كالمثؿ األعمى لنا في

متميز حمؿ راية اإلسبلـ
نا
تربيتو الربانية كنقؿ ىذه التربية الحسنة إلى صحابتو الكراـ فخرج جيبلن

جيبلن بعد جيؿ بفضؿ التربية الصحيحة القائمة عمى األخبلؽ الحميدة ،فيك الذم جاء ليتمـ

مكارـ األخبلؽ كيبنى الجيؿ كينشر العمـ بيف الناس ،مف ىنا كاف البد مف التربية اإلسبلمية التي
تعد كسيمة فاعمة لبناء اإلنساف المسمـ ،القادر عمى عمارة األرض بكفاءة كالقياـ بكاجباتو كىي

التي تشكؿ العامؿ األقكل في إحداث التغيرات الجذرية المنشكدة في كاقع األمة المسممة عمى

إعدادا متكامبلن مف جميع النكاحي في جميع
جميع المستكيات فيي تعني بهعداد الجيؿ المسمـ
ن

مراحؿ نمكه في ضكء مبادئ كقيـ كطرؽ التربية اإلسبلمية ("أبك دؼ ) ََِْ)،كما اتسمت

تربيتو – صمى ا﵀ عميو ك سمـ -في"بناء الجيؿ القرآني الفريد مف أصحابو ،ذلؾ الجيؿ الذم لـ

يتكرر في التاريخ  ،كقد حرص عميو الصبلة كالسبلـ ،أف يخضع الصحابة لمقرآف الكريـ- ،

جيبل خالص القمب كالتصكر كالتككيف مف أم مؤثر غير المنيج اإلليي كما مف شؾ في
فصنع ن

أف المربي المسمـ ،ينبغي أف يمتزـ االقتداء بالرسكؿ المعمـ كالمربي -صمى ا﵀ عميو كسمـ -
ً
كاألخذ عنو ،عمبلن بالتكجيو القرآني (لىقى ٍد ىكاف لى يكـ ًفي رس ً َّ ً
َّ
اف ىي ٍريجك الموى
يس ىكةه ىح ىس ىنةه ل ىم ٍف ىك ى
كؿ المو أ ٍ
ىي
ى ٍ
ىكاٍل ىي ٍكىـ ٍاآل ًخ ىر ىكىذ ىك ىر المَّوى ىكثً نيرا( ).األحزاب. )ُِ :
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ماىية السموك:

أوالً  :مفيوم السموك

السموك لغ ًة:

ً
ؾ:سيرة ً
السمكؾ  ،أىك سيء السمكؾ ،ك (في
حسف
اإلنساف كمذىبو كاتجاىو ،يقاؿ  :فبلف
السُّمك ي
ي
و
مكقؼ يكاجيو( .المعجـ :المعجـ
اء أىم
ئف ٌّ
الكمية التي يي ٍبًدييا كا ه
عمـ النفس)  :االستجابة ٌ
حي إز ى
الكسيط )
السموك اصطالحاً:

ييستخدـ "السمكؾ" في لغتنا الدارجة لئلشارة إلى معنى أخبلقي ،عندما نقكؿ :فبلف طيب السمكؾ.
ككذلؾ نشير بو إلى ما يصدر عف اإلنساف مف أفعاؿ حركية ظاىرة ،كالجرم كالمشي كالكتابة.
كلكف "السمكؾ" يعني ما ىك أكثر مف ذلؾ .كقد أدل ىذا إلى تعدد تعريفاتو.
ىك عبارة عف ذلؾ النشاط الذم يصدر مف الكائف الحي كنتيجة لتفاعمو مع ظركؼ بيئية معينة

(النباىيف)ُِِ :ُٖٕٗ ،

كيعرفو أحمد راجح بأنو" :أم نشاط يصدر عف اإلنساف ذىنيان كاف أـ حركيان ،أم أنو كؿ ما
ٌ
يصدر عف الفرد مف استجابات مختمفة إزاء مكقؼ يكاجيو ػ إزاء مشكمة يحميا ،أك خطر يتيدده،

أك مشركع يخطط لو ،أك درس يحفظو ،أك مقالة يكتبيا ،أك آلة يصمحيا ،أك أزمة نفسية
يكابدىا".

كيعرفو كليـ الخكلي بأنو مصطمح ييشير إلى "كصؼ مكضكعي لما يصدر عف الكائف الحي؛
ٌ
فالكممة قريبة في معناىا مف كممة نشاط ،كانما يمكف القكؿ إف النشاط أعـ مف السمكؾ؛ ألف
النشاط تعبير عاـ عف كؿ ما يصدر عف الخبليا كاألنسجة أك عف الكائف كمو ،كليس مف

الضركرم أف يشير إلى غرض معيف .أما كممة السمكؾ ،فيقتصر استخداميا ،عادة ،عمى ما

يصدر عف الكائف كمو ،ال مجرد جزء صغير منو ،متضمنان غرضان أك معنى .فهذا تحدثت عف
فعؿ خميرة داخؿ خمية ،أك تحكالت كيميائية حيكية ،أك عمؿ غدة ،أك عمميات ىضمية،

استخدمت كممة "نشاط"؛ أما إذا تحدثت عف استجابة الكائف إذا ىدده خطر ،استخدمت كممة

"سمكؾ(".مكقع مقاتؿ مف الصحراء-مقاؿ بعنكاف السمكؾ)(َُِّ).

كيرل عز الديف جميؿ عطية "أف السمكؾ كؿ أكجو نشاط الفرد القابمة لممبلحظة المباشرة أك

غير المباشرة .كمف أمثمة السمكؾ القابؿ لممبلحظة :المشي كالكبلـ كالحركات البلإرادية التي
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تصدر عف الفرد .أما السمكؾ القابؿ لممبلحظة غير المباشرة ،كالتفكير كالتذكر كالعكاطؼ ،فيمكف

االستدالؿ عميو مف كبلـ الفرد كأفعالو الظاىرة".

كيعرفو جابر عبد الحميد كعبلء كفافي بأنو" :أفعاؿ الفرد السيككلكجية كردكد األفعاؿ
ٌ
كالتفاعبلت استجابة منو لممثيرات الخارجية كالداخمية ،كيتضمف ذلؾ األنشطة التي تيبلحظ
مبلحظة مكضكعية ،أك األنشطة التي تبلحظ مبلحظة استبطانية (بالتأمؿ الذاتي) ،ككذلؾ

العمميات البلشعكرية".
كمف التعريفات السابقة ترل الباحثة أف السمكؾ ىك أم نشاط (جسمي ،عقمي ،اجتماعي أك

انفعالي( يصدر مف الكائف الحي نتيجة لعبلقة دينامكية كتفاعؿ بينو كبيف البيئة المحيطة بو.
كالسمكؾ عبارة عف أنو استجابة أك استجابات لمثيرات معينة .السمكؾ خاصية أكلية مف

خصائص الكائف الحي .كالسمكؾ متعمـ عف طريؽ التنشئة االجتماعية كيتضمف اتصاالن

اجتماعيان .التنشئة االجتماعية ىي تفاعؿ اجتماعي في شكؿ قكاعد لمتربية كالتعميـ يتمقاىا الفرد

في مراحؿ عمره المختمفة منذ الطفكلة حتى الشيخكخة مف خبلؿ عبلقتو بالجماعات األكلية
(األسرة ،المدرسة ،الجيرة ،الزمبلء....الخ) كتعاكنو تمؾ القكاعد كالخبرات اليكمية التي يتمقاىا في

تحقيؽ التكافؽ االجتماعي مع البناء الثقافي المحيط بو مف خبلؿ اكتساب المعايير االجتماعية
كتشرب االتجاىات كالقيـ السائدة حكلو .كما تساىـ عممية التنشئة االجتماعية في التكفيؽ بيف
دكافع الفرد كرغباتو كمطالب كاىتمامات اآلخريف المحيطيف بو.

كلمتنشئة االجتماعية دكر

أساسي في تحديد أنماط سمكؾ اإلنساف كتأثير بالغ في تحديد جكانب عبلقاتو االجتماعية ،كفي
بناء شخصيتو.

ثانياً  :مفيوم السموك االيجابي

السموك االيجابي لغة :

اشرنا إلى معنى السمكؾ لغة سابقان أما معنى كممة ايجابي لغةن ىك يقيني ،مؤكد «:نتيجة

إيجابية »،مبلئـ  ،مناسب  « :تصرؼ إيجابي » (المعجـ :الرائد) كىك اسـ منسكب إلى إيجاب:

ِّ
إيجابي في
مي " رج هؿ
حياد
ؼ /
مؤشر /
عكسو سمبي"
ُّ
ٌّ
ه
تصر ه
إيجابي " .كمعناه أيضان ىع ىم ٌ
ّ
إيجابية لحفظ السَّبلـ" ك اإليجابيَّاتُّ :
يصدر مف أمكر ناجحة
كؿ ما
مشاريعو" ،يتٌخذ خطكات
ي
ٌ
(المعجـ :المغة العربية المعاصر) كمف ىنا فاف السمكؾ االيجابي بمعناه المغكم سيرة ً
اإلنساف
كمذاىبو كاتجاىاتو الحسنة االيجابية.
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التعريف اإلجرائي لمسموك االيجابي اصطالحاً

ىك كؿ عمؿ أك قكؿ ايجابي يصدر عف الطمبة في المجاالت العقائدية كاألخبلقية كاالجتماعية
كالثقافية كالعممية كفقنا لممعايير اإلسبلمية المستمدة مف الكتاب كالسنة.

تعريف آخر:
كىك األسمكب الطبيعي في التصرؼ الكاضح كالمباشر كالصادؽ كالقائـ عمى االحتراـ ،كالذم مف

خبللو يتـ تأسيس عبلقات سميمة كفعالة ،كتعتمد عمى ( اربح كدع غيرؾ يربح) عمى أية عبلقة
بشرية.
خصائص السموك اإليجابي :
 القابمية لمتنبؤ :إف السمكؾ اإلنساني ليس ظاىرة عفكية كال يحدث نتيجة لمصدفة كانما
يخضع لنظاـ معيف ،كاذا استطاع العمـ تحديد عناصر كمككنات ىذا النظاـ فانو يصبح
باإلمكاف التنبؤ بو ،كيعتقد معدلي السمكؾ أف البيئة المتمثمة في الظركؼ المادية كاالجتماعية

بناء
الماضية كالحالية لمشخص ىي التي تقرر سمككو ،كلذلؾ نستطيع التنبؤ بسمكؾ الشخص ن
عمى معرفتنا بظركفو البيئية السابقة كالحالية ،ككمما ازدادت معرفتنا بتمؾ الظركؼ ككانت
تمؾ المعرفة بشكؿ مكضكعي أصبحت قدرتنا عمى التنبؤ بالسمكؾ أكبر ،كلكف ىذا ال يعني

أننا قادركف عمى التنبؤ بالسمكؾ بشكؿ كامؿ ،فنحف ال نستطيع معرفة كؿ ما يحيط

بالشخص مف ظركؼ بيئية سكاء في الماضي أك الحاضر .

 القابمية لمضبط :إف الضبط في ميداف تعديؿ السمكؾ عادة ما يشمؿ تنظيـ أك إعادة تنظيـ
األحداث البيئية التي تسبؽ السمكؾ أك تحدث بعده،كما أف الضبط الذاتي في مجاؿ تعديؿ
السمكؾ يعني ضبط الشخص لذاتو باستخداـ المبادئ كالقكانيف التي يستخدميا لضبط

األشخاص اآلخريف.
كالضبط الذم نريده مف تعديؿ السمكؾ ىك الضبط االيجابي كليس الضبط السمبي ،لذا أىـ

أسمكب يمتزـ بو العاممكف في ميداف تعديؿ السمكؾ ىك اإلكثار مف أسمكب التعزيز كاإلقبلؿ
مف أسمكب العقاب.
 القابمية لمقياس :بما أف السمكؾ اإلنساني معقد الف جزء منو ظاىر كقابؿ لممبلحظة كالقياس
كالجزء األخر غير ظاىر كال يمكف قياسو بشكؿ مباشر لذلؾ فاف العمماء لـ يتفقكا عمى

نظرية كاحدة لتفسير السمكؾ اإلنساني ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فاف العمـ ال يككف عمميان دكف
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تحميؿ كقياس الظكاىر المراد دراستيا ،كعميو فقد طكر عمماء النفس أساليب مباشرة لقياس

السمكؾ كالمبلحظة كقكائـ التقدير كالشطب كأساليب غير مباشرة كاختبارات الذكاء كاختبارات

الشخصية ،كاذا تعذر قياس السمكؾ بشكؿ مباشر فمف الممكف قياسو باالستدالؿ عميو مف

مظاىره المختمفة( .الفسفكس عدناف أحمد) السمسمة اإلرشادية )ُِْٕ ىػ  ََِٔ -ـ).
أبعاد السموك:

ُ.البعد البشري:إف السمكؾ اإلنساني سمكؾ بشرم صادر عف قكة عاقمة ناشطة كفاعمة في معظـ
األحياف كىك صادر عف جياز عصبي.
ِ.البعد المكاني:إف السمكؾ البشرم يحدث في مكاف معيف ،فقد يحدث في غرفة الصؼ مثبلن.
.3البعد الزماني:إف السمكؾ البشرم يحدث في كقت معيف قد يككف صباحان أك يستغرؽ كقتان

طكيبلن أك ثكاني معدكدة.

.4البعد األخالقي:أف يعتمد المرشد/المعمـ القيـ األخبلقية في تعديؿ السمكؾ كال يمجأ إلى استخداـ
العقاب النفسي أك الجسدم أك الجرح أك اإليذاء لمطالب الذم يتعامؿ معو.
.5البعد االجتماعي:إف السمكؾ يتأثر بالقيـ االجتماعية كالعادات كالتقاليد المعمكؿ بيا في
المجتمع كىك الذم يحكـ عمى السمكؾ عمى أنو مناسب أك غير مناسب ،شاذ أك غير شاذ،

فالسمككيات قد تككف مقبكلة في مجتمع كمرفكضة في مجتمع أخر(.الشرع.أمؿ عبد الجبار)

(محاضرة جامعة بابؿ العراؽ َُِّ)
العوامل المؤثرة في تنمية السموك:
أوالً :الثقافة

يتأثر الفرد في عمميات التنشئة االجتماعية بالثقافة العامة لممجتمع الذم يعيش فيو .كتشمؿ :
المعتقدات كالتقاليد ،كالعرؼ ،كالقكاعد األخبلقية كالدينية ،كالقكانيف كالفنكف كالعمكـ كالمعارؼ،

كالتكنكلكجيا.
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ثانياً :األسرة

األسرة ىي أىـ كأقكل الجماعات األكلية كأكثرىا أث انر في تنشئة الطفؿ كفي سمككو االجتماعي،

كفي بناء شخصيتو .فاألسرة ىي التي تيذب سمكؾ الطفؿ كتجعمو سمككا اجتماعيان مقبكالن مف
المجتمع ،كىي التي تغرس في نفس الطفؿ القيـ كاالتجاىات التي يرتضييا المجتمع كيتقبميا.

كبذلؾ يمكف لمطفؿ أف يمتص المعايير كالقيـ التي يعتنقيا اآلباء مما يساعد عمى عممية التطبيع

االجتماعي .الفرد الذم حرـ مف الحب أثناء طفكلتو ال ينتظر منو أف يعطى حبان لآلخريف ،ألف
فاقد الشيء ال يعطيو( .التنشئة االجتماعية كمشكبلت الطفكلة) (.الجركاني ،د.ىالة-المشرفي ،د

إنشراح).


 العالقة بين الوالدين:
عبلقة الكالديف بعضيما ببعض ليا أىمية كبيرة في سمكؾ الفرد فالسعادة الزكجية تحقؽ لؤلطفاؿ
تنشئة اجتماعية سميمة .تناحر الكالديف كصراعيما يعرض الطفؿ لصراع نفسي أليـ ،كييدد أمنو

كسبلمة حاجاتو لبلنتماء عندما يشيد ىذا الصراع كيسمع ألفاظان قاسية ال يستطيع أف ييرب مف
آثارىا النفسية ،فقد تؤدم ىذه الخبلفات بيف الكالديف إلى أنماط مف السمكؾ المضطرب لدل

األطفاؿ كالغيرة كاألنانية كالخكؼ كعدـ االتزاف االنفعالي.
 العالقات بين الوالدين والطفل:
إف عبلقة الكالديف بالطفؿ ككيفية معاممتو تمعب دك انر ىامان في تككيف سمككو كشخصيتو .فالطفؿ
الذم تقكـ عبلقتو بأبكيو عمى أساس قدر مف اإلشباع المناسب لمحاجات البيكلكجية كالنفسية
نتكقع لو شخصية مستقبمية سميمة تتكافر ليا دعائـ االتزاف االنفعالي كالقدرة عمى التكافؽ كالتعاكف

مع اآلخريف ،كعمى العكس مف ذلؾ عندما تككف العبلقة بيف الكالديف كالطفؿ قائمة عمى اإلفراط
في الحب كالتدليؿ كالتصاؽ الطفؿ بأبكيو فهنيا ستفرز شخصية اتكالية مفرطة كأنانية ،تتميز

بضعؼ الثقة بالنفس ،كعدـ القدرة عمى التعاكف كالتكافؽ مع اآلخريف .أما إذا كانت عبلقة

األبكيف بالطفؿ تقكـ عمى الصرامة كالقسكة أك عدـ إشعار الطفؿ بالحب ،فهف ذلؾ يجعؿ الطفؿ

مياالن لمشر كاإليذاء ،كيجعمو يميؿ لمتشاؤـ أك عدـ المباالة أك السمبية أك العدكاف ،كقد يصب
الطفؿ عدكانو عمى األسرة ذاتيا أك عمى المجتمع المدرسي .كذلؾ تؤثر اتجاىات الكالديف عمى

األطفاؿ م ف حيث تفضيميما جنس عمى أخر ،كتفضيميما الذككر عمى اإلناث ،أك تمييزىما طفؿ
عمى آخر لسمات أك أخرل يتميز بيا عمى أخكتو ،كذلؾ التذبذب في المعاممة كأف يككف األب

صارمان قاسيان كاألـ صفكحة متسامحة أك مغالية في التدليؿ.
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 العالقة بين األخوة:
عبلقة األخكة بعضيـ ببعض كاتساميا باالنسجاـ كالتكافؽ كعدـ الصراع لو أثر كبير في نمك
شخصية األطفاؿ ،فعدـ الغيرة كحب األخكة بعضيـ لبعض يقكـ بغرسو اآلباء بعدـ التفرقة في

المعاممة كعدـ تفضيؿ طفؿ عمى آخر بسبب جنسو أك ترتيبو في الميبلد أك بسبب تميزه بالتفكؽ

في سمات عقمية أك مزاجية.

كقد أكضحت الدراسات التي أجراىا ("ليفي) )ُّٕٗ "(-ك("ككخ") )ُٗٔٓ(-تأثير األخكة في
عمميات التنشئة االجتماعية ال سيما ترتيب األخكة داخؿ اإلطار األسرم.

غير أف باحثيف آخريف مف بينيـ "نيك ككمب" أكضحكا أف ترتيب الطفؿ في الميبلد ال يككف لو

تأثير إذا كاف أسمكب الكالديف في معاممة األطفاؿ أسمكبان تربكيان سميمان يقكـ عمى تقبؿ األبناء

جميعيـ دكف التفرقة في معاممتيـ كفي إشباع حاجاتيـ.
ثالثاً :المدرسة:

المدرسة ضركرة اجتماعية لجأت إلييا المجتمعات إلشباع حاجات تربكية كتعميمية عجزت عف

تأديتيا بيئة األسرة بعد تعقد الحياة .فأصبحت المدرسة مؤسسة اجتماعية متخصصة يمقف فييا
الطبلب العمـ كالمعرفة كنقؿ الثقافة مف جيؿ إلى جيؿ .المدرسة تسعى لتحقيؽ نمك الطفؿ

جسميان كعقميان كانفعاليا كاجتماعيان مما يحقؽ إعداد الفرد كتنشئتو التنشئة االجتماعية السميمة
ليككف مكاطنان صالحان معدان لمحياة.

فعندما ينتقؿ الطفؿ مف بيئة األسرة إلى بيئة المدرسة يحمؿ معو الكثير مف الخبرات

كالمعايير االجتماعية كالقيـ كاالتجاىات التي تمقنيا كتدرب عمييا في المنزؿ ،فدكر المدرسة
أساسي في إتماـ ما أعده البيت.

كالمدرسة مجاؿ رحب لتعميـ الطفؿ المزيد مف المعايير

االجتماعية ،كالقيـ كاالتجاىات كاألدكار االجتماعية الجديدة بشكؿ مضبكط كمنظـ .
رابعاً :جماعة األقران والرفاق

بنمك الطفؿ كخركجو مف نطاؽ كدائرة واألسرة تتسع عبلقاتو االجتماعية فبعد أف كاف يمعب مع

أخكتو كأقاربو يمتد ىذا المعب إلى جماعة األقراف كاألنداد كيككف معيـ عبلقات كتفاعبلن اجتماعيان
مف نكع جديد .فالتفاعؿ مع ىذه الجماعات الجديدة يككف عمى قدـ المساكاة إذ أف جماعة األقراف

غالبان ما تضـ أعضاءىا مف نفس السف ،كأحيانان مف نفس الجنس .كتأثير األطفاؿ بعضيـ عمى
بعض لو مميزاتو كفكائده في تشكيؿ حياتيـ االجتماعية كاكتسابيـ الكثير مف الخبرات المتنكعة،

كفي إشباع حاجاتيـ النفسية مما يساعدىـ عمى النمك االجتماعي ،فضبلن عف النمك النفسي.
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فالطفؿ المحركـ مف صحبة أطفاؿ آخريف يشاركيـ المعب ،طفؿ معزكؿ يعتبر في غربة ككحشة
كيحس بالضيؽ كالممؿ الذم ينتاب حياتو ،كيعيش في عالـ مف األكىاـ ،في حيف أف الطفؿ الذم

لو خمطاء مف األطفاؿ اآلخريف يعيش في عالـ كاقعي مميء بالبيجة كالسعادة.
خامساً :وسائل األعالم

الكممة المكتكبة ،أك المسمكعة ،أك المرئية تحيط األفراد بالمعمكمات ،األخبار ،األفكار ك
االتجاىات حيث تعمؿ ىذه الكسائؿ بطرؽ متعددة الستمالة األشخاص الذيف تكجو إلييـ الرسالة

دكف كجكد عمميات التفاعؿ االجتماعي المباشر.

إف كسائؿ األعبلـ تعكس نماذج متعددة مف المشكبلت االجتماعية كالعبلقات االجتماعية بطرؽ

جذابة تشد االنتباه فتترؾ تأثي انر كبي انر عمى سمكؾ الفرد
أنواع السموك اإليجابي :

يندرج تحت السمكؾ اإليجابي أربعة أنكاع مف السمكؾ كىي:

أ -األسمكب التأييدم:

ييعبِّر ىذا األسمكب عف الكد كاالىتماـ باآلخريف ،كأصحاب ىذا األسمكب يكصمكف رسائميـ
لآلخريف بصدؽ كبشكؿ كاضح ،كيمكف تصنيؼ أصحاب ىذا األسمكب بالحساسيف.
كفي ىذا األسمكب نحتاج إلي التعامؿ كالتكاصؿ مع ىؤالء األشخاص لتحقيؽ تكاصؿ ناجح

كفعاؿ عف طريؽ استخداـ نغمات ىادئة مميئة بالدؼء كالحناف مع إشعار اآلخر باىتمامؾ بو

كاستخداـ حركات العيف المناسبة ،كتعبيرات الكجو المناسبة مع إظيار التقدير كالتعاطؼ معو.

حيث أف أصحاب ىذا األسمكب يقدركف العبلقات الشخصية كييتمكف بأفكار ككجيات نظر
اآلخريف ،كيشعركف باالرتياح عند الحديث عف أمكرىـ الشخصية كاألسرية ،كيميمكف إلى

الصراحة ،لذا تبدك مبلمحيـ كتعبيرات كجكىيـ مريحة فيـ غالبان يحتاجكف إلى تقديرؾ كتعبيرؾ

عف مدل اىتمامؾ بيـ.

ب -األسموب التوجييي:
ىذا األسمكب يتصؼ بالحزـ كاحراز النتائج ،كيتـ استخداـ التكجييات بدالن مف الطمبات غير

المباشرة ،كييدؼ إلى إيصاؿ المعتقدات كاآلراء بنفس درجة اىتمامو بهيصاؿ األكامر ،كيصنؼ

أصحاب ىذا األسمكب بالمفكريف أك الفاعميف.

أما في ىذا األسمكب لتحقيؽ تكاصؿ ناجح كفعاؿ فيجب عمى المربي أك المعمـ أف يككف حازمان
كال يكف عنيفان ،كيعتمد عمى قكؿ الحقائؽ بشكؿ مباشر ،بحيث تكحي بتركيزه إلى اليدؼ.
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كىذه الفئة تيتـ باإلنجازات كالنتائج كاإلخبلص كاالنتماء ،ال يحبكف االنفتاح عمى أمكرىـ
الشخصية ،يميمكف إلى الحيكية في أعماليـ كالرسميات كالتنظيـ ،كتحتكم مكاتبيـ عمى إنجازاتيـ

كقيميـ.
ت -األسموب التحميمي:
ييتـ ىذا األسمكب بهيصاؿ الحقائؽ كالمعمكمات كاالحتماالت ،كيستخدـ صاحب ىذا

السمكؾ الطمب المؤدب غير المباشر بدالن مف التكجييات ،كيتصؼ أصحاب ىذا األسمكب
باليدكء كالعقبلنية كالتجرد ،كيصنؼ أصحاب ىذا األسمكب بالمفكريف.

أما في ىذا األسمكب أيضان لتحقيؽ تكاصؿ ناجح كفعاؿ فعميو إتباع طريقة المصارحة ال المراكغة
كلبقا؛ كلكف ال يترؾ فرصة لتأثير العكاطؼ عميو.
ن
بحيث تبدك تعبيرات كجيو يقظة ،كيكف مؤدبان

كىذه الفئة تيتـ بالمعمكمات كدقتيا كالتفكير المنطقي كالتنظيـ ،كال يميمكف إلى الخكض في األمكر

الشخصية إال بقدر ما يخص العمؿ ،ال تبدك عمى كجكىيـ أثناء حديثيـ أم تعبيرات ،لذا ىـ أقؿ

انفعاالن.

ث -األسموب التعبيري:
كيكصؼ ىذا األسمكب بالفاعمية كالحيكية كالتمقائية ،فأصحاب ىذا األسمكب يعبركف عف

مشاعرىـ بصراحة كمباشرة ٌأيان كانت ،فيـ ذكك حدس قكم ،كيكصفكف بأنيـ فاعمكف أك حساسكف.
أما ىذا فمتحقيؽ التكاصؿ المنشكد فعميو أف يكجد تناغـ بيف مستكل صكتو كتعبيرات كجيو
كجسده ،كيبرز عكاطفو كانفعاالتو بشكؿ تعبيرم صادؽ.

تميؿ ىذه الفئة إلى المرح كالفكاىة كاإلثارة كجذب انتباه اآلخريف ،لذا ىـ أكثر الفئات تفاعبلن
كحيكية كصراحة في التعبير عف انفعاالتيـ ،كما أنيـ ييتمكف بمظيرىـ كىنداميـ.

كلذلؾ يمكننا القكؿ انو لكي نتكاصؿ مع الشخص اآلخر بنجاح يجب استخداـ نفس األسمكب

الذم يستخدمو الشخص اآلخر.

استراتيجيات السموك اإليجابي :
تشكؿ ىذه االستراتيجيات بدائؿ عممية عف المجكء لمعقاب كىي بدائؿ ككسائؿ تبني الشخصية

المتميزة التي يطمح ليا كؿ مربي ،كىي خطكات عممية كمتكاممة فيما بينيا يمكف استعماليا في
الحياة األسرية بشكؿ تمقائي كفي األحكاؿ العادية ،كتصبح ضركرة في حاالت األزمات الطارئة

بيف األطفاؿ كالكالديف ال سيَّما أثناء لجكء األبناء لسمككيات مقمقة كمزعجة أك مرفكضة شرعا
كعرفا ،كمف ىذه الخطكات نتحدث عف إستراتيجية (كافئ السمكؾ اإليجابي ).
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إستراتيجية (كافئ السموك اإليجابي ):
إنيا خطكة فعالة جدا لمتخفيؼ مف حاالت التكتر بيف األبناء كاآلباء كتقميص السمككيات

المزعجة ،كىي خطكة فعالة كبسيطة ،أما ككنيا فعالة فذلؾ تثبتو كؿ التجارب التربكية كاتبعيا
كؿ القادة المربيف كعمى رأسيـ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كىك يكافئ سمكؾ المحيطيف بو
صغا ار كانكا أـ كبا ار فيك يبشر بالجنة كيطمؽ أحسف األلقاب كيمدح كيبتسـ كينفؽ كيبلعب ،أما

ككنيا خطكة بسيطة فتمؾ الحقيقة غير الصحيحة ،فميست إستراتيجية (كافئ السمكؾ اإليجابي )
بالشيء البسيط في حياة المربيف خصكصا كالناس عمكما ،حيث تغمب البرمجة المعتمدة عمى

الحساسية الكبيرة لمسمكؾ السمبي كالمعاقبة عميو بدؿ الحساسية لمسمكؾ اإليجابي كمكافأتو ،لذلؾ

قد يككف في البداية مف الصعب تنفيذ ىذه اإلستراتيجية الفعالة في تعديؿ سمكؾ األطفاؿ ،إذ نجد

أف مكافأة السمكؾ اإليجابي في حياتنا مكجكد لكنو بشكؿ خفيؼ كضئيؿ ال يكاد يذكر مقابؿ
معاقبة السمكؾ السمبي .

قوة إستراتيجية (كافئ السموك اإليجابي ) اليائمة :
إف ليذه اإلستراتيجية قكة ىائمة في بناء شخصية الطفؿ النامية قد ال يتكقعيا المربكف ،فمك

اتبعكا سياسة عدـ التركيز عمى سمككيات األطفاؿ المنسجمة مع سنيـ كغير المقبكلة لدل الكبار
مف مثؿ الحركة كاالكتشاؼ المستمر لممحيط كالبيئة كغيرىا كأبدكا تسامحا معيا ثـ اتبعكا

إستراتيجية (كافئ السمكؾ اإليجابي ) لحققكا نتائج ىائمة مف تكقعاتيـ كطمكحاتيـ في شخصية
الطفؿ .

صورتان إلستراتيجية (كافئ السموك اإليجابي ) :
ىناؾ صكرتاف عمميتاف لممارسة ىذه الخطكة ككبلىما ضركرم لمطفؿ كينبغي المجكء إلييما

باستمرار كتنكع حسب المكاقؼ كالحاجات :

األولى  :المدح المخصص :

كىك أسمكب مكافأة سمكؾ معيف مف خبلؿ تكجيو المدح كتحديو بالسمكؾ اإليجابي ،مف مثؿ :

ما شاء ا﵀ القصة التي كتبتيا رائعة أنت ذكي جدا ،أك ما شاء ا﵀ المعبة التي ركبتيا جميمة أنت

طفؿ مبدع .

الثانية  :الشعور الخاص :
ىذا أسمكب ال يرتبط بعمؿ معيف كلكنو نكع مف التعبير عف المشاعر التي تربط بيف الطفؿ

ككالديو ،فالمشاعر اإليجابية خمقيا ا﵀ عز كجؿ لتنطؽ ال لتخزف بداخؿ اإلنساف ،اإلسبلـ يعتبر
الشريعة التي جاءت بأفضؿ كسائؿ إلحياء المشاعر فالمسمـ يعبر عف تكحيده بترديد كممة

التكحيد بمسانو كتكرارىا كيعبر عف عبلقتو المتميزة بخالقو بالذكر كالتسبيح كالحمد كايماف المسمـ
ال يتحقؽ بككنو شعكر داخمي كلكنو فضبل عف ككنو شعكر كمعتقدات فيك إقرار بالمساف كترجمة
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باألركاف ،كلذلؾ مف أساليب ىذه اإلستراتيجية مكافأة الطفؿ مف خبلؿ التعبير عف شعكرؾ

اإليجابي اتجاىو ،كمدح ،مف مثؿ  :ابني أحبؾ كثي ار فأنت طفؿ ذكي ،إف الطفؿ بحاجة مستمرة
لسماع مثؿ ىذا الكبلـ ( تنطيؽ المشاعر اإليجابية ).

إف التعبير عف مشاعرؾ اإليجابية كمكافأة السمكؾ اإليجابي يجعؿ المربي محتفظا بطاقتو

المحدكدة التي تستيمكيا بشكؿ أكثر السمككيات المتشنجة مع األطفاؿ مف مثؿ الصراخ
كالغضب ،كببل فائدة تربكية تذكر .

ابدأ إذف بمكافأة السمكؾ اإليجابي مف المحظة التي يبدأ الطفؿ بهنجاز سمكؾ مستقؿ ككف مرك از
عمى ما صح مف سمككو حتى كلك كاف ىك التكقؼ عف السمكؾ السمبي ،فحيف يتكقؼ ابنؾ عف

سمكؾ مزعج اعتبر ىذا في حد ذاتو سمككا إيجابيا يحتاج لمكافأة ،مف مثؿ  :كأخي ار تكقفت عف
البكاء كابتسمت ،ما شاء ا﵀ ،أك كأخي ار تكقفت عف رمي لعبؾ ،ما شاء ا﵀ .

كيف تكافأ السموك اإليجابي ؟

 -1ابدأ مشاركتك  :من خالل الخطوات التالية :
أ– صؼ البنؾ بابتسامة كتفاعؿ ما يفعمو مف سمكؾ إيجابي (رتبت غرفتؾ بشكؿ رائع ).

ب -عمؽ بشكؿ إيجابي حالة أك مظير كلدؾ ( أنت طفؿ نظيؼ كأنيؽ جدا كمبلبسؾ
مرتبة).

ت -أبرز بصكت كاضح كبشكؿ إيجابي حالة ابنؾ النفسية كالمزاجية ( أراؾ مستمتعا

بدراستؾ – أشعر أنؾ في قمة تركيزؾ مع كاجباتؾ – أراؾ قكيا كمثاب ار ) .

 -2امدح :

أ -عبر عف قبكلؾ لسمككو ( ما شاء ا﵀ عمؿ متميز ،أنت بارع )

ب -عبر عف مشاعر قبكلؾ لسمككو ( جميؿ كممتع رؤية عممؾ كانجازؾ) .
ت -أف تبدم إعجابؾ بسمككو كفرحؾ ( عمؿ رائع يستحؽ التقدم ،أنا معجب بهنجازؾ) .
 -3ابتسم :

ابتسـ البنؾ كحاكؿ أف تحدث احتكاكا بيف عينيؾ كعينيو كلقاء تطبعو ابتسامتؾ المعبرة عف

تقديرؾ لسمككو ،احرص أف تككف االبتسامة مف داخمؾ كمعبرة عف شعكرؾ كاعجابؾ فاالبتسامة
المصطنعة يدركيا الطفؿ بسيكلة .
 -4انسخ بعض سموكياتو :

انسخ بعض ما يصدر عف ابنؾ مف خبلؿ عممية التقميد مثؿ إعادة بعض كبلمو أك إحداث
صكت معبر عف لعبة بيده كىذا التقميد نكع مف المجاراة كالمسايرة التي تحدث انسجاما كبي ار في

التكاصؿ بيف الطفؿ كالكالد .
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 -5العبو :
مكافأة السمكؾ اإليجابي قد يككف أفضؿ تعبير عنو مبلعبتؾ البنؾ كالخركج عف دائرة الناصح

الذم يعطي الحمكؿ كيصدر األحكاـ ،إف مبلعبة الطفؿ تعني أنؾ متكاجد معو كىذا يجعمو ينفتح
عميؾ كيتقبؿ منؾ كتطمئنو عمى سمككو اإليجابي مما يمنحو ثقة قكية بقدراتو كامكاناتو كيشكؿ
لديو بالمقابؿ القيـ كالمعايير اإليجابية ،كلذلؾ لـ تكف كصية نبينا صمى ا﵀ عميو كسمـ إال خطكة

في ىذا االتجاه كىك يؤكد عمى ضركرة مصاحبة األبناء .
 -6تجاوز عن اندفاعو :
يندفع األبناء كيتيكركف كيصدر عنيـ بعض السمككيات المرتبطة بمرحمتيـ العمرية  ..إف مكافأة
ما يصدر عنيـ مف سمكؾ إيجابي تعني كذلؾ غض الطرؼ عف اندفاعاتيـ كتيكرىـ الطفكلي

كعدـ التركيز عميو ،قد ال يعني تجاىؿ ىذه السمككيات قبكليا كلكف يعني أف يككف تدخمؾ بشكؿ

إيجابي بناء مف مثؿ التعبير بحركة رأسؾ عف عدـ قبكلؾ كمف خبلؿ مبلمح كجيؾ ،بدكف حاجة

لتعميؽ أك إبداء حكـ .

 -7االحتكاك اإليجابي :
عبر عف مكافأة سمكؾ االبف مف خبلؿ االحتكاؾ اإليجابي بالجسد مف مثؿ الممسة الحنكف
كالضـ كالقبمة كالعناؽ كالحمؿ كالمداعبة ،بشكؿ متناسب مع سنو .

 -8امنحو شيئا يحبو :

ال يمكف إغفاؿ اليدية لمطفؿ عمى سمككو اإليجابي كفي الكقت نفسو ال يمكف اعتبار المكافأة

المادية ىي األساس فيي في آخر القائمة كال ينبغي أف تككف الدافع كاألساس كالمعبر الحقيقي
عف مكافأة السمكؾ اإليجابي لئبل يككف الدافع اإليجابي مف خارج نفسية كمشاعر الطفؿ ،منح

الطفؿ شيئا يحبو نتيجة سمكؾ صدر عنو خطكة كذلؾ لمكافأتو .

 -9امنحو اختيا ار :

قد يككف الطفؿ ممف يحبكف أشياء كثيرة فامنحو حؽ االختيار لميدية كىذه خطكة تمنحو ثقة

بنفسو

أكثر

كتعزز

السمكؾ

اإليجابي

لديو)

ثالث خطوات لمكافأة السموك اإليجابي :
ُ -صؼ ما ترل مف سمكؾ إيجابي يصدر مف ابنؾ .
ِ -صؼ شعكرؾ كابد إعجابؾ بالسمكؾ .
ّ -صؼ سمكؾ الكلد اإليجابي لتعززه .
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مقتطفات

تربكية))ُِّْ: ْ-ُ-ىػ)

كمف خطكات مكافأة السمكؾ اإليجابي امتداح سمكؾ الطفؿ مع ضركرة مراعاة الدقة كاألمانة
كتجنب المبالغة في المدح حتى ال يؤدم لنتائج عكسية .

ميارات مساندة :

ُ .ضع مف بيف أىدافؾ أف تصبح محاك انر ماى انر كمفاكضان جمدان .

ِ .اجعؿ ردكد أفعالؾ متكازنة بحيث ال تسقط في أخطاء العجمة فتندـ .
ّ .تذكر دائمان أف الحياة صعبة بما فيو الكفاية كال ينقصيا أف تنغص عمى نفسؾ بعبلقات
عدكانية مع أحد كال سيَّما مع أبنائؾ .

ْ .تذكر أيضان أف الناس طيبكف أكثر مما نتصكر  ،كأنو يمكننا إخراج أحسف ما فييـ إذا
أخرجنا أحسف ما فينا كأطيب الناس األطفاؿ (الفطرة كالبراءة ).

غير ما في نفسك

يمكنؾ تغيير مشاعرؾ تجاه أم شخص ك كسبو إلى صفؾ بهتباع الخطكات التالية :
ُ -حدد شعكرؾ المستيدؼ تجاه ىذا الشخص  ،بشرط أف يككف شعك انر مريحان مثؿ  :الحب ،
المساعدة  ،التعاكف  ،اليدكء  ،الصبر  ،االىتماـ  ،اإلنجاز .

ِ -تخيؿ المكاقؼ الطبيعية في حياتؾ التي تؤدم بؾ لمثؿ ىذه المشاعر الطيبة  ،كحاكؿ
تكفيرىا كتخمييا .

ّ -ابحث عف األشخاص المقربيف مف ىذا الشخص كاسأليـ عف كؿ ما يرضيو كما ال يرضيو .
ْ -أعد الطريقة عمى نفسؾ عدة مرات حتى تفيميا كتصبح مف ضمف ردكد فعمؾ التمقائية
تجاىو .

أىمية تبني خطة لمسموك اإليجابي داخل المدرسة
غرس القيـ السمككية النبيمة في نفكس الطبلب مف أىـ الكاجبات التربكية التي يجب إعطاؤىا

األكلكية في منظكمة تحقيؽ األىداؼ التربكية كالمتأمؿ لكاقع المؤثرات السمككية العامة كما ط أر
عمى الحياة االجتماعية لؤلسرة في ضكء معطيات العصر الحديث في مجاؿ التكاصؿ الثقافي
كاإلعبلمي كاالجتماعي بيف شعكب العالـ يدرؾ ضركرة مساعدة الطبلب بصفة خاصة عمى

التعامؿ اإليجابي الفاعؿ مع ىذه التحديات المعاصرة كحجـ المسؤكلية فيما يجب أف تقكـ بو
المدرسة مدي انر كمعمميف كأخصائييف في الحفاظ عمى القيـ اإلسبلمية كغاياتيا النبيمة كتحصيف
الطبلب الذاتي ضد أم سمككيات سيئة تنبعث مف أصدقاء جمسات السكء أك عكامؿ أخرم مف

سكء التعامؿ مع االنترنيت  ،أك غياب دكر األسرة ،رعاية السمكؾ كتقكيمو ىدؼ تربكم كتعميمي

يجب أف تيتـ بو القطاعات المختمفة في مجاؿ التكعية كالتكجيو كافة حيث ال يقتصر ىذا اليدؼ
عمى المدرسة كحدىا بؿ البد أف تتحمؿ كؿ جية نصيبيا في تحقيؽ ذلؾ مثؿ  " :األسرة ،
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المسجد  ،اإلعبلـ  ،النكادم  ،ككؿ المؤسسات االجتماعية األخرل ، " .ربط المادة العممية

بالتطبيؽ اليكمي في الحياة كتحكيمو إلى سمكؾ عممي حتى ال يقع الطالب في حيرة بيف ما يتعمـ
كما يمارس.

التعامؿ داخؿ المدارس مع األبناء كالطبلب تعامبلن إنسانيان حسنان ييراعي ما حكلو مف مؤثرات البد
مف أخذىا في االعتبار ككذلؾ الظركؼ الخفية األسرية كاالجتماعية لمطالب.
االستثمار األمثؿ لطاقة الطالب إلى أقصى درجة كفتح المجاؿ لو لتصريفيا تحت إشراؼ تربكم .

دور وكالة الغوث في تدعيم السموك االيجابي:
تشرؼ ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف عمى (ِّٕ ) مدرسػة فػي المستكل االبتدائي
كاإلعدادم مكزعة عمى جميع مناطؽ قطاع غزة ،حيث يزيد عدد الطمبة عف ََِ ألؼ طالب
كطالبة ،كمف المعمكـ أف قطاع غزة يعاني مف مشاكؿ سياسية كاقتصادية كاجتماعية عديدة أدت

إلى نشكء مظاىر عنؼ ليا انعكاسات مباشرة كغير مباشرة عمى المدارس كطمبتيا .كمف الجدير
بالذكر أف أحد أىـ استراتيجيات ككالة الغكث ىي تحسيف التحصيؿ األكاديمي في مدارس قطاع

غزة كانطبلقا مف ىذه السياسة ،فقد أطمقت الككالة مبادرة أسمتيا "االحتراـ كاالنضباط في مدراس
ككالة الغكث" كالتي يشرؼ عمييا فريؽ عمؿ مف داخؿ ككالة الغكث كمجمكعة مف االستشارييف

مف الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة .كتجدر اإلشارة إلى أنو تـ تطبيؽ المبادرة عمى ْٔ
مدرسة خبلؿ العاـ الدراسي ََِٗ ََُِ/كتكسعت في العاـ الدراسي الحالي بحيث شممت

ُُٔ مدرسة كمف المتكقع أف تتكسع في العاـ القادـ لتشمؿ عدد أكبر مف مدارس الككالة.
تيدؼ ىذه المبادرة إلى إيجاد بيئة تعميمية مناسبة تمكف المعمـ مف أداء رسالتو بشكؿ مريح
كتمكف الطالب مف التحصيؿ األكاديمي بشكؿ أفضؿ كذلؾ مف خبلؿ إيجاد بيئة يسكدىا االحتراـ

كاالنضباط  ،تتفاعؿ مف خبلليا جميع أطراؼ العممية التعميمية مف مدرسيف كطمبة كمجتمع
محمي .تقكـ مبادرة االحتراـ كاالنضباط عمى تعزيز السمكؾ اإليجابي كزرع القيـ الحميدة مف

خبلؿ منظكمة القيـ التى يستند إلييا المجتمع المحمي كالقائمة عمى العقيدة اإلسبلمية كالثقافة

الفمسطينية.

أىداف المبادرة
 .1إيجاد جك مدرسي مشجع كمريح.

 .2خمؽ عبلقة بيف المدرسيف كالطمبة قائمة عمي المحبة كاالحتراـ كاالنضباط .
 .3تعزيز ركح االنتماء كاألخكة لدم طمبة المدرسة .

 .4خمؽ عبلقة فعالة بيف المدرسة كالمجتمع المحمي.
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محاور المبادرة
لتحديد ماىية العمؿ في المبادرة تمت إقامة العديد مف المقاءات ككرش العمؿ مع إدارات

كبناء عمى ذلؾ ارتكزت المبادرة عمى ثبلثة محاكر
المدارس كالمعمميف كالطمبة كالمجتمع المحمي
ن
رئيسة:
المحكر األكؿ :األنشطة كالبرامج كالتي تيدؼ إلى تعديؿ سمكؾ الطمبة مف خبلؿ تشجيعيـ عمى
السمككيات الحسنة كتعزيز القيـ اإليجابية ،كىذا يتـ مف خبلؿ:
ُ .مجالس الفصكؿ

سعت المبادرة لخمؽ قيادات طبلبية قادرة عمى تنظيـ أنشطة كفعاليات تيدؼ إلى تعزيز ركح
االنتماء كالتعاكف لدل الطمبة ،كتطكير العبلقات بينيـ ،كغرس عناصر المحبة كاالنتماء كالعمؿ

الجماعي ،كذلؾ مف خبلؿ تككيف مجمس فصؿ مدرب كمؤىؿ يتـ انتخابو ،كيككف مؤىبلن لحؿ

المشكبلت الطارئة كقاد انر عمى ضبط الصؼ ،كتنمية الركح االجتماعية ،كالعمؿ بركح الفريؽ،
كالمشاركة في األعماؿ التطكعية ذات الطابع التشاركي الفعاؿ.
ِ .صندكؽ القيـ

ىك أحد أنشطة المبادرة التي تيدؼ إلى تعزيز القيـ اإليجابية كاألخبلؽ الحميدة لدل الطمبة،

كتشجيعيـ عمى ممارسة السمكؾ الحسف كاالحتراـ كاالنضباط داخؿ المدرسة كخارجيا ،كالتخمي
بناء عمى ذلؾ فالطالب الذم يبادر بنشاط معيف كيمارس قيمان إيجابية يتقدـ
عف ممارسة العنؼ .ن
لتعبئة نمكذج معد يتضمف النشاط الذم قاـ بو فرديان أك جماعيان؛ لمترشح لمجائزة عمى أف يككف
ىذا العمؿ مشيكدان لو مف قبؿ المعمميف أك الطمبة أك أكلياء األمكر ،كيمكف مبلحظتو ،حيث يتـ

بناء عمى معايير محددة.
اختيار الفائز ن
ّ .المجتمع المحمي

المدرسة ليست قائمة بنفسيا ،بؿ تمد أذرعيا إلى المجتمع المحمي لتتشابؾ األيدم معان لتعزيز

ركح التكاصؿ كالشراكة في حؿ المشكبلت المختمفة فالمدرسة ليست كيانان منفصبلن عف المجتمع،
كليس خافيان عمى أحد مدل الدكر المؤثر لمتعاكف كالعمؿ بركح الفريؽ معو .فمف ىنا انطمقت
المبادرة لتتخطى أسكار مدارسنا؛ لتسمع صدل صكتيا ألبناء المجتمع فتؤثر كتتأثر بيـ،
كتساعدىـ عمى تحدم الصعاب كالسمك بأبنائنا نحك األفضؿ ،كذلؾ يتجسد مف خبلؿ ثبلثة

محاكرأساسية :الندكات داخؿ أسكار المدرسة ،كزيارات لبيكت المجتمع ،كتكزيع مطكيات كنشرات
بيدؼ تكعي ة المجتمع بما يدكر داخؿ المدرسة ،أك استضافة المؤسسات كالك ازرات الداعمة

كبعض شخصيات المجتمع المحمي لمشاركة المدارس فعالياتيا( .مبادرة االحترام واالنضباط في

مدارس وكالة الغوث) – (العام الدراسي )2011/2010
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المحور الثاني :الموائح واألنظمة المدرسية:
لقد اعتمدت ككالة الغكث نظامان معدالن لقكاعد كلكائح االنضباط في المدرسة تـ تطكيره بالشراكة
مع المدارس كالطمبة كاألىالي كأعضاء مف المجتمع المحمي ،يحدد ىذا النظاـ حقكؽ كمسئكليات

التبلميذ في المدرسة كمجمكعة مف التكجييات الكقائية كاإلجراءات التأديبية لممخالفيف لقكاعد

االنضباط الكاردة في ىذا النظاـ .يعتمد النجاح في تطبيؽ ىذه المكائح كاألنظمة عمى معرفة مدير
المدرسة الكاممة بيذه المكائح ،كعمى كجكد مجمس ضبط فعاؿ كشفاؼ كعادؿ كعمى تعاكف كتفيـ

المجتمع المحمي ليذه المكائح.

المحور الثالث :الطمبة ذوو الحاالت الصعبة:
مف خبلؿ االطبلع عمى أحكاؿ المدارس ،تبيف كجكد فئة مف الطمبة خاصة كبار السف منيـ

كالتي تشكؿ السبب األكبر إلثارة الفكضى كعدـ االحتراـ كاالنضباط .كىذا يرجع إلى ككف الطالب
مف ىذه الفئة يرسب لعدة سنكات في نفس المستكل كيصبح كضعو النفسي كالتعميمي في حالة

متدنية جدان ،كعميو تقكـ المبادرة عمى فكرة إعطاء ىؤالء الطمبة فرصة لمتعميـ الميني كايجاد مكاف
بديؿ لممدرسة مثؿ مركز تدريب غزة ،أك مركز تدريب خانيكنس ،كىذا يساعد عمى خمؽ بيئة

تعميمية في المدرسة تسيؿ ميمة المعمميف كادارة المدرسة.

مف خبلؿ تطبيؽ المبادرة في بعض مدارس ككالة الغكث عمى مدار العاميف السابقيف ،تبيف

أف أىـ عكامؿ نجاح المبادرة يعتمد عمى مدل تفاعؿ المدرسيف في المدرسة مع فعاليات المبادرة

كتعاكنيـ مع المدرس الذم تـ تفريغو لمعمؿ في المبادرة تحت اسـ منسؽ المبادرة .كحيث أف

ال معمميف في المدارس ىـ القدكة الحسنة لمطمبة كترتكز المبادرة عمى تحسيف السمكؾ كتعزيز القيـ
اإليجابية لدل الطبلب ،فهف تفاعؿ المعمميف في المبادرة يشكؿ حجر الزاكية لمنجاح كتخريج

جيؿ يتمثؿ القيـ اإليجابية كيرتكز عمى قاعدة االحتراـ كاالنضباط.

كلذا ،فهف المبادرة ترل أف دكر المعمميف ىك دكر أساس في جميع المراحؿ كالمشاركة الفعالة مف
قبؿ المعمميف يجب أف ترتكز عمى اآلية القرآنية "كتعاكنكا عمى البر كالتقكل كال تعاكنكا عمى اإلثـ

كالعدكاف" صدؽ ا﵀ العظيـ.

تمخص الباحثة في ضكء ما سبؽ أف تدعيـ السمكؾ االيجابي يساىـ في التنمية الكاممة لشخصية

الطالب ،كتجعميـ يكتسبكف قيما يمارسكنيا سمككيا أك أداء في حياتيـ اليكمية ك يجب أف يككف
لدل الطالب قناعة بأىمية السمكؾ االيجابي كاكتسابو كالبد أف يشار لطبلبنا أف ىده السمككيات

االيجابية حثت عمييا الشريعة اإلسبلمية كاف اإلسبلـ قد أعطى لمف يمارس السمكؾ االيجابي ما

لـ يعطو أم مف القكانيف الكضعية كالبد مف االعتراؼ أف ىناؾ ضركرة ماسة لدعـ السمكؾ

االيجابي في مدارسنا الف دكر المعمميف ىك دكر أساسي في غرس القيـ النبيمة كالسمكؾ االيجابي
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كذلؾ لخمؽ بيئة تعميمية مشجعة كمريحة كتعزز ركح اإلخكة لدل الطمبة كخمؽ عبلقة بيف

المدرسة كالمجتمع المحمي كتجسيد قيـ االحتراـ كاالنضباط ألنظمة كقكانيف المدرسة.

رابعا :العالقة بين مفاىيم حقوق اإلنسان والسموك االيجابي
ىناؾ ثأثير كبير بيف إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ االيجابي مف حيث تأثير سمكؾ
اإلنساف كمما تفيـ كأدرؾ حقكقو كانساف  ،كقد ظير ت ىذه العبلقة جمية في ىذه الدراسة
كالدراسات السابقة عربية كأجنبية .

كبينت الدراسات تقييـ مبادرة تعميـ حقكؽ اإلنساف لؤلطفاؿ في المدارس  ،كأثبتت فعالية سياسة
المدرسة كالممارسة كالتعميـ ،مف أجؿ تعزيز المكاقؼ التي تحترـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ لدل

األطفاؿ ،كتحسيف ركح .

كقد تبيف أف المدارس األكثر نجاحان تنفذ تعميـ حقكؽ اإلنساف بطريقة متسقة كمنيجية مقارنة

بالمدارس التي كانت أقؿ نجاحان.

كأكصت الدراسة بأىمية تعميـ حقكؽ اإلنساف لما ليا مف تأثير عمى المدل البعيد لتعزيز الثقافة
كالسمككيات اإليجابية كالحفاظ عمييا.

كتيدؼ التربية عمى مبادئ حقكؽ اإلنساف إلى نشر الكعي بأىميتيا ككسيمة تفكير ،كمنيج حياة،

فيي مدخؿ إلى تعمـ الحرية ،عف طريؽ إتاحة الفرصة لمفكر الناقد كالمجدد كالمبدع ،كلمفكر
الكاعي بخصكصيتو كىكيتو الثقافية ،مع االنفتاح عمى الثقافات اإلنسانية في إطار شخصية
متكازنة .مف ىذا المنطمؽ يصبح فيـ مبادئ حقكؽ اإلنساف عممية بناءة تنتج مف تراكـ في

المعرفة كمتعة في الممارسة .كحيف ينشأ الطفؿ كاعيان بحقكؽ اإلنساف فهف فرصة تفاعمو معيا

حيف يكبر تزداد كتصبح عممية قبكلو لمعيش في مجتمع مدني تحترـ فيو الذات أم انر أكثر يس انر.

كمف جية أخرل فهف فيـ مبادئ حقكؽ اإلنساف عممية تنمك عمى مراحؿ ،كفقان لمنمك العقمي
كالنضج االجتماعي لمفرد ،كاف تأخر الكعي بحقكؽ اإلنساف كعدـ ممارستيا منذ الصغر ،يسبب

مشكبلت تربكية كاجتماعية ،قد يصعب عبلجيا مستقببلن .مف ىنا كاف مف الضركرم تقديـ البيئة
المناسبة التي تجعؿ الطفؿ يحس بأىمية حقكؽ درجة الكعي بحقكؽ اإلنساف لدل طمبة مدارس

مرحمة التعميـ األساسي اإلنساف ،كما تتطمبو ،مف إحساس بالمسؤكلية كالمشاركة الكاعية في
المجتمع اإلنساني.
إف ما قامت بو ككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف لتعميـ حقكؽ اإلنساف في مناطؽ
عممياتيا الخمس منذ العاـ ََِِـ لتزكيد الطمبة مف الجنسيف بالمفاىيـ األساسية المتعمقة
بحقكقيـ ككاجباتيـ بيدؼ االرتقاء بالجكانب السمككية المنبثقة مف مبادئ قيمية إنسانية ال
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تتعارض مع تعاليـ اإلسبلـ الحنيؼ إلى جانب تطكير ميارات التفكير لدييـ باعتبارىا أساسان
لبناء الشخصية القادرة عمى التمييز بيف الصكاب كالخطأ كممارسة النقد البناء.

كفي ظؿ تعميـ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف فهنو مف الضركرم ربط مكضكعات ىذه المفاىيـ بكاقع

المكاقؼ الحياتية لمطمبة مما يسيـ في تذليؿ عقبات تعمـ المفاىيـ المجردة كمحاكلة تعزيز قيمة
كأىمية تعمـ المفاىيـ لدل الطمبة ،العتبار أنيا تمزميـ في حياتيـ اليكمية( .مبادرة االحترام

واالنضباط في مدارس وكالة الغوث) – (العام الدراسي )2011/2010

كترل الباحثة أف إدراؾ الطمبة لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالقيـ اإلنسانية التي يجب أف تسكد

المجتمع الفمسطيني كفؽ ىذه المفاىيـ كالقيـ كفي ضكء العادات كالتقاليد السميمة يؤدم إلى

التمسؾ بيا كالعمؿ عمى تخميص المجتمع مف الممارسات السمبية التي تمارس أحيانان باسـ
العادات كالتقاليد كالتي ال عبلقة ليا بمنظكمة القيـ التي يتـ ترسيخيا لدل الطمبة.

ييدؼ السمكؾ االيجابي إلى ضبط العممية التربكية كتيسير أمكرىا كازالة العقبات التي تعيؽ
كصكليا إلى أىدافيا المرسكمة كخاصة ما كاف منيا ناجما عف صعكبات التكيؼ مع البيئة

المدرسية لدل بعض الطمبة بحيث تذكب مفاىيـ االنضباط الذاتي في نفكسيـ كتنعكس بدكرىا في

أنماط السمكؾ االيجابي البناء عبر أساليب كاجراءات كقائية كعبلجية تكفؿ تحقيؽ ذلؾ.

كقد أفادت نتائج العديد مف الدراسات الميدانية كالتجربة المعاصرة إلى أف السمكؾ اإلنساني  ،ال
يتغير بمجرد االستماع إلى التكجييات كالنصائح كالمكاعظ عمى أىميتيا إذ األثر الفعمي في

تعديؿ السمكؾ كتغيير االتجاىات ،يظؿ محدكدان ما لـ يرتبط بتطبيقات عممية كأنماط سمككية

تستمر لفترات طكيمة تيدعـ مف البيئة المحيطة لضماف تكرارىا كتثبيتيا حتى ) تتحكؿ إلى عادات
راسخة في السمكؾ اإلنساني) .

بدأت الككالة بتنفيذ برنامج خاص ييدؼ إلى تعميـ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف العتبار أف إكساب

الطمبة المعارؼ المنبثقة مف قيـ كمفاىيـ حقكؽ اإلنساف يمثؿ البكابة الرئيسة التي تؤثر في

سمككيـ كتكضح ليـ أنماط السمكؾ المرغكب فيو في تعامميـ مع اآلخريف سكاء عمى مستكل

المدرسة أك المجتمع كمف ثـ بعدىا اإلنساني كلمكقكؼ عمى مفاىيـ حقكؽ اإلنساف التي كردت في
المكضكعات المقررة عمى الطبلب كالطالبات كمدل إدراؾ ما احتكتو مف مفاىيـ مرتبطة بحقكؽ
اإلنساف كمف ثـ تصميـ األنشطة التعميمية التي تعزز معارؼ الطمبة كممارساتيـ كفؽ ىذه

المفاىيـ (إبراىيـ كشاح ،تعميـ حقكؽ اإلنساف.)ََِٔ:ُُُ،
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الفصل الثالث

الذراصاث الضابمت
ويشتمل عمى:
 مقدمة

 الدراسات المتعمقة بحقوق اإلنسان
 تعقيب عمى دراسات ىذا المحور

 دراسات متعمقة بالسموك االيجابي
 تعقيب عمى دراسات ىذا المحور
 تعميق عام عمى دراسات جميع المحاور
 فروض الدراسة
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مقدمة:
مف ضرك ارت البحث األكاديمي أف ينقب الباحث عف الدارسات السابقة لمكضكع بحثو ،نظ انر لما

تزخر بو تمؾ الدارسات مف تارث يعطي صكرة كاضحة كشاممة لما كصؿ إليو السابقكف ،كما لـ
يصمكا إليو ،كما اتفقكا فيو ،كما اختمفكا عميو ،مما يساعد الباحث كييسر لو تناكلو لمظاىرة التي
يقكـ بدراستيا ،فيبدأ مف حيث انتيى اآلخركف مما يعطي لمدراسات العممية صبغة االستماررية،

كالتكاصؿ كالتكامؿ (أبك نجيمة .)ٕٓ: ُٗٗٔ،

حيث تمثؿ الدارسات السابقة سجبلن حافبلن بالمعمكمات التي يمكف مف خبلليا رصد الظاىرة،
كتحديد مكقعيا مف التراث األدبي ،كالقاء الضكء عمى مكقع الدارسة الحالية مف الدراسات السابقة
كاالستفادة مف البحكث في تحديد العينات كاألدكات المستخدمة ،كعرض النتائج المستخمصة مف

البحكث السابقة ،كيمكف عرض كتناكؿ الدراسات السابقة كاآلتي.
أوال :دراسات حقوق اإلنسان
دراسات عربية:

دراسة (قيطة:)2010 ،

بعنوان "مدى تضمن منياج التربية اإلسالمية لممرحمة الثانوية لمفاىيم حقوق اإلنسان ومدى

اكتساب الطمبة ليا"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تضمف منياج التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية لمفاىيـ

حقكؽ اإلنساف كمدل اكتساب الطمبة ليا كتككنت عينة الدراسة مف :محتكل منياج التربية
اإلسبلمية لممرحمة الثانكية لمعاـ الدراسي ََِٗ .ََُِ -كمف (ْٕٓ) طالبان كطالبة مف طمبة
الصؼ الثاني عشر في محافظة خانيكنس .كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي.

كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

احتمت الحقكؽ المدنية كالسياسية المرتبة األكلى بنسبة (ْٕ )%ُٗ.كاحتمت الحقكؽ االقتصادية
كالتنمكية المرتبة الثانية بنسبة (ٔٗ )%ٖٕ.كاحتمت الحقكؽ الثقافية كاالجتماعية المرتبة الثالثة

بنسبة (َٕ )%ُٖ.مف حيث كركدىا في منياج الصؼ الثاني عشر.

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط الطمبة كالمتكسط االفتراضي الكتساب مفاىيـ حقكؽ

اإلنساف كمستكل اإلتقاف (َٖ )%لصالح متكسط الطمبة.

كأظيرت الدراسة انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )َ.َٓ≤αفي الدرجة

الكمية لبلختبار بيف الجنسيف ،لصالح اإلناث.
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دراسة (ا.عمر:)2008 ،

بعنوان "مدى اإللمام بحقوق اإلنسان لدى طمبة المدارس الثانوية بمحافظة نابمس من وجية

نظر المعممين"
الدراسة -:

ىدفت التعرؼ عمى كجيات نظر معممي المدارس الثانكية الحككمية في محافظة نابمس حكؿ

درجة اإللماـ المعمكماتي كالقيمي كالميارم لحقكؽ اإلنساف عند الطمبة في ضكء الجنس،

كالتخصص ،كالخبرة ،كمكقع المدرسة .كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كطبقت الباحثة
نة مكك و
الدراسة عمى عي و
نة مف (ّٔ) معممان ك(ٖٗ) معممة ،ييعمٌمكف الصفيف الحادم كالثاني عشر
ٌ
ٌ
مكز و
عة عمى جكانب
مككنة مف (ْٓ) فقرة ٌ
لمعاـ الدراسي ََََِِٕٖ /ـ ،يمستخدمةن استبانو ٌ

كقيمية ،كميارٌية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف .كقد استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية
فية،
ٌ
معر ٌ
المناسبة لئلجابة عف أسئمة الدراسة كفحص الفرضيات.
كقد تكصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

كاف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية لمجكانب الثبلثة متكسطان عند الطمبة حيث بمغ (ِْ )ّ.مف

(ََ )ٓ.كبنسبة (َٖ)%ْٔ.؛ أعبلىا الجانب القيمي ،يميو الميارم ،فالمعرفي.

م الجنس كالتخصص؛ أك الخبرة عمى
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى األداة تعزل لمتغير ٍ
الجانب المعرفي.
لمتغير الخبرة عمى المجاليف القيمي كالميارم
إحصائية عمى األداة تعزل
تكجد فركؽ ذات داللة
ٌ
ٌ
كلمتغير مكقع المدرسة كلصالح القرية.
المتكسطة (ٓ )َُ-سنكات،
لصالح الخبرة
ٌ
ٌ
كفي ضكء تمؾ النتائج فاف أكصت الباحثة بتحميؿ الكتب المقررة كبهشراؼ لجنة عميا ميتمة

متنكعة.
بحقكؽ اإلنساف بحيث تحذؼ المفاىيـ السمبيةٌ ،
كتعزز المفاىيـ اإليجابية كرفدىا بأنشطة ٌ
مقرر لحقكؽ اإلنساف كجعمو إجبارٌيان لطمبة التكجييي كيخضع لبلمتحاف العاـ.أف
كتصميـ ٌ
و
تخصصان في
مشرؼ لحقكؽ إنساف .كأف تستحدث الجامعات
تستحدث مديريات التربية كظيفة
ٌ
مجاؿ حقكؽ اإلنساف عمى مستكل البكالكريكس .التٌنسيؽ بيف اإلدارات المدرسية كمنظٌمات حقكؽ

اإلنساف لتفعيؿ دكرىا في المدارس.
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دراسة (ميمة:)2008 ،

بعنوان "دور التربية المدنية في تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان لدى طمبة المرحمة

األساسية في محافظات غزة"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دكر التربية المدنية في تعزيز قيـ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف

لدل طبلب المرحمة األساسية في محافظات غزة كتككنت عينة الدراسة مف (ُُٕ) معممان مف

معممي التربية المدنية بمحافظة غزة.

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كما استخدـ استبانة مككنة مف (َّ) فقرة لقياس (دكر
التربية المدنية في تعزيز قيـ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف مف كجية نظر معممي التربية المدنية

بمحافظات غزة).

كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :
أظيرت الدراسة أف ىناؾ دك ار كبي ار لمعممي التربية المدنية في تعزيز قيـ الديمقراطية كحقكؽ

اإلنساف لدل طبلب المرحمة األساسية في محافظات غزة.

أكدت الدراسة عمى دكر التربية المدنية في إكساب الطبلب القيـ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف.

أكدت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس كالمحافظة كذلؾ

لتقارب المستكل كترابط البيئة كتداخميا ككذلؾ لكحدة عناصر العممية التعميمية.

أظيرت الدراسة عددا مف االيجابيات تكضح دكر التربية المدنية في تعزيز قيـ الديمقراطية

كحقكؽ اإلنساف لدل طبلب المرحمة األساسية كبالقيـ االيجابية المراد إكسابيا لمطبلب مثؿ

ميارات تقبؿ اآلخريف كالحكار االيجابي كتعزيز ركح التسامح كالتعددية كالتعاكف بيف الطبلب.

أظيرت الدراسة العديد مف السمبيات كالقصكر في الدكر الذم تقكـ بو التربية المدنية التي يتعمميا

طبلب المرحمة األساسية في محافظات غزة منيا عدـ كجكد معمميف مؤىميف يتمتعكف بميارات

التعميـ الفعاؿ ككذلؾ عدـ االىتماـ الكافي مف اإلدارة المدرسية كتقصيرىا في تكفير االحتياجات

البلزمة إلكساب الطبلب القيـ المدنية مثؿ نقص اإلمكانيات كالمختبرات كالكسائؿ .. .الخ.
دراسة (المصري وأبو عجوة:)2006 ،

بعنوان "مستوى ممارسة األسرة الفمسطينية لقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان مع أبنائيا –

دراسة ميدانية"

ىدفت الدراسة لمكشؼ عف مستكل ممارسة األسرة الفمسطينية لقيـ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف مع

أبنائيا ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،كتـ إعداد استبياف مككف مف (ْٔ) فقرة ،كطبؽ
االستبياف عمى عينة قكاميا (ََِ) أسرة فمسطينية.
ككاف أىـ ما تكصمت لو النتائج:
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كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل ممارسة األسرة الفمسطينية لقيـ الديمقراطية كحقكؽ

اإلنساف مع أبنائيا تبعان لمتغيرم السكف كالمستكل التعميمي لرب األسرة.

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل ممارسة األسرة الفمسطينية تبعان لمتغير النكع

االجتماعي لرب األسرة ،كمستكل الدخؿ الشيرم.

أف نتائج الدراسة كانت سمبية بشكؿ عاـ عمى صعيد ممارسة األسرة الفمسطينية لقيـ الديمقراطية

كحقكؽ اإلنساف مع أبنائيا.

دراسة (ثابت:)2006 ،

بعنوان "برنامج مقترح لتنمية القيم المرتبطة بحقوق اإلنسان لدى طمبة المرحمة اإلعدادية في

غزة من خالل األنشطة الالصفية"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى كيفية بناء برنامج لتنمية القيـ المرتبطة بحقكؽ اإلنساف لدل
طمبة المرحمة اإلعدادية بغزة مف خبلؿ األنشطة البلصفية كتككنت عينة الدراسة مف مدرستيف

تابعتيف لككالة الغكث بغزة األكلى لمذككر كعدد طبلبيا (ِٔٔ) طالبان كالثانية لئلناث كعدد

طالباتيا (ُُٔ) طالبة .كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي لتحميؿ مكاد اإلعبلف العالمي لحقكؽ
اإلنساف كمحتكل كتب (المغة العربية _ التربية اإلسبلمية _ كالدراسات االجتماعية) لمكقكؼ عمى

مدل تضمنيا لمقيـ المرتبطة بحقكؽ اإلنساف.

كما كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي لمتعرؼ عمى فاعمية البرنامج المقترح لتنمية القيـ المرتبطة
بحقكؽ اإلنساف لدل الطمبة ككاف مف أىـ نتائج الدراسة ما يمي:

ال يكجد تكازف في معالجة الكتب المدرسية لقيـ حقكؽ اإلنساف حيث كردت بعض الحقكؽ بنسب

متفاكتة سكاء بصكرة صريحة أك بصكرة صريحة أك بصكرة ضمنية بينما لـ تمحظ بعض الحقيؽ

باالىتماـ الكافي.

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )َ.ََُ=αبيف متكسطات درجات
االختبار التحصيمي كمقياس القيـ لمطبلب كالطالبات عينة الدراسة في التطبيقيف القبمي كالبعدم

لصالح التطبيؽ البعدم.

فا عمية البرنامج المقترح في رفع مستكل المعمكمات كتنمية القيـ المرتبطة بحقكؽ اإلنساف لدل
طبلب كطالبات المرحمة اإلعدادية باستثناء طبلب الصؼ السابع الذككر.
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دراسة (الشامي:)2002 ،

بعنوان "برنامج مقترح لتنمية مفاىيم حقوق اإلنسان في مناىج التربية اإلسالمية لمتالميذ

الصم بدولة فمسطين"

ىدفت الدراسة إلى تجريب فاعمية برنامج لتنمية بعض مفاىيـ حقكؽ اإلنساف في مناىج التربية

اإلسبلمية لمتبلميذ الصـ في المرحمة األساسية في فمسطيف حيث تـ تجريب البرنامج المككف مف
ثبلث كحدات دراسية لمدة ثبلثة شيكر استغرقت كؿ كحدة دراسية شي ار بكاقع أربع حصص

أسبكعيان.

تككنت عينة الدراسة مف َّ طالبا مف طبلب الصؼ السابع في جمعية أطفالنا لمصـ بمحافظة

غزة (ُٓ في المجمكعة التجريبية ك ُٓ في المجمكعة الضابطة).

استخدمت الباحثة المنيج التجريبي كتككنت أدكات الدراسة مف اختبار لقياس مدل امتبلؾ

الطبلب الصـ لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف الكاردة في كحدات البرنامج المقترح.

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بهعداد قائمة اشتممت عمى ِٖ مفيكمان مف مفاىيـ حقكؽ
اإلنساف تعتقد بكجكب تضمينيا في مناىج التربية اإلسبلمية لمتبلميذ الصـ في مرحمة التعميـ

األساسي مف الصؼ األكؿ كحتى الصؼ السابع كما كتككف البرنامج المقترح مف ُٕ كحدة
متدرجة بما يتناسب مع المرحمة العمرية لمتبلميذ ركزت عمى تكظيؼ المناقشة لعب األدكار

عركض الفيديك الزيارات الميدانية الرسكـ التكضيحية كاستضافة الككادر ذات العبلقة بحقكؽ

اإلنساف.

كجاءت نتائج الدراسة لصالح البرنامج المقترح حيث أظيرت فاعمية البرنامج في تنمية مفاىيـ

حقكؽ اإلنساف لدل الطبلب الصـ في الصؼ السابع.
دراسة (السيد:)1993 ،

بعنوان "التربية عمى حقوق اإلنسان والديمقراطية من خالل المنظمات العربية غير الحكومية".

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل مساىمة المنظمات غير الحككمية في نشر الكعي بحقكؽ
اإلنساف ،كمدل قدرة المنظمات العربية غير الحككمية في تنمية أنماط سمككية لدل المكاطنيف
تتفؽ مع مضمكف حقكؽ اإلنساف كالمشاركة في كقؼ انتياكات حقكؽ اإلنساف ،مدل مساىمة

المنظمات العربية غير الحككمية في سد النقص في مجاؿ تعميـ كنشر ثقافة حقكؽ اإلنساف مف
جانب العمـ الرسمي .كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي مستخدما استبانة تـ تطبيقيا،

عمى ِٓ منظمة عربية غير حككمية .كقد تكصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا:

أف التعميـ الرسمي لحقكؽ اإلنساف محدكد جدا في الدكؿ العربية كيقتصر عمى بعض الجامعات

بشكؿ محدكد.
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المنظمات العربية غير الحككمية لـ تقترب مف أداء كظيفة التعميـ المنظـ كالشامؿ كالمدركس

لحقكؽ اإلنساف.

تزايد االىتماـ بالتربية عمى حقكؽ اإلنساف كما زاؿ في إمكاف المنظمات غير الحككمية العربية

القائمة أف تمعب دك ار أساسيان في التعميـ المباشر لحقكؽ اإلنساف.
ثانياً الدراسات األجنبية:

دراسة جوندوجدو و يمديرم (:)Gondogdu & Yildirim, 0202

بعنوان "أصوات من المنزل والمدرسة عمى الديمقراطية وتعميم حقوق اإلنسان في المرحمة

االبتدائية :دراسة حالة"

ىدفت إلى استقصاء كجيات نظر البيت كالمدرسة لمكشؼ عف العكامؿ التي تسيـ في تنفيذ
مثالي لمديمقراطية كالتثقيؼ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف .كىي دراسة النكعية ،كتـ جمع البيانات مف

ستة معمميف لمصفكؼ كاآلباء في ُٔ مدرسة مختارة مف خبلؿ المقاببلت.
كتكصمت النتائج إلى خمسة عكامؿ رئيسة ىي:

المسائؿ المادية كالبيئية كالعممية التعميمية.

خصائص المعمميف.

تقييـ الممارسات كأنماط االتصاؿ لتعميـ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف بشكؿ مثالي.

معظـ المشاركيف أشاركا أيضان إلى عدـ كجكد اتساؽ أك اتصاؿ بيف البيت كالمدرسة.

أظيرت النتائج أف ىناؾ فجكات بيف الكاقع كالمأمكؿ في مكضكع تعميـ الديمقراطية كحقكؽ

اإلنساف في المدارس.

كأكصت الدراسة بضركرة ربط مكضكعات حقكؽ اإلنساف بكاقع المكاقؼ الحياتية لمطمبة.

دراسة كوفل (:)Covell et al, 2010

بعنوان "تعميم حقوق اإلنسان لألطفال في المدرسة"

ىدفت الدراسة لتقييـ مبادرة تعميـ حقكؽ اإلنساف لؤلطفاؿ في مدارس ىامبشاير بانكمت ار
كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي مف خبلؿ عقد مقارنات بيف الدراسة كنتائج البحكث السابقة،

إثبات فعالية إطار مف حقكؽ لسياسة المدرسة كالممارسة كالتعميـ ،مف أجؿ تعزيز المكاقؼ التي

تح ترـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ لدل األطفاؿ ،كتحسيف ركح المدرسة .كتـ تقديـ بيانات عف قدرة

معممي ىامبشاير عمى النجاح في تنفيذ برنامجيـ .ندرس المدارس التي كانت ناجحة جدان في
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دمج حقكؽ الطفؿ في المناىج كالمدارس في جميع السياسات كالممارسات ،كقارف جيكد التنفيذ

كتجاربيـ مع المدارس التي كانت أقؿ نجاحان.

كقد تبيف أف المدارس األكثر نجاحان تنفذ تعميـ حقكؽ اإلنساف بطريقة متسقة كمنيجية مقارنة

بالمدارس التي كانت أقؿ نجاحان.

كأكصت الدراسة بأىمية تعميـ حقكؽ اإلنساف لما ليا مف تأثير عمى المدل البعيد لتعزيز الثقافة

كالسمككيات اإليجابية كالحفاظ عمييا.

دراسة دوبرك (:)Dubroc, 2007

بعنوان "ىل يعد إلغاء العطل المدرسية انتياكا لحقوق الطفل األساسية لإلنسان؟( ،تحميل

محتوى)"

ىدفت الدراسة لمكشؼ عف مدل إلغاء العطؿ كأكقات الترفيو في المدارس بالكاليات المتحدة
األمريكية .كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي مف خبلؿ تحميؿ المحتكل ،كتنطمؽ الدراسة مف

أف القضاء عمى عطمة في المدارس أصبح عاديان في العديد مف المجتمعات ،كبيرىا كصغيرىا،
كذلؾ في كؿ دراسة قدمت في ىذا التحميؿ المحتكل.

كتبيف مف النتائج أف كقت الفراغ كالمعب غير المنظـ ضركرم لنمك الطفؿ المعرفي .فالمادة ُّ

مف اتفاقية األمـ المتحدة لحقكؽ الطفؿ ،كبشكؿ خاص مف مكتب المفكض السامي لحقكؽ
اإلنساف ىي ضمانات لحقكؽ األطفاؿ في المعب ،كالحؽ في اتخاذ استراحات ،كبالتالي مف حؽ
األطفاؿ في المعب إلى جانب النمك المعرفية ،فالمعب كاالستراحة تساعد في تقميؿ أك القضاء

عمى اإلجياد كالتركيج لنمط الحياة الركتينية ،كالتي يمكف أف تؤدم إلى االكتئاب ،كالسمنة ،أك
تدني مستكل الصحة النفسية بشكؿ عاـ.
دراسة باتريك (:)Patric, 2002

بعنوان "اتجاىات في التعميم من أجل التربية الديمقراطية في المجتمع األمريكي"

ىدفت ىذه الدراسة إلى تعميؽ مفاىيـ كمبادئ التربية المدنية في المدرسة مف اجؿ أعداد جيؿ
مؤمف بالديمقراطية كيساىـ في بناء مؤسسات المجتمع المدني .حيث استخدـ الباحث المنيج

الكصفي التحميمي لعشرة اتجاىات لمتعميـ مف اجؿ الديمقراطية كتناكليا بالمناقشة كالتحميؿ مع
دعاة التعميـ الديمقراطي كتكصؿ إلى عدد مف النتائج ،فيما يمي أىميا:
ضركرة استم اررية العممية التعميمية في تبني نظريات الديمقراطية.

العمؿ مع الطبلب كفؽ نظريات الديمقراطية مما أىميـ إلى امتبلؾ بعض الميارات مثؿ ميارة

صنع القرار.
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أف تفعيؿ التعميـ الديمقراطي في المدرسة أدل إلى تحقيؽ االتجاىات العشر لمممارسة المدنية

التي يطمح ليا دعاة التعميـ الديمقراطي.

كأكصت الدراسة إلى تشجيع الطبلب عمى المشاركة في األنشطة البلمنيجية التي تؤدم إلى

تعميـ المكاطنة كالديمقراطية.

دراسة جوىاثكورتا (:)Guhathakurta et al., 2001

بعنوان " تشجيع النساء" دليل النساء في التربية عمى حقوق اإلنسان"

ىدفت ىذه الدراسة إلى تعميـ النساء في بنجبلدش عبر نشاطات سياسية كثقافية كاجتماعية كقد
جاءت ىذه الدراسة لتككف بمثابة مرجع كتعد إطا ار ككتابا منيجيا كدليبل مف اجؿ تعميـ النساء

عمى حقكؽ اإلنساف.

كقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج:

عرضت الدراسة لمجمكعة مف الطرؽ الجديدة لتعميـ حقكؽ اإلنساف لمنساء في بنجبلدش.

تضميف مجمكعة مف األنشطة كالطرؽ لتعميـ حقكؽ اإلنساف ،صالحة لمعظـ الثقافات العالمية.
تكفير منيج عممي يساعد عمى البحث مف خبلؿ تطكير ميارات البحث كالتعبير الحر.
تعميق عمى دراسات حقوق اإلنسان:

مف خبلؿ استعراض الباحثة لدراسات المحكر الثاني كالتي اىتمت بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل

طمبة المرحمة اإلعدادية  ،يمكف إجماؿ النقاط التي تكصمت الييا الدراسات السابقة مف حيث:

أوالَ :الفتـرة الزمنية

يتضح مف العرض السابؽ لمدراسات المرتبطة بمكضكع الدراسة الحالية أنيا أجريت بالفترة ما بيف

(ََُِ )َُُِ-حيث بمغ إجمالي عدد الدراسات السابقة ُِ دراسة منيا ٕ دراسات عربية كٓ

دراسات أجنبية.
ثانياً  :األىداف

ُ .مف المبلحظ أف غالبية الدراسات السابقة في ىذا المحكر تباينت مع الدراسة الحالية في
التعرؼ عمى دكر حقكؽ اإلنساف في دعـ سمكؾ الطالب كيتضح مف الدراسات السابقة
أف الكثير منيا ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر المؤسسات كالمناىج في تدعيـ مفاىيـ
حقكؽ اإلنساف  ،كاتفقت معظـ الدراسات عمى أىمية تدريس مفاىيـ حقكؽ اإلنساف
كاكسابيا  ،كضركرة إدخاليا ضمف مناىج بعض المكاد كتعمميا بشكؿ مستقؿ مثؿ
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(القر ََُِ) كدراسة (ميمة
ٌا
دراسة (قيطة ََُِ)كدراسة (عمر ََِٖ) كدراسة

(السيد ُّٗٗ)
ََِٖ) كدراسة (المصرم ََِٔ) كدراسة (ثابت ََِٔ ) كدراسة
ٌ

كدراسة( ككفيمد ََُِ ) كدراسة( دبرؾ ََِٕ)

ِ .تناكلت عدة دراسات الكشؼ عف مضاميف حقكؽ اإلنساف كمفاىيمو في المقررات
الدراسية مثؿ دراسة (ميمة ََِٖ ) كدراسة (قيطة ََُِ).
ّ .ركزت بعض الدراسات عمى جانب القيـ في حقكؽ اإلنساف مثؿ قيمة التسامح تناكلتو
دراسة (ثابتََِٔ) .
ْ .انفردت دراسة (ا.عمر ََِٖ) في الكشؼ عف مدل إلماـ طبلب فمسطيف في المرحمة
الثانكية بمفاىيـ حقكؽ اإلنساف كمستكل معمكماتيـ عف حقكؽ اإلنساف.
ٓ .انفردت دراسة (ََُِ  )Gondog & Yildirinالستقصاء كجيات نظر البيت كالمدرسة
لمكشؼ عف العكامؿ التي تسيـ في تنفيذ مثالي لمديمقراطية كالتثقيؼ في مجاؿ حقكؽ
اإلنساف.
ٔ .مف الدراسات السابقة الفمسطينية التي تناكلت ما يخص الكاقع الفمسطيني عمى صعيد
تعمـ حقكؽ اإلنساف كمناىج حقكؽ اإلنساف ك كاقع تعميمو كأساليب كطرؽ تدريسو مثؿ
دراسة (ثابت ََِٔ) كدراسة (ميمة ََِٖ) ك دراسة (ا.عمر ََِٖ).
ثالثاً  :المنيج:

مف الجدير ذكره أف غالبية دراسات ىذا المحكر استخدمت منيج الكصؼ التحميمي إضافة لممنيج

(القرآ ََُِ) كدراسة (قيطة ََُِ) كدراسة
التحميمي القائـ عمى تحميؿ المحتكل مثؿ دراسة ٌ
(السيد ُّٗٗ) كدراسة (المصرم-أبك عجكة
(ميمة ََِٖ) كدراسة (ا.عمر ََِٖ) كدراسة
ٌ
ََِٔ)  ،أما الدراسات التي تناكلت البرامج كاالستراتيجيات مثؿ دراسة (ثابت ََِٔ) فقد

استخدـ المنيج التجريبي حيث صممت التجربة باستخداـ مجمكعتيف  ،األكلى تجريبية تـ تدريبيا

عمى البرنامج المقترح أما الثانية ضابطة لـ يتـ تدريبيا عمى البرنامج.

كفي الدراسة الحالية استخدمت الباحثة كما في بعض الدراسات المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ

لتتمكف مف التعرؼ عمى إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كعبلقتو بالسمكؾ االيجابي.
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رابعاً العينة:
اختمفت الدراسات السابقة في اختيارىا لمجتمع كعينة كؿ دراسة كطرؽ اختيارىا كيرجع ذلؾ
لطبيعة كىدؼ كؿ دراسة  ،كيبلحظ أف الدراسات السابقة االختبلؼ في عدد العينات فغالبيتيا
يتراكح عددىا ما بيف (ََُ )ْٕٓ-فردان كدراسة (ميمة ََِٖ) كدراسة (قيطة ََُِ) .

معظـ الدراسات استخدمت العينة العشكائية كاختمفت ىذه العينات في نكعيتيا كأعمارىا كفئاتيا

فمنيا الطبلب مثؿ دراسة (ثابتََِٔ) كمنيا المعممكف مثؿ دراسة (ميمة ََِٖ) كدراسة

(القرآ ََُِ).
(ا.عمر ََِٖ) كمنيا الكتب كالمناىج كالمكاقؼ االلكتركنية مثؿ دراسة ٌ
خامساً أداة الدراسة:

تنكعت األدكات المستخدمة في الدراسات السابقة ككانت تنكعيا يتفؽ كطبيعة تمؾ الدراسات ،

(القرل
فمعظـ الدراسات استخدمت االستبلنة كأداة لمدراسة مثؿ دراسة (ميمة ََِٖ) كدراسة ٌ

ََُِ) كدراسة (ا.عمر ََِٖ) كدراسة (المصرم-أبك عجكة ََِٔ) كىناؾ دراسات
استخدمت االختبار كدراسة (ثابت ََِٔ) كمنيا مف استخدـ تحميؿ المحتكل كدراسة

(قيطةََُِ).

أما الدراسة الحالية فقد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لمدراسة.
سادساً :النتائج:
اتفقت الدراسات التي قامت بتدعيـ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لممعمميف (ذككر -إناث) بحاجة ماسة

إلى تنمية كتطكير المفاىيـ لدييـ ككانت مف أبرز نتائجيـ كتكصياتيـ أف ىناؾ تصكر كاضح في
امتبلؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف مف قبؿ المعمميف ،لذا كانت مف أبرز تكصياتيـ العمؿ في إعداد

برامج لتنمية كتطير ىذه المفاىيـ لدييـ كمف الدراسات التي تناكلت المعمميف كأكدت ذلؾ دراسة

(ا.عمر ََِٖ).

خمصت الدراسات السابقة إلى نتائج متقاربة حيث اتفقت أغمبيا عمى أىمية التأثير االيجابي
لمبرامج التدريبية عمى إكساب مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل الطمبة مثؿ دراسة (ثابتََِٔ) كمنيا

(القر
تأثير كفاعمية الكتب كالمناىج كالمكاقع االلكتركنية عمى انتياكات حقكؽ اإلنساف مثؿ دراسة ٌا
ََُِ ) ك أظيرت نتائج دراستيـ العديد مف االيجابيات التي تكضح دكر المعمميف في تعزيز قيـ

الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف مثؿ دراسة (ا.عمر ََِٖ).
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ثانياً :الدراسات السابقة عمى السموك االيجابي

مف خبلؿ إطبلع الباحثيف  ،تـ الكقكؼ عمى العديد مف الدراسات السابقة حكؿ أساليب تعديؿ

سمكؾ الطبلب في البيئتيف األجنبية كالعربية  ،كيمكف إجماؿ أبرز تمؾ الدراسات عمى النحك

التالي-:

كفي البيئة الفمسطينية أجرل سالمة ( )2003دراسة تأصيمية عرض فييا أبرز األساليب التي

استخدميا النبي ( (في تصحيح الخطأ السمككي عند الصحابة رضكاف ا﵀ عمييـ  ،كقد

أظيرت نتائج الدراسة تنكع تمؾ األساليب بما يتبلءـ مع مقتضى الحاؿ  ،كيسمح بمراعاة الشئكف

الفردية كالظركؼ الخاصة  ،كأخي انر أكصى الباحث بضركرة االقتداء بالرسكؿ المربي (.(

كاستيدفت دراسة قمر ( )2002بياف دكر األنشطة التربكية الحرة في مكاجية المشكبلت
السمككية الطبلبية  ،كقد استخدـ الباحث ألغراض الدراسة استبانو قاـ بتكزيعيا عمى عينة مف

العامميف بمدارس المرحمة الثانكية الرسمية شممت( :مدي انر ،ناظ انر ،ككيبلن ،أخصائيان نفسيان،

أخصائيان اجتماعيان ،مشرفي األنشطة :االجتماعية كالرياضية كالكشفية كالثقافية) بثبلث
محافظات :القاىرة ،اإلسكندرية  ،كالمنيا  ،كقد أكضحت الدراسة الدكر الفاعؿ لؤلنشطة
االجتماعية في مكاجية المشكبلت السمككية لطبلب المرحمة الثانكية  ،ككاف مف أبرزىا تنمية

الميارات االجتماعية في التعامؿ مع اآلخريف كاشراؾ الطبلب في تقديـ خدمات عامة تنمي ركح
التعاكف بيف الطبلب كتكثيؽ العبلقات بيف الطبلب كالمعمميف  ،كأكصت الباحث بضركرة التكسع
في ممارسة األنشطة التربكية الحرة بكجو عاـ  ،بحيث يمارس طبلب المدرسة الثانكية األنشطة

المتنكعة التي تكافؽ ميكليـ كتشبع حاجاتيـ .

دراسة أبو دف ،الديب " ( 2009 ):بعنوان مدى ممارسة معممي المرحمة الثانوية ألساليب تعديل

السموك كما جاءت في السنة النبوية من وجية نظر المديرين والمشرفين التربويين بمحافظات
غزة:

ىدفت الدراسة إلى تحديد مستكل ممارسة معممي المرحمة الثانكية ألساليب تعديؿ السمكؾ كما جاءت
في السنة النبكية ،كقد استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي كقد بينا استبانو لتحقيؽ ىذا الغرض

تككنت مف ) ِٔ ( فقرة طبقت االستبانة عمى عينة قكاميا ) ُِِ ( مف المديريف كالمشرفيف

التربكييف بمحافظات غزة ،تـ اختيارىا بطريقة عشكائية طبقية ،كشفت الدراسة عف استخداـ المعمميف
ألساليب الرسكؿ -صمى ا﵀ عميو كسمـ -في تعديؿ سمكؾ طبلبيـ نسبة عالية ،بمغت) ِٕ٘  ،كما
بينت نتائج الدراسة :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المينة(مدير ،مشرؼ )لصالح

المديريف حكؿ درجة استخداـ المعمميف ألساليب تعديؿ السمكؾ ،كذلؾ بينت كجكد فركؽ ذات داللة
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إحصائية لمتغير الجنس( ذككر ،إناث) ،لصالح اإلناث ،كأكصت الدراسة المعمميف الذككر بمزيد مف

التزاـ أساليب الرفؽ كالميف كابداء التعاطؼ مع طبلبيـ كتقديـ حكافز مادية كمعنكية لمطبلب

المتميزيف مف الناحيتيف العممية كالسمككية ،كما أكصت الدراسة باستثمار الفف اليادؼ لتعزيز السمكؾ
االيجابي لدل طبلب المرحمة الثانكية.

الدراسات األجنبية المتعمقة بالسموك االيجابي:

أجرى دوقالس ( Douglas )1995دراسة عمى (ُِ) مدرسة أساسية ك(ُِ) مدرسة ثانكية؛
لبياف دكر النظاـ في الغرفة الصفية  ،في تعزيز مسئكلية الطالب؛ لحماية عممية التعمـ كحقكقو
األمنية داخؿ الغرفة الصفية  ،كقد أظيرت الدراسة :أف الطمبة يركف المعمميف يتفاعمكف مع

السمكؾ الصفي غير المرغكب مف خبلؿ زيادة النظاـ كالذم يحد مف تطكير ركح المسئكلية عند
الطمبة كيشتت مف انتباىيـ لمعمؿ المدرسي كلسكء الحظ ،ال ينجح المعممكف في زيادة استخداميـ

لؤلساليب الفاعمة  ،مثؿ  :المناقشات كالمكافئات لمسمكؾ الحسف كالمشاركة في اتخاذ القرار .

قاـ دينيس وجيري ( Denise & Gary )1993باختبار برنامج؛ لتحسيف سمكؾ المراىقيف في
مدارس إعدادية  ،كقد ارتكز ذلؾ البرنامج عمى :كضكح قكانيف المدرسة كتعزيز تطبيقيا كتحسيف
إدارة كتنظيـ الصؼ كزيادة التكاصؿ مع البيت كتعزيز السمكؾ المرغكب  ،كقد بينت النتائج :أف

المدارس التي تـ فييا تنفيذ البرنامج بصكرة جيدة تحقؽ فييا سمكؾ الطمبة داخؿ المدرسة .

كىدفت دراسة ماثيور ( )Mathurإلى تزكيد المعمميف باستراتيجيات؛ لتعديؿ السمكؾ العاطفي
لطبلب الفصؿ تقكـ عمى أساس التعزيز كتقديـ األنمكذج الحسف  ،كقد أظيرت نتائج الدراسة :أف
المعمـ الذم يستخدـ االستراتيجيات اإليجابية لتعديؿ السمكؾ  ،ىك الذم يعمؿ عمى تكفير بيئة

تعميمية مناسبة كمقبكلة اجتماعيان .

فعاؿ إلدارة سمكؾ المراىقيف المشاغبيف
أما دراسة جونز ( )Jonsفقد ىدفت إلى إيجاد برنامج ٌ
تضمف استراتيجيات لمتعامؿ مع الطبلب مستمدة مف برامج التربية
داخؿ البيئة المدرسية ،
ٌ

الخاصة المكجكدة في المدارس  ،كشفت الدراسة عف أف دمج الطبلب المشاغبيف في المشاركة
الفاعمة كاكسابيـ ميارات اجتماعية مباشرة مف األساليب الناجحة في الحد مف سمككيـ المزعج

في حيف قاـ نيمسون ( Nelson )1998بمبلحظة سمسمة مف التفاعبلت المتبادلة بيف
المتعمميف كالمعمميف في جميع التصرفات التخريبية لمدة ثبلث سنكات في التعميـ العاـ  ،كقد
أجريت تمؾ الدراسة في ستة فصكؿ دراسية مف المرحمة االبتدائية كاثنيف في المرحمة المتكسطة ،

حيث شممت الدراسة مجمكعتيف مف الطبلب مف الصفكؼ (ُ )ٖ-حيث تـ إعداد قائمة تتضمف

(ِٖٕ) سمككان بمثابة قائمة معايير لمسمكؾ السكم  ،كقد أظيرت الدراسة :أنو مف الممكف تعديؿ
السمكؾ التخريبي لدل الطبلب عف طريؽ المكـ لمطالب بقدر سمككو التخريبي أك الفكضكم بشكؿ
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متزامف مع السمكؾ  ،كما ساعدت التعميمات المباشرة كالكاضحة مف المعمميف عمى نشر االلتزاـ

بالسمكؾ السميـ كتعديؿ السمككيات الفكضكية التي يقكـ بيا بعض المتعمميف .

كأظيرت دراسة ليديل ( : Liddeil )1999أف أفضؿ األساليب التي يمكف إتباعيا لتعديؿ
سمكؾ الطبلب السيئ  ،تتمخص في دمج الذيف يقكمكف بذلؾ السمكؾ غير المرغكب فيو لمعمؿ

ضمف التعمـ التعاكني كضمف الفريؽ كتعميميـ الميارات االجتماعية كتكعيتيـ باستراتيجيات حفظ

النظاـ  ،كخمص الباحث إلى أف التعمـ التعاكني كاف أكثر فعالية في تعديؿ سمكؾ الطمبة مف

أسمكب حفظ النظاـ .

كأفادت دراسة كاىر وآخرون ( : Kher et. al )2000إلى أف معالجة السمكؾ غير الميذب
مف خبلؿ اعتماد التكبيخ بصكرة رسمية كانتياج أسمكب التنديد كالكعيد كالصراخ في كجو الطالب
غير المنضبط سمككيان  ،جميعيا أساليب غير مجدية  ،كقد أكصى الباحث بدمج الطبلب

المشاكسيف معان بطريقة اجتماعية مف خبلؿ التعميـ التعاكني .
تعميق عمى الدراسات المتعمقة بالسموك االيجابي
أوالً :الفترة الزمنية ( ُّٗٗ)ََُِ -

يتضح مف استعراض الدراسات السابقة المرتبطة بمحكر مف محاكر الدراسة الحالية أنيا أجريت

في الفترة الزمنية ما بيف (ُّٗٗ )ََُِ -حيث بمغ إجمالي الدراسات ثماف دراسات ٓ دراسات
أجنبية كْ دراسات عربية
ثانياً :األىداف

مف المبلحظ أف غالبية الدراسات السابقة في ىذا المحكر كانت تيدؼ إلى الكشؼ عف إبراز اثر

األساليب العممية في مكاجية السمكؾ السمبي لدل الطبلب كلـ تعر اىتمامان لدراسة األساليب التي

يستخدميا المعممكف في الكاقع مف أجؿ معالجة أنماط السمكؾ السمبي مثؿ دراسة (سبلمة
ََِّ) كدراسة (قمر ََِِ) كدراسة (ليديؿ ُٗٗٗ) كدراسة (دينيس كجيرم ُّٗٗ) باستثناء

(كاىر كآخركف َََِ).
ثالثاً :المنيج

مف الجدير ذكره أف غالبية ىذه الدراسات في ىذا المحكر استخدمت المنيج الكصفي إضافة إلى

المنيج التحميمي مثؿ دراسة سبلمة (ََِّ) كدراسة قمر (ََِِ) كانفردت دراسة نيسمكف
(ُٖٗٗ) عمى المقابمة كالمبلحظة لفترة مف الزمف .
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رابعاً :العينة

اختمفت الدراسات السابقة في اختيارىا لمجتمع كعينة كؿ دراسة كطرؽ اختيارىا كيرجع ذلؾ إلى

طبيعة كىؼ كؿ دراسة كيبلحظ مف الدراسات السابقة االختبلؼ في العينات كتراكحت عينة

الدراسة ما بيف المعمميف كالمشرفيف كالتربكييف كالمديريف كاألخصائييف مثؿ دراسة (قمر ََِِ)

كدراسة(سبلمة ََِّ) كدراسة ( ليديؿ ُٗٗٗ) كدراسة (كاىر كآخركف َََِ)

أ ما الدراسة الحالية فقد استيدفت الطمبة مف ذككر كاناث مف طبلب كطالبات الصؼ التاسع
لبياف مدل تدريس مادة حقكؽ اإلنساف في دعـ السمكؾ االيجابي.

خامساً :أداة الدراسة

تنكعت األدكات المستخدمة في الدراسات السابقة ككاف تنكعيا يتفؽ كطبيعة تمؾ الدراسات فمعظـ

الدراسات استخدمت االستبانة كأداة لمدراسة مثؿ دراسة (أبك الدؼ ََِٗ)كىناؾ دراسات
استخدمت المبلحظة كالمقابمة كأداة لمدراسة كدراسة (نيسمكف ُٖٗٗ).
سادساً :النتائج
ُ .أكضحت نتائج الدراسات أف األساليب التقميدية غير مجدية في معالجة السمكؾ غير السكم
لدل الطبلب .

ِ .أكدت مع أف تعديؿ السمكؾ السمبي لدل الطبلب يقكـ عمى ركيزتيف أساسيتيف ،إحداىما
معرفية تتمثؿ في تكضيح التعميمات لمطبلب كتبصيرىـ بمعايير السمكؾ السكم  ،كاما
الركيزة الثانية فتتجسد في استخداـ األساليب العممية كالحكار كالتعزيز كالدمج في أنشطة
تعاكنية مع إكساب الطبلب بعض الميارات االجتماعية إضافة إلى تكفير بيئة اجتماعية

دافئة قائمة عمى :الحب كاالحتراـ كالتقدير بيف الطبلب كالمعمميف.

ّ .اتضح مف دراسة (سبلمة ََِّ) أف كؿ األساليب العممية التي أكدت عمى جدكاىا جميع
الدراسات المعاصرة قد مارسيا الرسكؿ _صمى ا﵀ عميو كسمـ_ في تصحيح كتعديؿ سمكؾ

أصحابو رضكاف ا﵀ عمييـ كتميزت تمؾ الدراسة عف غيرىا بأنيا قامت بقياس أداء كؿ مف

المعمميف كالمشرفيف التربكييف الفعمي كالكاقعي في مجاؿ تعديؿ سمكؾ الطبلب في ضكء

معايير مستمدة مف السنة النبكية.
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تعميق عام عمى الدراسات السابقة
إف قمة الدراسات التي تناكلت حسب عمـ الباحثة مكضكع إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كدكره في

دعـ السمكؾ االيجابي ىي التي دعت إلى الحاجة إلى إجراء ىذه الدراسة كلك دققنا النظر في
دراسات الثبلث محاكر نجدىـ مكمبلت لبعضيـ البعض حيث أف أىداؼ كنتائج دراسات المحكر

الثاني حقكؽ اإلنساف اتفقت في أف لتدريس حقكؽ اإلنساف العديد مف المشكبلت كالعقبات التي
تؤثر في سمكؾ الطبلب كيعكد ذلؾ إلى أف معمـ حقكؽ اإلنساف غير قادر عمى التعامؿ مع ىذه

المشكبلت مف حيث تكظيؼ حقكؽ اإلنساف في دعـ سمكؾ الطالب االيجابي بشكؿ عممي
تطبيقي كلذلؾ نجد الدراسات السابقة انقسمت إلى دراسات ركزت عمى مفاىيـ كثقافة حقكؽ

اإلنساف كدراسات تناكلت سمكؾ الطالب .

تنكعت المناىج المتعبة في الدراسات السابقة كركزت عمى المنيج الكصفي التحميمي

إف غالبية الدراسات السابقة كانت عينتيا مف المعمميف كالطمبة

تنكع أدكات الدراسة ما بيف االختبار كبطاقة المبلحظة كاالستبانة كالمقابمة كتحميؿ المحتكل؟

أوجو االختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:
اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في عدة نقاط كىي ما يمي:

القميؿ مف الدراسات السابقة تطرقت لدكر المعمـ في تدعيـ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف.

اختمفت ايضان الدراسة الحالة عف الدراسات السابقة في البيئة التي طبقت فييا الدراسة.

تناكلت مجاالن ىامان تحتاجو العممية التربكية التعميمية ييدؼ إلى دعـ السمكؾ االيجابي خبلؿ

إدراؾ مفاىيـ حقكؽ االنساف عمى اعتبار أف المعمـ سيقكـ بتدريس طمبتو أىـ كأخطر مرحمة
تعميمية في دعـ السمكؾ كتعد الدراسة الحالية األكلى عمى حد عمـ الباحث في ىذا المجاؿ.

أف ىذه الدراسات السابقة قامت بعممية كصؼ ليذه المفاىيـ كاألدكات التي ينبغي أف يقكـ بيا
المعمـ دكف التعرؼ لممعكقات كسبؿ تطكيرىا .

تككنت عينة الدراسة مف فئة معينة مف طبلب كطالبات الصؼ التاسع في مدارس األكنركا في

محافظتي غزة كشماليا .

أكجو االتفاؽ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة :

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اختيار المنيج كما اتفقت الدراسة الحالية بجزء

منيا في اختيار أداة الدراسة كالبعض مف الدراسات األخرل اتفؽ مع ىذه الدراسة الحالية في جزء

مف مفاىيـ حقكؽ اإلنساف .

اتفقت الدراسة الحالية أيضان في اختيار عدد أفراد العينة.

بعض الدراسات األخرل اتفقت مع ىذه الدراسة في إجراء الدراسة مع المدارس .
88

ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:

تعتبر ىذه الدراسة األكلى في فمسطيف في حدكد عمـ الباحثة التي تخصصت بادراؾ مفاىيـ

حقكؽ اإلنساف في تدعيـ السمكؾ االيجابي لدل طمبة المرحمة اإلعدادية الصؼ التاسع بمحافظتي
غزة كشماليا.

أدت الدراسة إلى معالجة الكسط التعميمي كادراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف .

تنفرد ىذه الدراسة بتركيزىا عمى دعـ السمكؾ االيجابي عمى طمبة كطالبات الصؼ التاسع في

محافظتي غزة كشماليا .

أوجو االستفادة من الدراسات السابقة :
لقد أمكف لمباحثة االستفادة مف الدراسات المرجعية السابقة فيما يمي :

ُ .االستفادة مف الدراسات الفمسطينية فيما يخص الكاقع الفمسطيني عمى صعيد تعميـ حقكؽ
اإلنساف كمناىج حقكؽ اإلنساف ك كاقع تعميمو كاليدؼ مف تعميمو في دعـ قيـ حقكؽ
اإلنساف.

ِ .االستفادة مف قكائـ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف التي ينبغي أف تكتسب لدل طمبتنا.
ّ .كفرت فيمان أشمؿ لممكضكع مف خبلؿ إلقاء الضكء عمى تعميـ حقكؽ اإلنساف كحقكؽ الطفؿ
سكاء في المناىج الدراسية أك في مجاؿ التعميـ كالتربية بما يتبلءـ مع الميثاؽ الدكلي

لحقكؽ اإلنساف.

ْ .التعرؼ عمى أنكاع مختمفة مف الدراسات التي تناكلت مكاضيع مشابية لممكضكع الحالي .
ٓ .بينت الثغرات كمناطؽ الضعؼ التي أنارت ىذه الدراسة المطركحة لمدراسة.

ٔ .االستفادة مف تفيـ مشكمة الدراسة نحك اختيار العنكاف المناسب لمدراسة الحالية .
ٕ .ساىمت في صياغة األىداؼ ك كضع الفركض كالتساؤالت.

ٖ .تحديد المنيج المناسب لطبيعة الدراسة كىك المنيج الكصفي التحميمي.
ٗ .اختيار عينة الدراسة .

َُ .ساىمت في بناء اإلطار النظرم لمدراسة .
ُُ .تحديد مفاىيـ حقكؽ اإلنساف في المرحمة األساسية التي تبنى عمييا الدراسة .
ُِ .اختيار األدكات الخاصة المستخدمة في الدراسة الحالية .

ُّ .تحديد الخطكات المتبعة في إجراءات الدراسة سكاء مف الناحية الفنية أك اإلدارية .
ُْ .االسترشاد بنتائج ىذه الدراسة في ضكء نتائج الدراسات السابقة .

ُٓ .اختيار األسمكب األنسب لممعالجات اإلحصائية لمدرجات الخاـ لعينة الدراسة .
ُٔ .ساعدت في عممية العرض كالمناقشة لنتائج ىذه الدراسة .
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فروض الدراسة:
ُ .ال تكجد عبلقة بيف إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ اإليجابي لدل طمبة الصؼ
التاسع بمدارس األكنركا.

ِ .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل لمتغير جنس
الطالب (ذكر ،أنثى).

ّ .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل لمتغير تعميـ
األب (ثانكية فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا).

ْ .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل لمتغير تعميـ األـ
(ثانكية فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا).
ٓ .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل لمتغير الدخؿ

الشيرم لؤلسرة (أقؿ مف َََُ شيكؿ ،مف َََُ – َََِ شيكؿ ،أكثر مف َََِ

شيكؿ).

ٔ .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل السمكؾ اإليجابي تعزل لمتغير جنس
الطالب (ذكر ،أنثى).

ٕ .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة السمكؾ اإليجابي تعزل لمتغير تعميـ األب
(ثانكية فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا).

ٖ .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة السمكؾ اإليجابي تعزل لمتغير تعميـ األـ
(ثانكية فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا).

ٗ .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة السمكؾ اإليجابي تعزل لمتغير الدخؿ الشيرم
لؤلسرة (أقؿ مف َََُ شيكؿ ،مف َََُ – َََِ شيكؿ ،أكثر مف َََِ شيكؿ).

َُ .ال يختمؼ مستكل السمكؾ اإليجابي لدل طمبة الصؼ التاسع باختبلؼ مستكل إدراؾ
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف (منخفض ،مرتفع).

ُُ .ال يكجد تأثير ذك داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف الجنس (ذككر ،إناث) كمستكل إدراؾ
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف (منخفض مرتفع) عمى السمكؾ اإليجابي لطمبة الصؼ التاسع

بمدارس االنركا.
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الفصل الرابع

املنهج واإلجراءاث
ويحتوي عمى:
 مقدمة
 منيج الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 أدوات الدراسة
 المعالجة اإلحصائية

91

مقدمة:
يتناكؿ ىذا الفصؿ تكصيفان شامبلن إلجراءات الدراسة الميدانية التي قامت بيا الباحثة لتحقيؽ
أىداؼ الدراسة ،كيتضمف تحديد المنيج المتبع في الدراسة ،كمجتمع الدراسة ،كاختيار عينة
الدراسة ،ثـ يتطرؽ ألدكات الدراسة ،ككيفية بنائيا كتطكيرىا ،كاإلجراءات التي استخدمت في
تقنيف أدكات الدراسة (التحقؽ مف صدؽ أدكات الدراسة كثباتيا) ،كاألساليب كالمعالجات
اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات كاستخبلص النتائج ،كيختتـ ىذا الفصؿ بذكر أىـ
الخطكات المتبعة إلجراءات التطبيؽ الميداني.
أوالً :منيج الدراسة
استخدمت الباحثة

المنيج الكصفي التحميمي ،الذم يعتبر طريقة في البحث عف الحاضر،

كييدؼ إلى تجييز بيانات إلثبات فركض معينة تمييدان لئلجابة عمى تساؤالت محددة بدقة تتعمؽ
بالظكاىر الحالية ،كاألحداث الراىنة التي يمكف جمع المعمكمات عنيا في زماف إجراء البحث،
كذلؾ باستخداـ أدكات مناسبة (األغا.)ّٕ :ُٕٗٗ ،
ثانياً :مجتمع الدراسة
يتككف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ التاسع مف الجنسيف المسجميف بمدارس ككالة الغكث قي
إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كعبلقتو بالسمكؾ االيجابي لدل طمبة الصؼ التاسع في محافظتي
غزة كشماؿ غزة الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي (ََُُُِِِ /ـ).
ثالثاً :عينة الدراسة
تككنت عينة الدراسة مف (ٓٔٓ) طالب كطالبة مف طمبة الصؼ التاسع بمدارس ككالة الغكث في
محافظتي غزة كالشماؿ  ،مكزعيف في ضكء متغيرات الدراسة (الجنس  ،تعميـ األب  ،تعميـ األـ ،
عمؿ األب ،عمؿ األـ ،الدخؿ الشيرم لؤلسرة) ،كقد قامت الباحثة باستخداـ طريقة العينة
العشكائية ،كتـ تكزيع عينة استطبلعية حجميا (َٔ) استبانة الختبار االتساؽ الداخمي كثبات
االستبانة  ،كبعد التأكد مف صدؽ كسبلمة االستبانة لبلختبار تـ تطبيؽ عمي عينة الدراسة البالغة
(ََٔ) استبانة كقد استجابة منيـ (ٓٔٓ) استبانة بنسبة (ُٕ ،%)ْٗ.كفيما يمي عرض لعينة
الدراسة كفؽ الخصائص الديمكغرافية كاالجتماعية.
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جدول رقم ()1

يبين توزيع أفراد العينة حسب البيانات الشخصية
انفئخ
انجُظ

انعدد

انُسجخ انًئىيخ

382
328

%6108
%5.03

674

%411

صبَٕٚخ ػبيخ فألم

32.

%5.05

دثهٕو يزٕعػ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب

.8
444
6.

%4204
%31
%4105

676

%411

صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ

447
22

%6.06
%4407

ثكبنٕسٕٚط

413

%4804

دساعبد ػهٛب

41

%604

انًجًٕع

676

%411

ٚؼًم

467

%7404

ال ٚؼًم

4.8

%46

انًجًٕع

676

%411

سثخ ثٛذ

5.4

%8203

ػبيهخ

21

%4305

انًجًٕع

676

%411

335

%4.07

44.

%3404

314

%4607

676

%411

ركش
أَضٗ

انًجًٕع

رؼهٛى اٞة

انًجًٕع

رؼهٛى اٞو

انًغزٕٖ
االلزصبد٘ اٞة

ػًم اٞو

ألم يٍ  4111شٛكم
انذخم
نٟعشح

انشٓش٘ يٍ 3111-4111
أكضش يٍ  3111شٛكم

انًجًٕع
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توزيع أفراد العينة حسب الجنس
يبيف الجدكؿ رقـ (ُ) أف ما نسبتو (ٖ )%َٓ.مف عينة الدراسة مف الذككر ك (ِ )%ْٗ.مف
اإلناث يعزل ذلؾ أف عدد المدارس اإلعدادية لمذككر يماثؿ تقريبا عدد المدارس اإلعدادية
لئلناث.
توزيع أفراد العينة حسب تعميم األب
يبيف الجدكؿ رقـ (ُ) أف ما نسبتو (ْ )%ْٗ.مف عينة الدراسة كاف المؤىؿ العممي لؤلب (أقؿ
مف الثانكية العامة) ،كأف (ّ )%ُٕ.كاف المؤىؿ العممي لؤلب (دبمكـ متكسط) ،كأف (َِ)%
كاف المؤىؿ العممي لؤلب (بكالكريكس) ،كأف (ْ )%َُ.كاف المؤىؿ العممي لؤلب (دراسات
عميا).
توزيع أفراد العينة حسب تعميم األم
يبيف الجدكؿ رقـ (ُ) أف ما نسبتو (ٓ )%ٓٗ.مف عينة الدراسة كاف المؤىؿ العممي لؤلـ (أقؿ
مف الثانكية العامة) ،كأف (ٔ )%ُّ.كاف المؤىؿ العممي لؤلـ (دبمكـ متكسط) ،كأف (ُ)%ُٖ.
كاف المؤىؿ العممي لؤلـ (بكالكريكس) ،كأف (ّ )%ٓ.كاف المؤىؿ العممي لؤلـ (دراسات عميا).
توزيع أفراد العينة حسب المستوى االقتصادي لألب
يبيف الجدكؿ رقـ (ُ) أف ما نسبتو (ُ )%ّٔ.مف عينة الدراسة األب(يعمؿ) ،كأف (ّٓ )%مف
عينة الدراسة األب (ال يعمؿ).
توزيع أفراد العينة حسب عمل األم
يبيف الجدكؿ رقـ (ُ) أف ما نسبتو (ِ )%ٖٕ.مف عينة الدراسة األـ (مربية بيت) ،كأف
(ْ )%ُِ.مف عينة الدراسة األـ (عاممة).
توزيع أفراد الدراسة حسب الدخل الشيري لألسرة
يبيف الجدكؿ رقـ (ُ) أف ما نسبتو (ٔ )%ّٗ.مف عينة الدراسة الدخؿ الشيرم لؤلسرة (أقؿ مف
َََُ شيكؿ) ،كأف (ُ )%ُِ.مف عينة الدراسة الدخؿ الشيرم لؤلسرة (مف ََََََُِ-
شيكؿ) ،كأف (ٔ )%ّٓ.مف عينة الدراسة الدخؿ الشيرم لؤلسرة (أكثر مف َََِ شيكؿ).
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رابعاً :أدوات الدراسة
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة أداتيف رئيسيتيف:
األكلى /مقياس مستكل إدراؾ حقكؽ اإلنساف (مف إعداد الباحثة)
الثانية  /مقياس السمكؾ االيجابي (مف إعداد ككالة الغكث الدكلية)
أوالً :مقياس مستوى إدراك حقوق اإلنسان (من إعداد الباحثة)
خطوات إعداد المقياس
 االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة ذات صمة بمكضكع الدراسة لبلستفادة
منيا في بناء االستبانة.
 تحديد مقاييس الدراسة كاألبعاد كالمجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة.
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ بعد أك مجاؿ.
 تـ تصميـ االستبانة في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف بعديف ك (َُِ) فقرة ممحؽ رقـ
(ُ)
 تـ عرض االستبانة عمى (ٓ) مف المحكميف التربكييف مف أعضاء ىيئة التدريس في
الجامعة ،ممحؽ رقـ (ِ) يبيف أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.
 في ضكء أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض الفقرات االستبانة مف حيث التعديؿ كاإلضافة
كالحذؼ ،لتستقر االستبانة في صكرتيا النيائية عمى (ُُْ) فقرة ممحؽ رقـ (ّ).
الدراسة االستطبلعية -:
تـ تطبيؽ االستبانة عمى (ََٔ) طالب كطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية مف مجتمع
الدراسة لمتأكد مف صبلحية االستبانة كاستدراؾ بعض األمكر التي ربما تككف غير كاضحة
كغير مفيكمة.
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وقد تكون المقياس من:
الخصائص الديمكغرافية كاالجتماعية عف المستجيب كالمتمثمة في (جنس الطالب ،تعميـ األب،
تعميـ األـ ،عمؿ األب ،عمؿ األـ ،الدخؿ الشيرم لؤلسرة) ،ك استبانة إدراؾ الطمبة لمفيكـ حقكؽ
اإلنساف كتتككف مف (ّٖ) فقرة مكزعة عمى ٕ أبعاد عمى النحك اآلتي.
البعد األول :الحقكؽ االجتماعية كيتككف مف (ُِ) فقرة.
البعد الثاني :الحقكؽ األسرية كيتككف مف (ٗ) فقرة.
البعد الثالث :الحقكؽ الصحية كيتككف مف (ُٔ) فقرة.
البعد الرابع :الحقكؽ المدرسية التعميمية كيتككف مف (َُ) فقرة.
البعد الخامس :الحقكؽ الشخصية كيتككف مف (َُ) فقرة.
البعد السادس :الحقكؽ المدنية كالسياسية كيتككف مف (ُٕ) فقرة.
البعد السابع :الحقكؽ االقتصادية كيتككف مف (ٗ) فقرة.
صدق المقياس
يقصد بصدؽ المقياس أف تقيس فقرات المقياس ما كضعت لقياسو ،كقامت الباحثة بالتأكد مف
صدؽ المقياس بالطرؽ اآلتية:
صدق المحكمين:
تـ عرض فقرات كأبعاد مقياس إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت
مف (ٓ) مف المحكميف أساتذة التربية مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة كمتخصصيف في
ذلؾ المجاؿ ،لتعديؿ ما يركنو مناسبان عمى فقرات المقياس أما بالحذؼ أك التعديؿ أك اإلضافة،
كقد كانت نسبة مكافقة المحكميف عمى فقرات المقياس ال تقؿ عف َٗ  %مما يعني أف المقياس
صالح لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة.
صدق االتساق الداخمي:
يقصد بو اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات المقياس مع البعد الذم تنتمي إليو ىذه الفقرة ،كيتـ ذلؾ مف
خبلؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو ىذه
الفقرة مع بياف مستكل الداللة في كؿ حالة كذلؾ باستخداـ معادلة بيرسكف (اإلحصاء النفسي
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كاالجتماعي كالتربكم  ،ُٖٕٗ،ص ُُٕ) ،كقد قامت الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي لممقياس
كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط لبيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة
الكمية لمبعد الذم تنتمي لو ،كما مكضح في الجداكؿ التالية:
جدول رقم ()2

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد (الحقوق االجتماعية) والدرجة الكمية لمبعد
انزقى

يعبيم
ارتجبط
ثيزسىٌ

انفقزح

انقيًخ
االحتًبنيخ
()sig

4

أحصم ػهٗ حم ٙف ٙانًُٕ انغهٛى جغًٛب َٔفغٛب ٔػمهٛب ٔاجزًبػٛب0

**.446

.111

3

أحصم ػهٗ حم ٙف ٙكٛفٛخ اخزٛبس أصذلبئ0ٙ

**.434

.111

4

أؤٚذ حك انفشد ف ٙانؼٛش ثكشايخ ف ٙيجزًؼّ0

**.683

.111

5

أيٛض يجذأ انًغبٔاح ثٔ ُٙٛث ٍٛألشاَ0ٙ

**.354

.111

6

أؤٚذ اْزًبو انًذسعخ ثأثُبء اٞعشٖ ٔانشٓذاء ٔرٔ٘ االحزٛبجبد انخبصخ0

**.45.

.111

7

أسفط اَزٓبن حمٕق اٜخش0ٍٚ

**.47.

.111

2

أرذخم ثطشٚمخ يالئًخ يغ صيالئ ٙف ٙانُشبغبد انًذسعٛخ0

**.514

.111

8

أحزشو انؼبداد ٔانزمبنٛذ االجزًبػٛخ انغبئذح ف ٙانًجزًغ ٔارجُبْب

**.422

.111

.

أشبسن صيالئ ٙف ٙانُشبغبد انًذسعٛخ0

**.418

.111

41

أحزشو حمٕق انجًبػخ ٔيًزهكبرٓب0

**.457

.111

44

أَظش ئنٗ صيالئ ٙثبحزشاو0

**.3.4

.111

43

أنزضو ثمٕاَ ٍٛانًذسعخ0

**.577

.111

**االرتجبط دانخ إحصبئيخ عُد يستىي دالنخ )(α= 2.25

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط كانت معنكية كذات داللة إحصائية
عند مستكل َٓ %َ.كيشير ذلؾ لكجكد صدؽ اتساؽ داخمي في بيانات الدراسة التي تتعمؽ
بفقرات البعد األكؿ الذم يعبر عف الحقكؽ االجتماعية.
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جدول رقم ()3

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد (الحقوق األسرية) والدرجة الكمية لمبعد
يعبيم
ارتجبط
ثيزسىٌ

انقيًخ
االحتًبنيخ
()sig

4

ألٕو ثٕاججبر ٙرجبِ ٔانذ٘0

**.48.

.111

3

أػٛش ف ٙيُبخ أعش٘ جٛذ0

**.6.4

.111

4

أَجز انزًٛٛض ث ٍٛاٞشمبء ف ٙاٞعشح انٕاحذح0

**.56.

.111

5

ٚهزضو ٔانذ٘ ثزمذٚى يب ػهٓٛى يٍ ٔاججبد رجبْ0ٙ

**.675

.111

6

أعؼذ ػذو رٕافش رٕافك ث ٍٛانٕانذٍٚ

**.584

.111

7

أرًزغ ثبنحصٕل ػهٗ حبجبر ٙاٞعبعٛخ يٍ يأكم ٔيهجظ ٔيغكٍ0

**.672

.111

2

أشؼش أٌ انشػبٚخ انٕانذٚخ انًبدٚخ ٔانًؼُٕٚخ ٔاالجزًبػٛخ حك يٍ حمٕلٙ
اٞعشٚخ
أدسن حمٕل ٙانًبدٚخ ف ٙاٞعشح0

**.625

.111

**.657

.111

.

أرًزغ ثًؼبيهخ حغُخ يٍ أفشاد أعشر0ٙ

**.582

.111

انزقى

8

انفقزح

**االرتجبط دانخ احصبئيخ عُد يستىي دالنخ )(α= 2.25

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط كانت معنكية كذات داللة إحصائية
عند مستكل َٓ %َ.كيشير ذلؾ لكجكد صدؽ اتساؽ داخمي في بيانات الدراسة التي تتعمؽ
بفقرات البعد الثاني الذم يعبر عف الحقكؽ األسرية.
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جدول رقم ()4

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد (الحقوق الصحية) والدرجة الكمية لمبعد
يعبيم ارتجبط
ثيزسىٌ

انقيًخ
االحتًبنيخ
()sig

4

احصم ػهٗ انؼالط انًُبعت ٔلذ انحبجخ

**.54.

.111

3

أحصم ػهٗ انخذيبد انصحٛخ انجٛذح0

**.642

.111

4

أرهمٗ دٔسح ئعؼبفبد أٔنٛخ0

**.546

.111

5

أشؼش أٌ جٕ انًذسعخ جٕا صحٛب

**.521

.111

6

أرًزغ ثخذيبد صحٛخ يٍ لجم انًذسعخ0

**.544

.111

7

أدسن أًْٛخ انُظبفخ0

**.425

.111

2

أحصم ػهٗ رطؼًٛبد ثشكم يُزظى

**.451

.111

8

ألَ ٙفغ ٙيٍ انزهٕس انجٛئٔ ٙاٞيشاض

**.523

.111

.

أؤٚذ َشش انضمبفخ انصحٛخ ث ٍٛانطالة

**.4.3

.111

41

أؤٚذ رحغ ٍٛجٕدح انخذيبد انصحٛخ0

**.3.1

.111

44

أشؼش ثأَّ يٍ حم ٙانحصٕل ػهٗ خذيبد صحٛخ راد جٕدح ػبنٛخ0

**.427

.111

43

أؤٚذ صشف انؼالط ثغؼش سيض٘ نكم يٕاغٍ

**.454

.111

44

أحت أٌ رٕفش انًذسعخ اٞجٕاء انصحٛخ نطالثٓب

**.43.

.111

45

أشبسن فَ ٙذٔاد ٔدسٔط نهزٕػٛخ ٔا٠سشبد انصح ٙث ٍٛانطالة

**.61.

.111

46

أكزت شؼبساد نهحفبظ ػهٗ َظبفخ انًذسعخ0

**.613

.111

47

أشبسن ف ٙاَٞشطخ انصحٛخ انًذسعٛخ

**.644

.111

انفقزح

انزقى

**االرتجبط دانخ إحصبئيخ عُد يستىي دالنخ )(α= 2.25

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط كانت معنكية كذات داللة إحصائية
عند مستكل َٓ َ.كيشير ذلؾ لكجكد صدؽ اتساؽ داخمي في بيانات الدراسة التي تتعمؽ بفقرات
البعد الثالث الذم يعبر عف الحقكؽ الصحية.
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جدول رقم ()5

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد (الحقوق المدرسية التعميمية) والدرجة الكمية لمبعد
يعبيم ارتجبط
ثيزسىٌ

انقيًخ االحتًبنيخ
()sig

4

أحصم ػهٗ حم ٙف ٙانزؼهٛى انًجبَ0ٙ

**.521

.111

3

أعزفٛذ يٍ انًذسعخ ف ًَٕ٘ ٙانًؼشفٔ ٙانؼهًٙ

**.546

.111

4

أرًزغ ثحم ٙف ٙانزؼهٛى ا٠نضايٙ

**.532

.111

5

أحصم ػهٗ انكزت ٔانًمشساد انذساعٛخ انالصيخ

**.482

.111

6

أرًزغ ثجٛئخ صفٛخ عهًٛخ ٔيُبعجخ

**.666

.111

7

أغبنت ثحم ٙف ٙانحصٕل ػهٗ انًؼبسف ٔانًؼهٕيبد

**.511

.111

2

أيبسط عهٕكٛبد اٚجبثٛخ يغ صيالئ ٙف ٙانجٛئخ انًذسعٛخ0

**.481

.111

8

رغبػذَ ٙانجٛئخ انًذسعٛخ ف ٙسفغ يغزٕٖ رحصٛه ٙانذساعٙ

**.544

.111

.

أيبسط انزؼهٛى يٍ خالل انهؼت

**.515

.111

41

أحت انًذسعخ ٔيب أرهمٗ فٓٛب يٍ رؼهٛى ٔرؼهى0

**.5.8

.111

انفقزح

انزقى

**االرتجبط دانخ إحصبئيخ عُد يستىي دالنخ )(α= 2.25

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط كانت معنكية كذات داللة إحصائية
عند مستكل َٓ َ.كيشير ذلؾ لكجكد صدؽ اتساؽ داخمي في بيانات الدراسة التي تتعمؽ بفقرات
البعد الرابع الذم يعبر عف الحقكؽ المدرسية كالتعميمية.

111

جدول رقم ()6

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد (الحقوق الشخصية) والدرجة الكمية لمبعد
يعبيم ارتجبط
ثيزسىٌ

انقيًخ االحتًبنيخ
()sig

4

أػجش ػٍ سأ ٙٚداخم انجٛئخ انصفٛخ

**.637

.111

3

أرمجم آساء اٜخشٍٚ

**.617

.111

4

أحزشو انُظبو ٔانمٕاَ ٍٛانًذسعٛخ

**.574

.111

5

أشؼش أٌ نذ٘ انشجبػخ ف ٙانزؼجٛش ػٍ يطبنجٙ

**

.542

.111

6

اػزشف ثخطأ أفكبس٘

**.647

.111

7

أصغٜ ٙساء اٜخشٔ ٍٚأحزشيٓب

**.578

.111

2

أرًزغ ثحم ٙثبنذفبع ػٍ َفغ ٙأيبو اٜخشٍٚ

**.534

.111

8

أػزشض ػهٗ اٞشٛبء انغهجٛخ ف ٙانًذسعخ

**.63.

.111

.

أحبفع ػهٗ انمٛى انضمبفٛخ ف ٙانًذسعخ

**.63.

.111

41

أحزشو حشٚخ اٜخش ٍٚف ٙانزؼجٛش ػٍ آسائٓى ٔأفكبسْى
ٔيشبػشْى ٔسغجبرٓى

**.644

.111

انفقزح

انزقى

**االرتجبط دانخ إحصبئيخ عُد يستىي دالنخ )(α= 2.25

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط كانت معنكية كذات داللة إحصائية
عند مستكل َٓ َ.كيشير ذلؾ لكجكد صدؽ اتساؽ داخمي في بيانات الدراسة التي تتعمؽ بفقرات
البعد الخامس الذم يعبر عف الحقكؽ الشخصية.

111

جدول رقم ()7

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد (الحقوق المدنية والسياسية) والدرجة الكمية لمبعد
يعبيم ارتجبط
ثيزسىٌ

انقيًخ االحتًبنيخ
()sig

4

أعبػذ فَ ٙشش يجبدب انذًٚمشاغٛخ نهطالة

**.5.4

.111

3

أَجز االعزجذاد ٔانؼُف ٔانمغٕح

**.48.

.111

4

أرًزغ ثًجذأ اٞخٕح ٔانصذالخ اَ٠غبَٛخ

**.574

.111

5

أعزطٛغ أٌ أيبسط حم ٙف ٙرمشٚش انًصٛش

**.552

.111

6

أشبسن ف ٙاالَزخبثبد انجشنًبَٛخ نًجبنظ انفصٕل

**.558

.111

7

أرًزغ ثحشٚخ انزُمم داخم ٔغُٙ

**.511

.111

2

أشبسن ف ٙحم انُضاػبد ث ٍٛصيالئٙ

**.617

.111

8

الجم ثمشاساد يجهظ انفصم

**.644

.111

.

أشؼش ثبالَزًبء ئنٗ ٔغُٙ

**.547

.111

41

أكشِ االحزالل ثكم أشكبنّ

**.426

.111

44

أحزشو أصحبة انذٚبَبد اٞخشٖ

**.484

.111

43

أحت اَزشبس انزغبيح ث ٍٛانطهجخ

**.4.4

.111

44

أؤٚذ انحك ف ٙاالعزمالل

**.513

.111

45

أدافغ ػٍ حمٕل ٙانغٛبعٛخ ثكم حشٚخ

**.485

.111

46

أشبسن ف ٙحًالد يُبْعخ انؼُف ظذ انًشأح

**.548

.111

47

أَجز انحشيبٌ يٍ انًشبسكخ ٔانزؼجٛش انغٛبعٙ

**.4.2

.111

42

أؤٚذ انٕحذح انٕغُٛخ ٔأرًُٗ رحممٓب

**.54.

.111

انفقزح

انزقى

**االرتجبط دانخ إحصبئيخ عُد يستىي دالنخ )(α= 2.25

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط كانت معنكية كذات داللة إحصائية
عند مستكل َٓ َ.كيشير ذلؾ لكجكد صدؽ اتساؽ داخمي في بيانات الدراسة التي تتعمؽ بفقرات
البعد السادس الذم يعبر عف الحقكؽ المدنية كالسياسية.
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جدول رقم ()8

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد (الحقوق االقتصادية) والدرجة الكمية لمبعد
يعبيم ارتجبط
ثيزسىٌ

انقيًخ االحتًبنيخ
()sig

4

أَجز انزغشة يٍ انًذسعخ ثغجت انفمش

**.672

.111

3
4

أحزشو صيٛه ٙانفمٛش ٔال أعخش يُّ
أسفط رخصٛص انًغزهضيبد انًذسعٛخ نطبنت دٌٔ آخش

**

.111

انفقزح

انزقى

.528

**

.554

.111

5

أؤٚذ رٕصٚغ لشغبعٛخ ػهٗ انطالة ف ٙانؼبو انذساعٙ

**.657

.111

6

أحت انؼذانخ ث ٍٛانطالة دٌٔ انُظش ئنٗ يغزٕاْى االلزصبد٘

**.524

.111

7

أؤٚذ انحصٕل ػهٗ يصشٔف شخص ٙيالئى0

**.645

.111

2

أشؼش ثبنظهى نؼذو حصٕن ٙػهٗ احزٛبجبر ٙاٞعبعٛخ

**.4.4

.111

8

أؤٚذ ئكًبل أخز ٙنهزؼهى انجبيؼ ٙسغى أَّ يكهف

**.617

.111

.

ألذو يغبػذح نٝخش ٍٚدٌٔ اَزظبس يمبثم

**.577

.111

**االرتجبط دانخ إحصبئيخ عُد يستىي دالنخ )(α= 2.25

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت االرتباط كانت معنكية كذات داللة إحصائية
عند مستكل َٓ َ.كيشير ذلؾ لكجكد صدؽ اتساؽ داخمي في بيانات الدراسة التي تتعمؽ بفقرات
البعد السابع الذم يعبر عف الحقكؽ االقتصادية.
الصدق البنائي:
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس الصدؽ الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي يريد المقياس
الكصكؿ إلييا ،حيث يقاس الصدؽ البنائي مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ
بعد كالدرجة الكمية لممقياس كالجدكؿ رقـ (ٗ) يكضح الصدؽ البنائي ألبعاد مقياس إدراؾ مفاىيـ
حقكؽ اإلنساف مع الدرجة الكمية لممقياس.
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جدول رقم ()9

معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس (الحقوق) والدرجة الكمية لممقياس
يعبيم ارتجبط
ثيزسىٌ

انقيًخ االحتًبنيخ
()sig

4

انحمٕق االجزًبػٛخ

**.738

.111

3

انحمٕق اٞعشٚخ

**.78.

.111

4

انحمٕق انصحٛخ

**.275

.111

5

انحمٕق انًذسعٛخ ٔانزؼهًٛٛخ

**.212

.111

6

انحمٕق انشخصٛخ

**.7.3

.111

7

انحمٕق انًذَٛخ ٔانغٛبعٛخ

**.844

.111

2

انحمٕق االلزصبدٚخ

**.681

.111

انجعد

انزقى

**االرتجبط دانخ إحصبئيخ عُد يستىي دالنخ )(α= 2.25

الجدكؿ السابؽ يكضح معامبلت ارتباط كؿ بعد مف أبعاد مقياس إدراؾ مفاىيـ الحقكؽ مع
الدرجة الكمية لممقياس كيبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف جميع معامبلت االرتباط كانت معنكية
كذات داللة إحصائية عند مستكل َٓ َ.كيشير ذلؾ لكجكد درجة عالية مف الصدؽ البنائي في
مقياس الحقكؽ كبالتالي صدؽ بيانات الدراسة التي تـ جمعيا مف أفراد العينة.
.2ثبات المقياس
يقصد بثبات المقياس أف يعطي ىذا المقياس نفس النتيجة لك تـ إعادتو مرة أخرل تحت نفس
الظركؼ كالشركط ،كبعبارة أخرل أف ثبات المقياس يعني االستقرار في النتائج ،كعدـ تغيرىا
بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تطبيؽ المقياس عمى أفراد العينة عدة مرات خبلؿ فترة زمنية معينة،
كقد تحققت الباحثة مف ثبات االستبانة مف خبلؿ طريقتيف كذلؾ فيما يمي:
الطريقة األولى :معامل ألفاكرونباخ
معامؿ ألفا كركنباخ ( )CORONBACH'S ALPHA COEFFICLENTاستخدمت
الباحثة طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات المقياس كفؽ المعادلة اآلتية:
]

ِ

∑
ِ
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ُ[

ُ

حيث:
 :عدد فقرات االستبانة.
ِ

∑ :مجمكع تبايف الكمي لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

ِ

 :تبايف الدرجة الكمية (تبايف االستبانة ككؿ)

كبعد حساب معامؿ ألفا كركنباخ لثبات المقياس تبيف أف األبعاد التي يتككف منيا المقياس تتمتع
بدرجة عالية مف الثبات مما جعمت الباحثة تطمئف إلي تطبيقيا ،ككانت النتائج كما ىي مبينو في
الجدكؿ (َُ) أدناه.
جدول رقم ()10

قيمة معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات مقياس الحقوق
عدد انفقزاد

يعبيم أنفب كزوَجبخ

أثعبد انًقيبس

انزقى
4

انحمٕق االجزًبػٛخ

43

10456

3

انحمٕق اٞعشٚخ

.

1067.

4

انحمٕق انصحٛخ

47

10752

5

انحمٕق انًذسعٛخ انزؼهًٛٛخ

41

10564

6

انحمٕق انشخصٛخ

41

10766

7

انحمٕق انًذَٛخ ٔانغٛبعٛخ

42

10775

2

انحمٕق االلزصبدٚخ

.

10687

84

10876

انضجبد انكه ٙنهًمٛبط

الطريقة الثانية :التجزئة النصفية )(Split Half Method
حيث تـ تجزئة فقرات االختبار إلي جزأيف (األسئمة ذات األرقاـ الفردية ،كاألسئمة ذات األرقاـ
الزكجية) ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجية كبعد
ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف بركاف ) :(spearman brownمعادلة
االرتباط المعدؿ

حيث

معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كاألسئمة الزكجية.

(عبيدات ،)َُٖ :ُٖٖٗ ،كتـ الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في الجدكؿ (ُُ).
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جدول رقم ()11

طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات مقياس الحقوق
يعبيم االرتجبط

يعبيم االرتجبط انًعدل

انزقى

أثعبد (يفبهيى حقىق اإلَسبٌ)

4

انحمٕق االجزًبػٛخ

10463

10634

3

انحمٕق اٞعشٚخ

10716

10264

4

انحمٕق انصحٛخ

10783

10844

5

انحمٕق انًذسعٛخ انزؼهًٛٛخ

10618

10725

6

انحمٕق انشخصٛخ

10786

10844

7

انحمٕق انًذَٛخ ٔانغٛبعٛخ

1077.

10813

2

انحمٕق االلزصبدٚخ

10664

10243

10855

10.46

انضجبد انكهٙ

حيث يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية (معامؿ
االرتباط المعدؿ ،سبيرماف بركاف) جمعييا تتمتع بدرجة عالية مف الثبات ،كأف معامؿ الثبات
الكمي لمقياس (مفاىيـ حقكؽ اإلنساف) كاف (ُٓٗ ،)َ.كىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة
عالية مف الثبات.
الدرجة المرتفعة عمى ىذا المقياس تعني مستوى مرتفع من إدراك حقوق اإلنسان
ثانياً :مقياس السموك االيجابي (من إعداد وكالة الغوث الدولية)
كيتمثؿ بمقياس السمكؾ اإليجابي لمطمبة كيتككف مف (ُّ) فقرة مكزعة عمى ثبلثة أبعاد عمى
النحك اآلتي:
البعد األول :النظافة كيتككف مف معياريف المعيار األكؿ (المظير) كالذم يتككف مف (ّ) فقرات،
كالمعيار الثاني (النظافة العامة) كالذم يتككف مف (ٓ) فقرات.
البعد الثاني :احتراـ اآلخريف كيتككف مف معياريف المعيار األكؿ (احتراـ المعمميف كاإلدارة
المدرسية كالعامميف) كالذم يتككف مف (ٔ) فقرات ،كالمعيار الثاني (احتراـ الزمبلء) كالذم يتككف
مف (ٕ) فقرات.
البعد الثالث :المشاركة كالفعالية كيتككف مف معياريف المعيار األكؿ (األنشطة الصيفية) كالذم
يتككف مف (ٔ) فقرات ،كالمعيار الثاني (األنشطة البيتية) كالذم يتككف مف (ْ) فقرات.
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صدق المقياس
صدق المحكمين:
تـ عرض فقرات كأبعاد مقياس السمكؾ اإليجابي عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف (ٓ) مف
المحكميف أساتذة التربية مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة كمتخصصيف في ذلؾ المجاؿ،
لتعديؿ ما يركنو مناسبان عمى فقرات المقياس أما بالحذؼ أك التعديؿ أك اإلضافة ،كقد كانت نسبة
مكافقة المحكميف عمى فقرات المقياس ال تقؿ عف َٗ  %مما يعني أف المقياس صالح لمتطبيؽ
عمى عينة الدراسة.
صدق االتساق الداخمي:
يقصد بو اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات المقياس مع البعد الذم تنتمي إليو ىذه الفقرة ،كيتـ ذلؾ مف
خبلؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو ىذه
الفقرة مع بياف مستكل الداللة في كؿ حالة كذلؾ باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف ،كقد قامت
الباحثة بحساب االتساؽ الداخمي لممقياس كذلؾ مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط لبيرسكف
بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي لو ،كما مكضح في الجداكؿ
اآلتية:
جدول رقم ()12

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات معايير مجال (النظافة) والدرجة الكمية لكل معيار
يؼٛبس (انًظٓش)
يؼٛبس (انُظبفخ انؼبيخ)

يعبيم ارتجبط
ثيزسىٌ

انقيًخ
االحتًبنيخ
()sig

4

ٚغغم ٔجّٓ ٔٚذِ ٕٚيٛب

**.256

10111

3

ٚمهى أظبفشِ ثصٕسح دٔسٚخ

**.813

10111

4

ٚحبفع ػهٗ َظبفخ انض٘ انًذسعٙ

**.226

10111

5

ٚشبسن فَ ٙظبفخ انصف

**.851

10111

6

ٚحبفع ػهٗ َظبفخ يمؼذِ

**.855

10111

7

ٚحبفع ػهٗ َظبفخ كزجّ ٔكشاعبرّ ٔأدٔارّ

**.772

10111

2

ٚشبسن فَ ٙظبفخ عبحخ انًذسعخ ٔيًشارّ

**.84.

10111

8

ٚجبدس نهًشبسكخ ف ٙأػًبل انُظبفخ نٕحذِ

**.276

10111

انفقزح

انزقى

**االرتجبط دانخ احصبئيخ عُد يستىي دالنخ )(α= 2.25
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يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ عف جميع فقرات بعد النظافة ترتبط ارتباط ذك داللة إحصائية
مع الدرجة الكمية لمبعد عند مستكل داللة َٓ ،َ.كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة مف صدؽ
االتساؽ الداخمي لفقرات المحكر مع الدرجة الكمية.
جدول رقم ()13

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات معايير مجال (احترام اآلخرين) والدرجة الكمية لكل معيار
يؼٛبس (احزشاو انًؼهًٔ ٍٛا٠داسح انًذسعٛخ
ٔانؼبيه)ٍٛ
يؼٛبس (احزشاو انضيالء)

يعبيم ارتجبط
ثيزسىٌ

انقيًخ
االحتًبنيخ
()sig

4

ٚمذس رٕجٓٛبد انًؼهًَٔ ٍٛصبئحٓى

**.2.7

10111

3

ٚزحذس ثأدة ْٔذٔء يغ يؼهًّٛ

**.834

10111

4

ُٚفز رؼهًٛبد ا٠داسح انًذسعٛخ

**.831

10111

5

ٚغزأرٌ لجم دخٕل انصف ٔيغبدسرّ

**.845

10111

6

ٚغزخذو أنفبظ يٓزثخ ٔحغُخ

**.814

10111

7

ٚجذ٘ اْزًبيب نحذٚش انًذٚش ٔانًؼهى ٔجًٛغ انؼبيهٍٛ

**.731

10111

2

ٚغزًغ ثفبػهٔ ّٛاحزشاو نحذٚش صيالئّ

**.654

10111

8

ٚزحذس ثأدة ْٔذٔء يغ انضيالء

**.281

10111

.

ٚغزأرٌ لجم اعزخذاو أدٔاد انضيالء ٔكشاعبرٓى ٔكزجٓى

**.2.3

10111

41

ٚشاػ ٙيشبػش صيالئّ

**.641

10111

44

ٚشجغ انزكبفم االجزًبػ ٙث ٍٛانطالة

**.234

10111

43

ٚؼط ٙصيٛهّ انفشصخ داخم انصف

**.283

10111

44

ٚزجُت اعزخذاو انؼُف انهفظٔ ٙانجذَ ٙيغ صيالئّ

**.277

10111

انفقزح

انزقى

**االرتجبط دانخ إحصبئيخ عُد يستىي دالنخ )(α= 2.25

يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ عف جميع فقرات بعد احتراـ اآلخريف ترتبط ارتباط ذك داللة
إحصائية مع الدرجة الكمية لمبعد عند مستكل داللة َٓ ،َ.كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة مف
صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحكر مع الدرجة الكمية.
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جدول رقم ()14

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات معايير مجال (المشاركة والفعالية) والدرجة الكمية لكل معيار
يعبيم ارتجبط
ثيزسىٌ

انقيًخ
االحتًبنيخ
()sig

4

ٚشبسن فَ ٙظبفخ انصف

**.248

10111

3

ٚشبسن ف ٙرض ٍٛٚصفّ

**.282

10111

4

ٚشبسن فٔ ٙظغ انمٕاَ ٍٛانصفٛخ

**.81.

10111

5

ٚؼًم ثاٚجبث ّٛيٍ خالل انًجًٕػبد ٔانؼًم انفشٚمٙ

**.844

10111

6

ٚغبْى ف ٙحم انًشكالد انصفٛخ

**.854

10111

7

ٚشبسن ف ٙاَٞذٚخ ٔانهجبٌ ٔانًجبنظ انصفٛخ

**.844

10111

2

ٚإد٘ انٕاججبد انًٕكهخ ئن ّٛثصٕسح دٔسٚخ

**.832

10111

8

ٚإد٘ ٔاججبرّ ثذلخ ٔئرمبٌ

**.848

10111

.

ٚحعش نذسٔعّ يغجمب

**.864

10111

41

ٚحزفع ثًزكشاد نزُظٛى يًٓبرّ ٔٔاججبرّ انجٛزٛخ

**.873

10111

انفقزح

انزقى
يؼٛبس (اَٞشطخ انصفٛخ)
يؼٛبس (اَٞشطخ
انجٛزٛخ)

**االرتجبط دانخ إحصبئيخ عُد يستىي دالنخ )(α= 2.25

يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ عف جميع فقرات بعد المشاركة كالفعالية ترتبط ارتباط ذك داللة
إحصائية مع الدرجة الكمية لمبعد عند مستكل داللة َٓ ،َ.كيشير ذلؾ لكجكد درجة مرتفعة مف
صدؽ االتساؽ الداخمي لفقرات المحكر مع الدرجة الكمية.
الصدق البنائي:
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس الصدؽ الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي يريد المقياس
الكصكؿ إلييا ،حيث يقاس الصدؽ البنائي مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ
بعد كالدرجة الكمية لممقياس كالجدكؿ رقـ (ُٓ) يكضح الصدؽ البنائي ألبعاد مقياس السمكؾ مع
الدرجة الكمية لممقياس ،كالف كؿ بعد يتككف مف معياريف تـ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ
معيار كالدرجة الكمية لممقياس.
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جدول رقم ()15

معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس (السموك) والدرجة الكمية لممقياس
انجعد
انُظبفخ

احزشاو اٜخشٍٚ

انًشبسكخ ٔانفؼبنٛخ

انًعيبر

يعبيم ارتجبط
ثيزسىٌ

انقيًخ االحتًبنيخ
()sig

انًظٓش

**.844

10111

انُظبفخ انؼبيخ

**.837

10111

**.82.

10111

**

.863

10111

اَٞشطخ انصفٛخ

**.84.

10111

اَٞشطخ انجٛزٛخ

**.84.

10111

احزشاو انًؼهًٔ ٍٛا٠داسح انًذسعٛخ
ٔانؼبيهٍٛ
احزشاو انضيالء

**االرتجبط دانخ إحصبئيخ عُد يستىي دالنخ )(α= 2.25

تشير النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله الف جميع معايير السمكؾ التي تككف ّ أبعاد رئيسية
لمسمكؾ ترتبط ارتباط ذك داللة إحصائية عند مستكل َٓ َ.مع الدرجة الكمية لممقياس ،كيشير
ذلؾ لكجكد صدؽ بنائي في األبعاد المككنة لممقياس ما يعني اتساؽ األبعاد مع الدرجة الكمية
لممقياس.
.2ثبات المقياس
يقصد بثبات المقياس أف يعطي ىذا المقياس نفس النتيجة لك تـ إعادتو مرة أخرل تحت نفس
الظركؼ كالشركط ،كبعبارة أخرل أف ثبات المقياس يعني االستقرار في النتائج ،كعدـ تغيرىا
بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تطبيؽ المقياس عمى أفراد العينة عدة مرات خبلؿ فترة زمنية معينة،
كقد تحققت الباحثة مف ثبات االستبانة مف خبلؿ طريقتيف كذلؾ فيما يمي:
الطريقة األولى :معامل ألفاكرونباخ
معامؿ ألفا كركنباخ ( )CORONBACH'S ALPHA COEFFICLENTاستخدمت
الباحثة طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات المقياس ككانت النتائج كما ىك مكضح بالجدكؿ أدناه:
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جدول رقم ()16

قيمة معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات مقياس السموك
عدد انفقزاد

يعبيم أنفب كزوَجبخ

أثعبد انًقيبس

انزقى
4

انُظبفخ

8

10876

3

احزشاو اٜخشٍٚ

44

1088.

4

انًشبسكخ ٔانفؼبنٛخ

41

10.57

44

10.67

صجبد انكهٙ

نبلحظ مف النتائج المكضحة في جدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ألفاكركنباخ لجميع أبعاد
(السمكؾ) كانت (ٔٓٗ ،)َ.كما تراكحت قيمة معامؿ ألفاكركنباخ بيف ٖٓٔ َ.إلى ْٔٗ َ.مما
يدؿ عمى أف معامؿ الثبات عالي ،كبذلؾ تككف الباحثة قد تأكدت مف ثبات االستبانة مقياس
السمكؾ مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة المقياس كصبلحيتو لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة
الدارسة كاختبار فرضياتيا.
الطريقة الثانية:
طريقة التجزئة النصفية )(Split Half Method
حيث تـ تجزئة فقرات االختبار إلي جزأيف (األسئمة ذات األرقاـ الفردية ،كاألسئمة ذات األرقاـ
الزكجية) ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كدرجات األسئمة الزكجية كبعد
ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف بركاف ) :(spearman brownمعادلة
االرتباط المعدؿ

ِ

ُ

حيث

معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية كاألسئمة الزكجية.

(عبيدات ،)َُٖ :ُٖٖٗ ،كتـ الحصكؿ عمى النتائج المكضحة في الجدكؿ (ُٕ).
جدول رقم ()17

طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات مقياس السموك
يعبيم االرتجبط

يعبيم االرتجبط انًعدل

أثعبد انًقيبس

انزقى
4

انُظبفخ

108.1

10.53

3

احزشاو اٜخشٍٚ

108.6

10.55

4

انًشبسكخ ٔانفؼبنٛخ

1.23

10.87

10.77

10.83

صجبد انكهٙ
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية (معامؿ االرتباط المعدؿ،
سبيرماف بركاف) جمعييا تتمتع بثبات عالي ،كأف معامؿ الثبات الكمي لمقياس (السمكؾ) كاف
(ِٖٗ ،)َ.كىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات.
الدرجة المرتفعة عمى المقياس تعني إظيار الطالب لدرجة عالية مف السمكؾ االيجابي .
سابعاً :المعالجة اإلحصائية:
قامت الباحثة بتفريغ كتحميؿ البيانات مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي ( Statistical
 ،)SPSS( )Package For Social Sciencesكقد تـ استخداـ األدكات اإلحصائية التالية:

 النسب المئكية كالتك اررات كالمتكسط الحسابي :يستخدـ ىذا األمر بشكؿ أساسي ألغراض

معرفة تكرار فئات متغير ما كتفيد الباحثة في كصؼ عينة الدراسة المستيدفة ،كلقد

استخدمتيا الباحثة في اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة.

 اختبار ألفا كركنباخ ( :)Cronbach's Alphaلقياس الثبات في مقاييس الدراسة.
 معامؿ ارتباط بيرسكف ( :)Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة

االرتباط ،كيقكـ ىذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريف ،كقد استخدمتو الباحثة
لحساب االتساؽ الداخمي لبلستبانة ،ككذلؾ الختبار العبلقة بيف إدراؾ مفاىيـ حقكؽ

اإلنساف كالسمكؾ اإليجابي لمطبلب

 اختبار  Tفي حالة العينة الكاحدة ( :)T-Testقد استخدمتو الباحثة لمتأكد مف داللة
المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

 اختبار  Tفي حالة عينتيف مستقمتيف ( :)Independent Samples T-Testلمعرفة
ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتيف.

 اختبار تحميؿ التبايف األحادم (:)One Way Analysis Of Variance -ANOVA
لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر.

 اختبار تحميؿ التبايف في اتجاىيف تحميؿ التبايف الثنائي )(Two Way ANOVA
بيدؼ الكشؼ عف كجكد أك عدـ كجكد تأثير ذك داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف متغير

الجنس (ذككر ،إناث) كمستكل إدراؾ الطمبة لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف (منخفض ،مرتفع)
عمى السمكؾ اإليجابي لمطمبة.
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الفصل اخلاهش

نتائج الذراصت امليذانيت "اختبار
التضاؤالث وهنالشتها

ويشتمل عمى
 مقدمة
 عرض نتائج السؤال األ ول وتفسيرىا

 عرض نتائج السؤال الثاني وتفسيرىا
 عرض نتائج السؤال الثالث وتفسيرىا
 عرض نتائج السؤال الرابع وتفسيرىا

 عرض نتائج السؤال الخامس وتفسيرىا
 عرض نتائج السؤال السادس وتفسيرىا
 عرض نتائج السؤال السابع وتفسيرىا
 عرض نتائج السؤال الثامن وتفسيرىا
 عرض نتائج السؤال التاسع وتفسيرىا
 عرض نتائج السؤال العاشر وتفسيرىا
 عرض نتائج السؤال الحادي عشر وتفسيرىا
 خالصة عامة لمنتائج

 والتوصيات والمقترحات
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مقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لنتائج الدراسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كاستعراض

أبرز نتائج االستبانة التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا ،كبيدؼ التعرؼ عمى مستكل

إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ االيجابي لدل أفراد العينة ،كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة

التي اشتممت عمى (الجنس ،تعميـ األب ،تعميـ األـ ،عمؿ األب ،عمؿ األـ ،الدخؿ الشيرم

لؤلسرة).

أوالً :تحميل نتائج الدراسة:

حيث انو قد تـ استخداـ مقياس ليكرت ثبلثي كرباعي في إعداد أدكات الدراسة ،كيجب إعطاء

أكزاف ( )Weightلكؿ مقياس كالجدكؿ رقـ (ُٖ) يكضح ذلؾ:
جدول رقم ()18

مستويات سمم مقياس ليكارت الثالثي
األسهىة انًستىي
انًزٕعػ انحغبثٙ
انٕصٌ انُغجٙ

درجخ قهيهخ

درجخ يتىسطخ

درجخ كجيزح

ألم يٍ ()4077

يٍ ()3043( :)4072

أكجش يٍ ()3044

ألم يٍ %66

يٍ %22 :%67

أكجش يٍ %28

كىذا يعطي داللة إحصائية عمى أف المتكسطات التي تقؿ عف (ٔٔ )ُ.تدؿ عمى كجكد درجة
قميمة في تكافر عناصر البعد ،أما المتكسطات التي تتراكح ما بيف (ِّ )ُ.ٕٔ :ِ.فيي تدؿ

عمى كجكد درجة متكسطة في تكافر عناصر البعد ،بينما المتكسطات التي يزيد عف (ِّ)ِ.
فيذا يدؿ عمى كجكد درجة كبيرة في تكافر عناصر البعد كذلؾ مكضح في الجدكؿ رقـ (ُٗ)

السابؽ.

جدول رقم ()19

مستويات سمم مقياس ليكارت الرباعي
األسهىة انًستىي
انًزٕعػ انحغبثٙ
انٕصٌ انُغجٙ

يقجىل

جيد

ألم يٍ ()4025

يٍ ()305.( :)4026

ألم يٍ %55

يٍ %73 :%56
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جيدا جدا
يٍ (:)3061
()4035
يٍ %84 :%74

يًتبس
أكجش يٍ ()4036
أكجش يٍ %83

كىذا يعطي داللة إحصائية عمى أف المتكسطات التي تقؿ عف (ْٕ )ُ.تدؿ عمى كجكد درجة
مقبكؿ في تكافر عناصر البعد ،أما المتكسطات التي تتراكح ما بيف (ْٗ )ُ.ٕٓ :ِ.فيي تدؿ

عمى كجكد درجة جيد في تكافر عناصر البعد ،بينما المتكسطات التي تتراكح ما بيف (ِْ:ّ.
َٓ )ِ.فيذا يدؿ عمى كجكد درجة جيد جدان في تكافر عناصر البعد ،أما الذم يزيد عف (ِٓ)ّ.
فيدؿ عمى كجكد درجة ممتاز في تكافر عناصر البعد ،كذلؾ مكضح في الجدكؿ رقـ (ُٕ)

السابؽ.

تحميل نتائج مقياس إدراك مفاىيم حقوق اإلنسان

أ .البعد األول (الحقوق االجتماعية)

الجدكؿ رقـ (َِ) أدناه يكضح نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات بعد الحقكؽ االجتماعية البالغ
عددىا (ُِ) فقرة كما أشرنا سابقان ،حيث تـ حساب مجمكع االستجابات عمى كؿ فقرة ككذلؾ

المتكسط الحسابي لكؿ فقرة كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم ،كمف ثـ ترتيب الفقرات حسب

األعمى في قيمة المتكسط.

جدول رقم ()20

نتائج تحميل فقرات البعد األول "الحقوق االجتماعية" لمقياس الحقوق
انزقى

انفقزح

يجًىع انًتىسط االَحزاف انىسٌ
اندرجبد انحسبثي انًعيبري انُسجي

تزتيت
انفقزح

4

أحصم ػهٗ حم ٙف ٙانًُٕ انغهٛى جغًٛب َٔفغٛب
ٔػمهٛب ٔاجزًبػٛب
أحصم ػهٗ حم ٙف ٙكٛفٛخ اخزٛبس أصذلبئٙ

45..

4

أؤٚذ حك انفشد ف ٙانؼٛش ثكشايخ ف ٙيجزًؼّ

4748

30.1

5

أيٛض يجذأ انًغبٔاح ثٔ ُٙٛث ٍٛألشاَٙ

44.6

3034

102.

6

أؤٚذ اْزًبو انًذسعخ ثأثُبء اٞعشٖ ٔانشٓذاء
ٔرٔ٘ االحزٛبجبد انخبصخ
أسفط اَزٓبن حمٕق اٜخشٍٚ

4647

3027

1064

.38

4533

3067

1027

868

41

2

أرذخم ثطشٚمخ يالئًخ يغ صيالئ ٙف ٙانُشبغبد
انًذسعٛخ
أحزشو انؼبداد ٔانزمبنٛذ االجزًبػٛخ انغبئذح فٙ
انًجزًغ ٔارجُبْب
أشبسن صيالئ ٙف ٙانُشبغبد انًذسعٛخ

4451

3055

1078

848

43

4546

3068

1068

878

8

4533

3066

1073

868

44

41

أحزشو حمٕق انجًبػخ ٔيًزهكبرٓب

4685

3084

1054

.58

4

44

أَظش ئنٗ صيالئ ٙثبحزشاو

4712

3087

1048

.68

3

43

أنزضو ثمٕاَ ٍٛانًذسعخ

4651

3027

4048

.38

7

4587

3075

1044

888

3

7

8
.

انذسجخ انكهٛخ
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4548

3067

1067

868

.

3077

1066

8.8

2

4086

.28

4

258

5
6

يكضح الجدكؿ السابؽ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا فيما يتعمؽ بمستكل إدراؾ مفاىيـ (الحقوق

االجتماعية) كمف خبلؿ عرض المتكسطات نجد أنيا كانت تتراكح ما بيف (َٗ)ِ.ْْ :ِ.
لجميع فقرات البعد.

كنبلحظ مف الجدكؿ رقـ (َِ) أف أغمبية الفقرات قد حصمت عمى أكزاف نسبية عالية تتراكح ما

بيف (ُٖ ،)%ٕٗ :%كجاءت الفقرة رقـ (ّ) التي تنص عمى (أؤيد حق الفرد في العيش بكرامة

في مجتمعو) في المرتبة األكلى مف بيف باقي الفقرات األخرل حيث حصمت عمى أعمى نسبة

مئكية كىي (ٕٗ )%كيمييا الفقرة رقـ (ُُ) التي تنص عمى (أنظر إلى زمالئي باحترام) بنسبة
مئكية (ٓٗ.)%

كبشكؿ عاـ نجد أف المتكسط العاـ لجميع الفقرات ككؿ بمغ ْٔ ِ.كىك يعبر عف الدرجة الكمية

لمبعد بكزف نسبي بمغ ٖٖ %تقريبان كيشير ىذا لكجكد درجة كبيرة مف إدراؾ الطمبة لمفاىيـ الحقكؽ

االجتماعية.

ب .البعد الثاني (الحقوق األسرية)
الجدكؿ رقـ (ُِ) أدناه يكضح نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات بعد الحقكؽ األسرية البالغ عددىا
(ٗ) فقرات كما أشرنا سابقان ،حيث تـ حساب مجمكع االستجابات عمى كؿ فقرة ككذلؾ المتكسط
الحسابي لكؿ فقرة كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم ،كمف ثـ ترتيب الفقرات حسب األعمى في

قيمة المتكسط.

جدول رقم ()21

نتائج تحميل فقرات البعد األول "الحقوق األسرية" لمقياس الحقوق
مجموع

المتوسط

االنحراف

الوزن

ترتيب

الدرجات

الحسابي

المعياري

النسبي

الفقرة

4

ألٕو ثٕاججبر ٙرجبِ ٔانذ٘

4651

3084

1056

.48

3

3

أػٛش ف ٙيُبخ أعش٘ جٛذ

4541

3065

1077

868

8

4

أَجز انزًٛٛض ث ٍٛاٞشمبء ف ٙاٞعشح انٕاحذح
ٚهزضو ٔانذ٘ ثزمذٚى يب ػهٓٛى يٍ ٔاججبد
رجبْٙ
أعؼذ ثبنزٕافك ث ٍٛانٕانذٍٚ
أرًزغ ثبنحصٕل ػهٗ حبجبر ٙاٞعبعٛخ يٍ
يأكم ٔيهجظ ٔيغكٍ
أشؼش أٌ انشػبٚخ انٕانذٚخ انًبدٚخ ٔانًؼُٕٚخ
ٔاالجزًبػٛخ حك يٍ حمٕل ٙاٞعشٚخ
أدسن حمٕل ٙانًبدٚخ ف ٙاٞعشح

443.

3056

1025

838

.

45..

3024

4054

.48

4

466.

3083

1057

.58

4

4587

3077

1068

8.8

6

45.8

3021

1066

.18

5

44.5

3066

1074

868

2

.

أرًزغ ثًؼبيهخ حغُخ يٍ أفشاد أعشرٙ

4538

3067

1071

868

7

انذسجخ انكهٛخ

458.

3075

1047

888

الرقم

5
6
7
2
8

الفقرة
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يكضح الجدكؿ السابؽ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا فيما يتعمؽ بمستكل إدراؾ مفاىيـ (الحقوق

األسرية) كمف خبلؿ عرض المتكسطات نجد أنيا كانت تتراكح ما بيف (ِٖ )ِ.ْٓ :ِ.لجميع
فقرات البعد.

كنبلحظ مف الجدكؿ رقـ (ُِ) أف أغمبية الفقرات قد حصمت عمى أكزاف نسبية عالية تتراكح ما

بيف (ِٖ ،)%ْٗ :%كجاءت الفقرة رقـ (ٓ) التي تنص عمى (أسعد بالتوافق بين الوالدين) في
المرتبة األكلى مف بيف باقي الفقرات األخرل حيث حصمت عمى أعمى نسبة مئكية كىي (ْٗ)%

كيمييا الفقرة رقـ (ُ) التي تنص عمى (أقوم بواجباتي تجاه والدي) بنسبة مئكية (ّٗ.)%

كبشكؿ عاـ نجد أف المتكسط العاـ لجميع الفقرات ككؿ بمغ ْٔ ِ.كىك يعبر عف الدرجة الكمية

لمبعد بكزف نسبي بمغ ٖٖ %تقريبان كيشير ىذا لكجكد درجة كبيرة مف إدراؾ الطمبة لمفاىيـ الحقكؽ

األسرية.

ج .البعد الثالث (الحقوق الصحية)
الجدكؿ رقـ (ِِ) أدناه يكضح نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات بعد الحقكؽ الصحية البالغ
عددىا (ُٔ) فقرات كما أشرنا سابقان ،حيث تـ حساب مجمكع االستجابات عمى كؿ فقرة ككذلؾ

المتكسط الحسابي لكؿ فقرة كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم ،كمف ثـ ترتيب الفقرات حسب

األعمى في قيمة المتكسط.
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جدول رقم ()22

نتائج تحميل فقرات البعد األول "الحقوق الصحية" لمقياس الحقوق
انزقى
4
3
4
5
6
7
2
8
.
41
44
43
44
45
46
47

انفقزح
احصم ػهٗ انؼالط انًُبعت ٔلذ انحبجخ
أحصم ػهٗ انخذيبد انصحٛخ انجٛذح
أرهمٗ دٔسح ئعؼبفبد أٔنٛخ
أشؼش أٌ جٕ انًذسعخ جٕا صحٛب
أرًزغ ثخذيبد صحٛخ يٍ لجم انًذسعخ
أدسن أًْٛخ انُظبفخ
أحصم ػهٗ رطؼًٛبد ثشكم يُزظى
ألَ ٙفغ ٙيٍ انزهٕس انجٛئٔ ٙاٞيشاض
أؤٚذ َشش انضمبفخ انصحٛخ ث ٍٛانطالة
أؤٚذ رحغ ٍٛجٕدح انخذيبد انصحٛخ
أشؼش ثأَّ يٍ حم ٙانحصٕل ػهٗ خذيبد
صحٛخ راد جٕدح ػبنٛخ0
أؤٚذ صشف انؼالط ثغؼش سيض٘ نكم يٕاغٍ
أحت أٌ رٕفش انًذسعخ اٞجٕاء انصحٛخ
نطالثٓب
أشبسن فَ ٙذٔاد ٔدسٔط نهزٕػٛخ ٔا٠سشبد
انصح ٙث ٍٛانطالة
أكزت شؼبساد نهحفبظ ػهٗ َظبفخ انًذسعخ
أشبسن ف ٙاَٞشطخ انصحٛخ انًذسعٛخ

انذسجخ انكهٛخ

انىسٌ
انُسجي

تزتيت
انفقزح

يجًىع
اندرجبد

انًتىسط االَحزاف
انحسبثي انًعيبري

4613
4517
4174
4314
4446
4633
4536
4655
45.7
464.

307.
3066
40.4
3042
3054
3026
3065
3026
3021
3027

1066
1077
10.7
1024
1021
1064
1077
40.1
1063
1064

.18
868
758
238
818
.38
868
.38
.18
.38

2
.
47
43
44
5
41
4
7
3

45.6

3024

1065

.18

6

4588

307.

1068

.18

8

466.

302.

1061

.48

4

4474

3018

102.

7.8

46

44.4
4482

3047
3046

4065
1081

238
238

44
45

4511

305.

1045

848

يكضح الجدكؿ السابؽ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا فيما يتعمؽ بمستكل إدراؾ الطمبة لمفاىيـ

(الحقوق الصحية) كمف خبلؿ عرض المتكسطات نجد أنيا كانت تتراكح ما بيف (ٕٗ:ِ.
ُٗ )ُ.لجميع فقرات البعد.

كنبلحظ مف الجدكؿ رقـ (ِِ) أف أغمبية الفقرات قد حصمت عمى أكزاف نسبية عالية تتراكح ما

بيف (ْٔ ،)%ّٗ :%كجاءت الفقرة رقـ (ُّ) التي تنص عمى (أحب أن توفر المدرسة األجواء

الصحية لطالبيا) في المرتبة األكلى مف بيف باقي الفقرات األخرل حيث حصمت عمى أعمى

نسبة مئكية كىي (ّٗ )%كيمييا الفقرة رقـ (َُ) التي تنص عمى (أؤيد تحسين جودة الخدمات

الصحية) بنسبة مئكية (ِٗ.)%

كما نجد أف جميع الفقرات حصمت عمى درجة مرتفعة مف إدراؾ الطمبة لمفاىيـ البعد ،باستثناء

الفقرة رقـ (ّ) التي تنص عمى (أتمقى دورة إسعافات أولية) التي حصمت عمى درجة متكسطة

118

مف اإلدراؾ بكزف نسبي تبمغ قيمتو ْٔ %كالتي جاءت في المرتبة األخيرة مف بيف باقي فقرات

البعد.

كبشكؿ عاـ نجد أف المتكسط العاـ لجميع الفقرات ككؿ بمغ ْٗ ِ.كىك يعبر عف الدرجة الكمية

لمبعد بكزف نسبي بمغ ّٖ %تقريبان كيشير ىذا لكجكد درجة كبيرة مف إدراؾ الطمبة لمفاىيـ الحقكؽ

الصحية.

د .البعد الرابع (الحقوق المدرسية والتعميمية)
الجدكؿ رقـ (ِّ) أدناه يكضح نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات بعد الحقكؽ الصحية البالغ
عددىا (َُ) فقرات كما أشرنا سابقان ،حيث تـ حساب مجمكع االستجابات عمى كؿ فقرة ككذلؾ

المتكسط الحسابي لكؿ فقرة كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم ،كمف ثـ ترتيب الفقرات حسب

األعمى في قيمة المتكسط.
جدول رقم ()23

نتائج تحميل فقرات البعد األول "الحقوق المدرسية والتعميمية" لمقياس الحقوق
انزقى

انفقزح

انىسٌ
انُسجي

تزتيت
انفقزح

يجًىع انًتىسط االَحزاف
اندرجبد انحسبثي انًعيبري
4622

3084

4045

.58

4

4644

3023

1064

.48

5

4614

3072

1071

8.8

6

4676

302.

1057

.48

3

4457

3051

4052

818

.

4525

3077

106.

8.8

7

4638

3023

1061

.48

4

4567

3071

106.

828

2

40.2

4045

778

41

1076

868

8

1047

878

4

أحصم ػهٗ حم ٙف ٙانزؼهٛى انًجبَٙ
أعزفٛذ يٍ انًذسعخ ف ًَٕ٘ ٙانًؼشفٙ
ٔانؼهًٙ
أرًزغ ثحم ٙف ٙانزؼهٛى ا٠نضايٙ
أحصم ػهٗ انكزت ٔانًمشساد انذساعٛخ
انالصيخ
أرًزغ ثجٛئخ صفٛخ عهًٛخ ٔيُبعجخ
أغبنت ثحم ٙف ٙانحصٕل ػهٗ انًؼبسف
ٔانًؼهٕيبد
أيبسط عهٕكٛبد اٚجبثٛخ يغ صيالئ ٙف ٙانجٛئخ
انًذسعٛخ
رغبػذَ ٙانجٛئخ انًذسعٛخ ف ٙسفغ يغزٕٖ
رحصٛه ٙانذساعٙ
أيبسط انزؼهٛى يٍ خالل انهؼت

4414

41

أحت انًذسعخ ٔيب أرهمٗ فٓٛب يٍ رؼهٛى ٔرؼهى

4515

3065

4571

306.

3
4
5
6
7
2
8
.

انذسجخ انكهٛخ
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يكضح الجدكؿ السابؽ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا فيما يتعمؽ بمستكل إدراؾ الطمبة لمفاىيـ

(الحقوق المدرسية والتعميمية) كمف خبلؿ عرض المتكسطات نجد أنيا كانت تتراكح ما بيف
(ّٖ )ُ.ٕٗ :ِ.لجميع فقرات البعد.
كنبلحظ مف الجدكؿ رقـ (ِّ) أف معظـ الفقرات قد حصمت عمى أكزاف نسبية عالية تتراكح ما
بيف (َٖ ،)%ْٗ :%كجاءت الفقرة رقـ (ُ) التي تنص عمى (أحصل عمى حقي في التعميم

المجاني) في المرتبة األكلى مف بيف باقي الفقرات األخرل حيث حصمت عمى أعمى نسبة مئكية
كىي (ْٗ )%كيمييا الفقرة رقـ (ْ) التي تنص عمى (أحصل عمى الكتب والمقررات المدرسية

الالزمة) بنسبة مئكية (ّٗ.)%

كما نجد أف جميع الفقرات حصمت عمى درجة مرتفعة مف إدراؾ الطمبة لمفاىيـ البعد ،باستثناء

الفقرة رقـ (ٗ) جاءت في المرتبة األخيرة كتنص عمى (أمارس التعميم من خالل المعب) التي
حصمت عمى درجة متكسطة مف اإلدراؾ بكزف نسبي تبمغ قيمتو ٔٔ.%

كبشكؿ عاـ نجد أف المتكسط العاـ لجميع الفقرات ككؿ بمغ ٗٓ ِ.كىك يعبر عف الدرجة

الكمية لمبعد بكزف نسبي بمغ ٖٔ %تقريبان كيشير ىذا لكجكد درجة كبيرة مف إدراؾ الطمبة لمفاىيـ

الحقكؽ المدرسية كالتعميمية.

ى ػ ػ ػ .البعد الخامس (الحقوق الشخصية)
الجدكؿ رقـ (ِْ) أدناه يكضح نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات بعد الحقكؽ الشخصية البالغ
عددىا (َُ) فقرات كما أشرنا سابقان ،حيث تـ حساب مجمكع االستجابات عمى كؿ فقرة ككذلؾ

المتكسط الحسابي لكؿ فقرة كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم ،كمف ثـ ترتيب الفقرات حسب

األعمى في قيمة المتكسط.
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جدول رقم ()24

نتائج تحميل فقرات البعد األول "الحقوق الشخصية" لمقياس الحقوق
انفقزح

انزقى

يجًىع انًتىسط االَحزاف انىسٌ تزتيت
اندرجبد انحسبثي انًعيبري انُسجي انفقزح

4

أػجش ػٍ سأ ٙٚداخم انجٛئخ انصفٛخ

4462

3054

1078

848

41

3

أرمجم آساء اٜخشٍٚ

45.4

3072

1067

8.8

5

4

أحزشو انُظبو ٔانمٕاَ ٍٛانًذسعٛخ

4633

3023

4047

.48

4

5

أشؼش أٌ نذ٘ انشجبػخ ف ٙانزؼجٛش ػٍ يطبنجٙ

4474

3055

1078

848

2

6

اػزشف ثخطأ أفكبس٘

4466

3054

1072

848

8

7

أصغٜ ٙساء اٜخشٔ ٍٚأحزشيٓب

4642

3026

1061

.38

3

2

أرًزغ ثحم ٙثبنذفبع ػٍ َفغ ٙأيبو اٜخشٍٚ

4523

3075

1074

888

6

8

أػزشض ػهٗ اٞشٛبء انغهجٛخ ف ٙانًذسعخ

4454

3055

1024

848

.

.

أحبفع ػهٗ انمٛى انضمبفٛخ ف ٙانًذسعخ
أحزشو حشٚخ اٜخش ٍٚف ٙانزؼجٛش ػٍ آسائٓى
ٔأفكبسْى ٔيشبػشْى ٔسغجبرٓى

4545

306.

1074

878

7

4665

3028

4048

.38

4

4568

306.

1048

878

41

انذسجخ انكهٛخ

يكضح الجدكؿ السابؽ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا فيما يتعمؽ بمستكل إدراؾ الطمبة لمفاىيـ

(الحقوق الشخصية) كمف خبلؿ عرض المتكسطات نجد أنيا كانت تتراكح ما بيف (ٖٕ:ِ.
ّْ )ِ.لجميع فقرات البعد.

كنبلحظ مف الجدكؿ رقـ (ِْ) أف جميع الفقرات قد حصمت عمى أكزاف نسبية عالية تتراكح ما

بيف (ُٖ ،)%ِٗ :%كجاءت الفقرة رقـ (َُ) التي تنصص عمى (أحترم حرية اآلخرين في
التعبير عن آرائيم وأفكارىم ومشاعرىم ورغباتيم) في المرتبة األكلى مف بيف باقي الفقرات

األخرل حيث حصمت عمى أعمى نسبة مئكية بمقدار (ِٗ )%كيمييا الفقرة رقـ (ٔ) التي تنص

عمى (أصغي ألراء اآلخرين وأحترميم) بنسبة مئكية (ِٗ )%أيضان.

كبشكؿ عاـ نجد أف المتكسط العاـ لجميع الفقرات ككؿ بمغ ٗٓ ِ.كىك يعبر عف الدرجة الكمية

لمبعد بكزف نسبي بمغ ٖٔ  %تقريبان كيشير ىذا لكجكد درجة كبيرة مف إدراؾ الطمبة لمفاىيـ

الحقكؽ الشخصية.

121

ك .البعد السادس (الحقوق السياسية والمدنية)
الجدكؿ رقـ (ِٓ) أدناه يكضح نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات بعد الحقكؽ السياسية كالمدنية
البالغ عددىا (ُٕ) فقرات كما أشرنا سابقان ،حيث تـ حساب مجمكع االستجابات عمى كؿ فقرة
ككذلؾ المتكسط الحسابي لكؿ فقرة كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم ،كمف ثـ ترتيب الفقرات

حسب األعمى في قيمة المتكسط.

جدول رقم ()25

نتائج تحميل فقرات البعد األول "الحقوق المدنية والسياسية" لمقياس الحقوق
انزقى

انفقزح

يجًىع
اندرجبد

انًتىسط االَحزاف انىسٌ
انحسبثي انًعيبري انُسجي

تزتيت
انفقزح

4

أعبػذ فَ ٙشش يجبدب انذًٕٚلشاغٛخ نهطالة

43.5

3044

107.

288

45

3

أَجز االعزجذاد ٔانؼُف ٔانمغٕح

447.

3057

1026

838

44

4

أرًزغ ثًجذأ اٞخٕح ٔانصذالخ اَ٠غبَٛخ

4526

3072

1062

8.8

7

5

أعزطٛغ أٌ أيبسط حم ٙف ٙرمشٚش انًصٛش
أشبسن ف ٙاالَزخبثبد انجشنًبَٛخ نًجبنظ
انفصٕل
أرًزغ ثحشٚخ انزُمم داخم ٔغُٙ

4451

3053

1072

848

43

436.

3037

1084

268

46

4433

3014

1087

728

42

2

أشبسن ف ٙحم انُضاػبد ث ٍٛصيالئٙ

444.

3054

1078

818

44

8

الجم ثمشاساد يجهظ انفصم

4481

3064

1076

858

.

.

أشؼش ثبالَزًبء ئنٗ ٔغُٙ

45.6

3078

106.

8.8

6

41

أكشِ االحزالل ثكم أشكبنّ

4633

3023

1074

.48

4

44

أحزشو أصحبة انذٚبَبد اٞخشٖ

4563

3074

1073

828

2

43

أحت اَزشبس انزغبيح ث ٍٛانطهجخ

4621

3083

1057

.58

4

44

أؤٚذ انحك ف ٙاالعزمالل

4657

3028

404.

.48

3

45

أدافغ ػٍ حمٕل ٙانغٛبعٛخ ثكم حشٚخ

44.2

3063

1076

858

8

46

أشبسن ف ٙحًالد يُبْعخ انؼُف ظذ انًشأح

4462

3018

1083

7.8

47

47

أَجز انحشيبٌ يٍ انًشبسكخ ٔانزؼجٛش انغٛبعٙ

4487

3061

405.

848

41

42

أؤٚذ انٕحذح انٕغُٛخ ٔأرًُٗ رحممٓب

4584

307.

1073

.18

5

4517

3061

1043

848

6
7

انذسجخ انكهٛخ

يكضح الجدكؿ السابؽ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا فيما يتعمؽ بمستكل إدراؾ الطمبة لمفاىيـ

(الحقوق المدنية والسياسية) كمف خبلؿ عرض المتكسطات نجد أنيا كانت تتراكح ما بيف
(ِٖ )ِ.َُ :ِ.لجميع فقرات البعد.

122

كنبلحظ مف الجدكؿ رقـ (ِٓ) أف فقرات البعد قد حصمت عمى أكزاف نسبية تتراكح ما بيف

(ٕٔ ،)%ْٗ :%كجاءت الفقرة رقـ (ُِ) التي تنص عمى (أحب انتشار التسامح بين الطمبة)
في المرتبة األكلى مف بيف باقي الفقرات األخرل حيث حصمت عمى أعمى نسبة مئكية بمقدار

(ْٗ )%كيمييا الفقرة رقـ (ُّ) التي تنص عمى (أؤيد الحق في االستقالل) بنسبة مئكية
(ّٗ )%أيضان.

كما يتضح لنا أف جميع فقرات البعد حصمت عمى مستكل مرتفعة مف إدراؾ الطمبة ليا بأكزاف
نسبية تزيد عف ٕٓ %باستثناء الفقرتيف السادسة (أتمتع بحرية التنقؿ داخؿ كطني) كالخامسة
عشر (أشارؾ في حمبلت مناىضة العنؼ ضد المرأة) فقد حصمتا عمى أكزاف نسبية تقؿ عف

َٕ.%

كبشكؿ عاـ نجد أف المتكسط العاـ لجميع الفقرات ككؿ بمغ َٓ ِ.كىك يعبر عف الدرجة الكمية

لمبعد بكزف نسبي بمغ ّٖ  %تقريبان كيشير ىذا لكجكد درجة كبيرة مف إدراؾ الطمبة لمفاىيـ

الحقكؽ المدنية كالسياسية.

ز .البعد السابع (الحقوق االقتصادية)
الجدكؿ رقـ (ِٔ) أدناه يكضح نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات بعد الحقكؽ االقتصادية البالغ
عددىا (ٗ) فقرات كما أشرنا سابقان ،حيث تـ حساب مجمكع االستجابات عمى كؿ فقرة ككذلؾ

المتكسط الحسابي لكؿ فقرة كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم ،كمف ثـ ترتيب الفقرات حسب

األعمى في قيمة المتكسط.

جدول رقم ()26

نتائج تحميل فقرات البعد األول "الحقوق االقتصادية" لمقياس الحقوق
انزقى

يجًىع انًتىسط انىسٌ االَحزاف تزتيت
اندرجبد انحسبثي انُسجي انًعيبري انفقزح

انفقزح

4

أَجز انزغشة يٍ انًذسعخ ثغجت انفمش

4477

3052

4064

838

2

3

أحزشو صيٛه ٙانفمٛش ٔال أعخش يُّ
أسفط رخصٛص انًغزهضيبد انًذسعٛخ نطبنت دٌٔ
آخش
أؤٚذ رٕصٚغ لشغبعٛخ ػهٗ انطالة ف ٙانؼبو انذساعٙ
أحت انؼذانخ ث ٍٛانطالة دٌٔ انُظش ئنٗ يغزٕاْى
االلزصبد٘
أؤٚذ انحصٕل ػهٗ يصشٔف شخص ٙيالئى0

4684

3084

404.

.58

4

4441

3051

1028

818

8

4633

3025

1065

.48

5

4664

3028

105.

.48

3

4528

3072

1071

8.8

7

2

أشؼش ثبنظهى نؼذو حصٕن ٙػهٗ احزٛبجبر ٙاٞعبعٛخ

433.

3034

1028

258

.

8

أؤٚذ ئكًبل أخز ٙنهزؼهى انجبيؼ ٙسغى أَّ يكهف

4612

3078

1073

8.8

6

.

ألذو يغبػذح نٝخش ٍٚدٌٔ اَزظبس يمبثم

4646

3025

1065

.48

4

4523

3074

1051

828

4
5
6
7

انذسجخ انكهٛخ
123

يكضح الجدكؿ السابؽ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا فيما يتعمؽ بمستكل إدراؾ الطمبة لمفاىيـ

(الحقوق االقتصادية) كمف خبلؿ عرض المتكسطات نجد أنيا كانت تتراكح ما بيف (ّٖ:ِ.
ُِ )ِ.لجميع فقرات البعد.
كىذا بدكره يشير الف فقرات البعد قد حصمت عمى أكزاف نسبية مرتفعة تتراكح ما بيف (ْٕ:%

ْٗ ،)%كجاءت الفقرة رقـ (ِ) التي تنص عمى (أحترم زميمي الفقير وال أسخر منو) في المرتبة
األكلى مف بيف باقي الفقرات األخرل حيث حصمت عمى أعمى نسبة مئكية بمقدار (ْٗ )%كيمييا

الفقرة رقـ (ٓ) التي تنص عمى (أحب العدالة بين الطالب دون النظر إلى مستواىم االقتصادي)
بنسبة مئكية (ّٗ )%أيضان.

كبشكؿ عاـ نجد أف المتكسط العاـ لجميع الفقرات ككؿ بمغ ُٔ ِ.كىك يعبر عف الدرجة الكمية

لمبعد بكزف نسبي بمغ ٕٖ  %تقريبان كيشير ىذا لكجكد درجة مرتفعة مف إدراؾ الطمبة لمفاىيـ

الحقكؽ االقتصادية.

كالجدكؿ رقـ (ِٕ) يكضح نتائج تحميؿ األبعاد السبعة لمقياس إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف
باإلضافة لنتائج تحميؿ الدرجة الكمية لممقياس ككؿ.

جدول رقم ()27

نتائج تحميل أبعاد مقياس الحقوق والدرجة الكمية لممقياس
انىسٌ
انُسجي

تزتيت
انجعد

4

انحمٕق االجزًبػٛخ

4587

3075

1044

888

4

3

انحمٕق اٞعشٚخ

458.

3075

1047

888

4

4

انحمٕق انصحٛخ

4511

305.

1045

848

6

5

انحمٕق انًذسعٛخ ٔانزؼهًٛٛخ

4571

306.

1047

878

4

6

انحمٕق انشخصٛخ

4568

306.

1048

878

4

7

انحمٕق انًذَٛخ ٔانغٛبعٛخ

4517

3061

1043

848

5

2

انحمٕق االلزصبدٚخ

4523

3074

1051

828

3

4556

3062

1036

انجعد

انزقى

يمٛبط ئدسان يفبْٛى انحمٕق

يجًىع انًتىسط االَحزاف
اندرجبد انحسبثي انًعيبري

878

حيث يتضح مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف األكزاف النسبية ألبعاد مقياس الحقكؽ تراكحت بيف

ّٖ %لبعد (الحقكؽ الصحية) كٖٖ %لبعدم (الحقكؽ االجتماعية كالحقكؽ األسرية) كيشير ذلؾ

لكجكد مستكيات مرتفعة مف إدراؾ الطمبة لمفاىيـ األبعاد المختمفة لحقكؽ اإلنساف ،كما ككانت

الدرجة الكمية لممقياس تشير لكجكد مستكل مرتفع أيضان بكزف نسبي بمغت قيمتو ٖٔ.%
124

تحميل نتائج مقياس السموك اإليجابي

أ .البعد األول (النظافة)

الجدكؿ رقـ (ِٖ) أدناه يكضح نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات بعد النظافة البالغ عددىا (ٖ)
فقرات كما أشرنا سابقان ،حيث تـ حساب مجمكع االستجابات عمى كؿ فقرة ككذلؾ المتكسط
الحسابي لكؿ فقرة كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم ،كمف ثـ ترتيب الفقرات حسب األعمى في

قيمة المتكسط.
جدول رقم ()28

نتائج تحميل فقرات البعد األول "النظافة" لمقياس السموك اإليجابي
انزقى

يجًىع انًتىسط االَحزاف انىسٌ تزتيت
اندرجبد انحسبثي انًعيبري انُسجي انفقزح

انفقزح

4

ٚغغم ٔجّ ٔٚذِ ٕٚيٛب

484.

4038

1026

838

4

3

ٚمهى أظبفشِ ثصٕسح دٔسٚخ

4246

401.

1083

228

3

4

ٚحبفع ػهٗ َظبفخ انض٘ انًذسعٙ

4237

4018

1084

228

4

5

ٚشبسن فَ ٙظبفخ انصف

4787

4014

1084

268

6

6

ٚحبفع ػهٗ َظبفخ يمؼذِ

4772

30.2

1085

258

7

7

ٚحبفع ػهٗ َظبفخ كزجّ ٔكشاعبرّ ٔأدٔارّ

4218

4016

40.3

278

5

2

ٚشبسن فَ ٙظبفخ عبحخ انًذسعخ ٔيًشارّ

4747

308.

1082

238

2

8

ٚجبدس نهًشبسكخ ف ٙأػًبل انُظبفخ نٕحذِ

4624

3084

10.4

218

8

47.7

4013

1025

278

انذسجخ انكهٛخ

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف متكسطات االستجابة عمى فقرات البعد األكؿ (النظافة) قد

تراكحت بيف ُٖ ِ.إلى ِٖ ،ّ.بأكزاف نسبية تراكحت بيف َٕ %كحتى ِٖ %كيشير ذلؾ لكجكد
مستكل مرتفع مف النظافة لدل طمبة الصؼ التاسع بمدارس األكنركا ،حيث جاءت الفقرة األكلى

التي تنص عمى "يغسل وجيو ويديو يومياً" في المرتبة األكلى مف حيث قيمة المتكسط الحسابي
بكزف نسبي بمغ ِٖ %بينما الفقرة الثامنة التي تنص عمى "يبادر المشاركة في أعمل النظافة

لوحده" جاءت في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة المتكسط الحسابي بكزف نسبي بمغ َٕ.%

كبشكؿ عاـ يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف متكسط الدرجة الكمية لمبعد ككؿ قد بمغ َِ ّ.بكزف
نسبي بمغ ٕٔ %كيشير ذلؾ لكجكد مستكل مرتفع مف النظافة لدل أفراد عينة الدراسة.

125

ب .البعد الثاني (احترام اآلخرين)
الجدكؿ رقـ (ِٗ) أدناه يكضح نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات بعد احتراـ اآلخريف البالغ عددىا

(ُّ) فقرة كما أشرنا سابقان ،حيث تـ حساب مجمكع االستجابات عمى كؿ فقرة ككذلؾ المتكسط

الحسابي لكؿ فقرة كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم ،كمف ثـ ترتيب الفقرات حسب األعمى في
قيمة المتكسط.

جدول رقم ()29

نتائج تحميل فقرات البعد الثاني "احترام اآلخرين" لمقياس السموك اإليجابي
انىسٌ
انُسجي

تزتيت
انفقزح

4

ٚمذس رٕجٓٛبد انًؼهًَٔ ٍٛصبئحٓى

4236

401.

1086

228

6

3

ٚزحذس ثأدة ْٔذٔء يغ يؼهًّٛ

423.

401.

1086

228

4

4

ُٚفز رؼهًٛبد ا٠داسح انًذسعٛخ

4218

4016

1084

278

8

5

ٚغزأرٌ لجم دخٕل انصف ٔيغبدسرّ

4244

401.

1087

228

4

6

ٚغزخذو أنفبظ يٓزثخ ٔحغُخ
ٚجذ٘ اْزًبيب نحذٚش انًذٚش ٔانًؼهى ٔجًٛغ
انؼبيهٍٛ
ٚغزًغ ثفبػهٔ ّٛاحزشاو نحذٚش صيالئّ

423.

401.

1084

228

3

423.

401.

4042

228

5

4235

4018

40.1

228

2

8

47.5

4015

1081

278

.

41

ٚزحذس ثأدة ْٔذٔء يغ انضيالء
ٚغزأرٌ لجم اعزخذاو أدٔاد انضيالء ٔكشاعبرٓى
ٔكزجٓى
ٚشاػ ٙيشبػش صيالئّ

4727

30..

1081

268

41

4232

4018

40.3

228

7

44

ٚشجغ انزكبفم االجزًبػ ٙث ٍٛانطالة

4737

30.1

1086

248

44

43

ٚؼط ٙصيٛهّ انفشصخ داخم انصف

4756

30.5

102.

258

43

44

ٚزجُت اعزخذاو انؼُف انهفظٔ ٙانجذَ ٙيغ صيالئّ

4768

30.8

1084

258

44

4216

4015

1023

278

انفقزح

انزقى

7
2
.

انذسجخ انكهٛخ

يجًىع انًتىسط االَحزاف
اندرجبد انحسبثي انًعيبري

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف متكسطات االستجابة عمى فقرات البعد الثاني (احتراـ

اآلخريف) قد تراكحت بيف َٗ ِ.إلى َٗ ،ّ.بأكزاف نسبية تراكحت بيف ّٕ %كحتى ٕٕ%
كيشير ذلؾ لكجكد مستكل جيد جدان مف احتراـ اآلخريف لدل طمبة الصؼ التاسع بمدارس

األكنركا ،حيث جاءت الفقرة الرابعة التي تنص عمى "يستأذن قبل دخول الصف ومغادرتو" في

المرتبة األكلى مف حيث قيمة المتكسط الحسابي بكزف نسبي بمغ ٕٕ %بينما الفقرة الحادية عشر
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التي تنص عمى "يشجع التكافل االجتماعي بين الطالب" جاءت في المرتبة األخيرة مف حيث
قيمة المتكسط الحسابي بكزف نسبي بمغ ّٕ.%

كبشكؿ عاـ يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف متكسط الدرجة الكمية لمبعد ككؿ قد بمغ َْ ّ.بكزف

نسبي بمغ ٕٔ %كيشير ذلؾ لكجكد مستكل مرتفع مف احتراـ اآلخريف لدل الطمبة ضمف عينة

الدراسة.

ب .البعد الثالث (المشاركة والفعالية)
الجدكؿ رقـ (َّ) أدناه يكضح نتائج التحميؿ اإلحصائي لفقرات بعد المشاركة كالفعالية البالغ
عددىا (ٖ) فقرات كما أشرنا سابقان ،حيث تـ حساب مجمكع االستجابات عمى كؿ فقرة ككذلؾ

المتكسط الحسابي لكؿ فقرة كالكزف النسبي كاالنحراؼ المعيارم ،كمف ثـ ترتيب الفقرات حسب

األعمى في قيمة المتكسط.

جدول رقم ()30

نتائج تحميل فقرات البعد الثالث "المشاركة والفعالية" لمقياس السموك اإليجابي
انزقى

انفقزح

يجًىع انًتىسط االَحزاف انىسٌ تزتيت
اندرجبد انحسبثي انًعيبري انُسجي انفقزح

4

ٚشبسن فَ ٙظبفخ انصف

4774

30.2

1085

258

4

3

ٚشبسن ف ٙرض ٍٛٚصفّ

4644

3026

1082

7.8

2

4

ٚشبسن فٔ ٙظغ انمٕاَ ٍٛانصفٛخ
ٚؼًم ثاٚجبث ّٛيٍ خالل انًجًٕػبد ٔانؼًم
انفشٚك
ٚغبْى ف ٙحم انًشكالد انصفٛخ

45.4

3077

10.4

728

8

4666

3028

1082

7.8

7

45.6

3072

10.5

728

.

7

ٚشبسن ف ٙاَٞذٚخ ٔانهجبٌ ٔانًجبنظ انصفٛخ

4581

3076

10.6

778

41

2

ٚإد٘ انٕاججبد انًٕكهخ ئن ّٛثصٕسح دٔسٚخ

4746

30.3

10.1

248

3

8

ٚإد٘ ٔاججبرّ ثذلخ ٔئرمبٌ

4733

30.4

10.3

248

4

.

ٚحعش نذسٔعّ يغجمب

46.3

3085

10.4

248

6

41

ٚحزفع ثًزكشاد نزُظٛى يًٓبرّ ٔٔاججبرّ انجٛزٛخ

46.3

3086

10.5

248

5

4672

3081

1025

218

5
6

انذسجخ انكهٛخ

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف متكسطات االستجابة عمى فقرات البعد الثالث (المشاركة

كالفعالية) قد تراكحت بيف ٓٔ ِ.إلى ٕٗ ،ِ.بأكزاف نسبية تراكحت بيف ٔٔ %كحتى ْٕ%
كيشير ذلؾ لكجكد مستكل جيد مف المشاركة كالفعالية لدل طمبة الصؼ التاسع بمدارس األكنركا،

حيث جاءت الفقرة األكلى التي تنص عمى "يشارك في نظافة الصف" في المرتبة األكلى مف
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حيث قيمة المتكسط الحسابي بكزف نسبي بمغ ْٕ %بينما الفقرة السادسة التي تنص عمى "يشارك

في األندية والمجان والمجالس الفصمية" جاءت في المرتبة األخيرة مف حيث قيمة المتكسط
الحسابي بكزف نسبي بمغ ٔٔ.%

كبشكؿ عاـ يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أف متكسط الدرجة الكمية لمبعد ككؿ قد بمغ ٖ ِ.بكزف

نسبي بمغ َٕ %كيشير ذلؾ لكجكد مستكل جيد مف المشاركة كالفعالية لدل الطمبة.

كالجدكؿ رقـ (ُّ) أدناه يكضح نتائج جميع األبعاد كالمعايير التي تنتمي ليا ككذلؾ الدرجة
لمقياس السمكؾ االيجابي عند طمبة الصؼ التاسع ،حيث بمغ المتكسط الكمي لممقياس ِٔٗ.

بكزف نسبي ْٕ %كيشير ذلؾ لكجكد مستكل جيد جدان السمكؾ االيجابي عند طمبة الصؼ التاسع

اإلعدادم في مدارس األكنركا.

جدول رقم ()31

نتائج تحميل أبعاد ومعايير مقياس السموك اإليجابي والدرجة الكمية لممقياس
انىسٌ
انُسجي

تزتيت
انجعد

4

انًظٓش

4272

4046

1024

2.8

4

3

انُظبفخ انؼبيخ

4764

30.6

1086

258

3

47.7

4013

1025

278

3

4

احزشاو انًؼهًٔ ٍٛا٠داسح ٔانًذسعٛخ

4238

4018

1027

228

4

3

احزشاو انضيالء

4784

4011

102.

268

3

4216

4015

1023

278

4

4

اَٞشطخ انصفٛخ

4642

3025

1027

7.8

3

3

اَٞشطخ انجٛزٛخ

4743

3088

1087

238

4

ثؼذ (انًشبسكخ ٔانفؼبنٛخ)
يمٛبط انغهٕن اٚ٠جبثٙ

4672

3081

1025

218

4

4774

30.7

1072

انًعيبر

انزقى

ثؼذ (انُظبفخ)

ثؼذ (احزشاو االخش)ٍٚ

يجًىع انًتىسط االَحزاف
اندرجبد انحسبثي انًعيبري
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258

اختبار الفرضيات واإلجابة عمى تساؤالت الدراسة

نتيجة الفرض األول وتفسيره :ال توجد عالقة بين إدراك مفاىيم حقوق اإلنسان والسموك

اإليجابي لدى طمبة الصف التاسع بمدارس األونروا.

إلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف مقياس السمكؾ اإليجابي كمقياس

إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف الختبار الفرضية العدمية التي تفترض عدـ كجكد ارتباط بيف

المقياسيف ،فكانت النتائج تشير الف قيمة معامؿ االرتباط تبمغ َّٓ َ.ككاف مستكل الداللة
المحسكب يساكم (َِْ )Sig = َ.كىذه القيمة أكبر مف مستكل داللة َٓ َ.كيشير ذلؾ لقبكؿ

الفرضية العدمية كبالتالي عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف السمكؾ اإليجابي كادراؾ
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة الصؼ التاسع بمدارس األكنركا ،كالجدكؿ رقـ (ِّ) يكضح

ذلؾ.

جدول ()32

يبين معامل االرتباط بين إدراك مفاىيم حقوق اإلنسان والسموك االيجابي
اإلحصاء
مقياس الحقكؽ

مقياس السموك

معامؿ االرتباط

ََّٓ.

مستكل الداللة

ََِْ.
ٗٓٓ

عدد االستجابات

ترجع الباحثة عمى كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف السمكؾ كااليجابي كاد ارؾ مفاىيـ حقكؽ

اإلنساف إلى أف تعميـ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل طمبة المرحمة األساسية تمبي حاجات الطمبة

بشكؿ جيد ،حيث أف دكر المعمـ تجاه الطمبة كتعزيزه لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ تدريسيا
كمعارؼ كمفاىيـ كمبادئ متضمنة في المقررات الدراسية ككمقررات منفردة  ،كتقدـ الطمبة

المتحانات رسمية مدرسية كحصص دراسية منقمة لذا جعمت الطالب ممزـ بدراسة ىذه المعارؼ

ككنو سيخضع المتحاف نظرم تحصيمي كىذا يتفؽ مع دراسة (اقصيعةَُُِ) كدراسة (ا.عمر

ََِٖ) كدراسة (ميمة) كدراسة (ككفؿََُِ).

إف السمكؾ يتأثر بالقيـ االجتماعية كالتنشئة كالعادات المعمكؿ بيا في المجتمع كىك أف يحكـ

عمى السمكؾ عمى أنو مناسب أك غير مناسب (ركساف).

يتأثر الفرد في عمميات التنشئة االجتماعية بالثقافة العامة لممجتمع الذم يعيش فيو كاألسرة فيي

أىـ كأقكل الجماعات األكلية كأكثرىا أث انر في تنشئة الطفؿ في سمككو اجتماعي فيي تغرس في

نفس الطفؿ القيـ كاالتجاىات التي يرتضييا المجتمع كيتقبميا ،كالمدرسة أيضان تسعى لتحقيؽ
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شخصية متكاممة لمطفؿ كىي مجاؿ رحب لتعميـ الطفؿ المزيد مف المعايير االجتماعية كالقيـ

كاالتجاىات  ،ك كسائؿ اإلعبلـ تعكس نماذج متعددة مف المشكبلت االجتماعية كالعبلقات

بطريقة جذابة تشد االنتباه فتترؾ تأثي انر كبي انر عمى سمكؾ الفرد (دكيدار ُّٗٗ) كىذه السمككيات
االيجابية حثت عمييا الشريعة اإلسبلمية  ،فاإلسبلـ قد أعطى لمف يمارس السمكؾ االيجابي ما
لـ يعطو أم مف القكانيف الكضعية لذا ترل الباحثة أف ىناؾ عكامؿ كثيرة تؤثر في سمكؾ الطالب

فبل بد مف تنكع األساليب التي تعزز السمكؾ االيجابي بما يتبلءـ مع مقتضى الحاؿ كىذا يتفؽ

مع دراسة (سبلمة ََِّ) كدراسة (ماثيكر) .

نتيجة الفرض الثاني وتفسيره :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك مفاىيم حقوق

اإلنسان تعزى لمتغير جنس الطالب (ذكر ،أنثى).

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف الختبار الفركؽ

في المتكسطات التي تعزل لمجنس عمى كؿ بعد مف أبعاد المقياس عمى حدا كمف ثـ عمى الدرجة
الكمية لممقياس ككؿ ،ككانت النتائج كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ(ّّ) أدناه.
جدول ()33

اختبار الفروق في مستوى إدراك مفاىيم حقوق اإلنسان تبعاً لمتغير الجنس (ذكر ،أنثى)
انحقىق
انحمٕق االجزًبػٛخ
انحمٕق اٞعشٚخ
انحمٕق انصحٛخ
انحمٕق انًذسعٛخ
ٔانزؼهًٛٛخ
انحمٕق انشخصٛخ
انحمٕق انًذَٛخ
ٔانغٛبعٛخ
انحمٕق االلزصبدٚخ

انذسجخ انكهٛخ
نهًمٛبط

انجُس

انعدد

انًتىسط
انحسبثي

االَحزاف
انًعيبري

ركش
أَضٗ
ركش
أَضٗ
ركش
أَضٗ
ركش
أَضٗ
ركش
أَضٗ
ركش
أَضٗ
ركش
أَضٗ

382
327
382
327
382
327
382
327
382
327
382
327
382
327

3076
3074
3074
3076
3064
3055
306.
306.
306.
3068
3064
3057
3062
3077

.3.
.43
.45
.42
.46
.43
.47
.46
.54
.46
.45
.44
.54
.47

ركش
أَضٗ

382
327

3068
3067

.37
.34
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قيًخ اختجبر
"د"

قيًخ
اندالنخ

اندالنخ
اإلحصبئيخ

.54.

.774

غٛش دال
ئحصبئٛب

-.7.4

.588

غٛش دال
ئحصبئٛب

40422

.113

دال ئحصبئٛب

.172

..57

غٛش دال
ئحصبئٛب

.425

.218

غٛش دال
ئحصبئٛب

30441

.131

دال ئحصبئٛب

-3062.

.141

دال ئحصبئٛب

40137

.416

غٛش دال
ئحصبئٛب

يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة بيف الذككر كاإلناث عند مستكل

داللة إحصائية ٓ ،%كذلؾ في مستكل إدراؾ مفاىيـ الحقكؽ الصحية كالحقكؽ المدنية كالسياسية
كالحقكؽ االقتصادية ،حيث كانت الفركؽ في إدراؾ مفاىيـ الحقكؽ الصحية لصالح الذككر

بمتكسط بمغ ّٓ ، ِ.ككذلؾ الفركؽ في إدراؾ مفاىيـ الحقكؽ المدنية كالسياسية كانت لصالح
الذككر بمتكسط بمغ ّٓ ، ِ.كأيضا إدراؾ مفاىيـ الحقكؽ االقتصادية كاف لصالح اإلناث حيث
بمغ متكسط إدراؾ اإلناث لمفاىيـ الحقكؽ االقتصادية ٔٔ ِ.عمى حساب الذككر الذيف بمغ

متكسط إدراؾ الحقكؽ االقتصادية لدييـ ٕٓ.ِ.

بينما بالنسبة لباقي أبعاد مقياس الحقكؽ فقد أظيرت النتائج عدـ كجكد فركقات جكىرية كذات

داللة إحصائية عند مستكل داللة ٓ ،%كبشكؿ عاـ نجد أف متكسط الدرجة الكمية لممقياس ككؿ
لمذككر بمغ ٖٓ ِ.كلئلناث بمغ ٔٓ ِ.ككانت نتيجة االختبار غير دالة إحصائية كبالتالي عدـ
كجكد فركقات ذات داللة إحصائية في مستكل إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل لمتغير جنس

الطالب (ذكر ،أنثى).

ترجع الباحثة إدراؾ الحقكؽ الصحية كالمدنية كالسياسية لصالح الذككر إلى أف الذككر ىـ األكثر
دعـ
كي ٌ
برك انز بالشكؿ االجتماعي باالستناد إلى المكركث الثقافي كالتقميدم لممجتمع الفمسطيني ،ي

ذلؾ انخراطيـ في المجتمع المدني كالسياسي فهعطاء الذككر حرية التنقؿ في المجتمع كمشاركتيـ
في المناسبات الكطنية كمنحيـ صبلحيات كمستكيات أعمى مف الحرية يجعؿ لدييـ امتبلؾ

الحقكؽ السياسية كالمدنية كىذا كاضح كجمي في تفكقيـ عمى اإلناث في امتبلؾ ىذه الحقكؽ .

إف المجتمع الفمسطيني مرتبط بالشباب أكثر منو باإلناث في المجاؿ السياسي كالمدني كالذم
يميؿ أيضان إلى أف دكر اإلناث مرتبط بالبيت كبعض األعماؿ الخارجية السطحية ،كقد اتفقت
نتائج الدراسة مع دراسة (ميمة ََِٖ) كدراسة (ا.عمر) بينما اختمفت مع دراسة (قيطة ََُِ).

أما بالنسبة لمبعد االقتصادم لصالح اإلناث تفسر الباحثة ذلؾ إلى أىمية المستكل االقتصادم

لما لو مف تمبية حاجات مختمفة أصبحت الكماليات أساسيات كضركريات لمحياة ،كاتفقت ىذه

الدراسة مع دراسة (قيطة ََُِ).
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نتيجة الفرض الثالث وتفسيره :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك مفاىيم حقوق

اإلنسان تعزى لمتغير تعميم األب (ثانوية فأقل ،دبموم ،بكالوريوس ،دراسات عميا).

لئلجابة عمى التساؤؿ الثالث تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )ANOVAلمتحقؽ مف

كجكد فركقات ذات داللة إحصائية أـ ال ،في مستكل إدراؾ الطمبة لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل
لمتغير تعميـ األب (ثانكية فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا) ،ثـ تـ استخداـ

اختبار( )Scheffeإلجراء المقارنات البعدية بيف فئات المتغير المختمفة كمعرفة مصدر الفركؽ
في حاؿ كانت نتيجة اختبار تحميؿ التبايف تشير لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لتغير

تعميـ األب.

جدول ()34

اختبار الفروق في مستوى إدراك مفاىيم حقوق اإلنسان تبعاً لمتغير تعميم األب
يصدر انتجبيٍ
ث ٍٛانًجًٕػبد
انحمٕق
داخم انًجًٕػبد
االجزًبػٛخ
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
انحمٕق اٞعشٚخ داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
انحمٕق انصحٛخ داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
انحمٕق انًذسعٛخ
داخم انًجًٕػبد
ٔانزؼهًٛٛخ
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
انحمٕق
داخم انًجًٕػبد
انشخصٛخ
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
انحمٕق انًذَٛخ
داخم انًجًٕػبد
ٔانغٛبعٛخ
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
انحمٕق
داخم انًجًٕػبد
االلزصبدٚخ
انًجًٕع

ث ٍٛانًجًٕػبد
انذسجخ انكهٛخ داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع

يجًىع
انًزثعبد

درجبد
انحزيخ

يتىسط
انًزثعبد

40441
610546
640237
40846
760.53
7.0268
.875
740246
7306.8
.555
7.02..
210354
.786
220657
280344
.767
620516
680173
.812
82046.
880472

4
656
658
4
656
658
4
656
658
4
656
658
4
656
658
4
656
658
4
656
658

.233
430686
440412

4
656
658
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قيًخ
اندالنخ
قيًخ
اختجبر
اندالنخ اإلحصبئيخ
"ف"

.542
.1.4

50233

.114

40323
.434

410641

.111

.388
.444

30653

.167

غٛش دال
ئحصبئٛب

.458
.438

40466

.437

غٛش دال
ئحصبئٛب

.338
.453

40715

.482

غٛش دال
ئحصبئٛب

.34.
.416

30122

.413

غٛش دال
ئحصبئٛب

.37.
.471

40728

.424

غٛش دال
ئحصبئٛب

.354
.171

.118 50132

دال ئحصبئٛب

دال ئحصبئٛب

دال ئحصبئٛب

تشير النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله لعدـ كجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل

َٓ َ.في أبعاد مقياس مفاىيـ إدراؾ حقكؽ اإلنساف باستثناء (البعد االجتماعي ،كالبعد األسرم)
فقد أشارت النتائج لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير تعميـ األب فيما يتعمؽ بيذيف
البعديف ،باإلضافة الف النتائج تشير لكجكد فركقات ذات داللة إحصائية أيضا عند مستكل

َٓ َ.في مستكل الدرجة الكمية لمقياس إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف ككؿ ،كلتحديد مصدر ىذه

الفركؽ تـ إجراء المقارنات البعدية باستخداـ اختبار ( )Scheffeككانت النتائج كما ىك مكضح
بالجدكؿ رقـ(ّٓ) أدناه

جدول رقم ()35

اختبار شيفيو ( )Scheffeلممقارنات البعدية بين فئات متغير تعميم األب
انحقىق

تعهيى األة

صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
االجزًبػٛخ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب
صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
اٞعشٚخ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب
صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
انذسجخ انكهٛخ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب
*دانخ إحصبئيخ عُد يستىي .2.25

ثبَىيخ عبيخ
فأقم

دثهىو يتىسط

ثكبنىريىس

***

-1013
***

*-1044
-1044
***

***

-1015
***

*-1034
*-1042
***

***

-1014
***

*-101.
-1017
***

دراسبد
عهيب
-1014
1011
1044
***
-1044
-101.
1018
***
-1016
-1013
1015
***

حيث تشير النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله فيما يتعمؽ بالحقكؽ االجتماعية لكجكد فركقان ذات

داللة إحصائية عند مستكل َٓ َ.بيف الطمبة الذم تعميـ أبائيـ ثانكية عامة فأقؿ كالطمبة الذيف
تعميـ أبائيـ بكالكريكس لصالح الطمبة الذيف اباؤىـ حممة البكالكريكس بفارؽ المتكسط بمقدار

ُّ ،َ.أما فيما يتعمؽ بالحقكؽ األسرية فيتضح كجكد الفركؽ الجكىرية عند مستكل داللة ََٓ.
بيف الطمبة أبناء اآلباء حممة البكالكريكس ككؿ مف الطمبة الذيف مستكل تعميـ أبائيـ ثانكية عامة

فأقؿ كالذيف تعميـ أبائيـ دبمكـ متكسط كذلؾ لصالح الطمبة أبناء حممة البكالكريكس بفارؽ في
المتكسطات ُِ َ.ك ُٕ َ.عمى الترتيب.
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وبشكل عام فيما يتعمق بالدرجة الكمية لمقياس إدراك مفاىيم حقوق اإلنسان تشير النتائج

لوجود فروقاً جوىرية بين الطمبة أبناء اآلباء حممة البكالوريوس والطمبة أبناء اآلباء الذي
تعميميم ثانوية فأقل وذلك لصالح الطمبة الذين إباؤىم حممة البكالوريوس بفارق في المتوسط

يبمغ .0.09

كترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى أف التربية عمى حقكؽ اإلنساف ىي عممية مستمرة متكاممة يتعمـ

األفراد مف خبلليا حقكقيـ ك كاجباتيـ تبدأ مف النكاة األكلى في المجتمع كىي األسرة  ،فاألب
يعمب دك انر ىامان في تككيف شخصية الطفؿ فهذا كاف األب يتمتع بمستكل تعميـ و
عاؿ فانو يشبع

الحاجات البيكلكجية كالنفسية كتنشئة الطفؿ تنشئة سميمة كاإليماف بادراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف

التي يعتنقيا اآلباء تساعد في إدراؾ أبناءىـ ليا  ،لذلؾ أرل أف متغير تعميـ األب يؤثر تأثي انر

ايجابيان في فيـ حقكؽ اإلنساف .

إف ممارسة األب لمقيـ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف مع أبنائو تجعميـ قادريف عمى إدراؾ حقكقيـ ،
كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة (المصرم كأبك عجكة).

نتيجة الفرض الرابع وتفسيره :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك مفاىيم حقوق

اإلنسان تعزى لمتغير تعميم األم (ثانوية فأقل ،دبموم ،بكالوريوس ،دراسات عميا).

لئلجابة عمى التساؤؿ الرابع تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )ANOVAلمتحقؽ مف
كجكد فركقات ذات داللة إحصائية أـ ال ،في مستكل إدراؾ الطمبة لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل

لمتغير تعميـ األـ (ثانكية فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا) ،ثـ تـ استخداـ

اختبار( )Scheffeإلجراء المقارنات البعدية بيف فئات المتغير المختمفة لمعرفة مصدر الفركؽ
في حاؿ كانت نتيجة اختبار تحميؿ التبايف تشير لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لتغير

تعميـ األـ.
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جدول ()36

اختبار الفروق في مستوى إدراك مفاىيم حقوق اإلنسان تبعاً لمتغير تعميم األم
اندالنخ
يتىسط قيًخ اختجبر قيًخ
درجبد
يجًىع
يصدر انتجبيٍ
"ف" اندالنخ اإلحصبئيخ
انحزيخ انًزثعبد
انًزثعبد
انحمٕق
االجزًبػٛخ
انحمٕق اٞعشٚخ

انحمٕق انصحٛخ
انحمٕق انًذسعٛخ
ٔانزؼهًٛٛخ
انحمٕق انشخصٛخ
انحمٕق انًذَٛخ
ٔانغٛبعٛخ
انحمٕق
االلزصبدٚخ
انذسجخ انكهٛخ

ث ٍٛانًجًٕػبد
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع

4
654
655
4
654
655
4
654
655
4
654
655
4
654
655
4
654
655
4
654
655
4
654
655

.417
540836
550441
50432
760263
7.082.
40746
710754
730367
40674
780188
7.0764
40385
220445
2804.8
40623
66082.
620564
40464
8704..
820661
404.3
440244
430.14

.413
.184

40362

.388

40427
.433

440448

.111

.648
.443

غٛش دال
ئحصبئٛب
دال ئحصبئٛب

50813

.114
دال ئحصبئٛب

.634
.437

50451

.117

.538
.454

40115

.141

دال ئحصبئٛب

دال ئحصبئٛب

.635
.414

60124

.113

.485
.471

30513

.172

.4.2
.16.

70283

10111

دال ئحصبئٛب
غٛش دال
ئحصبئٛب
دال ئحصبئٛب

تشير النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله لكجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل ََٓ.
في أبعاد مقياس مفاىيـ إدراؾ حقكؽ اإلنساف باستثناء (البعد االجتماعي ،كالبعد االقتصادم) فقد

أشارت النتائج لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير تعميـ األـ فيما يتعمؽ بباقي األبعاد
باستثناء البعديف المذككريف ،باإلضافة الف النتائج تشير لكجكد فركقات ذات داللة إحصائية

أيضا عند مستكل َٓ َ.في مستكل الدرجة الكمية لمقياس إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف ككؿ،

كلتحديد مصدر ىذه الفركؽ تـ إجراء المقارنات البعدية باستخداـ اختبار ( )Scheffeككانت

النتائج كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ(ّٕ) أدناه.
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جدول رقم ()37

اختبار شيفيو ( )Scheffeلممقارنات البعدية بين فئات متغير تعميم األم
انحقىق

تعهيى األو

صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
اٞعشٚخ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب
صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
انصحٛخ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب
صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
انًذسعٛخ
ٔانزؼهًٛٛخ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب
صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
انشخصٛخ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب
صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
انًذَٛخ
ٔانغٛبعٛخ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب
صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
انذسجخ انكهٛخ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب
*دانخ إحصبئيخ عُد يستىي .2.25

ثبَىيخ عبيخ
فأقم

دثهىو يتىسط

ثكبنىريىس

***

-1013
***

*-1033
*-1031
***

***

*-1044
***

-1041
1014
***

***

-1014
***

*-1045
-1044
***

***

-1013
***

*-1044
-1044
***

***

1014
***

*-1045
*-1046
***

***

-1014
***

*-1043
-101.
***

دراسبد
عهيب
1013
1015
*1035
***
-1018
1016
1013
***
-1017
-1013
1018
***
1015
-1014
1018
***
1015
-1016
1041
***
-1013
-1014
101.
***

حيث تشير النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله فيما يتعمؽ بالحقكؽ األسرية لكجكد فركقان ذات داللة

إحصائية عند مستكل َٓ َ.بيف الطمبة الذم تعميـ أمياتيـ بكالكريكس ككؿ مف الطمبة الذم
مستكل تعميـ أمياتيـ دبمكـ كثانكية عامة فأقؿ لصالح الطمبة أبناء االميات حممة البكالكريكس

بفارؽ المتكسطات بمقدار َِ َ.ك ِِ َ.عمى الترتيب ،أما فيما يتعمؽ بالحقكؽ الصحية

فيتضح كجكد الفركؽ الجكىرية عند مستكل داللة َٓ َ.بيف الطمبة أبناء األميات حممة الدبمكـ
المتكسط كالطمبة أبناء األميات حممة الثانكية العامة فأقؿ لصالح حممة الدبمكـ بفارؽ في

المتكسط بمقدار ُّ.َ.
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كفيما يتعمؽ بالحقكؽ المدرسية كالتعميمية فيتضح كجكد الفركؽ الجكىرية عند مستكل داللة ََٓ.

بيف الطمبة أبناء األميات حممة البكالكريكس كالطمبة أبناء األميات حممة الثانكية العامة فأقؿ
لصالح حممة البكالكريكس بفارؽ في المتكسط بمقدار ُْ.َ.

أما بالنسبة الحقكؽ الشخصية فيتضح كجكد الفركؽ الجكىرية عند مستكل داللة َٓ َ.بيف
الطمبة أبناء األميات حممة البكالكريكس كالطمبة أبناء األميات حممة الثانكية العامة فأقؿ لصالح
حممة البكالكريكس بفارؽ في المتكسط بمقدار ُّ.َ.

كبالنسبة لمحقكؽ األسرية يتضح كجكد فركقان ذات داللة إحصائية عند مستكل َٓ َ.بيف الطمبة

الذم تعميـ أمياتيـ بكالكريكس ككؿ مف الطمبة الذم مستكل تعميـ أمياتيـ دبمكـ كثانكية عامة

فأقؿ لصالح الطمبة أبناء األميات حممة البكالكريكس بفارؽ المتكسطات بمقدار ُٓ َ.كَُْ.
عمى الترتيب.
وبشكل عام فيما يتعمق بالدرجة الكمية لمقياس إدراك مفاىيم حقوق اإلنسان تشير النتائج

لوجود فروقاً جوىرية بين الطمبة أبناء األميات حممة البكالوريوس والطمبة أبناء األميات الذي

تعميميم ثانوية فأقل وذلك لصالح الطمبة الذي أمياتيم حممة البكالوريوس بفارق في المتوسط

يبمغ .0.12

كترل الباحثة أف ىذه النتيجة مشابية لنتيجة الفرض السابؽ مف حيث كجكد دالالت إحصائية

تعزل لمستكل تعميـ األـ كىذا يؤكد عمى دكر األـ في تربية األبناء كتعميميا ليـ مبادئ كمفاىيـ

حقكؽ اإلنساف فيي التي يقع عمى عاتقيا تعميـ األبناء  ،خاصة في سف التعميـ المبكرة  ،كىذا
يتفؽ مع دراسة (. ) ََُِ،Guhathakurta et al.

كىذه النتيجة ترجع إلى اىتماـ األميات المتعممات في أف يككف تحصيؿ أبنائيـ العممي أكثر مف

غيرىـ مف األطفاؿ
نتيجة الفرض الخامس وتفسيره :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك مفاىيم حقوق

اإلنسان تعزى لمتغير الدخل الشيري لألسرة (أقل من  1000شيكل ،من 2000 – 1000

شيكل ،أكثر من  2000شيكل).

لئلجابة عمى التساؤؿ الخامس تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )ANOVAلمتحقؽ
مف كجكد فركقات ذات داللة إحصائية أـ ال ،في مستكل إدراؾ الطمبة لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف
تعزل لمتغير الدخؿ الشيرم لؤلسرة (أقؿ مف َََُ شيكؿ ،مف َََُ – َََِ شيكؿ ،أكثر
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مف َََِ شيكؿ) ،ثـ تـ استخداـ اختبار( )Scheffeإلجراء المقارنات البعدية بيف فئات
المتغير المختمفة لمعرفة مصدر الفركؽ في حاؿ كانت نتيجة اختبار تحميؿ التبايف تشير لكجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لتغير الدخؿ الشيرم لؤلسرة.
جدول رقم ()38

اختبار الفروق في مستوى إدراك مفاىيم حقوق اإلنسان تبعاً لمتغير الدخل الشيري
يصدر انتجبيٍ
ث ٍٛانًجًٕػبد
انحمٕق
داخم انًجًٕػبد
االجزًبػٛخ
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
انحمٕق اٞعشٚخ داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
انحمٕق انصحٛخ داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
انحمٕق
داخم انًجًٕػبد
انًذسعٛخ
ٔانزؼهًٛٛخ
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
انحمٕق
داخم انًجًٕػبد
انشخصٛخ
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
انحمٕق انًذَٛخ
داخم انًجًٕػبد
ٔانغٛبعٛخ
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
انحمٕق
داخم انًجًٕػبد
االلزصبدٚخ
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
انذسجخ انكهٛخ
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع

يجًىع
انًزثعبد

درجبد
انحزيخ

.428
610218
610882
70257
740611
780357
40482
6.0641
7107.8
40115
6808.3
6.08.7
.243
220814
280645
40471
660213
670874
40544
840.76
8604.8
4.41.
440114
430443

3
654
654
3
654
654
3
654
654
3
654
654
3
654
654
3
654
654
3
654
654
3
654
654

يتىسط قيًخ اختجبر
"ف"
انًزثعبد

قيًخ
اندالنخ

.18.
.1.5

..63

.482

40424
.445

3.0725

.111

.6.5
.441

604.2

.116

.613
.41.

50744

.141

.467
.455

30527

.186

.681
.414

60744

.115

.242
.466

50742

.141

.665
.162

.0727

.111

اندالنخ
اإلحصبئيخ
غٛش دال
ئحصبئٛب
دال ئحصبئٛب

دال ئحصبئٛب

دال ئحصبئٛب
غٛش دال
ئحصبئٛب
دال ئحصبئٛب

دال ئحصبئٛب

دال ئحصبئٛب

تشير النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله لكجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل ََٓ.
في أبعاد مقياس مفاىيـ إدراؾ حقكؽ اإلنساف باستثناء (البعد االجتماعي ،كالبعد الشخصي) فقد

أشارت النتائج لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الدخؿ الشيرم لؤلسرة فيما يتعمؽ

بباقي األبعاد باستثناء البعديف المذككريف ،باإلضافة الف النتائج تشير لكجكد فركقات ذات داللة

إحصائية أيضا عند مستكل َٓ َ.في مستكل الدرجة الكمية لمقياس إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف
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ككؿ ،كلتحديد مصدر ىذه الفركؽ تـ إجراء المقارنات البعدية باستخداـ اختبار ()Scheffe

ككانت النتائج كما ىك مبيف في الجدكؿ أدناه.

جدول رقم ()39

اختبار شيفيو ( )Scheffeلممقارنات البعدية بين فئات متغير الدخل الشيري لألسرة
انحقىق

اندخم انشهزي نألسزح

أقم يٍ 0222
شيكم

يٍ – 0222
 0222شيكم

أكثز يٍ 0222
شيكم

***

*-1042
***

***

*-1044
***

***

*-1041
***

***

-1012
***

***

-1018
***

***

*-1012
***

*-1036
-1012
***
-1018
1014
***
*-1018
1013
***
*-1041
-1014
***
*-1044
-1014
***
*-1041
-1013
***

ألم يٍ  4111شٛكم
يٍ  3111 – 4111شٛكم
اٞعشٚخ
أكضش يٍ  3111شٛكم
ألم يٍ  4111شٛكم
يٍ  3111 – 4111شٛكم
انصحٛخ
أكضش يٍ  3111شٛكم
ألم يٍ  4111شٛكم
انًذسعٛخ
يٍ  3111 – 4111شٛكم
ٔانزؼهًٛٛخ
أكضش يٍ  3111شٛكم
ألم يٍ  4111شٛكم
انًذَٛخ ٔانغٛبعٛخ يٍ  3111 – 4111شٛكم
أكضش يٍ  3111شٛكم
ألم يٍ  4111شٛكم
يٍ  3111 – 4111شٛكم
االلزصبدٚخ
أكضش يٍ  3111شٛكم
ألم يٍ  4111شٛكم
يٍ  3111 – 4111شٛكم
انذسجخ انكهٛخ
أكضش يٍ  3111شٛكم
*دانخ ئحصبئٛخ ػُذ يغزٕٖ 01016

يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:
بالنسبة لمحقكؽ األسرية ،نبلحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل إدراؾ الطمبة
لمفاىيـ الحقكؽ األسرية بيف الطمبة الذيف ينتمكف لؤلسر الذيف دخميـ أقؿ مفَََُ شيكؿ

كاألسر الذيف دخميـ يتراكح (مف َََُ  )َََِ-شيكؿ لصالح الطمبة الذيف ينتمكف لؤلسر
الذيف دخميـ (مف َََُ  )َََِ-شيكؿ ،بفارؽ في المتكسط بمقدار ُٕ ،َ.ككذلؾ بيف
الطمبة الذيف ينتمكف لؤلسر الذيف دخميـ أقؿ مف َََُ شيكؿ كاألسر الذيف دخميـ (أكثر مف

َََِ شيكؿ) كذلؾ لصالح األسر الذيف دخميـ (أكثر مف َََِ شيكؿ) بفارؽ في المتكسط
بمقدار ِٓ.َ.
بالنسبة لمحقكؽ الصحية ،نبلحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل َٓ َ.في مستكل
إدراؾ الطمبة لمفاىيـ الحقكؽ الصحية بيف الطمبة الذيف ينتمكف لؤلسر الذيف دخميـ أقؿ
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مفَََُ شيكؿ كاألسر الذيف دخميـ يتراكح دخميـ (مف َََُ  )َََِ-شيكؿ لصالح الطمبة
الذيف ينتمكف لؤلسر الذيف دخميـ (مف َََُ  )َََِ-شيكؿ ،بفارؽ في المتكسط بمقدار

ُُ.َ.
بالنسبة لمحقكؽ المدرسية كالتعميمية ،نبلحظ كجكد فركقان ذات داللة إحصائية في مستكل إدراؾ
الطمبة لمفاىيـ الحقكؽ المدرسية كالتعميمية بيف الطمبة الذيف ينتمكف لؤلسر الذيف دخميـ أقؿ

مفَََُ شيكؿ ككؿ مف الطمبة الذيف ينتمكف لؤلسر الذيف دخميـ يتراكح دخميـ (مف َََُ -
َََِ) شيكؿ كالذيف يزيد دخميـ عف َََِ شيكؿ لصالح الطمبة الذيف ينتمكف لؤلسر ذكم

الدخؿ المرتفع ،بفارؽ في المتكسط بمقدار َُ َ.كَٖ َ.عمى الترتيب.

بالنسبة لمحقكؽ المدنية كالسياسية ،نبلحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ََٓ.

في مستكل إدراؾ الطمبة لمف اىيـ الحقكؽ المدنية كالسياسية بيف الطمبة الذيف ينتمكف لؤلسر الذيف

دخميـ أقؿ مفَََُ شيكؿ كاألسر الذيف يتراكح دخميـ (أكثر مف َََِ) شيكؿ لصالح الطمبة
الذيف ينتمكف لؤلسر الذيف دخميـ (أكثر مف َََِ) شيكؿ ،بفارؽ في المتكسط بمقدار َُ.َ.

بالنسبة لمحقكؽ االقتصادية ،نبلحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل إدراؾ الطمبة

لمفاىيـ الحقكؽ االقتصادية بيف الطمبة الذيف ينتمكف لؤلسر الذيف دخميـ أقؿ مفَََُ شيكؿ

كاألسر الذيف دخميـ الشيرم (أكثر مف َََِ) شيكؿ لصالح الطمبة الذيف ينتمكف لؤلسر الذيف

دخميـ (أكثر مف َََِ) شيكؿ ،بفارؽ في المتكسط بمقدار ُُ.َ.

وبشكل عام يالحظ أن الفروق في الدرجة الكمية لمستوى إدراك الطمبة لحقوق اإلنسان كانت
بين الدخل المنخفض (أقل من  1000شيكل) والدخول العميا األخرى وذلك لصالح الطمبة

الذين ينتمون لعائالت دخميم يزيد عن  1000شيكل.

ترل الباحثة أف تأثير متغير الدخؿ الشيرم لصالح ذكم الدخؿ المرتفع صحيح كىذا يؤكد ما جاء
في دراسة (المصرم كأبك عجكة) كترجع الباحثة ىذه النتيجة المرتفعة الستقرار األسر التي

تجاكز دخميا (َََِ) شيكؿ شيريان  ،حيث يؤثر ذلؾ مع مدل تقبميـ لؤلفكار كىذا كاضح في

المجت مع الفمسطيني بسبب األزمة االقتصادية الصعبة كالتي استفحمت في السنكات األخيرة األمر

الذم أدل إلى ارتفاع األسعار كغبلء المعيشة الذم لـ يرحـ ٌأية أسرة فمسطينية ميما كاف مستكل
دخميا ،كىذه األزمة االقتصادية تؤثر سمبيان عمى الطبلب لعجز أسرىـ عف تكفير ما أصبح
ضركرة بما يتفؽ مع تكنكلكجيا العصر  ،كىذه األسر التي تعاني مف أزمات اقتصادية أثرت ىذه
األزمات عمى مستكل إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لصالح األسر ذكم الدخؿ المرتفع .
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نتيجة الفرض السادس وتفسيره :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى السموك

اإليجابي تعزى لمتغير جنس الطالب (ذكر ،أنثى).

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باستخداـ اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف الختبار الفركؽ

في المتكسطات التي تعزل لمجنس عمى كؿ بعد مف أبعاد المقياس عمى حدا كمف ثـ عمى الدرجة
الكمية لممقياس ككؿ ،ككانت النتائج كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ(َْ) أدناه.
جدول رقم ()40

اختبار الفروق في مستوى إدراك السموك اإليجابي تبعاً لمتغير الجنس
انجعد

انُظبفخ
احزشاو اٜخشٍٚ
انًشبسكخ
ٔانفؼبنٛخ
انذسجخ انكهٛخ

انجُس

انعدد

انًتىسط
انحسبثي

االَحزاف
انًعيبري

ركش

386

308.

.77

أَضٗ
ركش

327
386

4047
30.3

.2.
.7.

أَضٗ

327

4047

.23

ركش
أَضٗ

386
326

3081
302.

.76
.84

ركش

386

3082

.74

أَضٗ

326

4016

.24

قيًخ اختجبر قيًخ
اندالنخ
"د"

اندالنخ
اإلحصبئيخ

-50363

.111

دال ئحصبئٛب

-504.2

.111

دال ئحصبئٛب

.457

.885

غٛش دال
ئحصبئٛب

-4042

10113

دال ئحصبئٛب

تشير النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله لكجكد فركقات ذات داللة إحصائية عند مستكل ََٓ.

في مستكل مقياس السمكؾ اإليجابي ككؿ لطمبة الصؼ التاسع في مدارس األكنركا تبعان لمتغير
الجنس ككانت ىذه الفركؽ لصالح الطالبات بمتكسط بمغ َٓ ، ّ.كجاءت مصدر الفركؽ عمى

في مستكل الدرجة الكمية مف الفركؽ الناتجة في مستكل البعد األكؿ لممقياس (النظافة) كالبعد
الثاني لممقياس(احتراـ اآلخريف) فقد أشارت النتائج لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل
لمتغير الجنس فيما يتعمؽ بيذيف البعديف كما ككانت ىذه الفركؽ لصالح الطالبات في كبل

الحالتيف بمتكسط ُٔ.ّ.

أما بالنسبة لمبعد الثالث المتعمؽ بالمشاركة كالفعالية فقد أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية عند مستكل َٓ َ.في مستكل المشاركة كالفعالية بيف الطبلب كالطالبات.

ترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى المكركث الثقافي في المجتمع العربي عامة كالمجتمع الفمسطيني
خاصة عمى تربية الفتيات عمى اكتساب ىذه السمككيات االيجابية ألف ىذه القيـ كالسمككيات

تجعؿ مف الفتاة  -كىي أـ المستقبؿ -تغرس ىذه القيـ في نفكس أبنائيا .
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إف قيـ الفرد التي يتبناىا كيؤمف بيا تعتبر مف المحددات الميمة لسمككو كميمو نحك األشياء أك
حكمو عمييا  ،تمؾ القيـ التي يستمدىا الفرد مف كؿ ما يحيط بو كخاصة األسرة كالمدرسة

كالمجتمع (الشيباني ُٕٖٗ صّٗ) كاإلناث يعميف مف شأف السمكؾ االيجابي كيقدرف أىميتو
كااللتزاـ بو أكثر مف الذككر لطبيعتيف األنثكية ،حيث يممف أكثر إلى الرفؽ كالميف كالتعاطؼ.

نتيجة الفرض السابع وتفسيره :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة السموك اإليجابي
تعزى لمتغير تعميم األب (ثانوية فأقل ،دبموم ،بكالوريوس ،دراسات عميا).

لئلجابة عمى التساؤؿ السابع تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )ANOVAلمتحقؽ مف
كجكد فركقات ذات داللة إحصائية أـ ال ،في مستكل السمكؾ اإليجابي لمطمبة تعزل لمتغير تعميـ

األب (ثانكية فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا) ،ثـ تـ استخداـ اختبار( )Scheffeإلجراء

المقارنات البعدية بيف فئات المتغير المختمفة كمعرفة مصدر الفركؽ في حاؿ كانت نتيجة اختبار

تحميؿ التبايف تشير لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لتغير تعميـ األب.
جدول رقم ()41

اختبار الفروق في مستوى السموك اإليجابي تبعاً لمتغير تعميم األب
يصدر انتجبيٍ
انُظبفخ

احزشاو اٜخشٍٚ
انًشبسكخ
ٔانفؼبنٛخ
انذسجخ انكهٛخ

ث ٍٛانًجًٕػبد
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع

يجًىع درجبد يتىسط قيًخ اختجبر
"ف"
انًزثعبد انحزيخ انًزثعبد
20735
3.70321
41408.5
80.27
323054.
38404.6
.0428
3.10812
4110486
20.25
3460854
3540848

4
654
655
4
654
655
4
651
654
4
654
654

30654
.658
30..3
.615

50754

قيًخ
اندالنخ

اندالنخ
اإلحصبئيخ

.114
دال ئحصبئٛب

60.53

.114
دال ئحصبئٛب

40437
.64.

60816

.114

30768
.547

701.2

.111

دال ئحصبئٛب

دال ئحصبئٛب

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ (ُْ) أعبله أف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم تشير لكجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل َٓ َ.في مستكل مقياس السمكؾ اإليجابي بمختمؼ

أبعاده الثبلثة تبعان لمتغير مستكل تعميـ األب ،ككذلؾ الحاؿ أظيرت نتائج االختبار كجكد فركؽ
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في الدرجة الكمية لمقياس السمكؾ تعزل لمتغير تعميـ األب ،كلتحديد مصدر ىذه الفركؽ تـ إجراء

المقارنات البعدية باستخداـ اختبار ( )Scheffeككانت النتائج كما ىك مبيف في الجدكؿ أدناه.
جدول رقم ()42

اختبار شيفيو ( )Scheffeلممقارنات البعدية في مستوى مقياس السموك اإليجابي بين فئات
متغير تعميم االب

انسهىك
انُظبفخ

احزشاو اٜخشٍٚ

انًشبسكخ
ٔانفؼبنٛخ

انذسجخ انكهٛخ

تعهيى األة
صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب
صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب
صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب
صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب

ثبَىيخ عبيخ
فأقم

دثهىو يتىسط

ثكبنىريىس

دراسبد عهيب

***

-104.
***

*-1035
-1016
***

***

*-1036
***

-1046
101.
***

***

-1033
***

*-103.
-1018
***

***

*-1033
***

*-1033
1011
***

-1038
-1018
-1015
***
*-1046
-1044
-1031
***
-1036
-1015
1015
***
*-103.
-1012
-1018
***

يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:
بالنسبة لبعد النظافة أشارت النتائج لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل َٓ َ.في

مستكل النظافة لطمبة الصؼ التاسع بيف الطمبة الذيف تعميـ ابائيـ ثانكية عامة فأقؿ كالطمبة
الذيف تعميـ ابائيـ بكالكريكس كذلؾ لصالح الطمبة الذيف تعميـ إبائيـ بكالكريكس بفارؽ في

المتكسط بمقدار ِْ.َ.

أما بالنسبة لبعد احتراـ اآلخريف فتشير النتائج لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل
احتراـ الطمبة لآلخريف بيف الطمبة الذيف تعميـ إبائيـ ثانكية عامة فأقؿ ككؿ مف الطمبة الذيف

تعميـ إبائيـ دبمكـ كدراسات عميا لصالح المستكيات األعمى بفارؽ في المتكسط بمقدار َِٓ.

كّٓ َ.عمى الترتيب.

143

كفيما يتعمؽ ببعد المشاركة كالفعالية أشارت النتائج لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

َٓ َ.في مستكل المشاركة كالفعالية لطمبة الصؼ التاسع بيف الطمبة الذيف تعميـ ابائيـ ثانكية
عامة فأقؿ كالطمبة الذيف تعميـ إبائيـ بكالكريكس كذلؾ لصالح الطمبة الذيف تعميـ ابائيـ
بكالكريكس بفارؽ في المتكسط بمقدار ِٗ.َ.

كذلك فيما يتعمق بالدرجة الكمية لممقياس أشارت النتائج لوجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى 0.05في مستوى السموك االيجابي لمطمبة بين الطمبة الذين تعميم أباءىم ثانوية فأقل
وباقي الطمبة الذين مستوى تعميم ابائيم أعمى ،وذلك لصالح المستويات التعميمة األعمى دبموم

وبكالوريوس ودراسات عميا بفارق في المتوسطات بمقدار  0.22و 0.22و 0.29عمى

الترتيب.

ترل الباحثة انو كمما زاد تعميـ اآلباء زادت نسبة السمكؾ االيجابي لدل الطمبة كتتفؽ ىذه النتيجة
مع دراسة (قمرََِّ) كدراسة (ماثيكر) كتفسر الباحثة ىذا إلى أف األب لو أىمية كبيرة في
تنشئة الطفؿ الذم يتأثر بمف حكلو مف ظركؼ كيكتسب أنماط سمككية ايجابية أك سمبية عمى

األب تقييميا  ،فاف كاف األب يتمتع بمستكل مرتفع مف التعميـ فاف مف كاجبو ترسيخ كتعزيز
السمكؾ االيجابي لدل أبنائو كاألب في المجتمع الفمسطيني لديو معتقدات دينية اكتسبيا مف

معممو كقدكتو الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ الذم نقؿ ىذه التربية الحسنة إلى صحابتو الكراـ
فخرج لنا جيبلن حمؿ راية اإلسبلـ جيبلن بعد جيؿ  ،بفضؿ التربية الصحيحة القائمة عمى األخبلؽ
الحميدة" (أبك دؼ ).

فاألب المربي يحرص عمى غرس القيـ النبيمة في نفكس األبناء كحث أبناءه عمى تمثؿ سمككيات

ايجابية مرغكب فييا كىذا ما أثبتو الدراسة.

نتيجة الفرض الثامن وتفسيره :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة السموك اإليجابي
تعزى لمتغير تعميم األم (ثانوية فأقل ،دبموم ،بكالوريوس ،دراسات عميا).

لئلجابة عمى التساؤؿ الثامف تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )ANOVAلمتحقؽ مف
كجكد فركقات ذات داللة إحصائية أـ ال ،في مستكل السمكؾ اإليجابي لمطمبة تعزل لمتغير تعميـ

األـ (ثانكية فأقؿ ،دبمكـ ،بكالكريكس ،دراسات عميا) ،ثـ تـ استخداـ اختبار( )Scheffeإلجراء

المقارنات البعدية بيف فئات المتغير المختمفة كمعرفة مصدر الفركؽ في حاؿ كانت نتيجة اختبار

تحميؿ التبايف تشير لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لتغير تعميـ األـ.
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جدول رقم ()43

اختبار الفروق في مستوى السموك اإليجابي تبعاً لمتغير تعميم األم

.
.
.
.
.
.
.
.

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ (ّْ) أعبله أف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم تشير لكجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكل َٓ َ.في مستكل مقياس السمكؾ اإليجابي بمختمؼ أبعاده الثبلثة تبعان
لمتغير مستكل تعميـ األـ ،ككذلؾ الحاؿ أظيرت نتائج االختبار كجكد فركؽ في الدرجة الكمية لمقياس
السمكؾ تعزل لمتغير تعميـ األـ ،كلتحديد مصدر ىذه الفركؽ تـ إجراء المقارنات البعدية باستخداـ

اختبار ( )Scheffeككانت النتائج كما ىك مبيف في الجدكؿ أدناه.
جدول رقم ()44

اختبار شيفيو ( )Scheffeلممقارنات البعدية في مستوى مقياس السموك اإليجابي بين فئات متغير تعميم األم
تعهيى األو
انسهىك
صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
انُظبفخ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب
صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
احزشاو اٜخشٍٚ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب
صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
انًشبسكخ ٔانفؼبنٛخ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب
صبَٕٚخ ػبيخ فألم
دثهٕو يزٕعػ
انذسجخ انكهٛخ
ثكبنٕسٕٚط
دساعبد ػهٛب

ثبَىيخ عبيخ فأقم
***

دثهىو يتىسط
-1034
***

ثكبنىريىس
*-1045
-1043
***

***

*-1031
***

*-1043
-1043
***

***

-1037
***

*-104.
-1045
***

***

-1033
***

*-1045
-1043
***
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دراسبد عهيب
-1043
-1044
-1013
***
*-1056
-1036
-1044
***
-1048
-1043
1013
***
*-1048
-1042
-1015
***

يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:
بالنسبة لبعد النظافة أشارت النتائج لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل َٓ َ.في

مستكل النظافة لطمبة الصؼ التاسع بيف الطمبة الذيف تعميـ أمياتيـ ثانكية عامة فأقؿ كالطمبة

الذيف تعميـ أمياتيـ بكالكريكس كذلؾ لصالح الطمبة الذيف تعميـ أمياتيـ بكالكريكس بفارؽ في

المتكسط بمقدار ّْ.َ.

أما بالنسبة لبعد احتراـ اآلخريف أشارت النتائج لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكلَٓ َ.في مستكل احتراـ لمطمبة اآلخريف بيف الطمبة الذيف تعميـ امياتيـ ثانكية فأقؿ كباقي

الطمبة الذيف مستكل تعميـ امياتيـ اعمى ،كذلؾ لصالح المستكيات التعميمة االعمى دبمكـ

كبكالكريكس كدراسات عميا بفارؽ في المتكسطات بمقدار َِ َ.كِّ َ.كْٓ َ.عمى الترتيب.

كفيما يتعمؽ ببعد المشاركة كالفعالية أشارت النتائج لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

َٓ َ.في مستكل المشاركة كالفعالية لطمبة الصؼ التاسع بيف الطمبة الذيف تعميـ امياتيـ ثانكية
عامة فأقؿ كالطمبة الذيف تعميـ امياتيـ بكالكريكس كذلؾ لصالح الطمبة الذيف تعميـ امياتيـ

بكالكريكس بفارؽ في المتكسط بمقدار ّٗ.َ.

كذلك فيما يتعمق بالدرجة الكمية لممقياس أشارت النتائج لوجود فروق ذات داللة احصائية عند

مستوى 0.05في مستوى السموك االيجابي لمطبة بين الطمبة الذين تعميم امياتيم ثانوية فأقل

وكل من الطمبة الذين تعميم امياتيم بكالوريوس والذين تعميم امياتيم دراسات عميا ،وذلك

لصالح المستويات التعميمة االعمى وبكالوريوس ودراسات عميا بفارق في المتوسطات بمقدار

 0.34و 0.38عمى الترتيب.

ترل ا لباحثة أف ىذه النتيجة مشابية لنتيجة الفرض السابؽ مف حيث كجكد دالالت احصائية

تعزل لمتغير تعميـ األـ كىذا يؤكد دكر األـ في تربية كتعميـ األبناء فعمى األـ مسؤكلية كبيرة في

تنشئة األبناء كتربيتيـ تربية سميمة فاألميات المكاتي تعمميف أعمى يستطعف تقدير العبلقات

الشخصية ألبنائيف كييتممف

بأفكار ك كجيات نظر اآلخريف التربكية فتقكـ األـ المتعممة

باستراتيجة ىائمة في بناء شخصية الطفؿ النامية مف خبلؿ مكافأة الفعؿ االيجابي كىذه أىـ

كاجبات األـ التي يجب اعطاؤىا األكلكية في منظكمة تحقيؽ أىداؼ األسرة المؤثرة في السمكؾ
العاـ كتحصيف األبناء ضد أم سمككيات سيئة تنبعث مف أم عكامؿ خارجية كىذا كضد ما جاء

في دراسة (دكقبلسَُٗٗ) ك (ليدؿ ُٗٗٗ).
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نتيجة الفرض التاسع وتفسيره :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة السموك اإليجابي

تعزى لمتغير الدخل الشيري لألسرة (أقل من  1000شيكل ،من  2000 – 1000شيكل،

أكثر من  2000شيكل).

لئلجابة عمى التساؤؿ التاسع تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف االحادم ( )ANOVAلمتحقؽ مف
كجكد فركقات ذات داللة إحصائية أـ ال ،في مستكل السمكؾ اإليجابي لمطمبة تعزل لمتغير

الدخؿ الشيرم لؤلسرة (أقؿ مف َََُ شيكؿ ،مف َََُ – َََِ شيكؿ ،أكثر مف َََِ

شيكؿ) ،ثـ تـ استخداـ اختبار( )Scheffeإلجراء المقارنات البعدية بيف فئات المتغير المختمفة
لمعرفة مصدر الفركؽ في حاؿ كانت نتيجة اختبار تحميؿ التبايف تشير لكجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية تعزل لتغير الدخؿ الشيرم لؤلسرة.

جدول رقم ()45

اختبار الفروق في مستوى السموك اإليجابي تبعاً لمتغير الدخل الشيري لألسرة
يصدر انتجبيٍ
انُظبفخ
احزشاو
االخشٍٚ
انًشبسكخ
ٔانفؼبنٛخ
انذسجخ انكهٛخ

ث ٍٛانًجًٕػبد
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع
ث ٍٛانًجًٕػبد
داخم انًجًٕػبد
انًجًٕع

يجًىع
انًزثعبد
80.28
3.402.1
4110278
80481
37.02.5
3280425
203.4
387062.
3.40823
20.15
34404.5
35401.8

درجبد يتىسط قيًخ اختجبر قيًخ
اندالنخ
"ف"
انحزيخ انًزثعبد
3
642
64.
3
642
64.
3
647
648
3
642
64.

5058.
.654

80374

اندالنخ
االحصبئيخ

.111
دال ئحصبئٛب

504.1
.613

80451

.111

40752
.646

70831

.114

40.63
.545

.0411

.111

دال ئحصبئٛب

دال ئحصبئٛب

دال ئحصبئٛب

يتضح مف خبلؿ الجدكؿ رقـ (ْٓ) أعبله أف نتائج اختبار تحميؿ التبايف االحادم تشير لكجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل َٓ َ.في مستكل مقياس السمكؾ اإليجابي بمختمؼ

أبعاده الثبلثة تبعان لمتغير مستكل الدخؿ الشيرم لؤلسرة ،ككذلؾ الحاؿ أظيرت نتائج االختبار

كجكد فركؽ في الدرجة الكمية لمقياس السمكؾ تعزل لمتغير الدخؿ الشيرم لؤلسرة ،كلتحديد

مصدر ىذه الفركؽ تـ إجراء المقارنات البعدية باستخداـ اختبار ( )Scheffeككانت النتائج كما
ىك مبيف في الجدكؿ أدناه.
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جدول رقم ()46

اختبار شيفيو ( )Scheffeلممقارنات البعدية في مستوى مقياس السموك اإليجابي بين فئات
متغير الدخل الشيري

انسهىك
انُظبفخ

احزشاو االخشٍٚ
انًشبسكخ
ٔانفؼبنٛخ
انذسجخ انكهٛخ

اندخم انشهزي نألسزح

أقم يٍ 0222
شيكم

يٍ – 0222
 0222شيكم

أكثز يٍ
 0222شيكم

***

-1042
***

***

-1048
***

***

-1044
***

***

-1047
***

*-103.
-1043
***
*-1038
-101.
***
*-1037
-1044
***
*-1032
-10444
***

ألم يٍ  4111شٛكم
يٍ  3111 – 4111شٛكم
أكضش يٍ  3111شٛكم
ألم يٍ  4111شٛكم
يٍ  3111 – 4111شٛكم
أكضش يٍ  3111شٛكم
ألم يٍ  4111شٛكم
يٍ  3111 – 4111شٛكم
أكضش يٍ  3111شٛكم
ألم يٍ  4111شٛكم
يٍ  3111 – 4111شٛكم
أكضش يٍ  3111شٛكم

يتضح من خالل الجدول السابق ما يمي:
عمى مستكل جميع أبعاد المقياس ككذلؾ الدرجة الكمية لممقياس فقد أشارت النتائج لكجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية عنج مستكل َٓ َ.بيف الطمبة الذم دخؿ أسرىـ أقؿ مف َََُ شيكؿ
كالطمبة الذيف دخؿ أسرىـ أكثر مف َََِ شكؿ.

حيث فيما يتعمؽ ببعد النظافة فقد أشارت النتائج أف الفركؽ كانت لصالح الطمبة الذيف دخؿ

أسرىـ أكثر مف َََِ شيكؿ بفارؽ في المتكسط بمقدار ِٗ ،َ.كبالنسبة لبعد احتراـ اآلخريف
كانت النتائج تشير الف الفركؽ لصالح الطمبة الذيف دخؿ أسرىـ أكثر مف َََِ شيكؿ بفارؽ

في المتكسط بمقدار ِٖ ،َ.ككذلؾ بالنسبة لبعد المشاركة كالفعالية فقد كانت الفركؽ لصالح
الطمبة الذيف دخؿ أسرىـ أكثر مف َََِ شيكؿ بفارؽ في المتكسط بمقدار ِٔ.َ.

كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لمقياس السمكؾ اإليجابي فقد كانت تشير الف الفركؽ لصالح الطمبة

الذيف دخؿ أسرىـ أكثر مف َََِ شيكؿ بفارؽ في المتكسط بمقدار ِٕ.َ.

ترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الحالة االقتصادية المرتفعة تعطي نكع مف االستقرار ،كأنو ال بد
أف يساعد ذلؾ في تككيف سمككيات ايجابية ألنو كمما كاف كضع الطالب االقتصادم أعمى كمما

كانت سمككياتو أفضؿ لجعمو أميؿ لممارسة السمكؾ االيجابي ،كسكء الكضع االقتصادم قد يدفع

الطالب إلى ممارسة بعض أنكاع السمكؾ المرفكض اجتماعيان  ،كىذا ما أكدت عميو نتيجة
الفرض.
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نتيجة الفرض العاشر وتفسيره :ال يختمف مستوى السموك اإليجابي لدى طمبة الصف التاسع

باختالف مستوى إدراك مفاىيم حقوق اإلنسان (منخفض ،مرتفع).

قبؿ اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ قامت الباحثة بتقسيـ درجات مقياس إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف
التي حصؿ عمييا أفراد العينة إلى مستكل مرتفع كمستكل منخفض كذلؾ مف خبلؿ حساب

المقاييس اإلحصائية المتمثمة في األرباع (الربيع األكؿ كالربيع الثالث) حيث الدرجات التي تقؿ
عف قيمة الربيع األكؿ تعبر عف مستكل منخفض مف مستكل إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف
كالدرجات التي تزيد عف قيمة الربيع الثالث تعبر عف مستكل مرتفع مف إدراؾ مفاىيـ حقكؽ

اإلنساف.

كتـ حساب قيمة الربيع األكلى فكانت تساكم َْ ِ.كعدد األفراد الذيف حصمكا عمى درجات تقؿ

أك تساكم قيمة الربيع األكؿ بمغ ُّٗ ،بينما قيمة الربيع الثالث بمغت ْٕ ِ.كعدد األفراد الذيف
حصمكا عمى درجات تزيد أك تساكم قيمة الربيع الثالث بمغ ُِْ فرد.

لئلجابة عمى التساؤؿ السابؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف الختبار

الفركؽ في متكسطات مستكل السمكؾ اإليجابي التي تعزل لمستكل إدراؾ حقكؽ اإلنساف
(منخفض ،مرتفع) عمى كؿ بعد مف أبعاد المقياس عمى حدا كمف ثـ عمى الدرجة الكمية لممقياس
ككؿ ،ككانت النتائج كما ىك مكضح بالجدكؿ رقـ(ْٕ) أدناه.
جدول رقم ()47

اختبار الفروق في مستوى إدراك السموك اإليجابي تبعاً لمستوى إدراك مفاىيم حقوق اإلنسان
يستىي
إدراك
انحقىق

انعدد

انًتىسط
انحسبثي

االَحزاف
انًعيبري

يُخفط

44.

30.4

1024

احزشاو
اٜخشٍٚ

يشرفغ
يُخفط

453
44.

4017
30..

1084
1028

يشرفغ

453

30.6

107.

انًشبسكخ
ٔانفؼبنٛخ

يُخفط
يشرفغ

44.
453

3024
3028

1022
1024

يُخفط

44.

308.

1021

يشرفغ

453

30.3

1077

انجعد

انُظبفخ

انذسجخ انكهٛخ
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قيًخ
اختجبر
"د"

قيًخ
اندالنخ

اندالنخ
اإلحصبئيخ

-4053

10468

غٛش دال
ئحصبئٛب

1066

10684

غٛش دال
ئحصبئٛب

-1083

10546

غٛش دال
ئحصبئٛب

-1053

10723

غٛش دال
ئحصبئٛب

يتضح لنا مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف نتيجة اختبار "ت" كانت غير دالة إحصائيان عند مستكل

َٓ َ.لجميع أبعاد مقياس السمكؾ اإليجابي حيث انو ال فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل
السمكؾ اإليجابي بيف الطمبة تعزل لمستكل إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف (منخفض ،مرتفع).

كجدت الباحثة مف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي أنو ال يكجد عبلقة بيف االختبلؼ في مستكل
السمكؾ االيجابي باختبلؼ مستكل إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كفسرت الباحثة ذلؾ عمى أنو
تتداخؿ عكامؿ أخرل في التأثير عمى السمكؾ منيا التنشئة االجتماعية ك العبلقة بيف األخكة

كالمدرسة كجماعة األقراف كالرفاؽ ك كسائؿ اإلعبلـ ك الكضع االقتصادم لؤلسرة  ،بينما لـ تؤثر
عمى مستكل إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف ألف مادة حقكؽ اإلنساف التي تدرس في المدارس مف
الصؼ الرابع حتى الصؼ التاسع بسيطة كال يكجد بيا تراكـ معرفي ك تمبي حاجات الطبلب ،

لذلؾ يستطيع الطبلب إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف ألنيـ يتمقكنيا في بيئة مدرسية كاحدة ،مخالفة
بالمؤثرات عمى السمكؾ االيجابي ،كىذا ما قامت بتفسيره الباحثة في الفرض األكؿ.

نتيجة الفرض الحادي عشر وتفسيره :ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمتفاعل بين الجنس

(ذكور ،إناث) ومستوى إدراك مفاىيم حقوق اإلنسان (منخفض مرتفع) عمى السموك اإليجابي

لطمبة الصف التاسع بمدارس االنروا.

لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف الثنائي الذم يدرس تأثير كؿ متغير

عمى حدا باإلضافة لتأثير التفاعؿ بيف المتغيرات ،كالجدكؿ رقـ(ْٖ) أدناه يكضح نتائج اختبار

تحميؿ التبايف الثنائي بيدؼ معرفة تأثير التفاعؿ بيف الجنس كمستكل إدراؾ الطمبة لمفاىيـ حقكؽ

اإلنساف عمى السمكؾ اإليجابي لمطمبة.

جدول رقم ()48

اختبار تأثير التفاعل بين الجنس ومستوى إدراك مفاىيم الحقوق عمى السموك اإليجابي
يصدر انتجبيٍ

يجًىع
انًزثعبد

درجبد
انحزيخ

يتىسط
انًزثعبد

قيًخ اختجبر
"ف"

قيًخ
اندالنخ

اندالنخ
اإلحصبئيخ

انجُظ

40184

4

40184

يغزٕٖ ئدسان يفبْٛى انحمٕق

10444

4

10444

3045
1072

10432
10544

غٛش دال
غٛش دال

انزفبػم

4042

4

انخطأ

432037

326

4042
10574

3064

10444

غٛش دال

انًجًٕع

43.064

328
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يتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف نتيجة االختبار كانت غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة

َٓ َ.لكؿ مف متغير الجنس ككذلؾ متغير مستكل إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف ،باإلضافة الف
نتيجة التفاعؿ بيف المتغيريف كانت أيضا غير دالة إحصائيان عند مستكل َٓ ،َ.كيشير ذلؾ

لعدـ كجكد تأثير لمتفاعؿ بيف جنس الطمبة (ذككر إناث) كمستكل إدراكيـ لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف

عمى مستكل السمكؾ اإليجابي لمطمبة.

تفسر الباحثة ىذه النتيجة إلى أف العممية التربكية تكلى السمكؾ كالمكاظبة درجة كبيرة مف األىمية
عد صياغة مناىجيا كرسـ استراتيجياتيا التربكية كذلؾ ألىميتيا في تربية اإلنساف كصياغة

شخصية الفرد دكف النظر إلى جنس المتعمـ (ذكر -أنثى ).

" كيسعى المربكف إلى دعـ السمكؾ االيجابي كرعايتو كيأتي في ىذا السياؽ العناية بسمكؾ
الطبلب كانضباطيـ لما لو مف أثر عميؽ في تكافقيـ النفسي كاالجتماعي كبناء شخصياتيـ"

(مبادرة االنضباط).

يخضع جميع المعمميف كالمعممات لتعميمات ككالة الغكث في كيفية التعامؿ مع الطبلب

كمشاكميـ كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف أنماط السمكؾ التي يكاجييا الذككر ىي نفسيا التي تكاجييا

اإلناث فالظركؼ التي يمر بيا كبل الجنسيف كاحدة  ،فمـ يعد ىناؾ اختبلفات في درجات
الجنسيف لؤلنماط السمككية في المرحمة اإلعدادية ألف طبلبنا كطالباتنا يعيشكف في نفس التغيرات

كالظركؼ العامة التي يعيشيا شعبنا الفمسطيني سياسيان كثقافيان كظركؼ المجتمع المدرسي ،لذلؾ
فالتكيؼ البيئي ظركفو كاحدة كىذا يشير إلى أف التربكييف يقكمكف بنفس الدكر المنكط بيـ في
المدارس كيتأثر الطبلب مف الجنسيف بنفس المؤثرات كبالتالي قامكا بنفس االستجابة دكنما فرؽ

بيف ذكر منيـ أك أنثى  ،يضاؼ إلى ذلؾ أف الطبلب يعيشكف في بيئة اجتماعية كاحدة تتأثر
بنفس التقاليد االجتماعية كاالىتماـ بيا اىتماـ مشترؾ بيف جميع الناس كطبيعة الدكر الذم يقكـ

بو المعممكف كالمعممات كاحد فيما يتعمؽ بتعميؽ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كغرس القيـ النبيمة كىذا

يتفؽ مع دراسة (ا.عمر ََِِ) ك دراسة (ميمة )  ،كاختمفت مع دراسة (المحركقي ََِٗ)
كدراسة (ثابت َََِ) .

خالصة عامة لمنتائج:

استنادان إلى ما تـ استخبلصو مف الدراسات النظرية كاألدكات المستخدمة في الدراسة كفي

حدكد عينة الدراسة كخصائصيا كتساؤالتيا كفرضياتيا كاإلمكانيات المتاحة ،كفى ضكء أىداؼ
الدراسة كأدكاتيا ،كمف خبلؿ جمع المعمكمات الدقيقة ،كاستنادان إلى اإلجراءات العممية المتبعة في
نفس السياؽ ،كاعتمادان عمى نتائج األسمكب اإلحصائي أمكف التكصؿ لبلستنتاجات التالية:
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ُ .عدـ كجكد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالسمكؾ االيجابي
لدل طمبة الصؼ التاسع في مدارس األكنركا.

ِ .تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل لمتغير الجنس

لصالح الذككر في إدراؾ الحقكؽ الصحية كالمدنية كالسياسية ،كلصالح اإلناث في إدراؾ
الحقكؽ االقتصادية كعدـ كجكد داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس في باقي

األبعاد(الشخصية ،المدرسية التعميمية ،االجتماعية ،األسرية).

ّ .تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل لمتغير
تعميـ األب لصالح الطمبة أبناء اآلباء حممة البكالكريكس كالدراسات العميا.

ْ .تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف تعزل لمتغير
تعميـ األـ لصالح الطمبة أبناء األميات حممة البكالكريكس كالدراسات العميا.

ٓ .كمما زاد الكضع االقتصادم زاد إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف.

ٔ .تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح اإلناث في مستكل السمكؾ االيجابي.
ٕ .تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل السمكؾ االيجابي تعزل لمتغير تعميـ األب
لصالح الطمبة الذيف مستكل تعميـ آباءىـ أعمى.

ٖ .تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل السمكؾ االيجابي تعزل لمتغير تعميـ األـ
لصالح الطمبة الذيف تعميـ أمياتيـ أعمى.

ٗ .تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة السمكؾ االيجابي تعزل لمتغير الدخؿ الشيرم
لؤلسرة لصالح الطمبة الذيف دخؿ أسرىـ أكثر.

َُ .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة تعزل لمستكل إدراؾ مفاىيـ حقكؽ
اإلنساف (منخفض – مرتفع ).

ُُ .ال يكجد تأثير لمتفاعؿ بيف جنس الطمبة (ذككر ،إناث) كمستكل إدراكيـ لمفاىيـ حقكؽ
اإلنساف عمى مستكل السمكؾ االيجابي لمطمبة.

التوصيات:

نظ انر ألىمية تعميـ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كلما لو أىمية في تعزيز السمكؾ االيجابي لدل الطمبة

كفي ضكء الكاقع اإلقميمي كالمحمي كجدت الباحثة أنو مف الضركرة كضع بعض المقترحات
كالتكصيات التي تسيـ في تعزيز مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كذلؾ لرفع السمكؾ االيجابي لدل الطمبة

في المجتمع الفمسطيني ،كألف السمكؾ االيجابي مف األىداؼ األساسية التي يسعى المربكف
لتربيتو لما لو أثر عميؽ في تكافقيـ النفسي كاالجتماعي كبناء شخصيتيـ ،كمف خبلؿ ما سبؽ

يمكف أف نخمص في مجمكعة مف التكصيات نمخصيا في اآلتي:
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ُ .ضركرة اإلعداد الجيد لمعممي كمعممات حقكؽ اإلنساف كذلؾ قبؿ الخدمة كأثناءىا مف أجؿ
تعميؽ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل الطمبة ،كتشجيع الطمبة كفتح الفرص أماميـ لتكظيؼ

المعارؼ كالمعمكمات بشكؿ عممي تطبيقي يخدـ مجتمعيـ.

ِ .تكجيو القائميف عمى كضع كمتابعة المناىج كالكتب المدرسية كخاصة كتب حقكؽ اإلنساف
لتضمينيا أنشطة تربكية تنمى مفاىيـ حقكؽ اإلنساف لدل الطمبة كتعزز ممارستيا لدييـ.

ّ .تطكير كتب حقكؽ اإلنساف باالستفادة مف قائمة مفاىيـ حقكؽ اإلنساف المتضمنة ىذه
الد ارسة مراعاة التكازف كالشمكلية كتدرج المفاىيـ المتضمنة حسب الصفكؼ مع مراعاة
مراحؿ نمك المتعمـ.

ْ .تعكيد الطمبة عمى ممارسة مفاىيـ حقكؽ اإلنساف بشكؿ عممي كمممكس مف خبلؿ األنشطة
الصفية كالبلصفية كالتشجيع عمى تعميـ ىذه الممارسة في البيت كالشارع كالحي.

ٓ .ممارسة إدارة صفية تعكس احتراـ حقكؽ اإلنساف كخاصة تمؾ المتعمقة بدعـ السمكؾ
االيجابي.

ٔ .استحداث مادة لحقكؽ اإلنساف ،كضعيا ضمف المقررات الدراسة في مدارس الحككمة
التابعة لمسمطة الكطنية في فمسطيف أسكة بمدارس ككالة الغكث في غزة.

ٕ .زيادة االىتماـ بكتب حقكؽ اإلنساف كتركيزىا عمى الجانب المعرفي التراكمي المناسب لنمك
الطفؿ بما يتبلءـ كيتماشى مع التغيرات في األنظمة كالقكانيف نحك التنمية المعرفية
كالكجدانية كالسمككية في مجتمعنا.

ٖ .تكعية أكلياء األمكر منذ المراحؿ العمرية المبكرة بضركرة غرس قيمنا اإلسبلمية ك العربية
في نفكس أبنائيـ بحيث ال يككف ىناؾ انفصاـ بيف ما يتعممو الطمبة كما يركنو كاقعان عمميان.

ٗ .تكافر أساليب كاضحة لمعامميف في الميداف التربكم لمتعامؿ مع سمككيات الطبلب كفؽ أسس
تربكية مناسبة.

َُ .تفادم األساليب المنفرة في التعامؿ مع سمككيات الطبلب الخاطئة.
ُُ .تعريؼ الطبلب كأكلياء أمكرىـ باألنظمة كالتعميمات الخاصة بالسمكؾ كالمكاظبة كأىمية
االلتزاـ بيا بما يحقؽ االنضباط الذاتي لسمكؾ الطبلب.

ُِ .االرتقاء بالسمككيات الحسنة كتعزيزىا ،كتعيدىا بالتشجيع كالرعاية كالحد مف المشكبلت
السمككية لدل الطبلب بكؿ الكسائؿ التربكية الممكنة.

ُّ .تييئة البيئة التربكية كالتعميمية المناسبة لمطبلب كالمعمميف كادارة المدرسة لتحقيؽ األىداؼ
العممية التربكية كخاصة في دعـ السمكؾ االيجابي.
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المقترحات:

ىناؾ أىمية لممؤسسات التي تقكـ بتنمية الجانب المعرفي كالكجداني كالسمككي كالكطني،

كمؤسسات حقكؽ اإلنساف ،حيث ليما دكر كبير في تنمية المجتمع الفمسطيني كبنائو عمى أسس
سميمة كخاصة في المرحمة التي يمر بيا األطفاؿ في قطاع غزة عمى كجو الخصكص ،في ظؿ

الظمـ كالحصار المفركض عمييـ مف قبؿ االحتبلؿ مقارنة بأطفاؿ العالـ الذيف يتمتعكف بالحرية

كالمعب ككامؿ الحقكؽ ،كفي ظؿ االنقساـ كسط أجكاء كتحكالت خطيرة كحساسة يمر بيا مجتمعنا

الفمسطيني كعميو تقترح الباحثة إجراء عدد مف الدراسات التي قد تسيـ في تطكير مادة حقكؽ

اإلنساف كترسيخ السمكؾ االيجابي مف خبلليا بشكؿ فعاؿ ومن ىذه المقترحات:

ُ .إجراء دراسات عمى محتكل كتب حقكؽ اإلنساف لممراحؿ األساسية لمعرفة مفاىيـ حقكؽ
اإلنساف التي تتضمنيا كتب ىذه المرحمة ك كضع مادة عممية تتناسب مع احتياجات
الطالب النفسية كاالجتماعية.

ِ .دراسة العبلقة بيف حقكؽ اإلنساف كبعض المتغيرات مثؿ (التحصيؿ ،الدافعية لبلنجاز،
االبتكار.)...

ّ .دراسة العبلقة بيف حقكؽ اإلنساف كبعض سمات الشخصية.
ْ .دراسة السمكؾ االيجابي كعبلقتو بالتكجو نحك المستقبؿ.

ٓ .دراسات تتعمؽ بالطبلب مف حيث مستكل الطمكح كاآلماؿ كالتطمعات .

ٔ .إجراء مزيد مف الدراسات التي تكشؼ المعيقات في إدراؾ الطبلب لمفاىيـ حقكؽ اإلنساف
كالتي تكاجو تدريس مادة حقكؽ اإلنساف لتجاكزىا ككضع الحمكؿ المناسبة

ٕ .دراسات تتعمؽ بمشكبلت الطبلب الحالية كالمستقبمية.
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ليا.

لائوت املراجع
المراجع العربية:
 04أبك حكيج ،مركاف (ََِٔ) :المدخؿ إلى عمـ النفس العاـ دار اليازكرم العممية ،عماف
األردف.
 03أبك نجيمو،سفياف(ُٔٗٗ):خصائص شخصية الفمسطينييف ،دراسة نفسية مقارنة بيف األجياؿ
في المجتمع الفمسطيني،جامعة األزىر غزة.

 04أبك دؼ ،محمكد ،الديف،ماجد(ََِٗ):مدل ممارسة معممي المرحمة الثانكية ألساليب تعديؿ
السمكؾ كما جاءت في السنة النبكية مف كجية نظر المديريف كالمشرفيف بمحافظات غزة

الجامعة اإلسبلمية سمسمة الدراسات اإلسبلمية المجمد السابع ،العدد األكؿ صّْٖٓٔٔ-
غزة ،فمسطيف .

 05أبك حطب،فؤاد(ُّٖٗ):القدرات العقمية طٓ مكتبة االنجمك ،الشركؽ القاىرة.
 06أبك حشيش،بساـ (ََِٗ ) :ثقافة حقكؽ اإلنساف مدخؿ لتعزيز األمف التربكم الفمسطيني
في مكاجية االعتداءات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة ،كرقة عمؿ مقدمة لممشاركة في اليكـ

الدراسي لقسـ أصكؿ التربية جامعة األقصى .
 07الياـ عبد الحميد ككماؿ حامد مغيث (ُٕٗٗ ) التعميـ كحقكؽ اإلنساف في مصر  ،القاىرة،
مركز الدراسات كالمعمكمات القانكنية لحقكؽ اإلنساف .

 02اقصيعة  ،عبد الرحمف (َُُِ)  :بعنكاف فعالية برنامج مقترح قائـ عمى الكسائط المتعددة
في اكتساب بعض مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالمكاطنة لدل طبلب الصؼ التاسع بمحافظات
غزة رسالة دكتكراه  ،معيد البحكث لمدراسات التربكية  ،القاىرة
 08اعمر ،إيماف عبد ا﵀ (ََِٖ)  :مدل اإللماـ بحقكؽ اإلنساف لدل طبلب المدارس الثانكية
مف كجية نظر المعمميف بمحافظة نابمس ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس.

 0.أحمد ،سيير كامؿ(ُٗٗٗ)مدخؿ إلى عمـ النفس،اإلسكندرية مركز اإلسكندرية لمكتاب.
 041أحمد ،السيد عمي السيد ،كبدر ،فائقة محمد (ََُِ) اإلدراؾ الحسي البصرم كالسمعي
طُ ،مكتبة النيضة المصرية :القاىرة.
 044األسطؿ ،إسماعيؿ (َََِ) حقكؽ اإلنساف في الشريعة كالقانكف ،الجامعة اإلسبلمية،
مكتبة الطالب الجامعي ،غزة .
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 043األمـ المتحدة (ُٔٗٗ) الشرعية الدكلية لحقكؽ اإلنساف :صحيفة كقائع ،رقـ(ِ)
 044األمـ المتحدة (ُٕٗٗ) حممة تعميـ حقكؽ اإلنساف في فمسطيف –دليؿ المعمـ ،فعاليات
لتعميـ حقكؽ الطفؿ لممرحمة األساسية  ،غزة .
 045األمـ المتحدة (ُّٗٗ) حقكؽ اإلنساف ،مجمكعة صككؾ دكلية ،المجمد األكؿ ،الجزء
األكؿ.
 046األمـ المتحدة (ََِّ ) مبادئ تدريس حقكؽ اإلنساف عقد األمـ المتحدة لمتثقيؼ في
مجاؿ حقكؽ اإلنساف (ُٓٗٗ )ََِْ-رقـ(ْ(

ُHR/PUB/DECADE/ََِّ/

 047البسيكني  ،عبد ا﵀ (ََِٓ ) عمـ االجتماع القانكني كدراسة حقكؽ اإلنساف .
 042البمعاكم ،سيؼ الديف (ََُِ) التربية عمى حقكؽ اإلنساف كاقع كآفاؽ ،بحث منشكر،
مجمة جامعة األقصى ،المجمد األكؿ  ،العدد األكؿ ،الجزء األكؿ غزة.
 048البكسعيدم ،راشد(ََِٔ) :التعميـ األساسي كمفاىيـ حقكؽ اإلنساف دراسة اجتماعية
تحميمية لمضاميف كتب المغة العربية في مرحمة التعميـ األساسي في سمطنة عماف مجمة

دراسات الخميج كالجزيرة العربية عددُُِ .ََِٔ،
 04.البخارم ،محمد بف إسماعيؿ (ُٕٗٗ)_ :صحيح البخارم_ الجزء األكؿ طِ ،المكتبة
العصرية لمطباعة كالنشر  ،بيركت.
 031الجرباكم عمي (ََُِ)  :البياف في تعميـ حقكؽ اإلنساف  ،مادة مرجعية لممدرسيف
كالمدرسات ،طُ ،دائرة التربية كالتعميـ  ،االنركا. ََُِ ،

 034الجركاني،د.ىالة-المشرفي،دإنشراح
 033الجابرم ،محمد عابد (ُّٗٗ) الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف في الكطف العربي طُ .
 034الجسماني،عبد العمي (ُٕٗٗ) القرآف الكريـ كعمـ النفس كاإلدراؾ اإلنساني طُ القسـ
الثاني ،الجزء الثالث الدار العربية لمعمكـ .

 035الحاج ،سامي سالـ (ُٓٗٗ) المفاىيـ القانكنية لحقكؽ اإلنساف عبر الزماف كالمكاف طُ
دار الكتب الجديدة المتحدة بيركت لبناف.
 036حسف ،محمد ك العفيؼ ،عصاـ الديف (ََِِ) " :الرىاف عمى المعرفة حكؿ القضايا
تعميـ كنشر ثقافة حقكؽ اإلنساف"  ،مف منشكرات مركز القاىرة لدراسات حقكؽ اإلنساف،

القاىرة.
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 037جابر عبد الحميد جابر ،عبلء الديف كفافي ،معجـ عمـ النفس كالطب النفسي ،المجمد
الثاني ،مطابع الزىراء لئلعبلـ العربي ،القاىرة.ُٖٗٗ ،

 032خميؿ ،عدناف (ََُِ) :تدريس حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ مناىج الدراسات االجتماعية،

معيد التربية  ،األكنركا .خميؿ ،عدناف (ََُِ) :تدريس حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ مناىج

الدراسات االجتماعية ،معيد التربية  ،األكنركا.
 038الخكلي ،سناء (ََِٖ) :األسرة كالحياة العائمية ،دار المعرفة الجامعية لمنشر ،القاىرة
مصر .

 03.الخكلي ،كلياـ(ُٕٔٗ)  :المكسكعة المختصرة في عمـ النفس الطب العقمي ،دار المعارؼ
بمصر.

 041الخكلي ،ىشاـ محمد(ََِِ) :األساليب المعرفية كضكابطيا في عمـ النفس ،دار الكتاب
الحديث.

 044الخطيب،جماؿ الحديدم(ُٕٗٗ):تعديؿ السمكؾ جامعة القدس المفتكحة عماف.
 043خطاب ،سمير ك مكسى ،محمد (ََِْ) :التربية كالكعي لحقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ،

مؤتمر حقكؽ اإلنساف التمديد كالتبديد ،رؤل تربكية مجمة العمكـ التربكية ،معيد الدراسات

التربكية ،جامعة القاىرة ،مصر.
 044خميؿ ،عدناف (ََُِ) :تدريس حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ مناىج الدراسات االجتماعية،
معيد التربية  ،األكنركا.

 045الدباس،عمي ،أبك زيد ،عمي (ََِٗ) حقكؽ اإلنساف كحرياتو كدكر شرعية االجراءآت
الشرطية في تعزيزىا .دارالثقافة كالنشر كالتكزيع عماف األردف.

 046دكيدار ،عبد الفتاح (ُّٗٗ)  :سيككلكجية النمك كاالرتقاء ،دار النيضة العربية بيركت.
 047دىشاف ،عبد الكريـ (ُٓٗٗ) حقكؽ اإلنساف في القرآف كالسنة رسالة دكتك اره جامعة القرآف
الكريـ كالعمكـ اإلسبلمية السكداف .

 042الرشيدم ،أحمد (ََِّ):حقكؽ اإلنساف دراسة مقارنة في النظرية كالتطبيؽ  ،الدكلية
،طُ،القاىرة .،مكتبة الشركؽ.

 048راجح ،أحمد عزت أصكؿ عمـ النفس –المكتب المصرم الحديث لمطباعة كالنشر.
 04.راجح ،أحمد عزت أصكؿ عمـ النفس –دار المعارؼ القاىرة ُٕٗٗ .
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 051راجح ،أحمد عزت عمـ النفس
(ُٓٔٗ).

الصناعي–الدار القكمية لمطباعة كالنشرمصر القاىرة

 054رضكاف ،زيادة (ََِٓ) :اإلسبلميكف كحقكؽ اإلنساف – إشكالية الخصكصية كالعالمية ،
سمسمة كتب المستقبؿ العربي (ُْ) " حقكؽ اإلنساف الرؤل العالمية كاإلسبلمية كالعربية " ،

بيركت  ،مركز دراسات الكحدة العربية.
 053رضا ،محمد (ََِْ)  :عمـ النفس كالتربية النفسية  ،مصر القاىرة الدار القكمية لمطباعة
كالنشر.

 054الركساف،فاركؽ (َََِ)  :تعديؿ كبناء السمكؾ اإلنساني ،طُ دار الفكر.
 055الزغمكؿ ،رافع  ،عبد الرحيـ ،عماد (ََِّ) عمـ النفس المعرفي ،طُ ،دار الشركؽ
لمنشر كالتكزيع عماف :األردف.
 056سبلمة،سالـ احمد(ََُِ) أساليب النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ في تصحيح الخطأ عند
الصحابة رضكاف ا﵀ عمييـ مجمة البحكث كالدراسات التربكية الفمسطينية العدد السادس
ُُ. ََُِ/
 057السيد  ،مصطفي كماؿ (ُّٗٗ) :التربية عمى حقكؽ اإلنساف كالديمقراطية مف خبلؿ
المنظمات العربية غير الحككمية ،حقكؽ اإلنساف الثقافة العربية كالنظاـ العالمي ،دراسات

مختارة قاـ بتحريرىا مركز اتحاد المحاميف العرب لمبحكث كالدراسات القانكنية ،القاىرة.

 052سامي كخالد،عبد المجيد،نكر الديف (ُٖٗٗ)معجـ مصطمحات عمـ النفس طُ ،دارالكتب
المصرية القاىرة .
 058سعد عبد الرحمف السمكؾ اإلنساني مكتبة الفبلح الككيت (ُّٖٗ).
 05.السندؾ ،أحمد بالحاج (ُٔٗٗ) :حقكؽ اإلنساف رىانات كتحديات ،الرباط.
 061سيسك ،ىيميف(َُُِ) ،أىـ العقبات التي تعترض حقكؽ اإلنساف في المنطقة العربية،
منشكر

عمى

المكقع

اإللكتركني،http://dadhuman.info/ُُٖٔ.asp

بتاريخ

َُ/فبراير.َُُِ/
 064السيد،محمكد عبد الحميـ (َُٗٗ)عمـ النفس العاـ طّ القاىرة مكتبة غريب
 063الشامي ،محمد عمر (ََِٖ) :اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الحقكؽ:المدنية
كالسياسية ك االقتصادية كاالجتماعية  ،معيد التربية  ،األكنركا  ،عماف،األردف .
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 064الشيباني ،عمر محمد التكمي (ُٕٖٗ) :األسس النفسية كالتربكية لرعاية الشباب ،الدار
العربية لمكتاب ،ليبيا طّ.

 065شياب،مفيد(َََِ):دراسات في القانكف الدكلي اإلنساني طُ دار المستقبؿ العربي.
 066الشيشاني ،عبد الكىاب (َُٖٗ) حقكؽ اإلنساف،الحريات األساسية في النظاـ
 067شنطاكم،فيصؿ (ُٓٗٗ) حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني دار كمكتبة
 062الحامد لمنشر كالتكزيع عماف .
 068صالح،أحمد زكي(ُِٗٗ)عمـ النفس التربكم طْ القاىرة مكتبة النيضة المصرية.
 06.صالح،قاسـ حسيف(ُِٖٗ)سيككلكجية المكف كالشكؿ بغداد.دار الرشيد لمنشر.
 071صباريني،غازم(ُٓٗٗ) الكجيز في حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ط مكتبة دار الثقافة
كالنشر عماف األردف .
 074الطعيمات ،ىاني (ََُِ) حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ط مكتبة دار الشركؽ عماف
األردف .

 073ضاىر،أحمد (ُٖٖٗ) حقكؽ اإلنساف (ب.ط) .
 074عز الديف جميؿ عطية ،تفسير الناس لمسمكؾ كالمكقؼ ،عالـ الكتب ،القاىرة.ُٗٗٗ ،
 075العتكـ ،عدناف يكسؼ (ََِْ) :عمـ النفس المعرفي ،النظرية كالتطبيؽ ،دار الميسرة
لمنشر كالتكزيع كالطباعة عماف .

 076عبد الفتاح ،فكقية(ََِٓ) عمـ النفس المعرفي بيف النظرية كالتطبيؽ ،تقديـ جابر عبد
الحميد جابر،طُ دار القمـ العربي القاىرة.
 077عدس،عبد الرحمف،ذنكف ،محي الديف (ُّٗٗ)المدخؿ إلى عمـ النفس طّ
 072دار الفكر لمنشر كالتكزيع االردف .
 078عبد المطيؼ ك آخركف (ََِِ) ":تكجييات كتطبيقات عمى تعميـ كتعمـ حقكؽ اإلنساف
في التعميـ المدرسي " معيد التربية ،األكنركا  ،عماف  ،األردف .

 07.عمراف ،محمكد إسماعيؿ(ب،ت) :مدخؿ إلى عمـ النفس ،مكتبة القادسية.
 021العساؼ ،صالح حمد (ُٓٗٗ) :المدخؿ إلى البحث في العمكـ السمككية في العمكـ
السمككية .الرياض ،مكتبة العبيكاف.
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 024عز الديف جميؿ عطية تفسير الناس لمسمكؾ كالمكقؼ عالـ الكتب القاىرة ُٗٗٗ.
 023العمرات ،أحمد صالح(الشرطة المعاصرة كحقكؽ اإلنساف التجربة األردنية)ُٖٖٗ
 024الفرا ،فاركؽ ( ُِٗٗ ) :منياج المكاد االجتماعية دكرىا في تحقيؽ أىداؼ كفمسفة التعميـ
األساسي بقطاع غزة ،الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس ،كمية التربية ،عيف شمس.

( 025الفسفكس عدناف أحمد) السمسمة اإلرشادية )ُِْٕىػ  ََِٔ -ـ).
 026قمر،عصاـ تكفيؽ ،دكر األنشطة التربكية في مكاجية المشكبلت السمككية لطبلب المرحمة
الثانكية ،دراسة ميدانية مجمة فيصؿ،التربية العربية العددِٓ (ََِِ) .

 027الفرا ،إياد (ََُِ) " :دكر المكاقع اإللكتركنية الفمسطينية في نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف"،
جامعة الدكؿ العربية ،معيد البحكث كالدراسات اإلعبلمية ،القاىرة  ،مصر.

 022قيطة ،محمكد (ََُِ) " :تحديد مفاىيـ حقكؽ اإلنساف الكاجب تكافرىا في محتكل منياج
التربية اإلسبلمية لممرحمة الثانكية كمدل اكتساب الطمبة ليا" رسالة ماجستير غير منشكرة ،

الجامعة اإلسبلمية بغزة.

 028المقاني ،أحمد كآخركف(َُٗٗ)  :تدريس المواد االجتماعية  ،الجزء الثاني  ،القاىرة ،
عالـ الكتب.
 02.الكناني ،ممدكح(ََِِ)المدخؿ إلى عمـ النفس،طِ مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع.
 081مجدكب،محمد سعيد (ُٖٗٗ) الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف طرابمس لبناف طُ .
 084مراد ،يكسؼ (ُٕٓٗ) :مبادئ عمـ النفس العاـ ،القاىرة .
 083المحركقي ،ماجد(ََِٗ) :فاعمية برنامج مقترح في األنشطة المرتبطة بالدراسات
االجتماعية لتنمية الكعي بحقكؽ الطفؿ لدل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي بسمطنة عماف

"رسالة دكتكراه غير منشكرة ،قسـ الدراسات التربكية ،معيد البحكث كالدراسات العربية،
ََِٗ.
 084محمكد ،عبد الرحمف (ُٕٗٗ) :حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ بيف الخصكصية كالعالمية،
بحكث الندكة عقدت في الرباط ،المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمكـ كالثقافة ،مطبعة فضالة

المحمدية ،المغرب.
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 085محمديف ،سيد (ََِٔ) :حقكؽ اإلنساف كالرعاية البلحقة كأثرىا في البيئة االجتماعية،

دراسات عربية في رعاية أسر السجناء المفرج عنيـ ،الناشر الككالة العربية لمصحافة كالنشر
كاإلعبلف ،افرست ،القاىرة ،مصر.

 ) 086مقتطفات تربكية)ُِّْ: ْ-ُ-
 087المقكسى ،ياسيف (ََِٔ) :حقكؽ اإلنساف المتضمنة في كتب التربية اإلسبلمية لممرحمة

الثانكية في األردف ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة عماف العربية لمدراسات

العميا ،األردف.

 082المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ (ََِٖ) :الدليؿ التطبيقي لمتربية عمى حقكؽ

اإلنساف كممارسة الديمقراطية،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ،إدارة التربية ،تكنس

المنظمة .
 088المصرم ،رفيؽ كأبك عجكة  ،ياسر (ََِٔ)" :مستكل ممارسة األسرة الفمسطينية لقيـ
الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف مع أبنائيا -دراسة ميدانية" ،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث

(العمكـ اإلنسانية) ،مجمد (َِ).
 08.المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ (ََِٖ) :الدليؿ التطبيقي لمتربية عمى حقكؽ
اإلنساف كممارسة الديمقراطية،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ،إدارة التربية ،تكنس

المنظمة .

 0.1مكقع مقاتؿ مف الصحراء-مقاؿ بعنكاف السمكؾ
 0.4ميمة ،منير (ََِٖ)" :دكر التربية المدنية في تعزيز قيـ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف لدل
طبلب المرحمة األساسية في محافظات غزة" رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة األزىر،

غزة.
 0.3المراعية ،عبد ا﵀ (ََِٓ) مفاىيـ حقكؽ اإلنساف المتضمنة في كتب التربية اإلسبلمية
لممرحمة الثانكية في األردف ماجستير غير منشكرة  .كمية التربية جامعة مؤتو .

 0.4مبادرة االحتراـ كاالنضباط في مدارس ككالة الغكث ،دليؿ إعداد ممؼ الطالب السمككي ،
اكنركا .

 0.5محمد،جاسـ محمد(ََِْ) عمـ النفس التربكم كتطبيقاتو طُ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع
 0.6النيرب ،صابر(ََِٔ) دكر األمـ المتحدة في نشر مفيكـ التربية عمى حقكؽ اإلنساف :

نحك إستراتيجية لدمج حقكؽ اإلنساف في المناىج التعميمية ،كرقة عمؿ مقدمة لمؤتمر حقكؽ
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اإلنساف بيف الكاقع كالطمكح،ككالة الغكث الدكلية ،دائرة التربية كالتعميـ-غزة ،بتاريخ

َُ.ََِٔ/ٓ/

 0.7النباىيف،عمي سالـ(ُٖٕٗ) المدخؿ إلى العمكـ التربكية كالسمككية الجامعة اإلسبلمية غزة.
 0.2ىنرم ،بركؿ(ُْٕٗ) سيككلكجيا الحقكؽ ترجمة عيسى عصفكر منشكرات عكيدات
بيركت.
 0.8كطفة ،عمي  ،ك الرميضي ،خالد(ََِٔ) " :إشكالية التربية عمى حقكؽ اإلنساف في النظاـ
التعميمي الككيتي،آراء كتطمعات الييئة التعميمية ".مجمة دراسات الخميج كالجزيرة
العربية،ع(ُِّ).
 0..كشاح ،إبراىيـ(ََِٔ) :تجربة ككالة الغكث الدكلية في مجاؿ تعميـ حقكؽ اإلنساف ،كرقة
عمؿ مقدمة في مؤتمر بعنكاف "حقكؽ اإلنساف بيف الكاقع كالطمكح" ،دائرة التربية كالتعميـ في

ككالة الغكث الدكلية بغزة.

 0411يازمي ،إدريس كآخركف (َََِ) :إعبلف القاىرة لتعميـ كنشر ثقافة حقكؽ اإلنساف،
المؤتمر الدكلي الثاني لحركة حقكؽ اإلنساف في العالـ العربي ،القاىرة ُّ–ُٔ أكتكبر،

صُ–ٓ.

 0414يكنس ،محمد نبيو (ََِٖ)  :األسس الفسيكلكجية لمسمكؾ  ،عماف األردف الشركؽ .
 0413ياسيف  ،صبلح(ُٕٗٗ)  ،حقكؽ اإلنساف في خطة المناىج الفمسطينية الجديدة ،كرقة

عمؿ مقدمة في كرشة عمؿ بعنكاف" نحك إستراتيجية إلدماج مفاىيـ حقكؽ اإلنساف في

المناىج التعميمية الفمسطينية " ،التي نظمتيا منظمة العفك الدكلية ،المجمكعات الفمسطينية،

في قطاع غزة مف ُٗ ُِ-أكتكبر.
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ممحق ()1
االستبانة قبل التحكيم بصورتيا األولية .

السيد الدكتور المحكم ................................................................/

المحترم

السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

الموضوع  :تحكيم استبانو

تقكـ الباحثة بهجراء دراسة بعنكاف ( إدراؾ مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كعبلقتو بالسمكؾ االيجابي

لدل طمبة الصؼ التاسع في مدارس ككالة الغكث بمحافظتي غزة كشماليا)  .كذلؾ استكماال

لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في عمـ النفس،

أرجك مف سيادتكـ التكرـ بتحكيـ ىذه االستبانة كبياف رأيكـ فييا

مع جزيؿ الشكر كالتقدير

الباحثة

سيير عايش يكنس
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الرقم

أوال :الحقوق االجتماعية

ُ

أحصؿ عمى حقي في النمك السميـ جسميا كنفسيا كعقميا

بدرجة
كبيرة

درجة

متوسطة

بدرجة
قميمة

كاجتماعيا.
ِ

أحصؿ عمى حقي في كيفية اختيار أصدقائي.

ّ

أؤيد حؽ الفرد في العيش بكرامة في مجتمعو.

ْ

أميز مبدأ المساكاة بيني كبيف أقراني.

ٓ

أؤيد اىتماـ المدرسة بأبناء األسرل كالشيداء كذكم االحتياجات

ٔ

أرفض انتياؾ حقكؽ اآلخريف.

ٕ

أتدخؿ بطريقة مبلئمة مع زمبلئي في النشاطات المدرسية.

ٖ

أحترـ العادات كالتقاليد االجتماعية السائدة في المجتمع كاتبناىا

ٗ

أشارؾ زمبلئي في النشاطات المدرسية.

َُ

أحترـ حقكؽ الجماعة كممتمكاتيا.

ُُ

أنظر إلى زمبلئى باحتراـ

ُِ

ألتزـ بقكانيف المدرسة

الخاصة.

ثانيا  :الحقوق األسرية

الرقم
ُ

أقكـ بكاجباتي تجاه كالدم.

ِ

أعيش في مناخ أسرم جيد.

ّ

أنبذ التمييز بيف األشقاء في األسرة الكاحدة.

ْ

يمتزـ كالدم بتقديـ ما عمييـ مف كاجبات تجاىي.

ٓ

أسعد بالتكافؽ بيف الكالديف

ٔ

أتمتع بالحصكؿ عمى حاجاتي األساسية مف مأكؿ كممبس

ٕ

أشعر أف الرعاية الكالدية المادية كالمعنكية كاالجتماعية حؽ

ٖ

أدرؾ حقكقي المادية في األسرة.

ٗ

أتمتع بمعاممة حسنة مف أفراد أسرتي.

كمسكف.

مف حقكقي األسرية
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قميمة

ثالثا  :الحقوق الصحية

الرقم
ُ

احصؿ عمى العبلج المناسب كقت الحاجة

ِ

أحصؿ عمى الخدمات الصحية الجيدة.

ّ

أتمقى دكرة إسعافات أكلية.

ْ

أشعر أف جك المدرسة جكا صحيا

ٓ

أتمتع بخدمات صحية مف قبؿ المدرسة.

ٔ

أدرؾ أىمية النظافة.

ٕ

أحصؿ عمى تطعيمات بشكؿ منتظـ

ٖ

أقي نفسي مف التمكث البيئي كاألمراض

ٗ

أؤيد نشر الثقافة الصحية بيف الطبلب

َُ

أؤيد تحسيف جكدة الخدمات الصحية.

ُُ

أشعر بأنو مف حقي الحصكؿ عمى خدمات صحية ذات جكدة

ُِ

أؤيد صرؼ العبلج بسعر رمزم لكؿ مكاطف

ُّ

أحب أف تكفر المدرسة األجكاء الصحية لطبلبيا

ُْ

أشارؾ في ندكات كدركس لمتكعية كاإلرشاد الصحي بيف

ُٓ

أكتب شعارات لمحفاظ عمى نظافة المدرسة.

ُٔ

أشارؾ في األنشطة الصحية المدرسية

الرقم

بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قميمة

عالية.

الطبلب

رابعا :الحقوق المدرسية التعممية

ُ

أحصؿ عمى حقي في التعميـ المجاني.

ِ

أستفيد مف المدرسة في نمكم المعرفي كالعممي

ّ

أتمتع بحقي في التعميـ اإللزامي

ْ

أحصؿ عمى الكتب كالمقررات الدراسية البلزمة

ٓ

أتمتع ببيئة صفية سميمة كمناسبة

ٔ

أطالب بحقي في الحصكؿ عمى المعارؼ كالمعمكمات
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غير

متأكد

أوافق

ال أوافق

ٕ
ٖ

أمارس سمككيات ايجابية مع زمبلئي في البيئة المدرسية.
تساعدني البيئة المدرسية في رفع مستكل تحصيمي الدراسي

ٗ

أمارس التعميـ مف خبلؿ المعب

َُ

أحب المدرسة كما أتمقى فييا مف تعميـ كتعمـ.

الرقم

خامسا :الحقوق الشخصية

ُ

أعبر عف رأيي داخؿ البيئة الصفية

ِ

أتقبؿ آراء اآلخريف

ّ

أحترـ النظاـ كالقكانيف المدرسية

ْ

أشعر أف لدم الشجاعة في التعبير عف مطالبي

ٓ

اعترؼ بخطأ افكارم

ٔ

أصغي آلراء اآلخريف كأحترميا.

ٕ

أتمتع بحقي بالدفاع عف نفسي أماـ اآلخريف

ٖ

أعترض عمى األشياء السمبية في المدرسة

ٗ

أحافظ عمى القيـ الثقافية في المدرسة

َُ

أحترـ حرية اآلخريف في التعبير عف آرائيـ كأفكارىـ

الرقم

بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قميمة

كمشاعرىـ كرغباتيـ

سادسا :الحقوق المدنية والسياسية

ُ

أساعد في نشر مبادئ الديمقراطية لمطبلب

ِ

أنبذ االستبداد كالعنؼ كالقسكة

ّ

أتمتع بمبدأ األخكة كالصداقة اإلنسانية

ْ

أستطيع أف أمارس حقي في تقرير المصير

ٓ

أشارؾ في االنتخابات البرلمانية لمجالس الفصكؿ

ٔ

أتمتع بحرية التنقؿ داخؿ كطني

ٕ

أشارؾ في حؿ النزاعات بيف زمبلئي

ٖ

اقبؿ بق اررات مجمس الفصؿ

ٗ

أشعر باالنتماء إلى كطني

َُ

أكره االحتبلؿ بكؿ أشكالو
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قميمة

ُُ

أحترـ أصحاب الديانات األخرل

ُِ

أحب انتشار التسامح بيف الطمبة

ُّ

أؤيد الحؽ في االستقبلؿ

ُْ

أدافع عف حقكقي السياسية بكؿ حرية

ُٓ

أشارؾ في حمبلت مناىضة العنؼ ضد المرأة

ُٔ

أنبذ الحرماف مف المشاركة كالتعبير السياسي

ُٕ

أؤيد الكحدة الكطنية كأتمنى تحققيا

الرقم

سابعا :الحقوق االقتصادية

ُ

أنبذ التسرب مف المدرسة بسبب الفقر

ِ

أحترـ زميمي الفقير كال أسخر منو

ْ

أرفض تخصيص المستمزمات المدرسية لطالب دكف آخر

ٓ

أؤيد تكزيع قرطاسية عمى الطبلب في العاـ الدراسي

ٔ

أحب العدالة بيف الطبلب دكف النظر إلى مستكاىـ االقتصادم

ٕ

أؤيد الحصكؿ عمى مصركؼ شخصي مبلئـ.

ٖ

أشعر بالظمـ لعدـ حصكلي عمى احتياجاتي األساسية

ٗ
َُ

أؤيد إكماؿ أختي لمتعمـ الجامعي رغـ أنو مكمؼ
أقدـ مساعدة لآلخريف دكف انتظار مقابؿ
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قميمة

مجاالت السمكؾ كمعاييرىا
الجدكؿ التالي يكضح مؤشرات السمكؾ لكؿ معيار مف المعايير السمككية
الرقم

المجال

المعيار

1

يغسؿ كجيو كيده يكميان

2

المظير

3
4
5

مؤشرات السموك

يقمـ أظافرة بصكرة دكرية
شعره نظيؼ كمرتب
يحافظ عمى نظافة الزم المدرسي

النظافة

يشارؾ في نظافة صؼ
يحافظ عمى نظافة مقعده

6
النظافة العامة

7

يحافظ عمى نظافة كتبو ككراساتو كأدكاتو

8

يشارؾ في نظافة ساتحة المدرسة كممراتيا

9

يبادر لممشاركة في أعماؿ النظافة لكحده

10

يقدر تكجييات المعمميف كنصائحيـ

11

احتراـ المعمميف

12

كاإلدارة المدرسية

13

كالعامميف

14
15
16

يتحدث بأدب كىدكء مع معمميو
ينفذ تعميمات اإلدارة المدرسية
يستأذف قبؿ دخكؿ الصؼ كمغادرتو
يستخدـ ألفاظان ميذبة كحسنة
يبدم اىتامان لحديث المدير كالمعمـ كجميع العامميف

احتراـ اآلخريف

يستمع بفاعميو كاحتراـ لحديث زمبلئو

17

يتحدث بأدب كىدكء مع الزمبلء

18

يستأذف قبؿ استخداـ أدكات الزمبلء ككراساتيـ ككتبيـ
احتراـ الزمبلء

19

يراعي مشاعر زمبلئو

20

يشجع التكافؿ االجتماعي بيف الطبلب

21

يعطي زميمو الفرصة داخؿ الصؼ

22

يتجنب استخداـ العنؼ المفظي كالبدني مع زمبلئو

23

المشاركة في نظافة الصؼ

24

المشاركة في تزييف صفو

25

األنشطة الصفية

26
27
28

31
32

اإلجابية في العمؿ مف خبلؿ المجمكعات كالعمؿ الفريقي
المساىمو في حؿ المشكبلت الصفية

المشاركة كالفعالية

يشارؾ في األندية كالمجاف كالمجالس الصفية

29
30

المشاركة في كضع القكانيف الصفية

يؤدم الكاجبات المككمة إليو بصكرة دكرية
األنشطة البيتية

يؤدم كاجباتو بدقة كاتقاف
التحضير المسبؽ لدركسو
يحتفظ بمذكرات لتنظيـ ميماتو ككاجباتو البيتية
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درجة التقييم

ممتازة جيدة جداً جيده

مقبولة

االستبانة بصورتيا النيائية
إدراك يفبهيى حقىق اإلَسبٌ وعالقته ثبنسهىك االيجبثي ندي طهجخ انصف انتبسع في يدارس
االوَزوا
يقدو يٍ انجبحثخ  /سهيز عبيش يىَس
إلكًبل دراسخ انًبجستيز
عزيزي الطالب/ـة  ....الرجاء اإلجابة عمى فقرات ىذه االستبانة عمما أنيا لغرض البحث

العممي فقط

البيانات األولية

اسم الطالب  :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ المدرسة  :ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
الجنس  :ذكر

تعميم األب  :ثانكية عامة فأقؿ

أنثى

تعمم األم  :ثانكية عامة فأقؿ

دبمكـ متكسط
دبمكـ متكسط

المستوى االقتصادي لألب  :يعمؿ
عمل األم  :ربة بيت

بكالكريكس

دراسات عميا

بكالكريكس

دراسات عميا

ال يعمؿ

عاممة

الدخل الشيري لألسرة  :أقؿ مف َََُ شيكؿ
َََِ شيكؿ
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مف ََََََُِ-

أكثر مف

انزقى

ثدرجخ
كجيزح

انحقـىق

1

أحصم ػهٗ حم ٙف ٙانًُٕ انغهٛى جغًٛب َٔفغٛب ٔػمهٛب ٔاجزًبػٛب0

2

أحصم ػهٗ حم ٙف ٙكٛفٛخ اخزٛبس أصذلبئ0ٙ

3

أؤٚذ حك انفشد ف ٙانؼٛش ثكشايخ ف ٙيجزًؼّ0

4

أيٛض يجذأ انًغبٔاح ثٔ ُٙٛث ٍٛألشاَ0ٙ
أؤٚذ اْزًبو انًذسعخ ثأثُبء اٞعشٖ ٔانشٓذاء ٔرٔ٘ االحزٛبجبد
انخبصخ0
أسفط اَزٓبن حمٕق اٜخش0ٍٚ

7

أرذخم ثطشٚمخ يالئًخ يغ صيالئ ٙف ٙانُشبغبد انًذسعٛخ0

8

أحزشو انؼبداد ٔانزمبنٛذ االجزًبػٛخ انغبئذح ف ٙانًجزًغ ٔارجُبْب

9

أشبسن صيالئ ٙف ٙانُشبغبد انًذسعٛخ0

11

أحزشو حمٕق انجًبػخ ٔيًزهكبرٓب0

11

أَظش ئنٗ صيالئ ٙثبحزشاو

12

أنزضو ثمٕاَ ٍٛانًذسعخ
أقىو ثٕاججبر ٙرجبِ ٔانذ٘0

14

أػٛش ف ٙيُبخ أعش٘ جٛذ0

15

أَجز انزًٛٛض ث ٍٛاٞشمبء ف ٙاٞعشح انٕاحذح0

16

ٚهزضو ٔانذ٘ ثزمذٚى يب ػهٓٛى يٍ ٔاججبد رجبْ0ٙ

17

أعؼذ ثبنزٕافك ث ٍٛانٕانذٍٚ

18

أرًزغ ثبنحصٕل ػهٗ حبجبر ٙاٞعبعٛخ يٍ يأكم ٔيهجظ ٔيغكٍ0
أشؼش أٌ انشػبٚخ انٕانذٚخ انًبدٚخ ٔانًؼُٕٚخ ٔاالجزًبػٛخ حك يٍ
حمٕل ٙاٞعشٚخ
أدسن حمٕل ٙانًبدٚخ ف ٙاٞعشح0

21

أرًزغ ثًؼبيهخ حغُخ يٍ أفشاد أعشر0ٙ

22

احصم ػهٗ انؼالط انًُبعت ٔلذ انحبجخ

23

أحصم ػهٗ انخذيبد انصحٛخ انجٛذح0

24

أرهمٗ دٔسح ئعؼبفبد أٔنٛخ0

25

أشؼش أٌ جٕ انًذسعخ جٕا صحٛب

26

أرًزغ ثخذيبد صحٛخ يٍ لجم انًذسعخ0

27

أدسن أًْٛخ انُظبفخ0

28

أحصم ػهٗ رطؼٛى ثشكم يُزظى

29

ألَ ٙفغ ٙيٍ انزهٕس انجٛئٔ ٙاٞيشاض

31

أؤٚذ َشش انضمبفخ انصحٛخ ث ٍٛانطالة

31

أؤٚذ رحغ ٍٛجٕدح انخذيبد انصحٛخ0
أشؼش ثأَّ يٍ حم ٙانحصٕل ػهٗ خذيبد صحٛخ راد جٕدح
ػبنٛخ0
أؤٚذ صشف انؼالط ثغؼش سيض٘ نكم يٕاغٍ

5
6

13

19
21

32
33
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ثدرجخ
يتىسطخ

ثدرجخ
قهيهخ

انزقى

ثدرجخ
كجيزح

انحقـىق

34

أحت أٌ رٕفش انًذسعخ اٞجٕاء انصحٛخ نطالثٓب

35

أشبسن فَ ٙذٔاد ٔدسٔط نهزٕػٛخ ٔا٠سشبد انصح ٙث ٍٛانطالة

36

أكزت شؼبساد نهحفبظ ػهٗ َظبفخ انًذسعخ0

37

أشبسن ف ٙاَٞشطخ انصحٛخ انًذسعٛخ

38

أحصم ػهٗ حم ٙف ٙانزؼهٛى انًجبَ0ٙ

39

أعزفٛذ يٍ انًذسعخ ف ًَٕ٘ ٙانًؼشفٔ ٙانؼهًٙ

41

أرًزغ ثحم ٙف ٙانزؼهٛى ا٠نضايٙ

41

أحصم ػهٗ انكزت ٔانًمشساد انذساعٛخ انالصيخ

42

أرًزغ ثجٛئخ صفٛخ عهًٛخ ٔيُبعجخ

43

أغبنت ثحم ٙف ٙانحصٕل ػهٗ انًؼبسف ٔانًؼهٕيبد

44

أيبسط عهٕكٛبد اٚجبثٛخ يغ صيالئ ٙف ٙانجٛئخ انًذسعٛخ0

45

رغبػذَ ٙانجٛئخ انًذسعٛخ ف ٙسفغ يغزٕٖ رحصٛه ٙانذساعٙ

46

أيبسط انزؼهٛى يٍ خالل انهؼت

47

أحت انًذسعخ ٔيب أرهمٗ فٓٛب يٍ رؼهٛى ٔرؼهى0

48

أعجز ػٍ سأ ٙٚداخم انجٛئخ انصفٛخ

49

أرمجم آساء اٜخشٍٚ

51

أحزشو انُظبو ٔانمٕاَ ٍٛانًذسعٛخ

51

أشؼش أٌ نذ٘ انشجبػخ ف ٙانزؼجٛش ػٍ يطبنجٙ

52

اػزشف ثخطأ أفكبس٘

53

أصغٜ ٙساء اٜخشٔ ٍٚأحزشيٓب0

54

أرًزغ ثحم ٙثبنذفبع ػٍ َفغ ٙأيبو اٜخشٍٚ

55

أػزشض ػهٗ اٞشٛبء انغهجٛخ ف ٙانًذسعخ

56

أحبفع ػهٗ انمٛى انضمبفٛخ ف ٙانًذسعخ
أحزشو حشٚخ اٜخش ٍٚف ٙانزؼجٛش ػٍ آسائٓى ٔأفكبسْى ٔيشبػشْى
ٔسغجبرٓى
أسبعد فَ ٙشش يجبدب انذًٚمشاغٛخ نهطالة

59

أَجز االعزجذاد ٔانؼُف ٔانمغٕح

61

أرًزغ ثًجذأ اٞخٕح ٔانصذالخ اَ٠غبَٛخ

61

أعزطٛغ أٌ أيبسط حم ٙف ٙرمشٚش انًصٛش

62

أشبسن ف ٙاالَزخبثبد انجشنًبَٛخ نًجبنظ انفصٕل

63

أرًزغ ثحشٚخ انزُمم داخم ٔغُٙ

64

أشبسن ف ٙحم انُضاػبد ث ٍٛصيالئٙ

65

الجم ثمشاساد يجهظ انفصم

66

أشؼش ثبالَزًبء ئنٗ ٔغُٙ

67

أكشِ االحزالل ثكم أشكبنّ

57
58
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ثدرجخ
قهيهخ

انزقى

ثدرجخ
كجيزح
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68

أحزشو أصحبة انذٚبَبد اٞخشٖ

69

أحت اَزشبس انزغبيح ث ٍٛانطهجخ

71

أؤٚذ انحك ف ٙاالعزمالل

71

أدافغ ػٍ حمٕل ٙانغٛبعٛخ ثكم حشٚخ

72

أشبسن ف ٙحًالد يُبْعخ انؼُف ظذ انًشأح

73

أَجز انحشيبٌ يٍ انًشبسكخ ٔانزؼجٛش انغٛبعٙ

74

أؤٚذ انٕحذح انٕغُٛخ ٔأرًُٗ رحممٓب

75

أَجذ انزغشة يٍ انًذسعخ ثغجت انفمش

76

أحزشو صيٛه ٙانفمٛش ٔال أعخش يُّ

77

أسفط رخصٛص انًغزهضيبد انًذسعٛخ نطبنت دٌٔ آخش

78

أؤٚذ رٕصٚغ لشغبعٛخ ػهٗ انطالة ف ٙانؼبو انذساعٙ

79

أحت انؼذانخ ث ٍٛانطالة دٌٔ انُظش ئنٗ يغزٕاْى االلزصبد٘

81

أؤٚذ انحصٕل ػهٗ يصشٔف شخص ٙيالئى0

81

أشؼش ثبنظهى نؼذو حصٕن ٙػهٗ احزٛبجبر ٙاٞعبعٛخ

82

أؤٚذ ئكًبل أخز ٙنهزؼهى انجبيؼ ٙسغى أَّ يكهف

83

ألذو يغبػذح نٝخش ٍٚدٌٔ اَزظبس يمبثم
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ثدرجخ
يتىسطخ

ثدرجخ
قهيهخ

مجاالت السمكؾ كمعاييرىا
الجدكؿ التالي يكضح مؤشرات السمكؾ لكؿ معيار مف المعايير السمككية
الرقم

المجال

المعيار

1

يغسؿ كجيو كيده يكميان

2

المظير

3
4
5

مؤشرات السموك

يقمـ أظافرة بصكرة دكرية
ىحضر لدركسو مسبقا
يحافظ عمى نظافة الزم المدرسي

النظافة

يشارك في نظافة الصف
يحافظ عمى نظافة مقعده

6
النظافة العامة

7

يحافظ عمى نظافة كتبو ككراساتو كأدكاتو

8

يشارك في نظافة ساحة المدرسة كممراتيا

9

يبادر لممشاركة في أعماؿ النظافة لكحده

10

يقدر تكجييات المعمميف كنصائحيـ

11

احتراـ المعمميف

12

كاإلدارة المدرسية

13

كالعامميف

14
15
16

يتحدث بأدب كىدكء مع معمميو
ينفذ تعميمات اإلدارة المدرسية
يستأذف قبؿ دخكؿ الصؼ كمغادرتو
يستخدـ ألفاظان ميذبة كحسنة
يبدم اىتامان لحديث المدير كالمعمـ كجميع العامميف

احتراـ اآلخريف

يستمع بفاعميو كاحتراـ لحديث زمبلئو

17

يتحدث بأدب كىدكء مع الزمبلء

18

يستأذف قبؿ استخداـ أدكات الزمبلء ككراساتيـ ككتبيـ
احتراـ الزمبلء

19

يراعي مشاعر زمبلئو

20

يشجع التكافؿ االجتماعي بيف الطبلب

21

يعطي زميمو الفرصة داخؿ الصؼ

22

يتجنب استخداـ العنؼ المفظي كالبدني مع زمبلئو

23

يشارك في نظافة الصف

24

يشارك في تزيين صفه

25

األنشطة الصفية

26
27
28

31
32

يعمؿ بايجابية مف خبلؿ المجمكعات كالعمؿ الفريقي
يساهم في حؿ المشكبلت الصفية

المشاركة كالفعالية

يشارؾ في األندية كالمجاف كالمجالس الصفية

29
30

يشارك في كضع القكانيف الصفية

يؤدم الكاجبات المككمة إليو بصكرة دكرية
األنشطة البيتية

يؤدم كاجباتو بدقة كاتقاف
ىحضر لدروسه مسبقا
يحتفظ بمذكرات لتنظيـ ميماتو ككاجباتو البيتية
176

درجة التقييم
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مقبولة

ممحق رقم ()2

قائمة بأسماء المحكمين
لقد قامت الباحثة بعرض االستبانة عمى عدد مف أساتذة الجامعات الفمسطينية ،كالمتخصصيف

في مجاؿ التربية كمفاىيـ حقكؽ اإلنساف قبؿ تطبيؽ االستبانة عمى أفراد العينة كذلؾ لمحكـ
بصبلحية االستبانة لمتطبيؽ عمى أفراد العينة بشكؿ صحيح.
وفيما يمي أسماء األساتذة الذين شاركوا في التحكيم
اسم المحكم

التخصص األكاديمي

مكان العمل

م
ُ-

د .درداح الشاعر

أستاذ مساعدالصحة

جامعة األقصى

ِ-

د.عبد الرؤكؼ الطبلع

أستاذ مشارؾ الصحة

جامعة األقصى

ّ-

د.عايده صالح

أستاذ مشارؾ الصحة

جامعة األقصى

ْ-

أستاذعماد الكحمكت

أستاذ عمـ النفس

جامعة األزىر

ٓ-

حميمة اسميـ

ماجستير طرؽ تدريس

مدارس االنركا

ٔ-

د.ماجد الديب

د.قسـ عمـ النفس

جامعة األقصى

ٕ-

د.عكف محيسف

د .قسـ عمـ النفس

جامعة األقصى

ٖ-

د.إياد نصر

مشرؼ الحقكؽ

ككالة الغكث

النفسية
النفسية
النفسية
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ممحق رقم ()3

االستبانة بعد التحكيم بصورتيا النيائية

أعزائي مدراء كمديرات المدارس أعزائي طبلب الصؼ التاسع السبلـ عميكـ كرحمة
ا﵀ كبركاتو:
أضع بيف أيديكـ ىذه االستبانة كالتي تيدؼ إلى إجراء دراسة بعنكاف (إدراؾ
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كعبلقتو بالسمكؾ االيجابي لدل طمبة الصؼ التاسع في
مدارس ككالة الغكث ) كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير
فيعمـ النفس ،لذا أىيب بكـ لممساعدة في انجاز ىذه الدراسة كما أرجك مف الطبلب
عدـ ترؾ أم فقرة دكف اإلجابة عمييا كذلؾ لؤلىمية كالضركرة .

شاكرين تعاونكم
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الرقم
1

أوال :الحقوق االجتماعية

بدرجة
كبيرة

درجة

متوسطة

بدرجة
قميمة

أحصؿ عمى حقي في النمك السميـ جسميا كنفسيا كعقميا
كاجتماعيا.

2

أحصؿ عمى حقي في كيفية اختيار أصدقائي.

3

أؤيد حؽ الفرد في العيش بكرامة في مجتمعو.

4

أميز مبدأ المساكاة بيني كبيف أقراني.

5

أؤيد اىتماـ المدرسة بأبناء األسرل كالشيداء كذكم االحتياجات

6

أرفض انتياؾ حقكؽ اآلخريف.

7

أتدخؿ بطريقة مبلئمة مع زمبلئي في النشاطات المدرسية.

8

أحترـ العادات كالتقاليد االجتماعية السائدة في المجتمع كاتبنيا

9

أشارؾ زمبلئي في النشاطات المدرسية.

10

أحترـ حقكؽ الجماعة كممتمكاتيا.

11

أنظر إلى زمبلئى باحتراـ

12

ألتزـ بقكانيف المدرسة

الخاصة.

ثانيا  :الحقوق األسرية

الرقم
1

أقكـ بكاجباتي تجاه كالدم.

2

أعيش في مناخ أسرم جيد.

3

أنبذ التمييز بيف األشقاء في األسرة الكاحدة.

4

يمتزـ كالدم بتقديـ ما عمييـ مف كاجبات تجاىي.

5

أسعد عدـ تكافر تكافؽ بيف الكالديف

6

أتمتع بالحصكؿ عمى حاجاتي األساسية مف مأكؿ كممبس كمسكف.

7

أشعر أف الرعاية الكالدية المادية كالمعنكية كاالجتماعية حؽ مف
حقكقي األسرية

8

أدرؾ حقكقي المادية في األسرة.

9

أتمتع بمعاممة حسنة مف أفراد أسرتي.
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قميمة

ثالثا  :الحقوق الصحية

الرقم
1

احصؿ عمى العبلج المناسب كقت الحاجة

2

أحصؿ عمى الخدمات الصحية الجيدة.

3

أتمقى دكرة إسعافات أكلية.

4

أشعر أف جك المدرسة جكا صحيا

5

أتمتع بخدمات صحية مف قبؿ المدرسة.

6

أدرؾ أىمية النظافة.

7

أحصؿ عمى تطعيـ بشكؿ منتظـ

8

أقي نفسي مف التمكث البيئي كاألمراض

9

أؤيد نشر الثقافة الصحية بيف الطبلب

10

أؤيد تحسيف جكدة الخدمات الصحية.

11

أشعر بأنو مف حقي الحصكؿ عمى خدمات صحية ذات جكدة

12

أؤيد صرؼ العبلج بسعر رمزم لكؿ مكاطف

13

أحب أف تكفر المدرسة األجكاء الصحية لطبلبيا

14

أشارؾ في ندكات كدركس لمتكعية كاإلرشاد الصحي بيف

15

أكتب شعارات لمحفاظ عمى نظافة المدرسة.

16

أشارؾ في األنشطة الصحية المدرسية

عالية.

الطبلب
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قميمة

رابعا :الحقوق المدرسية التعممية

الرقم
1

أحصؿ عمى حقي في التعميـ المجاني.

2

أستفيد مف المدرسة في نمكم المعرفي كالعممي

3

أتمتع بحقي في التعميـ اإللزامي

4

أحصؿ عمى الكتب كالمقررات الدراسية البلزمة

5

أتمتع ببيئة صفية سميمة كمناسبة

6

أطالب بحقي في الحصكؿ عمى المعارؼ كالمعمكمات

7

أمارس سمككيات ايجابية مع زمبلئي في البيئة المدرسية.

8

تساعدني البيئة المدرسية في رفع مستكل تحصيمي الدراسي

9

أمارس التعميـ مف خبلؿ المعب

10

أحب المدرسة كما أتمقى فييا مف تعميـ كتعمـ.

الرقم

خامسا :الحقوق الشخصية

1

أعبر عف رأيي داخؿ البيئة الصفية

2

أتقبؿ آراء اآلخريف

3

أحترـ النظاـ كالقكانيف المدرسية

4

أشعر أف لدم الشجاعة في التعبير عف مطالبي

5

اعترؼ بخطأ أفكارم

6

أصغي آلراء اآلخريف كأحترميا.

7

أتمتع بحقي بالدفاع عف نفسي أماـ اآلخريف

8

أعترض عمى األشياء السمبية في المدرسة

9

أحافظ عمى القيـ الثقافية في المدرسة

10

أحترـ حرية اآلخريف في التعبير عف آرائيـ كأفكارىـ كمشاعرىـ
كرغباتيـ
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غير

متاكد

بدرجة
كبيرة

أوافق

بدرجة

متوسطة

ال أوافق

بدرجة
قميمة

الرقم

سابعا :الحقوق االقتصادية

1

أنبذ التسرب مف المدرسة بسبب الفقر

2

أحترـ زميمي الفقير كال أسخر منو

4

أرفض تخصيص المستمزمات المدرسية لطالب دكف آخر

5

أؤيد تكزيع قرطاسية عمى الطبلب في العاـ الدراسي

6

أحب العدالة بيف الطبلب دكف النظر إلى مستكاىـ االقتصادم

7

أؤيد الحصكؿ عمى مصركؼ شخصي مبلئـ.

8

أشعر بالظمـ لعدـ حصكلي عمى احتياجاتي األساسية

9
10

أؤيد إكماؿ أختي لمتعمـ الجامعي رغـ أنو مكمؼ
أقدـ مساعدة لآلخريف دكف انتظار مقابؿ
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بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة
قميمة

ممحق رقم ()4

صورة تسييل ميمة باحث
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