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  و حقوق اإلنسان وعالقته بسلوك العنف لدى نـحاالجتاه 

   املرحلة الثانوية يف تعزطالب

 *أمحد االمريي. د
 

نشرت إحدى هيئات األمم املتحدة تقريراً يصف دول العامل وموقفها من حقوق اإلنسان ورتبت 
سف له أن أياً من الدول العربية مل الدول يف ثالث جمموعات متقدمة ومتوسطة ومتأخرة، ومما يؤ

يندرج ضمن الدول املتقدمة، واحتلت دولتان عربيتان اموعة املتوسطة يف حني أن سبع دول احتلت 
عن أثنىت عشر دولة ) بلوم ( ما نشرت دراسات مهمة عن مؤسسةاموعة املتأخرة وبدرجة صفر، ك

ا ثالث دول عربية، وجاء يف تقرير رابطة الدفاع عن األسوأ  يف جمال حقوق اإلنسان يف العامل كان منه
-٦٠، ٢٠٠٢وطفة،.  (حقوق اإلنسان يف العامل العريب أن أوضاع حقوق اإلنسان العريب أكثر مأساوية

وتعكس التقارير السنوية للمنظمة العربية حلقوق اإلنسان واقعاً مؤملاً لالنتهاكات املنظمة يف ). ٨٦
  ). ٨٥، ٢٠٠٤، عوض.(بعض البلدان العربية 

 املستقبل العريب يؤكد وجود انتهاكات حلقوق اإلنسان  يف البلدان كما أن التقرير السنوي لة
- انتهاك حق احلياة، وتشريد اآلالف من البشر، واالعتقاالت، ممارسة أنواع التعذيب-العربية متثلت يف

لثروة احلقيقية ألي جمتمع ومن اجله ويظل اإلنسان هو أغلى ما يف الوجود وهو ا). ١٥٢، ٢٠٠٤زبارة،.(
تبذل كل اجلهود اليت تضمن أن يعيش عيشةً كرميةً وحمترمة تضمن له كل احلقوق واالمتيازات 

ن أي وقت سبق أكثر م  -هتماماً كبرياً حبقوق اإلنساناولذا شهد العصر احلايل ). ٨١، ٢٠٠١مجيل، .(
 احلكومية وغري احلكومية اليت أخذت على  من قبل اهليئات واملنظمات واجلمعيات واملؤسسات–

نفسها االهتمام حبقوق اإلنسان،  متثل ذلك يف عقد املؤمترات الدولية والندوات والورش واألحباث فضالً 
عن  القيام بتأسيس اجلمعيات واملنظمات اليت تم بقضايا حقوق  اإلنسان، وبدأت حماوالت عديدة 

ستحدثت بعض الدول وزارات ان حقوق اإلنسان  إىل دساتريها بل دخال فقرات مإليف كثري من البلدان 
ولقد أصبح . تم حبقوق اإلنسان وهناك دول بدأت تتبىن تعليم حقوق اإلنسان يف املدارس واجلامعات

احترام حقوق اإلنسان واحلفاظ عليها قضية هامة وحساسة ومقياس حقيقي لتوجيه أي دين أو 
 لقياس مدى تقدم ورقي ألدول، فاإلنسان سيد املخلوقات وبدونه ال فكر أو ثقافة  كما انه معيار

 ).٩٤٧، ٢٠٠٤العشماوي،(، )١٠٥، ص ٢٠١عليمات،(، )٣٩٣ص . ٢٠٠١عباش،.(يكون للحياة معىن
    إن موقف وممارسات وسياسات احلكومات جتاه حقوق اإلنسان املختلفة مل يعد شـأناً داخليـاً خيـص              

 والتيـارات  تح شأنا عاملياً ازداد االهتمام به خاصةً وان القوى واالجتاهـا   حكومة الدولة وحدها بل أصب    

                                                
   جامعة تعز– كلية التربية –أستاذ اإلرشاد النفسي املشارك   *
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اء العامل ترفع شعار حقـوق اإلنـسان  وإن كـان ذلـك إلغـراض      نـحالسياسية والدينية والعلمانية يف أ   
  ).    ١٣١، ٢٠٠٧سالمة، .(وغايات خمتلفة ومتباينة أحياناً

ه اتمعات عرب التـاريخ البـشري،فهي  قدميـة    تعد ظاهرة العنف من أخطر املشكالت اليت تواج       
 احلياة بدأت ظاهرة العنف البشري يف أبشع صورها يوم قتل قابيـل          ةقدم تاريخ اإلنسانية ، فمنذ بداء     

واتلوا عليهم نبأ ابين أدم إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهم ( أخاه هابيل قال تعاىل يصف هذه الظاهرة    
إا صورة بشعة ). ٢٧أية ، املائدة. )(قتلنك قال إمنا يتقبل اهللا من احملسننيومل يتقبل من اآلخر قال ال  

صورة عنف وقتل وإفساد وكانت البداية فاصبح اإلنسان يشرع لنفسه العنف ويبحـث عـن مـربرات          
  .ملمارسته  كي يصل إىل حتقيق أهدافه بغض النظر عن شرعية أهدافه

رة اجتماعية تشكل إحدى  املـشكالت البـارزة يف     لقد انتشر العنف وازداد حدة حىت أصبح ظاه       
  ).       ٩٣، ٢٠٠٧الغرايبة، (اء العاملنـحاتمع املعاصر يف خمتلف إ

يف كتابـه العــدوان    ) أنتـوين سـتوتر   (لقد أصبح العنف مسة مرتبطة باإلنسان وهذا مـا أكـده            
 واألقـل رمحـة بـني سـائر      احلقيقة املؤسفة هي أننا كبشر منثل األكثر وحـشية        (البشري عـندما قال    

ومالزمـاً للوجـود اإلنـساين يف كـل اتمعـات      ). ٢٩ص،٢٠٠٣،حـسن .(املخلوقات اليت تعيش فوق األرض   
 سنه أربعة عشر ةحيث تشري اإلحصائيات إىل أن اإلنسانية قد شهدت خالل مخسة آالف ومخسمائ     

ئلة لتـصنيع أدوات القتـل   ألف حرب ذهب ضحيتها كماً هائالً من البشر، فضالً عن كميات مادية ها       
  ). ٥٠ص،٢٠٠١،وطفة.(والتدمري كشر هدية ديها احلكومات لشعوا

ــشبت ) م١٩٩٢-١٩٤٥( ومنــذ العــام  ــاً قتــل فيهــا أكثــر مــن  ) ١٤٩(ن مليــون شــخص ) ٢٣(حرب
كما تشر اإلحصائيات يف كثري من دول العامل أن العنـف انتـشر علـى نطـاق              ). ١٣٢ص،٢٠٠٣،اهلييت.(

دته وأصبح ميثل مشكلة حقيقيـة يف اتمعـات املعاصـرة، ففـي أمريكـا فـاق عـدد               واسع  وزادت ح   
) م١٩٩٢(، ففـي عـام   )٣ص ٢٠٠١،لطفي.( ضحايا العنف ضحايا احلروب وااعات والكوارث الطبيعية  

، ويف نفس العام هـزت اتمـع   )٩٦ص،٢٠٠١،العقاد.(قتل مخسون آلف شخص  نتيجة العنف املتبادل   
ويف اليابان أطلق بوذي غاز األعصاب  ). ١٢٩ص ،٢٠٠٤،شحاته.( قتل مل يسبق هلا مثيل  اإلجنليزي حوادث 

لقـد شـهد القـرن      ). ٣٣٣ص  ، ٢٠٠١،كـاكو .(شـخص   ) ٥٥٠٠(يف شبكة األنفاق ملحقـاً أضـراراً بعـدد        
املاضي كثرياً من املآسي والويالت ودمار ال مثيـل لـه وجـرائم اإلبـادة اجلماعيـة وانتـهاكات  جـسيمة               

أبـو  ( ،)٨٠ص.١٩٩٨،ترينـدادي . (إلنسان ومل يسلم مـن ويالـا وشـرورها مجيـع فئـات  البـشر       حلقوق ا 
  ).١١٦ص،٢٠٠٣،املوسوي(،)١١١ص ،٢٠٠٣،العمائم

ــل ومــن املــرجح أــا ستــستمر مــستقبالً     .                                                          إن ظــاهرة العنــف ظــاهرة عامليــة ماضــياً وحاضــراً ب
  ).    ٢٧، ٢٠٠١حممود، امحد،( 
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ويف الوطن العريب تزداد ظاهرة العنف حدة  وأصبحت دد كيانه ومتس قضاياه القومية ذلك أن     
 والتمييز والتسلط وقمع حرية الرأي إنـه يـرتوي يف       داملواطن العريب يتعرض ملختلف أشكال االضطها     

نفـسه كـل مـشاعر اخلـوف  واهلزميـة، ولقـد       دائرة الصمت وخيشى  احللم ويرهب الكلمة وتنمـو يف         
إىل أن حقـوق اإلنـسان يف     ) م١٩٨٥(  توصل املشاركون يف ندوة حقوق اإلنـسان يف الـوطن العـريب عـام             

ويعلمنا التاريخ أنـه مـىت غابـت احلريـة وانتـهكت حقـوق         ). ٦١ص،٢٠٠١،وطفة.(الوطن العريب تنتهك  
) لـوك (ويؤكـد ذلـك    .  صـوره  أبـشع ل العنـف يف      اإلنسان يؤرث كما تؤرث احليوانات ح      وأصبحاإلنسان  

بقوله إن مجيع الناس أحرار ال جيوز أن خيضع أحـدهم لألخـر دون رضـاه وإذا مـا أنتـزع هـذا احلـق مـن                     
ــوروا ضــدها          ــام أن يث ــرعية فبإمك ــري ش ــم ســلطة  غ ــراد وأصــبحت حتكمه ــشعوب واألف ال

  ).   ١٣ص،٢٠٠٣،احملجويب.(
و العنـف مـن خـالل    نــح جمتمعة قد دفعت املواطن العريب ومما ألشك فيه أن كل  تلك العوامل       

االنتماء إىل مجاعات تؤمن بالعنف كوسيلة لتحقيق أغراضها وأهدافها السياسية، كما أن األوضاع    
االقتصادية الصعبة اليت تعاين منها كثري من دول املنطقة العربية قد أجرب البعض على االخنـراط يف         

اً وطريقةً  لتحقيق أهدافها، يف ظل بطالة يعاين منه املواطن العريب   مجاعات تتخذ من العنف أسلوب    
مل ينجو منها خرجيو اجلامعات اآلمر الذي جعل املواطن العريب لقمة سائغة ملنظمات وأحـزاب تتخـذ           
. مـــن العنـــف منـــهجاً  يف حياـــا إذ أن كـــثري مـــن األحـــزاب املتطرفـــة تولـــد يف رحـــم الفقـــر  

  ).١٧٢-١٥٥ص ص ،٢٠٠٢،مصطفى(
واليمن جزء من الوطن العريب ال شك أنه يؤثر ويتأثر مبا يـدور فيـه فـضالً عـن اخلـصوصية الـيت              
يتمتع ا اليمن واليت سامهت يف انتشار ظاهرة العنف فـاليمن تنتـشر فيـه ظـاهرة الثـأر بـشكل         

اق واضح، وهو البلد الوحيد رمبا الذي ميتلك فيه كل مواطن قطعة سالح، ويباع فيه الـسالح يف أسـو          
عامه، بل يعد السالح رمزاً للرجولة يف كثري من حمافظات اليمن، كما أن العادات والتقاليد يف الـيمن       
هي األخرى قد ساعدت يف انتشار الظاهرة  فحينما حيدث العنـف  تتـدخل العـادات والتقاليـد وحتـل                  

ي يـشترى فيـه الـدم    الـيمن البلـد الوحيـد  الـذ      ( املشكلة حالً  قبلياً مما جعل أحد قادة البلـد يقـول           
  ).         اإلنساين بدم احليوان

 من أثار سلبية مباشرة وغري مباشرة على املدى القريب العنفكما تزداد املشكلة حدةً  ملا يتركه 
والبعيد ومنها ذات طابع نفسي وبدين واجتمـاعي  يتمثـل ذلـك  يف املتاعـب الـصحية ولقـد أكـدت           

ن يتعرضون للعنف يعانون من اخلوف والصراع والشعور باألرق العديد من الدراسات أن األشخاص الذي 
ونقص الوزن واإلاك واالنتحار وضعف العالقات االجتماعية وفقدان الـصداقات وتعـاطي املخـدرات       
واجلنوح وعدم قيام اآلسرة بوظائفها واإلصابة باالضطرابات النفسية، فضالً عما يدفعه اتمع مـن         

 العمل اإلضافية وتكلفة عالج اإلصابات  وحجم اإلنفاق علـى اخلـدمات            مثن باهظ متمثل يف ساعات    
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مليـون دوالر  ) ٣٢(االجتماعية والنفـسية والقانونيـة والـشرطية فعلـى سـبيل املثـال أنفقـت كنـدا          
   ). ٢٤٤ص ،٢٠٠٣،السيد وأخرون.(ملواجهة أثار العنف 

ـد امـــتدت إلـــى مـــدارسنا وتـــزداد املــشــكلـة خـطـــورةً إذا عـلمنـــا أن ظاهـــرة الـعنـــف قــ 
ة يف ـحيـواسعة االنتشار وتكاد تشمل العامل بآسره  حيث أظهرت إحدى الدراسات املـس       وأصبحت    
% ٤٥م، و ـهـ ـيقومـون باالعتـداء علـى الغـري واالسـتحواذ علـى مـا حبوزت               من الطالب      % ٣٥أمريكا أن   

ر مـن أمنـاط الـسلوك املــضاد    أـم يـشاركون يف منـط أو أكثـ    % ٦٠يقومـون بتـدمري املمتلكـات، وقـرر    
،ص ٢٠٠٠أالن كـازدين،    .(املتعمد للممتلكات  املمتلكات،التخريبوالعدوان،إحراق املباين   :مثل للمجتمع

من الطالب يف التعليم األساسـي يتغيبـون عـن مدارسـهم      % ٨يف حني توصلت دراسة أخرى  أن        ). ٢٥
ن للعدوان من زمالئهم شهريا،وان  بسبب خوفهم من زمالئهم وان أكثر من ربع مليون طالب يتعرضو          

ثالثة ماليني جرمية ترتكب سنويا يف املدارس، وان قيمة اخلسائر الناجتة عن األمناط  السلوكية الصادرة          
  ).٢٩٨، ص ١٩٩٧عويدات ونزيه،.(مليون دوالر سنويا) ٦٠٠(من الطالب وصلت إىل 

 الشخص يرى أنه طاملا حيـصل  ونظراً لوجود عالقة عكسية بني حقوق اإلنسان والعنف ، ذلك أن          
  أن مييـل للعنـف   يعلى حقوقه بطرق دميقراطية وأن صوته مـسموع وحقوقـه مـصانة فانـه آلدا عـ        

للمطالبة بذلك ، وعلى العكس عنـدما يـشعر املـواطن أن حقوقـه منتهكـة وأنـه مـسلوب احلريـة                     
 العنـف،  ةمارسـ والكرامة وأنه عاجز عن التعبري عن مشاعره وعواطفـه ال شـك أن ذلـك سـيدفعه مل       

والواقع يؤكد أن الدول اليت يتمتع مواطنوها حبقوقهم هم أقل ميالً للعنف من غريهم يف الدول اليت       
خاصة إذا علمنا أن بعض تعريفات العنف تشري إىل وجـود عالقـة  بـني             . حترم مواطنيها من حقوقهم   

أن هنـاك نـاحيتني     )2005(العنف وحقوق اإلنسان، ففـي مناقـشته ملفهـوم العنـف يـرى بـوفكهي               
للتفكري حول العنف، األوىل انه عمل من أعمال القـوة الـيت تـؤدي إىل الـضرر اجلـسدي أو الفيزيـائي                      

فمن يتبىن الناحية األوىل اليت تؤكد أن العنف عمـل متعمـد مفـرط أو         . واألخرى انه عملية  انتهاك      
 ,Coady,1986; Glover, 1977; Harris).. (قوة تدمريية  فهو مييـل  للمعـىن الـضيق للمفهـوم    

1980; Honderich, 1989, 2002 .  
بينما من يعتمد على الناحية الثانية يؤكد أن العنـف عبـارة عـن انتـهاك احلقـوق فهـو يـساند                  

 ,Garver, 1973; Waldenfels, 2000).).أو معىن امشـل للعنـف   (ويدعم  مفهوم أوسع للعنف 
  . ة اليت تؤكد العالقة بني العنف وحقوق اإلنسان إليه الدراسة  احلاليلوهذا ما متي) (2005

وتعين انفعـال وقـوة ال ميكـن الـسيطرة عليها،بـسبب         ) فايلينتيا(كما أن املعىن ألالتيين للعنف هو       
  .أفعال القوة املفرطة املتكررة اليت تؤدي إىل انتهاك املعايري والقواعد واحلقوق

)  .(Honderich 2002. الالتيين كان أكثر داللة علـى خـرق وانتـهاك جوانـب       ويف رأى الباحث املعىن
  معنوية وإنسانية   
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  .و حقوق اإلنساننـحاجتاه طلبة املرحلة الثانوية يف تعز  الكشف عن -
  .  اجلنسو حقوق اإلنسان تبعا ملتغرينـحز اجتاه طلبة املرحلة الثانوية يف تع الكشف عن -
  .و سلوك العنفنـحة الثانوية يف تعز اجتاه طالب املرحل الكشف عن -
  .الكشف عن سلوك العنف  لدى طلبة املرحلة الثانوية يف تعز تبعا  ملتغري اجلنس-
 .و حقوق اإلنسان وسلوك العنفنـحلكشف عن العالقة بني اجتاه طلبة املرحلة الثانوية يف تعز ا-

 
  

طلحات اليت أثارت اهتماماً كبرياً ومع ذلك ضل املفهـوم غامـضاً مثلـه    حقوق اإلنسان من املص   
مثل كثري من املفاهيم النفسية واالجتماعية، وخيتلف باختالف الدارسني ففي الوقت الذي يرتبط مبـا      
يقرره القانون يف الدراسات القانونيـة جنـد أنـه مطلـب واجـب الوفـاء عنـد علمـاء الـسياسية، إال أن              

ك للتعريف هو أنه مساحة من احلرية أو هامش من السلوك متروك لصاحب احلـق أن              العنصر املشتر 
 - احلـق –:يستخدمه ويتحرك فيه، إن حقوق اإلنسان كلمة تركيبها اللفظي يدل على مفهومني مها           

 يف صـيغة املفـرد ويأخـذ املفهـوم صـيغة جتريديـة النتمائـه إىل مجيـع         -اإلنسان-يف صيغة اجلمع و   
  . ولقد انعكس هذا الغموض على حتديد هذه احلقوق ، ةاتمعات البشري

احلقوق املتأصلة يف طبيعتنـا والـيت ال يتـسىن بغريهـا أن نعـيش عيـشة            : تعريف األمم املتحدة  
 ). ٣ص، ١٩٩٠،األمم املتحدة.(البشر

بأا تلك احلريات واملزايا املتفق عليها ويستطيع كل فرد أن يطالب ا      ) ١٩٩٨(ويعرفها هنكلني   
  ).١١٠ص، ١٩٩٨، ميوزوريكى. (حق من اتمع الذي  يعيش فيهك

مطالب تـساندها باسـتمرار األخالقيـات الـيت جيـب أن يـساندها              (بأا  ) ١٩٩٨( ويرى ميوزوريكى   
و ، القانون جتاه اتمع وخاصة  جتاه احلكام مـن جانـب األفـراد أو اجلماعـات علـى أسـاس إنـسانيتهم            

 اوال ميكن الرجوع فيها أو إنكارهـ ، اللون أو النوع أو أي خصائص أخرى  تطبق بغض النظر عن اجلنس أو       
  ).١١١ص ، ١٩٩٨،يو، ميوزوريكى).( دمن جانب احلكومات أو الناس أو األفرا

مركز شـرعي أوإسـتئثار بقيمـة معينـة حيميهـا الـشرع  أو       (فيعرفها بأا ) ٢٠٠١(أما املهداوي  
  ).٦٧ص ، ٢٠٠١،داويامله).(القانون بغية حتقيق مصلحة مشروعة 

مصلحة تثبت إلنسان ما أو لـشخص طبيعـي أو اعتيـادي أو     (بأا) ٢٠٠١(كما يعرفها الزحبلي    
ص ، ٢٠٠١الزبلي،).(جلهة على األخرى وال يعترب حقا إال إذا أقره الشرع والدين أو القانون والنظام والعرف

٢٨٦.(   
ــي   ــه صــاحبه أو  مركــز شــرعي مــن شــا (بأــا ) ٢٠٠١(يف حــني يعرفهــا الزميل نه أن ينتفــع ب

 ).٣٢٣، ص ٢٠٠١الزميلي،).(غريه
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، ٢٠٠٦سـاغوف، ).( بشيء مـا يكـون للمطُالـب مـصلحة فيـه     مطالبات) (٢٠٠٦(تعريف ساغوف  
١٤٢.(  

 تساندها الـشرائع  -اجتماعية، ثقافية  سياسية ومدنية، اقتصادية،-هي مطالب 
  .شخص أن يطالب ا ومن واجب اتمع توفريهاوالقوانني واملواثيق الدولية ومن حق كل 

       الدرجة اليت حيصل عليها الطالب من خالل إجابته على ففـرات مقيـاس حقـوق
  .اإلنسان املعد  لغرض البحث احلايل

  

 
تعريفاتـه  وختتلف .مفهوم العنف من املفاهيم الفضفاضة للغاية ويتأثر كثرياً بثقافة اتمع إن

حبسب االستخدام،  فعلماء النفس حاولوا دراسته من ناحية نفسية فهـو يف نظـرهم ميثـل سـلوكاً             
عدوانياً لـه دوافـع نفـسية ،وعلمـاء االجتمـاع درسـوه مـن ناحيـة اجتماعيـة باعتبـاره ميثـل ظـاهرة                 

هـوم   اجتماعية  وليس ظاهرة فردية ، وعلماء السياسة درسوه بوصفه ظـاهرة سياسـية تـرتبط مبف              
السلطة ، وعلماء القانون درسـوه  بوصـفه سـلوكاً يتجـاوز القـانون  ويعتـدي علـى حرمـة النظـام                

  :  ويكننا أن نعرف العنف مبا يلي).١٨٧-١٨٦،  ٢٠٠٥امليالد،.(العام
بأنه  استخدام قوة فيزيقية أو جسدية جترح وتضر وتنتـهك وحتطـم           ) onderich) 2002( يعرفه  

  ).2002 (Honderich).(الناس أو األشياء 
يـشري أن  العنـف يـشمل مـدى املعـاين الـيت       ) Manfred Steger) 2003بينما مانفريد ستيجر  

 ;Wade, 1971; Riga , 1969  .( .(Garver, 1973 ( .حتتوى على القوة للتدمري والقـوة لالنتـهاك  
Waldenfels, 2000, 2005) 

ــالتونج  ــه ج ــر     (   عرف ــن صــور القه ــة م ــة واســعة ومتنوع ــاس   جمموع ــه الن ــد يعاني ــذي ق ).                   ال
  ).٢٧٧ص ،٢٠٠٢،جيدنز).  (استخدام القوة إليذاء أخر(

هو ما يصدر عن  الفرد أو اجلماعة ويتخذ أي صورة من صور اإليذاء البدين أو   ) (٢٠٠١(تعريف على 
  ). ٥٧٢، ٢٠٠١على،).( النفسي أو اللفظي أو املادي 

 باألذى أو التدمري أو اهلدم سواء كان موجها ضد اآلخرين أو   أي سلوك يتسم  ) (٢٠٠١(تعريف فايد 
).                                                                                                        ١٣ص ،٢٠٠١،فايد).  (وسواء مت التعبري عنه يف شكل بدين أو شكل لفظي، ضد الذات 

أو     االستعمال املقصود للقوة الفيزيقيـة بالتهديـد   /WHO)٢٠٠٠(العامليةتعريف منظمة الصحة    
املمارسة الفعلية ضد الذات أو شخص آخر أو مجاعة أو جمتمع و الذي ينـتج منـه ضـرر أو جـرح أو              

ويتضمن العنف كلَّ أشكال العنـف البـدين      ... يقصد به الضرر أو املوت أو الضرر النفسي أو احلرمان         
  . وسوء املعاملة واإلمهالوالعقلي واألذى

  ).١١٦٢، ٢٠٠٤العليماء، ).( الشدة واملشقة،وهو مضاد للرفق ) ٢٠٠٤(تعريف العليماء
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وحبسب تعريف آخر هو استخدام وسائل إكراهية لتحقيق األهداف أو هو سلوك أو فعـل يتـسم     
 يف طرف آخر و إخضاع لبالعدوانية يصدر عن طريق فرد أو مجاعة أو طبقة اجتماعية دف استغال           

إطار عالقة قوة غري متكافئة اقتصادياً واجتماعياً وسياسـياً ممـا يتـسبب يف إحـداث أضـرار ماديـة أو             
  ).٥، ٢٠٠٥ا ألرياين،( يف .معنوية

إن احملاوالت العديدة لتعريف العنف متيل إىل دمج فكرة القوة اجلـسدية أو الفيزيقيـة مـع فكـرة         
  .  االنتهاك للحقوق
)            ًكل لفـض أو فعـل يهـدف إىل جـرح مـشاعر اآلخـرين ويـسبب هلـم أملـاً نفـسيا

  ).وجسدياً
 ) الدرجة اليت حيصل عليها املستجيب جراء إجابته على فقرات املقياس املعد هلذا

  ).الغرض
 

  : سوف يشمل جانبني 
 :اوسوف نستعرض عدد من احملاور منه :جانب حقوق اإلنسان

 
 -د تعليم حقوق اإلنسان مـن املوضـوعات الـيت أهـتم ـا البـــاحـــثون والتربويـون، تـذكر             ـيع

دي إىل تطـوير املعرفـة   أن تعلـيم حقـوق اإلنـسان يعـين كـل سـبل الـتعلم الـيت تـو          (-نانسي فال ورز  
، ويؤكد اإلعـالن الـصادر عـن بيـان القـاهرة لتعلـيم ونـشر        )واملهارات والقيم املتعلقة حبقوق اإلنسان    

أن تعليم حقوق اإلنسان هو يف جوهره مشروع عـام لـتمكني النـاس مـن اإلملـام      (ثقافة حقوق اإلنسان 
طهاد وغـرس الـشعور باملـسؤولية       باملعارف األساسية الالزمة لتحررهم من كافة صور القمع واالض        

  ).٥٦٠، ص ٢٠٠٤إبراهيم، .(جتاه حقوق األفراد واملصاحل العامة
إن مهمة التربية جيـب أن تركـز علـى حقـوق اإلنـسان التارخييـة العادلـة، جيـب أن يـتعلم النـاس             

  و،حقوقهم وكيف حيصلون عليها ويدافعون عنها وهذا حق كفلته كل الديانات واملواثيـق والدسـاتري     
فاخلطوة األوىل تكمن يف . تؤكد منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة أن احلرب تبدأ من عقول البشر

مكافحة انتهاكات حقوق اإلنسان جيب أن تركز على توعية الناس حبقوقهم وإيقاظ حبـهم للعدالـة                 
 من معاهدات  وحتوي العديد ). ١٠٣، ص   ٢٠٠٢وطفة،  .(وتنمية عواطف التسامح واملودة جتاه كل البشر      

 من اتفاقية حقوق الطفل، -)٢٩ (-حقوق اإلنسان على بنود تتعلق بتعليم حقوق اإلنسان ومنها املادة 
 واعتربت اجلمعيـة العامـة لألمـم    د املرأة، من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ض     -)١٠( –واملادة  

والتربيـة  ). ٢١، ص ٢٠٠٤النصاري،  ا. (إلنساناهو عقد تعليم حقوق     ) م٢٠٠٤-١٩٩٥(املتحدة الفترة بني    
وحدها هي اليت تستطيع أن تعلم الناس حقوقهم وفن املطالبة حبقـوقهم إننـا حباجـة إىل أن نتـرىب               

بد للمؤسسات التربويـة أن تقــوم مبـهــامها لتأصـيل حـقــوق اإلنـسان وأن            العلى حقوق اإلنسان ،     
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أن علـى التربيـة أن تواجـه التحـدي وأن         ) دونرير(وتؤكد  . تعـرف احلاكم واحملكوم حبقوقهم وواجبام      
تعمل على إعداد الصغار لتحمل مسؤوليام وأن يتقبلوا العمل على خلق جمتمع تسود فيه قـيم     

إن مستقبل أي أمة مرهون مبـدى معرفـة أبنائهـا        ). ١٠٦، ص   ٢٠٠٢وطفة،  . (التسامح وحقوق اإلنسان  
ها وهذا لن يتأتى ما مل تبادر كل دوله إىل تربيـة  حبقوقهم وقدرم على تبين هذه احلقوق والدفاع عن       

أبنائها على حقوق اإلنسان من خالل املؤسسات التربوية املختلفة، وهـذا يعـين أننـا حباجـة إىل بيئـة           
من حياا إذ ال يكفي أن تكون هذه احلقوق مدونـة يف   اً  تشربت حقوق اإلنسان وتبنتها وأصبحت جزء     

ليس لديهم فكـرة   إن مشكلة كثري من الناس أن. جود على ارض الواقع الدساتري واملواثيق وليس هلا و    
. مهمة رجال التربيـة ه  واضحة عن حقوقهم اليت حددها الدين اإلسالمي وقوانني األمم املتحدة وهذ          

املفكـر العـريب    وهناك دعوات عديدة إلدخال موضوع  حقـوق اإلنـسان يف املقـررات الدراسـية، ويؤكـد          
حلقوق اإلنـسان   بائع االستبداد أن مواجهة االستبداد والظلم وتأكيد التسامي ط(الكواكيب يف كتابه    

  ).١١٣ص ، ٢٠٠٢، وطفة).(يكون عن طريق التربية والتعليم فالتربية هي الدواء
إن التحدي األكرب الذي يواجه التربية ورجاهلا هو إيصال اجليل القادم إىل أن من حق كـل مـواطن            

 وعليه أيضا  معتقداته اخلاصة به، ومبا أنه من حقه ذلك فهو من حق األخروأفكاره و ئهأراأن يكون له 
أن يتقبل ذلك وأن هذا االختالف ال يفسد للود قضية وال يدفع أي  منهم إلنكـار حـق األخـر وحماولـة             
مصادرة هذا احلق، إن مهمة التربية ورجاهلا تعليم اجليل كيف يرد احلجة باحلجـة والفكـرة بـالفكرة                

باملنطق، إن مهمة التربية  تعليم الناس حقوقهم وان تضع يف مناهجها إستراتيجية تربوية         واملنطق  
تتضمن تعريف الناس حبقوقهم من اجل بناء اإلنسان القادر على املشاركة يف بنـاء جمتمعـه، وهـذه                

لـك إال مـن   غاية التربية بناء اإلنسان احلر املتسامح املؤمن حبقوق اإلنسان واملدافع عنها، ولـن يتـأتى ذ        
.                                                                                                      خالل مؤسسات أهلية أو حكومية تكون مهمتها تعليم وتوعية الناس حبقوقهم

 
 كانت منتهكـه وكـان يعـاين املـواطن الـيمين مـن           مما يؤسف له أن حقوق اإلنسان قبل الثورة       

ي ومـن املـشاركة الـسياسية مكبـل بقيـود مـن       أغياب احلرية حمروم من ابسط احلقوق ومن إبداء الر     
القهر واالستبداد، لقد عاش املواطن اليمين يف جو من القهـر والـبطش خيـشى جمـرد احللـم ويرهـب        

لقـد مـورس عليـه أشـد أنـواع التعـذيب واإلهانـة         منت يف نفسه كل مشاعر اهلزمية والذل،        ،الكلمة
وابتكرت أنواع وأساليب من التعذيب والقهر وانتهى األمر بسلسلة من اإلعدامات طالت خـرية رجـال         
اليمن وكان اإلمام حيضر ساحة اإلعدام يف حفل مهيب وعلى دقات الطبول واملزامري ليشهد سـقوط             

لقد بذل احلكم امللكي . أسقط السياف رأس أخروده هوى رؤوس خرية رجال اليمن وكلـما رفـع اإلمام ي 
كل جهده لتحطيم الروابط االجتماعية وتفنن يف سلب حقوق املواطن وب خريات الوطن وتـشريد            

لقد عاش املواطن اليمين حالة فقر ال ميتلك أدىن مقومـات  . كل صوت حر حياول إسداء النصح لإلمام      
حث عن ما يسد رمقه و ال جيـد فرصـة عمـل  تـضمن  لـه احلـد       احلياة اإلنسانية كل وقته يذهب للب     
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 األدىن من العيش بكرامة حىت أولئك الذين ميتلكون أراضي هم عبـارة عـن عمـال يتبعـون اإلمـام ألن                
لقـد حـرم املـواطن الـيمين مـن احلقـوق        . خـريات األرض تـذهب لبيت املــال حتـت مـسميات عــديدة           

راً على األسرة امللكية وأعواا أما املواطن العادي حمروم مـن    التعليم حك  التعليمية والثقافية وظل  
مل تكـن هنـاك مدرسـة تفـتح أبواـا للجميـع ومل تكـن هنـاك أي          و التعليم بكل أشكاله وأنواعه   

عـزل  لقـد  .  حف واالت والتلفزيون وغريها فكل هذه من احملرمـات واملمنوعـات          الصوسيلة ثقافية ك  
امل اخلارجي حىت ال يعلم املـواطن الـيمين مـا الـذي جيـري خـارج حـدود             العن  احلكم األمامي اليمن ع   

 باملعىن املتعارف عليـه  تويف جمال احلقوق القضائية قبل الثورة مل تكن هناك حماكم آو نيا با . اليمن
  .اليوم

 
دف إجهـاض الثـورة يف   بعد قيام الثورة اليمنية املباركة بدأت املـؤامرات الداخليـة واخلارجيـة ـ      

و محاية نـحجال الثورة والقائمني على الدولة يوجهون كل اهتمامام كل رمهدها األمر الذي جعل     
 ويف نفس الوقت كـان هنـاك نـشاط تـشريعي متثـل يف إعـداد              .الثورة واحلفاظ عليها وإرساء قواعدها    

بناء الدولة اليمنية احلديثة، مث صـدر   م والذي كان يعين البداية اجلادة ل      ١٩٦٣الدستور املؤقت يف العام     
م وصدرت عدة قوانني ولوائح ولكن الناظر يف هذه الدسـاتري جيـد أـا          ١٩٦٤الدستور الدائم يف العام     

ختلو من أي إشارة حلقوق اإلنسان  وقد جند لذلك ما يربره فالدولة الفتية تتعرض ملـؤامرة خطـرية مـن                
زقة ضعفاء النفوس والذين تضررت مصاحلهم بعد قيـام    الداخل حشد امللكيون فلوهلم وبعض املرت     

الثورة فضالً عن مؤامرة خارجية دف إسقاط النظام اجلمهوري  كونه ميثـل أول نظـام مجهـوري يف       
اجلزيرة العربية والذي إن كتب له النجاح سيشجع الدول األخرى إلسقاط األنظمة امللكية يف بلداا          

ام اجلمهوريـة الفتيـة ـدف إسـقاطها وتكالبـت املـؤامرات       مما يـستوجب وقـوف تلـك األنظمـة أمـ      
الداخلية واخلارجية وكادت حتكم الطـوق علـى اجلمهوريـة ولكـن إرادة اجلمـاهري املدعومـة بـإرادة اهللا                  

  .لةشأحبطت تلك احملاوالت ألفا 
 

طة مضيئة يف مساء الوطن العريب املمزق صوت بعد قيام الوحدة اليمنية املباركة واليت تعد نق
 دستور اجلمهورية اليمنية والذي تضمن الكثري مـن     على ما جاء يف     اليمنيون يف استفتاء شعيب عام      

  ، وسـرية املراسـالت  ، وحرية الـرأي   ، واحلريات الشخصية  ، املساواة أمام القانون   ئ  داحقوق اإلنسان كمب  
  :  ومشل الفصل بني السلطات الثالث ومن هذه النصوص، والعمل السياسي،وحق إنشاء األحزاب

إن الشعب مالك السلطة ومصدرها وميارسها بـشكل مباشـر عـن طريـق اهليئـات          (املادة الرابعة    -
 ).التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق االس احمللية املنتخبة

دديـة الـسياسية واحلزبيـة وذلـك       يقوم النظام الـسياسي للجمهوريـة علـى التع        ( املادة اخلامسة    -
دف تداول الـسلطة سـلميا ويـنظم القـانون األحكـام واإلجـراءات اخلاصـة بتكـوين التنظيمـات                    
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 لعامـة أو املـال العـام     ا واألحزاب السياسية وممارسة النشاط الـسياسي وال جيـوز تـسخري الوظيفـة            
 ).معني  سياسي ملصلحة خاصة حبزب أو تنظيم 

كد الدولة العمل مبيثاق األمم املتحدة واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان وميثـاق           تؤ(املادة الساسة    -
   ).جامعة الدول لعربية وقواعد القانون الدويل املعترف به بصورة عامة

لكل مواطن حق اإلسـهام يف احليـاة الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة      (ادة احلادية واألربعون  امل -
 ).حرية الفكر واإلعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير يف حدود القانونوالثقافية وتكفل الدولة 

للمواطنني حق االنتخاب والترشيح وإبداء الرأي يف االستفتاء وينظم القانون ( املادة الثانية واألربعون   -
  ).األحكام مبمارسة هذا احلق

وقه ومصاحله املشروعة ولـه احلـق يف   حيق للمواطن أن يلجأ إىل القضاء حلماية حق      (املادة اخلمسون    -
تقــدمي الــشكاوي واالنتقــادات واملقترحــات إىل أجهــزة الدولــة ومؤســساا بــصورة مباشــرة أو غــري 

 ).مباشرة
تكفل الدولة حق التعليم جلميع املـواطنني مـن خـالل إنـشاء مؤسـساته      (املادة الرابعة واخلمسون     -

، ١٩٩٠دستور اجلمهورية اليمنية،     ). (ة األساسية إلزامي   والتعليم يف املرحل   ،ويئة الظروف املناسبة  
   ).١٠ص

متثـل ذلـك االهتمـام يف اسـتحداث جلـان يف جملـس النـواب             ووتواىل االهتمام حبقـوق اإلنـسان       
حقوق اإلنسان، وجلنة رفـع املظـامل،     و  جلنة احلريات العامة   -:ي جملس النواب جلنتان مها      فوالشورى ف 

صدر قرار من رئـيس  ) م١٩٩٧(رى تم باحلريات وحقوق اإلنسان، ويف عام  كما توجد جلنة مبجلس الشو    
جملس الوزراء بإنشاء جلنة حكومية عرفت بلجنة حقوق اإلنسان السياسية واملدنيـة، واسـتبدلت يف        

لعام ) ٨٩(مث قرار ) م١٩٩٩( لسنة ) ٩٢(وعدل بالقرار ) ٢٠(بناءً على القرار اجلمهوري رقم      ) م١٩٩٨(العام  
كمـا أنـه مبوجـب هـذا     . الذي أعاد تشكيلها بعد إنشاء منـصب وزيـر دولـة حلقـوق اإلنـسان       ) م٢٠٠٢(

  :هااالهتمام صادقت اجلمهورية اليمنية على عدد من االتفاقات واملواثيق املتعلقة حبقوق اإلنسان ومن
 مـادة موزعـة علـى مخـسة    ) ٥٣(ويشمل على  :   العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      -١

 .أجزاء 
م ض العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويتكون من مخسة أجزاء تـ         -٢
  .مادة) ٣١(
  . اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها-٣
  .نسانيةلالااتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو أ-٤
  . بشأن عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية  اتفاقية-٥
  . االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري-٦
  .  االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها -٧
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  . االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري-٨
  . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اتفاقية-٩
  .لزواج وتسجيل عقود الزواج ل اتفاقية الرضا بالزواج واحلد األدىن-١٠
  ).١٩-٨م، ص ٢٠٠٠، النصريي، الشيباين. ( اتفاقية حقوق الطفل-١١

 
  -:منها سيحاول الباحث عرض جمموعة من النظريات اليت حاولت تفسري حقوق اإلنسان

 
 حلقوق اإلنسان وحرياته العامة وهو نابع من الطبيعـة  ا  طبيعيا        ترى هذه النظرية أن هناك قانون    

ويسبق اجلماعة ويسود على الدولة، فالطبيعة خلقت الناس مجيعا أحرارا ومتساويني ومل تفرق بـني           
نفسهم حباجة إىل االخنراط يف مجاعـة رغبـة يف تأكيـد    أبيض أو أسود أو سيد وعبد، وقد وجد الناس أ     

حقوقهم وحريام الطبيعية يف ظل سلطة الدولة اليت اتفقوا علي إقامتها حتقيقا هلـذه الغايـة           
  .ومن مث ينبغي أ ن تسود مصلحة الفرد على مصلحة الدولة

 
متتع باحلقوق الطبيعية قبل العقـد االجتمـاعي   نقطة البدء يف هذه النظرية إذا كان اإلنسان قد      

أي كان مطلق احلرية واإلرادة وال خيضع لقـانون أو أي سـلطة، إال أن متتعـه مبثـل تلـك احلقـوق ال ميكـن           
تصوره إال يف احلياة البدائية لإلنسان واليت كانت تشبه حياة اإلنسان املتـوحش ومثـل تلـك احليـاة مل      

يها الفزع واخلوف والصراع وكانت ختضع لقانون الغاب األمـر الـذي   تكن خريا لإلنسان حيث سيطر عل  
أدى إىل دخول اإلنسان مع غريه من بين اإلنسان يف اتفاق على احلد من تلك احلرية الطبيعية اهلمجية        
على أن يستبدل ا تكوين جمتمع منظم ونتيجة لذلك نشأ ما يعرف بالعقد االجتمـاعي والـذي مت           

د عن حقه املطلق يف احلرية واملـساواة مـع اآلخـرين مقابـل التوفيـق بـني مطالـب          مبقتضاه تنازل الفر  
وهذا لن يتحقق إال من   ، وحقوق وواجبات غريه من أفراد اتمع، وذلك تالفيا للتنافس واملنازعات بينهم          

 وعليها وضع القوانني الـيت تبـيح لكـل فـرد أن         ،خالل سلطة رضي األفراد ا وقبلوها حاكمة هلم       
 وعلى احلكومة أن تراعي حقوق وحريات مواطنيهـا وإال تـصبح   .رس حقوقه وحرياته دون خروج عنها ميا

  . مشولية ومستبدة ودكتاتورية
 

ترى هذه النظرية أن اتمع البشري املنظم مكـون مـن أفـراد جتمعـت إرادـم بقـصد محايـة                 
  م  داخل كيان هذا اللمجتمع ال جيـب أ ن تعلـوا    تمع  وعليه فإن املصلحة العلياحقوقهم وحريا 

وتسموا على احلقوق الطبيعية للفرد، ذلك أن املصلحة العلياء ليست منفصلة عن مصاحل األفـراد       
بل هي  مرتبطة ا ارتباطا وثيقا وال تتعارض معها ومن مث فـإن أفـضل وسـيلة لتحقيـق املـصلحة             

  .ة األفراد ومحاية حقوقهم ووضع الضمانات الكفيلة بتحقيق ذلك العليا للمجتمع هي إطالق حري
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النظرية إىل أن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش إال يف مجاعـة فهـو بطبعـه اجتمـاعي          هذه   تذهب
وجـب عليـه   يفرض عليه أن ميتنع عن كل ما خيل ا وذي  يويرتبط مع أفراد اتمع برباط التضامن ال      

أن يقوم بكل ما يؤدي إىل تدعيمها، أما احلقوق فترى النظرية أن اإلنسان ال يتمتع ا بوصفه إنـسانا            
بل باعتبارها سلطات يتلقاها من اجلماعة وميارسها كوظيفة اجتماعية ومن مث فإن اجلماعة هي اليت         

نـاء عليـه فلـيس    ختوله التمتع ذه السلطات وتضع القيود والضوابط اليت تراهـا الزمـة لـذلك  وب    
وميكن صياغة .للفرد اإلدعاء حبقوق قبل اجلماعة  وإمنا عليه واجبات يتعني عليه  أدائها قبل كل شيء           

  :قاعدة التضامن االجتماعي مبا يلي
 الفرد حاكما أو حمكوما ملزم باالمتناع عما خيل ذا التضامن وعليـه إجنـاز كـل فعـل يـؤدي إىل                 -١

  صيانته وتنميته 
ق إرادة بشرية ال غري وهي مصدر القانون الذي ال يعدو كونه جمموعـة خطابـات جمـردة        مصدر احل  -٢

 .وملزمة
   ).٥٢-٤٠، ص ٢٠٠٤فوده، (، )٧٤، ص ٢٠٠١املهداوي،. ( وظيفة احلق وسيلة حتقيق مقاصد التشريع-٣

 
ذا كـان جوهرهـا الزمـا      ولا  تؤكد على أن اإلنسان ميتلك حقوقا طبيعية مستمدة باعتباره إنسان         

لوجود اإلنسان ذلك أن وجود اتمع يستلزم تعدد األفراد والقانون ال يوجد إال بوجود اتمع ألنه حيكـم    
العالقات والعالقات تستلزم تعدد األطراف وتعدد األطراف يعين قيام اتمع ومن هنا مسيـت احلقـوق    

ليس من مهمتها خلق حقوق ألا موجودة وقدميـة     باحلقوق الطبيعية ،والسلطة القائمة يف اتمع       
  .    قوق ألا ال متتلك صالحية ذلك احلقدم اإلنسان وليس هلا احلق أن تلغي 

 
ها اهللا لعباده وهي متعلقة مبا ينفعهم يف الدنيا واآلخرة، ويرى احلنفية        نـحة م نـحتعد احلقوق م  
 :أن احلقوق تشمل 

  .هو ما يتعلق بالنفع العام للعامل وحفظ النظام العام و:  حق اهللا-١
 أنـه ال يوجـد   – القرايف  –وهو ما يتعلق مبصلحة دنيوية كحرمة مال الغري، ويرى اإلمام           :  حق العبد  -٢

  .حق للعبد إال وفيه حق اهللا تعاىل وهو أمره
 

 الــيت تناولــت املوضــوع تعــد بــالرغم مــن أمهيــة العنــف واآلثــار النامجــة عنــه إال أن األدبيــات
  .  اول التعرض لبعض العناوين ذات الصلة  بالعنفنـحومع ذلك س). ٢٠٠٣دوكس (قليلة

لعل أبشع آفات عصرنا احلاضر العنف الذي مل ينجوا منه أحد حـىت الطبيعـة أمتـد إليهـا العنـف              
فأخرا وأفسد مجاهلا، ومما يؤسف له أن إنـسان هـذا العـصر أصـبح يـرى أن أفـضل طريقـة حلـل             
الرتاعات هي القتل والتدمري ومصادرة حق اآلخـر وحماولـة إلغائـه، إننـا أمـام انتكاسـة خطـرية تنـذر          

ارثة خميفة، مما حيتم علينا التعرف على أسباب الظاهرة والشك أن ذلك يساعدنا على فهما ومـن              بك
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وسوف . ولن يتم ذلك دون الرجوع إىل النظريات اليت تفسر لنا ذلك  . مث حماولة املساعدة يف جتاوز أثارها     
  :نستعرض عدداً من احملاور منها

 
  :  د من األسباب ومن ذلك العنف ميكن إرجاع أسبابه إىلكل ظاهرة نفسية تشاء عن عد

  .  ثنائية الفكرة احملصورة بني مفهومني على طريف متصل العنف وال ثالث هلما-١
  . التعصب يف املعتقد-٢
  . إيار املثل والقيم احلضارية يف اتمع-٣
  . أزمة اهلوية عند الشباب-٤
  .ع إخفاقات التنمية وغياب التقدم السري-٥
  . غياب النقد الذايت-٦
  . تضييق قنوات احلوار-٧
  )٣٢-٣١ص ص ،٢٠٠٣،حسن.  ( البيئة واليت تسهم يف بناء النفس اإلنسانية-٨
  )٥٤٧ص،٢٠٠٤،واطسن وهنري (  . وسائل اإلعالم-٩
  ).٤٤ص ،٢٠٠٣،مرتضى.    ( انعدام احلريات-١٠
  .ضغوط احلياة املعاصرة-١١
  ).٢٠٠٦،٢١زايد،).(٧١ص ،٢٠٠٣،أمني  ( . تراجع مكانة الدين-١٢
  . العالقات األسرية السيئة-١٣
  . مشاهدة مناذج العنف -١٤
  . نقص املشاركة يف اختاذ القرارات-١٥
  -. الفراغ السياسي لدى الشباب-١٦
  ). ١٩٨، ٢٠٠٥القاضي، ( ،  )٢٣، ٢٠٠٣علي، (. االغتراب السياسي-١٧

  . الفقر-١٨ 
  )٢٠٠٦،٥بكر،.  ( البطالة-١٩

 
 مواجهة العنف مسؤولية اتمع ككل وعلية تقع مسؤولية البحث عن أفـضل        ةتعد مسؤولي 

الوسائل واألساليب ويتحمل ذلك رجال التربية فعليهم أن يتحـدثون علنـا وان يوصـلوا صـوم إىل          
ناك عـدد مـن األسـاليب    وه، اجلهات املختصة حىت يتمكن اتمع من اخلروج من دائرة العنف املفرط  

  :ميكن أن تستخدم يف مواجهة العنف ومنها
 .إشاعة ثقافة السالم والالعنف يف املناهج الدراسية -١
 .وضع طرق للتسوية السلمية للمنازعات والعنف  -٢
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 .تعزيز ثقافة السالم  -٣
  ).٦٠-٥٩ص ص ،٢٠٠٣،حممد  (    .االستعانة بوسائل اإلعالم لتقدم برامج حتذر من العنف -٤
 

 تتعدد وجهات  النظر يف تفسري العنف وقد يعـود الـسبب يف ذلـك إىل تـأثر البـاحثني بالعوامـل        
االجتماعية والقيم الـيت يؤمنـون ـا والـضغوط الـسياسية الـيت يتعرضـون هلـا وكـذا طبيعـة                      

رض بعـض  وسوف نـستع . ختصصام فضال عن األثر األكرب الذي يتركه الدين واملعتقد لدى الباحث       
  :من هذه النظريات

  :نظرية الثقافة الفرعية للعنف - ١
و العنـف  نــح نظريتـهما والـيت تؤكـد علـى أن االجتاهـات      ) ١٩٦٧(قدم مارفن وولفانج عـام     

ختتلف من مجاعة إىل أخرى  داخل اتمع نفـسه وهنـاك ثقافـات فرعيـة  تظهـر بـني األقليـات                
 بالـذنب نتيجـة   نيـام وأـم ال يـشعرو   وأن العنف هو جزء مـن أسـاليب ح  ،والطبقات الدنيا  

  ).١٦ص،٢٠٠٠، لطفي.(عدوام وال ينظرون إىل العنف أنه تصرف ال أخالقي
  :نظرية احلرمان النسيب -٢

  ترى هذه النظرية أن الفقر والعوز يؤديان إىل  حرمان النـاس مـن احلـصول علـى متطلبـات                
ــام ومعيـــشتهم  العتـــداء علـــى  ممـــا خلـــق مـــشكالت اجتماعيـــة ورغبـــه يف ا    ،  حيـ

  ).١٩٩٧،سعد(،)٢٠٠٢،سليمان.(اآلخرين
  :املنظور التحليلي -٣

يف بداية األمر ذه الظاهرة ، إال أنـه قـام بعـد ذلـك بدراسـتها يف إطـار                 ) فرويد(  مل يهتم   
نظرية الغريزة اإلنسانية خاصةَ غريزة احلياة ة واليت تعين تطوير وحتـسني حيـاة الفـرد ، وغريـزة               

خلوف من املوت وكل ما يضر الفرد ، وسلوك العنف من وجهة نظره هو الرغبة املوت واليت تعين ا 
يف إبعاد األذى عن الذات وذلك عن طريق ألقيام بأعمال عنف ضد األخر وهو ناتج عن غريزة املـوت        

 ،و األخـرين  نــح القوية لدى اإلنسان واليت عادةَ ما تكون متجه ضد الذات مث سرعان مـا تتجـه   
(Duxbury, 2003 & Hornby, 2002)    . و - الغرائـز -حدوث صراعات بني اهلو)  فرويد(ويؤكد 

 ويفقـد أالنـا الـسيطرة علـى شخـصية اإلنـسان فـإن انـسياق         - واملبـادي  القـيم –أالنا األعلـى  
الشخصية وراء رغبات اهلو وشطحت أالنا األعلى تؤدي باإلنسان إىل اجلـو إىل العنـف والعـدوان               

 امتثال ملا متليه القيم واملبادي املغروسـة يف اإلنـسان السـيما إذا كانـت      من اجل إشباع الغرائز أو    
كما أكد أيضا علـى أن خـربات الطفولـة املؤلـه هلـا دوراً  كـبرياً يف تعزيـز دور العنـف           ، متطرفة  

 (Corey,2000 & Sharf, 2000).، والعدوان على األفراد 
نشئة االجتماعية املتطرف  يلعب ورامهما يف تنميـة    إىل أن أسلوب الت   ) الفريد أدلر (          كما يؤكد   

فاإلمهال والتدليل املفرط يؤلـد منـوذج   ، السلوكيات املضادة للمجتمع عند األفراد كالعنف والعدوان     
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، ما يطلق عليه الطفل املدلل وهو الذي عندما ال تلىب احتياجاته يلجأ إىل العنف لتلبيـة احتياجاتـه              
ويؤكد على  دور عقدة الـنقص يف العـدوان   ، إىل العنف كأسلوب انتقاميكما أن الطفل املهمل يلجأ   

 (Bufacchi, 2005: Riga,1969: Steger, 2003) .) (Schwartz & Waldo,2003).لدى صاحبها
  :املنظور اإلنساين

 وذات مثاليـه ترسـم يف خيالـه منـذ     - ما هـو عليـه فعـال   -يؤكد روجرز أن اإلنسان حيمل ذات حقيقة      
إن الفجوة الشاسعة بني الـذاتني وعـدم   ،تلعب عدة عوامل متداخلة يف رمسها عند الفرد  الطفولة و 

قدرة الفرد على الوصول إىل الذات املثالية تدفع بعض األشخاص إىل استخدام العنـف للوصـول إىل           
 (Corey,2000 & Sharf, 2000).،  حتقيق الذات املثالية 

  :املنظور املعريف
على أن األفكار اجلامدة املتـصلبة  واملتطرفـة غـري القابلـة     ) ١٩٩٣،بيك(و) ١٩٩٤،اليس  ( يتفق كل من    

و أهداف وموضوعات معينة يف احلياة تدفع األفراد إىل أسلوب العنف نـحللتغيري والتعديل عند األفراد 
  .) Ellis & Beck,1993،١٩٩٤ (،والعدوان واالنتقام 

 
  
املرحلة األوىل مدرسة واحدة للبنيني من بني مدارس البنيني واختريت أخرى للبنات من بني اختريت يف  . ١

مدارس البنات بالطريقة العشوائية، وقد مثلت مدرسة الفاروق البنيني ومدرسة جممع السعيد   
  .التربوي مدرسة البنات 

طالبة من مدرسة جممع )١٠١(طالباً من مدرسة الفاروق للبنيني ،و)٩٥(اختري بالطريقة العشوائية . ٢
  .السعيد التربوي مدرسة البنات 

للعام الدراسـي  . طالبا وطالبة )١٩٦(  وكانت العينة من طلبة املرحلة الثانوية، وكان جمموعة العينة        
  . م٢٠٠٥  -٢٠٠٤

  
   :و حقوق اإلنساننـح مقياس االجتاه -١

مـن خـالل   و حقـوق اإلنـسان،  وذلـك      نــح ه   االجتـا   للتعـرف علـى       قام الباحث ببناء مقياس   
اإلطار النظري واألدبيات السابقة وكذا من خالل . طالبا وطالبه) ١٠٠( مشل  استطالعي استبيان

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان
 للتحقيق صدق مقياس حقوق اإلنسان  استخدمت طريقـة الـصدق الظـاهري حيـث                :الصدق

 بـآرائهم  ومت األخذ )٥(وكان عددهم   (*)  من اخلرباء  عرضت فقراته بصورا األولية  على جمموعة      
  .  فقرة) ٢٤ (لومالحظام ، وأصبح عدد فقرات املقياس  بعد التعدي
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مت حساب صدقه بطريقـة الـصدق التكـويين للمقيـاس عـن طريـق اسـتخدام معامـل ارتبـاط             كما
    )  ١(بريسون بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس كما موضح يف اجلدول

  معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل فقرة(الصدق التكويين للمقياس  )١(جدول
  والدرجة الكلية للمقياس

  االرتباطمعامل   الفقرة  االرتباطمعامل   الفقرة
1 .42**       13 .37**      
2 .44* *       14 .42**      
3 .47**       15 .56**      
4 .48**       16 .53**     
5 .43  **     17 .48**  
6 .27**       18    .54**  
7 .35**      19 .41**     
8 .57**      20 .52**    
9 .60**      21 .53**     
10 .43**      22 .33**      
11 .30**     23 .40**      
12 .37**      24 .54  **  

  .)’.١(تعين أن الفقرة دالة عند مستوى داللة  ** 
  

 اعتمد الباحث على طريقة التجزئة النصفية للتأكد من ثبات مقياس حقوق اإلنسان ، اسثبات املقي
  لتصحيح معامل االرتباط بني نصفي املقيـاس ، حيـث       - براون – سيربمان   –وقد استخدمت معادلة    

ــل         ــاس كك ــصحيح للمقي ــل الت ــاس قب ــات املقي ــسبة ثب ــت ن ــد   .) ’٧١( بلغ ــت بع ــني بلغ يف ح
  .).’٨٢(التصحيح

  :لوك العنفمقياس س - ٤
 اسـتبيان مـن خـالل   مقيـاس العنـف لـدى طلبـة املرحلـة الثانويـة وذلـك              قام الباحـث ببنـاء      

اإلطار النظري واألدبيات الـسابقة املتعلقـة     وكذا من خالل    . طالبا وطالبه ) ١٠٠( مشل   استطالعي
  .بسلوك العنف
ظاهري حيث للتحقيق صدق املقياس استخدمت طريقة الصدق ال:   سلوك العنفأما صدق مقياس

 بـآرائهم  ومت األخـذ ) ٥(وبلـغ عـددهم  (*) عرضت فقراته بصورا األولية  علـى جمموعـة مـن اخلـرباء        
  .   فقرة) ١٩ (لومالحظام ، وأصبح عدد فقرات املقياس  بعدا لتعدي

 مت حساب صدقه بطريقـة الـصدق التكـويين للمقيـاس عـن طريـق اسـتخدام معامـل ارتبـاط            كما
   )   ٢(رة والدرجة الكلية للمقياس كما موضح يف اجلدولبريسون بني درجة الفق
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  معامالت ارتباط بريسون بني درجة على الفقرة(الصدق التكويين للمقياس   )٢(جدول

  والدرجة الكلية للمقياس
  معامل اإلرتباط  الفقرة  معامل اإلرتباط  الفقرة

1 .49**      11 .33**  
2 .24* *       12 .54**      
3 .51**       13 .55**      
4 .44**       14 .49**     
5     .30**  15 .54**  
6 .41**       16 .57**     
7 .43**      17 .38**     
8 .47**      18 .40**     
9 .47**      19 .20**      
10    .43**      

  .)’.١(تعين أن الفقرة دالة عند مستوى داللة  ** 
 فقد اعتمد الباحث على طريقة التجزئة النصفية ، وقد استخدمت  العنفأما ثبات مقياس سلوك

  لتصحيح معامل االرتباط بني نصفي املقياس ، حيث بلغت نسبة ثبات        - براون – سيربمان   –معادلة  
  .).’٧٥(يف حني بلغت بعد التصحيح.) ’٦١( املقياس قبل التصحيح للمقياس ككل  

 املقياسـني مت تطبيقهمـا علـى أفـراد عينـة البحـث             بعد االنتهاء من استخراج صدق وثبـات      
  .طالبا وطالبة) ١٩٦(البالغة

 
و حقوق اإلنسان لدى طلبة املرحلة الثانوية نـحقياس االجتاه لإلجابة عن هدف  البحث األول املتضمن     

  ).٣(روضة يف جدول استخدم االختبار التائي لعينة واحده وكانت النتائج كما مع. يف مدينة تعز
  

  اإلنسانو حقوق نـح املعياري وقيمة ت واحد لالجتاه رافنـحالط احلسايب  املتوس)٣(جدول
املتوسط  رافنـحاال ح.د  )ت(قيمة )٠,٠١(مستوى الداللة عند

 الفرضي
املتوسط 
 احلسايب

 ن

7.11  دال  195  7.80  48  51.96  196 
  

يف حـني   ) ٥١’٩٦( املتوسط احلسايب  لدرجات العينـة بلـغ  أن) ١(يتبني من النتائج املعروضة يف اجلدول       
وهو أعلى من املتوسط احلسايب للمقياس وهذا الفرق دال عنـد          ) ٤٨(بلغ املتوسط الفرضي للمقياس   
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، و حقوق اإلنسان كان اجتاهاً إجيابياً نـحاجتاه طلبة املرحلة الثانوية يف تعز       مما  يعين أن     ) ٠,٠١(مستوى  
ك إىل املفاهيم والتصورات اليت حيملها طلبة املرحلة الثانوية عن حقـوق اإلنـسان،        و ميكن أن يعزى ذل    

كما أن لإلعالم دوراً كبرياً يف هذا االجتاه اإلجيايب، وكذا طبيعة النظـام وطريقـة التعامـل مـع الطلبـة                  
، وقد تعزى داخل املدرسة، فضالً عن التربية األسرية اليت هي رمبا قد أسهمت يف هذه النظرة اإلجيابية    

النتيجة إىل أجلو الدميقراطي الذي يتمتـع بـه املـواطن الـيمين املتمثـل بوجـود األحـزاب الـسياسية،                   
واملنظمات اجلماهريية، وتعدد الصحف وممارسة نشاطها دون رقيب كلها قد تكون عوامل سامهت يف 

 لفقـرات املقيـاس     عينة املفحوصني قد اسـتجابت  دهذه النظرة، وقد يعزى السبب إىل أن بعض أفرا        
حبسب املرغوبية االجتماعية حيث رمبا يفضلون  أن يظهروا كأناس متحضرين يرون يف حقوق اإلنسان             

  . أمراً إجيابياً ولذا يستجيبون بطريقة إجيابية لفقرات املقياس
و نــح اجتاه طلبة املرحلة الثانوية يف تعز الكشف عن الفروق يف ولإلجابة على اهلدف الثاين املتضمن    

 أستخدم االختبار التائي لعينتني مستقلتني وكانت النتـائج  كمـا       .حقوق اإلنسان  تبعا ملتغري اجلنس     
 ).٤(هي  معروضة يف اجلدول

   املعياري وقيمة للفرد بني اجتاه الطلبة وفقاً ملتغري احليزاملتوسط احلسايب  )٤(جدول

  ح.د  )ت(قيمة )٠,٠١(مستوى الداللة عند
املتوسط 
 الفرضي

 اجلنس ن

7.46   غريدال ذكر 95 51.062 .06 194 
8.13 52.28 101   أنثى

  
يف ) ٥١,٠٦٢( أن املتوسط احلسايب  لدرجات عينة الذكور بلـغ    )٢(يتبني من النتائج املعروضة يف اجلدول       

مما  يعـين أن  ) ٠,٠١(وهذا الفرق  غري دال عند مستوى ) ٥٢,٢٨(حني بلغ املتوسط احلسايب لعينة اإلناث  
و حقوق اإلنسان كان متـشااً وهـذه نتيجـة    نـحاجتاه طالبات املرحلة الثانوية  من اجلنسيني يف تعز         

طبيعية حيث أن احلقوق املتوفرة يتمتعون ا مجـيعهم بغـض النظـر عـن اجلـنس وهـذا مـا أكـده                       
  . الدستور والقوانني اليمنية

سـلوك العنـف  لـدى طلبـة املرحلـة الثانويـة            كـشف عـن      ال  لإلجابة عن اهلدف الثالث املتـضمن       
 ).٥(استخدم االختبار التائي لعينة واحدة  وكانت النتائج كما معروضة يف جدول 

  املعياري وقيمة ت لسلوك العنفاملتوسط احلسايب  )٥(جدول

  ح.د  )ت(قيمة )٠,٠١(مستوى الداللة عند

 

املتوسط 
 يباحلسا

 ن

12.19  دال  195  5.33  38  36.33  196 
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يف حني بلغ  ) ٣٦،٣٣(أن املتوسط احلسايب  لدرجات العينة بلغ)٣(يتبني من النتائج املعروضة يف اجلدول 
وهو أدىن من املتوسط احلسايب للمقيـاس وهـذا الفـرق دال      ) ٣٨(املتوسط احلسايب الفرضي للمقياس   

، و ميكـن أن   العنف  لدى طلبة املرحلة الثانوية  كان ضـعيفاً  سلوكمما  يعين أن    ) ٠,٠١(عند مستوى   
يعزى ذلك إىل املفاهيم والتصورات اليت حيملها طلبة املرحلة الثانوية عـن العنـف واألضـرار الناجتـة                 

اء نــح عنه، كما أن لإلعالم دوراً كبرياً يف خفض سلوك العنف، وقد يكون ألحداث العنف املنتشرة يف أ       
، وقد يعزى السبب إىل أن بعض عينـة املفحوصـني قـد     .و العنف نـحعلى تغيري االجتاهات    العامل تأثري   

ــاس     اســتجابت لفقــرات املقيــاس حبــسب املرغوبيــة االجتماعيــة  حيــث يفــضلون أن يظهــروا كأن
متحضرين يرون يف العنف سلوكاً غري مرغوب فيه وال كنهم يف حقيقة أنفسهم قد يكونـون عكـس     

   .ذلك
 .سـلوك العنـف تبعـا ملـتغري اجلـنس     الكشف عـن الفـروق يف   اهلدف  الرابع املتضمن     ولإلجابة على   

  ).٦(أستخدم االختبار التائي لعينتني مستقلتني وكانت النتائج  كما هي  معروضة يف اجلدول
   املعياري وقيمة ت لداللة الفروق يف سلوك العنف وفقاً ملتغري اجلنساملتوسط احلسايب  )٦(جدول

 رافنـحاال ح.د  )ت(قيمة )٠,٠١(ى الداللة عندمستو
املتوسط 
 الفرضي

 اجلنس ن

 دال ذكر 95 35.021 5.58
4.99 194 

 أنثى 101 31.44 4.44

  أن املتوسط احلسايب   لدرجات عينة الذكور بلغ)٤( يتبني من النتائج املعروضة يف اجلدول 
وهـو أدىن  مـن املتوسـط احلـسايب         ) ٣١، ٤٤( نـاث   يف حني بلغ املتوسط احلسايب لعينة اإل       ) ٣٥’ ٠٢١( 

سلوك العنـف لـدى  طالبـات املرحلـة     مما  يعين أن ) ٠,٠١(لعينة الذكور وهذا الفرق دال عند مستوى        
الثانوية يف تعز كان أقل مستوى منه عند  الذكور وهذه نتيجة طبيعية حيـث أن الـذكور يف معظـم               

ث وذلك بسبب ما يطلبه منهم اتمع وكذا العـادات واألعـراف   اتمعات مييلون للعنف أكثر من اإلنا   
  . والتقاليد السائدة واليت ترى أن من شيم الرجال ممارسة العنف أو استخدام القوة على عكس اإلناث

و حقوق اإلنـسان     نـحالكشف عن العالقة بني االجتاه      ولإلجابة على اهلدف  اخلامس املتضمن       
وهي دالـة عنـد   .) ’٢٥-(خدام معامل بريسون إلجياد العالقة حيث بلغت        فقد مت است  . وسلوك  العنف    

و العنـف  نـحو حقوق اإلنسان واالجتاه    نـحوهذا يعين أنه توجد عالقة سلبية بني االجتاه         .) ’.١(مستوى
و حقـوق اإلنـسان زاد   نــح فكلما أرتفع الوعي حبقوق اإلنسان قل العنف والعكس فكلما قـل االجتـاه              

جة طبيعة فعندما يشعر املواطن بأن حقوقه مصونة وأنـه سيحـصل عليهـا بـدون      العنف وهي نتي  
  . العنف فإنه لن يلجأ إىل العنف
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جيب على وزارة التربية والتعليم نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف صفوف الطلبة من خالل القيام بأال               -١

  .  اليت تشجع على حقوق اإلنسانةنشط
  .والتعليم إقامة األسابيع الثقافية اليت تبني أضرار العنف ونواجته على وزارة التربية -٢
  . على اآلسرة القيام بدورها يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان ونبذ العنف -٣

جيب القيام باألحباث التالية    
  . بناء برنامج إرشادي ملواجهة العنف لدى طلبة املرحلة الثانوية-١
  .لتنمية الوعي حبقوق اإلنسان لدى طلبة املرحلة الثانوية بناء برنامج إرشادي -٢

 
)                   ١٠١(عـدد ،جملـة املعرفـة   ، الطالب شريك فعال يف العمليـة التعليميـة       ) ٢٠٠٣(أسامة، أمني-١

  .السعودية، وزارة التربية والتعليم
جملــة الطفولــة                           ،طفــال ضــحايا العنــفإســتراتيجية التكفــل باأل) ٢٠٠٣(عبــدالعزيز،بــودون-٢

  ). ٣(مج ) ٩(ع،والتنمية
مـن العنـف إىل املراجعـة، قـضايا، املركـز الـدويل للدراسـات          ) ٢٠٠٦( بكر، علـي عبـد احلميـد       -٣

  .القاهرة. املستقبلية واإلستراتيجية
 العقبـات                –اإلنـسان مجيعـا     االتكاليـة التبادليـة حلقـوق       )١٩٩٨(وكانـسا د  .أنطونيو، تريندادي-٤

ــة الدوليـــة  للعلـــوم االجتماعيـــة . والتحـــديات الـــيت تعتـــرض تنفيـــذها ــدد،الـ )             ١٥٨(العـ
  . اليونسكو

الــة                    .مـن خطـر التفرقـة إىل الـتخلص  منـها     :حقـوق املـرأة  ) ١٩٩٨(كاتارينـا ، توماشفـسكي -٥
  . اليونسكو) ١٥٨(العدد،يةالدولية للعلوم االجتماع

ــدنز-٦ ــيمني  ) ٢٠٠٢(أنطــوين،جي ــسار وال ــن الي ــدا ع ــة ،بعي ــامل املعرف ــدد،ع ــت، )٢٨٦(ع ،             الكوي
  .ترمجة شوقي جالل

ــسن-٧ ــارث،حـ ــف     ) ٢٠٠٣(احلـ ــرد والعنـ ــرفض والتمـ ــشباب إىل الـ ــأ الـ ــاذا يلجـ جملـــة          ، ملـ
  .السعودية، وزارة التربية والتعليم) ١٠١(عدد،املعرفة

العنـف ،املفهـوم واألمنـاط والعوامـل، ، قـضايا، املركـز الـدويل للدراسـات                 ) ٢٠٠٦(زايد، أمحد  -٨
  .القاهرة. املستقبلية واإلستراتيجية

( الواقع واملأمول، املستقبل العريب، لعـدد    : حقوق اإلنسان يف األردن     ) ٢٠٠٧( سالمة، حممد بين   -٩
 .مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان) ٣٣٩
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يف الفلـسفة  ) طـالق سـريع  ..حترير احليوان واألخالق البيئيـة زواج باطـل   )٢٠٠٦( ساغوف،مارك -١٠
، اجلـزء األول،   ٣٣٢البيئية، حتريـر مايكـل زميرمـان، ترمجـة معـني شـفيق روميـة، عـامل املعرفـة،ع            

  .الكويت
   إعداد برنامج يف اللعب اجلماعي لتعديل السلوك الالتوافقي) ١٩٩٧(أسعد نصيف،  سعد-١١
 جامعـة عـني    .معهـد الدراسـات العليـا للطفولـة    ، رسالة ماجستري ، نينـح لدى  األحداث اجلا     

  .مشس
ــل،ســومبية-١٢   ــشامل   ) ٢٠٠٢(ايزابي ــف ال ــو العن ــل ه ــاب ه ــوم                      ، اإلره ــة للعل ــة الدولي ال

  .١٧٤العدد ،االجتماعية
ــليمني-١٣ ــاك،سـ ــستطيع أن نفه ) ٢٠٠٢(جـ ــل نـ ــرط هـ ــف املفـ ــهالعنـ ــة                  ، مـ ــة الدوليـ الـ

  .اليونسكو،)١٧٤(عدد، للعلوم االجتماعية
ــليمان-١٤ ــادق ،سـ ــود صـ ــتغريات    ) ٢٠٠٢(حممـ ــدوافع واملـ ــشباب الـ ــشكالت الـ ــز                           ، مـ مركـ

  . اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية
   االجتماعي املعاصر علم النفس) ٢٠٠٣(عبد احلليم حممود،السيد وآخرون-١٥
)                ١٠١(عـدد ،جملـة املعرفـة   ،قيم اإلسالم احلوار االنفتـاح علـى العـامل        ) ٢٠٠٣(حممد،السماك-١٦

  .السعودية، وزارة التربية والتعليم
ــي ، طلعــت-١٧ ــراهيم لطف ــة                 )٢٠٠١(إب ــشباب يف  جامع ــد ال ــف عن ــشكالت العن اآلســرة وم

  . للدراسات والبحوث اإلستراتيجيةمركز اإلمارات،اإلمارات 
ــة  -١٨ ــي أســعد وطف ــريب    )٢٠٠١(عل ــامل الع ــف يف الع ــصب والعن ــديات التع ــة إزاء حت .             التربي

  .مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية
موقـف اإلسـالم مـن اإلرهـاب، مـؤمتر التـسامح يف                      ). ٢٠٠٤( العليماء، حممـد عبـد الـرحيم         -١٩

  . احلضارة اإلسالمية، وزارة االوقاف ، مصر
العالقة بني العنف الطاليب وبعض املتغريات االجتماعية لدى عينة     ) ٢٠٠١( على، عمر رفعت   -٢٠ 

  .املؤمتر السنوي الثامن ، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عني مشس. من طالب املدارس الثانوية
ــة عينــة مــن ا) ١٩٩٨(حممــد حــسن،غــامن-٢١ دراســة  املــصرين لظــاهرة العنــف   ملــثقفنيرؤي

  ). ٤٥(عدد،جملة علم النفس،سيكولوجية
 -٢٣.حـورس الدوليـة للنـشر والتوزيـع  اإلسـكندرية          ،العدوان واالكتئـاب  ) ٢٠٠١(حسني، فايد-٢٢

  التـسامح يف  مـؤمتر . م بـني احلقيقـة واإلفتـراء   حقـوق املـرأة يف اإلسـال    ). ٢٠٠٤(العشماوي، فوزية 
  . ارة االوقاف ، مصراحلضارة اإلسالمية، وز
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مشكالت وقضايا أمـام الـشباب العـريب، جملـة الطفولـة            ) ٢٠٠٧( الغرايبة، فيصل حممود   -٢٤
  الكويت .اجلمعية الكويتة لتقدم الطفولة العربية)٣٠(العربية،العدد

جملـــة                 ، املعتقـــد الـــدويل لثقافـــة الـــسالم واألعنـــف ) ٢٠٠٣(أبـــو زيـــد حممـــد،حممـــد-٢٥
  .السعودية، وزارة التربية والتعليم) ١٠١(ددع،املعرفة
ــضى-٢٦ ــك،مرت ــة  ، ة األرقــى لترســيخ  ثقافــة التــسامح احلــوار الوســيل) ٢٠٠٣(عبــد املل جمل

  .  السعودية، وزارة التربية والتعليم) ١٠١(عدد،املعرفة
ــل ،املوســى-٢٧ ــد خلي ــسا  ) ٢٠٠٣(حمم ــوق اإلن ــل حق ــي  تكام ــدويل  واإلقليم ــانون ال                ن يف الق

  .الكويت،٣١،الد،٤،العدد،عامل الفكر،املعاصر
النـدوة العلميـة لقـسم             ،الفقـر واملـشكالت االجتماعيـة     ) ٢٠٠٢(عدنان  يأسني  ،  مصطفى -٢٨

الفقـر والغـىن يف   ( بعنـوان   ،  تـشرين أول ٢٣-٢٢املنعقدة يف الفتـرة مـن       ، الدراسات االجتماعية 
  .     بغداد).الوطن العريب

ــويب-٢٩ ــسني ،احملجـ ــن حـ ــي بـ ــع  ) ٢٠٠٣(علـ ــة والواقـ ــني النظريـ ــسان بـ ــوق اإلنـ ــامل              ،حقـ عـ
  . الكويت،٣١،الد،٤،العدد،الفكر

الرتاعــات املــسلحة مــن تأثرياــا املباشــرة يف  األطفــال إىل                ) ٢٠٠٣(هــادي نعمــان،اهلــييت-٣٠
  .٣مج ،٩ع ،جملة الطفولة والتنمية،تأثريات الفضائيات فيهم

ترمجــة ســعد                      ،الكويــت) ٢٧٠(عــدد،عــامل املعرفــة، رؤى مــستقبلية) ٢٠٠١(،ميتــشيو،اكوكــ-٣١
 .الدين خرفان

 الطفـل   سـيكولوجية )  ٢٠٠٤(ن واطـسون وهنـري كـالي لينـد جـري          ترو بـر  ، واطسن وهنري -٣٢
  . القاهرة، مكتبة مد بويل، ترمجة داليا عزت مؤمن، واملراهق

ــو العمــامي-٣٣ ــه ، أب ــساين   (هب ــدويل اإلن ــسلحة يف القــانون ال ،                       وضــع األطفــال يف الرتاعــات امل
  . القاهرة،والتنمية  الس العريب للطفولة).٣مج ،٩ع(جملة الطفولة والتنمية

اهليئــة املــصرية العامــة                    ،ترمجــة خــريي محــاد، الفرديــة قــدميا وحــديثا)٢٠٠١(جــون، ديــوى-٣٤
  .القاهرة،تابللك
  . اإلنسان، صنعاء مؤمتر حقوق املرأة، وزارة حقوق العنف ضد النساء،) (٢٠٠٥( االرياين، رمزية – ٣٥
،وزارة ١٠كيف يظهر العنف يف سـلوك اجلماعات،جملـة التـسامح،العدد،        ) ٢٠٠٥( امليالد، زكي  -٣٦

  .األوقاف والشؤون الدينية،سلطنة عمان
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،وزارة األوقـاف   ١٠العنف يف اتمع املاصر، التسامح،العدد،    مظاهر  )  ٢٠٠٥( القاضي، حممد -٣٧ 
  .والشؤون الدينية،سلطنة عمان

التطرف الديين وأثره على الرؤيـة اإلقـصائية يف   ) ٢٠٠١( حممود، ماجدة حسني،امحد حسني   -٣٨
  .،مصر١،ع ١١ضوء الفروق بني اجلنسني،دراسات نفسية،مج
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 .و حقوق اإلنسان لطلبة املرحلة الثانويةنـحمقياس االجتاه 
 الفقرة الرقم الرأي

 أبداً أحياناً دائماً
    .أرى أن مدرسيت مكان امن ١

    . بشكل متساويا واملعرفة من أساتذتننتلقى املعلومات ٢

    .نتلقى التشجيع من أساتذتنا ٣

    .نتلقى التوجيه واإلرشاد من أساتذتنا كلما احتجنا إليه ٤

    .يعاملنا أساتذتنا بشكل متساوي ٥

    .   ال ميارس ضدنا أي أعمال احلقوق اإلنسان يطلب منه تغري سلوكه الْ سبب ٦

    .حد جتاوز حقوق اآلخرين ال يسمح أل ٧

    . يهتم أساتذتنا بتنميتنا مهنياً وإنسانيا ٨

عندما تواجهنا مشكالت حياول أساتذتنا يساعدنا أساتذتنا يف حل املشكالت  ٩
 . اليت تواجهنا

   

اول حلها بشكل تعاوين حتل اخلالفات بني الطالب نـحعند ما تنشاْ بيننا خالفات  ١٠
 .بشكل ودي وهادئ

   

    .تتم العقوبة للجميع دون استثناء جمامله  يتعرض الطالب للعقوبات اجلماعية ١١

    . ال يتعرض أياً منا للتحقري أو التأديب دون سبب ١٢

    .الطالب املتهم منا برئ  حىت تثبت إدانته ١٣

    .حيترم زمالئي مكاين واألشياء اخلاصة يب ١٤

    .عاً بغض النظر عن أي اعتبارحتترم املدرسة الطالب مجي ١٥

    . توفر لنا املدرسة حرية التعبري عن أرائنا دون خوف ١٦

    .ميكننا عمل نشرات وجمالت حائطيه دون خوف ١٧

    .لدينا الفرصة للمشاركة يف اجلمعيات واالحتادات الطالبية ١٨

    . توفر لنا املدرسة وقتاً للراحة أثناء الدراسة ١٩

    .كننا أن نتواصل مع أساتذتنا دون متييزمي ٢٠

    .توفر لنا املدرسة بوفية متكاملة ٢١

    .ميكننا إقامة عالقات صداقة مع زمالءنا ٢٢

    .توفر لنا املدرسة ملعباً مناسباً ٢٣

    توجد يف املدرسة مكتبة تساعدنا على التعلم الذايت  ٢٤
  

و حقوق اإلنسان وعالقته نـحاالجتاه ((احث القيام ببحث حول يروم الب: أخي الطالب أخيت الطالبة
برجاء تكرمكم باإلجابة على فقرات املقياس املصدر )) بسلوك العنف لدى طالب املرحلة الثانوية

  .هلذا الغرض علماً بأن املعلومات سوف تستخدم ألغراض البحث شاكرين ومقدرين تعاونكم
  . أمحد األمريي/          د
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 الفقرة الرقم الرأي

 أبداً أحياناً دائماً

    .علي أن أهاجم بعنف كل من يعترضين ١

    .عندما أهاجم اآلخرين ال أشعر بتأنيب الضمري ٢

    .أحتدث مع اآلخرين بلهجة عنيفة ٣

    .أرد على اآلخرين بصوتٍ عالٍ ٤

    .أرى أن الشخص القوي حيترمه اآلخرون ٥

    .خاصاً جيب أن أعاقبهمأعتقد أن هناك أش ٦

    .أعتقد بصحة املثل القائل إن مل تكن ذئباً أكلتك الذئاب ٧

    .أتابع أفالم العنف ٨

    .أتابع حوادث العنف يف الصحف واالت ٩

    .كثرياً ما أتشاجر مع زمالئي يف املدرسة ١٠

    .أشعر باالرتياح عندما أروج إشاعات لنيل من زمالئي ١١

    .أحرص على مشاهدة أفالم املصارعة ١٢

    .ارتاح عندما أشاهد خصام ومشاجرة بني الزمالء ١٣

    .أهاجم من يعارضين يف الرأي ١٤

    .أنتمي لشلة يف احلارة كي اجم من يعتدي علينا ١٥

    .أعلق على كالم وحركات املدرسني بسخرية  ١٦

    . على حقأحاول إقناع اآلخرين بأين دائما ١٧

    .عندما اغضب اكسر األشياء القريبة مين ١٨

    .أدافع عن أصدقائي ١٩

  


