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ABSTRACT 

 

This quantitative study discusses the level of awareness of human rights and self-

confidence among students of Sultan Qaboos University. The problem of the study 

is the lack of a culture of human rights in Omani society in general, and students in 

particular. At the same time, human rights were absent from programs and curricula 

at all levels of education, as stated by the results of several studies. The objectives of 

the study; is to diagnose the degree of human rights’ awareness, and also the degree 

of self-confidence among Sultan Qaboos University students at the Sultanate of 

Oman. The researcher adopted the descriptive analytical method. The sample of the 

study reached (500) students out of the study population of (15) thousand students. 

The researcher prepared two scales for the study. The first scale to measure the 

human rights awareness, which included three components: emotional, cognitive and 

skill. The second scale to measures the self-confidence among students that include 

four components: self-reliance, decision-making, social aspects and academic 

aspects. The validity and reliability of the two scales were confirmed after they were 

presented to arbitrators, and through the survey study. The findings revealed that the 

degree of awareness of human rights was moderate, and that the level of self-

confidence among the students was also moderate. 

Keywords: awareness, human rights, self-confidence   
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 ملخص ال

تكمن  .مستوى الوعي حبقوق اإلنسان والثقة بالنفس لدى طلبة جامعة السلطان قابوس الكمية؛الدراسة  ناقش هذهت
 .بشكل خاص اجلامعات وطلبة ،اجملتمع العماين بشكل عام لدىقصور يف ثقافة حقوق اإلنسان مشكلة الدراسة بوجود 

ما أظهرته نتائج حسبلتعليمية ن الربامج واملناهج الدراسية يف مجيع املراحل اعغابت حقوق اإلنسان يف الوقت ذاته 
درجة مستوى الثقة بالنفس لدى و ، درجة الوعي حبقوق اإلنسانتشخيص ات. لذا هتدف الدراسة إىل دراسالعديد من ال

 (375)وقد بلغت عينة البحث اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي،  طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان.
مقياس  األول: ،مقياسني للدراسة الباحث   أعد   .لف طالب وطالبةأ (15) مالبالغ عدده جمتمع الدراسة أصل طالب من

ستوى الثقة مل الثاين قياساملو . يسلوكالوجداين واملعريف وال :مكونات هي اشتمل ثالثةالذي الوعي حبقوق اإلنسان، 
، االعتماد على النفس، واالرادة واختاذ القرار، واجلانب االجتماعي :مكونات هي أربعةبالنفس لدى الطلبة، اشتمل على 

مستوى الثقة بالنفس لدى كانت بتقدير وسط، وأن   درجة الوعي حبقوق اإلنساندللت النتائج أن   .واجلانب األكادميي
 كانت بتقدير وسط أيضاً.   طلبةال

 الثقة بالنفس ،حقوق اإلنسان ،الوعيكلمات مفتاحية: 
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 المقدمة

ة ولدت خبلق البشرية، ومنت وتطورت عرب تاريخ طويل وممتد، فهي ليست وليدة العصور أساسيحقوق اإلنسان قضية 
احلديثة أو املعاصرة، بل نتاج كفاح للبشرية منذ قتل قابيل هابيل، ومستمرة حىت قيام الساعة )الطائي والدريدي، 

ونتيجة لشيوع الظلم والقهر على الناس، ومصادرة أبسط حقوقهم يف احلياة من قبل ملوكهم وسادهتم، بعث  ؛(2012
فكان القرآن الكرمي  .اهلل االنبياء والرسلني إلحقاق احلق يف هذه الدنيا، وان جتري سنة اهلل على أرضه، وينعم هبا خليفته

قوقه، وشرعت كل احلقوق، فقد دلت العديد من اآليات القرآنية أوىل الدساتري البشرية اليت محت اإلنسان وحفظت ح
 واالحاديث النبوية الشريفة على املكانة السامية لإلنسان.

 نياملعاهدة اليت وقعها الرسول علية الصالة والسالم مع اليهود، بعد اهلجرة إىل املدينة املنورة، لتوضيح العالقة بني املسلمف
رتام اإلسالم حلقوق اإلنسان حمن أبرز األمثلة على قدسية ا ًا باسم صحيفة املدينة، تعد  مع غريهم، واليت عرفت ألحق

نظراً ملا عانته البشرية عرب  ،كل املستويات الدولية واالقليميةيف  أمهية  اتعو من ابرز املوض يعد   الذي (.2015)الزعايب، 
  (.2006)البوسعيدي،  صرية ودينيةبذرائع سياسية وعن ،التاريخ من انتهاكات ومصادرة لتلك احلقوق

 بأهنا :حقوق اإلنسان تعرفو (. 2008امتياز أو سلطة ميتلكها األفراد يف مواجهة الدولة )عواد، ؛نهأب احلق فعر  
 تلك  بأهنا: ت  عرفو (. 2010،عطية) جمموعة احلقوق اليت من غريها ال ميكن وصف احلياة اإلنسانية بأهنا حياة كرمية

 ,Nowak, Klok, Schwarz, Arbour, & Johnsson) اليت ميتلكها كل إنسان استنادا إىل كرامته اإلنسانية احلقوق

ئ معني من يثار والتسلط على شئنية اليت مبوجبها حيق للشخص االستبانه الرابطة القانو  ؛فقها القانون افهعر  و  .(2005
ويعرف الباحث حقوق اإلنسان: بأهنا مطالب واجبة الوفاء بقدرات أو مكنات معينة،  (.1983،العيلني) آخر صشخ

االجتاه )األيدولوجي( أو اجلنس، أو اللون، أو اللغة، أو  يلزم توافرها لكل البشر دومنا نظر إىل اعتبارات تتعلق بالعرق،
 أو أي شيء آخر. السياسية،

( اليت وصفت بأهنا امليثاق العظيم للحريات يف إجنلرتا، واليت احتوت  على أمور 1215الصادرة عام ) "باملاجناكارتا"مرواً 
لى عدم معاقبة عدة منها؛ مطالبة امللك بأن مينح حريات معينة، وأن يقبل بأن حريته لن تكون مطلقة، وأن يوافق علناً ع

 .أي "رجل حر" إال مبوجب قانون الدولة. وهذا احلق ما زال قائماً حىت اليوم يف هذه الدول )الويكيبيديا، الوثيقة العظمى(
 حقوق  إعالنعند صدور فيما بعد تطور الوضع كثرياً مث  .يف سلم حقوق اإلنسان بأروبا يزةفكانت تلك الوثيقة بداية مم
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م( اليت من خالهلا مت اإلعالن الفرنسي 1789تبعه إعالن الثورة الفرنسية عام )مث  .(1776مريكي عام )اإلنسان األ
 (.2015حلقوق اإلنسان )الزعايب،

ومنذ هناية احلرب العاملية بدأت الفكرة تتبلور أكثر يف محاية الفرد وصون كرامته، وقد جتلى ذلك يف اإلعالن العاملي 
دولة عضو يف األمم املتحدة، بالرغم  58(، حيث وقعت عليه 1948ديسمرب ) 10ك يف وكان ذل ،حلقوق اإلنسان

نسانياً يف املقام االول و حضارياً يف سجل هيئة إنه بعد اجنازاً إال إمن اختالف سياسات تلك الدول وقومياهتا ودياناهتا، 
 (.2006األمم املتحدة )البوسعيدي، 

حيث تلى اإلعالن عدة مواثيق وبرتوكوالت واتفاقيات وأنظمة دولية،  ؛سانبدأ بعدها فصل جديد يف حقوق اإلن   
ظهرت جمموعة من اللجان واجلمعيات اليت نادت مجعيها باحرتام حقوق  حني ،كذلك أدى إىل تفاعل اجملتمع املدين

أبرمت العديد و لية، املستويات العاملية والدو  يفونتيجة لذلك تعززت حقوق اإلنسان  (.2012اإلنسان )الطائي،الدريدي
 ؛عكس ذلك على الدول العربيةانو  .وحقوق املرأة والطفل، ووضع الالجئني ،معاملة السجناء ، منها؛ من املعاهدات

ستقالل ونيل حريتها االوخاصة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف مطالبة الدول العربية يف  ،سامهت تلك احلقوق حني
 .(1989العربية حلقوق اإلنسان، من احملتل األجنيب )املنظمة 

سالمية ترعى اجلانب القيمي لإلنسان وتصون إها دولة بوصف، موحفظ حقوقه واطننيمحاية امل يفسعت سلطنة ٌعمان 
( إىل اصدار القوانني اجلزائية اليت تسري عليها الدولة، وقد صدرت تلك 1970) ذ عامكرامته، فقد أولت احلكومة من

 (.2008اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف العام ) ءاشالقوانني وفق مراسيم سلطانية نافذة، جتلت تلك القوانني بإن

 ،الدولة على ضمان حق التعليموملا كان التعليم من ضمن احلقوق اليت كفلتها الدولة لإلنسان يف ٌعمان، حيث تعمل 
ديب مبا يليب متطلبات احلفظ التنموية للدولة )اللجنة الع مانية هبدف تنمية املستوى الثقايف وتطويره، وفق الفكر العلمي واأل

حمور العملية التعليمية، فقد هدف الباحث إىل معرفة مستوى الوعي  هوالطالب  ن  إ وحيث(، 2015احلقوق اإلنسان، 
 . ههذه احلقوق لدى الطالب اجلامعي، وأثر ذلك على ثقته بنفس عن هلدي

زال بعض ت ،  ومااً زال مستمر ي ما ن مسلسل احرتام احلقوقإغم املواثيق واملعاهدات والندوات حلقوق اإلنسان، إال ر و 
 دم مساواهتا وع ،خاصة يف جماالت حقوق املرأة والطفل ؛تعرض لالنتهاكات من قبل السلطة السياسية للدولتالشعوب 
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، إضافة إىل ذلك التعذيب يف السجون، ةدينال هابالرجل يف بعض احلقوق، وحرمان بعض األقليات من ممارسة طقوس
 (.2006واإلخفاء القسري والتصفية اجلسدية للمعارضني لتلك األنظمة املستبدة )البوسعيدي،

 :مشكلة الدراسة

ن، االحظ أن هناك أمر  ؛ فقدجال حقوق اإلنسان يف سلطنة عمانمب األدبيات املتعلقة من خالل إطالع الباحث على
احلهود  غمالطلبة بشكل خاص، ر لدى و  ،قصور يف ثقافة حقوق اإلنسان يف اجملتمع العماين بشكل عام : وحودأوهلما

األمر الثاين: أن  يف السلطنة.اشئة رتسيخ حقوق اإلنسان يف وعي النلاملؤسسات واهليئات احلكومية  احلثيثة اليت تبذهلا
 (2010) ؛ واجلهين،(2012)؛ وأبو مشالة، (2013) ؛ وأبو هاشم،(2014) : الزهراين،مثل من الدراسات العديد

رغم كل  ،حقوق اإلنسان من الربامج واملناهج الدراسية يف مجيع املراحل التعليمية موضوع ابيغها إىل نتائج قد أشارت
بتضمني هذا اجلانب يف املقررات الدراسية، إال إن  تلك ، هاحلكومات البلدان األعضاء في توصيات األمم املتحدة

 التوصيات بقيت حربا على ورق دون تنفيذ.

والثقافات  ،ة املعرفة هبذه احلقوق واملبادئ، عن طريق ربطها باحلياة اليوميةمن هنا البد من البحث عن مدخل آخر لزياد
فال ميكن  بني الناس. احمللية لتبيان أن تبنيها سيساعد يف حتسني التواصل، والتفاهم، والتسامح، واملساواة، واالستقامة

 سها مباشرة على أرض الواقعتعليم حقوق اإلنسان يف فراغ، بل ال مناص من تعليمها من خالل تطبيقها وتكري
من شأنه أن يؤدي إىل التعرف السطحي  ،ن ربطه بالواقع املعاشدو ؛ ألن تعليم حقوق اإلنسان يف فراغ (2016جنايت،)

 على حقوق ال ميكن حتقيقها حاليا، الشيء الذي قد يؤدي بدوره إىل عكس املراد. 

مستوى الوعي حبقوق اإلنسان وعالقته  دراسةرى الباحث ي ؛وهم فئة الشباب ،وألمهية الفئة اليت تناولتها عينة الدراسة
بالثقة بالنفس لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة ع مان، وهذان املتغريان يلعبان دوراً كبرياً وفعااًل ال يستهان به 

ح املوضوع ودراسة العالقة بني هذه من هنا يرى الباحث أمهية طر  .اهب التمتعاليت يتطلع كل شخص  ،يف الصحة النفسية
)اجلنس، املتغريات وتفاعلها مع بعضها، مث البحث عن إمكانية وجود فروق بينهما يف ضوء بعض متغريات الدراسة 

والكلية، ومعدل الطالب، والوضع االقتصادي لألسرة(، ودرجة إسهام الوعي حبقوق اإلنسان يف التنبؤ بالثقة بالنفس 
رتباطية بني الوعي حبقوق االعالقة ال ما" يف السؤال الرئيس اآليت: بلورلذا فإن مشكلة الدراسة تت .لدى أفراد العينة

 اإلنسان والثقة بالنفس لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة ع مان ؟"
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 :الدراسة أهداف

 درجة الوعي حبقوق اإلنسان لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان.تشخيص  .أ
 درجة مستوى الثقة بالنفس لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان.تشخيص  .ب

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

م( حقوق اإلنسان بأنه عبارة عن ادعاءات ومطالب قانونية وسياسية للحرية املتساوية من 1993عرف مؤمتر فيينا عام )
كمعيار مشرتك لإلجناز جلميع الشعوب والدول وكأساسات للحرية والعدالة والسالم   ،منظور عاملي

(Kunnemann,1995).  ويستفاد من هذا التعريف بأنه قد أمجع حقوق اإلنسان عامة دون تفصيلها، كذلك يعرفها
تيازات تتصل طبيعياً ( بأهنا: "جمموعة من االم2 :2002م( املشار إليهما يف )امليداين، 2001رمضان والطرابلسي )

ويالحظ على هذا التعريف أن حلقوق اإلنسان امتيازات  بكل كائن بشري يتمتع هبا اإلنسان، ويضمنها القانون وحيميها".
 مرتبطة باألفراد ومضمونة وحممية من قبل القانون. 

 Office of the United Nations High Commissionerف مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان )يعر ت أما

for Human Rightsكما اعتربت   .ستطيع العيش بدوهنا كبشرناليت ال  ،: "تلك احلقوق املتأصلة يف طبيعتهاا( بأهن
املفوضية أن حقوق اإلنسان وحرياته األساسية هي اليت متكن من تطوير واستخدام صفاته البشرية من الذكاء واملواهب، 

وأكدت على أهنا تقوم على احلاجة املتزايدة للجنس البشري حلياة حترتم  .ه الروحية وغريها"بشكل كامل إلشباع احتياجات
 فيها الكرامة املتأصلة لكل كائن بشري.

تلك احلقوق السياسية واملدنية، واحلقوق االقتصادية  أهنا ،( مفهوم حقوق اإلنسانDorotha,2010بينما تعرف دوروثا )
حقوق اإلنسان تكون  أن : متكامل يعزز كل منهما اآلخر. كما جند يف تعريف آخر هي كل  و  ؛واالجتماعية لإلنسان

حىت وإن مل يعرتف هبا أو انتهكت من سلطة ما  ،لالنسان ولصيقة به وبطبيعته الفطرية اليت نشأ عليها املك
 .(1986)اجملذوب،
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 خصائص حقوق اإلنسان:
حبسب  عدة فردهتا عن غريها من احلقوق، ومتثلت هذه اخلصائص اتصفت حقوق اإلنسان خبصائص ،عرب تاريخ البشرية

 يت:( يف اآل2015) حسونه
 جبنس أو شعب دون آخر. غري حمددة مبادئ وأسس دولية يفحقوق موضوعية وعاملية:  -
 سس. ومؤسسات، تقع عليهم تبعات قانونية يف حالة جتاوز تلك األ دول: لجميعلحقوق إلزامية  -
 د يد الدولة وتكون مغلولة يف تطبيق تلك احلقوق على مواطنيها.ي تَقي  أحقوق ذات قيود على الدولة:  -
 كقضايا الالجئني، والنساء واألطفال والعدالة.  ؛حقوق شاملة: أي اهنا مشلت كل نواحي احلياة وجماالهتا -
 .منا متطورة بتطور اجملتمعاتإحقوق متجددة متطورة: فهي حقوق غري جامدة  -
 لك البلد.ذقوانني  هبا ن مل تعرتفإملك لإلنسان حىت و  ألهنانسان، إحقوق ثابته: ال ميكن انتزاعها من  -
 فاعلية احلقوق: وبقصد هبا حتويل تلك القوانني إىل واقع ملموس يالمس حياة الناس، وطرق معيشتهم. -
 ن حقوق اإلنسان تشكل سلسلة مرتابطة وال ميكن جتزئتها أو فصلها.أقوق مرتابطة: يقصد هبا ح -
حقوق دولية مباشرة: حبيث يف حالة تعرض تلك احلقوق لالنتهاكات تستطيع دولة ذلك الفرد ممارسة  -

 حقها، عن طريق دعوة احلماية الدبلوماسية.
متأصلة فيهم، وبالتايل ال ميكن انتزاعها، ألهنا من  ،وال تورث: فهي حقوق ملك الناس ىقوق ال تشرت احل -

 األصل ليست منحة من الدولة.
 الدراسات السابقة:

( إىل معرفة وفهم عمل املعلمني يف الفصول الدراسية حول حقوق اإلنسان يف Lapayese,2004هدفت دراسة البييز )
( معلمني لديهم خربة يف حقوق اإلنسان خالل 10للعينة املكونة من ) ،والية كاليفورنيا بالواليات املتحدة األمريكية

وقد  .استخدمت املقابالت واملالحظات الصفية، وبطاقة حتليل احملتوى للمنهج .م(2002م/2001العام الدراسي )
ليصبحوا معلمي  خلصت نتائج الدراسة أن متغريات العائلة واجلنس وعنصر اهلوية واملنظمات احلقوقية أثرت على املعلمني

حقوق اإلنسان، وكذلك وجود أربعة مكونات أساسية حلقوق اإلنسان يف الصف وهي ؛ التنوع الثقايف، خربة التلميذ 
 الكامنة، وأساليب املشاركة والنشاط االجتماعي، وكذلك تطبيق حقوق اإلنسان يف التعليم الصفي وتضمينها يف التعليم 
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حنو حقوقهم ويسمح هلم مبناقشة القضايا الغري العادية، حيث  ترتقي بتفكريهم الناقد يف يزيد من الوعي لدى الطلبة 

التفاعل االجتماعي، وتصنع لديهم بيئة صفية دميقراطية، كما أظهرت النتائج إىل عوائق حتول دون تعليم حقوق اإلنسان 
 إىل قلة مؤسسات ومجعيات حقوق اإلنسان. كاملناهج احملددة، وعدم اهتمام الطلبة بقضايا حقوق اإلنسان، باإلضافة

( بعنوان منهج تعليمي مقرتح لتنمية مفاهيم حقوق اإلنسان لدى طالب الكليات العسكرية يف 2014دراسة الزهراين )
هدفت إىل بناء قائمة ملفاهيم حقوق اإلنسان اليت جيب تنميتها لدى طالب الكليات العسكرية  .اململكة العربية السعودية

ملكة العربية السعودية، والتعرف على درجة توافر تلك املفاهيم يف مقررات الكليات العسكرية باململكة، وبناء منهج يف امل
تعليمي مقرتح لتنمية مفاهيم حقوق اإلنسان لدى طالب الكليات العسكرية، واستخدم الباحث يف دراسته املنهج 

( طالباً، واليت درست يف الكليات العسكرية 20ة الدراسة من )الوصفي بأسلوبيه: املسحي وحتليل احملتوى ،وبلغت عين
يف العام، حيث  مت اختيارها بالطريقة القصدية، بينما تكونت أدوات الدارسة قائمة من مفاهيم حقوق اإلنسان اليت 

واملنهج التعليمي ينبغي تنميتها لدى طالب الكليات العسكرية باململكة، وأداة حتليل حملتوى مقررات الكليات العسكرية، 
املقرتح لتنمية مفاهيم حقوق اإلنسان لدى طالب الكليات العسكرية يف اململكة العربية السعودية، وقد توصل الباحث 
يف دراسته جملموعة من النتائج أمهها :قائمة مبفاهيم حقوق اإلنسان اليت جيب تنميتها لدى طالب الكليات العسكرية 

( مفهوماً، بينما بلغ عدد مفاهيم حقوق اإلنسان الواردة يف مقررات 55، اشتملت على ) يف اململكة العربية السعودية
( مفهوما، كما بلغ عدد تكرارات مفاهيم حقوق اإلنسان 43الثقافة اإلسالمية وحقوق اإلنسان يف الكليات العسكرية )

( تكرارا، 21اإلنسان يف الكليات العسكرية ) يف حمور اإلجراءات األمنية ، املتوافرة يف مقررات الثقافة اإلسالمية وحقوق
ويف هناية البحث أوصى الباحث بعدد من التوصيات، أمهها تطبيق املنهج التعليمي املقرتح لتنمية مفاهيم حقوق اإلنسان 

 .يف اإلجراءات األمنية ويف احلرب والنزاعات املسلحة يف الكليات العسكرية

مستوى الوعي حبقوق اإلنسان وعالقته بكل من الثقة بالنفس والتوكيدية لدى  حول )2013أما دراسة أبو هاشم )
قد هدفت إىل معرفة العالقة بني مستوى الوعي حبقوق اإلنسان وكل من الثقة بالنفس فطلبة الصف التاسع بغزة، 

وصفي، وبلغ عدد أفراد والتوكيدية لدى طلبة الصف التاسع بغزة، حيث  اتبعت الباحثة يف دراستها املنهج التحليلي ال
( طالباً وطالبة من الصف التاسع األساسي مبدارس الوكالة واحلكومة األساسية مبحافظة غزة، واليت متثل ما 674العينة )
 ةاستخدمت الباحثة يف دراستها ثالث .( من اجملتمع األصلي، ومت اختيارها بطريقة العينة العشوائية املنتظمة%5نسبته )
 جاءت نتائج يف وجود عالقة إجيابية بني  .)الوعي حبقوق اإلنسان، الثقة بالنفس، التوكيدية( :الباحثة من إعداد مقاييس
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مستوى الوعي حبقوق اإلنسان بأبعاده ودرجته الكلية وكل من الثقة بالنفس والتوكيدية بأبعاده ودرجته الكلية، ومل جتد 
يف مقياس التوكيدية، وب عد احلماية يف مقياس حقوق اإلنسان،  الدراسة عالقة ذات داللة إحصائية بني بعد عدم اخلجل

كما   .(%73.0، %75.5،  %79.4ومستوى الوعي حبقوق اإلنسان والثقة بالنفس والتوكيدية هي على الرتتيب )
األم،  نوع املدرسة، مستوى تعليم األب، مستوى تعليم ،أن هناك تأثري للمتغريات التصنيفية للدراسة احللية وهي )النوع

التحصيل الدراسي، املستوى االقتصادي لألسرة( يف إحداث فروق ذات داللة إحصائية يف كل من الوعي حبقوق اإلنسان 
(، واستثين 0.05و 0.01بأبعاده ودرجته الكلية والثقة بالنفس والتوكيدية بأبعادها ودرجتها الكلية عند مستوى داللة )

نسان بأبعاده ودرجته الكلية كذلك مل جتد الدراسة فروق ذات داللة إحصائية من ذلك تأثري النوع يف الوعي حبقوق اإل
 ، وتأثري نوع املدرسة يف الوعي حبقوق اإلنسان يف ب عد احلماية.

( بعنوان درجة الوعي حبقوق اإلنسان لدى طلبة مدارس مرحلة التعليم األساسي يف وكالة 2012دراسة أبو مشالة )
غزة، هدفت إىل حتديد درجة الوعي حبقوق اإلنسان لدى طلبة مدارس مرحلة التعليم األساسي الغوث الدولية مبحافظات 

مبحافظات غزة من وجهة نظر املعلمني، وعالقته ببعض املتغريات، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، ومت 
( 69لمة ملادة حقوق اإلنسان، منهم )( معلماً ومع146اختيار العينة بطريقة العينة القصدية حيث بلغ عدد أفرادها )

( فقرة، وبعد التأكد من صدق االستبانة وثباهتا، 39( معلمة، ومت تصميم استبانة البحث لتشمل على )77)ومعلمًا 
( إلجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة للبحث ، حيث  SPSSومت استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

(، كما أنه 3( من )2036ة "أن درجة الوعي حبقوق اإلنسان لدى الطلبة مرتفع مبتوسط حسايب )جاءت نتائج الدراس
( بني متوسط تقديرات عينة البحث لدرجة الوعي حبقوق 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

دمة، ويف هناية البحث أوصى الباحث اإلنسان لدى الطلبة تعزى للمرحلة التعليمة والتخصص والنوع، وعدد سنوات اخل
ضرورة إعداد وتأهيل وتدريب معلمني متخصصني يف حقوق اإلنسان، ونشر وتعزيز ثقافة الوعي  بعدة توصيات منها:

 حبقوق اإلنسان لدى الطلبة.
 املؤسسات وضرورة تضمينها يف املقررات الدراسية يف ،على أمهية الوعي حبقوق اإلنسان ؛أمجعت الدراسات السابقةبذلك 

 الرتبوية.
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 منهج الدراسة:
ووصف بعض املتغريات  ،أستخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي، الذي يركز على معرفة حجم العالقات بني املتغريات

املنهج الوصفي االرتباطي يعتمد على دراسة الواقع ويهتم بوصفه وصفا ف ا.ا حيقق أهداف الدراسة، وجييب عن أسئلتهمب
 (.2004)أبو عالم، دقيقا ويعرب عنه تعبريا كميا أو كيفيا، ووصف طبيعة البيانات

ويشمل كليات  ،م2018-2017للعام الدراسي  ،يتألف من مجيع طلبة جامعة السلطان قابوسمجتمع الدراسة: 
بواقع  .وطالبة اطالب( 15140)التجارة، العلوم، اهلندسة، الزراعة، اآلداب( البالغ عددهم  )الرتبية، الطب، التمريض،

 .باجلامعة ( طالبة، حسب إحصائية القبول والتسجيل8156( طالبا، و)6984)

( طالباً وطالبة، أي بنسبة 500)  اختيار عينة الدراسة طبقية من جمتمع الدراسة األصلي، تكونت منمت: عينة الدراسة
 لي.ك%( من جمتمع الدراسة ال3.3)

 الدراسة على املتغريات اآلتية:اشتملت : متغيرات الدراسة

 . الوعي حبقوق اإلنسانل: قاملتغري املست -
 .الثقة بالنفساملتغري التابع:  -

)ليكرت( مقياس  وفقكل فقرة من فقرات مقياس مستوى الوعي حبقوق اإلنسان   تكون اإلجابة عن :أدوات الدراسة
 . بذلك( على التوايل1، 2، 3، 4، 5) :التدرج األوزانهذا أعطي  .دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبداً((: ماسياخل

للمقياس جتمع  ةوألجل استخراج الدرجة الكلي .( للخيار دائما5( للخيار أبداً، وأعلى درجة )1كون أقل درجة )ت
 )155ن أعلى درجة ميكن احلصول عليها هي )تكو ، لةفقر  (30) الدرجات اليت حيصل عليها املستجيب يف إجابته على

 أديندرجة، تشري إىل  (31أدىن درجة هي ) وتكونوعي لدى الطالب حبقوقه،  أعلى مستوىحيث تشري إىل  درجة،
 وعي الطالب حبقوقه.
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 :مقياس الوعي بحقوق اإلنسان .أ
األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الباحث على الدراسات السابقة، و  لغرض إعداد املقياس، اطلع

؛ وأبو 2015)اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، :الكتب والرسائل العلمية والدوريات من خالل، حقوق اإلنسان
 عداد وبناء إجل أل .(2009 ؛ والشرجيب،2011؛ والتميمي،2004؛ احملروقي،2011؛ والبلوشي،2012مشالة،

عداد مقياس الوعي حبقوق اإلنسان الذي تكون من إوقد توصل الباحث إىل  .حبقوق اإلنسان مقياس للوعي الطاليب
 يف ثالث مكونات كاآليت:( فقرة موزعة 30)

 ( فقرات.10من ) : يتألفكون الوجداينامل -
 ( فقرات.10من ) : يتألفاملكون املعريف -
 ( فقرات.10من ) : يتألفواملكون السلوكي  -

 مقياس الثقة بالنفس:  .ب
وبعض املقاييس متكن الباحث من تصميم مقياس  ،النظري ذات العالقة دببعد االطالع على الدراسات السابقة واأل

 يف ثالث أبعاد كاآليت:موزعة  فقرة (38)الثقة بالنفس ، ويتكون املقياس من 

 ( فقرات.7من ) االعتماد على النفس: يتألف -
 ( فقرات.11القرار: يتكون من )اإلرادة واختاذ  -
 ( فقرات.10اجلانب االجتماعي: يتكون من ) -
 ( فقرات.10اجلانب األكادميي: يتكون من ) -

( حمكما من 15على جمموعة حمكمني بلغ عددهم ) ،الجياد صدق األداة قام الباحث بعرض االستبانة: صدق األداة
املختصني يف علم النفس واالرشاد النفسي، واملناهج وطرق التدريس، وكلية احلقوق جبامعة السلطان قابوس، وجامعة 

من أجل التحقق من الصدق الظاهري  .نزوى، ووزارة الرتبية والتعليم، واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان بسلطنة عمان
 باألداة، وسالمة الصياغة اللغوية. اه، ومدى ارتباطراتفقلل
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( طالبا وطالبة من 50م الباحث بتطبيقها على عينة استطالعية مكونة من )اللتأكد من ثبات األداة ق ثبات األداة:
 وحت وقد جرى توزيع االستبيان عليهم مرتني بفرتات زمنية ترا .ضمن عينة الدراسة األصلية ليستجمتمع الدراسة، 

لكل فقرة من فقرات ثبات )ألفا كرونباخ(  حبدود أسبوعني؛ ألجل استخراج معامل االتساق الداخلي، معامل
  لألداة ككل.االستبيان و 

ما  تراوحت ؛أن معامالت االتساق الداخلي لالستبانة ككل وألبعادها ،مقياس الوعي حبقوق اإلنسان وقد بينت نتائج
 ميكن القول بأن االستبانة  استناداً لذلكو . (0(828.ل الكلي للمقياس المعدوقد بلغ  (.0.712و)( 0.928)بني 

بني ما  الثقة بالنفسمقياس ألبعاد  معامالت االتساق الداخليت  تراوحيف حني  وأبعادها تتمتع بثبات نسيب مرتفع.
ميكن القول بأن االستبانة وأبعادها  لذلك استنادا  . و(820.0وبلغ املعدل الكلي للمقياس ) (.0.706و)( 0.952)

 تتمتع بثبات نسيب مرتفع.

باستخدام الرزمة  ،سيتم استخدام األساليب االحصائية اليت تتناسب مع أسئلة الدراسة :االحصائية اتلمعالجا
 ( كما يلي:SPSSاالحصائية )

 معامل ألفا لكرونباخ حلساب معامل ثبات كل من الوعي حبقوق اإلنسان والثقة بالنفس. -
 حساب االتساق الداخلي عن طريق حساب االرتباط الكلي للفقرات بالدرجة الكلية ألدوات. -
 ت املعيارية لإلجابة على السؤال األول والثاين.التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافا -
 معامل ارتباط بريسون للتعرف على العالقة االرتباطية بني الوعي حبقوق اإلنسان والثقة بالنفس. -
 معامل االحندار للتنبؤ يف الوعي حبقوق اإلنسان والثقة بالنفس. -
 التقدير كاآليت:بذلك يكون (. 5، 4، 3، 2، 1وأعطيت فقرات االستبانة الدرجات ) -

 ( تقدير املتوسطات احلسابية3.1جدول )
 التقدير المتوسط الحسابي

 مرتفع جداً  5.0 – 4.20
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 مرتفع 4.19 – 3.60

 متوسط 3.59 -2.80

 ضعيف 2.79 – 2.00

 ضعيف جداً  فأقل - 1.99

 نتائج الدراسة:

 طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عماندرجة الوعي حبقوق اإلنسان لدى ما  اإلجابة عن السؤال األول:

املكون ، كون املعريفمن ثالثة مكونات هي: املمقياس الوعي حبقوق اإلنسان الذي تكون  نتائج حتليلالباحث يعرض 
 ، كما يف اجلدول اآليت:كون املعريف. ونبدأ أواًل بنتائج حتليل املواملكون السلوكي، الوجداين

 كون املعريفاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة حملور امل( 4.1جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 10 1.365 2.832 العجر أو املرض عندنسان احلق يف احلصول على الضمان إلكل  1

 3 0.931 3.921 تكفل الدولة العمل لكل مواطن 2

 1 0.811 4.105 واضح عن قانون حقوق اإلنسانلدي تصور  3

 2 0.922 4.088 أعرف أن هناك مؤسسات تعىن حبقوق اإلنسان 4

 8 1.119 2.905 يكفل القانون لإلنسان حق اللجوء إىل القضاء 5

 5 1.181 3.751 يسمح القانون حرية التعبري عن الرأي بالقول أو الرسم أو الفن 6

 4 1.032 3.816 مجيعهم متساوون أمام القانوناملواطنون  7

 6 0.992 3.735 حيق لإلنسان أن يعيش يف بيئة مناسبة بعيدة جدا عن التلوث 8
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 7 1.003 2.992 تعد جتارة األطفال من انتهاكات حقوق الطفل 9

 9 1.812 2.803 توقر الدولة األمن لكل املواطنني واملقيمني 10

  1.117 3.495 المحور األولمعدل فقرات  

 

 (.  1.117( واالحنراف املعياري )3.495معدل فقرات احملور )، على معدل وسط حني بلغ كون املعريفامل حصل حمور
لدي تصور واضح عن قانون حقوق ( فقرات بتقدير وسط. حازت فقرة "4( فقرات بتقدير عال، و )6حني جاءت )

 (. وجاءت ثانياً بتقدير 0.811واالحنراف )( 4.105األوىل بتقدير عايل بلغ املتوسط احلسايب )" على املرتبة اإلنسان
(. وكانت أخر 0.922( واحنراف )4.088" مبتوسط )أعرف أن هناك مؤسسات تعىن حبقوق اإلنسانعايل أيضًا "

( 2.832ر وسط بلغ املتوسط )" بتقديالعجر أو املرض عندنسان احلق يف احلصول على الضمان إلكل فقرات احملور "
 (.1.365واالحنراف )

 :كون الوجداينحمور امل
 كون الوجداين( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة حملور امل4.2جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 1 1.008 4.215 للتنمية اضروري اأؤيد اعتبار حقوق اإلنسان عنصر  1

 10 1.328 2.854 يسعدين جتاهل مطالب مؤسسات اجملتمع املدين حلقوق اإلنسان 2

 8 1.118 3.412 أعتقد اذا مل حترتم حقوق اإلنسان ستقل معدالت التنمية 3

 4 0.821 3.993 أؤيد التزام الدولة باالتفاقيات املعنية حبقوق اإلنسان 4

 7 1.405 3.528 يقدم برامج ذات عالقة حبقوق اإلنسانأرى ان االعالم احمللي  5

 2 0.992 4.108 ميتلك طلبة اجلامعة وعيا وتفهما حبقوق اإلنسان 6

 9 1.995 3.317 دول العامل الثالث أكثر تعرضا النتهاكات حقوق اإلنسانشعوب  7
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 5 0.928 3.822 التعليم حق وواجب على الدولة 8

 6 1.231 3.581 االستقالل بشؤون حياته اخلاصةلكل انسان احلق يف  9

 3 0.914 4.082 محاية امللكية الفكرية من حق الدولة والفرد 10

  1.173 3.691 معدل فقرات المحور الثاني 

 

( باحنراف معياري 3.691بتقدير عايل، حيث بلغ معدل املتوسط احلسايب لفقرات احملور ) كون الوجداينجاء حمور امل
( 5( فقرات على تقدير عاٍل. وحصلت )4(. حصلت فقرة واحدة على تقدير عايل جداً، وحصلت )1.173قدره )

 " مبتوسط للتنمية اوريضر  اأؤيد اعتبار حقوق اإلنسان عنصر فقرات على تقدير وسط. جاءت بتقدير عايل جداً فقرة: "

 "ميتلك طلبة اجلامعة وعيا وتفهما حبقوق اإلنسان(. وحبت ثانياً بتقدير عايل فقرة: "1.008( واحنراف )4.215حسايب )
يسعدين جتاهل مطالب مؤسسات اجملتمع املدين حلقوق . وقد سجلت فقرة "(0.992)واحنراف ( 4.108) مبتوسط
 .  (1.328)واحنراف ( 2.854) وسط مبتوسط " آخر فقرات احملور بتقديراإلنسان

 :السلوكي كونحمور امل

 السلوكي كون( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة حملور امل4.3جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 2 1.102 4.105 املشاركة يف ممارسة حق االنتخاب يف اجملالس الطالبية 1

 7 0.954 3.097 أرغب يف معرفة املزيد عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 2

 10 1.008 2.705 لدي شغف مبتابعة تطورات حقوق اإلنسان يف دول اخلليج 3

 4 0.914 3.592 أساهم يف محالت التربع للدول الفقرية واملنكوبة 4

 5 0.998 3.558 االجتماعي قي القضايا السياسيةشاركة يف استفتاءات مواقع التواصل أ 5
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 1 1.054 4.188 االخنراط يف األعمال التطوعية اجملتمعية 6

 6 1.523 3.454 أهتم مبشاهدة الربامج والندوات اليت تتناول قضايا حقوق اإلنسان 7

 8 1.741 2.582 أسهم يف وقف االنتهاكات اليت يتعرض هلا العمال األجانب يف الدولة 8

 3 1.133 3.655 أقوم بنصح وتوعية اآلهايل حول اضرار التملك والكسب الغري مشروع 9

 9 1.622 2.518 السماح لعاملة املنزل الغري مسلمة مبمارسة شعائرها الدينية 10

  1.205 3.344 معدل فقرات المحور الثالث 

 

(. 1.205( واالحنراف املعياري )3.344معدل فقرات احملور )، على معدل وسط حني بلغ كون السلوكيامل حصل حمور
االخنراط ( فقرات بتقدير ضعيف. حازت فقرة "3( فقرات بتقدير وسط. و)4و )عايل،  ( فقرات بتقدير3حيث جاءت )

(. 1.054واالحنراف )( 4.188املتوسط احلسايب )" على املرتبة األوىل بتقدير عايل بلغ يف األعمال التطوعية اجملتمعية
واحنراف ( 4.105) " بتقدير عايل أيضاً مبتوسطاملشاركة يف ممارسة حق االنتخاب يف اجملالس الطالبيةوحلت ثانياً فقرة "

( 2.705) مبتوسط" لدي شغف مبتابعة تطورات حقوق اإلنسان يف دول اخلليج. فيما حلت أخريًا فقرة: "(1.102)

 .   (1.008)راف واحن
  :مقياس الوعي بحقوق اإلنسانمجمل المحاور الثالث ل

 ؛ اجلدول اآليت يبني النتيجة الكلية للمقياس:قياس الوعي حبقوق اإلنسانألجل تشخيص احملاور الثالث مل
 قياس الوعي حبقوق اإلنسانمل( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة حملاور 4.4جدول )

 رمحو ال م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 2 1.117 3.495 كون املعريفامل 1

 1 1.173 3.691 الوجداين كونامل 2

 3 1.205 3.344 السلوكي كونامل 3
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  1.165 3.51 المقياسمعدل فقرات  

 
لدى أفراد العينة كانت بدرجة وسط حيث  قياس الوعي حبقوق اإلنسانيبني اجلدول أعاله أن جممل احملاور الثالث مل

( 3.691) (. جاء املكون الوجداين أوالً بنقدير وسط، مبتوسط1.165واالحنراف املعياري )( 3.51بلغ املتوسط احلسايب )

(. 1.117واالحنراف املعياري )( 3.495مبتوسط حسايب ) كون املعريفوحل ثانياً بنقدير وسط أيضاً امل. (1.173)واحنراف 

 (. 1.205واالحنراف املعياري )( 3.344السلوكي ثالثاً بنقدير وسط أيضاً مبتوسط حسايب ) كونمث حل  امل
 بنقدير وسط.كانت   ابوس بسلطنة عماندرجة الوعي حبقوق اإلنسان لدى طلبة جامعة السلطان قلذا ميكن القول أن  

 ؟درجة مستوى الثقة بالنفس لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان ما اإلجابة عن السؤال الثاني:
من أربعة أبعاد هي: االعتماد على النفس، اإلرادة الذي تكون مستوى الثقة بالنفس مقياس  نتائج حتليلالباحث يعرض 

 اجلانب االجتماعي، واجلانب األكادميي. ونبدأ أوالً بنتائج حتليل بعد االعتماد على النفس:واختاذ القرار، 
 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لبعد االعتماد على النفس4.5جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 7 1.853 2.611 نفسي . على االعتماد ميكنين ال اتكايل شخص أنا 1

 2 0.984 4.295 .يب كما يطلب مين  املناطة املهام أجنز 2

 4 1.122 4.156 أختذ مجيع قرارايت بنفسي. 3

 3 1.125 4.207 .وليةؤ املس حتمل على قادر أنا 4

 1 1.188 4.352 .ثقة بكل ملستقبلي أخطط 5

 6 1.335 3.428 املطلوبة مين. لعمااألد على غريي يف اجناز اعتماالأحب  6

 5 1.699 3.522 .جهد أي بذل دون أريد ما على أحصل أن أرغب 7

  1.329 3.796 بعد االعتماد على النفس معدل فقرات 
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(. ففي 1.329املعياري )واالحنراف ( 3.796بعد االعتماد على النفس بتقدير مرتفع حيث بلغ املتوسط احلسايب )جاء 
( فقرات على تقدير مرتفع جداً، وفقرة واحدة على تقدير مرتفع، وفقرتان بتقدير وسط، وفقرة 3هذا البعد؛ حصلت )

 أجنز" باملرتبة األوىل وبتقدير مرتفع جداً. تلتها فقرة: "ثقة بكل ملستقبلي أخططواحدة بتقدير ضعيف. جاءت فقرة "
" وليةؤ املس حتمل على قادر أنا( مث "0.984( واحنراف )4.295" مرتفع جداً مبتوسط )لب مينيب كما يط املناطة املهام

 االعتماد ميكنين ال اتكايل شخص أنا (. فيما حلت أخرياً "فقرة1.125( واحنراف )4.207بتقدير مرتفع جداً مبتوسط )
  (.   1.853( واحنراف معياري )2.611" بتقدير ضعيف مبتوسط حسايب )نفسي على

 البعد الثاين: اإلرادة واختاذ القرار

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لبعد اإلرادة واختاذ القرار4.6جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 7 1.632 3.058 .إليه فسأصل شيء على صممت إذا 1

 1 0.991 4.226 . يف اختاذ قرارايت أفكر جيدا أنا 2

 2 0.852 4.159 .أشعر أن إراديت ضعيفة إذا وجه إيل نقد يف ختصص  3

 5 1.231 3.755 أجد أنين مرتدد يف أختاذ التخصص املناسب  4

 9 1.874 2.754 .مرة من أكثر الدراسي ختصصي من بالتحويل قمت لقد 5

 6 1.144 3.641 .مين أعلم هو من استشارة عن أمتنع 6

 4 0.966 3.882 .القرار اختاذ قدرايت على  يف أثق 7

 3 0.751 4.063 أستطيع حتقيق أهدايف بكل إرادة. 8

 9 1.922 2.754 أشعر أين أتردد عند شراء األشياء كثريا 9
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 8 1.603 2.815 أجد أن  عزمييت تساعدين على اجتياز العقاب يف طريقي 10

  1.297 3.511 بعد اإلرادة واتخاذ القرار فقراتمعدل  

 

(. يف هذا البعد؛ 1.297( واالحنراف املعياري )3.511جاء بعد اختاذ القرار مبعدل وسط. حيث بلغ املتوسط احلسايب )
بتقدير ( فقرات على تقدير مرتفع، وفقرتان بتقدير وسط، وفقرتان 5حصلت فقرة واحدة على تقدير مرتفع جداً، و)

( واالحنراف 4.226" تقدير مرتفع جداً بلغ متوسطه احلسايب )يف اختاذ قرارايت أفكر جيدا أناضعيف. جاءت أوالً فقرة "
 " بتقدير مرتفع متوسطه احلسايب أشعر أن إراديت ضعيفة إذا وجه إيل نقد يف ختصص(. وحلت ثانياً: "0.991)

 أكثر الدراسي ختصصي من بالتحويل قمت لقددير ضعيف فقرتا: "(. وحلت اخرياً بتق0.852( واالحنراف )4.159)
 (.2.754" مبتوسط قدره )أشعر أين أتردد عند شراء األشياء كثريا " و "مرة من

 البعد الثالث: البعد االجتماعي

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة للبعد االجتماعي4.7جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 8 1.882 2.533 .املواجهة تتطلب اليت املواقف من أهرب 1

 9 1.958 2.015 أشعر أن ثقيت بأهلي ليست قوية. 2

 3 1.083 3.933 .بنفسي ثقة تزيدين االجتماعية واألنشطة الفعاليات أعتقد أن 3

 1 0.981 4.002 .حقه يف أخطأت ملن أعتذر 4

 4 0.952 3.921 أساعد اآلخرين قدر اإلمكان. 5

 6 1.539 3.342 لدي قدرة على كسب صداقات اآلخرين. 6

 2 0.937 3.954 .يل وتقديرهم أهلي باحرتام أشعر 7



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 5, NO 3, 2019 

 
 141 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 7 1.122 2.982 .به االلتزام أستطيع ال سابق موعد عن يصعب علي االعتذار 8

 8 1.705 2.533 .احلضور أو التحدث مع اآلخرينأشعر بالقلق ينتابين أثناء  9

 5 1.469 3.455 أشارك يف املناسبات العامة واخلاصة  10

  1.363 3.221 البعد االجتماعي معدل فقرات 

 

( فقرات على تقدير 3( فقرات على تقدير وسط، و)3( فقرات على تقدير مرتفع، و)4) يف البعد االجتماعي حازت
جاءت أواًل  (.1.363( واحنراف )3.221ضعيف. بذلك بلغ معدل فقرات هذا احملور وسط وكان متوسطه احلسايب )

و جاءت ثانياً بتقدير (. 0.981( واحنراف )4.002" مبتوسط احلسايب )حقه يف أخطأت ملن أعتذربتقدير مرتفع فقرة: "
(. وحلت أخريًا بتقدير ضعيف 0.937( واحنراف )3.954" مبتوسط )يل وتقديرهم أهلي باحرتام أشعرمرتفع فقرة: "

          (.  1.958( واحنراف )2.015" مبتوسط )أشعر أن ثقيت بأهلي ليست قويةفقرة: "

 البعد الرابع: البعد األكادميي

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة للبعد األكادميي( 4.8جدول )

 العبارة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 7 1.657 2.756 .الدراسي مستواي عن بالرضا أشعر 1

 1 0.927 4.152 أعرتف بأنين لست متميزاً يف دراسيت مثل بعض زمالئي  2

 5 1.005 3.118 .دراسيت يف متفوق  أشعر بأين 3

 4 1.561 3.394 أشعر أن والدي يتدخالن كثريا يف دراسيت  4

 3 0.988 3.981 .أدرسه الذي من التخصص  بالرضا أشعر 5

 2 0.963 4.086 .جيداً  وأستثمرها العقلية، قدرايت حدود أعرف 6
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 4 1.753 3.394 أشعر بالقلق أثناء تأدييت االمتحانات  7

 9 1.694 2.354 ثناء فرتة االختبارات .أكثر أتزيد ساعات نومي  8

 6 0.896 2.981 ي اختبار أؤديه ألدي  يقني انين سأحصل على درجات عالية يف  9

 8 1.258 2.417 والفكرية ليست بذلك املستوى.أشعر أن قدرايت العقلية  10

  1.27 3.263 البعد األكاديمي معدل فقرات 

 

( فقرات على 3( فقرات على تقدير وسط )4( فقرات على تقدير مرتفع، و)3) حازتاألكادميي فقد يف البعد أما 
(. جاءت أوالً بتقدير مرتفع 1.27وسط واحنراف )أي بدرجة ( 3.263معدل فقرات هذا البعد )تقدير ضعيف. لذا بلغ 

(. وجاءت 0.927( واحنراف )4.152" مبتوسط حسايب )أعرتف بأنين لست متميزاً يف دراسيت مثل بعض زمالئيفقرة: "
( واحنراف 4.086" مبتوسط احلسايب )جيداً  وأستثمرها العقلية، قدرايت حدود أعرفثانيًا بتقدير مرتفع أيضًا فقرة: "

( 2.354" مبتوسط )ثناء فرتة االختباراتأكثر أتزيد ساعات نومي (. وحلت أخريًا بتقدير ضعيف فقرة: "0.963)
  (. 1.694واحنراف )

 :مستوى الثقة بالنفسمقياس مقياس المحاور الثالث لمجمل 
 :مقياساحملاور األربع لل ، يستعرض الباحث يف اجلدول اآليت نتائجطلبةالمستوى الثقة بالنفس لدى ألجل تشخيص 

 مستوى الثقة بالنفس قياسمل( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة حملاور 4.9جدول )

 بعدال م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 1 1.329 3.796 االعتماد على النفس 1

 2 1.297 3.511 اإلرادة واختاذ القرار   2

 4 1.363 3.221 بعد االجتماعيال 3
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 3 1.27 3.263 األكادمييبعد ال 4

  1.315 3.448 معدل فقرات المقياس 

 

لدى أفراد العينة كانت بدرجة وسط حيث بلغ املتوسط  مستوى الثقة بالنفسقياس ميكن القول أن جممل األبعاد األربع مل
(. جاءت مجيع أبعاد املقياس متقاربة ةبتقدير وسط. حل  أواًل بعد 1.315واالحنراف املعياري )( 3.448احلسايب )

 بعد االجتماعي.الوأخرياً  بعد األكادمييالاالعتماد على النفس، يليه بعد اإلرادة واختاذ القرار، مث 
كانت   طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان لدى مستوى الثقة بالنفسبذلك تكون اإلجابة عن السؤال الثاين إن  

   بنقدير وسط.
 النتائج:

 بنقدير وسط.كانت   درجة الوعي حبقوق اإلنسان لدى طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمانأن   -1
 السلوكي ثالثاً. كون، مث حل  املكون املعريفكان نرتيب املقياس؛ املكون الوجداين أواًل، فامل -2
   بتقدير وسط.كانت   طلبة جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان لدى مستوى الثقة بالنفسإن   -3
أواًل بعد االعتماد على النفس، يليه بدرجة وسط، حل   مستوى الثقة بالنفسمقياس  جاءت مجيع أبعاد -4

 بعد االجتماعي.الوأخرياً  بعد األكادمييالبعد اإلرادة واختاذ القرار، مث 
 الخاتمة:

نتائج  حسبما ذكرت ،يف مجيع املراحل التعليمية ،ن الربامج واملناهج الدراسيةعحقوق اإلنسان فيه غابت يف الوقت ذاته 
والثقة بالنفس لدى طلبة جامعة السلطان  ،الدراسة مستوى الوعي حبقوق اإلنسان ناقشت هذه ات،دراسالعديد من ال

أن  السلوكي؛ ظهر  كونالوجداين، امل كون، املكون املعريفالثالث: امل مبكوناته قياس الوعي حبقوق اإلنسان . لدىقابوس
وهي:  مستوى الثقة بالنفس مقياسبنقدير وسط. يف حني أن حماور كانت طلبة  الدرجة الوعي حبقوق اإلنسان لدى 

  بتقدير وسط أيضاً.كانت طلبة  اللدى بعد األكادميي، ال بعد االجتماعي،الاالعتماد على النفس، اإلرادة واختاذ القرار، 
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