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 لخصم

فثي الثاانوي الصف الثالثث لدى طلبة  اإلنسانحقوق قياس مستوى الوعي ب هدف البحث إلى

الصثف طلبثة لثدى  اإلنسثانلتنمية الوعي بحقثوق  إرشاديبناء برنامج وأيضا ، ريف محافظة تعز

التجريبثي وفثت تصثميم شثبة وقثد اسثتمدا الباحثثان المثن ج  .في ريف محافظة تعزالثانوي الثالث 

مثوععين  وطالبثة ا  ( طالبث30) األساسية بــوتمثلت عينة البحث  والتجريبيةالمجموعتين الضابطة 

فثثي المجموعثثة وطالبثثة  ا  ( طالبثث15فثثي المجموعثثة التجريبيثثة و) وطالبثثة ا  ( طالبثث15بالتسثثاوي )

: أداتثان همثاالباحثثان  وقد أعثد ،الوعي بحقوق اإلنسان استبيانبعد ضبط درجات م على الضابطة 

طلبثة أن  توصثلت نتثا ج البحثث إلثىو ،اإلرشثاديوكذلك البرنامج  اإلنسانحقوق الوعي ب استبيان

بكثل  اإلنسثانبحقثوق  مثنمف وعثي مسثتوى لثدي م في ريف محافظة تعز الثانوي الصف الثالث 

المتوسثثط الحسثثابي لثثدرجا  حيثثث بلثث  ادية واالجتماعيثثة والثقافيثثة( مجاالتثث) )السياسثثية واالقتصثث

( وهثذا يعنثي أن 79.5)لالسثتبيان( في حين بل  المتوسثط الفرضثي 58.50) االستبيانعلى العينة 

أشثار  النتثا ج إلثى فعاليثة كمثا ، لالسثتبيانلصثال  المتوسثط الفرضثي  هناك فروق دالة إحصثا يا  

حيث  الثانوي الثالث الصفطلبة لدى  اإلنسانبحقوق  في رفع مستوى الوعياإلرشادي البرنامج 

النتثثا ج إلثثى وجثثود فثثروق بثثين القيثثاس القبلثثي والبعثثدي لثثدى أفثثراد المجموعثثة التجريبيثثة  أشثثار 

الثوعي  السثتبيان( للدرجثة الكليثة  z= 3.41-) البعدي حيث كانت قيمة ويلككسثون لصال  القياس

وهذا يشير إلى أن متوسثط رتثد درجثا   (α=0.01) بحقوق اإلنسان وهي قيمة دالة عند مستوى

، الثوعي بحقثوق اإلنسثان اسثتبياناألفراد في القياس البعدي ارتفعثت مقارنثة بالقيثاس القبلثي علثى 

وجثثود فثثروق بثثين أفثثراد المجموعثثة التجريبيثثة والضثثابطة لصثثال  أفثثراد أشثثار  النتثثا ج إلثثى كمثثا 

الوعي  الستبياني الدرجة الكلية ( فU =0,000) تجريبية حيث كانت قيمة مان وتنيالمجموعة ال
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ايجثابي للبرنثامج ممثا يعنثي أن هنثاك تث  ير ) 0.001بحقوق اإلنسان وهي قيمة دالة عند مستوى )

اإلرشادي لدى أفراد المجموعثة التجريبيثة فثي عيثادي وعثي م بحقثوق اإلنسثان مقارنثة بالمجموعثة 

لتعلثثيم العثثالي ومركثثز اإلرشثثاد ، واوعاري التربيثثة والتعلثثيم كثثل مثثنوأوصثثى الباحثثثان ، الضثثابطة

المناهج الدراسثية  النفسي ووعاري حقوق اإلنسان أن تعمل على تضمين مفاهيم حقوق اإلنسان في

اإلرشثثاد وتوظيثثف مثثدما   االهتمثثاا باألنشثثطة الطالبيثثة التثثي تركثثز علثثى تعلثثيم حقثثوق اإلنسثثانو

 .النفسي بمثل هذه البرامج

 .الوعي بحقوق اإلنسان، برنامج إرشاديالكلمات المفتاحيه: 

 

Abstract 

This research aimed to measure the level of awareness of human 

rights among grade 12 students in the countryside of Taiz province, and 

to design a guidance program for fostering awareness in human rights 

among such students. The researchers used the experimental approach 

and, accordingly, the control and experimental groups were formed. 

Research basic sample was thus 30 students, males and females, equally 

distributed. That is, 15 tudents represented the experimental group, and 

15 students the control one after tallying their scores on human rights 

awareness questionnaire. The researchers prepared two instruments, 

namely, human rights awareness questionnaire, and the guidance 

program. Findings of the research revealed that 12th graders in the 

countryside of Taiz have low level of awareness in human rights in all its 

fields (political, economic, social and cultural). The mean score of the 

sample scores is 58.50, and the questionnaire hypothetical mean is 79.5. 

This means that there were statistically significant differences in favor of 

the hypothetical mean of the questionnaire, and the findings have shown 

that the guidance program was effective in raising third secondary 

students'awareness in human rights as findings revealedthat there were 

differences between the pre and post tests for the experimental group in 

favor of the post testas Wilkeson value was (z = 3.41) for the overall 

score of the human rights awareness questionnaire, and it is significant at 

(0.01= α). This clearly reveals that the mean score of the ranks of the 

individuals in the post testgot elevated compared to the pretest of the 

human rights awareness questionnaire. Findings also indicate that there 

are differences between the two groups in favor of the experimental 
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group as indicated by Mannwhittny value (U= 0,000) in the overall score 

of the human rights awareness questionnaire and it is significant at 

(0.001). This necessarily means that the guidance program had a positive 

impact on the members of the experimental group, that is, it helped 

increase their awareness levelcompared with control group. The 

researchers recommend that the Ministry of Education, Ministry of 

Higher Education and Counselling and Guidance Centre and Human 

Rights Ministry incorporate human rights concepts in the curricula, and 

to take interest in students activities that focus on familiarizing students 

with human rights, and to capitalize on the services offered by the Centre 

of Guidance and Counselling. 

Keyword: Guiding Program, Develop Awareness of Human Rights. 

 

 مقدمةال

من قبل ال يئا   –بت اعن أي وقت س -اإلنسانش د العصر الحالي اهتماما  كبيرا  بحقوق 

التي أمذ  على نفس ا االهتماا  والمنظما  والجمعيا  والمؤسسا  الحكومية وغير الحكومية

تمثل ذلك بإصدار العديد من القوانين والع ود والموا يت الدولية واإلسالمية  اإلنسانبحقوق 

والعربية، فضال  عن عقد العديد من  المؤتمرا  والندوا  والورش واألبحاث و القياا بت سيس 

وبدأ  محاوال  عديدي في كثير من  اإلنسانالجمعيا  والمنظما  التي ت تم بقضايا حقوق 

إلى دساتيرها بل استحد ت بع  الدول وعارا   اإلنسانفقرا  من حقوق البلدان إلى إدمال 

ة والحفاظ علي ا وحمايت ا وكفالت ا  قضي اإلنسانولقد أصب  احتراا حقوق  ،اإلنسانت تم بحقوق 

حقيقي ألي مجتمع أو  قافة أو تقدا ) أي دين أو فكر أو هامة وحساسة ومقياس حقيقي لتوج

 Yemeni Strategic ؛Ghlimat, 2001:105)) ؛ (Ayyash, 2001:393) حضاري.

Report ,2004:89)), (426 :(Darwish, 2006،  عيادي االهتماا بحقوق كل ذلك جعل من

السيما أن االتجاها  والتيارا  السياسية  ل جدال  واسعا  مث  وملفت للنظر كما أمر مثير  اإلنسان

وإن كان ذلك ألغراض وغايا   اإلنسانوالدينية والعلمانية في أنحاء العالم ترفع شعار حقوق 

االهتماا بحقوق ولكن ما ينبغي اإلشاري إلي) هو أن  (Ife, 2003:17)ممتلفة ومتباينة أحيانا . (.

  سيضل حبرا  على ورق ما لم توجد آلية لتفعيل ا وتوفير الضمانا  الحقيقية كي تصب اإلنسان

ما لم تقم  وهذا لن ي  (  (Al-Wazzan, 2005 :33؛(Al-Bayati, 2005: 41 ) واقعا   أمرا  

وتنمية  اإلنسانفي نشر  قافة حقوق  بدورهما بصوري ماصة واإلرشاد النفسيبشكل عاا  التربية

في عقول المتعلمين حتى ينشئوا وقد تمكنت هذه الثقافة في نفوس م األمر الذي يؤدي  ب)الوعي 

 كمبادئب م إذا ما مرجوا إلى الحياي وتبوأ كل من م مكان) في المجتمع إلى مراعات ا واحترام ا 

 .((Khatab, & Moussa, 2004:43 إنسانية
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ال يمكن أن تصب  حقيقة  اجتماعية  متجسدي  في أرض الواقع  اإلنسانإن حقوق مر بمعنى آ

إذ أن ا ال تسجل حضورها لمجرد إعالن الدول قبول ا  والنفسي، إال من مالل العمل التربوي

وحمايت ا، بل إن ذلك مرهون بمستوى تطور الوعي لكل فرد بحقوق) األساسية وممارست ا في 

واألنشطة التربوية والنفسية التي  اإلرشادية البرامج طةسلوك) اليومي، وال يتحقت ذلك إال بواس

مر الذي تنب ت إلي) العديد من الموا يت والع ود واالتفاقيا  الدولية األوهذا  ،تمطط ل ذا الغرض

 حيث مصصت األمم المتحدي عقدا  لتعليم حقوق اإلنسان يبدأ من العاا ،اإلنسانالمتعلقة بحقوق 

ومنذ ذلك التاريخ تتابعت المؤتمرا  والندوا  الم تمة بتعليم  ا(،2004ا وينت ي عاا 1995)

التربية على حقوق اإلنسان الذي عقد  سان، ومن ا المؤتمر اإلقليمي حولونشر  قافة حقوق اإلن

ا، والمؤتمر اإلقليمي آلسيا والباسيفيك حول التعليم من اجل حقوق اإلنسان 1998في إفريقيا عاا 

ا في الرباط ، والمؤتمر الدولي األول للحركة العربية حول 1999قد عاا في العالم العربي المنع

 .Ibrahim,  2004:553)) ا1999 تعليم حقوق اإلنسان الذي عقد في الدار البيضاء عاا

National Report on Human Rights issued by the Ministry of Human 

Rights.  2004:54-58) 

-2009كما أعد  الجامعة العربية مشروع المطة العربية للتربية على حقوق اإلنسان 

مؤسسا  التعليم العالي إعطاء ش ادا  عليا في مواضيع تتعلت  كثير من كما تبنتا 2014

بحقوق اإلنسان واستحد ت بع  الجامعا  مقررا  تتعلت بتعليم حقوق اإلنسان والتدريد علي ا 

 .الطلبةوم ما في حياي  كي تصب  جزاء أصيال

البنثود المتعلقثة بتعلثيم ونشثر  قافثة المنظما  الرسمية وغيثر الرسثمية  أدملت العديد منكما 

-2005وظ ثثر البرنثثامج العثثالمي للتثقيثثف بحقثثوق اإلنسثثان بمثثرحلتين األولثثى ) اإلنسثثانحقثثوق 

كثثل ذلثثك دعثثا األمانثثة العامثثة لمنظمثثة األمثثم المتحثثدي للتربيثثة  ،(2014-2010( والثانيثثة )2009

والثقافثة والعلثوا إلثى الت كيثد علثى أن وعثثي وإدراك األفثراد لحقثوق م يجعل ثم أقثدر علثى حمايت ثثا 

تمثثل أحسثن  اإلنسثانوأكثر حرصا  على احتثراا حقثوق اآلمثرين وأن المعرفثة الجماعيثة بحقثوق 

 Abuيثثثرى و ،((Alansari, 2004:38.نسثثثاناإلا  حقثثثوق وأضثثثمن درع لحمايثثثة انت اكثثث

Shamala, 2012)) العقلثي للنمثو وفقثا   مراحثل، على تنمو عملية اإلنسان حقوق مبادئ ف م إن 

 يسبد الصغر، منذ ممارست ا وعدا اإلنسان بحقوق الوعي ت مر وإن للفرد، االجتماعي والنضج

 .(:628Abu Shamala, 2012مستقبال ) عالج ا يصعد قد واجتماعية، تربوية مشكال 

 امتالف تعليم م علىو أبنا نا على ضروري توعية (Abdul Latif, et al, 2006)ويرى 

 مجال في المنطقية المطوي ا ولعل  ومباد   اإلنسان حقوق لمفاهيم الدراسية وصفوف م أعمارهم

 األفراد توعية تست دف أنشطة فعالةو إرشاديةلبرامج  التمطيط في الشروع هي تطبيق ا

 ,44Abdul Latif, et al)رسمية ل ذا الغرض  الغيرو الرسمية والمؤسسا  والجماعا 

2006:). 

م ما   أمرا   اإلنسانفي مجال حقوق  والوقا ي النما يالنفسي  اإلرشاد برامج استمداايعد لذا 

حيث ال يستطيع البشر التمتع  ،ومنع انت اكات ا اإلنسانفي ملت بيئة تساعد على تطبيت حقوق 
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جل تطبيق ا إال إذا كان لدي م المعرفة الكافية بمضمون ا واإلجراءا  من أ والعمل اإلنسانبحقوق 

 دورا   اإلنسانفي مجال حقوق  واإلرشاد لبرامج التثقيفيفترض أن يكون لذا  ،المتمذي لحمايت ا

سواء كانت المدنية أو  اإلنسانحقوق في نشر المبادئ األساسية مثل األهمية المتساوية لكافة 

الثقافية أو االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية، وضرورت ا للحفاظ على كرامة وتحقيت 

على التدريد ونشر  اإلنسانفي مجال حقوق  النفسي اإلرشادوال يقتصر  ،ة للجميعيالرفاه

باإلضافة إلى  المعرفة والم ارا حيث يمتد ال دف من) لبناء  قافة عالمية تشمل  المعلوما 

 441. )األنماط السلوكية المبنية على مبادئ العدل العالمية وحكم القانون وعدا التمييز

Mohammed, 2006:) 

 وتعلم ثا علثى تعليم ثا والعمثل ب ثا، الوعي وضروري ،اإلنسان حقوق أهمية إلى يشير وهذا

ا  ل ثذا التيثار العلمثي التثي بثدأ ي ثتم امتدادويعد البحث الحالي  المؤسسا  التعليمية، في الطلبة لدى

تكثاد تكثون ملزمثة للفثرد فثي قضثايا معاصثري  اإلنما يثةالنفسي ومدماتث)  اإلرشاد توظيفبتعليم و

  .العامة أسس اتعلم م ارات ا و لوالمجتمع 

 وأسئلتهمشكلة البحث 

بصوري متنامية ومنظمـة،  فالمـواطن العربي  اإلنسانحقوق لانت اكا  تش د الساحة العربية 

ومـن  ، وتكوين المنظما  الجماهيرية،محـروا من حرية الرأيف و  يعـاني من غياب الحرية،

بع  الحكوما  العربية فنجد  ،واالستبدادمكبـل بقيـود من الق ـر والظلم  المشاركة السياسية،

كثر ممـا تنفت على على أسـاليد قمع المظاهرا  أتنفت وتبني سـجونا  أكثر ممـا تبني جـامعا ، 

العربي صاغرا  في دا ري الصمت،  اإلنسانوفي مـضم هذه المعاناي انزوى  ،البحـث العلمي

 : 60) النفسي نفس) كل مشاعر ال زيمة واالغترابيمشى الحـلم ويرهد الكلمـة وتنمو فـي 

2002Watfah, )(ساواي في المعاملة، الثقة، المفيد، الم)التعليم ومن ا  فالطالد تنت ك حقوق

ي في ..( هي األمرى منت ك)، والمرأ. في)ماع لمشاكل)، توفير وسا ل الترتسر واالحتراا، االيالتقد

االنتماء لألحزاب والمنظما   )المشاركة السياسية، ومن ا الوطن العربي مسلوبة الحقوق

 ومن ا والطفل لم يسلم من سلد حقوق)، د(م المناسيالتملك، التعل ألمومة،احقوق الجماهيرية، 

)العيش في جو أسري مناسد، الحصول على احتياجات) الضرورية، التعليم المجاني، وسا ل 

 اإلنسانويمكننا إجماال  أن نؤكد أن انت اك حقوق  ،الحد واالحتراا، تكوين صداقا الترفي)، 

والسياسي وانتشار  والنفسي وحريات) قد تؤدي إلى إيجاد بيئة يشيع في ا االضطراب االجتماعي

ومما يضاعف المشكلة في الوطن العربي عامة واليمن ماصة هي ، الفوضى والعنف واإلرهاب

وتركز أن التربية في وظيفت ا تربية  شمولية  تقوا على أساس الضرب والعقاب النفسي والجسدي 

كما  ، أساليد الحوار واإلقناع والمنطتأكثر من التركيز على سلوب الطاعة والموف على أ

التربويون تنتاب م مماوف من التربية على حقوق المبراء وتزداد المشكلة مطوري أن بع  

 ،لتمرد على القيم اإلسالميةهو التمرد على النظاا العاا في البلد وا  ااإلنسان كما لو كان هدف

 يمنة غربية على األمة اإلسالمية.ملية وك ن ا هوتصوير الع



 "......فعالية برنامج إرشادي لتنمية الوعي بحقوق اإلنسان لدى ــــــــ "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1302

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017(، 8)31مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

 أهداف لتحقيت تصل  ال التقليدية التعليم طرق أن( 2004) الحشوي ويرى

  المعرفة امتالك على الطالد مساعدي إلى ت دف التي للطالب الديمقراطية التربية 

 ب فعال والقياا القرار واتماذ وتحليل) الواقع لف م الالعمة والقيم والتوج ا  والمعتقدا 

 المباشري الطالد بيئة من الواقعية الحاال  استمداا أسلوب على التركيز في ويرى ديمقراطي،

 يركزو ،األفضل هو األساسية والحقوق القانون وسيادي كالمواطنة ومفاهيم ا الديمقراطية لتعلم

 الصف غرفة مارج من وأسئلة بقضايا الطلبة إشغال ضروري على Smith ((1997سميث 

 الجماعية وروح المسؤولية تدعم بطرق العمل وضروري النقدية الطلبة مقدرا  تطوير وضروري

 لتحديد بع  بداية هذا في أن يعتقد حيث والتنافس الفردية على تركز طرق من بدال   الجماعة

وفي هذا اإلطار استكمل  ،((A'amer, Iman, 2008: 148-149 في: الديمقراطية أهداف

 -) اإلنسان، حقوق مجال في والتدريد البرنامج العالمي للتثقيف بش ن المتحدي إعالن األمم إعداد

واإلرشاد  التثقيف ب ن المتزايد الدولي المجتمع اعتراف عن - بذلك يعبر وهو 1995-2004

 اإلساءا  درء في ويساهم، األمد نتا ج بعيدي إلى يفضي قد اإلنسان حقوق مجال فيالنفسي 

 ومن والمساواي اإلنسانية الكرامة احتراا تعزيز مالل من الطويل األمد على العنيفة والنزاعا 

 World Programme forديمقراطية بصوري القرارا  اتماذ في المشاركة مالل

education & training in the field of human rights, 2012:2)) 

 علثى مقثدرت ا واقتثدارها النفسثي فثياإلرشثاد  بثرامج دورو ب هميثة الباحثثان إليمثان نظرا  و

 اإلنسثانحقثوق  بثاحتراا العالقثة ذا  والقثيم والم ثارا  المعثارف جميثع وتعميثت تعزيز و تنمية

 والتضثامن التفثاهم واتجاهثا  وم ثارا  مفثاهيم دورهثا فثي تنميثة فاعلية باإلضافة إلى وحمايت ا

منعدا بثاليمن وأن السيما أن االهتماا بتنمية مثل هذه الجواند يكاد يكون و ،فراداأل لدى والتسام 

نمثا ي  إرشثاديببناء برنامج  انالباحث قاافقد لذا  ،على المنظما  غير الحكومية وجد يكاد يقتصر

 عمليثة تسثتلزم ا التثي والقثيم االتجاهثا لتنمية بع  المفاهيم و اإلنسان الوعي بحقوق مجال في

 حيثث أن وعثي الطالثد بحقوقث) يسثاعدهالطلبة  أبنا نا من النشء الجديد شمصيا  وتكوين إعداد

وحثافزا   ل ثا يتعرض التي المشاكل االجتماعية حجم من ويقلل عن ا، والدفاع حقوق) ممارسة على

 مثن ا  هامث ا  جثزء يعتبثر كمثا مشثاكل)، حثلفثي  مباشثر غيثر أو مباشثر بطريثت لمشثاركت) ا  هامث

وممثا تقثدا يمكثن  االجتماعيثة بمكانت ثا قدراتث) واالرتقثاء تنميثة علثى ويعمثل تطثوره، إسثتراتيجية

 :ياغة مشكلة البحث بالسؤالين التاليينص

 ؟ اإلنسانبحقوق في ريف محافظة تعز الثانوي طلبة الصف الثالث مستوى وعي ما  .1

طلبة الصف الثالث لدى  اإلنسانبرنامج إرشادي لتنمية الوعي بحقوق  ما مدى فعالية .2

 ؟محافظة تعز في ريف الثانوي 

 فرضيات البحث

 سعى البحث الحالي إلى التحقت من الفرضيا  التالية :
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الوعي  الستبيان( بين الوسط الفرضي α=0.05هناك فروق دالة احصا يا عند مستوى ) .1

 .البحث عينة ومتوسط درجا  أفراد بحقوق اإلنسان

في متوسطا  رتد درجا  أفراد ( α=0.05)ال توجد فروق دالة إحصا يا  عند مستوى  .2

قبل وبعد تطبيت البرنامج الوعي بحقوق اإلنسان  استبيانالمجموعة التجريبية على 

 اإلرشادي. 

في متوسطا  رتد درجا  أفراد ( α=0.05)ال توجد فروق دالة إحصا يا  عند مستوى  .3

لوعي ا استبيانالمجموعة التجريبية ومتوسطا  درجا  أفراد المجموعة الضابطة على 

 . بعد تطبيت البرنامج اإلرشاديبحقوق اإلنسان 

 أهداف البحث

 إلى األتيالبحث الحالي  ي دف

 .في ريف محافظة تعز بحقوق اإلنسانالثانوي قياس مستوى وعي طلبة الصف الثالث  .1

الثانوي في بناء برنامج إرشادي لتنمية الوعي بحقوق اإلنسان لدى طلبة الصف الثالث  .2

 .محافظة تعزريف 

الثانوي قياس فعالية برنامج إرشادي لتنمية الوعي بحقوق اإلنسان لدى طلبة الصف الثالث  .3

 .محافظة تعزفي ريف 

 أهمية البحث

مثن روابثط نفسثية  واإلقرار ب هميت ا كقضية نفسي) قد وجد قبثوال   اإلنسانإن دراسا  حقوق  .1

كثيري كرابطة علم النفس األمريكية، ورابطة اإلرشاد النفسي األمريكية ودعثم وتشثجيع هثذه 

يعثثد حيثثث  ،ضثثمن األبحثثاث والممارسثثة النفسثثية اإلنسثثانالثثروابط لالعثثالن العثثالمي لحقثثوق 

اإلرشثثاد النفسثثي والتربثثوي إحثثدى القنثثوا  التثثي يمكثثن أن تسثثاهم فثثي نشثثر وتعلثثيم حقثثوق 

لمثثا يتميثثز بثث) مثثن مصثثا ي ولمثثا يحويثث) مثثن أنشثثطة وبثثرامج متنوعثثة تمكنثث) مثثن  ناإلنسثثا

 .اإلنسانالمساهمة في نشر  قافة حقوق 

اإلنسثانية فثي البحثث الحثالي وسثيلة عمليثة لتوعيثة الطالثد بحقوقث)  اإلرشثاديالبرنثامج يعد  .2

لحقثوق  الدفاع عثن حقوقث) واحترامث)ارتقاء الطالد بفكره ووالذي يس م بصوري مباشري في 

تقبثل للغيثر والعثيش المشثترك الغير وبالتالي المساهمة في بناء مجتمع يسود فيث) التسثام  وال

 مر.مع اآل

بعثثد تطبيقثث) فثثي هثثذه البحثثث يمكثثن تعميمثث) كثثي  إرشثثادي عملثثي برنثثامجالحثثالي  قثثدا البحثثثي .3

 الحقوقيثةو المنظمثا  ووعاري التربية والتعليم والجامعثا   اإلنسانوعاري حقوق تستفيد من) 

 .يةاإلنسانة بحقوق م من الشرا   االجتماعي موغيرهطلبة ال في المجتمع في عيادي وعي
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فثي ريثف محافظثة الثاانوي طلبثة التعلثيم  على مستوى وعثي ا  وعلمي ا  يإحصا  ا  يعطي مؤشر .4

 .مالل النتا ج التي سيتوصل إلي ا البحث بحقوق اإلنسانتعز 

 البحث محددات

   المرحلة الثانويةبشرية: طلبة محددا. 

   نموذجا. ريف محافظة تعز – السالامديرية مكانية: محددا 

   2016 – 2015من العاا الدراسي  األولعمانية: الفصل محددا. 

   اإلنسانبرنامج إرشادي لتنمية الوعي بحقوق  فعالية موضوعية:محددا. 

 البحث مصطلحات

برنامج منظم وممطط ب دف تقديم  (Alasmi, 2006)يعرفه : البرنامج اإلرشادي

مجموعة من المدما  اإلرشادية للمسترشدين وكما يشارك في تمطيط) وتنفيذه وإعداده فريت 

من الممتصين في العمل اإلرشادي وأيضا هم معنيون في تقييم البرنامج ومعرفة مدى نجاح) أو 

 ,Alasmi 16)جدوى" فشلة وبالتالي ضمان سير إجراءا  البرنامج حتى اإلن اء وتحقيت ال

( كون) يشمل كل  ,2006Alasmiوقد تبني الباحثان التعريف النظري للعاسمي )، (:2006

 عناصر المف وا.

في البحث الحالي ب ن): مجموعة أنشطة  ا  ويعرف الباحثان البرنامج اإلرشادي إجرائي

جموعة ممططة ومعدي مسبقا، وفت أسس ومناهج علمية ممتلفة، هدف ا إكساب أفراد الم

اإلرشادية معارف واتجاها  ومبرا  جديدي تساهم في تنمية وعي م بحقوق اإلنسان بممتلف 

 .بما يساعد على تطبيق ا في الواقع مكونات ا

 والمفاهيم المعاني إدراك"( (Abu Shamala, 2012تعريف : اإلنسانالوعي بحقوق 

 الحقيقي، معناها وف م ،اإلنسان بحقوق الماصة والم ارا  والقيم واالتجاها  والتعميما 

 ماصة الممتلفة الحياي ميادين في (استمدام ا أو( وتوظيف ا الماصة، الطالد بلغة عن ا والتعبير

 ,634Abu Shamala) علي ا متعارف وواجبا  حقوق من يشمل بما اإلنسان حقوق ميدان

2012:). 

 يكتسثب ا التثي والمعثارف ارا الميث تلثك عثن عبثاري" (Abu Hashim, 2013)تعرياف 

 والالعمثة والتطبيقيثة النظريثة الناحيثة مثن من ثا االستفادي ب دف اإلنسان حقوق مجال في الطالد

 .(Abu Hashim, 2013: 12) "ومجتمع) نفس) مع تكيف) لعملية

 را  والقثوانين والمثواد الدسثتوريةعبثاري عثن المعثارف والمفثاهيم والم ثا تعريف الباحثان:

 (الثقافيثة)السياسية واالجتماعية واالقتصثادية و اإلنسانالمتعلقة بحقوق  والدينية العالمية والمحلية

 . ا في مجاالت) حيات) الممتلفةتمارسيعزع من مالتي يكتسب ا الطالد و
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الوعي  استبيانعلى  إجابت) ا الطالد من مالل : الدرجة التي يحصل عليالتعريف االجرائي

 .الثقافية(جاالت) الممتلفة )السياسية واالجتماعية واالقتصادية وبم اإلنسانبحقوق 

 النظري اإلطار

، قراءي ليبرالية غربية، وأمرى اإلنسانعلى الرغم من وجود  الث قراءا  لمف وا حقوق 

قراءي اشتراكية، و الثة إسالمية، حيث تركز األولى أساسا  على الحقوق السياسية، بينما 

االشتراكية ينصد تركيزها على الحقوق االقتصادية واالجتماعية وتربط بين الحقوق 

دا  من الميادين التي فإن) ينفرد بمنطلقات)، وإن كان يغطي عد والواجبا ، أما المف وا اإلسالمي

وعالميت ا؛  اإلنسانإال أن) يمكن القول بكونية حقوق  شمل ا كال المف ومين الليبرالي واالشتراكي

ية، وأماا القانون، وأال اإلنسانأن يكون البشر متساوين في القيمة  البدي ةألن من األمور 

أماه  اإلنسانثى، وأال يظلم يتفاضلون بسبد من ألوان م، أو أديان م، أو أنواع م من ذكر وأن

، وأال تكون هناك رقابة على ضما ر الناس، وأن يتركوا أحرارا ، ف ذه الحقوق تماطد اإلنسان

، متجاوعي الفوارق االجتماعية والجغرافية، ومتعلقة بما هو مشترك بين ا  كون) إنسان اإلنسان

 United Nations, 1990) ساوايالناس، أي الفطري السليمة التي ت بى الظلم، وتنشد العدل والم

: 3 ،)(62 Afif ,2006:). 

حقوق تعلو على  اإلنسانوفي هذا السياق، يمكن االتفاق مع القول الذي يرى أن حقوق 

ي السابت لكل بعد، اإلنسانالزمان والمكان، وال ينبغي إمضاع ا ألية أبعاد أمرى غير البعد 

، أي بناءها على مرجعية اإلنسانوالتراث العربي اإلسالمي يقبل هذا النوع من الت صيل لحقوق 

عامة عالمية ترفدها سلطة الشمول والعموا، حيث يتعين أن تنصرف عملية الت صيل ل ذه 

 ,Al-Jabriسالميةالحقوق إلى إبراع عالميت ا سواء كانت روافدها الثقافية الغربية أا الثقافة اإل

1994:139)). 

وعدا التناعل عن ا، ألن ثا العمثة لث) كإنسثان،  اإلنسانكما يتعين التوكيد على لزومية حقوق 

فالحقوق لصيقة بإنسانيت)، وليس مثن المقبثول  سواء للمحافظة على البقاء أو ألداء دوره في الحياي

 El يةاإلنسثثثانطبيعتثثث)  التنثثثاعل عن ثثثا، ألنثثث) حينئثثثذ يكثثثون التنثثثاعل عثثثن حقوقثثث) تمثثثل عثثثن

Moutawakel, 2004 : 22)) 

 تي: يمكن ذكر هذه الخصائص على النحو اآلاإلنسانخصائص حقوق : أوال  

 و جل  عز هللا من منحة ف ي والدت)، منذ اإلنسان مع وجد  أي :مت صلة حقوق أن ا .1

 .بصفت م البشر لكل أحد ف ي ملك من منحة وليست .2

 أو األصثل أو الجثنس أو الثدين عثن النظثر بغ  العالم دول كل في واحدي أي :عالمية أن ا  .3

 .العقيدي

 .مصادرت ا أو عن ا التناعل يجوع فال: للتصرف قابلة غير أن ا .4
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 ،األمثرى الحقثوق مثن والحرمثان الحقثوق بعث  مثن  يجثوع ال أي :للتجز ثة قابلثة غير أن ا .5

 التمتثع علثى القثدري فثي يثؤ ر أي حثت فمصثادري وبالتثالي متكاملثة بطبيعت ا اإلنسان فحقوق

 .األمرى بالحقوق

مسثتواه  وارتفاع وحاجات) اإلنسانب مرتبطة ألن ا مستمر، تطور حالة في ف ي :متطوري أن ا .6

 ,181Hammad)والواجبثا   الحقثوق تطثوير معث) يسثتوجد وهثذا والروحثي، المثادي

2009:) 

 اإلنسانمجاالت حقوق  :ثانيا  

 اآلتيةالمجاال   اإلنسانحقوق يتضمن 

وتشمل: الحت في الحياي والحرية واألمان الشمصي، والحثت فثي المسثاواي،  الحقوق المدنية .1

الحت في الشمصثية القانونيثة، حثت التقاضثي، الحثت فثي الحصثانة، الحثت فثي حرمثة الحيثاي 

الماصة، الحت في اللجوء، الحت في ال وية، حت حرية ت سيس األسثري، حثت التملثك، الحثت 

 والدين. في حرية العقل والضمير 

حرية الرأي والتعبير، حت تكوين الجمعيا ، حت المشاركة الحقوق السياسية، وتتضمن:  .2

  في الشؤون العامة وإدارت ا، حت االنتماب والترشي ، حت تقلد الوظا ف العامة.

حت العمل وحريت)، حت الملكية، حت تكوين النقابا ، الحقوق االقتصادية وتشمل:  .3

 . ومناسد لكل فرد هو وعا لت)وضمان مستوى معيشي ال ت 

حت التعليم والصحة والضمان االجتماعي، بما في ذلك الحقوق االجتماعية، وتتضمن:  .4

مدمة الت مين االجتماعي والصحي ومعاشا  العجز عن العمل والبطالة والشيمومة، 

  وحماية األسري واألمومة والطفولة، وكذلك المدمة االجتماعية الممتلفة.

وتشمل: الحت في حرية البحث العلمي، وحقوق الملكية الفكرية واألدبية، فية، الحقوق الثقا .5

 .(United Nations, 1993 : 1-10) والفنية والملكية الصناعية والتجارية

 اإلنسانتعليم حقوق  مفهوم :ثالثا  

كل سبل التعليم التي تؤدي إلى  ب ن)تعليم حقوق اإلنسان ا( 2002يعرف )فيليسيا تبيتز، 

تشير منظمة العفو و ،(Fallatah, 1430:5)« تطوير معرفة وم ارا  وقيم حقوق اإلنسان

كمف وا هو تلك االنشطة المتعددي المصممة لجعل حياي  اإلنسانالدولية إلى أن تعليم حقوق 

 :على التسل  بالمعرفة وف م ما يلياألفراد قادرين 

 .اإلنسانوالقيم وأنماط التفكير التي تؤدي إلى احتراا حقوق  ناإلنسامفاهيم حقوق  .1

 .اإلنسانالصكوك التي تصنف وتحمي حقوق  .2
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وت كيد القيم وأنماط التفكير التي تؤكد على  اإلنسانالم ارا  ال ادفة إلى االمساك بحقوق  .3

ويؤكد اإلعالن الصادر عن  ،نفس الحقوق للجميع وتشجيع العمل للدفاع على تلك الحقوق

هو في جوهره  اإلنسان)أن تعليم حقوق  اإلنسانبيان القاهري لتعليم ونشر  قافة حقوق 

مشروع عاا لتمكين الناس من اإللماا بالمعارف األساسية الالعمة لتحررهم من كافة صور 

القمع واالضط اد وغرس الشعور بالمسؤولية تجاه حقوق األفراد والمصال  

 : (Ibrahim, 2004: 560)العامة

 هداف تعليم حقوق اإلنسانأ :رابعا  

 تتمثل أهداف تعليم حقوق اإلنسان بما يلي :

تنمية واعدهار الشمصية اإلنسانية ب بعادها الوجدانية والفكرية واالجتماعية وإحساس ا  .1

 بالكرامة والحرية والمساواي والعدل االجتماعي والممارسة الديمقراطية.

بحقوق م بما يساعد على تمكين م من تحويل مبادئ  –نساء  ورجاال   –الناس تعزيز وعي  .2

وحقوق اإلنسان إلى حقيقة اجتماعية و قافية واقتصادية وسياسية، ورفع قدرت م على الدفاع 

 عن ا وصيانت ا والن وض ب ا على كافة المستويا .

ين، وصيانة التعدد توطيد أواصر الصداقة والتضامن بين الشعوب، وتعزيز حقوق اآلمر .3

والتنوع الثقافي واعدهار الثقافا  القومية لكل الجماعا  وتعزيز الالعنف ومناهضة 

 التعصد وإكساب جميع الناس مناعة قوية ضد مطاب الكراهية.

تعزيز  قافة السالا القا م على العدل وعلى احتراا حقوق اإلنسان، وعلى رأس ا الحت في  .4

ومة االحتالل، وديمقراطية العالقا  الدولية ومؤسسا  تقرير المصير، والحت في مقا

 (Fallatah, 1430:5)  المجتمع الدولي، بحيث تعكس المصال  المشتركة للبشرية.

 بها الوعيو اإلنسان حقوق وتعلم تعليم أهمية :خامسا  

 يمكن ال اإلنسان حقوق مجتمع إيجاد هدف أن اإلنسان بحقوق المتعلت التربوي األدب يؤكد

 المستويا  بممتلف المجتمع أفراد بين الحقوق هذه حول لمعلوماتيا الفكر بتكوين إال تحقيق)

المدارس والجامعا   هي المجتمع هذا تكوين في من ا االستفادي يمكن التي المؤسسا  أهم ومن

A'amer, Iman.  2008 : 31)). 

، مبكري سن في يبدأ أن بد ال اإلنسان حقوق تربية تدريس أن Hillis, 2007))ويرى 

 يعني بما الطفولة منذ الفرد يكتسب ا أساسية باتجاها  يرتبط اإلنسان حقوق احتراا أن ويضيف

 على عملية وكسلوكيا  والمشاعر والوجدان الوعي مستوى على كقيم الحقوق هذه ت سيس

 القادر اإلنسان حقوق ومبادئ، الديمقراطية بالقيم المتشبع المواطن لدينا فيتكون الممارسة مستوى

 الحرييو الغير لحقوق واحترام) بحقوق) تمسك) مالل من اليومي سلوك) في ممارست ا على

 .((Hillis, 2007: 23عن ا  والدفاع حقوق) على حرص) بقدر المجتمع مصال  على
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 عثاا بوجث) التربيثة اهتمثاا إلثى الحاجثةأن  ((Abdul Latif, et al, 2003 ويثذكر

 اإلنسثثان وتعلثثم حقثثوق تعلثثيم نحثثو الموج ثثة بالتربيثثة مثثا  بشثثكل والمؤسسثا  التعليميثثة

 ماصثة تعلميث) تعليميثة ونشثاطا  برامج تنظيم وضروري النزاعا  وحل والتسام  والديمقراطية

 :أهم ا العوامل من لمجموعة نتيجة ب ا

 في المتضمن المعرفي األكاديمي الجاند تنمية في محصوري االستاذ الجامعي وظيفة تعد لم .1

 ل م المتكاملة الشمصية وتنمية إعداد إلى ذلك تعد  وإنما ،الطالب لدى المناهج والكتد

 هذا ومثل السلوكية، أو والثقافية واالجتماعية، والجسمية، واالنفعالية، ب بعادها العقلية،

 العالقة ذا  واالتجاها  والقيم والم ارا  المعارف من تطوير منظومة يستلزا األمر

 .الطلبة شمصي) بتكوين

 والتثي والعشثرين الحثادي القثرن فثي نعيش ا التي المتسارعة والتحديا  التغيرا  إطار يف .2

 تحقيت على قادري النظم هذه تصب  حتى ل ا االستجابة ضروري التربوية النظم تفرض على

 حقثوق تعلثيم يصثب  مجتمعاتنثا، فثي والثقافيثة والفكريثة واالقتصثادية التنميثة االجتماعيثة

 .وحيويا   ضروريا   أمرا   والديمقراطية والمالفا ، النزاعا  والتسام ، وحل اإلنسان

 تنميثة مسثؤولية مثا  بشكل والمؤسسا  التعليمة  عاا بشكل وعلم النفس التربية على تقع .3

 القثيم إلثى باإلضثافة تحثديات ا، لمواج ة الالعمة الحرية والم ارا  قيمة تقدير على المقدري

 واألمثن، والتسثام ، والتثخمي، والتثواد، وتحمثل المسثؤولية، والتعثاون، المشثاركة، :مثثل

 القثيم هثذه ولمثثل وغيرهثا، والتضثامن، والمسثاواي، والعدالثة، والرفت، والعطاء، والرحمة،

المؤسسثا   مثن أفضثل مؤسسثة أو هنثاك مكثان فليس واألدا ية والوجدانية المعرفية ب بعادها

 .المست دفين لدى وتعزيزها وتعميق ا لغرس ا التعليمية 

 بعثد مثن الثرغم علثى صثغيري قريثة العثالم أصثب  واالتصثاال  المعلومثا   ثوري إطثار فثي .4

 ينظر وأصب  عالميا ، طابعا   ت مذ التربوية العملية أصبحت هذا وعلى الدول، المسافا  بين

 كانثت ولمثا العثالمي، الصثعيد علثى األفثراد بثين والتعاون التفاهم لتحقيت فعالة إلي ا كوسيلة

 والديمقراطية والتسام  اإلنسان بحقوق المرتبطة والم ارا  واالتجاها  المفاهيم والمبادئ

 وتعلم ثا تعليم ثا فثإن العثالم دول معظثم بثين علي ثا متفت عالمية صبغة النزاعا  ذا  وحل

 األفثراد مسثتوى علثى الثدولي والتواصثل والتعثاون التفثاهم من أكبر قدر تحقيت إلى سيؤدي

 .والدول والشعوب

 اليمني العربي والمجتمع عاا بشكل المجتمعا  تعيش ا التي المتسارعة التغيرا  نتيجة .5

 يرتبط والحرمان وما القتل والتشرد لظروف يتعرض عال وما تعرض الذي بشكل ما 

 مجموعة من تولد فقد و قافية، واجتماعية ونفسية اقتصادية من انعكاسا  الظروف ب ذه

 والعدوان، العنف، ،اجيالنا مثل اإلرهاب لدى في ا المرغوب غير السلوك هرمظا

 بع  السلوكيا  وتطوير تعليم م تستلزا المظاهر هذه ومثل واإلحباط، بالق ر واإلحساس

 .اإليجابية بالوسا ل المالفا  وحل والمحبة، التسام ، :مثل لدي م،
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قادري  تكون هذه الفئة فاعلة و وحتى العالم أبناء من يتجزأ ال جزء همطالبنا وشبابنا  إن .6

أقرت ا  التي حقوق مب وعي من ل م البد الكبير، العالم هذا في إيجابيين مواطنين العيش على

 .الدولية الشرعية

 هذه الحقوق اتجاه بمسؤوليات م إحساسا   أكثر يجعل م يةاإلنسان بحقوق م الطلبة وعي إن .7

نحو  ويدفع م ج ة من الحقوق هذه تحقيت نحو السعي في المبادري روح لدي م ويطور

  .أمرى ج ة من واالنت اك التعدي من الحقوق هذه حماية نحو العقالني السعي

 بحقثوق العالقثة ذا  والم ثارا  واالتجاهثا  والقثيم المفثاهيم وتعلثم تعلثيم مثالل مثن يؤمثل .8

الفئثة التثي يعثول علي ثا بنثاء ومجتمع) كونث)  أسرهم إلى التعلم هذا نقل يتم أن للطلبة اإلنسان

ن و تضع فثي االعتبثار كثل الوطن وفت فلسفة عالمية تتناسد تواكد القرن الحادي والعشري

 .(:640 Abu Shamala, 2012 ) ,( (Abdul Latif, et al ,2003:7-10 متغيرات)

ضروري   وفرضا ، من ا ما هثو  اإلنسانوتجدر اإلشاري أن  مة أسبابا  عدي تجعل تعليم حقوق 

علثى بنثود تتعلثت بتعلثيم حقثوق  اإلنسثانقانوني محث  حيثث تحثوي العديثد مثن معاهثدا  حقثوق 

 -1-فقري -13-والمادي ،اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق  -2-فقري  -26-ومن ا :المادي  اإلنسان

مثن الميثثاق  -3 -فقثري -17-مثادي وال من الع د الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعيثة والثقافيثة،

والمادي  ،من اتفاقية حقوق الطفل -29-، والمادي اإلنسانمن ميثاق حقوق  -34-اإلفريقي، والمادي 

مثن اتفاقيثة مناهضثة  -10–والمثادي  ،من اتفاقيثة القضثاء علثى أشثكال التمييثز ضثد المثرأي -10 –

وعثد  الجمعيثة  ،ل التمييثز العنصثريعلثى جميثع أشثكا من اتفاقية القضاء -7–التعذيد، والمادي 

 ,Moses) .اإلنسثثانا هثثو عقثثد تعلثثيم حقثثوق 2004-1995العامثثة لألمثثم المتحثثدي الفتثثري بثثين 

2002:7،) Alansari, 2004:21)). 

من تدمير  اإلنسانتسعى إلى منع  اإلنسان، فموا يت حقوق ياإلنسانيخص التعامل ومن ا ما 

وال ، أو تحقيره أو إذالل)، وذلك بت سيس مجتمع إنساني يعم) السالا والتفاهم واالحتراا اإلنسان

، فالتربية وحدها هي التي وعلم النفس شك أن نشر وتعميت هذه المفاهيم يتم من مالل التربية

تستطيع أن تعلم الناس حقوق م وفن المطالبة بحقوق م إننا بحاجة إلى أن نتربى على حقوق 

وأن تعرف الحاكم  اإلنسانتقوا بم ام ا لت صيل حقوق  ، البد للمؤسسا  التربوية أنناإلنسا

 .((Khatab, & Moussa, 2004:61 وا بحقوق م وواجبات موالمحك

ايجابية قي  آ ارأن تشكيل الوعي بحقوق اإلنسان ل)  (Abu Hashim, 2013) ضيفتو

 : عده جواند هي

 .وفعال إيجابي بشكل الفرد شمصية بناء .1

 .للفرد الذا  مف وا وترفع التفاؤل، من تزيد .2

 .حظا   وأقران م األكثر اجتماعيا   المحرومين األطفال بين الفجوي تضيت .3

 .المنطقة في اإلنسان حقوق أعمة أن أدركنا إذا العربي، الوطن في الوعي هذا أهمية تزداد .4
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 األفراد وعي عدا وليدي تكون ما كثيرا   هي بل الحقوق، ل ذه السلطة لتنكر دا ما   ترجع ال

 لعدا وذلك اإلصرار علي ا، إلى من) حقوق) في التفريط إلى ميال   أكثر العربي اإلنسان ألن ب ا،

: Khatab, & Moussa, 2004:61)) , (17  العربي الوطن في اإلنسان حقوق  قافة شيوع

Abu Hashim, 2013) 

 اإلنسانمعوقات الوعي بحقوق  :سادسا  

 :ومن ا اإلنسان بحقوق الوعي تنمية تعيت التي العوامل من العديد هناك

 بذري يزرع أن الممكن من اإلنسان حقوق تعليم ب ن :اإلنسان حقوق عن الماطئة المعتقدا  .1

 .ومعلمي م أمورهم أولياء وعصيان التمرد على األطفال ويؤلد االجتماعي التوتر

  المدرسة تجاه ب ا القياا الطلبة على التي والواجبا  المسؤولية تحمل تعليم على التركيز .2

 العكس، وليس ل ا أساسا   وتعتبر الواجبا  على تتقدا الحقوق أن إال والمجتمع، والعا لة

 حقوق م، على بالت كيد مقرونة ت تي عندما وأقوى أعلى تكون بواجبات) للقياا الفرد واستجابة

 (Aljarbawi, 2001 :53 ) المجتمعا  دامل التوتر حدوث هذا يشكل أن يمكن وأيضا  

باإلضثثافة إلثثى  ،اإلنسثثان حقثثوق طبيعثثة الطلبثثة بثثتعلم اهتمثثاا عثثدا أن Lapayesويثثرى  .3

 بانت اكثا  المليئثة والمجتمعثا  الثدول وواقع اإلنسان حقوق ومبادئ معايير بين التناقضا 

 .اإلنسانحقوق 

 .((A'amer, Iman, 2008: 176 اإلنسان حقوق وجمعيا  مؤسسا  قل) .4

 فثي تفتقثر الدراسثية المنثاهجف :اإلنسثان حقثوق بمبثادئ للتعريثف العلمية المناهج وجود عدا .5

إدراك  مثع تتنثاغم ومقنعة مبسطة بصوري اإلنسان بحقوق للتعريف مادي إلى العربية المنطقة

 والمناهج التعليمية البرامج أن إال اإلنسان بحقوق للتعريف اتجاه وجود من وبالرغم الطلبة،

 أعضثاء تطثوير وعثدا ،اإلنسثان حقثوق علثى التربيثة إدمثاج في ضعف يعتري ا والمقررا 

 نتثا ج مثن تبين وقد ،المجتمع تنظيما  وتغيد التربية، ب ذه الكتد ومؤلفي التدريسية ال يئة

 المراحثل جميثع فثي الدراسثية والمنثاهج البثرامج من اإلنسان حقوق الدراسا  غياب بع 

المركثثز الفلسثثطيني )؛ (Alansari, 2004 )؛( 2001 ،من ثثا دراسثثة )البلغثثاوي التعليميثثة

 (2002 اإلنسانلحقوق 

  قافثة مثع يتعثارض سثلبي  قثافي مثوروث نقل مالل من :األسري دامل اإلنسان  قافة تشوي) .6

 تساعد علثى عوامل عدي وهناك الخ( ..... اإلناث، على الذكور تفضيل( مثل اإلنسان حقوق

 االقتصثثادي والمسثثتوى األب أو لثثألا المتثثدني التعليمثثي المسثثتوى :من ثثا ذلثثك

 .http//www.rezgar.com   (Alhusseini, 2005المتدني
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 في اليمن اإلنسانروافد القابلية النتهاك حقوق : سابعا  

في  اإلنسانية قابلية النت اك هذه الحقوق والحريا أن هناك  (Adhaheri, 2004) يرى

 :كما يلي يمكن ذكرها، وأن  مة عوامل أو روافد ل ذه القابلية، اليمن

 رافد ثقافي

 ويتمثل هذا الرافد في: 

تشبع كثير من المحكثومين بثقافثة الزهثد فثي التمتثع بحقثوق م وحريثات م، فثي مقابثل تسثليم م  .1

 ب داء الواجبا ، وتحمل األعباء دون اعتراض أو مقاومة إال فيما ندر! 

الملط بين مف ومي االبتالء والقضاء والقدر مثن ناحيثة، وبثين تقصثير البشثر والحكومثة مثن  .2

ناحيثثة أمثثرى، بمعنثثى عثثدا التفريثثت بثثين ابثثتالء السثثماء وتقصثثير األرض )الحكثثاا(. وتكثثون 

المحصلة الن ا ية معاناي مستمري، وانت اك للحقوق والحريا  تحت دعوى االبتالء، ومثن  ثم 

محاسثثبة والمسثثاءلة رغثثم أن ثثم بمثابثثة متغيثثر مسثثتقل فثثي انت ثثاك حقثثوق ينجثثو الحكثثاا مثثن ال

 مواطني م وحريات م! 

انتشار  قافثة التعثايش مثع الواقثع رغثم سثوءه؛ حيثث يثتم الحفثاظ علثى الوضثع الثراهن رغثم  .3

قسوت) على المواطنين، وكذا ال روب من تغيير الواقع السيئ الذي ينت ك الحقوق والحريا  

لماضي األسوأ الذي عانى من) اليمنيون )أياا حكم األ مة الزيديين في شثمال باتجاه التذكير با

 الوطن اليمني الواحد، وأياا حكم المستعمر البريطاني في جنوب)(. 

لدى كثير من اليمنيين، العقلي واالنفعالي وتكون المحصلة ل ذه الثقافة ذيوع حالة التبلد 

فعل حينما تنت ك حقوق م وحريات م، وبالتالي تظ ر وربما العرب، بحيث يفتقر كثير من م لرد ال

 . قافة وأمالق االستكانة وعدا الذود عن الحقوق والحريا  حينما تنت ك

 رافد اجتماعي

نتيجة عدا وضوح فكري العقد أو التعاقد االجتماعي بين الحاكم والمحكوا، ونشوب الحروب 

العبث إلى والصراعا ، وحضور ظاهري عدا االستقرار االجتماعي، وسعي النمبة الحاكمة 

بالجسد المجتمعي، وعرع  قافة المصاا بين مكونا  البناء االجتماعي اليمني الواحد، وتسييس 

كما أن  ،قدمين على بقية الحقوق والحريا معي وصرعنت)؛ غدا حت الحياي واألمن مالتنوع المجت

وجود تنشئة اجتماعية ترتكن إلى  قافة التمويف والتركيز على  قافة الطاعة العمياء، والصبر 

على الظلم واالستبداد، والنظر إلى الحاكم على أن) بمثابة أب سياسي يتعين طاعت) واالمتثال 

لمضوع لحكومت) رغم تدني أدا  ا، ومن  م التملي عن كثير من الحقوق والحريا  وا ألوامره

وتغدو محصلة هذا الوضع االجتماعي تقبل المواطن ، لفتنة، وتوقيرا  لألبوي السياسيةدرءا  ل

 ! نساني ي حت اب   الوعي أو المطالبةمتجاهال   اليمني حياي غير شريفة وغير كريمة
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 رافد سياسي ـ نفسي

ا كان أي نظاا سياسي بحاجة إلى  قافة سياسية معينة تغذي) وتحافظ علي)، فإن الحكم إذ

الموف من السلطة واإلذعان ل ا، وفتور اإليمان  الفردي أو الحكم المستبد توا م)  قافة من سمات ا

, ن الحقوق والحريا  حين انت اك اوعدا الذود ع( Menoufi, 1987: 160) اإلنسانبكرامة 

وهكذا فإن) في ظل االستبداد ينمو شعور القبول بالوضع الراهن وبالتالي تتراجع أهمية نيل 

الحقوق والتمتع بالحريا ، فتنتشر الالمباالي، ويتشبع المحكومون بثقافة التبلد السياسي والموف 

 من حكام م. 

 عة العالقة بين المجتمع والدولةرافد تاريخي مرتبط بطبي

ور التاريمي لل وية اليمنية العامة المشتركة، إال أن استقراء التاريخ على الرغم من الحض

إلى أن  مة غياب تاريمي لمف وا الدولة العادلة، التي تقر الحقوق وتحمي الحريا ،  يشيراليمني 

ماصة في التاريخ الوسيط والمعاصر؛ في مقابل حضور الدولة الجابية فارضة الواجبا  

حيث يالحظ أن الدولة اليمنية، وربما العربية، هي أقرب إلى  ،مواطني ااألعباء المتزايدي على و

فما عالت بمن ى عن دولة  دولة انت اك الحقوق والحريا ، دولة تُمتزل في شمو  حكام ا

 ي دولة جابية متعسفة، تبحث عن الغنا م وتعظيم ا ال من  الحقوق ف ،الحت والعدل والقانون

ما فة، مذعوري تجاه األجاند والغرباء، مست سدي وقمعية ومستبدي تجاه والحريا ، دولة ضعيفة، 

وبالتالي فقد غد  دولة رافدي للظلم واالستبداد، وعاجزي عن تحقيت حياي  الدامل وتجاه مواطني ا

 .العزي والكرامة لمحكومي ا

والمحزن  ولذا يبدو أن المواطن اليمني ال يعول كثيرا  على دولت)، وال يراها مقري للحقوق،

أن) فقد اإلحساس باأللم، وفقد الشعور باإلهانة حينما ي ان وتستلد حقوق)، وتمس كرامت) 

 ، لقد تكيف مع العيش في ظل دولة منتقصة لحقوق) ومنت كة لحريات)! ويقتل كل يوا يةاإلنسان

أن من هؤالء المحكومين قد تعايشوا مع هذا الوضع وغدا نمطا  حياتيا  كثيرا زن والمح

 (Adhaheri ,2004:181-161)عتادا  ل م، م

 التي يمضغها كثير من اليمنيين( رافد قاتي )نسبة لشجرة القات

مض  عشد القا  رافدا  الستمرار حياي يمنية منقوصة الحقوق والحريا ،  تعد ظاهري

من ا أن القا  أعطى الناس إمكانية هروب م واغتراب م عن مشاكل م، فيت تى من آ اره السلبية 

وهموا مجتمع م، وعدا االكتراث بما يدور حول م وعرع روح االن زاا والتردد والموف 

والفتور الحياتي، وضعف الروح الجماعية البناءي، وأدى إلى انتشار الفردية واألنانية، وذيوع 

كما أن  ،الفساد وإعادي إنتاج)، حيث جر  العادي في اليمن تسمية الرشوي مكاف ي أو )حت القا (

اع الطلد االجتماعي للقا  ب دف ال روب إلى الماضي من مواج ة إشكاليا  الحاضر ارتف

كما أن القا  يؤدي إلى الممول، وعدا الشعور بتحمل المسئولية؛ حيث يميل  ،وغموض المستقبل

 ماض  القا  إلى عدا الرغبة في العمل والممول والكسل، وبع  األحيان إلى انعداا اإلرادي

(57 :Zabara, Sabri, 1997) وكذا سعي بع  النمد السياسية اليمنية المتعاقبة لتوظيف ،
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القا  سياسيا ؛ حيث يتم الترويج لعادي تناول القا ، اعتقادا  من أن تمزين القا  يشغل الناس عن 

القضايا الوطنية، والصراع على السلطة؛ فالقا  يشغل معظم وقت مست لكي)، ويستحوذ على 

نذ الصباح الباكر وحتى آمر ساعا  الليل، حيث يسب  الممزن في أفكاره ج ودهم واهتمامات م م

ن أن أغلد اليمنين يحاولوالسلبية   ارهكما من آ، ((Al-zaleb, 2001: 13 وينطوي على ذات)

 .بالقا  وليس عبر القانون عن طريت الرشوياالجتماعية أو القانونية  الحصول على حقوق م

كثيرا  من ماضغي القا  اليمنيين يقبلون بحياي منقوصة الحقوق والحريا ،  لذا فإن

كما يبدو  متساوية إلى عالم م السرابي الذيوي ربون من واقع م الطارد للعدل والمواطنة ال

يمنح م إياه عالم م القاتي، الذي هو في الحقيقة أقرب ما يكون إلى ما يمكن تسميت) ب حالا 

سويعا  متوهمة بالسعادي، بينما يعود بعدها إلى واقع  )الماض  للقا (ا اليقظة، يمارس عبره

 .(Adhaheri, 2004: 11-14) ط شديد في مجال الحقوق والحريا معاش راكد، يعاني من قح

 سابقةالدراسات ال

موضوع والتي يمكن القريبة من الالسابقة تمكن الباحثان من إيجاد العديد من الدراسا  

 سردها كما يلي

 السثلوك لتنميثة مقتثرح تثدريبي برنثامج بنثاء إلى هدفت:  (Faraj, Elham, 2001)دراسة

 بالقضايا المعرفي الوعي تنمية طريت عن وذلك العربي، للمعلم االجتماعي والتفاعل الديمقراطي

 عدد إلى الدراسة توصلت وقد ،الدراسة المن ج التجريبي استمدمتحيث  المعلم لدى الديمقراطية

 م ارا  وتنمية واالجتماعية يةاإلنسان العالقا  م ارا  وتطوير تنمية محاولة :أهم ا النتا ج من

 مجثرد كونث) من العربي المعلم دور تغييرباإلضافة إلى  التعليمية الوسا ل واستمداا القرار اتماذ

 .الواقع مع وتكيف اجتماعي ضبط إلحداث وسيلة

 لتنميثة برنثامج فاعليثةعلثى  تعثرفال إلثى هثدفت :((Alshami, Fadwa, 2002دراسثة 

 في األساسية المرحلة في الصم للتالميذ اإلسالمية التربية من اج في اإلنسان حقوق مفاهيم بع 

 اسثتغرقت أشث ر  ال ة لمدي دراسية وحدا   الث من المكون البرنامج تجريد تم حيث فلسطين،

 من طالبا  ( 30من ) الدراسة عينة وتكونت أسبوعيا ، حصي أربع بواقع ش را   دراسية وحدي كل

 امتبثار مثن الدراسة أدوا  وتكونت غزي بمحافظة للصم أطفالنا جمعية في السابع الصف طالب

المقتثرح،  البرنثامج وحثدا  فثي الثواردي اإلنسان حقوق لمفاهيم الصم الطالب امتالك مدى لقياس

 المقتثرح البرنثامج لصثال  الدراسثة نتثا ج وجثاء  ،واألداي الثانية هي البرنامج التدريبي المقترح

 الصثف فثي الصثم الطثالب لثدى اإلنسثان حقثوق مفثاهيم تنميثة فثي البرنامج فاعلية أظ ر  حيث

التطبيثت لصثال   والبعثدي القبلثي التطبيقين نتا ج بين واضحة داللةفروق ذا   يوجد وأن) السابع،

 .المقترح البرنامج أحد ) الذي الواض  التحسن على يدل مما لبعديا

 حقثوق فثي برنثامج أ ثر علثى التعثرف إلثى هثدفت (,Yamasaki 2003) دراسثة يامثاعكي

 مثع تعثامل م طريقثة وعلثى وأدا يثا ، وانفعاليثا ، معرفيثا ، االبتدا يثة المرحلثة طلبثة علثى اإلنسثان

 مثن الدراسثة عينثة وتكونثت البرنثامج، هثذا لتطثوير مقتثرح تصور وضع إلى باإلضافة بعض م،
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 األمثور أوليثاء موافقة بعد البرنامج تطبت التي االبتدا ية المدارس إحدى في وطالبة طالبا  ( 120)

 تطبيق ثا تثم واسثتبانا  وطالبثة، طالبثا   (18) مثع أجريثت مقثابال وشملت أداي الدراسثة  والطلبة،

اإلنسثان أ ثر  التثدريبي فثي حقثوق أن للبرنثامج الدراسثة نتا ج أظ ر ، وطالبة طالبا  ( 102) على

 بعض م. مع تعامل م طريقة وعلى وأدا يا ، وانفعاليا ، االبتدا ية معرفيا ، المرحلة طلبة على ايجابي

 قثيم تعزيثز فثي المدنيثة التربيثة دور علثى التعرف إلى هدفت(:  (Meimeh, 2008دراسة

 نظثر وج ثة مثن غثزي محافظثا  فثي األساسثية المرحلثة طلبثة لثدى اإلنسثان وحقوق الديمقراطية

( 30تضثمنت ) اسثتبان) إعثداد وتثم التحليلثي، الوصثفي المثن ج علثى الدراسثة واعتمد  المعلمين،

 وتوصثلت المدنيثة التربيثة يُعلمثون ومعلمثة معلمثا   (117) مثن مكونثة عينثة علثى وطبقثت فقثري،

 الديمقراطيثة قثيم تعزيثز فثي ومعلمي ثا المدنية للتربية كبير دور هناكأن  من ا نتا ج لعدي الدراسة

 الديمقراطية قيم تعزيز في المدنية للتربية إيجابيا  عدي ظ ر أكما ، الطلبة لدى اإلنسان وحقوق

 التسام  روح وتعزيز اإليجابي، والحوار اآلمرين، تقبل م اري  مثل الطلبة لدى اإلنسان وحقوق

 .والتعاون والتعددية

 بحقثوق الثوعي مسثتوى بثين العالقثة معرفثة إلى هدفت :(Abu Hashim, 2013)دراسة 

 بامتيثار الباحثثة قامثت بغثزي التاسثع الصثف طلبثة لثدى والتوكيديثة بثالنفس الثقة من وكل اإلنسان

 مثن وطالبثة طالبثا   (674) أفثراد عثدد بلث  وقثد المنتظمثة، العشثوا ية العينة بطريقة الدراسة عينة

 ما تمثل والتي غزي، بمحافظة األساسية والحكومة الوكالة مدارس بجميع األساسي التاسع الصف

 مسثتوى بثين إيجابيثة عالقثة توجثدلثى أنث) وتوصلت الدراسة إ األصلي المجتمع من( %5) نسبت)

 ودرجتث) ب بعثاده والتوكيديثة بثالنفس الثقثة مثن وكثل الكلية ودرجت) ب بعاده اإلنسان بحقوق الوعي

 التوكيدية مقياس في المجل عدا بُعد بين إحصا ية داللة ذا  عالقة الدارسة تجد لم ولكن الكلية،

 التصثنيفية للمتغيثرا  تث  ير هنثاكأن إلثى  باإلضثافة ،اإلنسثان حقثوق مقيثاس فثي الحمايثة وبُعثد

 المسثتوى األا تعلثيم مسثتوى األب، تعلثيم مسثتوى المدرسثة، نثوع الجثنس،: )وهثي ارسثةللد

 الوعي من كل في إحصا ية داللة ذا  فروق إحداث في( الدراسي التحصيل لألسري، االقتصادي

 عنثد الكليثة ودرجت ثا ب بعادهثا والتوكيديثة بثالنفس والثقثة الكليثة ودرجتث) ب بعثاده اإلنسثان بحقثوق

 ب بعاده اإلنسان بحقوق الوعي في الجنس ت  ير ذلك من واستثني ،(0.01 و 0.05) داللة مستوى

 الثوعي فثي المدرسثة نثوع وتث  ير إحصثا ية، داللثة ذا  فثروق الدارسثة تجثد فلثم الكليثة ودرجتث)

 الثقة من كل مع الجنس لتفاعل داال   ا  ت  ير رسةاالد تجد لموأخيرا  ،الحماية بُعد في اإلنسان بحقوق

 كثل لتفاعثل داال   ا  تث  ير ارسثةالد وجد  حين في اإلنسان، بحقوق الوعي على والتوكيدية بالنفس

 .اإلنسان بحقوق الوعي على والتوكيدية بالنفس الثقة من

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى أي مدى يدرك مريجوا   (Yahya, et al, 2014)دراسة

 م وضع تصور لتضمين  ،كلية التربية في المملكة العربية السعودية لبع  مفاهيم حقوق اإلنسان

تكونت عينة الدراسة  ،برامج حقوق اإلنسان في برامج كلية التربية في المملكة العربية السعودية

واستمدا الباحثون استبيان لقياس مدى  ،من مريجي كلية التربية من بع  الجامعا  السعودية

إدراك مريجوا كلية التربية في المملكة العربية السعودية لبع  مفاهيم حقوق اإلنسان واستمدا 

في المملكة العربية وتوصلت النتا ج إلى أن مريجوا كلية التربية ، الباحثون المن ج الوصفي
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السعودية لدي م إدراك لبع  مفاهيم حقوق اإلنسان متباين ويمكن تصنيف م في فئتين األولى فئة 

( %45.6بينما بلغت نسبة الفئة الثانية )، (%54.4المعرفة الضعيفة والمتوسطة وبلغت نسبت ا )

 والتي أظ ر  معرفة كبيري وكبيري جدا لمفاهيم وقضايا حقوق اإلنسان.

التعرف على  إلى الدراسة هدفت  (Alaobthani, Salem Mubarak, 2014)دراسة

 ،إس اا مناهج التعليم العاا باليمن في إدراك الطالبا  لحقوق ن اإلنسانية من وج ة نظرهن مدى

وتكونت ، (985وتكونت عينة البحث من )، ومدى امتالف تقديرهن بامتالف المستوى الدراسي

وتوصلت النتا ج إلى أن مستوى أس اا مناهج  ،( فقري34استبيان مكون من )أداي الدراسة من 

ولم تظ ر الدراسة  ،(%56التعليم العاا في إدراك الطالبا  لحقوق ن متدني إذ لم تتجاوع نسبت) )

فروق ذا  دالل) إحصا ية بين متوسطا  تقديرا  الطالبا  وفت متغير المستوى الدراسي عدا 

وأوصت الدراسة الحكومة مراجعة مناهج  ،لصال  طالبا  القسم األدبي مجال الحقوق العامة

التعليم العاا في ضوء التزاا الحكومة اليمنية بالموا يت الدولية والعربية واإلسالمية لحقوق 

كز على اإلنسان واستحداث مقرر دراسي يعني بالتربية المدنية بدل من التربية الوطنية التي تر

 .حقوق) واجبا  المواطن دون

 حقوق مفاهيم عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت  (Hendol & Dali , 2015)دراسة

 العراق، في جم ورية( األدبي الفرع (اإلعدادية للمرحلة التاريخ كتد تضمن ا التي اإلنسان

 تحليل( المحتوى تحليل نوع من الوصفي المن جالباحثان  أعتمد الدراسة أهداف ولتحقيت

 في جم ورية اإلعدادية للمرحلة التاريخ كتد محتوى لتحليل والمناسد الجيد لكون) )المضمون

 اإلنسان حقوق مفاهيم الستمراج للتحليل وحدا  بوصف ا والفقري الجملة واتمذ  العراق،

 كتاب أن) في :اآلتية الر يسية النتا ج عن الدراسة المذكوري،  وأسفر  الكتد في المتضمنة

 االجتماعية، الصحية، الثقافية، ، االقتصادية الحقوق: مفاهيم كانت األدبي الرابع للصف التاريخ

 المامس للصف التاريخ كتاب أيضا أن) في، غيرها من أكثر تكرر  المفاهيم التي هي الشعد

 التي تكرر  المفاهيم هي الشمصية السياسية، الشعد، االقتصادية، الحقوق :مفاهيم كانت األدبي

 الشعد، حقوق: مفاهيم كانت األدبي السادس للصف التاريخ وأن) في كتاب، غيرها من أكثر

 .غيرها من أكثر التي تكرر  المفاهيم هي االقتصادية البيئية، االجتماعية،

 التعليق على الدراسات السابقة

ال دف  من حيث في تلك الدراسا من مالل النظر للدراسا  السابقة نرى أن هناك تباين 

 تدريبي برنامج بناء إلى ( التي هدفت(Faraj, Elham, 2001كدراسة  المست دفةالعينة و

بينما تناولت دراسة  ،العربي االجتماعي للمعلم والتفاعل الديمقراطي السلوك لتنمية مقترح

(Alshami, Fadwa, 2002) اإلنسان حقوق مفاهيم بع  لتنمية برنامج على فاعلية التعرف 

 2003) بينما تشاب ت دراسة ياماعكي ،الصم للتالميذ اإلسالميةالتربية  من اج في

Yamasaki,ودراسة ) Meimeh, 2008)  :) دراسة(Abu Hashim, 2013)  في

وهي بالطبع تتشاب) مع  األساسية المرحلة طلبة على اإلنسان حقوق في برنامج أ ر است داف ما
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 & Hendol) وتناولت دراسة كال من ، المن ج شبة التجريبي استمدام االدراسة الحالية في 

Dali , 2015)   ودراسة  ،بالعراق(Yahya, et al, 2014) . 

الكشف على  باليمن (Alaobthani, Salem Mubarak, 2014) دراسة بالسعودية و

وهي  مناهج التعليم العاا ومدى إس ام ا في تنمية الوعي لدى الطلبةمفاهيم حقوق اإلنسان ب

الية في تناول ا طلبة وتتفرد الدراسة الح، استمدام ا المن ج الوصفي التحليلي في ما بين اتتشاب) في

المرحلة الثانوية كون ا تعيش في مرحلة المراهقة التي تعتبر مرحلة تحول فكري وانفعالي و 

ولدي م استعداد وحاجة نفسية معرفية تحتاج إلى إشباع من قبل مثل هذه جسدي واجتماعي 

عدا كما أن أغلد الدراسا  السابقة تمت مارج أطار الجم ورية اليمنية ، ةالبرامج اإلرشادي

وهذا ما جعل الباحثان يفكران في باليمن  (Alaobthani, Salem Mubarak ,2014)دراسة 

كبير لمثل هذه تنفيذ مثل هذه البرامج في الجم ورية اليمنية التي تمر بمرحلة تحتاج بصوري 

وتعتبر الدراسة الحالية متفردي في أن ا حاولت توظيف أنشطة نفسية إرشادية  ،البرامج النوعية

في البرنامج اإلرشادي المعد في هذه الدراسة وهذا محاولة لتوظيف اإلرشاد  ووقا ية نما ية

 .ومفاهيم)مثل حقوق اإلنسان  النفسي في قضايا معاصري

 و إجراءاته البحثمنهجية 

 تي :لى ما ي ت إجراءا  البحث الحالي عشمل

 منهج البحث: أوال  

المجموعتين التجريبية تصميم التجريبي وذلك باستمداا شبة المن ج  اناستمدا الباحث

 :الجدول التاليمن مالل التصميم التجريبي  توضي  حيث يمكن ،والضابطة

 .يوض  التصميم التجريبي للبحث :(1جدول )

Exp croup T pre- Program T post 

Control croup T pre- -ــــــــــــــــــــــــــــــ T post 

 Research Populationثانيا  : مجتمع البحث 

في  محافظة تعز مديرية السالا في مدارسالصف الثالث الثانوي طلبة شمل مجتمع البحث 

سد مصا ي الجنس حويكمن توعيع م ( 2604)والبال  عددهم ا 2016 -2015 الدراسيالعاا 

 :الجدول التاليفي 

 .يوض  مجتمع البحث حسد ماصية الجنس :(2جدول )

طلبة الصف الثالث الثانوي في مدارس مديرية السالا 

 ا 2016 -2015محافظة تعز 

 الجنس
 اإلجمالي

 إناث ذكور

1383 1221 2604 
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 Research sampleثالثا:  عينة البحث 

عند امتيارها ويمكن تمثلت عينة البحث بثالث عينا  حيث كان لكل عينة هدف ما  

 تي:ايجاعها كاآل

 والثانيةعينة البحث االستطالعية األولى 

بصثوري األولى والثانية بامتيار الطلبة في أربع مدارس  االستطالعيةتم امتيار عينة البحث 

 من مدارس مديرية السعشوا ية 

الثالثث ( طالثد وطالبثة مثن طلبثة الصثف 247)حيث بل  إجمالي العينثة الممتثاري تعز  -الا 

 ه العينة حسد الجنس.  مصا ي هذ( يوض3والجدول ) الثانوي

 .الجنسيوض  عينة البحث ومصا ص) حسد  :(3جدول )

 اإلجمالي إناث ذكور اسم المدرسة

 247 108 139 إجمالي العينة االستطالعية من طلبة الصف الثالث الثانوي

Statistics of the Education Office of Assalam Directorate, Taiz 2016 

 م تم من و لالستبيانلى المصا ي السيكومترية وقد كان ال دف من هذا التطبيت التعرف ع

 وعي الطلبة بحقوق اإلنسان.مستوى التعرف على التطبيت مري أمرى بغرض 

 (عينة البحث )األساسية

في  الثالث الثانويطلبة الصف من وطالبة  ا  ( طالب30تكونت عينة البحث األساسية من )

الوعي  استبيانقصدي) بناء على نتا ج م على حيث تم امتيار العينة بطريقة  ريف محافظة تعز

 ،المعد لذلكاالستبيان حقوق اإلنسان حسد تم امتيار الطلبة األقل وعيا  ب ، إذاإلنسانبحقوق 

والسبد في امتيار هذه العينة القليلة حتى يتمكن الباحثين من تحقيت التكافؤ بين أفراد العينة من 

حيث القياس القبلي وهو درجات م على االستبيان باإلضافة إلى متغيرا  أمرى تتعلت بانتظاا 

 (4) والجدول ،متطلبا  نجاح) وتعاون العينة مع الباحث في تنفيذ ونجاح البرامج والتفاعل مع

 .األساسية حسد المجموعا   العينة يوض  

 .المجموعا الجنس ويوض  عدد العينة األساسية حسد  :(4جدول )

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الجنس

 6 6 ذكور

 9 9 إناث

 15 15 المجموع
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اساتبانه على تحقيت التكافؤ بين المجمثوعتين فثي القيثاس القبلثي علثى  انحيث حر  الباحث

 الداللثة عند مسثتوى إحصا ياحيث كان الفروق بين المجموعتين غير دال  اإلنسانالوعي بحقوق 

(α=0.05). 

 البحث أداتا رابعا : 

الثوعي  اسثتبان) ان؛ لذلك أعد الباحثثيت أهداف البحث الحالي إعداد أداتين علميتينتطلد تحق

  :تيكاآل األداتينء حيث سيتم وصف طريقة بنا ،والبرنامج االرشادي اإلنسانبحقوق 

 لبنائهتية حيث تم اتباع الخطوات اآل اإلنسانالوعي بحقوق  استبانه

الصف طلبة لدى  اإلنسانالوعي بحقوق والذي يتمثل بقياس االستبيان تحديد ال دف من  .1

 .في ريف محافظة تعز الثالث الثانوي

من ثا  اإلنسثانللثوعي بحقثوق  االطالع علثى اإلطثار النظثري والتثراث السثيكولوجي السثابت .2

 ،((A'amer, Iman, 2008))، Abu Shamala, 2012مقيثاس  ،(2004مقياس بثدوي )

(Abu Hashim, 2013). 

 .اإلنساناالطالع على االطار النظري السابت الما  بالوعي بحقوق  .3

والمتمثلة بالحقوق  اإلنسانالوعي بحقوق  استبان)تم تحديد مجاال   من مالل ما سبت .4

 .ومن  م وضع عدد من الفقرا  لكل مجال ةواالقتصادي ةالثقافيواالجتماعية و السياسية

 )الصدق الظاهري( ياناالستبتحكيم 

في اإلرشاد النفسي  المبراءعلى عدد من بصورت) األولية االستبيان حيث تم عرض فقرا   .1

حيث اعتمد  االستبيانوتم حساب نسبة االتفاق بين المحكمين على عبارا  وعلم النفس 

 .االستبيان( بين المحكمين لقبول أو حذف أي فقري في %80نسبة اتفاق ) انالباحث

أربع( وعددها ) بناء  على اإلجراء السابت تم حذف الفقرا  التي تم االتفاق على حذف ا .2

( فقري موععة 53وتعديل صياغة التي تم االتفاق على تعديل ا وب ذا تم استبقاء عدد ) فقرا 

 .ةاالقتصادية والحقوق السياسية واالجتماعية و الثقافي  : مجاالهيعلى )أربعة( مجاال  

  لالستبيانالخصائص السيكومترية 

 اإلنسانالوعي بحقوق  استبيانصدق  :أوال  

 باآلتيتمثلت تم حساب) بطريقتين 

 )الصدق التمييزي( القوة التمييزية للفقرات .أ

حيث تم تحليل الفقرا  إحصا يا  باستمداا أسلوب المجموعتين المتطرفتين حيث تم امتيار 

إذ اعتبر  داللة الفروق بين  ،( مجموعة دنيا%27) نسبة، ( مجموعة عليا%27نسبة )
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 ،ل ا للقوي التمييزية )الصدق التمييزي( مؤشرا  االستبيان المجموعتين الدنيا والعليا على فقرا  

( أن جميع فقرا  spssوقد أظ ر  نتا ج التحليل اإلحصا ي للفقرا  باستمداا برنامج )

االستبيان وهذا مؤشر على أن فقرا   ،(α=0.01)كانت مميزي عند مستوى داللة  االستبيان

 .(1ملحت ) .ع بدرجة عالية من الصدق التمييزيتتمت

 (الداخلي االتساقصدق ) .1

بطثثريقتين كثثاآلتي: الطريقثثة األولثثى:  االسثثتبيان االتسثثاق الثثداملي لفقثثرا حسثثاب معامثثل  تثثم

من مالل إيجاد العالقة أالرتباطي) بين درجا  كل فقري مع المجال الذي  االتساق الداخليحساب 

 .(5)كما يوض  ذلك الجدول لالستبيان تنتمي إلي) وارتباط ا بالدرجة الكلية 

من مالل إيجاد العالقة أالرتباطي) بين فقرا  حساب معامل االتساق الداملي يوض   :(5جدول )

 .اإلنسانالوعي بحقوق  الستبيانجز ي وارتباط ا بالدرجة الكلية بمجال ا ال االستبيان

 

 .(α=0.01)** االرتباط دال عند مستوى                         247ن =  

مع مجاالت ثا االستبيان أن جميع معامال  االرتباط بين فقرا   (5) يالحظ من نتا ج الجدول

وهثثذا يشثثير أن  (α=0.01)دالثثة إحصثثا يا  عنثثد مسثثتوى داللثثة لالسثثتبيان الجز يثثة والدرجثثة الكليثثة 

الثثوعي والمتمثثثل لالسثثتبيان الفقثثرا  تمثثثل المجثثاال  الثثذي تنتمثثي إلي ثثا كمثثا تمثثثل المجثثال الكلثثي 

 .اإلنسانبحقوق 

 الداخلي االتساقحساب  .2

ارتبااط اد في المجاالت مع بعضها البعض وخالل إيجاد العالقة أالرتباطيه بين درجات األفر

 .(6)كما يوضح ذلك الجدول لالستبيان المجاالت مع الدرجة الكلية 
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من مالل إيجاد العالقة أالرتباطي) بين مجاال   االتساق الداملييوض  حساب  :(6جدول )

 .لالستبيانالمجاال  مع الدرجة الكلية مع بعض ا البع  و اإلنسانالوعي بحقوق استبيان 

 مدني ثقافي اقتصادي اجتماعي الكلي
الوعي  مجاالت

 الحقوقب

 مدني  0.59** 0.47** 0.49** 0.82**

  قافي   0.69** 0.54** 0.86**

 اقتصادي    0.57** 0.83**

 اجتماعي     0.76**

 الكلي     

  **دال عند   (0.01 )

 ( ما  ي تي:6)يتض  من الجدول 

 بين  مع بعض ا البع  تراوحت مااالستبيان أن قيمة معامال  االرتباط بين مجاال  

وهذا مؤشر  ،(α=0.01)**( وهي درجا  دالة إحصا يا  عند مستوى داللة 0 69. -** 0 47.)

الوعي بحقوق تمثل البع  في قياس سمة واحدي والتي  على ارتباط المجاال  مع بعض ا

 .اإلنسان

 76.بين ) تراوحت مالالستبيان أن قيمة معامال  االرتباط بين المجاال  والدرجة الكلية 

وهذا يشير إلى صدق بناء  ،(α=0.01) وهي دالة إحصا يا  عند مستوى داللة **(0.86 -** 0

فقرا  مجاال  االستبيان وصالحيت ا لقياس ما أعد من أجل) أي أن المجاال  األربعة ترتبط 

 وتمثل تمثيال  حقيقيا  المجال العاا الستبيان )الوعي بحقوق اإلنسان(.

 االستبيانثانيا : ثبات 

 تيبطريقتين كاآل اإلنسانالوعي بحقوق استبيان حيث تم استمراج  با  

تم حساب معامل  :Cronbach Alpha( )كرونباخ الفا الثبات بطريقة االتساق الداخلي

ككل كما هو االستبيان الثبا  ب ذه الطريقة لكل مجال )مكون( على حدي باإلضافة إلى فقرا  

 .(7)موض  في الجدول 

ككل االستبيان المجاال  وبنفس الوقت فقرا  تم تقسيم  الثبات بطريقة التجزئة النصفية:

إلى نصفين فقرا  )فردية وعوجية( وتم استمراج معامل االرتباط بيرسون بين درجا  النصفين 

وتم تصحيح) بواسطة معادلة جتمان  ،ككلاالستبيان باإلضافة إلى فقرا   ، لكل مجال

  :(7)تا ج كما في الجدول وقد كانت النلالستبيان التصحيحية لكل مجال والدرجة الكلية 
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 .لالستبيانيوض  معامل الثبا  بطريقة )كرونباخ الفا( والتجز ة النصفية  :(7جدول )

 المجـــــــــــاالت م
معامل الثبات 
 كرنباخ الفا

معامل الثبات 
باستخدام طريقة 
 التجزئة النصفية

معامل الثبات بعد 
تصحيحه بواسطة معادلة 

 جتمان التصحيحية

مجال الوعي بالحقوق  1
 السياسية

.850 .690 .710 

مجال الوعي بالحقوق  2
 الثقافية

.790 .420 .680 

مجال الوعي بالحقوق  3
 االقتصادية

.840 .740 .800 

مجال الوعي بالحقوق  4
 االجتماعية

.890 .710 .770 

 790. 650. 910. الكلي االستبيان

 اآلتي من الجدول يتض 

الثبا  بطريقة التجز ة النصفية لكل مجال بعد تصحيح) بواسطة معادلة أن قيمة معامل 

 ،(79.0ككل ) لالستبيان( وبلغت قيمة معامل الثبا  0 80.- 8.60) جتمان تراوحت ما بين

 .االستبيانحيث تمثل درجة عالية لتكافؤ أداء األفراد في نصفي 

 - 790.مجال تراوحت ما بين )أن قيمة معامل الثبا  بطريقة معادلة كرونباخ إلفا لكل 

( حيث تمثل درجة عالية 910.ككل ) االستبيانوبلغت قيمة معامل الثبا  لفقرا   ،(890.

يتمتع بدرجة عالية االستبيان مما يدل أن  ،االستبيانلالتساق الداملي ألداء األفراد على مجاال  

 طمئن إلي ا.من الثبا  وذلك أتاح للباحث استمدام) في البحث الحالي بصوره ي

 بصورته النهائيةاالستبيان وضع 

يتمتع بمصا ي سيكومترية عالية هي الصدق ب نواع)  االستبيانبعد أن تم الت كد من أن 

بصورت) الن ا ية االستبيان ( والثبا  تم توعيع فقرا  االتساق الداملي)الظاهري والتمييزي و

 (.8)للتطبيت األساسي كما هو موض  في الجدول 

 .بصورت ا الن ا ية حسد المجاال  اإلنسانالوعي بحقوق  استبيانيوض  فقرا   :(8جدول )

 العدد الفقرات المجاالت م

 18 18 -1من  الحقوق السياسية 1

 13 31  -19 الحقوق الثقافية 2

 12 43 – 32 الحقوق االقتصادية 3

 10 53 -44 الحقوق االجتماعية 4

 35 االستبيان ككل
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 (عداد الباحثانإ) اإلرشادي: البرنامج ثانيا  

 رنامج اإلرشادي بالمطوا  اآلتيةالب وتطبيت تم إجراء بناء

  طلبة تحديد ال دف من البرنامج والذي يتمثل في رفع مستوى الوعي بحقوق اإلنسان لدى

 .في ريف محافظة تعزالصف الثالث الثانوي 

  عن طريت إجراء  اإلنساناالطالع على األدبيا  والدراسا  التي تناولت الوعي بحقوق

 .سابقةنظري ودراسا   اطار من  مس  لكل ما تم الحصول علي)

  وبناء على نتا ج التطبيت تم تحديد على العينة  اإلنسانالوعي بحقوق  استبيانتم تطبيت

 .االستبياناألوعان المئوية لكل فقري في كل بعد من أبعاد 

  في كل فقري على أن ا حاجا  إرشادية وعلى 50تم اعتبار الوعن المئوي األقل من %

أساس ا تم وضع األهداف اإلرشادية العامة والماصة لكل جلسة ومن  م امتيار نوع الفنيا  

 .وع النشاط ونوع التقييم المناسدلمناسبة لتنفيذ الجلسة وكذلك ناإلرشادية ا

 ( جلسة12)وتنظيم محتويا  جلسات) المقترح البال  عددها , تم بناء البرنامج اإلرشادي 

تم عرض محتويا  البرنامج بصيغت) األولية على مجموعة من المحكمين  ومن  مإرشادية 

الوعي الممتصين، لبيان رأي م في ا من حيث مناسبت ا أو عدا مناسبت ا في رفع مستوى 

 المبراء. آراءجراء التعديال  الالعمة حسد وتم إ ،التعليم األساسيلطلبة  اإلنسانبحقوق 

  هذه هزي للتطبيت بصيغت ا الن ا ية وقدمت جاأصبحت محتويا  الجلسا  اإلرشادية

، )السبت واألربعاء(أسبوعيا  جلستينموععة بمعدل  المجموعة التجريبيةالجلسا  ألفراد 

 .( أسابيع6كون فتري البرنامج )وبذلك ت

 شادياألسس التي أنطلق منها الباحثان في بناء البرنامج اإلر

فثي المؤسسثا   اإلنسثانحقثوق  مبثادئاالتجاها  الحديثة التي تنادي بضروري تعليم الطلبثة  .1

 .التعليمة

( التثي 2009 -2005) األولثىالمرحلثة  اإلنسثانالبرنامج العالمي للتثقيف فثي مجثال حقثوق  .2

( التثثي تركثثز علثثى الثثذين 2014-2010والمرحلثثة الثانيثثة )، المرحلثثة المدرسثثيةتركثثز علثثى 

 مواطني وقادي المستقبل وهم العاملين في مؤسسا  التعليم العالي.سيوج ون 

 .الدراسةنتا ج القياس القبلي الذي تم على معرفة الحاجا  اإلرشادية لدى عينة  .3

في الحصول على المعرفة العلميثة بع  نظريا  اإلرشاد النفسي ونظريا  حقوق اإلنسان  .4

 .طريقة نقل ا إلى الفئة المست دفةو
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 عام للبرنامجالهدف ال

والدسثاتير تزويد أفراد المجموعة بعثدد مثن المفثاهيم والمعثارف والحقثا ت والقواعثد والثنظم  .1

 .بحقوق موالصكوك القانونية المتعلقة 

مثثن  ا  تثثدريد أفثثراد المجموعثثة علثثى كيفيثثة المطالبثثة بحقثثوق م وصثثيانت ا بحيثثث تصثثب  جثثزء .2

 .يمارسون) في حيات م  قافت م ورؤيت م للحياي وتصب  سلوكا  

 تقويم البرنامج اإلرشادي

 هما تين في تقييم البرنامج اإلرشاديقيطر علىالباحثان  أعتمد

الوعي بحقوق اإلنسان قدا للطلبة قبل بداية تطبيت البرنامج  استبياناالمتبار القبلي: وهو  .1

  .اإلرشادي

، قدا للطلبة بعد تطبيت البرنامج الوعي بحقوق اإلنسان استبيان: وهو االمتبار البعدي .2

 .اإلنساناإلرشادي ب دف الت كد من فاعلية البرنامج اإلرشادي المعد لتنمية الوعي بحقوق 

 فترة تطبيق البرنامج اإلرشادي

 2016|2015من العاا الدراسي  األول الدراسي تم تطبيت البرنامج اإلرشادي مالل الفصل

بواقع جلستين  ديسمبر منتصفإلى  تشرين الثاني وكانون الثاني 2015 نوفمبر بداية ابتداء  من

 ( يعطي صوري عامة عن محتوي البرنامج وجلسات).2ملحت )  اسبوعيا  

 اإلحصائية المستخدمة في البحث المعالجاتسادسا  :

 تي :اإلحصا ية تمثلت هذه الوسا ل باآلالعديد من الوسا ل  اناستمدا الباحث

 لدى عينة  اإلنسانحقوق الوعي بلمعرفة مستوى  واحديلعينة  ) (متبار حسابي واالوسط ال

 البحث.

 لعينتين مستقلتين لمعرفة القوي  ) (متبار المعياري والمتوسط الحسابي وا االنحراف

 .اإلنسانحقوق الوعي ب استبيانالتمييزية لفقرا  

  اإلنسانحقوق ي بالوع صدق االتساق الداملي الستبيانمعامل االرتباط بيرسون إليجاد. 

  حقثوق الثوعي ب السثتبيانمعادلة جتمان التصحيحية لتصثحي  معامثل  بثا  التجز ثة النصثفية

 .لالستبيانوكذلك معادلة الفا كرونباخ لحساب الثبا  بطريقة االتساق الداملي  اإلنسان

  والضابطة لقياس الفروق بين التطبيت البعدي للمجموعتين التجريبية مان وتني امتبار. 

  بلي و البعدي للمجموعة التجريبيةلقياس الفروق بين التطبيت الق ولكوكسنامتبار. 
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 ومناقشتها نتائج البحثعرض 

لنتا ج التي أسفر عن ا البحث الحالي والتي ت دف إلثى معرفثة فعاليثة البرنثامج سيتم عرض ا

اإلجابثثة علثثى ن مثثالل مثث التعلثثيم الثثثانويلثثدى طلبثثة  اإلنسثثانبحقثثوق  اإلرشثثادي لتنميثثة الثثوعي

 :تيةالتساؤال  اآل

الثوعي بحقثوق  السثتبيانهل هناك فروق دالة احصا يا بين الوسثط الفرضثي  :األول السؤال

هثثذا السثثؤال تثثم  علثثى اإلجابثثةولغثثرض  ،االسثثتبيانعلثثى العينثثة درجثثا  أفثثراد ومتوسثثط  اإلنسثثان

 تيةصياغة الفرضية اآل

الاوعي  الساتبيانين الوساط الفرضاي با (α=0.05)عند مستوى  إحصائياهناك فروق دالة 

 .ومتوسط العينة اإلنسانبحقوق 

حيثثث  واحثثديتثم امتبثثار هثثذه الفرضثثية احصثثا يا مثثن مثالل اسثثتمداا االمتبثثار التثثا ي لعينثثة و

 (.9كما هي موضحة في الجدول )كانت النتا ج 

 الستبياندالة الفروق بين الوسط الفرضي  إليجاد واحدييوض  االمتبار التا ي لعينة  :(9جدول )

 .العينةدرجا  أفراد  ومتوسط اإلنسانالوعي بحقوق 

الوسط 

الفرضي 

 لالستبيان

متوسط 

 العينة
 ن

درجة 

 الحرية

قيمة ت 

 المستخرجة

القيمة 

 الجدولية
 القرار

79.5 858.50 237 236 22.09 1,96 
دال إحصا يا  عند 

 (α=0.05)مستوى 

على أن المتوسط الحسابي لدرجا  العينة  (9) النتا ج المعروضة في الجدوليتبين من 

( في حين بل  المتوسط الحسابي الفرضي 58.50بل  )الوعي بحقوق اإلنسان  استبيان

لصال   (α=0.05)عند مستوى  إحصا ياق دال وفروهذا يعني إن هناك  ،(79.5)لالستبيان

بحقوق) كان  الثانويفي التعليم مما يعني أن مستوى وعي الطالد  ،لالستبيانالوسط الفرضي 

ية وم ارا  المطالبة ب ذه اإلنسانيغفل الكثير من حقوق)  الطالدواضحة أن  إشاريضعيفا ، وهذا 

هذه  إشباعالحقوق مما قد يؤ ر بصوري سلبية على حيات) العامة ويجعل) يشعر بالحرمان من 

حاجة الطالد لرفع  نستنج كما أننا ،باالستبيان  المحددي وق على مستوى كل المجاالالحق

، حيث يفترض أن يكون الطالد واعيا  بدرجة كبيري ب ذه الحقوق اإلنسانمستوى وعي) بحقوق 

شريحة م مة وإذا ما ارتفع مستوى وعي ا  المدارسكون طالب  مقارنة بالمستوى العاا للمجتمع

يد من س ل علي ا تبني ا ومن  م المطالبة ب ا والعمل على نشرها من مالل العد اإلنسانبحقوق 

 .الممكنة إلى أكبر شريحة بالمجتمعاألساليد والوسا ل 
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 فعالية البرنامج اإلرشادي في رفع مستوى الوعي ما :تياآل وينص على :السؤال الثاني

ال تم االجابة على هذا السؤو ؟في محافظة تعز ة الصق الثالث الثانوي لدى طلب اإلنسانبحقوق 

 :من مالل الفرضيتين التاليتين

عند مستوى  إحصا يا يوجد فرق دال :تيصياغت ا كاآل تموالتي  :وليلفرضية األا

(α=0.01) أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبيت البرنامج  متوسطا  رتد درجا  بين

تم استمداا  والمتبار صحة هذه الفرضية ،اإلنسانالوعي بحقوق  استبيانعلى  اإلرشادي وبعده

القياس القبلي والبعدي لدى أفراد  متوسطا  رتد امتبار ويلكوكسن اليجاد داللة الفروق بين

 (.10)ت النتا ج كما في الجدول حيث كان المجموعة التجريبية 

داللة الفروق بين متوسطا  رتد القياس القبلي  إليجاديوض  امتبار ويلكوكسن  :(10) جدول

 .والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية

 المجال
نوع 

 القياس
 المتوسط

توزيع 

 الرتب
 ن

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

قيمة 

z 

مستوى 

 الداللة

الحقوق 

 السياسية

 0.01 3.42- 0.00 0.00 0 السالبة 18.20 بليق

 120 8 15 الموجبة 39.13 عديب

   0 التساوي

الحقوق 

 الثقافية

 0.01 3.41- 0.00 0.00 0 السالبة 11.1 قبلي

 120 8 15 الموجبة 18.5 بعدي

   0 التساوي

الحقوق 

 االقتصادية

 0.01 3.41- 0.00 0.00 0 السالبة 12 قبلي

 120 8 15 الموجبة 25.8 بعدي

   0 التساوي

الحقوق 

 االجتماعية

 0.01 3.41- 0.00 0.00 0 السالبة 12.20 قبلي

 120 8 15 الموجبة 28.5 بعدي

   0 التساوي

 االستبيان

 ككل

 0.01 3.41- 0.00 0.00 0 السالبة 53.8 قبلي

 120 8 15 الموجبة 121.93 بعدي

   0 التساوي

في كل  (α=0.01)عند مستوى  إحصا يادالة  z)أن جميع قيم ) (10)يتض  من الجدول 

لدى أفراد المجموعة  اإلرشاديقبل وبعد تطبيت البرنامج  اإلنسانالوعي بحقوق  استبيان أبعاد

وهذا يعني رف  الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة أي أن الفرق دال , التجريبية

 ،اإلنسانمية الوعي بحقوق  في تنأن البرنامج اإلرشادي الذي تم إعداده كان فعاال   أيإحصا يا ، 

إلى طبيعة دمت في البرنامج، ووربما يعود ذلك إلى تنوع األنشطة واألساليد والفعاليا  التي ق
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في  أس متالنفسي التي ربما هي األمرى قد  العالقة التي نش   بين أفراد المجموعة والمرشد

أن نستنتج أن) بسبد الوضع كما يمكن  ،اإلرشاديةالمجموعة التفاعل االيجابي بين المرشد و

ية اإلنسانفي اليمن والذي يفتقر إلى أدنى الحقوق  الصف الثالث الثانويطلبة الحالي الذي يعيش) 

جعل) يتفاعل في اكتساب هذه المعارف والم ارا   اإلرشاديالتي سمع ا أ ناء تطبيت البرنامج 

وتتفت نتا ج هذا  ،والدينية واليمنية اتير العالميةفي الموا يت و الدس اإلنسانالتي تتعلت بحقوق 

 ,Faraj, Elham)سة درا ،,Yamasaki 2003دراسة ياماعكي  الدراسة مع دراسة كال من:

 .(Alshami, Fadwa, 2002) دراسة ،(2001

دالة احصائيا عند مستوى داللة : توجد فروق تياآلعلى  التي تنص :الثالثةما الفرضية أ

(α=0.05) في  األفراددرجات متوسط رتب بين الوعي بحقوق اإلنسان  استبيانعلى

والمتبار هذه الفرضية تم  ،طة بعد تطبيق البرنامج اإلرشاديالمجموعتين التجريبية والضاب

 (.11كانت النتا ج كما هي موضحة في الجدول ) حيثوتني  -امتبار ماناستمداا معادلة 

داللة الفروق بين متوسط رتد درجا    إليجاديوض  نتا ج معادلة مان وتني  :(11جدول )

 .المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيت البرنامج اإلرشاديفي  اإلنسانالوعي بحقوق 

 المجال

 المجموعة التجريبية

 (15ن =)

 المجموعة الضابطة

 (15ن =)
 U قيمة

مستوى 

متوسط  الداللة

 الرتب

مجموع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

 0.000 0.00 120 8 345 23 الحقوق السياسية

 0.000 4.00 120 8.57 341 12.73 الحقوق الثقافية

 0.000 0.00 120 8 345 23 الحقوق االقتصادية

 0.000 0.00 120 8 345 23 الحقوق االجتماعية

 0.000 0.00 120 8 345 23 ككل االستبيان

( بين 0.000احصا يا عند مستوى )( دالة Uأن جميع قيم ) (11)يتض  من الجدول 

أفراد لصال  بعد تطبيت البرنامج االرشادي  متوسط رتد المجموعتين التجريبية والضابطة

أي أن البرنامج  ،لالستبيانوالدرجة الكلية  االستبيانتجريبية في جميع مجاال  المجموعة ال

وربما كان ذلك عا دا  إلى  اناإلنسحيث أدى إلى عيادي وعي الطلبة  بحقوق اإلرشادي كان فعاال  

، حيث شمل البرنامج قديم ا لطلبة المجموعة اإلرشاديةاألنشطة والفعاليا  الممتلفة التي تم ت

 .يا  وقدا إطارا  نظريا  متكامال  اإلرشادي ممتلف األنشطة والفعال

 التوصيات

للطلبثة  اإلنسثانبتعلثيم بحقثوق تعني ارشادية إعداد أدلة على  اإلنسانوعاري حقوق  أن تعمل .1

 .في الجامعا  والمدارس
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المنثثاهج  ضثثمن اإلنسثثانوعاري التربيثثة والتعلثثيم، والتعلثثيم العثثالي مفثثاهيم حقثثوق تضثثمن أن  .2

 .اإلنسانحقوق تعليم على  االهتماا باألنشطة الطالبية التي تركزالدراسية و

إعثثداد البثثرامج اإلرشثثادية التثثي تركثثز علثثى حقثثوق  فثثي النفسثثي اإلرشثثاد تفعيثثل دور مركثثز .3

 .اإلنسان

 عبر كل الوسا ل المتاحة. اإلنسانيجد على وعاري اإلعالا نشر  قافة حقوق  .4

 المقترحات

بسلوك المواطنة لدى طلبة  اإلنسانبحقوق جراء دراسة تركز على عالقة الوعي ا .1

 الجامعا .

واألطفال و ذوي الحاجا  الماصة ( ي ى فئا  اجتماعية أمرى )كالمرأاجراء دراسا  عل .2

 .والعمل على تنميت ا لدي م ،يةاإلنسانلمعرفة مدى الوعي بحقوق م 
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 ملحق 

 اإلنساناختبار الصدق التمييزي لفقرات استبانه الوعي بحقوق 

 

 الفقرات
 ت 66=عدد العينة % 27المجموعة الدنيا  66 =عدد العينة % 27المجموعة العليا 

 000. ع س ع س

1.  2.3182 .78758 1.6364 .97091 .000 

2.  2.2727 85116 1.3030 .85880 .000 

3.  2.3939 .72066 1.8636 .78223 .000 

4.  2.0758 .79053 1.2727 .79509 .000 

5.  2.3182 .82572 1.5909 .94425 .000 

6.  2.4769 .79270 1.9231 97320 .000 

7.  2.3750 .62994 1.8788 .86851 .000 

8.  2.0758 .79053 1.2727 79509 .000 

9.  1.6364 1.01733 1.1667 .98580 .000 

10.  1.7576 1.20334 1.0303 .99181 .001 

11.  2.7273 .54195 2.1061 .89664 .001 

12.  2.0758 .79053 2.3788 .92429 .000 

13.  1.8788 .92012 1.2727 1.10308 .000 

14.  2.3485 .86811 1.6818 1.15238 .000 

15.  2.7121 .51932 1.8154 1.01385 .000 

16.  2.3788 .92429 1.4091 1.17640 .008 

17.  2.2273 .90801 1.4697 1.09853 .008 

18.  2.3788 .92429 1.4697 1.09853 .000 

19.  2.7121 .51932 2.3485 86811 .000 

20.  2.3788 .92429 2.3485 86811 .000 

21.  2.3788 .92429 2.3485 .86811 .000 

22.  2.3788 .92429 2.3788 92429 .000 

23.  2.1515 .94856 1.6462 1.05224 .000 

24.  2.3485 .86811 2.1692 .74097 .001 

25.  1.7576 1.12401 2.3485 .86811 .001 

26.  2.3485 .86811 1.7576 1.12401 .000 

27.  2.3788 .92429 2.3485 .86811 .000 

28.  2.8485 .40163 2.4394 .68228 .000 
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 الفقرات
 ت 66=عدد العينة % 27المجموعة الدنيا  66 =عدد العينة % 27المجموعة العليا 

 000. ع س ع س

29.  2.3485 .86811 2.3788 .92429 .001 

30.  2.1667 .71432 1.7273 .81421 .000 

31.  2.3485 .86811 1.7576 1.12401 .000 

32.  2.5909 .63190 1.8413 .95388 .000 

33.  2.3182 .96331 1.7424 1.04234 .000 

34.  2.8485 .40163 1.7576 1.12401 .000 

35.  2.3788 .92429 2.3485 .86811 .000 

36.  2.8485 .40163 1.7576 1.12401 .000 

37.  1.9545 .75308 1.3182 .94721 .001 

38.  2.1515 .82727 1.6970 1.08088 .001 

39.  2.3788 .92429 2.2273 1.00454 .000 

40.  1.7576 1.12401 2.3485 .86811 .001 

41.  2.8485 .40163 2.3485 .86811 .000 

42.  2.3030 85880 2.3485 .86811 .001 

43.  2.7424 .58993 2.1818 .90993 .000 

44.  2.6212 .77985 2.1818 1.03640 .005 

45.  2.3485 .86811 1.7576 1.12401 .005 

46.  2.4545 .86259 1.7576 1.12401 .000 

47.  2.1515 1.02646 1.3939 1.03595 .001 

48.  2.3939 .74170 1.9848 .81321 .001 

49.  2.3788 .92429 1.7576 1.12401 .000 

50.  2.3485 .86811 2.3485 .86811 .000 

51.  1.7576 1.12401 2.3788 .92429 .000 

52.  2.3485 .86811 1.7576 1.12401 .000 

53.  2.8485 .40163 1.7576 1.12401 .000 
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 وصف اإلطار العام للبرنامج اإلرشادي

 (.1يمكن وصف اإلطار العام للبرنامج كما في الملحق )

 العام للبرنامج اإلرشادي لتنمية الوعي بحقوق اإلنسان: اإلطار( يوضح 1ملحق )

رقم 

 الجلسة

عنوان 

 الجلسة
 أهداف الجلسة

الزمن 

 المستغرق
 اإلرشاديةالفنيات 

 األنشطة

 المستخدمة

التعارف  األولي

وبناء 

العالقة 

 اإلرشادية

و التعريف 

بالبرنامج 

 اإلرشادي

و قواعد 

 نجاح) 

  أن يتعرف أفراد المجموعة

الغرض من ضم م على 

للجلسة اإلرشادية والفا دي 

المرجوي من تنفيذ البرنامج 

 اإلرشادي.

  الت كيد على أهمية االلتزاا

بالمواعيد والحفاظ على -

 أسرار الجلسا  اإلرشادية 

 يقدا المرشد فكري عامة  أن

عن مف وا حقوق اإلنسان  

ومكونات ا ومصا ي 

وأهمية  ،حقوق اإلنسان

معرف) هذه الحقوق للفرد 

 والمجتمع 

المحاضري   ساعة 

 والمناقشة 

 الواجد المنزلي 

نشاط كري يد 

يطلد من كل 

شمي أن 

يعرف بنفس) 

 م يرمي 

بالكري إلى 

شمي أمر 

للتعريف 

بنفس) وهكذا 

حتى انت اء 

أفراد 

 المجموعة 

الثانية و 

 الثالثة 

الحقوق 

 السياسية 

المدنية التعرف على الحقوق 

والسياسية وفت اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان 

والميثاق العربي  لحقوق 

اإلنسان والميثاق األسالمي 

 والدستور والقوانين اليمنية.

كل جلسة 

 ساعة وني

 التعزيز، 

المحاضري 

والمناقشة 

والعصف الذهني 

وعمل 

المجموعا  

والمسابقا  

وضرب األمثلة 

من الواقع ولعد 

الدور لتمثيل 

بع  االدوار 

المتعلقة بقيم 

وم ارا  

الحقوق 

، السياسية

 الواجد المنزلي

( 1نشاط )

الحت في 

 الترشي 

الرابعة 

 و

 المامسة 

الحقوق 

 االقتصادية 

  أن يتعرف المجموعة على

معنى الحقوق االقتصادية 

والصحية ودور اإلسالا في 

توفير هذه الحقوق 

كل جلسة 

 ساعة وني

 التعزيز ،

المحاضري 

والمناقشة 

هني العصف الذو

( 1نشاط )

الشفافية 

 والمساءلة
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رقم 

 الجلسة

عنوان 

 الجلسة
 أهداف الجلسة

الزمن 

 المستغرق
 اإلرشاديةالفنيات 

 األنشطة

 المستخدمة

 وحمايت ا.

  أن يتعرف أفراد المجموعة

على ضمان اإلعالن 

حقوق اإلنسان العالمي ل

 ل ذه الحقوق.

  أن يتعرف أفراد المجموعة

على ضمان الميثاق العربي 

لحقوق اإلنسان للحقوق 

 حية.االقتصادية والص

 - أن يدرك أفراد المجموعة

اإلرشادية أن هذه الحقوق 

قد كفل ا الدستور والقوانين 

 اليمنية

عمل و

المجموعا  

والمسابقا  

وضرب األمثلة 

من الواقع وتقييم 

الوضع الحالي 

باليمن في ضوء 

الحقوق 

 المنصو 

علي ا بالموا يت 

  ،والدساتير

  ولعد الدور

لتمثيل بع  

المتعلقة  األدوار

بقيم وم ارا  

الحقوق 

 االقتصادية

 الواجد المنزلي 

السادسة 

 والسابعة 

الحقوق 

 الثقافية 

 جموعة على أن يتعرف الم

و معنى الحقوق الثقافية 

دور اإلسالا في توفير هذه 

 وحمايت ا.الحقوق 

  أن يتعرف أفراد المجموعة

على ضمان اإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنسان 

و على  ،ل ذه الحقوق

 ضمان الميثاق العربي

لحقوق اإلنسان للحقوق 

 الثقافية

 - أن يدرك أفراد المجموعة

اإلرشادية أن هذه الحقوق 

قد كفل ا الدستور والقوانين 

 اليمنية

كل جلسة 

 ساعة وني

 التعزيز، 

المحاضري 

والمناقشة 

العصف الذهني و

وعمل 

المجموعا  

والمسابقا  

وضرب األمثلة 

من الواقع وتقييم 

الوضع الحالي 

باليمن في ضوء 

الحقوق 

 المنصو 

ت علي ا بالموا ي

 .والدساتير

  ولعد الدور

لتمثيل بع  

المتعلقة  األدوار

بقيم وم ارا  

 الحقوق الثقافية

( 1نشاط )

ا التنوع احترا

الثقافي 

 واالجتماعي

)جميع الناس 

ممتلفون 

ولكن م 

 (متساوون
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رقم 

 الجلسة

عنوان 

 الجلسة
 أهداف الجلسة

الزمن 

 المستغرق
 اإلرشاديةالفنيات 

 األنشطة

 المستخدمة

 الواجد المنزلي 

الثامنة 

 والتاسعة 

الحقوق 

 االجتماعية 

  أن يتعرف المجموعة على

معنى الحقوق االجتماعية 

ودور اإلسالا في توفير 

 هذه الحقوق وحمايت ا.

  أن يتعرف أفراد المجموعة

على ضمان اإلعالن 

المي لحقوق اإلنسان الع

 ل ذه الحقوق.

  أن يتعرف أفراد المجموعة

على ضمان الميثاق العربي 

لحقوق اإلنسان للحقوق 

 االجتماعية.

 - أن يدرك أفراد المجموعة

اإلرشادية أن هذه الحقوق 

قد كفل ا الدستور والقوانين 

 اليمني

كل جلسة 

ساعة 

 ونصف

 التعزيز، 

المحاضري 

والمناقشة 

العصف الذهني و

وعمل 

المجموعا  

ابقا  والمس

وضرب األمثلة 

من الواقع وتقييم 

الوضع الحالي 

باليمن في ضوء 

الحقوق 

المنصوصة 

علي ا بالموا يت 

 والدساتير

  ولعد الدور

لتمثيل بع  

 المتعلقة األدوار

بقيم وم ارا  

الحقوق 

 االجتماعية

 الواجد المنزلي 

( الحت 2)

اإلنساني 

مسؤولية 

 جماعية 

) مساعدي 

جميع الناس 

 للعيش ب مان(

تعلم م اري  العاشري

توكيد 

 الذا 

  أن يتعرف أفراد المجموعة

على مف وا م اري توكيد 

الذا  والفرق بين ا وبين 

 السلوك العدواني.

 - أن  يتعرف المسترشد

على صفا  الشمي 

 المؤكد لذات).

 - أن يتدرب المسترشد على

 .م ارا  توكيد الذا 

  أن يدرك أفراد المجموعة

الذا  دوري م اري توكيد 

في المطالبة بالحقوق 

الممتلفة من الج ا  

 المعنية بسالا.

 فنية المحاضري.   ساعة 

  فنية المناقشة

الجماعية 

والعصف 

 الذهني. 

 تعزيزفنية ال 

 لعد الدور 

 الواجد المنزلي 

مواقف تمثيلية 

توض  كيفية 

المطالبة 

ببع  

الحقوق التي 

تم ذكرها في 

الجلسا  

 السابقة 
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رقم 

 الجلسة

عنوان 

 الجلسة
 أهداف الجلسة

الزمن 

 المستغرق
 اإلرشاديةالفنيات 

 األنشطة

 المستخدمة

الحادي 

 عشر

الضمانا  

العملية 

لحقوق 

 اإلنسان

أن يدرك المسترشدين أهم 

الضمانا  العملية لتحقيت 

 مبادئ حقوق اإلنسان 

 فنية المحاضري.   ساعة

  فنية المناقشة

الجماعية 

والعصف 

 الذهني. 

  فنية التعزيز 

  لعد الدور

 الواجد المنزلي

 

الثاني 

 عشر

الجلسة 

 المتامية 

من  اإلرشاديةتقييم البرنامج 

القياس البعدي  إجراءمالل 

للبرنامج  م فت  باب النقاش 

لتقييم مدى االستفادي من 

البرنامج وعمل حفل توديع 

 وشكر للمشاركين

، المحاضري ساعة 

 والمرح  ،المناقشة

 

 


