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  ملخص

قوق في هذه الدراسة إلى التعرف على واقع حقوق اإلنسان، ومدى ممارسة هذه الح هدفت
 بين  العالقة، ودور هذه المؤسسات في نشرها، والكشف عنةمؤسسات التعليم العالي األردني

الجنس،   هذه العالقة باختالفاختلفت وفيما اذا  في نشر ثقافة حقوق االنسان،وإسهامهاالممارسة 
 ى وزعت أداة الدراسة عل، الدراسةأهدافولتحقيق  . المعدل التراآميوالتخصص العلمي، و
عينة متعددة المراحل، حيث ُطبق عليهم ال  طريقةتم اختيارهم باستخدامو ،طالبًا وطالبة) ٥٣٧(

، واآلخر ةردنيسان في مؤسسات التعليم العالي األأحدهما يقيس ممارسة حقوق اإلن: مقياسان
 التأآد من دالالت بعد نشر ثقافة حقوق اإلنسان، وذلك  هذه المؤسسات فيإسهاميقيس مدى 

ي  أن مدى ممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم العالوأظهرت النتائج .دق والثباتالص
 نشر ثقافة حقوق اإلنسان قليلة، إضافة إلى وجود عالقة في إسهامها متوسطة، في حين آان

آما أوضحت النتائج أن ممارسة حقوق . واإلسهام بين الممارسة  دالة إحصائيًا طرديةارتباطية
  . في نشر ثقافة حقوق اإلنسانبإسهامهامؤسسات التعليم العالي قادرة على التنبؤ اإلنسان في 

  .نسان مؤسسات التعليم العالي، حقوق اإلاألردن، :الكلمات الدالة
 
Abstract 

This study aims at investigating the status and practice of human 
rights in the Jordanian higher education institutions. The study also sheds 
light on the role of such institutions in spreading the culture of human 
rights. It also measures the differences between the practice and the 
contribution of the spreading of human rights culture in terms of gender, 
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major field, and G.P.A. (Grade Point Average). To these ends, 537 
volunteer students participated in this study. The subjects were chosen 
via a multiple-level sample. Two tools whose reliability and validity were 
verified were used. The first tool measures the practice of human rights, 
whereas the second addresses the contribution of such institutions to the 
spreading of the human rights culture. Results showed that the practice of 
human rights in the Jordanian higher education institutions is moderate 
while its contribution to the spreading of the human rights culture is low. 
Besides, a statistically significant positive correlation has been found 
between these two variables (practice & contribution). Results have also 
shown that the real practice of human rights in the higher education 
institutions has been found useful in predicting its contribution to the 
spreading of human rights culture, in general.  
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  المقدمة

 تهدفما  بقدر ،ها وتصورات حول،عليم معارفتعلى نسان ونشر ثقافته  حقوق اإلال تقتصر
عد  ُيهتمام بالجانب المعرفي ال والممارسة لتلك الحقوق، حيث أن اإل،لوكالس و،ترسيخ القيمإلى 
 من أجل ، إلى قناعات الفرد وسلوآياتهأساسًا تتوجه ،حد ذاته، بل تتعداه إلى تربية قيمية في هدفًا

 عليا، يم آمبادئ ذات قواحترامها بها آحقوق لآلخرين، ًاعتراف وانًا إيما،ممارسة هذه الحقوق
   .)١٦٢–١٦١ص ،٢٠٠٧ الكتبي، (الفرد تكوين شخصية بهدف

 لوجود ثقافة حقوقية في المجتمع، بل ال ،أن تدريس حقوق اإلنسان آافال يمكن اإلدعاء و
ة الحس اإلنساني  وتنمي، بالقدرة على تطبيقهاهاحترامها، بحيث يرتبط تدريسد من ممارستها واُب

 جميع مراحل التعليم األساسي، لتشمل ؛حقوقال تعليم العمل على  هذايتطلبووتعميق الوعي بها، 
  ).٨ص ،٢٠٠٧ نوفل،(  والجامعي آل حسب مستواه،الثانويو

 ؛ الطريق األمثلعتبارها با والممارسات، إلى تغيير العقولالمؤسسات التعليميةوتهدف 
تضمن  بحيث  وجعلها ثقافة مجتمعية واسعة اإلنتشار،،حقوق اإلنسانلتجاوز الطابع النخبوي ل

عد من أدوات  ُتها آما أندمة، المجتمعات المتقلمواجهة مستجدات ، وتطوره،للمجتمع نماءه
آتساب ل ا من خال، تعيد الثقافة إنتاج ذاتها، واإلجتماعية التي بوساطتها،التنشئة السياسية
  والسلوك التي تشكل رموز الثقافة السياسية،ت التفكيرا وعاد،ية واإلجتماع،المعرفة السياسية

 د من تنشئة مخطط لهافال ُب، في المنشود والتطوير الثقا،ومن أجل إحداث التغيير. ومعتقداتها
يقع على عاتقها مسؤولية نشر ثقافة  بحيث ،ع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية جميبوساطة

 في معرفة الطلبة بحقوقهم ُتسهم ، وطرح برامج توعوية،م من خالل التعلي،حقوق اإلنسان



 ٢٥١١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــالقرعان، وهاشم الطويللطان س

 ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والثقافة  ،العامة في الثقافة  فاعٍلأثرًٍ ذات ،مؤسسات التعليم العالي وهذا يعني أن. هموواجبات
 أو تغييرها أو خلق ثقافة ، على الثقافة القديمةالمحافظة  إذا ما أردناالسياسية بشكل خاص،

  .جديدة
  

  اإلطار النظري

ة المرجع     ،الدستور األردني تعرض   اره الوثيق ة األ         باعتب ة القانوني ة في المنظوم ى    ي ة إل ردني
ة  سياسية والمدني وق ال اني  ،الحق صل الث الل الف ن خ اء  ، م ذي ج صل  ال ي ف ين   ف وق األردني  حق

سان              ، آما أ  وواجباتهم وق اإلن ي تناولت حق بصورة مباشرة أو     ورد الدستور بعض النصوص الت
 الباحثين أن هذه النصوص  العديد من حيث يرى  .)٢٣–٥ الموادردني،  ر األ الدستو( غير مباشرة 

شكل                 جاءت على سبيل الحصر وليس التعميم، بحيث ال يوجد نص على اإللتزام بحقوق اإلنسان ب
دة        النصوص خاصة باألردنيين فقط،      عام، في حين جاءت هذه     ذه النصوص مقي ى أن ه إضافة إل

انون   دال من أن يك  ،بحدود الق ا، جاء ليفرض        وب ر تنظيمه وق عب ك الحق انون ممارسة تل رس الق
  . )٤٧-٤٦ص ،١٩٩٧ صويص،( قيودا لم يكن واضع الدستور يقصدها

وطني اق ال اء الميث د ج واطن األردني،،وق ية للم وق األساس د الحق ا  ليؤآ اء معظمه ث ج حي
سانيا       ا وإن ا دولي رف به سان المعت وق اإلن زام بحق ى اإللت دعو إل رة ت صوص مباش ات،( آن  برآ

ه    ، الدستور األردني  إلىآما جاءت األجندة الوطنية مستندة       ).٢٣-٢٢ص ،١٩٩٨  لتؤآد ما جاء ب
سياسي              ، والترآيز على ا   من حقوق  ة العمل ال ة بضمان حري ة آاف زة الدول ق     ،لتزام أجه  عن طري

سياسي             راد والجماعات في العمل ال ة األف ا  .حماية حري ة   أ آم ا جاء ف      وال األردن أ  آدت وثيق ي  م
ديمقراطي     والوثائق السابقة من اإللتزام بحقوق اإلنسان،        ك       ،نصت على تعميق النهج ال ا في ذل  بم

تور  ا الدس ي آفله ة الت ات العام قف الحري ع س ة،رف وانين المرعي ة، والق ام بحمالت توعوي   والقي
ات          ،مبكرة شارآة شعبية في اإلنتخاب ضمان م ز ا        ل سان     ، من أجل تعزي وق اإلن رام حق ة  ( حت وثيق
  .)وًالردن أاأل

ة        من أوائل الدول التي ا      األردن عدوُي  ،نضمت إلى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدني
سياسية صادية،وال وق اإلقت ة وا، والحق ا ،إلجتماعي ة، آم ات  والثقافي م اإلتفاقي ى معظ صادقت عل

سان      وق اإلن ى     . الدولية األخرى المتعلقة بحق ظ عل ة   بعض  في حين تحّف واد اتفاقي ل   م وق الطف حق
  .)٢٠٠٦ عبيدات،( تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةوا

ا،                  وقد شارك األ   ة والمصادقة عليه ة الدولي ة الجنائي ردن في وضع النظام األساسي للمحكم
ة  في صياغة بعض اإل   و ا  ،تفاقيات األقليمي سان في اإلسالم          وتوقيعه وق اإلن اهرة لحق إعالن الق  ، آ

  . العربيوميثاق الطفولة

ة        ٢٠٠٦ عامردنية  األ نشرت الحكومة و ات الدولي وق      م مجموعة من اإلتفاقي ق بحق ي تتعل الت
زء   ذلك أصبحت ج مية، وب دة الرس ي الجري سان ف ة ًااإلن وانين األردني ن الق وطني (  م ز ال المرآ

سان، وق االن د و،)٢٠٠٦ لحق زءُتع ة ج ق الدولي صفة  ًا المواثي دولي ذات ال انون ال ام الق ن أحك  م
ا     عدقبول الدول بأحكام هذه المواثيق يُ     ، حيث أن     من وجهة نظر دولية    إللزاميةا ا منه   تنازال طوعي
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ذه األ         صالح ه ة الطابع   عن جزء من السيادة ل ام عالمي ا . حك ادة     آم ي في الم   نص الدستور األردن
يئا من النف       المعاهدات واإلتفاقيا "على أن   ) ٣٣( ة ش ة الدول ات ت التي يترتب عليها تحميل خزان  ،ق

ا، وال    ال تكون نافذة،ن العامة أو الخاصة   أو مساس حقوق األردنيي    ة عليه  إال إذا وافق مجلس األم
شر        دة أو ا        يجوز في أي حال أن تكون ال سرية في معاه ا   وط ال اق م ة      م تف شروط العلني  ".ناقضة لل

ة الهاش            ول ذة  تكون المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والموَقع عليها من المملكة االردني ه   ،مية ناف  فإن
ك    ال بد من موافقة مجلس األمة عل       ا    يها، وتوقيع جاللة المل ا        ومصادقته عليه ين يوم ، ومرور ثالث

م يُ  .  آخر بالنسبة لسريانهاعلى نشرها في الجريدة الرسمية، إال إذا ورد نص       ذا ول  الدستور  دحد ه
ة       ة الدولي ع اإلتفاقي ا  ،األردني موق وطني       ومكانته انون ال سبة للق ارض،         ، بالن ة التع  خاصة في حال

 ٢٦/٢/١٩٨٢ الصادر في ٣٢/٨٢وذلك على الرغم من أن محكمة التمييز أقرت في قرارها رقم         
ام للخطر               ،أن للمعاهدات الدولية أولوية على القانون المحلي       ى تعرض النظام الع م ينطو عل   ما ل

  . )٨٢–٧٥ ص ،١٩٩٧ ر،خض(

ي واج         و سياسية في األردن،           على الرغم من أن هناك بعض العراقيل الت اة ال اريخ الحي هت ت
ام  والتي زادت من جدلية التقدم والتراجع، إال أنه وبشكل عام نل         ة    ١٩٨٩حظ أن ع ان نقطة بداي  آ

سان في     إلنفراج الديمقراطي، وقد تحققت إنجازات ملموسة قياسا بما آان عليه وضع            ا حقوق اإلن
ك من خالل المواثيق الو        حظ وُيل سابقة،المراحل ال  ة    ذل ة األردني وطني  آطني اق ال دة  ،الميث  واألجن
ة           .  ووثيقة األردن أوالً   ،الوطنية ائق نتيجة توجيهات ملكي ذه الوث شكيل لجان من       ،وقد جاءت ه  لت

رامج     ستقبلية    ،أجل صياغة ب ة    ، وخطط م سان        ، وإصالحات قانوني وق اإلن   وضمانات أفضل لحق
  .)١١١-١٠٥ص ،١٩٩٧ العموش،(

ر من   ،ر الشرعة الدولية المتعلقة بحقوق االنسان ن صدو  أ ويعتقد الباحثان هذا    ومصادقة آثي
ة، إذ  مستوى وممارستها على ، ليس آافيا للوعي بحقوق االنسان  ،الدول عليها   الواقع بصورة فعال

ا ع األ م وق     زال المجتم ادئ حق ى مب ة عل ة المبني ة الديمقراطي ي ثقاف ن ضعف ف اني م ي يع ردن
شكل إحدى مع    ، األ نساناإل ات التحول   مر الذي ي ول اآلخر   وق ى أ   ،من قب ه عل رام رأي ساس   واحت

سان   أو د  ، أو حزبي  ، أو طائفي  ،عشائري ه إن ا فإ  ًايني إلى قبوله لكون ه ال ، ومن هن  يمكن الحديث   ن
ة      عن ثقافة حقوق اإل    ؤمن بالتعددي انون    وا،نسان إال بوجود مجتمع ي يادة الق رام س ساواة ،حت  ، والم

  . آافة والعنف،تعصب وال،شكال التمييزونبذ أ ،والعدل

سياسية و إ شئة ال شئة ن التن ا   االجتماعالتن شامل هم ا ال ة بمعناهم يلة األي ي  سا الوس ية الت س
اطتها ا أ  بوس ا، آم اج ذاته ة إنت د الثقاف ا تعي تم  نهم ي ي ة الت ا  العملي ن خالله ساب م ارف اآت  المع
 ثقافة السياسية موز ال  والسلوك التي تشكل بصفة عامة ر      ، وعادات التفكير  ، واالجتماعية ،السياسية

ه            ومعتقداتها ى عن شئة الُمخططة سبيال ال غن ة     من أ   ،، وتعد التن ق ثقاف رام    جل خل ى احت ة عل  مبني
ا  من ،، حيث تقوم عملية التنشئة من خالل عدة مؤسسات          نسانمبادئ حقوق اإل   يم   ه  مؤسسات التعل

شاطات   من خالل     ،بيرعوالتي   وحرية الرأ  ،تعزيز قيم الديمقراطية  عاتقها  العالي التي يقع على      الن
شارآة الط  ل م ة مث ةلالالمنهجي دوات ب ي الن ات   ، ف ي انتخاب شارآتهم ف ة، وم وارات الفكري  والح

  . والنوادي الطالبية، ومجالس الطلبة،الجمعيات الطالبية
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  نسانمؤسسات التعليم العالي وحقوق اإل

 آما ،دة والعقي،لدينلتعرف على اعبر العصور، فقد آانت من أجل ا وظيفة الجامعة تحولت
حتى باتت في  ، من أجل اإلنسان ذاته في عصر النهضةصبحتثم أفي العصور الوسطى، 

 بهدف ، والتفاعل مع المجتمعات،والثورة المعرفية ، مؤسسات للبحث العلميعصر الثورة
    .)٢٠٣ ص ،٢٠٠٥ بدوي،(  وتلبيتهاااتهي إحتياجإلىتعرف ال

 والداخلية في ،ثرة بالظروف الخارجيةستمرار، ومتأاتغيرة باإلجتماعية مولما آانت الحياة 
 في الحياة اإلجتماعية العامة، المتمثلة ، حرآة التغيرمواآبةدفع عجلة التقدم والتطور، فإن عليها 

 تكون أآثر إنفتاحا على التغيرات الحديثة، إذ تقوم بتدريس  فإنها، الجامعة مؤسسة أآاديميةوألن
 واإلجتماعية، حتى بات العديد من ، والنفسية، والنظريات التربوية،لميةأحدث المبتكرات الع

 لى الجامعة على أنها إحدى وآاالت التغيير الثقافي في المجتمع، ينظرون إعلماء اإلجتماع
تشكل فترة وحدى وسائل التنمية الثقافية لدى الشباب،  إ آما أنها ُتعد).٤ص ،٢٠٠٦ خليل،(

هاتهم، نتيجة تجا هذه الفترة آراء الطلبة والة الشبابية، حيث تتشكل خاللالدراسة فيها ذروة المرح
 جرار،(  ومنهجية علمية،درجة تؤهلهم للحكم على األشياء بموضوعيةوصول نموهم العقلي إلى 

ومن هنا بات على مؤسسات التعليم العالي مسؤولية مواآبة التطور . )٥٩–٥٥ص ،٢٠٠٠
ول نحو الديمقراطية، والعمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان  والتح،ضمن اإلصالحات السياسية

 ، واإلجتماعية، والفكرية،زدهارها بأبعادها الوجدانية وا،تنمية الشخصية اإلنسانيةللوصول إلى 
  والممارسة الديمقراطية، والعدل اإلجتماعي،المساواة، و والحرية،وتجذير إحساسها بالكرامة

  . )٢٧ص ،٢٠٠٧ العفيف وحسن،(

دنية، فإن معظم هذه الجامعات نسان في الجامعات األرما يتعلق بتدريس حقوق اإلأما فيو
ختياري للطلبة، مما أعطى الطالب حرية اإلختيار في درس بعض المواد على أساس متطلب اُت

 واقع تعليم حقوق ومن هنا فإنالقانونية بتلك الحقوق، نتشار المعرفة  عدم ا، وبالتاليدراستها
  ).١١ص ،٢٠٠٧ نوفل،(  إلى المزيد من الجهد والوقت حتى ينضجيحتاجفي الجامعات اإلنسان 

 بوصفها مقررات ،درس بعض الجامعات حقوق اإلنسانقد ال ُتلى أنه هذا باالضافة إ
 تفتقر إلى المضامين الحقيقية لهذه ،فرد مقررات جامعية لحقوق اإلنسان ُتمستقلة إلزامية، لكنها

  ).١٢ص ،٢٠٠٧ نوفل،( الجانب القيميال سيما في ، الحقوق

 بعض المخالفات في معايير أسس ويالحظ المرآز الوطني لحقوق اإلنسان في األردن
، إذ ال تزال هذه المعايير تحد من إتاحة فرص التعليم القبول، على قطاع التعليم العالي األردني

افة إلى مسألة رفع الرسوم باإلض.  عمًال تمييزيًاعدات، مما ُينتيجة آثرة حاالت اإلستثناء
رقًا مستمرًا في المجتمع األردني، األمر الذي أدى إلى مخالفة فرص الجامعية، الذي ظل مؤ

المساواة في التعليم العالي، التي قد تكون من نتائجه انتشار ظاهرة العنف الجامعي، التي تزداد 
- ٧٥ص ،٢٠٠٧ سان، االنالمرآز الوطني لحقوق( بشكل ملحوظ ألسباب عشائرية وجهوية

 ونشر ثقافة ،نسانذه الظاهرة بتعزيز تعليم حقوق اإلآد المرآز على أهمية معالجة ه ُيؤآما ).٧٦
 ،٢٠٠٧ المرآز الوطني لحقوق االنسان،(  وفض النزاعات بالطرق السلمية،قراطيةوالديم
   ).٧٧ص
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 مشكلة الدراسة

 ُتعنى التي التعليم العالي، ُتعد عملية نشر ثقافة حقوق اإلنسان من مسؤوليات مؤسسات
، وهذا يتطلب التطابق بين ما يتم تعلمه في هذه المؤسسات ا وقيمه،ا والتعريف بمبادئه،هابنشر

معرفة دور موسسات لذا فإن هذه الدراسة تسعى إلى  .الممارسة الفعلية لهاو ،من مبادئ وقيم
  .بةالتعليم العالي في نشر تقافة حقوق االنسان من وجهة نظر الطل

  
  أهمية الدراسة

أولهما األهمية العملية المتمثلة في تقديمها نتائج : تكمن أهمية هذه الدراسة في مجالين
 لتعزيز الجوانب اإليجابية ومعالجة ،موضوعية لصانعي القرار، والمهتمين بهذا الموضوع

بين األوساط الثغرات التي تقف أمام ممارسة حقوق اإلنسان، واإلسهام في نشرها آثقافة وسلوك 
 والتطورات التي تحدث في عالم اليوم، فإنه يتطلب من جميع ،الطالبية، ولمواجهة التغيرات

 السعي لمواآبة التطوير والتحديث، خاصة أن هذا ، أو غير الرسمية،المؤسسات الرسمية
االت الموضوع يمس جميع أفراد المجتمع جسديًا، ونفسيًا، واجتماعيًا، وسياسيًا، وفي جميع المج

  .الحديثة

وأما األهمية العلمية لهذه الدراسة فتتمثل في إضافتها جهدًا علميًا للجهود المبذولة في هذا 
المجال، وبيان الدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم العالي آمؤسسات للتنشئة السياسية 

 وعمليات التحول ،واإلجتماعية، خاصة مع الطرح العالمي لقضايا اإلصالح السياسي
  .الديمقراطي

  
  سئلة الدراسةأ

  : التساؤالت التاليةعن هذه الدراسة لإلجابة تهدف

 ؟ ةما مدى ممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم العالي األردني  

  في نشر ثقافة حقوق اإلنسان؟ة مؤسسات التعليم العالي األردنيإسهامما مدى   

  على التنبؤ ة العالي األردنيقدرة ممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليمهي ما 
   في نشر ثقافة حقوق اإلنسان؟بإسهامها

  بين ممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم رتباطية دالة إحصائيًا ا عالقةتوجدهل 
 ختالفا وهل تختلف هذه العالقة ب في نشر ثقافة حقوق اإلنسان؟وإسهامها ،ةالعالي األردني

 خصص؟التوالمستوى التحصيلي، والجنس، 
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  تعريف المصطلحات

ة،              : حقوق اإلنسان  ة، والثقافي صادية، واالجتماعي سياسية، واالقت ة، وال وق المدني ع الحق جمي
ائن             اء لكل آ ة الوف المنصوص عليها باالعالن العالمي لحقوق االنسان، والتي تعتبر مطالب واجب

  .بشري دون تمييز بسبب الجنس، أو الدين، أو العرق، أو اللون، أو النوع

ارف   : ثقافة حقوق اإلنسان   يم  ،مجموعة من المع دات  ، والق اط   وا ، واالتجاهات  ، والمعتق النم
اه اإل  راد تج سلوآية، لالف سانال ن أن ة    ، م درات معين اء بق ة الوف ب واجب ود مطال ل وج زم ج ، يل

وع   ى أ  عل  ،ي انسان دونما تمييز   توافرها على أسس أخالقية أل     ون ، أو الجنس  ، أ ساس الن و ، أو الل
  . وذلك على قدم المساواة فيما بينهم جميعا،و الطبقة، أةالعقيد

ة       الي األردني يم الع ل                 :مؤسسات التعل ًا من قب ي تمول مالي ة الت ة األردني  الجامعات الحكومي
  .الحكومة وتمنح الدرجات العلمية المختلفة

  
  الدراسات السابقة

نبية التي تناولت  يجد مجموعة من الدراسات العربية واألج،إن المتتبع لهذا الموضوع
  :مفهوم حقوق اإلنسان من زوايا مختلفة، وسيتم عرض بعضها حسب الترتيب الزمني

  
  الدراسات العربية

واد   ،تصورات طلبة جامعة اليرموك  ": بعنوان،)١٩٩٢( دراسة مهنا والخوالده    لممارسة م
 مدى  ممارسة   ، وهدفت إلى التعرف على    "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المجتمع األردني      

واد           ع م ى أن جمي ائج إل ي، وأشارت النت مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المجتمع األردن
واد اإلعالن              ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان    ة، وإن م  ُتمارس في المجتمع األردني بدرجة عالي

م توجد   . متوسطات  أخذت أعلى ال،العالمي المتفقة مع التشريعات اإلسالمية والدستور األردني   ول
رات  ى متغي زى إل صائيًا ُتع ة إح روٌق دال سكن،  : ف ان ال افي، ومك ستوى الثق ة، والم وع المدرس ن

ة                        روٌق دال سان، في حين وجدت ف وق اإلن ة بحق سان، ودرجة المعرف ودرجة التمسك بحقوق اإلن
 . ُتعزى إلى متغير مصدر المعرفة، ولصالح وسائل اإلعالم،إحصائيًا

سان     " : بعنوان ،)١٩٩٤( دراسة السيد  وق االن ع حق ي         ،واق وطن العرب ة في ال  والديموقراطي
الي      يم الع ه      على مستوى التعل د المتخصصة وآفاق ائز           ،"، والمعاه ى الرآ ى التعرف عل  وهدفت إل

ة في بعض                         سان، والديموقراطي وق اإلن ى حق ة عل ع التربي سان، وواق وق اإلن ا حق التي تقوم عليه
ة  ات العربي د،الجامع ائج و المتخصصة،  والمعاه ت النت ىدل الي    عل يم الع ي التعل اهج ف  أن المن

دى            و المضامين،   يمستويالعربية غير موحدة على      ي تب ين أن الصورة الت وسائل التطبيق، آما تب
  . الطموحاتتلبي والمعاهد لم تكن آافية، وال ،بها مقرر حقوق االنسان في هذه الجامعات

دان در ة رش وان،)١٩٩٤( اس وق " : بعن ي  اإلحق وطن العرب ي ال سان ف ر : ن الحاض
ستقبل باب  "والم ق واألس شة العوائ ى مناق دفت إل ا، وه ام    وتحليله اب االهتم ى غي ؤدي ال ي ت  الت
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ق    إلبحقوق ا  ة بهدف تحقي نسان في الوطن العربي، وبيان أهمية المحافظة عليها في البلدان العربي
وق اإل وأظهرت ال  وحقيقية في جميع مجاالت الحياة،       ،تنمية شاملة  سان في   نتائج أن موضوع حق ن

ا هومعمول               ر مم زة أآث ة ممي ل ُمعمق، وتوعي ق، وتحلي الوطن العربي بأمس الحاجة إلى فهم دقي
يم         ، واإلبهام ،به، ألن تلك الصورة يكتنفها الغموض      ا التعت  والتجاهل   ، وعدم الوضوح، ويحيط به

  .في الوطن العربي

ة  اتدراس وان،)١٩٩٨( برآ زاب األ ": بعن ل  األح ن خالل تحلي سان م وق اإلن ة وحق ردني
ل            "مضمون مواثيق األحزاب األردنية    ى مدى تمثي ى التعرف عل وق اإل  ، وهدفت إل سان في    حق ن

ى       األحزاب األردنية  مواثيق س      أن، وأشارت النتائج ال وق الرئي سبة الحق ا في        ن ة المنصوص عليه
وق الفرعي        %)٥٠( مواثيق األحزاب بلغت   ى ، بينما لم تصل نسبة الحق ا  ، %)١٩( ة إل ظيت  حآم

وق    ا الحق زاب، يليه ق األح ي مواثي واردة ف وق ال ن الحق ر م صيب األآب ة بالن وق اإلجتماعي الحق
  .هتماما ا فكانت األقل، والقضائية،أما الحقوق القانونية،  والسياسية،الدولية

نمط ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع " : بعنوان،)٢٠٠٣( دراسة المشاقبه والصبح
الدراسة إلى وجود توافق في توجهات المجتمع األردني نحو مرجعية حقوق وتوصلت ، "دنياألر

 ُتعزى إلى ، وأولوياته، ولم توجد أية فروق ذات دالله إحصائية، وضماناته، وآلياته،اإلنسان
العمر، والمستوى التعليمي، والديانة، واالتجاه السياسي، في حين وجدت فروٌق ذات : متغيرات
 في مجالي مرجعية ثقافة حقوق ، ُتعزى إلى متغير الجنس، ولصالح اإلناث،حصائيةداللة إ

ومتغير مكان اإلقامة، ولصالح المقيمين في المخيم في . اإلنسان، وأولويات أهمية حقوق اإلنسان
  .مجال أولوية أهمية حقوق اإلنسان

النجليزية في آتب اللغة ا: نسان، وحقوق اإلالتنشئة" : بعنوان،)٢٠٠٤( دراسة ساري
لى التعرف على طبيعة التنشئة االجتماعية ، وهدفت إ"ساسي في األردن نموذجًامرحلة التعليم األ

. في إحدى أهم مؤسسات التنشئة الرسمية في المجتمع األردني، وهي المؤسسة التربوية
مه هذه وأن ما تقد. وتوصلت الدراسة إلى الغياب الواضح لمفاهيم حقوق االنسان في هذه الكتب

 لدى التالميذ من جهة، ، وقبوًال، وإجماعًا،المناهج من معارف ومعلومات وقيم، تجد رضًا
  .ويحظى بمصداقية عالية عندهم من جهة أخرى

نسان في التحول الديموقراطي قافة حقوق اإلدور ث" : بعنوان،)٢٠٠٦( دراسة الحريري
نسان ما زالت اسة إلى أن ثقافة حقوق اإلوتوصلت الدر، "والتنمية المستدامة في المنطقة العربية
 على الرغم من أهميتها وتأثيرها في التحول الديموقراطي -وليدة، ولم تصل في المنطقة العربية

 مع اإلشارة الى أن هذه الجهود لها بصمات واضحة في هذا لتنمية المستدامة إلى الحد المأمولوا
 لتصبح ؛معها طاقات األنظمة السياسية العربيةالمجال، آما أن هذه الطاقات ال ُبد أن تشارك 

آما أن المناهج الدراسية . نسان، تصلح لنشر ثقافة حقوق اإل مثمرة في تحقيق بيئةالطرفينجهود 
 ، للتعريف بحقوق اإلنسان بصورة مبسطة،في عموم المنطقة العربية تفتقر الى مادة دراسية

  .نتهاًء بالمرحلة الجامعيةلمرحلة اإلبتدائية وااك الطلبة إبتداًء من ا تتناغم مع إدر،ومقنعة
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 والمجتمع ،نسان في الجامعاتإلتدريس حقوق ا" : بعنوان،)٢٠٠٧( دراسة نوفل
 واقع نسان في األردن، وفلسفة تدريسها، وعرضلباحث بتحليل حقوق اإل، حيث قام ا"األردني

ات المتعلقة بهذا  والميثاق الوطني، وبعض التشريع،نسان من خالل الدستورحقوق اإل
 لم يصل إلى المستوى المطلوب ،الموضوع، وأظهرت النتائج أن تعليم حقوق اإلنسان في األردن

 ومنظمات المجتمع المدني، وأن أحد األسباب في ضعف ثقافة حقوق اإلنسان في ،في الجامعات
في ثقافة القائمين  يتمثل في الثقافة الوافدة على المجتمع، آما أن هناك نقصًا ،المجتمع األردني

 .على تدريس هذه الثقافة
  

  جنبيةاألالدراسات 

 والالمباالة آقضية حقوق ،المنظمات غير الحكومية" : بعنوان،)٢٠٠٢( Brianدراسة 
وهدفت إلى التعرف على دور الوآاالت غير الحكومية في الترويج . "حالة نيجيريا: إنسان

 للرد ١٩٩٨-١٩٩٥ت غير الحكومية في الفترة الحترام حقوق اإلنسان، وتوثيق جهود المنظما
على الالمباالة الحكومية تجاه انتهاآات حقوق اإلنسان في نيجيريا، وحاولت هذه المنظمات 

 لفرض مقاطعة على ،التأثير على الواليات المتحدة األمريكية والحكومات الغربية األخرى
لى النظام العسكري النيجيري احترام  ستفرض ع،منتجات النفط النيجيرية، ُمعتقدة أن المقاطعة

حقوق اإلنسان، إال أن جهودها فشلت في التأثير، بسبب المصالح اإلقتصادية لشرآات النفط 
 ،متعددة الجنسيات، إضافة إلى أن هذه المنظمات آانت غير قادرة على توليد ردود فعل الشارع

  . نيجيرياتجاه من أجل الضغط على صانع القرار الغربي، للتغيير في سياستهم

قياس تأثير معاهدات  ": بعنوان،)Goodman & Derek, 2003(دراسة جودمان وديرك 
، وهدفت إلى التعرف على أثر معاهدات حقوق اإلنسان على تحسين أوضاع "حقوق اإلنسان

وتوصلت الدراسة إلى أن ندرة المعلومات من معوقات الدراسات العلمية، . حقوق اإلنسان واقعيًا
وأن إقرار المعاهدات صاحبت إنتهاآات حقوق اإلنسان، لمعلومات السيئة أسوأ من ُندرتها، ألن ا

  .حيث تستمر الدول بإساءات آثيرة ضد اإلنسان، حتى بعد التصديق على تلك المعاهدات

دور المنظمات غير الحكومية في عملية خلق المعيار  ": بعنوان،(Cenap, 2004)دراسة 
، وهدفت إلى تقييم دور تأثير منظمات حقوق اإلنسان غير الحكوميـة في "في حقل حقوق اإلنسان

في ظهور معاهدات ) NGOs(عملية خلق معاييـرها، إضافة إلى معرفة دور هذه المنظمات 
وأظهرت . حقوق اإلنسان الدولية، والتعرف إلى أسباب قلق الدول بشأن انتهاآات حقوق اإلنسان

 لظاهرة حقوق اإلنسان في السياسة العالمية المعاصرة نير الكبير والتأثي،النتائج إلى أن الدور
 ، والمجموعات الدينية،جديد نسبيًا، آما أن قضية حقوق اإلنسان ال تتوقف على السياسيين

واتحادات العمال، بل أصبحت تخص المنظمات غير الحكومية، وأي شخص آخر، إذا ما ُأريد 
   . ة حقوق اإلنسان حماي يخص،العمل على إيجاد ضمان دولي

 ،المجتمع المدني العالمي":  بعنوان،(Tsutsui & Minwotipka, 2004)دراسة 
مشارآة المواطنين في منظمات حقوق اإلنسان الدولية غير : وحرآة حقوق اإلنسان الدولية
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 ،، وهدفت إلى التعرف على أنماط مشارآة المواطن في حرآة حقوق اإلنسان العالمية"الحكومية
وتوصلت النتائج إلى أن . ل عضويتهم في منظمات حقوق اإلنسان الدولية غير الحكوميةمن خال

 هم الذين تعمقوا في المجتمع المدني العالمي، ،المتنبئين األآثر قوة في ُعضوية هذه المنظمات
بينما أصبحت ). ١٩٩٨، ١٩٨٨، ١٩٧٨(وأن تأثير المنظمات الدولية ازداد مع مرور الوقت 

 هي المحرك األهم في التوسع في ،آما أن المنظمات غير الحكومية محلية أقل أهمية،المنظمات ال
 آمنظمة العفو الدولية، ومنظمة ،حرآة حقوق اإلنسان العالمي في عصر الحرب العالمية الثانية

  .الدفاع عن حقوق اإلنسان، لدورهما الكبير في الترويج لحقوق اإلنسان الدولية
  

 لسابقةعرض مضمون الدراسات ا

 ، أنها تناولت موضوعات تخص تصورات الطلبة،تبين من خالل عرض الدراسات السابقة
نسان ردني، ومضمون حقوق اإللممارسة مواد اإلعالن العالمي لحقوق االنسان في المجتمع األ

إضافة إلى دور بعض المنظمات غير الحكومية في تعزيز حقوق االنسان ياسية، في األحزاب الس
لذلك انفردت .  على مستوى العالم وانتشارهامختلفة، وآيفية تطور هذه المنظماتفي بلدان 

قياس ممارسة حقوق االنسان في في  تمثلت ،الدراسة الحالية، لتعالج موضوعات مختلفة
مؤسسات التعليم العالي األردني، ومدى إسهامها في نشر ثقافة حقوق اإلنسان، إضافة الى قياس 

قوق االنسان في مؤسسات التعليم العالي، وإسهامها في نشر ثقافة حقوق العالقة بين ممارسة ح
  . االنسان

  
  والطريقةإلجراءات ا

  
  منهجية الدراسة

ستخدمت ا، حيث  لتحقيق أهدف الدراسة؛ االرتباطيةتم استخدام منهج الدراسات الوصفية
حسب  ،المناسبةحصائية  واالختبارات اإل،ضافة إلى األوساط الحسابية إ،معامالت االرتباط

 .الطبيعة آل سؤ
  

   وعينتهامجتمع الدراسة

 البالغ الحكومية، ةتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة مؤسسات التعليم العالي األردني
 شكلتمعات حكومية، جا) ١٠ (موزعون علىوال ،تقريباطالبًا وطالبة ) ١٣٨٨٤٦(عددهم 

ستخدام عينة تم او، )٥٢ص ،٢٠٠٧ ان،المرآز الوطني لحقوق االنس( )٥٠,٦(اإلناث ما نسبته 
ستخدام العينة الطبقية العشوائية، وبلغت با ، ثالثمن جامعات ة عشوائية متعددة المراحلطبقي

  . الكليات آل حسب تخصصهمباني في المتواجدينمن الطلبة  وطالبة طالبًا) ٥٣٧ (عينة الدراسة
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  أداة الدراسة

 تقيس ،فقرة) ٣٢(من نة من جزئين، أحدهما يتكون المكو الباحثان بتطوير أداة الدراسة، قام
 ،فقرة) ١٧ ( واآلخر يتكون من الجامعات األردنية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان،إسهام درجة

 فقرات عنجابات  اإل وآانتة،ي مؤسسات التعليم العالي األردنيتقيس ممارسة حقوق اإلنسان ف
  .حسب تدريج ليكرت الخماسي تتدرج على ،األداة

  
   وثباتهادق األداةص

العلوم  تم توزيعها على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في ،داةللتأآد من صدق األ
، ومن المتخصصين والباحثين في مجال القياس والتقويم، واللغة العربيةو ،القانونو، السياسية

ة  وسالم، إبداء الرأي حول أهمية آل فقرةاليهملب ُطحيث  ،*)٧(حقوق اإلنسان وعددهم
 ، أو تعديل،حظاتهم من حذفتم األخذ بمالو ، ومناسبة الفقرات لعينة الدراسة،الصياغة اللغوية

  .أو إضافة

 ستطالعية ا تم توزيع األداة بصورتها النهائية على عينه، حساب ثبات األداةوللتأآد من
باخ ألفا، آرونقة   حساب الثبات بطريوتم ،من خارج عينة الدراسة وطالبة ًاطالب) ٦٤( من مكونة
وتبين أن  ،)٠,٩٠٢(، في حين بلغت قيمته للجزء الثاني)٠,٨٨٦(ول  بلغت قيمته للجزء األحيث

 في دراسات العلوم وتحديدًا  والثبات المتوافرة آافية ألغراض هذه الدراسة،،دالالت الصدق
   ).٣٣٦ص،٢٠٠٠عودة،(االجتماعية

  
  اإلجراءات

اإلستعانة بمجموعة من المساعدين  لنهائية، تمت تطوير أداة الدراسة بصورتها ابعد
ت تم توزيع اإلستباناو واضحة عن أهداف الدراسة وطبيعتها،إعطائهم الفكرة البعد  ها،توزيعل

.  حسب العينة العشوائية،ختيار جامعة من آل إقليم ابطريقة ،على الطلبة في الجامعات الثالث
  .الذين يتواجدون في مباني الكليات توزيع اإلستبانة على الطلبة وأخيرًا تم

  

                                                 
د     -٢. الدآتور قيس الشرايري، دآتوراة قانون، أستاذ مشارك، جامعة عمان العربية، آلية القانون            -١* دآتور محم  ال

ة الحسين،               ساعد، جامع تاذ م انون، أس وراة ق شان      -٣هالالت، دآت رم آري دآتور أآ المي          ال ان الع يس مرآز مع ، رئ
 -٥.   األستاذ الدآتور حسن البكور، قسم اللغة العربية وآدابها،جامعة الحسين-٤.للدراسات واألبحاث وحقوق االنسان

 الدآتور حسن العايد، أستاذ مساعد، علوم -٦. الدآتور محمود القرعان، دآتوراة في القياس والتقويم، جامعة الحسين
 .وليد العويمر، أستاذ مساعد، علوم سياسية، جامعة الحسين الدآتور -٧سياسية، 
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  المعالجة اإلحصائية

وتم ، (SPSS)تم إدخال البيانات إلى ذاآرة الحاسب اآللي باستخدام الرزم اإلحصائية 
ختبار تحليل ستخدام ا إلى اإضافًة ات المعيارية، واإلنحراف،حساب المتوسطات الحسابية

 .لمعرفة الفروق بين معامالت اإلرتباط ،)V و Z(نحدار، ومعامالت اإلرتباط  ومعادلتياإل
  

  تصحيح األداة

ستجابات لقياس ا) ليكرت الخماسي( مقياس انعتمد الباحثإعن أسئلة الدراسة، لإلجابة 
  . والممارسةاإلسهاممقياس درجة ) ١(أفراد عينة الدراسة، ويبين الجدول رقم 

  .بيةمدى درجة المساهمة والممارسة حسب المتوسطات الحسا:  )١(جدول 

  الحدود   والممارسة،اإلسهاممدى درجة 

  ١.٥ - ١   وتمارس بدرجة قليلة جدا،تسهم

  ٢.٥ اقل من – ١.٥   وتمارس بدرجة قليلة،تسهم

  ٣.٥ اقل من – ٢.٥   وتمارس بدرجة متوسطة،تسهم

   ٤.٥ اقل من – ٣.٥   وتمارس بدرجة آبيرا،تسهم

    ٥ – ٤.٥   وتمارس بدرجة آبيرة جدا،تسهم
  
   الدراسة ومناقشتهانتائج

المتعلق بمعرفة مدى ممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات  ،لإلجابة عن السؤال األول: أوال
 واإلنحرافات المعيارية لفقرات اإلستبانة ،فقد تم إيجاد األوساط الحسابية، ةألردنيالتعليم العالي ا

 هو ُمبين في آما ،ةألردنيالمتعلقة بمقياس ممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم العالي ا
  ).٢ (رقمالجدول 

 .ةردنيعليم العالي األتنسان في مؤسسات المقياس ممارسة حقوق اال:  )٢(جدول 

رقم 
  رةـون الفقـمضم الفقرة

رتبة 
 الفقرة

درجة 
 الممارسة

المتوسط 
الحسابي

 االنحراف
المعياري

 على الثقافات أتعرف أنعندي الفرصة  ١٣
 ياة االخرى الحوأنماطديان واأل

 ١.١١٠ ٣.٨٥٢ آبيرة ١

عضاء مجتمع الجامعة اليتعرض أ ٢
 بسبب اختيار نمط حياتهم ،يزللتمي

 )معيشة، ومسكنو، لبس(

 ١.١٢٦ ٣.٤٤٦ متوسطة ٢
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رقم 
  رةـون الفقـمضم الفقرة

رتبة 
 الفقرة

درجة 
 الممارسة

المتوسط 
الحسابي

 االنحراف
المعياري

 فيهشعر جامعتي هي المكان الذي أ ١
 باالمن والطمانينة

 ١.٠٩٠ ٣.٢١٠ متوسطة ٣

 يمتلكون مستوى ،الموظفون في الجامعة ١٤
  لهم ولعائالتهمًامناسب ًامعيشي

 ,٩٨٢ ٣.١٤١ متوسطة  ٤

تلك الحرية في الجامعة للتعبير عن أم ٤
دينية، وثقافية، (  ومعتقداتيأفكاري

 دون خوف من التمييز) سياسيةو

 ١.١٦٠ ٣.١٢٨ متوسطة ٥

 ١.١٨٠ ٣.١٠٢ متوسطة ٦المتهم في الجامعة برئ حتى تثبت ادانته ٩
 ،ضاضاء جامعتي بعضهم بعيشجع أع ١٢

فقر، ( للتعرف على المشاآل العالمية
 )سالمودالة، وعبيئة، و

 ١.٢٨٢ ٣.٠٤٤ متوسطة ٧

 ١.٤٧٦ ٢.٨٦٠ متوسطة ٨ الحرية الشخصية مصونة في الجامعة ١٥
 أجل من ،عضاء مجتمع الجامعةيتعاون أ ١٦

 ورفاه المجتمع الجامعي أمنحماية 
 بأآمله

 ١.٣٠٠ ٢.٧٨٠ متوسطة ٩

خالفات في الجامعة  وال،تحل المشاآل ٨
 بطرق سلمية

 ١.٢٥٠ ٢.٦٨١ متوسطة ١٠

 أو( يوجد في الجامعة صناديق شكاوى ١٠
 إساءات للتبليغ عن ،)مكاتب شكاوى

 مخالفة لمبادئ حقوق االنسان

 ١.٤٥١ ٢.٥٧٩ متوسطة ١١

 جامعتي من خالل أعضاءيشارك  ١١
 تعميم منشورات أو ،مظاهرات سلمية

  قلقأودون خوف 

 ١.٢٦٤ ٢.٤٢٦ قليلة ١٢

 أن ألحد اليمكن أنه بجامعتي لدرجة أثق ١٧
 يسلب حقي

 ١.٢٢٦ ٢.٤٠٧ قليلة ١٣

ة  والتعليم في الجامع،تقدم المساعدة ٧
 لالشخاص الذين انتهكوا حقوق اآلخرين

 ١.٢٥٥ ٢.٣٧٨ قليلة ١٤

 متساوية في ًاتوفر جامعتي فرص ٣
قروض، ومنح، (الحصول على 

 )ابتعاثو

 ١.١١٢ ٢.٣٥٥ قليلة ١٥
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رقم 
  رةـون الفقـمضم الفقرة

رتبة 
 الفقرة

درجة 
 الممارسة

المتوسط 
الحسابي

 االنحراف
المعياري

قراطي، بحيث وي ديممناخ جامعت ٥
في اتخاذ يشارك الطلبة والموظفون 
 القرارات التي تؤثر فيهم

 ١.٠٦١ ٢.٣٠٥ قليلة ١٦

 مجتمع أعضاءيتم التعامل مع جميع  ٦
 ا اذا خالفو،جامعتي بنفس المعاملة

 القانون

 ,٨٢٥ ١.٧٩٧ قليلة ١٧

 ,٢.٧٩٤٧٠٤ متوسطة  ممارسة حقوق اإلنسانالكلي

  ٥٣٧=  ن

 أن الوسط الحسابي لممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم ، أعالهالجدوليتبين من 
) ١( الجدول رقم وبالرجوع إلى، )٠,٧٠٤( نحراف معياري وبا،)٢,٧٩٤(  بلغةالعالي األردني

 وقد آانت أعلى ،ت متوسطًة آان،يتبين أن درجة ممارسة حقوق اإلنسان في هذه المؤسسات
  حيث آان وسطها الحسابي،)١٣(ت التي تدل على ممارسة حقوق اإلنسان هي الفقرة المؤشرا

، بمعنى أن الطلبة لديهم الفرصة الكافية للتعرف على )١,١١٠( نحراف معياريوبا ،)٣,٨٥٢(
نخراط  اُتفسر النتيجة السابقة في وقد .ماط الحياة المختلفة بدرجة آبيرةالثقافات واألديان وأن

 وأديانهم وأنماط ،ثقافتهم النظر عن بصرف ، مع بعضهم في بيئة الجامعةمعيين الجاالطلبة
آما يتبين . ختالفات الموجودة بين الطلبةحتواء اإلهذا يعني قدرة بيئة الجامعة على احياتهم، و

على الترتيب آانت أبرز مظاهر ممارسة حقوق ) ٤، ١٤، ١، ٢( الجدول أن الفقرات من
ال يتعرض : يعها بدرجة متوسطة، وهذه الفقرات هيجاءت جمو ،)١٣(سان بعد الفقرة اإلن
وبانحراف  ،)٣,٤٤٦( ختيار نمط حياتهم بوسط حسابي بسبب ا،ضاء مجتمع الجامعة للتمييزأع

  والطمأنينة بوسط حسابي، وجامعتي هي المكان الذي أشعر فيه باألمن،)١,١٢٦( معياري
 ًا مناسبًا في الجامعة مستوى معيشي الموظفونويمتلك ،)١,٠٩٠( وبانحراف معياري ،)٣,٢١٠(

وأمتلك الحرية في ، )٠,٩٨٢( وبانحراف معياري ،)٣,١٤١( لهم ولعائالتهم بوسط حسابي
 ، والسياسية دون خوف من التمييز، والدينية، ومعتقداتي الثقافية،الجامعة للتعبير عن أفكاري

  .)١,١٦٠( وبانحراف معياري ،)٣,١٢٨( بوسط حسابيو

خالفوا القانون، يليها   التعامل مع الطلبة بالتساوى إذا: أقل الفقرات ممارسة هي  تبين أنآما
خيرا تخاذ القرارات التي تهمهم، وأفي ا والموظفين ، ومشارآة الطلبة،قراطيةودرجة مناخ الديم
  .   بدرجة قليلةحيث جاءت  وابتعاث، ، للحصول على منح وقروض،توفير الفرص

 مؤسسات التعليم العالي إسهامالمتعلق بمعرفة مدى  عن السؤال الثاني جابةلإل: ثانيا
تم إيجاد األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات نسان،  في نشر ثقافة حقوق االةردنياأل
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 الجدول رقم هو موضح في آما ، في نشر ثقافة حقوق اإلنساناإلسهاماإلستبانة المتعلقة بمقياس 
)٣.(  

 . في نشر ثقافة حقوق االنسانةردنيإسهام مؤسسات التعليم العالي األ:  )٣(جدول 

رقم 
 الفقرة

 مضمون الفقرة
رتبة 
الفقرة

درجة 
الممارسة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

جامعتي بمعرفتي حول ثقافة أسهمت  ٣٠
 المواطنة الصالحة

 ١.٥٢٦ ٣.٣٠٧ متوسطة ١

 عملت جامعتي على تكريس الحرية ٣١
، واحترام في التعبير عن الراي

 رخالراي اآل
 ١.٤٧٦ ٣.١٩١ متوسطة ٢

جامعتي بمعرفتي حول آيفية أسهمت  ٣٢
 االنفتاح على االخر

 ١.٥٣٤ ٣.١٢٤ متوسطة ٣

جامعتي بمعرفتي بقانون أسهمت  ١٦
 االحزاب السياسية االردني

 ١.٣٥٩ ٢.٥٤٧ متوسطة ٤

جامعتي بمعرفتي حول أسهمت  ٣
 آة السياسيةهمية المشارأ

 ١.٤١١ ٢.٥٠٤ متوسطة ٥

جامعتي بمعرفتي بحقوق أسهمت  ٢٢
 االقليات

 ١.٤٦٨ ٢.٤٩١ قليلة ٦

جامعتي بمعرفتي في أسهمت  ٢٦
 والتواصل من ،مهارات االتصال

 اجل العيش مع االخرين
 ١.٥٦١ ٢.٤٨٧ قليلة ٧

جامعتي بمعرفتي بمقاومة أسهمت  ٢٥
 التمييز العنصري

 ١.٤٠٣ ٢.٤٨٢ قليلة ٨

جامعتي بمعرفتي بقانون أسهمت  ٢
  والعمال االردني،العمل

 ١.٣٨٨ ٢.٣٧١ قليلة ٩

جامعتي بمعرفتي بقانون أسهمت  ١٧
 الضمان االجتماعي االردني

 ١.٣٨٧ ٢.٤٥٦ قليلة ١٠

جامعتي بمعرفتي حول حق أسهمت  ٦
  والتنظيم،االجتماع

 ١.٣٤٦ ٢.٤٣٠ قليلة ١١

فية جامعتي بمعرفتي حول آيأسهمت  ٤
 الدفاع عنهاصون الكرامة و

 ١.٤١٦ ٢.٤٢٨ قليلة ١٢

جامعتي بمعرفتي بالحق في أسهمت  ١٨
 التنمية

 ١.٣٣٤ ٢.٤٢٤ قليلة ١٣
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رقم 
 الفقرة

 مضمون الفقرة
رتبة 
الفقرة

درجة 
الممارسة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

جامعتي بمعرفتي بمؤسسات أسهمت  ٨
 حماية حقوق االنسان في االردن

 ١.٣٨٩ ٢.٤٢٤ قليلة ١٤

جامعتي بمعرفتي بحق أسهمت  ٢٤
 الشعوب في تقريرمصيرها

 ١.٤٠٩ ٢.٤١٥ قليلة ١٥

عملت جامعتي على تنمية شخصيتي  ١
 تنمية شاملة

 ١.٣٨٢ ٢.٣٨١ قليلة ١٦

جامعتي بمعرفتي بحقوقي أسهمت  ١٤
 وواجباتي

 ١.٣٣٦ ٢.٣٨١ قليلة ١٧

جامعتي بمعرفتي حول آيفية أسهمت  ٧
 من اجل حماية حقوق اللجوء للقضاء

 نساناإل
 ١.٣٤٦ ٢.٣٧٩ قليلة ١٨

ي بقانون جامعتي بمعرفتأسهمت  ٥
 االجتماعات العامة

 ١.٣٥٠ ٢.٣٧٦ قليلة ١٩

جامعتي بمعرفتي ان آل أسهمت  ١٥
 شخص متهم برئ حتى تثبت ادانته 

 ١.٣٨٧ ٢.٣٥٩ قليلة ٢٠

جامعتي بايماني بوحدة أسهمت  ٢٨
 االختالف، والبشر في اطار التنوع

 ١.٤٧٠ ٢.٣٤٢ قليلة ٢١

 جامعتي بربط مبادئ حقوق تسهم ١١
 لحياة اليوميةاالنسان با

 ١.٣٣٢ ٢.٣٣٧ قليلة ٢٢

جامعتي بمعرفتي حول نبذ أسهمت  ١٢
 اشكال التمييز و،العنف

 ١.٣٥٣ ٢.٣٣٣ قليلة ٢٣

همية جامعتي بمعرفتي باأسهمت  ٢١
 دورهم في المجتمعالمعاقين و

 ١.٣٦٥ ٢.٣٠١ قليلة ٢٤

جامعتي بمعرفتي بقانون أسهمت  ٢٩
 التعليم العالي االردني

 ١.٤٢٣ ٢.٢٩٩ قليلة ٢٥

جامعتي بمعرفتي باهمية أسهمت  ١٩
 مشارآة المراة في التنمية

 ١.٣١١ ٢.٢٩٨ قليلة ٢٦

جامعتي بمعرفتي حول أسهمت  ٩
 اختصاصات المحاآم المختلفة

 ١.٣٢٢ ٢.٢٧٠ قليلة ٢٧

جامعتي بمعرفتي باهمية أسهمت  ٢٧
 البيئة النظيفة والصحية

 ١.٤١٣ ٢.٢٥١ قليلة ٢٨
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 بمعرفتي باهمية جامعتيأسهمت  ٢٠
 الطفل وسالمته

 ١.٢٤٤ ٢.٢٣٨ قليلة ٢٩

جامعتي بمعرفتي أسهمت  ٢٣
 بالمؤسسات الدولية لحقوق االنسان  

 ١.٤٤٩ ٢.٢٠٤ قليلة ٣٠

امعتي بمعرفتي حول جأسهمت  ١٣
 البطالةمكافحة الفقر و

 ١.٣٤٨ ٢.١٩٧ قليلة ٣١

 جامعتي بارشاد المتضررين تسهم ١٠
 نسانمن انتهاآات حقوق اال

 ١.٢٠٠ ٢.١٢٤ قليلة ٣٢

 مؤسسات التعليم العالي سهامإمدى  الكلي
 في نشر ثقافة حقوق ةاالردني

 نساناإل
 ,٦٤٦ ٢.٤٤٥ قليلة 

  ٥٣٧= ن
 في نشر ثقافة ةردني مؤسسات التعليم العالي األإسهام أن مدى  أعاله الجدوليتضح من
، حيث بلغ الوسط الحسابي )١( رقم  في الجدولاإلسهامة حسب مقياس ل آانت قلي،حقوق اإلنسان

، ١٦، ٣٢، ٣١، ٣٠ ( ذوات األرقامأن الفقراتو ،)٠,٦٤٦( وبانحراف معياري ،)٢,٤٤٥( لها
 في نشر ثقافة حقوق اإلنسان، وهذه الفقرات هي اإلسهامعلى الترتيب آانت أبرز مظاهر ) ٣

وبإنحراف  ،)٣,٣٠٧(  في معرفة الطلبة حول ثقافة المواطنة الصالحة بوسط حسابياإلسهام
 الجامعة في تكريس الحرية في التعبير عن الرأي والرأي اآلخر إسهامو ،)١,٥٢٦( معياري

 الجامعة بمعرفة الطلبة حول إسهامو ،)١,٤٧٦( وبإنحراف معياري ،)٣,١٩١( بوسط حسابي
، ومن ثم )١,٥٣٤( وبإنحراف معياري ،)٣,١٢٤( آيفية اإلنفتاح على اآلخر بوسط حسابي

 ،)٢,٥٤٧(  الجامعة بمعرفة الطلبة بقانون األحزاب السياسية األردني بوسط حسابيامإسه
 في معرفة الطلبة حول المشارآة السياسية بوسط اإلسهام ، وأخيرًا)١,٣٥٩( وبإنحراف معياري

النتيجة السابقة في تضمين موضوع  فسروُت). ١,٤١١( وبإنحراف معياري ،)٢,٥٠٤( حسابي
  والبحث العلمي، وزارة التعليم العاليعتمدتهاساق التربية الوطنية الذي محقوق اإلنسان في 

الذي يهدف إلى تعريف الطالب ببعض المصطلحات  ، لجميع طلبة الجامعات األردنيةةاألردني
 وتطور الحياة السياسية ،ألردني وتعريفة بالنظام السياسي ا، والتربية الوطنية، والوطنية،الوطنآ
 ودور ، سياسية أم، أم إجتماعية، سواء آانت إقتصادية،سسات الوطنية األردنية والمؤ،ردنيةاأل

  .ردن على مختلف الصعد في رفع مكانة األالقيادة

المتبقية هم في نشر الفقرات س ُت، أن مؤسسات التعليم العالي، أعالهآما يتبين من الجدول
  . )٢٠٠٧( دراسة نوفلئج نتا مع  الحالية في بعض جوانبها النتيجةوتتفقبدرجة قليلة، 
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 والمتعلق بمعرفة قدرة ممارسة حقوق اإلنسان في ،لإلجابة عن السؤال الثالث: ثالثا
ختبار بإسهامها في نشر ثقافة حقوق اإلنسان، تم استخدام امؤسسات التعليم العالي في التنبؤ 

  ).ج٤ب، ٤أ ، ٤(رقام ذوات األ في الجداولهو مبين  آما ،تحليل اإلنحدار

 .ملخص تحليل االنحدار:  )أ٤(ل جدو

  الخطا المعياري في التقدير مربع ر المعدلة مربع ر  ر
 ٨.٩٠٨ ,٨١٤ ,٨١٥  أ,٩٠٣

  ممارسة حقوق االنسان: المتنبئ أ

  .تحليل تباين االنحدار ب:  )ب٤(جدول 

 
  وعممج

 المربعات
  درجة
 الحرية

 ف متوسط المربعات
مستوى 
 الداللة

  < ,٠٠١ ٢٣٥٤.٤٢٩ ١٨٦٨٣٩.٢٠٠ ١ ١٨٦٨٣٩.٢٠٠  االنحدار
   ٧٩.٣٥٦ ٥٣٥ ٤٢٤٥٥.٧٢٠  الخطا
    ٥٣٦ ٢٢٩٢٩٤.٩٢٠ الكلي

   ممارسة حقوق االنسان–المتنبئ : أ

   المساهمة في نشر ثقافة حقوق االنسان–المتنبئ به : ب

  .)أ(نتيجة تحليل االنحدار:  )ج٤(جدول 

  معامالت غير المعيارية
الخطأ المعياري النحدارقيمة معامل ا

مستوى   ت
  )الثابت( الداللة

٠٠٨  ٢,٦٥٠ ١,٥٧٥ ٤,١٧٣, 
 < ,٠٠١ ٤٨.٥٢٢ ,٠٣٢ ١.٥٦٠ممارسة حقوق االنسان

  . في نشر ثقافة حقوق االنساناإلسهام: المتنبئ به

أن معامل اإلرتباط الثنائي بين ممارسة حقوق اإلنسان في )  أ٤(يتبين من الجدول رقم 
ما يدل  .)٠,٩٠٣( في نشر ثقافة حقوق اإلنسان بلغ وإسهامها ةدنيمؤسسات التعليم العالي األر

 في وإسهامها ،ةعلى أن العالقة بين ممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم العالي األردني
نشر ثقافة حقوق اإلنسان آانت موجبة، بمعنى أن زيادة ممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات 

هذا وقد .  في نشر ثقافة حقوق اإلنساناإلسهام قدرتها على  بزيادةتزداد ،ةالتعليم العالي األردني
 وهي نسبة التبيان المفسر، بمعنى أن ،)٠,٨١٥( تم حساب قيمة مربع معامل اإلرتباط والبالغة

 وهذا ،حقوقهذه ال ممارسة فسر من خالل ُت، في نشر ثقافة حقوق اإلنساناإلسهاممن %) ٨١,٥(
ممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم العالي على التنبؤ  على قدرة متغير يضًايدل أ
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  داللة هذه القيمة المبينة في جدولآما بينت في نشر ثقافة حقوق اإلنسان، اإلسهامبقدرتها على 
 الذي بين أن مقدرة متغير الممارسة في التنبؤ ،)ف(تحليل إنحدار التباين من خالل إختبار ) ب٤(

 المحسوبة )ف( حيث آانت قيمة ،حقوق اإلنسان مقبولة إحصائيًابالقدرة على نشر ثقافة 
  تم حساب قيمة الثابت وقيمةآما ،)α = >.001(إحصائية ، وهي ذات داللة )٢٣٥٤،٤٢٩(
  : تدالن على شكل معادلة التنبؤ آما يلياللتين )ج٤( في الجدول رقم )ب(

 إسهام ١،٥٦٠x+٤,١٧٣  =ةردنيسان في مؤسسات التعليم العالي األممارسة حقوق االن
  .مؤسسات التعليم العالي في نشر ثقافة حقوق اإلنسان

المتعلق بمعرفة العالقة بين ممارسة حقوق اإلنسان في لإلجابة عن السؤال الرابع : رابعا
 في نشر ثقافة حقوق اإلنسان حسب الجنس، وإسهامها ةردنيمؤسسات التعليم العالي األ

  : تم إستخدام معامالت اإلرتباط آما يلي فقدومستوى التحصيل،، التخصصو

 في نشر وإسهامهالمعرفة العالقة بين ممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم العالي   .أ
 في  هو مبينرتباط آماغير الجنس، فقد تم حساب معامالت اثقافة حقوق اإلنسان حسب مت

  ).أ٥( الجدول رقم

  . حسب متغير الجنسامالعالقة بين الممارسة واإلسه:  )أ٥(جدول 

  في نشر ثقافة حقوق االنساناإلسهام  الجنس 
 (**) , ٩٠٥ معامل ارتباط بيرسون

 ١.٤٩٩  قيمة ز
 <, ٠٠١ مستوى الداللة

  الذآور

  ٢٦٥ العدد
 (**),٩٠١ معامل ارتباط بيرسون

 ١.٤٧٢  قيمة ز
 <, ٠٠١ مستوى الداللة
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 االناث

 ٢٧٢ العدد

  ٠,٠١= دال احصائيا عند مستوى داللة الفا   **

 بين ممارسة حقوق  دالة إحصائيًا طردية إرتباطيةوجد عالقة أنه ت، أعاله الجدوليتبين من
ق اإلنسان، حيث بلغت  في نشر ثقافة حقووإسهامها ،ةاإلنسان في مؤسسات التعليم العالي األردني

نه على التوالي، بمعنى أ )٠,٩٠١ , ٠,٩٠٥( ناثالذآور واإللكل من رتباط  اإلقيمة معامالت
 في نشر ثقافة حقوق  إسهامهازداد ي،ة حقوق اإلنسان في هذه المؤسساتآلما زادت ممارس

  .اإلنسان
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 حسب المعادلة Zتطبيق اإلحصائي  فقد تم ،ولمعرفة الفروق بين معامالت اإلرتباط
)1991. Pp 266-267 ، Shirley & Stanley(.  
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، بمعنى )١،٩٦( قل من وهي أ)٠,٣١١(  بلغت)ز( تبين من خالل المعادلة السابقة أن قيمة
، أي أن العالقة بين ممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم العالي أنها غير دالة إحصائيًا

  .تويات متغير الجنسختالف مس ال تختلف با، اإلنسان في نشر ثقافة حقوقوإسهامها ،ةاألردني

 وإسهامها ،ةلمعرفة العالقة بين ممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم العالي األردني  ب
في نشر ثقافة حقوق اإلنسان لمتغير المستوى التحصيلي، فقد تم حساب معامل اإلرتباط آما 

  ).ب٥(في الجدول 

  .مستوى التحصيل حسب متغير مارسة واإلسهامالعالقة بين الم:  )ب٥(جدول 

 المساهمة في نشر ثقافة حقوق االنسان  التقدير 
 (**),٨٩٣ معامل ارتباط بيرسون

 ١.٤٤٧ قيمة ز 
 <, ٠٠١ مستوى الداللة

 مقبول

  ١١٩ العدد
 (**),٨٩٧ معامل ارتباط بيرسون

 ١.٤٤٧  قيمة ز
 <, ٠٠١ مستوى الداللة

 جيد

  ٢٠٦ العدد
 (**),٨٥٦ معامل ارتباط بيرسون

 ١.٢٧٤  قيمة ز
 <, ٠٠١ مستوى الداللة

 جيد جدا

  ١٥٩ العدد
 (**),٩٢٧ معامل ارتباط بيرسون

 ١.٦٢٣  قيمة ز 
 <, ٠٠١ مستوى الداللة

م
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 ممتاز

 ٥٣ العدد

  ٠,٠١=دال احصائيا عند مستوى داللة الفا   **
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 ٢٠١١ ،)١٠(٢٥ مجلد ،)االنسانية العلوم(لألبحاث  النجاح جامعة ــــــــ مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بين ممارسة حقوق  دالة إحصائيًا طرديةرتباطية اوجد عالقةأنه ت ،هأعال الجدول يتضح من
 حسب في نشر ثقافة حقوق اإلنسان وإسهامها ،ةاإلنسان في مؤسسات التعليم العالي األردني

  اإلرتباط، حيث بلغت قيم معامالت)ممتازو، مقبول، جيد، جيد جدًا( توى التحصيليمتغير المس
  .على التوالي )٠,٩٢٧ , ٠,٨٥٦ , ٠,٨٩٧ , ٠,٨٩٣(

  حسب المعادلة التاليةV فقد تم تطبيق اإلحصائي ،ولمعرفة الفروق بين معامالت اإلرتباط
),Pp 464 – 467١٩٨١William,(:   
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عند درجة  ٢ا، وأن قيمة آ)٥,٥٨٧(  بلغتV أن قيمة ،تبين من خالل المعادلتين السابقتيني
 ٢ المحسوبة أقل من قيمة آاVوبما أن قيمة . ٧,٨١٥ = ٠,٠٥ ومستوى داللة ٣= حرية 
، بمعنى أن العالقة بين ممارسة حقوق اإلنسان في  فهذا يعني أنها غير دالة إحصائيًا.الجدولية

تالف  ال تختلف باخ، في نشر ثقافة حقوق اإلنسانوإسهامها ،ةمؤسسات التعليم العالي األردني
  .مستويات متغير المستوى التحصيلي

 وإسهامها ،ةلمعرفة العالقة بين ممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم العالي األردنيو  .ج
 التخصص األآاديمي، تم حساب معامالت  حسب متغير،ر ثقافة حقوق اإلنسانفي نش

  ).ج٥(اإلرتباط آما في الجدول 

 .ة و المساهمة حسب متغير التخصصالعالقة بين الممارس:  )ج٥(جدول 

  في نشر ثقافة حقوق االنساناإلسهام   الكلية  
 (**),٩٢١  معامل ارتباط بيرسون

 ١.٥٨٩  قيمة ز 
 <, ٠٠١ مستوى الداللة

 علوم واقتصاد

 ١٥٩ العدد
 (**),٨٧٨ معامل ارتباط بيرسون

 ١.٣٧٦   قيمة ز
 <, ٠٠١ مستوى الداللة
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 سياسة وقانون

 ١١٧ العدد
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  )ج٥(تابع جدول رقم ... 

  في نشر ثقافة حقوق االنساناإلسهام   الكلية  
 (**),٨٧٣ معامل ارتباط بيرسون

 ١.٣٥٤  قيمة ز 
 <, ٠٠١ مستوى الداللة

 وآدابتربية  

 ٢٦١ العدد

  ٠,٠١= دال احصائيا عند مستوى داللة الفا   **

 ممارسة حقوق  بين، دالة إحصائيًا طرديةرتباطية اوجد عالقةأنه ت أعاله  الجدوليتبين من
ستويات مل في نشر ثقافة حقوق اإلنسان وإسهامها ،ةاإلنسان في مؤسسات التعليم العالي األردني

حيث بلغت قيمة ، )تربية وآدابوسياسة وقانون، وعلوم واقتصاد، (متغير التخصص األآاديمي 
  .على التوالي )٠,٨٧٣ , ٠,٨٧٨ ، ٠,٩٢١( معامالت اإلرتباط

 ،سابقةال آما في المعادلة V  تم إستخدام اإلحصائي،عامالت اإلرتباطولمعرفة الفروق بين م
 ٠,٠٥ ومستوى داللة ٢= عند درجة حرية  ٢ ، وأن قيمة آا٥,٧٦٥ بلغت Vحيث تبين أن قيمة 

 فهذا يعني أنها غير دالة ، الجدولية٢ المحسوبة أقل من قيمة آاVوبما أن قيمة . ٥,٩٩١= 
 ،ةردنيسان في مؤسسات التعليم العالي األين ممارسة حقوق اإلن بمعنى أن العالقة ب،إحصائيًا
  .  في نشر ثقافة حقوق اإلنسان ال تختلف باختالف مستويات متغير التخصصوإسهامها

 ، في مؤسسات التعليم العالي،من المالحظ أن العالقة بين ممارسة حقوق اإلنسانو
ختالف أي من  وال تختلف با، قويةدية آانت عالقة طر، في نشر ثقافة حقوق اإلنسانوإسهامها

 في  وهذا يقودنا إلى مسؤولية الجامعة،المستوى التحصيلي، والتخصصوالجنس، متغيرات 
 ،قراطية وحقوق اإلنسانو وبث ثقافة الديم، يتمثل في تفكيك الثقافة التقليدية،تقديم دور تنويري

 ،)٢٧٩ص ،٢٠٠٧( وفي والمريالمنوهذا ما أآده . فعلي هذه الحقوق إلى واقع ترجمة بهدف
نسان،  مكان لتدريس حقوق اإل،ة، فهي من ناحي مزدوجًان تؤدي دورًا الجامعة يمكن أإن بقولهما

صبح الجامعة ساحة ن ُت، وبهذين الدوريالحقوق ومن ناحية أخرى مرآز إشعاع وتنوير لهذه
نهم ، فإاخل الجامعة مصونةن حقوقهم دأب الطلبة شعر، فإذا  وممارسًةلثقافة حقوق اإلنسان وعيًا

وإذا لم تكن هذه الحقوق ممارسة بها، فإنها تبقى يؤمنون بها ويستحضرونها في سلوآياتهم، 
هيل وتدريب، لى تأ يحتاجون إ،لى تدريس هذه الموضوعاتن القائمين عهذا إضافة إلى أ. جوفاء

يمهم لها ونشرهم لثقافتها يبقى تعل ،صًالرة أومن أجل معرفتها وتعليمها، فإذا آانت حقوقهم مهد
   . وعدم اإلقتناع بجدواها،يسودها الخللحيث ناقصة، 
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  الخاتمة

 آانت أعلى و، ن درجة ممارسة حقوق اإلنسان في هذه المؤسسات آان متوسطًاإ
 ، واألديان، للتعرف على الثقافات، أن الطلبة لديهم الفرصة الكافية تتمثُل في،المؤشرات

 . بدرجة آبيرةوأنماط الحياة المختلفة

 ة، ل في نشر ثقافة حقوق اإلنسان آانت قليةردنيي األ مؤسسات التعليم العالإسهامن مدى إ
 وإسهام في معرفة الطلبة حول ثقافة المواطنة الصالحة، تتمثُل ،آانت أعلى المؤشراتو
 الجامعة بمعرفة وإسهامعن الرأي والرأي اآلخر، امعة في تكريس الحرية في التعبير الج
 الجامعة بمعرفة الطلبة بقانون إسهاملطلبة حول آيفية اإلنفتاح على اآلخر، ومن ثم ا

  .األحزاب السياسية األردني

 في نشر ثقافة إسهامهاو ،العالقة بين ممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم العالي 
المستوى وجنس، ختالف ال وال تختلف با،قوية طرديةرتباطية ا عالقة ،حقوق اإلنسان آانت

  .والتخصص التحصيلي،
  

  التوصيات

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، يوصي الباحثان بما يأتي

بالشرعة الدولية الخاصة التشريعات الوطنية لى ربط عوة مدرسي مساق التربية الوطنية إد .١
 ًاكون مساق لي، مساق آخر تحت مسمى حقوق اإلنسانتضمينلى ضافة إإنسان، بحقوق اإل

  .المختصينلى ، وإسناد هذه المساقات إطلبة الجامعات لجميع ًاإجباري

 وإشراك ،عمل على إيجاد برامج توعوية خاصة بحقوق اإلنسان داخل الحرم الجامعيال .٢
 . من خالل الحضور والنقاشوأعضاء الهيئة التدريسيةالطلبة 

 ما ي التعامل واإلستثناءات ف،لمحسوبية واالوساطةبتعاد عن التقيد بالقوانيين واألنظمة، واإل .٣
إذا ما  وموظفين وطلبة، أعضاء هيئة تدريسيةالمجتمع الجامعي من و ،إدارة الجامعةبين 
 .والوالء للجامعة ،الثقةحقيق أريد ت

  
   واألجنبية العربيةعــالمراج

 يةرؤية نظر: دور الجامعة بين تحديات الواقع وافاق المستقبل ").٢٠٠٥(.  منير،بدوي". 
:  التعليم العالي في مصر: السنوي الثامن عشر للبحوث السياسيةمؤتمرال في ورقة مقدمة

  .٢٠٠٥ فبراير ١٧-١٤ . جامعة القاهرة.خريطة الواقع واستشراق المستقبل

 أبحاث مرآز الدراسات .األحزاب السياسية وحقوق االنسان ).١٩٩٨( . نظام،برآات 
  .األردنية
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