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ُالتدريسُ ُهيئةُ ُاءُ عضُ أ ُُظرُ جهةُنُ منُوُ ُاإلنسانُ ُلحقوقُ 

 مازنُمحسنُالجراروه
  *أ.د.ُحسنُأحمدُالحياري

ُملخص:
 التربية   وء  في ض   ،اليرموك   في جامعة   اإلنسان   حقوق   ممارسة   درجة   ف  عر  راسة ت  دفت الد  ه  
ن  مجتمُع  ،التدريس   هيئة   أعضاء   نظر   جهة  و  من  اإلنسان   لحقوق   العالمي   واإلعالن   ة  اإلسالمي   تكو 

( للعام  1124والبالُغ ع دُدهم )في جامعة  اليرموك   ة  الدراسة  من أعضاء  الهيئة  التد ريسي  
نٍة 2018/2019 ، تمَّ استخداُم أداة  اإلستبانة  لتحقيق  أهداف الدراسة ، وتمَّ ت وزيُعها على عي نٍة ُمكو 

 أن  تم  اختياُرهم بالط ريقة  الطبقية  العشوائية ، وأظهرت نتائُج الدراسة  عضو هيئة تدريس ( 337من )
من  جاءت مرتفعة   اإلنسان   لحقوق   اليرموك   في جامعة   ي ة  ريسالتد   هيئة  ال أعضاء   ممارسة   درجة  

، كما أظهرت النتائُج  ظرهمن   جهة  و    ذات   فروقٍ  وجود  على جميع  فقرات  األداة  وعلى األداة  ككلٍّ
 في جامعة   التدريس   هيئة   أعضاء   ممارسة   ( في درجة  α=0.05) عند مستوى الداللة   إحصائيةٍ  ةٍ دالل

، وفي ضوء هذه ة  اإلنساني   الكليات   لصالح   الكلية   متغير   عزى الختالف  تُ  اإلنسان   لحقوق   اليرموك  
 النتائج اقترح الباحثان مجموعة من التوصيات التي تعزز مفهوم حقوق اإلنسان. 

، التربيُة اإلسالميُة، اإلعالُن الكلماتُالمفتاحية:ُ  .العالميُّ لحقوق  اإلنسان  ُحقوُق اإلنسان 
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The degree of human rights practice at Yarmouk University in the 

light of Islamic education and the Universal Declaration of Human 

Rights from the point of view of faculty members  
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Prof. Hassan Ahmed Al-hiary*  

 

 

Abstract: 
The study aimed to identify the degree of human rights practice in 

Yarmouk University, in light of Islamic Education and the Universal 

Declaration of Human Rights from the viewpoint of faculty members, The 

study population consisted of the faculty members of Al-Yarmouk 

University(1124)for the academic year 2018/2019,The questionnaire was 

used and distributed to a sample of (337) selected by stratified random 

method, and the results showed that the degree of practicing of faculty 

members at Al-Yarmouk University for Human Rights from their point of 

view on all items of the tool and on the tool as a whole , were high Results 

showed no statistically significant differences at the level of significance 

(α = 0.05) in the degree of faculty members practice at Yarmouk 

University Human Rights due to the difference in the total variable for the 

benefit of the members of the human faculties, In light of these findings 

the researchers proposed a set of recommendations that reinforce the 

concept of  human  rights. 
Keywords: Human Rights, Islamic Education, Universal Declaration of 

Human Rights. 
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ُُ:المقدمة
 اإلنسانُ  ز  فتمي   ،االختيار   ة  وحري   تقويم ووهبه العقل   وعال اإلنسان في أحسن   جل   اهلل خلق

ما  مارتها واكتشاف  على ع   ه إلى األرض ليقوم  هبط  أثم  ،مخلوقاته بهذا الخلق التشريعي عن سائر  
ر له جميع ما وسخ   ،تحسين معاشهفيستثمرها لخدمته و  ٍة،كوني   فيها من قوانين   الحكيمُ  الخالقُ  أودع  

ويرقى باإلنسان إلى أرفع مراتب  ،في الكون ليحسن الخالفة والعمارة ويحقق العبودية هلل وحده
 استثماروعال من اإلنسان أن يحسن  ومن أجل تحقيق ذلك طلب اهلل جل   ،اإلنسانية والحضارة

 يكون من ال  ن يصلح في األرض وأأو  ،موارد الكون الطبيعية بما يعود نفعه على البشرية جمعاء
 .المفسدين

فال  ،وعال من اإلنسان أن يحسن إلى أخيه اإلنسان ويعامله معاملة حسنة كما طلب اهلل جل  
 رضه وحياته يعتدي على ع  وأال   ،يستقوي القوي على الضعيف بأكل ماله بالباطل واستباحة حقوقه

واجتهاد على إرساء قواعد الحق  دٍّ بكل ج   ، وأن يحترم حقوقه وخصوصيته ويعمليهايحافظ علبل 
ا في كافة أرجاء حتى تعم المحبة وتنتشر األلفة ويسود السالم بين البشر جميع   ،والعدل والمساواة

صالحٍ  فهي مفتاح كل تقدمٍ  ر،عبر العصو وهذا من أسمى أهداف التربية  ،المعمورة وشعار كل  وا 
 لألفرادوسبيل لتلبية الحاجات ، قيف العقولوتث والطريق الموصلة لتهذيب النفوسر، تغيي

عدادهمومتطلباتهم   .للمستقبل وا 
لقد استخدم اإلنسان التربية عبر تاريخه المديد كوسيلة لتحقيق األهداف المتعددة التي كان 

 هذه األهداف كانت وما زالت وستبقى متجددة   ولكن   ،يرى فيها اإلنسان تحقيق سعادته وطموحاته
ومع كل االختالفات في  ر،د إلى آخر ومن قرن إلى آخر ومن مجتمع إلى آخومتنوعة من عه

التربية ما زالت وستبقى الوسيلة الوحيدة التي   أن  األهداف بين القرون والعهود والمجتمعات إال  
 عامة ةله النفس البشرية من أهداف تربوي   ى لإلنسان عن طريقها تحقيق ما تشرئب  يتسن  
(Hayari, 2013 AL-.) 

وتكنولوجيا، في حياته علميا  اإلنساننه كلما تقدم أ ((AL-Dori,2009وقد أشار الدوري 
تالزمه، ازدادت المشكالت والمتطلبات التي الحضارة، ليواكب ركب  جميعها،وفي مجاالت الحياة 

مما  المشكالت،لتساعده على النمو المتكامل لمواجهة تلك  ملحة،فتصبح حاجته للتربية ضرورة 
التربية  أنَّ باعتبار به، تحيط  التيوالظروف  ومجتمعه على التكيف مع نفسه ا  قادر  إنسانا  ه يجعل

 إلىينتمي  اجتماعي،كائن  إلى من مجرد كائن حي اإلنسانهي الوسيلة القادرة على نقل هذا 
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 .مجتمع له قيمه واتجاهاته وطموحاته
مع مضامين الرسالة التربوية ا ويأتي االهتمام بتعليم حقوق اإلنسان ومبادئها منسجم  

بعملية  التربية معنية   ن  إإذ ، واألهداف الكبرى للعملية التربوية على المستوى العالمي واإلقليمي
ا ألهمية ومدرك   ،ا لحقوقه اإلنسانيةا وواعي  صالح   اا عالمي  التنشئة االجتماعية لإلنسان ليصبح مواطن  

هذه الحقوق  ن  أما و ة هذه الحقوق من االنتهاك ال سي  ومسؤوليته في حماي ،دوره في الحصول عليها
حقوق اإلنسان لم تعد  كما أن  ، كبرى على سلوك اإلنسان نحو نفسه ونحو اآلخرين لها انعكاسات  

بل أصبحت قضية عالمية تعني المنظمات والدول والهيئات  ،قضية فردية أو وطنية أو إقليمية
 .(Khairi and Hussein and Shami, 2002)الدولية 

كت فيه ه  عنى بحقوق اإلنسان في زمن انتُ المنظمات العالمية واإلنسانية التي تُ لقد تعددت 
وخاصة في بالد العرب والمسلمين، وما نراه اليوم من قتل ودماء وحروب  ،كثير من الحقوق
ذاللها وقمعٍ  روتشريد وتهجي ا ي  حصارها عسكر ، و للحريات وتكميم األفواه واستعباد الشعوب وا 

حتى باتت دول الغرب والشرق تبعث المبعوثين  ،هو دليل ساطع على هذه االنتهاكات ،اواقتصادي  
جل توثيق الحقائق وتصوير الواقع المؤلم أمن  ؛والمندوبين المختصين بحقوق اإلنسان إلى بالدنا

قوق ومن أشهر هذه المنظمات العالمية في الوقت الراهن اإلعالن العالمي لح ،الذي نعيش
 .اإلنسان

بأهمية كبرى في  تظفر قضية حقوق اإلنسانأن  ( AL-Turki, 2008 وقد أشار التركي )
لحقوق  الميثاق العالمي   عدُّ ويُ ، الدولية والدول والمنظمات الحديث على مستوى الشعوب العصر

غرب ا لحضارة الم تتويج  10/12/1948اإلنسان الذي أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في
ية الحرب العالمية نهاوقد صدر الميثاق بعد ، ولجهود المفكرين والمصلحين في العصر الحديث

الدولي  لمجتمعا عن الرغبة في وحدة البشرية ووحدة حقوق اإلنسان في االثانية بسنوات قليلة تعبير  
همجية  إلى أعمالحقوق اإلنسان أو إهمالها قد أفضى  يتناس إن ،الذي قاسى من ويالت الحرب

ولذلك دعا في مقدمته إلى توطيد احترام اإلنسان  ،كما ورد في الميثاق ذت الضمير اإلنساني  أ
والعمل عن طريق التربية والتعليم واتخاذ إجراءات قومية وعالمية لضمان االعتراف بحقوق  وحرياته

ك بين الشعوب بصورة فعالة بين الدول األعضاء في المنظمة العالمية، وكذل تهااإلنسان ومراعا
 تها.لطاالخاضعة لسُ 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يحظى أن   (Tashtoush, 2007)كما أشار طشطوش 



 .2222، (1) ملحق، األولالجمعية األردنية للعلوم التربوية، المجلة التربوية األردنية، المجلد السابع، العدد 

572 

الدول والحكومات لقياس مدى تقدمها في مجال  وتستشهد به   ،عالميٍّ  بول واالحترام على نطاقٍ بالق  
كما  ،ل حقوق اإلنسانوكذلك تقتبس منه الصكوك القانونية الدولية في مجا ،حقوق اإلنسان

لهام لتشريعاتها إمصدر  د هر من الدساتير الوطنية في مختلف أنحاء العالم وتعكثي   تستشهد به  
 .في مختلف أنحاء المعمورةوالدساتير 
من المنظمات  عديدا في المملكة األردنية الهاشمية فقد نشطت وخاصة في اآلونة األخيرة أم  

كالنقابات المهنية  ،بحقوق اإلنسان من منظمات المجتمع المدني عنىوالمراكز والمؤسسات التي تُ 
لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان التابعة مثل ت األهلية وبعض الجهات الحكومية والجمعيا

والمرصد  ،المركز الوطني لحقوق اإلنسان :ومن أبرز هذه المنظمات ،لمجلس النواب األردني
من الجمعيات  كثيروغيرها  ،ا لحقوق اإلنسان والسالموأردن   ،الوطني األردني لحقوق اإلنسان

وقد ازداد عمل هذه المنظمات والمراكز ونشاطها ، والمنظمات والمراكز التي تنشط في هذا المجال
 سياسيةٍ  ما تشهده المنطقة العربية المحيطة بالمملكة من ظروفٍ  ل  في اآلونة األخيرة في ظ  

نسانيةٍ  ا للعمل اإلنساني ا يفسح المجال واسع  وبناء المخيمات وغيرها مم   واستقبال الالجئين ،وا 
 واالجتماعي.

درجة ممارسة حقوق اإلنسان في جامعة اليرموك  لتعرف الدراسة ومن هنا فقد جاءت هذه
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من وجهة نظر أعضاء هيئة  في ضوء التربية اإلسالمية

 .التدريس
يرموك في المملكة األردنية الهاشمية من المؤسسات العلمية والتربوية الرائدة جامعة ال عدُّ تُ  و

وبما تقدمه من مخرجات في  ،وتربوية على المستوى المحلي والدولي بما تقدمه من برامج علمية
ا ونظر  ، والقطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المجتمع المحلي ،جميع التخصصات األكاديمية

أعداد أعضاء الهيئة  ازديادفي أعداد الطلبة وما يرافقه من  ردٍ معة من تزايد مط  لما تشهده الجا
أصبح من الضروري  ،من الكوادر اإلدارية والموظفين روجود عدد كبيٍ  فضال  عن ،التدريسية

، العناية الكافية التي يستحقب تزويدهو  اهتمام الجامعة بحقوق اإلنسان  وعدم إغفال هذا الجانب
بعقد  مأ ة،لجامعاراء الدراسات التي تكشف عن درجة ممارسة حقوق اإلنسان داخل بإج سواء  

  ز حقوق اإلنسان وتوعيته بها. الندوات والمؤتمرات التي تعز  
ُمشكلةُالدراسة:

هذا  لما يشهده العصر الحاضر؛الموضوعات في  أهم   موضوع حقوق اإلنسان من عدُّ يُ 
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في البالد العربية  لى حقوق اإلنسان وخاصة  من انتهاكات واعتداءات صريحة عالعصر 
التي  وكثرة اإلضرابات والمطالبة بالحقوق والحريات لتشريد والقمعاو  وما القتل والدمار واإلسالمية،

على انتهاك حقوق اإلنسان وتقييد  اضح  و   دليل  مختلف وسائل اإلعالم إال   في كل يومٍ  ُتشاهد
ُ.حريته

ا في ومن خالل مراجعة الباحث ين  ُ لألدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة، فقد الحظا نقص 
الدراسات التي ُأجريت لتعرف درجة ممارسة حقوق اإلنسان في جامعة اليرموك من وجهة نظر 

جريت للكشف عن درجة تضمين حقوق وكثرة عدد الدراسات التي أُ  أعضاء الهيئة التدريسية فيها،
 .اللغة العربيةمناهج  أم اإلسالمية أماالجتماعية  معية، سواء  والمقررات الجا اإلنسان في المناهج

لقد تعددت اآلراء في اآلونة األخيرة حول مفهوم حقوق اإلنسان، وخاصة في التعبير عن 
آرائه السياسية واالقتصادية واالجتماعية، والمطالبة بالحقوق المالية من زيادة أجور وتحسين 

بتوفير فرص عمل للمتعطلين، وانعكاسات ذلك على حياة  ظروف العمل للموظفين، والمطالبة
 اإلنسان،إلى التساؤل حول موضوع حقوق  ين  الباحث   هذا ما دعاو  األفراد واستقرار المجتمعات،

في ضوء التربية اإلسالمية واإلعالن والتعبير عن الرأي مشروعية المطالبة بالحقوق والحريات و 
 .العالمي لحقوق اإلنسان

ُ:اآلتيةالدراسة لإلجابة عن األسئلة  تسعىراسة:ُالدأسئلةُ
ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك لحقوق اإلنسان في ضوء التربية  .1

 اإلسالمية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟
 ( في درجة ممارسةα =0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) ةهل توجد فروق ذات دالل  .2

عزى الختالف متغير الكلية تُ لحقوق اإلنسان في جامعة اليرموك  تدريسأعضاء هيئة ال
 ؟علمية( كليات ،إنسانية )كليات

ُأهدافُالدراسة:
درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك لحقوق  تهدف الدراسة تعرف

توعية اإلنسان دف وذلك به ،واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اإلنسان في ضوء التربية اإلسالمية
 تعزيز الجوانب االيجابية وزيادة االهتمام بالجوانب التي تحتاج إلى متابعة.و  في الجامعة بحقوقه

إحصائية عند مستوى الداللة  ةهناك فروق ذات دالل إن كانتمعرفة كما تهدف إلى 
(α=0.05) ى عز تُ لحقوق اإلنسان في جامعة اليرموك  أعضاء هيئة التدريس ةفي درجة ممارس
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، وذلك بهدف توعية اإلنسان في الجامعة بحقوقه وزيادة (العلمية)اإلنسانية و  الكلية الختالف متغير
 االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان واإليمان بها.  

ُ:يت كمن أهمية الدراسة فيما يأتأهميةُالدراسة:ُ
: أن ها تكشف - قوق اإلنسان عن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك لح أوال 

 اإلنسان.في ضوء التربية اإلسالمية واإلعالن العالمي لحقوق 

ولم  ،ن الكريم واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانآحقوق اإلنسان الواردة في القر بعنى تُ  ثاني ا: أن ها -
 .دون آخر تقتصر على جزءٍ 

في جامعة  القرار يصانع ويؤمل من هذه الدراسة أن تفيد نتائجها في الجانب التطبيقي
من حيث تعزيز الجوانب االيجابية والعمل على زيادة االهتمام بالجوانب التي تحتاج إلى  ،اليرموك
، كما يؤمل من المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق اإلنسان ، وكذلكمن المتابعة مزيد

 وذلك ينث  جامعة والباح  طلبة الدراسات العليا في ال في الجانب النظري هذه الدراسة أن تفيد نتائجها
 من الدراسات واألبحاث العلمية في هذا المجال. مزيدعن طريق إجراء 
اإلنسان الذي يعمل في الجامعة من حيث معرفة ما  الدراسة أن يستفيد من هذه كما يمكن

تقان. ثبت له من حقوقٍ ي    فيتمسك بها، وما عليه من واجبات فيؤديها بإخالص وا 
ُُ:تهاومحدداُحدودُالدراسة

ُ:اآلتيةأجريت الدراسة ضمن الحدود والمحددات 
 الدراسة على جامعة اليرموك في المملكة األردنية الهاشمية. اقتصرتالحدود المكانية:  .1

 .2018/2019الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي ُطبقت  الحدود الزمنية: .2

حق  ،حق االعتقاد اآلتية:المية اقتصرت الدراسة على حقوق اإلنسان في ضوء التربية اإلس .3
وذلك لمناسبتها  ،حق العمل ،حق التعليم ،حق المساواة ،حق العدالة ،التعبير عن الرأي

 مجتمع الدراسة وعينتها.ل

موضوعية أفراد عينة الدراسة في  فضال  عن ،يتحدد تعميم نتائج الدراسة بصدق وثبات أداتها .4
 فقراتها. عناإلجابة 

ُ:مصطلحاتُالدراسة
ُتبنىُالدراسةُالتعريفاتُاآلتية:ت

ُأن  إلى  ( (Kanaan, 2008أشار كنعان ُاإلنسان الحقوق التي  :يعني صطالحُ إحقوق
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وهي ، وجدت لإلنسان فهي الزمة لوجوده والحفاظ على كيانه وحماية شخصه والقيم اللصيقة به  
ُ .ة فيهالرتباطها به ولصفة اإلنساني    للشخص الطبيعي  ال تثبت إال   حقوق  

ُبأن ها ُالدراسة ُهذه ُفي ُإجرائيًّا ُاإلنسان ُحقوق من الحقوق التي تجب  مجموعة   :وت عر ف
ويتساوى بها جميع البشر  ،بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين ،ابمجرد كونه إنسان   لإلنسان
المي اإلعالن العمواد ن الكريم و آباستخراجها من القر  انوالتي قام الباحث ،ى بقاع األرضفي شت  

 لحقوق اإلنسان.
ُ ُاإلسالمية مجموعة األصول واألسس والمرتكزات العقدية والتشريعية ُ:اصطالًحاالتربية

بحيث تحدد  ،والنفسية واالجتماعية التي يقوم عليها النظام التربوي اإلسالمي والتعبدية والمعرفية
 Ishtiyoh and Abu Rizk and)واستراتيجياتها ومناهجها  طبيعة التربية اإلسالمية وفلسفتها

Odeh, 2011). 
ُ ُاإلسالميةوت عر ف ُبأن هاُالتربية ُالدراسة ُهذه ُفي من  مجموعة المبادئ التربوية :إجرائيًّا

ة النبوية ن  والتي مصدرها القرآن الكريم والسُّ  ،وأهداف وانعكاساتها على سلوك اإلنسان قيمٍ و  معتقداتٍ 
 الصحيحة.

ُاإلنسان:ُاإلعالن ُلحقوق األمم  الذي تبنته اإلعالن دولية تمثل وثيقة حقوقٍ  وه العالمي
يتحدث اإلعالن عن رأي األمم المتحدة  ،باريس في قصر شايو في 1948 ،ديسمبر  10المتحدة

رأي الجمعية العامة  يمث لو  ،مادة   ثالثينويتألف من ، سالمحمية لدى كل النا حقوق اإلنسان عن
 .(Tashtoush, 2007)س بشأن حقوق اإلنسان المكفولة لجميع النا

ُُاتُالسابقةاألدبُالنظريُوالدراس
 األدبُالنظري

 اإلنسان:مفهومُحقوقُ

ا للتعريف الصادر عن األمم فتعريف حقوق اإلنسان وفق   ،تعددت تعريفات مصطلح حقوق اإلنسان
 ،والتي ال يمكن بدونها أن نعيش كبشرٍ  ،هي الحقوق المتأصلة في طبيعتنا1989: المتحدة سنة 

ونستخدم بشكل كامل صفاتنا البشرية  رأن نطو  تيح لنا فحقوق اإلنسان والحريات األساسية تُ 
وتستند هذه الحقوق  ،ن نلبي احتياجاتنا الروحية وغيرها من االحتياجاتأو  ،ا ومواهبنا ووعينائنوذكا

القيمة و  تتضمن االحترام والحماية للكرامة المتأصلة جل حياةٍ أإلى سعي الجنس البشري المتزايد من 
 (.(Saqr and Sharari, 2017 .الذاتية لإلنسان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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ُالتطورُالتاريخيُلحقوقُاإلنسان:
 ،واقتصادية   وسياسية   ودينية   فلسفية   إن ها إذ ،اوتنوعت تاريخي   اإلنسانحقوق  أسستعددت 

 اإلنسانلفكرة حقوق  األولىوتعود الجذور  األجيال، ر  على م   نى  غ   اإلنسانوقد ازداد مفهوم حقوق 
مفهوم الحقوق ر و  وط  ضع الفكر اليوناني حيث و   ،ميالدفي القرن الخامس قبل ال أثينا إلى

سقراط القيمة العليا لهذه  فأكد ،لطة الدولةمن سُ  ا تحد  والتي بموجبها يملك الفرد حقوق   ،الطبيعية
النقاش الحر هو الوحيد الذي يجعل  دعكان ي   إذ ر،الحريات التي ندعوها اليوم حرية الفكر والتعبي

 للديمقراطية كأساسٍ الحرية والمساواة  أفكارعلى  أرسطود كما شد   ،عاشن تُ أب الحياة جديرة  
(Shuqairat, 2017 AL-.) 

أن  االهتمام بمجال حقوق اإلنسان ليس  (Abu El-Enein, 2007)وقد أشار أبو العينين 
المهمة  وليد اآلونة المعاصرة، إن ما هو ن تاج تراكماٍت تاريخيٍة متتاليٍة ومتعاقبٍة، وكان من نتائجه

م، وُيعزى 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي صدر عن منظمة األمم المتحدة سنة 
التطور الذي شهده مجال الحقوق اإلنسانية على المستوى النظري بالخصوص إلى التطور 
السياسي الذي عرفته أوروبا، ومحاولة عدٍد من المفكرين والفالسفة الوقوف في وجه االستبداد 

سي للدولة والكنيسة، من دون إغفال الموروث اليوناني والروماني الذي شكل الخلفية الفكرية السيا
 لهؤالء المفكرين وهم يضعون القواعد والقوانين الوضعية ويطو رونها.

وفي ضوء هذه األفكار انبثقت المواثيق األولى لحقوق اإلنسان في بريطانيا العهد األعظم 
م، 1776م، وفي الواليات المتحدة إعالن االستقالل سنة 1688سنة م، والئحة الحقوق 1215سنة 

م وكذلك باقي دساتير 1789كما انبثق في فرنسا اإلعالن الفرنسي  لحقوق اإلنسان والمواطن سنة 
 الثورة الفرنسي ة.

 أهمها:أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد صدرت عدة وثائق دولية 
 م.10/12/1948 فين لحقوق اإلنسا اإلعالن العالمي  

 م.14/11/1950 فيالمعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان 
 م.16/12/1966 فياالتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 

  م.16/12/1966 فياالتفاقية الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ُاإلنسان:نظرياتُحقوقُ

أن  حقوق اإلنسان تستند إلى إلى  ((Saqr and Sharari, 2017أشار صقر والشراري 
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 مجموعة من النظريات أهمها:
استمدت قانونها من قانون  اإلنسانقوانين حقوق  أن   إلىتستند  ة القانون الطبيعي:نظري  
 .ومتساوون أحراربطبيعتهم واألفراد  ،من الدولة أسمىالفرد هو  أن   إذ، الطبيعة

 أوال تخضع لقانون  واإلرادةمطلق الحرية  أن   مبدأن وتنطلق مُ:قد االجتماعية الع  نظري  
تخليص نفسه من  أراد اإلنسان ن  أتخضع لقانون الغاب و  أن ما ،لطاتسلطة من السُ  أي أونظام 

 هذه الشرور البدائية. 
 ؛ال تتعارض مع مصالح المجتمع العليا األفرادفمصلحة  :ة المصلحة العليا للمجتمعنظري  

وسيلة لتحقيق المصلحة العليا للمجتمع هي  أفضل ن  أو  األفراد،ل مجموع مث  هذه المصلحة ت ن  أل
 وحماية حقوقهم ووضع الضمانات الكفيلة لتحقيق ذلك. األفرادحرية  إطالق

 أنال يسّّّتطيع  ه كّّّائن  ن ّّّأعلّّّى  اإلنسّّّان إلّّّىهّّّي التّّّي تنظّّّر  :ة التضّّّامن االجتمّّّاعينظري ّّّ
يمتنع عن كل ما يخل بها وتوجّب  أن كل فردٍ  ىلورابطة التضامن تفرض ع ،في جماعة إال  يعيش 
 .الجماعةضمن  إنسان ااها بوصفه والحقوق يتلق   ،يدعمها ويقويها أنعليه 

ة الحديثّّة هّّو االسّّتبداد واالسّّتعباد فّّي الّّدول الغربي ّّ اإلنسّّانحقّّوق  م نشّّأ ويّّرى الباحثّّان أن  
اإلنسّّّان حقّّّوق  نَّ إفّّّ إلسّّّالمافّّّي  ، أمّّّافّّّي العصّّّور الوسّّّطى أوروبّّّاوالقمّّّع والظلّّّم الّّّذي عاشّّّته 

 إنسان ا وهي سابقة لغيرها من المنظمات الحديثة. كونه  اإلنسانفي  متأصلة
ُفيُاإلسالم:حقوقُاإلنسانُ

 تتميز حقوق اإلنسان في اإلسالمأن   ((Saqr and Sharari, 2017أشار صقر والشراري  
 أهمها:ة عد   بمميزاتٍ 

 .وشريعته ال يتجزأ من عقيدة اإلسالم ها جزء  أن   .1

  .كما في الحقوق الوضعية نظريٍّ  وليست مجرد تصورٍ  ،سلوكية   وممارسة   عملي   ها واقع  أن   .2

 مكاٍن.وفي أي  في كل زمانٍ  بالجنس البشري   ها متعلقة  أن   .3

 العرق.في الجنس آو اللون أو  ها تشمل كل البشر من غير تفرقةٍ أن   .4

 لمن يخالفها. ودينيةٍ  دنيويةٍ  زاءاتٍ ها تتضمن جبالنسبة للمسلمين ألن   ها ملزمة  أن   .5

 .من مراحل حياته في كل مرحلةٍ  تها باعتبار إنساني  نحت لإلنسان حقوق  ها م  أن   .6

أساس حقوق اإلنسان في الشريعة أنَّ إلى  (AL- Zuhaili,2012وقد أشار الزحيلي )
ع، ومنشأ كل الحقوق: تكريم اإلنسان تكريم للمجتم اإلسالمية هو تكريم اهلل تعالى لإلنسان ، ألنَّ 
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فحقوق  ،صالح اإلنسان والمجتمع، وهذا التكريم اإللهي لإلنسان منصوص عليه في القرآن المجيد
اإلنسان في اإلسالم ذات ارتباط وثيق بالدين واألخالق، والقيم العليا القائمة على اإليمان الحق 

لحقوق والحريات العامة وحقوق ومنشأ جميع ا ،باهلل تعالى، والمساءلة أمامه، والخوف من عقابه
اإلنسان من مبدأ الكرامة اإلنسانية المقررة أصال  عاما  للبشرية كافة، وتبدو معالم هذه الحقوق في 
اإلنسان فيما يعرف بمقاصد الشريعة الخمسة وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسب أو العرض، 

 .يان السماويةوهي الكليات واألصول التي أقرتها جميع األد ،والمال
مت حقوق الشريعة اإلسالمية قسَّ أنَّ ( ,AL- Shuqairat 2017كما أشار الشقيرات )

 إلى ثالث فئات حسب أولويتها وأهميتها وهي:    اإلنسان األساسية 
 المال(. العقل، النسل، النفس، )الدين،الضرورات الخمس وتشمل حفظ  .1
توفرها لصعوبة تحقيق الحاجات األساسية الحاجات األصلية: وهي المصالح التي يؤدي عدم  .2

 وهي عناصر حماية لتلك الحقوق فإفطار المريض في رمضان مثال حفظا لحياته.
 اإلسالمية.حقوق المنفعة العامة والرفاهية: وذلك ضمن الحدود األخالقية وبإطار الشريعة  .3

ُلحقوقُاإلنسان:ُُاإلعالنُالعالميُ 
بأهميّّّة كبّّّرى فّّّي  تظفّّّر قضّّّية حقّّّوق اإلنسّّّانأن  ( AL-Turki, 2008 أشّّّار التركّّّي )

الميثّّاق العّّالمي لحقّّوق  عّّد  ويُ  ،ةالعصّّر الحّّديث علّّى مسّّتوى الشّّعوب والّّدول والمنظمّّات الدولي ّّ
ّ م 10/12/1948اإلنسّان الّذي أصّدرته الجمعيّة العامّة لألمّم المتحّدة فّي ا لحضّارة الغّرب تتويج 

ة يّّة الحّّرب العالمي ّّنهاصّّدر الميثّّاق بعّّد وقّّد  ث،ولجهّّود المفكّّرين والمصّّلحين فّّي العصّّر الحّّدي
 .الدولي   لمجتمعا عن الرغبة في وحدة البشرية ووحدة حقوق اإلنسان في االثانية بسنوات قليلة تعبير  

بصّورة جديّة والّذي اإلنسّان العّالمي لحقّوق  اإلعّالنمنّذ  اإلنسّاناالهتمّام بحقّوق  ألقد بّد 
ّّّدوليين الصّّّادرين سّّّنة المتحّّّدة ومّّّا  لألمّّّماعتمدتّّّه الجمعيّّّة العامّّّة   1966تّّّاله مّّّن العهّّّدين ال

 للحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية وما لحقهما من اتفاقات دولية ضد كل ضروب التمييز.
ُالسابقة:الدراساتُ
العالقة بموضوع الدراسة تبين وجود عدد  على الدراسات السابقة ذات   انلع الباحثاط   أنبعد 

لذا  ،والمناهج التربوية في المدارس اإلنسانولت موضوع حقوق من الدراسات التي تنا ركبي
في مؤسسات التعليم  اإلنسانعلى عرض الدراسات التي تناولت حقوق  اقتصرت هذه الدراسة

 .ألحدثإلى ا األقدممن  الرتباطها المباشر بموضوع الدراسة مرتبة   ؛العالي
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استخدام  ف عن تأثيرهدفت إلى الكش ( دراسة  Gundogdo 2010,)جندوجدو أجرى 
والمعلمين نحو التثقيف في مجال  اتجاهات طلبة اإلرشاد النفسي فياألساليب والمواد البنائية 

 وتكونت العينة من مجموعتين مجموعة   ،واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي   ،حقوق اإلنسان
ولى التعليم البنائي في تلقت المجموعة األ ،من اإلناث 22من الذكور و 23تكونت من  ية  تجريب  

وتلقت  ،من اإلناث 23و من الذكور 17تكونت من  ضابطة   ومجموعة   ،مجال حقوق اإلنسان
، استخدام مقياس اتجاهات المعلمين نحو حقوق اإلنسان وبعد انتهاء الدورة تم ،التعليم التقليدي

مجال حقوق اإلنسان في  ثقيف فيوتوصلت النتائج إلى ارتقاء اتجاهات الطلبة والمعلمين نحو الت
 ة.لصالح المجموعة التجريبي   إحصائيا   دالةٍ  ووجود فروقٍ  ،والضابطة يةالمجموعتين التجريب   تاكل

هدفت إلى  دراسة  AL-Qur'an and AL-Tawil, 2011) القرعان والطويل ) أجرىو 
ومدى ممارسة هذه الحقوق في مؤسسات التعليم العالي  ،التعرف على واقع حقوق اإلنسان

سهامها في نشر  ،ةاألردني   ودور هذه المؤسسات في نشرها والكشف عن العالقة بين الممارسة وا 
والمعدل  ثقافة حقوق اإلنسان، وفيما إذا اختلفت هذه العالقة باختالف الجنس والتخصص العلمي  

، وتم اختيارهم طالبا  وطالبة   (537 )عت أداة الدراسة على ز  ولتحقيق أهداف الدراسة وُ ، التراكمي  
ق عليهم مقياسان أحدهما يقيس ممارسة حقوق ُطب   وقد ،باستخدام طريقة العينة متعددة المراحل

اإلنسان في مؤسسات التعليم العالي األردنية، واآلخر يقيس مدى إسهام هذه المؤسسات في نشر 
ممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم العالي  مدى النتائج أن  وأظهرت  ،ثقافة حقوق اإلنسان

وجود عالقة  فضال  عن، إسهامها في نشر ثقافة حقوق اإلنسان قليلة   ، في حين أن  متوسطة  
 .ا بين الممارسة واإلسهامة دالة إحصائي  طردي   ةارتباطي  

تدريس حقوق  هدفت إلى الكشف عن دور ( دراسة   ,Mcleod 2014) ماك ليود وأجرى
لحقوق  ُأنموذجتم تطوير  إذ ،اإلنسان في المناهج الدراسية في جامعة نيو كاسل في استراليا

ودورها  ،اإلنسان من خالل األمم المتحدة للطفل يقوم على المعرفة والقيم والمهارات لحقوق اإلنسان
، االعمل العادل اجتماعي   بالتخطيط للمناهج الدراسية لتمكين المعلمين والمتعلمين من االنخراط في

 ويمكن ذلك من خالل التربية السليمة. ،هاوخارج على أساس حقوق اإلنسان داخل المدرسة
هدفت  دراسة   (-Ajami and AL-Shammari, 2017 AL) العجمي والشمري أجرىو 

تم  ،إلى تحديد درجة إدراج مفاهيم حقوق اإلنسان في برامج تعليم المعلمين في جامعة الكويت
 ،دورات أكاديمية في كلية التربية 108و ،استخدام تحليل محتوى لثالثة برامج لتعليم المعلمين
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تم  ،طالب ا في السنة النهائية للدراسة 291من أعضاء هيئة التدريس و  97استطلعت الدراسة آراء 
لمدنية السياسية ا :حقوق اإلنسان في المجاالت من مفاهيم ا  هوممف 25تصميم استبيان يتكون من 

(n  =12)،  االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئيةو، (n  =13) ، ا أظهرت النتائج اهتمام 
بين استجابات  إحصائيةٍ  ذات داللةٍ  ا  أظهرت النتائج فروقكما ضعيف ا بمفاهيم حقوق اإلنسان، 

 (.000.( ومستوى األهمية )t 7.47)مع اختبار لصالح الذكور واإلناث  الذكور
ُعلىُالدراساتُالسابقةُوموقعُالدراسةُالحاليةُمنها:ُتعقيب
أنها تناولت حقوق اإلنسان في مؤسسات التعليم  الدراسات السابقة الحظ من خالل عرض  يُ 

 العالي، مع التركيز على دور المناهج في تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان واإليمان بها، كما يالحظ
اليرموك للكشف عن درجة ممارسة حقوق اإلنسان  جريت على جامعةقلة عدد الدراسات التي أُ 

جريت للكشف عن درجة تضمين حقوق اإلنسان في المناهج وكثرة عدد الدراسات التي أُ  ،فيها
 وغيرها. واللغة العربية االجتماعية واإلسالمية

هذه الدراسة تشابهت مع غيرها من الدراسات السابقة في اختيار الموضوع  الحظ أن  كما ويُ 
كما تشابهت أيضا ، قت جميعها على مؤسسات التعليم العاليب  ها طُ وأن   ،وهو حقوق اإلنسان العام

واختلفت عن غيرها  منها،واستفادت  اتهامع ما سبقها من دراسات في استخدام منهج الدراسة وأد
 واإلعالن العالمي ها دراسة تجمع بين حقوق اإلنسان في ضوء التربية اإلسالميةأن  من الدراسات 

سم بعرض الحقوق الواردة في القران الكريم واإلعالن العالمي لحقوق أنها تت  اإلنسان، و لحقوق 
 . قسم دون آخرجريت الدراسات السابقة على في حين أُ  ،اإلنسان

ُاإلجراءاتالطريقةُُو
ُمنهجُالدراسة:

 .لمناسبته لطبيعة الدراسة وأهدافهاذلك و استخدام المنهج الوصفي المسحي  تمَّ 
ُوعي نتها:ُعُالدراسةمجتم
بلغ عدد أعضاء  إذ، أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك من:ن مجتمع الدراسة يتكو  

وذلك حسب اإلحصاءات الصادرة عن دائرة التنمية  ،( عضو هيئة تدريس1124الهيئة التدريسية )
 .2018/2019والتخطيط في جامعة اليرموك للعام 

ُعينةُالدراسة:ُ
ة من جميع ة العشوائي  عينة الدراسة من أعضاء الهيئة التدريسية بالطريقة الطبقي  اختيار  تم  
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من أعضاء الهيئة  %30خذ عينة نسبتها أ   وقد تمَّ  ،كلية (15)البالغ عددها  كليات الجامعة
هيئة  و( عض(337بلغ عدد أفراد العينة  وقد ،( عضو هيئة تدريس1124التدريسية البالغ عددهم )

في حين كان عدد  إستبانة،( (225ُأست رد منها  ،الدراسة إستبانة( (337 ت عليهمعُوز  تدريس،
ع أفراد عينة ( يوضح توز 1) الجدولو  ،إستبانات  209)اإلستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي )

 ا للمتغيرات الشخصية.الدراسة وفق  
ُاُللمتغيراتُالشخصيةعُأفرادُعينةُالدراسةُوفقًُتوُزُ(1)ُالجدول
ُالنسبةُالمئويةُالعددُالمستوىُالمتغيرُئةالف

ُالكليةُأعضاءُهيئةُالتدريس
 72.2 151 إنسانية 

 27.8 58 علمية 

 100.0 209ُالمجموع

(، بينما بلغت %72.2بلغت النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس في الكليات اإلنسانية )
 (.%27.8) علميةال النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس في الكليات

  الدراسة:ُأداة
أل  غراض تحقيق أهداف الدراسة تمَّ بناء أداٍة لقياس درجة ممارسة أعضاء الهيئة التدريسية 

نت األداة بصورتها األولية من ) اإلنسان،لحقوق  ( فقرة، وقد تم حذف فقرتين 28بحيث تكو 
عادة صياغة مجموعة من الفقرات بناء  على ضافة فقرة واحدة وا  مالحظات السادة محكمي أداة  وا 

 ( فقرة.22على)الدراسة، بحيث أصبحت أداة الدراسة بصورتها النهائية تحتوي 
 األداة:صدقُ

من أساتذة  مجموعةٍ على  هاعرضالتحقق من صدق المحتوى ألداة الدراسة وذلك ب تمَّ 
، مؤلفة  من سةذوي الخبرة واالختصاص بموضوع الدرا من ،والخاصة الحكومية الجامعات األردنية

تاذ ، أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد(، أسريس من مختلف الرتب األكاديمية )عشرة أعضاء هيئة تد
أصول تربية، إدارة تربوية، مناهج وأساليب تدريس، علم نفس ومختلف التخصصات التربوية)

وح رائهم حول دقة وصحة محتوى األداة، من حيث وض(، بهدف إبداء آتربوي، اللغة العربية
الفقرات وسالمة الصياغة اللغوية ومناسبتها لقياس ما أعدت لقياسه، وانتمائها للمجال الذي تتبع 

ضافة أو حذف أو دمج أو تعديل ما يرونه مناسب ا على الفقرات.  له، وا 
على  جربتهات   ، وبعد ذلك تمَّ حتى برزت األداة بشكلها النهائي  تمَّ األخذ بمالحظات الُمحك مين 

بهدف التأكد من وضوح الصياغة اللغوية وسالسة عملية اإلجابة عن  ،صغيرةٍ  ستطالعيةٍ ا نةٍ عي  
 .(%0.85حساب معامل االرتباط المصحح ) م  ثلدى المستجيبين،  اإلستبانات
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دقُ   :البناءص 
نة بتطبيقها ميداني ا على عي   انالدراسة قام الباحث ألداةدق الظاهري د من الص  بعد التأك  
قياس صدق عبارات  وتمَّ ، المستهدفة الدراسة من خارج عينة ا  فرد( 20نة من )و  استطالعية مك

 ، كما هو موضح  لألداةالكلية  وبين الدرجةمن خالل معامل االرتباط بين درجة العبارة  اإلستبانات
 :(2) الجدول في

ُوبينُالدرجةُالكليةُلألداةُالفقرةمعاملُاالرتباطُبينُدرجةُُ(2)ُالجدول
ُاءُهيئةُالتدريسأعضُالرقم

ُمعاملُاالرتباطُلكلُفقرة
1 0.82** 

2 0.48* 

3 0.40* 

4 0.73** 

5 0.40* 

6 0.57* 

7 0.61* 

8 0.60* 

9 0.77** 

10 0.74** 

11 0.69** 

12 0.73** 

13 0.86** 

14 0.83** 

15 0.76** 

16 0.78** 

17 0.84** 

18 0.83** 

19 0.78** 

20 0.75** 

21 0.85** 

22 0.83** 

23 0.81** 

24 0.68** 

25 0.80** 

26 0.84** 

27 0.79** 

 (.α = 0.05)**دالة  إحصائيا  عند مستوى الداللة  (.α = 0.05)*دالة  إحصائيا  عند مستوى الداللة 

 للُبعدجميع معامالت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية  ( أنَّ 2) الجدولمن  يتضحُ 
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ا يشير إلى االتساق الداخلي بين العبارات المكونة مم   ،إحصائي ا دالة   والمجال ككلٍ مي إليه الذي تنت
 للتطبيق على أفراد الدراسة. د صالحة  عُّ ا، وتُ بنائي   ها صادقة  وأن   ألداة الدراسة

ُثباتُاألداة:
ستطالعية االنة عي  التوزيع أداة الدراسة على  تمَّ ، للتأكد من ثبات أداة الدراسة وثبات تطبيقها

كر  Pearsonرتباط بيرسون )إواستخراج معامل  ،مدته أسبوعان زمنيٍ  بفارقٍ  سابقة الذ 

Correlation تطبيق معادلة كرونباخ ألفا  وتمَّ  أداة الدراسة،( بين تقديراتهم في المرتين على
(Chronbach Alpha على جميع فقرات )ذي ( ال3) الجدول، كما هو مبين في أداة الدراسة

 يوضح معامالت الثبات ومعامالت ارتباط بيرسون.
 ألداةُالدراسة(ُومعامالتُارتباطُبيرسونُألفامعامالتُالثباتُ)كرونباخُُ(3)ُالجدول

 معاملُاالرتباط معاملُالثبات الب عد

 *0.82 0.83 التدريس أعضاء هيئة 

 (.α = 0.05*دالة إحصائي ا عند مستوى الداللة )

 ي:يأتما  (3) الجدول من يظهر
بلغت  إذألغراض التطبيق،  ( كانت مقبولة  ألفاقيم معامالت الثبات بطريقة )كرونباخ  جميع .1

(0.83). 
 ،(α = 0.05إحصائيا  عند مستوى الداللة ) جميع قيم معامالت االرتباط طريقة بيرسون دالة   .2

 التطبيق. وهذا يدل على ثبات  
ُ:معيارُتصحيحُأداةُالدراسة

أما فيما يتعلق أسئلتها على مقياس ليكرت الخماسي في اإلجابة عن  راسةأداة الد اعتمدت
بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسة عند التعليق على المتوسط الحسابي للمتغيرات الواردة في 

، )مرتفع، متوسط، منخفض( مستويات هي ةثالث انفقد حدد الباحث الموافقة،ها لتحديد درجة ُأنموذج
 Kilani and AL- Sherifin, 2007)التي أشار إليها الكيالني والشريفين ادلة بناء  على المع

AL-)  : 
 الحد األدنى للبديل( / عدد المستويات  -طول الفترة= )الحد األعلى للبديل

 :على النحو اآلتيوبذلك تكون المستويات  1.33= 4/3=  3(/5-1)
 . 2.33أقل من  -1درجة موافقة منخفضة من 

 . 3.66أقل من  -2.33ة متوسطة من درجة موافق
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 . 5-3.66درجة موافقة مرتفعة من 
ُ ُالدراسة:نتائج 

ُالنتائجُالمتعلقةُبالسؤالُ ُوالذي ه:األول ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في  نصُّ
ُاليرموك لحقوق اإلنسان في ضوء التربية اإلسالمية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟جامعة 

ة واالنحرافات المعيارية لتقديرات الحسابي  المتوسطات استخراج  هذا السؤال تم   لإلجابة عن
 الجدولكما هو موضح  في التي تعكس درجة ممارستهم  ،أفراد عينة الدراسة عن فقرات األداة

(4.) 
ريسُلتقديراتُأعضاءُهيئةُالتدُوالرتبةُوالدرجةُةُواالنحرافاتُالمعياريةالحسابيُ ُالمتوسطاتُ(4)ُالجدول

ُوسطُالحسابيُ متاُللاُوفقًُتنازليًُُّحولُفقراتُاألداةُمرتبةُ 
 الفقرةُالرقم

وسطُمتال
 الحسابي

نحرافُاإُل
 المعياري

درجةُُالرتبة
ُالتقييم

ألعضاء الهيئة  واضحةٍ  ساعات عملٍ  د الجامعةحد  تُ  20
 مرتفعة 1 0.64 4.22 ة.التدريسي  

ضاء الهيئة على جميع أع الدراسي بعدالةٍ  العبءع ُيوزَّ  11
 مرتفعة 2 0.70 4.21 ة.التدريسي  

22 
العنف ألعضاء  وخاليٍة من آمنةٍ  توفر الجامعة ظروف عملٍ 

 مرتفعة 3 0.64 4.20 الهيئة التدريسية.

ر أعضاء الهيئة التدريسية عن معتقداتهم الفكرية لآلخرين عب  يُ  2
 مرتفعة 4 0.72 4.19 .دون ترددٍ 

سية الحوار مع الطلبة للتعبير يمارس أعضاء الهيئة التدري 5
 مرتفعة 4 0.69 4.19 عن األفكار المطروحة.

في مختلف  ة عن آرائهم بحريةٍ ر أعضاء الهيئة التدريسي  عب  يُ  10
 مرتفعة 4 0.69 4.19 وسائل اإلعالم.

 مرتفعة 7 0.64 4.18 ة أمام القانون بالتساوي.جميع أعضاء الهيئة التدريسي   ُثلي م   17
ة مختلف وسائل الجامعة ألعضاء الهيئة التدريسي  توفر  18

 مرتفعة 7 0.70 4.18 عملية التعليم. الحديثة فيالتكنولوجيا 

ة مختلف المرافق التي توفر الجامعة ألعضاء الهيئة التدريسي   19
 مرتفعة 7 0.69 4.18 تخدم العملية التعليمية.

 ةٍ وأوقات راح يحصل أعضاء هيئة التدريس على إجازاتٍ  21
 مرتفعة 7 0.69 4.18 تتناسب مع طبيعة عملهم.

ة أسلوب األمر بالمعروف يمارس أعضاء الهيئة التدريسي   8
 مرتفعة 11 0.71 4.16 والنهي عن المنكر في الجامعة حسب استطاعتهم.

رون عب  ة في الندوات العلمية ويُ يشارك أعضاء الهيئة التدريسي   9
 رتفعةم 11 0.72 4.16 .عن آرائهم بوضوحٍ 

ة على الترقيات األكاديمية يحصل أعضاء الهيئة التدريسي   13
 مرتفعة 11 0.65 4.16 .واضحةٍ  وفق أسسٍ 

 مرتفعة 14 0.69 4.15 األصيلة. ة بحرية البحث العلمي  يتمتع عضو الهيئة التدريسي   6
 مرتفعة 14 0.67 4.15تطبق الجامعة مبدأ تكافؤ الفرص بين أعضاء الهيئة  15
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 الفقرةُالرقم
وسطُمتال

 الحسابي

نحرافُاإُل
 المعياري

درجةُُالرتبة
ُالتقييم

 حقوقهم.ة في الحصول على التدريسي  
تطبق الجامعة مبدأ تكافؤ الفرص بين أعضاء الهيئة  16

 مرتفعة 14 0.69 4.15 ة في أداء واجباتهم.التدريسي  
 مرتفعة 17 0.70 4.14 هم الفكرية.يشارك أعضاء الهيئة التدريسية اآلخرين معتقدات   3

خارجية لجميع الجامعة حق المشاركة في المؤتمرات ال نُ م  ض  ت   14
 مرتفعة 18 0.69 4.12 ة فيها.أعضاء الهيئة التدريسي  

هاتهم الفكرية لطلبتهم ر أعضاء الهيئة التدريسية عن توج  عب  يُ  4
 مرتفعة 19 0.72 4.11 .تامةٍ  ةٍ بحري  

ة أسلوب الشورى مع رؤسائهم يمارس أعضاء الهيئة التدريسي   7
 تفعةمر  20 0.68 4.10 في القرارات الخاصة بهم.

 ة معتقداتهم الفكرية عن قناعةٍ يختار أعضاء الهيئة التدريسي   1
 مرتفعة 21 0.71 4.09 .وبحري ٍة تامةٍ 

ذات  صحية   ة خدماتٍ توفر الجامعة ألعضاء الهيئة التدريسي   23
 مرتفعة 21 0.74 4.09 .عاليةٍ  جودةٍ 

ة ى الكفاءة اإلدارية في اختيار أعضاء الهيئة التدريسي  ُتراع   12
 مرتفعة 23 0.79 4.01 لتولي المناصب اإلدارية في الجامعة.

 بٍ رت  في الجامعة على مُ  الهيئة التدريسي ةأعضاء  لُ صُ ح  ي   26
 مرتفعة 24 0.77 3.91 لتامين متطلبات حياتهم. مناسٍب  تقاعديٍّ 

 في الجامعة على مكافأة   الهيئة التدريسي ةأعضاء  لُ صُ ح  ي   27
 مرتفعة 25 0.74 3.90 ة عملهم.ع مد  تتناسب م نهاية خدمةٍ 

 بٍ في الجامعة على مرت   الهيئة التدريسي ةأعضاء  لُ صُ ح  ي   25
 مرتفعة 26 0.74 3.89 لتامين متطلبات حياتهم. مناسبٍ  شهري  

 مرتفعة 27 0.91 3.82 ة.ألعضاء الهيئة التدريسي   مناسبٍ  تقاعدٍ  الجامعة سنَّ  دُ حد  تُ  24
لحقوقُ الهيئةُالتدريسي ةمارسةُأعضاءُاألداةُككلُ/ُدرجةُم

ُمرتفعة0.57ُُ 4.11 اإلنسان

درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك لحقوق  ( أنَّ 4) الجدوليوضح 
 على جميع فقرات األداة وعلى األداة ككل. ،من وجهة نظرهم اإلنسان جاءت مرتفعة  

ُالثانيُالمتعلقةُ ُالنتائجُ  عند  إحصائيةٍ  ةٍ هل توجد فروق ذات دالل ه:نصُّ والذي  بالسؤال
لحقوق في جامعة اليرموك  الهيئة التدريسي ةأعضاء  ( في درجة ممارسةα =0.05مستوى الداللة )

 (؟علمية )كليات إنسانية، كليات عزى الختالف متغير الكليةتُ اإلنسان 

واالنحرافات المعيارية ة ت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل استخراج المتوسطات الحسابي  تمَّ 
في جامعة اليرموك عن درجة ممارستهم لحقوق  الهيئة التدريسي ةإلجابات أفراد عينة أعضاء 

( لدراسة Independent Samples t-testتطبيق اختبار ) ا لمتغير الكلية، كما تم  تبع  اإلنسان 
 ( يوضح ذلك.5) الجدولا لمتغير الكلية، و الفروق بين إجاباتهم تبع  
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(ُلدراسةُالفروقُفيُدرجةIndependent Samples t-testُنتائجُتطبيقُاختبارُ)ُ(5)ُلجدولا
ُرُالكليةاُلمتغيُ لحقوقُاإلنسانُتبعًُ الهيئةُالتدريسي ةممارسةُأعضاءُ

المتوسطُُالكلية
ُةالداللةُاإلحصائيُ ُةدرجاتُالحريُ  tُالمعيارياإلنحرافُُالحسابيُ 

 0.45 4.20ُةكلياتُإنسانيُ 
3.93 222 0.00 

 0.75 3.87ُعلمي ةاتُكليُ 

( في α =0.05عند مستوى الداللة ) إحصائيةٍ  ةٍ ذات دالل ( وجود فروقٍ 5) الجدولظهر من ي  
عزى الختالف متغير درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك لحقوق اإلنسان تُ 

وجاءت الفروق لصالح الكليات  ،(3.93) (tبلغت قيمة ) إذ(، علميةالكلية )كليات إنسانية، كليات 
  اإلنساني ة.

ُمناقشةُالنتائجُوالتوصيات
ه:األولُوالذيُمناقشةُالنتائجُالمتعلقةُبالسؤالُ  ةالهيئة التدريسي   أعضاءما درجة ممارسة  نصُّ

 لحقوق اإلنسان؟ العالمي   واإلعالن اإلسالمي ةفي ضوء التربية  اإلنساناليرموك لحقوق في جامعة 
في جامعة  ةالهيئة التدريسي   درجة ممارسة أعضاء ت النتائج المتعلقة بهذا السؤال أنَّ أظهر 

جاءت  اإلنسانلحقوق  العالمي   واإلعالن اإلسالمي ةاليرموك لحقوق اإلنسان في ضوء التربية 
-Ajami and ALواختلفت مع نتيجة دراسة العجمي والشمري )من وجهة نظرهم،  مرتفعة  

Shammari, 2017 AL-) ، القرعان والطويل  دراسةنتيجة كما اختلفت مع( AL-Qur'an 

and AL-Tawil,2011)   َّممارسة حقوق اإلنسان في مؤسسات  درجة التي أظهرت نتائجها أن
 .التعليم العالي متوسطة  
على درجة عالية من الوعي حول  ةالهيئة التدريسي  أعضاء  أنَّ ب هذه النتيجة وُيمكن تفسير

في جامعة  ةالهيئة التدريسي   السياسات المتبعة مع أعضاء أنَّ  كماستهم لحقوق اإلنسان، أهمية ممار 
 ن  إإذ  اإلنسان،من جوانب القوة التي تعزز درجة ممارستهم لحقوق  عديداليرموك تجعلهم يتمتعون ب

وذلك من خالل ، ةالهيئة التدريسي  ألعضاء  مناسبةٍ  عملٍ  الجامعة تحاول تهيئة أجواء وظروف
تاحة لهم، ومراعاة العدالة في توزيع الع   واضحةٍ  بطريقةٍ  تحديد ساعات عملٍ  بء الدراسي بينهم، وا 

 .الفرصة أمامهم للتعبير عن أفكارهم
ر هذه النتيجة من خالل الجهود الكبيرة التي تقدمها جامعة اليرموك فس  مكن أن تُ كما يُ  

وذلك بتجهيز الغرف الصفية  ملية التعليم،في إدخال التكنولوجيا في عألعضاء هيئتها التدريسية 
هيئة التدريس يشعرون  أعضاءمما يجعل  ،والحرص على توفير القاعات المناسبة للتدريس ،اتقني  
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تقوم على توظيف  ،الجامعة تتبنى سياسات وأنماط غير تقليدية نَّ إإذ  ،بأهميتهم بالنسبة للجامعة
 هم.تامفي أداء مه ةالهيئة التدريسي  أعضاء  دمما يساع ،كافة عناصر منظومتها المعلوماتية

على حقوق أعضاء الحفاظ الجامعة تتبع قوانين لضمان  أن  إلى هذه النتيجة  قد تعزىو 
نظام الوتأمين  ،وحق المشاركة في اتخاذ القرار ،من خالل تحديد األجور، ةالهيئة التدريسي  

رسة أعضاء هيئة التدريس لحقوق ا يؤثر في درجة ممامناسب لهم، مم  الاالجتماعي والصحي 
لرفع مستوى الكفاءة والفاعلية اإلدارية  تسعىالجامعة  مكن تفسير هذه النتيجة بأنَّ اإلنسان، كما يُ 

 إتباعمن خالل  ،هوتطوير  ا بتنمية األداءا بالغ  اهتمام   فإنها ُتظ هرلذا  ،من أجل تحقيق أهدافها
ستراتيجيات تهتم بتكوين الثقة بين اإلدارة وأعضاء الهيئة أساليب اإلدارة الحديثة القائمة على تبني ا

 .ةالتدريسي  
 ،فيها ةهذه النتيجة إلى استعداد الجامعة لتقديم خدمات ألعضاء الهيئة التدريسي   قد تعزىو 
 عالٍ  أعضاء هيئة التدريس الذين يشعرون بقدرٍ  نَّ أتفترض  تي ا إلى  المنفعة المتبادلة الاستناد  

لها،  ووالء   حي واالجتماعي والنفسي خالل عملهم في الجامعة يكونون أكثر انتماء  من الدعم الص
يعزو الباحث هذه النتيجة إلى وضوح السياسات المتبعة الخاصة بالترقية ألعضاء الهيئة قد كما 

ا يجعل قرار مم   ،وربط نظام المكافآت والترقية بآليات التقييم الخاصة بالبحث العلمي، ةالتدريسي  
 ة.خاصة بالنتاج العلمي ألعضاء الهيئة التدريسي   عتباراتٍ اللترقية يخضع ا

ه مناقشةُالنتائجُالمتعلقةُبالسؤالُالثاني  إحصائيةٍ  ةٍ : هل توجد فروق ذات داللوالذيُنصُّ
في جامعة اليرموك  ةأعضاء الهيئة التدريسي  ( في درجة ممارسة α =0.05عند مستوى الداللة )

 ؟علمية(إنسانية، كليات  )كليات ى الختالف متغير الكليةعز تُ لحقوق اإلنسان 

 αعند مستوى الداللة ) إحصائيةٍ  ةٍ أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال وجود فروق ذات دالل

عزى في جامعة اليرموك لحقوق اإلنسان تُ  ةالهيئة التدريسي  ( في درجة ممارسة أعضاء 0.05=
وُيمكن تفسير ( لصالح الكليات اإلنسانية، علمية ة، كلياتالختالف متغير الكلية )كليات إنساني

طبيعية المواد المطروحة في الكليات اإلنسانية تعتمد بصورة واضحة على الحوار هذه النتيجة بأنَّ 
ممارسة حقوق اإلنسان المتعلقة  ةالهيئة التدريسي  األمر الذي يسهل على أعضاء  ،وتبادل األفكار

عتمد ت  بحتة   ة  ها علمي  بأن   العلمي ةنما تتصف المواد المطروحة في الكليات بالمعتقدات الفكرية، بي
 األحيان.في أغلب  على التجارب العلمية

كما ُيمكن تفسير هذه النتيجة بأنَّ مساقات حقوق اإلنسان في بعض الكليات اإلنسانية جزء  
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ى ممارسة حقوق اإلنسان من الخطة الدراسية، األمر الذي يساعد أعضاء الهيئة التدريسي ة عل
 المتعلقة بالتعبير عن التوجهات الفكرية بحرية، ومشاركتها مع طلبته وزمالئه ومجتمعه.

هذه النتيجة إلى أنَّ أعضاء الهيئة التدريسي ة في الكلي ات اإلنساني ة أكثر وعي ا  وقد تعزى
ة، وأكثر قرب ا من طلبتهم بأهمية ممارسة حقوق اإلنسان وقضاياه االجتماعية من الكلي ات العلمي  

هموم طلبتهم  إلىوتفهم ا لحاجاتهم ومتطلباتهم التعليمية والنفسية، مم ا يساعدهم على التعرف 
 تحقيق آمالهم، والمطالبة بحقوقهم واإليمان بقضاياهم. وتشجيعهم علىوطموحاتهم وتطلعاتهم، 

في الكلي ات اإلنساني ة أكثر إيمان ا كما ُيمكن تفسير هذه النتيجة بأنَّ أعضاء الهيئة التدريسي ة 
بأهمية ممارسة حقوق اإلنسان ودورها في تك وين وصقل شخصي ة الطلبة، وتحديد اتجاهاتهم 

في تقد م مجتمعه  اإلسهامعلى  مبدٍع قادرٍ الفكرية، مما يساعد على إنتاج إنساٍن ٍحر مفكٍر 
 وتطو ره.

 التوصيات
 ي:يأتنتائج فإنها توصي بما  بناء  على ما توصلت إليه الدراسة من 
 اإلنسان،الحفاظ على مستوى ممارسة أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لحقوق  .1

 دائم.والعمل على تعزيزه وتنميته بشكل 

ضرورة تعزيز مفهوم حقوق اإلنسان لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات العلمية في  .2
ممارسة ندوات ومؤتمرات تهدف إلى التوعية بأهمية وذلك من خالل عقد  اليرموك،جامعة 
 اإلنسان واالهتمام بها. حقوق
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