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The study aims to extract human right concepts that’s 

included in civic education taught in preparatory 

schools in Gaza Strip  
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الحمد هللا الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما لم يعلم ، وأصلي وأسلم على خيـر مـن تعلـم وعمـل      
  .وعلم ، سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم 

  :أم بعد     
علـــى المشـــرفين فأشـــكر اهللا كثيـــرًا علـــى عونـــه وتوفيقـــه ، ثـــم أتقـــدم بخـــالص شـــكري وتقـــديري إلـــى    

ين علـى هـذه الرسـالة علـى المشـرف نصـار علـي محمـد/عطا حسن درويش والـدكتور/ الدكتور رسالتي
من نصح وتوجيه وٕارشاد خالل مراحل هذه الرسالة ، فقد  هو ه إلّي من جهد واهتمام ، وما قدمما أولو 

 مأرجـو لهـ. السديد األثر الكبير في إظهار هـذه الرسـالة المتواضـعة إلـى حيـز الوجـود  مكان لتوجيهه
  .دوام التوفيق والسداد 

، ولكافـــة محمـــد ســـفيان أبـــو نجيلـــة/الـــدكتورالتربيـــة  عميـــد كليـــةكمـــا أتقـــدم بالشـــكر و التقـــدير لســـعادة 
، علــى توجيهــاتهم القيمــة غــزة  األزهــركليــة التربيــة جامعــة أســاتذتي الكــرام أعضــاء هيئــة التــدريس ب

  .خالل مناقشة خطة هذه الدراسة 
علـى التسـهيالت والعـون  برنامج التعليم بوكالـة الغـوث وتشـغيل الالجئـين االونـروارة كما أشكر إدا   

  .واالستجابة إلتمام هذه الدراسة العلمية 
وأكـرر . واهتمامـه ودوام متابعتـه لسـير دراسـتي زوجـي حفظـه اهللا ورعـاه، وأخّص بالشـكر الجزيـل    

لكــل مــن ســاهم وســاعد كــيم االســتبانه، و لكــل مــن األخــوة األســاتذة الــذين قــاموا بتحشــكري وتقــديري 
  .جاح هذا الجهد وسهوت عن ذكر اسمهبصورة مباشرة أو غير مباشرة في إن

أســأل اهللا العلـــي القـــدير أن يجعـــل هــذا العمـــل خالصـــًا لوجهـــه الكــريم ، وأن يمـــدنا بعونـــه وتوفيقـــه    
  .يه ويجعل ما تعلمناه عونًا لنا على أفضل األداء ، إنه ولي ذلك والقادر عل

  واهللا الموفق ،،،
  ة ـــــــالباحث
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  ي  باللغة العربية ملخص الدراسة

  ل  Summaryاإلنجليزية ملخص الدراسة باللغة 
  1  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

  2  مقدمة الدراسة

  5  هامشكلة الدراسة وتساؤالت
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  43 أهمية تعليم الطالب مبادئ حقوق اإلنسان ومبرراته
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  :ملخص الدراسة
ق اإلنســان المتضــمنة فــي كتــب التربيــة الوطنيــة هــدفت الدراســة إلــى معرفــة مفــاهيم حقــو 

  .والمدنية للمرحلة األساسية العليا في محافظات غزة
  : حيث تم تحديد مشكلة الدراسة بالسؤالين التاليين

مــا مفــاهيم حقــوق اإلنســان التــي ينبغــي توافرهــا فــي كتــب التربيــة الوطنيــة والمدنيــة  -
 للمرحلة األساسية العليا في محافظات غزة؟

واقع محتوى كتب التربية الوطنيـة والمدنيـة للمرحلـة األساسـية العليـا فـي ضـوء ما  -
 مفاهيم حقوق اإلنسان؟

وقد استخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي التحليلـي للتحقـق مـن أهـداف الدراسـة، حيـث 
، خرجـت بقائمـة مفـاهيم حقـوق اإلنسـانقامت الباحثة باالطالع على األدب التربوي و 

ـــالغ معلمـــي حقـــوق اإلنســـان بمدينـــة غـــزة تبانه ُطبقـــت علـــى وتـــم تحويلهـــا إلـــى اســـ الب
ـــم ومعلمـــة )24(عـــددهم  ـــة الوطنيـــة معل ـــى مـــدى توافرهـــا فـــي كتـــب التربي للتعـــرف عل

 .والمدنية للمرحلة األساسية العليا
كمـــا اســـتخدمت الباحثـــة أيضـــًا أســـلوب تحليـــل المحتـــوى بهـــدف توصـــيف واستكشـــاف 

للمرحلــــة األساســــية العليــــا حيــــث تــــم تحليــــل محتــــوى كتــــب التربيــــة الوطنيــــة والمدنيــــة 
حقًا بعـد عرضـها علـى  19المحتوى بناًء على قائمة حقوق اإلنسان التي بلغ عددها 

 .السادة المحكمين للخروج بنتائج أفضل
 :ولقد أسفرت النتائج على ما يلي

مــرة ، أمــا علــى مســتوى ) 818(أن مفــاهيم حقــوق اإلنســان وردت فــي كتــب التربيــة المدنيــة  .1
مــرة وبنســبة مئويــة ) 192(لصــفوف فقــد وردت مفــاهيم حقــوق اإلنســان فــي الصــف الســابع ا
) 338(، أمــا علــى مســتوى الصــف الثــامن فقــد وردت مفــاهيم حقــوق اإلنســان %) 23.47(

، أما على مسـتوى الصـف التاسـع فقـد وردت مفـاهيم حقـوق %) 41.32(مرة وبنسبة مئوية 
 .%)35.21(مرة وبنسبة مئوية ) 228(اإلنسان 

مــرة ، أمــا علــى مســتوى ) 742(أن مفــاهيم حقــوق اإلنســان وردت فــي كتــب التربيــة الوطنيــة  .2
مــرة وبنســبة مئويــة ) 181(الصــفوف فقــد وردت مفــاهيم حقــوق اإلنســان فــي الصــف الســابع 

) 252(، أمــا علــى مســتوى الصــف الثــامن فقــد وردت مفــاهيم حقــوق اإلنســان %) 24.40(



 ك 
 

أما على مسـتوى الصـف التاسـع فقـد وردت مفـاهيم حقـوق ،  %)33.96(مرة وبنسبة مئوية 
  %) .41.64(مرة وبنسبة مئوية ) 309(اإلنسان 

  
  :توصيات الدراسة

  :في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي    
اللجـوء خالصـًا مـن (تضمين محتوى كتب التربيـة للمرحلـة األساسـية العليـا بـالحقوق التاليـة  -1

بشــكل أكبــر ممــا ) تكــوين األســرة –االجتمــاعي  األمــن –الملكيــة  –التســامح  –االضــطهاد 
  .هي عليه، لما لها األثر اإليجابي في سلوك الفرد ورقي المجتمع

تحمــل (زيـادة تضــمين محتــوى كتــب التربيـة الوطنيــة للمرحلــة األساســية العليـا للحقــوق التاليــة -2
ـــة  –المســـؤولية  خصوصـــًا وأن ) التســـامح –تكـــوين األســـرة  –الكرامـــة  –المقاضـــاة القانوني

مجتمعنــا الفلســطيني بحاجــة ماســة لتلــك الحقــوق لمــا يتعــرض لــه مــن انتهاكــات لحقوقــه مــن 
  .قبل االحتالل الصهيوني

  .أنشطة تحث الطالب على أهمية االلتزام بالواجبات إدراجضرورة  -3
  .صياغة أنشطة تعزز العمل التعاوني لتقوية العالقات اإلنسانية بين الطالب -4
  .ضوعات جديدة وحديثة تحث على حق تحمل المسؤوليةمو  إدراج -5
عقــد دورات تدريبيــة للمعلمــين حــول كيفيــة تضــمين حقــوق اإلنســان فــي المنهــاج مــن خــالل  -6

 .اإلعداد والتخطيط والتنفيذ للحصة الدراسية
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Abstract 
 

The study aims to extract human right concepts that’s included in civic 
education taught in preparatory schools in Gaza Strip .  

 

The study problem appear in 2 ques�ons : 

 

1. What are the human right concepts that should be included for the 

preparatory schools in Gaza Strip ? 

2. What does the texts really hold regarding human rights concepts for the 

preparatory schools .  

She used the analytic explanatory method to make sure that the study 
aims are achieved .  

She read the education literary to go out with a number of human right 

concepts that ate used to analyse the civic curriculum that she shows them 

to human rights teachers in Gaza to know if they are included in civic texts 

or not in the preparatory schools . She used the analytic strategy aiming to 

explore whats really written in the texts . The context is analysed according 

to 19 human right agreed on to get the best results . 

 

The results talked a bout: 
1. concepts of human rights are implemented in the civic curriculum about 

{818} . For example , it is conducted {192} %mes in the 7
th

 grade , this is 

about {23.47%} and about 338 concept in the 8
th

 grade , this is about 

41.3% .Also , there is about {228} %me of human right concept in the 9
th

 

grade which is about 35.21% . 

2. Human Rights concepts are implemented in national education about 

{742} %mes . According to grades , in 7
th

 grade , they are founded {181} 

%mes about 24.40% . In 8
th

 grade , they are {252} %me about 33.96% . In 

9
th

 grade , they are {309} %me , about 41.64% . 

  

Study recommendations : 
1. The follow rights should be included in the education books for its deep 

effect on persons behavior and society development . 

These rights are {tolevance , possession , social safety , making family} . 

2. Inriching national education texts for preparatory schools with the 

following rights for its strong need by Palestinian regarding what they 



 م 
 

suffer from the Israil occupation . These rights are {carrying responsibility , 

law judgement , dignity – making , family - tolerance } . 

3. Conducting exercises that encourages pupils to commit to their duties . 

4. Making exercises insist the group work and co-ordination to strengthen 

pupils relations . 

5. Conducting new topics regarding carrying responsibility . 

6. Making training courses for teachers that talk about how to implement 

human rights in the curriculum through preparation , planning and 

conducting the lesson . 
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  :ةـــــــــــــمقدم
لــدى البــاحثين  األكبــرهتمــام االقضــية حقــوق اإلنســان فــي القــرن الحــادي والعشــرين  حتــلت

ربويـة واالجتماعيـة والسياسـية فحقـوق اإلنسـان قضـية أصبحت القضية األهم بين القضايا التحيث 
مفهوم حقوق اإلنسان من المفاهيم الشائعة في األدبيات السياسـية والتربويـة  ىأضحلقد حضارية و 

  .الحديثة، ومن هنا اتجهت كثير من الدول إلى زيادة االهتمام بتعليم مفاهيم حقوق اإلنسان
ــــذي اعتمدتــــه األمــــم المتحــــدة باإلجمــــاع، فــــي -وقــــد حظــــى اإلعــــالن العــــالمي لحقــــوق اإلنســــان ال

باهتمــام العديــد مــن دول العــالم منــذ إعالنــه، وهــو يحظــى فــي  -م1948كــانون األول /ديســمبر10
قنــوات االتصــال دون جميــع األخيــرة باهتمــام إعالمــي كبيــر، تبــرز عالماتــه عبــر العشــر ســنوات ال

  .استثناء
عليـــه عبـــر القنـــوات التربويـــة،  ءالـــنشربيـــة وامتـــد االهتمـــام بهـــذا اإلعـــالن إلـــى المطالبـــة بت
ــاً  التــي نظمــت مــؤتمراً " اليونســكو"ومنهــا منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلــوم  حــول  دولي

تمخـض عنـه توصـيات دعـت اليونسـكو إلـى جعلهـا ) 1978(حقوق اإلنسان في فيينـا بالنمسـا عـام
  )10: 1980ليونسكو ، ا(نبراس صياغة مشروعات تتعلق بتعليم حقوق اإلنسان 

تعلـيم  حـول حقـوق اإلنسـان فحسـب، وٕانمـا هـو أيضـاً  إن تعليم حقوق اإلنسان لـيس تعليمـاً 
–حول القانون الدولي أو حول انتهاكات حقوق اإلنسان  الطالبمن أجل حقوق اإلنسان، فتعليم 

حتـرام الحقـوق كيفيـة ا الطالبهو تعليم حول حقوق اإلنسان، وتعليم  -كالتعذيب والتطهير العرقي
كيفية احترام الحقـوق وحمايتهـا هـو تعلـيم  الطالبوحمايتها هو تعليم حول حقوق اإلنسان، وتعليم 

  .من أجل حقوق اإلنسان
ويتعلــق تعلــيم حقــوق اإلنســان بمســاعدة األشــخاص علــى تنميــة إمكانــاتهم إلــى الحــد الــذي 

لــذلك ازداد  ،مهــا والــدفاع عنهــايمكـنهم مــن فهــم حقــوق اإلنســان، والشــعور بأهميتهـا وبضــرورة احترا
ن تكــون أالماضــيين بحقــوق اإلنســان وضــرورة  االهتمــام العــالمي والعربــي والمحلــي خــالل العقــدين

مـن جميــع الموضـوعات المدرسـية، وأن تتعلــل فـي الخبــرة التعليميـة للطـالب بأكملهــا كمـا بــدا  جـزءاً 
بحقـوق اإلنسـان،  عنيـت فرنسـا مـثالً من خالل المؤتمرات التربويـة العربيـة فعلـى المسـتوى العـالمي 

عنـدما ) م1999(في المناهج الدراسية وقد بـرز هـذا االهتمـام بوضـوح فـي العـام فأوجدت لها مكاناً 
  : استحدثت مادة تعليمية جديدة هي

للصــف األول الثــانوي، وقــد اتخــذت هــذه المــادة علــى انهــا " التربيــة المدنيــة والقانونيــة واالجتماعيــة"
  .مرحلة الثانوية في القرن الواحد والعشرينحجر الزاوية لل
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" حقــــوق اإلنســــان"وكــــان مــــن أبــــرز الموضــــوعات التــــي هيمنــــت علــــى المحتــــوى موضــــوع 
والتركيــز فــي صــيغة أهــداف التعلــيم علــى هــدف المســاواة فــي الفــرص، والتقليــل مــن عــدم المســاواة 

  )2003: 2بادي ،(وعلى المواطنة 
بية حول دمج مفـاهيم حقـوق اإلنسـان فـي المنـاهج وعلى المستوى العربي أقيمت دورة تدري

الرسمية للتعليم الثانوي نظمها المعهد العربي لحقوق اإلنسان، وشاركت فيها وزارة حقوق اإلنسان، 
حيــث تــم عقــد الــدورة التدريبيــة الخاصــة بــدمج مفــاهيم حقــوق اإلنســان فــي المنــاهج الرســمية للتعلــيم 

وشــارك فــي أعمــال هــذه . م3/5/2004- 24/4ل الفتــرة الثــانوي فــي البلــدان العربيــة بتــونس خــال
ي المنــاهج بــوزارات التربيــة والتعلــيم، ومنــدوب عــن وزارات حقــوق اإلنســان، ضــعالــدورة عــدد مــن وا

واللجــان الوطنيــة والمنظمــات األهليــة الناشــطة فــي مجــال حقــوق اإلنســان مــن إحــدى عشــرة دولــة 
 -لبنــان -قطــر -فلســطين -تــونس -العــراق -المغــرب -الســودان -األردن -الــيمن: (عربيــة وهــي

ــــا -اســــوري ــــوق اإلنســــان  Ministry of Human Rights 2007 )موريتاني  وزارة حق
www.mhryemen.com 

ويمكن أن تكون المواد االجتماعية إحدى المواد التي يمكـن اإلفـادة منهـا فـي تعلـيم حقـوق 
فالتربية االجتماعية ال تقف عند حد تأكيد حقـوق المـواطنين "تهتم بدراسة اإلنسان اإلنسان، كونها 

وواجبــــاتهم فحســــب، ولكنهــــا تضــــع مســــتويات للســــلوك االجتمــــاعي علــــى وجــــه العمــــوم، والســــلوك 
، وتتــيح فــرص النشــاط التــي عــن طريقهــا يعــزز تعلــيم حقــوق اإلنســان فيمــا إذا اإلنســاني خصوصــاً 

فـــي أثنـــاء دراســـة التـــاريخ او غيـــره مـــن العلـــوم  يمكـــن أن تتضـــح ضـــمناً كانـــت الحقـــوق والواجبـــات 
  )29: 2000أبو سرحان، . (اإلنسانية

وتتســم مقــررات المــواد االجتماعيــة باتســاع مجاالتهــا وتنوعهــا، مــع تركيزهــا بشــكل خــاص 
علــى الخصــائص الفريــدة والمميــزة للمجتمــع المحلــي مــن ناحيــة تاريخيــة وجغرافيــة، وبعــض جوانبــه 

  .اسية واالقتصادية واالجتماعيةالسي
فـي أي دولـة خاصـًة التربيـة الوطنيـة والمدنيـة لذلك فإن تحليل مقـررات المـواد االجتماعيـة 

من الدول يمكن أن يعطي صورة واضحة ومعبـرة عـن سـمات هـذا المجتمـع، ومـا يتبنـاه مـن أسـس 
  .وفلسفات ومبادئ

 واضـحاً  الفرد، حيث تسـهم إسـهاماً وللمواد االجتماعية دور في تحقيق هوية المجتمع لدى 
مقـررات التربيـة الوطنيـة في تنمية الوالء واالنتماء للوطن من خالل ما تقدمـه مـن موضـوعات فـي 

، حيث يتضح للطالب من خالل دراسة التربية الوطنية ما عليهم من واجبات وما لهم من والمدنية
  .حقوق يقدمها لهم الوطن

تســعى لتحقيــق هــدف تربــوي مهــم وهــو تنميــة المســؤولية ة الوطنيــة والمدنيــيــة تربفالوبــذلك 
  .لدى المتعلم حقوق المواطنةو المدنية 
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 ينــهعي االجتمــاعي لـدى الفــرد، حيــث تععلـى تكــوين الــو  التربيــة الوطنيــة والمدنيــةوتسـاعد 
التربيــة علــى فهــم عالقتــه مــع بيئتــه بمختلــف جوانبهــا االجتماعيــة والثقافيــة والطبيعيــة، كمــا تســهم 

فـي إعـداد الفـرد الـواعي الـذي يـؤمن بحتميـة التغيـر االجتمـاعي، ذلـك الفـرد الـذي  نية والمدنيـةالوط
تفكيـر واٍع بحيـث يتفـق هـذا بيعتقد أنه يعيش في عالم متغير ويتقبل األنماط الجديدة من المجتمع 

  .التغير مع أهداف المجتمع وقيمه
ر، بـل يتعـداه ليشـجع يفرد لتقبل التغيعند إعداد ال التربية الوطنية والمدنيةوال يقتصر دور 

لـه مـا دام هـذا التغييـر يحقـق صـالح  في التغييـر صـانعاً  مشاركاً  فعاالً  الفرد على أن يكون عنصراً 
  )35-34: 2001نافع، -سليمان. (أفراد المجتمع

وقــد ظهــرت فــي اآلونــة األخيــرة العديــد مــن الــدعوات الصــادرة مــن الغــرب ومــن العــالمين 
مي، تشـــير إلــى أن المنـــاهج التــي تــدرس للطلبـــة فــي العـــالمين العربــي واإلســـالمي العربــي واإلســال

أمام تطـور هـذه المجتمعـات باتجـاه تعزيـز  تدعو إلى االنغالق وعدم التسامح، وبالتالي تقف عائقاً 
األساليب الديمقراطية في الحكم واإلدارة وان هذه المناهج ال تعزز مبادئ ومفـاهيم حقـوق اإلنسـان 

ة الداعية إلى حماية الفرد والمجتمع وتصون حقوقه وتحميها، وقد طالبـت العديـد مـن هـذه األساسي
مـن الدراسـات إذ أشـارت إلـى  يـدوهـذا مـا أكدتـه العد. ذه المنـاهجالدعوات بإعادة النظر فـي بيئـة هـ

قصور واضح وملموس في درجة توفر مبادئ حقوق اإلنسـان فـي منـاهج التربيـة االجتماعيـة مثـل 
من الجمـل والفقـرات المتعلقـة بحقـوق اإلنسـان وردت  قليالً  وأن هناك عدداً ) 1994(بداهللا دراسة ع

في منهاج التاريخ العربي المعاصر للصف الثالث الثانوي األدبي في مصر وهذا مـا أكدتـه دراسـة 
  ).1994(مبارك

أن مبــادئ حقــوق اإلنســان غيــر ممثلــة بشــكل كــاف فــي ) 1994(دراســة ســعيدبينــت كمــا 
  .الدراسات االجتماعية  مناهج

، أن مبادئ حقوق اإلنسان مغطـاة بشـكل )1995(أما في األردن فقد أشارت دراسة ساري
  .ال بأس به في كتب المرحلة األساسية بشكل خاص

لتعريف الطالـب بحقـوق  مناسباً  ميداناً  المواد االجتماعيةإلى ذلك يمكن أن تكون  واستناداً 
لكتـب التربيـة الوطنيـة والمدنيـة علـى وجـه موضـوعات األساسـية اإلنسان من خالل تضمينها في ال

  .الخصوص يتوافق أهدافهما بشكل كبير مع مفاهيم حقوق اإلنسان المتمثلة في إعداد جيل بّناء
يمكـــن دراســـة بنيـــة الدولـــة وعملياتهـــا التـــي تؤكـــد دور المـــواطنين كـــأفراد مـــثًال فــي التربيـــة الوطنيـــة ف

ومواطنيهــا اتجــاه تأييــد القــوانين الوطنيــة والدوليــة المناهضــة للتمييــز ويمكــن دراســة واجبــات الدولــة 
  ..وغيرها
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اما فـي التربيـة المدنيـة فـيمكن تعزيـز مفـاهيم حقـوق اإلنسـان مـن خـالل موضـوعاتها التـي 
تهدف إلى خلق مـواطن صـالح يعـرف حقوقـه ويلتـزم بواجباتـه تجـاه وطنـه وبـاقي الشـعوب األخـرى 

  .في بناء المجتمع وتقدمه كي يساهم كل فرد على حدة
للــدور البــارز الــذي يحتلــه الكتــاب المدرســي فــي نظامنــا التعليمــي وبحكــم أنــه األداة  ونظــراً 

الرئيســة لتنفيـــذ المــنهج المدرســـي فــإن إخضـــاع مضـــامينه للتحليــل لتعـــرف مفــاهيم حقـــوق اإلنســـان 
مــن  ن المــرّبين أيضــاً مّكــالـواردة فيــه، وبيــان مــدى توافرهــا فيـه مــن شــأنه أن ُيســهم فــي تطـويره، ، وي

  .تالفي جوانب النقص وتعزيزها
 التربيـة الوطنيـة والمدنيـةولذلك تأتي هذه الدراسـة للوقـوف علـى حقيقـة مـدى تضـمن كتـب 

لمفاهيم حقـوق اإلنسـان وٕاظهـار مـواطن االهتمـام أو التقصـير فـي الكتـب،  العليا للمرحلة األساسية
  .محتوى وشروطه الموضوعيةمعتمدة الخطوات المنهجية ألسلوب تحليل ال

  
  :مشكلة الدراسة

ألن حقوق اإلنسان سلوك حضاري فإنه من المتوقـع أن تتحـول القـيم والمبـادئ، إلـى  نظراً 
واقـــع عملــــي، وحالــــة مثاليــــة للفهــــم والتمثــــل فـــي المواقــــف الحياتيــــة للطالــــب للوصــــول إلــــى تكــــوين 

مـن المنـاهج المدرسـية المهمـة فـي  دنيـةالتربيـة الوطنيـة والمألن منهـاج  الشخصية المتكاملة ونظراً 
المراحــل الدراســية كافــة لمــا لــه مــن دور كبيــر فــي إعــداد الطالــب القــادر علــى االنتمــاء لمجتمعـــه 

المتضـمنة فـي كتـب حقـوق اإلنسـان  فـاهيموالمجتمعات العالمية، فإن الباحثـة عمـدت إلـى معرفـة م
تجابة لتوصـيات ودراسـات سـابقة، أوصـت كما أن هذه الدراسة جاءت اسـ التربية الوطنية والمدنية،

والتـي أشـارت إلـى ) 1995(بدراسة مفاهيم حقوق اإلنسان في الكتب المدرسية ومنها دراسـة سـاري
أن التغيرات االجتماعية، والتحوالت الثقافية والسياسـية التـي يشـهدها المجتمـع فـي الوقـت الحاضـر 

البــاحثين التربــويين واالجتمــاعيين  وبخاصــة فــي مجــال الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان تقتضــي مــن
  .إجراء المزيد من الدراسات التي تحلل مضامين الكتب المدرسية

التـي بينــت أهميــة إجـراء دراســات تهــدف للتخطـيط لتضــمين حقــوق ) 2002(ودراسـة بــادي
اإلنســان فــي المنــاهج الدراســية مــع مراعــاة الخصوصــيات الوطنيــة، وكــذلك إجــراء دراســات تحليليــة 

  .اإلنسان في الكتب المدرسية تبين حقوق
المتضمنة مفاهيم حقوق اإلنسان حـول إلى ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث  واستناداً 

   .في محافظات غزة التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العلياكتب في 
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   :نن الفرعيان التالياالسؤاال وينبثق عن مشكلة الدراسة 
كتــب التربيـة الوطنيــة والمدنيـة للمرحلــة التــي ينبغـي توافرهــا فـي مـا مفـاهيم حقــوق اإلنسـان  - 

 في محافظات غزة؟ األساسية العليا

فـي ضـوء مفــاهيم  كتـب التربيـة الوطنيـة والمدنيـة للمرحلـة األساسـية العليـامـا واقـع محتـوى  - 
  حقوق اإلنسان؟

  
  :أهمية الدراسة

  :تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خالل ما يلي
ــــب المدرســــية، وا يالدراســــة واضــــعقــــد تفيــــد هــــذه  -1 ــــائمالمنــــاهج والكت ــــى تطويرهــــا يلق ن عل

ها الكتـــب المدرســـية تن مـــن خـــالل معرفـــة مفـــاهيم حقـــوق اإلنســـان التـــي تضـــمنيوالمعلمـــ
  .والحقوق التي لم تتضمنها

قائمــــة مفــــاهيم حقــــوق اإلنســــان بحيــــث خــــالل قــــد تفيــــد مدرســــي المــــواد االجتماعيــــة مــــن  -2
 .وق التي يجب تدريسها للطالبيصبحون على دراية جيدة بالحق

قد تفيد موجهي الدراسات االجتماعية فـي معرفـة نـواحي القـوة لتعزيزهـا ومـواطن الضـعف  -3
 .االجتماعية لمفاهيم حقوق اإلنسانمواد ال كتبلمعالجتها بالنسبة لتضمين 

لقــيم اإليجابيــة فــي وغــرس اقــد تزيــد الــوعي لــدى األجيــال القادمــة بأهميــة حقــوق اإلنســان  -4
س البشــرية ودفعهــا نحــو التعامــل بإيجابيــة مــع متغيــرات الواقــع الــذي نعــيش فيــه مــن الــنف

 .خالل شعورهم بإنسانيتهم وأهميتهم كأفراد في المجتمع
كتـــب التربيـــة الوطنيـــة والمدنيـــة ولـــى فـــي غـــزة التـــي تحلـــل محتـــوى ُتعـــد مـــن الدراســـات األ -5

  .باحثةعلم ال دودح فيحقوق اإلنسان  اهيمبالنسبة لمدى تضمينها لمف
وأن وكالــة  تعــد نقطــة انطــالق للعديــد مــن الدراســات والبحــوث العلميــة القادمــة خصوصــاً  -6

الغــوث الدوليــة فــي قطــاع غــزة اعتمــدت تــدريس مــادة حقــوق اإلنســان كمــادة مســتقلة مــن 
 .الصف األول االبتدائي حتى الصف التاسع

  
  :أهداف الدراسة

رها في كتـب التربيـة الوطنيـة والمدنيـة التعرف إلى أهم مفاهيم حقوق اإلنسان الواجب تواف -1
  .في محافظات غزة لصفوف السابع والثامن والتاسع األساسي

فـي ضـوء  السابع والثامن والتاسعلصفوف  محتوى كتب التربية الوطنيةالتعرف إلى واقع  -2
  .م حقوق اإلنسان في محافظات غزةيهامف
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  :حدود الدراسة
للمرحلــة األساســية والمدنيــة التربيــة الوطنيــة ب ، هــي كتــســتة كتــباقتصــرت الدراســة علــى تحليــل 

للفصـلين الدراسـيين األول والثـاني  يندراسـيين بتـاكبواقـع  السـابع في محافظات غـزة للصـف العليا 
للفصلين الدراسيين األول كتابين بواقع  الثامنوالتي تشمل التربية المدنية، التربية الوطنية، الصف 

ـــاني وا كتـــابين دراســـيين بواقـــع   لتاســـعالصـــف اوأيضـــًا المدنيـــة، و  يـــةطنو لتـــي تشـــمل التربيـــة الوالث
  .المدنيةو  يةوطنتشمل التربية الاألول والثاني  الدراسيين للفصلين

  
  :مصطلحات الدراسة

  :المفهوم
تجريـــــــدات للخصـــــــائص المشـــــــتركة للحـــــــاالت واألشـــــــياء واألفكـــــــار والحـــــــوادث، وتعطـــــــى أســـــــماء "

  :س التربية المفهوم على النحو التاليويعرف قامو  )20: 1998الحصري،(.مصطلحات
  .ا بين جميع التصنيفات أو المجموعاتا ومتميزً فكرة أو تمثيل للعنصر الذي يكون مشتركً   .١
  .أي تصور عقلي عام أو مجرد لمواقف أو لشيء . ٢
  )241:1990إبراهيم، . (فكرة أو رأي أو صورة عقلية لحدث أو لشيء أو لموقف معين . ٣ 

  
  :انحقوق اإلنس

حقوق وٕانسان حيث يعرف  الحق بأنه المصلحة : تتكون كلمة حقوق اإلنسان من كلمتين
  ).22 :2001،الطعيمات( أو الشيء الثابت أو االختصاص

  :اإلنسان
: اإلنســان هــو أحــد المخلوقــات الكونيــة التــي أســكنها اهللا هــذه األرض، واإلنســان فــي اللغــة

  .رجل إنسان وللمرأة إنسان وال يقال لها إنسانةاسم جنس يطلق على الذكر واألنثى فيقال لل
      والمقصـــــود باإلنســـــان هـــــو ابـــــن آدم الـــــذي خلقـــــه اهللا تعـــــالى وأوجـــــده فـــــي هـــــذه األرض ليعمرهـــــا 

  ).15:2001،المرجع السابق(
فـــرع خـــاص مـــن فـــروع العلـــوم االجتماعيـــة يخـــتص كمـــا يعـــرف البرعـــي حقـــوق اإلنســـان بــــأنها 

ســـتنادا إلـــي كرامـــة اإلنســـان وبتحديـــد الحقـــوق والـــرخص الضـــرورية بدراســـة العالقـــات بـــين النـــاس ا
  ) . 4:  1985البرعي ، . ( الزدهار كل كائن إنساني

التي بدونها يستحيل باعتبارها تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا و " وتعرفه األمم المتحدة  •
 ) .  10:  1996السندك ،". ( كبشر  اعلينا أن نحي
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" تعنــي تلــك الحقــوق التــي تــؤول إلــى الفــرد ببســاطة ألنــه بشــر أي" ويعرفهــا جــاك دونللــى  •
 ) . 21:  1998جاك دونللي ، ".  ( حقوق اإلنسان 

وجود مطالب واجبة الوفـاء بقـدرات معينـة " ويعرفها مصطفى كامل السيد بأنها تشير إلي  •
لنـوع يـز فيمـا بيـنهم علـى أسـاس ايودونمـا تم، يلزم توافرها علي أسس أخالقية لكـل البشـر 

ودون أن ، أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو الطبقة وذلك علي قدم المساواة بينهم جميعا 
حقـــوق الباحثـــة تعـــرف و ).  96:  1989الســـيد، " . ( يكـــون ألي مـــنهم أن يتنـــازل عنهـــا 

إجرائي بأنها تلك المبادئ والقوانين العامة التي من شانها أن تكفل الحد  اإلنسان كتعريف
المتطلبــــات واالحتياجــــات الالزمــــة التــــي تمكــــن األفــــراد مــــن ممارســــة حيــــاتهم األدنــــى مــــن 

  .بكرامة
 :المحتوى

 المحتــــوى بأنــــه المعرفــــة التــــي يقــــدمها المــــنهج بأشــــكاله) 1999 ،هنــــدي ورفاقــــه(يعــــرف 
اختيـار  ويالزم اختيـار المحتـوى. المتنوعة، أو هو الموضوعات التي يتضمنها مقرر دراسي معين

ومهــارات،  ة، التــي تســتهدف األنمــاط الســلوكية المرغوبــة، مــن معلومــات ومفــاهيمالخبــرات التعليميــ
  .وطريقة تفكير، واتجاهات وقيم اجتماعية

أداة مـــن أدوات البحـــث العلمـــي يســـتخدم فـــي بأنـــه تحليـــل المحتـــوى  الشـــماس بينمـــا يعـــرف
لمـــادة تحليـــل المـــواد ودراســـتها، بقصـــد التوصـــل إلـــى بيانـــات كميـــة، تفيـــد فـــي تعـــرف مضـــمونات ا

 )١٩،١٩٩٢الشماس، ". (المحللة، والتي تعكس خلفية أصحابها الفكرية أو الثقافية أو السياسية
لمضــمون يهــدف إلــى التصــنيف الكمــي لمضــمون معــين، وذلــك فــي لتحليــل ويعرفــه طعيمــة بانــه 

طعيمة، ". (ضوء نظام للفئات صمم لبعض بيانات مناسبة لفروض محددة خاصة بهذا المضمون
٦٩،٢٠٠٤( 

بـان تحليـل المحتـوى يعتبـر أسـلوبًا مـن اسـاليب البحـث العلمـي تسـتنتج الباحثـة ومما سبق 
والتربــوي التــي تســتخدم وصــف المحتــوى وصــفًا موضــوعيًا منتظمــًا وكميــًا للوقــوف علــى خصــائص 

  .المادة المحللة بطريقة علمية دون االستناد إلى انطباعات ذاتية
  

  :كتب التربية الوطنية والمدنية 
التـي تـدرس للصـفوف السـابع التربية الوطنية والمدنية تلك كتب  بأنهاصود بها في هذا البحث المق

ــــا فــــي مــــدارس ق والثــــامن والتاســــع المقــــررة مــــن ــــة األساســــية العلي بــــل وزارة التربيــــة والتعلــــيم للمرحل
  . 2009/2010محافظات غزة للعام الدراسي 
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  :تحليل كتب التربية الوطنية والمدنية
ـــةتنظـــيم المـــ ـــاهيم حقـــوق اإلنســـان(ادة المحلل ـــة الوطنيـــة ) مف ـــواردة فـــي كتـــب التربي كمـــًا، ال

والمدنية المقررة من قبـل وزارة التربيـة والتعلـيم فـي محافظـات غـزة والتـي تـدرس فـي مـدارس التعلـيم 
عبـر أسـاليب منهجيـة وموضـوعية  2009/2010ام الدراسـي العام الرسمية في محافظات غزة للع

  .لى نتائج ومعطيات منتظمة وكمية بشكل موضوعيتمكن من الحصول ع
  

  :محافظات غزة
خمــس محافظــات "محافظــات قطــاع غــزة بأنهــا )  21: 1999مركــز اإلحصــاء ،(يعــرف 

كيلــو متــر مربــع، ويحــدها مـــن  360تقــع فــي المنطقــة الجنوبيــة مــن فلســطين، ومســـاحتها حــوالي 
إســرائيل، وهــي محافظــة شــمال الجنــوب مصــر ومــن الغــرب البحــر المتوســط ومــن الشــرق والشــمال 

  .سطي ومحافظة خانيونس ومحافظة رفحغزة ومحافظة غزة ومحافظة الو 
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  دراسات وبحوث تتعلق بحقوق ا�نسان/ المحور ا�ول -

 ي###ةوطنالتربي###ة الدراس###ات وبح###وث تتعل###ق ب/ المح###ور الث###اني -

  المدنيةو

  أجنبيةدراسات / المحور الثالث -

  التعقيب على الدراسات السابقة -
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  : المحور األول

  دراسات متعلقة بحقوق اإلنسان

  
  ) م1994(دراسة مبارك، فتحي 

هــدفت إلــى تعــرف مــدى احتــواء مــنهج التــاريخ العربــي الحــديث والمعاصــر للصــف الثالــث الثــانوي 
  .األدبي على موضوع حقوق اإلنسان

التــاريخ العربــي الحــديث والمعاصــر للصــف الثالــث الثــانوي شــملت الدراســة التحليليــة محتــوى كتــب 
حيث قام الباحث بتحليل محتوى هذه الكتب، لتعرف مدى احتـواء مـنهج ،  ) م1994(األدبي عام

التــاريخ العربــي الحــديث والمعاصــر للصــف الثالــث الثــانوي األدبــي علــى موضــوع حقــوق اإلنســان، 
ات مــنهج تــاريخ العــرب الحــديث والمعاصــر ومــدى تــوازن موضــوع حقــوق اإلنســان وبــاقي موضــوع

  .للصف الثالث الثانوي األدبي في أهداف المناهج في مصر
  :وتوصل الباحث إلى النتائج التالية

مـــن جمـــل محتـــوى مـــنهج تـــاريخ العـــرب الحـــديث والمعاصـــر خصـــص لجميـــع  ا قلـــيالً إن عـــددً . ١
  .محاور موضوع حقوق اإلنسان

توى مـنهج تـاريخ العـرب الحـديث والمعاصـر بـين كـل مـن عدم وجود توازن في توزيع جمل مح. ٢
  .موضوعات هذا المنهج وموضوع حقوق اإلنسان

هنــاك تصــور فــي المحتــوى الخــاص بمحــاور حقــوق اإلنســان فــي مــنهج تــاريخ العــرب الحــديث . 3
  .والمعاصر

  
  )1995(دراسة بوشرباك 

م فـي دولـة قطـر، حيـث قـام الـى معرفـة حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية فـي منـاهج التعلـي تهدف
  .بوشرباك بتحليل حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في الكتب المدرسية

بصـورة كافيـة لحقـوق اإلنسـان ) عينـة الدراسـة(وأشارت نتائج الدراسة إلى تنـاول المحتـوى الدراسـي 
 والديمقراطيـــة فـــي العديـــد مـــن المواضـــيع، فقـــد تضـــمنت مـــادة العلـــوم الشـــرعية حقـــوق اإلنســـان فـــي
الحريــة، وأثرهــا فــي قضــية التســامح والســلم، كمــا أن كتــب الدراســات االجتماعيــة تضــمنت بعـــض 

الشورى في اإلسالم، حقوق المواطنين، الديمقراطية، نظام الحكـم اإلسـالمي، : حقوق اإلنسان مثل
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وفي كتاب علم األخـالق تـم تخصـص فصـل كامـل للحقـوق . وتنظيم العالقة بين الحاكم والمحكوم
  .وق إلى حق الحياة، وحق الملكية، وحق التعليمات، حيث تم تقسيم هذه الحقالواجبو 
  

  ) 1996( دراسة كمال مغيث
التعـــرف علـــى حقـــوق اإلنســـان وموقـــع التعلـــيم فيهـــا ومعرفـــة تطـــور حـــق  إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة 

اإلنســان المصــري فــي التعلــيم والتعــرف علــى معوقــات موضــوعية تعلــيم حقــوق اإلنســان التــي تــأتي 
ن داخـــل النظـــام التعليمـــي نفســـه ومـــن طبيعـــة الســـلطة وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي مـــ

ـــي، وهـــذه الدراســـة نظريـــة، وتوصـــلت  فـــي التخفيـــف مـــن وحـــدة  التعلـــيم يلعـــب دوراً  أن إلـــىالتحليل
التمايزات االجتماعية واالقتصادية وتحقيق أكبر درجة من التجانس بـين أبنـاء الـوطن الواحـد، وأن 

ديمقراطيــة بـل تعهـدت بالقيــام بمهمـة تـأطير أيــديولوجي أو اللـم تسـاعد علــى بـروز الثقافـة المدرسـة 
اسي أو ديني أو كليهما معا خدمة لغايات حزبية والعتبارات دينيـة إذ تتضـمن الكتـب المدرسـية يس

تشــــخيص للســــلطة ورعايــــة لــــبعض التوجهــــات المذهبيــــة والسياســــية واســــتغالل الدارســــين وتلقيــــنهم 
الجحافــل والــى تلقيــنهم المالحــم والمناقــب والشــعارات لــذلك لــيس مــن الخطــأ القــول بــأن للمحافــل و 

التربيــة المدرســية ال تســاعد بصــورة أكيــدة علــى بــروز ثقافــة سياســية ديمقراطيــة وهــو شــرط أساســي 
لتــدعيم حقــوق اإلنســان، وأن مــن معوقــات تعلــيم حقــوق اإلنســان مــا يتصــل بالتبعيــة حيــث تفــرض 

هيمنتهــا علــى النظــام التعليمــي بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر كتوجيــه قروضــها  الــدول الرأســمالية
مصالح تلك الدول بصرف النظر عن درجة مع لخدمة غايات سياسات تعليمية معينة بما يتمشى 

  .اتساق تلك السياسات مع حقوق اإلنسان
  

  ) :1997(دراسة عبد المنعم 
 إلـىوهـدفت الدراسـة " رياته األساسـية فـي مصـرواقع تعليم حقوق اإلنسان وح" وهي دراسة بعنوان 

وصــف واقــع تعلــيم مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان بــالتعليم الثــانوي بفرعيــه العــام والفنــي فــي 
  .مصر

واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي التحليلــي وأســلوب تحليــل المحتــوى، قــام الباحــث بإعــداد تصــور 
نســان لتطبيقـه علــى عينــة الدراســة وهــم طلبــة المــدارس مقتـرح لتعلــيم مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق اإل

  .الثانوية
  :هذا وتوصل الدراسة إلى

أن المقررات الدراسية بالمرحلة الثانوية بشقيها العام والفني تكسـب المتعلمـين ثقافـة حقـوق  - 
  .لهذه الحقوق اإلنسان وأنها تهيئ المتعلمين عقلياً 
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  ):1997(دراسة األغا
مدى توافر التطبيقات التربوية لحقوق الطفـل الفلسـطيني، فـي المـدارس "ن قام الباحث بدراسة بعنوا

  ".في قطاع غزة من وجهة نظر معلميهم واإلعداديةاالبتدائية 
تحديـــد مـــدى تـــوافر التطبيقـــات التربويـــة لحقـــوق الطفـــل الفلســـطيني، فـــي  إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة 
وذلـــك فــي أربعــة مجـــاالت . معلمــيهمبقطـــاع غــزة مــن وجهـــة نظــر  واإلعداديــةالمــدارس االبتدائيــة 

العدالة، المساواة، والتعليم والثقافة، والحياة، والحماية والرعاية، حيث تكونـت متغيـرات الدراسـة مـن 
، "ذكـر أنثـى"، الجـنس"وكالـة حكومـة"، والجهـة المشـرفة "إعـداديابتـدائي "كل من مسـتوى المدرسـة 

  ".شمال القطاع وجنوبه" اإلداريوالتقسيم 
التطبيقات المدرسـية لحقـوق الطفـل التربويـة والمكونـة مـن  هالمتمثلة باستبان ةاألداالباحث  واستخدم

، وتمثلــت األبعــاد مدرســياً  ، ويتضــمن كــل بنــد تطبيقــاً أربعـة أبعــاد رئيســية لكــل منهــا ســتة عشــر بنــداً 
  :فيالرئيسية لحقوق الطفل 

لثقافة وتوفير المعلومات عـن ويتضمن حق الطفل في التربية والتعليم وا: العدالة والمساواة - 
  .حقوقه ومجانية التعليم، ومراعاة خصائص أو مراحل نموه

ويتضــمن حـــق الطفــل فـــي الحيــاة وعــدم تعرضـــه للخطــر والعقـــاب وتأكيــد الـــذات : الحيــاة  - 
 .واالنتماء للجماعة

 اإلرشـــادحقـــه فـــي   وٕاعطـــاءهويتضـــمن حـــق الطفـــل فـــي االهتمـــام بـــه : الحمايـــة والرعايـــة - 
 .قدراته، والرفق في المعاملة هاروٕاظوالتوجيه 

ة التطبيـق مـن يقـ، تتم االستجابة لبنودها تحديـد طر فرعياً  بنداً ) 64(هذا وقد شملت االستبانة على 
  :النتائج التالية إلىخالل استجابات محددة متدرجة من خمس مدرجات وقد توصلت الدراسة 

، وكــان أعالهــا مجــال %)74.45(أن معــدل تــوافر التطبيقــات التربويــة ككــل كــان بنســبة  - 
، وقد جاءت النتائج لصـالح %)69.85(وأقلها مجال التعليم والثقافة %) 87.45(الحياة 

، والمــدارس الوكالــة مقابــل مــدارس الحكومــة، اإلعداديــةالمدرســة االبتدائيــة مقابــل المدرســة 
ر لتـأثي إحصـائيةولصالح مدارس اإلناث مقابل مدارس الذكور، ولم يظهـر فـروق ذا دالل 

  .متغير التقسيم اإلداري
  

  ):1997(دراسة سالم 
وهـدفت الدراسـة إلـى بـث " دواعي تعليم حقـوق اإلنسـان بمراحـل التعلـيم قبـل الجـامعي"وهي بعنوان 

الـــوعي بثقافـــة حقـــوق اإلنســـان وحرياتـــه األساســـية وتنميتـــه لـــدى تالميـــذ التعلـــيم مـــا قبـــل الجـــامعي 
  .الجماعة إطارادر على التوافق ضمن بمختلف أنواعه وذلك بهدف خلق مواطن صالح ق
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استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي وأسـلوب تحليـل المحتـوى هـذا وقـد توصـلت الدراسـة إلـى 
  :عدد من التوصيات بشأن التربية على حقوق اإلنسان

أن تتضــمن أهــداف التعلــيم قبــل الجــامعي إعــداد اإلنســان المصــري لحمايــة األمــن القــومي  - 
  .عيوالسالم االجتما

 .أن تهتم السلطات التعليمية بالتربية الدولية وأنشطتها المختلفة في مراحل التعليم العام - 
 .االهتمام بإعداد معلمين مؤهلين ومقتنعين بما يزودوا به - 

  
  ) 2003(دراسة المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان

رتهـا الشــرعة هـدفت هـذه الدراسـة الـى معرفـة مـدى تـوافر بعـض مفـاهيم حقـوق اإلنسـان التـي أق
الدولية في المنهاج الفلسطيني الجديد للصف السادس األساسي من خالل أبرز مفاهيم حقوق 
اإلنســان التــي ينبغــي أن يتضــمنها مــنهج الصــف الســادس األساســي فــي فلســطين، وقــد اتبعــت 
الدراســــة المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي، وتكــــون المجتمــــع األصــــلي للدراســــة مــــن جميــــع الكتــــب 

ــــى الصــــف الســــادس األساســــي، المدرســــية الخ ــــرر عل اصــــة بــــالمنهج الفلســــطيني الجديــــد المق
وبالنسبة للعينة تم اختيار أربعة كتب مدرسية بطريقـة عينـة قصـدية إلجـراء الدراسـة علـى أنهـا 

تـاريخ العـرب -لغتنـا الجميلـة(التي من المحتمل أن تتضمن مفاهيم حقـوق اإلنسـان وهـي  أكثر
مــن المجتمــع األصــلي،  تقريبــاً % 45وهــي تمثــل ) ربيــة المدنيــةالت-التربيــة الوطنيــة-والمســلمين

  -:وكانت األداة الرئيسية للدراسة استمارة تحليل المضمون وقد توصلت الدراسة إلى
أن الكتـــب الدراســـية التـــي تـــم تحليلهـــا لـــم تـــول قضـــايا حقـــوق اإلنســـان القـــدر الكـــافي مـــن  -1

  .االهتمام المطلوب رغم أهميتها
ان الواردة في الكتب الدراسية عالوة على ضعفها فإن معظمها لم أن مفاهيم حقوق اإلنس -2

يأت بشكل مباشر، إنما جاءت بطريقة نستنتج من خاللها أنها تحمل في جوهرها مفهوم 
 .معين من حقوق اإلنسان

من حيث ورودهـا  أظهرت الدراسة أن الحقوق السياسية والمدنية كانت أكثر األبعاد حظاً  -3
 .ب التربية الوطنية وكتاب التربية المدنيةفي الكتب ال سيما كتا

أن بعـــض الكتـــب الدراســـية اســـتحوذت علـــى مفـــاهيم حقـــوق اإلنســـان أكثـــر مـــن غيرهـــا ال  -4
 .سيما التربية الوطنية والتربية المدنية

أظهـــرت الدراســـة أن األهـــداف العامـــة للمقـــررات حظيـــت باهتمـــام كبيـــر بمفـــاهيم حقـــوق  -5
 .اإلنسان
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  ) 2003(دراسة غسان بادي 
التــــي " اإلعــــالن العــــالمي لحقــــوق اإلنســــان"هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى موضــــوعات 

ـــانوي فـــي فرنســـا والـــى تحديـــد الكـــم اإلحصـــائي  يتضـــمنها كتـــاب التربيـــة المدنيـــة للصـــف األول الث
التـي يتضـمنها كتـاب التربيـة المدنيـة للصـف األول " لموضوعات اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

  .فرنسا، للتعرف على الموضوعات التي تم التركيز عليها أكثر من غيرهاالثانوي في 
لبحثه التحليل القائم على المفاهيم على أنها وحـدات التحليـل فقـام بتحليـل  وقد اتخذ الباحث منهجاً 

 2003-2002محتوى مقرر كتاب التربية المدنية للصف األول الثانوي في فرنسا للعـام الدراسـي 
  :الى ما يلي وقد توصل الباحث

أهمهـــا  وعشـــرين مفهومـــاً  اً ان كتـــاب التربيـــة المدنيـــة للصـــف األول الثـــانوي تضـــمن خمســـ -1
المواطنة،البطالة، القانون، العائلة، الهوية، الفقر، الرعاية االجتماعية، التكافـل، النقابيـة، 

  .الكياسة
جميــع بنــود أن مفــاهيم التربيــة المدنيــة التــي تقــدم لتالميــذ الصــف األول الثــانوي تتضــمن  -2

إال أن حمل هـذه البنـود يختلـف مـن بنـد إلـى بنـد، كمـا . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
أن المفهومــات تختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث عــدد البنــود التــي يتضــمنها كــل مفهــوم منهــا 

عدم التعرض للتعذيب والتحـرر والعبوديـة، و فالحريات كالحق في الحياة والحرية واألمن، 
ياسية وحريـة الـرأي والتعبيـر والتفكيـر والضـمير والـدين، حريـة االشـتراك فـي المشاركة الس

فـــي حـــين حظيـــت مفـــاهيم الحقـــوق  20-10الجمعيـــات والتجمـــع حظيـــت بتكـــرارات مـــن 
االجتماعيـــة واالقتصـــادية كالعمـــل، التعلـــيم والمســـتوى الالئـــق للمعيشـــة، المأكـــل والمـــأوى 

 .9-6والرعاية الصحية على تكرارات بين 
  

  )2004(ة ساري دراس
في مضامين كتب اللغة اإلنجليزيـة فـي مرحلـة  االجتماعية التنشئة طبيعة على التعرف إلى هدفت

وقــد اعتمـدت الدراسـة أسـلوب تحليــل المحتـوى بشـقيه الكمـي والكيفــي . التعلـيم األساسـي فـي األردن
ى جميــع شــتمل علــادرســية، إذ تــم تصــميم جــدول ترميــز كمنهجيــة فــي تحليــل مضــامين الكتــب الم

  .مبادئ حقوق اإلنسان، وتم بعد ذلك رصد تكرار كل مبدأ من هذه مبادئ
الغياب الواضح لهذه الحقوق في كتب هذه المرحلـة، إذ تمثلت في وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة 

نصـوص هـذه الكتـب جاءت جميع الحقوق ضمنية وغير مباشرة، أما أهم الحقـوق التـي وردت فـي 
ية، و التضامن والتسامح، والحرية، والعدالة االجتماعية، أما الحقوق المتعلقة الكرامة اإلنسان: هيف

بالمســـاواة فلــــم تكــــن ضــــمن اهتمامــــات هــــذه الكتـــب، كمــــا بينــــت النتــــائج أن أســــلوب تقــــديم الكتــــب 
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مــع النمــو العمــري والمعرفــي للتالميــذ فــي هــذه  ومتناســباً  المدرســية لهــذه ا لحقــوق لــم يكــن متماشــياً 
  .المرحلة

  
  :) 2004( األنصاري سة درا
ومفـاهيم الديمقراطيـة والحريـة فـي المنـاهج والكتـب  هدفت إلى الكشف عن مفـاهيم حقـوق اإلنسـانو 

تكونـت عينـة الدراسـة . المعاصـرة ومـدى وعـي الطلبـة بهـا التربوية المتضمنة في المدرسـة الكويتيـة
بي والعلمي في جميع المناطق الثاني والثالث الثانوي األد طالًبا وطالبة من الصفين)  788( من 

اســتبانة حقــوق اإلنســان طبقــت علــى عينــة الدراســة والثانيــة :واســتخدمت أداتــين األولــى . التعليميــة
كتاًبــا مــن كتــب اللغــة العربيــة )  63( فــي تحليــل مضــمون  معيــار تحليــل محتــوى الكتــب المدرســية

لــــــق بحقــــــوق اإلنســــــان عــــــن الموضــــــوعات التــــــي تتع والتربيــــــة اإلســــــالمية واالجتماعيــــــات للبحــــــث
أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن و . والتســـامح والشـــورى والديمقراطيـــة والمواثيـــق الدوليـــة والحريـــة والعدالـــة
تحليــل مضــمون الكتــب المدرســية تفتقــر بصــورة  المنــاهج المقــررة فــي المدرســة الكويتيــة كمــا يشــير
صـفحة )  44( ا عـن الصـفحات المخصصـة لهـ كبيرة جًدا إلى قيم حقوق اإلنسان، إذ لم يزد عدد

الـــــثالث، كمـــــا لـــــم يتجـــــاوز عـــــدد  مـــــن عـــــدد صـــــفحات جميـــــع كتـــــب المباحـــــث)  0.04(  بنســـــبة
).  0.06( موضـوعات بنســبة  الموضـوعات المخصصـة لهـذه الحقــوق فـي تلـك الكتـب عــن عشـر

اإلنســان والقــيم الديمقراطيــة  إضــافة إلــى مــا ســبق أظهــرت النتــائج أن وعــي الطلبــة بمواثيــق حقــوق
  .ًضا كبيًرا في مختلف المستوياتسجل انخفا

  
  ):2006(دراسة الرميضي ووطفة 

التربيـــة علـــى حقـــوق  إشـــكاليةوتطلعـــات الهيئـــة التعليميـــة حـــول  آراء"قـــام الباحثـــان بدراســـة بعنـــوان 
، وقاما باختيار عينـة مـن معلمـي مـدارس الكويـت فـي جميـع "اإلنسان في النظام التعليمي الكويتي

التربيـــة علـــى  إشـــكاليةوتطلعـــات الهيئـــة التعليميـــة حـــول  راءآبهـــدف أخـــذ المراحـــل التعليميـــة وذلـــك 
حقــوق اإلنســان فــي النظــام التعليمــي الكــويتي، وخلصــت الدراســة فــي نتائجهــا بتأكيــد أغلبيــة أفــراد 

على أهمية تعليم حقوق اإلنسان على الرغم من خلفياتها الغربية، وفـي هـذه %) 90(العينة بنسبة 
لفكــرة تــدريس حقــوق اإلنســان مــن الــذكور وبلغــت نســبة القبــول  أكثــر قبــوالً  الدراســات كانــت اإلنــاث

بــأن المعلمــين والمعلمــات مــن ذوي  للــذكور، كمــا بينــت أيضــاً %) 73.6(مقابــل%) 77.9(لــديهن 
لهــا مــن  بتــدريس مفــاهيم حقــوق اإلنســان وأكثــر تقــبالً  االختصاصــات اإلنســانية كــانوا أكثــر اقتناعــاً 

  .ذوي االختصاصات العلمية
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 أمـا عـن متغيـر المؤهــل العلمـي أظهـرت الدراســة ان حملـة الماجسـتير أو الــدكتوراة هـم أكثـر نزوعــاً 
الــى تأكيـــد ضـــرورة تعلــيم حقـــوق اإلنســـان مـــن حملــة البكـــالوريوس والـــدبلوم كمــا وعبـــروا عـــن عـــدم 

%) 72.02(رضــاهم عــن تعلــيم حقــوق اإلنســان فــي المــدارس الكويتيــة حيــث بلغــت نســبة رضــاهم 
، وعلل الباحث هذا التباين فـي النسـبة الـى %)76.05(نت نسبة رضا حملة البكالوريوس بينما كا

 على واقـع تعلـيم حقـوق اإلنسـان كمـا أنهـم يمتلكـون روحـاً  حملة الماجستير والدكتوراة أكثر اطالعاً 
  .فيما يتعلق بهذه المسألة نقدية تكون أكثر تشدداً 

  
  ):2006(دراسة البوسعيدي

الكشـف  إلىوهدفت الدراسة ". التعليم األساسي ومفاهيم حقوق اإلنسان"بعنوان  قام الباحث بدراسة
عن مفاهيم حقوق اإلنسان في كتب اللغـة العربيـة فـي مرحلـة التعلـيم األساسـي فـي سـلطنة عمـان، 

نتـائج مفادهـا أن هنـاك تغطيـة لمفـاهيم حقـوق اإلنسـان فـي  إلـىتوصل الباحث من خالل دراسته و 
لتعــاون ابــين مــن خــالل التكــرارات مثــل الهويــة الوطنيــة والحــق فــي االجتمــاع و كتــب هــذه المرحلــة ت
والحــق فــي التربيــة والتعلــيم واالقتــراع والتصــويت، كمــا أظهــرت الدراســة  األخــروالحــق فــي احتــرام 

 مع المستوى بـل كـان عشـوائياً  ومتناسباً  تقديم الكتب لهذه المفاهيم لم يكن منظماً  أسلوبأن  أيضاً 
كانــت تغطيــة لــبعض المفــاهيم فــي كتــب الحلقــة األولــى بينمــا خلــت الحلقــة الثانيــة مــن بمعنــى أنــه 

لهذه الحقوق، كما كان هناك تغطية للصف بينما خال الصف الذي يليه من ذكر أي حـق  اإلشارة
وهـــذا يـــدل أن واضـــعي المنـــاهج لـــم يراعـــوا عمليـــة التـــدرج فـــي توزيـــع هـــذه الحقـــوق علـــى صـــفوف 

  .حسب النمو المعرفي والعمري لهماالحلقتين األساسيتين ب
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  : المحور الثاني
  التربية الوطنية والمدنية

  
 ): 1991( دراسة عبد اللطيف 

فـي دولـة  هدفت الدراسة إلى معرفة مدى تمثل طـالب المرحلـة اإلعداديـة فـي مـدارس التعلـيم العـام
تــم و  تماعيــة والوطنيــة،البحــرين، لمجموعــة مــن القــيم والمفــاهيم التــي تضــمنها منهــاج التربيــة االج

 اســتخدام أداة مكونــة مــن جمــل تمثــل مواقــف حياتيــة، يعيشــها الطالــب بحيــث تغطــي الموضــوعات
به، ثـة أبعـاد، يختـار الطالـب مـا يناسـواألهداف، وخصص لكل مفهوم ثـالث فقـرات، ولكـل فقـرة ثال

 داف العامـة للتربيـةطالًبا وطالبة، ثم قام بتحليـل األهـ)  1080( وقام الباحث بتطبيق األداة على 
 النظـام، المسـؤولية،: الوطنية المقررة، وركز على المفاهيم ذات الطابع التطبيقـي فـي الحيـاة ومنهـا

 والعدالة، الوالء، التعاون، الوطنية، الحرية، االنتماء والمسـاواة، وكشـفت النتـائج ارتفـاع نسـبة تمثـل
 دم تمثـل الطلبـة لمفـاهيم أخـرى، كالوطنيـة ،الطلبة لبعض المفاهيم كالوالء، والعدالـة، والحريـة، وعـ

ــيم العــالي، والصــف األعلــى، وارتفــاع  واالنتمــاء، كمــا وجــد فروًقــا فــي تمثلهــا لصــالح مســتوى التعل
  .مستوى تعليم الوالدين

  
 ):1994( دراسة الطورة 

مـــن  هـــدفت إلـــى تقـــويم كتـــب التربيـــة االجتماعيـــة والوطنيـــة للصـــف الســـادس األساســـي فـــي األردن
الباحـث  نظر المعلمين؛ للكشف عن نقاط القوة والضعف فيها، ولتحقيق هذا الغـرض؛ طـوروجهة 

 اإلخـــراج الفنـــي، والمقدمـــة ،: فقـــرة غطـــت مجـــاالت)  57( اســـتبانة مؤلفـــة بشـــكلها النهـــائي مـــن 
 وقــــد اســــتخدم الباحــــث اإلحصــــاء. والمحتــــوى، وأســــلوب العــــرض، والوســــائل، واألنشــــطة، والتقــــويم

  : لإلجابة عن أسئلة الدراسة، وقد أظهرت النتائج ما يلي)  Z( الوصفي واإلحصائي
 فقـرة)  46( فقرة في كتاب التـاريخ، و)  27( بلغ عدد الفقرات التي جاءت في المستوى القوي  -

المسـتوى  في كل من كتابي الجغرافيا والتربية الوطنية، أّما بقية الفقرات للكتـب الثالثـة فجـاءت فـي
 .المتوسط

 "، وأقلها تقديًرا مجال "اإلخراج الفني " مجاالت الكتب الثالثة تقديًرا مجال  كان أفضل -
 .في كتابي التاريخ والجغرافيا، ومجال المقدمة في كتاب التربية الوطنية" وسائل التقويم 

 نالت مجاالت اإلخراج الفني والمقدمة والمحتوى، تقديرات قوية في كتاب التاريخ، في حين -
 .مجاالت تقديرات متوسطةنالت بقية ال

 .جاءت جميع مجاالت كتاب الجغرافيا في المستوى القوي -
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 جـــاءت جميـــع مجـــاالت كتـــاب التربيـــة الوطنيـــة فـــي المســـتوى القـــوي، باســـتثناء مجـــالي المقدمـــة -
 .ووسائل التقويم، اللذين جاءا في المستوى المتوسط

ـــــديًرا - ـــــة تق ـــــة الوطني ـــــا والتربي ـــــابي الجغرافي ـــــال كـــــل مـــــن كت ـــــا، وبمتوســـــط حســـــابي  ن ـــــا قوًي إجمالًي
 )3.59( ،) جمالًيـا لكل منهما وعلى التوالي، في حـين نـال كتـاب التـاريخ تقـديًرا إ)  3.47(مقدراه

  ).3.39(  متوسًطا مقداره
  

 )1994(عبداهللا  دراسة
 تصـور ووضـع ، االجتماعيـة الدراسـات منـاهج فـي اإلنسـان حقـوق تـوافر مـدىمعرفـة  إلـى هدفت

 الباحـث قـام اإلنسان، حقوق لتنمية االجتماعية بالدراسات المرتبطة األنشطة في نامج،مقترح للبر 
 عـن الدراسـة كشـفت ، االجتماعيـة الدراسـات مناهج في توافرها ينبغي التي بالحقوق بوضع قائمة

 قصـور ووجـود االجتماعيـة، الدراسـات أهـداف عنـد اإلنسـان، بحقـوق يتعلـق فيمـا قصـور واضـح
 مقتـرح تصـور إلى الباحث توصل وقد ، االجتماعية الدراسات منهاج بمحتوى قيتعل-فيما واضح

 أوصـى لـذا اإلنسـان حقـوق مبـادئ لـدعم االجتماعيـة بالدراسـات المرتبطـة فـي األنشـطة لبرنـامج
 .االجتماعية الدراسات مناهج وضع عند باألنشطة باالهتمام المناهج على وضع القائمين الباحث

  
  )1995(دراسة عطوة 

دفت هذه الدراسة إلى التعرف على القيم في محتوى المـواد االجتماعيـة بالمدرسـة العربيـة الدوليـة ه
الصــف األول منــاهج المــواد االجتماعيــة للصــفوف مــن  ىكانــت عينــة الدراســة عبــارة عــن محتــو و . 

قيـة قـيم روحيـة وأخال: قـام الباحـث بإعـداد قائمـة للقـيم علـى النحـو األتـي ، و إلي السادس االبتدائي
قومية ووطنية واجتماعية وٕانسانية ومعرفيـة وثقافيـة وقـيم تكامـل الشخصـية وقـيم عمليـة واقتصـادية 

يـة جماليـة وفـي ضـوئها تـم التحليـل مـن خـالل الفكـرة ألنهـا مناسـبة حوقيم صحية وقائيـة وقـيم تروي
  .ى من وجهه نظر الباحث للمادة ولقد استخدم الباحث المنهج الوصفي وأسلوب تحليل المحتو 

  :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج نذكر منها
خــر حيــث وجــد أن الصــف آالقــيم بصــفة عامــة بــين صــف دراســي و  وجــود خلــل فــي توزيــع .1

وهـذا بـدوره يـؤدي إلـى عـدم التـوازن فـي  ،الرابع أقل حظا من القيم مقارنة بالصفوف األخـرى
  .توزيع القيم

ية الجمالية وقيم تكامل حن القيم الترويعن وجود أي قيمة ملم تسفر عملية تحليل المقرر  .2
  .في هذا المقرر تة وذلك لبعدها عن طبيعة الموضوعاالشخصي



20 
 

احتلت القيم القومية الوطنية الترتيب األول مـن حيـث تضـمينها منـاهج المـواد االجتماعيـة  .3
  .بالمدرسة العربية الدولية 

ام إال أنهـا لــم تتعـرض إلــى تميـزت هـذه الدارســة بإعـداد قائمــة للقـيم ودراســة القـيم بشـكل عــ .4
  .تصنيفات القيم 

الـذين يقومـون علـي تـدريس المـادة دني مشترك بـين المعلمـين أ وأوصت الدراسة بضرورة وجود حد
 كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة االهتمــام ،ن تضــمين القــيم فــي الكتــب ال يضــمن إيصــالها للطلبــةأل

وذلــك عــن  ،قــيم فــي نهايــة كــل حلقــة دراســيةاكتســاب التالميــذ لل ىبــالتقويم والمتابعــة الدوريــة لمــد
طريــق تطبيــق مقيــاس للقــيم علــي تالميــذ المدرســة مــن أجــل معالجــة الســلبيات ودعــم االيجابيـــات 

  .وأوصت الدراسة بضرورة محاولة إعداد نوع من التوازن بين القيم في صفوف المرحلة االبتدائية
  

  ):1995(دراسة العطيوي 
فــي  التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة، فــي مرحلــة التعلــيم األساســي هــدفت الدراســة إلــى تقيــيم منــاهج

لتحليــل  األولــى. أداتــين لهــذا الغــرض  ي ضــوء األســاس االجتمــاعي، واســتخدم الباحــثاألردن، فــ
الثانيـة  محتويات مناهج التربية الوطنية واالجتماعية، باسـتخدام المـنهج التحليلـي الوصـفي، واألداة

ـــارة عـــن اســـتبانة مك ـــا ومعلمـــة ،)  199( طبقهـــا علـــى . معيـــاًرا)  58( ونـــة مـــن كانـــت عب  معلًم
 وكشفت نتائج الدراسة، إلى أن هناك عدًدا كبيًرا من معايير األساس االجتماعي التي تم تحديدها،
 متــوفرة فــي كتــب الدراســات االجتماعيــة، وخاصــة كتــب التربيــة الوطنيــة، التــي راعــت بشــكل جيــد

 كما أظهرت هذه الدراسة أن هناك فروًقا في معرفـة المعلمـين،. معظم معايير األساس االجتماعي
  .تعزى للجنس لصالح الذكور، بينما ال توجد فروق في معرفة المعلمين تعزى للمؤهل أو الخبرة

  
  ) 1996(دراسة فاروق الفرا وٕاحسان األغا 

طنيــة للمرحلــة الكشــف عــن أهــم القــيم الواجــب توافرهــا فــي كتــب التربيــة الو  إلــىهــدفت هــذه الدراســة 
االبتدائيــة ومــدى تــوافر القــيم السياســية والوطنيــة والتــي تتفــرع منــه قــيم االرتبــاط بالثوابــت الوطنيــة 
والمقدسات واالنتماء للوطن والدفاع عنه وقد تمت الدراسة علـى كتـب التربيـة الوطنيـة الحديثـة فـي 

  -:كتب وقد أظهرت النتائجتحليل المحتوى لتلك ال أداةوقد استخدم الباحثان  1995/1996العام 
  .من نسبة مجموع القيم األخرى% 8.77توفر القيم السياسية والوطنية بنسبة  - 
أن القيمــــة الفرعيــــة الخاصــــة باالنتمــــاء للــــوطن والــــدفاع عنــــه تــــوافرت فــــي الكتــــب بنســــبة  - 

وهــــي أكثــــر القــــيم السياســــية  ،مــــن مجمــــوع القــــيم الفرعيــــة السياســــية والوطنيــــة% 57.42
، أما القيم السياسـية والقوميـة واإلسـالمية فقـد كانـت القيمـة الفرعيـة االنتمـاء والوطنية توافراً 



21 
 

مــــن مجمــــوع القــــيم السياســــية والقوميــــة واإلســــالمية، % 26.53اإلســــالمي متــــوفرة بنســــبة 
مــــــن مجمــــــوع القــــــيم السياســــــية والقوميــــــة % 24.29العربــــــي والقــــــومي بنســــــبة  واالنتمــــــاء

مــن مجمــوع القــيم السياســية % 6.12كــان بنســبة  اإلســالمية، أمــا االنتمــاء اإلنســاني فقــد
 .والقومية

  
  ) 1999(دراسة مخيمر أبو سعدة 

التعريـف بالتربيـة المدنيـة و التعريـف بحقـوق اإلنسـان وتطورهـا عبـر التـاريخ  إلىهذه الدراسة  تهدف
، ولقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي، ولقـد اإلنسـانالتربيـة علـى حقـوق  أهدافوبيان 

  -:النتائج التالية إلىتوصلت 
بينت الدراسة أن الحقوق المدنية والسياسية هي حقـوق يجـب أن تكفلهـا الدولـة لمواطنيهـا  -1

وذلـــك بعـــدم التـــدخل فـــي شـــئون األفـــراد وحرمـــانهم مـــن هـــذه الحقـــوق والتـــي تعتبـــر حقـــوق 
  .طبيعية تولد مع اإلنسان

نية تتجــاوز الحــدود الوطنيــة أبــرزت الدراســة أهميــة حقــوق اإلنســان كقيمــة حضــارية وٕانســا -2
 .واإلقليمية واالختالفات الدينية واأليدلوجية والسياسية

أن هدف التربية المدنية هو توعية المواطن لما له وعليه من واجبات اتجاه وطنه وشعبه  -3
 .من ناحية والمجتمعات الذي تحيط به من ناحية أخرى

ر قيم ومفـاهيم القـانون، الكرامـة،، تنمية وتطوي إلىأن التربية على حقوق اإلنسان تهدف  -4
الحرية، المساواة، التضامن، التسـامح، الديمقراطيـة، التمسـك الـواعي بالحريـات األساسـية 
لإلنسان وذلك من خالل التنشئة االجتماعية والسياسية التي تبني مواطنين صالحين من 

مؤسســـات أجــل مجتمـــع مـــدني وديمقراطـــي يقـــوم علــى أســـاس الحريـــة والتعدديـــة ووجـــود ال
  .الديمقراطية

  
   )2001(دراسة عمايرة 

مدى اهتمام كتب التربية االجتماعية للمرحلة األساسية في األردن، ومعرفـة  إلى معرفةهدفت الى 
مجتمـع -معلميها لمبادئ حقوق اإلنسان، من خالل توزيع استبانة على معلمي المرحلة األساسـية 

فقـرة، مـن نـوع ) 35(، وتكونت االسـتبانة مـن األولىربد في مديرية التربية والتعليم في ا -الدراسة 
وتحليـــل محتـــوى كتـــب . ومعلمـــة معلمـــاً ) 50(االختبـــار مـــن متعـــدد، طبـــق علـــى عينـــة مكونـــة مـــن 

التربية االجتماعية من خالل إعداد قائمة بمفاهيم التربية السكانية الواجب توافرها في هذه الكتـب، 
  .وق المدنية، المجال السياسي، والمجال الثقافيوتكونت من ثالثة مجاالت هي مجال الحق
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مـا مـدى اهتمـام كتـب التربيـة : ومن خالل ذلك استطاع الباحث اإلجابـة عـن أسـئلة الدراسـة وهـي 
االجتماعيــــة فــــي المرحلــــة األساســــية لمبــــادئ حقــــوق اإلنســــان ؟ مــــا مــــدى معرفــــة معلمــــي التربيــــة 

سـان ؟ هـل هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية االجتماعية في المرحلة األساسية لمبادئ حقـوق اإلن
فــي معرفــة مبــادئ حقــوق اإلنســان عنــد معلمـــي التربيــة االجتماعيــة فــي المرحلــة األساســية ُتعـــزى 

  للجنس؟
وأشــارت نتــائج دراســته إلــى أن كتــب التربيــة الوطنيــة والمدنيــة قــد احتلــت المرتبــة األولــى فــي مــدى 

تربيــة االجتماعيــة للمرحلــة األساســية الــدنيا، تليهــا اهتمامهــا بمبــادئ حقــوق اإلنســان، تليهــا كتــب ال
  .كتب التاريخ، وفي المرتبة األخيرة كتب الجغرافيا

 إلــى أن المجــال الثقــافي احتــل المرتبــة األولــى، يليــه المجــال المــدني، وأخيــراً  وأشــارت النتــائج أيضــاً 
ت داللــــة كمــــا أظهــــرت عــــدم وجــــود فــــروق ذا. المجــــال السياســــي فــــي مــــدى معرفــــة المعلمــــين لهــــا

  .إحصائية في مدى معرفة المعلمين بمبادئ حقوق اإلنسان في المرحلة األساسية ُتعزى للجنس
  

   )2002(دراسة الخريشا 
هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحديــد نســبة تركيــز كتــب التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة للصــفوف األربعــة 

ة ما إذا كانـت هنـاك فـروق ذات األولى من مرحلة التعليم األساسي على حقوق الطفل، وٕالى معرف
  .بين نسبة التركيز هذه وما هو متوقع) a≤0.05(داللة إحصائية 

حقـا مـن حقـوق الطفـل، وزعـت ) 71(تضـمنت قائمـة بإعداد باحث ال قام الدراسة أهداف ولتحقيق 
حقا،والمجــال الـــوطني ) 29(ومجــال المدرســـة . حقــا)21(مجــال األســـرة : فــي ثالثــة مجـــاالت هــي

وتـــم فـــي ضـــوء هـــذه القائمـــة تحليـــل كتـــب التربيـــة االجتماعيـــة والوطنيـــة للصـــفوف ).21(والعـــالمي 
  .األربعة األولى من مرحلة التعليم األساسي

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أعلى نسبة تركيز على حقوق الطفل فـي هـذه الكتـب كانـت للحقـوق 
  .العالميفي مجال المدرسة، وأقل نسبة تركيز للحقوق في المجال الوطني و 

بــين نســبة ) a≤0.05( عنــد مســتوى وأشــارت النتــائج أيضــا إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية
  .تركيز هذه الكتب على حقوق الطفل وما هو متوقع

  
  ) 2002(دراسة أغا 

هــــدفت إلــــى التعــــرف إلــــى دور كليــــات التربيــــة فــــي تحقيــــق جوانــــب التربيــــة المدنيــــة المتمثلــــة فــــي 
سان والمواطنة، وهدفت كذلك إلى تعرف معوقات كليات التربية في تحقيق الديمقراطية وحقوق اإلن

  .جوانب التربية المدنية لدى طلبتها
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مــن طلبــة المســتوى %) 10(مــن طلبــة المســتوى األول و %) 10(وقــد شــملت عينــة الدراســة علــى 
  .العينة الرابع، وأخذ الباحث جميع أفراد الهيئة التدريسية في كليات التربية نظرًا لصغر حجم

  .  واستخدم الباحث المنهج المسحي التحليلي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه
  :أهمها وتوصلت الدراسة إلى أن هناك معوقات لتحقيق جوانب التربية المدنية، 

افتقار المحتوى الدراسي إلى المفاهيم المتمثلة في الديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان والمواطنـة _   
  .شطة ومحدودية مشاركة األساتذة والطالب في هذه األنشطةوقلة األن

  .نقص وسائل التقويم وٕاتباع طرائق وأساليب تدريسية تقليدية_      
  

  ) 2003(دراسة مصمودي 
هــدفت إلــى اإلجابــة عــن تســاؤالت شــغلت بحــدة كبيــرة المهتمــين بالمدرســة وبالفعــل التعليمــي   

جـدوى مـادة التربيـة المدنيـة، وهـل لهـا أهميـة لكـي  هذه التسـاؤالت تبحـث عـن تبصفة عامة، وكان
  .؟ ةتدرس مدة تسع سنوات متتالي

معلمــًا ) 136(فقــرة طبقــت علــى عينــة قوامهــا ) 40(اســتخدم الباحــث اإلســتبانة المكونــة مــن   
  .ومعلمة ُيدّرسون المادة

  :وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج نذكر منها
ورهـا فـي تزويـد التالميـذ بمفـاهيم ضـرورية تتضـمنها المـادة بيان أهميـة مـادة التربيـة المدنيـة ود

  .نفسها
  
  )2003(راسة العاصي د
دفت إلــى التعــرف إلــى قــيم المجتمــع المــدني التــي اقترحــت لتعزيــز مقــرر التربيــة المدنيــة لتالميــذ هــ

  . الصف السادس واتجاهات المعلمين نحوها
ـــة الد  معلمـــًا ومعلمـــة فـــي ) 81(راســـة مـــن وقـــد اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي، وتكونـــت عين

، وتم توزيع اإلستبانة على أفراد العينة بنسـبة 2003-2002المدارس األساسية في العام الدراسي 
  :من أفراد المجتمع، حيث طبق الباحث ثالث أدوات هي%) 89(

  .أداة تحليل المحتوى .1
 .استبانه القيم المتضمنة في كتب التربية المدنية .2

 .حو تعزيز القيم المتضمنةاستبانه االتجاه ن .3

) 56(وتوصلت الدراسة إلى أن كتاب التربية المدنية المقرر للصف السادس يحتوي على   
ال تكفي لصقل شخصـية الطفـل أنها قيمة من القيم المدنية، وقد أكد المجتمعون في مدرسة العمل 
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التربيـة المدنيـة بـالقيم  في هذه المرحلة من العمر، وقد اتجه المعلمون والمعلمات إلـى تعزيـز مقـرر
، وتبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية %)85.2(المقترحة التي حصلت على وزن نسبي 

  .في االتجاه نحو تعزيز مقرر التربية ُتعزى لمتغير الجنس، ولمتغير المؤهل
  

  ) 2003(محمد بن الوهاب عبد النجار، دراسة
 المرحلـة مـن والثـاني األول للصـفين االجتماعيـة الدراسـات مقـرر محتـوى تحليـل إلى البحث هدف

 وأبعـاده المحتـوى، بهـذا الخاصـة السـمات علـى للتعـرف كيفيـاً  تحلـيالً  سـنغافورة، دولـة الثانويـة فـي
 القـيم علـى المقـرر تركيـز مـدى علـى للتعـرف كميـاً  تحلـيالً  و فيـه، السـائدة ومكوناتـه، واالتجاهـات

 .السنغافوري للمجتمع قتصاديةواال والدينية، والسياسة، االجتماعية،
 م، ٢٠٠٢ لعـام التاسـعة الطبعـة األول، للصـف الطالـب كتـابي محتوى في البحث عينة وتحددت

 .م ٢٠٠١ لعام السابعة الطبعة والصف الثاني،
 فـي والدولـة المجتمـع إلـى باالنتمـاء اإلحسـاس غـرس فـي تحـدد المقـرر هـدف أن النتـائج وأظهرت

 .المجتمـع أفـراد بـين االجتمـاعي التماسـك لتعزيـز المناسـبة الغرائـز واسـتغالل نفـوس التالميـذ،
 فـي أساسـيات بعـض إلـى إضـافة والجغرافيـا التـاريخ فـي موضـوعات محتـوى المقـرر وتضـمن
 وقبـل اقـديمً  سـنغافورة وضـع علـى األول الصـف كتاب وتركزت موضوعات .واالجتماع االقتصاد

 الحـرب بعـد سـنغافورة وضـع علـى الثـاني صـفال وموضـوعات كتـاب الثانيـة، العالميـة الحـرب
 الفئـات وتقاليـد عـادات احترام في المقرر السائدة في االتجاهات وتمثلت .وحاضراً  الثانية العالمية
 وتطـوير المسـتقبل، فـي للبقـاء والثقـة الـوطني الحـس واكتسـاب المجتمـع، فـي المختلفـة العرقيـة

 األفراد بين التعاون والتماسك إلى الحاجة وتفهم والمواطنين، بالوطن واالهتمام والوعي اإلحساس
 .والمجتمعات

 اوقيمً  دينية، اوقيمً  اجتماعية، اقيمً : لتشم مجموعات أربعة في المقرر في الواردة القيم وتلخصت
 والقـيم السياسـية القـيم فـي المحتـوى فـي القـيم توزيـع أولويـة وتمثلـت .اقتصـادية سياسـية، وقيمـاً 

 المقرر في القيم توزيع واتسم .الدينية القيم ثم االقتصادية القيم تلتهما األول المقام في االجتماعية
 .والثاني األول للصفين المقرر كتابي وبين القيم األربعة مجموعات بين بالتوازن

  
 )2003(دراسة القطيش 

حلـة المر  مشكالت منهـاج التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة لصـفوف"قام القطيش بإعداد دراسة بعنوان 
محافظـة  كمـا يراهـا معلمـو ومعلمـات تلـك الصـفوف فـي) الثـامن، التاسـع، العاشـر(األساسية العليا 

المرحلـة  ، هدفت إلى تقدير مشكالت منهاج التربية االجتماعية والوطنيـة لصـفوف"األردن –مأدبا 
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محافظـة  كمـا يراهـا معلمـو ومعلمـات تلـك الصـفوف فـي) الثـامن، التاسـع، العاشـر(األساسية العليا 
والتقـويم  المنهـاج والوسـائل واألنشـطة،: مأدبا، وقد تم استخدام أداة تكونت من أربعة مجـاالت هـي

الكلــي،  هنــاك مشــكلة بدرجــة متوســطة للمجــال: والكتــاب المدرســي، وأظهــر البحــث النتــائج التاليــة
التقــويم  ولـيس هنــاك مشـكالت تتعلــق بمجـال الوســائل واألنشـطة والكتــاب المدرسـي، أّمــا فـي مجــال

اخـتالف  كما أظهرت النتائج عدم وجود فـروق تعـزى إلـى. والمنهاج فهناك مشكلة بدرجة متوسطة
التدريسـية لصـالح  الجنس والمؤهل والتخصص والحالة االجتماعية، ووجود فروق تعزى إلى الخبرة

  .سنوات 5أقل من 
  

  :) 2004( دراسة المعيقل 
الســعودية  مــنهج التربيـة الوطنيــة فــي المملكــة العربيــة تقــويم)  2004( دراســة المعيقــل لقـد تناولــت 

مراحـل التعلـيم  وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع أنشطة التعليم فـي مقـررات التربيـة الوطنيـة فـي
واستقصــاء آراء معلمــي  العــام بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن حيــث أعــدادها، وأنواعهــا، وتوزعهــا،

للمعــايير المفترضــة ومــدى  موافقــة األنشــطة: ثــة محــاور هــي المــادة فــي مدينــة الريــاض حــول ثال
تحليــل المضــمون لرصــد  وقــد اتبــع الباحــث، أســلوب. تــوافر عوامــل نجاحهــا، ومــدى تحقــق أهــدافها

بصــفوفها التســـعة، ثــم اســـتخدم  أعــداد األنشــطة وأنواعهـــا وتوزعهــا علـــى المراحــل الدراســية الـــثالث
معلمــــين حــــول المحــــاور  107الســــتطالع آراء انة األســــلوب الوصــــفي المســــحي باســــتخدام االســــتب

نشـاًطا فـي مقـررات التربيـة  277أظهرت نتائج الدراسة في شقها التحليلي وجـود . الثالثة لألنشطة
فــي تــوزع تلــك  وأظهــر التحليــل وجــود خلــل. علــى اثنــي عشــر نوًعــا مــن األنشــطة الوطنيــة موزعــةً 

الصـفان الرابـع والخـامس االبتـدائي مـن أي على المراحل والصفوف الدراسية؛ حيـث خـال  األنشطة
كما خلت المرحلتان االبتدائية والثانوية من بعض األنشطة، بينما كانت المرحلة المتوسطة  نشاط،
أمــا فــي الشــق الوصــفي المســحي الســتطالع آراء معلمــي المــادة، فقــد أظهــرت .ال وتوازنــاتكــام أكثــر
الثـة فـي األنشـطة بشـكل عـام حيـث لـم يصـل أي الدراسة تواضع نظرة المعلمـين للمحـاور الث نتائج
 وباختبار الفروق بين معلمي المراحل الدراسية الثالث، ظهر أن معلمي". موافق"إلى درجة ر محو 

 مـدى تـوافر المعـايير: المرحلة المتوسطة كانوا األعلى متوسًطا وبداللٍة إحصائية في محورين هما
 ا لم تظهر فـروق بـين المعلمـين فـي المحـور الثالـثالمفترضة باألنشطة ومدى تحقق أهدافها، بينم

 المتعلــق بمــدى تــوافر عوامــل نجــاح األنشــطة، كمــا لــم تظهــر فــروق بــين المعلمــين مــن المــرحلتين
 .االبتدائية والثانوية في أي محور
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  :) 2004( دراسة الوهابي 
خــالل  تمع مــنإلــى إمكانيــة ربــط مــنهج التربيــة الوطنيــة بــالمج)  2004( هــدفت دراســة الوهــابي 

بــبعض مشــروعات  وقــد تــم اقتــراح قائمــة. بعــض مشــروعات الــتعلم الخــدمي فــي المرحلــة الثانويــة 
فــي تحليــل محتــوى كتــب التربيــة  عتمــد البحــث علــى أســلوب تحليــل المحتــوىاالــتعلم الخــدمي، كمــا 

                     . ألهـــداف الـــتعلم الخـــدمي  الوطنيـــة باســـتخدام معيـــار التحليـــل الـــذي أعتمـــد علـــى نمـــوذج جوزيـــف
)Joseph Kahne and Joel Westheimer (وقـد تـم التوصـل إلـى  كـاهن، وجويـل وسـثمر

الوطنيـة للمرحلـة الثانويـة  إمكانية تنفيذ مشروعات التعلم الخدمي المقترحة من خالل مـنهج التربيـة
كانيــة تنفيــذ التربويــة، وٕام حســب خطــوات واســتراتيجيات الــتعلم الخــدمي التــي أوصــت بهــا األدبيــات

  .مشروعات التعلم الخدمي المقترحة ذات األهداف التطوعية والتطويرية
  

  :) 2006( دراسة مشاهرة 
الوطنيـة فـي المرحلـة األساسـية فـي  هدفت هذه الدراسة التعرف إلى صورة الوطن فـي كتـب التربيـة

-1995( اسـي األولـى فـي العـام الدر  ظهـرت الطبعـة، فلسطين والتي هي ذات الطبعـة التجريبيـة 
واســتخدمت الدراســة طريقــة  .وذلــك للكشــف عــن صــورة الــوطن التــي تضــمنها المنهــاج،)م 1996

وطـورت الباحثـة . المشـمولة بالدراسـة تحليل المحتـوى السـتخراج صـورة الـوطن فـي وحـدات الكتـاب
أظهـرت . إجمـاع عـدد مـن المحكمـين نموذجا تحليليا للصـور يتناسـب مـع عـرض الدراسـة وقـد نـال

صــورة )  72( األساســية تضــمنت الدراســة أن كتــب التربيــة الوطنيــة للصــفوف فــي المرحلــة نتــائج
، الصـورة االقتصـادية، االجتماعيـة الصـورة، الصـورة السياسـية: للوطن تواجدت في ستة أنواع هـي

. مـــرة)  664 (تكـــررت هـــذه الصـــور  وقـــد .لصـــورة التاريخيـــة والصـــورة الدينيـــةا، الصـــورة الجماليـــة
والصــورة ، % 25مــرة بنســبة  160هــي الصــور االجتماعيــة وبلغــت  تكــراراً الصــور وكانــت أكثــر 

، % 22,29مـرة بنسـبة  148 والصورة االقتصـادية، %  23,20مرة بنسبة  154الجمالية بلغت 
 10,54مــرة بنســبة  70وبلغــت  والصــورة الدينيــة، % 12,80مــرة وبنســبة  58والصــورة السياســية 

النتـائج علـى عـدم وجـود تنظـيم فـي  ودلـت%.  6,17مرة بنسـبة  41وأخيرا الصورة التاريخية ، %
، صـور الـوطن كالصـورة االجتماعيــة وكـذلك دلـت علـى تضــخم بعـض أنـواع، توزيـع صـور الـوطن

  .وقلتها في أنواع صور الوطن األخرى كالصورة التاريخية
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  : المحور الثالث
  ةـــــــات األجنبيـــــــالدراس

  

  ) :1981( نوآخريدراسة فريزر 
 إعداد إلىوهدفت الدراسة " المرشد لتعليم حقوق اإلنسان في المرحلة االبتدائية"وهي دراسة بعنوان 

تعلـيم  إلـىدليل لتعليم حقوق اإلنسـان فـي المرحلـة االبتدائيـة حيـث كـان يهـدف محتـوى هـذا الـدليل 
ومصـادر مختلفـة  التالميذ بوالية متشيجان األمريكية عن حقوق اإلنسـان بواسـطة مهـارات وأنشـطة

تتناســـب والمرحلـــة العمريـــة للتالميـــذ بحيـــث احتـــوى هـــذا الـــدليل علـــى أهـــداف أساســـية تـــدور حـــول 
  :ـفي مفاهيم داعمة لمبادئ حقوق اإلنسان تتمثل 

  احترام الديانات المختلفة وحريات العبادة الدينية -
  .حقوق الطفل كهدف هام من أهداف التعاون الدولي والعالمي -
  .ير الحكومات على مفاهيم حقوق اإلنسان لدى أفراد المجتمعمدى تأث -
  .احترام الكرامة اإلنسانية في التعامل بين األفراد -
  .الثقة بالذات وتنمية شخصية الفرد مما ينعكس على تقوية معرفته لقيم حقوق اإلنسان -

  .االستقاللية والحرية والكرامة اإلنسانية
لقاء ) 38(دليل وتم التوصل الى النتائج المرجوة من خالل تنظيم هذا وقد تم تطبيق العمل بهذا ال

  .مع الطلبة تدور مجملها حول األهداف السابقة
  

 "اإلنسان حقوق مبادئ تعليم" :بعنوان )مshiman" )1999" شيمان  دراسة
 علـى الدراسـة وارتكـزت. للمعلمـين المهمـة بهـذه القيـام بكيفيـة اإلرشـادات بيـان إلـى الدراسـة هـدفت

 :وهي للطلبة اإلنسان حقوق تعليم بقضية تتعلق ثالثة أبعاد
 اإلنسان حقوق مبادئ تطبيق مع التعليم-
 .اإلنسان حقوق انتهاكات ضد التعليم-
 الشخصـية واحتـرام والمسـاواة العـدل أسـاس علـى فيـه البشـر يتعامـل عـالم خلـق أجـل مـن التعلـيم-

 .جنسها أو لغتها أو لونها كان ومهما كانت أينما اإلنسانية
 إيجـاد ومحاولـة تدريسـه، يمكـن اإلنسـان لحقـوق منهـاج إيجـاد فرصـة حـول جـداالً  الدراسـة بينـتو 

 تشـجع نشـاطات قيـام إلـى الدراسـة تودعـ . اإلنسـان حقـوق مبـادئ لتـدريس جديدة طرق وأساليب
 ثـم ومـن الحضـارية، المجتمعـات وتحليـل وفحـص الحضـارات، عبـر مقارنـة ليقوموا بـإجراء الطلبة
 .حياتهم على عكسها
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إلـى  باإلضافة المتحدة، والواليات وكينيا الصين في البشرية التجمعات على أمثلة الدراسة وأعطت
 .أصولها عن النظر بغض وهناك هنا المتواجدة العرقية الجماعات

  
 )مbrien" )1999"برين  دراسة

 أكـدت حيـث ماعيـة،االجت الدراسـات بموضـوع اإلنسـان حقـوق مفهـوم دمـج إلـى الدراسـة هـدفت  
 الحقـوق موضـوع :مثـل اإلنسـان حقـوق موضـوعات الطلبـة يعلمـوا ألن بحاجـة أن المعلمـين علـى

 الموضـوعات هـذه أن ذلك في والسبب االجتماعية، الدراسات منهاج في االقتصادية واالجتماعية
 وتعرضـت .العـالم دول مـن كثيـر قبـل مـن مهملـة واجتماعيـاً  اً اقتصـادي بحقـوق اإلنسـان المتعلقـة
 للبشـرية اإلنسـان حقـوق مفهـوم توضيح أهمية وناقشت اإلنسان، تعريف حقوق إلىًا أيض الدراسة

 .اإلنسان  لحقوق العالمي اإلعالن برنامج ضمن وذلك القائمة، واألجيال
  

  ): ,Karaman 2000( دراسة قرمان 
ــيأجــر  فــي  دس األساســي، لكتــاب التربيــة الوطنيــة للصــف الســاالت قرمــان دراســة تناولــت فيهــا تحل

 مــدارس الســلطة الوطنيـــة الفلســطينية، حيــث تـــم تحليــل الكتــاب، مـــن حيــث عــدد القـــيم الــواردة فـــي
 المحتوى ونوعها، وخلصت إلى أن الكتاب بشكله الحـالي يحتـاج إلـى مراجعـة جيـدة ومتعمقـة، مـن

 ن القـيمحيث القيم المتضمنة الظاهرة منها والضـمنية، ونصـحت بعمـل نقلـة نوعيـة فـي المحتـوى مـ
التـــي تؤكـــد علـــى الجانـــب المعرفـــي فقـــط، إلـــى التأكيـــد علـــى القـــيم االجتماعيـــة واألخالقيـــة، بحيـــث 

المضــمون أكثــر انســجاًما، ويحقــق التطــور النمــائي للفئــة المســتهدفة مــن الطلبــة مــن الفئــة  يصــبح
  .سنة، من الناحية المعرفية والوجدانية والعقلية) 13-12( العمرية

  
 Hepburn) (2002)(هيبورن  دراسة

مريكيـة وتعتمـد فكـرة تطـوير الدراسـات االجتماعيـة فـي الواليـات المتحـدة األإلـى هدفت هذه الدراسة 
علــــى معرفــــة الطــــالب السياســــية  رهختبــــار أثــــتعمــــيم برنــــامج للتربيــــة الوطنيــــة وا ىهــــذا العمــــل علــــ

ـــا ـــم اختي ـــد ت ـــة ولتحقيـــق أهـــداف المشـــروع فق  طالـــب) 201(ر عشـــرة معلمـــين يدرســـون والديمقراطي
وطالبــة يمثلــون  طالبــاً ) 218(وطالبــة فــي المرحلــة الثانويــة ليمثلــوا المجموعــات التجريبيــة ، مقابــل 

وفــــي المرحلــــة االبتدائيــــة كــــان عــــدد معلمــــي . المجموعــــات الضــــابطة ويدرســــون بــــالطرق العاديــــة 
ــــة  ــــاً )  260( يدرســــون  معلمــــاً )  17( المجموعــــات التجريبي ــــل  طالب ــــة مقاب  مــــاً معل)  17( وطالب

وطالبة بالطريقة المعتادة وقد أعطيـت جميـع المجموعـات اختبـارات قبليـة  طالباً )  286( يدرسون 
الـــدعم الـــذي يقـــدم للمعلمـــين وقـــد  ىوبعديـــة تـــرتبط بأهـــداف البرنـــامج وكـــذلك اســـتبانات تقـــيس مـــد
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بيــة لبرنــامج اثــر ايجابيــا فــي معرفــة المعلمــين بطرائــق التــدريس وبمحتــوى التر لأظهــرت النتــائج أن 
  .الوطنية كما أنه رفع معلومات الطالب بدرجة ملحوظة في المرحلتين الثانوية واالبتدائية

  
  ):2002( دراسة ياماساكي
حالـة فـي مدرسـة ابتدائيـة حـول تعلـيم  إلـى دراسـةوهـدفت " تعلـيم حقـوق اإلنسـان"قام الباحث بدراسة

الصــفوف الســادس والســابع  مــن طالبــاً )67(نســان فــي واليــة مينيســوتا حيــث تــم اســتدعاءحقــوق اإل
الــذين ســبق لهــم أن عملــوا وشــاركوا فــي برنــامج تعلــيم حقــوق اإلنســان للمشــاركة فــي مقابلــة حــول 

أمـورهم،  أوليـاءمـع وجـود ) انـاث9(و)ذكـور9(مـنهم  فـرداً )18(خبرتهم فـي هـذا المجـال، وقـد وافـق 
داة أ وأيضــاً لك ذن بــذإبعــد حصــوله علــى ) 1997(وقــد اســتخدم الباحــث اختبــار قبلــي أجــرى عــام

  .طالباً ) 38(طبقت على  واستبانه طالباً ) 64(نفذت على ) 1997(مسح استخدمت عام 
ـــى مجموعـــة مـــن العوامـــل  ـــائج الدراســـة علـــى معلمـــي حقـــوق اإلنســـان التركيـــز عل وقـــد اقترحـــت نت

وضــع مفــاتيح لمفــاهيم شــاملة عــن حقــوق اإلنســان (اثــر علــى الطــالب ومنهــا  أفضــل إلــىللوصــول 
التأكيـد علـى قضـايا حقـوق -العـالمي لحقـوق اإلنسـان واتفاقيـة حقـوق الطفـل اإلعـالنن مستوحاة مـ

إنسان مثل التمييز واإلجحاف والفقر والظلم ثم في النهاية التأكيد على قضايا حياتية واقعيـة حـول 
  ).حقوق اإلنسان والتي لها أثر قوي على الطالب في هذه المرحلة العمرية وٕاساءةانتهاكات 

  
  ),Mintrop 2003( منتروب دراسة 

والمعلمـين  هدفت هذه الدراسة إلى تحديد محتوى مادة التربية الوطنية، من وجهة نظـر المختصـين
فــي %  90 والطــالب، وأثــر المــادة علــى ســلوك الطــالب، ووجــد الباحــث أن الغالبيــة العظمــى مــن

ادة مجديـــة للطـــالب المـــمشـــاركة فـــي الدراســـة يـــرون أن هـــذه معظـــم األقطـــار الثمانيـــة والعشـــرين ال
فـي التربيـة الوطنيـة،  ولم تكن نظـرة المعلمـين متطابقـة حـول أهميـة الموضـوعات التقليديـة. والدولة

واالتحـــادات العالميـــة،  مثـــل التـــاريخ الـــوطني، وٕاطاعـــة القـــانون، واالنخـــراط فـــي األحـــزاب السياســـية
والبيئـة، والموضـوعات  والخدمة العسكرية، وكذلك الموضوعات األكثر حداثـة مثـل حقـوق اإلنسـان

ـــة، كمـــا أظهـــرت الدراســـة أن الطـــالب فـــي ســـن  ـــى  ســـنة)  14( ذات الصـــفة العالمي ـــون إل ال يميل
يحــين الوقــت  مــن هــذه الفئــة ترغــب فــي التصــويت عنــدما%  80األمــور السياســية، فــي حــين أن 

  .لذلك، ويرون أن التصويت يمثل مشاركتهم السياسية
المــال؛  ة، فــإن أكثــر مــن نصــف هــؤالء الطــالب، يحبــذون جمــعوفيمــا يتعلــق باألنشــطة االجتماعيــ

  .ألسباب اجتماعية تعود بالنفع على المجتمع
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  ):Wanda & Harmon,2004(هارمون وواندا دراسة 
فدرسـا تصـورات وممارسـات المعلمـين فـي ) Wanda & Harmon,2004(مـا هـارمون ووانـدا أ

أجريــت هــذه  حتــى الثــامن االبتــدائي، حيــث تــدريس مــواد التربيــة الوطنيــة فــي الصــفوف مــن الرابــع
المدارس المتوسطة  الدراسة للتعرف على تصورات ومعتقدات معلمي ومعلمات التربية الوطنية في

تقـــــيس هـــــذه  وتصــــوراتهم حـــــول دليــــل المعلـــــم الــــذي يتبعونـــــه، حيـــــث اســــتخدمت الدراســـــة اســــتبانة
اإلحصــائية بــين  ذات الداللــةالتصــورات، ومــن خــالل نتــائج الدراســة تبــين أن هنــاك بعــض الفــروق 

الوطنيــة وبــين  تصــورات المعلمــين والمعلمــات الممارســات الفعليــة فــي تــدريس وتقيــيم كتــب التربيــة
 .الممارسات الفعلية التي يمارسونها في الصف المدرسي

  
  :تعقيب على الدراسات السابقة

يتشــــابه البحــــث الحــــالي مــــع بعــــض الدراســــات فــــي التركيــــز علــــى اســــتخدام المــــنهج  - 
للصـف التربية الوطنيـة والمدنيـة التحليلي الوصفي، إال أنه تميز في أنه تناول كتب 

بالتحليـــل، بهـــدف تعـــرف مفـــاهيم حقـــوق اإلنســـان  ســـابع والثـــامن والتاســـع األساســـيال
  .المتوافرة فيه

بعـــض الدراســـات العربيـــة ركـــزت علـــى تعـــرف مـــدى احتـــواء بعـــض المنـــاهج والكتـــب  - 
ودراســــة ) 1994مبــــارك،(دراســــة  :ســــان ومنهــــاالدراســــية علــــى موضــــوع حقــــوق اإلن

فـي حـين أن الدراسـة الحاليـة ركـزت علـى ) 2003بادي، (ودراسة ) 1995ساري، (
تربيـــة فـــي كتـــب الوالحقـــوق الواجـــب توافرهـــا التعـــرف علـــى حقـــوق اإلنســـان المتـــوافرة 

  .الوطنية والمدنية
حـل دراسـية تناولت بعض من الدراسات العربية تحليل مناهج وكتـب مدرسـية فـي مرا - 

النجـــار، (ودراســة ) 2003بــادي، (ودراســة ) 1994مبـــارك،(دراســة : مختلفــة ومنهــا
التربيــة الوطنيــة والمدنيــة فــي حــين أن البحــث الحــالي تنــاول بالتحليــل كتــب ) 2003

فـــــي  ســـــابع والثـــــامن والتاســـــع األساســـــيال وففـــــي مرحلـــــة التعلـــــيم األساســـــي للصـــــف
  .محافظات غزة

الســابقة إلــى العديــد مــن العوامــل المــؤثرة فــي التربيــة أشــارت نتــائج بعــض الدراســات  - 
 الوطنية للمعلمين، ومنها المنهاج الدراسي، والمعلمين، والتنشئة، 

أكــــدت الدراســــات الســــابقة علــــى دور الكتــــب المدرســــية فــــي إكســــاب الطلبــــة حقــــوق  - 
 .اإلنسان وتطبيقاتها التربوية
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ت والمعوقــات التــي تواجــه أشــارت الدراســات الســابقة إلــى وجــود العديــد مــن المشــكال - 
تحقيـــق جوانـــب التربيـــة الوطنيـــة والمدنيـــة منهـــا افتقـــار المحتـــوى الدراســـي إلـــى القـــيم 

 .ومفاهيم حقوق اإلنسان والمبادئ 
أظهــرت الدراســات الســابقة قصــورًا فــي جوانــب محتــوى الكتــب المدرســية فيمــا يتعلــق  - 

 .تضمنها لحقوق اإلنسان
رف تعلــــيم وتــــدريس حقــــوق اإلنســــان فــــي هـــدفت بعــــض الدراســــات العالميــــة الــــى تعـــ - 

ودراســـة ) 1995جيورجيســـكس،(ودراســـة ) 1994تيبيـــتس،(دراســـة : المـــدارس ومنهـــا
أمــا الدراســة الحاليــة فقــد ركــزت علــى  ).1999شــيمان،(ودراســة ) 1998مانســون، (

  .تعرف مفاهيم حقوق اإلنسان في محتوى الكتب فقط
كتــــاب واحــــد ومنهــــا دراســــة الــــبعض مــــن الدراســــات الســــابقة قامــــت بتحليــــل محتــــوى  - 

أمــا فـــي البحــث الحــالي فقــد شــملت عينـــة ) 2003بــادي،(ودراســة ) 1994مبــارك،(
فــــي مرحلــــة التعلــــيم األساســــي التربيــــة الوطنيــــة والمدنيــــة البحــــث مــــن الكتــــب كتــــب 

   .في محافظات غزة) سابع والثامن والتاسعال(للصفوف 
لســطينية مثـل دراســة الفــرا تالحـظ الباحثــة اخـتالف بيئــات الدراسـات فهنــاك دراسـات ف - 

ــــوق اإلنســــان)1996(واألغــــا ، ودراســــات )2003(، دراســــة المركــــز الفلســــطيني لحق
  ). 2004(، دراسة ساري)1995(عربية مثل دراسة بوشرباك

ــــورن -  ودراســــة  )1999(، دراســــة شــــيمان)2002(ودراســــات أجنبيــــة مثــــل دراســــة هيب
  ).1999(برين

تبــر دراســات قليلــة التــي تناولــت جانــب وتالحــظ الباحثــة ان الدراســات الفلســطينية تع - 
تحليل مفاهيم حقوق اإلنسـان فـي مناهجهـا الدراسـية مقارنـة بالدراسـات األخـرى فهـي 

  .تحتاج إلى المزيد من الجهد إلعداد دراسات تُثري هذا الجانب
اســتفادت الباحثــة مــن الدراســات الســابقة مــن اإلطــار النظــري لتلــك الدراســات الســابقة  - 

بع في بعض تلك الدراسات كما استفادت من مصادر ومراجـع تلـك ومن المنهج المت
  .الدراسات

كمــا اســتفادت الباحثــة أيضــًا مــن بعــض الدراســات الســابقة فــي إعــداد قائمــة مفــاهيم  - 
 .حقوق اإلنسان التي اعتبرت فئات للتحليل
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  )المصدر-لخصائصا -المفهوم(حقوق اإلنسان / المبحث األول -
o مفهوم حقوق اإلنسان، نشأته وتطوره  
o مسيرة حقوق اإلنسان عبر التاريخ 
o خصائص حقوق اإلنسان 
o مبادئ حقوق اإلنسان 
o أهمية تعليم الطالب مبادئ حقوق اإلنسان ومبرراته 
o التربية على حقوق اإلنسان في المدارس والمؤسسات التعليمية 
o تعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان 
o قوق اإلنسان في العالم العربيحركة ح 
o  مفاهيم حقوق اإلنسان 

 

-األهميـــة-األهــداف-المفهــوم(التربيــة الوطنيـــة والمدنيــة / المبحــث الثــاني -
 )العالقة بينهما

 التربية الوطنية: أوالً 
o  مفهوم التربية الوطنية  
o اإلطار العام للتربية الوطنية  
o أهداف التربية الوطنية 

 
  التربية المدنية: ثانياً 

o هوم التربية المدنيةمف  
o أهداف التربية المدنية  
o مصادر التربية المدنية  
o العالقة بين التربية الوطنية والتربية المدنية 
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 المبحث األول
  )المصدر-الخصائص -المفهوم(حقوق اإلنسان 

  
 مفهوم حقوق اإلنسان، نشأته وتطوره

أحــد أشــكال ا إن الحــديث عــن حقــوق اإلنســان كــاد أن يصــبح شــعيرة مــن الشــعائر، وأخــذ 
القــرن الماضــي، ولــذلك فقــد أصــبحت األحــزاب مــن لمظــاهر البــارزة التــي طبعــت النصــف الثــاني 

والحكومــات والمؤسســات والدســاتير الوطنيــة تعمــل علــى إبــراز هــذه الحقــوق وتأكيــدها، إضــافة إلــى 
الدولية، ذلك فقد شكل احترام حقوق اإلنسان أحد المعايير المهمة في تحديد العالقات والمعامالت 

بــل وأصــبح تقيــيم الــنظم االجتماعيــة واالقتصــادية  ،كــذلك فــي قيــاس التطــور السياســي ألي مجتمــع
 .ذاتها يخضع لمدى ما تحقق تلك النظم لمواطنيها من حقوق وحريات

وقبـل البـدء بالحـديث عـن مسـيرة حقـوق اإلنسـان عبـر التـاريخ، واإلشـارة إلـى حركـة حقــوق 
واإلعالميـة والفكريـة والفلسـفية األصعدة السياسـية ل كبير على كافة اإلنسان وذلك ألن تداوله بشك

 .خلق نوع من الضبابية في التعامل معه، ال بد من توضيح معنى مفهوم حقوق اإلنسان
  

 :مفهوم حقوق اإلنسان
طرحت تعاريف عديدة بغية تحديـد هـذا المصـطلح، ومـن هـذه التعـاريف مـا طرحـه كاسـان 

فقـــد عرفـــه علـــى أســـاس أن علـــم )  ١٩٤٨لمي لحقـــوق اإلنســـان عـــام أحـــد واضـــعي اإلعـــالن العـــا(
هـــو فـــرع خـــاص مـــن فـــروع العلـــوم االجتماعيـــة موضـــوعه هـــو دراســـة العالقـــات : "حقـــوق اإلنســـان

القائمـــة بـــين األشـــخاص وفـــق الكرامـــة اإلنســـانية، مـــع تحديـــد الحقـــوق والخيـــارات الضـــرورية لتفـــتح 
بالتـالي هـذا التعريـف يفتـرض قيـام علـم حـديث و  )١٦،٢٠٠٠زيـادة، ". (شخصية كل كائن إنسـاني

ليفين غيـــر أن ليـــا. الكرامـــة اإلنســـانيةاســـمه حقـــوق اإلنســـان، بحيـــث يكـــون معيـــار هـــذا العلـــم هـــو 
: لمفهــوم حقــوق اإلنســان معنيــين أساســيين(حاولــت أن تــرى الموضــوع مــن زاويــة أخــرى، فتــرى أن 

بيعيــة، وهــذه هـــي الحقــوق المعنويـــة األول هــو أن اإلنســان لمجـــرد أنــه إنســان لـــه حقــوق ثابتـــة وط
النابعــة مــن إنســانية كــل كــائن بشــري والتــي تســتهدف ضــمان كرامتــه، أمــا المعنــى الثــاني لحقــوق 

لعمليـات سـن القـوانين فـي المجتمعـات  التـي أنشـئت طبقـاً " بالحقوق القانونية"اإلنسان فهو الخاص 
المحكـومين، أي رضـا أصـحاب هـذه وتستند هذه الحقـوق إلـى رضـا . الوطنية والدولية على السواء

وبالتــالي نســتطيع أن نقــول أن مفهــوم ) ١٧المرجــع الســابق، ). (الحقــوق ولــيس إلــى نظــام طبيعــي
حقـوق اإلنســان يعبـر عــن تلـك الحقــوق التـي يملكهــا الكـائن البشــري لمجـرد أنــه كـائن بشــري، وهــذه 



34 
 

وق المتعلقـة بـذات الطبيعـة الحقوق مرتبطة بطبيعة الحق في الحياة والمساواة وغيـر ذلـك مـن الحقـ
 .البشرية التي ذكرتها المواثيق واإلعالنات العالمية

  
 :مسيرة حقوق اإلنسان عبر التاريخ

تعايش الناس مع الحرية وعرفوها منذ أمد بعيد، ولكن كانت ضمن مراتب ومقاييس تالئم 
 .طبقة أو فئة معينة من المجتمع دون غيرها
حالة مظلمة من الذل والهوان وانعدام حقـوق اإلنسـان؛ ويمثل معظم تاريخ حقوق اإلنسان 

وغيرها كان الحاكم يعد من ففي الحضارات القديمة في مصر وفارس والهند والصين وبابل وروما 
ــــــداً  طبيعــــــة ــــــاس عبي ــــــة وكــــــان الن ــــــات إلهي ــــــة حقــــــوق أو حري ــــــه أي ــــــي مواجهت ــــــيس لهــــــم ف ــــــه ول                  ". ل

  )49: 2002البياتي، (
اإلنسـان فيهـا قـد تمتـع بـأكبر " للمجتمعات البدائية ففي حـين يـرى بعضـهم أن  بالنسبةأما 

قــدر مــن الحقــوق، فــإن آخــرين يــرون أن الدراســات الكثيــرة التــي أجريــت للبحــث عــن معــالم بــدايات 
حقــوق اإلنســان فــي المجتمعــات الموغلــة فــي القــدم تشــير إلــى أنــه لــم يعــرف أي تمييــز واضــح بــين 

اإلنســان والشـؤون اإلنســانية، فاآللهـة واألرواح الخارقــة للطبيعـة توجــه القــوى العـالم الطبيعــي وعـالم 
". والســلطات التــي تحكــم كــل شــيء فــي الكــون بمــا فــي ذلــك اإلنســان وتســير شــؤونه علــى األرض

  )  25-24: 2000زيادة، (
ونستطيع أن نقول الشيء نفسه عندما نتحدث عن حقوق اإلنسان فـي العصـرين اليونـاني 

بالنسـبة   حيث كانت الحضارتين اليونانية والرومانيـة  حتـى فـي أعظـم أيامهـا ازدهـاراً ...والروماني
اطنين األصليين واألجانب، ظلت حتى النهاية تقر االسترقاق والتفريق بين المو "  -لحقوق اإلنسان

  )25المرجع السابق، ". (وبين فئة العبيد المجردة من أية حقوق وبينهم
فــرق الشاســع بـــين مقولــة مســاهمة حضــارات مــا قبــل الحداثـــة مــا ســبق عرضــه يبــرز المو 

بـــالمعنى التـــاريخي للكلمـــة فـــي بلـــورة مفهـــوم حقـــوق اإلنســـان، ومقولـــة أن هـــذه الحضـــارات مهـــدت 
بـأن  لظهور مفهوم حقوق اإلنسان لكنها لم تصل إلى مفهوم مطلق لإلنسان، فلم يكن الـوعي جليـاً 

، والمفقــود فــي الواقــع أو كــافراً  مؤمنــاً  اً أو بربريــ اً مواطنــ أو ســيداً  اإلنســان إنســان قبــل أن يكــون عبــداً 
ليس مفهوم اإلنسان ككائن بيولـوجي، وٕانمـا المفقـود هـو المفهـوم القيمـي لإلنسـان، أي االعتقـاد أن 

 .قدسي ائنكاإلنسان بمجرد صفته تلك 
ه إن فكــر مــا قبــل الحداثــة اعتقــد أن المفهومــة مضــافة لإلنســان تضــاف إليــه إن تــوفرت فيــ

صـــفة ليســـت مـــن جـــوهره كصـــفة المـــواطن أو الســـيد أو المـــؤمن ،لـــم تكـــن المفهومـــة تـــرتبط بـــذات 
 )13: 1995اللغماني، . (اإلنسان وجوهره، بل بعرض يفقد أحياناً 
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وعندما نصل في البحث إلى الجذور التاريخية لحقوق اإلنسان في العصر المسيحي نجـد 
بين عهدين، عهد قديم ال يرى اإلنسان إال  فاصالً  اً أن  الكثيرين يعتبرون رسالة المسيح مثلت حد

لهـــا، وعهـــد جديـــد يمجــد اإلنســـان ويرفعـــه إلـــى المرتبـــة  اً خاضـــع مــن خـــالل الدولـــة ويعتبـــره عنصــراً 
 .األولى

واالعتبــار األهــم أن المســيحية كــدين جعلــت فكــرة اإلخــاء العــام  تلــك الفكــرة التــي تتضــمن 
  ) 25: 2000زيادة،". (لبشرية  فكرة فعالةة االمساواة في الحقوق واحترام الشخصي

لما أشرق نـور اإلسـالم فـي القـرن السـابع المـيالدي، جـاء بتصـور كامـل لحقـوق اإلنسـان و 
علــى الســلطة المطلقــة، ومنهجيــة لتفعيلهــا مــن جهــة  للحقــوق مــن جهــة بحيــث تشــكل قيــداً  تأسيســاً 

 .أخرى ضمن الشريعة اإلسالمية
ام جديد للدولة هو الدولة الخاضعة لقانون الشـريعة أي وقد جاءت الشريعة اإلسالمية بنظ
من وجود دسـتور هـو المرجعيـة للسـلطة واألفـراد، يـنظم : الدولة القانونية بجميع أركانها وضماناتها

فها األساسية تحقيق السلطة ويضع القيود عليها لمصلحة حقوق اإلنسان، هذه الدولة من أهم أهدا
 )2002:51البياتي، . (حقوق اإلنسان

فــي تطــور وٕانضــاج  مهمــاً  اً ر ولقــد لعبــت الحضــارة العربيــة اإلســالمية والــدين اإلســالمي دو   
وعــي اإلنســان بحقوقــه وحرياتــه األساســية، والســيما مبــدأ المســاواة والتكــريم اإللهــي لإلنســان، وعــدم 

ال جـل وقـ، )إن أكـرمكم عنـد اهللا أتقـاكم(إذ قـال تعـالى...التمييز بسبب الجنس أو اللون وغيـر ذلـك
  ).ولقد كرمنا بني آدم(من قال

وفي ذلك الوقت الذي جاء فيه اإلسالم بدولـة فريـدة فـي التـاريخ هـي دولـة قانونيـة يخضـع   
 .لقواعد عليا تقيده وال يستطيع الخروج عليها فيها الحاكم للقانون، ويمارس سلطاته وفقاً 

ان الكلــي للدولــة، فــي ذلــك الوقــت كانــت أوروبــا تعــيش قرونهــا الوســطى المشــبعة بالســلط
اسـمه حقـوق اإلنسـان، ذلـك أن أوروبـا  ئاً والسلطة المطلقة للحاكم، وال يعـرف الحـاكم وال األفـراد شـي

م الــذي تظهــر فيــه الســلطة المطلقــة فــي  ٩١١قــد انتقلــت مــن العــيش فــي ظــل نظــام اإلقطــاع عــام 
  )52 :2002البياتي، . (حوال وانعدام حقوق اإلنسانأبشع صورها من حيث فساد األ

كارتـا، ودعيــت م وقـع ملـك انكلتــرا جـون ابـن الملـك هنـري الثــاني وثيقـة الماجنـا  ١٢١٥وفـي عـام "
  ).27: 2000زيادة، ". (، هذا العهد الذي هو رمز سيادة الدستور على الملك"العظيم بالعهد "
 .ضد طغيان الملك واستبداده بالحريات العامة وقد كانت هذه الوثيقة ضماناً  
يحتــوي علــى إقــرار أنــه " شــرعة أو إعــالن الحقــوق"م صــدر قــانون عــرف باســم  ١٦٨٩وفــي عــام (

 .ليس للملك سلطة إيقاف القوانين، وليس له سلطة اإلعفاء من تطبيقها
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أمــــا فــــي الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة، فــــإن التفكيــــر بحقــــوق اإلنســــان ارتــــبط مــــع حــــرب 
 ١٧٧٦تموز  ٤في " إعالن االستقالل"توقيع المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية، وانتهى ب

 :م الذي ينص في مقدمته على
ال تبـديل فيهـا وال تحويـل، ومـن بينهـا  حقوقـاً خلقوا متساويين، وأن الخالق وهبهم  أن الناس جميعاً (

  ) ٢٩المرجع السابق، ). (والحرية الحياة
في صفوف العمال، مما ثم انتقلت أوروبا إلى الثورة الصناعية، وظهور البطالة الجماعية 

احتــــاج إلــــى اإلقــــرار بنــــوع جديــــد مــــن حقــــوق اإلنســــان هــــي الحقــــوق الجماعيــــة؛ ثــــم إلــــى الحــــربين 
العــالميتين اللتــين أفرزتهمــا العلمانيــة، فأفقــدت عشــرات الماليــين مــن النــاس حــق الحيــاة، ودفنــتهم 

). ق اإلنســــانلإلنســــان وحقــــو  اً ر كفــــى تــــدمي:( إلــــى منــــاداة شــــعوب العــــالمممــــا أدى تحــــت التــــراب؛ 
  ) 53: 2002البياتي، (

م فإنها أكدت من جديد إيمانها بحقوق اإلنسان،  ١٩٤٥وعندما أنشئت األمم المتحدة في 
وذكــرت حقــوق اإلنســان فــي ميثــاق التأســيس بوصــفها نقطــة مركزيــة فــي اهتماماتهــا، وتظــل نقطــة 

م، وقـــد تـــم  ١٩٤٨م لـــن ألول مـــرة عـــاعوالـــذي أ" ناإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنســـا"المرجـــع هـــي 
وقـد ) أرملة الـرئيس األمريكـي روزفلـت، والفرنسـي كاسـان) رئيس اللجنة(وضعه من قبل األمريكية 

الهنديـة، وشـارك مالـك تشـانغ الصـيني، وهانسـامهتها : واألعضـاء اآلخـرون حرر مسودة المشروع،
  ) 48المرجع السابق، ) (Cassin(، اللبناني

لكــل إنســان فــي العــالم،  مشــتركاً  اســية التــي تعــد مثــاالً يضــع اإلعــالن قائمــة بــالحقوق األس
 دون تمييــز مــن أي نــوع بســبب العنصــر أو اللــون أو الجــنس أو اللغــة أو الــدين أو الــرأي سياســياً 
                  . وغيــــــر سياســــــي أو األصــــــل الــــــوطني أو االجتمــــــاعي أو الثــــــروة أو المولــــــد أو أي وضــــــع آخــــــر

  )3-2: 1989األمم المتحدة، (
عـن منظمـة  م10/12/1948الصـادر فـي " اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسـان" نبثق عني

األمــم المتحــدة التــي قامــت عليهــا أهــم القــرارات والتوصــيات والمواثيــق الدوليــة فــي جميــع مجــاالت 
 :حقوق اإلنسان، والسيما بعد دعمه بالنصين األساسيين المكملين له وهما

 .قتصادية واالجتماعيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق اال -
وقــــد اعتمــــد ) (60: 1995البكــــوش، . (الخــــاص بــــالحقوق المدنيــــة والسياســــيةوالعهــــد الــــدولي  - 

  ) 3: 1989األمم المتحدة، . (حيز التنفيذ بعد ذلك بعشر سنوات م، ودخال ١٩٦٦كالهما في 
س لهــا وهنــا البــد مــن التنويــه إلــى أن كــل هــذه الحقــوق والحريــات الــواردة فــي اإلعــالن، لــي

صفة اإللزام الدولي، فهي جاءت ضمن تعهدات واتفاقات دوليـة، مـن غيـر وجـود وسـائل نموذجيـة 
فعالــة ومنتجــة تنقلهــا مــن النظريــة إلــى التطبيــق، ولــذلك تبقــى مفتقــرة إلــى المنهجيــة لتفعيلهــا، وفــوق 

رى، ذلــك فإنهــا قابلــة ألن تعصــف بهــا سياســة القــوة واإلرهــاب الــدولي مــن قبــل بعــض الــدول الكبــ
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جتماعيـــة والثقافيـــة مـــن جهـــة بأبعادهـــا االقتصـــادية واال ذلك معرضـــة ألن تعصـــف بهـــا العولمـــةوكـــ
  )47: 2002البياتي، (              . ..أخرى

لــى أنـه ذو طــابع أدبـي غيــر ملــزم، إإال أن هـذا اإلعــالن  وٕان ذهـب بعــض رجـال القــانون 
 أنـه مـن المسـتقر عليـه اآلن أن مبـادئ ألنه لم يصدر في شـكل اتفاقيـة دوليـة ملزمـة ألطرافهـا  إال

هذا اإلعالن تدخل في قواعد القانون الدولي العرفي التي استقرت في ضـمير الجماعـة اإلنسـانية، 
وتعتبر قواعد دولية آمرة ال يجـوز انتهاكهـا بصـرف النظـر عـن إعـالن الدولـة الوطنيـة لقبولهـا مـن 

  .عدمه
  

  :    خصائص حقوق اإلنسان 
، فهــي ببســاطة ملــك للنــاس ألنهــم بشــر  تشــترى وال تكتســب وال تــورث ،حقــوق اإلنســان ال

بغض النظر عن العنصـر أو الجـنس  -وهذه الحقوق  متأصلة في كل فرد ، وواحدة لجميع البشر
أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي أخر ، أو األصـل االجتمـاعي أو الـوطني ، فجميـع األفـراد 

وا أحـــرارا ، وال يمكــــن التنـــازل عــــن هـــذه الحقــــوق أو ، ألنهـــم ولــــدفــــي الكرامـــة والحقــــوق  متســـاوون
أن  يس من حق أحدانتزاعها ، ألنها عالمية الهوية ، ومنصوص عليها في الديانات السماوية ، فل

غيــر معترفــة لــدان الديكتاتوريــة واالســتبدادية يحــرم شخصــا أخــر مــن حقــوق اإلنســان ، حتــى فــي الب
قــوق ثابتــة وغيــر قابلــة للتفــريط فيهــا ، مــن أجــل تمتــع األفــراد بمعيشــة بــالقوانين الدوليــة ، فهــذه الح

  .الئقة
  :  باألتي " مفيد شهاب" وعليه يمكن تلخيص خصائص حقوق اإلنسان كما أوردها 

الشـــمولية بحيـــث تتنـــاول بـــالتقرير والتنظـــيم مختلـــف أنـــواع الحقـــوق مـــن سياســـية ومدنيــــة  •
 .اإلنسان كفرد وكعضو في جماعة واقتصادية واجتماعية وثقافية ، كما تهتم ب

حقـوق اإلنسـان ال تشـترى وال تكتسـب وال تـورث ، فهـي ببسـاطة ملـك النـاس ألنهـم بشـر ،  •
 .فحقوق اإلنسان متأصلة في كل فرد 

حقــوق اإلنســان واحــدة لجميــع البشــر بغــض النظــر عــن العنصــر أو الجــنس أو الــدين أو  •
ـــالـــرأي السياســـي أو أي رأي أخـــر ، أو األصـــل ال ، وقـــد ولـــدنا جميعـــا أحـــرارا أو االجتمـــاعي  ونيل

 . ن في الكرامة والحقوق ، فحقوق اإلنسان عالمية يومتساو 
كـذلك حقـوق اإلنسـان ال يمكـن انتزاعهـا ، فلـيس مـن حـق أحـد أن يحـرم شخصـا أخـر مـن  •

 . حقوق اإلنسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده ، أو عندما تنتهكها تلك القوانين 
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ن ثابتة وغير قابلة للتصرف ، فلكي يعيش جميع الناس بكرامـة ، فإنـه يحـق حقوق اإلنسا •
. لهم أن يتمتعوا بالحرية واألمن ، وبمستويات معيشة الئقـة ، فحقـوق اإلنسـان غيـر قابلـة للتجـزؤ 

 ) . 22:  1987شهاب ، ( 
  

  :   مبادئ حقوق اإلنسان 
ك ألن القــوانين والتشــريعات الوطنيــة ، وذلـ حقــوق اإلنســان مســألة وطنيــة داخليــة: المبــدأ األول 

وضـــعت الضـــوابط القانونيـــة ، فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان والحريـــات  التـــيوخاصـــة الدســـاتير هـــي 
األساسية ، وممـا يعـزز القـول بوطنيـة حقـوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية ، أن إسـهامات المفكـرين 

ر هذه الحقوق جنبـا إلـى جنـب مـع والفالسفة والعلماء تعتبر كأحد مصادر التشريع الرئيسية وتطوي
الخ ، ومن أهم األدلة على مسألة وطنية حقوق ...المصادر الدينية والقانون الطبيعي واالتفاقيات 

، بـــأن القـــوانين والتشـــريعات غيـــر ملزمـــة للدولـــة ، مـــا لـــم يـــتم قبولهـــا والتصـــديق عليهـــا ،  اإلنســـان
   :ويترتب على مسألة وطنية هذه الحقوق نتائج هامة منها 

 .أن حقوق اإلنسان هي نتاج عالمي ، وليس من نتاج الفكر الغربي فقط  •
 .المواطنون هم من يجب عليهم تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها  •
عدم شرعية التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للوطن ، تحـت ذريعـة حمايـة حقـوق  •

 اإلنسان من االنتهاكات
 .  الخصوصية الثقافية والحضارية للشعوب  الطابع العالمي لحقوق اإلنسان ، ال ينفي •
  

، مـع التأكيـد علـى هـذا المبـدأ ، "  مطلقـة" األصل في حقوق اإلنسان أنها عامة : المبدأ الثاني 
ال يجــوز ممارســة الحقــوق والحريــات المختلفــة ، بشــكل يــؤدي إلــى التضــحية بغيرهــا مــن الحقــوق 

ر ، ال يجــوز ممارسـته اعتــداء علــى الحــق فــي والحريـات ، فمــثال إن الحــق فــي حريـة الــرأي والتعبيــ
  ) . 89:  1999سرور، .( واالعتبارالحياة الخاصة ، أو الحق في الشرف 

وقــد يكــون التقييــد لــبعض الحريــات والحقــوق األساســية راجعــة إلــى الرغبــة فــي تقــديم ســلوك األفــراد 
ق فـي التمتـع بمـا هـو الذين قد تسول لهم أنفسهم الخروج على مقتضى القـانون ، متـوهمين أن الحـ

علــى حقــوق  تعــدياحــد مــنهم المقــرر لهــم قانونــا مــن حقــوق وحريــات هــو حــق مطلــق ، يســوغ للو 
ـــــــــــ ـــــــــــوطني العـــــــــــاماآلخـــــــــــرين وحريـــــــــــاتهم ، ودونمـــــــــــا مراعـــــــــــاة لمقتضـــــــــــيات حماي                       .ة الصـــــــــــالح ال

  ) .   7:  2003الرشيدي ، ( 
  

، وهـذا مـا يتـيح لإلنسـان فرصـة إشـباع حاجاتـه  نهـاتكامل حقوق اإلنسان فيما بي: المبدأ الثالث 
  .بشكل متوازن ، دون نقص 
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، والمصـادر الرئيسـية  ال يجوز التنازل عـن حقـوق اإلنسـان تحـت أي ظـرف كـان: المبدأ الرابع 
  : التي تحرم التنازل عن الحقوق هي 

 .المصادر الدينية  •
 .المصادر الوطنية  •
 .االتفاقيات والمواثيق الدولية  •
  

  .ال تطبق قاعدة التقادم على الجرائم التي تمس حقوق اإلنسان : لمبدأ الخامس ا
  

  :مصادر حقوق اإلنسان
إن التطور واالهتمام الدولي والوطني المتزايد باإلنسان وحقوقه وحرياته األساسية وبلوغها 

مـــن إلـــى مرتبـــة متقدمـــة مـــن حيـــث صـــياغة القواعـــد والدســـاتير إنمـــا يرجـــع فـــي أصـــله إلـــى العديـــد 
  :المصادر وهي

  .التعاليم الدينية: أوالً 
  .الفكر الفلسفي: ثانياً 
  .الصكوك والمواثيق الدولية: ثالثاً 

  
  .وسنحاول إبراز وٕاظهار دور كٍل من هذه المصادر وٕاسهاماتها في هذا الشأن

  
  :التعاليم الدينية كمصدر لحقوق اإلنسان: أوالً 

ماوية ينظـــر إليهـــا مـــن جانـــب بعـــض ال شـــك فـــي أن المصـــادر النابعـــة مـــن األديـــان الســـ
و النظري لحقوق اإلنسان، ولسـنا هنـا أفها هي التي وضعت األساس الفكري الباحثين وبحق بوص

بحاجة إلى التأكيـد علـى حقيقـة أن مـا بـين القـيم العليـا، أو المبـادئ الحاكمـة فـي األديـان السـماوية 
دون  ي بوجوب احتـرام حقـوق األفـراد جميعـاً اليهودية، والمسيحية ، واإلسالم، المبدأ القاض: الثالثة

فـي  أي تفرقة بينهم وألي اعتبـار كـان، ويمكـن القـول فـي هـذا الخصـوص بـان مـا نـص عليـه مـثالً 
م، وفــي العديــد مــن 1948اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

يــز فــي المعاملــة يبشــأن عــدم جــواز التم اإلعالنــات والمواثيــق التاليــة ذات الصــلة بحقــوق اإلنســان،
بين األفراد ألسباب متعلقة بالجنس، أو األصل الـوطني أو العرقـي، أو االنتمـاء السياسـي، مـا هـو 

  ).22:2002،الرشيدي ، حسين (هذه األديان  إال أمر كاشف عما نصت عليه قبالً 
بوجـوب احتـرام حقـوق وٕاذا أخذنا وجهة نظر الدين اإلسالمي كخاتمة الديانات فيما يتعلق 

اإلنســان نجــد أن هــذه الحقــوق نابعــة مــن أصــل العقيــدة وخاصــة مــن عقيــدة التوحيــد القائمــة علــى 
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لخلقـه فهـي  أعطاهـا ألنـه عـز وجـل ،وهو منطلـق لكـل الحقـوق والحريـات، ال اهللاشهادة أن ال إله إ
ن من أهم إول وعليه يمكن الق. ليست منحة من مخلوق لمخلوق مثله، يمنحها ويسلبها متى شاء

  :ما يميز حقوق اإلنسان في اإلسالم أنها
  .شاملة لكل أنواع الحقوق سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية  -أ 
و التأجيل مقارنة مـع الدسـاتير والمواثيـق الوضـعية التـي أثابتة ال تقبل اإللغاء أو التبديل   -ب 

 .قد تخضع للتعديل أو التغيير حسب رأي األغلبية
 .جلب كل منفعة ودرء كل مفسدة  - ج 

ن اإلســالم لّمــا أّصــل الحقــوق وربــط اإلنســان بوحــدة النشــأة والعقيــدة، إوعليــه يمكــن القــول 
ومبدأ االستخالف في األرض، طبق هذا التأصيل على واقع الحياة، وهذه هي الثمرة، فهـي ليسـت 

  .الوضعية شعارات ترفع كالذي نعاصره في كثير من المواثيق والعهود والقوانين
  :ويمكن أن نخُلص إلى المقارنة بين حقوق اإلنسان في اإلسالم وفي المواثيق والعهود الدولية

  :من حيث األسبقية واإللزامية -1
لقـــــد كـــــان للشـــــريعة اإلســـــالمية الغـــــراء فضـــــل الســـــبق علـــــى كافـــــة المواثيـــــق واإلعالنـــــات 

ك الحقـوق منــذ أكثـر مــن أربعـة عشــر لتلـ واالتفاقيـات الدوليـة فــي تناولهـا لحقــوق اإلنسـان وتأصــيالً 
من الزمان، وأن ما جاء به اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية الالحقة ومن  قرناً 

ال ترديـد لـبعض مـا تضـمنته الشـريعة اإلسـالمية الغـراء فحقـوق إبلها ميثـاق األمـم المتحـدة مـا هـو ق
واحترامهــا قــد أقرهــا اإلســالم وقدســها منــذ أربعــة  اإلنســان المهــددة اليــوم والتــي تــدعو إلــى حمايتهــا

  .عما قال به القرن الثامن عشر  الذي ُعد قرن حقوق اإلنسان بعيداً  فسبق بها سبقاً  عشر قرناً 
وال  وال تعــديالً  وحقــوق اإلنســان كمــا جــاء بهــا اإلســالم حقــوق أصــيلة أبديــة ال تقبــل حــذفاً 

ن أوتعــالى، فلــيس مــن حــق بشــر كــائن مــن كــان  ، إنهــا حقــوق ملزمــة شــرعها اهللا ســبحانهتعطــيالً 
وال بـإرادة المجتمـع  فرديـاً  يعطلها أو يعتدي عليها، وال تسقط حصانتها الذاتية إال بإرادة الفرد تنـازالً 

  .كانت طبيعتها وكيفما كانت السلطات التي تخولها من مؤسسات أياً  ممثالً 
حقــوق اإلنســان فهــو لــيس إال مجــرد أمــا فيمــا يتعلــق بالقيمــة القانونيــة لإلعــالن العــالمي ل

تصــريح صــادر عــن األمــم المتحــدة غيــر ملــزم، ويتضــح أن حقــوق اإلنســان فــي المواثيــق الدوليــة 
عبــارة عــن توصــيات أو أحكــام أدبيــة، امــا فــي اإلســالم فحقــوق اإلنســان عبــارة عــن فريضــة تتمتــع 

اإلجبــار علــى تنفيــذ ي اإلســالم حــق ففــبضــمانات جزائيــة، وليســت مجــرد توصــيات أو أحكــام أدبيــة 
ممــا ال  شخصــياً  لمفهـوم هــذه الحقــوق فــي المواثيـق الدوليــة التــي تعتبرهـا حقــاً  هـذه الفريضــة، خالفــاً 

  ).88-98 :2000الحقيل، (. يمكن اإلجبار عليه إذا تنازل عنه صاحبه
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  :من حيث العمق والشمول  -2
ائق الوضـــعية، شـــمل مـــن حقـــوق اإلنســـان فـــي الوثـــأحقـــوق اإلنســـان فـــي اإلســـالم أعمـــق و 

فحقــوق اإلنســان فــي اإلســالم مصــدرها كتــاب اهللا وســنة رســوله صــلى اهللا عليــه وســلم، أمــا مصــدر 
حقوق اإلنسان في القوانين الوضعية والمواثيـق الدوليـة فهـو الفكـر البشـري، والبشـر يخطئـون أكثـر 

األمـور مما يصيبون ويتـأثرون بطبيعـتهم البشـرية بمـا فيهـا مـن ضـعف وقصـور وعجـز عـن إدراك 
  ).89 :2000 ،الحقيل(واإلحاطة باألشياء، وقد أحاط اهللا عز وجل بكل شيء علما 

  

  :من حيث الحماية والضمانات -3
إن حقـوق اإلنســان فــي القــوانين الوضــعية لــم توضـع لهــا الضــمانات الالزمــة لحمايتهــا مــن 

مــم المتحــدة عــام االنتهــاك فبــالرجوع إلــى مــواد اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان الصــادر عــن األ
م نجــده لــم يحــدد الوســائل والضــمانات لمنــع أي اعتــداء علــى حقــوق اإلنســان وبخاصــة مــا 1948

بينمـا فـي اإلسـالم فلقـد كـان موضـحًا  .يكون مـن هـذه الوسـائل والضـمانات علـى المسـتوى العـالمي
  .في القران الكريم والسنة عقوبة لكل من يتعدى على حق من حقوق اإلنسان

من التحايل على نصوص أو إساءة تأويلها دون تحديـد جـزاء  إلعالن تحذيراً كما تضمن ا
للمخالفة، وتضمنت أيضا لجنة لحقوق اإلنسان تقوم بدراسة تقـارير الـدول األطـراف مـن إجراءاتهـا 
لتامين الحقوق المقررة، كما تتسلم التبليغات المقدمة مـن إحـدى الـدول األطـراف ضـد أخـرى بشـأن 

  .زاماتها المقررة بمقتضى االتفاقية وذلك بشروط معينةأدائها ألحدى الت
وبــالنظر إلــى الحمايــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان نجــدها محــاوالت لــم تصــل إلــى حــد التنفيــذ 

   :وهي تقوم على أمرين
  .محاولة االتفاق على أساس عام معترف به بين الدول جميعاً : أولهما
 ،الحقيـل( ة التـي تنتهـك حقـوق اإلنسـانمحاولـة وضـع جـزاءات ملزمـة تـدين الدولـ: ثانيهمـا

2000: 90(  
على ما سبق يمكن أن نخلـص إلـى أن حقـوق اإلنسـان يمكـن لهـا أن تتجسـد فـي  وتأسيساً 

لقـد أرسـلنا رسـلنا بالبينـات وأنزلنـا "غايتين هامتين وهما الحرية والعدالة التي تتجسد فـي قولـه تعـالى
كمـا بـين أن الحريـة المطلقـة ) 25:، اآليـة الحديدرة سو "(معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

التي ال يحكمها شرع وال فرع ال يمكن أن توجد في أي مجتمع وال أي معتقد لذلك أعطـى اإلسـالم 
الناس حرياتهم ضمن حدود القول والفعل هذا باإلضافة إلـى أن العبـاد هـم خلـق المـولى عـز وجـل 

  .بينهم واعلم بما يصلح عبادة في معاشهم ومعادهموهو اعلم بما خلق وأعلم بما يحقق العدل 
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  :الفكر الفلسفي كمصدر لحقوق اإلنسان: ثانياً 
ان مـــن بـــين المصـــادر المهمـــة ذات الصـــلة بتطـــور حقـــوق اإلنســـان والحريـــات األساســـية 
لألفراد، المصدر المتمثـل فـي نتـاج الفكـر اإلنسـاني وٕاسـهامات الفالسـفة والمفكـرين السياسـيين منـذ 

  .المجتمعات السياسية المنظمة، وعلى مر العصور نشأة
والواقــع إذا نحينــا جانبــًا إســهامات الفكــر الفلســفي السياســي فــي العصــور القديمــة، والــذي 
امتزج بـبعض القـيم األخالقيـة والمعتقـدات الدينيـة الوضـعية علـى نحـو مـا رأينـا تمثـيًال فـي كـل مـن 

والبوذية، فإننا نلخـص فـي هـذا الشـأن علـى القـول أن الكونفوشيه، والهندوسية، والزرادشتية، : حالة
صـــنفت إلـــى ثـــالث  العصـــر الحـــديث قـــداألدبيـــات ذات الصـــلة بهـــذا النتـــاج الفكـــري وخاصـــة فـــي 

  :مدارس رئيسية وهي
  
  :مدرسة القانون الطبيعي -1

التي انطلقت من فكرة أساسية مؤداها أن أي انسان يعيش فـي جماعـة منظمـة إنمـا يلزمـه 
موعة من الحقوق التي يستحيل عليه الحياة بدونها، وتوصف هذه الحقوق بأنهـا حقـوق التمتع بمج

  .مصدرها القانون الطبيعي، الذي ينظر إليه بوصفه المرجع األعلى للحقوق والواجبات
  
  :مدرسة القانون الوضعي -2

والتــي شــددت علــى حتميــة وضــع الحقــوق األساســية لإلنســان فــي قوالــب قانونيــة مناســبة 
  .لةومقبو 

  
  :المدرسة النفعية -3

عة التـي يعـيش الفـرد فـي ن الجماأوينطلق أنصار هذه المدرسة من مقولة أساسية مفادها 
صل الحقوق التي يتمتع بها، واتساقًا مع ذلك خلص هذا الفريق إلى القـول بأنـه بتعـين كنفها هي أ

عــدد مــن األفــراد  علــى هــذه الجماعــة أن تحــرص دومــًا علــى تحقيــق أكبــر قــدر مــن المنــافع ألكبــر
الرشيدي،حســـين، (والتـــي لـــو اســـتلزم ذلـــك اســـتثناء، التضـــحية بحقـــوق فـــرد معـــين أو أفـــراد معينـــة 

2002،97.(  
  

  :الصكوك والمواثيق الدولية كمصدر لحقوق اإلنسان: ثالثاً 
توالـــت العديـــد مـــن االتفاقيـــات والمواثيـــق واإلعالنـــات الدوليـــة وخاصـــة منـــذ انتهـــاء الحـــرب 

ى حيث أسهمت الكثير من دول العالم بإقرار المواثيق واإلعالنات الدوليـة حتـى كـان العالمية األول
ولعـل أبرزهـا اإلعـالن العـالمي . نلمي لحقوق اإلنسـان ثـم تـاله العهـدان الـدولياأكثرها اإلعالن العا
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لقـد كـان هـذا اإلعـالن . 1948لحقوق اإلنسان الذي اعتمدتـه الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة عـام 
أول بيــان دولــي أساســي يتنــاول كافــة حقــوق المجتمعــات البشــرية مــن حيــث أنهــا حقــوق غيــر  حقــاً 

  . قابلة للتصرف أو االنتهاك
وعليه يمكـن القـول علـى الـرغم مـن أن اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان هـو الـذي أوحـى 

  .لتطبيق مواده بالجزء األكبر من القانون الدولي لحقوق اإلنسان إال أنه يفتقر إلى قوة القانون
والتفـاف الــرأي العــام مــن حولــه وهــو أصــبح وثيقــة  اً أنــه يمثــل إعــالن مبــادئ عــام القــى اهتمامــ كمـا

ذات سمة كونية يوصى باحترامها لتمثل مركزًا مرموقًا في تـاريخ تطـور الحريـات العامـة وهـي أول 
  .ي حولها األنظمة وذلك تحقيقًا لكرامة اإلنسانقاتفاقية عالمية تلت

  
  ية تعليم الطالب مبادئ حقوق اإلنسان ومبرراتهأهم

تسعى التربيـة المدرسـية جاهـدة إلـى تنشـئة األجيـال عـن طريـق تبصـيرهم بمفـاهيم ومبـادئ 
حقــوق اإلنســان، وتــربيتهم علــى مــا يوجبــه المجتمــع اإلنســاني مــن احتــرام للفــرد وحقوقــه األساســية 

التمييـــز والعنـــف فـــي مجتمـــع تكـــون إلـــى مجتمـــع مـــدني يتصـــف بالعدالـــة ونبـــذ كـــل أشـــكال  وصـــوالً 
وأن الهـــدف مـــن تعلـــم الطـــالب هـــذه المبـــادئ يكـــون ...مرجعيتـــه األخالقيـــة مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان

                 .بمثابـــــــــة مـــــــــدخل لـــــــــه فـــــــــي تعلـــــــــم الحريـــــــــة فـــــــــي التفكيـــــــــر بأنواعـــــــــه الناقـــــــــد والمجـــــــــدد والمبـــــــــدع
  )2008:147،أعمر (

الطالب بحقوقهم اإلنسـانية يجعلهـم أكثـر أن وعي ) 2002( كما يرى عبد اللطيف ورفاقه
بمســئولياتهم تجــاه هــذه الحقــوق، ويطــور لــديهم روح المبــادرة فــي الســعي نحــو تحقيــق هــذه  إحساســاً 

الحقـوق مـن جهـة، ويـدفعهم نحـو السـعي العقالنـي لحمايـة هـذه الحقـوق مـن التعـدي واالنتهـاك مـن 
  )2008:147 ،أعمر.  (جهة أخرى

) 2005(يتعـين علـى التربيـة الفلسـطينية المختلفـة، كمـا أشـار إليهـا عمـرانمما سبق،  وانطالقاً     
أن تســاعد الشــباب علــى تشــكيل حالــة ذهنيــة يحكمهــا الــوعي اليــومي لتطــوير وعــي علمــي يســاعد 
ـــــــز بطـــــــابع األصـــــــالة والعمـــــــق والتحـــــــرر مـــــــن  ـــــــة بأســـــــلوب علمـــــــي متمي ـــــــى اســـــــتيعاب الحقيق عل

ــــــرد فلســــــطيني عــــــال...اتاإلكراهــــــ ــــــك توجهــــــات ومفهومــــــاً ومــــــن أجــــــل إعــــــداد ف                 .اعالميــــــ مي يمتل
  )148، 2008: أعمر(
  

 : التعليمية التربية على حقوق اإلنسان في المدارس والمؤسسات
نظام التعليم الفلسطيني " بأن ) 2008أعمر ( بداية البد من التأكيد على ما أشارت إليه 

ه حـول مفـاهيم حقـوق اإلنسـان، ومسـاعدتهم من النظم التي يتحمل مسئولية كبيرة نحو توعيـة أبنائـ
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على تعلم مجموعة من المعارف والمهارات والمفاهيم المرتبطة بهذه الحقوق؛ ليصبح هؤالء الطلبة 
لممارسة هذه الحقوق التي تمكنهم مـن ممارسـتهم ألدوار المواطنـة  والتزاماً  ووعياً  وٕادراكاً  أكثر فهماً 

ي لتعلــيم مفــاهيم ومبــادئ ومهــارات حقــوق اإلنســان بــين لــذلك فــإن الســع... الســليمة فــي مجــتمعهم
الطلبــة الفلســطينيين يهــدف مــن ورائــه تحســين نوعيــة الحيــاة المدرســية وزيــادة فعاليــة المدرســة فــي 

  )    129-128: 2008أعمر، ".( تحقيق رسالتها التربوية بصورة أفضل
 وجــود منــاهج مســتقلة ســةمــن جهــة أخــرى، ال يعنــي بالتربيــة علــى حقــوق اإلنســان فــي المدر      

فــي منــاهج المـــواد الدراســية ، وعـــبر المراحــل المختلقـــة ،  ، وٕانمــا المطلــوب هـــو انــدماجها فحســب
/ منطلقة من اعتبار التربية على حقوق اإلنسان ، عملية تربوية شاملة ، تستهدف تكوين الطالب 

 قافة وحقوق اإلنسان ، كمادةوهو ما يتطلب إدراج برامج وأنشطة في المواد المرتبطة بث المواطن ،
  . وغيرها. …الفلسفة ، والتربية الوطنية ، والتربية اإلسالمية ، واللغات 

وهذا يلزمنا الوقوف لمراجعة وتجديد البرامج والمناهج الدراسية لتنسجم مـع مسـتلزمات التربيـة      
 لمدرســية، والتـي الالسـليمة بشــكل عـام ، كمــا يتطلــب أيضـا مراجعــة الظــروف المرتــبطة بالبيئــة ا

بات المهينـة ، العقــو  العالقة بين المدرس والطالب ، وانتشـار: ل ثتجسد احترام حقوق اإلنسان ، م
 .وممارسة اللعب واألنشطة الهادفة حضعف مجاالت الترويو 

األنشـطة الثـقافــية الموازيـة  ولتعزيـز نشـر ثقافـة حقـوق اإلنسـان فإنـه مطلـوب أيضـا دمجهـا فـي    
شخصيته ، وٕاتاحة تمرسه بضرورات الحياة  لنظامية ، وتمكين الطالب من اإلبداع وبناءللدروس ا

  .المواطنة خاصة واالجتماع البشري عامة ، واكتساب الفضائل والسلوكيات التي تقتضيها
كما على المدرسـة أن تــتحول إلـى مختبـرات مصـغرة للحيـاة الديمقــراطية ، ليـتــعلم مـن خاللهـا      

والطرق العقالنية في الحوار واالخـتالف ، وٕادراك  عددية ، وسبل تدبير وحل االختالف،أفضال الت
  . العالقة بين الحقوق والواجبات

  
فحسب،  يؤكد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في الديباجة أن تعليم حقوق اإلنسان ليس حقاً     

هــذا اإلعــالن نصــب أعيــنهم  عإلــى وضــجميــع أفــراد المجتمــع وهيئاتــه،  توجــب بــل مســؤولية أيضــاً 
  .على الدوام، ومن خالل التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات

يهـدف إلــى مســاعدة األشـخاص علــى تنميــة  عامــاً  ويعـد مصــطلح تعلـيم حقــوق اإلنســان إطـاراً      
والــدفاع عنهــا،  إمكانــاتهم ممــا يمكــنهم مــن فهــم هــذه الحقــوق والشــعور بأهميتهــا وبضــرورة احترامهــا

ويحوي هذا اإلطار في داخله جميـع سـبل التعلـيم التـي تـؤدي إلـى بنـاء ثقافـة حقوقيـة فـي المجتمـع 
  .وتطوير المعرفة والمهارات والمفاهيم المتعلقة بذلك
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اإلنسـان، فهـي كمـا أوردهـا لبـد فـي  حقـوق أما فيما يتعلق بأهـداف نشـر وتعلـيم ثقافـة
  )56 :2004 ،لبد(: دراسته على النحو التالي

وتجــذير  تنميــة الشخصــية اإلنســانية وازدهارهــا بأبعادهــا الوجدانيــة والفكريــة واالجتماعيــة،  - أ
  .الديمقراطية إحساسها بالكرامة والحرية والمساواة والعدل االجتماعي والممارسة

 تمكيـنهم مـن تحويـل مبـادئ علـى ـ بحقـوقهم بمـا يسـاعد تعزيز وعي الناس ـ نساء ورجاالً   - ب
 علـى اجتماعيـة واقتصـادية وثقافيـة وسياسـية، ورفـع قـدرتهم نسـان إلـى حقيقـةاإل حقـوق

  .المستويات جميع على والنهوض بها الدفاع عنها، وصيانتها
حقـوق اآلخـرين، وصـيانة  توطيد أواصر الصداقة والتضامن بين الشعوب، وتعزيز احتـرام  - ت

 عــات والشــعوب، وٕاغنــاء ثقافــةالتعــدد والتنــوع الثقــافي وازدهــار الثقافــات القوميــة لكــل الجما
 الحـوار والتسـامح المتبـادل ونبـذ العنـف واإلرهـاب، وتعزيـز الالعنـف ومناهضـة التعصـب

 .وٕاكساب جميع الناس مناعة قوية ضد خطاب الكراهية
الحـق فـي  اإلنسان، وعلى رأسها حقوق العدل وعلى احترام على تعزيز ثقافة السالم القائم  - ث

 ومــة االحــتالل، ودمقرطــة العالقــات الدوليــة ومؤسســاتتقريــر المصــير، والحــق فــي مقا
  .المجتمع الدولي، بحيث تعكس المصالح المشتركة للبشرية

انطالقــــا مــــن المعطيـــــات الســــابقة واألدبيـــــات المتعلقــــة بحقــــوق اإلنســـــان، يمكــــن تســـــجيل 
علـى  ، كمـا أشـار إليهـا أبـو حشـيشاإلنسان حقوق بها ثقافة المميزات أو الخصائص التي تتسم

  )10-9 :2009أبو حشيش، : (نحو التاليال
  :ثقافة إنسانية  - أ
إنسانية، من حيث أنهـا تتجـه إلـى توعيـة اإلنسـان بحقوقـه،  ثقافة حقوق اإلنسان ذات نزعة إن    

وٕالى تعزيـز هـذه الحقـوق باعتبارهـا تشـكل الماهيـة الحقيقيـة واألصـلية لإلنسـان؛ فهـي جـوهر وجـود 
اإلنسـان،  أجـل الثقافـة مـن إن هـذه. لـذات ككـائن بشـري متميـزالذات اإلنسانية، وهي طبيعة هـذه ا

  .يحقق له ماهيته وجوهره من أجل ما
  :ثقافة تنويرية عقالنية  -  ب
 نزعة تنويرية عقالنية، من حيث إنها تؤسس خطابهـا اإلنسـاني ذات اإلنسان حقوق ثقافة إن    

ف والكرامــــــة والمســــــاواة والعقــــــل، كالحريــــــة والتســــــامح واالخــــــتال مفــــــاهيم تنويريــــــة، كالــــــذات علــــــى
أنــه يعبــر عــن االتجــاه إلــى تشــييد فكــر  هــذا الجهــاز المفــاهيمي خصــائص ومــن.. والديمقراطيــة

تنــوير األفكــار واألذهــان والســلوكات  ككــائن، عاقــل، ويقصــد تحــرري، ينطلــق مــن ذات اإلنســان
   .والعالقات
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  :ثقافة نقدية  - ج
حقـوق  اهيم والمبـادئ والسـلوكات التـي تنـافيحيث أنها تنزع إلـى إعـادة النظـر فـي مختلـف المفـ   

إنهـــا ثقافـــة تعلـــن عـــن تغييـــر عميـــق . هـــذه الحقـــوق واحترامهـــا اإلنســـان، والتـــي تعـــوق ممارســـة
وتنــادي بتغييــر أعمــق فــي وظــائف المؤسســات عامــة والتعليميــة علــى وجــه  للممارســات التقليديــة،

  .الخصوص، وفي كثير من أساليب التفكير
  

  : ثقافة حديثة  - ح
.  المحـيط الـذي تعـيش فيـه على) المتعلم(إنها تتضمن مبدأ تفتح شخصية المواطن  حيث من     

اإلنســان،  حقــوق تكــوين مــواطن يــؤمن بمفهــوم إن نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان وتعليمهــا تقصــد
بحقــوق اآلخــرين، ويــرفض مــا ينــافي هــذه الحقــوق لــدى الفــرد وفــي المجتمــع،  ويحترمهــا، ويعتــرف

) المـتعلم(هـا ويعززهـا، هـي ثقافـة تربيـة ترمـي إلـى أن تكـون شخصـية المـواطنيطابق ويسـلك سـلوكا
وتتفاعل إيجابيا مع هذا المحيط، وما يتكون منـه مـن أفـراد  محيطها، على منفتحة بوعي شخصية

   .ومؤسسات وقوانين
  :ية سلوكيةقيمثقافة   - خ
لوكات عمليـة، ويمـارس سـ ككـائن يتخـذ مواقـف اإلنسـان وذلـك مـن حيـث أنهـا تقصـد مخاطبـة    

ونقدية وحديثة، فإنها تهـدف  اإلنسان، وألنها تنويرية حقوق وهكذا، فثقافة. وليس ككائن مفكر فقط
إعمــال العقــل وتــدخل الــذات، وينحــو إلــى  علــى إلــى تأســيس نســق مفهــومي ســلوكي جديــد، يقــوم

  .وبيئته اإلنسان تحويل في األفكار واألعمال والمواقف التي يعرفها محيط
  

 قوق اإلنسان في العالم العربيحركة ح
لقــد عملــت الــدول العربيــة  كمــا فعلــت غيرهــا مــن دول العــالم  علــى وضــع مواثيــق لحقــوق 
اإلنســان العربــي، وقــد تــم تشــكيل اللجــان الخاصــة لهــذا الموضــوع، وعقــدت الكثيــر مــن المــؤتمرات 

 .العربية التي حثت على احترام حقوق اإلنسان
 :ي العالم العربي بثالثة أطواروقد مرت حركة حقوق اإلنسان ف

كان في الستينيات، التي شهدت ميالد منظمة حقـوق اإلنسـان فـي العـراق، وٕاعـالن : الميالد األول
م فــي بيــروت فــي ظــل ســيادة خطــاب لحقــوق  1986إنشــاء المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان فــي 

ائيلي للضـــفة الغربيـــة وغـــزة ا بالعـــدوان اإلســـرائيلي علـــى فلســـطين، واالحـــتالل اإلســـر اإلنســـان منـــددً 
 .ا االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسانا ومصر، ومبرزً سوريوأجزاء من 
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منظمات هـي الرابطـة  6كان في النصف الثاني من السبعينيات، الذي شهد ميالد : الميالد الثاني
منظمتان في التونسية لحقوق اإلنسان، ومنظمة الحق في رام اهللا بفلسطين، واثنتان في المغرب، و 

 ".أنصار حقوق اإلنسان"مصر تحمالن نفس االسم 
م، حيــث تجــاوز عــدد منظمــات حقــوق اإلنســان فــي  1983فقــد بــدأ فــي أيلــول : أمــا الطــور الثالــث

منظمة، تنشط األغلبية الساحقة منها في مجال الرصد والرقابـة والحمايـة، بينمـا  28العالم العربي 
ــــــــيم والمســــــــاعدة القانونيــــــــة وٕاعــــــــادة تأهيــــــــل الضــــــــحاياالتوعيــــــــة والت( يقــــــــوم البــــــــاقي بمهــــــــام                   ). عل

ومـن اللجـان التـي قامـت فـي مجـال حقـوق اإلنسـان، والتـي أنشـأتها جامعـة ) 238: 1997،سنح(
الــدول العربيــة وهـــي لجنــة عربيـــة دائمــة لحقـــوق اإلنســان، ســـميت باللجنــة العربيـــة الدائمــة لحقـــوق 

، كــان ذلــك بعــد جهــود مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة، وهــذه )1978(  اإلنســان قامــت فــي أيلــول
وتمثلـت تلـك الجهـود بمـا كانت عبارة عن مقدمـة إلنشـاء اللجنـة الدائمـة لحقـوق اإلنسـان العربـي، 

 :يلي
، قرر مجلس الجامعـة تشـكيل لجنـة خاصـة مهمتهـا إعـداد مـا يمكـن أن )م 1966( في أيلول . ١

 .سانتقدمه الجامعة في مجال حقوق اإلن
، وذلـك بالتنسـيق مـع اللجنـة األولـى "لجنـة توجيهيـة"، إنشاء لجنة سميت )م 1967( في آذار . ٢

 .لالحتفال بعام حقوق اإلنسان
، وبعد تلقي الجامعة مذكرة من األمم المتحدة بخصوص إنشاء )م 1967( وفي كانون األول . ٣

لمثــل هــذا المشـروع، وتؤيــد فكــرة عقــد لجـان إقليميــة لحقــوق اإلنسـان، كــان رد الجامعــة بأنهــا مؤيـدة 
 .مؤتمر دولي يضم اللجان اإلقليمية لحقوق اإلنسان في العالم

ـــة مـــن الخبـــراء لوضـــع مشـــروع إعـــالن عربـــي لحقـــوق ) م 1971( وفـــي عـــام . ٤ ـــم تشـــكيل لجن ت
إعــالن حقــوق المــواطن فــي الــدول "اإلنســان، وقــد توصــلت اللجنــة إلــى اعتمــاد مشــروع أطلــق عليــه 

، وتكـــون المشـــروع مـــن ديباجـــة وواحـــد وثالثـــين مـــادة، حيـــث نـــص المشـــروع فـــي ةعربيـــوالـــبالد ال
إن استمتاع اإلنسـان بالحريـة والعدالـة وسـيادة القـانون وتكـافؤ الفـرص هـو معيـار أصـالة : الديباجة

  :وقد تضمنت مواد المشروع طائفتين من الحقوق هيأي مجتمع، 
 :الحقوق المدنية والسياسية: أوالً 

فـــرد فـــي الحيـــاة وفـــي المســـاواة، وتحـــريم اإلعـــدام بســـبب الجـــرائم السياســـية، وتحـــريم شـــملت حـــق ال
االســترقاق، وتحــريم الســخرة والعمــل اإلجبــاري، وتحــريم نفــي المــواطن أو منعــه مــن مغــادرة بلــده أو 
العـودة إليهــا، وحـق اللجــوء وحــق التمتـع بالجنســية، وحـق الملكيــة وحريــة الشـخص وســالمته، وحــق 

 .القانون وحرية العقيدة والرأي، وحق المشاركة في الحياة العامة المساواة أمام
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 :الحقوق االقتصادية واالجتماعية: ثانياً 
وتشمل حق العمـل، وحريـة تشـكيل النقابـات، وحـق التمتـع بمسـتوى معيشـي يضـمن مطالـب الحيـاة 

ق المشاركة فـي وحاألساسية، وحقوق خاصة باألسرة والطفولة واألمومة، وحقوق التعليم بالمجان، 
 )113: 1994الطراونة، . (الحياة الثقافية

م مــؤتمر لجنــة الخبــراء العــرب،  ١٩٨٦كمـا عقــدت جامعــة الــدول العربيــة فــي كـانون أول عــام  .5
، ويتكـون هـذا الميثـاق مـن "ميثاق حقـوق اإلنسـان والشـعب فـي الـوطن العربـي"حيث ُأعلن مشروع 

س الحقـــوق التـــي وردت فـــي المشـــروع العربـــي وســـتين مـــادة، وقـــد نصـــت علـــى نفـــ باجـــة وخمـــسدي
 .م مع بعض التعديل ١٩٧١لحقوق اإلنسان عام 

ذكـر مشـروع الخبـراء العـرب فـي مـواده الحـق فـي الحريـة واألمـن، : ففـي الحقـوق المدنيـة والسياسـية
المعاملــة اإلنســـانية، وعــدم جـــواز حــبس إنســـان ثبــت عجـــزه عــن الوفـــاء بــالتزام مـــدني، فـــي والحــق 

 .نقل واإلقامة، وحرية الرأي والتعبيروالحق بالت
أورد المشروع الحق في تكوين أسرة، وحق الرعاية : وفي الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 االجتماعية والصحية والبدنية و النفسية، وحق العيش في بيئة خالية من التلوث، ورعاية المسـنين
حــــق فـــي اإلضـــراب وحــــق األقليـــات فـــي التمتــــع والمعـــاقين، والحـــق فــــي الضـــمان االجتمـــاعي، وال

علـــى الحقـــوق الجماعيـــة للشـــعب العربـــي، ومنـــه حـــق تقريـــر  بثقافاتهـــا، وقـــد نـــص المشـــروع أيضـــاً 
المصير، وحـق مقاومـة االحـتالل، وٕازالـة أشـكال االسـتغالل االقتصـادي، وحـق التصـرف بـالثروات 

مـــن الـــدوليين، وحـــق الشـــعب فـــي والمـــوارد الطبيعيـــة، وحـــق الشـــعب العربـــي فـــي التمتـــع بالســـلم واأل
 .الوحدة

م جــاء اعتمــاد مجلــس الجامعــة العربيــة لمشــروع الميثــاق العربــي  ١٩٩٤وفــي أيلــول مــن عــام . ٦
مـــن إعـــداد أول مشـــروع  لحقـــوق اإلنســـان فـــي شـــهر أيلـــول، وبعـــد أكثـــر مـــن ثالثـــة وعشـــرين عامـــاً 

 .م ١٩٧١تموز  ١٠للميثاق في 
 ،اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة: يـــة هـــية بلـــدان عربلتحفظـــات ســـبع وهـــذا الميثـــاق كـــان هـــدفاً 

الــيمن، وقــد جــاء ليــدين  ،الســودان ،الكويــت ، المملكــة العربيــة الســعودية ،ســلطنة عمــان ،البحــرين
الصــهيونية كعــائق إلعمــال حقــوق اإلنســان فــي الوقــت الــذي تتســابق فيــه بعــض الــنظم العربيــة فــي 

يقع الميثاق فـي و ) 200: 1995حقوق اإلنسان، المعهد العربي ل. (مع النظام الصهيوني التطبيع
مادة وتؤسس الديباجة منطلقات الميثاق ومرجعيتـه،  ٤٣ديباجة وأربعة أقسام وتتوزع أحكامه على 

ـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية  ـــة بكرامـــة اإلنســـان، ونوهـــت بمب فتؤكـــد انطالقـــه مـــن إيمـــان األمـــة العربي
ة بــين البشــر، كمــا نوهــت بالوحــدة والحريــة وحــق والــديانات الســماوية األخــرى فــي األخــوة والمســاوا

األمم في تقرير مصيرها والحفاظ على ثرواتها، واإليمـان بسـيادة القـانون، والتمتـع بالحريـة والعدالـة 
وتكافؤ الفرص كمعايير لألصالة في أي مجتمع، وأعربت عن رفض العنصرية والصهيونية اللتين 
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للسالم العالمي، وأكدت على مبادئ ميثاق األمم المتحدة  لحقوق اإلنسان، وتهديداً  تشكالن انتهاكاً 
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وأحكام العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنيـة والسياسـية، 

 .والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وٕاعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم
حـــدة تؤكـــد علـــى حـــق كافـــة الشـــعوب فـــي تقريـــر مصـــيرها، ويتضـــمن القســـم األول مـــادة وا

دور العنصــرية والصــهيونية علــى تؤكــد  مــرة أخــرى  لــى ثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة، و والســيطرة ع
واالحتالل كتحد للكرامة اإلنسانية، وكعائق أساسي يحول دون إعمال الحقوق األساسية للشـعوب، 

 .التهاووجوب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إز 
وتشـمل . ات األساسـيةمادة تتضـمن مجموعـة الحقـوق والحريـ ٣٨أما القسم الثاني، فيضم 

أبرزها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الـواردة فـي الميثـاق دون تمييـز بسـبب  مجموعة ضوابط
ن تفرقــــة بــــين الرجــــال والنســــاء، وعــــدم جــــواز تقييــــد أي مــــن الحقــــوق و الــــخ ود..العنصــــر أو اللــــون

إلـى عـدم إقــرار الميثـاق لهــذه  اً دية المقـررة أو القائمــة فـي أيــة دولـة طـرف فــي الميثـاق اســتنااألساسـ
الحقوق، أو إقرارها بدرجة أقـل، وعـدم جـواز فـرض قيـود علـى الحقـوق والحريـات المكفولـة بموجـب 

ام لحماية األمن واالقتصاد الوطنيين أو النظ اً يالميثاق سوى ما ينص عليه القانون، ويعتبر ضرور 
 .العام أو الصحة العامة، أو األخالق، أو حقوق وحريات اآلخرين

  
بينما أجاز الميثاق للدول األطراف في أوقات الطوارئ التي تهدد حياة األمة أن تتخذ من 

لهــذا الميثــاق إلــى المــدى الضــروري الــذي تقتضــيه بدقــة  اإلجــراءات مــا يحلهــا مــن التزاماتهــا طبقــاً 
: ييهـا التحلـل مـن أحكـام الميثـاق وهـمجاالت ال يجوز ف ةخمس اً صر متطلبات الوضع، واستثنى ح

التعذيب واإلهانـة، العـودة إلـى الـوطن، اللجـوء السياسـي، المحاكمـة وعـدم جـواز تكرارهـا عـن ذات "
 ".الفعل، شرعية الجرائم والعقوبات

بـة إال كما يشمل القسم الثاني كذلك إقرار الحق في الحياة، وتأكيـد مبـدأ ال جريمـة وال عقو 
بـنص قــانوني، وبــراءة المـتهم حتــى تثبــت إدانتـه، والحــق فــي الحريـة والســالمة الشخصــية، وتســاوي 
النــاس أمــام القضــاء،وكفالة حــق التقاضــي، وعــدم فــرض عقوبــة اإلعــدام إال فــي الجنايــات البالغــة 

 قـيممالخطورة، وعـدم جـواز الحكـم بعقوبـة اإلعـدام فـي جريمـة سياسـية، وحمايـة الدولـة لكـل إنسـان 
على أرضها من التعذيب البدني والنفسي، واعتبار هذه التصرفات أو اإلسـهام فيهـا جريمـة يعاقـب 
ــيهم بعقوبــة ســالبة للحريــة معاملــة إنســانية، وتجــريم المســاس  عليهــا، ووجــوب معاملــة المحكــوم عل

ة بحرمــة الحيــاة الخاصــة، واعتبــار الشخصــية القانونيــة صــفة مالزمــة لكــل إنســان، والحــق فــي حريــ
المــواطن مــن بلــده أو منعــه مــن العــودة إليــه، والحــق فــي طلــب اللجــوء  حرمــانالتنقــل، وعــدم جــواز 

السياســي، وعــدم جــواز تســليم الالجئــين السياســيين، وعــدم جــواز إســقاط الجنســية بشــكل تعســفي، 
 .وكفالة حق الملكية الخاصة، وحظر تجريد المواطن من أمواله بصورة تعسفية
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كـذلك الحريـات األساسـية، فـأقر حريـة العقيـدة، واعتبـر حريـة الـرأي ويتضمن القسم الثـاني 
والفكــر مكفولــة لكــل فــرد، وكفــل لألفــراد مــن كــل ديــن حــق ممارســة شــعائرهم الدينيــة والتعبيــر عــن 
أفكـارهم دون إخــالل بحقـوق اآلخــرين، وأقـر بحريــة االجتمــاع والتجمـع الســلمي، والحـق فــي تشــكيل 

القانون، وأكد كفالة الدولة للحق في العمـل  اي الحدود التي ينظمهالنقابات، والحق في اإلضراب ف
كما اعتبر محو األميـة . ةلكل مواطن، وتكافؤ الفرص في العمل، والحق في شغل الوظائف العام

وكفــل للمــواطنين حــق المشــاركة فــي . كحــد أدنــى وبالمجــان اً يــ، والتعلــيم االبتــدائي إلزامبــاً واج اً التزامــ
تعـــاليم  تبـــاعاكمـــا أكـــد علـــى عـــدم جـــواز حرمـــان األقليـــات مـــن التمتـــع بثقافتهـــا أو  .الحيـــاة الثقافيـــة

 .دياناتها، ورعاية الدولة لألسرة واألمومة والطفولة والشيخوخة
 سـبعة مـن خبـراء تتعلقـان بتشـكيل لجنـة) 41-40(أما القسم الثالث فيضم مـادتين اثنتـين

تقـــوم الـــدول األطـــراف بتقـــديم تقـــارير دوريـــة كـــل ثـــالث ســـنوات إلـــى اللجنـــة، وأخـــرى  أعضـــاء،
بــآراء الــدول ومالحظاتهــا إلــى  استفســارات مــن اللجنــة، وتــدرس اللجنــة هــذه التقــارير، وترفــع تقريــراً 

 .اللجنة الدائمة لحقوق اإلنسان في الجامعة العربية
ين تتعلقــان بــأن يعــرض األمــين العــام أمــا القســم الرابــع واألخيــر، فيتضــمن مــادتين إجــرائيت

للجامعــة العربيــة الميثــاق علــى الــدول األطــراف للتوقيــع والتصــديق أو االنضــمام، وســريان االتفــاق 
ى األمانــة العامــة للجامعــة بعــد شــهرين مــن تــاريخ إيــداع وثيقــة التصــديق أو االنضــمام الســابعة لــد

 )200-199: 1995المعهد العربي لحقوق اإلنسان، ( .العربي
وعلى خالف شتى األقاليم الجغرافية الثقافية العالمية األخرى تم اعتماد، آليـة تعاهديـة ًا إذ

أو ميثاقية مصحوبة بلجنة ومحكمة لحماية حقوق اإلنسان، مما قـد يمسـها مـن انتهاكـات مـن قبـل 
ــــد أن دول هــــذا اإلقلــــيم قــــد الءمــــت بشــــكل ســــلس بــــين  ــــدول المنتميــــة لإلقلــــيم المعنــــي، و لتأكي ال

لخصوصـــية و العالميـــة فـــي هـــذا الصـــدد، و تبنـــت بـــال رجعـــة معـــايير حقـــوق اإلنســـان و حرياتـــه ا
المنصوص عليها في القانون الدولي لهذه الحقوق و الحريات، و ذلك في تـدبير الحيـاة العامـة، و 

 .في تنظيم العالقة بين مختلف أجهزة الدولة واألفراد و المجموعات
، "الميثاق العربـي لحقـوق اإلنسـان"من هذا القبيل تسمى ب لم يحظ العالم العربي بوثيقة، 

فقـرة تقتسـمها  ١٦٥مفـردة موزعـة إلـى  ٤٣٧٩وهي تتألف في صيغتها النهائية الحالية من حـوالي 
و رغم أنها صادرة كقرار عن أقدم منظمة دوليـة إقليميـة فـي العـالم تتمثـل فـي . مادة ٥٣ديباجة و 

تم الموافقة عليها من قبل مجلس هذه الجامعـة علـى مسـتوى القمـة جامعة الدول العربية، فإنها لم ت
حيز التنفيـذ ابتـداء  سنوات عن آخر تعديل طالها لتدخل أخيراً  ٤سنة من اعتمادها و  ١٤إال بعد 

  .م ٢٠٠٨أيار  ١٦من تاريخ 
وٕاذا نظرنا في أوضاع حقوق اإلنسان العربي بمفهومها الشامل تبين لنا أن التأثير السلبي 

 .متغيرات الدولية أهم بكثير من تأثيرها اإليجابيلل
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ففــي الوقــت الــذي ترفــع فيــه شــعارات الشــرعية الدوليــة وحقــوق اإلنســان، مــا زالــت فلســطين 
تعــيش تحــت وطــأة االســتعمار الصــهيوني، وفــي ظــل هــذا االحــتالل تواصــل إســرائيل قمــع الشــعب 

ن مــن كــل األصــقاع فيهــا وتجويــع الفلســطيني وتشــريده واغتصــاب أراضــيه وتــوطين اليهــود القــادمي
 .سكان األرض المحتلة

طالبت بعض الدول الغربيـة بتجريـد حـزب اهللا مـن السـالح لوضـع حـٍد فقد بالنسبة للبنان و 
وفـــي ، اصــلة إســـرائيل لعــدوانها علــى لبنــانللعنــف فــي هــذا البلــد العربـــي، وتغــض الطــرف عــن مو 

 .عبهاألنغلو أمريكية على أرضه وشالعراق تتواصل الهيمنة 
شـعار الديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان، شـجعت بعـض  وفي ذات الوقت الذي يرفع فيـه دوليـاً 

بمعــاداة  األطــراف الغربيــة اســتغالل بعــض الحركــات السياســية لإلســالم رغــم مجاهرتهــا قــوال وفعــالً 
 .الديمقراطية وحقوق اإلنسان

بيـد أن . لية المترديـةوالخالصة أن المواطن العربي يجد نفسه أمام األوضاع العربية والدو 
إرادة الحيـــاة والنضـــال يجـــب أن تســـود مـــن أجـــل فـــرض حقـــوق اإلنســـان العربـــي علـــى الصـــعيدين 

 .الوطني والدولي، والعمل على تنميتها وتطويرها
وعلـــى هـــذا األســـاس ال يمكـــن المفاضـــلة باســـم األولويـــات بـــين مختلـــف حقـــوق اإلنســـان، 

دية واالجتماعيــة والثقافيــة جــزء ال يتجــزأ مــن الحــق فــالحقوق السياســية والمدنيــة والحقــوق االقتصــا
دنـى مـن فـال معنـى للحيـاة بـدون حـد أ. الشامل في التنمية التي تمنح الحق في الحيـاة كامـل معنـاه

 )64: 1995البكوش، .(الحرية والتنمية والكرامة
، ) ١٩٤٨اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان (وفي ضوء ما ورد في وثائق األمم المتحـدة 

م  ١٩٩٤ن جامعة الدول العربية في أيلول ق العربي لحقوق اإلنسان الصادر عما ورد في الميثاو 
ـــة بإعـــداد قائمـــة ـــاهيم حقـــوق اإلنســـان قامـــت الباحث ـــى مف ـــى الســـادة توقـــد عرضـــ. تحتـــوي عل ها عل

المحكمين النتقاء أهم الحقوق الواجب توافرها في كتب التربية الوطنيـة والمدنيـة مـن وجهـة نظـرهم 
ذلـــك تـــم عـــرض اســـتبانه علـــى عينـــة قصـــدية مـــن بعـــض مدرســـي حقـــوق اإلنســـان والـــذي بلـــغ  بعـــد

ومعلمــة للتوصــل إلــى أهـــم  اً معلمــ)43(ومعلمــة فــي محافظــة غــزة مــن أصــل  اً معلمــ)24(عــددهم 
الحقوق التي ينبغي توافرها في كتب التربية المدنية والوطنية للمرحلة األساسية العليا مع العلم بأن 

تم استخدام هذه القائمة وقد . انت جميعها من أصحاب تخصصات المواد االجتماعيةتلك العينة ك
التربية الوطنية والمدنية للصـفوف السـابع والثـامن والتاسـع األساسـي كاستمارة لتحليل محتوى كتب 

  .للنصفين األول والثاني في محافظات غزة
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  مفاهيم حقوق اإلنسان وتصنيفها 
  

ي حقــوق اإلنسـان ومــا تنطــوي عليـه مــن مفــاهيم أساســية، ث الحــالتتنـاول الباحثــة فــي البحـ
التربيـة تعد بمثابة عناصر يمكن استخدامها في تحليل محتـوى المقـرر الدراسـي، كمـا تتنـاول كتـب 

ومــا تتضــمنه مــن موضــوعات يمكــن تحليلهــا لتحــري مــدى تــوافر مفــاهيم حقــوق  ،الوطنيــة والمدنيــة
 .اإلنسان فيها

ديســـمبر عـــام / العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان باإلجمـــاع فـــي أيلـــول  لقـــد اتفـــق علـــى اإلعـــالن
هـدفها ) ١ملحق رقـم ( مادةوقد انطوى على ثالثين . في الجمعية العمومية باألمم المتحدة ١٩٤٨
واحترامهــا واحتــرام الحريــات األساســية، كمــا تضــمن حــق الحيــاة، الحريــة،  "حقــوق اإلنســان"تــرويج 

أما حقوق اإلنسان فقد شملت الحقوق الشخصية، . تى تثبت إدانتهحًا األمن، واعتبار اإلنسان بريئ
 .المدنية، السياسية، االقتصادية، االجتماعية والثقافية

واتفــق علــى الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان حيــث اعتمــد ونشــر علــى المــأل بموجــب قــرار 
 .م ١٩٩٧أيلول  ١٥المؤرخ في  ٥٤٢٧مجلس جامعة الدول العربية 

مــادة، تتضــمن مفهــوم  ٤٣فــي ديباجــة وأربعــة أقســام وتتــوزع أحكامــه علــى ويقــع الميثــاق 
ومبادئ إنسانية تؤكـد علـى الحريـة والعـدل والسـالم، وحـق األمـم فـي تقريـر مصـيرها والحفـاظ علـى 
ثرواتهــا، واإليمــان بســيادة القــانون، وأن تمتــع اإلنســان بالحريــة والعدالــة وتكــافؤ الفــرص هــو معيــار 

 لحقوق اإلنسـان وتهديـداً  فض للعنصرية والصهيونية اللتين تشكالن انتهاكاً أصالة أي مجتمع ، ور 
 .للسالم العالمي

ومــن خــالل قــراءة تحليليــة لمــا ورد فــي هــاتين الــوثيقتين يتبــين أن بنــود اإلعــالن العــالمي 
لحقوق اإلنسان، وبنود الميثاق العربـي لحقـوق اإلنسـان تنطويـان علـى مفـاهيم يمكـن تضـمينها فـي 

 .المناهج والكتب المدرسيةمحتوى 
ــــاهيمأن ا) م ١٩٩٩الحصــــري، (ويوضــــح  ــــي لمف ــــاني مــــن ت الت ــــى المســــتوى الث وضــــع عل

عبـارة عـن تجريـد للخصـائص : "ويعـرف المفهـوم بأنـه. مستويات المادة بعد الحقـائق وتعتمـد عليهـا
 وتنـــــتج المفـــــاهيم مـــــن تصـــــنيف هـــــذه". المشـــــتركة للحـــــاالت أو لألشـــــياء أو األفكـــــار أو الحـــــوادث

الحصــري، ). (مصــطلحات(بشــكل اصــطالحي طــى أســماء يتفــق عليهــا الخصــائص العامــة، و تع
199 :67( 

فــي إبــراز أهميــة المــادة الدراســية للمــتعلم، ممــا يكــون لــه أكبــر  هامــاً  وتلعــب المفــاهيم دوراً 
 .األثر في دافعيته للتعلم، والمشاركة الفعالة من قبله في العملية التربوية
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 :أهمية المفاهيم بالنسبة للمواد االجتماعية فيما يلي) م ١٩٩٠ إبراهيم،(ويعرض 
ازديــــاد حجــــم المعرفــــة مــــن الحقــــائق واألحــــداث يقتضــــي االهتمــــام بالمفــــاهيم فــــي كتــــب المــــواد . ١

 .االجتماعية، فهي تخفف من التعقيد في الحقائق الناتج عن االستغراق في التفاصيل والجزئيات
تفســــير والتطبيــــق، وهــــذا يعنــــي أن تعلــــم المفــــاهيم فــــي المــــواد تعــــرف المفــــاهيم يســــاعد علــــى ال. ٢

 .االجتماعية يساعد على تفسير المواقف أو األحداث الجديدة التي لم يسبق للطالب تعرفها
تتمثــل المفـــاهيم فـــي تجريــد األحـــداث والوقـــائع وتصــنيفها علـــى أســـاس مــا بينهـــا مـــن تشـــابه أو . ٣

المواد االجتماعية حيوية تقوم علـى التفسـير والتحليـل  اختالف للمهارات، وهذا له أهميته في جعل
 .والتفكير الناقد

تعتبر المفاهيم من الوسائل الهامة في تحديد األهداف التعليمية ووسـائل تقويمهـا، حيـث يمكـن . ٤
أن تساهم في بناء أهداف معرفية إجرائية، ومن ثم تقويمها والتعـرف علـى مـا تحدثـه تلـك المفـاهيم 

 )265-264، 1999إبراهيم، . (وك المتعلم في المستويات التعليمية المختلفةمن أثر في سل
 :ويرى أوديجييه أن حقوق اإلنسان، وتضمينها في المناهج والكتب المدرسية يتضمن اآلتي

 .الخ... الحرية، الكرامة اإلنسانية، الديمقراطية: مجموعة من المفاهيم مثل -
 .مشكالت وسائل اإلعالم: رق وسائل حقوق اإلنسان مثلالتفكير باألسس واألسئلة التي تخت -
يتضـح و ) 7-6،2003بـادي، . (الحياة المدرسية ومـا يـدور فيهـا داخـل وخـارج الصـف الدراسـي -

عديـــد مـــن المـــن كـــل مـــا ســـبق أن حقـــوق اإلنســـان تنطـــوي علـــى مفـــاهيم ومبـــادئ ومهـــارات يســـلم 
ي الكتــب المدرســية، ولــو اختلفــت وجهــات التربــويين بإمكانيــة تعليمهــا، وبالتــالي يمكــن تضــمينها فــ

كيف؟ بمـاذا؟ ومتـى؟ إذ أن هـذا االخـتالف مـن طبيعـة العمـل فـي : اإلجابة عن األسئلة النظر في
 .تصميم المناهج

وتتـــيح طبيعـــة مقـــررات المـــواد االجتماعيـــة  بحكـــم طبيعتهـــا  تنـــاول معظـــم بنـــود اإلعـــالن 
وق اإلنســـان، بالتصـــريح أو بالتضـــمين، فـــي العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان وبنـــود الميثـــاق العربـــي لحقـــ

موضـــوعات اجتماعيـــة قريبـــة مـــن اهتمامـــات التالميـــذ ومســـتوياتهم، بمراعـــاة المســـتوى األدنـــى لمـــا 
تنطـــوي عليـــه تلـــك الموضـــوعات مـــن مفهومـــات إلـــى جانـــب المســـتوى المتعمـــق منهـــا وفـــق ســـهولة 

 ن المـــواد االجتماعيـــة مجـــاالً وصــعوبة تلـــك المفهومـــات وصـــالحيتها للتعلـــيم والـــتعلم، وبالتـــالي تكـــو 
 .بطبيعته إلدراج مفاهيم حقوق اإلنسان ضمن محتواها بدون تكلف مفتوحاً 

أن االتجــاه إلــى إدمــاج حقــوق ا إلنســان فــي المنــاهج ) م ١٩٨٩ســبيال، (ويوضــح ســبيال 
والكتب الدراسية، اتجاه ال يقصد تعليم معارف وتصورات حول حقوق اإلنسان للمتعلمين، بقدر ما 

منـه  نهائيـاً  بالجانـب المعرفـي ال يعـد قصـداً "مي إلى تأسيس المفاهيم التي تـرتبط بهـا، فاالهتمـام ير 
 )11: 1989سبيال، ". (ذا االتجاه، فهو يتوجه باألساس إلى  قناعات الفرد وسلوكاته
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كــذلك مــن المســلم بــه أن توعيــة الفــرد وتبصــيره بحقــوق اإلنســان وحرياتــه وحقــوق وحريــات 
هج والكتب المدرسية احترامها هـو مسـاهمة الزمـة لنشـر ثقافـة حقـوق اإلنسـان، ومـن غيره في المنا

شأنها دفع عالمنا العربي إلى المرتبة المتقدمة التي تستحقها بين المسائل العامة التي يدور حولها 
سـتوى المحلـى الحوار الجاد لتكون أقدر على المسـاهمة فـي خدمـة قضـايا حقـوق اإلنسـان علـى الم

  .مي والعالميواإلقلي
الــدليل العربــي حقــوق اإلنســان والتنميــة، وبرنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي  فهــرس حقــوق 

 )منظمات حقوق اإلنسان (www.arabhumanrights.orgاإلنسان في الدول العربية 
الهدف المتصور، البد من تصنيف لمفاهيم حقوق اإلنسان ضمن فئـات  امن هذ وانطالقاً 

الت، ألن هذا األمـر سيسـاعد علـى التحديـد الـدقيق لهـذه المفـاهيم ومـدلوالتها أو مجموعات أو مجا
 والتربيــــة الوطنيــــة والمدنيــــةفــــي أذهــــان مــــؤلفي الكتــــب ومدرســــي المــــواد الدراســــية المختلفــــة بعامــــة 

ضــــمينها فــــي المنــــاهج والكتــــب بمــــا يحقــــق األهــــداف يســــهم توبالتــــالي ، بخاصــــة، وكــــذلك الطلبــــة
 .خدم قضايا حقوق اإلنسان وأهدافه من جهة أخرىالموضوعة من جهة، وبما ي

  
 :تصنيف مفاهيم حقوق اإلنسان

لمفـاهيم  لقد أوردت منظمة العفو الدولية في إصـدارها لـدليل تعلـيم حقـوق اإلنسـان تصـنيفاً 
، حيـث صـنفت "التصـنيف العـالمي لحقـوق اإلنسـان: " حقوق اإلنسان إلـى فئـات مختلفـة، عـرف بــ

 :اتفيه الحقوق في ثالث فئ
 :الحقوق المدنية والسياسية وهي مرتبطة بالحريات، وتشمل الحقوق التالية) ١
 .الحق في الحياة والحرية واألمن، وعدم التعرض للتعذيب، والتحرر من العبودية• 
 .المشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين• 
 .حرية االشتراك في الجمعيات والتجمع• 
 :الحقوق االقتصادية واالجتماعية وهي مرتبطة باألمن، وتشمل )٢
 .العمل• 
 .التعليم والمستوى الالئق للمعيشة• 
 .المأكل والمأوى والرعاية الصحية• 
 :الحقوق البيئية والثقافية والتنموية، وتشمل) ٣
 .حق العيش في بيئة نظيفة، ومصونة من التدمير• 
 .سياسية واالقتصاديةالحق في التنمية الثقافية وال• 

www.amnesty-arabic.org منظمة العفو الدولية  دليل تعليم حقوق اإلنسان 
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 :أن هذه الحقوق نوعان) perry,1998(ويرى بيري
وهو مجموعة الحقوق التـي تتضـمن فـي صـياغتها مـا يجعـل الحكومـات مسـئولة عـن : نوع إيجابي

 .تقديم ما يحسن أوضاع رعاياها
جموعة الحقوق التي تتضمن في صياغتها ما يجعل الحكومات ضعيفة بسـبب وهو م: ونوع سلبي

 .المحافظة على حقوق رعاياها أمام تلك الحكومات نفسها
ســـلبية مـــن اإلعـــالن العـــالمي  ٢١إلـــى  ١وبنـــاء علـــى وجهـــة نظـــر بيـــري فـــإن البنـــود مـــن 

 .إيجابية ٢٨إلى  ٢٢لحقوق اإلنسان، والبنود من 
المســؤولية، : المبــادئ التــي تتضــمنها حقــوق اإلنســان وهــيوهنــاك مــن يصــنفها بنــاء علــى 

 )6-5: 2003بادي، ( .التضامن، السالم المساواة، األمن،  العدالة، التسامح، الهوية، الحرية،
وفــي ضــوء التصــنيفات الســابقة الــذكر لمفــاهيم حقــوق اإلنســان، وبعــد اإلطــالع علــى بنــود 

لمفـاهيم  بـي لحقـوق اإلنسـان أعـدت الباحثـة تصـنيفاً اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والميثـاق العر 
 :حقوق اإلنسان، حيث صنفت هذه المفاهيم ضمن مجموعات على الشكل التالي

  
 :مجموعة الحقوق المدنية والسياسية :أوالً 

 ).المواطنة ،التقاضي ،الحرية  األمن: (تضم المفاهيم الرئيسة التالية لحقوق اإلنسان
 :االجتماعيةمجموعة الحقوق   :اً ثاني

الضـــــمان  ،الـــــزواج وتكـــــوين األســـــرة: (تضـــــم المفـــــاهيم الرئيســـــة التاليـــــة لحقـــــوق اإلنســـــان
 ).المساواة  ،االجتماعي

 :مجموعة الحقوق العلمية والتربوية والثقافية : اً ثالث
 ).والثقافية ،التنمية الفكرية ،التعليم: (تضم المفاهيم الرئيسة التالية لحقوق اإلنسان

 :وعة الحقوق الفرديةمجم  :اً رابع
 ).الحياة: (تضم المفاهيم الرئيسة التالية لحقوق اإلنسان

 :مجموعة الحقوق االقتصادية  :اً خامس
  ).التملك ،العمل: (تضم المفاهيم الرئيسة التالية لحقوق اإلنسان

  
  :لمحة عن المناهج الفلسطينية 

األصـعدة  عليـه علـى مختلـفترتبط المناهج بأحوال المجتمـع وتتـأثر بـالتغيرات التـي تطـرأ 
الفلســطينيين عــانوا  وبــالنظر إلــى الحالــة الفلســطينية فإننــا نجــد أن. الثقافيــة والسياســية واالقتصــادية
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ـــاهج الدراســـية لفتـــرة زادت عـــن خمســـين عامـــا حيـــث كانـــت الثقافـــة الخاصـــة  كثيـــرا مـــن غربـــة المن
  .نفسه  ينيبالمجتمع الفلسطيني مغيبة تماما عن المنهاج الذي يتلقاه الفلسط

عـام  فلم يتوفر للفلسطينيين مـنهج خـاص بهـم يلبـي حاجـاتهم ويعكـس تـراثهم وتـاريخهم إال
الضــفة  فمنــذ االنتــداب البريطــاني مــرورا بــالحكم المصــري علــى قطــاع غــزة واألردنــي علــى 2000

اإلســرائيلي  م لســيطرة وقيــود ســلطات االحــتالل 1967الغربيــة ومــن ثــم االحــتالل اإلســرائيلي ســنة 
وطنيــة تربويــة  مــع مجــيء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية تبنــت وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي سياســةو 

بهـــدف الخــروج مـــن  تهــدف إلــى توحيـــد المنــاهج الدراســية المســـتخدمة فــي جميـــع مــدارس فلســطين
  .اغتراب المناهج وعدم تلبيتها الحتياجات الطلبة الفلسطينيين 

كأحــد  الفلســطينية منــذ نشــأتها موضــوع تطــوير المنــاهج وقــد وضــعت وزارة التربيــة والتعلــيم
الغربيـة  األهداف اإلستراتيجية لعملها فهي من جهة توحد المنـاهج بـين جنـاحي الـوطن فـي الضـفة

ومراعــاة التقــدم  ومــن جهــة أخــرى تحــدث نقلــة نوعيــة فــي المنــاهج مــن حيــث محتواهــا. وقطــاع غــزة
 1998التشريعي عـام  الفلسطيني من قبل المجلس ومنذ إقرار خطة المنهاج. التكنولوجي والعلمي

الخطــوط العريضــة والتحكــيم  م والــوزارة تعمــل علــى تنفيــذ الخطــة علــى عــدة مراحــل شــملت صــياغة
مــن التربــويين والمــؤلفين مــن معظــم  والتــأليف واإلقــرار وفــق سياســة الــوزارة فــي إشــراك قطــاع واســع

  .قطاعات المجتمع وليس من القطاع التربوي فحسب 
 مما الشك فيه أن خطة المناهج تستقي فلسـفتها التربويـة مـن الفلسـفة االجتماعيـة العامـةو 

على  للفلسطينيين وتستمد مبادئها من تراث الشعب الفلسطيني ودينه وقيمه وعاداته وتقاليده عالوة
التربيـة فـي  م وطمـوح الشـعب الفلسـطيني تجـاه المسـتقبل ودور 1988وثيقة إعالن دولـة فلسـطين 

ورفاهيتـــه مـــن جهـــة  حافظـــة علـــى هـــذا المجتمـــع واســـتمراره مـــن جهـــة ،وتحقيـــق ازدهـــاره وتقدمـــهالم
  .أخرى

 إن اهتمام الفلسطينيين ببناء المنـاهج األولـى مرجعـه أن المنـاهج القديمـة كانـت ال تعكـس
الفلسطينيون وال  الوجود الثقافي والحضاري والوطني والقومي واإلنساني والمعرفي الذي يطمح إليه

إليــه الفلســطينيون وال  تماشــى مــع تطــورات العصــر فــي العلــوم والمهــارات والمعــارف الــذي يطمــحت
إلـى عـدم ترابطهـا واعتمادهـا  تتماشى مع تطـورات العصـر فـي العلـوم والمهـارات والمعـارف إضـافة

  )2005العلوي ، (  التحليلي على التلقين والحفظ مما ال يشجع التالميذ على التفكير المنطقي
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  مبحث الثانيال
 )أهميتها-أهدافها -مفهومها(التربية الوطنية والمدنية 

  :التربية الوطنية: اوالً 
 :مفهوم التربية الوطنية

ولهـــذا . تعـــد التربيـــة الوطنيـــة أحـــد األبعـــاد المهمـــة للتربيـــة العامـــة فـــي كـــل أمـــة مـــن األمـــم
يخيـة واالجتماعيـة والثقافيـة لكـل لتنـوع الخلفيـات الفلسـفية والتار  اً مفاهيم التربية الوطنيـة تبعـ تنوعت

عمليـة غـرس مجموعـة "التربية من أجل المواطنة، بأنها )  1999( ويعرف اللقاني والجمل  .أمة 
 القيم والمبادئ والمثل لدى التالميذ لتساعدهم على أن يكونوا صـالحين قـادرين علـى المشـاركة من

 في قاموس التربية)  1981( ا الخولي ويعرفه. الفعالة والنشطة في كافة قضايا الوطن ومشكالته
 الوطنيـة) National Education(بأنها تعليم الطـالب حقـوق المـواطنين وواجبـاتهم، بينمـا تعنـي 

 التربية الوطنية مـن خـالل المصـطلح اإلنجليـزي) Citizenship Education(تعليم المواطنة أو 
             ويــرى. ي يعــيش فيــه المــواطن غــرس الســلوك االجتمــاعي المرغــوب فيــه حســب قــيم المجتمــع الــذ

)1981، Ellis ( أن التربية الوطنية هي إعـداد التالميـذ لـدورهم فـي المجتمـع كمسـؤولين وصـانعي
ذلــك "هــي  أن التربيــة الوطنيــة)  2004( ويــرى المعيقــل . قــرار ومــواطنين يرعــون مصــالح الــوطن

تعنـي تزويـد ًا نة ويحققها فيـه، وهـي أيضـالمواط الجانب من التربية الذي يشعر الفرد بموجبه صفة
 اً ليصـبح مواطنـًا التجاهات الحسنة وتربيتـه إنسـانيالطالب بالمعلومات التي تشمل القيم والمبادئ وا

الـذي يمكنـه مـن  يتحلى في سلوكه وتصـرفاته بـاألخالق الطيبـة، ويملـك مـن المعرفـة القـدر اً صالح
 ".تحمل مسؤولية خدمة دينه ووطنه ومجتمعه

 ال يمكــن الفصــل بينهمــا بشــكل كبيــر،و نيــة هــي جــزء مــن التربيــة العامــة، التربيــة الوطإن 
يـتم  صـفات وسـلوكيات ومهـارات) المـواطن(فبينما تركز التربية والتعليم عامة على إكساب التلميـذ 

 تحديـــدها عـــن طريـــق المســـؤولين والمختصـــين فـــي مجـــال التربيـــة والتعلـــيم باعتبارهـــا تعكـــس البعـــد
ًا جرعة مكثفة أو تأهيـل أكثـر تحديـدجتماعي لألمة والمجتمع، فإن التربية الوطنية هي الثقافي واال

األبعـاد  على الصفات والسلوكيات والمهارات التي تمكنه من القيـام بـأدواره ومسـؤوليته ذات اً وتركيز 
  .األكثر عمومية، أي تلك األدوار والمسؤوليات

  

مـــواد فـــي الدراســـات االجتماعيـــة التـــي تســـهم تعتبـــر مـــادة التربيـــة الوطنيـــة مـــن أهـــم الكمـــا 
كما تنبـع أهميـة . مباشرة في غرس مفهوم االنتماء والوالء والقيم األخرى في نفوس النشء  بصورة

 المادة من أنها تكسب التالميذ المهارات االجتماعية التي تساعدهم في التعامـل مـع المجتمـع هذه
توجـد  التاريخية واالتجاهـات والقـيم والعـادات التـي وتزودهم بالمعارف األساسية والحقائق. وظروفه
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. سـليمة في التربية من أجل تنشـئة األطفـال تنشـئة قيميـة مهماً  وبذلك تعتبر وسيطاً . في المجتمع 
 .من خالل ذكر األهداف العامة لهاوهذا ما سيتم عرضه 

 
 :األهداف العامة للتربية الوطنية 

لتربيـة الوطنيـة يتمثـل فـي إعـداد المـواطن الصـالح يجمع التربويون علـى أن الهـدف العـام ل
يعـرف حقوقـه ويـؤدي واجباتـه تجـاه مجتمعيـه وقـد لخـص سـعادة أهـداف التربيـة الوطنيـة فـي  الـذي
  )1990سعادة، ( -:اآلتي
 .إعداد مواطنين صالحين متمسكن بعقيدتهم اإلسالمية الصحيحة -1
 بـه مـع العمـل مـن أجـل زاً غـرس حـب الـوطن فـي نفـوس الناشـئة والشـباب ليـزدادوا اعتـزا -2

 .تقدمه وٕاعالء شأنه
 .تزويد التالميذ بفهم إيجابي وواقعي للنظام السياسي الذي يعيشون فيه -3
 .فهم التالميذ لحقوق األفراد وواجباتهم -4
 فهـــم التالميـــذ للنظـــام التشـــريعي للقطـــر الـــذي يعيشـــون فيـــه، واحتـــرام وتقـــدير القـــوانين -5

 .التشريعية
 .مة الراهنة التي يعاني منها المجتمع الذي يعيش فيه التالميذالتعرف على القضايا العا -6
 فهــم وســائل اشــتراك التالميــذ فــي النشــاطات الوطنيــة والقوميــة علــى المســتوى المحلــي -7

 .واإلقليمي العربي
 فهـــــم الحاجـــــة الماســـــة للخـــــدمات الحكوميـــــة واالجتماعيـــــة والعمـــــل علـــــى تلـــــك الخـــــدمات -8

 .واستخدامها والمساهمة فيها
 :أن التربية الوطنية ترمي إلى تحقيق األهداف التعليمية اآلتية -) : 1987( التل كما ذكر 

حيـث إن  االنتمـاء واالعتـزاز والـوالء لألمـة العربيـة واإلسـالمية وعقيـدتها وفكرهـا ومثلهـا وقيمهـا. 1
 .هذا االنتماء واالعتزاز والوالء هو محور وجود هذه األمة

 .قراطية والعدالة االجتماعيةااللتزام بمبادئ الحرية والديم. 2
وكفايـة  اكتساب الثقافة السياسية التي تمكن المواطن من أن يلعب دوره السياسـي بـوعي وخلـق. 3

 .ومسؤولية
 .اإليمان باألخوة اإلنسانية القائمة على الحق والعدل والمساواة. 4
 اسـية علـى المسـتوىاإليمـان بـالمنهج العلمـي كوسـيلة لمعالجـة قضـايا اإلنسـان والمجتمـع السي. 5

 .الوطني والقومي والعالمي
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 عقيــدتها أو درجــة اإليمــان بالمســاواة بــين جميــع شــعوب األرض وأممهــا مهمــا كــان لونهــا أو. 6
 .تقدمها أو تخلفها

 :فيشيران إلى أهداف أكثر شمولية تتمثل في اآلتي)  1987رضوان ومبارك ، ( أما 
ومصـدرها،  عليهـا كمشـاركة الشـعب، ووظيفـة السـلطة فهم النظام الحكومي والقواعد التـي يقـوم. 1

 .ومبدأ الفصل بين السلطات
 فهــم النظــام، ووظيفتــه، وعالقتــه بــالمواطنين، ودوره فــي تنظــيم حيــاتهم، وكيفيــة التعامــل معــه. 2

 .الخ… كنظام القضاء ونظام الشرطة 
ق ينهــا، ووســائل تحقيــوحفــظ التــوازن بفهــم الطبقــات االجتماعيــة، وكيفيــة تكوينهــا، وعالقتهــا، . 3

 .مرونتها
واجـب،  معرفة حقوق المواطن، وواجباته، وفهم فكرة تـالزم الحقـوق والواجبـات، وأنـه الحـق بـال. 4

 .ووجوب تقديم الواجب قبل الحصول على الحق
 .تكوين عادات احترام الملك، والصالح العام، وتقديمه على الصالح الخاص.  5

 جاءت في توصيات المؤتمرات العربية المتعددة التي أما أهداف التربية الوطنية التي
  -):1993ناصر ، (عقدت بهذا الغرض فيمكن تلخيصها فيما يلي 

 .تنمية الشعور بالقومية العربية واإليمان بها وبأصالتها وفضلها على الحضارة اإلنسانية -
 .تنمية شعور المواطن بوطنه وتكوين عاطفة االنتماء لهذا الوطن -
 .الشعور بحق المواطنين في الفرص المتكافئة والمساواة االجتماعية والسياسية تنمية -
 .تنمية الوعي االجتماعي والشعور بأهمية عادات وتقاليد ونظم وقيمة الجماعة العربية -
 تنمية الوعي االقتصادي والشعور بأهمية االقتصاد والوطن والمنتجات الوطنية -

 وطن والمواطنوالمستقبل االقتصادي األفضل لل
 تبصير المواطن باألخطار التي تهدد وطنه وتحصينه ضد التسلط الحزبي والطائفي -

 .واإلقليمي
 تربيــة الســلوك الــوطني علــى أســاس التعــاون والعمــل المشــترك وتحمــل أعبــاء اآلخــرين وٕايثــار -

 الصالح العام واحترام حقوق الغير وآرائهم وعواطفهم
  وجــه المــواطن العربــي فــي كــل مــن مــا يؤخــذ ويــودع مســتهدياً تربيــة الضــمير العربــي الــذي ي -

   .بمصالح األمة ومستقبلها
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  أهمية التربية الوطنية
تعتبــر التربيــة الوطنيــة مــن أكثــر المــواد التــي تبــث الشــعور القــومي وٕاعــداد المــواطن الــذي 

اجـة يعي شخصيته ويستفيق إلى مضمون حضارته، وال شك فـي أن بالدنـا فلسـطين فـي أمـس الح
خاصــة فـــي الوقــت الحاضـــر إلــى التربيـــة الوطنيـــة، نظــرًا للضـــغوطات النفســية واالســـتعمارية التـــي 
يمارســها االحــتالل الصــهيوني ضــد شــعب فلســطين، ولعــل حاجتهــا هــذه ال تقــل عــن حاجــة ســائر 

  .البلدان بل تزيد عليها بكثير لظروفها العصيبة التي تمر بها
ء الجيــل الصــاعد بالتربيــة الوطنيــة كمــا تجهزهــا وأصــبح مــن أهــم واجباتهــا أن تجهــز أبنــا

بالتربية الثقافية والمهنية حتى ال تنحصر جهودها وخدماتها في حقل عمل محدود، بل تتعداه إلى 
  ).1993: 23ناصر، (حقول الوطنية الواسعة 

مـــن وظـــائف التعلـــيم األساســـية وهـــي تقـــوم علـــى تعريـــف مـــن هنـــا كانـــت التربيـــة الوطنيـــة 
  :ثالث وهي بنواح المواطن

  :الناحية الفكرية  -1
تجهيـز  ويقصد بها تزويد المواطن بالمعلومـات المتعلقـة بشـؤون الـوطن العامـة وممارسـتها

هـذا الحكـم ،  المواطن بالمعلومات الوطنية األساسية والضـرورية ، كفهـم الدسـتور الـذي يقـوم عليـه
. واحـدة بـاألخرى  هـا ، وعالقـة كـلواإللمام بجهاز هذا الحكم مع سلطاته الثالثة ، ووظيفـة كـل من

والتعـرف علـى حقوقـه  و أن يقف علـى حقيقـة المؤسسـات اإلعالميـة وأثرهـا فـي تكـوين الـرأي العـام
و أن يتــــدرب . وطنــــه وواجباتــــه كمــــواطن ، ومــــا هــــي عالقتــــه بالدولــــة وبــــالمواطنين اآلخــــرين فــــي

 .اجب معلم التربية الوطنيةو  ،معلومات التي تصلهالمواطن على التفكير الصحيح المرتكز على ال
الشـــؤون الوطنيـــة ، والتـــدرب علـــى  مـــثال أن يعمـــد إلـــى الممارســـات الكثيـــرة لتـــدريب تالميـــذه علـــى

المتضــاربة، وكيفيــة تكوينهــا لمــا فيهــا  اســتخالص الحقيقــة مــن خــالل اآلراء المتشــعبة ، والــدعايات
  .مصلح الوطن والمواطنين 

  :الناحية العاطفية  -2
 يشــحن المــواطن منــذ الصــغر بكــل عاطفــة صــادقة نحــو وطنــه وكــل مــاويقصــد بــذلك أن 

شغف  على ما فيه أحيانا من) أرض اآلباء واألجداد(ومن هذه العواطف حب األرض . يتعلق به 
ــــوطن و يتكلمــــون لغتــــه. العــــيش وجفائــــه  ــــى أرض ال ــــذين يمشــــون عل  وكــــذلك حــــب المــــواطنين ال

 ونه اإلحســــاس بـــآالم الــــوطن وآمالــــه ، ويشــــاركونهويتلـــذذون بروائعــــه األدبيــــة والثقافيـــة ، ويشــــاطر 
  .الشعور باالعتزاز بما قدم األجداد إلى الحضارة العالمية 
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 المواطنـون والقـيم االجتماعيـة التـي يؤمنـون إليهـاوكذلك حـب الحيـاة الفضـلى التـي يسـعى 
وحب مثلـه  بها، كالنخوة واإلباء والشهامة والوفاء والكرم والضيافة و حب ارض الوطن وحب أهله

  .هذه العواطف هي التي يجب أن يربى عليها جميع المواطنين منذ صغرهم 
  :الناحية العملية  -3

 ال تكــــــون التربيــــــة الوطنيــــــة كاملــــــة إال إذا اقترنــــــت ناحيتهــــــا العمليــــــة بالنــــــاحيتين الفكريــــــة
 ويشــعر فــي أعمــاق نفســه. فهنــاك مــواطن يعــرف كــل مــا يمكــن أن يعرفــه عــن بــالده . والعاطفيــة

. خـدمتهما ولكنه يقف عند حد المعرفة والشعور فال يتعداه ما إلى العمل فـي سـبيل. اجب حبها بو 
الوطنيــة هــي  وٕان آفــة. فـأي ثمــرة ترتجــى مــن هـذا المــواطن الــذي ال يشــعر بالمســؤولية نحـو بــالده 

الجعجعـــة هـــي  الجعجعـــة دون فعـــل كمـــا أن آفـــة التربيـــة الوطنيـــة اعتقـــاد بعـــض الناشـــئين أن هـــذه
  .ية بعينهاالوطن

 إن أهميـــة التربيـــة الوطنيـــة تكمـــن فـــي كونهـــا ضـــرورية للفـــرد وضـــرورتها هـــذه تكمـــن فـــي
  :المعرفة بكافة معانيها

  .معرفة ما يدور حولنا -
  .معرفة دورنا في الحياة أو ما يجب أن تقوم به ونعمله -
  .معرفة ما لدينا من قدرات وٕامكانيات عملية تطبيقية -
  .استعداداتنا وذكائنامعرفة أنفسنا شخصيا و  -
  معرفة(معرفة المطلوب منا تقديمه للمجتمع الذي نعيش فيه أي معرفة ما لنا وما علينا  -

  ).1993:  35ناصر،( )حقوقنا وواجباتنا
  

أهــداف أهميــة و بــين بعــض التربــويين فــي تقــدير  أن هنــاك تفاوتــاً  ةالباحثــ تــرىوممــا ســبق، 
رتيــب أولويــات التربيــة الوطنيــة وذلــك مــن منطلــق نظــرة كــل فــي ت الوطنيــة، وربمــا اختالفــاً  التربيــة
 إلــى مفهــوم التربيــة الوطنيــة وٕالــى تقــديره للــدور الــذي تؤديــه التوجهــات الدينيــة والسياســية باحــث

نتيجـة  لكن هذا ال يمنـع مـن الوصـول إلـى. والقومية لكل مجتمع في تشكل أهداف التربية الوطنية
يعد الهدف  ذكرها مهمة وتصب في خدمة الهدف العام الذيمفادها أن جميع األهداف التي سبق 

  .األساسي للتربية الوطنية أال وهو إعداد المواطن الصالح
لذا ترى الباحثة أنه من الضروري تسليط الضوء إلـى أهـم مفـاهيم حقـوق اإلنسـان الواجـب 

خــالل إثرائهــا توافرهــا فــي التربيــة الوطنيــة كــي يــتم تعزيــز نقــاط القــوة ومعالجــة نقــاط الضــعف مــن 
  .طن ومجتمع صالحابحقوق اإلنسان الهادفة بشكل أساسي إلى خلق مو 
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  التربية المدنية :ثانياً 
  

   مفهوم التربية المدنية
عمليــة التنشــئة االجتماعيــة  ىإلــ Civic Education يشــير مفهــوم التربيــة المدنيــة

اعيــا يتمحــور حــول تعزيــز والسياســية الممنهجــة التــي تتضــمن إكســاب األفــراد وعيــا سياســيا واجتم
المواطنة المدنية وتنمية األفـراد معرفيـا وثقافيـا بطبيعـة المجـال السياسـي الـذي يعيشـون فيـه وكيفيـة 

إكســاب األفــراد  ىعمليــة تثقيفيــة توعويــة تهــدف إلــ ىأي أنــه يشــير إلــ .تفعيــل أدوارهــم وممارســاتهم 
مــة الحقــوق المدنيــة والسياســية ، ثقافــة حديثــة تتمحــور حــول طبيعــة المواطنــة المرتكــزة علــى منظو 

وتتحقق التربية المدنية من خالل عملية التنشئة االجتماعية والسياسية ضمن مؤسسات رسـمية أو 
أساسـيا مـن الحيـاة العامـة وال بـد  اً فقط بل تعتبر جـزء اً مدرسي اً أهلية ، فالتربية المدنية ليست نشاط

  )3: 2005،الصالحي(من إدماجها في منظومة الثقافة السائدة 
المقصــود بمفهــوم التربيــة المدنيــة ، هــو مفهــوم واســع قــد يصــعب تحديــده نظــرا الرتباطــه و 

بالتربيــة ارتباطــا وثيقــا ،وال يمكــن فصــلهما عــن بعضــهما الــبعض لدرجــة أن البــاحثين اختلفــوا فــي 
تعريــــف التربيــــة المدنيــــة ، فمــــنهم مــــن عرفهــــا بــــنفس تعريــــف التربيــــة ومــــنهم مــــن دمجهــــا بالتربيــــة 

ي أشــمل مــن مــع أن التربيــة المدنيــة هــ ،خالقيــة غيــر مميــز بينهمــا معتبــرا أن فحواهــا هــو ذاتــهاأل
:  2001المجيــدل،( ن كانـت التربيـة األخالقيــة قاعـدة الزمـة للتربيـة المدنيـة،إ التربيـة األخالقيـة ، و 

22(  
القـات يستخدم مصـطلح التربيـة المدنيـة أو التربيـة للمواطنـة للداللـة علـى نمـط معـين للعكما 

عالقة الفرد مع الفرد، وعالقة الفرد مع الجماعـة، : بين األفراد في المجتمع، وتشمل هذه العالقات
وعالقة الجماعة مع الجماعة، ويقـع ضـمن هـذه العالقـات العالقـة بـين المـواطن العـادي وصـاحب 

  .المركز في السلطة، وبين المواطنين العاديين بعضهم ببعض
دنية جميع المواضيع واألنشطة التربوية الهادفة إلى تعلم وتمثل ويشمل مصطلح التربية الم

قوانين الفرد والحياة االجتماعية، وهذا يستدعي دراسة المجتمعات المعاصرة وتلك التي كانت في 
ولكن هذا ال يعني أن التربية المدنية هي ببساطة دراسة المؤسسات السياسية وبعض . الماضي

خبرات الحياة المدرسية، إنما يعني أنها تأخذ باالعتبار أيضا النصوص القانونية الهامة و 
المشكالت الهامة التي يواجهها المجتمع في الوقت الحاضر أو في المستقبل، ويقوم الطلبة 

  . بدراسة هذه المشكالت ومحاولة فهم تعقيداتها وتضميناتها
خ اإلنســـان ، فقـــد مارســـت الشـــعوب المتحضـــرة التربيـــة المدنيـــة حيثمـــا وجـــدت فـــي تـــاريولقـــد 

بأنهـا مــا يجــب أن يكــون عليــه كـل واحــد مــن أهــل ذلــك المجتمــع "حـددها عبــد الــرحمن ابــن خلــدون 
، فـــإذا كـــان كانـــت وظيفـــة الحكـــام هـــي ردع أفـــراد لقـــه، حتـــى يســـتغنوا عـــن الحكـــام رأســـانفســـه، وخُ 
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عن تلك  عيداحضر اإلنسان ورقيه ، تجعله بن تإالمجتمع وٕانهائهم عن األفعال اإلجرامية والظلم ف
  .األفعال اإلجرامية والظلم والعدوان، فإنه بهذا يستطيع االستغناء عن هؤالء الحكام

ـــذا فالتربيـــة المدنيـــة بمضـــمونها صـــقل الشخصـــية اإلنســـانية بتـــدرب اإلنســـان علـــى الحيـــاة  ل
االجتماعيـــة وتمرســـه بهـــا وتفاعلـــه معهـــا حتـــى يقـــوم بـــدوره فيهـــا بانســـجام تـــام مـــع اآلخـــرين ومـــع 

ت الجماعة ، وهي بهذا تعني إكساب أفراد المجتمع بصـورة عمليـة وفعالـة مبـادئ ومهـارات متطلبا
الســـلوك االجتمـــاعي المرغـــوب فيـــه فـــي البيـــت والمدرســـة والشـــارع واألمـــاكن العامـــة وفـــي مهنتـــه ، 
وكذلك مبادئ احترام غيره وتقبل رأيه وٕاعانته وتجنب ما يضر به ، وذلك بخلق ضـمير اجتمـاعي 

طن يســـتند إلــــى مفهـــوم التعـــاون والعدالـــة والديمقراطيــــة وحـــب الـــوطن والغيـــرة عليــــه لـــدى كـــل مـــوا
وتوظيف كل الطاقات لبنائه ورفعه ألداء رسالته الحضارية كجزء مـن الحضـارة اإلنسـانية والحفـاظ 

  ) 24:  2001،المرجع السابق. (على البيئة بكل مكوناتها
نـــاء مـــدى مســـاهمتها فـــي ب اما يتأكـــد لهـــبجـــالء معـــالم التربيـــة المدنيـــة عنـــد ةيتضـــح للباحثـــو 

فــي شــتى الجوانــب ، وكيــف يــتم نســج عالقــة وطيــدة بــين الفــرد وأبنــاء  شخصــية الفــرد بنــاًء متكــامالً 
ومـــن ثـــم لمجتمعـــه وتنقـــل بـــالتعلم لألجيـــال  مجتمعـــه فمـــن خاللهـــا يشـــعر الفـــرد بانتمائـــه لنفســـه أوالً 

ن تمـدن وانضـباط و تسـامح واحتـرام وااللتـزام يجابية المرغوب فيهـا مـفتغرس فيهم القيم اإلالالحقة 
والشــــعور بالمســــؤولية نحــــو الــــنفس واآلخــــرين، فهــــي التــــي تزيــــد الــــوعي وبواســــطتها نبنــــي الــــوطن 

إليــه مــن  ارة المناســبة لكــي يحققــوا مــا يصــبووالمــواطن والمجتمــع ، فهــي التــي تكســب األفــراد المهــ
يشــة وتحســين الــدخل والوصــول لتنميــة تنميــة حقيقيــة موجهــة إلشــباع الحاجــات ورفــع مســتوى المع

متوازنــة شــاملة وال يــتم ذلــك إال مــن خــالل التعلــيم الرســمي وكــذلك مــن خــالل التعلــيم األهلــي أي 
مؤسسات المجتمع المدني فهي تنمي الفرد بصفة مستمرة تجعله يشارك المجتمع الوالء ليصل لبر 

ر العولمـة تعتبــر أهـم مؤسســات ، فهـذه المؤسســات فـي عصــ اً صــالح اً األمـان وبـذلك يصــبح مواطنـ
ــــيم والعــــادات الحســــنة واالتجاهــــات السياســــية  ــــراد الق ــــي إكســــاب األف ــــادرة عل التنشــــئة السياســــية الق

ي أصبح الحديث عنهـا يتزايـد بصـورة تلمدنية الوالمعرفية التي تزيد وعيهم بضرورة وأهمية الثقافة ا
جه نحو المعسـكر الـديمقراطي المـرتبط كبيرة وخاصة بعد السقوط المدوي للمعسكر االشتراكي والتو 

بالتعدديــة السياســية ، وكــذلك الحــال بالنســبة للتعلــيم الرســمي يتزايــد دوره التربــوي باهتمامــه بالتربيــة 
المدنيـــة ومـــدى قدرتـــه علـــى غـــرس مفـــردات الثقافـــة المدنيـــة فـــي نفـــوس الطلبـــة فتنمـــي فـــيهم ثقافـــة 

الـذات   وتجعلهـم أكثــر فهمـا وٕادراكـا لمعنـى حقــوق المشـاركة والمبـادرة والتسـامح والتعدديــة واحتـرام 
اإلنسان والديمقراطية والمجتمع المدني وسيادة القانون ويستطيعون اكتساب أهم خصـائص التربيـة 

، زيادة شعورهم بالكرامـة اإلنسـانيةالمدنية بزيادة وعيهم بمعنى المواطنة وٕاكسابهم القيم والمهارات و 
  : محاور أساسية وهي ةلها ثالث مع التأكيد أن التربية المدنية

  )2005: الصالحي . ( المحور المهاراتي _ المحور الوجداني _ المحور المعرفي 
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ويتناول مشاكل المجتمع والحياة اليومية ومدى تأثيرها سلبا وٕايجابا علـى : المحور األول المعرفي 
الجديـدة فـي المجتمـع والعـالم  السياسات التعليمية وكيفية التعامل معهـا وكيفيـة اسـتيعاب المتغيـرات

  . أي عدم الجمود الذهني والفكري وخلق التحفيز الستيعاب الجديد
ويركز على خلـق توجيهـات ايجابيـة داعمـة للتحـول الـديمقراطي واحتـرام : المحور الثاني الوجداني 

ة وعــدم حقــوق اإلنســان وتعزيــز الــدوافع نحــو المشــاركة السياســية والعدالــة ودولــة القــانون والمســاوا
  . العنف واحترام التعدد والتنوع والرأي األخر

ويركز على عملية التمكين للمشاركة وترسيخ االنتماء من خالل التطوع : يالمحور الثالث المهارات
في األعمال الوطنية والخيرية وتزايد عضوية الفرد قي مختلف مؤسسات المجتمع المـدني ، وبهـذا 

نـــة والديمقراطيـــة ، وبهـــذا تكـــون التربيـــة المدنيـــة عمليـــة تأهيليـــة يكــون التعلـــيم هنـــا مـــن أجـــل المواط
وتربويــــة تســــتهدف إكســــاب المتعلمــــين مهــــارات ومعــــارف وقــــيم وثقافــــة تجعلــــه قــــادرا علــــى تحمــــل 

     )6: 2005،  المرجع السابق. ( مسؤولياته وذلك بمعرفته للحقوق والواجبات 
بويــــة هــــدفها تنميــــة قــــدرات الشــــباب أن التربيــــة المدنيــــة بوصــــفها عمليــــة تر  ةالباحثــــ تــــرىو 

واتجاهاتهم وميولهم حتى يصبحوا ذات قيمة في المجتمع الذي هـم جـزء منـه ، ممـا يفـرض علـيهم 
االلتحـــاق بمؤسســـات المجتمـــع ، ســـواء كانـــت رســـمية أم غيـــر رســـمية ، وتعتبـــر هـــذه المؤسســـات 

د مـن المشـاركة فـي المجـال وسائط اجتماعية بين الفرد والجماعة وبينهم مع الدولـة ، فـتمكن األفـرا
العام والحياة السياسية الداعمة لبناء التربية المدنية وتعزيز مفهوم الديمقراطية وحقوق اإلنسان فـي 
المجتمــع المــدني ، لترســيخ وتعمــيم المواطنــة الصــالحة المبنيــة علــى فلســفة المجتمــع، بهــا يتفاعــل 

م المعــارف الالزمــة لزيــادة الثقــة لــديهم األفــراد ويمارســون مهــام وأنشــطة مختلفــة تســاهم فــي إكســابه
بقدرتهم علـى تحمـل المسـئولية والثقـة بأنفسـهم التفاعـل مـع اآلخـرين ، فالتربيـة المدنيـة هـي السـبيل 
القــادر علــى ترســيخ المواطنــة فــي نفــوس األفــراد   وذلــك مــن خــالل قيامهــا بإعــداد المــواطن ورفــع 

لوصــول إلــى المجتمــع المــدني المتمتــع بــالحقوق كفاءتــه لكــي يســتطيع المشــاركة بفاعليــة واقتــدار وا
والواجبـات القــادر علــى رســم العالقـات اإلنســانية المتوازنــة الملتزمــة بغـرس وتعزيــز قــيم وســلوك نبــذ 
العنـــف وصــــيانة كرامــــة اإلنســـان والعمــــل ضــــمن فريـــق مؤهــــل ومعــــد لفهـــم معنــــى الحــــق والقــــانون 

ورفــع يــة حقيقيــة موجهــة إلشــباع الحاجــات والمســاواة والديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ، وصــوال لتنم
    . لكي يتم إعداده للقيام بدوره بفاعلية وكفاءة ليصبح مواطن الغد،المستوى وتحسين كافة أموره

  
   أهداف التربية المدنية

من األسرة  يشارك في تحقيق أهداف التربية المدنية جميع مؤسسات المجتمع المدني بدءاً 
طفال في مراحل تكوينهم األولى، والمدرسة التي تسهم في تكوين القيم التي تنفرد بالتأثير في األ
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واالتجاهات باإلضافة إلى المعلومات وطرق التفكير والمهارات المختلفة التي تتضمنها المناهج 
المدرسية وكذلك الممارسات اليومية في المجتمع المدرسي، كما يسهم في تحقيق هذه األهداف 

فيها وسائط اإلعالم المقروءة والمرئية والمسموعة والمؤسسات األهلية  جميع مؤسسات الدولة بما
  . العاملة في مجال التربية المدنية وحقوق اإلنسان

  
إن التربية المدنية ليست سوى وسيلة من وسائل تنوير المواطن وتفتيح ذهنه ومشاعره على 

ضائها في الحقوق حقيقته من حيث أنه عضو حر في الدولة، يتساوى مبدئيا مع سائر أع
والواجبات، ويشارك في حياتها ،وواجبه المشاركة على جميع األصعدة بحسب المؤسسات 

  .واألنظمة القائمة فيها
إن حاجة المواطن للتربية المدنية ملحة ليتمكن من القيام باألدوار المتوقع أو المطلوب منه 

وتتناسب درجة . جمعأكبير والعالم قطره الصغير، ووطنه ال/القيام بها تجاه نفسه وأسرته ووطنه
هذه الحاجة مع درجة تحضر المجتمع في القطر وتمدنه وتعقد الحياة االجتماعية واالقتصادية 

أما طبيعة هذه التربية ومحتواها فيعتمدان على طبيعة أو شكل النظام . والثقافية والسياسية فيه
كتاتوري المنهج سياسيا واقتصاديا شكل تكون في المجتمع الدي:السياسي واالقتصادي القائم، فهي

وتكون في المجتمع الديمقراطي المنهج ضرورة تربوية أو حياتية ال بد منها .من أشكال التدجين
لتحرير المواطن وتزويده بالمعارف وتربيته على القيم واالتجاهات والمبادئ والمهارات الالزمة 

عنا أن التربية المدنية في المجتمعات  ويجب أال يغيب). 1994عايش، (للبقاء ولحياة أفضل 
  .خرا تربية من أجل الحريةآهي أوال و 

  
ويمكن تركيز مفهوم التربية المدنية أو التربية للمواطنة في سعي المدرسة إلى إعداد 

ة للمواطنة الفاعلة بتعريفه بحقوقه وواجباته، وٕاكسابه المعلومات والقيم والمهارات التي /الطالب
كما تهتم هذه . ك هذه الحقوق والواجبات بحيث تصبح معيارا يتصرف على أساسهتمكنه من إدرا

قتصادية تفكيرا اإلجتماعية والسياسية و إلالتربية بإكساب الطلبة القدرة على التفكير في القضايا ا
  ).2002العتم وآخرون، (ناقدا 

  
للحيــاة ، تســتمد يحتــاج اإلنســان إلــى الحمايــة والشــعور باألمــان ، ألن حمايتــه هــي حمايــة و 

أصـولها مـن منـابع قــانون الطبيعـة األزلـي القــائم علـي محافظـة اإلنسـان علــي نسـله ونوعـه ، وهــذه 
الحماية ال يمكن أن يؤمنها طرف واحد أو جهة بعينها ، بل البد لتحقيقها من تضافر جهود كافـة 

د والمجتمـع ككـل كفيلـة مكونات المجتمع ، والتربية المدنية بدورها بما تحدثه من تطـور لـدى األفـرا
بحــل كافــة المشــكالت وٕايجــاد الحلــول الضــرورية لمواجهــة متطلبــات الحيــاة ، فهــي األكثــر فاعليــة 
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ألنها تـؤدي إلـي تنميـة شـاملة فـي جميـع جوانـب الشخصـية اإلنسـانية ، والتربيـة المدنيـة ال يختلـف 
نســان بمجتمعــه ، وبيئتــه ، مفهومهـا عــن مفهــوم التربيــة بمعناهــا الواســع إال بتركيـزه علــى عالقــة اإل

ووطنه ، وأرضه ، فهي جانب التربية الذي يحدث شعور العضوية في جماعة حتى تنسق حياتهـا 
   . لفائدتها المتبادلة

  -: بما يلي) 2001(وعليه فيمكن التأكيد على أهداف التربية المدنية كما يشير المجيدل 
لـدى المجتمـع وخاصـة القـيم اإليمانيـة وٕاشـباعهم تعزيز القيم اإلنسانية المرغوب فيها والمحببة  -1

بالقيم األخالقية من أجل المحافظة على أخـالق المجتمـع مثـل الديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان وحـب 
الخيــر والتعــاون والتســامح ، والعمــل علــى طمــس عــادات غيــر مرغــوب فيهــا ، مثــل التســلط وحــب 

  . النفس ، وممارسة العنف
قوقهم وواجباتهم ، التي يجب العلـم بهـا وااللتـزام بمضـمونها ، والتربيـة توعية أفراد المجتمع بح -2

  . المدنية هي الكفيلة بتثقيف هؤالء األفراد بهذه الحقوق والواجبات
  . تعزيز العادات والتقاليد التي يجب أن يتمتع بها األفراد -3
عرضـــه لالضـــطهاد ضـــمان تمتـــع األفـــراد بمبـــدأ تكـــافؤ الفـــرص والمســـاواة مـــع اآلخـــرين وعـــدم ت -4

   . والعنف مع مراعاة إزالة الفوارق بين أبناء المجتمع
نسج عالقات متوازنة بين أبناء المجتمـع بعضـهم الـبعض وكـذلك فيمـا بـين أفـراد المجتمـع مـع  -5

  . السلطة الحاكمة
  . و للمجتمع ، وللشعب ، وللوطن، إكساب األفراد حب االنتماء لألسرة  -6
  . ات التفكير الناقد ومهارات حل المشكالتإكساب األفراد مهار  -7
   . العمل على تنظيم وقت وحياة األفراد داخل المجتمع -8
  . تزويد األفراد بمفهومي الدولة والمجتمع -9

   . التعرف على مؤسسات المجتمع المدني ، والدور المنوط بهذه المؤسسات -10
  . جتمعاالهتمام بالقطاع االقتصادي ودوره في ازدهار الم -11
  . معرفة كل جديد في مجال المعرفة والتكنولوجيا -12
 )24: 2001المجيدل ، .( تطوير مفهوم الرعاية الصحية والبيئية وحمايتها لدى األفراد  -13
  

 :مصادر التربية المدنية
التربية المدنية متعددة المصادر التي تستقي منها بنيتها وفلسـفتها ومجاالتهـا بمـا تتضـمنه 

وكـــــذلك ارتباطهــــا بالحيـــــاة العامـــــة . ومفــــاهيم ومهـــــارات وقــــيم ومعتقـــــدات واتجاهــــات معـــــارف مــــن
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المحلي والمجتمع العالمي، وبشخصية الفرد وسلوكه، والعالقات بـين المـواطنين وبيـنهم  وبالمجتمع
 :في ما يلي أهم هذه المصادر. مؤسسات الحكم والمؤسسات المجتمعية األخرى وبين

 :التاريخ -1
فـي  خ سجال لتطور المجتمعات البشرية، فهو يعنى بدراسـة أعمـال اإلنسـان التـي تمـتيعتبر التاري

وسـلوكياتها  الماضي، بما تنطوي عليه من أفكـار ومشـاعر، كمـا يعنـى بدراسـة العالقـات اإلنسـانية
دراسـة "عمليـة (  وهـو بهـذا المعنـى. ومشكالتها، وتتبع نشأتها وتطورها والنتائج التـي ترتبـت عليهـا

 .)"األحداث الماضية وتحليل
 التــــاريخ هــــو علــــم ربــــط الماضــــي بالحاضــــر بهــــدف توضــــيحه، وربــــط المســــتقبل بالحاضــــر لبيــــان
 اتجاهــات التطـــور والتقــدم، وتوجيههـــا الوجهــة المالئمـــة، ذلــك أنـــه يســتهدف جمـــع المعلومــات عـــن

 اضــرالتــاريخ بهــذا المعنــى يقــوم علــى ربــط الماضــي والح .الماضــي وتحقيقهــا وتســجيلها وتفســيرها
 فالتـاريخ تربيـة للفكـر، وٕاكسـاب للـوعي. والمستقبل، الذي من شأنه أن يحقـق الفائـدة لكافـة األجيـال

 وتصــور لماهيــة الحيــاة اإلنســانية وأحوالهــا المعيشــية فــي الماضــي والحاضــر، وذلــك مــا يجعــل منــه
 .عامال مهما من عوامل تكوين المواطن

 صــدرا مهمــا مــن مصــادر التربيــة المدنيــة، فهــولــذلك يمكــن اعتبــار التــاريخ بمعنــاه االصــطالحي م
 وســـيلة تربويـــة فعالـــة تنمـــي االعتـــزاز واالفتخـــار المـــدني لـــدى التالميـــذ، حيـــث يثيـــر فـــيهم الشـــعور
ـــق ـــا المحـــددة لمعـــايير الســـلوك فـــي مـــا يتعل ـــل المدنيـــة العلي  بـــاالعتزاز تجـــاه الـــوطن، وترســـيخ المث

 .ان بتاريخه الذي يكون محل اعتزازه وتقديرهبالمواطنة الصالحة، فسلوك اإلنسان وتفكيره يتأثر 
للـوطن  ذلك ما يبعث فيهم الحس بالمسؤولية واالحترام، والمحافظة على المنجزات المدنية، والـوالء

 .والمشاركة البناءة في تحقيق آماله وتطلعاته
 ل عـــنإن فــي اعتبـــار التـــاريخ مصـــدرا للتربيــة المدنيـــة، ذلـــك ال يعنـــي تناولــه كمـــادة تاريخيـــة بمعـــز 

 الســـياق المـــادي والفكـــري للمـــادة التاريخيـــة، إنمـــا يتعلـــق األمـــر بإكســـاب التالميـــذ معـــارف تجعلهـــم
واالنتمـاء  يمتلكون القـدرة علـى المالحظـة والمقارنـة والتحليـل واالكتشـاف لتكـوين صـورة عـن الـذات

 .يبالماض االجتماعي والثقافي، وتكوين أفراد مندمجين في التاريخ الحاضر، ال ملتصقين
  
 :الحضارة -2

 الحضارة مصطلح يعبر في مفهومه العام عما يقوم به اإلنسان من جهد مقصود أو غيـر مقصـود
والحضــارة تــرتبط ارتباطــا  )1994:ناصــر، ابــراهيم.( لتحســين ظروفــه الحياتيــة الماديــة أو المعنويــة

ود اإلنسـانية، فهـي تـراث ينتقـل عبـر األجيـال المتعاقبـة، وتنمـو وتتطـور بـالجه وثيقا بالتاريخ، فهـي
ميزة إنسانية تتميز بها المجتمعات بعضها عن بعض بطرق حياتهم ومعيشتهم وتفكيرهم وسلوكهم 

 .وتصرفاتهم
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 الحضــارة كظــاهرة إنســانية عامــة تعتبــر مصــدرا مــن مصــادر التربيــة المدنيــة، فالحضــارات الراقيــة
 بهـــا الشـــرائع الســـماوية والتعـــاليم بتســـاميها وتطلعاتهـــا نحـــو المثاليـــة اإلنســـانية التـــي أمـــرت" تتميـــز 

كمـا أن الرقـي اإلنسـاني يقـاس بحضـارته، فهـي ). 1985: الفيـومي، مصـطفى(  ."الدينية والمدنية
أثرهـــا علـــى الســـلوك والتفكيـــر، ممـــا يـــدفع اإلنســـان إلـــى االرتقـــاء  يـــنعكس -شـــأنها شـــأن التـــاريخ –

ا يـــأتي دور التربيـــة المدنيـــة فـــي وهنـــ. ومؤديـــا للـــدور المنـــوط بـــه بمســـتواه ليصـــبح فـــاعال اجتماعيـــا
لتنميــة المســؤولية المدنيــة تجــاه المجتمــع ككــل، وتنميـــة روح  توظيــف الحضــارة اإلنســانية كأســاس

مــن خــالل االنفتــاح علــى المجتمعــات العصــرية ومنجزاتهــا  المبــادرة والخلــق واإلبــداع لــدى التلميــذ
 .الحضارية والعلمية

 ن تكون التربية المدنية وسيلة لتوجيه أفكار التالميذ نحوما ينبغي اإلشارة إليه في هذا المجال أ
 .تعزيز مبدأ تكامل الحضارات ال صراع الحضارات التي يتبناها كل من هنتنتغتون وفوكومايا 

 ذلــك مــا يكــون لــه دور فــي تعزيــز انتمــاء الفـــرد إلــى مجموعــة أمميــة أعــم و أشــمل، وٕادماجــه فـــي
 .موقراطية التي تعتبر من أهم مظاهر الحضارة الحديثةالحضارة العصرية، وتنمية المشاعر الدي

  
 :الفكر اإلنساني -3

 يعــرف الفكــر بأنــه ذلــك البنيــان المجــرد المــرتبط بتصــوير وتفســير الوجــود اإلنســاني السياســي، وأنــه
 يمثل كل ما يخطر في ذهن اإلنسان حـول تنظيمـه السياسـي وحياتـه االجتماعيـة كمـا هـي أو كمـا

إن الفكر اإلنساني ينمو ويتطور ويتجدد، ويتسم ) 1989:ت والروان واخرونبركا.(يجب أن تكون
وهــو قــادر علــى . والتنــاقض، ويــؤثر ويتــأثر بالبيئــة المحليــة والعالميــة بــالتنوع واالخــتالف والتضــاد
والمفكـرون . واقع معرفتـه بـالواقع االجتمـاعي واالحتياجـات المجتمعيـة توليد منظومات أخالقية من

الــوعي فــي الفكــر اإلنســاني، وهــم قــادة حركــة التقــدم والتغييــر واإلصــالح  م، ومصــادرهــم رواد األمــ
  .في المجتمع

 مــن هــذا المنطلــق، ينبغــي أن يكــون الفكــر اإلنســاني بمفكريــه مصــدرا مــن مصــادر التربيــة المدنيــة،
 لما يمتلكه مفكرو المجتمع من حس اجتماعي، ومقدرة على التفاعل مع المتغيرات المجتمعيـة مـن
 شــأنه صــياغة فلســفة تربويــة مدنيــة، وبنــاء مــنهج تربــوي يــربط التعلــيم بمفهــوم التحــديث االجتمــاعي

والسياسـية  والثقافي والسياسي، ويستجيب لمتطلبات المجتمع ويعزز توجهاته وفقا لألبعاد العقائدية
 .واالقتصادية واالجتماعية

  
 :الدين -4

إضـافة إلـى دور الـدين الـرئيس فـي . ة االجتماعيـةيلعب الـدين دورا حيويـا ومهمـا فـي مجـال التنشـئ
خ نظريـــة احتـــرام هدايـــة البشـــر وتـــوجيههم نحـــو عبـــادة اهللا، جـــاءت األديـــان الســـماوية كـــذلك لترســـ
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يتعـرف من خـالل بـرامج التربيـة الدينيـة واحترام حقوقه وحرياته وحريات اآلخرين  .إنسانية اإلنسان
 ه الثقــافي، فيتكــون لديــه شــعور بمالمــح شخصــيته المدنيــةالتلميــذ علــى القــيم الدينيــة وأبعــاد انتمائــ

 يتكــون لديــه شــعور -مــثال-فالتلميــذ العربــي المســلم. والقوميــة فــي إطــار انتمائــه ومعتقداتــه الدينيــة
 .األخرى بمالمح شخصيته العربية اإلسالمية، وبالمثل يكون وضع التلميذ في القوميات والديانات

 عليم التقليدي يهتم أساسا بنقل القواعد الفقهية وتكـوين علمـاء وفقهـاءلئن كان التعليم الديني في الت
 في الدين، فإنه في التعليم الحديث يهتم بترجمة التعاليم السـماوية إلـى ممارسـة عمليـة تنمـي الفكـر
 عنــد الفــرد والجماعــة، ويهــتم بإعــادة صــياغة أطــر التفكيــر والقــيم العامــة، وتكــوين مختصــين وأطــر

 هــتم ببنــاء التلميــذ وفقــا لثقافــة مدنيــة عصــرية تعبــر عــن وضــع األفــراد والمجتمعــاتوطنيــة حداثيــة ت
 .القانوني والسياسي واستبعاد األطر التقليدية الدينية التي تتناول عالقة الفرد باهللا فقط

 لـــذلك، يمكـــن اعتبـــار األديـــان مصـــدرا مـــن مصـــادر التربيـــة المدنيـــة، فهـــي تعلـــم الفـــرد والجماعـــات
  عــايير الســماوية التــي توجــه الســلوك الفــردي، وتوحــد الســلوك االجتمــاعي، وتقــرب بــينبالتعــاليم والم

جــــادو، .( مختلــــف الطبقــــات االجتماعيــــة عــــن طريــــق عرضــــها للنمــــاذج المثاليــــة للرســــل واألنبيــــاء
 ).1997:صالح

  
 :القيم والعادات والتقاليد -5

 اإلنسانية، وهي تعبر عـنالقيم مصطلح يعبر عن مبادئ ومواصفات اجتماعية تسود المجتمعات 
) 1997:قباني، عبد العزيز.( طبيعة السلوك الملزم، والحراك االجتماعي المنظم والمنسق والمنظم

والرغبــة والقبــول مــن قبــل غالبيــة أفــراد المجتمــع، إذ أنهــا تعبــر عــن مصــلحة  تحظــى القــيم بالتقــدير
 )1994: ناصر، ابراهيم(واهتمام الناس، 

لمـا  لعزيمة والمثابرة بين أفراد المجتمـع، وتنمـي الشـعور بالتقـدير واالحتـراموتهدف إلى تنمية روح ا
القــوانين  حققـه المجتمـع مــن إنجـازات علــى امتـداد تاريخـه، كمــا أنهـا توجــه الـرأي العـام نحــو احتـرام

 )2000:سرحان، عطية.( والمؤسسات العامة
 ن جيـل إلـى جيـل، وتسـتمرأما العادات فهـي مصـطلح يـدل علـى أنمـاط مـن السـلوك التـي تنتقـل مـ

ناصـر، ( .فترة طويلة لتتمتع بالثبات واالستقرار، وتصـل إلـى درجـة اعتـراف األجيـال المتعاقبـة بهـا
العــــادات مكانــــة مهمــــة فـــي كثيــــر مــــن المجتمعــــات، خاصــــة المجتمعــــات  تحتــــل) 1994: ابـــراهيم

أمـا التقاليـد . ألحيـانالعالم الثالث، فهي تقوم مقام القانون في بعض ا المحافظة في كثير من دول
الخاصة بجماعة أو طائفة معينة تنتقـل فـي المجتمـع عبـر تعاقـب األجيـال،  فهي القواعد السلوكية
العــــادات فــــي أن النــــاس يشــــعرون نحــــو التقاليــــد بقــــدر كبيــــر مــــن التقــــديس،  وتتميــــز التقاليــــد عــــن

مــع مـــن قبيـــل والتحـــول عنهــا، فهـــي نمــط ســـلوكي متــوارث يقبلـــه المجت  ويشــعرون بصـــعوبة تركهــا
 .تمسكه بسنن السلف
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 لــذلك، يمكــن اعتبــار القــيم والعــادات والتقاليــد مــن المصــادر التــي تســتند إليهــا التربيــة المدنيــة فــي
تعزيزها  تحديد وتحقيق أهدافها، نظرا لما تنطوي عليه من أفكار ومبادئ وسلوكيات إيجابية ينبغي

فــإن القــيم  فــي ذات الوقـت. مواطنــة الصـالحةوتوجيههـا الوجهــة االجتماعيـة التــي تـدفع نحــو بنـاء ال
المجتمعيـــة  والعـــادات والتقاليـــد تنطـــوي علـــى كثيـــر مـــن الســـلبيات والســـلوكيات التـــي تعيـــق المســـيرة
. التعـارض البنـاءة، خاصـة فـي إطـار رفضـها ومقاومتهـا للحداثـة والتجديـد، كمـا أن بهـا الكثيـر مـن

ورفـض مـا هـو  هـو جيـد ومقبـول منهـا، هذا ما يقتضـي الفحـص والتمحـيص والتصـنيف لألخـذ بمـا
 .سلبي ومعيق للتقدم واالزدهار المجتمعي

  
 :العلوم والتكنولوجيا -6

 يتعــاظم تــأثير العلــوم والتكنولوجيــا وتطبيقاتهمــا فــي حيــاة األفــراد والشــعوب علــى حــد ســواء، فــالعلوم
 قـدرة وٕامكانيـات تعتبر من أهم عوامل إحداث التغيير الثقافي في المجتمع، وذلك بما تتضـمنه مـن

ذلك  على إكساب اإلنسان مهارات فكرية، وتنمية القدرات اإلبداعية والذهنية لديه، وليس أدل على
جــــــادو، .( ممـــــا أدت إليـــــه العلـــــوم إلـــــى تغييـــــر ثقــــــافي واضـــــح فـــــي مجتمعـــــات العـــــالم المختلفـــــة 

ي فـــــي التكنولوجيـــــا كعلـــــم تلعـــــب دورا كبيـــــرا فـــــي تســـــريع التغييـــــر الثقـــــاف كمـــــا أن) 1997:صـــــالح
  .المجتمعات اإلنسانية

التـي  يعيش العالم حاليا عصر الثورات والتي من أهمها ثورة االتصاالت وثورة التفجـر المعلومـاتي
 جعلــت مــن العــالم علــى امتــداده قريــة كونيــة، وأصــبح العــالم منفتحــا علــى بعضــه، وأصــبح انتقــال

 ذلــك مــا يجعــل التـــأثير. ســيرالمعلومــة، وانتشــار األفكــار علــى اختالفهــا ال يســتغرق ســوى زمــن ي
 إن هذا التأثير سالح ذو حدين، فهو في بعـض جوانبـه قـد. المتبادل بين األمم أمرا سهال وميسورا

 فالــدول المتقدمــة تمتلــك مــن اإلمكانيــات التــي. يكــون إيجابيــا وفــي الــبعض اآلخــر قــد يكــون ســلبيا
  .تجعلها أكثر وأسرع تأثيرا في الدول المتخلفة في هذا المجال

 فـي ظـل عــدم تكـافؤ الفــرص بـين الــدول المتقدمـة والمتخلفـة فــي مجـال التــأثير الفكـري والمعلومــاتي
 نتيجة للتفاوت فـي المجـال العلمـي والتقنـي، ال بـد للـدول المتخلفـة أن تلجـأ لوسـائل بديلـة للحـد مـن

 مكـن اللجـوءوال شك المجال التربـوي هـو مـن أهـم الوسـائل التـي ي. التأثير السلبي لالنفتاح العالمي
وازدهاره،  إليها من أجل تحقيق أهدافها المدنية، وبناء المواطن الصالح الذي يسعى لتقدم مجتمعه

التربويـة إلـى إطـار  وفي نفس الوقت مواكبة التحوالت التكنولوجية العالمية حتـى تتحـول مؤسسـاتها
 .للتنشئة االجتماعية

تكون  تربوية التي تدعم الوعي الوطني ال بد أنلذلك، ولكون التربية المدنية هي أحد أهم األطر ال
 وســـــيلة للبنـــــاء الـــــوطني بتقـــــديمها المفـــــاهيم المجتمعيـــــة االيجابيـــــة فـــــي جميـــــع جوانبهـــــا السياســـــية

وتوجهات  واالقتصادية واالجتماعية، ونبذ األفكار والمفاهيم السلبية التي تتعارض مع بنية وطبيعة
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والمتمثلـة فـي  يـد علـى القـيم الخلقيـة للحضـارة اإلنسـانيةذلك مع عدم إغفال التأك. المجتمع المحلي
والتواصـــل  التضـــامن بـــين بنـــي اإلنســـان، واســـتلهام القـــيم الحضـــارية المشـــتركة للثقافـــات اإلنســـانية،

عبـد الـدائم، .(إنسـاني والتراحم ورعاية اآلخرين، وتعزيز القيم الخلقية كوسيلة أساسية لبنـاء مسـتقبل
ف التالميـــذ علـــى المفـــاهيم المدنيـــة الحديثـــة التـــي صـــاغتها التجربـــة وكـــذلك تعريـــ )2000:عبـــداهللا

 .اإلنسانية
 مــن خــالل عــرض مفهــوم التربيــة المدنيــة وماهيتهــا، يتضــح أن الوظيفــة األساســية للتربيــة المدنيــة
 تتمثــــل فــــي االرتقــــاء بــــالفرد واالنتقــــال بــــه مــــن وضــــعه التقليــــدي الــــذي يحــــدد وفــــق أســــس معينــــة؛

 عائليــة والفئويــة التــي تحكمهــا بشـكل أو بــآخر العــادات والتقاليــد الســلبية إلــىعصـب والــوالءات التكال
 ذلـك مـا يلقـي. مستوى المواطنة الصالحة التي يتم تحديد الفرد من خاللهـا تحديـدا قانونيـا وسياسـيا

 عبئا على كافة القائمين على العملية التربوية بالنظر إلى التعليم وجعله مشـروعا وطنيـا بمضـمون
تكـوين  ووظيفة اجتماعية تعمل على تغيير الواقع والعقليات واالرتقاء بهما، والتوجـه نحـو سياسي،

   .تجانس ثقافي بين جميع المواطنين بغض النظر عن اعتبارات الجنس أو الدين
إن هذه األهداف أشارت في بعض ما ورد فيها إلى ما أكدت عليـه مواثيـق حقـوق اإلنسـان، كحـق 

وأهميــة موقعــه وا ألطمــاع  وطنــهد عليــه مــن خــالل تعريــف الطالــب بموقــع الحريــة الــذي تــم التأكيــ
االستعمارية فيه، وحق الحياة الذي برز من خالل تعريف المتعلم بالعوامل الطبيعيـة والمنـاخ وأثـر 
ذلك على الحياة البشرية، وحق الضمان االجتماعي الـذي أشـارت إليـه األهـداف التـي ركـزت علـى 

عاصــرة فــي الــوطن العربــي مثــل التلــوث والهجــرة، والحلــول المقترحــة، تعــرف بعــض المشــكالت الم
وكذلك تعرف الجوانب المتصلة بالسكان في الوطن ا لعربي، وأنمـاط العمـران والمواصـالت، وحـق 
العمــل الــذي تــم تضــمينه فــي األهــداف التــي نصــت علــى دراســة فــروع النشــاط البشــري كالزراعــة 

ذلك مـن حقـوق اإلنسـان التـي أشـارت إليهـا أهـداف الجغرافيـة والصناعة والتجارة والخدمات، وغير 
 .بشكل ضمني في معظم األحيان

وهذا يعني أن مفاهيم حقوق اإلنسان وحرياته األساسية من أبرز المواضيع التي البد أن يتضمنها 
مثـــل حقـــوق اإلنســـان وحرياتـــه األساســـية  مواضـــيعً ، ألن التربيـــة الوطنيـــة والمدنيـــةمحتـــوى منهـــاج 

، حيــث أنهــا تجعــل هــذه  التربيــة الوطنيــة والمدنيــةم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق أهــداف تــدريس ستســه
المادة ذات معنى في أذهان الطلبة، وتسهم في خلق المواطن الصالح القادر على فهم المشـكالت 

  .والقضايا المعاصرة، وتغرس االتجاهات اإليجابية عند الطلبة
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  المدنية العالقة بين التربية الوطنية والتربية
يخلط البعض بين التربية المدنية والتربية الوطنية ويعتبرهما مصطلحان مترادفان وهذا 

وفيما يلي مجموعة من النقاط التي أذكرها للمساعدة في تمييز هذين . األمر في رأيي غير دقيق
  :النوعين من التربية وتوضيح العالقة ومجاالت التقاطع واالختالف بينهما

التربية الوطنية حول تنمية االنتماء للوطن وحب األرض والجماعة التي تتمحور مادة " •
أما مادة التربية المدنية فهي تتضمن في الغالب حقوق " ينشأ في وسطها اإلنسان

وواجبات المواطنية والتي تقوم على تنشئة الفرد من حيث هو عضو بالفعل في دولة 
دد من الواجبات والحقوق، أي وطنية، ومن حيث هو بهذه الصفة داخل في نظام مح

تتعلق التربية المدنية بحقوق الفرد وواجباته في إطار انتمائه لجماعة معينة وعيشه 
  ". على أرض محددة

يمكـــن أن تشـــكل مواضـــيع مـــادة التربيـــة الوطنيـــة خلفيـــة أساســـية تبنـــى عليهـــا مواضـــيع  •
عــن مفهــوم األمــة التربيــة المدنيــة، ففــي حــين تعطــي مــادة التربيــة الوطنيــة خلفيــة جيــدة 

واألسس التي تقوم عليها مثل اللغة والتاريخ المشترك والتـراث واألرض، وكـذلك مفهـوم 
الوطن والدولة بما فيها أشكال الدول ونظام الحكم فيها، فإن مادة التربية المدنية يمكن 
أن تشـــمل مبــــدأ الحريــــة وحقـــوق المــــواطن ومبــــدأ المســـاواة وواجبــــات المــــواطن إضــــافة 

لفلســـطيني وبعـــض المواثيـــق الدوليـــة الخاصـــة بـــالحقوق لألفـــراد ســـواء المـــرأة للدســـتور ا
والطفــل وذوي الحاجــات الخاصــة، كمــا تشــمل كــل مــا يتعلــق بتلــك المواضــيع مــن قــيم 
مثــل اإلنجــاز والمســاءلة والمســؤولية والعمــل المشــترك وقبــول اآلخــر والحريــة واإلبــداع 

  .الفكري والنقد العقالني
ة فـي معناهـا الضـيق الشـائع بتنميـة الشـعور الـوطني وحـب الـوطن تعنى التربية الوطني •

واالعتـزاز بـه، وبتغذيـة الـوالء الـوطني فـي نفـوس أفـراد الجماعـة الوطنيـة وفئاتهـا، وفــي 
معناهــــا األوســــع تــــدل علــــى التربيــــة التــــي تــــتم علــــى مســــتوى الــــوطن، بإشــــراف الدولــــة 

يميــة وتتفاعــل مــع ظــروف الوطنيــة، حيــث توجــد وتشــمل كــل النشــاطات التربويــة والتعل
الـــوطن وحاجاتـــه وتراثـــه وتطلعاتـــه وأنظمتـــه، أمـــا فـــي معناهـــا الوســـط فهـــي تـــدل علـــى 
مجموعة مواد ونشاطات من شـأنها أن تغـذي الـوعي الـوطني وااللتـزام الـوطني والعمـل 

أمـا التربيـة المدنيـة فموضـوعها تنشـئة الفـرد مـن حيـث هـو . الوطني بطبيعـة مضـمونها
داخـل فـي نظـام محـدد  -بهـذه الصـفة -لة وطنية، ومـن حيـث هـوعضو بالفعل في دو 

وهـــي تشـــمل العالقـــة المتبادلـــة بـــين المـــواطنين والدولـــة وبـــين . مـــن الواجبـــات والحقـــوق
  .المواطنين فيما بينهم في إطار جماعة وطنية محددة ووطن أو أرض يقيمون عليها
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نحو األفراد اآلخرين تبحث التربية الوطنية في حقوق وواجبات المواطن نحو وطنه، و  •
الذين يعيشون على أرض الوطن، أما التربية المدنية فهي تبحث فوق ذلك حقوق 
وواجبات المواطن عندما يدخل في عالقة مع مواطنين آخرين خارج نطاق الوطن، 
بمعنى آخر فهي تبحث في حقوق وواجبات اإلنسان كإنسان يعيش في وطن أكبر، 

امة، والقانون المدني العام، وبهذا تصبح التربية ويشمل ذلك الحقوق المدنية الع
المدينة علم يعالج حاضر النظم االجتماعية والنظم السياسية وأنواع العالقات بين 
األفراد وبين الفرد والجماعة والجماعات األخرى، أي بين المواطن والوطن وبين 

  .المواطن والعالم الخارجي
يــة معــا موضــوعا أساســيا هــو المواطنــة التــي تقــوم تبحــث التربيــة الوطنيــة والتربيــة المدن •

  .على إدراك الحقوق والواجبات اإلنسانية وممارستها بوعي ومسؤولية
  

هناك من يعتبر التربية الوطنية تربية سياسية للنظام الحاكم وحده، أمـا التربيـة المدنيـة  •
 ).2002مغيث، (في تربية للمجتمع نفسه على اختالف تياراته وثقافاته ومؤسساته 

  

ممــا ســبق فلقــد عمــدت الباحثــة الــى تحليــل كتــب التربيــة الوطنيــة والمدنيــة لمــا لــه مــن عالقــة قويــة 
  .ومباشرة بمفاهيم حقوق اإلنسان
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  عينة الدراسة  -

  أدوات الدراسة -

  . دواتصدق و ثبات األ -
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 الفصل الرابع 
  إجراءات الدراسة الميدانية 

  

توضـــح الباحثـــة مـــن خـــالل هـــذا الفصـــل الخطـــوات واإلجـــراءات التـــي تمـــت فـــي الجانـــب 
والمجتمع األصلي والعينة وتتضمن كذلك ، والمجال الميداني من الدراسة وتتضمن تحديد منهجها 

تطبيــــق وتحديــــد اليــــث الصــــدق والثبــــات وٕاجــــراءات أدوات الدراســــة والتأكــــد مــــن صــــالحيتها مــــن ح
وفــي مــا يلــي ، األســلوب اإلحصــائي المســتخدم فــي تحليــل البيانــات للوصــول إلــي النتــائج الهامــة 

  :وصف لهذه اإلجراءات 

  : منهج الدراسة 
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر أكثر مناهج البحث استخداما من 

حيــث يــدرس ظــاهرة أو حــدثًا أو قضــية موجــودة حاليــًا ، ويمكــن " مجــال التربيــة قبــل البــاحثين فــي 
األغـــا ، " ( الحصـــول منهـــا علـــى معلومـــات تجيـــب عـــن أســـئلة البحـــث دون تـــدخل الباحثـــة فيهـــا 

  ) . 83:  1999األستاذ ، 
استخدمت الباحثة أسلوب تحليل المحتوى بهدف توصيف واستكشاف محتـوى مـنهج كما  

يعتمـــد هـــذا األســـلوب علـــى تجميـــع الحقـــائق و  يـــة والمدنيـــة للمرحلـــة األساســـية العليـــا ،التربيــة الوطن
 .وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة ، والمعلومات 

  : مجتمع الدراسة 
كتــب التربيــة الوطنيــة والمدنيــة للصــف الســابع والثــامن تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع 

ية ، وكـذلك مـن معلمـي حقـوق اإلنسـان فـي مـدارس وكالـة الغـوث كتـب دراسـ) 6(والتاسع والبالغة 
  .معلمًا ومعلمة ) 43(، والبالغ عددهم الدولية بمدينة عزة 

  : عينة الدراسة 
  :كما هو موضح بالجدول التالي . معلمًا ومعلمة ) 24( تتكون عينة الدراسة من

  )1(الجدول 
  توزيع أفراد عينة الدراسة 

  العينة  المجتمع  
  9  20  ذكور
  15  23  إناث

  24  43  المجموع
  47.05  %100  النسبة المئوية
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، وبلغت نسبة عينة )  15(، بينما بلغ عدد اإلناث ) 9(بلغ عدد الذكور في عينة الدراسة 
  .من مجتمع الدراسة الكلي % 47.05الدراسة 

  

  :الدراسة  أدوات
 :على الدراسة هذه اعتمدت لقد
فـي كتـب التربيـة الوطنيـة  الواجـب تضـمنهايم حقـوق اإلنسـان اسـتبانة مفـاه : األولـى األداة -1

االسـتبانة لمعرفـة أهـم الحقـوق التـي يجـب حيث تم تطبيـق  . والمدنية للمرحلة األساسية العليا
 .  أن تتضمنها في كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا في محافظات عزة 

لكتـب التربيـة الوطنيـة والمدنيـة للصـف السـابع والثـامن  وىالمحتـ تحليـلأداة  : الثـاني األداة -2
والتاسع ، وهي قائمة حقوق اإلنسان وتشتمل على مصفوفة حقوق اإلنسان التي أعدها علـى 

 ) .  2001(الجرباوي 
  

  :  ولىاألداة األ 
ع إلـى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة ، والرجـو  بعد اطالع الباحثة على

، واســتطالع رأي بعــض ) 2001(كتـاب البيــان فــي تعلــيم حقــوق اإلنســان للــدكتور علــى الجربــاوي 
مــن معلمــي حقــوق اإلنســان ، قامــت الباحثــة ببنــاء اســتبانه مفــاهيم حقــوق اإلنســان التــي يجــب أن 

  :تتضمنها في كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا وفق الخطوات التالية 
  .رصد أهم حقوق اإلنسان التي يجب أن تتضمنها في الكتب  .1
 .مة هذه الحقوق محكمين من أجل التحقق من مدى مالءعرض االستبانة على السادة ال .2
 .تعديل االستبانة بشكل أولى حسب رأي المحكمين  .3
بعد إجراء التعديالت التي أوصـى بهـا المحكمـون تـم حـذف وٕاضـافة بعـض الحقـوق ، وقـد بلـغ  .4

االسـتبانة فـي صـورتها النهائيـة ،  )5(ملحـق رقـم ،  اً حقـ) 19(حقوق بعد الصياغة النهائيـة عدد ال
، ) مهم جدًا ، مهـم ، متوسـط ، غيـر مهـم ( وقد تم إعطاء لكل حق وزن متدرج وفق سلم رباعي 

لمعرفـة مـدى أهميـة حقـوق اإلنسـان لتالميـذ المرحلـة )  1،  2،  3،  4( وأعطيت األوزان التاليـة 
درجــــة ، ) 76،  19( اســــية العليــــا ، وبــــذلك تنحصــــر درجــــات أفــــراد عينــــة الدراســــة مــــا بــــين األس

 .االستبانه في صورتها النهائية  يبين) 5(والملحق رقم 
  

 :صدق األداة األولى

  :وذلك للتأكد من صدقها كالتالياستبانة مفاهيم حقوق اإلنسان  قامت الباحثة بتقنين فقرات
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  :صدق المحكمين: أوالً 
 علـــى) 3(ملحـــق رقـــم حقـــًا ) 24( مكونـــة مـــن عـــرض االســـتبانة فـــي صـــورتها األوليـــةتـــم 

ممــن يعملــون فــي الجامعــات  مجــال التربيــةمجموعــة مــن أســاتذة جــامعيين مــن المتخصصــين فــي 
الفلسـطينية ووزارة التربيـة والتعلـيم العـالي ومـديرياتها فـي محافظـات غـزة، حيـث قـاموا بإبـداء آرائهـم 

سـبة الحقــوق المتضـمنة ، وفــي ضــوء تلـك اآلراء تــم اسـتبعاد بعــض الحقــوق ومالحظـاتهم حــول منا
  ).  2(مبين في الجدولحق ، كما هو ) 19(ليصبح عدد الحقوق 

  
  :صدق ا7تساق الداخلي: ثانياً 

جرى التحقق من صدق االتسـاق الـداخلي لالسـتبانة بتطبيـق االسـتبانة علـى عينـة مكونـة 
كالــة الغــوث الدوليــة بمحافظــة غــزة ، وتــم حســاب معامــل معلمــًا ومعلمــة مــن مــدارس و ) 24(مــن 

ارتبــــاط بيرســــون بــــين كــــل فقــــرة مــــن فقــــرات االســــتبانة والدرجــــة الكليــــة وذلــــك باســــتخدام البرنــــامج 
  .  وضح ذلكي) 2(والجدول).  SPSS(اإلحصائي 

  
  )2(الجدول 

  ية لالستبانةمع الدرجة الكلاستبانة مفاهيم حقوق اإلنسان معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 
 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م

 غير دالة إحصائيا 0.53 0.14  الحق في الحرية   - 1

 غير دالة إحصائيا 0.50 0.15  الحق في المساواة   - 2

 دالة إحصائيا 0.00 0.84  الحق في الكرامة  - 3

 غير دالة إحصائيا 0.20 0.27  الحق في الحياة   - 4

 دالة إحصائيا غير 0.054 0.40  الحق في األمن   - 5

 دالة إحصائيا 0.002 0.60  الحق في المواطنة   - 6

 دالة إحصائيا 0.008 0.53  الحق في الملكية   - 7

 غير دالة إحصائيا 0.95 0.013  الحق في الحماية   - 8

 دالة إحصائيا 0.00 0.67  الحق في المشاركة   - 9

 دالة إحصائيا 0.00 0.72  الحق في األمن االجتماعي   - 10

 دالة إحصائيا 0.005 0.55  لعمل الحق في ا  - 11

 دالة إحصائيا 0.00 0.68  الحق في التعليم   - 12

 دالة إحصائيا 0.005 0.55  الحق في التسامح   - 13
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 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م

 دالة إحصائيا 0.00 0.68  الحق في التضامن   - 14

 دالة إحصائيا 0.00 0.71  الحق في تكوين أسرة   - 15

 ة إحصائياغير دال 0.14 0.31  الحق في الرفق والمعاملة اإلنسانية   - 16

 دالة إحصائيا 0.00 0.71  الحق في اللجوء خالصًا من االضطهاد  - 17

 دالة إحصائيا 0.006 0.54  الحق في المقاضاة القانونية   - 18

 دالة إحصائيا 0.002 0.59  الحق في تحمل المسئولية  - 19

لـــى أن غالبيـــة إفقـــرات غيـــر دالـــة وذلـــك راجـــع  )6( يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق انـــه كانـــت هنـــاك
لمين يرون أن كتب التربية الوطنية والمدنية فقيرة إلى بعض الحقوق صراحًة، وأن هناك نسـبة المع

أخرى من يرى أن الجملة تشير إلـى أكثـر مـن حـق ولـذلك نجـد أن بعـض الحقـوق كانـت غيـر دالـة 
  .من وجهة نظرهم في كتب التربية الوطنية والمدنية

  

   :Reliabilityثبات االستبانة األولى 

باحثــة خطــوات التأكــد مــن ثبــات االســتبانة وذلــك بعــد تطبيقهــا علــى أفــراد العينــة أجــرت ال
  . بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبـات االسـتبانة بطريقـة التجزئـة النصـفية 
تسـبت درجـة النصـف األول لالسـتبانة وكـذلك درجـة النصـف الثـاني وذلـك بحسـاب معامـل حيث اح

-Spearman)االرتبـــاط بـــين النصـــفين ثـــم جـــرى تعـــديل الطـــول باســـتخدام معادلـــة ســـبيرمان بـــراون

Brown Coefficient)   يوضح ذلك) 3(والجدول:  
   )3(جدول 

  ساناستبانة مفاهيم حقوق اإلنيبين معامل الثبات الستبانه  

 قياسالم
االرتباط قبل   عدد الفقرات

 التعديل
 بعد التعديلمعامل الثبات 

 كل الفقرات
19  
  0.67 0.880 

  ) 1+ر/  2* ر = (معادلة سبيرمان براون المعدلة 
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وهذا يدل علـى أن االسـتبانة ) 0.880(يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي 
  .الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسةتتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن 

  

  :طريقة ألفا كرونباخ -2

استخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفـا كرونبـاخ، وذلـك   
) 4(إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصل على قيمة معامل ألفا لالستبانة ككل والجدول 

  :يوضح ذلك
  )4(الجدول 

  الستبانة  ككل لكرونباخ  يوضح معامالت ألفا

 معامل ألفا كرونباخ كل الفقرات االستبانة

 0.85 19 المجموع

  

وهذا يـدل علـى أن االسـتبانة ) 0.85(يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي 
  .تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة

لكتــــب التربيــــة الوطنيــــة والمدنيــــة للصــــف الســــابع والثــــامن  لمحتــــوى حليــــلتأداة  : ثانيــــةاألداة ال
والتاســع ، وهــي قائمــة حقــوق اإلنســان وتشــتمل علــى مصــفوفة حقــوق اإلنســان التــي أعــدها علــى 

 ) .  2001(الجرباوي 
أداة تحليـــل المحتـــوى لتحليـــل كتـــب التربيـــة الوطنيـــة والمدنيـــة  اســـتخدمت الباحثـــة فـــي هـــذه الدراســـة

اإلنســـان التـــي أعــــدها        بع والثـــامن والتاســـع ، واشـــتملت األداة علـــى مصـــفوفة حقـــوقللصـــف الســـا
الهــــدف مــــن عمليــــة التحليــــل ، : ، كمــــا اشــــتملت علــــى )  151 – 136:  2001اوي ، الجربــــ( 

  .وعينة التحليل ، ووحدة التحليل ، وفئات التحليل ، ووحدة التسجيل ، وضوابط عملية التحليل 
 : ما يلي  من خاللة تحليل تحتوى وقد تم بناء بطاق
مفــاهيم حقــوق اإلنســان المتضــمنة فــي كتــب التربيــة الوطنيــة الكشــف عــن :  تحليــلالهــدف مــن ال

كـــل  راتورصـــد تكـــرا) الصـــف الســـابع ، والثـــامن ، والتاســـع ( والمدنيـــة للمرحلـــة األساســـية العليـــا 
   . مفهوم

الجملـة التـي ورد بهـا حـق مـن  فـيدراسـة وتمثلـت فئـات التحليـل فـي هـذه ال:  تحديد فئـات التحليـل
  .حقوق اإلنسان لكونها األنسب لتحقيق أهدافها 
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المتضمنة ألي حـق مـن مصـفوفة حقـوق اإلنسـان  الجملةاختارت الباحثة : تحديد وحدة التسجيل 
، ثــم حصــر تكرارهــا فــي فئــات التحليــل ، حيــث اتخــذت الباحثــة الحــزم الحســابية كوحــدة للتســجيل 

   .والعد 
ـــل ضـــواب ـــة التحلي ـــ: ط عملي ف اإلجرائـــي لمفهـــوم حقـــوق يـــتم التحليـــل فـــي إطـــار المحتـــوى والتعري

  .اإلنسان
  .اسم الصف  -
  .رقم الوحدة  -
  .اسم الدرس  -
  .عنوان الدرس  -
  .رقم الصفحة  -
  .نوع الحق  -
  .الجملة التي ورد بها الحق  -
  .حلة األساسية العليا يشمل التحليل محتويات كتب التربية الوطنية والمدنية للمر  -
  .يشمل التحليل الصفحات التمهيدية للوحدات والصور الموجودة  -
  .يشمل التحليل أسئلة التقويم الواردة في نهاية كل وحدة دراسية  -
  .استخدام استمارة لرصد النتائج وتكرار كل فئات التحليل  -

  : خطوات التحليل 
في محتوى كتب التربية الوطنية والمدنية للمرحلـة  تحديد كل جملة تشتمل على حقوق اإلنسان. 1

  .األساسية العليا ، بعد قراءة واعية متأنية 
  .تحديد نوع الحق الوارد في الجملة . 2
  . في المحتوى  حقرصد تكرارات حقوق اإلنسان وذلك بإعطاء تكرار واحد لكل . 3
د النسب المئويـة لتكـرار كـل حساب عدد ظهور كل حق من حقوق اإلنسان وتكرارها ، ثم إيجا. 4

  . حق 
  : نتائج التحليل 

أســفرت عمليــة التحليــل عــن تــوافر عــدد مــن مفــاهيم حقــوق اإلنســان فــي محتــوى التربيــة الوطنيــة 
والمدنيــة للمرحلــة األساســية العليــا فــي ضــوء عمليــة التحكــيم للمحكمــين ، وقــد بلغــت عــدد الحقــوق 

  .نية جق تتضمنها كتب التربية الوطنية والمد) 19(
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  : صدق أداة التحليل 
بعد إطالع الباحثة على األدب التربـوي ، قامـت بتصـميم أداة التحليـل ثـم عرضـتها علـى مجموعـة 

وقـــد تـــم إجـــراء مـــن المحكمـــين وذلـــك إلبـــداء رأيهـــم حـــول أداة التحليـــل ومـــدى شـــمولية أداة التحليـــل 
  :ليل على الشكل التالي  ، وقد خرجت أداة التحالتعديالت الالزمة في ضوء آراء المحكمين

  
  ) 5(جدول 

  يوضح األداة التي تم التحليل بها 
عنوان   الدرس  الوحدة  الصف

  الدرس
نوع   الصفحة

  الحق
الجملة التي ورد بها 

  الحق
  المجموع

                
                
                
  

  :عبر األفرادتحليل المحتوي  ثبات
لتي توصلت إليها الباحثة وبين نتـائج التحليـل ويقصد به مدى االتفاق بين نتائج التحليل ا        

وحدة من  بتحليل الباحثة قامت التحليل عملية ثبات من للتأكدالتي توصلت إليها معلمة أخرى ، و 
مــن معلمـة  توقامـالمدنيـة والتربيـة الوطنيـة للصـف الســابع والثـامن والتاسـع كـامًال ، كتـاب التربيـة 

دون النظـر إلـى تحليـل  مـرة أخـرى ، اب مـن الكتـب السـتةيالتها بتحليل وحدة واحدة مـن كـل كتـزم
         فـي المـرتين باسـتخدام معادلـة التحليـل نتيجـة بـين االتفـاق نسـبة باحتسـاب قامـت ثـم ، الباحثـة

 : علي تنص التي و ) . 178:  1987طعيمة ، (         )هولستي( 
R = 2(C1. 2)      

C1+C2                                                                          
 : حيث

R                     الثبات معامل  
2(C1. 2)           الثاني التحليل و التحليل األول بين االتفاق مرات عدد  

                   C1التحليل األول  في التكرارات مجموع 
C2                   لثانيا التحليل في التكرارات مجموع  

  :بين معامل الثبات بين التحليل األول والتحليل الثاني ت ةول التالياوالجد
  
  
  



82 
 

 التربية المدنية للمرحلة اإلعدادية) 6( جدول 
التحليل  الصف

 األول
التحليل 
 الثاني 

نسبة  الفرق
 الثبات

 96 3 33 36 الصف السابع

 91 17 88 105 الصف الثامن

 91 15 72 87 الصف التاسع

 92 35 193 228 جموعالم

  

، وقد بلغت نسبة %) 96(أن نسبة االتفاق في الصف السابع كانت ) 6(يتضح من جدول 
، وبهذا %) 91(، وقد بلغت نسبة االتفاق للصف التاسع %) 91(االتفاق في الصف الثامن 

والثامن الصف السابع ، ( تكون نسبة االتفاق في كتب التربية المدنية للمرحلة األساسية العليا 
  %) .92(قد بلغت ) والتاسع 

  
  التربية الوطنية للمرحلة اإلعدادية) 7(جدول 

التحليل  الصف
 األول

التحليل  الفرق
 الثاني 

نسبة 
 الثبات

 97 36 2 38 الصف السابع

 93 46 7 53 الصف الثامن
 91 58 11 69 الصف التاسع

 93 140 20 160 المجموع

، وقد بلغت نسبة %) 97(تفاق في الصف السابع كانت أن نسبة اال) 7(يتضح من جدول 
، وبهذا %) 91(، وقد بلغت نسبة االتفاق للصف التاسع %) 93(االتفاق في الصف الثامن 

الصف السابع ، والثامن ( تكون نسبة االتفاق في كتب التربية المدنية للمرحلة األساسية العليا 
  %) .93(قد بلغت ) والتاسع 
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  للمرحلة اإلعدادية والمدنية تربية الوطنيةال) 8(جدول 
  

  
 

  
  
  
  

، وقد %) 92(عدادية أن نسبة االتفاق في كتب التربية المدنية للمرحلة اإل) 8(يتضح من جدول 
، كما قد بلغت نسبة %) 93(بلغت نسبة االتفاق في كتب التربية الوطنية للمرحلة اإلعدادية 

  %) .92(االتفاق الكلية لجميع الكتب 
  .وهذه النسب تؤكد على  ثبات تحليل محتوى التربية الوطنية والمدنية الذي قامت به الباحثة 

  

  : ي الدراسة األساليب اإلحصائية المستخدمة ف
 Stochastic Package for  Social Science (SPSS)تم استخدام البرنامج اإلحصائي 

  :، لتحليل البيانات ومعالجتها حيث تم استخدام 
  .واألوزان النسبية  والنسب المئويةواالنحرافات المعيارية التكرارات والمتوسطات الحسابية  .1
  .لمقياسإليجاد صدق االتساق الداخلي ل"  Pearson "تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  .2
الثبات بطريقة تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية المتساوية، ومعامل  .3

 . ألفا كرونباخ

التحليل  الصف
 األول

التحليل  الفرق
 الثاني 

 نسبة الثبات

 92 193 35 228 التربية المدنية
 93 140 20 160  التربية الوطنية
 92 333 55 388 جميع الكتب
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرها

اإلجابـة عـن تسـاؤالت الدراسـة مـع اسـتعراض ألهـم النتـائج   تتناول الباحثة في هـذا الفصـل
التـــي ظهـــرت مـــن خـــالل قيـــام الباحثـــة بتحليـــل محتـــوى التربيـــة الوطنيـــة والتربيـــة المدنيـــة للمرحلـــة 
األساســية العليــا ، وأيضــا مــن خــالل تطبيــق اســتبانة مفــاهيم حقــوق اإلنســان المتضــمنة فــي كتــب 

كتـــب مـــدى تضـــمين مفـــاهيم حقـــوق اإلنســـان فـــي تعـــرف  التربيـــة الوطنيـــة والمدنيـــة ، وذلـــك بهـــدف
للنتائج  زة ، وكذلك تحليل الباحثةفي محافظات غ التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا

 مـــن أجـــل التعـــرف إلـــى ســـبل تحســـين محتـــوى هـــذين المبحثـــين وتطويرهمـــا ، ومناقشـــتها وتفســـيرها
  .والخروج بتوصيات للعمل بها 

  :ئج المتعلقة بالسؤال األول النتا: أوالً 
كتــب التربيــة الوطنيــة مــا مفــاهيم حقــوق اإلنســان التــي ينبغــي توافرهــا فــي : ويــنص علــى 

  في محافظات غزة؟ والمدنية للمرحلة األساسية العليا
 مفــاهيمولإلجابــة عــن هــذا الســؤال قامــت الباحثــة بــاإلطالع علــى األدب التربــوي وخرجــت بقائمــة 

وعرضــتها علــى معلمــي حقــوق اإلنســان بمدينــة غــزة  التحليــل فــي ضــوئها حقــوق اإلنســان التــي تــم
ــللتعــرف علــى  فــي كتــب التربيــة المدنيــة والوطنيــة للمرحلــة األساســية العليــا  توافرهــاالزم الحقــوق ال

    : وكانت كالتالي 
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  ) 9(الجدول 

في  هاوافر ت الالزم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي الستبانه حقوق اإلنسانيوضح 
   .كتب التربية الوطنية والمدنية

  
  ) :9(يتضح من الجدول 

  :التي احتلت المراتب األولى كانت ن الحقوقأ
قد احتل الترتيب األول بوزن نسبي " الحق في األمن " والذي ينص على )  5(الحق رقم  - 

)94.8. (%  

 الترتيب الوزن النسبي االنحراف المعياري المتوسط الفقرة الرقم
 6 88.5 588230. 3.5417  الحق في الحرية   .1
 5 89.6 503610. 3.5833  الحق في المساواة   .2
 4 89.6 653860. 3.5833  الحق في الكرامة  .3
 3 90.6 646900. 3.6250   الحق في الحياة  .4
 1 94.8 414850. 3.7917  الحق في األمن   .5
 12 80.2 883630. 3.2083  الحق في المواطنة   .6
 13 76 624090. 3.0417  الحق في الملكية   .7
 7 86.5 721060. 3.4583  الحق في الحماية   .8
 14 75 659380. 3.0000  الحق في المشاركة   .9
 15 75 0.83406 3.0000  االجتماعي  الحق في األمن  .10
 18 70.8 1.09014 2.8333  الحق في العمل   .11
 2 93.8  607920. 3.7500  الحق في التعليم   .12
 8 85.4 583590. 3.4167  الحق في التسامح   .13
 11 80.2 779030. 3.2083  الحق في التضامن   .14
 17 71.9 850190. 2.8750  الحق في تكوين أسرة   .15
 9 85.4 653860. 3.4167  الحق في الرفق والمعاملة اإلنسانية   .16
 16 72.9 974310. 2.9167  الحق في اللجوء خالصًا من االضطهاد  .17
 19 65.6 969650. 2.6250  الحق في المقاضاة القانونية   .18
 10 81.3 737210. 3.2500  الحق في تحمل المسئولية  .19



87 
 

قد احتل الترتيب الثاني بوزن نسبي " الحق في التعليم " والذي ينص على )  12(الحق رقم   - 
)93.8. (%  

قد احتل الترتيب الثالث بوزن نسبي " في الحياة  الحق" والذي ينص على )  4(الحق رقم  - 
)90.6. (%  

قد احتل الترتيب الرابع بوزن نسبي " الحق في الكرامة " والذي ينص على )  3(الحق رقم  - 
)89.6. (%  

قد احتل الترتيب الخامس بوزن " الحق في المساواة " والذي ينص على )  2(الحق رقم  - 
  %) .89.6(نسبي 

علمــي حقــوق اإلنســان يــرون أن كتــب التربيــة الوطنيــة لجميــع فصــول المرحلــة وتــرى الباحثــة أن م
اإلعدادية تعـالج موضـوعاتها مواضـيع تاريخيـة تتعلـق بتـاريخ فلسـطين عبـر التـاريخ ، وأهـم المـدن 
الفلسطينية ، واالستيطان فير فلسطين ، والتعليم منـذ العهـد اإلسـالمي وتحـت االنتـداب البريطـاني 

خاصـــــة باألســـــرة والتنشـــــئة  ئيلي ، ، وكتـــــب التربيـــــة المدنيـــــة تتنـــــاول مواضـــــيعواالحـــــتالل اإلســـــرا
، والمهن ، والمجتمع ، ممـا يسـاعد علـى اسـتنباط الكثيـر مـن حقـوق اإلنسـان ، وخاصـة واالتصال

الحـــق فـــي األمـــن ، والحـــق فـــي التعلـــيم ، والحـــق فـــي الحيـــاة ، والحـــق فـــي الكرامـــة ، والحـــق فـــي 
  المساواة ، 

  

  :كانت األخيرةي احتلت المراتب الت أن الحقوق
قد احتل الترتيب األخير " الحق في المقاضاة القانونية " والذي ينص على )  18(الحق رقم  - 

  %) .65.6(بوزن نسبي 
قد احتل الترتيب الثامن عشر بوزن " الحق في العمل " والذي ينص على )  11(الحق رقم   - 

  %) .70.8(نسبي 
قد احتل الترتيب السابع عشر " الحق في تكوين أسرة "  والذي ينص على)  15(الحق رقم  - 

  %) .71.9(بوزن نسبي 
قد احتل " الحق في اللجوء خالصًا من االضطهاد " والذي ينص على )  17(الحق رقم  - 

  %) .72.9(الترتيب السادس عشر بوزن نسبي 
ب الخامس قد احتل الترتي" الحق في األمن االجتماعي " والذي ينص على )  10(الحق رقم  - 

  %) .75(عشر بوزن نسبي 
  

وترى الباحثـة أن هـذه الحقـوق رغـم أنهـا حصـلت علـى المراتـب األخيـرة فـي تقـدير أفـراد العينـة مـن 
المعلمــين إال أنهــا تمثــُل حقوقــًا لإلنســان ولكنهــا اقــل إلحاحــًا ولزومــًا وأهميــة للطالبــات فــي المرحلــة 

يبحــث عــن عمــل أو تكــوين أســرة فــي المرحلــة  األساســية العليــا الــذي ال يــزال صــغير الســن فهــو ال
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الحاليــة، واغلــب هــذه الحقــوق يتصــل بحيــاة األفــراد الــذين انهــوا تعلــيمهم الجــامعي أو بلغــوا مرحلــة 
، وكــذلك كتــب التربيــة المدنيــة تناولــت المجتمــع وبعــض البحــث عــن العمــل ودخلــوا معتــرك الحيــاة

  .  الحقوق ، كحقوق الطفل والديمقراطية ، والتضامن فقط
مفاهيم حقوق اإلنسـان الواجـب توافرهـا فـي كتـب هذه هي أهم يتبين من الجدول السابق أن وهكذا 

  . كما أجاب عنها المعلمون ة التربية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسية العليا في محافظات غز 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني : ثانيًا ً 
فــي  بيــة الوطنيــة والمدنيــة للمرحلــة األساســية العليــاكتــب التر مــا واقــع محتــوى : ويـنص علــى 

  ضوء مفاهيم حقوق اإلنسان؟
  : يوضح ذلك) 10(وى الصفوف والجدول وقد قامت الباحثة بتحليل كتب التربية المدنية على مست

  

  ) 10(الجدول 

  اإلعداديةالتربية المدنية للمرحلة التكرارات والنسب المئوية لكل كتاب من كتب 
حدة الو     الصف

  األولى
الوحدة 
  الثانية

الوحدة 
  الثالثة

الوحدة 
  الرابعة

  المجموع

  192  86  33  36  37  التكرار  الصف السابع
  23.47  10.51  4.03  4.40  4.53  النسبة

  338  88  55  90  105  التكرار  الصف الثامن
  41.32  10.76  6.72  11  12.84  النسبة

  288  63  63  75  87  التكرار  الصف التاسع
  35.21  7.70  7.70  9.17  10.64  النسبة

  818  237  151  201  229  التكرار الكلي  المجموع
  100  28.97  18.45  24.57  28.01  النسبة الكلية

  :ما يلي ) 10(يتضح من الجدول 
مرة ، أما على مستوى الصفوف ) 818(أن مفاهيم حقوق اإلنسان وردت في كتب التربية المدنية 

، أما %) 23.47(مرة وبنسبة مئوية ) 192(في الصف السابع  فقد وردت مفاهيم حقوق اإلنسان
مـــــرة وبنســـــبة مئويـــــة ) 338(علـــــى مســـــتوى الصـــــف الثـــــامن فقـــــد وردت مفـــــاهيم حقـــــوق اإلنســـــان 

مـــرة ) 228(، أمـــا علـــى مســـتوى الصـــف التاســـع فقـــد وردت مفـــاهيم حقـــوق اإلنســـان %) 41.32(
  %) .35.21(وبنسبة مئوية 
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بولة في هذه الصفوف ، وبحسب الموضوعات التي تدرس ، وتدل الباحثة أن هذه النسب مق وترى
علــى تكامـــل منهـــاج التربيـــة المدنيـــة للمرحلـــة اإلعداديـــة ، ولمزيـــد مـــن معرفـــة أكثـــر أنـــواع الحقـــوق 
المتضــمنة فــي منهــاج التربيــة المدنيــة قامــت الباحثــة بحســاب تكــرارات ورود كــل حــق ونســبته فــي 

  :يوضح ذلك ) 11(صفوف الثالثة ، والجدول رقم منهاج التربية المدنية لكل صف من ال
  ) 11(الجدول 

  .اإلعدادية لكل صفالتربية المدنية للمرحلة التكرارات والنسب المئوية لكل حق من حقوق اإلنسان المتضمنة في كتب 

  المجموع  النسبة  التاسع  النسبة  الثامن  النسبة  السابع  نوع الحق  الرقم
النسبة 
  الكلية

  الترتيب

  1  17  139  6.9  56  6.7  55  3.4  28  ق في الحرية الح  .1
  2  12.2  100  3.8  31  5.1  42  3.3  27  الحق في المساواة   .2
  11  3.7  30  0.7  6  2.1  17  0.9  7  الحق في الكرامة  .3
  5  6.1  50  1.5  12  2.4  20  2.2  18  الحق في الحياة   .4
  4  6.4  52  2.6  21  2.6  21  1.2  10  الحق في األمن   .5
  14  2  16  0.1  1  1  8  0.9  7  المواطنة  الحق في  .6
  17  0.8  6  0.4  3  0.4  3  -  -  الحق في الملكية   .7
  3  8  66  3.5  29  3.4  28  1.1  9  الحق في الحماية   .8
  7  5.5  127  4.3  35  9  74  2.2  18  الحق في المشاركة   .9
الحـــــــق فـــــــي األمـــــــن   .10

  االجتماعي 
4  0.5  2  0.2  3  0.4  9  1.1  16  

  9  4.3  35  1.2  10  1  8  2.1  17  الحق في العمل   .11
  10  4  33  1.8  15  0.5  4  1.7  14  الحق في التعليم   .12
  18  0.6  5  0.1  1  0.1  1  0.4  3  الحق في التسامح   .13
  8  4.9  40  0.4  3  4.3  35  0.2  2  الحق في التضامن   .14
  15  2  16  1.4  11  0.1  1  0.5  4  الحق في تكوين أسرة   .15
الحـــــــق فـــــــي الرفـــــــق   .16

  ة اإلنسانية والمعامل
6  0.7  9  1.1  13  1.6  28  3.4  12  

الحــــــق فــــــي اللجــــــوء   .17
  خالصًا من االضطهاد

-  -  -  -  -  -  -  -  19  

الحــــق فــــي المقاضــــاة   .18
  القانونية 

4  0.5  2  0.2  13  1.6  19  2.3  13  

الحـــــــق فـــــــي تحمـــــــل   .19
  المسئولية

14  1.7  8  1  25  3  47  5.7  6  

    100  818  35.2  288  41.3  338  23.5  192  المجموع  
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  :ما يلي ) 11(يتضح من الجدول 
  :التي احتلت المراتب األولى كانت أن الحقوق

قـد احتـل الترتيـب األول بنسـبة مئويـة " الحـق فـي الحريـة " والـذي يـنص علـى )  1(الحق رقم  - 
)17. (%  

قـــد احتــل الترتيـــب الثــاني بنســـبة " الحــق فـــي المســاواة " والـــذي يــنص علـــى )  2(الحــق رقــم   - 
  %) .12.2(مئوية 

قد احتل الترتيب الثالـث بنسـبة مئويـة " الحق في الحماية " والذي ينص على )  8(الحق رقم  - 
)8. (% 

قـد احتــل الترتيــب الرابـع بنســبة مئويــة " الحـق فــي األمــن " والـذي يــنص علــى )  5(الحـق رقــم  - 
)6.4. (%  

نسـبة مئويـة قد احتل الترتيب الخامس ب" الحق في الحياة " والذي ينص على )  4(الحق رقم  - 
)6.1. (%  
الباحثة ذلك بأن  كتب التربية المدنية لجميع فصول المرحلة اإلعدادية تعـالج موضـوعاتها  وتفسر

المجتمـع المــدني وقيمــه ، احتــرام العمــل والمهـن ، اإلعــالم واالتصــاالت ، التنشــئة الديمقراطيــة فــي 
  .األسرة ، والمشاركة والتضامن بين الناس ، ونحو حياة أمنة 

  :كانت األخيرةالتي احتلت المراتب  الحقوق أن
قــد احتــل " الحــق فــي اللجــوء خالصــًا مــن االضــطهاد " والــذي يــنص علــى )  17(الحــق رقــم  - 

  %) .0(الترتيب األخير نسبة مئوية 
قــد احتــل الترتيــب الثــامن عشــر " الحــق فــي التســامح " والــذي يــنص علــى )  13(الحــق رقــم   - 

  %) .0.6(نسبة مئوية 
قـد احتـل الترتيـب السـابع عشـر نسـبة " الحـق فـي الملكيـة " والذي ينص علـى )  7(الحق رقم  - 

  %) .0.8(مئوية 
قد احتل الترتيب السادس " الحق في األمن االجتماعي " والذي ينص على )  10(الحق رقم  - 

  %) .1.1(عشر نسبة مئوية 
الخامس عشر  قد احتل الترتيب" الحق في تكوين أسرة " والذي ينص على )  15(الحق رقم  - 

  %) .2(نسبة مئوية 
وتـــرى الباحثـــة بـــأن  كتـــب التربيـــة المدنيـــة لجميـــع فصـــول المرحلـــة اإلعداديـــة يجـــب أن تعـــزز فـــي 

في هذه امـتالك هـذه األرض ، وتفتقـر إلـى الكثيـر تناولها من مواضيع تتناول حقوقنا كفلسطينيين 
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ل وسجن وتعـذيب وفـرض حصـار ، من قت ةمن المواضيع الحياتية اليومية كالممارسات اإلسرائيلي
  .  وجدار فصل عنصري ، وممارسات من تشريد من البيوت في القدس أو اقتالع لألشجار المثمرة

  
يوضح ) 12(كما قامت الباحثة بتحليل كتب التربية الوطنية على مستوى الصفوف والجدول    

  : ذلك 
  )12(الجدول 

  اإلعداديةللمرحلة  وطنيةربية الالتالتكرارات والنسب المئوية لكل كتاب من كتب 

الوحدة     الصف
  األولى

الوحدة 
  الثانية

الوحدة 
  الثالثة

الوحدة 
  الرابعة

الوحدة 
  الخامسة

الوحدة 
  السادسة

  المجموع

  181      35  25  38  83  التكرار  الصف السابع
  24.40      4.72  3.37  5.12  11.19  النسبة

  252    58  57  55  29  53  التكرار  الصف الثامن
  33.96    7.82  7.68  7.41  3.91  7.14  نسبةال

  309  33  36  78  38  55  69  التكرار  الصف التاسع
  41.64  4.45  4.85  10.51  5.12  7.41  9.30  النسبة

  742  33  94  170  118  122  205  التكرار الكلي  المجموع
  100  4.45  12.67  22.91  15.9  16.44  27.63  النسبة الكلية

  : ما يلي) 12(يتضح من الجدول 
ــــى مســــتوى ) 742(أن مفــــاهيم حقــــوق اإلنســــان وردت فــــي كتــــب التربيــــة الوطنيــــة  مــــرة ، أمــــا عل

مــــرة وبنســــبة مئويـــــة ) 181(الصــــفوف فقــــد وردت مفــــاهيم حقــــوق اإلنســــان فـــــي الصــــف الســــابع 
مـــرة ) 252(، أمـــا علـــى مســـتوى الصـــف الثـــامن فقـــد وردت مفـــاهيم حقـــوق اإلنســـان %) 24.40(

ا علــى مســتوى الصــف التاســع فقــد وردت مفــاهيم حقــوق اإلنســان ، أمــ%) 33.96(وبنســبة مئويــة 
  %) .41.64(مرة وبنسبة مئوية ) 309(

وترى الباحثة أن هذه النسب مقبولة في هذه المرحلة ، وبحسـب الموضـوعات التـي تـدرس ، وتـدل 
علــى تكامــل منهــاج التربيــة الوطنيــة للمرحلــة اإلعداديــة ، ولمزيــد مــن معرفــة أكثــر أنــواع الحقــوق 
المتضــمنة فــي منهــاج التربيــة الوطنيــة قامــت الباحثــة بحســاب تكــرارات ورود كــل حــق ونســبته فــي 

  :يوضح ذلك ) 13(منهاج التربية الوطنية لكل صف من الصفوف الثالثة ، والجدول رقم 
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  ) 13(الجدول 

 اإلعداديةمرحلة لل وطنيةالتربية الكتب حقوق اإلنسان المتضمنة في من  حقالتكرارات والنسب المئوية لكل 
  لكل صف

النسبة   المجموع  النسبة  التاسع  النسبة  الثامن  النسبة  السابع  نوع الحق  الرقم
  الكلية

  الترتيب

  5  9.2  68  3.5  26  3.5  26  2.2  16  الحق في الحرية   .1
  13  1.4  10  0.7  5  0.4  3  0.3  2  الحق في المساواة   .2
  17  0.4  3  0.1  1  -  -  0.3  2  الحق في الكرامة  .3
  8  5.4  40  1.8  13  2.4  18  1.2  9  الحق في الحياة   .4
  9  3.2  24  1.6  12  0.9  7  0.7  5  الحق في األمن   .5
  2  12.4  92  5.9  44  3.9  29  2.6  19  الحق في المواطنة   .6
  4  10.2  76  3.5  26  3.5  26  3.2  24  الحق في الملكية   .7
  1  22.5  167  10.9  81  7.4  55  4.2  31  الحق في الحماية   .8
  7  7.4  55  1.9  14  2.8  21  2.7  20  الحق في المشاركة   .9
الحـــــــــق فـــــــــي األمـــــــــن   .10

  االجتماعي 
3  0.4  1  0.1  4  0.5  8  1  14  

  11  2  15  1.2  9  0.3  2  0.5  4  الحق في العمل   .11
  3  11.7  87  4  30  3.8  28  3.9  29  الحق في التعليم   .12
  15  0.8  6  0.3  2  -  -  0.5  4  الحق في التسامح   .13
  6  7.6  56  4.7  35  2.6  19  0.3  2  حق في التضامن ال  .14
  16  0.5  4  0.1  1  -  -  0.4  3  الحق في تكوين أسرة   .15
الحـــــــــق فـــــــــي الرفـــــــــق   .16

  والمعاملة اإلنسانية 
6  0.8  6  0.8  2  0.3  14  1.9  12  

الحــــــــق فــــــــي اللجــــــــوء   .17
  خالصًا من االضطهاد

2  0.3  11  1.5  4  0.5  17  2.3  10  

ـــــي المقاضـــــاة   .18 الحـــــق ف
  نونية القا

-  -  -  -  -  -  -  -  18  

الحــــــــق فـــــــــي تحمـــــــــل   .19
  المسئولية

-  -  -  -  -  -  -  -  19  

    100  742  41.6  309  34  252  24.4  181  المجموع  
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  :ما يلي ) 13(يتضح من الجدول 
  :التي احتلت المراتب األولى كانت أن الحقوق

ألول بنسبة مئوية قد احتل الترتيب ا" الحق في الحماية " والذي ينص على )  8(الحق رقم  - 
)22.5. (%  

قد احتل الترتيب الثاني بنسبة " الحق في المواطنة " والذي ينص على )  6(الحق رقم   - 
  %) .12.4(مئوية 

قد احتل الترتيب الثالث بنسبة مئوية " الحق في التعليم " والذي ينص على )  12(الحق رقم  - 
)11.7. (% 

قد احتل الترتيب الرابع بنسبة مئوية " ملكية الحق في ال" والذي ينص على )  7(الحق رقم  - 
)10.2. (%  

قد احتل الترتيب الخامس بنسبة مئوية " الحق في الحرية " والذي ينص على )  1(الحق رقم  - 
)9.2. (%  

وتفسر الباحثة ذلك بأن  كتب التربية الوطنية لجميع فصول المرحلة اإلعدادية تعالج موضوعاتها 
عمليــة  لريخ فلســطين الواقعــة تحــت االحــتالل اإلســرائيلي ، كمــا تتنــاو مواضــيع تاريخيــة تتعلــق بتــا

التعليم في عصور االحتالل واالنتداب ، كما تتناول موضوعات عـن مـدن وآثـار فلسـطينية قديمـة 
، وتتنــاول عمليــة االســتيطان اإلســرائيلي ، وهــذا يــدفع المعلمــين الســتنباط الكثيــر مــن هــذه الحقــوق 

  . ع الصفوف الموجودة وبكثرة في جمي

  
  :كانت األخيرةالتي احتلت المراتب  أن الحقوق

قد احتل الترتيب األخير " الحق في تحمل المسئولية " والذي ينص على )  19(الحق رقم  - 
  %) .0(نسبة مئوية 

قد احتل الترتيب الثامن " الحق في المقاضاة القانونية " والذي ينص على )  18(الحق رقم   - 
  . %)0(عشر نسبة مئوية 

قد احتل الترتيب السابع عشر نسبة " الحق في الكرامة " والذي ينص على )  3(الحق رقم  - 
  %) .0.4(مئوية 

قد احتل الترتيب السادس عشر " الحق في تكوين أسرة " والذي ينص على )  15(الحق رقم  - 
  %) .0.5(نسبة مئوية 

ترتيب الخامس عشر قد احتل ال" الحق في التسامح " والذي ينص على )  13(الحق رقم  - 
  %) .0.8(نسبة مئوية 



94 
 

  
يجــب أن تعــزز وتفســر الباحثــة ذلــك بــأن  كتــب التربيــة الوطنيــة لجميــع فصــول المرحلــة اإلعداديــة 

حقوقنــا كفلســطينيين فــي هــذه األرض ، وحقنــا فــي مقومــة االحــتالل بصــورة أكبــر مواضــيع تتنــاول 
دة ، وحقنـا فـي إقامـة عالقـات دوليـة اإلسرائيلي ، وحقنـا فـي العـيش األمـن فـي ظـل دولـة ذات سـيا

أمنــة مــع جيراننــا مــن الــدول العربيــة واألجنبيــة ، وحقنــا فــي البحــث عــن مســتقبل مضــيء ومشــرق 
   .ألبنائنا 

  

) 14(كما قامت الباحثة بمقارنة كتب التربية الوطنية والمدنية على مستوى الصفوف والجدول    
  : يوضح ذلك 

  
  )14(جدول 

   وطنية والمدنيةالتربية الاإلعدادية في للمرحلة  مئوية لكل صف من صفوفالتكرارات والنسب ال

التربية     الصف
  المدنية

التربية 
  الوطنية

  المجموع

  374  181  192  التكرار  الصف السابع
  23.92  11.61  12.31  النسبة

  590  252  338  التكرار  الصف الثامن
  37.81  16.15  21.66  النسبة

  597  309  288  التكرار  الصف التاسع
  38.27  19.81  18.46  النسبة

  1560  742  818  التكرار الكلي  المجموع
  100  47.57  52.43  ةليالنسبة الك

  

  :ما يلي ) 14(يتضح من الجدول 
مـــرة ، أمـــا علـــى ) 1560(أن مفـــاهيم حقـــوق اإلنســـان وردت فـــي كتـــب التربيـــة الوطنيـــة والمدنيـــة 

مـرة وبنسـبة مئويـة ) 374(سـان فـي الصـف السـابع مستوى الصفوف فقد وردت مفـاهيم حقـوق اإلن
مـــرة ) 590(، أمـــا علـــى مســـتوى الصـــف الثـــامن فقـــد وردت مفـــاهيم حقـــوق اإلنســـان %) 23.92(

، أمــا علــى مســتوى الصــف التاســع فقــد وردت مفــاهيم حقــوق اإلنســان %) 37.81(وبنســبة مئويــة 
  %) . 38.27(مرة وبنسبة مئوية ) 597(
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  .شكل عام تتناسب مع طبيعة كل مرحلة وترى الباحثة أن النسبة ب

  : التوصيات
  :في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي

اللجوء خالصًا من (تضمين محتوى كتب التربية للمرحلة األساسية العليا بالحقوق التالية  -7
بشـكل أكبـر ممـا ) تكوين األسرة –االجتماعي  األمن –الملكية  –التسامح  –االضطهاد 
  .لما لها األثر اإليجابي في سلوك الفرد ورقي المجتمع هي عليه،

تحمـل (زيادة تضمين محتوى كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية العليا للحقوق التاليـة -8
خصوصــًا وأن ) التســامح –تكــوين األســرة  –الكرامــة  –المقاضــاة القانونيــة  –المســؤولية 

يتعرض لـه مـن انتهاكـات لحقوقـه مـن  مجتمعنا الفلسطيني بحاجة ماسة لتلك الحقوق لما
  .قبل االحتالل الصهيوني

  .ضرورة ادراج أنشطة تحث الطالب على أهمية االلتزام بالواجبات -9
  .صياغة أنشطة تعزز العمل التعاوني لتقوية العالقات اإلنسانية بين الطالب - 10
  .ادراج موضوعات جديدة وحديثة تحث على حق تحمل المسؤولية - 11
للمعلمين حول كيفية تضمين حقوق اإلنسان في المنهـاج مـن عقد دورات تدريبية  - 12

  .خالل اإلعداد والتخطيط والتنفيذ للحصة الدراسية
  

  :المقترحات
ية الوطنية والمدنية للمرحلة األساسـية الـدنيا بالنسـبة التربدراسة تتناول تحليل كتب  إجراء -1

  .لمفاهيم حقوق اإلنسان
  .والجغرافيا للمرحلة األساسية الدنيا والعليا دراسات تتناول تحليل كتب التاريخ إجراء -2
دراسة مقارنة بين كتب الدراسات االجتماعية للمرحلـة األساسـية فـي فلسـطين وبـين  إجراء -3

كتـــب الدراســـات االجتماعيـــة الصـــهيونية للمرحلـــة األساســـية مـــن حيـــث تناولهمـــا لمفـــاهيم 
  .حقوق اإلنسان

  .نسان على سلوك الطلبة وتوجهاتهمدراسة حول أثر تضمين المناهج لحقوق اإل إجراء -4
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É��ua‹¾a@ @
@ @
  المراجع العربية: أوالً 

  

  .دالرائ مكتبة:عمان-األردن ،1ط المواطن المدنية التربية:  (1994)ناصر ،إبراهيم -
ـــيم بـــين النظريـــة ) 1990(يم، خيـــري علـــي إبـــراه - المـــواد االجتماعيـــة فـــي منـــاهج التعل

  .عيةدار المعرفة الجام،والتطبيق، اإلسكندرية 
ثقافــــة حقـــوق اإلنســــان مـــدخل لتعزيــــز األمـــن التربــــوي ) 2009(أبـــو حشــــيش، بســـام     -

الفلســطيني فــي مواجهــة االعتــداءات اإلســرائيلية علـــى قطــاع غــزة ورقــة عمــل مقدمـــة 
للمشاركة في اليوم الدراسي الـذي نظمـه قسـم أصـول التربيـة فـي جامعـة األقصـى يـوم 

 .27/4/2009االثنين الموافق 
دراســات فــي أســاليب تــدريس التربيــة االجتماعيــة ) 2000(عطيــة عــودة  أبــو ســرحان، -

  .والوطنية، دار الخليج، عمان
الوضع القائم لعناصر حقوق اإلنسان والديمقراطية في )."1995( سماحة، كمال  أبو -

ص ص ) 58(مجلــة التربيــة الجديــدة، عــدد خــاص. منـاهج التعلــيم الثــانوي فــي األردن
75-85.  

التطبيقـــات التربويـــة لحقـــوق الطفـــل الفلســـطيني فـــي المـــدارس )."1997(األغـــا إحســـان -
االبتدائيــــــــة واإلعداديــــــــة فــــــــي قطــــــــاع غــــــــزة ، مجلــــــــة الجامعــــــــة اإلســــــــالمية، المجلــــــــد 

  .الخامس،العدد الثاني
 .دار المنـــاهج: عمـــان. 1ط . فـــي فلســـفة التربيـــة: )2002(احمـــد علـــى الحـــاج محمـــد -

 .27ص 
مـــام بحقـــوق اإلنســـان لـــدى طلبـــة المـــدارس مـــدى اإلل) 2008(أعمـــر، إيمـــان عبـــد اهللا    -

الثانويــة بمحافظــة نــابلس فلســطين مــن وجهــة نظــر المعلمــين، رســالة ماجســتير غيــر 
 .منشورة مقدمة إلى كلية التربية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

تصــــميم البحــــث التربــــوي النظريــــة ) . 1999( األغــــا ، إحســــان واألســــتاذ ، محمــــود  -
  .مطبعة الرنتيسي : ، غزة  2والتطبيق ، ط

دور كليات التربية في الجامعات الفلسطينية بمحافظـة "): 2002( هاشم أغا، محمد -
، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، "غزة في تحقيق جوانب التربية المدنية لدى طلبتهـا

 .، غزةجامعة األزهر
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لمعلــم ، ، دليــل ا" حملــة حقــوق اإلنســان فــي فلســطين ) : "  1997( األمــم المتحــدة  -
  .فعاليات لتعليم حقوق الطفل للمرحلة األساسية ، غزة 

، حقـــوق اإلنســـان، مجموعـــة صـــكوك دوليـــة، المجلـــد األول، )1993(األمـــم المتحـــدة  -
  . الجزء األول

دوافـــع ومضـــامين التربيـــة علـــى حقـــوق اإلنســـان فـــي ).  2004( األنصـــاري، عيســـى  -
  .77-37، ص ص) 84( مناهج المدرسة الكويتية، شؤون اجتماعية، العدد 

ـــد  - ـــة " حقـــوق اإلنســـان"تحليـــل مضـــمون ) 2003(بـــادي، غســـان خال فـــي مقـــرر التربي
األسـس :بنـاء المنـاهج: "المدنية للصف األول الثانوي في فرنسا، بحث مقـدم إلـى نـدوة

  .جامعة الملك سعود، الرياض/ التي نظمتها كلية التربية" والمنطلقات
حمايــة حقــوق اإلنســان فــي ظــل التنظــيم " ) :  1985( البرعــي ، عــزت ســعد الــدين  -

 .، القاهرة ، دار النهضة العربية " الدولي اإلقليمي 
 بموضـوع اإلنسـان حقـوق مفهـوم دمـج" :بعنـوان دراسـة )مbrien" )1999"بـرين  -

 "االجتماعية  الدراسات
حقوق اإلنسان العربي والمتغيـرات الدوليـة، المجلـة العربيـة ) 1994(البكوش، الطيب  -

  64-57اإلنسان، المعهد العربي لحقوق اإلنسان، العدد األول، لحقوق 
حقــــوق اإلنســــان وحرياتــــه األساســــية فــــي إطــــار )." 1995( بوشــــرباك، أحمــــد خليفــــة  -

، ص ص )58(مجلـــة التربيـــة الجديـــدة، عـــدد خـــاص. منـــاهج التعلـــيم فـــي دولـــة قطـــر
133-138. 

نون، كتــاب األمــة، حقــوق اإلنســان بــين الشــريعة والقــا) 2002(البيــاتي، منيــر حميــد  -
  .ربيع األول،السنة الثانية والعشرون، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر

مجلـــة ". آراء وتطلعـــات الهيئـــة التعليميـــة") 2006. ( خالـــد، الرميضـــي، علـــي، وطفـــة -
  .359-123،219، دراسات الخليج والجزيرة العربية

: طــار لــوطن العربي،عمــان مقدمــة فــي التربيــة السياســية ألق):  1987( التــل ،ســعيد -
  .دار اللواء

، " حقـــوق اإلنســـان العالميـــة بـــين النظريـــة والتطبيـــق ) : "  1998( جـــاك ، دونللـــي  -
محمـــد نـــور فرحـــات ، المكتبـــة األكاديميـــة ، : ترجمـــة مبـــارك علـــي عثمـــان ، مراجعـــة 

  . القاهرة 
حقــوق  البيـان فــي تعلـيم حقــوق اإلنسـان ، مشــروع تعلـيم) . 2001(الجربـاوي ، علــى  -

 .اإلنسان ، التسامح ، وحل النزاعات ، دائرة التربية والتعليم ، األونروا 
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، دار الفكـر المعاصـر "حقوق االنسان فـي الـوطن العربـي). "2002(حسين الرشيدي  -
  .1للطباعة والنشر، ط

أثر كثافة المضامين ونمطها في اختيار المـدرس ألهدافـه ) 1998( الحصري، علي  -
الجغرافيــا الطبيعيــة للصــف األول الثــانوي، مجلــة جامعــة دمشــق، الســلوكية فــي مقــرر 
  .13العدد الثالث، المجلد 

، منشـورات جامعـة دمشـق، ٢طرائق تدريس الجغرافيـا، ط ) 1999( الحصري، علي  -
  .دمشق

واقع ممارسة التربية المدنية فـي األردن كمـا يـراه  )2007( حماد، هيام محمد حسين  -
ـــة وطلبـــة صـــفوف المرحلـــة األساســـية معلمـــو التربيـــة اإلســـالمية و  االجتماعيـــة والمدني

  .العليا، رسالة دكتوراه، الجامعة األردنية، عمان
حقــــوق الطفــــل فــــي كتــــب التربيــــة االجتماعيــــة ) : "  2002( الخريشــــا ، علــــى كايــــد  -

مجلــة جامعــة أم القــرى ، " والوطنيــة للصــفوف األربعــة األولــى مــن المرحلــة األساســية 
 )103-74ص ( د األول، ، العد) 14( مجلد 

   "تعليم مبادئ حقوق اإلنسان: "بعنوان) shiman) "1999"دراسة شيمان  -
ــــد الحميــــد ســــرحان - ــــدمرداش، عب ــــاهج المعاصــــرة. "ال الطبعــــة السادســــة مكتبــــة " . المن

 .هـ1418الفالح، الكويت، 
دراسـة اجتماعيـة " التعليم األساسي ومفاهيم حقوق اإلنسـان)."2006(راشد البوسعيدي -

. حليلية لمضامين كتـب اللغـة العربيـة فـي مرحلـة التعلـيم األساسـي فـي سـلطنة عمـانت
  .مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية

" حقوق اإلنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق ) : "  2003( الرشيدي ، أحمد  -
  . ، الطبعة األولى ، القاهرة 

المــود االجتماعيــة فــي التعلــيم العــام ):  1987( رضــوان ،أبــو الفتــوح ،وفتحــي مبــارك  -
  .دار المعارف:أهدافها ،مناهجها ،طرق تدريسها ،القاهرة :

،المركــز الثقــافي "مســيرة حقــوق اإلنســان فــي العــالم العربــي": )2000(زيــادة ، رضــوان    -
 .العربي ،الرباط

التنشــئة االجتماعيــة وحقــوق اإلنســان فــي كتــب اللغــة ) : "  2004( ســاري ، حلمــي  -
مجلــــة العلــــوم التربويــــة، العــــدد . جليزيــــة فــــي مرحلــــة التعلــــيم األساســــي فــــي االردناالن

  .141-103الخامس، جامعة قطر، ص ص 
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حقـــــوق اإلنســـــان والديمقراطيـــــة، منشـــــورات األمـــــم المتحـــــدة ) 1989( ســـــبيال، محمـــــد  -
، سلسـلة شـراع، العـدد العشـرون، طنجـة، )جنيـف(الصادر عن مركـز حقـوق اإلنسـان 

  .المغرب
 دار ، بيـروت ، االجتماعيـة الدراسـات منـاهج . ( 1990 ) أحمـد جـودت ، سـعادة -

 . للماليين العلم
حقوق اإلنسان في اإلسالم وتطبيقاتهـا فـي المملكـة العربيـة )."2002(سليمان الحقيل  -

  .1، الرياض ، مطبعة الحميضي، ط"السعودية
، ٢عيـة، ط تعليم الدراسـات االجتما) 2001( سعيد عبده نافع -سليمان، يحي عطية -

  .دار التعليم،دبي
  .، الرباط " حقوق اإلنسان رهانات وتحديات ) : "  1996( السندك ، أحمد بالحاج  -
المواطنــــــة "التعلــــــيم المــــــدني والمشــــــاركة السياســــــية للشــــــباب ): 1989(الســــــيد عليــــــوة  -

 ، مركز القرار لالستشارات، القاهرة"والديمقراطية
 .المعهد العربي لحقوق اإلنسان، تونسمنشورات ) : "  1994( الشلبي ، زهير،  -
 للقيم تحليلية دراسة سورية في الطفلية القصة ) 1992 ( عيسى الشماس، -

 .دمشق دمشق، جامعة رسالة ماجستير، ،فيها التربوية
، " تــــدريس حقــــوق اإلنســــان فــــي الجامعــــات العربيــــة ) : "  1987( شــــهاب ، مفيــــد  -

 .حوث والدراسات القانونية ، مركز اتحاد المحامين العرب للب 1الطبعة 
، ص  1998. دار المسيرة: عمان. صالح أبو جادو، سيكولوجيا التنشئة االجتماعية -

270 ( 
حقوق اإلنسان وضماناتها، جعفـر للطباعـة والنشـر، ) 1994( الطراونة، محمد سليم  -

  .عمان
، " حقــــوق اإلنســــان وحقوقــــه األساســــية ) : "  2003( الطعيمــــات ، هــــاني ســــليمان  -

  .ن عما
، دار "حقــــوق فئــــات ذات أوضــــاع خاصــــة"(2001). الطعيمــــات، هــــاني ســــليمان -

 .، األردن، الشروق، عمان
دار : تحليـــل المحتـــوى فـــي العلـــوم اإلنســـانية ، القـــاهرة ) . 1987(طعيمـــة ، رشـــدي  -

 .الفكر 
 مفهومه، اإلنسانية، العلوم في المحتوى تحليل )2004 ( أحمد رشدي طعيمة، -

 .القاهرة العربي، الفكر ر،داأسسه، استخداماته
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 االجتماعية التربية مادة كتب تقويم . ( 1994 ) محمد خالد الرحمن عبد ، الطورة -
 جنـوب محافظـة فـي المعلمـين نطـر وجهة من األساسي والوطنية للصف السادس

 . األردن الكرك، ، مؤتة جامعة ، منشورة غير رسالة ماجستير ، األردن
تعزيـــز مقــــرر التربيـــة المدنيــــة للصـــف الســــادس  ) : " 2003( العاصـــي ، وائـــل  -

، رسـالة "  قيم المجتمع المدني وأثر ذلـك علـى إتجاهـات المعلمـيناألساسي لبعض 
 . ماجستير غير منشورة ، جامعة األزهر ، غزة 

، دار اآلفـــــاق 1، العصـــــبية بيئـــــة المجتمـــــع العربـــــي، ط )1997(عبـــــد العزيـــــز قبـــــاني -
 . 79، ص الجديدة، بيروت

مـدى تمثـل طلبـة المرحلـة اإلعداديـة ) .  1991( ف ، حسن علي حسـن عبد اللطي -
فــي مــدارس التعلــيم العــام بدولــة البحــرين للمفــاهيم التــي يتضــمنها منهــاج التربيــة 

  .، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة األردنية ، عمان، األردن  الوطنية
ــــد اللطيــــف، خيــــري   - ــــ) 2002(، وآخــــرونعب ة علــــى حقــــوق توجهــــات وتطبيقــــات عملي

 .األردن -اإلنسان في التعليم المدرسي، األونروا، عمان
 .1 ط .العربيـة الـبالد فـي للتربيـة المسـتقبلية اآلفـاق :)2000(ميالـدا عبـد اهللا عبـد -

 .88-84ص ص .. للماليين العلم دار :بيروت
  " واقع تعليم حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في مصر)."1997(عبد المنعم  -
حقـــوق اإلنســـان فـــي منـــاهج الدراســـات االجتماعيـــة ) : "  1994( ، عـــاطف عبـــداهللا  -

  بالتعليم
، 1عطية أبو سـرحان، دراسـات فـي أسـاليب تـدريس التربيـة االجتماعيـة والوطنيـة، ط  -

  .2000عمان،  -دار الحلم للنشر
 االجتماعيـة التربيـة تـدريس أسـاليب فـي دراسـات ،)2000(سـرحان أبـو عطيـة -

 .عمان -للنشر الحلم دار ،1 ط ،والوطنية
 والوطنيـة االجتماعيـة التربيـة كتـب تقيـيم  1995 ) عيـاش محمد رغدة ، العطيوي -

 رسـالة ، االجتمـاعي األسـاس ضـوء فـي ، األردن فـي األساسـي مرحلـة التعلـيم في
 . األردن اربد، ، اليرموك جامعة ، غير منشورة ماجستير

سان في كتب التربية االجتماعية مبادئ حقوق اإلن) 2001(أحمد عبد الكريم عمايرة، -
رســــالة ماجســــتير غيــــر . للمرحلـــة األساســــية فــــي األردن ومــــدى معرفــــة المعلمــــين لهــــا

  .إربد، األردن: منشورة، جامعة اليرموك
 العلمية الرائد مكتبة :عمان ،)المواطنة( المدنية التربية :( 1993 ) إبراهيم ، ناصر -

. 
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 -عالقتها بالتربية واتخاذ القرار، مجلـة المعلـمالقيم الفلسطينية و ) 2005(عمران، محمد  -
 .  91-87الطالب،

 االجتماعيـة التربيـة منهـاج مشـكالت .( 2003 ) فنخيـر سـالم نـواش ، القطـيش -
 يراها كما ( العاشر ، التاسع ، الثامن ) العليا األساسية لصفوف المرحلة والوطنية

 غيـر ماجسـتير رسـالة ، األردن - مادبـا حافظـة فـي تلك الصفوف ومعلمات معلمو
  . السودانية الجمهورية ، الفاشر جامعة العليا ، الدراسات لكلية منشورة

مفهـــوم حقـــوق اإلنســـان، نشـــأته وتطـــوره، المجلـــة العربيـــة ) 1994( اللغمـــاني، ســـليم  -
  21-8المعهد العربي لحقوق اإلنسان، العدد األول، . لحقوق اإلنسان،

 ، التربويـة المصـطلحات معجـم . ( 1999 ) علـي ، والجمـل ؛ أحمـد ، اللقـاني -
 . الكتب عالم القاهرة، . 5 ط . التدريس المناهج وطرق في المعرفة

، فاعليــة البــرامج التدريبيــة التــي تنظمهــا مؤسســات حقــوق اإلنســان )2004(مــاهر لبــد،   -
في تدعيم قيم المجتمـع المـدني لـدي طلبـة الجامعـات الفلسـطينية فـي محافظـات غـزة، 

 .ر كلية التربية ،جامعة األزهر، غزةرسالة ماجستي
التربيــــة المدنيــــة لالرتقــــاء ببنيــــة العالقــــة بــــين األســــرة ): "2001(المجيــــدل، عبــــد اهللا  -

 .59، المجلة التربوية، جامعة الكويت، المجلد الخامس عشر، العدد "والمدرسة
  ).1999(مركز اإلحصاء الفلسطيني  -
ي كتــب التربيــة الوطنيــة للمرحلــة صــورة الــوطن فــ).  2006. ( فــاتن هشــام ، مشــاهرة -

، القـــدس ، جامعـــة القـــدس ، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة . األساســـية فـــي فلســـطين
  .فلسطين

أهميــة تــدريس مــادة التربيــة المدنيــة مــن وجهــة " :)2003(مصــمودي، زيــن الــدين  -
مجلــة العلــوم التربويـة والنفســية، المجلـد الرابــع، العــدد  ،"نظـر معلمــي ومعلمــات المــادة

  . رابع، كلية التربية، جامعة البحرينال
المجلـــة العربيـــة لحقـــوق اإلنســـان ، العـــدد ) 1995( المعهـــد العربـــي لحقـــوق اإلنســـان  -

  .بيروت.الثاني
 التربية مقررات في التعليم أنشطة تحليل . ( 2004 ) محمد بن اهللا عبد ، المعيقل -

 دراسات مجلة . ههااتجا المعلمين نظر ووجهة السعودية العربية الوطنية بالمملكة
 .37-79 ص ص ) 3،ع10مج(تربوية، 

التربيـة  مقررات في التعليم أنشطة تحليل .( 2004 ) . محمـد بن اهللا عبد المعيقل، -
 .مجلـة  . تجاههـا المعلمـين نظـر ووجهـة السـعودية العربيـة بالمملكـة الوطنيـة
 10 مجلد .واالجتماعية التربوية الدراسات
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ـــيم وحقـــوق اإلنســـان فـــي مصـــرالتع): "1996(مغيـــث، كمـــال  - ـــة المعاصـــرة، "ل ، التربي
 .41، العدد 13السنة 

ورقــة قــدمت إلــى ". نحــو مفهــوم عربــي للتربيــة المدنيــة). " 2002(مغيــث، كمــال  -
 .2002مؤتمر نحو مفهوم عربي للتربية المدنية الذي عقد في عمان 

بة الرائد العلمية مكت: ، عمان) المواطنة(التربية المدنية ):  1993( ناصر ، إبراهيم  -
.  

تحليــــــل محتــــــوى مقــــــرر الدراســــــات ) م 2003( النجــــــار، عبــــــد الوهــــــاب بــــــن محمــــــد  -
بنـاء : "االجتماعية للصفين األول والثـاني الثـانوي فـي سـنغافورة، بحـث مقـدم إلـى نـدوة

التــــي نظمتهــــا كليــــة التربيــــة، جامعــــة الملــــك ســــعود، " األســــس والمنطلقــــات: المنــــاهج
 .الرياض

دار الكرمــــل،  ،3ن الـــروان وآخــــرون، مبـــادئ علــــم السياســـة، ط نظـــام بركـــات وعثمــــا -
 .30، ص  1989عمان، 

، "للحـــد مـــن العنـــف واألزمـــات فـــي المـــدارس): "2003(وزارة التربيـــة والتعلـــيم العـــالي  -
 .فلسطين، غزة

إشــكالية التربيــة علــى حقــوق اإلنســان ). "  2006. ( خالــد، الرميضــي، علــي، وطفــة -
 في النظام

ربط منهج التربية الوطنيـة فـي المرحلـة الثانويـة بـالمجتمع ).  2004 (الوهابي، سالم  -
ورقــــة عمــــل مقدمــــة لنــــدوة المجتمــــع واألمــــن . مــــن خــــالل مشــــروعات الــــتعلم الخــــدمي

 .المملكة العربية السعودية. المنعقدة بكلية الملك فهد األمنية بالرياض
ي لطالب التعليم دور المدرسة في تنمية الوعي السياس): "  2005( العلوي، حنان  -

 .رسالة ماجستير ، جامعة األقصى ،غزة" بمحافظة غزة  العام
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  )1(ملحق رقم  
  

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

  

 الديباجة

لّما كان االعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة 
 . هو أساس الحرية والعدل والسالم في العالم

 

. يا إلـى أعمـال همجيـة آذت الضـمير اإلنسـانيولما كـان تناسـي حقـوق اإلنسـان وازدراؤهـا قـد أفضـ
وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من 

 . الفزع والفاقة

 

ولما كان من الضـروري أن يتـولى القـانون حمايـة حقـوق اإلنسـان لكـيال يضـطر المـرء آخـر األمـر 
 . د والظلمإلى التمرد على االستبدا

 

ولما كانت شعوب األمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقـوق اإلنسـان األساسـية 
وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجـال والنسـاء مـن حقـوق متسـاوية وحزمـت أمرهـا علـى أن تـدفع بـالرقي 

 . االجتماعي قدًما وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح

الــدول األعضــاء قــد تعهــدت بالتعــاون مــع األمــم المتحــدة علــى ضــمان إطــراد مراعــاة  ولمــا كانــت
 . حقوق اإلنسان والحريات األساسية واحترامها

 

 . ولما كان لإلدراك العام لهذه الحقوق والحريات األهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد

 

 فإن الجمعية العامة 

 

 اإلنسان  تنادي بهذا اإلعالن العالمي لحقوق

علــى أنــه المســتوى المشــترك الــذي ينبغــي أن تســتهدفه كافــة الشــعوب واألمــم حتــى يســعى كــل فــرد 
وهيئــة فــي المجتمــع، واضــعين علــى الــدوام هــذا اإلعــالن نصــب أعيــنهم، إلــى توطيــد احتــرام هــذه 
الحقــوق والحريــات عــن طريــق التعلــيم والتربيــة واتخــاذ إجــراءات مطــردة، قوميــة وعالميــة، لضــمان 
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اإلعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول األعضاء ذاتها وشـعوب البقـاع الخاضـعة 
 . لسلطانها

 1المادة 

وقد وهبوا عقًال وضميًرا وعلـيهم أن يعامـل . يولد جميع الناس أحراًرا متساوين في الكرامة والحقوق
 . بعضهم بعًضا بروح اإلخاء

 2المادة 

افة الحقوق والحريات الواردة في هذا اإلعالن، دون أي تمييـز، كـالتمييز لكل إنسان حق التمتع بك
بســـبب العنصـــر أو اللـــون أو الجـــنس أو اللغـــة أو الـــدين أو الـــرأي السياســـي أو أي رأي آخـــر، أو 
األصل الوطني أو اإلجتماعي أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بـين الرجـال 

 . والنساء

ا تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو وفضًال عم
البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقًال أو تحـت الوصـاية أو غيـر 

 . متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة ألي قيد من القيود

 3المادة 

 . في الحياة والحرية وسالمة شخصهلكل فرد الحق 

 4المادة 

 . ويحظر اإلسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. ال يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص

 5المادة 

 . ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة

 6المادة 

 . في أن يعترف بشخصيته القانونية لكل إنسان أينما وجد الحق

 7المادة 

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقـة، كمـا أن 
لهم جميعًا الحـق فـي حمايـة متسـاوية ضـد أي تمييـز ُيخـل بهـذا اإلعـالن وضـد أي تحـريض علـى 

 . تمييز كهذا

 8المادة 

أ إلـــى المحـــاكم الوطنيـــة إلنصـــافه عـــن أعمـــال فيهـــا اعتـــداء علـــى لكـــل شـــخص الحـــق فـــي أن يلجـــ
 . الحقوق األساسية التي يمنحها له القانون

 9المادة 

 . ال يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً 
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 10المادة 

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة 
 . يهة نظرًا عادًال علنيًا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه لهنز 

 11المادة 

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانتـه قانونـًا بمحاكمـة علنيـة تـؤمن لـه   .1
 . فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه

أداء عمـــل إّال إذا كـــان ذلـــك  ال يـــدان أي شـــخص مـــن جـــراء أداء عمـــل أو اإلمتنـــاع عـــن  .2
كـذلك ال توقـع عليـه عقوبـة أشـد مــن . يعتبـر جرمـًا وفقـًا للقـانون الـوطني أو الـدولي وقـت االرتكـاب

 . تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة

 12المادة 

ال يعــرض أحــد لتــدخل تعســفي فــي حياتــه الخاصــة أو أســرته أو مســكنه أو مراســالته أو لحمــالت 
ولكــــل شــــخص الحــــق فــــي حمايــــة القــــانون مــــن مثــــل هــــذا التــــدخل أو تلــــك . شــــرفه وســــمعتهعلــــى 

 . الحمالت

 13المادة 

 . لكل فرد حرية النقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة  .1

 . يحق لكل فرد أن يغادر أية بالد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه  .2

 14المادة 

 . أ إلى بالد أخرى أو يحاول االلتجاء إليها هربا من االضطهادلكل فرد الحق أن يلج  .1

ال ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو ألعمـال تنـاقض أغـراض   .2
 . األمم المتحدة ومبادئها

 15المادة 

 . لكل فرد حق التمتع بجنسية ما  .1

 . في تغييرها ال يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه  .2

 16المادة 

للرجل والمـرأة متـا بلغـا سـن الـزواج حـق التـزوج وتأسـيس أسـرة دون أي قيـد بسـبب الجـنس   .1
 . ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحالله. أو الدين

 . ال يبرم عقد الزواج إال برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كامال ال إكراه فيه  .2

 . األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة  .3

 17المادة 

 . لكل شخص حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع غيره  .1
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 . ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا  .2

 18المادة 

ة تغييــر ديانتــه أو ويشــمل هــذا الحــق حريــ. لكــل شــخص الحــق فــي حريــة التفكيــر والضــمير والــدين
عقيدته، وحرية اإلعراب عنهما بالتعليم والممارسـة وٕاقامـة الشـعائر ومراعاتهـا سـواء أكـان ذلـك سـرا 

 . أم مع الجماعة

 19المادة 

ويشـــمل هـــذا الحـــق حريـــة اعتنـــاق اآلراء دون أي . لكـــل شـــخص الحـــق فـــي حريـــة الـــرأي والتعبيـــر
 . تها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافيةتدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وٕاذاع

 20المادة 

 . لكل شخص الحق في حرية االشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية  .1

 . ال يجوز إرغام أحد على االنضمام إلى جمعية ما  .2

 21المادة 

بواســـطة لكـــل فـــرد الحـــق فـــي االشـــتراك فـــي إدارة الشـــؤون العامـــة لـــبالده مـــا مباشـــرة وٕامـــا   .1
 . ممثلين يختارون اختيارا حرا

 . لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البالد  .2

إن إرادة الشــعب هـــي مصــدر ســـلطة الحكومــة، ويعبـــر عــن هـــذه اإلرادة بانتخابــات نزيهـــة   .3
اء دوريــة تجـــري علــى أســـاس االقتــراع الســـري وعلــى قـــدم المســاواة بـــين الجميــع أو حســـب أي إجـــر 

 . مماثل يضمن حرية التصويت

 22المادة 

لكـل شــخص بصــفته عضــوا فـي المجتمــع الحــق فــي الضـمانة االجتماعيــة وفــي أن تحقــق بوســاطة 
المجهــــود القــــومي والتعــــاون الــــدولي وبمــــا يتفــــق ونظــــم كــــل دولــــة ومواردهــــا الحقــــوق االقتصــــادية 

 . شخصيتهواالجتماعية والتربوية التي ال غنى عنها لكرامته وللنمو الحر ل

 23المادة 

لكــل شــخص الحــق فــي العمــل، ولــه حريــة اختيــاره بشــروط عادلــة مرضــية كمــا أن لــه حــق   .1
 . الحماية من البطالة

 . لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل  .2

لكــل فــرد يقــوم بعمــل الحــق فــي أجــر عــادل مــرض يكفــل لــه وألســرته عيشــة الئقــة بكرامــة   .3
 .ه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية االجتماعيةاإلنسان تضاف إلي

 . لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته  .4 
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 24المادة 

لكــل شــخص الحــق فــي الراحــة، أو فــي أوقــات الفــراغ، وال ســيما فــي تحديــد معقــول لســاعات العمــل 
 . وفي عطالت دورية بأجر

  25المادة 

ى مــن المعيشــة كــاف للمحافظــة علــى الصــحة والرفاهيــة لــه لكــل شــخص الحــق فــي مســتو   .1
ويتضــمن ذلــك التغذيــة والملــبس والمســكن والعنايــة الطبيــة وكــذلك الخــدمات االجتماعيــة . وألســرته
ولــه الحــق فــي تــأمين معيشــته فــي حــاالت البطالــة والمــرض والعجــز والترمــل والشــيخوخة . الالزمــة

 . وف خارجة عن إرادتهوغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظر 

ويـنعم كـل األطفـال بـنفس الحمايـة . لألمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعايـة خاصـتين  .2
 . االجتماعية سواء أكانت والدتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية

 26المادة 

علـى  ويجب أن يكون التعليم فـي مراحلـه األولـى واألساسـية. لكل شخص الحق في التعلم  .1
األقل بالمجان، وأن يكون التعليم األولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهنـي، وأن ييسـر 

 . القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة

يجـــب أن تهـــدف التربيـــة إلـــى إنمـــاء شخصـــية اإلنســـان إنمـــاء كـــامال، وٕالـــى تعزيـــز احتـــرام   .2
ن والحريــات األساســية وتنميــة التفــاهم والتســامح والصــداقة بــين جميــع الشــعوب والجماعــات اإلنســا

 . العنصرية أو الدينية، وٕالى زيادة مجهود األمم المتحدة لحفظ السالم

 . لآلباء الحق األول في اختيار نوع تربية أوالدهم  .3

 27المادة 

مجتمـــع الثقـــافي وفـــي االســـتمتاع لكـــل فـــرد الحـــق فـــي أن يشـــترك اشـــتراكا حـــرا فـــي حيـــاة ال  .1
 . بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه

لكـــل فـــرد الحـــق فـــي حمايـــة المصـــالح األدبيـــة والماديـــة المترتبـــة علـــى إنتاجـــه العلمـــي أو   .2
 . األدبي أو الفني

 28المادة 

والحريــات المنصــوص  لكــل فــرد الحــق فــي التمتــع بنظــام اجتمــاعي دولــي تتحقــق بمقتضــاه الحقــوق
 . عليها في هذا اإلعالن تحققا تاما

 29المادة 

علــى كــل فــرد واجبــات نحــو المجتمــع الــذي يتــاح فيــه وحــده لشخصــيته أن تنمــو نمــوا حــرا   .1
 . كامال
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يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقـط، لضـمان االعتـراف   .2
ـــه واحتر  امهـــا ولتحقيـــق المقتضـــيات العادلـــة للنظـــام العـــام والمصـــلحة العامـــة بحقـــوق الغيـــر وحريات

 . واألخالق في مجتمع ديمقراطي

ال يصـح بحــال مـن األحــوال أن تمـارس هــذه الحقـوق ممارســة تتنـاقض مــع أغـراض األمــم   .3
 . المتحدة ومبادئها

 30المادة 

و فــرد أي حــق فــي لــيس فــي هــذا اإلعــالن نــص يجــوز تأويلــه علــى أنــه يخــول لدولــة أو جماعــة أ
 . القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه
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  )2(ملحق رقم
  كتاب تسهيل المهمة
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  االستبانة قبل التحكيم)  3(ملحق رقم 

  )9، 8،  7(مدى االهمية لتالميذ الصفوف   المفاهيـــــــم

�������ًא ����� �	
���� ������� �

         ي الحريةالحق ف .1
         الحق في المساواة .2
         الحق في الكرامة  .3
         الحق في الحياة .4
          الحق في حرية الضمير .5
         الحق في األمن  .6
         الحق في المواطنة .7
          الحق في النقد البناء .8
         الحق في الملكية  .9

           في الحمايةالحق في  .10
         الحق في المشاركة   .11
          االجتماعي الحق في األمن .12
         الحق في العمل .13
         الحق في التعليم  .14
          الحق في حرية التعبير .15
           الحق في التسامح .16
         الحق في التضامن .17
          في تكوين األسرة الحق .18
          الحق في الرفق والمعاملة اإلنسانية .19
          الحق في اللجوء خالصًا من االضطهاد .20
         ونية الحق في المقاضاة القان .21
         الحق في تحمل المسؤولية  .22
          الحق في بيئة صحية ونظيفة .23
          الحق في حرية العقيدة .24
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  )  4(ملحق رقم
  أسماء المحكمين

  ؤسسةالم  االسم  م

  غزة-جامعة األزهر  محمد محمد عليان. د .1

  غزة-جامعة األزهر  عبد العظيم سليمان المصدر. د .2

  غزة-هرجامعة األز   محمد هاشم آغا. د .3

  غزة-الجامعة اإلسالمية  ماجد محمد الدلو. د .4

  غزة-الجامعة اإلسالمية  عبد المعطي األغا. د .5

  غزة-جامعة األقصى  ناهض صبحي سعيد فورة .6

  غزة-جامعة األقصى  موسى صقر موسى حلس .7

  غزة-جامعة األقصى  وائل عبد الهادي العاصي. د .8

  غزة-جامعة األقصى  بسام محمد أبو حشيش. د .9

  غزة-جامعة القدس المفتوحة  زياد علي الجرجاوي. د .10

  غزة-جامعة القدس المفتوحة  خالد عبد الدايم. د .11

  مركز الميزان لحقوق اإلنسان  عدنان الحجار. د .12

  غزة-وكالة الغوث الدولية  جبر حسن العفيفي. د .13

  غزة-وكالة الغوث الدولية  خميس محمد العفيفي. د .14
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  ) 5(ملحق رقم
  ه بعد التحكيمناالستبا 

 

  )9، 8،  7(مدى االهمية لتالميذ الصفوف   المفاهيـــــــم

�������ًא ����� �	
���� ������� �

         الحق في الحرية .1
         الحق في المساواة .2
         الحق في الكرامة  .3
         الحق في الحياة .4
         الحق في األمن  .5
         الحق في المواطنة .6
         الحق في الملكية  .7
           في الحمايةالحق في  .8
         الحق في المشاركة   .9

          الحق في األمن االجتماعي .10
         الحق في العمل .11
         الحق في التعليم  .12
           الحق في التسامح .13
         الحق في التضامن .14
          في تكوين األسرة الحق .15
          الحق في الرفق والمعاملة اإلنسانية .16
          الحق في اللجوء خالصًا من االضطهاد .17
         الحق في المقاضاة القانونية  .18
         الحق في تحمل المسؤولية  .19

 
 

  


