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 اإلهداء
  

 َىر انبشزٌت مجعاء سٍد اخلهق أمجعني حمًد صهى اهلل عهٍه وسهى  انسزاج ادلنري، إىل

 حلظتً هاؤعطاو حناهناانيت مل ٌنقطع  إىل

 حٍاتًيف  ريش األيم وانقىة إىل 

 أيً وأبً مشسً وقًزي إىل

 خىتً وأخىاتًإجنىو تتألأل يف انسًاء  إىل يعهى يٍ أسهزث حٍاتً إىل

 وأكثز َىر انعٍىٌ اهلل إىلأغهى هباث  إىل

 رَا و ٌارا  و روعت

 انغايل سوجً رفٍق دربً وشزٌك حٍاتً إىل

 بزارألنا ائشهدا نهىطٍ فداءً يٍ قديىا أرواحهى إىل

 انبىاسم صايدٌٍ أسزاَا كاجلبال شاخمني يٍ هى إىل

 نٍكى مجٍعا أهدي هذا اجلهد ادلتىاضعإ
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 شكر و تقدير
َأْوِزْطـِي َأْن َأْشُؽَر كِْعَؿَتَك الَّتِي َأْكَعْؿَت َطَظَّ َوَطَذ َوالَِديَّ َوَأْن َأْطَؿَل ﴿ َربي :الىتعقال 

عَ  اِِلِ ا َتْرَضاُه َوَأْدِخْؾـِي بَِرْْحَتَِك ِِف ِطَباِدَك الصَّ  (.91 0)اننًم ﴾ َصاِِلً

ًعهَ انو ًصحثو ًانراتعني ًيٍ  ،ْدَا حمًداحلًد هلل زب انعادلني ًانصالج ًانعالو عهَ أشسف اخلهك ًيعهى انثشسّح ظ

 0 ٌّو اندٍّ ًتعد إىلاىردٍ هبدّو 

ال اهلل يٍ  ال ّشكس) نمٌل زظٌل اهلل صهَ اهلل عهْو ًظهى فاًًدلٍ لدو يل يعس تانفضم ألىهو ًايرناَاً ًًفاءً اعرتافاً

ّح خبانص انشكس أذمدو تدافإٌ يٍ ًاخة انشكس ّمضِ أٌ  ،(1955(ح )3/505)انرتيرُ.(انناض ّشكس

 ،جناش ىره انسظانحأً يٍ شازكين ًلرو إل أً ترل خيداً نكم يٍ لدو َصحاً ًانعسفاٌ تاجلًْم ًاالحرتاو ًانرمدّس

 ْح ًعًادج اندزاظاخ انعهْا ًاإلظالياجلايعح   ادلعطاءج خايعيت  إىلأذمدو تانشكس  ،فدصٍ اهلل اجلًْع عين عظْى اجلصاء

أظراذُ ًيعهًِ األظراذ اندكرٌز عثد  أخص تانركس ً كم انمائًني عهْيا أظاذرهتا ً ا ًممثهح تعًْدى كهْح انرتتْح

 ،فو عهَ ىره انسظانحاشسإادلعطِ آغا انرُ شسفد ت

 ،جليٌدىى فشكساً ،يٍ أظاذرج اجلايعاخ ًادلشسفني انرتتٌّني ًادلعهًني كًا  أذٌخو تانشكس إىل انعادج احملكًني

 ًصفو تانكهًاخ دص انهعاٌ عٍانرُ ّع ًَصحيى ،زائيىًٓ

 ينالشح مثٌذلًا ناندكرٌز  /حمًد شلٌخ  أظراذُ ىاشى أغا  ً ًد / حماندكرٌز  أظراذُ  إىلكًا أذمدو تانشكس 

 انسظانح

كًال ىره إجناش ًإل نصيْالذِ ًصدّماذِ يف انعًم دلا لديٌه يل يٍ يعاَدج ًَصحاً تانشكس ًانرمدّس أذمدو   أخرياً

 انسظانح

أً  أً عٌَاً  يشٌزجً أً  ًأظدٍ يل ذٌخْيا ً انسظانحىره   خساجإ نياّح أذمدو تااليرناٌ ًانعسفاٌ نكم يٍ ظاىى يف ًيف ان

 ٌ ًفمد فًٍ اهلل، فإانكسّى نٌخيو ًجيعهو خانصاً أٌ ّرمثم يين ىرا اجليد ادلرٌاضع اىلزاخْح اهلل ظثحاَو ًذع ،   َصْحح

 خس دعٌاَا أٌ احلًد هلل زب انعادلنيآً ، عيب أخس اجملريدفح، ٌ أخطأخ فًٍ َفعِ ً يٍ انشْطاًٌإ

   يْعٌٌ ععكس / انثاحثح                                                                                                                                                                               
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 ص الدراسة بالمغة العربية: ممخ
 في العميا األساسية لممرحمة اإلنسان حقوق بمفاىيم التاريخ مناىج محتوى إثراء

  فمسطين

 يا في محتكلنينبغي تضم يالت اإلنسافمفاىيـ حقكؽ ب بناء قائمة إلىالدراسة  ىدفت
في  اإلنسافحقكؽ  مفاىيـمدل تضمف  معرفةك  ،لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف منياج التاريخ

مجاالت مستكل تكافر تحقؽ مف ال ك ،منياج التاريخ لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف محتكل
لمعرفة ، منياج التاريخ لممرحمة األساسية العميا في فمسطيف في محتكل اإلنسافمفاىيـ حقكؽ 

 . في ضكء نسبة التكافر إثراء إلىالمفاىيـ التي تحتاج 

حيث  ،كاستخدمت أداتيف لمبحث ،ي الدراسة المنيج الكصفي التحميميكاتبعت الباحثة ف
في محتكل منياج التاريخ  يانتضمينبغي  التي اإلنسافقائمة بمفاىيـ حقكؽ  بإعدادقامت الباحثة 

لتحميؿ الكتب كتككنت عينة الدراسة مف كتب المحتكل تحميؿ األساسية العميا، كأداة بطاقة لممرحمة 
كاستخدمت الباحثة التكرارات  ،الثامف كالتاسع كالعاشر مف التعميـ األساسي ك ابعالتاريخ لمصؼ الس

 ك النسبة المئكية كأساليب إحصائية 

  :اآلتيةالنتائج  إلىوقد توصمت الدراسة 

عمى خمس  مكزع ( مفيكـ32)حيث تككنت مف  اإلنسافقائمة بمفاىيـ حقكؽ  إلىالتكصؿ  .1
 ك ،االقتصاديةك مجاؿ الحقكؽ  ،اؿ الحقكؽ السياسيةك مج ،مجاالت مجاؿ الحقكؽ المدنية

 . ك مجاؿ الحقكؽ الثقافية ،االجتماعيةمجاؿ الحقكؽ 
 المتضمنة في محتكل منياج التاريخ في اإلنسافأف مفاىيـ حقكؽ  إلىالنتائج  تكصمت .2

 ،( مفيكـ22)كفي الصؼ الثامف األساسي  ،( مفيكـ19كتاب الصؼ السابع األساسي )
مف  ( مفيـك26)األساسي  كفي الصؼ العاشر ( مفيكـ18)لتاسع األساسي كفي الصؼ ا

 . المفاىيـ التي ينبغي تضمينيا
المدنية  اإلنسافمجاؿ مفاىيـ حقكؽ  انتشاران  في حيف أظيرت النتائج أف أكثر المجاالت .3

يميو مفاىيـ حقكؽ  ،(.%7 .43 كبنسبة مئكية )( 264) بمجمكع تكرارات حيث كردت
مفاىيـ  ( يميو% 24مئكية ) ( كبنسبة145) بمجمكع تكراراتحيث كردت  ياسيةالس اإلنساف
يميو  ،(.%1 .14كبنسبة مئكية )( 85) بمجمكع تكرارات كردت االقتصادية اإلنسافحقكؽ 

 ،(.%4 .13) كبنسبة مئكية (81) بمجمكع تكرارات الثقافية كردت اإلنسافمفاىيـ حقكؽ 
( 29) بمجمكع تكراراتكردت  االجتماعيةفاىيـ الحقكؽ مجاؿ م انتشاران  أما أقؿ المجاالت
  (.%8 .4كبنسبة مئكية )
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ىي المفاىيـ التي جاءت في  إثراء إلىالتي ىي بحاجة  اإلنسافمفاىيـ حقكؽ تبيف بأف  .4
مف المرحمة  أدنى المراتب مف كؿ مجاؿ في منياج التاريخ لمصفكؼ األربعة األخيرة

 ،بجنسية الحؽ في التمتع ك الحؽ في الخصكصية :تاليكىي بالترتيب ال األساسية العميا
شريطة  اإلضراب العمالي فيالحؽ  ك، الحؽ المجكء السياسي خبلصا مف االضطياد

الحؽ في حماية  ممارستو كفؽ قانكف البمد المعني ك الحؽ في الضماف االجتماعي ك
 . يعممي أك أدبي أك فن المصالح المعنكية كالمادية المترتبة عمى إنتاج

 : أوصت الدراسة بما يميو 
بالمراحؿ الدراسية  بناء مناىج التاريخ ضركرة إلىلفت نظر مخططي مناىج التاريخ  .1

  .التي تكصمت ليا الدراسة اإلنسافالمختمفة في ضكء قائمة مفاىيـ حقكؽ 
عمى مناىج التاريخ كعمى نكعيتيا  اإلنسافضركرة مراعاة التكزيع العادؿ لمفاىيـ حقكؽ  .2

  .غطيتيا حسب المستكيات الدراسية لمطمبةكحجـ ت
 . في مناىج التاريخ االجتماعية اإلنساف ضركرة زيادة التركيز عمى مجاؿ مفاىيـ حقكؽ .3
 المناىج التعميمية بشكؿ عاـ كمناىج غناءإالتعميمي في  اإلثراءيجية تمف استرا ستفادةاال .4

 . سافاإلنبمفاىيـ حقكؽ  المراحؿ المختمفة التاريخ بكجو خاص في
 . عند التخطيط لمناىج التاريخ اإلنسافمفاىيـ حقكؽ  ختيارامراعاة التكامؿ كالشمكؿ في  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ح
 

Abstract 

Enriching the content of the history curricula with the concepts 

of human rights for the preparatory level in Palestine 

The study aimed to identify the concepts of human rights, which 

should be included in the content of the history curricula for the 

preparatory level in Palestine. In addition, the researcher attempted to 

disclose the extent and level to which concepts of human rights are 

included in the content of the history curricula in the preparatory level in 

Palestine. Also, the study identified the level of availability of the concepts 

of human rights in the content of the aforementioned educational level. In 

the light of the research results, the researcher enriched the content of the 

history curricula for the preparatory level in Palestine. 

In the study, the researcher followed descriptive analytical approach, 

and used two research tools which are: the list of the required human right 

concepts for the preparatory level and content analysis card. The study 

sample consisted of the curricula for grade seventh, eighths, ninth and 

tenth. Duplicates and percentage has been used as statistical methods. 

The researcher has found out the following: 
1. setting a thirty-two list of the concepts of human rights which fall in 

five areas: civil ,political, economic, social, and cultural rights; 

2. Finding out that concepts of human rights contained in the content of 

the history curricula in Palestine are : (19)  concepts in the seventh 

grade, (22)  concepts in the eighth grade, (18) concepts in the ninth 

grade and (26) concepts in the tenth; 

3. Showing through results that the most widespread area of the 

concepts of human rights, civil rights, received a total of frequencies 

(264) and percentage (43.7%). At the second place came the political 

rights and received a total of frequencies (145) and percentage 

(24%).Economic rights came in the fourth place and received a total 

of frequencies (85) and percentage (14. 1%).Then, comes cultural 

rights which  received a total of frequencies (81)  and percentage (13. 

4%).Last but not least, the concepts of social rights appeared to be  

the  lowest widespread area of  human rights  in the curricula and 

received a total of frequencies (29)  and percentage (4. 8%). 

4. Finding out that the concepts of human rights which are needed to be 

enriched are the ones that came in the lowest rank in every field in 

the preparatory history curricula  which are in order: the right to 

privacy ,the right to a nationality, the right of political asylum from 

persecution , the right to strike workers provided that it is exercised 

in accordance with the law of the country, the right to social security, 
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the right to the protection of the moral and material interests 

resulting from the production of scientific, literary or artistic 

The study recommended the following: - 

1. The history curriculum planners are advised  to draw attention  to the 

need for history curricula for all education levels in light of the 

different concepts of human rights listed in the study; 

2. The need for equitable distribution of the concepts of human rights 

on the history curricula in accordance with  curricula size and quality 

and the educational level; 

3. The need for greater focus on human rights concepts in the curricula 

of social history; 

4. Teachers, supervisors and planners are highly recommended to make 

use of  the educational enrichment strategy in enriching the 

curriculum in general and in  history curricula  in particular at 

different stages of the concepts of human rights; 

5. The integration and inclusion in the selection of concepts of human 

rights should be taken into account when planning for the history 

curriculum.  
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 المحتويات فيرس

 الصفحة الموضوع

  ب اإلىداء
  ت تقدير ك شكر

  ث العربية بالمغة الدراسة ممخص
  ح إلنجميزيةا بالمغة الدراسة ممخص
  د المحتكيات فيرس
  ز الجداكؿ قائمة
  ش التكضيحية األشكاؿ قائمة
  ص المبلحؽ قائمة

 1 الدراسة خلفية األول الفصل
 2 مقدمة
 6 الدراسة مشكمة
 6 الدراسة أىداؼ
 6 الدراسة أىمية
 7 الدراسة حدكد

 7 الدراسة مصطمحات
 9 النظري اإلطــار الثاني الفصل

 10 المناىج إثراء: األول المحور
 10 اإلثراء مفيكـ: أكالن 
 12 اإلثراء أغراض: ثانيان 
 13 اإلثراء مستكيات: ثالثا
 14 اإلثراء عممية في تساعد التي العكامؿ: رابعان 

 14 الجيد اإلثراء شركط: خامسان 
 15 اإلثرائية المناىج أشكاؿ: سادسان 
 15 المنياج تطكير: سابعان 
 16 التطكير ك اإلثراء بيف الفرؽ: ثامنان 

 18 التاريخ: الثاني المحور
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 الصفحة الموضوع

 18 التاريخ طبيعة: أكالن 
 18 التاريخ مفيكـ: ثانيان 
 19 التاريخ تدريس أىمية: ثالثان 
 21 التاريخ تدريس أىداؼ: رابعان 

 23 اإلنساف حقكؽ عمى لمتربية فرصة التاريخ درس: خامسان 
 26 المفاىيم: الثالث المحور

 26 المفاىيـ: أكالن 
 26 المفاىيـ أنكاع: ثانيان 
 29 المفاىيـ تككيف: ثالثا
 31 المفاىيـ تككيف مراحؿ: رابعان 

 33 المفاىيـ تعمـ: خامسان 
 35 المفيـك سمات: سادسان 
 35 المفاىيـ خصائص: سابعان 
 36 المفاىيـ تعمـ أىمية: ثامنان 

 38 اإلنساف حقكؽ: الرابع المحكر
 38 التاريخ عبر اإلنساف حقكؽ كتطكر نشأة: األكؿ الجزء
 38 القديـ التاريخ: أكال
 49 الكسطى العصكر في اإلنساف حقكؽ: ثانيان 
 57 الحديث التاريخ في اإلنساف حقكؽ: ثالثان 
 63 المعاصر التاريخ في اإلنساف حقكؽ: رابعان 
 68 كالتعميـ التربية في اإلنساف حقكؽ: الثاني الجزء

 79 السابمة الدراسات الثالث الفصل
 80 االجتماعية الدراسات مناىج في اإلنساف حقكؽ تناكلت دراسات: األكؿ المحكر
 99 األخرل المكاد في اإلنساف حقكؽ تناكلت دراسات: الثاني المحكر
 109 السابقة الدراسات عمى عاـ تعميؽ

 114 الدراسة إجراءات و الطريمة الرابع الفصل
 115 الدراسة منيج: أكال
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 الصفحة الموضوع

 115 الدراسة مجتمع: ثانيا
 115 الدراسة عينة: ثالثان 
 115 الدراسة أدكات: رابعان 

 123 الدراسة إجراءات: خامسان 
 123 اإلحصائية األساليب: سادسان 

 124 منالشتها و الدراسة نتائج اخلامس الفصل
 125 األكؿ السؤاؿ عف اإلجابة
 129 الثاني السؤاؿ عف اإلجابة
 145 الثالث السؤاؿ عف اإلجابة
 155 الرابع السؤاؿ عف اإلجابة

 155 الدراسة تكصيات
 156 الدراسة مقترحات
 157 المراجع
 173 المالحق
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة

 : مقدمة
في عصرنا الحالي  كالشائعة الحديث عف حقكؽ اإلنساف مف أكثر المفاىيـ المتداكلة أصبح 

خطاب فكرم أك سياسي أك مف أم أصبح يتضالمرئية ك  اإلعبلـفي كؿ كسائؿ ككثيران ما نسمعو 
العالـ بمختمؼ شعكبو كأجناسو، كفئاتو كطبقاتو ذلؾ ألف كأصبح اىتماـ اجتماعي أك تربكم، 

شخصية اإلنساف، فأصبح الحديث عف حقكؽ اإلنساف  ف، كالتي تعبر عاإلنساف بترتبط حقكؽ ال
ف البعض يرل في أف ليس أل  ليس مجرد ترفا فكريا بؿ أصبح ضركرة ككاقعا البد مف مكاكبتو

مف صنع الغرب، بؿ ألف حقكؽ اإلنساف مجمكعة مف الحقكؽ كاالمتيازات  إالحقكؽ اإلنساف ماىي 
كالضمانات لؤلفراد كالجماعات كالشعكب في مجتمع منظـ تقابميا التزامات ككاجبات كعمى الجميع 

ؿ عقد المؤتمرات كالندكات ىذا االىتماـ كاضحا مف خبل كيبدك  ، احتراميا كحمايتيا بضماف القانكف
براـ كالدكلي، كذلؾ مف أجؿ معالجة جميع الجكانب  اإلقميميالمكاثيؽ كاالتفاقيات عمى المستكييف  كا 

 أكثر أصبح ك  كالظركؼ التي تساىـ في تعزيز حقكؽ اإلنساف كتييئ السبؿ الكفيمة بحمايتيا.،
مدافعيف عف حقكؽ اإلنساف بعد صبر أىمية في الدكؿ العربية بعدما أثمرت جيكد المناضميف كال

كمستقببل  أمبلن كعناء مف سنكات انتياؾ الحقكؽ مف قبؿ السمطات العربية حتى غدا الربيع العربي 
 .مشرؽ لكؿ حالـ بغدو 

كما أف حجـ  ،ف القرف الحادم كالعشريف يشيد تغييرات سريعة في مختمؼ مياديف الحياةإ
كذلؾ بفعؿ انتشار  ،تزايد قياسا لما كاف عميو في الماضيالتراكمات المعرفية أخذ يتضاعؼ بشكؿ م

  لمتربية المعاصرة حقيقيان  كتشكؿ ىذه التغيرات تحديان  ،المتطكرة تقنياتوك  ،كسائؿ االتصاؿ الحديثة
   .(89: 2009 ،أبك شعيره)

يـ كالقيـ عادة تشكيؿ الكثير مف المفاىإ إلىفالتطكر الحادث في مختمؼ مناحي الحياة أدل 
كاألخبلؽ كالبيئة  اإلنسافمثؿ مفاىيـ حقكؽ  ،عمى المجتمع كدرجة تماسكو ان التي يمكف أف تؤثر سمب
فاالىتماـ بإدراج تمؾ القضايا ضمف المناىج الدراسية بجميع المراحؿ  ،كالقيـ الفردية كالجماعية

   .(205: 2009، )المحبكب عمى درجة كبيرة مف األىمية أمران التعميمية أصبح 

ىذه التغيرات التي حدثت في المجتمع فيك  مراعاةىنا يتضح أىمية المنيج في كمف 
مف متغيرات المجتمع المختمفة أك يككف التأثير  ان التغييرات كالمنيج ال يقؼ سمبانعكاس صادؽ ليذه 

أفراد المجتمع  إكساب إلىكلكف المنيج يسعى مف خبلؿ عناصره المختمفة  ،مف جانب كاحد
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: 2004، خركفآ)يكنس ك  ى مع ىذه التغييراتارات كالقيـ كالمفاىيـ التي تتماشالمعمكمات كالمي
298). 

أىمية المناىج مف أىمية العممية التعميمية نفسيا التي تعتبر حجر الزاكية في بناء كما تبمغ 
كال شؾ أف  ،مككنات في شخصية الفرد إلىكفي تحكيؿ األفكار الكطنية الكبرل  ،المستقبؿ الكطني

ذ ىي الحاضنة التي تنبني إالمناىج الدراسية ىك مف أىـ كأخطر قضايا التربية المعاصرة  مكضكع
 (.237: 2008 ،شجاعية)الفرد المعرفية كالقيمية فييا شخصية 

مف بيف القضايا التي تؤثر بشكؿ كاضح عمى المجتمعات  اإلنسافكتعتبر قضايا حقكؽ 
كبخاصة فيما يتعمؽ باحتراـ ىذه الحقكؽ كالحفاظ  شريفالحادم كالعكالنظـ التعميمية في بداية القرف 

لحفاظ عمى حقكقيـ كبناء أفراد قادريف عمى تحمؿ كاجباتيـ كا ،كتكعية أبناء المجتمع بيا ،عمييا
   .(360: 2009 ،)عبد الحميدخريف كحقكؽ اآل

كحرياتو األساسية مف أىـ المكضكعات ذات األكلكية عمى  اإلنسافكأصبحت حقكؽ 
ديف المحمي كالدكلي حيث عقدت بشأنو مئات المؤتمرات ككقعت عشرات المعاىدات كقد الصعي

 (.9: 2003 ،الطعيمات)كالقانكف كما يزالكف منشغميف بو شغؿ ىذا المكضكع أذىاف رجاؿ الفكر 

 جتماعياالتتصدر أكلكيات المجتمعات الدكلية حاليا لتدفع بشعكبيا قدما نحك الرقي  فيي
جك مف الحرية كالرخاء كلقد أدركت الدكؿ أىمية االىتماـ بحقكؽ  إلىحياة أفرادىا كترفع مف مستكل 

التي كقعت قبؿ الحرب العالمية الثانية مباشرة كخبلليا حيث ارتكبت ضد  األحداثبسبب  اإلنساف
كمف أجؿ ذلؾ  ،ك أىدرت الحياة البشرية اإلنسافالجنس البشرم أبشع الجرائـ كالتي انتيكت حرمة 

كبدأ اىتماـ المجتمع الدكلي بيذه القضية  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفاألمـ المتحدة  أصدرت
قميمية كما ظيرت لجاف كجمعيات تطالب باحتراـ حقكؽ  اإلعبلفكتمى  عدة مكاثيؽ كأنظمة دكلية كا 

 (.8-7: 2009 ،الدريدم )الطائي كالديمقراطية  إلىكالتحكؿ  اإلنساف

ية أرست دعائـ اإلسبلمفالشريعة  ،ليس بالمفيـك الجديد اإلنسافكؽ كلكف يبقى االىتماـ بحق
 :2003 ،اثيؽ الدكلية الحديثة )الكيبلنيككانت أسبؽ في ذلؾ مما كرد في تمؾ المك  اإلنسافحقكؽ 

24.) 

 سنة منذ ألؼ ك أربعمائة اإلنسافلحقكؽ  متكامبلن  ان كضعت نظام يةاإلسبلمف الشريعة إ
نو نظاـ صالح لمتطبيؽ في كؿ إفحسب بؿ  متكامبلن  ليس نظامان  اإلنساف ي لحقكؽاإلسبلمفالنظاـ 

ية بمكاطنييا اإلسبلمفي عبلقة الدكلة  زماف كمكاف كاستطاع ىذا النظاـ أف يحقؽ تكازنان 
كالحاكـ مسؤكؿ عف  ،ية مسؤكلة عف مراعاة تمؾ الحقكؽاإلسبلمكالدكلة ( 4 :2006،)الشكرم

 (.13: 2006، مي كالعمرم)الياش تأمينيا كضمانيا لمناس
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 ،في أكمؿ صكرة كأكسع نطاؽ اإلنسافأكؿ مف قرر المبادئ الخاصة بحقكؽ  اإلسبلـف 
 ،اإلسبلـية مف قكاعد كضمانات لكرامة الجنس البشرم كاف مف أبجديات اإلنسانخر ما أممتو آكأف 
ديننا الحنيؼ  كقيـ ما ىك إال ترديد لما جاء لمبادئ اإلنسافعبلف األمـ المتحدة عف حقكؽ إكأف 

 (.8-7: 2007 ،)الغزالي

األخذ  إلىيدعك  ظير اتجاه تربكم معاصر اإلنسافلذلؾ الدكر الفعاؿ لحقكؽ  كتحقيقان 
عداد كتككيف المكاطف الصالح الذم يستشعر إألىميتيا في  ،اإلنسافبالتربية القائمة عمى حقكؽ 

كأيضا ألىميتيا في تنمية الفعالية  ،ة جمعاءياإلنسانمسؤكلياتو تجاه نفسو كأسرتو كمجتمعو كأمتو ك 
دراكيـ ضركرة التبلـز بيف الحقكؽ كالكاجبات ىذا  االقتصاديةك  االجتماعية كالسياسية لدل الطمبة كا 

 ،)األشكؿ المجتمع في يجابيةو اإلالتبلـز الذم يعد مف أىـ صفات المكاطف الصالح كممارسات
2010 :151.) 

زءا ميما مف مناىج الدراسة بصفة عامة كمناىج التاريخ ج اإلنسافكيشكؿ مكضكع حقكؽ 
بؤرة االىتماـ في مناىج  اإلنساففقد احتمت قضايا حقكؽ  ،بصفة خاصة في كثير مف دكؿ العالـ

ففي بكلندا كفرنسا يتـ تعميـ  ،فرنسا ك ألمانيا كبمجيكا كالنركيج التعميـ العاـ في دكؿ كثيرة منيا
 :2009،التسامح كأحد أىداؼ تدريس التاريخ الرئيسية )يكسؼكمضمكف  اإلنسافمضمكف حقكؽ 

10.) 

فمناىج التاريخ تيتـ بدراسة التغيرات الحادثة في المجتمع في الماضي كالحاضر كالمستقبؿ 
لذا فيي تسيـ في تشكيؿ فكر الفرد كتكجياتو كتطمعاتو كقيمو  ،مف خبلؿ تناكليا لمقضايا التاريخية

يمكف أف تسيـ في تنمية كعي  اإلنسافتاريخ لمفاىيـ كمبادئ حقكؽ ال ؿ منياجفمف خبلؿ تناك 
 (.75: 2000، )الجمؿ المكاطف بيا

لدل الطمبة ليككنكا أكثر  إيجابيةتككيف اتجاىات كأنماط فكرية  إلىكتيدؼ مادة التاريخ 
 2010:،كعيا كتكيفا مع األحداث العالمية المتبلحقة التي تضرب بجذكرىا في عمؽ التاريخ )برقي

185.) 

ف مناىج التاريخ تسيـ بدرجة كبيرة في تشكيؿ الفرد بيف التعصب كالعنؼ مف ناحية إ
 إلىكالمسالمة الزائدة مف ناحية أخرل كىذا التكجو في تشكيؿ الفرد لو خطكرتو لذا فنحف في حاجة 

كا قادريف عمى تمؾ التربية التي نريدىا ألبنائنا لكي يككن ،فراط فييا كال تفريطإتربية متكازنة ال 
 ،يتو كالنيكض بو كقت السمـ )الجمؿالدفاع عف كطنيـ ضد أم عدكاف خارجي كالمساىمة في تنم

2000 :75.) 
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كيجب أال تككف ىذه التربية تربية مف أجؿ االستسبلـ كالخضكع لمطالب أطماع الدكؿ 
نما يككف ىذا االىتماـ  عبلء ثقافتيا عمى حساب الثقافة العربية كا   تربية مف أجؿ السبلـالغربية كا 

 القائـ عمى العدؿ كالمساكاة كالمصالح المشتركة كالتقدير المتبادؿ بيف األفراد كالدكؿ )يكنس
 (.303: 2004 ،كفآخر ك 

فإنيا تؤدم  ،كأحسف تدريسيا ،ذا أحسف اختيار أىدافيا كمحتكاىاإف منياج التاريخ إلذلؾ ف
لىك  ،البناء السميـ لمفرد كالمجتمع إلى الخمؽ كغرس الفضيمة كالحفاظ عمى اليكية لكؿ مف تقكيـ  ا 

 (.158: 1995 ،)المقاني االجتماعيةكالمعالجة السميمة لمقضايا كالمشكبلت  ،الفرد كالمجتمع

 اآلخركيمكف لمناىج التاريخ أف تحقؽ ذلؾ مف خبلؿ التأكيد عمى احتراـ الرأم كالرأم 
 ،كالمساكاة أماـ القانكف اآلخريف،مى حرية عدـ االعتداء ع ك ك الفكرالتأكيد عمى حرية الرأم ك 

 (.63: 2005، )الجمؿ نسانيةإقيـ العدؿ كالشكرل كقيـ  ىكالتأكيد عم

كنقاش مرامييا  اإلنسافؽ تاريخ يمكف أف يككف فرصة لمتعريؼ بحقك الفكؿ درس في 
ر المصير تكريس الشعكب في الحرية كتقري إلىفدرس الحركات الكطنية كاالستقبلؿ سبيبل  ،الكثيرة

 (.19: 2004 ،)المنظمة العربية كالقضاء عمى الرؽ كالعبكدية

لحمؿ كنقؿ  الدراسية لجعميا كسيطا أكثر مبلئمةكتب كلتحقيؽ ذلؾ البد مف تقييـ ال
لتصبح أكثر مكائمة  كتباللتعديؿ ىذه  الطمبة كأفضؿ السبؿ العممية إلى اإلنسافمضاميف حقكؽ 
كتككف األنشطة  ،ثرائية عمييا لحيف يتـ تغييرىاإضخ أنشطة مف خبلؿ  اإلنسافلمضاميف حقكؽ 

مف تماريف تستقى مف كحي مفاىيـ حقكؽ الدراسية كتب الثرائية عمى كؿ درس أك كحدة في اإل
براز المفاىيـ إالمتكفرة كلك بشكؿ ضمني في ذلؾ الدرس أك الكحدة كتستيدؼ ىذه التماريف  اإلنساف

 (.106 -105: 2006 ،كتعزيزىا لدل الطمبة )الجرباكم

في  اإلنسافدماج مفاىيـ حقكؽ إ إلىكتسعى اليكـ الكثير مف المؤسسات كالمعاىد العربية 
الذم أقدـ عمى دراسة البرامج  اإلنسافمثؿ برنامج المعيد العربي لحقكؽ  ،المناىج التعميمية

شرية األمـ المتحدة طار عإالتعميمية كالكتب المدرسية في الكطف العربي بمشاركة تسعة بمداف في 
في ىذه  اإلنسافكشؼ مكانة حقكؽ  إلىكتيدؼ  ،(2004 -1995) اإلنسافلمتربية عمى حقكؽ 

األنظمة التربكية كنشرىا كتعزيزىا كذلؾ عف طريؽ تحميؿ مناىج التعميـ كمحتكل الكتب المدرسية 
 (. 108 :11،اإلنساف)المعيد العربي لحقكؽ 

كفي ضكء الدكر الذم  ،عمى المستكل المحمي كالعالمي اإلنسافانطبلقا مف أىمية حقكؽ ك 
مما يسيـ  ،كتصكف حريتو اإلنسافتحفظ كرامة في تعزيز القيـ كالمبادئ التي  اإلنسافتؤديو حقكؽ 

كي يتمكنكا مف مكاكبة  تنمية ك تطكير كعييـ إلىيؤدم  إيجابيان في تغيير سمككيات المتعمميف تغييرا 
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يجابي الفعاؿ كانطبلقا مف دكرىا في بناء المكاطف الصالح اإل ،الحالي التغيرات اليائمة في العصر
حيث تتبمكر مشكمة  مناىج التاريخ كتب جاءت ىذه الدراسة لتحميؿ ،ككاجباتو ،الكاعي لحقكقو

 -:ما يميالبحث في

 فمسطيف في العميا األساسية لممرحمة اإلنساف حقكؽ بمفاىيـ التاريخ مناىج محتكل إثراء

 :لدراسةمشكمة ا
 : السؤاؿ الرئيس التالي راسة فيتتحدد مشكمة الد

 في العميا األساسية لممرحمة اإلنساف حقكؽ بمفاىيـ التاريخ مناىج محتكل إثراءكيؼ يمكف 
 : لرئيس األسئمة الفرعية التاليةىذا السؤاؿ ا كيتفرع مف؟ فمسطيف

اج التاريخ لممرحمة مني  يا في محتكلنينبغي تضمي التي اإلنسافما مفاىيـ حقكؽ  .1
 األساسية العميا في فمسطيف؟

منياج التاريخ لممرحمة األساسية العميا في   المتضمنة في محتكل اإلنسافما مفاىيـ حقكؽ  .2
 فمسطيف؟

في محتكل منياج التاريخ لممرحمة  اإلنسافمفاىيـ حقكؽ مجاالت ما مستكل تكافر  .3
 األساسية العميا في فمسطيف؟

 محتكل منياج التاريخ لممرحمة األساسية العميا في ضكء مستكل التكافر؟ل المادة اإلثرائيةما  .4

 : أىداف الدراسة
منياج التاريخ المرحمة  التي ينبغي تضمينيا في محتكل اإلنسافتحديد مفاىيـ حقكؽ  .1

 . األساسية العميا في فمسطيف
ممرحمة منياج التاريخ ل محتكلالمتضمنة في  اإلنسافمعرفة مدل تكفر مفاىيـ حقكؽ  .2

 . األساسية العميا
منياج التاريخ لممرحمة  في محتكل اإلنسافمفاىيـ حقكؽ مجاالت معرفة مستكل تكافر  .3

 األساسية العميا في فمسطيف 
 . منياج التاريخ لممرحمة األساسية العميا في ضكء مستكل التكافر إثرائية لمحتكل مادة إعداد .4

 : أىمية الدراسة
 تطكيرىا في كزارة التربية ك المناىج كالقائميف عمى تحسينيا كتفيد المسئكليف عف كضع  قد 

 . تتضمنياالمفاىيـ المتضمنة في كتب التاريخ كالمفاىيـ التي لـ  التعميـ لمعرفة
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  عمى مفاىيـ حقكؽ  مشرفي مادة التاريخ عمى زيادة االىتماـ بالتركيزقد تفيد الدراسة
  .في المستقبؿالتاريخ كتحديث مناىج  ،اإلنساف

  اج التاريخ بمفاىيـ مني إثراءتصكرات عممية تعينيـ عمى  بتقديـ التاريخ معمميقد تفيد
 . اإلنسافحقكؽ 

  قد تشكؿ ىذه الدراسة منطمقان لمقياـ بدراسات ميدانية أخرل في مجاالت متعددة مثؿ تصميـ
 . أك استخداميا في تحسيف تحصيميـ الدراسي ،الدراسيةالمناىج 

 : حدود الدراسة
مناىج التاريخ لمصؼ السابع كالثامف   محتكل إثراءعمى  تقتصر الدراسة :حد الموضوعيال .1

 اإلنسافمف المرحمة األساسية العميا في فمسطيف في ضكء مفاىيـ حقكؽ  كالتاسع كالعاشر
 . ـ2012-2013لعاـ 

 . ـ2012-2013في العاـ الدراسي  تتحدد الدراسة زمنيان   :الزمانيالحد  .2
لمصؼ  منيج التاريخ في فمسطيف  عمى تحميؿ محتكل اقتصرت الدراسة :الحد األكاديمي .3

مف المرحمة األساسية العميا في فمسطيف في ضكء مفاىيـ  السابع كالثامف كالتاسع كالعاشر
  .ـ2012-2013لعاـ  اإلنسافحقكؽ 

 : الدراسةمصطمحات 
 : يميتم تعريف مصطمحات الدراسة إجرائيًا كما 

  :اإلثراء -1
   :جرائياإ اإلثراءالباحثة وتعرف 

بخبرات كأنشطة إضافية لمطالب خاصة  لممرحمة األساسية العميا غناء منيج التاريخإىك 
 تحميؿ نتائج تظيره ما حسب يمرمف تمؾ التي  كأكثر تقدمان  أكثر تنكعان  اإلنسافبمفاىيـ حقكؽ 

كقضايا معرفية جديدة مكضكعات كأفكار  باستكشاؼ الطمبة خبرات تكسيع كتعميؽ بيدؼ المحتكل
 . كمجتمعيـ ك كطنيـ بيئتيـ عمى تحصيميـ ك يجابيان إينعكس  مما ،ال يغطييا المنيج المعتاد

 : اإلنسانمفاىيم حقوق  -2

بطبيعة  مبادئ كمعايير أساسية متأصمة كلصيقة ىي عبارة عف مجمكعة :جرائياً إيا الباحثة تعرف
المكاثيؽ الدكلية  عتراؼكباظؿ حماية القكانيف المحمية  في يةاإلنسانك تحافظ عمى الكرامة  اإلنساف

 ان كسياسي ان تنمية الفرد كالمجتمع تنمية كاممة مدني إلىبيا مترتبا عمييا التزامات ككاجبات كتيدؼ 
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في ـ ك  1948لعاـ  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفكالكاردة في  .كثقافيان  ان كاجتماعي ان كاقتصادي
 . ـ 1966 عاـ العيديف الدكلييف

 : التاريخ منياج -3

عد كالتي أي  ،مدارسيامنياج التاريخ الذم ايعتمد مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ تدريسو في  ىك
  :التالية كتبالتربية كالتعميـ كيتككف مف ال الفمسطينية التابع لكزارةمف خبلؿ مركز المناىج 

الصؼ الثامف بعنكاف تاريخ  ابكت الصؼ السابع بعنكاف تاريخ العصكر الكسطى ك كتاب 
 كتاب الصؼ التاسع التاريخ العربي الحديث ك المعاصر ك كتاب ية كاإلسبلمالحضارة العربية 

 .الصؼ العاشر تاريخ العالـ الحديث كالمعاصر

   :المرحمة األساسية العميا -4
ي ألساسمف مرحمة التعميـ ا الصؼ السابع ك الثامف كالتاسع كالعاشر في الدراسةكتشمؿ 

 . ضمف السمـ التعميمي في فمسطيف
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 الثاني الفصل
 النظري ارــاإلط

 :كذلؾ في أربع محاكر ،الدراسةالفصؿ األطر النظرية المتعمقة بمكضكع يتضمف ىذا 
 إلىثـ المحكر الثالث التاريخ  إلىثـ المحكر الثاني  المناىج إثراء إلىيتطرؽ المحكر األكؿ 

 .اإلنسافثـ المحكر الرابع حقكؽ المفاىيـ 

 :المناىج إثراء األول: المحور
 اإلثراءأغراض  إلىطرؽ ثـ يت ،كاصطبلحا لغة اإلثراءيتناكؿ ىذا المحكر مفيـك 

الفرؽ بيف  اإلثراءكأشكاؿ  ،الجيد اإلثراءكشركط  ،اإلثراءكالعكامؿ التي تساعد في عممية  ،كمستكياتو
 . كالتطكير اإلثراء

  :اإلثراءمفيوم : أولً 

 (.نجد)الم مف العمـ البقية :فيعني اإلثراء أما ،أغنى أم أثرل مف :لغة اإلثراء

 (.95: 1989، الكسيطالمعجـ نما أم الكثير مف الماؿ ) اؿ أمالمثرا كيقاؿ 

 : اصطالحاً  اإلثراء

 اكتشفيا معينة نكاقص فيو تكمؿ إضافات أك زيادات إحداث أك إغناء المنيج يعني 
 الفجكة عمى لمكقكؼ كطرائقو كأىدافو بمفرداتو المنياج تحميؿ نتيجة ،عناصره مف أم في المربكف

 .1989 :5) ،بمقيس كشطي) المنشكدة ىداؼاأل كبيف بينو

 زيادة أك تنمية إحداث إلى تيدؼ محددة عممية " بأنو المناىج إثراء مطر األستاذ ك كيعرؼ
 مف التأكد أك حدكثو تسييؿ أك التعميـ لتكجيو المنياج عناصر مف أكثر أك نكعية لعنصر أك كمية

خصاب األنشطة في تفعيؿ ك ،معيف في مجاؿ فاعميتو  عنصر ألم إثراء أم فا  ك ، في الخبرات  كا 
 .2001 :426) ،األستاذ كمطر )"بيا يتأثر كما األخرل العناصر في يؤثر مف عناصره

 ،المجتمع مؤسسات مف مؤسسة تتعيده منظـ جيد أم ىك اإلثراءكيرل عبد السميع أف 
 إلى كينتقؿ تحصيميـ عمى إيجابان  يؤثر بحيث كالتطبيقية أبنائو النظرية خبرات تكسيع كتعميؽ بيدؼ
    .(42: 1992، السميع كمجتمعيـ )عبد ككطنيـ بيئتيـ عمى ينعكس مما ،اليكمية حياتيـ
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 عممية اإلثراءفي أف عممية ( 5: 2004)المكلك عفانة ك مع (10: 2007) كتتفؽ النادم
 بةاستجا كالتي جاءت ،فييا المشكبلت كتظير تكتشؼ التي الجزئيات تتناكؿ  محدكدة عبلجية
   .معيف لقصكر

 المنياج ألف آخر جانب عمى يطغى أف دكف متكازف بشكؿ العناصر كافة تتناكؿ حيث
 .(1992 :5 ،)نشكاف"استثناء دكف البعض بعضيا مع عناصره جميع تتفاعؿ متكامؿ نظاـ

 أك الحاجة تقتضي حسب ما ،عناصره مف أم عمى يقتصر قد اإلثراءبينما يرل شمداف أف 
        .(2001 :21،ف)شمدا الضركرة

 في كبير مف تأثير المحتكل ليذا لما ،الدراسي المحتكل عمى غالبان  اإلثراء عممية كتتركز 
 التربكية لتحقيؽ األىداؼ كسيمة تعد التي كالتعمـ التعميـ أنشطة تصميـ كفي ،المتعمـ خبرات تشكيؿ

 ،عميرةمنظرة الحديث ) مف المنياج مف القمب مكاف يمثؿ الدراسي فالمحتكل ،فييا المرغكب
1987 :231).  

 الدراسية يككف كتبال في اإلثراءف ،التقميدم كغير المعتاد غير تقديـ فيك لكيفيتو كبالنسبة
 في المعطى التعمؽ اإلثراء دركس كتتيح ،المدرسة في المتمقاة كغير عادية غير دركس بإعطاء
 أف كيجب ،نكعيان  يككف أف يجب أنو كى اإلثراء حكؿ الميمة كالنقطة ،العادية مف أكبر بصكرة
 نفس الشيء مف كمية إضافات فقط يككف أف يجب كال ،كالتقدـ التكسع مف شيء فيو يككف

   .(163: 1994،ستكبارد)

ىك المنيج المصاحب لممنيج الرسمي كيعتمد عمى مرتكزاتو كتحقيؽ أىدافو  :ثرائيأما المنيج اإل 
المتعمـ في المنيج األساسي كيتككف ىذا المنيج مف معمكمات  التعمـ بناء عمى ما اكتسبو إثراءعمى 

 تمت في المنيج األساسي يكميارات تعضد عمميات التعمـ الت كممارسات ضافيةإكأنشطة 
  .(59: 2006،)الضبع

 غناء منيج التاريخإ ىي اإلثراءترل الباحثة بأف عممية  التعريفات السابقة إلىكبالنظر 
أكثر تنكعا  اإلنسافا بخبرات كأنشطة إضافية لمطالب خاصة بمفاىيـ حقكؽ العمي األساسيةلممرحمة 

 خبرات تكسيع كتعميؽ بيدؼ المحتكل تحميؿ نتائج تظيره ما حسب يمركأكثر تقدما مف تمؾ التي 
ينعكس  مما ،.مكضكعات كأفكار كقضايا معرفية جديدة ال يغطييا المنيج المعتاد باستكشاؼ الطمبة

      .كمجتمعيـ ك كطنيـ بيئتيـ ميـ كعمى تحصي يجابياإ
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 : اإلثراء أغراض: ثانياً 

التقميؿ مف الكقت أك الجيد ك منياج كتحسينو بزيادة فاعميتو تجكيد ال إلىييدؼ  اإلثراءف إ
 : لتشمؿ ما يمي اإلثراءكتتعدد جكانب كأغراض  ،المبذكؿ في تحقيؽ أغراضو أك تثبيت آثاره

  حد معيف سيؿ بناء المفيكـ إلىرت األمثمة فكمما كث ،لبناء مفيكـ . 
 األمثمة اتساعان كعمت ساعد ذلؾ عمى نمك المفيكـ تفكمما كثر  ،لنمك المفيكـ . 
  أكثر كضكحالمتدرج في التجريد أك التبسيط أك إدخاؿ متطمبات سابقة لجعؿ المكضكع . 
 لتكظيؼ المعمكمات في الحياة . 
 يفلمراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمم . 
 (.431،432 :2001 ،كمطر )األستاذ. تنظيـ المنياج كتسمسؿ خبراتو لسد فجكة 

ثرائي ىك مكاكبة التدفؽ ف الغرض مف المنياج اإلأ( 60: 2006) الضبع يشيرك 
ك االىتماـ بدكر التعميـ في  المعمكماتي كاالنفتاح المعمكماتي كالتطكر في منجزات العمـ كتنظيميا

نما بالميارات كالقدرة  ،ى التعامؿ مع كافة معطيات الحياةقادريف عم أفراد إعداد ليس بالمعرفة فقط كا 
  .عمى الممارسة

تحسيف  إلىجميعيا متعددة كتيدؼ  اإلثراءأغراض  أف( 10: 2007)النادم  تؤكدك 
  .كتأتي استجابة لما بو مف قصكر أك فجكات كشفت عنيا عممية التحميؿ ،فاعميتو المنياج كزيادة

الكتاب  إثراءفيرل أف الغرض األساسي كالرئيس لعممية ( 12: 2007) شعت كيرل
لذلؾ ال بد مف األخذ بخصائص المتعمـ  ،ذىف الطالب إلىالمدرسي ىك تسييؿ كصكؿ المعمكمة 

 . اإلثراءمف حيث السف كاإلدراؾ كاالىتمامات كغيرىا عند عممية 

مفاىيـ عممية جديدة  سابىنا ىك اكت اإلثراءأف الغرض مف ( 14: 2010فكدة )كتكضح 
جديد في الحياة  ذات عبلقة بالمحتكل العممي كتنمية الثقافة العممية كالكعي بالمتغيرات ككؿ ما ىك

 ،لممتعمميف فرصان إلثبات الذات في مجاالت المعرفة المختمفة اإلثراءكيكفر  ،كمحيط بالمتعمـ
كما يكفر ليـ خبرات استكشافية عامة  ،كيجعميـ قادريف عمى حؿ المشكبلت المختمفة التي تكاجييـ

  .يتعرضكف مف خبلليا لمكضكعات كأفكار كقضايا معرفية جديدة ال يغطييا المنيج المعتاد

ميمة لتحسيف كزيادة فاعمية المنياج  اإلثراءأف أغراض  (13: 2010)أبك منديؿ  كترل
دة كما يككف مراعيا لمفركؽ ف يعطي معمكمات مفيأك  ،كمتدرجان  سيبلن  اإلثراءفمف الضركرم أف يككف 

فرصة لممتعمميف إلثبات ذكاتيـ في مجاالت المعرفة  اإلثراءف يكفر أك  ،الفردية بيف الطبلب
  .كيجعميـ قادريف عمى حؿ المشكبلت المختمفة ،المختمفة
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ليناسب جميع  المنيجكتبسيط تحسيف  ىك اإلثراءف الغرض مف أترل الباحثة  مما سبؽك 
جديدة ذات عبلقة بالمحتكل  إكساب الطمبة مفاىيـكيككف ب كياتيـ العقميةمست باختبلؼالطبلب 
 بحيث تجعميـ أكثر قدرة تيـجديد ك حديث كتنمي ميارا ما ىكبكؿ  تنمي الطمبة معرفيان الدراسي 

 . يجابيان إمما ينعكس عمى ذكات المتعمميف  ،عمى حؿ المشكبلت المختمفة التي تكاجييـ

  :اإلثراء مستويات :ثالثا

عمى مستكل الدكلة أك عمى  فقد يككف عامان  ،تبعان لمحاجة ثراءىناؾ عدة مستكيات لئل
                 .محمي أك عمى مستكل فردممستكل 

 : العام اإلثراء

 تربكم عنصر إلدخاؿ الكطنية الحاجة نتيجة الشامؿ الكياف أك الدكلة مستكل عمى يتـ
 كتكزيع الخبراء بمساعدة اإلثراء ىذا كيتـ ،طارئ تغير دةكح أك خارجية أك داخمية لتكصية أك جديد

 . لتعميميا تعميمات مع المدارس عمى الجيكد

 : المحمي اإلثراء

 تقـك اإلثراء مف النكع ىذا كفي ،معينة مناطؽ في أك الدكلة مف محددة أقاليـ في يتـ
 جيكد خبلؿ مف اإلثراء مف نكعال ىذا مثؿ كضماف لتنظيـ بالتعاكف المحمية كالتعميـ التربية مديريات
 لبياف بسيطة مذكرات تعد كقد ،الخدمة أثناء التربكية كالدكرات المحمية كالنشرات التربكييف المشرفيف

 . المادة معممي عمى تكزع اإلثراء كيفية

 : الفردي اإلثراء

 جماعي استعداد كدكف المعمميف مف مجمكعة بيف مسبؽ اتفاؽ دكف الصؼ حجرة في يتـ
 أك الخبراء أك الطبلبة بمشارك أك منفردان  المعمـ يقدـ كىنا ،عميو متفؽ مكحد عدادإ أك

 )األستاذ شفكم مكضكع أك مطبكعة محاضرة أك فيمـ خبلؿ مف المكضكع ىذا إثراءب المتخصصيف
 .:432-433) 2001،كمطر

  .ى نتائج التحميؿثرائية بناء عمإعداد مادة إحيث قامت الباحثة ب في ىذه الدراسة فرديان  اإلثراءك 
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  :اإلثراء عممية في تساعد التي العوامل :رابعاً 

 الكتاب غير إضافية مصادر عمى المعمـ إطبلع.  
 التعميمية العممية تصميـ في المتعمميف اشتراؾ.  
 األخرل المعمميف أعماؿ عمى االطبلع.  
 الفردية الفركؽ كمراعاة اإلبداعي التفكير. 
 الخدمة االتجاه أثناء التدريب خبلؿ كمجاالتو كأساليبو غراضوأ ك ثراءلئل المعمميف فيـ 

 (.2001: 435،كمطر )األستاذ التحديث ك التجديد اإليجابي نحك

فيـ طبيعة المرحمة العمرية  اإلثراءفي عممية  تساعدهكترل الباحثة أف مف العكامؿ التي 
 .قضايا معرفية جديدة ك ،ىائؿ فكرم ك كمكاكبة مستجدات العصر مف تطكر معرفي  لمتبلميذ

 : الجيد اإلثراءشروط : خامساً 

 . كظيفيان لسد ثغرة أك استكماؿ نقص أك معالجة جانب بو قصكر اإلثراءأف يككف  .1
 ،األربعة )األىداؼ مبلن كمترابطان بيف عناصر المنيجشامبلن كمتكا اإلثراءأف يككف  .2

 ناصر المنيج يتطمب تغيران كأم تغير في أم عنصر مف ع ،(كالتقكيـ ،كاألنشطة ،كالمحتكل
 . في العناصر التي تأتي بعده

 كمف ،كمف خبلؿ عممية تجريبية ،عممية مستمرة كىي تتـ مف خبلؿ بناء المنيج اإلثراء .3
 . خبلؿ تنفيذه

سب مف حيث تنظيـ عممية بنائية جزئية محددة ينبغي أف تتـ في المكقع المنا اإلثراء .4
افية كليس مف الضركرم أف تزرع في الكتاب كيمكف أف تككف إض ،كالخبرات المحتكل
 المحمي كالفردم اإلثراءبؿ ربما كاف مف الضركرم عدـ إضافتيا كالسيما  ،المدرسي
 (.434 :2001،كمطر )األستاذ

حيث يقـك  ،منيجية عممية إلىالجيد ىك ما استند  اإلثراءإف ( 12 :2007كترل النادم )
كمف ثـ العمؿ عمى معالجتيا مف خبلؿ  ،كالقصكر فيوعمى تحميؿ المحتكل لمعرفة نكاحي الضعؼ 

كال يقؼ عند حد إغناء المنيج بزيادات  ،الزيادات كاإلضافات لعنصر أك أكثر مف عناصر المنيج
 . بؿ يستمر خبلؿ عمميات المنيج المختمفة مف بناء كتجريب كتنفيذ تكمؿ نكاقص فيو

المجتمعة المفكرة بصكت مرتفع  أنو كمما كانت العقكؿ( 13: 2009)شعت  بينما يرل ك
 . ككاف نفع الطالب منو أكثر ،جيد بشكؿ أفضؿ إثراء إلىساعد ذلؾ في الكصكؿ  ،عددىا أكبر
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المنياج بزيادات تكمؿ غناء إالجيد يتعدل مرحمة  اإلثراءف إ( 12: 2010أبك منديؿ ) أما
 االجتماعيةجات الفردية ك يستمر في عمميات البناء كالتجريب لممنياج لتمبي الحا بؿنكاقص فيو 

 .كالعممية

 أظيرتو عمى ما بناء المبني عمى أسس عممية اإلثراءالجيد ىك  اإلثراءأف  كترل الباحثة
بناء  تغذية راجعة مستمرة تشمؿ عمميات المنيج مف كىك الذم يضمف  المحتكل تحميؿ نتائج

غناء معرفي أك إ ف اليدؼسكاء كا يحقؽ أىدافو كأغراضو جيد إثراءكتجريب كتنفيذ حتى يككف 
   .فيو كثر كضكحا كيسران أ أف يصبح المنيج عبلجي أك ميارم أك تسييؿ لممعمكمة أك

  :اإلثرائيةأشكال المناىج : سادساً 

 كىي في الغالب األعـ تككف  ،الكتب كالقصص ككراسات األنشطة المصاحبة لكتاب التمميذ
لييا عمى إلمنيج األساسي كلكنيا تضيؼ مرتبطة باألىداؼ كالميارات التي تـ تعمميا في ا

  .كتنكع مف طرؽ تقديميا إثرائينحك 
 األنشطة الصفية كالبلصفية.  
  مجسمات -معينات -أشكاؿ -أنكاعيا )مطبكعات ختبلؼاالكسائؿ التعميمية عمى- 

 (.أدكات -خرائط
  عدد مف ي يعتمد صياغة لمتعميـ كالتعمـ الذات الحقائب كالرـز التعميمية بكصفيا منيجان

ىداؼ تعميمية كلكف باستراتيجيات مختمفة عف التعميـ أثرائية التي ترتبط بتحقيؽ األنشطة اإل
  .التقميدم

  المناىج كالبرامج التمفزيكنية التعميمية كاألفبلـ التسجيمية كممتيميديابرمجيات التعميـ كالتعمـ 
 (.2006: 60،)الضبع

 الذم  فقط طالما اإلثراءؿ كاحد مف كالمعمـ عمى ش أال يقتصر كترل الباحثة ضركرة
 .المبتغاةىداؼ التعميمية يتناسب مع محتكل المنياج الدراسي ك يراعي تحقيؽ األ

  :المنياج تطوير: سابعاً 

 .)المنجد).أخرل إلى حالة مف التحكيؿ أك التغيير كيعني طكر مف :لغةن  التطكير

  :المنياج اصطالحاً  تطوير

كمستحدثات في مجاليا  تجديدات إدخاؿكيقصد بو ىك (  205 :1998)كيعرفو سرحاف 
تعديؿ سمكؾ التبلميذ  إلىكرفع مستكاىا بحيث تؤدم في النياية  ،العممية التربكية بقصد تحسيف

  .ككفؽ األىداؼ المنشكدة ،في االتجاىات المطمكبة كتكجييو
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  إحداث صدبق تتـ التي اإلجراءات مجمكعة بأنو(  297 :2004) كآخركف بينما يرل يكنس
 ىذا فاعمية زيادة بقصد المككنات ىذه كؿ أك بعضيا أك المنيج مككنات أحد في كيفي تغيير
 مجتمع في كالمستجدات التغيرات بعض مع يتمشى لجعمو منو المرجكة األىداؼ تحقيؽ في المنيج

 كما كميان  تطكيران  فيسمى كشامبلن  كميان  التطكير ىذا يككف كقد ،العالمية المستجدات بعض مع أك ما
 .فجائيان  يككف قد أك تدريجيان  التطكير ىذا يككف قد

منظمة إلحداث  أف تطكير المنياج عممية عقمية (318 :2001كيرل األستاذ كمطر) 
كأساليب  ،كأنشطة التعمـ كالتعميـ ،األىداؼ كالمعرفة المنيجية :في عناصر المنيج تغييران إيجابيان 

راؼ التربكم كاإلش ،كاإلدارة المدرسية ،إعداد المعمـ :لمنيج مثؿذات الصمة با كالعكامؿ ،التقكيـ
 . المرسكمة بكفاءة كفاعمية كبطريقة اقتصادية في الكقت كالجيد كالكمفة بيدؼ تحقيؽ األىداؼ

جراء تعديبلت مناسبة في بعض أك كؿ عناصر المنيج كمجالو كفؽ خطة إ كيشمؿ
 مستكاىا حيث يظير نتائج عممية التطكير في صكرة مدركسة مف أجؿ تحسيف العممية التربكية كرفع

 (.585 :1988 ،تغييرات مرغكبة في سمكؾ المتعمـ عمى ضكء أىداؼ مقبكلة )مجاكر ك الديب

 فييا تدعيـ جكانب القكة كمعالجة كيعتبر التطكير عممية مف عمميات ىندسة المنياج يتـ 
 كفي كؿ ،تصميمان كتقكيمان كتنفيذان  ،في كؿ عنصر مف عناصر المنياج ،أك تصحيح نقاط الضعؼ

 اس مف أسسو كفي ضكء معايير محددةكفي كؿ أس ،عامؿ مف العكامؿ المؤثرة فيو كالمتصمة بو
    .(293: 2000 ،كطبقان لمراحؿ معينة )مرعي كالحيمة

كترل الباحثة أف التطكير عممية شاممة كمتكازية فبل يقتصر عمى تغييرات كمستحدثات فقط 
بؿ  ،كأساليب التقكيـ ،كالكسائؿ التعميمية أك أنشطة ،أك محتكل ،المنيج مف أىداؼ في عناصر

 حيث التربكمكاإلشراؼ  ،كاإلدارة المدرسية ،إعداد المعمـ :ذات الصمة بالمنيج مثؿ يشمؿ العكامؿ
تحديث المنيج كرفع مستكل كفاءتو في  إلى يؤدم في النيايةك  تطكر بشكؿ متكازميأف جميعيا 

أىداؼ النظاـ التعميمية كتجعؿ المنياج مبلئـ لركح العصر الذم يعايشو كيمبي احتياجات تحقيؽ 
 . كطمكحات المجتمع

 : التطوير و اإلثراءالفرق بين  :ثامناً 

أما تطكيره فيك عممية عبلجية شاممة  ،األكؿ بالمقاـ محدكدة عبلجية عممية المنياج إثراء .1
تي تكتشؼ فييا الثغرات أك المظاىر التي تظير فييا يتناكؿ الجزئيات ال اإلثراءكجذرية ؛ ف

تغيير  إلىأما التطكير فيتناكؿ الجذكر كاألسس كبالتالي يؤدم  ،بعض العيكب كالمشكبلت
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: 1989،شطىبمقيس ك ) أساسي في بنية المنياج أىدافان كمحتكل كطريقة تعميـ كتعمـ كتقكيـ
5.) 

 المكجو أك المعمـ أك المشرؼ أك بويقكـ عممية فردية أك جماعية محدكدة  اإلثراءعممية  .2
ىؤالء مجتمعيف بحسب استشعارىـ لمثغرات أك المشكبلت في أثناء تعامميـ مع المنياج 
كمع تبلميذىـ في بيئة معينة أما عممية التطكير فيي شاممة كمسئكلية عامة تتكالىا 

لجماعات في ضكء كا األفرادكيقكـ بيا  ،االقتصاديةك  ،االجتماعيةك  التربكيةالمؤسسات 
 أك عمى طبيعة المعرفة كاستدعت التطكير ،فمسفة جديدة أك مستحدثة طرأت عمى المجتمع

   .(19 :1996،)دياب
المنياج كىك  تنصب عمى جانب كاحد أك أكثر مف جانب مف جكانب اإلثراءعممية  .3

ذلؾ  سكاء أكاف ،الذم تتبعو طريقة التدريس إذ تجرل لو عممية إغناء المحتكل الدراسي
بتكفير عمميات معينة أك مفاىيـ أك أنشطة كأساليب عرض معينة تتيح لممتعمـ فرصان لتنمية 

 (.14: 2001 ،) شمداف .قدرات التفكير كالميكؿ
لذا فإف  ،أف التطكير ينصب عمى جميع عناصر المنياج ك ال يقتصر عمى أحد مككناتو .4

 ،تحقيقيا إلىتمع ك يسعي المنياج عممية التطكير شاممة شمكؿ األىداؼ التي يتبناىا المج
جزئية مف عممية التطكير بحيث تركز عمى جانب كاحد مف  اإلثراءبينما تعد عممية 

 (.2 :1996،عناصر المنياج ) عفانة

 : وىي كالتالي والتطوير اإلثراءأن ىناك فرق بين عممية  ما سبقترى الباحثة من خالل 

بينما  ،جانب كاحد مف المنياج أك أكثرعمى  عممية عبلجية محدكدة يقتصر اإلثراء .1
 . لكؿ عناصر المنياج التطكير عممية شاممة كجذرية

 ،قكـ بيا المؤسسات التربكيةتبينما التطكير  ان أك محمي ان أك جماعي ان قد يككف فردي اإلثراء .2
  .االقتصاديةك  ،االجتماعيةك 

حداث ناطؽ الضعؼ إلعمى عممية تحميؿ سابقة تكضح م منيج بناءغناء الإيككف ب اإلثراء .3
تتـ في  ضافةإلأك اما بالحذؼ أك التعديؿ إبينما التطكير يككف  ،ضافات عميياإزيادات أك 

   .ضكء مستجدات استدعت التطكير
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 :التاريخ :نيالثا المحور
 ،أىمية تدريس التاريخ ،، مفيـك التاريخ لغة كاصطبلحان طبيعة التاريخيتناكؿ ىذا المحكر 

 .اإلنسافدرس التاريخ فرصة لمتربية عمى حقكؽ  ،أىداؼ تدريس التاريخ

 : التاريخ طبيعة ًل:أو  

كالذم لو ثقؿ كبير في  االجتماعيةف منياج التاريخ يمثؿ الفرع الرئيسي مف الدراسات إ
 فيك باختصار يمثؿ ،المنيج المدرسي لما لو مف قيمة تربكية ككظيفة حياتية بالنسبة لممتعمميف

يتفاعؿ مع المكاف في زماف محدد  اإلنسافكالمكاف كالزماف بمعنى أف  اإلنسافالتفاعؿ القائـ بيف 
ىذا الزماف المحدد  ك في ىذا المكاف اإلنسافكينتج عف ىذا التفاعؿ أحداثا تخص ىذا 

 (.26: 2001)الغبيسي،

 اإلنسافلتي أدركيا كيعتبر التاريخ بمثابة سجؿ لمخبرات البشرية أك لنكاحي النجاح كالفشؿ ا
 ،نشأتو ،اإلنسافذ يتتبع التاريخ قصة إمر العصكر  في التغمب عمى مشكبلتو األساسية عمى

 (.11: 1986،)الخطيب ك دبكر كتطكره الثقافي كاالقتصادم كالعممي كاالجتماعي كمشكبلتو

اضي ليذا الم ما يمكففدراسة التاريخ تنصب عمى الماضي في أحداثو كأفكاره لبياف مدل 
فيك يحمؿ البعد الزمني لممكقؼ الحاضر كيبيف  ،اإلنسافأف يؤثر في الحاضر الذم يعيشو 

فيي  ،كأم مشكمة حاضرة ليا جذكرىا في الماضي ،ليوإية كالسياسية التي أدت اإلنسانالتراكمات 
 2006،)خضر الماضي، كسنمثؿ ماضي المستقبؿ لمشكبلت مستقبمية فنحف نتاج تمثؿ جذكران 
39- 38).   

 تبرز ىنا في الربط بيف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ التاريخ كلعؿ كظيفة دراسة التاريخ
فيك عمـ عبلقي  ،ليياإكما ىك ينتمي   عمكـ أخرل إليوفيك عمـ مركب مف العمـك التي تنتمي 

كلكف تبقى ىكيتو ألف لو أىدافو كلو  يستفيد مف العمكـ األخرل في تفسير مادتو كالتدليؿ عمييا
تحميؿ  إلىكما أف التاريخ عمـ تحميمي يسعى  ،كميدانو كلو مناىج بحث متعارؼ عمييا ومجال

دراؾ ا  كالتفسير كالبحث عف العميو أك السببية الكامنة كراء حدكث األحداث كالقضايا كالمشكبلت ك 
  .(27-26: 2001 ،)الغبيسي العبلقات فيما بينيا كبالتالي فيك ينمي عمميات عقمية كثيرة

 : مفيوم التاريخ: نياً ثا

   .(58: 1900 ،لساف العربقَّتىو )كى : مثؿ أرخ الًكتابى ليكـ كذا: الكقتأم تعريؼ  أىرىخى الػتٍَّأريخي : لغة
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 ،كيصدؽ عمى الفرد كالمجتمع ،يعرؼ بأنو جممة األحكاؿ كاألحداث التي يمر بيا كائف ما
     .(13: 1989 ،كسيطية )المعجـ الاإلنسانكما يصدؽ عمى الظكاىر الطبيعية ك 

كمعرفة أحكاؿ  ،ىك عمـ شريؼ فيو مكعظة كاعتبار ك اطبلع عمى حكادث الدىر الدكَّار: اً اصطالح
كيقيس العاقؿ نفسو عمى ما مضى مف أمثالو في ىذه  ،الماضيف مما يكقظ األذىاف كاألفكار

   .(13: 1999،الديار)الحمكاني

ينتيي "كيقاؿ فبلف تاريخ قكمو في الجكد أم ىك غايتو ككقتو الذم  الشيءكيقاؿ تاريخ 
ذلؾ " كىك فف يبحث عف كقائع الزماف مف ناحية التعييف كالتكقيت كمكضكعو  إليوالذم انتيى 

كالزماف كمسائمو كأحكالو المفصمة لمجزيئات تحت دائرة األحكاؿ المعارضة لئلنساف كفي  اإلنساف
ريخ المذككر ىك مجمكع العكارض كالطكارؽ التي ف التاأالزماف ىناؾ قكؿ يتفؽ عميو الجميع ىك 

كما لـ يذكر فمسبب عدـ أىميتو أك كما قيؿ فيما بعد ألنو لـ تكف لو نتائج  ،تستحؽ أف تحفظ
ظاىرة يقكؿ أحدىـ أف عمـ التاريخيات مف ذكر أحداث مشيكرة كانت في أزمنة خالية أم ال تحدث 

 ،بيدة أك كباء ك قحكط مستأصمة ألمـ )العركمإال في دىكر متطاكلة كطكفاف مخرب أك زلزلة م
2005: 35).    

 ،ف التاريخ يكقفنا عمى أحكاؿ الماضييف مف األمـ في أخبلقيـأ " ابف خمدكف كيقكؿ
حتى تتـ فائدة االقتداء في ذلؾ لمف يركنو في  ،كالممكؾ في دكليـ كسياستيـ ،كاألنبياء في سيرىـ

    .( 1992 :15-16،)عمي"أحكاؿ الديف كالدنيا فيو 

الماضي معنا عمى ينمي عمميات عقمية كثيرة يط كترل الباحثة أف التاريخ عمـ مركب تحميمي
 ، ك ييمكنو مف التنبؤ بما سيككف فيأفضؿ مما سبقكه خبرة ليعيش حاضران  اإلنسافتيكسب ك ، كأحكالو
 . مستقبمو

 : أىمية تدريس التاريخ: ثالثاً 

اريخ كمادة تدريسية أىمية كبيرة كىك أنو أحد العمـك كىناؾ عكامؿ كثيرة تجعؿ مف الت 
عبلقات السببية بيف  التاريخ كيعالج ،ية عبر الزماف كالمكافاإلنسانتطكر  عالجت ك التي االجتماعية

يقبمو  تعميبلن  تسمسؿ الظكاىر كربط بعضيا البعض كتعميميا السابؽ كالبلحؽ كيبحث عف أسباب
فأحداث التاريخ ليست  ،المذاف ىما جكىر التاريخ داف الزماني كالمكانيالعقؿ كالتاريخ يجتمع فيو البع

  .  محمية فقط بؿ عالمية أحداث
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لمراحؿ الكفاح مف أجؿ الحرية كركف ىاـ في  حافبلن  يقدـ لؤلجياؿ المتعاقبة سجبلن  فالتاريخ
كلة القادر أف التاريخ ىك الذم يككف رجؿ الد) فكما يقكؿ جكزيؼ برستمي بناء المكاطف الصالح

 (.11: 1986 ،)الخطيب ك دبكر  كالمكاطف الصالح

 كلو قيمة كطنية كقكمية فيك باعثان  ،تشحذ الفكر ك التاريخ في تربية الفرد فتنشط تتمثؿ قيمة
 اجتماعيةقيمة  كلمتاريخ بولئلحياء القكمي ففي أعماؿ العظماء مف األجداد نمكذج كقدكة يحتذل 

عمى مكاجية المكاقؼ الجديدة حيث أف الفيـ الكامؿ  اإلنسافتساعد  تتمثؿ في أف دراسة التاريخ
ي في العصكر الماضية يتيح الفرص لئلنساف عمى العثكر عمى عناصر مشتركة اإلنسانلمسمكؾ 

 . كمقبكالن  تكضح مشاكؿ الحاضر كالمستقبؿ مما يجعؿ كضع حؿ ليا سيبلن 

تتخذ منو كسيمة لنشر المبادئ ما القيمة السياسية لمتاريخ تفيد في أف بعض الدكؿ أ
مستكدع لؤلحداث السياسية السابقة كىك أساس التقدـ السياسي فبل  السياسية التي تؤمف بيا فالتاريخ

   .ف لـ يفيـ كيدرس أصكليا القديمةإيمكف لمسياسي فيـ المشكمة التي يتعرض ليا 

ي حيث أنو يزيد اإلنسان دراسة التراث بؿ لو قيمة في كال تقتصر قيمة التاريخ عمى ذلؾ فقط
، كتقدـ لنا صكرة إلبداع الخالؽ مف المعمكمات العامة كتنمي المكاىب الفكرية في جكانب كثيرة

كالحضارات التاريخية عمى مسرح األحداث ككؿ يؤدم  األحداثيرل كيؼ تتحرؾ  فالدارس لمتاريخ
 .    دكره

عمى  إليوثؿ في أنو أصبح ينظر تتم االجتماعيةالدراسات  إف قيمة التاريخ كفرع مف فركع
كالجغرافيا  االقتصادمف ىنا كانت صمة التاريخ بعمـ ك  االجتماعيةأنو فرع مف عائمة كىي الدراسات 

 تربطو بأفراد ىذه العائمة االجتماعيةكغيرىا مف العمكـ   ثاركعمـ اآل( اإلنساف)عمـ  نثركبكلكجياكاأل
   .(17-19: 2010 ،)الفقي كفايد ركابط كثيقة

عمى معرفة أسباب ازدىار  اإلنسافأف لمتاريخ أىمية كبيرة فالتاريخ يعيف  كترل الباحثة
الحضارات السابقة كقكتيا كاستمرارىا ككيفية معالجتيا لؤلزمات كالمشكبلت التي مرت بيا كنضاليا 

 ،مف الشركر التي تفسد الحياة اإلنسافحيث ينبو ، كأسباب ضعفيا كانييارىا ،مف أجؿ الكرامة
 ،فالتاريخ مرآة األمـ ،االستفادة مف تجارب األمـ السابقة في بناء مستقبمو ضركرة كتعينو عمى

 . كتستميـ مف خبللو مستقبميا ،كيترجـ حاضرىا ،يعكس ماضييا
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 : أىداف تدريس التاريخ :رابعاً 

  : الحصول عمى المعرفة التاريخية -1

مف األىداؼ التي يرمي  بالماضي ىدفان  يمثؿ الحصكؿ عمى المعرفة التاريخية المتعمقة 
في القدر الكبير مف المعرفة التاريخية  كاالىتماـ ليس ،ا تدريس التاريخ في مراحؿ التعميـ العاـإليي
نما ضركرة اختيار ىذه المعرفة كفؽ كمعيار يتمثؿ في أىمية ىذه المعرفة كمدل الفائدة منيا إك 

قد يككف مصيرىا  المعرفة عطاء كمية كبيرة مف ىذهإألف  كفكريان  كثقافيان  بالنسبة لنمك الطالب معرفيان 
مف الميـ استخداـ ىذه المعرفة لنكاحو تعميمية كتربكية كجكىرية  فإفالنسياف مف جانب الطالب كلذا 

غرس االتجاىات المرغكبة  إلىمثاؿ ذلؾ استمداد القيـ البلزمة لتربية الطالب تربية سكية باإلضافة 
 .فكيرهفاؽ تآكتكسيع 

 : اتخاذ العبرة والعظة من األحداث الماضية -2

ا كأحدث ماضية مف حيث إلييينظر  عندما يدرس الطالب األحداث الماضية ينبغي أالَّ 
يتطمب تبصير ف تحقيؽ ىذا اليدؼ إة لحاضره، بؿ البد أف يتبيف دالالتيا بالنسب ،كزمانيا مكانيا

  .كما يستشؼ منيا مف مغزل ،ىذه المعاني الطالب بما تتضمنو المكضكعات التاريخية مف

  : اتخاذ القدوة من الصالحين السابقين -3

تشتمؿ األحداث التاريخية الماضية عمى شخصيات كاف ليا دكر بارز كفعاؿ في مسيرة 
نسانية عمى جانب كبير مف  ،التاريخ البشرم كاتصفت كؿ شخصية بصفات كخصائص أخبلقية كا 

كذلؾ  لتربية الناشئة كالشباب قكيان  ىي صفات تمثؿ في مجمكعيا أساسان ك  ،السمك كالرفعة كالنبؿ
   ىنالؾ مف ىذه الشخصيات مف أسيـ بفكره كعممو كجيده في بناء الحضارة المادية النفعية.

 : فيم الحاضر من خالل الماضي -4

ه كخبلؿ ىذ ،تراكمت عبر العصكر المتعاقبة ،كيشتمؿ التاريخ عمى خبرات بشرية متعددة 
 مف المشكبلت التي حاكؿ أف يكجد ليا الحمكؿ قد كاجو كثيران  اإلنسافالعممية، البد أف يككف 

مع البيئة التي  اإلنسافالمناسبة، كفي العصكر الحديثة استمر تراكـ ىذه الخبرات بسبب تفاعؿ 
 كأنو ،مف المشكبلت الحديثة كالمعاصرة مرتبطة بمشكبلت سابقة تحيط بو في جكانب شتى، فكثيران 

فبلبد مف معرفة أصكليا  ،كمف ثـ محاكلة التغمب عمييا ،لكي يستقيـ فيـ المشكبلت الحاضرة
فيـ الماضي   أثر دراسة التاريخ كجذكرىا الضاربة في أعماؽ الماضي كيرل أحد الكتاب أف مف

كيسمط الضكء األخضر عمى  ،عف الماضي ككذلؾ في المستقبؿ فذكر أف التاريخ يكشؼ النقاب
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ف معرفة الماضي بكؿ جكانبو تساعد أك  ،اضر كيركز االنتباه عمى طريؽ البشرية نحك المستقبؿالح
 . الدارسيف عمى فيـ الحاضر عمى فيـ الحاضر

 : تنمية الميارات -5

يتيح تدريس التاريخ تعمـ كتنمية ميارات أساسية مف شأنيا جعؿ الطالب يتعمـ التاريخ 
كما تجعمو يستفيد مف ىذه الميارات في تنمية جكانب  ،ه المادةفيي تطكر دراستو ليذ ،بصكرة فعالة

جكىرية في حياتو كالتثقيؼ كالتفاعؿ االجتماعي الفعاؿ كمف ثـ أصبحت تنمية الميارات مف 
ا تدريس التاريخ كأضحت ىذه الميارات مف أىـ النكاتج المرتجاة مف تعميـ إليييرمي  األىداؼ التي

 .ىذه المادة في المدارس

 :تنمية التفاىم بين شعوب العالم من خالل فيم تراثيم -6

فبعضيا  ،التاريخ سجؿ ألحداث كقعت في أحقاب متعاقبة كاختمفت األحداث في طبيعتيا
فحينما نكد أف نكظؼ تدريس التاريخ لفائدة التفاىـ بيف ، خر كاف شران كالبعض اآل كاف خيران 
مثاؿ ذلؾ  ،ل ما فييا مف خبرات خيرة مشتركةينبغي أف ندرس تاريخ الشعكب األخرل لنر  ،الشعكب

التسمط عمى عدـ ك . كدرء المساكئ كالحرب كالعدكاف اإلسبلـ،تحقيؽ السبلـ كالعدؿ كالخير لبني 
 ،اإلنسافيجابية البناءة لخير ب التي يتصؼ تاريخيا بالنكاحي اإلكمف ثـ فالشعك  ،اآلخريف حقكؽ 

التي مف ثـ تقؿ فرص التنافر كالبغضاء ك  ،اتيا الحاضرةتستطيع أف تقيـ تفاىميا فيما بينيا في حي
 (.23-30: 1992 ،)عمي تمثؿ ظاىرة في العبلقات الدكلية

  : أخرل ان أىداف( 2003الجمؿ ) سميماف ك كيضيؼ

 المساكاة بيف الجميع في المعاممة.  ،التأكيد عمى الجكانب الكجدانية كالركحية لمتبلميذ 
 شاعة األمف في المجتمع.إي الحث عمى قيمة العدؿ كأثره ف   
  الحفاظ عمى القيـ التي يجب أف يتحمى بيا الطالب في الكقت الحاضر كالصدؽ كالرحمة

  كالتضحية كاالنتماء كالكفاء.
 ييدؼ لتنمية العمميات العقمية العميا لمطبلب.  
  صدار األحكاـ عمى بعض المكاقؼ ينمي قدرة الطالب عمى نقد ما قد يمر بوإالعمؿ عمى 

 مف أحداث كمكاقؼ. 
  يسعى لتنمية معمكمات الطالب ليككف عالمي مف خبلؿ التعرؼ عمى ثقافات الشعكب

 المجاكرة كالقضايا التي تخص المنطقة التي يعيش بيا 
 بو مف  يساىـ بشكؿ كبير في تقديـ كؿ ما يمـز الطالب لمتعرؼ عمى تاريخ كطنو كما مر

  .كمكاقؼ أحداث
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 ديف  اإلسبلـكالتي تؤكد أف  اإلسبلـيح المفاىيـ الخاطئة عف يساىـ بشكؿ كبير في تصح
حضارم يدعك لمسبلـ كقيمة أساسية مميزة ليذا الديف الذم يدعك لنبذ العنؼ كرفض 

 (.217: 2010 ،)الشريؼ الحركب

بدراسة مظاىر  االىتماـ إلىف يتجو تدريس التاريخ أ( 110-111 :1981) كيرل القاضي
كاالىتماـ  ،كالثقافية عبر التاريخ االجتماعيةانب حياتنا المادية كالفكرية ك التغيير كالتطكر في جك 

مف التركيز عمى الجانبيف السياسي  كالثقافية في حياة الشعب بدالن  االجتماعيةك  االقتصاديةبالجكانب 
 إلىيتجو تدريس التاريخ  ك ينبغي أف. ذ أف التاريخ ليس سياسة كمعارؾ حربية فقطإكالحربي فقط 

ك االىتماـ باألحداث الجارية اليامة ، نمية مفاىيـ التبلميذ كتعديؿ اتجاىاتيـ كتنمية ركح التعاكفت
 . الفمسطينية كاالىتماـ بالقضايا المعاصرة كفي مقدمتيا القضية ،محمية كانت أـ عالمية

ك مدنية لا يةاإلنسانكالحقكؽ  في تنمية العديد مف القيـان كبير  ان أف لمتاريخ دكر  كترل الباحثة
التاريخ كثيؽ الصمة بالقيـ التي  كبذلؾ يعتبر ،ةثقافيالك  االقتصاديةك  االجتماعيةك سياسية ال

مثؿ المساكاة كالعدالة كاألمف كالسبلـ كنبذ العنؼ كالتفاىـ  اإلنسافتدريس حقكؽ  إلىتيدؼ 
معاصرة تعمؿ  ةتدريس مكاضيع كقضايا جديد إلىيتجو التاريخ  كضركرة أف ،كالتسامح بيف الشعكب

كضركرة ربط محتكل  يجاد الحمكؿ لمشاكؿ المجتمع المعاصرةا  كاإلبداعي ك  االبتكارمة التفكير تنمي
المشاركة الفعالة في العممية  تاحةا  التسامح كاالختبلفات الثقافية ك  التاريخ بحياة الطمبة كتدريس

التاريخ عمى مفيكمو  تصر تدريسيق أال ك لتكاكب متطمبات المستقبؿ بالنسبة لممتعمميف ،التعميمية
في تدريس التاريخ كالتركيز عمى الجانب المعرفي ؛ حيث االىتماـ بالمعمكمات كالحقائؽ  التقميدم
،   االعتماد عمى الكتاب المدرسي كمصدر كحيد لمتعمـك  التمقيففقط مف أجؿ الحفظ ك  كالمفاىيـ

 إلى ـ منيا ك التي تيدؼ بالدرجة األكلىنما تدريس المفاىيـ يجب أف يككف مف أجؿ استنباط القيإ
عمى نيؿ  كالذم يككف حريصان  ،القادر عمى مكاجية تحديات ىذا العصر إعداد المكاطف الصالح

  . حقكقو كأداء كاجباتو

 : اإلنساندرس التاريخ فرصة لمتربية عمى حقوق : خامساً 

ي بيذلت لتعريؼ قصة غنية بالتفاصيؿ عف الجيكد الت اإلنسافيحكي لنا تاريخ حقكؽ 
كما زالت ىذه الجيكد مستمرة حتى . الكرامة األساسية لمكائف البشرم كقيمتو كأبسط حقكقو األساسية

سيككف عمى المدرس أف يدرج سرد ىذا التاريخ كجزء أساسي مف برنامج تدريس  ك ،يكمنا ىذا
فالكفاح . التبلميذكيمكف جعؿ ىذا السرد أكثر تعقيدان عمى نحك متدرج كمما نضج  اإلنسافحقكؽ 

إلغاء الرؽ كالنضاؿ مف أجؿ العدالة  إلىكالحممة الرامية  ،مف أجؿ الحقكؽ المدنية ك السياسية
كالعيديف الدكلييف لحقكؽ  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلف إلىكالتكصؿ  االجتماعيةك  االقتصادية
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 -كال سيما اتفاقية حقكؽ الطفؿ  ،ؾات التي تمت ذلاإلعبلنكجميع االتفاقيات ك  ،المذيف تمياه اإلنساف
 (.9: 2003 ،عقد األمـ المتحدةان قانكنيان كمعياريان أساسيان )جميع ىذه المكاضيع كافة تتيح إطار 

كنقاش مرامييا  اإلنسافكؿ درس في تاريخ يمكف أف يككف فرصة لمتعريؼ بحقكؽ ك 
تكريس الشعكب في الحرية كتقرير  إلى ذا كاف درس الحركات الكطنية كاالستقبلؿ سبيبلن إف ،الكثيرة
زامنو  التعريؼ بما إلى ف درس االكتشافات الكبرل سبيبلن إير كالقضاء عمى الرؽ كالعبكدية فالمص

كدرس الحركب األىمية في الكاليات المتحدة األمريكية أك جنكب  ،مف تكسع استعمارم كىيمنة
ني عمى المكف كدرس الحرب العالمية عرؼ عمى نتائج التمييز العنصرم المبتال يمكف ال أفريقيا

ذا ما أخذنا بيذا إ اإلنسافما تسببو الحرب مف انتياكات لحقكؽ  إلىالثانية يككف فرصة لمتعرض 
كسياسة عممية في كضع الكتب المدرسية الخاصة بالتاريخ استطعنا في نفس  المنيج كاخترناه تكجيان 

دراجالتقسيـ التاريخي  يقتضيا السنكات الدراسية كفؽ م صياغة برامج مختمؼ الكقت حسب  كا 
ككذلؾ المبادئ الفاعمة  االقتصاديةك  االجتماعيةالمدنية ك  اإلنسافمختمؼ حقكؽ  ،االقتضاء كالحاجة

    .(19: 2004 ،)المنظمة العربية حداث درس خاص بياإ إلىفييا في دركس التاريخ دكف الحاجة 

بدكر ال بأس بو في تدعيـ فكرة التفاىـ  يمكف لدرس التاريخ أف يقكـ وأنمما سبؽ يتضح ك 
  . ما أحسف محتكاه إذا بيف الدكؿ كنشر السبلـ القائـ عمى العدؿ بيف شعكب األمـ المختمفة

 الكتاب مف كىناؾ بؿ كالخرافات، األكاذيب باختبلؽ يقكـ بينما ىناؾ مف يرل أف التاريخ 
 كاف فديكارت: التاريخ عف السمبية صكرةال ىذه دعمكا مف كالمعاصر الحديث، العصر في كالفبلسفة

 التاريخ فى اإلفراط أف يرل كاف إذ سخرية أك ’كره مكضكع‘ لنيتشو بالنسبة ككاف الفائدة، عديـ يراه
أف التاريخ أخطر يرل  فاليرم بكؿ أما متباينة، تأكيبلت عمى إال أبدنا يحتكل ال كأنو باألحياء، يضر

نو يسكر األمـ، كيثير في نفكسيا شتى األكىاـ كاألحبلـ، أعقؿ، العقاقير التي استحضرىا كيمياء ال
كيكرثيا ذكريات كاذبة، كما أنو يخدش جركحيا القديمة فيحكؿ دكف التئاـ تمؾ الجركح أنو يقض 

داء  إلىحساس بالعظمة أك اإل إلىكيسمبيا راحة الباؿ كيؤدم بيا في األخير  ومالآمضاجع 
 .(2013 الشيخ،) االضطياد

فرصة لتعزيز العدؿ كالمساكاة بيف  أف تككف دركس التاريخ أف مف الضركرم الباحثةكترل 
ضمت مف أجؿ الدفاع عف كالشخصيات التاريخية التي نا خرلناس ك السبلـ ك احتراـ الشعكب األال

التي مازالت تنعـ بيا  الشخصيات التي كضعت حجر األساس لمثكرة الصناعية كذلؾحقكقيا، 
خريف كاحتراـ اآل كالتسامح كؿ ما قد يثير في التبلميذ ركح المحبة ركرم التركيزالبشرية فمف الض

 . ياإلسبلمكىك ما متأصؿ في ديننا 
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 ،مركب فيك عمـ  بحاضره ليستميـ حاضره اإلنسافكيتبيف أف التاريخ يربط ماضي  
ث عف العمية ر كالبحيعتمد عمى التحميؿ كالتفسي كميدانو كمنياج بحث خاص بو كعبلقي لو أىدافو

  .  ماضي األمـ كأحكاليا كأحداثيا ك تأخذ منو العظة كالعبرة يخبر عف التاريخفكالسببية 

أىداؼ ألف  كسياسية كثقافية كاقتصادية، كيتضح أف لمتاريخ أىمية كقيمة تربكية كاجتماعية
ف األحداث رة كالعظة مالعب تخاذكابؿ  ، الحصكؿ عمى المعرفة التاريخيةال تقتصر عمى التاريخ 

ك تنمية  ،فيـ الحاضر مف خبلؿ الماضييف اتخاذ القدكة مف الصالحيف السابقيف ك الماضية، ك
كنشر قيـ العدؿ كالتسامح  ،ك تنمية التفاىـ بيف شعكب العالـ مف خبلؿ فيـ تراثيـ ،الميارات

 . كالحرية كالسبلـ

طبيعة مادة التاريخ ف اإلنسافدرس التاريخ فرصة لمتربية عمى حقكؽ  لذلؾ كمو يعتبر
 . كمفاىيميا كمبادئيا كقيميا اإلنسافلتعمـ حقكؽ  جيدان  كمكضكعاتو تعتبر ميدانان 
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 :المفاىيم :لثالمحور الثا
كتككيف  ،أنكاع المفاىيـ إلىثـ يتطرؽ  ،اصطبلحاك  لغة اكؿ ىذا المحكر المفاىيـكيتن

  .كأىمية تعمـ المفاىيـ ،ك خصائص المفاىيـ ،كسمات المفاىيـ ،ك تعميـ المفاىيـ  المفاىيـ

 : المفاىيم :أولً 

 كفيمت الشيء ،عممو: فيمو فيمان كفًيمان كفيامة ،معرفتؾ الشيء بالقمب: الفيـ في المغة :لغة 
 ،ھ1300 ،كتفيـ الكبلـ فيمو شيئا بعد شيء )ابف منظكر ،كأفيمتو كفيمت فبلنان  ،فتوعقمتو كعر 

459.) 
 :منيا مف الدارسات المفاىيـ ك كثيران  اكلتلقد تن: اصطالحاً 

تعريؼ معجـ المصطمحات التربكية المعرفية في المناىج كطرؽ التدريس حيث عرؼ 
ىك عبارة عف تجريد يعبر عنو بكممة أك رمز يشير عمى مجمكعة مف األشياء أك األنكاع : المفيكـ

األنكاع التي تجمعيا فئات  التي تتميز بسمات كخصائص مشتركة أك ىي مجمكعة مف األشياء أك
 (.1999،230: معينة )المقاني كالجمؿ

ما يتككف لدل الفرد مف معنى كفيـ "المفيكـ أنو ( 71: 1973كاظـ كزكي ) عرؼبينما 
  "يرتبط بكممة أك عبارة أك عممية معينة

أك  ،ذىني تجريدأك  ،" بناء عقمي: المفيكـ بأنو( 14 1989 :) بمقيس خطاب كعرؼ  ك
متشابية عمى  أشياءأك خصائص مف  ،صفات تعميـ نتيجةالتي تتككف لدل الفرد  الذىنية الصكرة
  "فيما بعد اإليييتـ التعرض  أشياء

تطمؽ عمى تصكر ذىني لمجمكعة مف األشياء تجمعيا صفات : أف المفاىيـ ترل الباحثة ك
أك  عبارة أك كممةك يعبر عنيا ب كتكجد بينيا عبلقات تربط بينيا أك سمات أك خصائص مشتركة

 . لفظ أك مصطمح أك اسـ أك عنكاف أك رمز

 اإلعبلفكالكاردة في  اإلنسافالدراسة ىي مفاىيـ حقكؽ كالمفاىيـ التي ترتبط بمكضكع 
 . ـ1966عاـ  ـ كفي العيديف الدكلييف1948لعاـ  اإلنسافالعالمي لحقكؽ 

  :أنواع المفاىيم :ثانياً 

خر كيرل ة عف اآلمنيـ صنفيا بطريقة مختمف كبلن فـ في تصنيؼ المفاىي كفاختمؼ الباحث
كأفضؿ طريقة لتصنيؼ المفاىيـ الميمة يككف حسب  ،المفاىيـ تصنؼ بطرؽ شتىف أ" يالجبر كعم
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كبعض المفاىيـ ال فائدة  ،فبعض المفاىيـ تبدك أكثر فائدة مف غيرىا ،الدكر الذم تمعبو في التعمـ
     .(83 1983: ،عمي)الجبر ك  "منيا بسبب اتساعيا كشمكليا

 (.2006:156) إلى يصنفيا الفتالوي واليالليو 

 : المفاىيم المادية الحسية -أ

كيمكف تنميتيا عف طريؽ المشاىدة  اإلنسافكىي المفاىيـ التي تككف في نطاؽ خبرة 
كسائؿ فيمكف تنميتيا باستخداـ  المباشرة الغيرأما الخبرة ، كالعمؿ كالتجريب في حالة الخبرة المباشرة

 -عظمي– ىيكؿ -بحر -شجرة – التعميـ كالتعمـ كمف أمثمة المفاىيـ المادية المحسكسة غابة
 .صحراء

 : المفاىيم المجردة أو المعنوية -ب

مف المفاىيـ السابقة كتذىب أبعد مف الخبرات كالمبلحظات المباشرة  كىي أكثر تجريدان 
كمف أمثمة ىذه المفاىيـ  ،كالرمكز كالسمكؾ كتدرؾ عف طريؽ القكل العقمية عبر األشكاؿ كالكممات

تكافؤ الفرص كيحتاج تعميـ ىذا  ،الحرية ،الديمقراطية ،التضحية ،االحتراـ المتبادؿ ،تعاكف :اآلتي
 االقتصاديةلمتعامؿ مع معانييا  تكفر قدرة عمى التفكير المجرد لدل المتعمـ إلىالنكع مف المفاىيـ 

ؿ تصكرات كتخيبلت تشكيل ،أك الطبيعية أحيانا االجتماعيةمية أك أك الفمسفية أك الدينية أك العم
 .ذىنية خاصة بيا

  :المفاىيم المعرفية -ج

في الحياة باالشتراؾ  إسياماتوبمعرفتو لؤلشياء كمف  اإلنسافكتشمؿ المفاىيـ التي شكميا 
  :تيأمثمة تمؾ المفاىيـ اآلكالتكاصؿ نتيجة التقدـ العممي كالتكنكلكجي كمف 

مثؿ  باألنظمةكمفاىيـ تتعمؽ  ،كالمؤتمراتالندكات  ،التراكيب المغكية ،التعمـ ،نظاـال
 .سكاىا ك .....السكؽ الحرة ،الطمب ،العرض ،البكرصة

 : خاصة مفاىيم و عامة مفاىيم نوعين إلى المفاىيم(.101 :1990) بينما يصنف عمران

الظاىرات  ماعة كاممة مف األشياء أكىي تمؾ المفاىيـ التي تتضمف فئة أك ج :المفاىيم العامة . أ
 . تمميذ –المتشابية مثؿ عالـ 

 . جامعة المنكفية –باريس  –لندف  –مثؿ مفيكـ ىـر  :المفاىيم الخاصة . ب

 فاىيـ عامةم إلىكقد استفاد البحث مف ذلؾ عند بناء قائمة المفاىيـ فقسمت المفاىيـ  
 . كمفاىيـ مشتقة
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 : كالتالي(  198 :2004بينما يصنفيا الخوالدة ) 

 ،القمر ،مكجكدة في الطبيعة منذ لحظة كجكدىا مف قبؿ اهلل مثؿ الجاذبية :مفاىيم قديمة -أ
  ..النجكـ ،الشمس ،األرض ،البحار ،المعادف ،السماء

 ،الدائرة ،الحجـ :مثؿ ،كقد أعطيت أسماء مف قبؿ الناس ،اإلنسافمف صنع   :مفاىيم وضعية -ب
 الدستكر  ،المكاصبلت ،ذرةال ،المتر ،المتر ،النظاـ

 : أما برونر قام بتصنيف المفاىيم عمى أساس العالقات بين مكونات المفيوم عمى النحو التالي

الكائنات  أك ىك مجمكعة مف الخكاص المشتركة بيف مجمكعة مف األشياء :المفيوم الرابط .1
 . كالحيكانات ،مثؿ الطيكر

 مفة بيف األشياء أك الكائنات مثؿىك مجمكعة مف الخكاص المخت :المفيوم الفاصل .2
تأكؿ  كىناؾ طيكر تأكؿ الحبكب كطيكر ،فيناؾ حيكانات أليفة كأخرل مفترسة ،الحيكانات

 . اؾسماأل
 يف خاصيتيف أك أكثر مف خصائصىك مفيكـ يعبر عف العبلقة ب :المفيوم العالقي .3

: بطرس)(  يضيؤكؿ الب ،يبيض ،مثؿ الدجاج لو أكثر مف خاصية ) يؤكؿ لحمو ،المفيكـ
2004،59.) 

أف فيجك تسكي يفرؽ بيف نكعيف مف المفاىيـ عمى أساس  (2003 :47) ذكر عبدهكقد 
 : نكعية المكاقؼ التي يتـ فييا تعمـ كؿ منيا

الحياة  كىي المفاىيـ التي تنمك نتيجة االحتكاؾ اليكمي لمفرد بمكاقؼ :المفاىيم التمقائية .1
 . كتفاعمو مع الظركؼ المحيطة بو

الفرد  سكاء أكانت مف جانب ،كىي التي تنمك نتيجة تييئة مكاقؼ تعميمية :مفاىيم العمميةال .2
 . ذاتو أـ مف مصدر خارجي

  ثالثة أنواع ىي: إلىعمى ذلك  عمي المفاىيم بناء وقد صنف الجبر و

مفاىيـ محتكل بصرؼ النظر عف عمكميا األصمية أك العمكـ التي  :مفاىيم أساسية .1
 . ه المفاىيـمنيا ىذ استخدمت

 . التفسير كىي مفاىيـ السببية كالتحميؿ ك :مفاىيم منيجية .2
  كاالنتماء كما أشبو ذلؾ مف قيـ كميكؿ ،كالكالء ،التي تشمؿ كرامة الفرد :مفاىيم القيم .3

  :األنكاع التالية إلى االجتماعيةالمفاىيـ في الدراسات (  46: 1989) بينما يصنؼ السكراف
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 مثؿ ،بداية بنقطة كالمرتبط ،ما لشيء المحدد الكقت مفاىيـ إلى كينقسـ :الوقت مفاىيم .1
الكمية غير المحدد في  الكقت كمفاىيـ ،ـ 1988 أيمكؿ شير االثنيف يـك الكاحدة الساعة

كمنذ  ،أك الميؿ كالنيار ،قرف :استغراؽ الكقت لعقد مف الزماف مثؿ إلىكيشير  ،طبيعة ما
 . ىالعصكر الكسط ،عصر النيضة ،كقت قريب

 عاصمة ،الجبؿ ،اليضبة ،الجزيرة شبو مثؿ :المكان مفاىيم .2
كىي مفاىيـ الخبرة المباشرة أك غير المباشرة بالكسائؿ التعميمية مثؿ  :المفاىيم المادية .3

 .غابة ،جزيرة ،بحيرة ،بحر
 ،االحتراـ ،الديمقراطية التعاكف كىي مثؿ ،ىي أكثر تجريدان كصعكبة :المفاىيم المحددة .4

 . الحرية
 ،المفاىيـ التي ظيرت حديثان نتيجة لمتقدـ العممي أك األحداث التاريخية :المفاىيم الجديدة .5

 ،االستعمار ،عدـ االنحياز ،الكطف السميب ،األقمار الصناعية ،المستجدة كالطاقة الذرية
 .النجكـ حرب

حسب متعددة كؿ  أنكاع إلىالباحثة أف أنكاع المفاىيـ كثيرة حيث صنفيا المفكريف كترل 
كقد استفادت الباحثة  ،و في التعمـمعبسب الدكر الذم تاختصاصو أك المجاؿ الذم يعمؿ فيو أك ح

عند بناء قائمة المفاىيـ كالتي منيا مفاىيـ القيـ التي ( 83 -84: 1983الجبر كعمي ) مف تصنيؼ
 افكذلؾ استفادت الباحثة مف تصنيؼ السكر  اإلنسافىدؼ حقكؽ  كرامة الفرد التي ىي تشمؿ

تصنيؼ مفاىيـ  كذلؾ في المفاىيـ المحددة  عند بناء قائمة المفاىيـ كالتي منيا46) :1989)
 ،كالحقكؽ السياسية ،كىي مفاىيـ الحقكؽ المدنية -: أقساـ خمس مجاالت إلى اإلنسافحقكؽ 

 . كالحقكؽ الثقافية ،االجتماعيةكالحقكؽ  ،االقتصاديةكالحقكؽ 

  :تكوين المفاىيم :ثالثا

عمميات متتابعة يمارسيا الفرد مف  إلىككيف المفاىيـ عممية مركبة كمرحمية تحتاج تف إ
 .خبلؿ كجكده في مكاقؼ معينة كتبدأ المفاىيـ بالتككف في المرحمة األكلى بعد الكالدة

  .(47: 2007،)شياب

كيرل كركنباؾ أف المفيكـ يتككف عندما يتعرؼ الفرد عمى مجمكعة مف مكاقؼ يككف بينيا 
 (.330: 2006 ،كييمؿ التفاصيؿ األخرل )خضر ان أك عنكان ان ر مشترؾ يميزىا كيعطييا اسمعنص

حكلو  ما إلىبالتعرؼ  اإلنسافكتعتبر الحكاس الخمس لئلنساف النكافذ التي مف خبلليا يبدأ 
 (.1989:13 ،كزميمو ،)خطاب مف العالـ الذم يعيش فيو كبكساطتيا يبدأ تككف المفاىيـ لديو
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 :)نشكاف لى أنماط المعرفة التي يكتسبيا الطفؿ تنشأ عادة مف خبراتو المباشرةف أك إحيث 
التي يكتسبيا عف طريؽ الحكاس الخمس البصر كالسمع كالذكؽ كالممس كالشـ كمف (  1992،100

فمشاىدة الطفؿ (  14: 1988 ،الذكريات كالتخيبلت كمف نتائج الفكر الخيالي )سعادة كاليكسؼ
نو بذلؾ يككف قد شرع بتككيف بعض المفاىيـ إء التي حكلو أك سماعيا كلمسيا فالمجمكعة مف األشي

كمما تقدمت السف بالطفؿ  ك ،(...األقارب –أخت –أخ  –أـ  –أب   عف األشياء المحيطة بو مثاؿ
 )خطاب الخ ...صديؽ –مدرسة  –يغدك أكثر قدرة عمى استيعاب المفاىيـ التجريدية مثؿ أسرة 

 (.14 -13 :1989 ،وكزميم

ال بد كأف يتعامؿ مع المدركات الحسية الخاصة  ،كقبؿ أف يبدأ الطفؿ بتشكيؿ المفيكـ 
كمف خبلؿ تعاممو معيا يستطيع أف يشكؿ صكرة ذىنية ليذه المدركات التي تعامؿ  ،بذلؾ المفيكـ

 (.1992:100 ،كبذلؾ تتككف لديو المفاىيـ ليذه المدركات )نشكاف ،معيا

التي  ي تتشكؿ لدل األفراد عف المفيـك الكاحد تختمؼ باختبلؼ الخبراتالصكرة الذىنية التك 
 (.20: 1985 ،)فرحاف أك تصكرىـ لو ،كطريقة تفكيرىـ فيو ،يمركف بيا

كيمكف تقارب المفاىيـ في أذىاف المتعمميف  ،ال تككف بدرجة متماثمة عند األشخاص كميـ ك
فطريقة تشكيؿ المفاىيـ  .المناىج الدراسيةعف طريؽ تقارب الخبرات التعميمية أك تشابييا في 

دراكات المباشرة طريؽ اإل ف كانت المفاىيـ حسية فتتشكؿ عفإتتكقؼ عمى نكع ىذه المفاىيـ ف
ف كانت إأما  ،كالصكر التي تمتقطيا الحكاس كتتفاعؿ مع األشياء أك األشخاص أك األحداث المادية

تخيبلت الذىنية لمعاني كسمات ىذه المفاىيـ ال فتتشكؿ عف طريؽ التصكرات ك المفاىيـ مجردة
باختبلؼ  فتختمؼ درجة نمكىا كتطكرىا أيضا( 199-198 :2004 ،المجردة أك المعنكية )الخكالدة

كقد يعكد السبب في ذلؾ  ،المفيكـ نفسو فالمفاىيـ المادية تتطكر بدرجة أسرع مف المفاىيـ المجردة
كىذا ال يتكفر  ،لحسية في تشكيؿ المفاىيـ المادية كتعمميااستخداـ الخبرات المباشرة كاألمثمة ا إلى

نما تتشكؿ باالعتماد عمى الخبرات البديمة كاألمثمة الرمزية ،في تشكيؿ المفاىيـ المجردة ألمر ا ،كا 
كليذا يتـ التركيز عمى تعميـ المفاىيـ المادية أكالن لدل  ،التفكير المجردالذم يتطمب قدرة عالية عمى 

)سعادة  االنتقاؿ بيـ تدريجيان لتعميـ المفاىيـ المجردة في المراحؿ التعميمية البلحقةاألطفاؿ ثـ 
   .(69: 1988 ،كاليكسؼ

 إلىالتي تصؿ بو   أف الطفؿ يعتمد في تككيف مفاىيمو عمى المبلحظة إلىكيرل بياجيو 
ايف أك تشابو ثـ مقارنة ىذه األشياء تبعا لتب ،إدراؾ المظاىر المختمفة لكؿ شيء يقع تحت حسو

ثـ استنتاج الصفات العامة  ،ثـ تحميؿ تمؾ الصفات لمعرفة المشترؾ فييا كغير المشترؾ ،مظاىرىا
كتتككف المفاىيـ المتصمة باألشياء  ،كتعتبر مرحمة تككيف المفاىيـ بداية المفاىيـ المختمفة .الجكىرية
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لمتصمة باألكؿ كالشرب كالمبس مثؿ تككيف المفاىيـ ا ،المادية نتيجة نمك خبرات المتعمـ كلغتو
 (.72: 2003 ،)عبده ةكاألشخاص أما المفاىيـ المجردة فتأتي في مرحمة الحق

في تككيف المفيكـ أف تتكافر لمفرد سمسمة مف  أف ىناؾ شرط( 81 :1989يرل جابر ) ك
الذم مجمكعة جكانب التشابو ىذه ىي التي تؤلؼ المفيكـ  ك. الخبرات المتشابية في جانب أك أكثر

أما الخبرات التي  ،لو إيجابيةك الخبرات التي تمثؿ ىذا المفيكـ تعد أمثمة  ،يكمف في ىذه الخبرات
 . سمبيةال تمثمو فيي أمثمة 

أك  الخبرات التي تحتكم ىذا المفيكـ المفيكـ كىك أف يسبؽ سمسمة لتككيف كثمة شرط آخر
 تتابع مناسب مف األمثمة المكجبة افرأم مف الضركرم أف يتك  سمبيةأمثمة  يتخمميايمحؽ بيا أك 

 نىالمثاؿ إذا أردنا أف نعمـ الطفؿ مع سبيؿكعمى  ،سميـكالسالبة لضماف تعمـ المفيكـ عمى نحك 
نبيف  كأف ،حقيقةمف أسكد  نستقييااألسد فبلبد أف نكضح لو باألمثمة المختمفة المكجبة كالسالبة التي 

 . أخرل كالنمكر كالفيكد حيكاناتعف التي يختمؼ فييا األسكد  الساسةالجكانب 

 فيي مرتبطة بأنكاع المفاىيـ كترل الباحثة أف عممية تككيف المفاىيـ عممية ليست سيمة
ك تشمؿ مراحؿ متتابعة  عممية مركبة أيضا ىي ،المتعددة كالمختمفة التي تحدد درجة نمكىا كتطكرىا

فيي تعتمد عمى  أخرل قد تككف أكثر تعقيدان ك تبنى عمييا مراحؿ  ،تبدأ المرحمة األكلى بعد الكالدة
  .الحكاس كالمبلحظة كال تككف بدرجة مماثمة عند األشخاص كميـ

  :مراحل تكوين المفاىيم :رابعاً 

  برونر مراحل تكوين المفاىيم عند

  :لنمكىـ المعرفي حددىا تبعان  الطمبةمراحؿ أساسية لتشكؿ المفاىيـ لدل  كتمر بثبلث

 : ة أو العمميةالمرحمة الحسي -أ

كيككف العقؿ ىك الطريؽ لفيـ البيئة كذلؾ مف خبلؿ التفاعؿ المباشر مع األشياء كالمكاقؼ 
في البيئة كفى ىذه المرحمة يككف الطفؿ الكثير مف المفاىيـ عف طريؽ ربطيا بأفعاؿ أك أعماؿ 

ة التدريب العممي كىنا تبرز أىمي ،يقكـ بيا بنفسو فالكرسي ما يجمس عميو كالممعقة ما يأكؿ بيا
  .كاألداء في تشكيؿ المفاىيـ كاكتسابيا
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 : المرحمة التصورية -ب

كفييا يككف الطفؿ مفاىيمو عف طريؽ الخيالية الذىنية كيستطيع أف يمثؿ المفاىيـ بالرسـ 
فالطفؿ في ىذه المرحمة يستطيع رسـ  ،أك عف طريؽ صكر شبو مجرده غير مرتبطة بعمؿ خاص

 . يمثؿ لدية عممية تناكؿ الطعاـالممعقة دكف أف 

  :المرحمة الرمزية - جـ

كيرل بركنر أف  ،مرحمة التجريد كاستخداـ الرمكز إلىكىى المرحمة التي يصؿ الطفؿ فييا 
 (.36: 2011 ،)قيطة  أك متبادالن بيف المراحؿ الثبلثة مستمران  ىناؾ تفاعبلن 

 : مراحل تكوين المفاىيم عند أوزبل

خر آمفاىيـ أم فرد  عف فرد يمتمؾ مجمكعة مف المفاىيـ تختمؼ تمامان يرل أكزبؿ أف كؿ 
تي تتككف مف مجمكعة مف الخبرات السابقة المترابطة ال التي البنية المعرفية لمفرد إلىكيرجع ذلؾ 

خريف أم لكؿ فرد بنية معرفية خاصة بو تميزه عف غيره كمثاؿ يستحيؿ أف تتماثؿ مع خبرات اآل
 ،سعادة كالحرية كالديمقراطية تتبايف كجيات نظر الناس حكؿ تعريفاتيا )خضرمفاىيـ ال فإفذلؾ 

2006 :330.) 

 : وىما أساسيتين اىيم بمرحمتينتشكيل المف ويمر

كفييا يكتشؼ المتعمـ السمات المشتركة التي تميز المثيرات  ،كىي تشكؿ المفاىيـ :المرحمة األولى
كىي مرحمة تنتيي بالخبرات  .ر الذىنية لممفيكـكىي التي تشكؿ الصك  ،بقاعدة ما ،المرتبطة
كىي التي  ،صكرة المفيـك حتى في غياب األمثمة عنو ستدعاءاكفييا يستطيع المتعمـ  ،العقمية
 سـ المفيكـ اتسمى 

المنطكؽ يمثؿ صفات  ف االسـأكفييا يتعمـ المتعمـ  ،سـ المفيكـاكىي مرحمة تعمـ  :المرحمة الثانية
درؾ المتعمـ حالة التساكم بيف كفي ىذه المرحمة ي ،األكلىشكيمو في المرحمة المفيكـ الذم تـ ت

 (.198 :2004 ،)الخكالدة  .كالصكر الذىنية الممثمة لممفيكـ االسـ

   Vygotsky مراحل تكوين المفاىيم عند فيجوتسكي

  :ضمف مراحؿ متتالية كىي تككيف المفيكـ كيمر

 . الصكرة التكفيقية .1
 . ايناتمرحمة تآلؼ المتب .2
  .(71: 1990 ،)الحسف كآخركف .مرحمة التجريد .3
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  :ىنتمفاىيم عند مراحل تكوين ال

 : ضمف أربع مراحؿ لتشكيؿ المفيكـ كىي كيمر تككيف المفيكـ

 ،مكانو أف يعمؿ عمى تمييزه كالتحقؽ منوإب ،أعطى الطالب معنى مفيكـ ما إذا :التمييز .1
يمر عمييا  ففعميو أ ثكرة " في أحد الكتب  " اريخ مثؿكعندما يقرأ الطالب مفيكما في الت

 دكف تكقؼ ألنو يستطيع تمييزىا كفيميا 
 ف يعطي أمثمة عمى الثكرات أفي ىذه المرحمة يستطيع الطالب  :التصنيؼ .2
 عف معنى الثكرة  أم التعبير شفكيا :التعريؼ .3
 .مفاىيـيعرؼ بنظـ المفاىيـ التي تتككف مف العبلقات بيف ال أم تشكيؿ ما :التعميـ .4

فالطالب ىنا مطالب بالبحث عف دليؿ عممي يثبت صدؽ أية عبلقة فرضية كليس مجرد 
يجاد العبلقة بيف الثكرة كظمـ الشعب أك الثكرة إ ربط المفاىيـ بعضيا ببعض كمثاؿ ذلؾ 

 (.333: 2006 ،كاالستبداد )خضر

   :مة كىيفيرل تشكيؿ المفيـك يتأثر بأربعة عكامؿ مي Klaus Meirماير  كموز أما

 . درجة تعقيد الصفات المككنة لممفيكـ .1
 . األساس الذم يتـ بمكجبو الربط بيف الصفات المككنة لممفيكـ .2
 . عدد الصفات المككنة لممفيكـ .3
األمثمة التي أعطيت عمى المفيكـ ىؿ كانت أمثمة إيجابية أـ سمبية؟ مجردة أـ محسكسة؟  .4

 1986،كجاسـ )جراغ؟ غير مباشرة ات مباشرة أكمدعمة برسكمات كأشكاؿ أـ ال؟ خبر 
102.) 

أك  المعرفي مبةقد تككف حسب نمك الط كترل الباحثة أف مراحؿ تككيف المفاىيـ مختمفة
كقد استفادت الباحثة مف  ،أيضا  أك كظيفة المفيكـ أك عمى أساس مراحؿ النمك البنية المعرفية

 .ثرائية راحؿ تككيف المفيـك في المادة اإلم

  :المفاىيمتعمم : خامساً 

عبارة عف سمسمة خطكات يقكـ بيا المعمـ لمساعدة طبلبو "بأنو  تعمـ المفاىيـ كيعرؼ خضر
 ،كتشتمؿ عمى ألكاف النشاط كاإلجراءات التي ينظميا المعمـ في مكقؼ معيف عمى تعمـ مفيكـ معيف

 . (333 2006: )خضر،". يتفاعؿ معيا المتعمـ بغرض تعمـ المفيكـ
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كىذا النشاط  ،أك أكثرم نشاط يتطمب مف الفرد أف يجمع بيف شيئيف أ"أنو يرل آخركف ك 
لدرجة أنو يستطيع تصنيؼ أشياء  ،نمك المفاىيـ إلىالذم يقكـ بو الفرد مف أجؿ التصنيؼ يؤدم 

 (.68: 1988،)الشربيني "أم حدكث تعمـ لممفاىيـ  .جديدة كمختمفة تصنيفا صحيحان 

فالمفاىيـ التي تتككف مف سمات أك مثيرات  ،ناميةفعممية تعمـ المفاىيـ مسألة متدرجة ك 
أك بصكرة كاممة ألف الطفؿ في حالة نماء  ،ال يمكف أف يتعمميا الطفؿ دفعة كاحدة( متعددة )معقدة

قدر مف المتطمبات النمائية المرتبطة بالمفاىيـ الحياتية  إلىكىك في كؿ مرحمة بحاجة  ،مستمر
مـ في كؿ مرحمة يرافقو نماء في بناء المفاىيـ التي تتطمبيا كىذا يعني أف نماء المتع ،المختمفة

دراؾ سمات جديدة إفكمما نما المتعمـ زادت خبرتو عف المفاىيـ كتكسع في  مراحمو النمائية المتطكرة
تصبح المفاىيـ أكثر تجريدا  ،دراؾ الخصائص كالعبلقاتإدراؾ طبيعة العبلقات في ا  عف المفيكـ ك 

 ،المفاىيـ كتتكسع دالالتيا مع ارتقاء مراحؿ النمك عند المتعمميف )الخكالدةكبذلؾ تنمك  ،كعمكمية
2004 :200.) 

بؿ  ،أك داللتو المفظية ،مستمرة ال تتـ بمجرد تعريؼ المفيكـ المفاىيـ عمميةإف عممية تعمـ "
 إلى ثـ تصنيفيا لمكصكؿكمف  ،األشياء كالمكاقؼ كالمقارنة بينيا إلىيتطمب إتاحة الفرصة لمتعرؼ 

 .(87: 1996 ،)زيتكف ".تككيف المفيكـ

كيشتمؿ تعمـ المفاىيـ عمى  يحتاجيما كؿ متعمـ كمعمـ ،يشكبلف ميارتيف فتعميـ المفاىيـ
كقدرتو عمى تجميع ىذه  ،قدرة المتعمـ عمى التمييز بيف السمات المرتبطة بالمفيكـ :عمميتيف ىما

حالة المفيكـ مف  ىيـ يتكقؼ عمى حالتيف ىماكتعميـ المفا ،السمات المرتبطة تحت صنؼ أك قاعدة
    .(200: 2004 ،)الخكالدة حيث البساطة كالتعقيد كحالة المتعمـ مف حيث قدراتو العقمية كالنفسية

إذا ما كاف  الطريقةدـ ىذه كتيستخ :االستقرائية الطريقةىما  بطريقتيف المفاىيـ تدريسيتـ  
عميو  ك ، البداية فيتقـك عمى أساس تقديـ أمثمة لممتعمـ  يقةالطر كىذه  ، طكيبلالمحدد لمتعمـ  الكقت

ال يتكفر الكقت الستخداـ  حينماكتيستخدـ  ،االستنباطية الطريقة ك. عمى قاعدة المفيكـ أف يستدؿ
ثـ يتبعو تقديـ أمثمة مكجبة كسالبة  ،المفيكـ المراد تعممو التمميذ ىيعطفييا  ك ،االستقرائية الطريقة
الخصائص  كمتضمنا كالكضكحمتسمان بالدقة  التعريؼى أنو مف الضركرم أف يككف عم ،لممفيكـ

مع  التعريؼ يحتكىاالخصائص التي  إلىكاألمثمة تمـز اإلشارة  التعريؼيقدـ  كحينما ،بيا التي يتميز
 (.124: 1999 ،باألمثمة )المقاني كمحمد مطابقتيا

ىك السياؽ الذم  المفاىيـمـ أف أفضؿ سياؽ لتع( 334 :1984يرل بمقيس كمرعي ) ك
 التعريؼبمعنى أف يقدـ المعمـ  ،تعريؼأمثمة  تعريؼأم  كاالستقرائية االستنتاجية الطريقةيجمع بيف 
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يطمب منيـ  ثـ المفيكـ تعريؼتساعد الطمبة عمى  منتميةغير  ك منتميةمناسبة  ثـ يتبعو بأمثمة
    .مة كالسمات التي تـ تعمميافي ضكء األمث كأساليبيـبطرقيـ  التعريؼ صياغةإعادة 

 عممية استجابة المتعمـ لعدة مثيرات متشابيةحثة أف تعمـ المفاىيـ عبارة عف كترل البا
 بناءف ،يجاد عبلقات بينياإركج بتعميـ بكقدرتو عمى التمييز بيف السمات المرتبطة بالمفيكـ كالخ

عتمد عمى المتطمبات النمائية لمفاىيـ يكذلؾ تعمـ ا ،السابقة المعرفة يعتمد عمى المفاىيـ الجديدة
 . ة فكمما نما المتعمـ زادت خبرتوي عممية مستمرة ال تتـ دفعة كاحدفي لمطمبة

 :سمات المفيوم :سادساً 

مف كاحد بؿ ينطبؽ عمى مجمكعة  أك مكقؼ شيءالمفيـك عمى  ينطبؽ ال :التعميـ .1
بمداف أخرل  إلىف بؿ يتعداه حصر عمى المقاكمة في فمسطيالمكاقؼ فمفيكـ المقاكمة ال ين

في المكاقؼ السابقة  ما تعمموعربية كغير عربية كيعني التعميـ أيضا أف يعمـ الطالب 
  .عمى المكاقؼ البلحقة

  .مثؿ تمييز الجزر عف شبو الجزر كتمييز البحر عف البحيرة :التمييز .2
معاني المختمفة بيدؼ لمتعبير عف األفكار كال اإلنسافالمفيكـ كسيمة يستعيف بيا  :الرمزية .3

 (.329: 2006 ،)خضر الناس إلىتكصيميا 

 : المفاىيم خصائص :سابعاً 

 : ىي لممفاىيـكاسكاركس ثماني خصائص  الحميدحدد عبد 

أم أف ىناؾ  ،تختمؼ فيما بينيا في درجة تعمميا المفاىيـمعنى ذلؾ أف  :التعميـ قابمية .1
في قدارتيـ عمى تعمـ  يختمفكفمبة كما أف الط ،يمكف تعمميا أسرع مف غيرىا مفاىيـ
 . لدرجة نضجيـ كتعمميـ تبعان  المفاىيـ

 مفاىيـأف ىناؾ  بمعنى استخداميافيما بينيا في درجة  المفاىيـتختمؼ  :االستخداـ قابمية .2
الطمبة في  كيختمؼ ،كحؿ المشكبلت ، القكانيف كتككيففي فيـ  ، غيرىاتستخدـ أكثر مف 

 . لدرجة نضجيـ كتعمميـ تبعان  ،المختمفة ـلممفاىياستخداميـ  إمكانية
 كيزداد تعريفوعمى مدلكلو أك  المتخصصيفصدؽ المفيكـ بدرجة اتفاؽ  يفسر :الصدؽ .3

 . المتخصصيفمف مفيـك  درجة تعممو كاقترابو بزيادةصدؽ المفيـك لدل الطالب الكاحد 
 ، فيياالمتضمنة  اىيـالمفلعدد  طبقان  كذلؾ ، عمكميتيافي درجة  المفاىيـتختمؼ  :العمكمية .4

 . عمكميةقؿ أالمفيكـ كمما أصبح المفيـك  لتعريؼ كالضركرية المميزةعدد الصفات  كيزداد
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كقد نادل بركنر بضركرة  ،أخرل مفاىيـالكتساب  تفسيرهتتحدد قدرة المفيكـ بمدل  القدرة: .5
 لمفاىيـاكتيسر تعمـ  ،غيرىاأكبر مف  تفسيريةف ليا قدرة أل ،الكبرل المفاىيـ تدريس

  األخرل.
 تعقدان المفيكـ  بنيةالمفيكـ بالعبلقة المكجكدة بيف مككنات المفيكـ كتزداد  بنيةتتحدد  :البنية .6

. عمكميةبنقصاف درجة    المفيـك
تختمؼ فيما بينيا في  المفاىيـ :أك عقميان  ان يحساألمثمة الدالة عمى المفيكـ  إلدراؾ القابمية .7

ت درجة نمك ككمما ازداد ،كعقميان  حسيان  المفاىيـدراؾ إمف األمثمة التي تمكف الفرد  نكعية
 المفاىيـفالطالب يتعمـ  ،دراكو لممفيكـ األقؿ كضكحان إدرجة  دتازداالطالب كدرجة تعممو 

 المفاىيـفالطالب يتعمـ  ،نضجو كضكحان  كلكف كمما زاد ،كتداكليا األشياء ةرؤيمف خبلؿ 
  مما زاد نضجو.كلكف ك ،كتداكليا األشياء رؤيةمف خبلؿ 

بينيا  كلكنيا تختمؼ ،ليا أمثمة تدؿ عمييا المفاىيـمعظـ  :تعدد األمثمة الدالة عمى المفيكـ .8
كما  ،عدد النيائي منيا إلىكىذا العدد يتراكح بيف مثاؿ كاحد  ،عمييافي عدد األمثمة الدالة 
 ،عبد الحميد) فبعض األمثمة تصكرم كبعضيا رمزم تخيمي ،النكعيةأف األمثمة تختمؼ في 

   .(6: 1988 ،كاسكاركس

  :أىمية تعمم المفاىيم :ثامناً 

 .عادة التعميـإتساعد عمى التقميؿ مف  .1
متكامؿ في المراحؿ المدرسية  متتابع ك تسيـ في بناء المنيج المدرسي بشكؿ مستمر ك .2

  المختمفة.
انتقاؿ  كبالتالي حؿ بعض صعكبات التعميـ خبلؿ ،تفيد في تسييؿ انتقاؿ أثر التعمـ .3

مف المفاىيـ يستخدـ كنقطة ارتكاز لما سيأتي  أكالن خر حيث يأتي آ إلىالتبلميذ مف صؼ 
 . بعد ذلؾ

حيث يقرأ التبلميذ المعمكمات الكفيرة كيمركف في  ،تساعد المفاىيـ عمى تنظيـ الخبرة العقمية .4
الكتب خبرات عديدة مباشرة كغير مباشرة كذلؾ عف طريؽ استخداـ الكسائؿ التعميمية ك 

المختمفة كالمناقشات حيث تتمثؿ الكسيمة التي يمكف عف طرقيا تنظيـ ىذه الخبرات العديدة 
براىيـ ،سعادة) في تشكيؿ مفاىيـ خاصة  (.375: 1991 ،كا 

 (.56 - 58 :2004 :)سالمة ويضيف
  .ائؽ كتصنفيا كتقمؿ مف تعقيدىاالمفاىيـ تجمع الحق .1
  .يرية لمتغتان كبالتالي أقؿ عرضالمفاىيـ أكثر ثبا .2
 .يكلة دراسة التبلميذ لمككناتياالمفاىيـ تقمؿ مف تعقد البيئة كس .3
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تعمـ المفاىيـ يساعد المتعمـ عمى التفسير كالتطبيؽ بمعنى أف تعمـ أحد المفاىيـ في مرحمة  .4
ما يساعد عمى تفسير المكاقؼ أك األحداث الجديدة أك غير المألكفة كمعنى ذلؾ أف تعمـ 

 . ى انتقاؿ أثر التعمـالمفاىيـ يساعد عم
يسيـ تعمـ المفاىيـ في القضاء عمى المفظية حيث أف المتعمـ كاف يستخدـ المفظ دكف أف  .5

 . يعرؼ مدلكلو
زيادة قدرة التبلميذ عمى استخداـ المعمكمات في مكاقؼ حؿ  إلىتؤدم دراسة المفاىيـ  .6

  .المشكبلت
كتنظـ المكقؼ التعميمي كتحديد تكفير أساس الختيار الخبرات  إلىتؤدم دراسة المفاىيـ  .7

 . اليدؼ مف المنيج
  .براز الترابط كالتكامؿ بيف فركع العمـ المختمفةإتدريس المفاىيـ يمكننا مف  .8
 . لدل التبلميذ االبتكارمتنمية التفكير  إلىتؤدم دراسة المفاىيـ  .9

 
 ساعدت يفي ةفي العممية التعميمي أىمية كبيرة خاصة اليتعمـ المفاىيـ  فأسبؽ  يتضح مماك 

المدرسي  ساىـ في بناء المنيجت بؿ ك ،عادة التعميـإالتقميؿ مف  ك ؿ انتقاؿ أثر التعميـيتسي عمى
فيي تربط المعرفة السابقة بالمعرفة البلحقة تنظـ الخبرة العقمية عمؿ عمى تك  بشكؿ مستمر كمتتابع

 ةنميمى ذلؾ فيي تعمؿ عمى تعالمفاىيـ كال تقتصر أىمية تعمـ  ،لبناء معرفة جديدة لدم المتعمـ
حؿ المشكبلت في ك  كجديدة مكاقؼ مختمفةاستخداـ المعمكمات في بلدل الطمبة  التفكير االبتكارم
  .كالتفسير كالتطبيؽ
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 :اإلنسانحقوق : المحور الرابع
 عبر التاريخ اإلنسافالجزء األكؿ يتضمف نشأة حقكؽ  رئيسييف جزئيف كيتناكؿ ىذا المحكر

 في التربية كالتعميـ اإلنساف حقكؽ الثاني يتضمف كالجزء ،المعاصر الحديث كك  كالكسيط ،ـالقدي
كخصائص ك  ،اإلنسافثـ التعرؼ عمى أسباب االىتماـ بحقكؽ  ،اإلنسافيشمؿ مفيكـ حقكؽ ك 

كمفاىيـ  ،العالمي اإلعبلففي  اإلنسافمفاىيـ حقكؽ   إلىثـ يتـ التطرؽ  ،اإلنساففئات حقكؽ 
ك الخاص بالحقكؽ  ،الدكلييف الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية في العيديف نسافاإلحقكؽ 

ك تعميـ  ،اإلنسافالحديث عف أسس التربية عمى حقكؽ  كأخيران  ،كالثقافية االجتماعيةك  االقتصادية
  .اإلنسافحقكؽ 

 : عبر التاريخ اإلنساننشأة وتطور حقوق : الجزء األول

 ،كضعيا كمكانتيا الحالية إلىؿ تطكر متعددة حتى كصكليا بمراح اإلنسافلقد مرت حقكؽ 
ما ىي عميو اليكـ في ظؿ القانكف  إلى كصكالن  اإلنسافكلمتعرؼ عمى مراحؿ نشأة كتطكر حقكؽ 

كاختاركا بعض األحداث  ،عصكر إلىالدكلي المعاصر حيث اتفؽ المؤرخكف عمى تقسيـ التاريخ 
كأىـ تقسيمات العصكر  ،خرآعصكر كبداية عصر الكبرل كعبلمات بارزة لنياية عصر مف ال

  .التاريخ المعاصر - التاريخ الحديث - التاريخ الكسيط - التاريخية أربعة ىي التاريخ القديـ

عبر  اإلنسانوفي ضوء ىذا التقسيم التاريخي سوف يتم عرض تطور نشأة حقوق 
  :التاريخ وىي كما يمي

  :التاريخ القديم :أول

في بعض الحضارات  اإلنسافحقكؽ  ثـ البدائيةفي المجتمعات  نسافاإلكيتضمف حقكؽ 
في  اإلنساففي الحضارة المصرم ك حقكؽ  اإلنسافحقكؽ  ،النقاط التالية إلىالقديمة كيتطرؽ 

كيبدأ  في الركمانية اإلنسافحقكؽ  ،في الحضارة اليكنانية اإلنسافحقكؽ  ،حضارة ببلد الرافديف
الركمانية  اإلمبراطكريةاألربعيف قبؿ الميبلد كينتيي بسقكط ركما عاصمة التاريخ القديـ مف القرف 

ـ ظف كىك بذلؾ يغطي فترة طكيمة مف تاريخ البشرية تبدأ 476الغربية تحت ضربات الجرماف عاـ 
 . القرف الخامس بعد ميبلد المسيح عميو السبلـ إلىمع كتابة التاريخ كتستمر 

  :ئيةالبدافي المجتمعات  اإلنسانحقوق  -أ 

عمى ىذه الحياة كجدت حقكقو  اإلنساففمنذ كجكد  اإلنسافقدـ  قديمة اإلنسافف حقكؽ إ
 رت مع تطكر الحضارات فعندما كاف يعيشك حقكؽ أصيمة لو نشأت معو كتط اإلنسافمعو كحقكؽ 
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  .المفترسة كالطبيعية األكؿ بمفرده لـ يكف يخشى عمى نفسو كحقكقو سكل مف الحيكانات اإلنساف
حيث أنو اجتماعي أك مدني بطبعو كبسبب عجزه عف مكاجية  اإلنسافنو كبسبب طبيعة أال إ

شباع حاجاتو في ظؿ حماية حيث راح كمنذ القدـ ينشد الحياة الجماعية إل ،مطالب الحياة منفردان 
 (.30: 2009 ،)الدباس ك زيد الجماعة كبذلؾ تككنت المجتمعات البشرية األكلى

كعرؼ التعاكف  ،محدكدة العدد في الكيكؼ كالغاباتجماعات  في اإلنساف كحينئذ عاش 
كما عرؼ الصراع حتى المكت مع  ،ميف غذائوألت في عمميات جني الثمار كجمع جذكر النباتات،

في تربية  اإلنسافكلما أخذ  ،عتداءالذا تعرضت حياتو إ، أك ندر ذا عز أكإبني جنسو عمى القكت 
أقرانو الضعفاء في رعي ماشيتو ، كتشغيؿ مف يأسرىـ مف  كلـ يتردد في استخداـ ،الحيكانات

نساف قكم إلنساف إكبذلؾ بدأ الرؽ كظاىرة اجتماعية تقكـ عمى استغبلؿ  ،األعداء في خدمتو
 كاتسع ثابتكاستقر في كطف  ،كانتشرت ىذه الظاىرة بعد أف مارس الزراعة مف قتمو بدالن  ضعيؼ ،

طبقة األحرار المالكيف : طبقتيف متميزتيف إلىنقسـ المجتمع مداىا بنشكء المدف كقياـ الممالؾ كا
كطبقة األرقاء المممككيف المحركميف مف حقكؽ المكاطنة التي  ،التي تتمتع بحقكؽ المكاطف الحر

 ،هميما مف مصادر  فكانت الحركب مصدران  ،كتعددت مصادر الرؽ ،ية األساسيةاإلنسانىي الحقكؽ 
(  59: 2003 ،كفآخر )محافظة ك  كعقكبات الجرائـ مف مصادره أيضان  كما كاف الفقر المدقع كالشراء

 كلـ تكف الحرية الشخصية كال( عمى قاعدة )الحؽ لمقكة فالمجتمع في مجاىؿ العصكر القديمة مبنيان 
كمعظـ الحقكؽ  ،كالمرأة ميينة مألكؼ ككاف الشعب مستعبد شيءالرؽ  فإف غيرىا معركفة كال ثابتة

 (.15: 2002 ،)عنجريني سائبة

  :في بعض الحضارات القديمة اإلنسانحقوق   -ب 

كلدت عبر تطكر تاريخي كسياسي  ،ال حقيقة قديمةإما ىك  ،اإلنسافؽ مفيكـ حقك  فَّ إ
نما ىي نتاج كفاح البشرية منذ ظيكرىا عمى ا  ليست كليدة العصكر الحديثة ك  اإلنساففحقكؽ  ،طكيؿ

 :2010 ،ميا كأىدافيا ككسائميا )الطائي كحسيفف اختمفت مفاىيا  ك  ،يكمنا ىذا إلىمسرح الحياة 
ك ىي ما  عرفت بمرحمة األعراؼ كتقدـ الحضارة ظيرت مرحمة جديدة اإلنسافكمع تطكر ( 13

 جميكر الناس كألفكه مف قكؿ أك فعؿ تكرار مرة بعد مرة كتمكف أثره في نفكسيـ كقبمتو عقكليـ اعتاد
لتقاليد ىي التي تحدد الحقكؽ كالكاجبات كتتغير مع لقد كانت األعراؼ كا(  241: 1998،)الفتبلكم

ككاف مف نتائج ظيكر (  15 :2002،)عنجرينيبصكرة ضئيمة  لتقاليد تدريجيااألعراؼ كا تغير
ما فيو خير  إلىالناس ك التي تسعى  رادةإالتي تعبر عف  العرؼ ظيكر القكاعد القانكنية المستمدة

( 62 :1998،دكنت لتصبح قكانيف مكتكبة )الفتبلكم الجماعة كىي مف صنع العقؿ البشرم التي
بؿ كانت ظاىرة عامة في الشرؽ  ،كتدكيف القانكف ليس ظاىرة مقصكرة عمى شعب دكف آخر
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درجة معينة مف  إلىالكتابة كبعد أف كصمت  إلىكالغرب عمى حد سكاء بمجرد أف اىتدت الشعكب 
 (.7: 2010 ،الثقافة كالحضارة )سميـ

نظـ اختمفت باختبلؼ الزماف  ،جرت عمييا دكؿ ليا نظـ حكـ مختمفة ف تمؾ الحضاراتإ
كعانت مف الظمـ  حيث عاشت مع العدؿ تارة ،كتباينت أشخاص كأساليب حاكمييا ،كالمعتقدات

كاالستبداد مرات فبل نستغرب عندما نقرأ في التاريخ أف ىناؾ حضارات ليا باع عريؽ في حقكؽ 
الختبلؼ المعتقدات  كىذا نظران  اإلنسافـ انتياكات لحقكؽ كفي نفس الكقت كاف تدع اإلنساف
بعض األحياف كمف تمؾ بؿ كالعقائدية في  كالسياسية لتمؾ الحضارات االجتماعيةك الفكرية 

  :تيالحضارات اآل

  :في الحضارة المصرية اإلنسانحقوق  -أ 
 حكـ مصر خبلؿ العصر الفرعكني ثبلث دكؿ ىي 

ـ كقد بدأ الحكـ فييا ممكيا . ؽ3200ت ىذه الدكلة سنة قام: الدولة الفرعونية القديمة .1
 كلـ عميياكيعد سيد األرض كمف  ،مطمقا يقـك عمى فكرة ألكىية الممؾ الذم يمقب بالفرعكف

نما عمى  ،دارة شئكف الحكـإيكف مف حؽ الشعب أف يشارؾ بأم حاؿ مف األحكاؿ في  كا 
 . جميع أفراد الشعب السمع كالطاعة

ـ نتيجة لمثكرة الشعبية عمى . ؽ2134قامت ىذه الدكلة عاـ  :ة الوسطىالدولة الفرعوني .2
عينيـ العدالة كأساس لمحكـ فظيرت قاعدة العدؿ أكضع ممكؾ ىذه الدكلة نصب  الظمـ كقد

كلـ  ،لية في حكمو لمبشربائو اآلآلو الذم يعتمد عمى كلـ يعد الممؾ ذلؾ اإل .أساس الممؾ
 ،محمد كنافع) بو أك يراجعو في أعمالو كتصرفاتويكف مف حؽ أحد مف البشر أف يحاس

ك كاف االحتفاظ بجثث المكتى محنطة في المقابر يدؿ عمى احتراـ كرامة (  36 :2005
لآللية "رع" إلو الشمس عند  الفرعكنية كينسببعد مماتو حسب تعاليـ الديانة  اإلنساف

 إلىكما ينسب  ،بيف الناس حكـ الببلد بقانكف أساسو إقامة العدؿ القدماء أنوالمصرييف 
"إف اإللو الكاحد ال يتشخص الحرب : أنو قاؿ –صاحب دعكة تكحيد اآللية –أخناتكف 

مثؿ  ،كأف مساكاة الناس شؤكنيـ الدنيكية ،كلكف ال يتمثؿ الزىكر كاألشجار ،كانتصاراتيا
: 2001،ال يحيا إال في رحاب الحؽ كالعدؿ")القاسمي اإلنسافك  ،تساكييـ أماـ خالقيـ

14).      
ـ كفي تمؾ الدكؿ عاد نظاـ . ؽ1570فقد بدأ عيدىا عاـ   :الدولة الفرعونية الحديثة .3

سيرتو األكلى كما كاف في الدكلة القديمة حيث لقب الحاكـ بالفرعكف كأصبح  إلىالحكـ 
 كاجتمعت في يده كؿ السمطات الدينية كالزمنية كلـ يعتبره المصريكف ممكان  ،ممكو مطمقان 
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كما كرد في  (  37 :2005 ،محمد كنافع)لو إى ىك نفسو أنو نما ادعٌ ا  فحسب ك  مؤليان 
 .(النازعات :24)اآلية ( ىعمالكريـ مقكلتو ) فقاؿ أنا ربكـ األ القرآف

الفترة  ففي ىذه السمطةك  العبلقة بيف المكاطفخبلؿ  اإلنساف مف حقكؽ تضحتكمما سبؽ 
 الفرعكنية.حاكـ بمصر عمى تأليو ال كاف قائـيتضح الفكر الفمسفي 

  :في حضارة العراق اإلنسانحقوق  -ب 

ف صبلح اجتماعي كاقتصادم معركؼ لحد اآلإكىك صاحب أقدـ  ،تشريع الممؾ أكركاجينا 
حيث قضى عمى المساكئ التي كانت سائدة في تمؾ الفترة كخاصة ما يتعمؽ منيا بالضرائب التي 

كأزاؿ عنيـ المظالـ كاالستغبلؿ  رية لممكاطنيفكما كأعاد العدؿ كالح ،كانت مفركضة عمى الشعب 
كحريتو ألكؿ مرة كمف ىنا يأتي أىميتيا حيث قنف القكانيف  اإلنسافف ىذه الكثيقة نادت بحقكؽ إ

 ،الممؾ نظاـ تعدد الزكجات كقد ألغى  (14 :1988 ،الحمداني) التي كفرت لمشعب الحرية كالعدالة
 (.284 :1991،كحمى اليتيـ كاألرممة )الحفناكم

مؤسس الدكلة السكمرية الحديثة الذم يعده الباحثكف  ،كظير بعد ذلؾ تشريع الممؾ أكرنمك
البشرية كذلؾ ألنو مبكب كفؽ األسمكب الصحيح  خفي تاريخ القانكف أقدـ قانكف مدكف في تاري

لممؾ لو مدينة أكر قد فكض اإ (لو القمرإلو ننار)أف اإل إلىكتشير مقدمة ىذا القانكف  ،لمقانكف
ككصفو بالممؾ الكرع التقي العادؿ الذم جاء لمقضاء عمى الفساد كالفكضى  ،أكرنمك لحكـ المدينة

)الياشمي  خريف كبذلؾ تمتع الناس بحقكقيـ كحريتيـدارة كالتجاكز عمى حقكؽ اآلكسكء اإل
ؽ ححيث اىتـ بحقكؽ المرأة كضركرة حمايتيا مف تصرفات الزكج كلممرأة ال  (73: 1985كف،آخر ك 

لىا ك إلييذا قاـ فعبل بأعماؿ تسئ إفي أف تطمب الطبلؽ مف زكجيا  ككفقا لممادة  حقيا كزكجة ا 
ذا لـ يدكف العقد المطمكب عمى رقيـ طيني إ ف الزكاج كاف يتـ بعقد خاص كإف فالثامنة مف القانك 

 عيةجميع حقكؽ الزكجة الشر  فالزكجة ال تككف في ىذه الحالة زكجة شرعية كعند طبلقيا تفقد
 (.76: 1998،)الفتبلكم

أما التشريع الثالث الذم اكتشؼ في ببلد ما بيف النيريف فيك قانكف الممؾ لبت عشتار 
كيحتكم ىذا القانكف عمى سبع كثبلثيف مادة تمثؿ ثمث النص  .يسفآالبابمي خامس ممكؾ سبللة 

اضي الزراعية كالسرقة األصمي لمقانكف الذم تمؼ ثمثو كتناكلت مكاد القانكف المكتشفة شؤكف األر 
  (74 :1985،)الياشمي كاخركف رثكاإل االجتماعيةك كأكضاع العبيد كالضرائب كالحقكؽ المالية 

كتعالج المكاد األكلى منو استئجار السفف كاستثمار الحقكؿ كالبساتيف كسرقة المحاصيؿ الزراعية 
ذا أىمؿ صا ،ف يدفع الجاني مبمغ ضخـأكقد حددت العقكبة ب ،منيا  ،حب عقار غير مبني عقارهكا 

 فعمى صاحب العقار الميمؿ تعكيض جاره بقيمة األشياء ،سرقة البيت المجاكر لؤلرض إلىفأدل 



 

42 
 

 إلىمتو أى فقدر تعكيض الشخص الذم ىرب عبده أك  ،كيعالج بعد ذلؾ أحكاؿ العبيد المسركقة
 ،مة بالمثؿاألى  شخص كساعده عمى االختفاء عنده فعمى ىذا األخير أف يعكض صاحب العبد أك

كبالمقابؿ فإف تشريع  ،مف الماؿ يحدده القانكف ان فعميو أف يدفع مبمغ ،كفي حالة عدـ امتبلكو لمعبد
كمنحيـ حقكقا لـ تمنحيا التشريعات  ،عشتار قد قدر أكضاع العبيد كعمؿ عمى حمايتيـ-لبت

ه بو كما عالج لبت ضعؼ ما اشترا فقد أعطى لمعبد فرصة تحرير نفسو إذا دفع لسيده ،القديمة
عشتار االتيامات الكاذبة كشؤكف األراضي الزراعية كالضرائب كحاالت االعتداء عمى اآلخريف 

 (.26: 2010 ،عقكبة كؿ حالة )سميـ كعمى أمبلكيـ محددان 

كبمغ عدد مكاده سبعيف مادة  كاديةاألأما التشريع الرابع ىك تشريع مممكة أشنكنا كىك بالمغة 
 (.81-75: 1985 ،كآخركفكاألجكر كالعقكد كالعقكبات كشؤكف األسرة )الياشمي تناكلت األسعار 

النيريف قانكف حمكرابي  ما بيفتشريع حمكرابي كىك أىـ التشريعات التي اكتشفت في ببلد 
 تدكيف لمعادات الشائعة في عصره المنقكش عمى مسمة مف الحجر األسكد كالقانكف عبارة عف

 (.81-75: 1985)الياشمي كآخريف، 

بي نصكصا تمجد حماية لقد تضمنت النصكص القانكنية التي جاءت بيا شريعة حمكرا
 األشخاص مايةالدكلة مسؤكلة عف تقصيرىا في ح كمف أمثمة ذلؾ اعتبار اإلنساف حقكؽ

حد كبير في تطبيؽ العدؿ حتى يسكد عمى األرض  لىإً ساىمت تشريعات حمكرابي  لقد  كالممتمكات
لمظمـ الذم يتعرض لو الضعفاء مف طرؼ األقكياء  أف يضع حدان بحيث مف شأف ذلؾ 

 (.13-14 :2011،)مختار

العقكبات كيبنييا عمى قاعدة القصاص أم العيف بالعيف كالسف بالسف كيتصؼ  لىإً كيتطرؽ 
عداـ كؿ مف ارتكب جـر ىذا القانكف بالقكة في معاممة المجرميف كالمديكنيف كاألرقاء فيعاقب باإل

نا كاالغتصاب بالقكة أك افتعاؿ الحرائؽ أك الخطؼ كقد احتـر القانكف بعض الحقكؽ الرؽ كالز 
 :2005 ،)محمد كنافع األساسية مثؿ حرية الممكية الفردية كاعتمد عمى قاعدة األصؿ براءة الذمة

يحتكم عمى قكانيف تتعمؽ بالتقاضي كأصكؿ المرافعات كالمعامبلت المالية كاألحكاؿ  كأيضا  (37
كيخضع قانكف حمكرابي جميع المكاطنيف ألحكامو مف مكظفيف كقضاة  ،ية كاألجكر كالعبيدالشخص

كتضمف ىذا القانكف مبدأ منع  عمى حد سكاء ان نساءك  كرجاؿ ديف كالمكاطنيف العادييف كالعبيد رجاالن 
التعسؼ في استعماؿ الحؽ الفردم أم أف الحقكؽ الخاصة يجب أف ال تسبب أضرار بحقكؽ 

 (.81-75: 1985)الياشمي كآخركف،  خريفاآل

كمثؿ مرحمة متطكرة حيث أكلى عناية  وبالقكانيف التي سبقت لقد جاء قانكف حمكرابي متأثران 
باألسرة كتماسكيا فمـ يبح الزكاج عف طريؽ الخطؼ ككاف لممرأة كفقا ألحكامو مكانة جيدة حيث 
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ككاف منصفا لممديف  ،كنما سببالسيما إذا كاف الطبلؽ دفي حاالت الطبلؽ  حفظ ليا حقكقيا
كذلؾ لبى ىذا القانكف حاجات الناس  ،كخاصة عندما يككف الدائف جشعا يتقاضى فكائد مرتفعة 

  الباطمة كالحيؿ القانكنية كافة فتضمف لمممكية الفردية كحرية التعاقد كتكصؿ لمفاىيـ قانكنية كالعقكد
دالة بيف الناس ففيو أحكاـ صارمة لحماية نو اتجو نحك تحقيؽ العأ كأىـ ما يميز ىذا القانكف

الضعيؼ مف ظمـ القكم كما حدد أجكر الكثير مف األعماؿ كحدد أسعار بعض السمع الضركرية 
لمعامؿ كما أقر ىذا القانكف مبدأ القصاص أم العيف  مناسبان  كالقمح كالزيت كالصكؼ ككضع أجران 

ألسرة فيتداعى كيتسبب في قتؿ  ذم يبني بيتان ء العمى كجكب قتؿ البناٌ  بالعيف كالسف بالسف فنصَّ 
     .(84- 85 :1998 ،)الفتبلكم صاحب البيت

ال أنو يكجد بو بعض األحكاـ القاسية التي ال إمف ميزات  كمع كؿ ما اتصؼ بو القانكف 
عداـ في الكثير مف صدار حكـ اإلإبمنطؽ عصرنا الحالي مثؿ  اإلنسافتتفؽ مع مبادئ حقكؽ 

مثؿ شيادة الزكر  (85: 1998)المصدر السابؽ،   مثؿ ىذه العقكبة تقتضي تي قد الالمناسبات ال
منيا  ،كالسرقة كالتخمؼ عف الجيش كما تضمف قانكف حمكرابي أحكاما قاسية الكاذبة كاالتيامات

فإذا كاف المريض عبدا فعمى  ،العقكبة التي تفرض عمى الطبيب في حالة إجراء عممية جراحية
 يقبضوعف األجر المتكاضع الذم كاف مف المفركض أف  ع غرامة مالية تزيد كثيران الطبيب أف يدف

ذا كاف المريض مف طبقة األشراؼ كمات أك فقد بصره تقطع يد الطبيب كلعؿ السبب في قسكة  كا 
ىذه القكانيف ىك التخكيؼ لمنع الجريمة قبؿ كقكعيا أك لتقيدىا بتعاليـ دينية متشددة أك لشيكع الفساد 

 (.36: 2010 ،لمجتمع)سميـفي ا

طبقة  :طبقات ثبلث كىي إلىأنو قسـ المجتمع البابمي  كذلؾ يؤخذ عمي قانكف حمكرابي
نما إاألحرار كالطبقة الكسطى كطبقة األرقاء كنص قانكف حمكرابي عمى أف حقكؽ الفرد ككاجباتو 

 يعترؼ بالمساكاة بيف فحمكرابي ال (  85 :1998،الفتبلكم )لييا إ ينتميتختمؼ تبعا لمطبقة التي 
نما يتعامؿ معيـ حسب مراكزىـ  ،الناس عمى أف مف ( 196فمثبل تنص المادة ) ،االجتماعيةكا 

عمى أف ( 198بينما تنص المادة ) ،يتسبب في إتبلؼ عيف شخص ما مف طبقة اإلشراؼ تفقأ عينو
في حيف  ،نو يدفع كاحد مينة مف الفضةإمف يتسبب في إتبلؼ عيف شخص مف طبقة العامة ف

 :36،)سميـ  رجؿ مف طبقة العبيد يدفع نصؼ مينة عمى أف مف يفقأ عيف( 199تنص المادة ) 
2010).   

في العصكر  األب حيث كاف  أما بالنسبة لؤلسرة فمقد ألغى السمطة األبكية عمى أكالده
ف أحد أكالده أك رى أك أف يفرض عقكبة المكت عمى كلده يحؽ لو قتميـ أك بيعيـ  القديمة التاريخية

  .في حالة محددة مف القانكف إالمف أكالده مف تركتو  لدل دائنيو كال يستطيع األب حرماف أيان 



 

44 
 

حيث المرأة التي تتزكج بعقد  المكتكب في الزكاج ك إال كاف باطبلن  العقدالزكاج أكجب  أما
 عمى يأساس ؿقامت العائمة العراقية القديمة كبشكك   شفكم ىي زكجة غير شرعية تفقد حقكقيا

كارتباط الزكج بأكثر مف كاحدة يككف في حاالت استثنائية فقط عندما تككف  الزكاج مف امرأة كاحدة
 (.100 -93 :1988 ،أك في حالة عقـ )الحمداني الزكجة األكلى مريضة أك سيئة السمكؾ

كىي أفضؿ مف  ،لـ تكف مجيكلة في حضارات كادم الرافديف اإلنسافكمع ذلؾ فإف حقكؽ 
 اإلنسافاألحكاـ المكافقة لحقكؽ  كفي تشريعات حمكرابي بعض ،كاىا في الحضارات القديمةس

 (.16-17: 2005 ،)المراعية

 : في الحضارة اليونانية اإلنسانحقوق  -ج 

عرؼ عنيا بكثرة عمماء الفمسفة  كبككنيا مثاال لمديمقراطية  غريقيةاإلدكلة المدينة  عرفت 
كمف  ،ا بكاكير المذاىب كالنظريات التي يفتخر بيا الغرب المعاصرالذيف شكمك  ،كالسياسة كالقانكف

   .(21-22 :2001،)شطناكم كأرسطك ،كأفبلطكف ،كبركميس ،صكلكف ،أبرزىـ

 : ثبلث طبقات ىي إلىمنقسميف  اإلغريقيةلكف عمى الرغـ مف ذلؾ كاف سكاف المدينة 
 الكينة كاـ كالقضاء كأم طبقة الفرساف كىـ أركاف الجيش كمنيـ الح األشراؼ طبقة.  
 طبقة أصحاب الميف كقد أعترؼ ليـ بحؽ المكاطنة . 
 طبقة الفبلحيف كالفقراء كىي الطبقة المحركمة مف كؿ شيء ككانت تزداد فقران حتى كصؿ 

 بطبقة األشراؼ كالطبقة الكسطى أف تبيع ىؤالء نتيجة لعدـ قدرتيـ عمى دفع ديكنيـ األمر
أم أنو كاف يحؽ ليـ االشتراؾ  ،(.كطنييف)المكاطف البلتينيفكاف الحكـ لكؿ الشعب مف ال

إال أنيا لـ تعرؼ المساكاة  ،كبيذا نجد أنيا قد اعترفت بالحقكؽ السياسية لممكاطنيف ،بالحكـ
اسية إال لطبقة معينة مف الناس فيي لـ تعترؼ بيذه الحقكؽ السي ،كمبدأ إنساني

      .(12 :1997،صباريني)

كأصكليا  اإلنسافالتعرض لمسألة حقكؽ  أكف البحث إاليكنانية ف كفي إطار الحضارة
كالثاني يرتبط  ،األكؿ يخص التشريعات اليكنانية القديمة: ف تتـ عبر منفذيفأاألكلى يمكف 

بالمدارس الفمسفية اليكنانية التي أكدت عمى بعض األسس أك المبادئ الرئيسية التي تعكس رؤية 
 2010 ،ك عبد اليادم ،) راضي حدو ما إلى اإلنساففكرة حقكؽ محددة لمكضكعات ليا عبلقة ب

27:).     

قانكف دراككف كقانكف صكلكف  :قانكناف ثيناأى فمف ناحية التشريعات كالقانكف قد عرؼ في 
في تمؾ المدينة فثار العامة  شتدا األشراؼكالسبب في تدكيف القانكف في تمؾ المدينة أف ظمـ طبقة 

قاليد العرفية لكضع حد الحتكار األشراؼ لعمـ القانكف فكضع حاكـ المدينة كطالبكا بتدكيف الت
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ـ كلكف ىذا القانكف قنف الظمـ الذم كاف سائدا مف قبؿ . ؽ621دراككف قانكنان سمي باسمو عاـ 
ككانت أحكامو قاسية شديدة حتى ضرب بو المثؿ في الشدة كالقسكة كلذلؾ غير صكلكف  ،كدكنو

كرغـ أف دارككف (  1986: 47،األشقر )ليو الحكـ إعندما صار  ،ـ. ؽ594ذلؾ القانكف في سنة 
جانب األشراؼ في السمطة كنشر قكاعد  إلىإشراؾ طبقة العامة  إلىكاف ييدؼ في األساس 

التي كاف  ف قكانينو لـ تخفؼ مف كطأة التقاليد كاألعراؼإالقانكف لتطبؽ عمى الجميع دكف تمييز ف
جحافياالناس يشككف مف قسكتيا  حتى  بحقكقيـ كبقى حؽ تفسير القانكف بيف طبقة األشراؼ كا 
كلـ يقمؿ  المدينيف مف االسترقاؽ إلنقاذفيك لـ يضع شيئا في قكانينو  ،تستطيع االحتفاظ بامتيازاتيا

ىذا اعتراؼ ىذا القانكف بالفكارؽ الطبقية حيث قسـ  إلىيضاؼ  األقكياء لمضعفاء مف استغبلؿ
كالطبقة  ،كبيدىا الثركة كالسمطة كمنيا يختار الحكاـ األشراؼطبقة  :طبقاتثبلث  إلىالمجتمع 

الكسطى كتضـ أرباب الميف كالتجار كالصناع كالطبقة الدنيا كتضـ صغار المبلؾ الزراعييف 
 (.96 :1998 ،كالعماؿ األحرار كبجانب ىذه الطبقات الثبلث تكجد طائفة الرقيؽ )الفتبلكم

الحكـ كقد خفؼ  إليوعندما صار  ،ـ. ؽ594قانكف في سنة كلذلؾ غير صكلكف ذلؾ ال
ذلؾ  إلىباإلضافة  شيئا مف تمؾ األحكاـ القاسية كفتح الباب لمشاركة العامة في الحكـ  صكلكف

كمنح الشعب حؽ  كسياسية كاقتصادية حيث إنسانيةمتنكعة  إصبلحاتكاف لقانكف صكلكف 
كما جعؿ القانكف لمشعب حقان في  ،الشعب المشاركة في السمطة التشريعية عف طريؽ مجالس

     .(2010: 27 ،)راضي كعبد اليادم المساىمة بانتخاب قضاتو

(   راضي الذم كاف يجرم عمى طريقة )بيع الكفاءالفاحش كألغى رىف األ كحـر صكلكف الربا
منيـ مف ديكنيـ كأطمؽ سراح المسترقيف  كحرر المدينيف أصحابيا إلىالمرىكنة  كأعاد األراضي

كمنع استرقاؽ المديف كالتنفيذ عمى جسمو ككسيمة إلكراىو عمى الكفاء بالديف كقضى عمى نفكذ 
كبر الذم االبف األ إلىككاف حؽ الممكية يؤكؿ  أرباب األسر عف طريؽ تفتيت الممكيات الكبيرة

كفاة كتكزيع ممكية األرض بعد  اإلرثأما صكلكف أقر حؽ  ،دهلكافاة ا لؤلسرة بعد ك ب  يصبح ر 
يصاء كلمشخص أف يكصي مف مالو إلاالمكركث بيف أبنائو الذككر كذلؾ أجاز صكلكف الحؽ في 

 مف السمطة األبكية بفاالؿ األبناء كبيعيـ كقضى بتحرير كفي نطاؽ األسرة حـر قت ،لمف يشاء
الفتبلكم  ) رثيةكضع نظاـ لمتركات بمكجبو أعطت المرأة بعض الحقكؽ اإل ببمكغو سف معينة

كذلؾ لما  اإلنسافلو مكانة متميزة ضمف مسيرة تطكر حقكؽ  قانكف صكلكف إف( 98: 1998،
كلكنو يبقى منقكصا فعمى الرغـ مف اإلصبلحات كالتغييرات التي  تضمنو مف مبادئ كحقكؽ إنسانيو
ا بينما تكصدى ،فرصة التعميـ كالثقافة إال لؤلحرار مف ذككر اليكناف استحدثيا إال أنيا كانت ال تتيح

أماـ النساء كأبقى نظاـ الطبقات السائدة في المجتمع كحـر طبقة الرقيؽ مف المشاركة  تامان  إيصادا
كلـ تتمتع المرأة بحقكؽ الرجؿ السياسية ككاف مركزىا القانكف (  38: 2005 ،كنافع،السياسية)محمد
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ماؿ كأداء الشيادة في األع إدارةأدنى مف مركز الرجؿ بؿ كانت عديمة األىمية القانكنية فبل تستطيع 
 (.59-64: 1976،في عقد قانكني كلـ يمنح ليا حؽ االنتخاب )عمي المحاكـ أك أف تككف طرفان 

فخكؿ الشعب جميع الحقكؽ  المسالة بدأت تتغير في عيد بركميس فأحسف سياستو أفإال 
الحاكـ الذم حكـ فيذا (.99 :1999،الديمقراطية كجعؿ أثينا مركزان لمسمطة كالقكة السياسيتيف )فيمي

ـ تمتع المكاطنكف أثناء حكمو بحؽ المساكاة . ؽ 429عاـ  إلىـ . ؽ 444أثينا اعتباران مف عاـ 
في حرية الكبلـ كالمساكاة أماـ القانكف كما أخذت الديمقراطية اإلغريقية شكؿ الديمقراطية المباشرة 

 ،يمثميـ مف إلىأف يككمكىا  التي تقكـ عمى أساس فكرة مزاكلة المكاطنيف لمسمطة بأنفسيـ دكف
عمى أفراد  فبعد أف كاف انتخاب القضاة التسعة مقصكران ( 27: 2010،ك عبد اليادم ،راضي)

 ،الطبقتيف األكلييف أصبح االقتراع يشمؿ جميع أفراد الشعب ال فرؽ بيف غني كفقير )فيمي
1999: 101.) 

  :عمى األسس اآلتيةفالديمقراطية كما طبقتيا أثينا كانت تقوم في نظر بركميس 
فالكؿ يخضع لمقانكف كالديمقراطية ىي  ،سياسية كىي مساكاة مدنية ك ،المساكاة أماـ القانكف .1

  .نظاـ المساكاة نظاـ الشرعية ك
كال يكجد في النظاـ  ،فالكؿ يقكؿ رأيو بحرية فيما يخص المصالح العامة ،حرية الرأم .2

ي دكلة المدينة يستطيع إبداء رأيو كرأم إذ أف كؿ مكاطف ف ،الديمقراطي كجية نظر رسمية
  .األغمبية ىك الذم تمتـز بو الدكلة

أما أخبلقيات الديمقراطية كما يؤكد عمييا بركميس فإنيا تتمخص في األخكة بيف المكاطنيف 
أقطع  حيث( 27: 2010 ،كعبد اليادم ،)راضي الضعفاء كالفقراء إلىكالتسامح كتقديـ المساعدة 

 (.102 :1999 ،أثينا )فيمي راضي الستغبلليا كأنفؽ األمكاؿ مف أجؿ تحسيفالفقراء بعض األ

ثبلث طبقات تختمؼ كؿ كاحدة منيا عف  إلىككاف سكاف دكلة المدينة اإلغريقية ينقسمكف 
إذ كاف ىناؾ طبقة المكاطنيف الذيف ليـ حؽ المشاركة  ،األخرل مف الناحيتيف السياسية كالقانكنية

أما الطبقة الثانية فيي طبقة األجانب  ،لممدينة كفي الشؤكف كالكظائؼ العامةفي الحياة السياسية 
 ،كىي محركمة مف المساىمة في الحياة السياسية برغـ ككف أعضائيا أحراران  ،المقيميف في المدينة

فقد بقي االسترقاؽ مشركعان عند اإلغريؽ كربما  ،أما طبقة األرقاء فتأتي في أدنى السمـ االجتماعي
كىذه الطبقة ال تدخؿ في حساب المدينة اإلغريقية مطمقان  ،ثمث سكاف أثينا مف طبقة األرقاء كاف

 .(27: 2010 ،كعبد اليادم ،)راضي ككاف الرقيؽ ممكان لسيده كشيئان مف أشيائو
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   :في الحضارة الرومانية اإلنسانحقوق  -د 

مركزىا فالمجتمع  يقكـ عمى التمييز بيف األشخاص بحسب ف المجتمع الركماني كافإً  
 ،)الفتبلكم(  )غير المكاطنيف كاألجانب(  ثبلث طبقات ىي الركماف األحرار )المكاطنكف إلىمقسـ 
طبقة جديدة عمى المجتمع  ليياإكنتيجة الحركب التي خاضتيا ركما جمبت ( 144 :1998

   .(1999: 38 ،)العبادم طبقة العبيد الذيف كانكا مف األسرل مف الشعكب المقيكرة كىي الركماني

كمع تطكر األحداث كنمك المدينة حدث صراع بيف ىاتيف الطبقتيف طبقة األشراؼ صاحبة 
 إلىالسيادة كالممثمة في أقكل ىيئة تشريعية كىك السناتكس كبيف طبقة العامة الذيف كانكا ال ينتمكف 

مية كىي الجمعية أسر اآلباء كىـ الكثرة الغالبة مف األىالي كلكف يجتمعكف في شكؿ جمعية عمك 
ككؿ ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ نكع مف الحماية كزيادة  كاستمر الصراع أكثر مف قرنيف مف الزماف القبمية

الضمانات لطبقة العامة ضد بطش األشراؼ ثـ اتجو بعد ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ مزيد مف المساكاة 
ديمكقراطي فأصبح  ران قكانيف الدكلة حتى أصبح لركما دستك  كالسياسية عف طريؽ تعديؿ االجتماعية

قبؿ األشراؼ الحؽ في أف يختاركا عنيـ قنصبل بمعنى أنو أصبح قنصؿ عف العامة كقنصؿ  لمعامة
كما أصبح لمجمعية القبمية حؽ إصدار القكانيف عمى قدـ المساكاة أيضا مع مجمس  عف األشراؼ

 .(34: 1999،فقط )العبادم السانتكسالسانتكس حيث كاف قبؿ ذلؾ كاف مف اختصاص 

 عشر كذلؾ عندما االثنيقانكف  اإلنسافتتعمؽ بحقكؽ  القكانيف الركمانية التي كمف أشير
ج العامة كتقدمكا بمطالب كاضحة ألجؿ نشر القكانيف حتى يتسنى ليـ االطبلع عمييا كفيميا احتٌ 

 كمطالبة الحكاـ بمراعاتيا كاحتراـ نصكصيا حيث كاف الحكاـ يستخدمكف سمطتيـ القضائية عمى
 ،محمؿ ما داـ ىذا الحكـ يتفؽ كمصالح أفراد طبقتيـ ما ىكىكاىـ فيحممكف ما ىك محـر كيحرمكف 

كبعد  يتعذر عمييـ معرفة القكانيف كتفيميا كالتحقؽ مف صحة تفسيرىا كتطبيقيا في حيف كاف العامة
نا لدراسة أثي إلىلذلؾ ثبلثة أشخاص أكفدكا  تخبفان  مطالبيـ إلىالعامة تـ االستجابة  صرارإً 

كبعد االنتياء مف  كانتخبت لجنة مككنة مف عشرة أشخاص لتسف القكانيف الركمانية  قانكف صكلكف
 ،رفت باسـ قكانيف األلكاح االثنتي عشرة )أيكبعي  سف القكانيف حفرت عمى اثنتي عشرة لكحة

1996: 78).      

األلكاح االثنتي  انيففي قك  اإلنسافقكانيف ركمانية تتعمؽ بحقكؽ  مف ما صدركلعؿ أبرز 
كأف القاضي الذم  ،فأزاؿ بعض الفركؽ بيف األغنياء كالفقراء أف الجميع في الحقكؽ سكاء عشرة

بالعدؿ كالتساكم كمعاقبة الشريؼ القابض عمى  حيث كانت القكانيف آمرة ،يأخذ الرشكة يعد مجرما
بينيما في الحقكؽ كال امتياز ألحد كما تعاقب أحقر العكاـ إذ ال فرؽ  عناف األحكاـ متى اقترؼ ذنبان 

حيث تجيز لمدائف   اإلنسافقكانيف تتنافى مع حقكؽ  كلكف في نفس الكقت يكجد ،ميما عبل مقامو
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أك سجنو ستيف يكما ثـ يعرضو  منيا تقييده بالسبلسؿ الحديدية القاسي أف يعامؿ المديكف بكؿ قسكة
في اليكـ الثالث بالسكؽ يقتسميا الدائنكف أك ذا كاف دينو لكثيريف يقطع جسده ا  في السكؽ لبيعو ك 

كتجيز لؤلب الكحشي معاممة كلده معاممة بربرية تنفر منيا  ،يباع لمغرباء الساكنيف كراء نير التيبر
ذاك  ،كيحؽ لؤلب أف يقتؿ أك يبيع أبنائو متى أراد ،الطباع كيأباىا الذكؽ السميـ كلد لمرجؿ كلد أشكه  ا 

أم  مانية لـ يكف لياك أما المرأة في القكانيف الر  ،ء أف يتزكجكا مف العكاـكال يجكز لمشرفا ،فميقتمو
حيث تعتبر مف إحدل ممتمكات الرجؿ ليس ليا حقكؽ في اإلرث أك حؽ في  اعتبار ألنيا قاصرة
    .(75 -85 :1997 ،)طراد إال بإذف زكجيا التصرؼ بأمكاليا

أباح الزكاج بيف األشراؼ كالعكاـ  بقانكف كانكليا حيثأسماه قانكف  بعد ذلؾصدر أثـ  
الجميكرية  إلىحيث نزح  صدر قانكف الشعكب نتيجة اختبلط الشعكبأكتخفيؼ الديف المعسر ثـ 

صدر ما أالركمانية الكثير مف الببلد المنضمة إلييا كمف غيرىا فاستجدت الكثير مف المشاكؿ ف
المعاىدات المنعقدة بيف الدكلة  بحماية قانكنية حسب يسمى قانكف الشعكب الذم يشمؿ األجانب

كتنكعت بعد ذلؾ التشريعات كاتجيت غالبيتيا  لييا تمؾ األجانبإنتمي يالركمانية كبيف الدكؿ التي 
ثـ  حماية الضعفاء كتعكيض المتضرريف كما صدرت قكانيف لتحديد الممكية كتكزيع األراضي إلى

ألخبلقي كتشجيع النسؿ كما صدرت مقاكمة االنييار ا إلىصدرت تشريعات أغسطس التي تيدؼ 
  .(141 - 135 :1998،قكانيف تنظـ العتؽ )الفتبلكم

فبقي الظمـ كما ىك حتى  ،(أما الدكلة الركمانية الشرقية كالتي سميت ) الدكلة البيزنطية
ـ منح فيو  213كأصدر مرسكمان عاـ  ،اعتناؽ اإلمبراطكر الركماني قسطنطيف الديانة المسيحية

الحب  إلىالكقت الذم دعت فيو تعاليـ المسيحية  ،نية لممسيحييف في اإلمبراطكريةالحرية الدي
   .(2001: 5،خميؿ) .كعدـ التدخؿ في شئكف الكنيسة ،محاكمة ،كالمساكاة كالتسامح

 البشر حيثكعمى المساكاة بيف جميع  اإلنسافحيث ركزت الديانة المسيحية عمى كرامة 
يعاممكىـ بو فكانت دعكتو خركجا عمى  الناس بمثؿ ما يحبكف أف ايعاممك أكصى المسيح حكارييو أف 

قاؿ يسكع لتبلميذه  .اإلنسافككضعت أسسا لتقييد السمطة التي كجدت لخدمة  العنصرية الييكدية
رؤساء األمـ يسكدكنيا كأف أكابرىا يتسمطكف عمييا فميس األمر فيكـ  ف الذيف يعدكفأتعممكف )

كا لقيصر ما لقيصر كهلل ما أد  كقاؿ أيضا ) بيرا فيكـ فميكف لكـ خادمان كذلؾ بؿ مف أراد أف يككف ك
 ( 64 :2003،كآخركف)محافظة (هلل

 (اإلنسافك يتضح مفيكـ الكرامة في قكؿ المسيح عميو السبلـ )ليس بالخبز كحده يحيا 
 (.4-1: 4 متى)
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لدنيكية إليمانيا كبيذا كضعت الحجر األساس لتقييد السمطة كنادت بفصؿ السمطة الدينية كا
األسرة كالكنيسة كالدكلة كسائؿ لتحقيؽ السعادة لئلنساف كاعتبار الناس اتخاذ كضركرة  بفكرة العدالة

كفتحت أبكاب الكنائس لمعبيد كدافعت عف الفقراء  ،أخكة متساكيف أماـ اهلل في الحياة األخرل
نجاح المسيحية في  إلىيؤدم  كالمستضعفيف ضد األغنياء فتطبيؽ ىذه المبادئ كاف مف الممكف أف

شاعة العدالة كالمساكاة في المجتمع إال أف ىذه المبادئ لـ تطبؽ  كيؤخذ .تقميص التفاكت الطبقي كا 
حقكقو األساسية حيث  اإلنسافعمى الديانة المسيحية أنيا أقرت الرؽ صراحة كىك نظاـ يفقد فيو 

سىدً  حىسىبى  سىادىتىكيـٍ  كاأىًطيعي  اٍلعىًبيدي، أىي يىا" جاء في العيد الجديد " ٍكؼو  اٍلجى ًرٍعدىةو، ًبخى  قيميكًبكيـٍ  بىسىاطىةً  ًفي كى
ا   .(19-20: 2011،")مختار ًلٍممىًسيحً  كىمى

كيتضح مما سبؽ أف الفكر اليكناني كالركماني ركزاف في البحث عف الدكلة المثالية كتنظيـ 
 االقتصاديةك  االجتماعيةك بادئ األخبلقية العبلقة بيف الحاكـ كالمحككـ كرغـ قياميا أساسا عمى الم

إال أف الحقكؽ اقتصرت عمى المكاطنيف األحرار أما األجانب كاألرقاء حرمت مف المشاركة 
 السياسية في شؤكف كقضايا الببلد ك مف الحقكؽ المدنية  .

ية مبادئ المساكاة كالحر  إلى في الحضارات القديمة لـ ترتؽً  اإلنسافكترل الباحثة أف حقكؽ 
في العصر الحالي فيناؾ تناقض  اإلنسافالتي تنادم بيا حقكؽ  كالكرامة االجتماعيةكالعدالة 

 إلنجازىا التي اجتيدت تمؾ الحضارات يةاإلنسانك  االقتصاديةك  االجتماعيةكاضح بيف اإلصبلحات 
بقاءىا عمى نظاـ الطبقات الظالـ ك الرؽ ك اقتصار المشاركة في الشؤكف العامة لمدكلة عمى  كا 

كىذا يعتبر  األخرل عمى الرغـ أنيـ يمثمكف األغمبية االجتماعيةطبقة األحرار مع تجاىؿ الطبقات 
 كالكرامة االجتماعيةالتي أساسيا الحرية كالمساكاة كالعدالة  اإلنسافألىـ مبادئ حقكؽ  أكبر انتياؾ

الحضارات القديمة  في اإلنسافكاضح لحقكؽ  بمكرة مفيـك إلىأف ىذا التناقص جعؿ التكصؿ  حيث
اإلصبلحات التي كاف  كجيكد الحضارات القديمة في رغـ ذلؾ ال يمكف إغفاؿ مساعي ك ،منقكصا

بأم شكؿ مف األشكاؿ لمفيكـ حقكؽ  ال يرتؽً  كاف كاف  اإلنسافمف شأنو اإلسياـ في تطكر حقكؽ 
  .متطكرة كمتجددة اإلنسافأف حقكؽ  إلىكىذا يعكد  في العصر الحالي اإلنساف

 : في العصور الوسطى اإلنسانحقوق  :ثانياً 

في الحضارة األكركبية  اإلنسافكحقكؽ  ،يةاإلسبلمفي الحضارة  اإلنسافكيتضمف حقكؽ 
  .في العصكر الكسطى

كتستمر العصكر الكسطى عشرة قركف مف القرف الخامس الميبلدم حتى سقكط بيزنطة  
 .ـ1453محمد الفاتح سنة  لسمطاف العثمانيالركمانية الشرقية عمى يد ا اإلمبراطكريةعاصمة 
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  :يةاإلسالمفي الحضارة  اإلنسانحقوق   - أ

بخصائص  كأنعـ عميو ،كخصو بسمات تميزه عف سائر المخمكقات ،"اإلنسافلقد كـر اهلل "
 اإلسبلـديف  " فياإلنسافكىذا التكريـ ىك تأصيؿ لمبدأ "حقكؽ  ،أعمى الدرجات إلىترقى بو 
ككرامتو عمى  اإلنسافالتي تدؿ بكضكح عمى أفضمية  اآلياتمف ك  (2003: 29،)زمزمي

ْؾـاُهْم ِِف : تعالىقاؿ  اإلسراءمف سكرة ( 70 اآليةىي ) األخرلالمكجكدات  ْمـا َبـِي آَدَم َو َْحَ ﴿َو َلَؼْد َكرَّ

َّ  ِت وَ الطَّقيبا اْلبَْحِر َو َرَزْقـاُهْم ِمنَ  اْلَزي وَ  ْؾـاُهْم َطذ َكثٍِر ِم  (.19 :2003 ،)الديباجي ْن َخَؾْؼـا َتْػِضقالً﴾َفضَّ

كذلؾ بإقامتيا عمى  ،اإلنسافنقمة نكعية تاريخية لحقكؽ  ية أحدثتاإلسبلمإف الشريعة 
 كنبذ التمييز العنصرم ،كحقكقو اإلنسافكاحتراـ  ،كالتسامح الديني ،أساس العدؿ كاإلنصاؼ

    .(34: 1990،)الطراكنة

ناس عمى أساس العرؽ كالمكف كعندما قاؿ أحد الصحابة لرجؿ تفاضؿ ال اإلسبلـكحظر  
صمكات اهلل عميو ك سبلمو ىذا القكؿ بأنو يدؿ عمى  -كصؼ الرسكؿ( )يا ابف السكداء :مسمـ

 ،ال تصمح إال في مجتمعات التخمؼ كالجيؿ اإلسبلـأم عمى معايير كقيـ سابقة عمى  ،جاىمية
. ممف أساء إليو بقكلو أف يعفك عنو بان ككضع الصحابي الجميؿ خده عمى األرض طال

  .(26: 1998،)التركي

في أبعادىا المختمفة حيث إذا لـ ييراعى  اإلنسافكاىتـ كثيران عمى رعاية حقكؽ  اإلسبلـأٌكد 
لقد جاء  اإلسبلـالحقكؽ لـ يكف لئلسبلـ كجكد كالمجتمع بدكف الحقكؽ يساكم المجتمع بدكف 

   .(38 :2003 ،)الديباجي كاةبمبادئ التسامح كالمسا اإلسبلـ

 إلىىا ية كميا بأكثؽ الركابط كأمتف الكشائج كالصبلت حيف ردَّ اإلنسان اإلسبلـلقد كصؿ 
التعارؼ كالتعاكف  إلىف كثرة أفرادىا كشعكبيا كقبائميا ينبغي أف تككف مدعاة إف ،أب كاحد كأـ كاحدة

َا  ] الىتع اهلل ؿفي التناكر كالتعادم كالشقاؽ لقك  كالكئاـ ال سببان  ن َذَكٍر وَ ٱٰيلَُّيُّ  أكثى لـَّاُس إِكَّا َخَؾْؼـَاُكم مي

 . [31 اآلٌة :]الحجرات [َّللََّ َطؾِقٌم َخبٌِر ٱَّللَِّ َأْتَؼاُكْم إِنَّ ٱْا إِنَّ َأْكَرَمُؽْم َطـَد لَِتَعاَرُفو وقبائلَوَجَعْؾـَاُكْم ُشُعوبًا 

بأخيو عمى مبدأ المساكاة  اإلنسافعبلقة  اإلسبلـي بنى اإلنسان خاءاإلً مف مبدأ  كانطبلقان 
جحاؼ فبل تمييز  المطمقة أماـ القانكف حتى يستقر العدؿ كيسكد الحؽ كتنمحي كؿ أثاره مف ظمـ كا 

حقا  ال يعطي لصاحبو بيف فرد كآخر ألم اعتبار سكل التقكل كالعمؿ الصالح كحتى ىذا االعتبار
حابي أك أف يككف عممو لو مف المجتمع أما أف يي  ير كاالحتراـعمى غيره كلكنو فقط يفرض التقد زائدان 

الناس ) لقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ اإلسبلـيرفضو  كتقكاه كسيمة لنيؿ حؽ ليس لو فيذا ما
ية عف المساكاة اإلسبلمالركايات  كمف نماذج( 11-13: 1977،)خضر(  سكاسية كأسناف المشط
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قامت امرأة كتيدعى فاطمة مف قبيمة بني مخزـك  ،اهلل عميو كسمـصمى  في القانكف في عصر رسكؿ
فتضايقت بني مخزكـ مف ذلؾ ألف في حكـ  كالتي ىي مف القبائؿ المعركفة في الحج بالسرقة

بدأكا باالستشارة  ،يجب أف تقطع يدىا كمثؿ ىذا العمؿ يجمب ليـ الفضيحة كباعث لمخجؿ اإلسبلـ
أف يبعثكا أسامة  إلىكفي النياية كصمكا في مشكرتيـ  ،ه القضيةليذ بعضيـ ببعض حتى يجدكا حبلن 

ككاسطة لممرأة كلمشفاعة  -كالذم كاف مف المحبكبيف عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  -بف زيد 
كاستجاب أسامة لطمب رؤساء  ،فبٌمغكا أسامة بالمكضكع ،عنيا عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

فقاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو . مغ ذلؾ لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كتشفع عنيابأقبيمة بني مخزـك ك 
ىؿ تريد أف تشفع لتعطيؿ الحدكد اإلليية كحتى »: كسمـ بكؿ صبلبة ك قاطعيو كتكبيخ ألسامة

ًإنَّمىا ) :يكضح ىذا المكضكع لعامة الناس قاـ كألقى خطبة في جماعة مف المياجريف كاألنصار كقاؿ
مى أىٍىمىؾى الَّ  ًعيؼي أىقىاميكا عى ـٍ الضَّ ذىا سىرىؽى ًفيًي ـٍ الشًَّريؼي تىرىكيكهي كىاً  ـٍ أىنَّييـٍ كىانيكا ًإذىا سىرىؽى ًفيًي ـي ًذيفى قىٍبمىكي دَّ كىاٍي ٍيًو اٍلحى

قىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىا مَّدو سىرى اهلل عميو كعمى ىذا الترتيب فإف الرسكؿ صمى  (المًَّو لىٍك أىفَّ فىاًطمىةى ًبٍنتى ميحى
جراء القانكف قاطعيوكسمـ رفض بكؿ     .(82 :2003 ،)الديباجي .التفرقة في القضاء كا 

خر كال في تشريع حديث أك آلمتسامح صكرة ال تجد ليا شبييا في ديف  اإلسبلـلقد رسـ 
بصرؼ النظر عف دينو كعقيدتو كنكه بالصمة بينو كبيف  كسمـ بحقكقو اإلنسافمعاصر رفع مف شأف 

يفيض  كان مياف السماكية األخرل كسماىـ بأىؿ الكتاب كسمؾ الرسكؿ الكريـ في حياتو مساألد
أفاد منو الصحابة كالتابعكف كمف جاء بعدىـ مف عامة المسمميف  بالعطؼ كالشفقة كيممي درسان 

كعامؿ ييكد المدينة معاممة كريـ فعاىدىـ عمى الدفاع عف النفس كالماؿ  فتزكج ماريا القبطية
       .(35: 1992،كالخطيب ،)مدككر مطمئنة كلكنيـ نقضكا عيدىـ آمنةيـ حياة كضمف ل

 إقراركحرياتو سكاء مف ناحية  اإلنسافبأسمكبو الراقي في معالجة حقكؽ  اإلسبلـقد امتاز ل
 اإلسبلـتمؾ الحقكؽ كالحريات لئلنساف نظر  إقرارتمؾ الحقكؽ أك مف ناحية تطبيقيا فمف ناحية 

ى أنيا حؽ ضركرم كطبيعي لئلنساف كأف تعطيميا يتعارض مع معنى الحياة الكريمة الحرية عم إلى
في العقكبات كالحدكد التي  ىذا الحؽ بسياج مف الضمانات تتمثؿ اإلسبلـكقد أحاط  ،يةاإلنسانك 

أقرىا كألـز الجماعة بيا ألف كؿ حرية ال تحاط بأحكاـ لكفالتيا كضمانيا نفقد كؿ معنى لكجكدىا 
 تمؾ الحرية مطمقة مف كؿ قيد بؿ ربطيا بحدكد االلتزاـ بمبادئ الخير )محمد اإلسبلـؿ كلـ يجع

ية بالمعنى الفردم كالجماعي كاالجتماعي في عرؼ اإلنسانفالحرية  (40-41: 2005،كنافع
نغالي  إننابؿ  اإلنساف إنسانيةكاحدة مف أىـ الضركرات كليس فقط الحقكؽ البلزمة لتحقيؽ  اإلسبلـ

الذم يحقؽ الحياة لئلنساف فييا حياتو الحقيقية كيفقدىا  الشيءيرل في الحرية  اإلسبلـف أنا ذا قمإ
يمكت حتى لك عاش يأكؿ كيشرب كيسعى في األرض كما ىك حاؿ الدكاب كاألنعاـ لقد ظير 

اتخذ  اإلسبلـجاء  فمما ، الخ ..كفرسان  كركمان  في مجتمع تعددت بو جنسيات األرقاء زنجان  اإلسبلـ
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لقد كجد  لغاء الرؽ كلكف بالتدريجإالضامف ( الممكف_ الثكرم )ف ىذا النظاـ العبكدم المكقؼ م
كالغارات القبمية كالفردية مصدرا ثانيا  الحركب القبمية التي ال تنتيي مصدر مف مصادر االسترقاؽ

مديف عف االستدانة مصدرا ثالثا عندما يعجز المديف عف سداد ال إلىكالفقر المتفشي الذم يمجأ 
سداد الماؿ الذم استداف ككاف الربا الذم يفرضو المرابكف ضعفا مضاعفة في مجتمع فقير اختمت 

كاجو ىذا الكاقع باإلجراء الثكرم لم اإلسبلـجاء ك  فاحشان  اختبلالن  االجتماعيةمكازيف العدالة  فيو
كأسراىا شرع  سكل الحرب المشركعة بؿ حتى أرقاء الحرب كلـ يبؽى   فأغمؽ كؿ مصادر الرقيؽ

المسمميف في عتؽ األرقاء بأف  اإلسبلـغب لقد رى  العتؽ كالتحرير إلىباإلضافة  لحريتيـ الفداء سبيبلن 
معتقة مف عذاب ه أعضاء رقيقان أعتؽ اهلل بكؿ عضك مف اهلل فمف أعتؽ إلىقربة يتقربكف بيا  جعموي 

: 1985،تؽ رقبة مف االسترقاؽ )عمارةكفارتيا ع ،الكثيرة الكقكع،غيرة صالنار كالعديد مف الذنكب ال
18.) 

 اآلباءحرية الفكر كخمص العقؿ مف سمطاف الماضي كتحكـ  إلى أيضا اإلسبلـكدعا 
بأمثمة تتفتح ليا األذىاف ) أكلـ  بى عجائب الككف كضر  إلىكاستعباد العرؼ كالتقاليد كأمر بالنظر 

لثابت أف الرسكؿ كاف يفسح المجاؿ كمف ا(   ينظركا في ممككت السماكات كاألرض كما خمؽ اهلل
أساؤكا  فإ ذا أحسف الناس أحسنت كإالذم يقكؿ  اإلمعةلمرأم كالفكر الصريح ككاف يكره الرجؿ 

حؿ ما يعترضيـ مف  يحاكلكاأسأت ككاف يطمب مف أصحابو أف يدلك برأييـ في بعض المسائؿ كأف 
عمى الحريات الخمس  اإلسبلـفي  اإلنسافكتقكـ حقكؽ ( 16: 1992 ،كالخطيب ،صعاب )مدككر

لييا مف قديـ كىي حرية إقد كجو  اإلسبلـبالكشؼ عنيا متجاىمة أف  الغربيةالتي تباىي الحضارة 
 اإلسبلـاالعتقاد كحرية الرأم كالتعبير كحرية العمؿ كحرية التعميـ كحرية التممؾ كالتصرؼ كيرفض 

يِن َقْد تَ ] رخآأف يكره أحد عمى ترؾ دينو كاعتناؽ ديف  باتان  رفضان  ْشُد ِمَن الَْغيي َٓ إِْكَراَه ِِف الدي َ الرُّ   [بَعَّ

كحرية العمؿ مكممة لحرية الرأم كالتفكير فمممرء أف يزاكؿ ما يركقو مف (  256 اآلية :)سكرة البقرة
   .(33: 1992،)نفس المصدر السابؽ عمؿ مشركع

 ،لنيي عف ضدىا عمى سبيؿ اإللزاـكا حقكقان عامة جاء األمر يةالقرآنفقد تضمنت اآليات 
كالميزاف بالعدؿ  ،ككفاء الكيؿ ،كتحريـ قتميا بغير حؽ ،كحفظ النفس ،كالكفاء بالعيد ،العدؿ :منيا

 (.20 :2003،)الزمزمي كنحكىا ،كالقسط

  :منيا وحرياتو اإلنسانتعزز وتثري حقوق  مبادئ كثيرة اإلسالموأرسى 
  َم  األَْرضِ  ِِف  َفَسادٍ  َأوْ  َكْػسٍ  بَِغْرِ  َكْػًسا َقَتَل  َمنْ ] الىتعحؽ الحياة لقكلو  ََجِْقًعا الـَّاَس  َقَتَل  َفَؽَلكَّ

َم  َأْحَقاَها َوَمنْ   ( 13: الحجرات)( 11اآلية  ،)سكرة المائدة [ََجِْقًعا الـَّاَس  َأْحَقا َفَؽَلكَّ
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 َسـَةُ  تعالىية لقكؿ اهلل اإلنساناممة حؽ المع َٓ َتْستَِوي اِْلَ قيئَُة اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن  ﴿َو َٓ السَّ َو

ُه َوِِلٌّ َْحِقٌم﴾   .(4اآلية  ،سكرة فصمت)َفنَِذا الَِّذي َبْقـََك َوَبْقـَُه َطَداَوٌة َكَلكَّ
  بُّوَن َأْن َيْغِػَر اَّللَُّ لَُؽمْ ] الىتعحؽ التسامح لقكؿ اهلل

 اآليةبف )التغا [َوْلَقْعُػوا َوْلَقْصَػُحوا َأَٓ ُُتِ
14).   

  { اْقَرْأ 2ِمْن َطَؾٍق} اإلكسان{ َخَؾَق 1اْقَرْأ بِاْسِم َربيَك الَِّذي َخَؾَق}] :الىتعحؽ التعميـ لقكؿ اهلل

َك اأْلَْكَرُم} َم بِاْلَؼَؾِم}3َوَربُّ  ( العمؽ)  [{5َما ََلْ َيْعَؾْم} اإلكسان{ َطؾََّم 4{ الَِّذي َطؾَّ
  ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي ]:الىتعقكؿ اهلل القضائي كالعدؿ ل اإلنصاؼحؽ إِنَّ اَّللََّ َيْلُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

ُرونَ  كعزز . [90 :]النحؿ [اْلُؼْرَبى َوَيـَْفى َطِن اْلَػْحَشاِء َواْدُـَْؽِر َواْلَبْغِي َيِعظُُؽْم َلَعؾَُّؽْم َتَذكَّ
ْم َوَلْو ُكـَت َفظاا ﴿ َفبَِم :الىتعأىمية المشاركة السياسية لقكؿ اهلل  اإلسبلـ ََُ َن اَّللِّ لِـَت   َرْْحٍَة مي

ْم َوَشاِوْرُهْم ِِف األَْمِر َفنَِذا َطَزْمَت  ََُ وْا ِمْن َحْولَِك َفاْطُف َطـُْفْم َواْستَْغِػْر  ْل َغؾِقَظ اْلَؼْؾِب َٓكَػضُّ  َفَتَوكَّ

ؾَِع﴾  (.  ٥١ُ :راف)آؿ عم َطَذ اَّللِّ إِنَّ اَّللَّ ُُيِبُّ اْدَُتَوكي
  ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُؽُم األَْرَض َذُلوًٓ َفاْمُشوا ِِف َمـَاكِبَِفا َوُكُؾوا ِمن ] الىتعحؽ العمؿ لقكؿ اهلل

ْزقِِه َوإَِلقِْه الـُُّشورُ  ن َذَكٍر َأْو ُأكثَى ]:ىكقكلو تعال(  15سكرة الممؾ اآلية ) .[ري ا مي َمْن َطِؿَل َصاِِلً

 (  سكرة النحؿ97) [َؾـُْحقَِقـَُّه َحَقاًة َصقيبًَة َوَلـَْجِزَيـَُّفْم َأْجَرُهم بَِلْحَسِن َما َكاُكوْا َيْعَؿُؾونَ َوُهَو ُمْمِمٌن فَ 
 َدَقاُت لِْؾُػَؼَراِء َواْدََساكِِع َواْلَعاِمؾَِع َطَؾقَْفا ] :الىتعاهلل  األمف االجتماعي في قكلو َم الصَّ إِكَّ

َقاِب َواْلَغاِرِمَع َوِِف َسبِقِل اَّللَِّ َواْدَُملََّػِة ُقُؾو ْم َوِِف الري بِقِل َفِريَضًة ِمَن اَّللَِّ ُُبُ  َواَّللَُّ َطؾِقٌم َواْبِن السَّ

 .(60: التكبة )[َحؽِقمٌ 
  َوالَِّذيَن آَمـُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِِف َسبِقِل اَّللَِّ َوالَِّذيَن آَوْوا ] :الىتع اهللحؽ المجكء لقكؿ

وا  ْم َمْغِػَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ  أولئكَوَكََصُ ََُ ا  إِنَّ ] :الىتعقكلو ك  (74:االنفاؿ) [ُهُم اْدُْمِمـُوَن َحؼا

اُهُم اْدًَئَِؽُة َضادِِي َأْكُػِسِفْم َقاُلوْا فِقَم ُكـتُْم َقاُلوْا ُكـَّا ُمْستَْضَعِػَع ِِف األَْرضِ  ْ الَِّذيَن َتَوفَّ َتُؽْن   َقاْلَوْا َأََل

 .()النساء [{79َأْرُض اَّللِ َواِسَعًة َفتَُفاِجُروْا فِقَفا َفُلْوَلئَِك َمْلَواُهْم َجَفـَُّم َوَساءْت َمِصًرا }

صريح ككاضح في  اإلسبلـعمى حماية النفس البشرية كتقديسيا ك  اإلسبلـلقد حرص 
كقرر القصاص كالحدكد ، مبلؽإً كقتؿ األكالد خشية ،كحقف دمو فحـر كأد البنات ، اإلنسافحماية 
ُؽْم َتتَُّؼونَ ]كالجزية حقنا لمدماء كحفظا لؤلركاح ،كالدية   [َوَلُؽْم ِِف الِْؼَصاِص َحَقاٌة َيا ُأوِِل اأْلَْلَباِب َلَعؾَّ
ية كتقديس ليا فبل تزىؽ ركح بغير حؽ كتقضي اإلنسانكفي كؿ ذلؾ احتراـ لمحياة (  179: )البقرة
يؤخذ خصـ في الحركب عمى غرة كال يمثؿ بو كينبغي أف يعامؿ األسرل  البأف  اإلسبلـتعاليـ 
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بسياج متيف كفرض  كاألعراض فأحاط الممكية الفردية األمكاؿبحماية  اإلسبلـمعاممة كريمة كعني 
عقكبات رادعة عمى مف يعتدم عمييا كشمؿ األعراض بحماية تحكؿ دكف التشيير بيا أك االعتداء 

 .(1992: 34،طيبكالخ ،عمييا )مدككر

سطر لمبشرية مبادئ  اإلسبلـديف كحضارة كسمكؾ كحقكؽ ف اإلسبلـكترل الباحثة أف 
أساسيا الحرية كالمساكاة كالعدالة كالتسامح كالحماية فكضع  اإلنساف إنسانيةكقكاعد أساسيا احتراـ 

كبعض العادات  حدان لمطغياف كاالستبداد كالتعصب كالطغياف كالظمـ كالرؽ كالعبكدية لغير اهلل
 ارتقى لقد كاألساطيركتفكيره القائـ عمى الخرافات  اإلنسافانحطاط كرامة  إلىكالتقاليد التي أدت 

فأعطى  كالثقافية االجتماعيةك  االقتصاديةك في جميع النكاحي المدنية ك السياسية  اإلنسافب اإلسبلـ
الشكرل كالعدؿ كالمساكاة أماـ القانكف كالدكلة التي أساسيا  الحريات كحدد العبلقة بيف الفرد اإلنساف
حرية التممؾ كالتصرؼ ك ضمف لمعامميف حقكقيـ كتكفير الحياة الكريمة ليـ كألسرىـ فبل  فاحتـر

العبادات كحث عمى  ة كأداءيجكز لرب العمؿ أف يؤذيو بؿ يجب أف يعطيو حقو في األجر كالراح
 ،كالمساكاة بيف األجناس المختمفة االجتماعيةلعدالة أقاـ نظاما اجتماعيان قائـ عمى اك  ،كالتعميـ العمـ

مجتمع جديد القكم فيو ضعيؼ حتى يؤخذ الحؽ منو كالضعيؼ فيو قكم حتى يؤخذ الحؽ لو كلـ 
كالحدكد التي أقرىا  الحقكؽ بؿ شمميا بحماية تتمثؿ في العقكبات الرادعة إقرارفي  اإلسبلـيكتؼ 

يتضمف الكثير مف قيـ كمبادئ حقكؽ  اإلسبلـفتاريخ  عمييا اعة بيا كؿ ذلؾ مف حفاظان كألـز الجم
 . اإلنساف

  :في الحضارة األوروبية في العصور الوسطى اإلنسانحقوق   - ب

بيف أبنائو الثبلث حتى استطاع أحدىـ كىك  اإلمبراطكريةبعد كفاة قسطنطيف قسمت  
الركمانية  طكريةاإلمبراف إف تحت حكمو كعمى الرغـ مف ذلؾ قسطنطيكس تكحيدىا مرة أخرل

عندما اشتدت  سرعاف ما أخذت تتعرض لبلنحبلؿ السريع في النصؼ األخير مف القرف الرابع عشر
فكاف التفكؾ  شرقية كغربية إلىكمرة أخرل تقسـ الدكلة الركمانية  ىجمات العداء عمى حدكدىا

إلصبلح ىذا  الركمانية عمى الرغـ مف محاكالت األباطرة اإلمبراطكريةكاالنحبلؿ مف مظاىر 
كتضاعؼ عبء الضرائب كتفاقـ  اإلدارمجيكدىـ لـ تحدث تغيير فازدياد الفساد أف  إالالكضع 

 ما يميزالخمؿ االجتماعي كتكاثر عدد العبيد كتناقص األحرار كانحطاط مستكل المدف كاف أىـ 
لزكاؿ كباتت ف العصكر القديمة أمست في طريؽ اإكبالتالي ف ،النصؼ الثاني مف القرف الرابع عشر

طكر مف أطكار تاريخيا أكثر ارتباطا بالعصكر الكسطى كقد  إلىاألحكاؿ مميدة ألف تنتقؿ أكركبا 
الركمانية فرأم البعض أف السبب  اإلمبراطكريةاجتيد المفكركف في الكقكؼ عمى أسباب انحبلؿ 

مف األحرار حساب الطبقة الكسطى كنمكىا عمى  اإلقطاعييفأرستقراطية كبار المبلؾ  ازدياد
 (.29 -1972: 27 ،عاشكر)
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حيث  براطكرية الركمانيةكقد نشأ ىذا النظاـ نتيجة لغارات القبائؿ الجرمانية عمى حدكد اإلم
أف  إلىحيث أدت تمؾ الفكضى  في انتشار االضطرابات كالقبلقؿ في حياة المجتمعاتتسببت 

ممتمكاتيـ كاستعدادىـ لمخدمة  يطمب المستضعفكف مف األقكياء حمايتيـ نظير تنازليـ عف بعض
في أراضييـ كاالنتظاـ في جيكشيـ كفي ىذه الحالة يمتـز األقكياء بالعمؿ عمى إقرار األمف كتنظيـ 

-287: 1997،نكرماف ،)كانتكر اإلقطاعيالجيش كرد المعتديف في المنطقة التي يشرؼ عمييا 
276).   

ثبلث طبقات طبقة العامة حيث  إلىتمثؿ في تقسيـ المجتمع  أما التصكر الطبقي لممجتمع
 كطبقة األكميركس ،األرض كلكي يكفركا بالتجارة كالحرؼ كالسمع الضركرية اخمقيـ اهلل لكي يفمحك 

كطبقة النببلء لكي يثمركا الفضيمة كيقيمكا قسطاس العدؿ  ،خمقيـ اهلل لمقياـ بأعباء الديف حيث
 :1998 ،)ىكيزنجا يا أسكة يتحدل بياىذه الشخصيات الممتازة كأخبلقيات بحيث تصبح أعماؿ

62). 

كخبلؿ بدايات العصكر الكسطى كاف أمران متعذران قياـ حقكؽ أك كاجبات بشكؿ كاضح 
فاإلمبراطكر يرل أف  نتيجة اشتداد حدة الصراع بيف اإلمبراطكر كالكنيسة بشأف اختصاص كبلن منيا

حيث  نظاـ اإلقطاع عمى نطاؽ كاسعقياـ  مف جية أخرل ،الكنيسة تنكر ذلؾ سمطتو مطمقة بينما
رقيؽ  إلىأف ىذا الصراع أكجد طبقة رابعة ىي طبقة المحركميف كىـ الفبلحكف الذيف تحكلكا 

 اإلقطاعكالكنيسة كأفراد  اإلمبراطكريةفي سمسمة مف الغبلؿ أغبلؿ  األرض الذيف كانكا يعيشكف
خبلؿ تمؾ الحقبة مف الزمف فقدانيا لكؿ م رأكلعؿ أىـ ما تميزت بو أكركبا في ميداف حرية الفكر كال

الذم نتج عنو قياـ ما سمي  مراألى  ،مظير مف مظاىر التسامح الديني كاتصافيا بالتعصب الرىيب
كقد بدأ ظيكر ىذه المحاكـ  األكركبيةبمحاكـ التفتيش المعركفة بتاريخيا المظمـ في ركب الحضارة 

يـ في دينو الكاثكليكي ككؿ أيتيقدـ لممحكمة كؿ مف  فرنسا حيث في( جريفكريكس التاسع) أياـ البابا
كالمسمميف  كالبركتستانتمف كاف عمى ديف أك معتقد غير الديف الكاثكليكي مثؿ الييكد كالمفكريف 

كعمى الرغـ  ،كبمغت أكجيا بعد انتصار المسيحييف عمى المسمميف (.كالبرتغاؿ إسبانيا) أكركبافي 
 ،با في العصكر الكسطى كمنذ القرف الثالث عشرك كر أد شيدت فق ،مف الصكرة القائمة السابقة

لىك  ،بالحريات السياسية اإلقرار إلىظيكر بعض االتجاىات الفكرية التي دعت  تحرير الفرد كمف  ا 
 ،نطاؽ أضيؽكذلؾ بتقييدىا في  ،مف السمطات الظالمة لمبابا كالكنيسة كاإلمبراطكر ،ثـ المجتمعات

قياـ العديد مف الثكرات الشعبية اإلصبلحية كمف تمؾ الثكرات  إلىات ظيكر ىذه االتجاى أدلكقد 
لعاـ  األمريكيةكالثكرة  (،كارتا) الماجنا التي تمخضت عنيا كثيقة 1215عاـ  اإلنجميزيةالثكرة 
 (  61 - 60: 2003 ،الطعيمات) 1789، كالثكرة الفرنسية لعاـ 1776
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 ،إنكمتراة الصراع الطبقي مع الحاكـ في نتيج ـ1215سنة ( كارتاثيقة ) الماجناكصدرت ك 
 أحكاـكىي تحتكم عمى  ،ثمار ثكرة النببلء عمى الممؾ الذم ىدد مصالحيـ بطغيانو كثمرة مف
لغاء ،كاحتراـ حريات التجار ،بصيانة حقكؽ اإلقطاعييف كتأميف حرية الكنيسة فيما يتعمؽ أساسية  كا 

كضمانو الحرية الشخصية لكؿ فرد مف  ،كالقضاء ارةاإلدكالتزاـ العدالة في  ،الضرائب االستثنائية
كؿ ذلؾ كاف سببان لظيكر )الميثاؽ  .الرعية ميما اختمفت طبقتو كتباينت درجتو في المجتمع أفراد

 ،التي ذكرناىا األساسيةكىك كثيقة مكتكبة انتزعت مف السمطة الحاكمة بعض الحقكؽ ( األعظـ
   .(37 :2008 ،)الزكبعي إنجمتراستكرية في ىـ الكثائؽ الدأكيعتبر ىذا الميثاؽ مف 

رجؿ حر كال يسجف أك يحجز أك يعامؿ  األعظـ ال يقبض عمىبالعيد نص جاء كأىـ 
نتيجة  إالعقكبة  وتكقع عمي كال ،ليو بأم كجو مف الكجكهإأك ينفى أك يساء  ،معاممة غير قانكنية

كرة استمر الكفاح مف أجؿ تقميص سمطات ببلده كبعد الث محاكمة عادلة مف قبؿ أقرانو كطبقا لقانكف
عف طريؽ  يحكـ أما السيادة فأصبحت لمشعب يمارسيا أف أصبح صكرة اسمية يممؾ كال إلىالممؾ 

     .(61: 2003،الطعيمات) مجمس العمـك المنتخب

 اإلنسافاألكلى التي تضمنت بعض المبادئ األساسية لحقكؽ  اإلنكميزيةككانت الكثيقة 
ف أ إلىك يجب التنكيو  ،اف ككفالة حؽ التقاضي كحرية التجارة كالنقؿ كحؽ الممكيةكالحؽ في األم

 الماجناكارتا لـ تكف عبارة عف كثيقة كاحدة فقط بؿ عدة كثائؽ تشمؿ عيكد بيف الممؾ كالنببلء
 .(Magna Gretaكسميت بػالعيد األعظـ )

عصر النيضة الذم  كالكنيسة كظير اإلقطاعكفي نياية العصكر الكسطى انيار سمطاف 
كاف امتدادا لعصكر الممكية القكية في أكركبا كساد الحكـ المطمؽ في ىذه الحقبة كفي أعقاب 
قرار  عصر النيضة بدأت بعض التيارات الفكرية تنادم بالحد مف السمطة االستبدادية لمممكؾ كا 

لة كالكنيسة معا إال أنو في حريات األفراد كحقكقيـ كما نادت بتحرير األفراد مف التبعية المطمقة لمدك 
الرجكع عف سمطانيـ المطمؽ كاالعتراؼ  إلىفترات تالية كتحت تأثير عكامؿ مختمفة اضطر الممكؾ 

كالجدير بالذكر أف فترة االنتقاؿ مف العصكر الكسطى ( 8: 2003،ببعض حقكؽ الشعكب )الطراكنة
كلد الجديد أك البعث الجديد يطمؽ عمييا عصر النيضة أم الم أكركبا العصكر الحديثة في إلى

كىي تغطي فترة زمنية تمتد مف القرف الرابع عشر كحتى القرف السابع عشر تقريبا كتستمر ذيكؿ 
الديني كالصراع بيف الكاثكليؾ  اإلصبلحالنيضة في حركة الكشكؼ الجغرافية كفي صكرة 

 .(9 :2009 ،سيد) كالبركتستنتية

بداية  في أكركبا داية انفراط سمسمة الظمـ كاالضطيادكترل الباحثة أف الماجناكارتا كانت ب
الطبقية كالتبعية لمكنيسة كالحكـ المطمؽ الذم أسكف أكركبا في عصكر الظممات  لبلنتفاض مف قير
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 مستحيبل أك لتحدم الكاقع ميما كاف مريرا كارتا بأنيا تقدـ لنا نمكذجاتكمف أىمية الماجنا ك ،كالجيؿ
فتجربة الماجناكارتا نمكذجا لمكفاح كالنضاؿ مف أجؿ استرداد  ،اكاتصعبا أك كممئ باالنتي أك

  .فالحقكؽ تتنزع كال تكىب  الحقكؽ ك انتزاعيا

  :الحديث في التاريخ اإلنسانحقوق  :ثالثاً 

حقكؽ  ،الثكرة األمريكية في اإلنسافك حقكؽ  ،اإلنجميزيةفي الثكرة  اإلنسافيتضمف حقكؽ 
  .في الثكرة الفرنسية اإلنساف

الحديث مف النيضة األكركبية في القرف الخامس عشر الميبلدم كحتى بداية  يمتد التاريخ
سياسية  آثارتركتو مف  ( بماـ1918 -1914الحرب العالمية األكلى ) كتعد العشريفالقرف 

عبلمة بارزة تفصؿ بيف التاريخ الحديث  ،كاقتصادية كاجتماعية تأثرت بيا كافة أرجاء المعمكرة
 . يخ المعاصركالتار 

نو تاريخ الطبقة البكرجكازية بقدر ما أعمى التاريخ الحديث  المؤرخيفلقد أطمؽ بعض  
فيذه المرحمة مرحمة سيطرة الطبقة  ،اإلقطاعيةالعصكر الكسطى ىك تاريخ الطبقة  اعتبركا

مثمت في كالتي ت األكركبية التي غيرت كجو الحياة في أكركبا كالعالـ كصبغتيا بصبغتيا البرجكازية
كما أحدثتو مف تغيير في الفكر كالفمسفة كالعمـك  إيطاليااألكركبية في المدف التجارية في  النيضة

لغاء سيطرة الكنيسة كظيكر القكميات كحركة  اإلصبلحكالفنكف كاالعتقاد كنشكء حركة  الديني كا 
ر النظاـ السياسي في تغيي إلىثـ تمضي الطبقة البرجكازية  الكشكؼ الجغرافية كالتكسع االستعمارم

نشكب الثكرات منيا الثكرة الفرنسية  إلىأكركبا الذم كاف قائما عمى نظاـ الممكية المطمقة مما أدل 
سقاط الحؽ  اإلقطاعكىدـ طبقة  اإلقطاعالتي كانت تستيدؼ القضاء عمى بقايا  لمممكؾ  اإللييكا 

ة القكمية عمى أساس تشخيص في القرف السابع عشر كالثامف عشر كقياـ الدكل الذم كاف سائد
كسرعاف ما تيب الدكؿ  ك ليس الممؾ كما كاف الحاؿ منذ بداية العصر الحديث الشعب لمدكلة

الثكرة الفرنسية إلخماد الثكرة الفرنسية حتى ال ينتقؿ  االستبدادية كاألسر الحاكمة في أكركبا لمحاربة
بالحركات القكمية كالدستكرية التي تتصارع كىنا يتغير تاريخ أكركبا  الدكؿ التي تحكميا إلىفكرىا 

 .(6-8: 1997،مع النظـ االستبدادية التي فرضت سيطرتيا مف جديد عمى أكركبا )رمضاف

 : اإلنجميزيةفي الثورة  اإلنسانحقوق  -أ 

كقد تمى صدكر كثيقة العيد األعظـ صدكر العديد مف الكثائؽ كالقكانيف األخرل كالتي  
لتؤكد عمى صيانة  ـ1628حيث جاءت عريضة الحقكؽ  نسافاإلتضمنت نصكص خاصة بحقكؽ 

 التي ،بعض الحقكؽ األساسية لئلنساف مف ضمنيا حؽ األماف كحرية التجارة كالحؽ في الممكية
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ـ الذم حـر اعتقاؿ أم 1679كتبلىا قانكف المثكؿ أماـ المحاكـ  ،كردت في كثيقة العيد األعظـ
  .(76: 2003 ،كآخركففرد دكف مسكغ قانكني )محافظة 

ـ سميت بالثكرة المجيدة حيث حققت  1688ؿ ستيكرات عاـ آبثكرة ضد  اإلنجميزثـ قاـ 
 إلعبلءجعمت مف الشعب مصدر السمطات كالكاقع أف تمؾ الثكرة ميدت السبيؿ  دستكريان  نجاحان 

ئا حيث فيما بعد يفقدكف سمطانيـ الفعاؿ عمى الحككمة شيئا فشي اإلنجميزكممة الشعب كأخذ الممكؾ 
كقد تكج البرلماف  فيما بعد عمى رفض أم قرار أصدره مجمس النكاب إنجمترالـ يجرؤ أحد مف ممكؾ 

كاشترط فيو عمى الممؾ الجديد  ـ1689سنة (  الحقكؽ إعبلفانتصاره بإصدار قانكف أطمؽ عميو )
ب أك فرض لغاء أم قانكف أك أف يقكـ بزيادة الضرائإلمممؾ  كمف يميو مراعاتيا كأنو ال يجكز

 ضرائب جديدة أك تشكيؿ جيش إال بمكافقة البرلماف كمنع سجف أم مكاطف مف غير محاكمة قانكنية
الحقكؽ ككاف مف الناحية  إعبلفكقد كافؽ الممؾ كليـ كمارم عمى كؿ الشركط التي كردت في 

   .(211: 1997،كآخركف)البطريؽ   العممية دستكرا يقيد سمطات الممؾ كيحمي سمطات البرلماف

المحاكـ كاالستثنائية  إنشاءكتنازؿ الممؾ كليـ الثالث عف حقو في التشريع ك كامتناعو عف 
ـ 1701بمكجب الئحة الحقكؽ كاعترؼ الممؾ نفسو بمكجب قانكف التكلية أك ما يسمى التسكية 

 الذم نص عمى حقكؽ الشعب كبالديمقراطية البرلمانية كسيادة اإلنكميزمالذم صدر عف البرلماف 
كحقكؽ  اإلنكميزمالقانكف كقد أكدت ىذه الكثائؽ القانكنية احتراـ البرلماف كحقكقو مف قبؿ التاج 

     .(76: 2003،كآخركفكحريات األفراد في مكاجية السمطة )محافظة 

  :في الثورة األمريكية اإلنسانحقوق  -ب 

كاف لئلمبراطكرية  فقد إنجميزيةما يعرؼ اليكـ بالكاليات المتحدة األمريكية كانت مستعمرة 
   .(63: 2003 ،لطعيماتاالبريطانية ثبلث عشرة مستعمرة في النصؼ الجنكبي مف أمريكا )

حيث قامت تمؾ المستعمرات بحرب االستقبلؿ األمريكية التي تعتبر كاحدة مف أبرز معالـ 
الحرب مرتبط ليس فقط بالتطكرات التي كقعت في  تاريخ القرف الثامف عشر كتطكر ىذه

بؿ أنيا  ،مستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية أك في أكركبا خبلؿ أزمة حرب السنكات السبعال
حيث كاف لكؿ  ،عممياتيـ االستعمارية في أمريكا الشمالية اإلنجميزترتبط بالطريقة التي بدأ بيا 

 ث أصدرتحي ،اإلنجميزمكالبرلماف  إنجمتراكالية حكميا الذاتي كلكنيا جميعا تحت سيطرة ممؾ 
كحـر عمى المستعمرات  ،ربط تجارة المستعمرات مع بريطانيا فقط الحككمة البريطانية قكانيف تمـز

 أف أىؿ المستعمرات كانكا يرغبكف باالعتراؼ بيـ إلىباإلضافة  ،صناعة الحديد إنشاءاألمريكية 
ترفع مف مستكل  ةشخصية جديد إلى مف قبؿ الحككمة البريطانية فكانكا محتاجيف إنجميزكمكاطنيف 

أك الفقر  ،أفكارىـ كأف تزيؿ عنيـ كصمة العار بأنيـ مف سبللة الفاريف مف االضطياد الديني
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 ،إنجميزمكاطنيف  رفضت الحككمة البريطانية االعتراؼ بيـ حيث ،أك مف كجو العدالة ،الكضيع
النفقات الباىظة بسبب  مف األعباء المالية شطران  األمريكيةتحممت المستعمرات  خرآكعمى صعيد 
جيش ثابت لمدفاع عف  إنشاءعبء  حيث تحممت  خبلؿ حرب السنكات السبع إنجمتراالتي تكبدتيا 

عمى أىؿ  كلكف ىذا يعني حؽ الحككمة البريطانية في أف تفرض بنفسيا الضرائب ،نفسيا
لغاء إ مثابةب كاف ذلؾ المستعمرات متجاكزة بذلؾ ما كاف يتمتع بو المجمس التمثيمي في كؿ مستعمرة

كمف ناحية  ،مف مظاىر الحكـ الذاتي التي تمتعت بو المستعمرات منذ زمف بعيد ملمظير جكىر 
أخرل ىـ غير ممثميف في مجمس البرلماف البريطاني حيث مف أىـ مبادئ البرلماف أنو ال ضرائب 

رات كبفرض فقد تشبث الممؾ بحقكؽ السيادة المطمقة عمى المستعم  إال بالتمثيؿ النيابي لمشعب
 منيا ثكرة حدكث الثكرات الشعبية إلىالتي أدت  األسبابأبرز  ككؿ ذلؾ كاف مف ،الضرائب
لمذبحة بكسطف  انتفاضان  إللغاء ضريبة الشام 1773 إللغاء ضريبة الدمغة ك ثكرة ـ1765
التي تكج بانتصار  مف أجؿ الحصكؿ عمى االستقبلؿ  ـ1776كالحركب الطاحنة عاـ   ـ1770
باستقبلؿ الكاليات المتحدة األمريكية  األخيرةالتي اعترفت  األمريكية عمى الحككمة البريطانيةالثكرة 

 (.277 - 269 :1997،ـ )البطريؽ ك نكار1789في مؤتمر الصمح عاـ  بعد حركب طاحنة

جديدان كفؽ األفكار  كبانتياء حرب االستقبلؿ بات األمريكيكف أحراران في أف يقيمكا مجتمعان 
دكلتيـ الجديدة دستكر  إعطاءكقد استيؿ ىؤالء أعماؿ البناء في محاكلة  ،منكا بياآة التي السياسي

أكد عمى أف الحككمات تنشأ لممحافظة عمى ىذه الحقكؽ كىي تستمد سمطاتيا العادلة مف مكافقة 
 المحككميف فعندما تسئ الدكلة استعماؿ سمطاتيا يحؽ لمشعب أف يبدليا أك يمغييا أك يستبدؿ بيا

 كبصكرة عامة ،حككمة أخرل تقكـ عمى األسس التي تبدك لو أكثر مكافقة لتأميف سبلمتو كسعادتو
كأكدت المبدأ الذم طالما نادل بو  ،كثيقة االستقبلؿ حممت في طياتيا بذكر الفكر الديمقراطي فإف

ف مبرر ا  ك  ،تستمد منو سمطاتيا إنماك أنيا  ،كىك أف الدكلة كجدت لخدمة الشعب ،أحرار أكركبا
كىي العمؿ لخير محككمييا كلعؿ أفكار  كجكد السمطة يزكؿ متى انحازت ىي مف ميمتيا األساسية

كثيقة  كالفمسفي لكثير مف مبادئ األيديكلكجيحد كبير السند  إلىلكؾ كركسك ك مكنتسكيك تبدك 
 (.67-68: 1999  ،)نكار ك جماؿ الديف .الحقكؽ بإعبلف

ـ كفيو 1776عاـ   االستقبلؿ األمريكي إعبلفبلؿ مف خ اإلنسافحقكؽ  إعبلفتـ  ك
عمى أف جميع الناس متساككف كمستقمكف كليـ حقكؽ أصمية ال يجكز  فقد نصَّ   بعض الحقكؽ

السعادة كجاء في ديباجة ىذا  إلىالتنازؿ عنيا كمنيا الحؽ في الحياة كالحرية كالممكية كالسعي 
دييية أف جميع البشر يكلدكف متساكييف كقد حباىـ نقرر بيذا أف مف الحقائؽ الب ما يمي اإلعبلف

المساس بيا كمف بينيا الحؽ في الحياة كفي الحرية كالسعي  ال يجكزمف الحقكؽ التي  الخالؽ عددان 
تنشأ بيف الناس لتحقيؽ ىذه الحقكؽ كيككف مصدر شرعيتيا  إنماالحككمات  فٌ ألبمكغ السعادة ك 
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مة مف الحككمات ىادفة ليذه الغايات فمف حؽ الشعب رضى المحككميف بيا ككمما صارت أم حكك 
أف يغيرىا أك يزيميا كأف ينشئ حككمة جديدة ترسي أسسيا عمى تمؾ المبادئ كأف تنظـ سمطاتيا 

ضماف أمنو كسعادتو )محافظة  إلىعمى الشكؿ الذم يبدك لمشعب أف يؤدم أكثر مف سكاه 
   .(77: 2003،كآخركف

د االستقبلؿ تقديـ عشرة تعديبلت عمى الدستكر خاصة ككانت أكؿ أعماؿ الككنغرس بع
 ،بإضافة الحريات الفردية كسميت ىذه تشريع الحقكؽ كتشمؿ حرية الكبلـ كالصحافة كالحرية الدينية
  المحاكمة بكاسطة محمفيف كىناؾ بنكد أخرل تضمف حماية األفراد مف تعسؼ الحككمة المركزية

    .(126-127: 1997،)النيرب

كجاء فيو ال  ـ1789تعديؿ   كأبرز ما جاء مف تعديبلت ىذه الحقكؽ مراران  لتكقد تعد
تشريع يمنع حرية العبادة أك ييدد  إقراريجكز لمككنغرس سف أم قانكف يقرر كنيسة معينة لمدكلة أك 

أك تقديـ عرائض حرية القكؿ كالكتابة أك يحكؿ دكف الشعب كممارسة حقو في االجتماعات السممية 
    .(64: 2003،لطعيمات)ا .مـ عنولرفع الظ

كحرية التعبير كحرية  ،ممارسة العبادة بحرية الحؽ في فقد تضمف ـ1791 أما تعديؿ عاـ 
كالحؽ في  ،كالحؽ في المحاكمة العمنية بكاسطة محاكـ مستقمة كالحؽ في االجتماع ،الصحافة
كحظر العقكبات القاسية كنص  ،بأصكاتيـ في االنتخابات العامة اإلدالءكحؽ األفراد في  الدفاع

ـ الرؽ كالسخرة )محافظة 1865عمى ضركرة التناسب بيف الجريمة كالعقاب كحـر التعديؿ الصادر 
   .(78: 2003،كآخركف

بمكجبو حذر عمى الحككمات المحمية منع أم مكاطف مف حؽ  ـ1868ثـ تعديؿ عاـ  
أف المرأة كانت محركمة مف ممارسة  االنتخاب بسبب العنصر أك المكف أك حالة عبكدية سابقة غير

)محافظة  اعترؼ بالمساكاة في الحقكؽ كالمحاكمة العادلة( ك 64: 2003 ،الطعيماتىذا الحؽ )
بمكجبو أصبح لممرأة حؽ  ـ1920صدر تعديؿ جديد عمى الدستكر عاـ ( 78: 2003،كآخركف

    .(64: 2003 ،الطعيمات) االنتخاب كالرجؿ

نساف كإ اإلنسافمستكل العمؿ مف أجؿ  إلىمريكي لـ يرتفعكا كلكف كاضعي الدستكر األ 
بمقتضى ذلؾ الدستكر كانت مكفكلة لؤلكركبي أك  اإلنسافبغض النظر عف لكنو أك عنصره فحقكؽ 

فبل غرك أف تجاىمت الثكرة  ،صاحب الثقافة األكركبية أما عدا ذلؾ فميسكا جديريف بتمؾ الحقكؽ
الذيف استرقيـ البيض كاستعبدكىـ كعاممكىـ أبشع ما يعامؿ بو  التحررية األمريكية حقكؽ الزنكج

 .(279 :1997،)البطريؽ كنكار اإلنساف
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 : في الثورة الفرنسية اإلنسانحقوق  -ج 

بالتناقضات  كاف حافبلن  االجتماعيةقبؿ الثكرة الفرنسية مف الناحية  المجتمع الفرنسي فَّ إ
 بؿ األخرلفقط بيف كؿ طبقة كغيرىا مف الطبقات  ان يكف التناقض كاقع كلـ الطبقيالطبقية كالصراع 

كاف ىناؾ تناقض بيف البرجكازييف  حيث المختمفةداخؿ كؿ طبقة بيف أجنحتيا  كاف كاقعان 
كالفبلحيف كتناقض داخؿ الكنيسة كبيف الفبلحيف كتناقض  اإلقطاعييفكتناقض بيف  كاإلقطاعييف

   .(286 :1997 ،كالممكية )رمضاف اإلقطاعييفبيف 

كأىميا األزمة المالية  حالة سيئة قبؿ الثكرة الفرنسية كانت في االقتصاديةأما الحالة  
كالديكف التي تسببت في إفبلس الدكلة بسبب التكمفة الكبيرة لمحركب التي خاضتيا فرنسا  كالقركض

داد عمى بينما كانت الديكف تز  ،الثكرة األمريكية  مساعدات تساند إرساؿ  إحداىاخارج ببلدىا مف 
مع استمرار فرض الضرائب عمى الفبلحكف الذيف أرىقكا بدفع الضرائب الخاصة بالممؾ  ،الدكلة
التي أشعرتيـ  يؤدكنيا لرجاؿ الديف كضريبة الممح كانكاضريبة العشكر التي  إلىباإلضافة  كالدكلة

نسبة  إاللنببلء مف ا يطمبكابينما لـ  أنيـ كالدكاب حيث تمؾ الضرائب كانت ثقيمة كغير متساكية
يدفعكف البكرجكازييف أقؿ مف  ككانكا بسيطة مف ضريبة الرؤكس كضريبة الكاحد مف عشريف

لكف  ،لكف بدا يضعؼ مع ظيكر البرلمانات حكمان مطمؽ فكاف حكـ الممؾ أما سياسيان  ،الفبلحيف
كرجاؿ  ،مف نببلء كانت تتعمؽ بالمساكاة في الحقكؽ بيف الطبقات المختمفة في البرلمانات اإلشكالية

كمع ازدياد  ،خاصة مجمس طبقات األمة كعمكـ الشعب داخؿ البرلماف مف ناحية التصكيت ،ديف
حيث  ،المساكاة في الحقكؽ إلىلـ يجدكا إال الثكرة السممية طريؽ كحيد لمكصكؿ  سكءان  األكضاعتمؾ 

تدىكرت األكضاع  ثر التصادـ بيف الطبقات حيثأثكرة مسمحة عمى  إلى السممية تحكلت الثكرة
كشح القمح في فرنسا بسبب السماح  بيف انييار األسعار تارة كارتفاعيا تارة أخرل االقتصادية

استطاعت الثكرة أف تسقط النظاـ االجتماعي  حيث الكثيربتصدير لمخارج الذم تسبب في جكع 
 :2004،غياف)يحيىلمظمـ كالط سجف الباستيؿ الذم كاف رمزان  إسقاطأيضا في  الثكرة القديـ كنجحت

369-241). 

كالمكاطف(  اإلنسافحقكؽ ) إعبلفـ 1789الثكرة الفرنسية في عاـ  إنجازاتكاف مف أىـ ك 
الجيؿ بحقكؽ  فَّ إ) :الفرنسي أك في مقدمتو اإلعبلففي عنكاف (  اإلنساففقد جاءت عبارة ) حقكؽ 

لذا عقدنا العـز  ،كفساد الحكاـ الكحيدة لمبؤس العاـ األسبابىي  حتقارىاا أكنسيانيا  أك اإلنساف
التنازؿ عنيا  ال يمكفالطبيعية المقدسة التي  اإلنسافرسمي حقكؽ  إعبلفعمى أف تسجؿ في 

 :2008،إبراىيـيضئ لممكاطنيف طريقيـ كينبييـ بحقكقيـ ككاجباتيـ ) نبراسان  اإلعبلفكسيظؿ ىذا 
59).  
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سياسي ىي المحافظة عمى حقكؽ  في بعض مكاده مثؿ المادة الثانية ) غاية كؿ اجتماعك 
 (.46 :2008 ،)الزكبعي( الطبيعية كالتي ال يأتي عمييا التقادـ اإلنساف

كاسعة تشمؿ كؿ  اإلعبلفك اشتمؿ عمى أف الناس يكلدكف أحرار كالحرية التي يتضمنيا  
مبدأ المساكاة في الحقكؽ كحؽ  اإلعبلفماال يضر بالغير ككؿ ما ال يحرمو القانكف كيكرس 

لمكاطنيف كافة في أف يشترككا في سف التشريع سكاء بأشخاصيـ أك بممثميف عنيـ كجميع السمطات ا
التي يطبؽ عمييا مبدأ الفصؿ بيف السمطات يجب أف تتكخى في قياميا بأعماليا تحقيؽ الحرية 

 .79).:2003،كآخركف)محافظة 

نكف كاحد مف أجؿ فيمكف لئلنساف أف يتحدث كيكتب كيعمؿ كيخترع كيربح كيمتمؾ كالقا
الجميع كيمكف الكصكؿ لمميف كالكظائؼ العامة دكف تفرقة تتعمؽ بمكلده كأكد عمى أف الدكلة ليست 

 فَّ ا  لممكاطف بحؽ التمتع بحقكقو ك  لبلحتفاظىدفا في حد ذاتيا فسبب كجكدىا يتمثؿ في رسالتيا 
ذا لـ تقـ الدكلة بكاجبيا فعمى الم فيالمكاطنمجمكع  السيادةصاحب  كاطنيف أف يقاكمكا الكبت كا 

ليؤكد ىذه الحقكؽ  1791الفرنسي الصادر سنة  ثـ جاء الدستكر(  275: 2004 ،كالظمـ )يحيى
لييا رعاية الدكلة لؤلطفاؿ المقطاء كمساعدة العجزة مف الفقراء كتكفير العمؿ لؤلصحاء إكيضيؼ 

ىذه الحقكؽ  درت بعد ذلؾكضمنت الدساتير الفرنسية التي ص ،كتيسير التعميـ لجميع المكاطنيف
)محافظة  المعمكؿ بو حاليا 1958عاـ  دستكرك  1946كالسيما دستكر عاـ دستكر عاـ 

  .(79: 2003،كآخركف

الظيكر دكؿ  أما بعد انتياء الحرب العالمية األكلى انيارت إمبراطكريات كدكؿ أخذت في
التي شيدت ظيكر دكؿ فاشستية  كىذه ىي المرحمة ذاتيا ،الكسطى كأكركباجديدة في العالـ العربي 

التي انحسر فييا دكر الفرد إذ قامت ىذه الدكؿ عمى تأليو الدكلة  االجتماعيةتميزت بتكجياتيا 
تـ تقميؿ دكر ذلؾ نتيجة ك  ،فالفرد ال دكر لو كال اعتراؼ بو إال في ضكء دكره المساند لمدكلة

كاالستعاضة عنيا بمفاىيـ الحريات ذات  الحريات الفردية في الدكؿ الفاشستية كالنازية كالبمشفية
كالفاشستية تحدثت عف حماية  ،فالماركسية المينينية تحدثت عف حماية الطبقية ،المضمكف الجمعي

عبلء  األمر مرتبط  فإفكفيما يتعمؽ بالنازية  ،يا لتحقيؽ مفيكـ األمة الركمانيةشأناألمة كصيانتيا كا 
السامي لمجمكعة متجانسة كمنسقة ال دكر لحرية الفرد  باالىتماـ كتعظيـ الشعب بمفيكمو المنظـ

  .فييا في ىذا اإلطار كفرد

ف ىذه المرحمة طبقان لمتطبيقات المتقدمة عبرت عف تراجع في مفيكـ الحريات العامة إ
     .(52: 2010 ،) راضي كعبد اليادم كضماناتيا
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كالثكرة  مريكية كالثكرة الفرنسيةمثؿ الثكرة األ ية الكبرلاإلنسانالثكرات   كترل الباحثة أف 
كلـ يكف ذلؾ  ك استبداد السمطات الدكتاتكرية ،اجؿ تحرير الشعكب مف طغياف قامت مف اإلنكميزية
قكة كشجاعة كصبر كتضحية لنيؿ الحقكؽ المستحقة كلكف األصعب مف ذلؾ  إلى حتاجاسيبل بؿ 

عمى تطكيرىا كي ال تدخؿ في طكر  كحماية ما حققتو تمؾ الثكرات كالعمؿ ،كمو ىك االحتفاظ بيا
فتمؾ الثكرات كانت  .بطبيعتو دائما متجدد فما كاف باألمس قد ال يبلئـ الغد اإلنسافالجمكد ألف 

بيف  ف ىناؾ تناقضان أكترل الباحثة  ،في العصر الحالي كمبادئو اإلنسافلبمكرة مفيكـ حقكؽ  منطمقان 
 فتمؾ الشعكب التي اآلخريفف ما تمارسو اتجاه لشعكبيا كبي إنجازاتحققتو تمؾ الثكرات مف ما 

ناضمت مف أجؿ الحرية كالمساكاة كالعدالة ىي نفسيا الدكؿ االستعمارية الكبرل ك  أشعمت نار الثكرة 
كقيدتيا  حرياتيا كسمبت الظمـ كاالضطياد ك مارست التسمط عمى الشعكب الضعيفة التي أشعمت

   .شرت الجيؿ كالتخمؼبمنطؽ الغاب كاستغمت خيراتيا كن كحكمتيا

 : في التاريخ المعاصر اإلنسانحقوق  :رابعاً 

عمى  ،العربي عمى المستكل اإلنسافحقكؽ ك ، الدكلي  المستكل عمى اإلنسافيتضمف حقكؽ 
منذ كيبدأىا العالـ  ،كيمثؿ التاريخ المعاصر األحداث التي يعاصرىا ىذا الجيؿ ،ياإلسبلمالمستكل 

الصعيد  المعاصر عمى في التاريخ اإلنسافحقكؽ  لقد تطكرتيف العشرينات مف القرف العشر 
الدكلي فقد شيد العالـ في القرف العشريف  المستكل إلى لتصؿ ك المحمي لمدكؿ الداخمي كالكطني
الكثير مف الكيبلت كالدمار فذىب المبلييف مف الضحايا كترتب عمى ذلؾ  مبتا جحربيف عالميتيف 

فعمى المستكل الفردم لـ يعد الفرد يشعر بقيمتو كفرد  االجتماعيةك  العديد مف المشكبلت الفردية
 ،كنافع،األزمات النفسية العنيفة )محمد تنتابو قمقان  يتمتع بالحرية كأصبح الفرد متكتران  اإلرادةمستقؿ 
2005: 43).   

  :عمى المستوى الدولي اإلنسانحقوق 

لقرف العشريف كقد تجمى ذلؾ أىمية كبرل خبلؿ سنكات ا اإلنسافمكضكع حقكؽ  كتسبا
في أعقاب األىكاؿ كالمعارؾ التي شيدتيا الدكؿ األكركبية في الحربيف العالميتيف األكلى كالثانية 

  .(61- 65: 2008 ،إبراىيـ)

 ـ1945المتحدة عاـ  األمـفي ميثاؽ  الدكليدائرة القانكف  اإلنسافحيث أدخمت حقكؽ  
   .(49: 2003،كآخركف)محافظة 

 عتقادلبلؽ األمـ المتحدة في عدة مكاضع في ميثا اإلنسافء النص عمى حقكؽ لقد جا
كحرياتو كحفظ السمـ كاألمف الدكلي كما تـ التأكيد  اإلنسافالراسخ بالتبلـز الحتمي بيف حماية حقكؽ 
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اللتزاـ الدكؿ األعضاء في األمـ  كضمانان  ،كحرياتو األساسية في الميثاؽ اإلنسافعمى حقكؽ 
رقابية  ةأجيز  إنشاءكصيانتيا مف االنتياؾ أكد الميثاؽ عمى ضركرة  اإلنسافبحماية حقكؽ المتحدة 

ال يكفي لكفالة ىذه  ذإكالمجاف الفرعية التابعة ليا  اإلنسافعف طريؽ لجنة األمـ المتحدة لحقكؽ 
قكة بؿ البد مف كجكد ىذه األجيزة حتى تكتسب ىذه الحقكؽ ال ،الحقكؽ النص عمييا كتحديدىا فقط

      .(67-69: 2006 ،لزاـ الدكؿ باحتراميا )الشكرمإالبلزمة التي مف شأنيا 

أىـ صؾ دكلي في القرف العشريف لما طرحو مف أفكار مشتركة بيف  اإلعبلفك يعد ىذا 
 اإلعبلفكأبرز ما جاء بو  ،لما عبر عنو مف تقاليد دينية كثقافية كسياسية ،أعضاء األسرة الدكلية

أنو تحدث في مكاده الثبلثيف عف الحقكؽ كالحريات األساسية لجميع  اإلنساف العالمي لحقكؽ
بعد التأكيد عمى المساكاة  االقتصاديةك  ،كالثقافية ،كالسياسية ،كشمؿ الحقكؽ المدنية ،الشعكب

 اإلعبلفكما أكد  ،أك الجنس ،أك الديف ،أك المغة ،كالكرامة بيف الناس دكف التمييز بسبب المكف
 ،كالعمؿ ،كالممكية ،كحماية الحياة الشخصية ،كاألماف الشخصي ،في الحياة اإلنسافعمى حقكؽ 

يتجزأ  ال األساسيةية اإلنسانالعالمي الحرية  اإلعبلفكالمشاركة في الحياة الثقافية لـ يغفؿ  ،كالتعميـ
 ،رؽرفض ال إلىإضافة  ،كاإلقامة ،كالتنقؿ ،كحرية الرأم كالتعبير ،كالزكاج اإلنسافمف حقكؽ 
     .(2003 :40-45، كسعيد )حسف كالنفي ،كاالعتقاؿ

 اإلنسافات كعقد االتفاقيات بما يحفظ حقكؽ اإلعبلن إصداراستمرت األمـ المتحدة في ك 
 ،اثيؽ دكلية عالمية ذات طابع عاـكاتفاقيات كمك  إعبلناتعدة  العالمي اإلعبلف ىحيث تم ككرامتو

عبلناتك   . مية ذات الطابع الخاص أك المتعمقة بمكاضيع بذاتياكاتفاقيات كمكاثيؽ دكلية عال ا 

 :تتمثل في المواثيق الدولية العالمية ذات الطابع العامو التفاقيات ات و اإلعالن 
 .ـ1949 اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلف .1
 .ـ 1959 العالمي لحقكؽ الطفؿ عاـ اإلعبلف .2
 .ـ1963 الخاص بمكافحة التمييز العنصرم عاـ اإلعبلف .3
 .ـ1966سنة لمحقكؽ المدنية كالسياسية  الدكلي ديالع .4
 .ـ1966سنة كالثقافية  االجتماعية ك االقتصاديةلمحقكؽ  العيد الدكلي .5
 .ـ1973ية عاـ اإلنسانالجرائـ ضد  يالحرب كمرتكب يمجرمالدكلي بمعاقبة  اإلعبلف .6
 .ـ1975عاـ  الدكلي الخاص بحقكؽ المعاقيف اإلعبلف .7
  .ـ1982شاركة المرأة في تعزيز السمـ الصادر عاـ الدكلي الخاص بم اإلعبلف .8
 .ـ1983لخاص بالحؽ في التنمية عاـ الدكلي ا اإلعبلف .9

 .ـ1992القكمية أك الدينية عاـ  اتاألقميالدكلي الخاص بحقكؽ  اإلعبلف .10
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ات والتفاقيات والمواثيق الدولية العالمية ذات الطابع الخاص أو المتعمقة بمواضيع بذاتيا اإلعالن
 مثال ذلك المتعمقة 

مجاؿ مكافحة التمييز العنصرم في العمؿ كالتعميـ كالتمييز ضد المرأة كالفصؿ العنصرم  .1
 .صؿ العنصرم في األلعاب الرياضيةكالمعاقبة عمييا كالف

بادة الجنس البشرم )الجرائـ ضد  .2 منع التعذيب كالمعاممة غير (  يةاإلنسانمجاؿ جرائـ الحرب كا 
 .يةاإلنسان

 .في البشر كالعمؿ القسرم كاإلتجارافحة العبكدية مجاؿ مك .3
 .مجاؿ حماية األجانب كالبلجئيف كاألشخاص عديمي الجنسية .4
 .حرياتيـ مجاؿ حقكؽ العماؿ ك .5
 .األطفاؿ مجاؿ حماية النساء ك .6
 (.61-2008:64،إبراىيـ)( في مجاؿ حماية المحاربيف كأسرل الحرب)اتفاقيات جنيؼ األربعة .7

 

 : المستوى العربيعمى  اإلنسانحقوق  - ب

كاصدر  1945مارس 22تـ تأسيس جامعة الدكؿ العربية في  أما عمى المستكل العربي
ككرامتو بعد تجربة  اإلنسافترسيخ حقكؽ  إلىبالحاجة  اإلحساسميثاقيا في الفترة التي تزايد فييا 
االستعمار أك العربية ككقكع كثير مف األقطار في قبضة  اآلماؿالحرب العالمية الثانية كتحطيـ 

 اإلنسافالكصاية أك االنتداب كتقديـ الضحايا كالشيداء في معارؾ التحرير كاالستقبلؿ كسحؽ 
يبلحظ عمى ميثاؽ جامعة الدكؿ  كأكؿ ما (2005:45 ،كنافع ،العربي في دكامة التبعية )محمد

ة كلكف جيكد كحرياتو األساسي اإلنسافقضية حقكؽ  إلىصريحة  إشارةأم  إلىالعربية أنو لـ يشر 
قد أسفرت عف تكقيع بعض االتفاقيات في مجاالت مختمفة  إنشائياالجامعة كعبر عدة سنكات مف 
ـ كميثاؽ الكحدة 1957سنة  االقتصاديةمثؿ اتفاقية الكحدة  اإلنسافمتعمقة ببعض جكانب حقكؽ 

ليو الجمعية إكاستجابة الجامعة لما دعت  ،ـ1965ـ كميثاؽ العمؿ العربي سنة 1964العربية سنة 
مناسبة كمتخصصة  إقميميةلجاف  إنشاءـ مف 1967العمكمية لؤلمـ المتحدة في قرارىا الصادر في 

 (.76: 2003،الطعيمات) اإلنسافلتنمية كحماية حقكؽ 

كافقت جامعة الدكؿ (.ـ1968) اإلنسافكفي الذكرل العشريف لئلعبلف العالمي لحقكؽ 
كفي  اإلنسافالعربية الدائمة لحقكؽ  اإلقميميةالمجنة  لجنة أطمقت عمييا إنشاءالعربية عمى 

 إلىكتـ التكصؿ  ،اإلنسافتـ تشكيؿ لجنة الخبراء لكضع مشركع إعبلف عربي لحقكؽ ( 1971)عاـ
ـ كافؽ مجمس 1977في الدكؿ كالببلد العربية " كفي أكائؿ عاـ  اإلنسافمشركع " إعبلف حقكؽ 
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 ،)الشكرم  مادة( 31مف ديباجة ك ) اإلعبلفتككف ىذا ك عمى ىذا المشركع جامعة الدكؿ العربية 
2006 :93-92). 

  :ياإلسالمعمى المستوى  اإلنسانحقوق  -ج 

تأسيس منظمة  بداية مع كاضحة  أىمية اإلنسافلحقكؽ  كاف ياإلسبلمأما عمى المستكل 
 شتمؿ عمىا كالذم ياإلسبلمميثاؽ منظمة المؤتمر  إقرارحيث تـ  ـ1969ي عاـ اإلسبلمالمؤتمر 
كدعـ  ،كالتي تحددت في مكافحة التفرقة العنصرية كمكافحة االستعمار  المنظمة إنشاءأىداؼ 
 ،كاألمف القائـ عمى العدؿ كتنسيؽ العمؿ مف أجؿ المقدسات كالمحافظة عمييا كتحريرىا ،السبلـ

محافظة عمى ية في استقبلليا كالاإلسبلمكتعزيز التعاكف بيف الدكؿ األعضاء كدعـ كفاح الشعكب 
مف ىذه األىداؼ عممت المنظمة  اإلنسافكلتحقيؽ ما يتعمؽ بحقكؽ  .يةاإلسبلمالكطنية لمشعكب 

في  اإلنسافية إلعداد كثيقة لحقكؽ اإلسبلمنشاء لجنة استشارية مككنة مف خبراء الدكؿ إعمى 
لمنظمة  ـ تمكنت المجنة مف كضع تمؾ الكثيقة كقامت األمانة العامة 1980كفي عاـ  اإلسبلـ

ي بتكزيعيا عمى الدكؿ األعضاء إلبداء مبلحظات عمييا كعرضيا عمى لجنة اإلسبلمالمؤتمر 
عادة مراجعتيامكسعة مف الخبراء بيدؼ     .(78: 2003 ،الطعيماتصياغتيا ) كا 

 ،ـ في جمسة اليكنسكك9/1981/ 19في  اإلنسافي العالمي لحقكؽ اإلسبلم اإلعبلف كجاء
كفييا كتقرر  ،مادة 23كذلؾ في  ،سالـ عزاـ :ي كأمينو العاـ السيدإلسبلماكبمبادرة مف المجمس 

  كحؽ األقميات الدينية ،كحرية التفكير كالتعبير ،الحرية االعتقاد كالحرية الدينية التالية المبادئ
حؽ الحياة، حؽ المساكاة، حؽ العدالة، حؽ المحاكمة العادلة، حؽ ك ( 382: 2011،)الزحيمي

عسؼ السمطة، حؽ حماية العرض كالسمعة، حؽ الحماية مف التعذيب، حؽ المشاركة الحماية مف ت
في الحياة العامة، حؽ حرية االعتقاد كالتديف، حؽ حرية الرأم كالتفكير كالتعبير، حؽ حماية 

، حؽ الفرد حؽ المكاطنة، حؽ المجكء كاليجرةكاالنتقاؿ الذم يرتكز عمى  اإلقامةالممكية، حؽ حرية 
 الحقكؽك  الزكجةكحقكؽ ، المبنية عمى حؽ الزكاج األسرةاء ية مف مقكمات الحياة، حؽ بنفي الكفا

    .حؽ حرية االرتحاؿ .، حؽ الفرد في حماية خصكصياتواالقتصادية 

ي لحقكؽ اإلسبلم اإلعبلفككاف بعنكاف  اإلنسافالقاىرة حكؿ حقكؽ  إعبلفثـ تبله  
مادة   (25)في  اإلعبلفـ كيأتي ىذا 1990ي سنة اإلسبلممنظمة المؤتمر  الصادر عف اإلنساف

كالبنكة آلدـ عميو السبلـ  الىتعف جميعيـ أسرة كاحدة تجمع بينيـ العبكدية هلل يمف أىميا أف المسمم
كالتركيز  .كال يجكز قتؿ مف ال يشترؾ في القتاؿ. ك الحياة ىبة مف اهلل ينبغي كفالتيا لكؿ إنساف

 ،في بيئة نظيفة كالعيش كالعمؿ ،كحرية التنقؿ ،كحؽ التعمـ ،الطفؿك  ،كالمرأة ،عمى حقكؽ األسرة
 اإلعبلففي ىذا كاردة مع التأكيد عمى أف جميع الحقكؽ ال كحرية التعبير ،كالمساكاة أماـ القضاء
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)األمـ  مادة مف مكاد الكثيقةمقيدة بأحكاـ الشريعة التي تعد المرجع الكحيد لتفسير أم 
   .(3-8: 1993،المتحدة

كقطعت  كسريعان  كبيران  إنجازان حققت  اليالحفي العصر  اإلنسافبأف حقكؽ  كترل الباحثة
في العصر الحالي خرجت مف نطاقيا المحمي الضيؽ  اإلنساففحقكؽ  ،مف مشكارىا ان شكطا كبير 

التي سببتيا الحرب العالمية  كاآلالـكالسبب في ذلؾ المآسي  ،العالمي كالدكلي النطاؽ األكسع إلى
 الحرب مف كابكس يصحك أف إال انية التي دقت ناقكس الخطر كاليبلؾ لمبشرية فما كاف لمعالـالث

مف ذلؾ كمو كاف البد  ،الياكية إلىكاالستعمار كالصراع كالفقر كالمجاعات التي كادت تؤدم بالعالـ 
تي ال فتشكمت األمـ المتحدة ،بر األماف إلىمف كجكد مؤسسة دكلية تستطيع أف تصؿ بالعالـ 

في كثير  اإلنساففي محافميا كمؤتمراتيا كاجتماعاتيا ك أقرت احتراـ حقكؽ  اإلنسافبحقكؽ  اىتمت
عبلناتياكمكاثيقيا  مف قكانينيا كاألفريقية ك  كاألمريكية األكركبيةثـ أخذت المنظمات  ،كمعاىدات كا 

 .في ذلؾ كمو خطى األمـ المتحدة يةاإلسبلمكالعربية ك  األسيكية

فيي ضاربة في  كانت طكيمة جدان  عبر التاريخ اإلنسافبؽ أف نشأة حقكؽ مما س كيتضح
 اإلنسافالمجتمعات البدائية بعيدة كؿ البعد عف مفيـك حقكؽ  كيتبيف أف ،العصكر التاريخية القديمة

حيث بدأت  ،القديمة يةاإلنساننشأة الحضارات  لكف اختمؼ الكضع قميبل مع ،في العصر الحالي
لمحرية  ان شغكفك يأبى الظمـ كاالضطياد  بفطرتو اإلنسافئا فشيئا بالظيكر كالتطكر فشي اإلنسافحقكؽ 

 فأخذ ،تمنح فقط لفئة معينة مف المجتمع كمفقكدةكالعدؿ كالمساكاة كتمؾ المبادئ كانت منتيكة 
كاالجتيادات التي  اإلصبلحاتكرغـ كجكد بعض  ،يناضؿ مف أجؿ نيؿ الحقكؽ كاستحقاقيااإلنساف 
المبادئ التي تنادم  إلى لـ ترتؽً  أنيا إالاإلنساف مؾ الحضارات تحقيقيا في مجاؿ حقكؽ حاكلت ت

فحقكؽ   في العصر الحالي نظرا لطبيعة تمؾ الحضارات كأعرافيا كأنظمتيا اإلنسافبيا حقكؽ 
كاألنظمة التي  األعراؼ بقيت في الحضارات القديمة منقكصة ألنيا لـ تتحرر مف تمؾ اإلنساف

في العصكر الكسطى حققت قفزة نكعية في  اإلنسافبينما يتبيف أف حقكؽ  اإلنساف،كؽ قيدت حق
 في العصر الحالي اإلنسافبمكرة مفيكـ كاضح لحقكؽ  إلى يالذم يرتق اإلنسافتطكر مفيكـ حقكؽ 

 يةاإلسبلمفالحضارة  كيحفظ كرامتو مف الضياع كاالنتياؾ لئلنسافليعيد الحقكؽ  اإلسبلـحيث جاء 
ذلؾ المخمكؽ المكـر مف المكلى عز كجؿ  اإلنسافمبادئ كقيـ خالدة تجعؿ مف  لئلنسافسطرت 

في العصكر الكسطى في أكركبا  اإلنسافبينما عمى النقيض تماما بقى  ،الذم يستحؽ تمؾ الحقكؽ
أف يمارس أبسط حقكقو بؿ  اإلنسافحـر  ميعاني مف الجيؿ كالظمـ كاالضطياد كاالستبداد الذ

كاستمر ىذا الحاؿ في  ،لطبقة معينة في المجتمع اإلنسافتمنح فقط حسب انتماء  كانت الحقكؽ
الثكرة كاالنتفاض عمى تمؾ  إلىباالنتياكات التي أدت في النياية  اإلنسافثقؿ كاىؿ أف أي  إلىأكركبا 

 سكاء كانت مف إنسانيةالبلعمى الممارسات  ان كاضح الماجناكارتا ردان  فكانت كالظمماتاالنتياكات 
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 فالماجناكارتا  ي قشعت تمؾ الظمماتتلاك بداية ظيكر شمس الحقكؽ  ،الكنيسة أك الممؾ أك الطبقية
لـ تكف مجرد كثيقة كاحدة فقط بؿ تبلىا العديد مف الكثائؽ كالقكانيف األخرل التي حاكلت عمى قدر 

كنجد أف  ،ؾالكنيسة كالحكـ الطمؽ لممم إلىالمستطاع أف تتخمص مف عبكدية الطبقات كالتبعية 
لمنضاؿ  العصر رمزافأصبحت سمة ىذا ، تمؾ الظممات كاالنتياكات نقشاعاالتاريخ الحديث أكمؿ 

كالحكـ الممكي المطمؽ المستبد ك  ،الطبقية في نعش األخيرفكاف المسمار  ،مف أجؿ الحرية كالثكرة
 كـ المطمؽ لمممؾالح ما يسمىقضت عمى  اإلنجميزيةفالثكرة ، كاالستقبلؿ التحرر مف االستعمار

الثكرة األمريكية  أما ،الديمقراطية البرلمانيةمطات الممؾ ثـ أقرت حقكؽ الشعب ك فبدايةن قيدت س
كالتحقت فرنسا بمككب  اإلنساف،االستقبلؿ كأقرت دستكرا قائما عمى احتراـ حقكؽ حققت الحرية ك 

كقد تمخضت الثكرة عمى  السيئة االقتصاديةالثكرات لتعمف ثكرتيا عمى االستبداد كالطبقية كاألكضاع 
   .في فرنسا اإلنسافدستكر جديد يؤكد عمى حقكؽ  إعبلف

عمى  كسريعان  ان كبير  إنجازان في التاريخ المعاصر حققت  اإلنسافحقكؽ  يتضح أف كأخيران 
 ك إعبلناتتبمكرت ى ذلؾ عم كبناء ،بكاب المؤسسات الدكليةأالمستكل المحمي كالعالمي بؿ كطرقت 

  .مف أم تجاكزات تنتيكيا تحمييا كتصكنيا بيف الدكؿ كمعاىدات اتفاقيات

 في التربية والتعميم اإلنسانحقوق  الجزء الثاني:

ثـ التعرؼ عمى أسباب  ،لغة كاصطبلحا اإلنسافمفيكـ حقكؽ  يتضمف النقاط التالية 
قكؽ مفاىيـ ح إلىثـ التطرؽ  ،اإلنسافك خصائص ك فئات حقكؽ  ،اإلنسافاالىتماـ بحقكؽ 

العيد  كفي ،ك في العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية ،العالمي اإلعبلففي  اإلنساف
ثـ الحديث عف أسس التربية عمى حقكؽ  ،كالثقافية االجتماعيةك  االقتصاديةالدكلي الخاص بالحقكؽ 

 . اإلنسافتعميـ حقكؽ  ك ،اإلنساف

 : اإلنسانحقوق   :ولأ 

" حؽ األمر كحقكقان صح الثابت ببل شؾ ىك الشيء الثابت ببل شؾ كالحؽ الحؽ ىك الشيء  :لغة
 (.187: 1989  ،المعجـ الكسيط) "كثبت كصدؽ

 صار حقا كثبت ؽ األمر يحؽ كيحؽ حقا كحقكقاكجمعو حقكؽه كحقاؽه كح ،نقيض الباطؿ :الحؽ  ك 
 (.940 -939: 1ج،1900،)ابف منظكر  كقاؿ األزىرم معناه كجب كجكبا

  :ااصطالح

بأنيا مجمكعة القكاعد كالنصكص التشريعية التي تنظـ عمى سبيؿ اإللزاـ  :يعرفيا الدرعاف ك
 (.237 :1992  ،عبلئؽ الناس مف حيث األشخاص كاألمكاؿ)الدرعاف
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بأنو " ميزة يمنحيا القانكف لشخص معيف عمى  الحؽ ( يعرؼ162 :1999 الراكم) ماأ
التصرؼ في ذلؾ الشيء كافة التصرفات التي يقرىا يستطيع عف طريؽ ىذه الميزة  ،شيء معيف

  .القانكف

بأنو " ما ثبت عمى كجو االختصاص كقرر بو الشارع (   26 :2001) لطعيماتكيعرفو ا
 .لمصمحة معينة ، تحقيقان سمطة أك تكميفان 

  :اإلنسانمفيوم حقوق  

  أف البعضحيث  اإلنسافلمفيكـ حقكؽ  يجاد مفيكـ كاضح كشامؿإف في ك الباحث اجتيد
حسب اإلطار المرجعي الذم يعكد  أكتعريؼ كاضح لو حسب مجالو أك اختصاصو  إيجادحاكؿ 

فيقكؿ   مف منظكر قانكنيو ففعر  مثؿ إيؼ ماديك ليو حيث أف ىناؾ مف عرفو مف ناحية قانكنيةإ
ظؿ حضارة معينة تضمف  في كالتيدراسة الحقكؽ الشخصية المعترؼ بيا كطنيان كدكليان  أنيا"

 ية كحمايتيا مف جية كالمحافظة عمى النظاـ العاـ مف جية أخرلاإلنسانالجمع بيف تأكيد الكرامة 
 (.9: 1996 ،السندؾ)".

 نيا" مجمكعةبألممكاثيؽ الدكلية حيث عرفت  كىناؾ مف يعرفو مف منظكر دكلي رجكعان 
 ،اإلنسافلتي يتمتع بيا كا ،التي نصت عمييا المكاثيؽ الدكلية ،يةاإلنسانالحقكؽ المصيقة بالشخصية 

بصرؼ النظر عف كؿ مظاىر التمييز مثؿ الديف كالمغة  ،كال يجكز تجريده منيا ألم سبب كاف
 (.146: 2008 ،)األسرج . كالمكف كاألصؿ كالعرؽ كالجنس كغير ذلؾ"

تمؾ الرخص "(  40: 2006كىناؾ مف يعرفيا مف منظكر ديني حيث يعرفيا محمديف )
حاجاتو  إشباع إلىأينما كاف كتؤدم  اإلنسافالتي ينبغي أف يتمتع بيا  كالصبلحيات كالحريات

 ."كتطكير المجتمع الذم يحيى فيو دةإفاالخاصة كتسيـ دكف شؾ في 

فقد عرفيا مف منظكر اجتماعي بأنو "عمـ قائـ (  Renner Cassanأما رنيو كاساف ) 
العبلقات القائمة بيف األشخاص كفؽ  ييتـ بدراسة االجتماعيةمف فركع العمكـ  بذاتو كىك فرع خاص

 ية مع تحديد الحقكؽ كالخيارات الضركرية لتفتح شخصية كؿ كائف إنساني"اإلنسانالكرامة 

مجمكعة الحقكؽ كالمطالب الكاجبة الكفاء "مف منظكر أخبلقي بأنيا  الكيبلنيكتعرفيا 
دكف تمييز بسبب النكع أك  ،يمـز تكافرىا عمى أسس أخبلقية لكؿ البشر ،بقدرات أك إمكانات معينة

: 2003 ،الكيبلني" )ف يككف ألم منيـ حؽ التنازؿ عنياكدكف أ ،أك العقيدة ،أك المكف ،الجنس
264).   
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"  حاكؿ إيجاد مفيـك يغطي مختمؼ أنكاع الحقكؽ حيث عرفيا (116: 1999) الراكم أما
 االجتماعيةك  االقتصاديةية ك ية في مختمؼ المجاالت السياساإلنسانضماف كحماية  إلىبأنيا تيدؼ 

 ."كالثقافية

مبادئ كمعايير أساسية  ىي عبارة عف مجمكعة اإلنسافأما الباحثة فتعرؼ مفيكـ حقكؽ 
في ظؿ حماية القكانيف المحمية  يةاإلنسانك تحافظ عمى الكرامة  اإلنسافبطبيعة  متأصمة كلصيقة

تنمية الفرد كالمجتمع  إلىككاجبات كتيدؼ المكاثيؽ الدكلية بيا مترتبا عمييا التزامات  عتراؼكبا
العالمي  اإلعبلفالكاردة في كىي الحقكؽ  كثقافيان  كاجتماعيان  ان كاقتصادي كسياسيان  تنمية كاممة مدنيان 

 .ـ1966عاـ  ـ كفي العيديف الدكلييف1948لعاـ  اإلنسافلحقكؽ 

 : اإلنسانأسباب الىتمام بحقوق  :ثانياً 

 أسباب متعددة إلىفي السنكات األخيرة مف القرف العشريف  سافاإلنيعكد االىتماـ بحقكؽ 
 : كىي ،(3: 2002 ،مف أىميا ما أشار إلييا )عبد المطيؼ كآخركف

بؿ أصبحت قضية  ،لـ تعد مسألة فردية تعالج نطاؽ األنظمة كالقكانيف اإلنسافحقكؽ  .1
 . ىك محكر كؿ الحقكؽ اإلنسافف ،عالمية إنسانية تيـ كؿ إنساف

مقياسان  حتى غدت ،كالتزاميا بيا اإلنسافلدكلة تقاس اليكـ بمدل احتراميا لحقكؽ عظمة ا .2
 . لكؿ حضارة

 . بفضؿ الحرية الفكرية منكطان ازدىار الحضارة في أم قطر مف األقطار  .3
رفع قدراتيا عمى تنمية ميارات اإلبداع  إلىفي المجتمعات يؤدم  اإلنسافاحتراـ حقكؽ  .4

 . عند أفرادىا
رفع مستكل المجتمعات اقتصاديان كفكريان  إلىكالتمسؾ بيا تؤدم  اإلنسافحقكؽ  إلىالعكدة  .5

 . كعمميان 
مف  لئلنسافتككف بأنيا تشكؿ درع الحماية  اإلنسافأف أىمية حقكؽ  كترل الباحثة

 اإلنسافك مدم كعي  انتياكات كتجاكزات غير قانكنية مف أم جية كانت محمية أك عالمية
  .نا مف غيره كأقدر عمى حمايتيا مف خطر االنتياكاتأكثر أم تجعموبحقكقو 

مف  اإلنسافبالنسبة لمشعب الفمسطيني في تعميـ الطمبة حقكؽ  اإلنسافكتنبع أىمية حقكؽ 
ك التي تخدـ  ،المنظكر العالمي لكي نستطيع المطالبة بيا بالطريقة كاألسمكب المناسب كالصحيح

رض كالسيادة أف كأىميتيا لشعب مسمكب األ ،ال تكىبفالحقكؽ تنتزع ك  ،قضية شعبنا ال أف تدينو
فما  ،المشركعة باألساليب يستفيد مف تجارب األمـ كالشعكب األخرل التي نالت استقبلليا كسيادتيا

  .ضاع حؽ كراءه مطالب



 

71 
 

 اإلنسان حقوق خصائص :ثالثا
ي األساس التي تتمحكر فك  ،ككلدت معو حقكقو اإلنسافكلد  :يةاإلنسانمتأصمة في الكرامة  .أ 

كجناحييا الحرية كالمساكاة  ،اإلنسافية أساس حقكؽ اإلنسانفالكرامة  ،اإلنسافحكؿ كرامة 
بصفتو إنسانان كائف  اإلنساففيي مرتبطة ب (46: 2003 ،)زيادة كما يتفرع عنيما مف حقكؽ

كىي أيضا في تطكر مستمر بسبب تطكر حاجات  ،عاقبل لو مشاعره التي تستحؽ االحتراـ
 (.5: 2008 ،)الشامي اإلنسافكبالتالي تطكر حقكؽ ككاجبات  اإلنساف

 عقد األمـالناس ) جميع بيف تمييز أم كبدكف بالتساكم تيمارس أنيا بمعنى :العالمية .ب 
 أككاحدة لكؿ البشر بغض النظر عف العنصر  اإلنساففحقكؽ (  115: 2003 ،المتحدة

ك االجتماعي كقد كلدنا جميعا أحرارا أك األصؿ الكطني أ جنس أك الديف أك الرأم السياسيال
 اإلنساففالطابع العالمي لحقكؽ ( 22 :1987 ،متساكييف في الكرامة كالحقكؽ )مفيد شياب

فيذه العالمية لكؿ  ،ية بصرؼ النظر عف أية فركقات أك تبايناتاإلنسانيكحد البشرية في 
ية اإلنسانحقكؽ أف  ىناؾ مف يرل كعمى النقيض تماما( 10: 1992 ،)عمار يةاإلنسان

 اإلنسافأف المعايير الدكلية لحقكؽ  حيث بعالميتيا تمغي خصكصية المجتمعات كىذا خمط
كتعتبر احتراميا جزءان ال يتجزأ مف حقكؽ  ،تحتـر الخصكصية كالتنكع الثقافي ك الديني

تمثؿ حاجة كاحدة لكافة الشعكب بصرؼ النظر عف تنكعيا  اإلنسافكما أف حقكؽ ، اإلنساف
   .صكصيتياك خ

المتنكعة كالمتعددة البلزمة لعيشو  اإلنسافكافة حاجات  اإلنسافتناكلت حقكؽ  :الشمولية .ج 
كتتضح شمكليتيا مف خبلؿ تغطيتيا لمجمكعة  (28: 1998 ،)دكنممي بحرية ككرامة شاممة

كالتي يتفرع عف كؿ  ،ك الثقافية االقتصاديةك  االجتماعيةمف الحقكؽ المدنية كالسياسية ك 
بمد الحماية لبعض  ،اإلنسافكما امتدت شمكلية حقكؽ . يا طائفة مف الحقكؽ األخرلمن

كالسمـ كالتنمية كالبيئة  ،ذكم احتياجات خاصة مف ناحية –أطفاؿ  –الفئات الخاصة " نساء 
     .(13 :2011 ،)نشكاف  مف ناحية أخرم

الخاصة بو؛  افاإلنسبمعنى أنو ال يجكز سمب أم شخص مف حقكؽ  ،غير قابمة لمتصرؼ .د 
 محكمة ،مثبل ،فقد تفرض ،كقد تيفرض قيكد عمى بعض ىذه الحقكؽ في حاالت محددة

 عقد األمـ) .قانكنية قيكدان عمى الحؽ في الحرية إذا أديف شخص ما بارتكابو جريمة ما
ثابتة غير قابمة لمتصرؼ فمكي يعيش جميع الناس بكرامة  ىي إذان ( 115: 2003،المتحدة

 (.22 :1987،شيابكبمستكيات معيشية الئقة ) ،أف يتمتعكا بالحرية كاألمف و يحؽ ليـفإن
 اإلنساففحقكؽ  ،فيي مترابطة ك متشابكة ،أم أنيا غير قابمة لمتجزئة :التجزئة وعدم الترابط .ق 

 :5 ،الشاميىي كحدة كاحدة ) ، أك الثقافية أك السياسية االقتصاديةأك  االجتماعيةالمدنية أك 
فيي حمقات متعددة  ،عمى ذلؾ عدـ جكاز تفضيؿ أك تقديـ حؽ عمى آخركيترتب (  2008
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 .كعمى الدكؿ االلتزاـ بتكفيرىا جميعا عمى قدـ المساكاة ، كمترابطة في سمسمة كاحدة
 .(13 ،2011،)نشكاف

خر مف حقكؽ حتى لك لـ تعترؼ آ فميس مف حؽ أحد أف يحـر شخصان  ،ل يمكن انتزاعيا .ك 
 (.22 :1987 ،)شيابدما تنتيكيا تمؾ القكانيف أك عن ، بيا قكانيف بمده

 بؿ ىي ممؾ لمبشر بصفتيـ كىي ليست منحة مف أحدل تشترى ول تباع  اإلنسانحقوق  .ز 
مف  كىي لكؿ البشر دكف أم نكع ،كىي متأصمة في كؿ إنساف كمبلزمة لو ككنو إنسانان  ،بشر

 كىي عالمية المضمكف ،لككنيـ كلدكا أحراران متساككف في الحقكؽ كالكرامة ،التمييز
    .(2008 :5 ،الشاميكالمحتكل)

التي اختص اهلل  اإلنسافلحفظ كرامة  إالمجتمعة ماىي  اإلنسافكترل الباحثة أف حقكؽ 
ألجؿ كرامة  إالمف مساكاة كحرية ما ىي  اإلنساففحقكؽ  ،دكف غيره مف المخمكقات اإلنسافبيا 

انتياؾ  إلىألف انتياؾ أم حؽ مف الحقكؽ يؤدم  ، ةمترابط فيي كؿه ال يتجزأ ،كحمايتيا اإلنساف
 . اإلنسافكافة الحقكؽ فيي متطكرة بتطكر 

  :اإلنسانفئات حقوق  :رابعا
   -:إلىمن حيث الموضوع تصنف  اإلنسانتقسيم حقوق  -أ 

كتسمى أيضا الجيؿ األكؿ مف الحقكؽ كىي حقكؽ مرتبطة   :حقكؽ مدنية كسياسية .1
 –الحؽ في المف  –الحؽ في الحرية  –الية الحؽ في الحياة كتشمؿ الحقكؽ الت ،بالحريات

الحؽ في التحرر مف العبكدية الحؽ في المشاركة  -الحؽ في عدـ التعرض لمتعذيب
الحؽ في حرية التفكير كالضمير كالديف  -الحؽ في حرية الرأم كالتعبير -السياسية 
 . الحؽ في حرية االشتراؾ في الجمعيات كالتجمعات -كالعقيدة 

كتسمى أيضا بالجيؿ الثاني مف الحقكؽ كىي مرتبطة باألمف   :حقكؽ اقتصادية كاجتماعية .2
الحؽ  –الحؽ في المستكل البلئؽ لممعيشة  –الحؽ في التعميـ  –كتشمؿ الحؽ في العمؿ 

 الحؽ في الرعاية الصحية –الحؽ في المأكل  –في المأكؿ 
الث مف الحقكؽ كتشتمؿ عمى حؽ العيش كتسمى الجيؿ الث :كتنمكية حقكؽ بيئية ك ثقافية .3

 االقتصاديةالحؽ في التنمية الثقافية كالسياسية ك  –في بيئة نظيفة كمصكنة مف التدمير 
 (.42- 43: 2008،كآخركف ،إبراىيـ)

  :إلىتصنف  من حيث األشخاص المستفيدين اإلنسانتقسيم حقوق  -ب
مع بعضيا لبعض أك في عبلقة كىي التي تقـك عمى أساسيا عبلقة الجماعة  :حقكؽ عامة .1

 الجماعية  كتسمى أيضا بالحقكؽ مع األفراد الجماعة
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الخاص كتسمى أيضا بالحقكؽ  القانكف يحمييا عبلقة مف تنشأ التي كىي :خاصة حقكؽ .2
  .الفردية

 .(26: 1970،حجازم ) .3
 أجيال حسب أسبقية تقنيتيا وىي  إلى من حيث الزمن اإلنسانتقسيم حقوق  -ج

 .السياسية الحقكؽ المدنية ك :ؿالجيؿ األك  .1
 .الثقافية ك االجتماعيةك  االقتصاديةالحقكؽ  :الجيؿ الثاني .2
 (.11: 2007،)عمكاف كالمكسى الحقكؽ البيئية كالتنمكية :الجيؿ الثالث .3

 .كلكف جعمتو أكثر تفصيبل في خمس مجاالت استفادت الباحثة مف ىذا التصنيؼ قدك 
  .الحقكؽ الثقافية االجتماعيةك  االقتصاديةكالحقكؽ ك  ك الحقكؽ السياسية الحقكؽ المدنية

 -:اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنفي  اإلنسانمفاىيم حقوق : خامساً 

 ،أنو شمؿ الحقكؽ المدنية اإلنسافالعالمي مف مفاىيـ لحقكؽ  اإلعبلفكأبرز ما جاء بو 
كرامة بيف الناس دكف التمييز بسبب بعد التأكيد عمى المساكاة كال االقتصاديةك  ،كالثقافية ،كالسياسية

كاألماف  ،في الحياة اإلنساف عمى حقكؽ اإلعبلفكما أكد  ،أك الجنس ،أك الديف ،أك المغة ،المكف
كالمشاركة في الحياة الثقافية لـ  ، كالتعميـ ،كالعمؿ ،كالممكية ،كحماية الحياة الشخصية ،الشخصي

 اإلنسافال يتجزأ مف حقكؽ  كالتي تعد جزءان  ،اسيةية األساإلنسانالعالمي الحرية  اإلعبلفيغفؿ 
 حسفكالنفي ) ،كاالعتقاؿ ،رفض الرؽ إلىإضافة  ،كاإلقامة ،كالتنقؿ ،كحرية الرأم كالتعبير ،كالزكاج

   .(2003 :40-45كسعيد ،

لحقكؽ  العالمي بالعيديف الدكلييف اإلعبلفاألمر بؿ دعمت  المتحدة بذلؾ األمـلـ تكتفي ك 
 االقتصاديةلمحقكؽ  العيد الدكلي ،لمحقكؽ المدنية كالسياسية ـ العيد الدكلي1966اـ لع اإلنساف

حيث يعد العيداف الدكلياف نقمة نكعية لؤلسرة الدكلية التي استكحت مف  ،كالثقافية االجتماعيةك 
  .العالمي الكثير مف المبادئ كالمفاىيـ اإلعبلف

 : لمحقوق السياسية و المدنية في العيد الدولي اإلنسانمفاىيم حقوق  :سادسا

ية كحضر االسترقاؽ اإلنسانكالحؽ في المعاممة  الحؽ في تقرير المصير كالحؽ في الحياة
في االعتراؼ  كالحؽ  كالحؽ في الحرية كاألماف كالكرامة كالحؽ في المساكاة أما القضاء كاإلتجار

قانكنية كالحؽ في حرية الفكر األجنبي المقيـ بصكرة  إبعادلمشخص باألىمية القانكنية كحظر 
كالكجداف كالديف كحظر التدخؿ في الشئكف الخاصة كحظر دعاكم الكراىية كالعنصرية كالحؽ في 

كالمجتمع  األسرةالتنقؿ كحرية اختيار الكرامة كالحؽ في تككيف األسرة كحماية الطفؿ كرعايتو مف 
كحؽ في  تخابات كتكلي الكظائؼ العامةالشؤكف العامة كالمشاركة في االن إدارةكالدكلة كالحؽ في 
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 :2003،المصدر السابؽ) األقميات في التمتع بثقافتيـ الخاصة كالدينية كاستخداـ لغتيـ الخاصة
69-49.) 

     :والثقافية الجتماعيةو  القتصاديةفي العيد الدولي لمحقوق  اإلنسانمفاىيم حقوق  :سابعا

كالتمتع بشركط عادلة كالحؽ في تشكيؿ كالحؽ في العمؿ  الحؽ في تقرير المصير  
كالحؽ في الضماف االجتماعي كحماية األسرة كرعاية  اإلضرابلييا كحؽ إالنقابات كاالنضماـ 

كالحؽ في التمتع بمستكل  األمكمة كالطفكلة كالحؽ في مستكل معيشي مناسب لكؿ فرد كلعائمتو
 افة كاالنتفاع مف التقدـ العممي كتطبيقاتوكالحؽ في التعميـ كالثق ممكف مف الصحة البدنية كالعقمية

المصدر أك الفني ) األدبيالعممي أك  اجاإلنتكحماية المصالح المعنكية كالمادية الناتجة عف 
 (.137-150: 2003،السابؽ

استكحت مف في العيديف الدكلييف  الكاردة اإلنسافمفاىيـ حقكؽ  أف سبؽ مما كيتبيف
لكن قوة إلزامٌة بل قوة معنوٌة وأدبٌة و لئلعبلف ذلؾ ألف ليس ،اإلنسافحقكؽ  العالمي اإلعبلف

، لذا ارتأت  بروتوكول إلىثم  )عهد( اتفاقٌة إلىٌمثل فً بعض الحاالت الخطوة األولى للوصول 
 قانونٌة ،قوة إلزامٌة له )عيد( ، فالعيد اتفاقية ترسيخ تمؾ المفاىيـ كالمبادئ في  إلىاألمـ المتحدة 

فقط ذلؾ كلـ يكف متضمف العيديف كرد في  حؽ تقرير المصيركيبلحظ أف  ،تطبيؽ رقابة عمى ال و
  ـ. 1948 اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلففي 

الباحثة أف ىناؾ تشابيا في مكاد العيد الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية مع مكاد  ترلك 
ف تناكالف حؽ المساكاة كحؽ تقرير فالعيدي ،كالثقافية االقتصاديةك  االجتماعيةالعيد الخاص بالحقكؽ 

حؽ إنشاء النقابات  ،كحؽ حماية األسرة ،كالمساكاة أماـ القانكف كفي كافة الحقكؽ ،المصير
تناكؿ بعض   كالثقافية االجتماعيةك  االقتصاديةبالحقكؽ  أما العيد الدكلي الخاص كاالنضماـ إلييا

ككذلؾ  ،الذم يعتبر مف الحقكؽ العامة كمف أىميا حؽ تقرير المصير ،الحقكؽ السياسية العامة
  .منح العيد حؽ اإلضراب شريطة ممارستو كفقان لقكانيف البمد المعني

 :اإلنسانالتربية عمى حقوق  :ثامنا

تساىـ في تربية المتعمميف عمى احتراـ حقكؽ  تنبع مف أنيا اإلنسافأىمية تعميـ حقكؽ  فَّ إ
كالمساىمة في تمبية حقكؽ  ،كاقع التطبيقي كليس النظرمبال ،كحرياتو كترسيخ اإليماف بيا اإلنساف
  .(110-112: 2005 ،)البسيكني .األساسية مجتمعو اإلنساف

راسخة الجذكر في  بناء حالة كجدانية معرفية إلىتيدؼ  اإلنسافإف التربية عمى حقكؽ 
اع عف حقكؽ كتجعمو يتفانى في الدف ،كفي تككينو الكجداني الشعكرم كالبلشعكرم ،كعي المتعمـ
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دماج مبادئ حقكؽ إتعني  اإلنساففالتربية عمى حقكؽ  ،كفي ممارستيا دكف حدكد أك قيكد اإلنساف
ية اإلنسانمرجعية أخبلقية تكجو مكاقؼ كتقكد السمككيات كتكجو الفعاليات  تخاذىااك كقيميا  اإلنساف

   .(59 :2006 ،ك الرميضى ،الحر" )كطفة لمشخصية كذلؾ يبني الكجداف الديمقراطي

 المناىج خطة مف المقتبسة األسس إلى( 17 :2002 ،كالعفيؼ )حسف يشير كما
الجديدة كالتي تكضح أسس بناء المنياج المشتقة مف فمسفة التربية كما يتعمؽ بحقكؽ  الفمسطينية
 : بصكرة عامة كىي اإلنساف

التعاكف الدكلييف تعتبر فمسطيف دكلة ديمقراطية تعمؿ عمى إيجاد التفاىـ ك  :األساس الفمسفي .1
دكف تمييز عمى أساس العرؽ  اإلنسافالقائميف عمى المساكاة كالحرية كالكرامة كالسبلـ كحقكؽ 

 . كالديف أك المكف أك الجنس
فيي ضركرة اجتماعية كىي  ،تعد التربية مف أكلكيات األعماؿ الكطنية :الجتماعياألساس  .2

كتتحمؿ مسئكلياتو في إطار التخطيط تخطط لو السمطة  ،عمؿ جماعي شامؿ كمتنكع كمتطكر
انكف عمى المكاطنيف جميعان ىي الكسيمة كتعتبر سيادة الق ،االقتصاديةك  االجتماعيةالعاـ لمتنمية 

 . االقتصاديةك  االجتماعيةلتحقيؽ العدالة كالمساكاة بينيـ في الحقكؽ كالكاجبات السياسية ك 
كاطف الذم يمارس القكاعد الصحيحة يرتكز ىذا األساس عمى تككيف الم :األساس المعرفي .3

 ،كعقميان كالقادر عمى االختيار الحر لمينة المستقبؿ النمك السكم جسديان كانفعاليان  إلىالمؤدية 
كيرتقى بيا عف طريؽ التعمـ الذاتي كغيرىا مف الكسائؿ التعميمية األخرل كيستكعب الحقائؽ 

 . كحؿ مشكبلتو افاإلنسكالمفاىيـ كالمبادئ كالنظريات كيسخرىا لخدمة 
يتمثؿ ىذا األساس في تشكيؿ سمات المتعمـ المشجع لممبادرات الفردية  :األساس النفسي .4

كالتفاعؿ مع أبناء فمسطيف أينما  ،كالجماعية المنتجة كالمحافظة عمى حقكؽ اآلخريف كممتمكاتيـ
 يجابيةاإلمجتمع ديمقراطي يعزز ركح المنافسة  إلىكجدكا كالتعاكف معيـ بقصد الكصكؿ 

ح ـ كالمعارؼ العاممة عمى تكطيد رك العدالة ك الرفاىية كيكاكب التقدـ في العمك  إلىكيصؿ 
 . كالمككف لمقيـ اإلنسافكالكطنية المقدر إلنسانية  االجتماعيةالسبلـ في الذات كفي العبلقات 

 : اإلنسانتعميم حقوق  :تاسعا

   :اإلنسانمفيوم تعميم حقوق 

كالقيـ  ،ىك تضميف المناىج الدراسية المعارؼ كالميارات (48: 2010) إبراىيـتعرفو 
مما يسيـ في تغيير سمككيات  ،كحريتو كرامتو إنسانيتوالمتعمقة بالمتطمبات التي تحفظ لئلنساف 

 المتعمميف تغييرا مرغكبا فيو 
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تطكير معرفة  إلىبأنو كؿ سبؿ التعميـ التي تؤدم  2004 :146))عبد الكريـ كتعرفو 
بحيث يتناكؿ ىذا تعميـ المتعمـ كتقديره كفيمو ليذه المبادئ التي يشكؿ  اإلنسافكقيـ حقكؽ  كميارات

 .عدـ مراعاتيا مشكمة لمجتمع ما

التي عـ طريقيا يتعمـ  االجتماعيةعممية كاممة لمحياة  ( بأنو2003: 31تعرفو كيبلني ) ك
كتنمية قدراتيـ  ،الكطنية كالدكليةاألفراد كالمجمكعات تنمية الكعي فيما بينيـ لصالح المجتمعات 

 .اتجاىاتيـ كاستعداداتيـ كمعرفتيـالشخصية ك 

عمى أنو "الجيكد  اإلنساففيعرؼ تعميـ حقكؽ ( 7: 1995 ،)عقد األمـ المتحدة أما
عف  اإلنسافإيجاد ثقافة عالمية لحقكؽ  إلىالمبذكلة في مجاالت التدريب كالنشر كاإلعبلـ الرامية 

 : كالمكٌجية نحك ،كالميارات كتشكيؿ المكاقؼ طريؽ نقؿ المعرفة

 .كالحريات األساسية اإلنسافتعزيز احتراـ حقكؽ  -1
حساسو بكرامتو اإلنسافالتنمية الكاممة لشخصية  -2  .كا 
 .جميعالالتسامح، كالمساكاة بيف الجنسيف، كالصداقة بيف  النيكض بالتفاىـ ك -3
 .دينية كالمغكيةكال كاألثنية األمـ كالشعكب األصمية كالمجمكعات العرقية كالقكمية -4
 .بصكرة فعالة في مجتمع حر يشارككاتمكيف جميع األشخاص مف أف  -5
   .صكف السمـ إلىتدعيـ أنشطة األمـ المتحدة الرامية  -6

ىي جزء ال يتجزأ مف الرسالة التربكية كالرؤية  اإلنسافعممية تعميـ كتعمـ حقكؽ الطفؿ ك  فَّ إ
يقع عمى عاتؽ اإلدارة  كالتزامان  الحقكؽ في المدرسة أصبح كاجبان المستقبمية لممدرسة، كرعاية ىذه 

المدرسية كالمعمميف ككؿ مف لو عبلقة بتربية أبنائنا في مدارسيـ، فالمدرسة بجميع فعالياتيا كألكاف 
النشاط فييا تشكؿ المكاف األنسب لتعميـ كتعمـ الطمبة الحقكؽ كافة عمى نحك يساعدىـ عمى كعييا 

في حياتيـ فالمناىج أصبحت قادرة عمى احتكاء مفاىيـ حقكؽ الطفؿ  كفعميان  ككيان كممارستيا سم
المنياج  إثراءالتي تكظؼ في المكقؼ التعميمي التعممي بشكؿ فعاؿ مف خبلؿ عممية  اإلنسافك 

المستند عمى تحميؿ الكحدات إلبراز مفاىيـ حقكؽ الطفؿ، أما البيئة المدرسية فأثرىا جمي في 
حقكؽ الطفؿ مف حيث التغيير في ممارسات الييئة التدريسية كاإلدارة مف اجؿ  تدريس مفاىيـ

كمساعدة اآلخريف عمى العيش في بيئة ديمقراطية ،المدرسية  إحداث تغيرات في نكعية الحياة
نسانية كبيئة تنعـ باألمف كالسبلـ مف خبلؿ تأكيد ذلؾ في رسالة المدرسة كرؤيتيا، كتضميف خطة  كا 

كتنظيـ الندكات كالحمقات كالحكار كالنقاش كالمسابقات مما يجعؿ  الطفؿ، قة حقكؽالنشاطات كثي
كبالنسبة لدكر المعمـ فيي تضيؼ أف دكر المعمـ لـ يعد محصكرا  .أمٌرا كاقعا ممارسة ىذه الحقكؽ

نما بتنمية التبلميذ بمفاىيـ حقكؽ الطفؿ ك  بالتدريس فقط كالتسامح كحؿ النزاعات  اإلنسافكا 
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سية كاإلجراءات التي يمارسيا ابمحاكر مف أىميا تضميف ذلؾ في خطتو الدر البلعنفي ؿ كالتكاص
 (.37-39: 2008 ،حيث ىك قدكة في ىذا المجاؿ )خضر في الصؼ مف

ىك في الجكىر مشركع لتمكيف الناس مف اإللماـ  اإلنسافنشر ثقافة حقكؽ  تعميـ ك فَّ إ
كغرس الشعكر بالمسؤكلية  ،صكر القمع كاالضطيادبالمعارؼ األساسية البلزمة لتحررىـ مف جميع 

تشمؿ مجمكعة  اإلنسافكما أف ثقافة حقكؽ  ،تجاه حقكؽ األفراد كالمصالح العامة في نفس الكقتا
 ،اإلنسافلتقاليد كاألعراؼ التي تنسجـ مع مبادئ حقكؽ كالتراث الثقافي كا ،القيـ الذىنية ك السمككية

كما  ، ككسائؿ اإلعبلـ ،لثقافة في البيت كالمدرسة كالييئات الكسطيةككسائؿ التنشئة التي تنقؿ ىذه ا
كيجب أف  ،عممية متكاصمة كشاممة تعمـ جميع صكر الحياة اإلنسافتعميـ كنشر ثقافة حقكؽ أف 

كمف  ،كالسياسية االجتماعيةجميع أكجو الممارسات الشخصية كالمينية كالثقافية ك  إلىتنفذ 
)أبك  تبط بمقياس أداء تمتـز بقيـ تستميـ الحقكؽ األساسية لئلنسافالضركرم لجميع الميف أف تر 

  .(8: 2009 ،حشيش

 : اإلنسافذلؾ ألف حقكؽ  اإلنسافلماذا نعمـ حقكؽ  اإلنسافكما كرد في الدليؿ التدريبي لحقكؽ  ك
  تمثؿ المدخؿ السميـ لتنمية اإلحساس بالمسؤكلية عند األفراد 
  حمايتيا بيا كالدفاع عنيا كلممطالبة  سخان ار  تمثؿ أساسان . 
 تسيـ بصكرة فعالة في حصكؿ الفمسطينييف عمى حقكقيـ . 
 المجتمع تخفؼ مف العنؼ كآثاره المدمرة عمى الفرد ك . 
 مف ال يعرؼ حقكقو يصعب عميو المطالبة بيا . 
 عالمية فيي ال تميز بيف أفراد أك جماعات . 
 تمثؿ الضمانة لمجتمع متطكر يسعى نحك األفضؿ . 
  األكنركا عند األفراد كالنفسية االجتماعيةية ك اإلنسانينمي الجكانب  اإلنسافتعميـ حقكؽ(، 

2010 :122-121).   

مجموعة من األمور التي يجب مراعاتيا عند تعميم ( 87: 2001،من جانب آخر أورد )خميل
 : ضمن المناىج والكتب المدرسية منيا اإلنسانحقوق 

 حيث يمكف إيراد ىذه  ،اإلنسافقابمة إلدماج التربية عمى حقكؽ  أف المكاد الدراسية جميعيا
تدريسيا  ( يعتمد)محتكل مكاد تعميمية إلىثـ تحكيميا  ،(الحقكؽ المكضكع )الكحدة الدراسية

 . عمى أىداؼ تعميمية ينحصر مجاؿ تحقيقيا في حدكد ىذا المحتكل
  ه حقان طبيعيان لئلنسافتكفر قناعة تامة لدل األفراد بأىمية ىذا المكضكع باعتبار.  
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  تكفير بيئة مناسبة مف حيث الكضعية العامة المدارس ك الحياة العامة ، تسكدىا أجكاء
 . التعاكف كالحرية ك المشاركة ك األمف ك تحمؿ المسؤكلية

  اإلنسافأنشطة تتعمؽ بحقكؽ  ك اضيعتضميف المناىج المدرسية مك.  
  إبراز مكضكعات  الكتب المدرسية ك عمى كيفية تحميؿ المناىج ك المعمـتدريب 
  مف خبلؿ التدريبات كاألنشطة اإلثرائية المختمفة اإلنسافحقكؽ . 
 تكليد قناعات كاتجاىات كقيـ إلىمعمكمات مف معارؼ ك  اإلنسافبتعميـ حقكؽ  االنتقاؿ . 
  كىك إيجاد المكاطف الصالح ذلؾ  اإلنسافالتركيز عمى اليدؼ األساسي مف تعميـ حقكؽ

، الكاعي لحقكقو ك كاجباتو، يحتـر حقكؽ لمشارؾ ،الناقد، اإليجابي الفعاؿطف ،االمكا
 . اآلخريف كيدافع عف حقكقو المشركعة بالطرؽ القانكنية

  ضافة أىداؼ جديدة بحقكؽ  اإلنسافاختيار األىداؼ ذات الصمة بحقكؽ آخذيف  اإلنسافكا 
 . بعيف االعتبار المرحمة التعميمية

 اسي بأنشطة مختمفة قد تأخذ شكؿ تدريبات جديدة أك قصة جديدة أك المحتكل الدر  إثراء
 . نص جديد أك تمثيميات أك أشرطة أك صكر أك صكرة ك كممة

  اختيار المكاد المساندة كصحائؼ األعماؿ كالرسكمات كاألشكاؿ كالصكر ك الخرائط كمكاد
 . التعمـ الذاتي كممصقات كبطاقات كأشرطة مسمكعة كمرئية

  التقكيـ كاالختبارات بأشكاليا المختمفة كصحؼ المبلحظة ك قكائـ  اتيجياتاستر تكظيؼ
 . الرصد كمقاييس التقدير ك نتاجات الطمبة مف مناقشات كبحكث كتقارير ك مقاالت

في الكاردة  اإلنسافتضميف مفاىيـ حقكؽ  ىك اإلنسافحقكؽ  تعميـ كترل الباحثة أف
 بحيث ييتـ ،ـ1966عاـ  ـ كفي العيديف الدكلييف1948لعاـ  اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلف
تساعدىـ عمى  ،إيجابيةكميارات كاتجاىات كقيـ  سمككياتالطمبة مفاىيـ كالمعمكمات ك  بإكساب

غير تقميدية قد تتعدل حدكد الفصؿ  حره أقصى حد مف خبلؿ ممارستيـ ألنشطة إلى تنمية تفكيرىـ
في حياتيـ اليكمية بحيث يشمؿ الجانب التطبيقي  كأف يستفيد التبلميذ مف ذلؾ كمو ،كالمدرسة

كالعممي ال أف يقتصر فقط عمى الجانب النظرم كتعكيد ىـ عمى ممارسة أسمكب الحكار البناء 
حقكؽ  فتعميـ ،الرأم كاتخاذه إبداءال التسمط عند  عنو اآلخريف آراءكالتفاىـ كاحتراـ اختبلؼ 

 اإلبداع إلىكتعمؿ عمى تنمية الفكر الذم يؤدم  الصحيحة السمككيات تعزز لدل الطمبة اإلنساف
 . كاالبتكار الذم ىك سبيؿ لتطكر البشرية
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 الثالث الفصل

 الدراسات السابقة
في  ألىـ الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة عرضان  يتضمف ىذا الفصؿ

 المحكر األكؿ حسب المكضكع حيث تضمف كارتأت الباحثة تقسيـ الدراسات السابقة ،محكريف
تضمف دراسات حقكؽ   المحكر الثاني أما ،االجتماعيةاسات في مناىج الدر  اإلنسافحقكؽ  دراسات
 : ك ىي مكضحة كما يمي في المكاد األخرل اإلنساف

 :الجتماعيةفي مناىج الدراسات  اإلنسانحقوق  األول: دراسات تناولت المحور
  :(2010)  دراسة األشول -1

منياج التاريخ في محتكل  اإلنسافمعرفة مدل تضمف مفاىيـ حقكؽ  إلىىدفت الدراسة   
كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي كتككنت أداة الدراسة مف  ،بالمرحمة الثانكية في الجميكرية اليمنية

الكاجب تضمينيا في منياج التاريخ كاستمارة تحميؿ مضمكف لتحميؿ  اإلنسافقائمة بمفاىيـ حقكؽ 
الثاني الثانكم كالثالث الثانكم الكتب كتككنت عينة الدراسة مف كتب التاريخ لمصؼ األكؿ الثانكم ك 

أف مفاىيـ  إلىكأظيرت النتائج  ، كاستخدـ الباحث التكرارات ك النسبة المئكية كأساليب إحصائية
مفيكمان بنسبة  21المتضمنة في محتكل منيج التاريخ لمصؼ األكؿ الثانكم بمغت  اإلنسافحقكؽ 

المتضمنة  اإلنسافبمغت مفاىيـ حقكؽ  أما محتكل منيج التاريخ لمصؼ الثاني ثانكم فقد(  30%)
المتضمنة في محتكل منيج التاريخ  اإلنساففي حيف بمغت مفاىيـ حقكؽ (  6229بنسبة )(  44)

في كتب  اإلنسافكأف تضميف مفاىيـ حقكؽ (  %50مفيكمان بنسبة )(  35لمصؼ الثالث الثانكم )
كأظيرت أف أعمى  ،(.4926)كغير صريحة بنسبة (  5026صريحة بنسبة ) التاريخ جاءت بيف

المجاالت تضمنا ىك مجاؿ الحقكؽ المدنية يمييا مجاؿ الحقكؽ السياسية يمييا مجاؿ الحقكؽ 
كأظيرت النتائج أف المفاىيـ  االجتماعيةثـ مجاؿ الحقكؽ  االقتصاديةالثقافية يمييا مجاؿ الحقكؽ 

كالحؽ في  االجتماعيةرعاية التي حصمت عمى أعمى نسب ىي الحؽ في الحرية كاألمف كالعمؿ كال
 ،أدنى المفاىيـ ىي الحؽ في الحياة كالتممؾ كالخصكصية الحصكؿ عمى أجر مناسب أما ،التفكير

كأكصت الدراسة بضركرة تضميف مناىج التاريخ في المرحمة الثانكية العديد مف النصكص الخاصة 
مف أىمية كبيرة في تعزيز تعمـ لما ليا  اإلنسافبالمعاىدات كالدساتير كالمكاثيؽ الخاصة بحقكؽ 

جانب أىميتيا تضميف محتكل مناىج التاريخ مكاقؼ تعميمية تتيح لمطمبة  إلى اإلنسافمفاىيـ حقكؽ 
 . في مكاقؼ جديدة اإلنسافاستخداـ كتطبيؽ ما تعممكه مف مفاىيـ في حقكؽ 

 



 

81 
 

  :(2010دراسة يحيي واألىدل ) -2

ضمف مناىج المكاد  اإلنسافمفاىيـ حقكؽ إعداد خطة مقترحة لتدريس  إلىىدفت الدراسة 
 في مراحؿ التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعكدية كقد استخدـ المنيج الكصفي كأداة االجتماعية

 اإلنسافتحميؿ المحتكل لمناسبتيا ليدؼ كأسئمة الدراسة كتـ بناء استبانة لمعرفة مفاىيـ حقكؽ 
كاستخدـ الباحث التكرارات ك النسبة المئكية كأساليب  ،ـالرئيسية كالفرعية المناسبة لمراحؿ التعمي

 االجتماعيةضمف مناىج المكاد  اإلنسافكتـ إعداد الخطة المقترحة لتدريس حقكؽ  ، إحصائية
كاحتكت ىذه الخطة عمى األىداؼ التربكية التي يمكف تحقيقيا كالمكضكعات التي يمكف مف خبلليا 

تدريس كاألنشطة التعميمية المناسبة كأساليب التقكيـ كأكصت كطرؽ ال اإلنسافتدريس مفاىيـ حقكؽ 
 االجتماعيةفي مكضكعات مناىج المكاد  اإلنسافالدراسة بضركرة تضميف تدريس مفاىيـ حقكؽ 

في مناىج  اإلنسافعمى أف يتـ تدريب المعمميف كالمعممات عمى كيفية تضميف كدمج مفاىيـ حقكؽ 
 . اـ االستراتيجيات التدريسية المناسبككيفية استخد االجتماعيةالدراسات 

 : (2009دراسة عبد الحميد ) -3

التعميمي في تنمية بعض  اإلثراءمعرفة فاعمية كحدة مقترحة قائمة عمى  إلىىدفت الدراسة 
كاعتمدت  كالتحصيؿ الدراسي لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم في مصر اإلنسافمفاىيـ حقكؽ 

 اإلنسافكالتجريبي كتككنت أداة الدراسة مف اختبار مفاىيـ حقكؽ الدراسة عمى المنيجيف الكصفي 
كاختبار التحصيؿ الدراسي كتككنت عينة الدراسة مف تبلميذ األكؿ اإلعدادم لبياف فاعمية الكحدة 

كاستخدـ الباحث المتكسطات  ،كالتحصيؿ الدراسي اإلنسافالمقترحة في تنمية بعض مفاىيـ حقكؽ 
كأظيرت نتائج الدراسة تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى  ،إحصائيةاليب كأس كاالنحراؼ المعيارم

كفاعمية الكحدة في تنمية  ،اإلنسافتبلميذ المجمكعة الضابطة في مستكل نمك مفاىيـ حقكؽ 
في  االجتماعيةالتحصيؿ الدراسي كأكصت الدراسة بضركرة تضميف األىداؼ في مناىج الدراسات 

ي كالتأكيد عمييا صراحة كأف تتضمف محتكيات مناىج الدراسات مرحميا المختمفة بالقدر الكاف
البلزمة لكؿ مرحمة كتكضع في المناىج صراحة بحيث تتضح  اإلنسافمفاىيـ حقكؽ  االجتماعية

لممعمميف عند تناكليـ ىذه المناىج بالتنفيذ بتصميـ برنامج تدريبي لممعمميف في ضكء مفاىيـ حقكؽ 
 عمؿ الجماعيكمبادئيا كميارات ال اإلنساف

  :(2009) و إمبابي دراسة الفقي -4

الكشؼ عف مستكل طبلب كمية التربية جامعة طنطا شعبة التاريخ بثقافة  إلىىدؼ البحث 
كمحاكلة التعرؼ عمى فعالية برنامج مقترح لتنمية الكعي بثقافة المكاطنة  اإلنسافالمكاطنة كحقكؽ 

ية جامعة طنطا لذلؾ استخدـ المنيج التجريبي لدل طبلب قسـ التاريخ كمية الترب اإلنسافكحقكؽ 
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 .طالبان كطالبة بالفرقة الرابعة قسـ التاريخ بكمية التربية جامعة طنطا 25كتككنت عينة البحث مف 
ككذلؾ  اإلنسافكلتحقيؽ أىداؼ البحث قاما الباحثاف بإعداد مقياس الكعي بثقافة المكاطنة كحقكؽ 

ثـ درس ليـ البرنامج المقترح  س عمى عينة البحث تطبيقان قبميان البرنامج المقترح كتـ تطبيؽ المقيا
ككشفت  ،إحصائيةاختبار تي تست كأساليب  كاستخدـ الباحث ،تبله تطبيؽ المقياس تطبيقان بعديان 

النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة إحصائية عند مستكل بيف متكسطي 
ي التطبيؽ القبمي ك البعدم لمقياس الكعي بثقافة المكاطنة كحقكؽ درجات الطبلب عينة البحث ف

لصالح التطبيؽ البعدم أم أف البرنامج المقترح لو تأثير كبير عمى تنمية الكعي بثقافة  اإلنساف
لدل طبلب كمية التربية شعبة التاريخ كأكصت الدراسة بضركرة التأكيد  اإلنسافالمكاطنة كحقكؽ 

عميـ مكضكعات ذات طابع حقكؽ يكضح لممتعمميف الحقكؽ السياسية عمى تضميف مناىج الت
يتسـ بالمحتكل القكمي كالكطني أدم طبلب كميات   كأىمية طرح االقتصاديةك  االجتماعيةكالثقافية ك 

التربية متضمنان مكضكعات حكؿ نظـ الحؾ كالقكانيف كالمكائح كالمشكبلت السياسية كالثقافية 
 . كربطيا بما نص عميو الدستكر االقتصاديةك  االجتماعيةك 

  (:2009) دراسة أحمد -5

بالمرحمة االبتدائية في ضكء الحقكؽ  االجتماعيةتطكير منيج الدراسات  إلىىدفت الدراسة 
لمطفؿ في الفيكـ مف خبلؿ معرفة المككنات الكاجب تكافرىا في منيج الدراسات  االجتماعية
كؽ الطفؿ كثـ معرفة مدل تكافرىا في أىداؼ لمصؼ الخامس االبتدائي في ضكء حق االجتماعية
في ضكء حقكؽ  االجتماعيةكمف ثـ إيجاد تصكر مقترح لمنيج الدراسات  االجتماعيةالدراسات 

الطفؿ كمعرفة أثرىا عمى تحصيؿ التبلميذ كلتحقيؽ ذلؾ اعتمدت الدراسة المنيج تجريبي كتككنت 
تحصيمي معرفي قبمي كبعدم حيث تككنت  أدكات الدراسة مف بناء كحدة دراسية مقترحة كاختبار

عينة الدراسة مف تبلميذ الصؼ الخامس بمدرسة كفر محفكظ االبتدائية بالفيكـ كاستخدـ الباحث 
أف أىداؼ تدريس  إلىكتكصمت الدراسة  ،إحصائيةكأساليب  المتكسطات كاالنحراؼ المعيارم

حقكؽ الطفؿ  إلىفة منيا يشير لمصؼ الخامس االبتدائي تمثؿ نسبة ضعي االجتماعيةالدراسات 
كذلؾ المحتكل يتضمف نسبة ضعيفة جدان مف الفقرات التي تشير عمى حقكؽ الطفؿ  االجتماعية
كأكضحت النتائج بعد تطبيؽ االختبار البعدم فاعمية الكحدة الدراسية عمى تبلميذ  االجتماعية

كتحديد المفاىيـ كالمبادئ  المجمكعة التجريبية بعد دراستيـ ليا حيث ساعدت عمى نمك المعارؼ
كتنظيميا مما جعؿ التعمـ ذا معنى قائمان عمى الفيـ كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بصياغة 

كضركرة أف تتضمف مناىج  االجتماعيةاألىداؼ بحيث تتضمف كافة مككنات قائمة حقكؽ الطفؿ 
ينبغي أف تدرس لتبلميذ المرحمة المفاىيـ كالتعريفات كالقيـ كاالتجاىات التي  االجتماعيةالدراسات 

إحساس التبلميذ بضركرة احتراـ الناس  إلىمما يؤدم  االجتماعيةاالبتدائية كسيمة لتكظيؼ الحقكؽ 
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جميعا كاحتراـ أعماليـ كخدمات كتبادؿ كجيات النظر كتنظيـ اآلراء كاألفكار كااللتزاـ بالمبادئ 
 . كالقيـ مف خبلؿ الكطف كالفرد

  :(2009دراسة يوسف ) -6

التعرؼ عمى مدل عناية محتكل كتب التاريخ بالمرحمة الثانكية بتطكر  إلىىدفت الدراسة 
كاستخدمت عدة  .كقد استخدـ المنيج الكصفي التحميمي ،في مصر اإلنسافآليات حماية حقكؽ 

قائمة بتطكر ىذه  إلىلمكصكؿ  اإلنسافأدكات لمدراسة منيا استبياف تطكر آليات حماية حقكؽ 
كاستمارة تحميؿ محتكل يتـ مف خبلليا تحميؿ محتكل كتب التاريخ بالمرحمة الثانكية في  اآلليات

كتككنت عينة الدراسة مف محتكم كتب التاريخ بالمرحمة  اإلنسافضكء تطكر آليات حماية حقكؽ 
اليب كاستخدـ الباحث التكرارات ك النسبة المئكية كأس ،الثانكية الصؼ األكؿ الثانكم كالثانكية العامة

كجكد قصكر شديد في المحتكل المفظي الصريح كالضمني  إلىكأظيرت النتائج المتعمقة  ،إحصائية
بمغ ثمانية  اإلنسافحماية حقكؽ  آلياتبكتاب الصؼ األكؿ الثانكم حيث بمغ عدد مؤشرات تطكر 

تاب أما محتكم ك ،(.%25مفيـك أم ما نسبتو )(  32المؤشرات البالغة ) إجماليمؤشرات فقط مف 
مؤشرات تطكر آليات حماية حقكؽ  كجكد عدد البأس بو مف إلىالتاريخ لمثانكية فأشارت النتائج 

مف  مؤشر بمغ سبعة عشر اإلنسافحماية حقكؽ  آليات حيث بمغ عدد مؤشرات تطكر اإلنساف
ضركرة اىتماـ  إلىكأكصت الدراسة (  %53مفيكـ أم ما نسبتو )(  32المؤشرات البالغة ) إجمالي

ططي المناىج الدراسية المختمفة كبصفة خاصة مناىج التاريخ بالمستجدات العالمية لحقكؽ مخ
 . كذلؾ لمكاجية ما يحدث ليذه الحقكؽ المنتيكة اإلنساف

  :(2009دراسة موسى ) -7

 االجتماعيةفي مناىج الدراسات  اإلنسافالتعرؼ عمى كاقع حقكؽ  إلىىدفت الدراسة 
مف خبلؿ معرفة الطبلب بحقكقيـ ككيفية المطالبة بيا ، كدكر  ،بالمرحمة الثانكية في الرياض

كجذكرىا التاريخية ، ك معرفة دكر المعمـ في تنمية  اإلنساففي تنمية حقكؽ  االجتماعيةالدراسات 
لدل  اإلنسافلدل الطبلب كتعزيز ثقافتيا كالتعرؼ عمى أىـ مداخؿ تنمية حقكؽ  اإلنسافحقكؽ 

استخدـ المنيج الكصفي كتككنت أداة الدراسة مف استبياف  يا ، كالطبلب كاستراتيجيات تعميم
كتككنت عينة البحث مف  االجتماعيةفي مناىج الدراسات  اإلنسافلمعرفة آراء الطبلب حكؿ حقكؽ 

عينة عشكائية طبقية مف طبلب الصؼ األكؿ الثانكم كالثاني كالثانكم الشرعي كاستخدـ الباحث 
كأظيرت النتائج قمة اىتماـ إدارة التعميـ بتفعيؿ  إحصائيةبايف كأساليب كتحميؿ الت المتكسط الحسابي
أيضان ضعؼ كقصكر المناىج الحالية في تكعية الطبلب  ،كالعناية بيا اإلنسافبرنامج حقكؽ 

ضركرة إعداد كثيقة لمنيج التربية  إلى، كأصت الدراسة  بحقكقيـ ككاجباتيـ ككيفية المطالبة بيا
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عداد الخرائط المفاىيمية كالمصفكفات البلزمة إلدماج ىذه المفاىيـ في  اإلنسافعمى حقكؽ  كا 
المناىج الدراسية كالقياـ بدراسة مسحية لمكتب ككثائؽ المناىج لتعزيز المناىج المتعمقة بالتربية عمى 

  .اإلنسافحقكؽ 

   :(2009) دراسة اليباد -8

في  اإلسبلـفي  إلنسافاإيجاد تصكر مقترح لتضميف مفاىيـ حقكؽ  إلىىدفت الدراسة 
مناىج التاريخ بالمرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية كذلؾ مف خبلؿ تحديد مفاىيـ حقكؽ 

كمدل تضمف تمؾ المفاىيـ في منياج  ،تكافرىا في منياج التاريخ ينبغي التي اإلسبلـفي  اإلنساف
نت أداة الدراسة مف قائمة بمفاىيـ كتكك  ،كقد استخدـ الباحث المنياج الكصفي التحميمي ،التاريخ
كتككنت عينة الدراسة مف كتب  ،تـ في ضكئيا تحميؿ منياج التاريخ اإلسبلـفي  اإلنسافحقكؽ 

كاستخدـ الباحث التكرارات ك النسبة المئكية كأساليب  ،التاريخ لمصؼ األكؿ كالثاني كالثالث الثانكم
تتكافر في منياج التاريخ  اإلسبلـفي  اإلنسافكأظيرت نتائج الدراسة أف مفاىيـ حقكؽ  ،إحصائية

التاريخ في المراحؿ  كتب خر كأكصت الدراسة بضركرة مراجعة محتكلكلكف تتبايف مف كتاب آل
الثبلثة االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية كأف يتـ كضع تكامؿ فيما بينيـ امف حيث تناكليا لمفاىيـ 

ي بصكرة رئيسية عند كضع كتناكؿ مفاىيـ كمبادئ ماإلسبلكضركرة مراعاة البعد  ،اإلنسافحقكؽ 
 . في منياج التاريخ اإلنسافحقكؽ 

  :(2008) دراسة الحوامدة والعدوان -9

كالكطنية لمصفكؼ األكؿ  االجتماعيةىدفت الدراسة الكشؼ عف درجة اىتماـ كتب التربية 
كدرجة مسايرة محتكل ىذه  ،محكالثاني كالثالث كالرابع في المرحمة األساسية في األردف بمبادئ التسا

كاستخدـ الباحثاف  ،الكتب كما يتضمف مف قيـ كمعارؼ كمكاكبتيا لمتغيرات كالتحكالت الراىنة
كتككنت عينة الدراسة مف كتب الصفكؼ األكؿ كالثاني  ،(.المنيج الكصفي )تحميؿ المحتكل أسمكب

احثاف تصنيفا لمبادئ التسامح كقد طكر الب .كالثالث كالرابع في المرحمة األساسية في األردف
ثباتو كتـ الدراسةمكضكع  كاستخدـ الباحثاف التكرارات كالنسبة المئكية ككسائؿ . التأكد مف صدقو كا 

إحصائية كقد أظيرت نتائج الدراسة عدـ إتباع نظاـ معيف يراعي التكامؿ كالتكازف كالشمكؿ في 
كطنية لمصفكؼ األكؿ كالثاني كالثالث ك كال االجتماعيةتضميف لمبادئ التسامح في كتب التربية 

كالكطنية ببعض  االجتماعيةاىتماـ كتب التربية  كما أظيرت النتائج ،الرابع في المرحمة األساسية
ىماال لمبادئ أخرل ميمة بالنسبة لمطمبة ،مبادئ التسامح كما أف تكزيعيا لـ يكف منظمان  ،كا 

(   )اإليماف بالحكار في الحياة حصمت مبادئ: ك ،مبعثرة كعشكائية بؿ جاءت المبادئ ،كمخططان لو
عمى أعمى التكرارات كالنسب ( ك)معرفة حقكؽ اآلخريف كاحتراميا( ) اإليماف بحرية الرأم كالتعبيرك
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في حيف كانت مبادئ )االنفتاح عمى الثقافات  .كالكطنية االجتماعيةالمئكية في مجمؿ كتب التربية 
 ك( ) االعتراؼ باألخطاء كتقديـ االعتذارك( التعصب بكؿ أشكالو) مناىضة التمييز ك ك( يةاإلنسان

قد حصمت عمى أدنى التكرارات كالنسب المئكية في الكتب مكضكعة البحث (   العفك عند المقدرة)
العمؿ عمى مراعاة التكامؿ كالتكازف كالشمكؿ في تضميف مبادئ  ك يكصي الباحثاف بضركرة ،ككؿ

جراء دراسات مماثمة كمكممة ليذه  ،بية الكطنية كالمدنية ككتبيافي مناىج التر  اإلنسافحقكؽ  كا 
كالكطنية ككتبيا كعبلج  االجتماعيةالدراسة تمكف نتائجيا مف تعزيز مكاطف القكة في مناىج التربية 

 . مكاطف الخمؿ

  :(2008دراسة حقي ) -10

اد في كتب المك  اإلنسافىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مدل تكافر مفاىيـ حقكؽ 
مف كجية نظر  ،الحمقة الثانية كالتعرؼ عمى مدل كفايتيا في مرحمة التعميـ األساسي االجتماعية

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج  ،المدرسيف كالمكجييف االختصاصييف في سكرية
راسة مف كتككنت عينة الد ،كاستبانةكأعدت الباحثة أداة تألؼ مف قائمة لمفاىيـ حقكؽ  ،الكصفي

كالبالغ  ،الحمقة الثانية األساسيالتي تدرس في صفكؼ مرحمة التعميـ  االجتماعيةجميع كتب المكاد 
مدرسا (  121عينة مككنة مف ) إلىباإلضافة  ،كتابا بكاقع ثبلث كتب في كؿ صؼ(  15عددىا )

كسطات النسبة المئكية ك المتكاستخدمت الباحثة التكرارات ك  ،مكجييف اختصاصييف(  10)ك
كما أظيرت نتائج الدراسة أف كتب التاريخ قد احتمت المرتبة األكلى  ،الحسابية كأساليب إحصائية

تمييا كتب التربية القكمية  ،فييا اإلنسافمف بيف الكتب الثبلثة في مدل تكافر مفاىيـ حقكؽ 
في المرتبة  كأف جاءت مجمكعة الحقكؽ السياسية كالمدنية ،،كأخيرا كتب الجغرافيا ،االشتراكية

ثـ مجمكعة الحقكؽ العممية كالثقافية  ،في المرتبة الثانية االجتماعيةتمييا مجمكعة الحقكؽ  ،األكلى
كأخيران  ،في المرتبة الرابعة االقتصاديةكبعدىا مجمكعة الحقكؽ  ،كالتربكية في المرتبة الثالثة

ـ فقد حظى مفيـك الحرية بأعمى أما مف حيث المفاىي ،مجمكعة الحقكؽ الفردية في المرتبة الخامسة
مجتمعة يميو الضماف  االجتماعيةفي كتب المكاد  اإلنسافتكرار مف بيف المفاىيـ األساسية لحقكؽ 

كما أظيرت النتائج أيضا كجكد فركؽ ذات داللة  ، االجتماعي يميو مفيكـ التنمية الفكرية كالثقافية
مف كجية نظر  اإلنسافاىيـ حقكؽ في مدل كفاية مف (0.05إحصائية عند مستكل داللة )

كما  ،كالكسط الفرضي لممجتمع مف جية أخرل ،المدرسيف كالمكجييف االختصاصييف مف جية
كقد  ،االجتماعيةفي كتب المكاد  اإلنسافأظيرت عدـ كجكد تكافؽ بيف مدل تكافر مفاىيـ حقكؽ 

خضاع ،تحديد أىدافيافي الكتب المدرسية ك  اإلنسافأكصت الباحثة بإقرار دمج مفاىيـ حقكؽ   كا 
 االجتماعيةمحتكل الكتب المدرسية لممتابعة كالتطكير باستمرار في ضكء المتغيرات السياسية ك 

مراعاة  ككذلؾفي مختمؼ المكضكعات الدراسية  اإلنسافمع التأكيد عمى مفاىيـ حقكؽ  ،كالتربكية
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ككضع  ،ة مراحؿ نمك المتعمـالتكازف كالشمكلية كتدرج المفاىيـ المتضمنة حسب الصفكؼ مع مراعا
كشرحيا في أدلة  ،كتضميف الكتب ىذه التعاريؼ ،اإلنسافمصطمحات محددة كدقيقة لمفاىيـ حقكؽ 

 .العاـ بالمممكة العربية السعكدية .المدرس كفي مقدمات الكتب

  :(2006الفيد ) -11

 في مناىج اإلسبلـفي  اإلنسافمعرفة مستكل تضمف مبادئ حقكؽ  إلىىدفت الدراسة 
مف التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعكدية كقد استخدـ الباحث في  االجتماعيات لممرحمة المتكسطة

كتككنت أدكات الدراسة الميدانية مف استبانة لممشرفيف (  الدراسة الميدانية المنيج )الكصفي المسحي
جمكعة مف المشرفيف كما تككنت عينة الدراسة الميدانية مف م كالطمبة  ،لممعمميف ك ،التربكييف
كاستخدـ الباحث  ،كعينة مف طبلب الصؼ األكؿ الثانكم  ،االجتماعيةلدراسات كمعمميف االتربكييف 

النسبة المئكية كمعامؿ ارتباط بيرسكف كالمتكسطات كاالنحراؼ المعيارم كمقاييس التكرارات ك 
جكانب القكة ك  ككانت قد أظيرت نتائج الدراسة عف كجكد بعض ،التشتت كأساليب إحصائية

في مناىج االجتماعيات لممرحمة المتكسطة  اإلسبلـفي  اإلنسافالضعؼ في تضميف مبادئ حقكؽ 
مثؿ حؽ (  %75حيث أشارت النتائج أف ىناؾ مفاىيـ بمغت متكسطات تضمينيا أكثر مف )

يـ بمغ نسبة بينما ىناؾ مفاى ،التعميـ ،كاألسرة كالزكاج أساس تككينيا يةاإلنسانالمساكاة كالكرامة 
شؤكف  إدارةكىي الحؽ في المجكء مف االضطياد كحؽ المشاركة في (  %50تضمينيا أقؿ مف )

كما أظيرت نتائج الدراسة عف كجكد قصكر في األنشطة الطبلبية  ،كحقكؽ المرأة ،البمد العامة
كيكصي الباحث إعداد  ،كفي تناكؿ معممي االجتماعيات ليا مف خبلؿ طرؽ التدريس ،المتصمة بيا

في المناىج التعميمية كفي األنشطة الطبلبية لمراحؿ التعميـ  اإلنسافكثيقة لتضميف مبادئ حقكؽ 
العاـ عامة كمناىج االجتماعيات كأنشطتيا التربكية عمى كجو الخصكص بحيث تتضمف األىداؼ 

لئلفادة  ،يمية المختمفةكجداكؿ المدل كالتتابع بما يتبلءـ مع خصائص الطبلب في المراحؿ التعم
في مناىج  اإلنسافكضع خطة كطنية لتعميـ مبادئ حقكؽ  ،منيا عند بناء المناىج أك تطكيرىا
عمى كجو الخصكص في ضكء الخطة األممية لمتربية  االجتماعيةالتعميـ العاـ عامة كمناىج المكاد 

نشاء األطر اإلدارية كالمالية كالفنية كتكفير اإلنسافعمى حقكؽ  المكارد البشرية كالمالية لمعمؿ  كا 
 . عمى تنفيذىا

   :(2006دراسة العسالي ) -12

التعرؼ عمى مدل تناكؿ كتب التربية المدنية مف الصؼ األكؿ  إلىىدفت الدراسة 
كالمساكاة في تقمد  ،األساسي كحتى الصؼ الثالث األساسي في فمسطيف لقيـ حرية الرأم كالتعبير

كمشاركة الفرد في إدارة الشؤكف العامة لبمده عف طريؽ اإلدالء  ،الكظائؼ العامة في بمد الفرد
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كالتسامح حيث  ،كالحؽ في التماس المعمكمات كتمقييا كنقميا ،بصكتو كالترشيح أك االنتخاب
المنيج الكصفي التحميمي كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الباحثة المنيج الكصفي  الباحثةاستخدمت 

لمصؼ (  2003-2002ف كتب التربية المدنية لمسنة الدراسية )كتككنت عينة الدراسة م ،التحميمي
كتـ تصميـ  ،األكؿ كحتى الثالث األساسي بأجزائو كميا كأيضا تناكلت أجزاء كتب التربية المدنية 

أداة تحميؿ محتكل بيا جداكؿ تتناكؿ عدة محاكر متعمقة بمجمكع القيـ حيث تـ تحميؿ محتكل 
كتقكيـ كأيضا مف صكر كرسكـ كبعد تحميؿ محتكل الكتب في  ،اتكأنشطة كخبر  ،الكتب مف مفاىيـ

 ،كاستخدـ الباحثة التكرارات ك النسبة المئكية كأساليب إحصائية ،ضكء أىداؼ الدراسة كتساؤالتيا
في  ،أف القيـ الكاردة في الدراسة ممثمة كلكف بشكؿ غير ممنيج كعشكائي إلىتكصمت الدراسة ك 

كتكصي الباحثة بضركرة زيادة الجيكد  ،األكؿ كحتى الثالث األساسيكتب التربية المدنية لمصؼ 
لتقييـ كتحميؿ المناىج الفمسطينية لمعمؿ عمى تعزيز نقاط القكة فييا كعبلج مكاطف الضعؼ أينما 

السياسات التربكية لمعممية التربكية  كرصدكجدت في عناصر المنيج المختمفة كلممراحؿ المختمفة 
فيما يتعمؽ بالقيـ المختمفة  كتحديد مدل التقائيا مع محتكل المناىج كتحديدان لممرحمة اإللزامية 
 . كالحقكؽ المدنية

  :(2004دراسة األنصاري ) -13

في مناىج  اإلنسافالتعرؼ عمى دكافع كمضاميف التربية عمى حقكؽ  إلىىدفت الدراسة 
ية في المناىج كالكتب كمفاىيـ الديمقراطية كالحر  اإلنسافالمدرسة الككيتية كمدل حضكر حقكؽ 

تبني المدرسة تعميمان يؤكد عمى تمؾ القيـ كالمفاىيـ عند الطبلب كمدم  التربكية المعتمدة كمدل
كتككنت أداة الدراسة  ،كلتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كعى الطبلب بيا

كتككنت عينة الدراسة مف  ،كمعيار تحميؿ محتكل الكتب المدرسية اإلنسافمف استبانة لحقكؽ 
الكتب المدرسة لممراحؿ الثبلث االبتدائية كاإلعدادية كالثانكية كىي المغة العربية ككتب التربية 

كتابان أيضان تككنت عينة الدراسة  63ية ككتب االجتماعيات ككاف كمجمكعيا اإلسبلمالدينية كالتربية 
كاستخدـ  ،طالبة 486طالبا ك  302الذككر طالبان كطالبة كبمغ عدد  788مف الطمبة ككاف عددىـ 

كأظيرت نتائج  ،لفا كركنباخ كأساليب إحصائيةأالباحث التكرارات ك النسبة المئكية ك معامؿ 
بمضامينيا  اإلنسافحقكؽ  إلىالدراسة أف المناىج في المدرسة الككيتية تفتقر كبصكرة كبيرة جدان 

 44كالقيـ الديمقراطية ال يتجاكز  اإلنسافقكؽ الديمقراطية كاتضح أف عدد الصفحات المخصصة لح
 االجتماعيةفي المكاد  كتب% مف عدد الصفحات المخصصة لجميع ال04. 0صفحة بنسبة 

ية كاتضح مف جية أخرل أف عدد المكضكعات المخصصة ليذه اإلسبلمكالتربية الدينية كالتربية 
ت المكجكدة في الكتب % مف المكضكعا06. 0القضايا لـ يتجاكز عشر مكضكعات بنسبة 

 ،كالديمقراطية اإلنسافالمدرسية كىذه النسب تدؿ عمى معاناة كبيرة ليذه المناىج فيما يتعمؽ بحقكؽ 
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كالقيـ الديمقراطية فأظيرت النتائج كجكد انخفاض  اإلنسافأما عف كعي الطبلب بمكاثيؽ حقكؽ 
كالديمقراطية كحقكؽ األطفاؿ كأف  كبير في مختمؼ المستكيات كال سيما فيما يتعمؽ بمفاىيـ الحرية

كأكصت الدراسة  ،خريجي المدرسة الككيتية يعانكف مف تدني مستكم كعييـ الحقكقي كالديمقراطي
دراج مفاىيـ حقكؽ  ،في المرحمة المتكسطة كالثانكية اإلنسافمنفصؿ لحقكؽ   تخصيص  اإلنسافكا 

الككيت في مناىج المغة العربية  دكلة كالديمقراطية كمكاثيؽ األمـ المتحدة التي صادقت عمييا في
غناء الكتب الجديدة بمفاىيـ حقكؽ   اإلنسافكاالجتماعيات كالتربية الدينية عند تطكير المناىج كا 

كالحرية كالديمقراطية في مجاؿ النصكص كالمضاميف المختمفة ليذه الكتب كتكصى الدراسة بإعداد 
كالمتكسطة كالثانكية بالتعاكف  في المدارس االبتدائية اإلنسافاألطر التدريسية المؤىمة لتدريس حقكؽ 

 . مع المعيد كبعض المؤسسات المتخصصة بيذا المجاؿ

  :(2004دراسة إبراىيم ) -14

مف المنظكر  اإلنسافإعداد تصكر مقترح لتضميف قضايا حقكؽ  إلىىدفت الدراسة 
تنمية الكعي المعرفي  ي في برامج إعداد المعمـ بكميات التربية في عماف كأثره عمىاإلسبلم

كاالتجاىات نحك تعميميا لدل الطبلب المعمميف كاستخدـ المنيج التجريبي كتحميؿ محتكل الكتب 
ية كالمغة العربية كالدراسات اإلسبلمالدراسية في المرحمتيف اإلعدادية كالثانكية في مناىج التربية 

التي  اإلنسافالقضايا حقكؽ  % فقط مف تمؾ الكتب لمتعرؼ عمى30ككانت العينة  االجتماعية
 اإلنسافتعني بيا المناىج في محتكياتيا كتككنت أدكات الدراسة مف اختبار تحصيمي لقضايا حقكؽ 

كاستبانة لمتعرؼ عمى مدل كفاء برامج اإلعداد بيذه القضايا عمى عينة مف  ،مف منظكر إسبلمي
ية كالمغة العربية اإلسبلمالتربية طبلب كميتي التربية بتركم كصبللة بسمطنة عماف بأقساـ كمية 

كالمتكسطات الحسابية  كاستخدـ الباحث التكرارات ك النسبة المئكية ،االجتماعيةكالدراسات 
أف النسب اإلجمالية لقضايا حقكؽ  ،كأظيرت نتائج الدراسة كاالنحراؼ المعيارم كأساليب إحصائية

(  %2823حمتيف اإلعدادية كالثانكية )المتضمنة في محتكل الكتب التي تـ تحميمو لممر  اإلنساف
عمى التكالي حيث تشير إلي أف محتكل الكتب يعكس بشكؿ مباشر كغير مباشر عدد غير  (2928)

رغـ اختبلؼ غايات كؿ تخصص فييا كىى نسب تكضح أف  اإلنسافقميؿ مف قضايا حقكؽ 
 يقصدكاذه الكتب لـ كمع اف كاضعي ى اإلنسافمحتكيات الكتب الدراسية ليا صمة مباشرة بحقكؽ 

أما النتائج المتعمقة بمستكل كعي الطبلب  ،ىذه القضايا بشكؿ مباشر في المحتكل أثناء إعداده
ي اتضح أف مستكل التحصيؿ لدل الطبلب اإلسبلممف المنظكر  اإلنسافالمعمميف بقضايا حقكؽ 

% 75المطمكب  ي يقؿ عف جد الكفايةاإلسبلممف المنظكر  اإلنسافالمعمميف عف قضايا حقكؽ 
أما النتائج المتعمقة بمدل كفاء برامج إعداد المعمـ  ،نتائج إلىمف درجات االختبار أما بالنسبة 

ي مف كجية نظر الطبلب المعمميف فاتضح انو ال تفي اإلسبلممف المنظكر  اإلنسافبقضايا حقكؽ 
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بلب المعمميف في ي مف كجية نظر الطاإلسبلممف المنظكر  اإلنسافبدرجة كبيرة بقضايا حقكؽ 
ية كالمغة العربية كاالجتماعيات أما في جكانب اإلعداد التخصصي اإلسبلمتخصصات التربية 

ية كاالجتماعيات تفي بدرجة كبيرة بخبلؼ تخصص المغة العربية الذم ال تفي اإلسبلملمتربية 
تائج مف كجية مساقاتو التخصصية بيذا األمر أما في جكانب اإلعداد الثقافي كالميني فتتفؽ الن

كجكد أثر لكحدة  إلىنظر الطبلب في عدـ كفاء برامج إعداد الطبلب المعمميف كأكضحت النتائج 
 اإلنسافمف التصكر المقترح عمى نمك العي المعرفي لدل الطبلب المعمميف نحك تعميـ حقكؽ 

قضاياىا ك  اإلنسافكأكصت الدراسة بضركرة االعتماد عمى مدخؿ الدمج كالتضميف لمفاىيـ حقكؽ 
كقيميا في المناىج الدراسية ككذلؾ تضميف البرامج التدريبية لممعمميف أثناء الخدمة طرؽ التدريب 

 كتكفير المطبكعات المناسبة لتكعيتيـ بيذا المجاؿ  اإلنسافالحديثة في مجاؿ التربية عمى حقكؽ 

  :(2003دراسة الكيالني ) -15

في كميات التربية كذلؾ مف  اإلنسافؽ إيجاد تصكر مقترح لتعميـ حقك  إلىىدفت الدراسة 
حمايتيا كمكقؼ المكاثيؽ الدكلية  كآلياتكأنكاعيا ككسائؿ  اإلنسافخبلؿ التعرؼ عمى ماىية حقكؽ 

براز رأم الطمبة كالطالبات في تعميميـ حقكؽ  كاإلقميمية منيا كفي تحديد فمسفة كأىداؼ  اإلنسافكا 
بكميات التربية كذلؾ  اإلنسافمقترح لتعميـ حقكؽ كشكؿ كمحتكل ككيفية ىذا التعميـ ككضع تصكر 
ك إجراءات  اإلنسافكأىداؼ تعميـ حقكؽ  اإلنسافمف خبلؿ ثبلث محاكر أساسية تعميـ حقكؽ 

عداد الطالب المعمـ بكميات  إلىأيضان ىدفت الدراسة  اإلنسافكمتطمبات تعميـ حقكؽ  تككيف كا 
و كانساف كمعمـ في المستقبؿ كتحديد حقكقو التربية كتعريؼ الطالب المعمـ بحقكقو الخاصة ب

يضاح  الكظيفية ك المينية كالمعيشية التي تساعد عمى العيش الكريـ كالتمتع بالحريات كالحقكؽ كا 
كلتحقيؽ ذلؾ استخدـ المنيج الكصفي كقامت  .كالديانات السماكية اإلنسافالعبلقة بيف حقكؽ 

ئة التدريس بكميات التربية لمعرؼ عمى آرائيـ في الباحثة بتصميـ استباف يكجو لطبلب كألعضاء ىي
بيذه الكميات كتحديد فمسفة كأىداؼ التعميـ كالتعرؼ عمى شكؿ كمحتكل ككيفية  اإلنسافتعميـ حقكؽ 
كتككنت عينة الدراسة مف طمبة كطالبات مرحمة البكالكريكس كالميسانس )طبلب الفرقتيف  ،ىذا التعمـ

عب العممية كاألدبية كالصناعة كالطفكلة كتعميـ أساسي بكميات التربية مف الش(  الثالثة كالرابعة فقط
التكرارات ك النسبة المئكية كالكزف  كاستخدمت الباحثة ،العريش( –أسيكط  –بلث )المنصكرة الث

المقترح  اإلنسافكتكصمت الدراسة عمى أف مادة حقكؽ  ،النسبي ككام تربيع كأساليب إحصائية
يشمؿ المفاىيـ  :ية ينبغي أف يتضمف العديد التي سكؼ تمي بيانيا التمييد العاـتعميميا بكميات الترب

  .اإلنسافالرئيسية المرتبطة بحقكؽ 

 حرياتو ك اإلنسافالتطكر التاريخي لحقكؽ ( )اإلطار النظرم :الباب األكؿ.  
 ةكحرياتو األساسي اإلنسافالدراسة التطبيقية لحقكؽ ( )الباب التطبيقي :الباب الثاني.   
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 اإلنسافحماية حقكؽ  :الثالث الباب                                                         
أخذان في االعتبار إف تحديد ىذه العناصر ال يتطابؽ بالضركرة مع ما جاء في االستبياف إذ 

 .جانب ما كرد في االستبياف إلىركعي في تحديدىا أراء الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس 
  :(2003) بادي دراسة -16

التي يتضمنيا كتاب التربية المدنية لمصؼ  اإلنسافبنكد حقكؽ  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
" التي ليا عبلقة اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفكؿ الثانكم في فرنسة كمكضكعات "األ

كاستخدـ  بمكضكعات كتاب التربية المدنية لمصؼ األكؿ الثانكم في فرنسا كمدل التركيز عمييا
التربية المدنية  الباحث المنيج الكصفي التحميمي كتككنت عينة الدراسة مف البرنامج الرسمي ؿ

لمصؼ األكؿ الثانكم في فرنسا بكاممو كىك الذم يدرس في العاـ الدراسي  االجتماعيةكالقانكنية ك 
" باإلضافة سافاإلنالعالمي لحقكؽ  اإلعبلف"ـ كاستخدـ الباحث أداة الدراسة بنكد 2002-2003

" في ستة اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفالمتحدة الذم يشمؿ تصنيؼ بنكد " مصنؼ األمـ إلى
ككؿ بند يمكف أف  ،كؿ مكضكع منيا يتضمف مجمكعة مف البنكد ،كعشريف مكضكعان أساسيا

ينضكم تحت أكثر مف مكضكع كخمس كعشركف بطاقة دكف عمى كؿ كاحدة منيا مفيكـ مف 
كأظيرت  ،كاستخدـ الباحث التكرارات ك النسبة المئكية كأساليب إحصائية ،التي تضمنيا اؿالمفاىيـ 

النتائج يتضمف كتاب التربية المدنية لمصؼ األكؿ الثانكم في فرنسا خمسة كعشريف مفيكمان كأف 
المي الع اإلعبلفمفاىيـ التربية المدنية التي تقدـ لتبلميذ الصؼ األكؿ الثانكم تتضمف جميع بنكد 

 ،كأف البنكد المتعمقة بالحقكؽ المدنية كالسياسية حظيت بأعمى نسبة تضمف كتكرار اإلنسافلحقكؽ 
التي حصمت عمى  اإلنسافأف مفاىيـ حقكؽ  ،االجتماعيةك  االقتصاديةالبنكد المتعمقة بالحقكؽ  يمييا

 ،لتعرض لمتعذيبعدـ ا ،تكرار ىي الحؽ في الحياة كالحرية كاألمف 20 إلى 10أعمى تكرارات مف 
حرية االشتراؾ في الجمعيات كالتجمع أما المفاىيـ التي حصمت عمى أقؿ  ،المشاركة السياسية

تكرارات ىي العمؿ كالتعميـ كالمستكل البلئؽ لممعيشة كالمأكؿ كالرعاية  9 – 6مف  تكرارات
في  اإلنسافتضميف حقكؽ  إلىكبناء عمى نتائج البحث أكصى الباحث بضركرة االلتفات  ،الصحية

كدراسة حقكؽ  ،كتاب التربية المدنية عمى اف يراعى في ذلؾ اىتمامات التبلميذ كمستكياتيـ الدراسية
 اإلنسافكالتخطيط لتضمينيا في الكتب المدرسية كأف تجرم دراسات تحميمية تبيف حقكؽ  اإلنساف

 . المسمـ في الكتب المدرسة

 :(2002) اإلنساندراسة المركز الفمسطيني لحقوق  -17

التي أقرتيا الشرعة  اإلنسافمعرفة ما مدل تكافر بعض مفاىيـ حقكؽ  إلىىدفت الدراسة 
الدكلية في أىداؼ كمحتكل المنياج الفمسطيني الجديد لمصؼ السادس االبتدائي كاستخداـ المنيج 
 الكصفي التحميمي ككانت أداة الدراسة تصميـ استمارة لتحميؿ المضمكف اشتممت عمى مفاىيـ حقكؽ
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 االقتصاديةمقسمة عمى ثبلث أبعاد بعد الحقكؽ السياسية كالمدنية كبعد الحقكؽ  اإلنساف
كاستخدمت الفقرة كالكممة لتككف كحدة التحميؿ كأما عف عينة الدراسة ) كتاب   كالثقافية االجتماعيةك 

 دـ لمدراسةكاستخ ،(التربية المدنية–التربية الكطنية  –تاريخ العرب كالمسمميف  –لغتنا الجميمة 
النتائج اآلتية أف الكتب  إلىكتكصمت الدراسة  ،التكرارات ك النسبة المئكية كأساليب إحصائية
القدر الكافي مف االىتماـ المطمكب حيث  اإلنسافالدراسية التي تـ تحميميا لـ تكؿ لقضايا حقكؽ 

كتب لـ يأت الكاردة في ال اإلنساف% في الكتب مجتمعة كأف مفاىيـ حقكؽ 15بمغت نسبتيا 
كأف كركدىا في الكتب جاء  اإلنسافمعظميا بشكؿ مباشر أم تحمؿ في جكىرىا معنى لحقكؽ 

عشكائيا كغير مقصكد كما أظيرت الدراسة أف الحقكؽ السياسية كالمدنية كانت أكثر األبعاد حظا 
اؼ كأف األىد ،كالثقافية االجتماعيةك  االقتصاديةمف حيث كركدىا في الكتب يمييا الحقكؽ 

تتبايف مف كتاب آلخر عبلكة عمى ذلؾ أف كثيرا مف األىداؼ  اإلنسافالمتضمنة لمفاىيـ حقكؽ 
 اإلنسافجاءت بشكؿ مباشر أم تحمؿ في جكىرىا معنى لحقكؽ  اإلنسافالمتضمنة لمفاىيـ حقكؽ 

كجكب إعادة النظر في األىداؼ التربكية كالكتب الدراسية كتنقيح كتنقية  إلىكتكصي الدراسة 
االىتماـ  إلىصكصيا كمكاضيعيا كأنشطتيا التعميمية بحيث تتبلءـ مع التكجييات العامة الداعية ن

 . اإلنسافبحقكؽ 

  :(2001) دراسة وحش -18

التاريخ  بكتبي اإلنسانمعرفة قضايا المساكاة في الدكر بيف النكع  إلىىدفت الدراسة 
كب تحميؿ المضمكف ككانت أداة الدراسة بالمرحمة اإلعدادية كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي كأسم

منياج  كتب ي كشممت عينة الدراسة تحميؿاإلنسانقائمة بقضايا المساكاة في الدكر بيف النكع 
 ،مرحمة التعميـ اإلعدادم في مصر كتب التاريخ لمصؼ األكؿ كالثاني كالثالث اإلعدادم مف

كأظيرت النتائج أف أعمى نسبة  ،ائيةكاستخدـ الباحث التكرارات ك النسبة المئكية كأساليب إحص
ي كأظيرت أيضان اإلنسانلمتكرار كانت لمقضايا السياسية المتعمقة بالمساكاة في الدكر بيف النكع 

النتائج بعض القضايا لـ تحظ باالىتماـ المناسب مثؿ حؽ التدريب كاإلعداد لممشاركة السياسية 
بصفة عامة كالتاريخ بصفة  االجتماعيةالدراسات أما بالنسبة لؤلىداؼ لـ تنص أىداؼ  االقتصاديةك 

ي كذلؾ لـ ترد اإلنسانخاصة في المرحمة اإلعدادية صراحة في المساكاة في الدكر بيف النكع 
 في مقرراتفي أم مف الي في مجمميا اإلنسانالقضايا المتعمقة بالمساكاة في الدكر بيف النكع 
ظاىر يحمؿ معنى المساكاة في الدكر بيف النكع  الصفكؼ الثبلث بالمرحمة اإلعدادية تحت عنكاف

بصفة عامة منيج التاريخ بصفة خاصة  االجتماعيةضركرة تضميف أىداؼ الدراسات  اإلنساف
ي كضركرة زيادة االىتماـ بتضميف قضايا اإلنسانبالقضايا المتعمقة بالمساكاة في الدكر بيف النكع 

ركرة االىتماـ بتضميف أدلة المعمـ بتكجيات كض المرحمة اإلعدادية كتب المساكاة في محتكل
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رشادات بكيفية تدريس قضايا المساكاة في الدكر بيف النكع  ي كاالىتمامات بتدريب المعمـ اإلنسانكا 
 . سكاء تمؾ القضايا ظاىرة أك متضمنة في السياؽ التربكم شيءقبؿ كؿ 

  :(2001دراسة عمايرة ) -19

لممرحمة األساسية في األردف  االجتماعيةربية مدل اىتماـ كتب الت إلىالتعرؼ  إلىىدفت 
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ككانت أداة  اإلنسافكمعرفة معممييا لمبادئ حقكؽ 

 ،كزعت عمى معممي المرحمة األساسية في مديرية التربية كالتعميـ في إربد األكلى استبانة  الدراسة
كقد تككف مجتمع الدراسة مف كتب التربية  ،لممرحمة نفسيا االجتماعيةكتحميؿ لمحتكل كتب التربية 

كقد بمغ عدد الكتب التي تـ تحميميا عشريف  ،مف الصؼ األكؿ كحتى الصؼ العاشر االجتماعية
 ،كأساليب إحصائية لفا كركنباخأمعامؿ  ،كاستخدـ الباحث التكرارات ك النسبة المئكية ،كتابا

أف كتب التربية الكطنية المدنية قد  االجتماعيةؿ كتب التربية كأشارت نتائج الدراسة في عممية تحمي
 االجتماعيةتمييا كتب التربية  ،اإلنساففي مدل اىتماميـ بمبادئ حقكؽ  احتمت المرتبة األكلى

كفي  ،يمييا في المرتبة الثالثة كتب التاريخ(  الخامس -لممرحمة األساسية الدنيا مف الصؼ )األكؿ
المجاؿ الثقافي يميو  :أما مف حيث المجاالت فكاف الترتيب كالتالي ،الجغرافيا المرتبة األخيرة كتب

راسة المتعمقة بمعرفة كما أشارت نتائج الد ،كالمجاؿ المدني في المرتبة األخيرة ،المجاؿ السياسي
أف المجاؿ الثقافي احتؿ المرتبة األكلى يميو  اإلنسافلمبادئ حقكؽ ( ذككرا أك إناثاالمعمميف )

 . كأخيرا المجاؿ السياسي ،مجاؿ المدنيال

التي اىتمت بيا كتب التربية  اإلنسافكما أظيرت الدراسة أف أقؿ مجاالت حقكؽ 
لذا أكصى الباحث بزيادة االىتماـ بيذا المجاؿ لما لو مف دكر في  ،ىي الحقكؽ المدنية االجتماعية

كذلؾ بالتركيز  ،رىا مف الحقكؽكغي االقتصاديةك  االجتماعيةتكعية الطبلب بحقكقيـ الشخصية ك 
في  ،االجتماعيةكذلؾ أكصت الدراسة بإعادة النظر في كتب التربية  ،عمى ىذا المجاؿ في الكتب

 . حسب أكزاف محددة مسبقا اإلنسافالمرحمة األساسية كمراعاة تكزيع مبادئ حقكؽ 

    :(Alene Murphy, 2001دراسة مورفي ) -20

دل تضمف محتكيات كتب الجغرافيا في الجامعة لمفاىيـ م إلىىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ  
أدلة  ك استخدـ أداة تحميؿ المضمكف بتحميؿ كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي اإلنسافحقكؽ 

ثمانية كتب مدرسية في كفي كالية كاليفكرنيا في مادة الجغرافيا مف الكمية الجامعية استخدـ الباحث 
النسبة المئكية كأساليب كاستخدـ الباحث التكرارات ك  ،افاإلنسطرؽ تحميمية لمفاىيـ حقكؽ 

ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف محتكيات كتب الجغرافيا في الجامعة في مجاؿ المعرفة  ،إحصائية
كأف ىناؾ نقصا عامان في  ،كالقضايا المثيرة لمجدؿ ضعيفة كغير مغطاة بشكؿ كافي اإلنسافبحقكؽ 
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قد تـ مراجعة الحقكؽ المختارة كرسـ تطبيقات عامة لقضايا حقكقية ك  ،اإلنسافمناقشة قضايا حقكؽ 
 . غير مطبقة

  :(Bruce Williams, 2001)دراسة ويميامز -21

 االجتماعيةفي كتب الدراسات  اإلنسافمضاميف حقكؽ  إلىىدفت ىذه الدراسة إلي التعرؼ 
التحميمي قاـ الباحث  الكصفي المنيج كليامز الباحث كاستخدـ ،لبرتيا بكنداأفي المدارس الثانكية في 

كاستخدـ الباحث  ،المستخدمة في التدريس االجتماعيةفي التحميؿ النكعي لعدد مف كتب الدراسات 
 ،كقضايا ،كقد صمـ إطاران مفاىيميان حكؿ مبادئ، النسبة المئكية كأساليب إحصائيةالتكرارات ك 

الحقكؽ  ،السياسة ،سعا مف المدنيةالعالمية ،يتضمف مدل كا اإلنسافحقكؽ  إلىكميارات مستندة 
كقد استخدـ تحميبل دقيقان لمحتكيات الكتب حكؿ مقدرتيا عمى تعزيز األنشطة  ،االجتماعيةالثقافية ك 

عف مجرد تقديـ معمكمات نظرية مكظٌفا قائمة رصد لمتعريؼ بتمؾ القضايا كاألنشطة  العممية بعيدان 
  .في الكتب

 : ميوكان من أىم نتائج الدراسة ما ي

بتزكيد  كأكصت الدراسة ،محتكيات الكتب ال تخدـ الركح الحقيقية لمطبلب كال لممعمميف
 . حكؿ كاقعيـ اإلنسافالكتب بمصادر إضافية حكؿ مفاىيـ تعميـ حقكؽ 

 :(1998دراسة فرج ) -22

في  االجتماعيةفي الدراسات  اإلنسافمحاكلة التعرؼ عمى كاقع حقكؽ  إلىىدفت الدراسة 
كمف أجؿ ذلؾ استخدـ المنيج الكصفي التحميمي كالنقدم  ،اسي كمستقبمو في مصرالتعميـ األس

كالمغة العربية شممت  االجتماعيةكتككنت أداة الدراسة استمارة لتحميؿ مضمكف مناىج الدراسات 
الصؼ الثامف كما شممت مناىج  إلىعينة البحث صفكؼ التعميـ األساسي مف الصؼ الرابع 

 ،النسبة المئكية كأساليب إحصائيةكاستخدـ الباحث التكرارات ك  ،كالمغة العربية االجتماعيةالدراسات 
إال أف  اإلنسافلـ تخؿ تماما مف مفاىيـ حقكؽ  االجتماعيةأف كتب الدراسات  إلىكتكصمت الدراسة 

تمؾ المفاىيـ تـ طرحيا بشكؿ يخمك مف التخطيط المسبؽ فاألىداؼ الخاصة بتمؾ الكتب كلـ تشر 
ف مناىج الدراسات  ،ما عدا كتاب الصؼ الرابع اإلنسافة تنمية مفاىيـ حقكؽ قط ألىمي كا 
بكضعو الحالي يمكف أف يؤثر في تككيف شخصية غير قادرة عمى الكعي بمدلكؿ  االجتماعية

أما كتب المغة العربية فاتضح عدـ كجكد  اإلنسافالديمقراطية كالمساكاة كالعدؿ كالتسامح كحقكؽ 
 . كالديمقراطية اإلنسافـ حقكؽ تخطيط كاضح لمفيك 
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في مناىج الدراسات  اإلنساندراسات تناولت حقوق  :التعميق عمى دراسات المحور األول
 :الجتماعية

 : يمي من العرض السابق لدراسات ىذا المحور يتضح ما

 : بالنسبة لألىداف -1

كالتاريخ  عيةاالجتماالتعرؼ عمى مدل تضمف كتب الدراسات  إلىىدفت معظـ الدراسات  
كدراسة الحكامدة (  2009دراسة مكسى )(  ك 2010)  مثؿ دراسة األشكؿ اإلنسافلمفاىيـ حقكؽ 

دراسة المركز (  ك 2004دراسة األنصارم )(  ك 2008حقي ) دراسة كدراسة (  ك 2008) كالعدكاف
سة درا( ك 2006دراسة العسالي )(  ك 2006الفيد) (  كدراسة2002) اإلنسافالفمسطيني لحقكؽ 

دراسة مكرفي ( ك 2001دراسة عمايرة )(  ك 2001) دراسة كحش( ك 2003بادم )  كدراسة ،كحش
(Alene Murphy, 2001 )كدراسة كيميامز( Bruce Williams, 2001 ك )(  1998) دراسة فرج

 (.1994) عبد اهلل كدراسة

  اإلنسافإعداد تصكر ك خطة مقترحة لتدريس مفاىيـ حقكؽ  إلىكىدفت بعض الدراسات 
 ك اليباد(  2010مثؿ دراسة يحيي كاألىدؿ ) ك التاريخ االجتماعيةضمف مناىج المكاد 

 .(2003الكيبلني ) كدراسة(   2004كدراسة إبراىيـ )(  2009)
 افة المكاطنة بثق الكشؼ عف مستكل إلى( 2009) إمبابي بينما ىدفت دراسة الفقي ك

 .اإلنسافكحقكؽ 
 عمى مدل عناية محتكل كتب التاريخ بالمرحمة التعرؼ  إلى كىناؾ مف ىدفت دراستو

   .(2009يكسؼ ) اإلنسافالثانكية بتطكر آليات حماية حقكؽ 
 بالمرحمة  االجتماعيةتطكير منيج الدراسات  إلىالدراسة  ( فيدفت2009) أحمد أما دراسة

  .لمطفؿ االجتماعيةاالبتدائية في ضكء الحقكؽ 
 (2009ك ىدفت دراسة عبد الحميد )التعميمي في  اإلثراءكحدة مقترحة قائمة عمى  راءإث إلى

  .االجتماعيةلمناىج الدراسات  كالتحصيؿ الدراسي اإلنسافتنمية مفاىيـ حقكؽ 
  :لمعينة المختارة بالنسبة -2

الكتب الدراسية كبيف طمبة المدارس كالجامعات  بيف ماتنكعت الدراسات في اختيار العينة 
  :حة كالتاليكالمعمميف كالمكجييف كىي مكض
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الدراسية لمناىج التاريخ و الدراسات  عينتيا من الكتب المدرسية الدراسات التي اختارت -أ
 :لمراحل تعميمية الجتماعية

 لممرحمة الثانكية كالتاريخ االجتماعيةكانت عينتيا المختارة مف كتب مناىج المكاد  دراسات 
(  2010دراسة يحيي كاألىدؿ)ك  (2010) شكؿاأل مثؿ دراسة اإلعداديةككتب المرحمة 
األنصارم  دراسة( ك 2009دراسة مكسى)( ك 2009) اليباد كدراسة (2009كدراسة يكسؼ )

(  2001) كحش مثؿ دراسة (2003كدراسة بادم )( 2004كدراسة إبراىيـ ) (  2004)
   .(,Bruce Williams  (2001 دراسة كيميامزك 

  مثؿ لممرحمة االبتدائية ك االعدادية جتماعيةاالدراسات اختارت عينتيا مف مناىج المكاد 
( 2008) دراسة الحكامدة كالعدكاف( ك 2009) دراسة أحمدك ( 2009عبد الحميد ) دراسة
 اإلنسافدراسة المركز الفمسطيني لحقكؽ ك ( 2004األنصارم )( 2008حقي ) كدراسة

كدراسة ( 1998) دراسة فرجك ( 2001كدراسة عمايرة )( 2006دراسة العسالي )ك ( 2002)
 .(2003بادم )

 ( أما دراسةAlene Murphy 2001) لممرحمة فتككنت عينتيا مف كتب الجغرافيا 
  .الجامعية

  :عينتيا من طمبة المدارس والجامعات والمعممين والموجيين الدراسات التي اختارت -ب
 الحميددراسة عبد   مثؿ كالثانكم األساسيمف طمبة التعميـ  عينة الدراسة دراسات اختارت 

 كدراسة(  2009كدراسة مكسى )( 2001دراسة عمايرة )( 2009) دراسة أحمدك ( 2009)
   .(2004كدراسة األنصارم )(  2006) الفيد

 الجامعات كالمعمميف كالمكجييف كاالختصاصيف  أما الدراسات التي اختارت عينتيا مف طمبة
دراسة ك (  2008سة حقي )دراك (  2009) ك إمبابي الفقي مثؿ دراسة ،كأساتذة الجامعات

كدراسة إبراىيـ  (2001) دراسة عمايرةك ( 2003) كدراسة الكيبلني( 2006الفيد)
(2004). 

   :بالنسبة لممرحمة التعميمية -3

حيث  ،كالثانكية كاإلعداديةاالبتدائية  بيف المرحمة تباينت الدراسات في المرحمة التعميمية ما 
 ،(2010)  حمة الثانكية في دراستيا مثؿ دراسة األشكؿأف معظـ الدراسات التي اعتمدت المر 

دراسة بادم ك  ،(2009) دراسة اليبادك  ،(2009دراسة مكسى )ك  ،(2009دراسة يكسؼ )ك 
 Bruce Williams كيميامز كدراسة ،(Alene Murphy 2001دراسة مكرفي )ك  ،(2003)

 (.2004األنصارم ) كدراسة ،((2001
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 ،(2010تعميـ العاـ األساسي مثؿ دراسة يحيي كاألىدؿ )كىناؾ دراسات اختارت مرحمة ال
   .(2001عمايرة ) كدراسة ،(1998فرج ) كدراسة ،(2004كدراسة األنصارم ) ،ك

مف التعميـ األساسي مثؿ دراسة عبد الحميد  بينما اختارت دراسات المرحمة المتكسطة
   .(2001) كحش كدراسة ،(2006الفيد) كدراسة ،(2008حقي ) كدراسة ،(2009)

 بينما اقتصرت بعض الدراسات عمى المرحمة الدنيا مف التعميـ األساسي مثؿ دراسة أحمد
دراسة المركز ك  ،(2006العسالي ) كدراسة ،(2008) الحكامدة كالعدكاف كدراسة ،(2009)

 (.2002) اإلنسافالفمسطيني لحقكؽ 

 إمبابي ك مثؿ دراسة الفقي كىناؾ دراسات اختارت مرحمة التعميـ الجامعي مف كمية التربية
 .(2003الكيبلني ) كدراسة ،(2004إبراىيـ ) كدراسة ،(2009)

 فيما بينيا باستخداـ األدكات المناسبة فمنيا اعتمد عمى تباينت الدراسات: بالنسبة لألدوات -4
كىي   كاستبانة كاختبار تحصيمي ك أداة تحميؿ مضمكف اإلنسافاشتقاؽ قائمة بمفاىيـ حقكؽ 

 : ة كالتاليمكضح

  األشكؿ مثؿ كدراسة ك أداة تحميؿ مضمكف اإلنسافدراسات استخدمت قائمة بمفاىيـ حقكؽ  
 كدراسة اليباد(  2009كدراسة يكسؼ ) (  2010كدراسة يحيي كاألىدؿ )(  2010)
كدراسة دراسة (  2001) كدراسة كحش(  2008) كدراسة الحكامدة كالعدكاف(  2009)

  (Bruce Williams 2001 )كدراسة دراسة كيميامز(  Alene Murphy 2001مكرفي )
كدراسة (   2006دراسة العسالي )ك (  2008كدراسة حقي )(  1998كدراسة فرج )
 اإلنسافكدراسة المركز الفمسطيني لحقكؽ (   2003بادم ) كدراسة(  2004األنصارم )

 ( (2001كدراسة دراسة عمايرة  ،(.2002)
  (  2009كدراسة يكسؼ )(  2010مثؿ دراسة يحيي كاألىدؿ )دراسات استخدمت استبانة

 كدراسة دراسة(  2008كدراسة حقي )( 2008كدراسة حقي )( 2009مكسى ) :كدراسة
 الكيبلني كدراسة(   2004كدراسة إبراىيـ )( 2004األنصارم ) كدراسة (2006الفيد)

    .(2001) دراسة عمايرة كدراسة( 2001كدراسة دراسة عمايرة )(   2003)
 قياس كعي الطمبة بثقافة المكاطنة كحقكؽ  بطاقة(  2009) ك إمبابي بينما استخدـ الفقي

 اإلنساف
 (  2009األحمد ) كدراسة(  2009االختبارات مثؿ دراسة عبد الحميد ) دراسات استخدمت

  .(2004كدراسة إبراىيـ )
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  :بالنسبة لممنيج -5
يحيي كاألىدؿ  (2010) حميمي مثؿ األشكؿالمنيج الكصفي الت استخدمت أغمب الدراسات . أ

دراسة الحكامدة ك  (2009) اليباد دراسةك  (2009مكسى ) :(2009يكسؼ ) (2010)
( 2006)العسالي  كدراسة (2006) الفيد دراسةك  (2008دراسة حقي )ك ( 2008) كالعدكاف
دراسة ك  (2003الكيبلني ) كدراسة (2004األنصارم )كدراسة   (2003بادم ) كدراسة

دراسة مكرفي  دراسةك  (2001) كحش دراسةك  (2002) اإلنسافلمركز الفمسطيني لحقكؽ ا
(Alene Murphy 2001 ) دراسة كيميامز دراسةك ( Williams Bruce, 2001)  دراسةك 

  .(1998فرج )
 دراسةك (  2009) دراسة عبد الحميد  مثؿ فيما اتبعت بعض الدراسات المنيج التجريبي . ب

   .(2004كدراسة إبراىيـ )( 2009) أحمد دراسةك  (  2009) ك إمبابي الفقي
 : المستخدمة اإلحصائيةبالنسبة لألساليب  -6

 ،(2010)  دراسة األشكؿ استخدمت معظـ الدراسات التكرارات ك النسبة المئكية مثؿ 
دراسة ك  ،(2009) دراسة اليبادك  ،(2009دراسة يكسؼ )ك  ،(.2010دراسة يحيي كاألىدؿ )ك 

دراسة األنصارم  ،(2006دراسة العسالي )ك  ،(2008دراسة حقي )ك  ،(2008) عدكافالحكامدة كال
دراسة ك  ،(2003دراسة بادم )ك  ،(2003الكيبلني ) كدراسة ،(2004دراسة إبراىيـ ) ،(.2004)

 ،(2001دراسة عمايرة )ك  ،(.2001) دراسة كحشك  ،(2002) اإلنسافالمركز الفمسطيني لحقكؽ 
 ،(Bruce Williams 2001 ) كدراسة كيميامز ،(Alene Murphy 2001دراسة مكرفي )ك 

   .(1998فرج ) كدراسة

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ  اإلحصائية األساليببينما ىناؾ دراسات استخدمت مف 
 ،(2009مبابي )إ الفقي ك كدراسة ،(2009مثؿ دراسة عبد الحميد )  T-testالمعيارم كاختبار

 (.2006الفيد ) كدراسة ،(2009مكسى ) كدراسة ،(2009دراسة أحمد )ك 

 : بالنسبة لمنتائج -7

لكف بنسب  االجتماعيةفي منياج التاريخ كالدراسات  اإلنسافأظيرت النتائج تكفر حقكؽ   
  دراسة األشكؿ ،(2008دراسة حقي ) ،(2009) اليباد مثؿ دراسة ،متفاكتة كمتباينة كغير كافية

 (.1998دراسة فرج ) ،(2003سة بادم )درا ،(2004دراسة إبراىيـ ) ،(.2010)

كجكد قصكر شديد في المحتكل المفظي الصريح  إلىالدراسات فتكصمت  أما باقي  
كالقيـ الديمقراطية فأظيرت النتائج كجكد  اإلنسافأما عف كعي الطبلب بمكاثيؽ حقكؽ  ،كالضمني

ة كالديمقراطية كحقكؽ انخفاض كبير في مختمؼ المستكيات كال سيما فيما يتعمؽ بمفاىيـ الحري
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ضعؼ كقصكر المناىج الحالية في تكعية الطبلب بحقكقيـ ككاجباتيـ ككيفية  ك أظيرت ،األطفاؿ
 . المطالبة بيا

 ،كاألىداؼ التربكية االجتماعيةالدراسات بإعادة النظر في كتب التربية  أكصت معظـك   
تبلءـ مع التكجييات العامة الداعية كتنقيح كتنقية نصكصيا كمكاضيعيا كأنشطتيا التعميمية بحيث ت

مفاىيـ حقكؽ  االجتماعيةكأف تتضمف محتكيات مناىج الدراسات  اإلنسافاالىتماـ بحقكؽ  إلى
ي بصكرة رئيسية عند كضع المناىج اإلسبلمكضركرة مراعاة البعد  ،كالتأكيد عمييا صراحة اإلنساف

بقا مناىج كتب التاريخ كالدراسات حسب أكزاف محددة مس اإلنسافكمراعاة تكزيع مبادئ حقكؽ 
كأف ، حكؿ كاقعيـ اإلنسافك بتزكيد الكتب بمصادر إضافية حكؿ مفاىيـ تعميـ حقكؽ  االجتماعية

إحساس التبلميذ بضركرة احتراـ  إلىمما يؤدم  ،كحرياتو اإلنسافتتضمف التطكر التاريخي لحقكؽ 
ظر كتنظيـ اآلراء كاألفكار كااللتزاـ الناس جميعا كاحتراـ أعماليـ كخدمات كتبادؿ كجيات الن

تاحة الفرصة لمطمبة باستخداـ كتطبيؽ ما تعممكه في  بالمبادئ كالقيـ مف خبلؿ الكطف كالفرد كا 
  .في مكاقؼ جديدة اإلنسافمفاىيـ في حقكؽ  مكاقؼ تعميمية خاصة
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 :ىفي المواد األخر  اإلنسانتناولت حقوق  دراسات: المحور الثاني
 :(2012) شقورة دراسة -1

التعميـ األساسي  محتكل المغة العربية لمصفكؼ األربعة األكلى مف إثراء إلىىدفت الدراسة 
كاستخدمت  ،كاتبعت الباحثة في الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،اإلنساففي ضكء مفاىيـ حقكؽ 

محتكل منياج  ـز تكافرىا فيالبل اإلنسافحقكؽ  حيث قامت بإعداد قائمة مفاىيـ ،أداتيف لمبحث
كتـ عمؿ صدؽ كثبات لؤلداة كتككنت عينة البحث مف . المغة العربية لمصفكؼ األربعة األكلى

منياج المغة العربية المككف مف ثمانية أجزاء لمصفكؼ األربعة األكلى مف التعميـ األساسي في 
 ،لمعالجات اإلحصائية التكراراتكلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة مف ا ،المنياج الفمسطيني

    .كالنسب المئكية ،المتكسطات الحسابيةك 

  مفيكمان مكزعة عمى ثبلث(  30) اإلنسافقائمة مفاىيـ حقكؽ  إلىكقد تكصمت الدراسة 
كالحقكؽ  ،كالثقافية االجتماعيةك  االقتصاديةكالحقكؽ  ،مجاالت ىي الحقكؽ المدنية كالسياسية

كالثقافية عمى أعمى نسبة تضمف يميو  االجتماعيةك  االقتصادية  الحقكؽحيث حصؿ مجاؿ  ،البيئية
حيث حصمت المفاىيـ التالية عمى  ،يميو مجاؿ الحقكؽ البيئية ،مجاؿ الحقكؽ المدنية كالسياسية
 –الحصكؿ عمى المعرفة  –التغذية كالممبس  - حؽ المشاركة –نسبة تكرارات عالية حؽ الحرية 

ما حصمت المفاىيـ التالية عمى أدنى المراتب عند تحميؿ محتكل كتب المغة السبلمة كالحماية بين
حماية  –رعاية ذكم االحتياجات الخاصة  –لمصفكؼ األربعة األكلى كىي )اسـ منذ الكالدة  العربية

الضماف  –التسامح  –مراعاة مصالح الطفؿ الفضمى  –الئؽ  ةشعيمستكل م –الخصكصية 
تمؾ المفاىيـ في كتاب الصؼ الرابع حيث احتؿ أدنى مرتبة  إثراءحثة بحيث قامت البا( االجتماعي

في  اإلنسافبتضمف حقكؽ  بضركرة مراعاة كاضعي المناىج في تكفر المفاىيـ كأكصت الباحثة
  .محتكيات المكاد التعميمية

   :(2010) دراسة قيطة -2

ا في محتكل منياج الكاجب تكافرى اإلنسافتحديد مفاىيـ حقكؽ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
استخدـ الباحث المنيج الكصفي ك  ،ية لممرحمة الثانكية كندل اكتساب الطمبة ليااإلسبلمالتربية 
طمبة المرحمة الثانكية في محافظة خاف يكنس كقد استخدـ  :كتككف مجتمع الدراسة مف ،التحميمي

 اإلنسافمفاىيـ حقكؽ  كاستخدمت عدة أدكات منيا تحميؿ محتكل لقياس .المنيج الكصفي التحميمي
عداد اختبار لقياس مدل اإلسبلمالكاجب تكافرىا في محتكل منياج التربية  ية لممرحمة الثانكية كا 

ية لطمبة الصؼ اإلسبلمالمكجكدة في محتكل منياج التربية  اإلنسافاكتساب الطمبة لمفاىيـ حقكؽ 
الحقكؽ  ،اسية كالمدنيةحيث تضمنت ثبلث مجاالت مف الحقكؽ ىي الحقكؽ السي ،الثاني عشر
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كالتنمكية كتككف مجتمع الدراسة مف طمبة المرحمة الثانكية  االقتصاديةالحقكؽ  ،االجتماعيةالثقافية ك 
 ،ية لممرحمة الثانكية )الفصؿ األكؿاإلسبلمفي محافظة خاف يكنس ك مف محتكل منياج التربية 

في مدارس  ،بة مف طمبة الثاني عشرطالب كطال(  475كقد اشتممت عينة الدراسة عمى )(  كالثاني
ك معامؿ ارتباط  كاستخدـ الباحث التكرارات ك النسبة المئكية ،جنكب غزة محافظة خاف يكنس

أف مفاىيـ  إلىكقد تكصمت الدراسة  ،كأساليب إحصائية T- testكاختبار  ،سبيرماف ك ،بيرسكف
في محتكل  اإلنسافحقكؽ  تتكفر في محتكل الكتب بعدد غير قميؿ مف مفاىيـ اإلنسافحقكؽ 

ية لممرحمة الثانكية أما بالنسبة لمنتائج المتعمقة في مدل اكتساب طمبة الصؼ اإلسبلممنياج التربية 
كقد  إلىية فأشارت النتائج اإلسبلممتضمنة في منياج التربية  اإلنسافالثاني عشر لمفاىيـ حقكؽ 

 : النتائج التالية إلىتكصمت الدراسة 

ية مجاؿ الحقكؽ المدنية اإلسبلمتضمنا في محتكل كتب التربية  تأف اكثر المجاال
كأف  ،كالتنمكية االقتصاديةيمييا مجاؿ الحقكؽ  ،االجتماعيةيمييا مجاؿ الحقكؽ الثقافية ك  ،كالسياسية

  .المفاىيـ التي حصمت عمى نسبة تكرارات عالية ىي الفقرات المتعمقة بحؽ الحرية

المدني كالسياسي قد احتؿ المرتبة األكلى  :المجاؿ األكؿ" جاء أف اكتساب الطبلب لياك 
االقتصادم كالتنمكم حيث احتؿ المرتبة الثانية  :المجاؿ الثانييمى ذلؾ " ، (91247بكزف نسبى )
ثـ جاء )المجاؿ الثقافي كاالجتماعي حيث احتؿ بالمرتبة الثالثة بكزف نسبي  ،(87296بكزف نسبي )

ية عمى الكيؼ اإلسبلمضركرة أف يبنى محتكل منياج التربية  إلىسة كأكصت الدرا(  81207قدره )
 .كليس عمى الكـ كعمى التفكير كالفيـ كالتفسير كليس عمى الحفظ كالتمقيف كاستظيار المعمكمات

يتـ مف ىبلليا زيادة كعييـ بمفاىيـ  ،يةاإلسبلمكضركرة عقد دكرات تدريبية مكثفة لمعممي التربية 
ئـ كأىميتو كتطبيؽ ما يتـ تعممو عمى أرض الكاقع كضركرة قياـ الجامعات القا اإلنسافحقكؽ 

المختمفة  اإلنسافالفمسطينية باالىتماـ بمعمـ التربية قبؿ الخدمة كتزكيده بمجمكعة مف مفاىيـ حقكؽ 
 . ككيفية تنميتيا كتدريسيا لمطمبة

 (.gundogodu, 2010دراسة جان دوجو ) -3

ؼ عف تأثير استخداـ األساليب كالمكاد البنائية عمى اتجاىات الكش إلىىدفت ىذه الدراسة 
كاستخدمت  .اإلنسافنحك التثقيؼ في مجاؿ حقكؽ (   المعمميف )طبلب اإلرشاد النفسي   الطمبة
مف الذككر  23كتككنت العينة مف مجمكعتيف تجريبيتيف بمغت )  .المنيج شبو التجريبي الدراسة

تمقت المجمكعة ك  ،(مف اإلناث 23مف الذككر ك  17بمغت ) كمجمكعة ضابطة ،(مف اإلناث 22ك
في حيف تمقت المجمكعة الضابطة التعميـ  اإلنسافالتعميـ البنائي في مجاؿ حقكؽ  التجريبية
   .التقميدم



 

101 
 

 : إلىوتوصمت النتائج  اإلنسانوتم استخدام مقياس اتجاىات المعممين نحو حقوق 

  في كبل اإلنسافالتثقيؼ في مجاؿ حقكؽ ارتقاء اتجاىات الطمبة المعمميف نحك  
  التجريبية بالرغـ مف كجكد فركؽ دالة لصالح المجمكعة ،الضابطةالمجمكعتيف التجريبية ك . 
 التثقيؼ في مجاؿ  بينت النتائج التتابعية أف المجمكعة التجريبية كانت األكثر اتجاىان نحك

 . اإلنسافحقكؽ 
 كيككف ليا ،س نيج البنيكية ىي أكثر فعاليةأف التعمـ باألنشطة التي تركز عمى أسا  
  كاالتجاه اإليجابي  .اإلنسافتأثير طكيؿ األمد عمى المكاقؼ عمى المتعمميف نحك حقكؽ

لتسامح مقارنة أف المشاركيف كشفكا عف فيـ أقؿ لمفيكـ ا إلىآذكىـ إضافة  نحك مف
 ،كمشجعان تجاه البرنامج كقد أظير الطبلب المشارككف اتجاىان إيجابيان  ،بالمجمكعة الضابطة
مكانية تطبيقو في  ،التسامح كقدركا فرصة تعمـ كأعطكا البرنامج قيمة عالية مف حيث أثره كا 
 . المدارس االبتدائية

  :(2009دراسة المحبوب ) -4

تحميؿ محتكل كتاب المغة العربية بالمرحمة الثانكية بدكلة الككيت في  إلىىدفت الدراسة 
 الكصفيالبلزمة في دكلة الككيت كاعتمدت الدراسة عمى المنيج  نسافاإلضكء مفاىيـ حقكؽ 

التحميمي كتككنت أداة الدراسة مف معيار لتحميؿ محتكل الكتب الدراسية الثبلثة لمادة المغة العربية 
بالمرحمة الثانكية كذلؾ في ضكء ما يجب تضميو مف حقكؽ عامة لؤلفراد كقد تـ صياغة محاكر 

العامة كالسمككيات المرتبطة بكؿ  اإلنسافيث تعطى صكرة متكاممة عف حقكؽ كبنكد المعيار بح
تعد بنكدان لمعيار التحميؿ كشممت عينة الدراسة كتاب الصؼ العاشر كالحادم عشر  كالتيمحكر 

كاستخدـ  ،مف قبؿ كزارة التربية لدكلة الكتب لممرحمة الثانكية كاردةكالثاني عشر لمادة المغة العربية ال
أف محتكل المغة  إلىكتكصمت الدراسة  ،حث التكرارات ك النسبة المئكية كأساليب إحصائيةالبا

العربية لمصفكؼ الثبلثة في المرحمة اإلعدادية يتسـ بالقصكر في تضميف كدعـ مفاىيـ كقضايا 
تأكيد المنيج عمى المحتكل العممي  إلىبمختمؼ محاكرىا كيرجع ذلؾ الباحث  اإلنسافحقكؽ 

دكف االىتماـ الكافي بالخكض فيما يرتبط بالقضايا الحياتية بما في ذلؾ قضايا حقكؽ المستيدؼ 
كأكصت الدراسة بإعادة النظر في فمسفة المناىج  ،القصكر في تطكير المناىج إلىكأيضان  اإلنساف

بيدؼ  اإلنسافعامة كمناىج المغة العربية خاصة في ضكء القضايا المعاصرة بما في ذلؾ حقكؽ 
تطكير سمككيات األفراد بما يساعد عمى خمؽ بيئة ثقافية تكفؿ حماية الحقكؽ الفردية  إلىالسعي 

 . كالجماعية
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  :(2008)دراسة اعمر  -5

كجيات نظر معمـ المدارس الثانكية الحككمية في  إلىالتعرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
عند الطمبة  اإلنسافقكؽ محافظة نابمس حكؿ درجة اإللماـ المعمكماتي ك القيمي ك الميارم لح

(  45مككنة مف ) استبانةالمنيج الكصفي كلتحقيؽ ذلؾ قامت الباحثة بتصميـ  الباحثةكاستخدمت 
كطبقتيا عمى عينة  اإلنسافميارية في مجاؿ حقكؽ  فقرة مكزعة عمى جكانب معرفية كقيمية ك

لمعاـ الدراسي معممة يعممكف الصفيف الحادم كالثاني عشر  (89معمما ك) (36مككنة مف )
كتحميؿ التبايف  T- testكاختبار  ،كاستخدمت الباحثة التكرارات ك النسبة المئكية ،2007/2008

النتائج التالية أف المتكسط  إلىكقد تكصمت الباحثة  ،كأساليب إحصائية األحادم كاختبار شافيو
الجانب الميارم فالمعرفي الحسابي لمدرجة الكمية لمجكانب الثبلث كاف أعبلىا الجانب القيمي يميو 

كأيضا تكصمت الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغيرم الجنس لمتغيرم 
الجنس كالتخصص كال لمتغير الخبرة عمى الجانب المعرفي بينما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 

 ،سنكات(  10-5تكسطة )الميارم لصالح الخبرة الم تعزل لمتغير الخبرة عمى المجاليف القيمي ك
كبإشراؼ لجنة عميا كتكصي الباحثة تحميؿ الكتب  ،ككذلؾ لمتغير مكقع المدرسة كلصالح القرية

بحيث تحذؼ المفاىيـ السمبية كتعزز المفاىيـ اإليجابية كرفدىا بأنشطة  اإلنسافميتمة بحقكؽ 
ع لبلمتحاف العاـ كأف كجعمو إجباريا لطمبة التكجييي كيخض اإلنسافلحقكؽ   متنكعة كأف يصمـ

 . عمى مستكل البكالكريكس اإلنسافتستحدث الجامعات تخصصا في مجاؿ حقكؽ 

   :(2007) السعدني دراسة عودة و -6

التعرؼ عمى مدل تناكؿ محتكل كتب العمكـ بمراحؿ التعميـ العاـ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
حميؿ المحتكل ككانت أداة الدراسة قائمة البيئية كاستخداـ المنيج التحميمي كأسمكب ت اإلنسافحقكؽ 
البيئية كشممت عينة البحث كتب العمكـ لممرحمة األساسية العميا كالدنيا كالمرحمة  اإلنسافبحقكؽ 

كأساليب  كاستخدـ الباحث التكرارات ك النسبة المئكية ،الثانكية حيث بمغا ثمانية عشر كتابا مدرسيان 
البيئية  اإلنسافحقكؽ  إلىؾ الكتب لـ تشر مباشرة أك صراحة أف تم إلىكأظيرت النتائج  ،إحصائية

عامة كالبيئية  اإلنسافبؿ جاءت اإلشارة ضمنيان بشكؿ غير صريح كىذا معناه غياب ثقافة حقكؽ 
كأف المكضكعات المتضمنة في محتكل كتب العمكـ المدرسية كاف بعضيا بعيد تمامان عف البيئة أما 

ة بمككناتيا كمكاردىا كظكاىرىا كمشكبلتيا كقضاياىا زمف ثـ كانت البعض اآلخر فكاف كثيؽ الصم
ىذه المكضكعات مناسبة جادان لتضميف الكثير مف الحقكؽ البيئية المشار إلييا في البحث كأكصت 

البيئية كضركرة تضمينيا محتكل الكتب الدراسية بشكؿ عاـ  اإلنسافاالىتماـ بحقكؽ  إلىالدراسة 
كصياغة االستراتيجيات الفعالة  اإلنسافتمع كالبيئة في مجاؿ التربية كحقكؽ كتقييـ احتياجات المج

لتعزيزىا في جميع مراحؿ التعميـ العاـ كالميني كفي برامج التدريب كمحك األمية كتعميـ الكبار 
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بشكؿ يجعمو قاببلن لمتطبيؽ في مراحؿ التعميـ  اإلنسافكصياغة قكاعد عامة لمنيج لعميـ حقكؽ 
كفير كسائؿ تربكية مناسبة كتنظيـ دكرات تدريبية لممعمميف كاألساتذة خدمة ليذا الغرض العاـ مع ت

دراج ثقافة حقكؽ  في المخططات التنمكية كبرامج محك األمية كتعميـ الكبار في أنشطة  اإلنسافكا 
ككسائؿ اإلعبلـ كبرامج مؤسسات المجتمع المدني إجراء المزيد مف البحكث كالدراسات في ىذا 

 . جاؿالم

   :(2006) البوسعيدي دراسة -7

في مضاميف كتب المغة العربية  اإلنسافالكشؼ عف مفاىيـ حقكؽ  إلىتيدؼ ىذه الدراسة 
في الحمقتيف األكلى كالثانية مف مرحمة التعميـ األساسي في سمطنة عماف كقد اتبعت ىذه الدراسة 

كتككنت عينة الدراسة أربعة عشر  .المنيج الكصفي أسمكب تحميؿ المحتكل بشقيو الكيفي كالكمي
ككانت  ،كتابا لمغة العربية في الحمقتيف األكلى كالثانية مف مرحمة التعميـ األساسي في سمطنة عماف

كاستخدـ  ،اإلنسافأداة الدراسة تصميـ جدكؿ لمترميز اشتمؿ عمى عشريف مفيكما مف مفاىيـ حقكؽ 
كجكد  :نتائج أىميا إلىكتكصمت الدراسة  ،ائيةكأساليب إحص الباحث التكرارات ك النسبة المئكية

كاتضح أيضا أف ثمة تركيزا  ،في كتب ىذه المرحمة التعميمية اإلنسافتغطية كبيرة لمفاىيـ حقكؽ 
كالحؽ في  ،عمى مفاىيـ دكف غيرىا مثؿ مفيكـ الحفاظ عمى التراث الثقافي كاليكية الكطنية

كالحؽ في التربية  ،كالحؽ في بيئة نظيفة غير ممكنة ،كالحؽ في احتراـ اآلخر ،االجتماع كالتعاكف
خبلؿ محتكل كتب المغة العربية  اإلنسافكما كشفت الدراسة عف أف مفاىيـ حقكؽ  ،كالتعميـ

جاءت بصكرة غير مخططة  ،لمحمقتيف األكلى كالثانية مف التعميـ األساسي في سمطنة عماف
عممية التدرج في تكزيع الحقكؽ تبعا لمصفكؼ  كأف كاضعي المناىج المدرسية لـ يراعكا ،كعشكائية

 . التعميمية حيث تمت تغطية بعض منيا فقط في بعض الصفكؼ

  :(2004)دراسة ساري  -8

في كتب  اإلنسافكحقكؽ  االجتماعيةالتعرؼ عمى طبيعة التنشئة  إلىىدفت ىذه الدراسة 
دـ الباحث المنيج الكصفي أسمكب في مرحمة التعميـ األساسي في األردف كقد استخ اإلنجميزيةالمغة 

تحميؿ المحتكل بشقيو الكمي كالكيفي كمنيجية في تحميؿ مضاميف الكتب المدرسية كتككنت عينة 
في مرحمة التعميـ األساسي في األردف لمصؼ الخامس كالسادس  اإلنجميزيةالدراسة مف كتب المغة 

يـ جدكؿ ترميز اشتمؿ عمى جميع مبادئ كالسابع كالثامف كالتاسع كالعاشر ككانت أداة الدراسة تصم
كقد تكصمت  ،كاستخدـ الباحث التكرارات ك النسبة المئكية كأساليب إحصائية ،اإلنسافحقكؽ 
إذ جاءت  .نتيجة مفادىا الغياب الكاضح ليذه الحقكؽ في مضاميف كتب ىذه المرحمة إلىالدراسة 

التي كردت في متكف نصكص ىذه  جميع الحقكؽ ضمنية كغير مباشرة أما أىـ الحقكؽ الضمنية
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أما الحقكؽ المتعمقة  االجتماعيةية التضامف كالتسامح كالحرية كالعدالة اإلنسانالكتب الكرامة 
بالمساكاة بأشكاليا المختمفة فمـ تكف ضمف اىتمامات ىذه الكتب كما بينت الدراسة أيضا أف أسمكب 

متسقا مع النمك العمرم كالمعرفي لمتبلميذ ىذه تقديـ الكتب المدركسة ليذه الحقكؽ لـ يكف متماشيا ك 
كيكصي الباحث بضركرة عقد دكرات تدريبية لمعممي ىذه المرحمة عمى كيفية تكظيؼ  ،المرحمة

تحقيؽ بعض الفكائد في مجالي تنشئة  إلىمكضكعات الكتب المكجكدة بيف أيدييـ قد تفضي 
كيكصي الباحث أيضا  ،خاصبشكؿ عاـ كحقكؽ الطفؿ بشكؿ  اإلنسافاألطفاؿ عمى حقكؽ 

كاضعي المنياج بضركرة إعادة النظر في فمسفمة التعميـ في ىذه المرحمة بحيث تأخذ ىذه الفمسفة 
كيكصي الباحث  اإلنساففي اعتبارىا المستجدات كالتطكرات التي يشيدىا العالـ في مجاؿ حقكؽ 

صفكؼ مرحمة التعميـ  عمى اإلنسافكاضعك المنياج مراعاة التدرج في تكزيع مفاىيـ حقكؽ 
بعيف  ذاألساسي حسب النمك العمرم لمتبلميذ كتكزيع ىذه الحقكؽ كفؽ خطة تربكية مدركسة تأخ

 . االعتبار نكع الحقكؽ التي يجب أف يغطييا كؿ صؼ أك مستكل كحجـ ىذه التغطية

 :(Chau Tat sing 2004) دراسة شاو تات سنك -9

عمى طبلب المرحؿ االبتدائية ( التسامح )العفك الكشؼ عف أثر برنامج إلىىدفت الدراسة 
 ذلؾ باستخداـ مجمكعتيف ضابطة كتجريبية كتصميـ اختبار قبمي ك ك .في مدارس ىكنج ككنج

كاختاركا  ،يعتبركف أنفسيـ قد أكذكا مف غيرىـ ،طالبان كطالبة(  56كقد طبقت الدراسة عمى). بعدم
المجمكعة التجريبية أف  :الدراسةكشفت نتائج  ،جكبعد تطبيؽ البرنام. مف آذاىـ أف ال يسامحكا

ظيرت انخفاضان حيف أنيا أ في ،أظيرت ارتفاعان ذا داللة إحصائية مف حيث األمؿ كتقدير الذات
كما كشفت النتائج عف فعالية البرنامج في زيادة استعداد المشاركيف في  ،عمى مستكل اإلحباط

 (.التسامح )العفك

 :(Meguni Yamasake 2002) دراسة ياماساكي -10
 

في كالية مينيسكتا بالكاليات المتحدة األمريكية  اإلنسافتعميـ حقكؽ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
طالبا مف الصفكؼ السادس  120ك تككنت عينة الدراسة مف  ،دراسة حالة–في مدرسة ابتدائية

قد  ،إناث 9ك ذككر  9 ،أجريت معيـ مقاببلت 18طبقت عمييـ استبانات ك  102أم  ،كالسابع
 . كمقابمة استبانةكانت أداة الدراسة 
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 : وكان من أىم نتائج الدراسة ما يمي 
  اإلنسافعمى كضع مفاتيح لمفاىيـ شاممة عف حقكؽ  اإلنسافضركرة تركيز معمميف حقكؽ 

كالتأكيد عمى قضايا  ،كاتفاقية حقكؽ الطفؿ اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفمستكحاة مف 
  .كالظمـ ،كالفقر ،كاإلجحاؼ ،مثؿ التمييز افاإلنسحقكؽ 

  ساءة حقكؽ كالتي ليا اثر قكم  اإلنسافالتأكيد عمى قضايا حياتية كاقعية حكؿ انتياكات كا 
فضبلن عف إدماج البرنامج المقترح في الحياة  .عمى الطبلب في ىذه المرحمة العمرية

  .اإلنسافمع إعطاء أمثمة النتياكات حقكؽ  ،اليكمية
 :(Banks Dennis N 2000) دراسة بانك دينس -11

في تطكير المعارؼ  اإلنسافقياس مدل مساىمة التربية عمى حقكؽ  إلىكىدفت الدراسة 
كالمفاىيـ المدنية لدل طبلب المدارس الثانكية في الكاليات المتحدة كمحاكلة كضع استراتيجية فعالة 

في الكاليات  اإلنسافف انتياكات حقكؽ في الحد م اإلنسافمف خبلؿ مناىج التربية عمى حقكؽ 
كاستعانت الدراسة بعينة مف مجتمع  ،كقد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي المسحي التحميمي ،المتحدة
كتـ اختيارىا مف المدراس الثانكية في الكاليات المتحدة األمريكية لقياس مدل مساىمة  ،الدراسة

كالمفاىيـ المدنية لدل طبلب المدارس الثانكية في  في تطكير المعارؼ اإلنسافالتربية عمى حقكؽ 
 : مجمكعة مف النتائج إلىكقد تكصمت الدراسة  ،الكاليات المتحدة

  اإلنسافمناىج حقكؽ  إلىتطكر العديد مف المفاىيـ كتعزيزىا لدل طمبة المدارس يرجع 
 . التي يتـ تدريسيا في المدارس

  المدرسية في الحد مف االنتياكات لحقكؽ أكدت عمى الدراسة عمى مدل مساىمة المناىج
 .اإلنساف

  :(1995)دراسة ساري  -12

في  في كتب المغة العربية اإلنسافتحميؿ محتكل مفاىيـ حقكؽ  إلىتيدؼ ىذه الدراسة 
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي  ،مرحمة التعميـ األساسي في األردف

اسة مف كتب المغة العربية في مرحمة التعميـ األساسي في األردف مف كتككنت عينة الدر  ،التحميمي
العاشر األساسي ككانت أداة الدراسة تصميـ جدكؿ لمترميز اشتمؿ عمى  إلىالصؼ األكؿ األساسي 

كاستخدـ  ،تحميؿ كتب المغة العربية ئياكتـ في ضك  اإلنسافكاحد كعشريف مفيكما مف مفاىيـ حقكؽ 
أف ىناؾ تغطية  إلىكأظيرت نتائج الدراسة  ،كأساليب إحصائية النسبة المئكيةالباحث التكرارات ك 

مف مراحؿ التعميـ األساسي في األردف  في كتب ىذه المرحمة اإلنسافال بأس بيا لمفاىيـ حقكؽ 
الحؽ في تقرير المصير حيث حصؿ  كاتضح أيضا أف ىناؾ تركيزا عمى مفاىيـ دكف غيرىا كمفيكـ

(  9يميو حؽ الحرية ) ،تكرار(   11يميو حؽ المساكاة أماـ القانكف) ،تكرار(  21)عمى أعمى تكرارات
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كما كبينت الدراسة أيضا  ،كتكافؤ الفرص كالضماف الصحي أما أدنى المفاىيـ حؽ التممؾ تكرارات
أف أسمكب تقديـ الكتب ليذه المفاىيـ لمتبلميذ لـ يكف مطردا كمتناسبا مع المستكل العمرم كالمعرفي 

 اإلنسافكيكصي الباحث أف يراعي كاضعك المنياج عممية التدرج في تكزيع مفاىيـ حقكؽ  ،لمتبلميذ
عمى صفكؼ مرحمة التعميـ األساسي حسب النمك العمرم كالمعرفي لمتبلميذ كأف يراعي كاضعي 

 . كؿ صؼ أك مستكل كحجـ ىذه التغطية المنياج المدرسي التدرج في تكزيع

 :في المواد األخرى اإلنسانتناولت حقوق  دراسات -:لمحور الثانيالتعميق عمى دراسات ا

 : مف العرض السابؽ لدراسات ىذا المحكر يتضح ما يمي

 : بالنسبة لألىداف -1
في محتكل المناىج الدراسية في المغة  اإلنسافمدل تضمف حقكؽ  إلىىدفت معظـ الدراسات أ. 

 .(1995)دراسة سارم 2006) )البكسعيدم  كدراسة(  2009) العربية مثؿ دراسة
 ( 2010أما قيطة  )في  اإلنسافمدل تضمف مفاىيـ حقكؽ  معرفة إلى فيدفت دراستو

 . يةاإلسبلممنياج التربية   محتكل المناىج الدراسية في
 االجتماعيةطبيعة التنشئة  معرفة مدل تضمف إلى فيدفت دراستو(   2004سارم ) بينما 

 .اإلنجميزيةياج المغة في محتكل في من اإلنسافكحقكؽ 
 منياج  معرفة مدل تضمف محتكل في إلى فيدفت دراستو(   2007) السعدني عكدة ك أما

 .البيئية اإلنسافالعمـك حقكؽ 
 ( 2012بينما ىدفت دراسة شقكرة  )المغة العربية لمصفكؼ األربعة األكلى  محتكل إثراء إلى

  .اإلنسافمف التعميـ األساسي بمفاىيـ حقكؽ 
لدل طمبة المدارس كالجامعات  اإلنسافالكشؼ عف حقكؽ  إلىقي الدراسات األخرل ىدفت باب. 

  :ىي مكضحة كالتالي كالمعمميف كطبلب الثانكية العامة
  لدل طمبة المدارس مثؿ  اإلنسافالكشؼ عف حقكؽ  إلىالدراسات التي ىدفت 
 ( 2008دراسة اعمر  )كدراسة بانؾ دينس (Banks Dennis N 2000   ) دراسة شاك ك

 Meguni Yamasake) ياماساكي كدراسة(  Chau Tat sing 2004) تات سنؾ
2002). 

  لدل طمبة الجامعات مثؿ دراسة جاف  اإلنسافالكشؼ عف حقكؽ  إلىالدراسات التي ىدفت
 (.gundogodu  2010دكجك )

 ( 2008أما دراسة اعمر):  كجيات نظر معمـ المدارس  إلىالتعرؼ  إلىفيدفت الدراسة
الثانكية الحككمية في محافظة نابمس حكؿ درجة اإللماـ المعمكماتي ك القيمي ك الميارم 

 .عند الطمبة اإلنسافلحقكؽ 
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   :لمعينة بالنسبة -2

 الدراسية التي اختمفت مناىجيا ك بيف الكتب بيف في اختيار عينة الدراسة الدراسات تباينت
 : كالتالي كىي كالمعمميفطمبة المدارس كالجامعات 

(  2012دراسات اختارت عينة الدراسة مف كتب منياج المغة العربية مثؿ دراسة شقكرة )ك  أ. 
 (   1995دراسة سارم )2006) البكسعيدم ) كدراسة(  2009دراسة المحبكب )ك 

 ( 2010أما قيطة  ) يةاإلسبلماختار عينة الدراسة مف كتب منياج التربية.  
 اإلنجميزيةدراسة مف كتب منياج المغة اختار عينة ال(   2004سارم ) بينما.  
 اختار عينة الدراسة مف كتب منياج العمكـ(   2007) السعدني عكدة ك أما.  
 طمبة المدارس كالجامعات كالمعمميف مثؿ دراسة مف أما الدراسات األخرل فكانت عينة الدراسةب. 

 شاك تات سنؾدراسة ك (   Banks Dennis N 2000) كدراسة بانؾ دينس(  2008)اعمر 
(Chau Tat sing 2004  )ياماساكي كدراسة (Meguni Yamasake 2002   )جاف  كدراسة

 (.gundogodu  2010دكجك )
    :بالنسبة لممرحمة التعميمية -3

حيث  ،االبتدائية كاإلعدادية كالثانكية بيف المرحمة تباينت الدراسات في المرحمة التعميمية ما 
 ،(.2009عتمدت المرحمة الثانكية في دراستيا مثؿ دراسة المحبكب )أف معظـ الدراسات التي ا

كدراسة  ،(.2010) قيطة كدراسة ،(.2007) السعدني عكدة ك كدراسة ،(.2008اعمر ) كدراسة
 (.Banks Dennis N 2000 ) بانؾ دينس

 السعدني كىناؾ دراسات اختارت مرحمة التعميـ العاـ األساسي مثؿ دراسة عكدة ك
 (   1995سارم ) كدراسة ،(2004سارم ) كدراسة ،(2006دراسة البكسعيدم)ك  ،(2007)

 شقكرة بينما اقتصرت بعض الدراسات عمى المرحمة الدنيا مف التعميـ األساسي مثؿ دراسة
 ،(Meguni Yamasake 2002) دراسة ياماساكيك  ،(2006دراسة البكسعيدم)ك  ،(2012)

 (.Chau Tat sing 2004) كدراسة شاك تات سنؾ

  :بالنسبة لألدوات -4
 دراسة  كأداة تحميؿ محتكل مثؿ اإلنسافاستخدمت قائمة بمفاىيـ حقكؽ  الدراسات معظـ

البكسعيدم  كدراسة(  2009المحبكب ) كدراسة(  2010كدراسة قيطة )(  2012شقكرة )
كدراسة سارم  (2007) السعدني كدراسة عكدة ك( 1995دراسة سارم )ك  2006))
(2004).    
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 دراسة جاف دكجك ) مقياسا لقياس ىدؼ الدراسة مثؿ  سات استخدمتدراgundogodu 
 (  Banks Dennis N 2000) دراسة بانؾ دينسك (  2010

  دراسة ياماساكيك (  2008مثؿ دراسة اعمر ) استبانةكىناؾ دراسات استخدمت 
(Meguni Yamasake 2002). 

 أما دراسة شاك تات سنؾ (Chau Tat sing 2004  )اختبار لمعرفة أثر  خدمتفاست
 . عمى طبلب المرحؿ االبتدائية(   برنامج التسامح )العفك

 : بالنسبة لممنيج -5
 ( 2012جميع الدراسات السابقة استخدمت المنيج الكصفي التحميمي مثؿ دراسة شقكرة  )

دراسة ك  2006) البكسعيدم ) كدراسة(  2009دراسة المحبكب )ك (  2010كدراسة قيطة )
دراسة اعمر  ( 2004كدراسة سارم )(  2007) السعدني دراسة عكدة ك( ك 1995سارم )

 Banks) دراسة بانؾ دينس(   Meguni Yamasake 2002) ياماساكي(  2008)
Dennis N 2000.) 

 ( أما دراسة جاف دكجكgundogodu  2010  )فاستخدمت المنيج شبو التجريبي. 
 : المستخدمة اإلحصائيةبالنسبة لألساليب  -6

دراسة ك (  2012) شقكرة دراسة استخدمت معظـ الدراسات التكرارات ك النسبة المئكية مثؿ
دراسة سارم ك  ،(2006دراسة البكسعيدم)ك  ،(2009)  دراسة المحبكبك  ،(2010) قيطة

 (   1995دراسة سارم )ك  ،(2004)

ؼ المتكسط الحسابي كاالنحرا اإلحصائية األساليببينما ىناؾ دراسات استخدمت مف 
دراسة ك  ،(2007) السعدني عكدة ك كدراسة،(.2008مثؿ دراسة اعمر ) T-testالمعيارم كاختبار

 ،(Chau Tat sing 2004) شاك تات سنؾ كدراسة،(.gundogodu  2010جاف دكجك )
 Banks Dennis N) دراسة بانؾ دينس ،(Meguni Yamasake 2002) دراسة ياماساكيك 

2000).   

  :بالنسبة لمنتائج -7
  :كغيابيا مف تمؾ المناىج اإلنسافتكفر مفاىيـ حقكؽ  تباينت نتائج الدراسات بيف

  محتكل الكتب يتكفر بيا بعدد غير قميؿ مف مفاىيـ حقكؽ   أف إلىفيناؾ دراسات تكصمت
(  2012شقكرة )  أسمكب تقديـ الكتب ىذه المفاىيـ لـ يكف منظما كمتناسبا مثؿ اإلنساف

 (.1995دراسة سارم )ك  2006) راسة البكسعيدم)دك (  2010دراسة قيطة )ك 
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كأكصت تمؾ الدراسات بضركرة أف يراعي كاضعك المنياج عممية التدرج في تكزيع مفاىيـ 
عمى صفكؼ مرحمة التعميـ األساسي حسب النمك العمرم كالمعرفي لمتبلميذ كأف  اإلنسافحقكؽ 

 .مستكل كحجـ ىذه التغطيةكؿ صؼ أك  يراعي كاضعي المنياج المدرسي التدرج في تكزيع

ضركرة أف يبنى محتكل منياج عمى الكيؼ كليس عمى الكـ كعمى  إلىكأكصت الدراسة 
كضركرة عقد دكرات  .التفكير كالفيـ كالتفسير كليس عمى الحفظ كالتمقيف كاستظيار المعمكمات

بؿ الخدمة كتزكيده تدريبية لممعمميف كضركرة قياـ الجامعات الفمسطينية باالىتماـ بمعمـ التربية ق
 . المختمفة ككيفية تنميتيا كتدريسيا لمطمبة اإلنسافبمجمكعة مف مفاىيـ حقكؽ 

  نتيجة مفادىا الغياب الكاضح ليذه الحقكؽ في  إلىبينما تكصمت الدراسات األخرل
(  2007) السعدنيكدراسة عكدة كدراسة  (2004مضاميف الكتب مثؿ دراسة سارم )

 (. (2009المحبكب 

ت تمؾ الدراسات بضركرة إعادة النظر في فمسفة المناىج عامة كالتعميـ في ضكء كأكص
بيدؼ  اإلنسافالقضايا المعاصرة المستجدات كالتطكرات التي يشيدىا العالـ في مجاؿ حقكؽ 

تطكير سمككيات األفراد بما يساعد عمى خمؽ بيئة ثقافية تكفؿ حماية الحقكؽ الفردية  إلىالسعي 
 . كالجماعية

 :عام عمى الدراسات السابقة ميقتع
 : الجتماعيةفي مناىج الدراسات  اإلنسانالدراسات التي تناولت حقوق  :األول المحور

 أوجو التفاق :أولً 

  كدراسة األشكؿ( 2009مع دراسة عبد الحميد) مف حيث األىداؼ الدراسة ىذه تتشابو .1
حقي  كدراسة(  2008) كدراسة الحكامدة كالعدكاف(  2009مكسى ) كدراسة( 2010)
( 2002) اإلنسافالمركز الفمسطيني لحقكؽ  كدراسة( 2004األنصارم ) كدراسة(  2008)

( 2003بادم )  كدراسة ،كحش كدراسة( 2006العسالي ) كدراسة(  2006) الفيد كدراسة
 Alene Murphyمكرفي ) كدراسة( 2001عمايرة ) كدراسة(  2001) كحش كدراسة
 كدراسة(  1998) دراسة فرجك   (Bruce Williams 2001) زكدراسة كيميام( 2001
 (.1994) عبد اهلل

دراسة عبد  المنيج الكصفي التحميمي مع كىك تتشابو ىذه الدراسة في منيج الدراسة .2
(  2009كدراسة يكسؼ )(  2010يحيي كاألىدؿ )(  2010)  األشكؿ ك(  2009الحميد)

(  2008) كدراسة الحكامدة كالعدكاف( 2009) كدراسة اليباد( 2009كدراسة مكسى )
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بادم  كدراسة( 2006العسالي ) كدراسة(  2006الفيد) كدراسة( 2008كدراسة حقي )
كدراسة المركز الفمسطيني ( 2003كدراسة الكيبلني )( 2004كدراسة األنصارم )( 2003)

 Aleneكدراسة دراسة مكرفي )( 2001) كدراسة كحش( 2002) اإلنسافلحقكؽ 
Murphy 2001 )كدراسة دراسة كيميامز (Williams Bruce 2001 ) كدراسة فرج

(1998). 
كدراسة ( 2010)  األشكؿ مف حيث أداة تحميؿ المحتكل مع دراسة تتشابو ىذه الدراسة .3

كدراسة ( 2009) كدراسة اليباد(  2009كدراسة يكسؼ ) (2010يحيي كاألىدؿ )
 راسة دراسة مكرفي كد(  2001) كدراسة كحش( 2008) الحكامدة كالعدكاف

(Alene Murphy 2001 )كدراسة دراسة كيميامز (Bruce Williams 2001   )
كدراسة األنصارم ( 2006العسالي ) كدراسة(  2008كدراسة حقي )( 1998كدراسة فرج )

(  2002) اإلنسافكدراسة المركز الفمسطيني لحقكؽ ( 2003بادم ) كدراسة(  2004)
 (.2001)كدراسة دراسة عمايرة 

 ،(2008حقي )(  2001مع دراسة عمايرة ) المرحمة حيث مف الدراسة ىذه تتشابو .4
يحيي (  1998فرج )،(2008) اليباد(  2009دراسة عبد الحميد )(  2004األنصارم )
(  2010األشكؿ)(  2009مكسى )(  2009يكسؼ )(  2001) كحش(  2010كاألىدؿ )
 (.2004إبراىيـ )

مجتمع الدراسة كىي كتب التاريخ كىي دراسة الحكامدة تتشابو ىذه الدراسة مف حيث  .5
 ،(2002) اإلنسافالمركز الفمسطيني لحقكؽ  ،(.2006)دراسة الفيد ،(2008كالعدكاف )

األنصارم  ،(2001دراسة عمايرة )  ،(1994) كدراسة عبد اهلل ،(2008كدراسة حقي )
كدراسة  ،(.1998) رجف ،(.2008كدراسة اليباد ) ،(2009دراسة عبد الحميد ) ،(2004)

 كدراسة كحش  ،إمبابي ك كدراسة الفقي ،(2010كدراسة يحيي كاألىدؿ ) ،2009) )أحمد
 ،(2010األشكؿ) كدراسة ،(.2009كدراسة مكسى ) ،(2009كدراسة يكسؼ )(  (2001

 (.2004كدراسة إبراىيـ )
مع دراسة  لمئكيةالتكرارات كالنسبة ا اإلحصائيةتتشابو ىذه الدراسة في استخداـ األساليب  .6

 كدراسة،(.2009يكسؼ ) كدراسة ،(.2010يحيي كاألىدؿ ) كدراسة ،(2010)  األشكؿ
 كدراسة ،(2008حقي ) كدراسة ،(.2008) الحكامدة كالعدكاف كدراسة ،(2009) اليباد

الكيبلني  كدراسة ،(2004دراسة إبراىيـ ) ،(2004دراسة األنصارم ) ،(2006العسالي )
 ،(2002) اإلنسافالمركز الفمسطيني لحقكؽ  كدراسة ،(2003ادم )ب كدراسة ،(2003)

 Alene Murphyمكرفي ) كدراسة ،(2001عمايرة ) كدراسة ،(2001) كحش كدراسة
   .(1998فرج ) كدراسة ،(Bruce Williams 2001 كيميامز كدراسة ،((2001
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 : الختالف أوجو :ثانياً 
كدراسة  (2010دراسة يحيي كاألىدؿ )مف حيث ىدؼ الدراسة مع  الدراسة ىذه تختمؼ .1

دراسة الكيبلني ك  (2004كدراسة إبراىيـ ) (2009) إمبابي دراسة الفقي ك (2009) اليباد
  .(2009) كدراسة أحمد (2009كدراسة يكسؼ ) (2003)

 كدراسة أحمد (2009) ك إمبابي دراسة الفقي مع ىذه الدراسة في منيج الدراسة تختمؼ .2
  .(2004يـ )كدراسة إبراى (2009)

كدراسة  (2010ىذه الدراسة مف حيث أداة المستخدمة مع دراسة يحيي كاألىدؿ ) تختمؼ .3
 (2008كدراسة حقي )( 2008كدراسة حقي )( 2009مكسى ) :كدراسة (2009يكسؼ )

 كدراسة( 2004كدراسة إبراىيـ )( 2004كدراسة األنصارم ) (2006الفيد) كدراسة دراسة
ك  الفقي (2001دراسة عمايرة ) كدراسة (2001راسة عمايرة )كدراسة د (2003الكيبلني)
 .(2004كدراسة إبراىيـ ) (2009) األحمد (2009) إمبابي

حيث اقتصرت الدراسة عمى الصؼ السابع كالثامف  المرحمة حيث مف الدراسة ىذه تختمؼ .4
مركز كدراسة ال ،(.2008تختمؼ مع دراسة الحكامدة كالعدكاف ) كالتاسع كالعاشر األساسي

 إمبابي ك كدراسة الفقي ،(.2009كدراسة أحمد ) ،،(.2002) اإلنسافالفمسطيني لحقكؽ 
 Aleneكدراسة ) (2006دراسة العسالي )ك  (2004األنصارم ) (2009) كدراسة

Murphy 2001). 
دراسة عمايرة  (2009) حيث مجتمع الدراسة مع دراسة أحمد مف الدراسة ىذه تختمؼ .5

 (2004كدراسة األنصارم ) (2006الفيد) كدراسة (2009كدراسة مكسى ) (2001)
كدراسة  (2006الفيد) كدراسة (2008حقي ) كدراسة (2009) ك إمبابي الفقي دراسةك 

 .(2004كدراسة إبراىيـ ) (2001) عمايرة كدراسة (2003) الكيبلني
 ،(2009مع دراسة عبد الحميد )  اإلحصائيةتختمؼ ىذه الدراسة في استخداـ األساليب  .6

 ،(2009مكسى ) كدراسة ،(2009أحمد ) كدراسة ،(2009مبابي )إ دراسة الفقي كك 
  (2006الفيد ) كدراسة

 األخرى المواد في اإلنسان حقوق تناولت التي الدراسات: الثاني المحور
 أوجو التفاق :أولً 

ة قيط  كأداة لمدراسة مع دراسة ،مف حيث تحميؿ المحتكل منيجالتتشابو ىذه الدراسة في  .1
(   1995دراسة سارم )ك  2006) البكسعيدم ) كدراسة( 2009المحبكب ) كدراسة( 2010)

 حيث مف الدراسة ىذه تتشابو(   2004كدراسة سارم )( 2007) السعدني كدراسة عكدة ك
المحبكب  ،(2003بادم )ك (  2004دراسة سارم)(  2006دراسة البكسعيدم ) مع المرحمة

 (.2010قيطة ) ،(2007) السعدني عكدة ك ،(2009)
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في محتكل  اإلنسافىدؼ الدراسة مدل تضمف حقكؽ  مف حيث الدراسة ىذه تتشابو .2
 2006) )البكسعيدم كدراسة(  2009) المناىج الدراسية مع دراسة العربية مثؿ دراسة

 .(2007) السعدني عكدة ك(  2010قيطة )(   1995دراسة سارم )
(  2010قيطة )  كصفي التحميمي مع دراسةفي استخداـ المنيج ال ىذه الدراسة تتشابو .3

كدراسة (   1995سارم ) كدراسة2006) البكسعيدم ) كدراسة(  2009المحبكب ) كدراسة
 ياماساكي(  2008دراسة اعمر )(   2004كدراسة سارم )(   2007) السعدني عكدة ك

(Meguni Yamasake 2002   )دراسة بانؾ دينس (Banks Dennis N 2000.) 
مع دراسة  التكرارات كالنسبة المئكية اإلحصائيةىذه الدراسة في استخداـ األساليب تتشابو  .4

 كدراسة ،(2009المحبكب) كدراسة ،(2010) قيطة كدراسة ،(2012) شقكرة
 .(1995سارم ) كدراسة ،(2004سارم ) كدراسة ،(2006البكسعيدم)

 كدراسة ،(2007) السعدني مع دراسة عكدة ك المرحمة حيث مف الدراسة ىذه تتشابو .5
 .(1995سارم ) كدراسة ،(2004سارم ) كدراسة، (2006البكسعيدم)

 : الختالف أوجو  :ثانيا
 Banks) كدراسة بانؾ دينس(  2008حيث اليدؼ مع اعمر ) مف الدراسة ىذه تختمؼ .1

Dennis N 2000   )شاك تات سنؾ كدراسة (Chau Tat sing 2004  )كدراسة 
  gundogoduدراسة جاف دكجك )(   Meguni Yamasake 2002) ياماساكي

2010).   
(  gun dogodu  2010ىذه الدراسة في المنيج المستخدـ مع دراسة جاف دكجك ) تختمؼ .2

 .المنيج شبو التجريبي  حيث استخدـ
(  gundogodu  2010مع دراسة جاف دكجك ) حيث األداة مف الدراسة ىذه تختمؼ .3

 Chau Tat) شاك تات سنؾ كدراسة(  Banks Dennis N 2000)  بانؾ دينس كدراسة
sing 2004)  ياماساكي كدراسة(  2008)دراسة اعمر ك (Meguni Yamasake 

2002). 
تحميميا حيث اف  تـ التي حيث مجتمع الدراسة كىي كتب التاريخ مف الدراسة ىذه تختمؼ .4

 سةكدرا( 2009المحبكب ) ىناؾ دراسات شممت تحميؿ كتب المغة العربية مثؿ دراسة
كدراسة ( 2006) كدراسة البكسعيدم(   1995دراسة سارم ) 2006) البكسعيدم )

ككتب المغة   ،(2007) السعدني مثؿ دراسة عكدة ك ككتب العمكـ ،(2004السعدم )
 (.2010ية مثؿ قيطة )اإلسبلمككتب التربية   ،(.2004مثؿ دراسة سارم) اإلنجميزية

اقتصرت تمؾ الدراسات عمى المرحمة الدنيا مف حيث  المرحمة حيث مف الدراسة ىذه تختمؼ .5
 كدراسة ،(2006البكسعيدم) كدراسة ،(2012) شقكرة التعميـ األساسي مثؿ دراسة
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 Chau Tat sing) شاك تات سنؾ كدراسة ،(Meguni Yamasake 2002) ياماساكي
2004).   

 كدراسة،(.2008مع دراسة اعمر ) اإلحصائيةتختمؼ ىذه الدراسة في استخداـ األساليب  .6
شاك  كدراسة ،(gundogodu  2010جاف دكجك ) كدراسة،(.2007) السعدني عكدة ك

 Meguni Yamasake) ياماساكي كدراسة ،(.Chau Tat sing 2004) تات سنؾ
كأيضا ىناؾ دراسات اختارت (  Banks Dennis N 2000) دراسة بانؾ دينس ،(2002

 ،(2008اعمر ) كدراسة ،(.2009بكب )المرحمة الثانكية في دراستيا مثؿ دراسة المح
  كدراسة بانؾ دينس ،(.2010) قيطة كدراسة ،(2007) السعدني عكدة ك كدراسة

(Banks Dennis N 2000).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

114 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 جراءات الدراسةإالطريمة و 

 

 

  ًمنيج الدراسة :أول. 
  ًمجتمع الدراسة :ثانيا. 
  ًعينة الدراسة :ثالثا. 
 الدراسة أدوات :بعاً را. 
  ًجراءات الدراسةإ  :خامسا. 
  ًاإلحصائية األساليب :سادسا. 
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 الفصل الرابع
 جراءات الدراسةإ

كالتي  الباحثة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة التي اتبعتيا اإلجراءاتفي ىذا الفصؿ  تتناكؿ الباحثة
كاألساليب  سة المستخدمةكأدكات الدرا ،تحديد المجتمع كعينة الدراسةك  ،منيج الدراسة تشمؿ

كصفان تفصيميان إلجراءات  ك فيما ،كتحميميا نتائج الدراسة إلىلمتكصؿ  المستخدمة اإلحصائية
  :الدراسة كىي

 : منيج الدراسة :أول
تحاكؿ الباحثة مف خبللو  استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي

 الصؼ العاشر إلىمحتكل كتب التاريخ لمصؼ السابع  كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة كىي تحميؿ
كتحميؿ بياناتيا كبياف ، المتضمنة في منياج التاريخ اإلنسافكذلؾ الستخراج قائمة بمفاىيـ حقكؽ 

 . العبلقة بيف مككناتيا كاآلراء التي تطرح حكليا كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا

 منيج الذم يتناكؿ دراسة أحداث كظكاىر كممارسات كائنةىك ال :المنيج الكصفي التحميمي
كيستطيع الباحث أف  ،دكف تدخؿ الباحث في مجرياتيا كما ىي كمكجكدة كمتاحة لمدراسة كالقياس
 .(41: 1997،األغايتفاعؿ معيا فيصفيا كيحمميا )

 : مجتمع الدراسة :ثانيا
                                .ـ( 2012-2013)منياج التاريخ لمعاـ كتب  يتككف مجتمع الدراسة مف     

مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ كالبالغ عددىا  عمى طمبة المرحمة األساسية العميا في فمسطيف مقررةال
  .ستة كتب دراسية لمفصؿ الدراسي األكؿ كالثاني

  :الدراسة ةثالثًا: عين
سابع كالثامف كالتاسع كالعاشر بكاقع منياج التاريخ لمصؼ ال كتب تتككف عينة الدراسة مف

 . ـ(2012-2013أربعة كتب دراسية لمفصؿ األكؿ كالثاني لمعاـ )

 : أدوات الدراسة: رابعاً 
  :المحتوى تحميل أداة بطاقة

التي تندرج تحت منيج البحث  كىك أحد أساليب البحث العممي: ويقصد بتحميل المحتوى
ككصؼ ىذه  ،التصاؿ أك الكتب المدرسيةا الكصفي كالغرض منو معرفة خصائص مادة



 

116 
 

جانب ما يتـ الحصكؿ عميو مف نتائج بأساليب  إلىالخصائص كصؼ كميا معبرا عنو برمكز كمية 
 (.175: 2011،)الياشمي كعطية. أخرل تككف مؤشرات تحدد اتجاه التطكير المطمكب

لدل الصفكؼ  افاإلنسمنياج التاريخ بمفاىيـ حقكؽ   محتكل إثراء إلىكقد ىدفت الدراسة 
مف مرحمة التعميـ األساسي العميا في ضكء ( األربعة ) الصؼ السابع كالثامف كالتاسع كالعاشر

 . منياج التاريخ  مستكل تكافر المفاىيـ المتضمنة في محتكل

 : حيث تمت وفق الخطوات التالية المحتوى تحميل أداة بطاقة

كفقا  اإلنسافحقكؽ  ى قائمة مفاىيـكالتي تشتمؿ عم كقد أعدت الباحثة بطاقة التحميؿ
   :لمخطكات التالية

 منياج التاريخ تحديد مدل تناكؿ محتكل إلىييدؼ التحميؿ : التحميل من تحديد اليدف -1
مف حيث عدد المفاىيـ  اإلنسافلمصؼ السابع ك الثامف ك التاسع ك العاشر لمفاىيـ حقكؽ 

 . كؿ كتاب كرصد تكرار كؿ مفيكـ في
لمصؼ  التاريخ منياج فياختيرت العينة بطريقة مقصكدة كتمثمت  :حميلالت عينة تحديد -2

 . الثاني لمفصؿ الدراسي األكؿ ك السابع ك الثامف ك التاسع ك العاشر األساسي
كالمقصكد بفئات التحميؿ مجمكعة العناصر التي تستخدـ في تصنيؼ  :التحميل فئات تحديد -3

كمحتكاه كأىدافو كتستخدـ لتسييؿ عممية عمى أساس نكع المضمكف  المضمكف ككصفو كتحدد
 ،حقائؽ ،التحميؿ بكضع صفات المحتكل فييا كتصنيفو عمى أساسيا فقد تككف مفاىيـ

 . تعميمات اتجاىات ،مبادئ
لمصؼ السابع ك  منياج التاريخ  في محتكل الكاردة اإلنسافكاستخدمت الباحثة مفاىيـ حقكؽ  -4

 . الثامف ك التاسع ك العاشر األساسي
ككحدة تحميؿ المحتكل كتحديد المفاىيـ المتكافرة  اختارت الباحثة الفقرة :التحميل ديد وحدةتح -5

فالفقرة ككحدة تحميؿ تعتبر كحدة ذات  بكاسطة الحـز الحسابية ثـ رصد تكرارىا في كؿ فقرة
منياج   محتكل  في اإلنسافمعنى كيمكف أف تشتمؿ عمى مفيكـ أك أكثر مف مفاىيـ حقكؽ 

 . مصؼ السابع ك الثامف ك التاسع ك العاشر األساسيل التاريخ
 التحميل  عممية ضوابط -6
 -رقـ الكحدة  -اسـ الصؼ  :لممفاىيـ اإلجرائيتـ التحميؿ في اطار المحتكل كالتعريؼ  .أ 

 . الحؽ اسـ –رقـ الصفحة الفقرة  –عنكاف الدرس 
التاسع ك العاشر  لمصؼ السابع ك الثامف ك منياج التاريخ  اشتمؿ التحميؿ عمى محتكيات .ب 

 األساسي
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  .عمى محتكل الدركس اشتمؿ التحميؿ .ج 
 .تحميؿ كؿ كحدة ك فئة ج ك تكراراستخداـ االستمارة المعدة لرصد النتائ .د 
 : الكتب توصيف -7
 الوسطى بعنوان تاريخ العصور :منياج التاريخ لمصف السابع األساسي 

 وموضوعاتو: الفصل األول
 صور الوسطىأوروبا في الع الوحدة األولى    

 اإلقطاعنظاـ   األولالدرس 
 الكنيسة الدرس الثاني
 نشكء المدف الدرس الثالث
 النيضة األكركبية الدرس الرابع
 ياإلسالمغزو الفرنجة لممشرق العربي  الوحدة الثانية

 لممشرؽ أكركبا قبيؿ الغزك الفرنجي  األولالدرس 
 لفرنجيي قبيؿ الغزك ااإلسبلمالمشرؽ  الدرس الثاني
 الحمبلت الفرنجية عمى ببلد الشاـ الدرس الثالث
 تأسيس مممكة بيت المقدس البلتينية الدرس الرابع

 نتائج غزك الفرنجة لممشرؽ الدرس الخامس 

 وموضوعاتو: الفصل الثاني
 ي ضد الفرنجةاإلسبلمحركة الجياد   الكحدة الثالثة 

 السبلجقة ك الفرنج  األكؿالدرس 
 الزنكيكف ك الفرنج انيالدرس الث

 ك الفرنج األيكبييف الدرس الثالث
 معركة حطيف الدرس الرابع

 تحرير القدس الشريؼ الدرس الخامس 
 صمح الرممة الدرس السادس 
 المماليؾ                 الكحدة الرابعة

 قياـ دكلة المماليؾ في مصر كالشاـ  األكؿالدرس 
 رنجالمماليؾ ك الف الدرس الثاني
 المماليؾ ك التتار )المغكؿ(. الدرس الثالث
 سقكط دكلة المماليؾ الدرس الرابع

 مف مظاىر الحضارة المممككية الدرس الخامس 

 (بكير ،اهللعطا ،شكشؾ، )حمكدة
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  يةاإلسالمبعنوان تاريخ الحضارة العربية : األساسي منياج التاريخ لمصف الثامن 
 وموضوعاتو: الفصل األول

 ية ومميزاتيااإلسالمالحضارة العربية  األولى الوحدة
 مفاىيـ حضارية األولالدرس 

 يةاإلسبلمأسس الحضارة العربية  الدرس الثاني
 يةاإلسبلممميزات الحضارة العربية  الدرس الثالث
 النظام السياسي الوحدة الثانية

 الخبلفة ولالدرس األ 
 الكزارة الدرس الثاني
 يفالدكاك  الدرس الثالث
 الكاليات إدارة الدرس الرابع

 الجيش كاألسطكؿ الدرس الخامس
 النظام القضائي الوحدة الثالثة

 القضاء نشأتو كتطكره األولالدرس 
 كالية المظالـ الدرس الثاني
 الحسبة الدرس الثالث

 وموضوعاتو: الفصل الثاني
 الجتماعيةو  القتصاديةالحياة    الوحدة الرابعة

 الزراعة ولاأل الدرس 
 الصناعة الدرس الثاني
 التجارة الدرس الثالث
 بيت الماؿ الدرس الرابع

 النقكد الدرس الخامس
 ياإلسبلمالمجتمع العربي  الدرس السادس
 الحياة العممية  الوحدة الخامسة

 العمـك الدينية الدرس الول
 عمـك المغة العربية كآدابيا الدرس الثاني
 مـك العقميةالع الدرس الثالث
 المؤسسات التعميمية الدرس الرابع

 ياإلسبلمالفف  الدرس الخامس
 ية في الحضارة الغربيةاإلسبلمأثر الحضارة العربية  الدرس السادس

 (الشرفا ، سالـ ، عطا اهلل ، )حمكدة
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 المعاصر التاريخ العربي الحديث و منياج التاريخ لمصف التاسع األساسي
 وعاتووموض: الفصل األول

 وموضوعاتو: الفصل الثاني

 (.عبده ،نجيب ،شاىيف ،)ممحـ 
 
 
 
 
 
 

 حالة المنطقة العربية في العيد العثماني   الوحدة األولى
 .ـ(1512 -1299نشأة الدكلة العثمانية ) األولالدرس 

 أكضاع الكطف العربي السياسية قبيؿ دخكؿ العثمانييف الدرس الثاني
 الحكـ العثماني لمكطف العربي الدرس الثالث

 اإلدارمالنظاـ السياسي ك  الرابع الدرس
 كالثقافية االجتماعيةك  االقتصاديةاألحكاؿ  الدرس الخامس
 في الدولة العثمانية اإلصالحالحركات النفصالية ومحاولت   الوحدة الثانية

 ضعؼ الدكلة العثمانية األولالدرس 
 الحركات االنفصالية في الدكلة العثمانية الدرس الثاني
 العثمانية اإلصبلحات الدرس الثالث

 اليقظة الفكرية كاتجاىاتيا عند العرب لرابعالدرس ا

 االستعمار في الكطف العربي  الكحدة الثالثة
 االستعمار األكركبي في الكطف العربي قبؿ الحرب العالمية األكلى األكؿالدرس 

 العرب كالحرب العالمية األكلى الدرس الثاني
 العربية أسياي الحركة الكطنية ف الدرس الثالث
 الحركة الكطنية في أفريقيا العربية الدرس الرابع

 قضايا عربية معاصرة  الكحدة الرابعة
 القضية الفمسطينية األكؿالدرس 

 جامعة الدكؿ العربية   الدرس الثاني
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 المعاصر وتاريخ العالم الحديث  :منياج التاريخ لمصف العاشر األساسي

 وموضوعاتو: الفصل األول
 النيضة األوروبية الحديثة  الوحدة األولى

 عصر النيضة األكركبية األولالدرس 
 حركة االصبلح الديني الدرس الثاني
 الكشكفات الجغرافية الدرس الثالث
 الثكرات الحديثة كالحركات القكمية  الوحدة الثانية
 الثكرة األمريكية الدرس الول

 الثكرة الفرنسية لدرس الثانيا
 .الحركات القكمية ) الكحدة االيطالية، الكحدة األلمانية( الدرس الثالث
 التقدـ العممي كالثكرة الصناعية  الوحدة الثالثة

 التقدـ العممي األولالدرس 
 الثكرة الصناعية الدرس الثاني
 الرأسمالية الدرس الثالث
 االشتراكية الدرس الرابع

 وموضوعاتو: صل الثانيالف
 لستعمار الحديث والحروب العالميةا الوحدة الرابعة

 االستعمار األولالدرس 
 الصييكنية الدرس الثاني
 الحرب العالمية األكلى الدرس الثالث
 الديكتاتكريات الحديثة الدرس الرابع

 الحرب العالمية الثانية الدرس الخامس
 لتحرر في العالـنماذج مف حركات ا الدرس السادس
 الييئات كالمنظمات الدكلية    الوحدة الخامسة

 عصبة األمـ األولالدرس 
 ىيئة األمـ المتحدة الدرس الثاني
 الييئات كالمنظمات الدكلية الدرس الثالث
 حركة عدـ االنحياز كدكؿ العالـ الثالث الدرس الرابع

 منظمة الكحدة االفريقية الدرس الخامس
 ياإلسبلممنظمة المؤتمر  ادسالدرس الس

 ( الشرفا ،سالـ ،جبارة ،)البشاكم
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 : المحتوىخطوات تحميل  -1
 .اإلنسافتحديد كؿ فقرة تشتمؿ عمى حقكؽ  .أ 
 .في الفقرة تحديد الحؽ الكارد .ب 
ا إلييالمتكفرة كالتي تكصمت  اإلنسافالتي تشتمؿ عمى مفاىيـ حقكؽ  تصميـ بطاقة لمتحميؿ .ج 

الصؼ )كتشمؿ  صدقيا بعرضيا عمى السادة المحكميف  لتأكد مفالدراسة الحالية التي تـ ا
 (.الحؽ -الفقرة  – الصفحة –درس عنكاف ال –الدرس  رقـ -الكحدة  –

المتضمنة في بطاقة التحميؿ كحدة لمعد تحميؿ محتكل كؿ  اعتبار كؿ مفيكـ مف المفاىيـ .د 
الحؽ الكارد فييا أك حيث تـ تحميؿ كؿ فقراتو كتحديد تكفر  خركتاب بشكؿ مستقؿ عف اآل

 تكفره  عدـ
  كذلؾ بإعطاء تكرار لكؿ مفيكـ ظير في الفقرة اإلنسافرصد تكرارات حقكؽ  .ق 
 . بجدكؿ مستقؿ كؿ محتكلرصد نتائج التحميؿ في جداكؿ  .ك 
  :التحميل أداة صدق -2

مف  لمتأكد مف صدؽ أداة التحميؿ قامت الباحثة بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف 
   .حيث أكدكا صبلحية ىذا التحميؿ ،كالمختصيف في التربية االجتماعيةمكاد المختصيف في ال

  :ثبات أداة التحميل -3
ما أعيد تطبيقيا مرة عمى نفس  إذايعرؼ ثبات أداة التحميؿ بأف تعطي األداة نفس النتائج 

 .العينة
  األفراد:الثبات عبر 

ا الباحثة كبيف نتائج التحميؿ لييإكيقصد بو مدل االتفاؽ بيف نتائج التحميؿ التي تكصمت 
طمب منيا  كالتي اإلنسافكحقكؽ  االجتماعيةفي مجاؿ الدراسات  اآلخرليو المحمؿ إالذم تكصؿ 

 محتكل منياج التاريخ قامت الباحثة بتحميؿ ك لمتأكد مف ثبات عممية التحميؿ ،التحميؿ بشكؿ مستقؿ
 تعمؿ في نفس معممة أخرل قامتثـ  ،لمصؼ السابع ك الثامف ك التاسع ك العاشر األساسي

  التخصص بتحميؿ ذات المحتكل
عف كجكد اتفاؽ كبير في عمميات التحميؿ كىذا يدؿ عمى صدؽ عممية  كقد أسفرت النتائج 

  :كىي لتحميؿ المضمكف(  Holistiالتحميؿ باستخداـ معادلة ىكلستي )
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 (.1) كىك مكضح في الجدكؿ رقـ
 (1-4جدول رقم )

محتوى منياج التاريخ لمصف السابع و  تحميل في( الثبات عبر األفراد)التفاق  معامالت يوضح
 الثامن و التاسع و العاشر األساسي

 
 الصف الرقم

المحمل 
 األول
 (.)الباحثة

 المحمل
 الثاني

نقاط 
 التفاق

نقاط 
 الختالف

نقاط 
التفاق + 
نقاط 
 الختالف

 
نسبة 
 الثبات

 23 .89 65 15 58 65 58 السابع الصف 1

 75 .91 97 8 89 97 89 الثامن الصف 2

 75 .93 64 4 60 64 60 التاسع الصف 3

 84 .91 147 39 135 147 135 العاشر الصف 4

 
 69 .91 373 66 342 373 342 معامل الثبات الكمي

 
 ( ،23 .89في الصؼ السابع كانت ) الثباتنسبة  ( أف1-4)ك يتضح مف الجدكؿ رقـ 

نسبة االتفاؽ في الصؼ  كقد بمغت ،(.75 .91كانت ) تفاؽ في الصؼ الثامفنسبة اال كقد بمغت
   .(84 .91) كانت العاشرنسبة االتفاؽ في الصؼ  كقد بمغت ( ،75 .93كانت ) التاسع

(   نسبة معامؿ الثبات الكمي بيف المحمؿ األكؿ )الباحثة ( أف1-4)يتبيف مف الجدكؿ رقـ 
ك يطمؽ عمى ، معامؿ جيد ( كىذا% 69 .91مجتمعة كانت ) ةفي الكتب األربع كالمحمؿ الثاني

 إلىخر آيقصد بو كصكؿ المحمؿ نفسو مع شخص  ك، ىذا النكع مف الثبات باالتساؽ عبر األفراد 
بذلؾ تككف أداة  ك، عممية التحميؿ نفسيا مما يؤكد ثبات األداة إجراءاتتطبيؽ  عند نفسيا النتائج

بعد التأكد مف ثبات  ك ،راسة في صكرتيا النيائية كصالحة لمتطبيؽالتحميؿ المستخدمة في ىذه الد
في قائمة تكضح تكرارىا في كتب منياج التاريخ  اإلنسافتحميؿ المحتكل تـ كضع مفاىيـ حقكؽ 

 . لممرحمة األساسية العميا
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 :الدراسة إجراءات: خامساً 
 : لتاليةا كاإلجراءات بالخطكات الباحثة قامت الدراسة أىداؼ لتحقيؽ
 . لمدراسة العاـ اإلطار تحديد .1
  .النظرم اإلطار ك إعداد التربكم األدب عمى االطبلع .2
 .السابقة الدراسات عرض .3
  .الدراسةكات أد تصميـ .4
 . االختصاص كأىؿ المحكميف عمى الدراسة أدكات عرض .5
 ساسيالتاريخ لمصؼ السابع كالثامف كالتاسع كالعاشر األقامت الباحثة بتحميؿ محتكل كتب  .6

 الدراسة.في ضكء أدكات 
لمحصكؿ ( Excel) برنامج باستخداـ إحصائيان  كمعالجتيا البيانات بإدخاؿ الباحثة قامت .7

 . كتفسيرىا عمى النتائج
 . الدراسة نتائج عنو تسفر ما ضكء عمى كمقترحات تكصيات تقديـ .8

  :اإلحصائيةاألساليب  :سادساً 
  :يةالتال اإلحصائيةاستخدمت الباحثة األساليب 

 . اإلنسافتكفر كؿ مفيـك مف مفاىيـ حقكؽ  ك النسب المئكية لمعرفة مستكل التكرارات .1
 . معادلة ىكلستي لحساب ثبات بطاقة التحميؿ عبر األفراد .2
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 الفصل اخلامس
 منالشتها نتائج الدراسة و

 
 تفسيرىاو مناقشتيا  تعمقة باإلجابة عن السؤال األولالنتائج الم . 
 مناقشتيا وتفسيرىاالثاني لمتعمقة باإلجابة عن السؤال النتائج ا. 
 مناقشتيا وتفسيرىا ثالثالنتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال ال.. 
  مناقشتيا وتفسيرىاالرابع النتائج المتعمقة باإلجابة عن السؤال.. 
 توصيات الدراسة. 
 .مقترحات الدراسة 
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 الخامسالفصل 
 نتائج الدراسة ومناقشتيا

عمى المعالجات  لييا بناءان إناكؿ ىذا الفصؿ أىـ نتائج الدراسة التي تـ التكصؿ يت
كيحتكم أيضا عمى قائمة بمفاىيـ حقكؽ  ، (Excel)جريت باستخداـ برنامج أي التي  اإلحصائية

قد تـ تفسيرىا في ضكء ىذه النتائج كمف ثـ تقديـ التكصيات  ثرائية كالمادة اإل ك ،اإلنساف
 .بلزمةكالمقترحات ال

  :السؤال األول عن اإلجابة

ينبغي تضمنيا في محتوى منياج  التي اإلنسانما مفاىيم حقوق  :نص السؤال األول
 التاريخ لممرحمة األساسية العميا في فمسطين؟

 اإلنساف بحقكؽ المتعمؽ التربكم األدب عمى باالطبلع الباحثة قامت السؤاؿ ىذا عمى لئلجابة
 حقكؽ بمفاىيـ قائمة تحديد كتـ العالمية، اإلنساف حقكؽ بمفاىيـ االرتباط ذات السابقة كالدراسات
 طبيعة عف يعبر لما تبعا الفرعية الحقكؽ مف عددا منيا كؿ يضـ مجاالت خمس كتضمنت اإلنساف
 لجنة عمى بعرضيا الباحثة قامت ثـ مفيكما،(  39) عمى مجتمعة المجاالت شممت حيث المجاؿ

 كمشرفيف جامعات أساتذة مف التدريس كطرؽ المناىج في كالخبراء فكالمختصي المحكميف، مف
 بالمجاؿ الفرعي المفيكـ انتماء كمدل صحتيا مف لمتأكد التدريس، مينة في كالعامميف تربكييف
 كمف العميا، األساسية المرحمة في التاريخ منياج في متضمنة تككف ألف مناسبتيا كمدل الرئيس
 رقـ الجدكؿ في األكلية بصكرتيا القائمة ك الرأم، إبداء أك باإلضافة كأ بالحذؼ أما التعديؿ أجؿ

 لقائمة الباحثة تكصمت تعديبلتيـ ك آرائيـ أخذ ك المحكميف، مف جمعيا بعد ك المبلحؽ، في(  1)
 خمس عمى مكزعة مفيـك(  32) عمى احتكت حيث النيائية، صكرتيا في اإلنساف حقكؽ بمفاىيـ
 .  ذلؾ يبيف  (5-1) رقـ الجدكؿ ك مجاالت
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 (5-1جدول رقم )
ينبغي تضمينيا في محتوى منياج التاريخ لممرحمة  التي اإلنسانمجالت مفاىيم حقوق 

 األساسية العميا في فمسطين

 عدد المفاىيم الفرعية اإلنسانمجالت مفاىيم حقوق  الرقم
 % لكل مجال

 125 .28 9 مجاؿ الحقكؽ المدنية  1
 875 .21 7 ياسيةمجاؿ الحقكؽ الس  2
 75 .18 6 االقتصاديةمجاؿ الحقكؽ   3
 75 .18 6 االجتماعيةمجاؿ الحقكؽ   4
 5 .12 4 مجاؿ الحقكؽ الثقافية  5

 100 32 المجمكع الكمي 

ينبغي تضمينيا في  التي اإلنسافقائمة مفاىيـ حقكؽ  ( أف5-1)كيتبيف مف الجدكؿ رقـ 
مكزعة عمى  ( مفيـك32)كالتاسع ك العاشر تضـ  منياج التاريخ لمصؼ السابع كالثامف محتكل

 - :المجاالت التالية

  مجال الحقوق المدنية :أول
كاالمتيازات لمسمطة الشخصية لجميع المكاطنيف بمكجب  الحماية تتمثؿ فيك  :الحقكؽ المدنية

دخؿ كتضمف عدـ الت ،القانكف التي منحت مف قبؿ الدكلة لجميع المكاطنيف ضمف الحدكد اإلقميمية
كقد بمغ  ،اإلنسافتكلد مع  طبيعيةحقكقا في شئكف األفراد أك حرمانيـ مف ىذه الحقكؽ كالتي تعتبر 

 .(2-5) ؿ رقـمفاىيـ كما ىك مكضح في الجدك ( 9) عدد مفاىيـ الحقكؽ المدنية في الدراسة
  (2-5الجدول )

 مفاىيم مجال الحقوق المدنية
 مجال الحقوق الـمـدنيــة  :أول الرقم
 الحؽ في الحرية  1
 الحؽ في الحياة  2
 الحؽ في األمف  3
 الحماية الحؽ في  4
 يةاإلنسانالحؽ في الرفؽ ك المعاممة   5
 الحؽ في التسامح  6
 الحؽ في الخصكصية  7
 بجنسية ما الحؽ في التمتع  8
 الحؽ في المقاضاة القانكنية في حاؿ انتيكت الحقكؽ  9
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 : مجال الحقوق السياسية :ثانيا
بككنو مكاطنا في دكلة معينة كيتمتع  تثبت لمفردىي الحقكؽ التي  :لسياسيةالحقكؽ ا

عدد مفاىيـ الحقكؽ  كقد بمغ ،لمقكانيفكتيخٌكؿ لو المساىمة في حكـ الدكلة مف طبقا  ،بجنسيتيا
 .(3-5)ىك مكضح في الجدكؿ رقـ  ( كما7)السياسية في الدراسة 

 (3-5الجدول )
 مفاىيم مجال الحقوق السياسية 

 مجال الحقوق السياسية :ثانيا الرقم
 لبمده الحؽ في المشاركة في إدارة الشؤكف العامة  1
 الحؽ في الترشح  2
 االنتخاب الحؽ في  3
 الحؽ في تككيف الجمعيات  4
 حؽ تقرير المصير  5
 حؽ المجكء السياسي خبلصا مف االضطياد  6
 في االجتماعات كالجمعيات السممية الحؽ في المشاركة  7

  -:القتصاديةمجال الحقوق   :ثالثا
ىي ما تعترؼ بو الدكلة لمفرد عمى صفحات دساتيرىا مف تأميف : االقتصادية الحقكؽ

تحقيقو لو مف حريات في ىذا الصدد  إلى إيجابيالحياتو المادية كالمعيشية في المجتمع كما تسعى 
بيف  االجتماعيةالعدالة  تحقيؽ إلى االقتصاديةبيدؼ منع السيطرة كالتحكـ خبلؿ تنظيـ الحقكؽ 

 الكقت نفسو بثركاتيافي  أفرادىا بكاسطة تكزيع األعباء كالتكاليؼ فيما بينيـ كضماف تمتعيـ
(  6في الدراسة ) االقتصاديةالحقكؽ  عدد كقد بمغ ،دكف احتكار أك تمييز فردم بينيـ االقتصادية

  .(4-5)كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ  مفاىيـ
 (4-5الجدول )

 القتصاديةاىيم مجال الحقوق مف 
 القتصاديةمجال الحقوق   :ثالثا الرقم
  الحؽ في العمؿ  1
 حرية اختيار المينة الحؽ في  2
 شريطة ممارستو كفؽ قانكف البمد المعني حؽ اإلضراب العمالي  3
 ليياإحؽ إنشاء النقابات كاالنضماـ   4
 .بمفرده أك باالشتراؾ مع غيره في التممؾالحؽ   5
 التقدـ االقتصادم ؽ في التنمية كالح  6
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                                      -:الجتماعيةمجال الحقوق  :رابعا
ىي التي تنبثؽ لؤلفراد مف رابطة التضامف كالتكافؿ االجتماعي القائمة  :االجتماعيةالحقكؽ 
جز عف العمؿ بينيـ كتأمينيـ ضد الفقر كالع االجتماعيةتحقيؽ العدالة  إلىبينيـ كتيدؼ 

تماـ كفايتو  ،كفالة عيش كريـ يحقؽ لمفرد إلىباإلضافة  ،كتخميصيـ مف أسباب الخكؼ كالبطالة
كسائر الحاجات األساسية عمى ما يميؽ  ككفاية مف يعكلو مف مأكؿ كممبس كمسكف كعبلج

في  مفاىيـ كما ىك مكضح( 6في الدراسة ) االجتماعيةكقد بمغ عدد مفاىيـ الحقكؽ  ،بإنسانيتو
 .(5-5) الجدكؿ رقـ 

 (5-5الجدول )
 الجتماعيةمفاىيم مجال الحقوق 

 : مجال الحقوق الثقافية :خامسا
ىي تمؾ الحقكؽ المرتبطة بمفيكـ الثقافة ذلؾ المركب الذم يشتمؿ عمى الحقكؽ الثقافية: 

فف ككؿ ما ىك مكتسب مف المجتمع بيدؼ تكسيع مدارؾ الفرد المعرفة كالعادات كالتقاليد كالعرؼ كال
ك بما يسيـ في  كفتح أبكاب التنمية الفكرية كالتثقيؼ الفكرم لئلنساف مما يساعده في تككيف ضميره

مفاىيـ كما (  4في الدراسة ) قد بمغ عدد الحقكؽ الثقافية ك ،خارجيا نشر ثقافة المجتمع داخميا ك
  .(6-5) ىك مكضح في الجدكؿ رقـ

 (  6-5) الجدول
 مفاىيم مجال الحقوق الثقافية

 مجال الحقوق الثقافية :خامسا الرقم
 الحؽ في التعميـ   1
 المجتمع الثقافية في حياة الحرة في المشاركة الحؽ  2
 .في الفكائد التي تنجـ عنو حؽ اإلسياـ في التقدـ العممي ك  3
 . أك فنيلمترتبة عمى إنتاج عممي أك أدبي الحؽ في حماية المصالح المعنكية كالمادية ا  4

 الجتماعيةمجال الحقوق  :رابعا الرقم 
 الكاجبات الحؽ في المساكاة بجميع الحقكؽ ك  1
 الحؽ في الضماف االجتماعي  2
 األطفاؿ لؤلسرة كاألميات ك تكفير الحماية الحؽ في  3
 مبلئـ مف غذاء كممبس كمسكفالحؽ في مستكل مف المعيشة كاؼ ك   4
 الحؽ في التمتع بأعمى مستكل ممكف مف الرعاية الصحية  5
 لتككيف أسرة الحؽ في الزكاج  6
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  :السؤال الثاني عن اإلجابة
المتضمنة في محتوى منياج التاريخ لممرحمة  اإلنسانما مفاىيم حقوق  :نص السؤال الثاني

 األساسية العميا في فمسطين ؟
 ياجلمن الدراسية األربعة بتحميؿ محتكل الكتب عمى السؤاؿ الثاني قامت الباحثة كلئلجابة

كؿ كتاب  ألساسية العميا في فمسطيفلمصؼ السابع كالثامف كالتاسع ك العاشر مف المرحمة ا التاريخ
 - :بشكؿ مستقؿ ككانت النتائج كالتالي

 من التعميم األساسي  التاريخ لمصف السابع منياج :أول
 (7-5جدول )

 سابع األساسيالمتضمنة محتوى منياج التاريخ لمصف ال اإلنسانمجالت مفاىيم حقوق 

 اإلنسانمفاىيم حقوق  مجالت الرقم
المفاىيم 
 الواجبة
 تضمنيا

المفاىيم 
 المتضمنة

 الصف السابع
% 

 75 .18 6 9 مجاؿ الحقكؽ المدنية 1
 25 .6 2 7 مجاؿ الحقكؽ السياسية 2
 375 .9 3 6 االقتصاديةمجاؿ الحقكؽ  3
 63 .15 5 6 االجتماعيةمجاؿ الحقكؽ  4
 375 .9 3 4 كؽ الثقافيةمجاؿ الحق 5

 
 38 .59 19 32 المجمكع الكمي

تمثمت بنسبة  في كتاب التاريخ اإلنسافمفاىيـ حقكؽ أف  (7-5)كيتبيف مف الجدكؿ رقـ 
 السابعالتاريخ لمصؼ  منياجفاىيـ الكاجب تكافرىا في محتكل الم إجمالي ( مف59% .38)

 بمجاؿ الحقكؽ المدنية المتعمقة اإلنسافحقكؽ  لتككف مفاىيـمى ىذا التكافر كقد ترتب ع ،األساسي
 اإلنسافمفاىيـ حقكؽ  مجاؿ يمييا ،(.%75 .18بنسبة ) األكثر تضمنا في منياج الصؼ السابع

حقكؽ  مفاىيـفي النسبة المئكية كبل مف مجاؿ  ساكليت ك ،(.% 3 6 .15)بنسبة  االجتماعية
 مجاؿيمييما  ،(.%375 .9نسبة ) مىحيث حصؿ كؿ منيما ع الثقافيةك  االقتصادية اإلنساف

 (  %25 .6بنسبة ) السياسية اإلنسافمفاىيـ حقكؽ 
  دراسة األشكؿ ،(.2008دراسة حقي ) ،(.2009) كتتفؽ النتائج مع دراسة اليباد

 (   2004دراسة إبراىيـ ) ،(.2010)
خ مف خبلؿ محتكل منياج التاري اإلنسافكفيما يمي عرض لدرجات تكزيع مفاىيـ حقكؽ 

 .(8-5) ىك مكضح الجدكؿ رقـ كما األساسيلمصؼ السابع مف التعميـ 
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 (8-5جدول رقم )
محتوى منياج التاريخ لمصف  في المتضمنة اإلنسانالتكرارات والنسب المئوية لمفاىيم حقوق 

 السابع من التعميم األساسي

رقم
ال

جال 
الم

 

 الـــمفـــيــــوم
 الصف السابع

 % ك
1 

 الم
كؽ

لحق
ؿ ا

مجا
نية
د

 

 25 21 الحؽ في الحرية
 52 .9 8 الحؽ في الحياة 2
 1 .13 11 الحؽ في األمف 3
 76 .4 4 الحماية الحؽ في 4
 38 .2 2 يةاإلنسانالحؽ في الرفؽ ك المعاممة  5
 19 .1 1 الحؽ في التسامح 6
 0 0 الحؽ في الخصكصية 7
 0 0 بجنسية ما الحؽ في التمتع 8
 0 0 قاضاة القانكنية في حاؿ انتيكت الحقكؽالحؽ في الم 9

 

 56 47 مجمكع مجاؿ الحقكؽ المدنية 
10 

اؿ 
مج

اسي
لسي

ؽ ا
حقك

ال
 ة

 95 .5 5 .الحؽ في المشاركة في إدارة الشؤكف العامة لبمده
 0 0 الترشح الحؽ في 11
 38 .2 2 االنتخاب الحؽ في 12
 0 0 الحؽ في تككيف الجمعيات 13
 0 0 المصيرحؽ تقرير  14
 0 0 حؽ المجكء السياسي خبلصا مف االضطياد 15
 0 0 الجمعيات السممية الحؽ في المشاركة في االجتماعات ك 16

 

 33 .8 7 مجمكع مجاؿ الحقكؽ السياسية 
17 

ؽ 
حقك

ؿ ال
مجا

دية
صا

القت
ا

 

 57 .3 3 الحؽ في العمؿ
 0 0 حرية اختيار المينة الحؽ في 18
 0 0 شريطة ممارستو كفؽ قانكف البمد المعني عماليحؽ اإلضراب ال 19
 0 0 ليياإحؽ إنشاء النقابات كاالنضماـ  20
 76 .4 4 التممؾ بمفرده أك باالشتراؾ مع غيره الحؽ في 21
 14 .7 6 التقدـ االقتصادم الحؽ في التنمية ك 22
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 تابع...

 

 5 .15 13 االقتصاديةمجاؿ الحقكؽ   مجمكع 
23 

ؿ ا
مجا

ؽ 
حقك

ل
عية

تما
الج

ا
 

 0 0 الكاجبات الحؽ في المساكاة بجميع الحقكؽ ك
 19 .1 1 الحؽ في الضماف االجتماعي 24
 19 .1 1 األطفاؿ الحؽ في تكفير الحماية لؤلسرة كاألميات ك 25
 19 .1 1 الحؽ في مستكل مف المعيشة كاؼ ك مبلئـ مف غذاء كممبس كمسكف 26
 38 .2 2 مستكل ممكف مف الرعاية الصحية الحؽ في التمتع بأعمى 27
 38 .2 2 الحؽ في الزكاج ك تككيف األسرة 28

 

 33 .8 7 االجتماعيةمجمكع مجاؿ الحقكؽ  
29 

فية
لثقا

ؽ ا
حقك

ؿ ال
مجا

 

 57 .3 3 الحؽ في التعميـ
 57 .3 3 الحؽ في المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية 30
 76 .4 4 في الفكائد التي تنجـ عنو العممي ك حؽ اإلسياـ في التقدـ 31
 0 0 عمى إنتاج عممي أك أدبي أك فني الحؽ في حماية المصالح المعنكية كالمادية المترتبة 32

 

 9 .11 10 مجاؿ الحقكؽ الثقافية  مجمكع 

  
 100 84 المجمكع الكمي لمتكرارات

  
 19 عدد المفاىيـ

 

في كتاب الصؼ السابع مف  اإلنسافكزيع مفاىيـ حقكؽ ت  (8-5)ك يتبيف مف الجدكؿ رقـ 
مفيكـ مف مجمكع حقكؽ (   19خبلؿ تحميؿ محتكاىا أف محتكل كتاب الصؼ السابع يتضمف ) 

ككما يتضح  ، تكراران (  84تكرارات المفاىيـ ) إجماليالمعتمدة لغايات ىذه الدراسة كقد بمغ  اإلنساف
كتاب التاريخ لمصؼ  في(  25 %ك) (  % 0يف )كانت ب اإلنسافمفاىيـ حقكؽ  أف مظاىر

 : مكزعة عمى النحك التالي ىيك  ،السابع
كتاب التاريخ  المجاؿ فيحظيت باىتماـ كبير مف ىذا  التيك  انتشاران المفاىيـ األكثر  .أ 

ثـ يميو  ،(.25 %نسبة مئكية ) ك( 21تكرار ) ىي الحرية بػمجمكعلمصؼ السابع األساسي 
مفيكـ الحياة تضمف يميو (  1 .13%نسبة مئكية ) ك( 11) ع تكرارمفيكـ األمف بػمجمك 

 (  52 .9%مئكية ) كنسبة(  8تكرارات )ػمجمكع ب
بنسب متقاربة ىي التنمية  ككانت كتاب التاريخ لمصؼ السابع، في انتشاران المفاىيـ األقؿ  .ب 

في إدارة ك المشاركة (  14 .7%نسبة مئكية ) ك( 6كالتقدـ االقتصادم بػمجمكع تكرار )
كيتساكل في النسب كبل  ،(.95 .5%كنسبة مئكية )(  5) بػمجمكع تكرار الشؤكف العامة

كيتساكل  ،(.76 .4%كنسبة مئكية )(  4) بػمجمكع تكرار  ك التممؾ الحماية  مف مفيكـ
المجتمع الثقافية  في حياة الحرة ك المشاركة ك التعميـ حؽ العمؿ  في النسب كبل مف مفيكـ
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الرفؽ   كيتساكل في النسب كبل مف مفيـك(   57 .3%كنسبة مئكية )(  3) تكراربػمجمكع 
ك  ،ك التمتع بأعمى مستكل ممكف مف الرعاية الصحية نتخاباالك  يةاإلنسانك المعاممة 

ك حؽ اإلسياـ في التقدـ العممي كفي الفكائد التي تنجـ  ،الحؽ في الزكاج ك تككيف األسرة
كيتساكل في النسب أيضا كبل مف  ،(.38 .2%كنسبة مئكية )  (2) بػمجمكع تكرار عنو ك

 ،لؤلسرة كاألميات ك األطفاؿ ك تكفير الحماية ،مفيكـ التسامح ك الضماف االجتماعي
(  1) بػمجمكع تكرار مستكل مف المعيشة كاؼ ك مبلئـ مف غذاء كممبس كمسكف كالحؽ في

  .لكؿ مفيكـ(  19 .1%كنسبة مئكية )
 ،بجنسية التمتع ،الخصكصية السابع كىي في كتاب التاريخ لمصؼ منةمفاىيـ غير متض .ج 

 ،تقرير المصير ،تككيف الجمعيات ،الترشح ،المقاضاة القانكنية في حاؿ انتيكت الحقكؽ
في االجتماعات كالجمعيات السممية  المشاركة ،حؽ المجكء السياسي خبلصا مف االضطياد

حؽ  ،شريطة ممارستو كفؽ قانكف البمد المعني اإلضراب العمالي ،ك حرية اختيار المينة
حماية  ك مفيكـ ،المساكاة بجميع الحقكؽ كالكاجبات ،ليياإإنشاء النقابات كاالنضماـ 

 . فنيأك المصالح المعنكية كالمادية المترتبة عمى إنتاج عممي أك أدبي 
 ف في محتكلمجاالت حازت عمى أعمى نسبة تضم أف ىناؾ (8-5)كيتضح مف الجدكؿ 

يميو مجاؿ الحقكؽ  ،منياج التاريخ لمصؼ السابع حيث كاف مجاؿ الحقكؽ المدنية أعمى نسبة
ككاف مجاؿ الحقكؽ  ،االجتماعيةيميو مجاؿ الحقكؽ  ،يميو مجاؿ الحقكؽ الثقافية ،االقتصادية
مف قبؿ كاضعي  قد يككف بقصد أك غير قصد إغفاالكيتبيف أف ىناؾ  ،تضمنا األقؿ السياسية
بمجمكع تكرارات  لمجاؿ مفاىيـ الحقكؽ السياسية حيث كرد في ىذا المجاؿ مفيكماف فقط المناىج

 .(%33 .8)  كنسبة مئكية(  7)
منياج التاريخ لمصؼ السابع الذم يتناكؿ تاريخ   طبيعة إلىكترل الباحثة أف ذلؾ قد يعكد 

المة لمبابا كالكنيسة مقيدة بالسمطات الظ في الغرب العصكر الكسطى حيث كانت الحياة السياسية
سمطاف الذم يتكلى ال كأالخميفة  سمطةبمقيدة  فكانت الحياة السياسية أما في الشرؽ ،كاإلمبراطكر

     .سمطتو بالكراثة
 2010)) قيطة كدراسة ،(2003بادم ) كدراسة ،(2010) تتفؽ النتائج مع دراسة األشكؿ

(  2008كتختمؼ مع دراسة حقي)في حصكؿ مجاؿ مفاىيـ الحقكؽ المدنية عمى أعمى نسبة 
  .في حصكؿ المجاؿ السياسي عمى أقؿ نسبة(  2002كالمركز الفمسطيني)
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 :من التعميم األساسي منياج التاريخ لمصف الثامن :ثانياً 
 (9-5جدول )

 المتضمنة محتوى منياج التاريخ لمصف الثامن من التعميم األساسي اإلنسانمجالت مفاىيم حقوق 

 بنسبة  تمثمت في كتاب التاريخ اإلنسافمفاىيـ حقكؽ  أف (9-5) كيتبيف مف الجدكؿ رقـ
الثامف المفاىيـ الكاجب تكافرىا في محتكل منياج التاريخ لمصؼ  إجماليمف  (68.75%)

 جاؿ الحقكؽ المدنيةبم المتعمقة اإلنسافلتككف مفاىيـ حقكؽ  كقد ترتب عمى ىذا التكافر، األساسي
مفاىيـ حقكؽ  مجاؿيمييا  ( ،%875 .21بنسبة ) الثامف األكثر تضمنا كتكاجد في منياج الصؼ

 بنسبة السياسية اإلنسافمفاىيـ حقكؽ  مجاؿ يميو ،( %625 .15بنسبة ) االقتصادية اإلنساف
 حيث الثقافيةك  االجتماعية اإلنساففاىيـ حقكؽ م مجاؿفي النسبة المئكية  ساكلكيت ،(5% .12)

  (.%375 .9حصؿ كؿ منيما )
  دراسة األشكؿ ، (2008حقي ) دراسة ، (2009) دراسة اليبادكتتفؽ النتائج مع 

مف خبلؿ محتكل منياج التاريخ  اإلنسافكفيما يمي عرض لدرجات تكزيع مفاىيـ حقكؽ  ، (2010)
   (10-5)كما ىك مكضح الجدكؿ رقـ   لمصؼ الثامف مف التعميـ األساسي

 (  10-5) جدول
المتضمنة محتوى منياج التاريخ لمصف الثامن  اإلنسانالتكرارات والنسب المئوية لمفاىيم حقوق 

 من التعميم األساسي

رقم
ال

جال 
الم

 

 الـــمفـــيــــوم
 الصف الثامن

 % ك
1 

نية
لمد

ؽ ا
حقك

ؿ ال
مجا

 

 58 .4 6 الحؽ في الحرية
 05 .3 4 الحؽ في الحياة 2
 05 .3 4 في األمف الحؽ 3
 29 .2 3 الحماية الحؽ في 4
 05 .3 4 يةاإلنسانالحؽ في الرفؽ ك المعاممة  5

 ةالواجبالمفاىيم  اإلنسانت مفاىيم حقوق مجال الرقم
 تضمنيا

 المفاىيم المتضمنة
 % الصف الثامن

 88 .21 7 9 مجاؿ الحقكؽ المدنية 1
 50 .12 4 7 مجاؿ الحقكؽ السياسية 2
 63 .15 5 6 االقتصاديةمجاؿ الحقكؽ  3
 37 .9 3 6 االجتماعيةمجاؿ الحقكؽ  4
 37 .9 3 4 مجاؿ الحقكؽ الثقافية 5

 
 75 .68 22 32 المجمكع الكمي
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 تابع...
6 

 

 82 .3 5 الحؽ في التسامح
 0 0 الحؽ في الخصكصية 7
 0 0 الحؽ في التمتع بجنسية ما 8
 7 .26 35 الحؽ في المقاضاة القانكنية في حاؿ انتيكت الحقكؽ 9

 

 6 .46 61 مجاؿ الحقكؽ المدنية مجمكع 
10 

سية
سيا

ؽ ال
حقك

ؿ ال
مجا

 

 53 .1 2 الحؽ في المشاركة في إدارة الشؤكف العامة لبمده
 76 .0 1 الحؽ في الترشح 11
 53 .1 2 الحؽ في االنتخاب 12
 0 0 الحؽ في تككيف الجمعيات 13
 0 0 حؽ تقرير المصير 14
 0 0 االضطيادحؽ المجكء السياسي خبلصا مف  15
 76 .0 1 الجمعيات السممية الحؽ في المشاركة في االجتماعات ك 16

 

 58 .4 6 مجمكع مجاؿ الحقكؽ السياسية 
17 

ؽ 
حقك

ؿ ال
مجا

دية
صا

القت
ا

 

 82 .3 5 الحؽ في العمؿ
 76 .0 1 الحؽ في حرية اختيار المينة 18
 0 0 المعني حؽ اإلضراب العمالي شريطة ممارستو كفؽ قانكف البمد 19
 53 .1 2 اإلييحؽ إنشاء النقابات كاالنضماـ  20
 53 .1 2 الحؽ في التممؾ بمفرده أك باالشتراؾ مع غيره 21
 16 .9 12 الحؽ في التنمية كالتقدـ االقتصادم 22

 
 8 .16 22 االقتصاديةمجمكع مجاؿ الحقكؽ  

23 

ؽ 
حقك

ؿ ال
مجا

عية
تما
الج

ا
 

 29 .2 3 الكاجبات حقكؽ كالحؽ في المساكاة بجميع ال
 0 0 الحؽ في الضماف االجتماعي 24
 0 0 األطفاؿ الحؽ في تكفير الحماية لؤلسرة كاألميات ك 25
 0 0 الحؽ في مستكل مف المعيشة كاؼ ك مبلئـ مف غذاء كممبس كمسكف 26
 76 .0 1 الحؽ في التمتع بأعمى مستكل ممكف مف الرعاية الصحية 27
 29 .2 3 الزكاج ك تككيف األسرة الحؽ في 28

 

 34 .5 7 االجتماعيةمجمكع مجاؿ الحقكؽ  
29 

فية
لثقا

ؽ ا
حقك

ؿ ال
مجا

 

 3 .15 20 الحؽ في التعميـ
 29 .2 3 الحؽ في المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية 30
 16 .9 12 حؽ اإلسياـ في التقدـ العممي كفي الفكائد التي تنجـ عنو 31
 0 0 عمى إنتاج عممي أك أدبي أك فني. لحؽ في حماية المصالح المعنكية كالمادية المترتبةا 32

 

 7 .26 35 مجمكع مجاؿ الحقكؽ الثقافية 

  
 100 131 المجمكع الكمي

  
 22 عدد المفاىيـ
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في كتاب الصؼ  اإلنسافأف تكزيع مفاىيـ حقكؽ  (10-5)مف الجدكؿ رقـ  كما يتضح
مفاىيـ  مفيـك مف مجمكع(   22يتضمف ) أف كتاب الصؼ الثامف محتكاىا ميؿالثامف مف خبلؿ تح

ككما  ،تكراران (  131) المفاىيـتكرارات  إجماليد بمغ المعتمدة لغايات ىذه الدراسة كق اإلنسافحقكؽ 
كتاب التاريخ  في(  7 .26 %) ك(  % 0كانت بيف ) اإلنسافمفاىيـ حقكؽ يتضح أف مظاىر 

 : مكزعة عمى النحك التالي ىىك  ،صؼ الثامفلم
الحؽ في المقاضاة الثامف األساسي ىي لتاريخ لمصؼ في كتاب ا المفاىيـ األكثر انتشارا .أ 

يميو  ،(.7 .26%)كنسبة مئكية ( 35)بػمجمكع تكرار القانكنية في حاؿ انتيكت الحقكؽ
تنمية الحؽ في ال يميو(  3 .15%كنسبة مئكية )(  20)بػمجمكع تكرار  الحؽ في التعميـ

بػمجمكع  حؽ اإلسياـ في التقدـ العممي كفي الفكائد التي تنجـ عنوك  كالتقدـ االقتصادم
 (  16 .9%كنسبة مئكية )(  12)تكرار

الحؽ في  ككانت بنسب متقاربة ىيفي كتاب التاريخ لمصؼ الثامف لمفاىيـ األقؿ انتشارا ا .ب 
الحؽ في سب كبل مف مفيكـ كيتساكل في الن ،(.58 .4%كنسبة مئكية )( 6الحرية تكرار )

كيتساكل في  ،(.82 .3%كنسبة مئكية )(  5) بػمجمكع تكرار  التسامح ك الحؽ في العمؿ
ك الحؽ في األمف ك الحؽ في الرفؽ ك المعاممة  ، الحؽ في الحياة  النسب كبل مف مفيكـ

ف كيتساكل في النسب كبل م ،(.05 .3%كنسبة مئكية )(  4) بػمجمكع تكرار يةاإلنسان
الحؽ في المساكاة بجميع الحقكؽ كالكاجبات ك الحؽ في الزكاج ك  الحمايةمفيكـ الحؽ في 

(  3)بػمجمكع تكرار المجتمع الثقافية في حياة الحرة في المشاركةالحؽ ك تككيف األسرة ك 
الحؽ في المشاركة في إدارة كيتساكل في النسب كبل مف مفيكـ (  29 .2%كنسبة مئكية )
ك الحؽ  ليياإاالنتخاب ك حؽ إنشاء النقابات كاالنضماـ  لبمده ك الحؽ في الشؤكف العامة

 ،(.53 .1%كنسبة مئكية )(  2) التممؾ بمفرده أك باالشتراؾ مع غيره بػمجمكع تكرار في
في  الترشح كالحؽ في المشاركة الحؽ في كيتساكل في النسب أيضا كبل مف مفيكـ

حرية اختيار المينة ك الحؽ في التمتع بأعمى  فياالجتماعات كالجمعيات السممية ك الحؽ 
لكؿ (  76 .0%كنسبة مئكية )(  1بػمجمكع تكرار ) مستكل ممكف مف الرعاية الصحية

 . مفيكـ
 التمتعالثامف كىي مفيكـ الخصكصية ك  مصؼفي كتاب التاريخ ل مفاىيـ غير متضمنة .ج 

معيات ، تقرير المصير ، تككيف الجمجكء السياسي خبلصا مف االضطياد بجنسية ما ك ال
 ،ك مفيكـ الضماف االجتماعي ،شريطة ممارستو كفؽ قانكف البمد ك حؽ اإلضراب العمالي

مستكل مف المعيشة كاؼ ك مبلئـ مف غذاء  ،لؤلسرة كاألميات كاألطفاؿ تكفير الحماية
ك ك حماية المصالح المعنكية كالمادية المترتبة عمى إنتاج عممي أك أدبي أ ،كممبس كمسكف

 . فني
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اختبلؼ كبير في نسب تضمف مفاىيـ حقكؽ  أف ىناؾ (10-5)كيتضح مف الجدكؿ 
  الحقكؽ المدنية مفاىيـ حيث حاز مجاؿ في الصؼ الثامف مكزعا عمى المجاالت الخمس اإلنساف

 ،الحقكؽ الثقافية مفاىيـ أعمى نسبة تكرارات في محتكل منياج التاريخ لمصؼ الثامف يميو مجاؿ
كمجاؿ  ،االجتماعيةالحقكؽ  مفاىيـكأقميا تضمنا مجاؿ  ،االقتصاديةالحقكؽ  مفاىيـيميو مجاؿ 

مف  كالسياسية االجتماعيةقصكرا في تضميف الحقكؽ كيتبيف أف ىناؾ  ،قكؽ السياسيةالح مفاىيـ
 السياسية حيث كرد في ىذا المجاؿ اربع مفاىيـ قبؿ كاضعي المناىج لمجاؿ مفاىيـ الحقكؽ

        .(%58 .4)كنسبة مئكية (  6) بمجمكع تكرارات
قد  لتاريخ لمصؼ الثامفأف المحتكل المفظي لكتاب ا إلىكترل الباحثة أف ذلؾ قد يرجع 

ية كذلؾ بيدؼ تكعية الطبلب بالدكر اإلسبلمفكرة عف تاريخ الحضارة العربية  إعطاءركز عمى 
فالنظاـ   الحقكؽ السياسية إلى دكف التطرؽ البارز في بناء الحضارة ي لمعرب كالمسمميفاإلنسان

السياسي في الحضارة العربية مقيد بنظاـ الخبلفة الذم لؤلسؼ أصبح كراثيا بعد أف كاف في عصر 
فبقى النظاـ السياسي في عصر الخبلفة األمكية  ،قائما عمى البيعة كالشكرل الخبلفة الراشدة

 . دكر يذكر في الحياة السياسية أم يةكالعباسية كالفاطمية مقيدا بسمطة الخميفة كالذم ليس لمرع
 قيطة كدراسة ،(2003بادم ) كدراسة ،(.2010)  كتتفؽ النتائج مع دراسة األشكؿ

 في حصكؿ مجاؿ مفاىيـ الحقكؽ المدنية عمى أعمى نسبة كتختمؼ مع دراسة حقي 2010))
 . في حصكؿ المجاؿ السياسي عمى أقؿ نسبة(  2002) كالمركز الفمسطيني ،(2008)
 

   من التعميم األساسي منياج التاريخ لمصف التاسع :ثالثا
 (11-5جدول )

المتضمنة محتوى منياج التاريخ لمصف التاسع من التعميم  اإلنسانمجالت مفاىيم حقوق 
 األساسي

 اإلنسانمجالت مفاىيم حقوق  الرقم
المفاىيم 
الواجب 
 تضمنيا

المفاىيم 
 المتضمنة

 الصف التاسع
% 

 75 .18 6 9 المدنية مجاؿ الحقكؽ 1
 50 .12 4 7 مجاؿ الحقكؽ السياسية 2
 37 .9 3 6 االقتصاديةمجاؿ الحقكؽ  3
 25 .6 2 6 االجتماعيةمجاؿ الحقكؽ  4
 37 .9 3 4 مجاؿ الحقكؽ الثقافية 5

 
 25 .56 18 32 المجمكع الكمي
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 تمثمت بنسبة يخفي كتاب التار  اإلنسافأف مفاىيـ حقكؽ   (11-5)كيتبيف مف الجدكؿ رقـ 
قد  ك التاسع منياج التاريخ لمصؼ مفاىيـ الكاجب تكافرىا في محتكلال إجمالي ( مف25% .56)

األكثر تضمنا في منياج الصؼ  المدنية اإلنسافمفاىيـ حقكؽ مجاؿ ككف يل ترتب عمى ىذا التكافر
 يميو ،(.%5 .12)بنسبة  السياسية اإلنسافمفاىيـ حقكؽ مجاؿ  يميو ،(.%75 .18بنسبة ) التاسع
ىي  كالنسبة  حصؿ كؿ منيما عمى نفس حيث الثقافية ك االقتصادية اإلنسافمفاىيـ حقكؽ مجاؿ 

     (  %25 .6) بنسبة االجتماعية اإلنسافمفاىيـ حقكؽ  مجاؿ ( يميو375% .9)
األشكؿ  كدراسة ، (2008حقي ) كدراسة ، (2009) كتتفؽ النتائج مع دراسة اليباد

 (   2004إبراىيـ ) راسةكد ، (2010)
مف خبلؿ محتكل منياج التاريخ  اإلنسافكفيما يمي عرض لدرجات تكزيع مفاىيـ حقكؽ 

 .(12-5)كما ىك مكضح الجدكؿ رقـ  لمصؼ التاسع مف التعميـ األساسي
 

 (  12-5جدول )
المتضمنة محتوى منياج التاريخ لمصف  اإلنسانالتكرارات والنسب المئوية لمفاىيم حقوق 

 من التعميم األساسي لتاسعا

رقم
ال

جال 
الم

 

 الـــمفـــيــــوم
 الصف التاسع

 % ك
1 

نية
لمد

ؽ ا
حقك

ؿ ال
مجا

 
 51 .8 12 الحؽ في الحرية

 26 .4 6 الحؽ في الحياة 2
 38 .6 9 الحؽ في األمف 3
 5 .13 19 الحماية الحؽ في 4
 0 0 يةاإلنسانالحؽ في الرفؽ ك المعاممة  5
 42 .1 2 في التسامح الحؽ 6
 0 0 الحؽ في الخصكصية 7
 0 0 بجنسية ما الحؽ في التمتع 8
 71 .0 1 الحؽ في المقاضاة القانكنية في حاؿ انتيكت الحقكؽ 9

 

 8 .34 49 الحقكؽ المدنية مجمكع مجاؿ 
10 

كؽ
لحق

ؿ ا
مجا

 
سية

سيا
ال

 

 96 .4 7 لبمده الحؽ في المشاركة في إدارة الشؤكف العامة
 0 0 الترشح الحؽ في 11
 0 0 االنتخاب الحؽ في 12
 3 .21 30 الحؽ في تككيف الجمعيات 13
 96 .4 7 حؽ تقرير المصير 14
 0 0 حؽ المجكء السياسي خبلصا مف االضطياد 15
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 تابع...

رقم
ال

جال 
الم

 

 الـــمفـــيــــوم
 الصف التاسع

 % ك

 

 4 .45 64 مجمكع مجاؿ الحقكؽ السياسية 
17 

ؽ 
حقك

ؿ ال
مجا

دية
صا

القت
ا

 

 71 .0 1 الحؽ في العمؿ
 0 0 الحؽ في حرية اختيار المينة 18
 0 0 حؽ اإلضراب العمالي شريطة ممارستو كفؽ قانكف البمد المعني 19
 0 0 إليياحؽ إنشاء النقابات كاالنضماـ  20
 55 .3 5 الحؽ في التممؾ بمفرده أك باالشتراؾ مع غيره 21
 71 .0 1 التقدـ االقتصادم الحؽ في التنمية ك 22

 

 96 .4 7 االقتصاديةمجمكع مجاؿ الحقكؽ  
23 

ؽ 
حقك

ؿ ال
مجا

عية
تما
الج

ا
 

 42 .1 2 الكاجبات الحؽ في المساكاة بجميع الحقكؽ ك
 0 0 الحؽ في الضماف االجتماعي 24
 0 0 الحؽ في تكفير الحماية لؤلسرة كاألميات كاألطفاؿ 25
 0 0 لحؽ في مستكل مف المعيشة كاؼ ك مبلئـ مف غذاء كممبس كمسكفا 26
 71 .0 1 الحؽ في التمتع بأعمى مستكل ممكف مف الرعاية الصحية 27
 0 0 الحؽ في الزكاج ك تككيف األسرة 28

 
 13 .2 3 االجتماعيةمجمكع مجاؿ الحقكؽ  

29 
فية

لثقا
ؽ ا

حقك
ؿ ال

مجا
 

 09 .7 10 الحؽ في التعميـ
 26 .4 6 الحؽ في المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية 30
 42 .1 2 حؽ اإلسياـ في التقدـ العممي كفي الفكائد التي تنجـ عنو 31
 0 0 عمى إنتاج عممي أك أدبي أك فني. الحؽ في حماية المصالح المعنكية كالمادية المترتبة 32

 

 8 .12 18 مجمكع مجاؿ الحقكؽ الثقافية 

  
 100 141 لمجمكع الكميا

  
 18 عدد المفاىيـ

 
في كتاب الصؼ  اإلنسافأف تكزيع مفاىيـ حقكؽ   ( 12-5)مف الجدكؿ رقـ  كما يتضح 

مفيكـ مف مجمكع حقكؽ (   18يتضمف ) أف كتاب الصؼ التاسع ؿ محتكاىامف خبلؿ تحمي التاسع
ككما يتضح  ،تكراران (  141) ت المفاىيـتكرارا إجماليبمغ  المعتمدة لغايات ىذه الدراسة كقد اإلنساف

التاريخ لمصؼ  في كتاب(  21.3%)ك ( %0كانت بيف ) اإلنسافأف مظاىر مفاىيـ حقكؽ 
  :مكزعة عمى النحك التالي ىيك  ،التاسع
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الحؽ في تككيف التاريخ لمصؼ التاسع األساسي ىي في كتاب انتشارا المفاىيـ األكثر  .أ 
في  يميو الحؽ في المشاركة ،(.3 .21% مئكية ) نسبة( ك 30) بػمجمكع تكرار الجمعيات

يميو (  2 .14%كنسبة مئكية )(  20) االجتماعات كالجمعيات السممية بػمجمكع تكرار
 يميو الحؽ في الحرية ،(.5 .13%كنسبة مئكية )(  19) الحماية بػمجمكع تكرار الحؽ في

 في التعميـ بػمجمكع تكراريميو الحؽ  ،(.51 .8%كنسبة مئكية )(  12) بػمجمكع تكرار
 (  09 .7%كنسبة مئكية )(  10)

ككانت بنسب متقاربة في كتاب التاريخ لمصؼ التاسع األساسي المفاىيـ األقؿ انتشارا أقؿ  .ب 
كيتساكل في النسب  ،(.38 .6%مئكية ) ( كنسبة9) تكرار بمجمكع األمففي  الحؽ ىي

لبمده ك حؽ تقرير المصير  العامة الحؽ في المشاركة في إدارة الشؤكف  كبل مف مفيكـ
كيتساكل أيضا في النسب الحؽ في الحياة  ،(.96 .4%كنسبة مئكية )(  7) بمجمكع تكرار

كنسبة مئكية (  6) المجتمع الثقافية بمجمكع تكرار في حياة الحرة في المشاركة ك الحؽ
(  5) تكرار التممؾ بمفرده أك باالشتراؾ مع غيره بػمجمكع يميو الحؽ في ،(.26 .%4)

الحؽ ي التسامح ك الحؽ ف  كيتساكل في النسب كبل مف مفيكـ  ،(.55 .3%كنسبة مئكية )
في المساكاة بجميع الحقكؽ كالكاجبات ك حؽ اإلسياـ في التقدـ العممي كفي الفكائد التي 

كيتساكل في النسب أيضا كبل  ،(.42 .1%كنسبة مئكية )(  2) تنجـ عنو بػمجمكع تكرار
ك   الحؽ في المقاضاة القانكنية في حاؿ انتيكت الحقكؽ ك الحؽ في العمؿ مف مفيكـ

الحؽ في التنمية كالتقدـ االقتصادم ك الحؽ في التمتع بأعمى مستكل ممكف مف الرعاية 
  .لكؿ مفيكـ(  71 .0%كنسبة مئكية )(  1) الصحية بػمجمكع تكرار

 ،يةاإلنسانالرفؽ ك المعاممة   كىي التاسع في كتاب التاريخ لمصؼ مفاىيـ غير متضمنة .ج 
المجكء السياسي خبلصا مف  ،كاالنتخاب ،الترشح ،بجنسية ما التمتع ،الخصكصية
شريطة ممارستو كفؽ قانكف البمد  اإلضراب العمالي ،حرية اختيار المينة ،االضطياد

ة مستكل مف المعيش ،الزكاج ك تككيف األسرة ، ليياإإنشاء النقابات كاالنضماـ  ،المعني
 ،لؤلسرة كاألميات كاألطفاؿ تكفير الحماية ،كاؼ ك مبلئـ مف غذاء كممبس كمسكف

مفيكـ حماية المصالح المعنكية كالمادية المترتبة عمى إنتاج عممي أك  ،الضماف االجتماعي
 . فنيك أدبي أ

 اإلنساففي نسب تكرارات مفاىيـ حقكؽ  ان تباين أف ىناؾ ( 12-5) كيتضح مف الجدكؿ 
الحقكؽ السياسية عمى مفاىيـ حيث حاز مجاؿ  التاسع مكزعا عمى المجاالت الخمسفي الصؼ 

 ،الحقكؽ المدنية مفاىيـأعمى نسبة تكرارات في محتكل منياج التاريخ لمصؼ التاسع يميو مجاؿ 
يميو  ،االقتصاديةالحقكؽ  مفاىيـ أما أقؿ المجاالت كاف مجاؿ ،الحقكؽ الثقافية مفاىيـمجاؿ  يمي

الحقكؽ  مجاؿ مفاىيـكيتبيف أف ىناؾ قصكرا في تضميف  ،،االجتماعيةالحقكؽ  ىيـمفا مجاؿ
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حيث كرد في  االجتماعيةمف قبؿ كاضعي المناىج لمجاؿ مفاىيـ الحقكؽ  االجتماعيةك  االقتصادية
 .(%13 .2)  كنسبة مئكية(  3بمجمكع تكرارات ) ىذا المجاؿ مفيكماف

يعة منياج التاريخ لمصؼ التاسع كالذم بعنكاف طب إلىكترل الباحثة أف ذلؾ قد يرجع 
قد ركز تاريخ الكطف العربي في العيد العثماني كظيكر  التاريخ العربي الحديث كالمعاصر ك

الحركات االنفصالية عف الدكلة العثمانية ك اليقظة الفكرية عند العرب كتأسيس الجمعيات العممية 
ر مف أجؿ نيؿ كأفريقيا لمحاربة االستعما أسياة في ك دكر الحركات الكطني ،كاألدبية كالسياسية
  .الحرية ك االستقبلؿ

حصكؿ المجاؿ  ( في2002) الفمسطيني ( كالمركز2008)كتتفؽ النتائج مع دراسة حقي 
 . السياسي أعمى نسبة

عمى  االجتماعيةفي حصكؿ مجاؿ مفاىيـ الحقكؽ (  2012كتختمؼ مع دراسة شقكرة )
  .أقؿ نسبة

 من التعميم األساسي ياج التاريخ لمصف العاشرمن: رابعاً 
 (13-5جدول )

من التعميم  المتضمنة محتوى منياج التاريخ لمصف العاشر اإلنسانمجالت مفاىيم حقوق  
 األساسي

 اإلنسانمجالت مفاىيم حقوق  الرقم
المفاىيم 
الواجب 
 تضمنيا

المفاىيم 
 المتضمنة

 الصف العاشر
% 

 9 .21 7 9 مجاؿ الحقكؽ المدنية 1
 6 .15 5 7 مجاؿ الحقكؽ السياسية 2
 8 .18 6 6 االقتصاديةمجاؿ الحقكؽ  3
 6 .15 5 6 االجتماعيةمجاؿ الحقكؽ  4
 38 .9 3 4 مجاؿ الحقكؽ الثقافية 5

 
 3 .81 26 32 المجمكع الكمي

 تمثمت بنسبة في كتاب التاريخ اإلنسافمفاىيـ حقكؽ  أف (13-5) كيتبيف مف الجدكؿ رقـ 
ك قد  منياج التاريخ لمصؼ العاشر فاىيـ الكاجب تكافرىا في محتكلالم إجمالي ( مف% 25 .81)

في منياج الصؼ  األكثر تضمنا المدنية اإلنسافمفاىيـ حقكؽ مجاؿ ككف يترتب عمى ذلؾ ل
 .18بنسبة ) االقتصادية اإلنسافمفاىيـ حقكؽ  مجاؿ يميو ،(.%875 .21العاشر بنسبة )

ث حصؿ كؿ منيما عمى حي االجتماعيةك  السياسية اإلنسافمفاىيـ حقكؽ  جاؿم يميو ،(.75%
                    (.%37 .9) بنسبة الثقافية اإلنسافمفاىيـ حقكؽ مجاؿ  يميو ،(.%62 .15) كىي النسبة نفس
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 شقكرة دراسة ، (1998دراسة فرج ) ، (2003دراسة بادم ) ،كتتفؽ النتائج مع دراسة
 .(1995دراسة سارم ) ، (2006) دراسة البكسعيدم ،(.2010) ة قيطةدراس ، (2012)

مف خبلؿ محتكل منياج التاريخ  اإلنسافكفيما يمي عرض لدرجات تكزيع مفاىيـ حقكؽ 
 (14-5)ىك مكضح الجدكؿ رقـ  كما األساسيلمصؼ العاشر مف التعميـ 

 (.14-5جدول )
لمتضمنة محتوى منياج التاريخ لمصف ا اإلنسانالتكرارات والنسب المئوية لمفاىيم حقوق 

 من التعميم األساسي العاشر

رقم
ال

جال 
الم

 

 الـــمفـــيــــوم
 الصف العاشر

 % ك
1 

نية
لمد

ؽ ا
حقك

ؿ ال
مجا

 

 4 .23 58 الحؽ في الحرية
 84 .4 12 الحؽ في الحياة 2
 47 .8 21 الحؽ في األمف 3
 03 .4 10 الحماية الحؽ في 4
 4 .0 1 يةاإلنسانفؽ ك المعاممة الحؽ في الر  5
 4 .0 1 الحؽ في التسامح 6
 0 0 الحؽ في الخصكصية 7
 0 0 بجنسية ما الحؽ في التمتع 8
 61 .1 4 الحؽ في المقاضاة القانكنية في حاؿ انتيكت الحقكؽ 9

 
 1 .43 107 مجمكع مجاؿ الحقكؽ المدنية  

10 
اؿ 

مج
اسي

لسي
ؽ ا

حقك
ال

 ة
 81 .0 2 لبمده ة في إدارة الشؤكف العامةالحؽ في المشارك

 0 0 الترشح الحؽ في 11
 23 .3 8 االنتخاب الحؽ في 12
 1 .10 25 الحؽ في تككيف الجمعيات 13
 81 .0 2 حؽ تقرير المصير 14
 0 0 حؽ المجكء السياسي خبلصا مف االضطياد 15
 5 .12 31 ةفي االجتماعات كالجمعيات السممي الحؽ في المشاركة 16

 

 4 .27 68 مجمكع مجاؿ الحقكؽ السياسية 
17 

ؽ 
حقك

ؿ ال
مجا

دية
صا

القت
ا

 

 45 .6 16  الحؽ في العمؿ
 4 .0 1 حرية اختيار المينة الحؽ في 18
 4 .0 1 شريطة ممارستو كفؽ قانكف البمد المعني حؽ اإلضراب العمالي 19
 42 .2 6 إليياحؽ إنشاء النقابات كاالنضماـ  20
 65 .5 14 التممؾ بمفرده أك باالشتراؾ مع غيره الحؽ في 21
 02 .2 5 الحؽ في التنمية كالتقدـ االقتصادم 22
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 تابع...

رقم
ال

جال 
الم

 

 الـــمفـــيــــوم
 الصف التاسع

 % ك
     

 

 3 .17 43 االقتصاديةمجمكع مجاؿ الحقكؽ  
23 

ؽ 
حقك

ؿ ال
مجا

عية
تما
الج

ا
 

 82 .2 7 ميع الحقكؽ كالكاجباتالحؽ في المساكاة بج
 0 0 الحؽ في الضماف االجتماعي 24
 4 .0 1 الحؽ في تكفير الحماية لؤلسرة كاألميات كاألطفاؿ 25
 4 .0 1 الحؽ في مستكل مف المعيشة كاؼ ك مبلئـ مف غذاء كممبس كمسكف 26
 81 .0 2 الحؽ في التمتع بأعمى مستكل ممكف مف الرعاية الصحية 27
 4 .0 1 الحؽ في الزكاج ك تككيف األسرة 28

 

 84 .4 12  االجتماعيةمجمكع مجاؿ الحقكؽ  
29 

فية
لثقا

ؽ ا
حقك

ؿ ال
مجا

 

 02 .2 5 الحؽ في التعميـ
 4 .0 1 الحؽ في المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية 30
 84 .4 12 حؽ اإلسياـ في التقدـ العممي كفي الفكائد التي تنجـ عنو 31
 0 0 إنتاج عممي أك أدبي أك فني.  ىالمترتبة عمالحؽ في حماية المصالح المعنكية كالمادية  32

 

 26 .7 18 مجمكع مجاؿ الحقكؽ الثقافية 

  
 100 248 المجمكع الكمي 

  
 26 عدد المفاىيـ

 
في كتاب الصؼ  اإلنسافأف تكزيع مفاىيـ حقكؽ  (14-5)مف الجدكؿ رقـ  كما يتضح

مفيكـ مف مجمكع حقكؽ ( 26)يتضمف  أف كتاب الصؼ العاشر ىار مف خبلؿ تحميؿ محتكاالعاش
ككما   ،تكراران (  248)  تكرارات المفاىيـ إجماليالمعتمدة لغايات ىذه الدراسة كقد بمغ  اإلنساف

كتاب التاريخ  في(  4 .23%ك)(  % 0كانت بيف ) اإلنسافمفاىيـ حقكؽ  يتضح أف مظاىر
  :مكزعة عمى النحك التالي ىيك  ،العاشر لمصؼ
 الحؽ في الحرية األساسي ىيفي كتاب التاريخ لمصؼ العاشر  أف المفاىيـ األكثر انتشارا .أ 

في االجتماعات  يميو الحؽ في المشاركة ،(4 .23%مئكية ) ( كنسبة58) بػمجمكع تكرار
حؽ في تككيف يميو ال(  %5 .12كنسبة مئكية )(   31) كالجمعيات السممية بػمجمكع تكرار

الحؽ في  يميو الحؽ في ،(.1 .10%كنسبة مئكية )(  25) الجمعيات بػمجمكع تكرار
يميو الحؽ في العمؿ بػمجمكع  ،(.47 .8%كنسبة مئكية )(  21) األمف بػمجمكع تكرار

التممؾ بمفرده أك باالشتراؾ مع  يميو الحؽ في ،(.45 .6%كنسبة مئكية )(  16) تكرار
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 كيتساكل في النسب كبل مف مفيكـ ،(.65 .5%كنسبة مئكية )(  14) رغيره بػمجمكع تكرا
 الحؽ في الحياة ك حؽ اإلسياـ في التقدـ العممي كفي الفكائد التي تنجـ عنو بػمجمكع تكرار

كنسبة (  10) الحماية بػمجمكع تكرار يميو الحؽ في ،(.84 .4%كنسبة مئكية )(  12)
   .(03 .4%مئكية )

ككانت بنسب متقاربة ىي في كتاب التاريخ لمصؼ العاشر األساسي نتشارا المفاىيـ األقؿ ا .ب 
يميو الحؽ في المساكاة  ،(.23 .3%مئكية ) ( كنسبة8) االنتخاب بمجمكع تكرار الحؽ في

يميو حؽ إنشاء  ،(.82 .2%كنسبة مئكية )(  7) بجميع الحقكؽ كالكاجبات بمجمكع تكرار
كيتساكل في  ،(.42 .2%كنسبة مئكية )(  6) راربمجمكع تك ليياإالنقابات كاالنضماـ 

الحؽ في التنمية كالتقدـ االقتصادم ك الحؽ في التعميـ بػمجمكع  النسب كبل مف مفيكـ
يميو الحؽ في المقاضاة القانكنية في حاؿ انتيكت  ،(.02 .2%كنسبة مئكية )(  5) تكرار

  ل في النسب كبل مف مفيكـكيتساك ،(.61 .1%كنسبة مئكية )(  4) الحقكؽ بػمجمكع تكرار
لبمده ك حؽ تقرير المصير ك الحؽ في التمتع  الحؽ في المشاركة في إدارة الشؤكف العامة

 ،(.81 .0%كنسبة مئكية )(  2) بأعمى مستكل ممكف مف الرعاية الصحية بػمجمكع تكرار
لحؽ في ا ية كاإلنسانكيتساكل في النسب أيضا كبل مف مفيكـ الحؽ في الرفؽ ك المعاممة 

شريطة ممارستو كفؽ  حرية اختيار المينة ك حؽ اإلضراب العمالي التسامح ك الحؽ في
لؤلسرة كاألميات كاألطفاؿ ك الحؽ في  تكفير الحماية قانكف البمد المعني ك الحؽ في

مستكل مف المعيشة كاؼ ك مبلئـ مف غذاء كممبس كمسكف ك الحؽ في الزكاج ك تككيف 
كنسبة (  1) المجتمع الثقافية بػمجمكع تكرار في حياة الحرة اركةفي المش األسرة ك الحؽ

  .لكؿ مفيكـ  (  4 .0%مئكية )
 التمتع ،مفيكـ الخصكصية كىي في كتاب التاريخ لمصؼ العاشر نةمفاىيـ غير متضم .ج 

 ،الضماف االجتماعي ،المجكء السياسي خبلصا مف االضطياد ،مفيكـ الترشح ،بجنسية
 . إنتاج عممي أك أدبي أك فني عمى المترتبةلح المعنكية كالمادية الحؽ في حماية المصا
أف منياج الصؼ العاشر يكلي االىتماـ األكبر لمحقكؽ   (14-5)كيتضح مف الجدكؿ 

نسب تكرارات لمفاىيـ  أف أعمى ك ،اإلنسافحيث تضمف التغطية األكبر ك األشمؿ لمفاىيـ حقكؽ 
مجاؿ الحقكؽ المدنية حيث حاز عمى أعمى نسبة  في الصؼ العاشر كانت في اإلنسافحقكؽ 
يميو مجاؿ  ،االقتصاديةالحقكؽ  مفاىيـ يميو مجاؿ ،الحقكؽ السياسية مفاىيـ يميو مجاؿ ،تكرارات
الحقكؽ  مفاىيـ مجاؿ اإلنسافأما أقؿ المجاالت تضمنا لحقكؽ  ،الحقكؽ الثقافية مفاىيـ

متضمنة لكف بأقؿ مجمكع تكرارات  تماعيةاالجمفاىيـ الحقكؽ مجاؿ كيبلحظ أف  ،االجتماعية
 . بالمجاالت األخرل ( مقارنة%84 .4كبنسبة مئكية )(  12)
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طبيعة منياج التاريخ لمصؼ العاشر كالذم بعنكاف  إلىكترل الباحثة أف ذلؾ قد يرجع  
 ،يكالتقدـ العمم ،كالثكرات الحديثة ،قد ركز النيضة األكركبيةك  ،الحديث كالمعاصر تاريخ العالـ

  .كاالستعمار كالحركب العالمية كالييئات كالمنظمات الدكلية
 دراسة قيطة ،(2010دراسة األشكؿ ) ،(2003دراسة بادم ) ،كتتفؽ النتائج مع دراسة

   .(2002المركز الفمسطيني ) كدراسة ،(.2010)
عمى  االجتماعيةفي حصكؿ مجاؿ مفاىيـ الحقكؽ (  2012) شقكرة كتختمؼ مع دراسة

 . بةأقؿ نس
ك جدكؿ رقـ  ،.(9-5)ك جدكؿ رقـ  ،.(7-5)جدكؿ رقـ  الجداكؿ السابقة إلىبالرجكع ك 

 المتضمنة في منياج التاريخ اإلنسافأف مفاىيـ حقكؽ يتضح  ، (13-5)كجدكؿ رقـ  ،(.5-11)
 ،(.%25 .81بنسبة ) مفيكـ(  26لمصؼ العاشر ) كتاب التاريخ فيبأعمى نسبة تضمف كانت 

كتاب  يميو ( ،%75 .68مفيكـ بنسبة ) (  22عددىا )كبمغ  ريخ الصؼ الثامفيميو كتاب التا
 ثـ كتاب التاريخ لمصؼ التاسع ، (%38 .59بنسبة ) ( مفيكـ19) حيث بمغ عددىا الصؼ السابع

( 1-5)اربة مع الصؼ السابع كالشكؿ رقـ كىي نسبة متق ( ،%25 .56بنسبة ) ( مفيكـ18)
  .ذلؾ يكضح

 

 
 

 

 

 

 الصف التاسع
 الصف السابع

 الصف الثامن

 الصف العاشر

%56.25 
%59.375 %68.75 %81.25 

يبين مفاهيم حقوق اإلنسان المتضمنة في كتب منهاج التاريخ للمرحلة   1-5شكل 

  األساسية العليا

 مفهوم19 مفهوم 22
 مفهوم18
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 : لثالسؤال الثان ع اإلجابة
في محتوى منياج التاريخ لممرحمة  اإلنسانمفاىيم حقوق مجالت ما مستوى توافر  -3

 األساسية العميا في فمسطين ؟
منياج لمصؼ السابع كالثامف  قامت الباحثة بتحميؿ محتكل كلئلجابة عف السؤاؿ الثالث

تربية كالتعميـ في فمسطيف مف حيث مف جانب كزارة ال مف المرحمة األساسية العميا كالتاسع كالعاشر
في الكتب مجتمعة مكزعة عمى خمس  اإلنسافمعرفة التكرارات كالنسب المئكية لمفاىيـ حقكؽ 

  :كىي مكضحة في الجداكؿ التالية مجاالت
 (15-5)جدول رقم 

 التكرارات والنسب المئوية لمفاىيم حقوق في محتوى في الكتب مجتمعة

الر
 الـــمفـــيــــوم قم

لصف ا
الصف  الصف التاسع الصف الثامن السابع

 المجموع العاشر

 % ك % ك % ك % ك % ك
 7 .43 264 18 107 1 .8 49 10 61 8 .7 47 مجال الحقوق المدنية 1
 24 145 11 68 11 64 1 6 2 .1 7 مجال الحقوق السياسية 2
 1 .14 85 1 .7 43 2 .1 7 6 .3 22 2 .2 13 القتصاديةمجال الحقوق  3
 8 .4 29 2 12 5 .0 3 2 .1 7 2 .1 7 الجتماعيةالحقوق  مجال 4
 4 .13 81 3 18 3 18 8 .5 35 7 .1 10 مجال الحقوق الثقافية 5

 
 100 604 %41 248 %23 141 %22 131 %14 84  المجمكع الكمي

في  اإلنسافحقكؽ مفاىيـ بأف مستكل تكفر مجاالت   (15-5)كيتضح مف الجدكؿ رقـ 
بأعمى مجمكع تكرارات  الصؼ العاشركاف في  منياج التاريخ لممرحمة األساسية العميا  كلمحت
بمجمكع التاسع كبنسب متقاربة الصؼ  كتبله في الترتيب(  % 14) كبنسبة مئكية (  248)

ك بنسبة (  131بمجمكع تكرارات ) كالصؼ الثامف ،(.%23ك بنسبة مئكية )(  141تكرارات )
كالشكؿ  ،(.% 14) كبنسبة مئكية (  84بمجمكع تكرارات ) الصؼ السابع بلهكت ،(.%22مئكية )

  :ذلؾ ( يكضح5-2)التكضيحي رقـ 

 

 الصف السابع
14% 

 الصف الثامن 
22% 

 الصف التاسع
23% 

 الصف العاشر 
41% 

في محتوى مقرر  اإلنسان المتضمنة النسب المئوية لمفاهيم حقوقيبين 2-5 شكل 

 منهاج التاريخ للصف السابع والثامن والتاسع والعاشر



 

146 
 

فيك بحاجة  آلخرحيث كمما تقدـ المتعمـ مف صؼ كترل الباحثة أف ىذه النتيجة طبيعية 
لمفاىيـ في كأيضا يقدـ المنياج الفمسطيني ا .جديدة تيبنى عمى الخبرات السابقة تعمـ مفاىيـ إلى

كيمكف في ظؿ المنيج  ،يزداد عمقا كاتساعا كمما تقٌدـ المتعٌمـ في صفكؼ الدراسةنظاـ حمزكني 
آخر شرط أف تتجاكز المستكل الذم عكلجت  إلىالحمزكني تكرار المفاىيـ العممية مف صؼ دراسي 

 . بو مف حيث االتساع كالعمؽ
حسب  اإلنسافكفر حقكؽ مظاىر مستكل ت أف (15-5)كما يتضح مف الجدكؿ رقـ 

في كتب  (  %7 .43)ك  (%8 .4المجاالت الخمسة في الكتب األربعة مجتمعة كانت بيف )
  :مكزعة عمى النحك التالي ىي ،التاريخ مجتمعة

مرة كبنسبة (  264المدنية حيث كردت ) اإلنسافمفاىيـ حقكؽ  :أكثر المفاىيـ انتشارا ىك .أ 
مرة كبنسبة (  145حيث كردت )السياسية  اإلنساف يميو مفاىيـ حقكؽ ،(%7 .43)  مئكية
 (  % 24)  مئكية

ك مفاىيـ حقكؽ  االقتصادية اإلنسافمفاىيـ حصمت عمى نسب متقاربة مثؿ مفاىيـ حقكؽ  .ب 
  مرة كبنسبة مئكية(  85كردت ) االقتصادية اإلنسافحيث مفاىيـ حقكؽ  الثقافية اإلنساف

 .13) مئكيةكبنسبة  ( مرة81) كردت ثقافيةال اإلنسافأما مفاىيـ حقكؽ  ،(.1% .14)
4%  ) 

(  %4.8كبنسبة مئكية ) ( مرة29)كردت  االجتماعيةمفاىيـ الحقكؽ  أقؿ المفاىيـ انتشارا .ج 
  :يكضح ذلؾ (  3-5كالشكؿ التكضيحي رقـ )

 

ما عدا ( 2008دراسة حقي ) ،(2010)  كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة األشكؿ
دراسة المركز الفمسطيني  ،(2003دراسة بادم ) ،(2006دراسة العسالي ) ،المجاؿ االجتماعي

  .اإلنساففي ترتيب مجاالت حقكؽ (  2010) دراسة قيطة ،(2002) اإلنسافلحقكؽ 

   .(2008حقي ) دراسة ، (2012) شقكرة دراسةمع نتائج دراسة  الدراسةكتختمؼ ىذه 

مجال الحقوق 
 المدنٌة

 %43.7 
مجال الحقوق 

 السٌاسٌة
 %24  

مجال الحقوق 
 االقتصادٌة

 %14.1 

مجال الحقوق 
 االجتماعٌة

4.8% 

مجال الحقوق 
 الثقافٌة

 %13.4 

مظاهر مستوى توفر حقوق اإلنسان حسب   3-5شكل  

 المجاالت الخمسة في الكتب األربعة مجتمعة
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 : مجال الحقوق الـمـدنيــة :أول
   (16-5)جدول 

المتعمقة في مجال الحقوق  اإلنسانالتكرارات والنسب المئوية لكل مفيوم من مفاىيم حقوق 
 المدنية في محتوى منياج التاريخ لمصف السابع والثامن والتاسع والعاشر

الر
 المجموع الصف العاشر الصف التاسع الصف الثامن الصف السابع مجال الحقوق الـمـدنيــة قم

 
 % ك م % ك % ك % ك % ك ومالـــمفـــيــــ 
 37 97 22 58 5 .4 12 3 .2 6 8 21 الحؽ في الحرية 1
 11 30 5 .4 12 3 .2 6 5 .1 4 3 8 الحؽ في الحياة 2
 17 45 8 21 4 .3 9 5 .1 4 2 .4 11 الحؽ في األمف 3
 14 36 8 .3 10 2 .7 19 1 .1 3 5 .1 4 الحماية الحؽ في 4
 7 .2 7 4 .0 1 0 0 5 .1 4 8 .0 2 يةاإلنسانة الحؽ في الرفؽ ك المعامم 5
 4 .3 9 4 .0 1 8 .0 2 9 .1 5 4 .0 1 الحؽ في التسامح 6
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الحؽ في الخصكصية 7
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بجنسية ما الحؽ في التمتع 8
 15 40 5 .1 4 4 .0 1 13 35 0 0 الحؽ في المقاضاة القانكنية  9
 100 264 41 107 19 49 23 61 18 47 الكمي المجمكع 

كاف في الصؼ  بأف مستكل تكفر الحقكؽ المدنية (16-5)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ  ك
ثـ تبله الصؼ الثامف بتكرارات  ،(%41) كنسبة مئكية( 107مجمكع تكرارات ) بأعمى العاشر

ثـ  ،(%19مئكية )كنسبة  (  49ثـ الصؼ التاسع بتكرارات ) ،(.%23نسبة مئكية ) ك( 61)
كما يتضح أف مظاىر الحقكؽ  ،(%18) كنسبة مئكية(  47الصؼ السابع بمجمكع تكرارات )

  :مكزعة عمى النحك التالي ىي ،في كتب التاريخ مجتمعة(  37%) ك (  % 0المدنية كانت بيف )
 ( يميو37%)مئكية  كبنسبة( مرة 97)حيث كرد  (حؽ )الحرية :أكثر المفاىيـ انتشارا ىي .أ 

الحؽ في المقاضاة  ( يميو%17)مئكية  بنسبة مرة (45حيث كرد )( مفيكـ حؽ ) األمف
 (.%15مئكية ) بنسبة مرة( 40القانكنية في حاؿ انتيكت حيث كرد )

مئكية  بنسبة مرة( 36الحماية حيث كرد ) مفاىيـ حصمت عمى نسب متقاربة مثؿ الحؽ في .ب 
  ،(.%11مئكية ) بنسبة رةم (30 الحياة حيث كرد ) يميو الحؽ في ،(.14%)

الحؽ  ، (% 4 .3مئكية ) بنسبة مرة( 9حيث كرد ) أقؿ المفاىيـ انتشاران الحؽ في التسامح .ج 
 (.%7 .2 مئكية ) بنسبة مرة( 7)حيث كرد  ،يةاإلنسانفي الرفؽ ك المعاممة 

 بجنسية ما الحؽ في التمتع ،الحؽ في الخصكصية :ىما في الكتب مجتمعة ترد مفاىيـ لـ .د 
أىمية تمؾ  إلىل الباحثة حصكؿ حؽ الحرية كاألمف عمى أعمى نسب تكرارات يعكد كتر 

فيما  ،االنفكاؾي ارتباطان ال يقبؿ اإلنسانفيذاف الحقاف أساسياف ك مرتبطاف بكجكده  الحقكؽ
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بكجكدىما معا ك ال تتحقؽ إال  إالال يككف  اإلنساففكجكد  ،كالقمب كالركح ،ضركرياف لو
 ،كسفينة ببل قبطاف فالحرية ببل أمف ،كشعكره باألمف ،حقو بالحرية بتمكينو مف ممارسة

 ،ك جبمو عمى أف يككف حران  اإلنسافقد فطر  الىتعكالعكس صحيح ك ألف اهلل سبحانو ك 
كاألمف ىك الدعامة األساسية الستمرار ىذا التطكر  فالحرية أساس التطكر كالنماء كالتقدـ

  .كالمحافظة عميو كالنماء كالتقدـ
 ،(2010)  األشكؿ كدراسة ،(2010) حد كبير مع دراسة قيطة إلىكتتفؽ تمؾ النتائج 

في حصكؿ حؽ الحرية ( 2004دراسة سارم ) ،(2008دراسة حقي ) ،(2003بادم ) كدراسة
في خمك (  2012) شقكرة دراسة حد كبير مع إلىكتتفؽ تمؾ النتائج  نسبة تكافر عالية عمى كاألمف

 . بجنسية ما ك الحؽ في التمتع ،لخصكصيةالحؽ في االكتب مف 

 : مجال الحقوق السياسية :ثانيا
 (17-5)جدول 

المتعمقة في مجال الحقوق  اإلنسانالتكرارات والنسب المئوية لكل مفيوم من مفاىيم حقوق 
 في محتوى منياج التاريخ لمصف السابع والثامن والتاسع والعاشر السياسية

الر
 قم
 

الصف  ةمجال الحقوق السياسي
 السابع

الصف 
 الثامن

الصف 
 التاسع

الصف 
 المجموع العاشر

 % ك % ك % ك % ك الـــمفـــيــــوم  1
. م
 % ك

الحؽ في المشاركة في إدارة الشؤكف   2
 لبمده العامة

5 3. 
4 

2 1. 
4 

7 4. 
8 

2 1. 
4 

16 11 
 .0 1 0 0 الترشح الحؽ في  3

7 
0 0 0 0 1 0. 

 .1 2 االنتخاب الحؽ في  4 7
4 

2 1. 
4 

0 0 8 5. 
5 

12 8. 
 38 55 17 25 21 30 0 0 0 0 الحؽ في تككيف الجمعيات  5 3

 .4 7 0 0 0 0 حؽ تقرير المصير  6
8 

2 1. 
4 

9 6. 
مف خبلصا  حؽ المجكء السياسي  7 2

 االضطاد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

في االجتماعات  الحؽ في المشاركة  8
 كالجمعيات السممية

0 0 1 0. 
7 

20 14 31 21 52 36 
 .4 7 مجمكع التكرارات  

8 
6 4. 

1 
64 44 68 47 14

5 
10
كاف في الصؼ  السياسية مستكل تكفر الحقكؽ بأف (17-5)رقـ الجدكؿ  يتضح مف ك 0

الصؼ التاسع بمجمكع تكرارات  ( تبله% 47) كنسبة مئكية ،(68بأعمى مجمكع تكرارات ) العاشر
 ،(% 8 .4) كنسبة مئكية ،(7ع تكرارات )ثـ الصؼ السابع بمجمك  ،(% 44) كنسبة مئكية ،(64)

كما يتضح أف مظاىر الحقكؽ  ،(% 1 .4) كنسبة مئكية( 6تكرارات ) ثـ الصؼ الثامف بمجمكع
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ىى مكزعة عمى النحك  ،في كتب التاريخ مجتمعة(  38 %) ك(  % 0كانت بيف ) السياسية
  :التالي
مرة بنسبة مئكية  (55رد )حيث ك ( تككيف الجمعيات حؽ ) :أكثر المفاىيـ انتشارا ىي .أ 

( مرة 52 كرد ) ( حيثكالجمعياتفي االجتماعات  مشاركةالحؽ )يميو مفيـك  (،%38)
 (.%36)مئكية  بنسبة

حيث  مفاىيـ حصمت عمى نسب متقاربة مثؿ الحؽ في المشاركة في إدارة الشؤكف العامة .ب 
 بنسبة مرة( 12) يميو الحؽ في االنتخاب حيث كرد ،(.%11بنسبة مئكية )مرة ( 16 كرد )

 %(2 .6بنسبة مئكية ) مرة( 9)حيث كرد يميو حؽ تقرير المصير ،(%3 .8مئكية )
  (  %7 .0 بنسبة مئكية )  مرة كاحدة فقط  الترشح حيث كرد  أقؿ المفاىيـ انتشاران الحؽ في .ج 
 .مثؿ مفيـك حؽ المجكء السياسي خبلصا مف االضطياد في الكتب مجتمعة ترد مفاىيـ لـ .د 

في ( 2003بادم ) كدراسة(  2012) شقكرة دراسة حد كبير مع إلىتمؾ النتائج كتتفؽ 
مف نفس  األخرلحصكؿ حؽ المشاركة عمى نسبة تكافر عالية مف التكرارات مقارنة بالمفاىيـ 

 في االجتماعات كالجمعيات ك حؽ المشاركة تككيف الجمعياتكترل الباحثة حصكؿ حؽ  ،المجاؿ
فيما يشكبلف عنصريف جكىريف مف عناصر  أىمية تمؾ الحقكؽ إلىكد عمى أعمى نسب تكرارات يع

 ،الديمقراطية بما يتيح لؤلفراد فرصا كبرل تمكنيـ مف التعبير عف آرائيـ السياسية كغير السياسية
مجتمع مدني في حالة كفاؽ مع الحككمة، ال صراع مع الحككمة، كخمؽ  إلىالكصكؿ  إلى كيؤدم

كليا مف األىمية كالتأثير الشيء الكبير في نمك  ،لممشاركة فييا مكاطف يحتـر الدكلة كيسعى
خاصة كقد شددت المكاثيؽ الدكلية عمى أىمية تمؾ  ،ثقافيا كاجتماعيا كاقتصاديا كازدىار المجتمعات

عمى أف  ،يحددىا القانكف الكطني إال في الحاالت التي ،الحقكؽ كضركرة عدـ إخضاعيا ألم قيكد
كتحقيؽ متطمبات األمف كالنظاـ العاـ كالصحة  ،كد ضماف حقكؽ اآلخريفتككف غاية تمؾ القي

 . العامة
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 : القتصاديةمجال الحقوق  :ثالثا
 (18-5)جدول رقم 

المتعمقة في مجال الحقوق  اإلنسانالتكرارات والنسب المئوية لكل مفيوم من مفاىيم حقوق 
 والثامن والتاسع والعاشر في محتوى منياج التاريخ لمصف السابع القتصادية

 القتصاديةمجال الحقوق  الرقم
الصف 
 السابع

الصف 
 الثامن

الصف 
 التاسع

الصف 
 المجموع العاشر

. م % ك % ك % ك % ك الـــمفـــيــــوم 
 ك ك

% 
 .3 3 الحؽ في العمؿ 17

5 
5 5. 

9 
1 1. 

2 
1
6 

19 25 29 
 .1 1 0 0 حرية اختيار المينة الحؽ في 18

2 
0 0 1 1. 

2 
2 2. 

شريطة ممارستو  حؽ اإلضراب العمالي 19 4
 كفؽ قانكف البمد المعني

0 0 0 0 0 0 1 1. 
2 

1 1. 
 .2 2 0 0 حؽ إنشاء النقابات كاالنضماـ الييا 20 2

4 
0 0 6 7. 

1 
8 9. 

التممؾ بمفرده أك باالشتراؾ  الحؽ في 21 4
 مع غيره

4 4. 
7 

2 2. 
4 

5 5. 
9 

1
4 

16 25 29 
 .7 6 لتنمية كالتقدـ االقتصادمالحؽ في ا 22

1 
1
2 

14 1 1. 
2 

5 5. 
9 

24 28 
1 المجمكع 

3 
15 2

2 
26 7 8. 

2 
4
3 

51 85 10
كاف في الصؼ  االقتصاديةبأف مستكل تكفر الحقكؽ (18-5)مف الجدكؿ رقـ  يتضح ك 0

ثـ تبله الصؼ الثامف بمجمكع  (% 51) كبنسبة مئكية (43العاشر بأعمى مجمكع تكرارات )
 كبنسبة مئكية( 13بمجمكع تكرارات ) ثـ الصؼ السابع ،(% 26) كبنسبة مئكية( 22رات )تكرا
كما يتضح أف  ، (%2 .8 ) كبنسبة مئكية (7الصؼ التاسع بمجمكع تكرارات ) ثـ ،(15%)

ىى مكزعة  ،كتب التاريخ مجتمعة ( في%29)ك ( %2 .1كانت بيف ) االقتصاديةمظاىر الحقكؽ 
  :عمى النحك التالي

التممؾ بمفرده أك باالشتراؾ مع  ك الحؽ في الحؽ في العمؿ :كثر المفاىيـ انتشارا ىيأ .أ 
يميو مفيكـ حؽ ، (29%) ك بنسبة مئكية مرة 25))كىك التكرارات كجاءت بنفس غيره

 .(%28مئكية ) بنسبة مرة( 24كرد ) ( حيثاالقتصادم)الحؽ في التنمية كالتقدـ 
   .(%4 .9بنسبة مئكية ) مرات(8)ا حيث كردإليينضماـ لنقابات كاالأما مفيـك حؽ إنشاء ا .ب 
 بنسبة مئكية ) مرتيف فقط حرية اختيار المينة حيث كرد أقؿ المفاىيـ انتشاران كاف الحؽ في .ج 

شريطة ممارستو كفؽ قانكف البمد المعني حيث كرد  يميو حؽ اإلضراب العمالي ،(.4% .2
 (.%2 .1) مرة كاحدة فقط

عمى أعمى نسب تكرارات يعكد  التممؾ الحؽ فيك  حؽ في العمؿالكترل الباحثة حصكؿ 
كلما لو مف أىمية كبيرة باعتباره  ،دكر العمؿ في نيضة الشعكب كتقدميا كازدىارىا كتحضرىا إلى

تأميف مستكل حياتي كمعيشي الئؽ لمفرد ككنو ضمانة تنمكية تحقؽ  إلىحقا ك مطمبا ييدؼ بداية 
تمتع العامؿ  فكمما التنمكيةالمسنف األىـ في الماكينة المجتمعية إنصاؼ الفرد الذم ىك بمثابة 
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كفي ديننا الحنيؼ تتضح أىمية  ،إنتاجاأكثر  لعممو ك إخبلصابحقكقو في العمؿ كمما كاف أكثر 
ى اَّللَُّ َطَؿَؾُؽْم َوَرُسولُ ] الىتعية الكريمة لقكلو القرآنالعمؿ في كثير مف اآليات  ُه َوُقِل اْطَؿُؾوا َفَسَرَ

 (.105: التكبة)[َواْدُْمِمـُونَ 
 . في حصكؿ حؽ العمؿ نسبة تكافر( 2010كتتفؽ النتائج مع دراسة األشكؿ )

في حصكؿ حؽ التممؾ عمى (  2010األشكؿ ) كدراسة( 2012كتختمؼ مع دراسة شقكرة )
  .أعمى نسبة تكافر

 : الجتماعيةمجال الحقوق  :رابعا
 (19-5)جدول رقم 

الحقوق  مجال المتعمقة اإلنسانسب المئوية لكل مفيوم من مفاىيم حقوق التكرارات والن
 التاريخ لمصف السابع والثامن والتاسع والعاشر منياج محتوىفي  الجتماعية

 الـــمفـــيــــوم الرقم
الصف 
 السابع

الصف 
 الثامن

الصف 
 التاسع

الصف 
 المجموع العاشر

 % ؾ. ـ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ االجتماعيةمجاؿ الحقكؽ  
 41 12 24 7 9 .6 2 10 3 0 0 الحؽ في المساكاة بجميع الحقكؽ كالكاجبات 23

 4 .3 1 0 0 0 0 0 0 4 .3 1 الحؽ في الضماف االجتماعي 24

لؤلسرة كاألميات  تكفير الحماية الحؽ في 25
 كاألطفاؿ

1 3. 4 0 0 0 0 1 3. 4 2 6. 9 

الحؽ في مستكل مف المعيشة كاؼ ك مبلئـ  26
 اء كممبس كمسكفغذ

1 3. 4 0 0 0 0 1 3. 4 2 6. 9 

الحؽ في التمتع بأعمى مستكل ممكف مف الرعاية  27
 الصحية

2 6. 9 1 3. 4 1 3. 4 2 6. 9 6 21 

 21 6 4 .3 1 0 0 10 3 9 .6 2 لتككيف أسرة الحؽ في الزكاج 28

 
 100 29 41 12 10 3 24 7 24 7 المجمكع

الصؼ  كاف في االجتماعية مستكل تكفر الحقكؽ بأف (19-5)مف الجدكؿ رقـ كيتضح 
كيتساكل الصؼ السابع كالصؼ (  % 41) كبنسبة مئكية( 12العاشر بأعمى بمجمكع تكرارات )

الصؼ التاسع بمجمكع تكرارات  ثـ تبله ،(% 24) كبنسبة مئكية( 7الثامف بنفس مجمكع تكرارات )
 (%4 .3كانت بيف ) االجتماعية لحقكؽكما يتضح أف مظاىر ا ،(.% 10) كبنسبة مئكية( 3)
  :مكزعة عمى النحك التالي ىي ،كتب التاريخ مجتمعة ( في%41)ك

( مرة 12)كرد  ( حيثكالكاجباتحؽ )المساكاة بجميع الحقكؽ  :أكثر المفاىيـ انتشارا ىي .أ 
مستكل ممكف مف الرعاية الصحية  يميو الحؽ في التمتع بأعمى ،%(41) مئكية بنسبة

 (.%21بنسبة مئكية ) ( مرات6) لتككيف أسرة حيث كرد كؿ مفيكـ لزكاجالحؽ في اك 



 

152 
 

لؤلسرة  تكفير الحماية مثؿ الحؽ في كنفس النسب التكراراتمفاىيـ حصمت عمى نفس  .ب 
مبلئـ مف غذاء كممبس كمسكف الحؽ في مستكل مف المعيشة كاؼ ك  كاألميات كاألطفاؿ ك

 (  %9 .6)  بنسبة مئكية  مرتيف فقط فيكـحيث كرد كؿ م
 بنسبة فقطمرة كاحدة حيث كرد  أقؿ المفاىيـ انتشاران كاف الحؽ في الضماف االجتماعي .ج 

 (.%4 .3 مئكية )
الحؽ في  حصكؿ حؽ المساكاة ك ( في2006)تتفؽ نتائج الدراسة مع دراسة الفيد  ك

 فس المجاؿاألخرل مف نلتككيف أسرة كالزكاج عمى نسبة تكرارات عالية مقارنة مع المفاىيـ  الزكاج
 .كمع دراسة

عمى أعمى نسب تكرارات في ىذا المجاؿ نظرا الحؽ في المساكاة كترل الباحثة حصكؿ 
ية التي تحرص األمـ اإلنسانيعد مف أىـ المبادئ  لمدل أىمية ىذا الحؽ كمدل خطكرتو فيك

فيك األساس في إقامة مجتمع سميـ صحي خاؿ مف األمراض  ،كالشعكب عمى التمسؾ بو
  .مبني عمى أساس العدالة ،اعيةاالجتم

في  اإلنسافأنو يحتؿ الحؽ في المساكاة مكاف الصدارة بيف كافة حقكؽ  إلىباإلضافة 
معظـ المكاثيؽ العالمية كدساتير الدكؿ باعتباره ضمانة أساسية لكفالة التمتع بباقي الحقكؽ المعترؼ 

كف، ك تحرص معظـ المكاثيؽ العالمية بيا لؤلفراد في أم مجتمع، ك تعد مبدأ ىاما مف مبادئ القان
 . كدساتير الدكؿ عمي تضمينو نصكصيا كتكفير آليات صكنو كحمايتو
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 :مجال الحقوق الثقافية :خامسا
 (20-5)جدول رقم 

المتعمقة مجال الحقوق الثقافية  اإلنسانالتكرارات والنسب المئوية لكل مفيوم من مفاىيم حقوق 
 التاريخ لمصف السابع والثامن والتاسع والعاشرمنياج   في محتوى

 الصؼ الثامفتكفر الحقكؽ الثقافية كاف في  بأف مستكل (20-5)كيتضح مف الجدكؿ رقـ 
بنفس كالعاشر  التاسعالصؼ  كيتساكل ،(% 43) بنسبة مئكية ك(  35بأعمى مجمكع تكرارات )

كبنسبة (  10رارات )بمجمكع تك ثـ الصؼ السابع ،(% 22) بنسبة مئكيةك (  18مجمكع تكرارات )
في كتب (  %47)ك(  %0كما يتضح أف مظاىر الحقكؽ الثقافية كانت بيف) ،(% 12) مئكية

  :مكزعة عمى النحك التالي ىي ،التاريخ مجتمعة
 ،(.%47)  بنسبة مئكية مرة ك (38حيث كرد)(  حؽ )التعميـ :أكثر المفاىيـ انتشارا ىك .أ 

مرة (   30حيث كرد)(  الفكائد التي تنجـ عنو يميو حؽ )اإلسياـ في التقدـ العممي كفي
   .(%37بنسبة مئكية )ك 

المجتمع في حياة  الحؽ في المشاركة الحرةمفيكـ  مف المفاىيـ السابقةأقؿ المفاىيـ انتشارا  .ب 
 (.%16ك بنسبة مئكية ) ( مرة13)الثقافية حيث كرد 

 . الح المعنكية كالماديةمفيـك الحؽ في حماية المص مثؿ مجتمعةفي الكتب  ترد مفاىيـ لـ .ج 
في حصكؿ حؽ التعميـ عمى نسب  (2006كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة البكسعيدم) .د 

كترل الباحثة حصكؿ الحؽ في التعميـ  تكرارات عالية كأف ىناؾ تركيزا عمى حؽ التعميـ
 اإلنسافعمى أعمى نسبة تكرارات ذلؾ ألف التعميـ يشكؿ أداة ضركرية إلحقاؽ حقكؽ 

الصف  مجال الحقوق الثقافية الرقم
 السابع

الصف 
 الثامن

الصف 
 التاسع

الصف 
 المجموع العاشر

 % م ك % ك % ك % ك % ك الـــمفـــيــــوم 

 47 38 2 .6 5 12 10 25 20 7 .3 3 الحؽ في التعميـ 29

 16 13 2 .1 1 4 .7 6 7 .3 3 7 .3 3 المجتمع الثقافية في حياة الحرة في المشاركة الحؽ 30

 37 30 15 12 5 .2 2 15 12 9 .4 4 في الفكائد التي تنجـ عنو حؽ اإلسياـ في التقدـ العممي ك 31

32 
الحؽ في حماية المصالح المعنكية كالمادية المترتبة عمى 

 . أك فنيإنتاج عممي أك أدبي 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 100 81 22 18 22 18 43 35 12 10 المجمكع
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 فالقدرة عمى االنتخاب أك الترٌشح تقكـ بشكؿ كبير عمى معرفة القراءة كالكتابة ،الكثيرة
كالتعميـ ىك  .أيضا تقكـ عمى أساس القدرة عمى التعبير الذاتي الكتابي ،حرية التعبيرك 

فالشخص الذم ييمنع  .العمؿ، كالمساكاة ، ك الثقافة كالصحة إلىالخطكة األكلى في الطريؽ 
فالتعميـ أقصر الطرؽ إلصبلح أم  ،عنو عمميا مستقبؿ مضيء سب ييمنععنو التعميـ المنا

 . ك التدىكر ك االنييار ك صماـ األماف ألم دكلة مف االنحطاط ،مجتمع
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 السؤال الرابع: اإلجابة عن

محتوى منياج التاريخ لممرحمة األساسية العميا في ضوء المادة اإلثرائية لما  .1
 توافر؟مستوى ال
التي جاءت في أدنى المراتب  اإلنساف حقكؽ مفاىيـ تبيف بأف نتائج السؤاؿ الثالث في ضكء

 إلىكالتي ىي بحاجة  منياج التاريخ لمصفكؼ األربعة لممرحمة األساسية العميا  في مف كؿ مجاؿ
 : ىي بالترتيب التالي إثراء

بكزف نسبي  بجنسية ما عفي التمت ك الحؽ الحؽ في الخصكصية :مجاؿ الحقكؽ المدنية .1
   .(%0معدـك )

الحؽ حؽ المجكء السياسي خبلصا مف االضطياد بكزف نسبي  :مجاؿ الحقكؽ السياسية .2
   .(%0معدـك )

شريطة ممارستو كفؽ قانكف البمد  الحؽ حؽ اإلضراب العمالي :االقتصاديةمجاؿ الحقكؽ  .3
    .(%166 .0المعني )

     .(%166 .0ضماف االجتماعي )الحؽ في ال :االجتماعيةمجاؿ الحقكؽ  .4
الحؽ في حماية المصالح المعنكية كالمادية المترتبة عمى إنتاج   :مجاؿ الحقكؽ الثقافية .5

     .(%0عممي أك أدبي أك فني بكزف نسبي معدـك )
كبناء عمى ىذه النتائج أثرت الباحثة الحقكؽ التي جاءت في أدنى المراتب في كؿ مجاؿ 

 (5 -)ممحؽ ي منياج التاريخ لممرحمة األساسية العميا ف سافاإلنمف مجاالت حقكؽ 

 : توصيات الدراسة
 : في ضكء ما أسفرت عنو نتائج ىذه الدراسة تكصي الباحثة بما يمي

 : و أوصت الدراسة بما يمي
بالمراحؿ الدراسية  بناء مناىج التاريخ ضركرة إلىلفت نظر مخططي مناىج التاريخ  .1

لتعميؽ الكعي  التي تكصمت ليا الدراسة اإلنسافمفاىيـ حقكؽ المختمفة في ضكء قائمة 
  .كالثقافية االجتماعيةك  االقتصاديةبالحقكؽ المدنية كالسياسية ك 

عمى مناىج التاريخ كعمى نكعيتيا  اإلنسافضركرة مراعاة التكزيع العادؿ لمفاىيـ حقكؽ  .2
ئج أف ىناؾ اختبلؼ كحجـ تغطيتيا حسب المستكيات الدراسية لمطمبة حيث أظيرت النتا

  .في نسبة تضميف مفاىيـ حقكؽ في الصفكؼ األربع
في مناىج التاريخ حيث  االجتماعيةضركرة زيادة التركيز عمى مجاؿ مفاىيـ الحقكؽ  .3

 . في نسبة تكافرىا مقارنة مع المجاالت األخرل كاضحا قصكراأظيرت النتائج 
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 المناىج التعميمية بشكؿ عاـ كمناىج ءإغناالتعميمي في  اإلثراء استراتيجيةاالستفادة مف  .4
حيث أنيا أفضؿ السبؿ  ،اإلنسافبمفاىيـ حقكؽ  المراحؿ المختمفة التاريخ بكجو خاص في

كقت  إلىمقارنة بالتطكير كالتغيير الذم يعتبر عممية شاقة كمكمفة كتحتاج  العممية كأيسرىا
 . لئلعداد كالتنفيذ

عند التخطيط لمناىج التاريخ  اإلنسافيـ حقكؽ مراعاة التكامؿ كالشمكؿ في اختيار مفاى .5
مفاىيـ أخرل ال تقؿ عنيا  إىماؿ حتى ال يترتب التركيز عمى بعض المفاىيـ عمى حساب

أىمية حيث أظيرت النتائج أف ىناؾ مفاىيـ حصمت عمى أعمى نسبة تكافر مثؿ حؽ 
مثؿ الحؽ في  في األربع كتب مجتمعة اإلطبلؽالحرية بينما ىناؾ مفاىيـ لـ ترد عمى 
 في التمتع ك الحؽ ،الحؽ في الخصكصية ،المجكء السياسي خبلصا مف االضطياد

شريطة ممارستو كفؽ قانكف البمد المعني الحؽ في  العمالي الحؽ حؽ اإلضراب بجنسية ما
الضماف االجتماعي الحؽ في حماية المصالح المعنكية كالمادية المترتبة عمى إنتاج عممي 

  .مف صنعوأك أدبي أك فني 
 

  :حات الدراسةقتر م
 . كتب التاريخ لممرحمة الثانكيةفي  اإلنسافدراسة لمعرفة مدل تضمف مفاىيـ حقكؽ  .1
العديد مف النصكص الخاصة بتاريخ تطكر  ممحؽ لمنيج التاريخ لكؿ صؼ يتضمف إعداد .2

عبر التاريخ عمى أف تشمؿ النصكص الخاصة بالمعاىدات كالدساتير  اإلنسافحقكؽ 
كيحتكم عمى أنشطة متنكعة خاصة بمفاىيـ حقكؽ  اإلنسافاثيؽ الخاصة بحقكؽ كالمك 

  .بما يتناسب ك المراحؿ العمرية المختمفة لمطمبة اإلنساف
 . ية كاالتفاقيات الدكليةاإلسبلمبيف الكاقع كالمأمكؿ في ضكء الشريعة  اإلنسافدراسة حقكؽ  .3
كتب منياج التاريخ في ضكء  احدلفي محتكل  دراسة لتطكير محتكل كحدة دراسية مقترحة .4

 . اإلنسافمفاىيـ حقكؽ 
 . في الخطط التربكية لمجامعات الفمسطينية اإلنسافلمكشؼ عف كاقع حقكؽ  دراسة  .5
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 (.1ممحق رقم )
 في صورتيا األولية اإلنسانقائمة مفاىيم حقوق 

                   زةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ –ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياإلسبلمة ػػػػػػػػػػػػػػػػػالجامع
 ي ػػػػػػػػػػػلعميا كالبحث العممعمادة الدراسات ا

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميػػػػػػػػػػػػػػػك

 دريسػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ التػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المناىج كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقس
 

 حفظو اهلل  ................................................................ة سيد /ال

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

  :بعنكاف دراسة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في المناىج كطرؽ التدريس بإعدادتقـك الباحثة 

 ة األساسية العميا في فمسطين في المرحم اإلنسانمحتوى منياج التاريخ بمفاىيم حقوق  إثراء
التي ينبغي تضمينيا في منياج التاريخ  اإلنسافبناء قائمة بمفاىيـ حقكؽ  كىذا يتطمب

 .(مف الصؼ السابع األساسي حتى الصؼ العاشرفي فمسطيف ) العميا األساسيةلممرحمة 
ة تحميؿ بأف تعرض عمى سيادتكـ القائمة التي سيتـ في ضكئيا عممي كليذا تتشرؼ الباحثة

كالعيد الدكلي  ،اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلفكالقائمة ثـ بناءىا في ضكء  ،محتكل الكتب
 كالثقافية االجتماعيةك  االقتصاديةالخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ 

بداءعمييا  فالرجاء التكـر باالطبلع  :الرأم فييا مف حيث كا 
  .امدل كضكح صياغتي .1
 .عي بالمجاؿ الرئيس الذم كضعت فيومدل ارتباط المفيـك الفر  .2
 .مدل مناسبتيا لممرحمة األساسية العميا مف التعميـ األساسي .3

 أرجك ذكرىا (   تعديؿ –حذؼ  – إضافةمقترحات )  أيةكاف كاف لكـ 
 قبول فائق الحترام والتقدير وتفضموا

 
 الباحثة                                                                                 

 ميسون عسكر                                                                            
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قم
لر

ا
 

س
ئي
لر

 ا
وم

فه
لم

ا
 

 المفاهيم الفرعية
 مدى االرتباط

مدى مناسبتها 
للمرحلة األساسية 

 العليا

 مرتبط
غير 
 مرتبط

 مناسب
غير 

 اسبمن

1  

نية
لمد

ؽ ا
حقك

ال
 

     الحؽ في الحرية
     حرية الرأم كالتعبير   2

     حؽ حرية الفكر كالديانة  3
     حؽ حرية التنقؿ  4
     الحؽ في التحرر مف العبكدية كاالسترقاؽ  5

6  

الحؽ في التحرر مف التعذيب كالمعاممة 
 البلإنسانية

    

     حؽ الشعكب في تقرير المصير  7
     في تربية األبناء اآلباءحؽ حرية   8

9  

حرية االشتراؾ في االجتماعات كالجمعيات 
 السممية

    

     حؽ في األمفال  11
     حؽ تككيف الجمعيات  11
     الحؽ في الحياة  12
     حؽ المساكاة بكافة الحقكؽ كالحريات  13
     الحؽ في المكاطنة  14
     الحؽ في التممؾ  15
     حؽ التظمـ  16
     القانكنية المقاضاةالحؽ في   17
     الحؽ في المجكء  18
     الحؽ في الخصكصية  19
     الحؽ في تككيف األسرة  21
     الحؽ في الزكاج  21
     الحؽ في السمـ  22
     األقميات إلىالمنتسبون  األشخاصحق حماية حقوق   23
     دالعتراؼ بالشخصية القانكنية لمفر الحؽ في ا  24
25  

ق 
قو

ح
ال

ٌة
س
سٌا

ال
 

     الشؤكف العامة لمبمد إدارةحؽ المشاركة في 
     حؽ المساكاة في تقمد الكظائؼ العامة في الدكلة  26
     الحؽ في االنتخاب كالترشح  27
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 الرقم

س
ئي
لر

 ا
وم

فه
لم

ا
 

 المفاهيم الفرعية
 مدى االرتباط

مدى مناسبتها 
للمرحلة األساسية 

 العليا

 مرتبط
ر غي

 مرتبط
 مناسب

غير 
 مناسب

28 

ق 
حقو

ال
دية

صا
لقت

ا
 

     مبلئمة حؽ العمؿ كاختياره بشركط عادلة ك
     اإليينقابات كاالنضماـ  إنشاءحؽ  29
شريطة ممارستو كفؽ قانكف البمد  اإلضرابحؽ  30

 المعني
    

31 

ق 
حقو

ال
عية

تما
لج

ا
 

     الحؽ في الضماف االجتماعي
     اؿ كالنساء بجميع الحقكؽالمساكاة لمرج 32
     حؽ تكفير الحماية لؤلسرة كاألميات كاألطفاؿ 33
الحؽ في مستكل مف المعيشة كاؼ كمبلئـ  34

 لممحافظة عمى الصحة كالرفاىية لو كألسرتو
    

الحؽ في الرعاية الصحية لمتمتع بأعمى مستكل  35
 مف الصحة الجسمية كالعقمية

    

36 
الثق

ق 
حقو

ال
فية

ا
 

لزاميتوالحؽ في التعميـ االبتدائي       كا 
     في المجتمع حؽ المشاركة في الحياة الثقافية 37
بفكائد التقدـ العممي  حؽ األفراد االنتفاع 38

 كبتطبيقاتو
    

حؽ الفرد في حماية أم عمؿ عممي أك أدبي أك  39
 فني مف صنعو
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 : قائمة بأسماء السادة المحكمين(2ممحق رقم )

 العمل التخصص اسم المحكم الرقم
 جامعة األزىر عمـ االجتماع حمد إبراىيـ .د  .1
 ككالة الغكث ب اإلنسافحقكؽ مشرؼ  المناىج كطرؽ التدريس  كشاح  إبراىيـ .أ  .2
 حقوق منهاج إعداد مشروع مدٌر بكالكريكس لغة عربية  أحمد بدر   .3

 الة الغكثكك .غزة فً اإلنسان

 كزارة التربية كالتعميـ مشرؼ التاريخ أصكؿ التربية عياد  أسامة .أ  .4
في  الغكث عمميات ككالة مدير مستشار عمـ النفس التربكم نصر  إياد .د  .5

 .اإلنساف حقكؽ
 ككالة الغكثمعممة حقكؽ إنساف  بكالكريكس تاريخ بركات إيماف  .6
 رة التربية كالتعميـكزا المناىج كطرؽ التدريس خميؿ حماد . د  .7
 ككالة الغكث االجتماعيةمشرؼ المكاد  أصكؿ التربية  خميس العفيفي  .د  .8
 يةاإلسبلمالجامعة  المناىج كطرؽ التدريس داككد حمس  .د  .9

 يةاإلسبلمالجامعة  المناىج كطرؽ التدريس رجاء طمكس   .11
 ككالة الغكثمعمـ  بكالكريكس تاريخ رفيؽ مراد   .11
 ية اإلسبلمالجامعة  تاريخ  كار زكريا السن .د  .12
 كزارة التربية كالتعميـ ككيؿ  المناىج كطرؽ التدريس زياد ثابت . د  .13
 ككالة الغكثمعمـ  بكالكريكس تاريخ سامي كراجة  .14
 جامعة األزىر أصكؿ التربية  د عامر الخطيب . أ  .15
 جامعة األزىر المناىج كطرؽ التدريس عبد الكريـ لبد  .د  .16
 جامعة األزىر تاريخ كعمـك سياسية  خيمرعصاـ م .د  .17
 جامعة األزىر المناىج كطرؽ التدريس عطا دركيش  .د  .18
 ككالة الغكثمدرسة  ةمدير  ةنائب إنجميزيةبكالكريكس لغة  عبل بدكم   .19
 يةاإلسبلمالجامعة  المناىج كطرؽ التدريس محمد زقكت  .د  .21
 جامعة األزىر عمـ االجتماع  مكسى حمس . د  .21
 ككالة الغكث  المناىج كطرؽ التدريس  ليد عباس ك  .أ  .22
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 (3ممحق رقم )
 في صورتيا النيائية اإلنسانقائمة مفاىيم حقوق 

                   زةػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ –ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياإلسبلمة ػػػػػػػػػػػػػػػػػالجامع
 مي عمادة الدراسات العميا كالبحث العم

 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربيػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميػػػػػػػػػػػػػػػك

 دريسػػػػػػرؽ التػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المناىج كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقس
 

 حفظو اهلل  ...................................................................السيد / ة

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

  :بعنكاف دراسة لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في المناىج كطرؽ التدريس بإعدادتقـك الباحثة 

 في المرحمة األساسية العميا في فمسطين  اإلنسانمحتوى منياج التاريخ بمفاىيم حقوق  إثراء
التي ينبغي تضمينيا في منياج التاريخ  اإلنسافئمة بمفاىيـ حقكؽ بناء قا كىذا يتطمب

 .(العميا في فمسطيف ) مف الصؼ السابع األساسي حتى الصؼ العاشر األساسيةلممرحمة 
بأف تعرض عمى سيادتكـ القائمة التي سيتـ في ضكئيا عممية تحميؿ  كليذا تتشرؼ الباحثة

كالعيد الدكلي  ،اإلنسافالعالمي لحقكؽ  اإلعبلف كالقائمة ثـ بناءىا في ضكء ،محتكل الكتب
 كالثقافية االجتماعيةك  االقتصاديةالخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ 

بداءفالرجاء التكـر باالطبلع عمييا    :الرأم فييا مف حيث كا 
 مدل كضكح صياغتيا  .1
 لذم كضعت فيو مدل ارتباط المفيـك الفرعي بالمجاؿ الرئيس ا .2
 مدل مناسبتيا لممرحمة األساسية العميا مف التعميـ األساسي .3

 أرجك ذكرىا (   تعديؿ –حذؼ  – إضافةمقترحات )  أيةكاف كاف لكـ 
 قبول فائق الحترام والتقدير وتفضموا

 الباحثة                                           
 ميسون عسكر                                       
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 الػػػمفػػػيػػػػكـ المجال الرقم
1 

ية 
مدن

ؽ ال
حقك

ؿ ال
مجا

 

 الحؽ في الحرية
 الحؽ في الحياة 2
 الحؽ في األمف 3
 الحماية الحؽ في 4
 يةاإلنسانالحؽ في الرفؽ ك المعاممة  5
 الحؽ في التسامح 6
 الحؽ في الخصكصية 7
 بجنسية ما الحؽ في التمتع 8
 الحؽ في المقاضاة القانكنية في حاؿ انتيكت الحقكؽ 9

10 

سية
سيا

ؽ ال
حقك

ؿ ال
مجا

 

 لبمده الحؽ في المشاركة في إدارة الشؤكف العامة
 الترشح الحؽ في 11
 االنتخاب الحؽ في 12
 الحؽ في تككيف الجمعيات 13
 حؽ تقرير المصير 14
 حؽ المجكء السياسي خبلصا مف االضطياد 15
 في االجتماعات كالجمعيات السممية الحؽ في المشاركة 16
17 

كؽ 
لحق

ؿ ا
مجا

دية
صا

القت
ا

 
  الحؽ في العمؿ

 حرية اختيار المينة الحؽ في 18
 شريطة ممارستو كفؽ قانكف البمد المعني حؽ اإلضراب العمالي 19
 اإلييحؽ إنشاء النقابات كاالنضماـ  20
 االشتراؾ مع غيرهالتممؾ بمفرده أك ب الحؽ في 21
 الحؽ في التنمية كالتقدـ االقتصادم 22
23 

كؽ 
لحق

ؿ ا
مجا

عية
تما
الج

ا
  

 الحؽ في المساكاة بجميع الحقكؽ كالكاجبات
 الحؽ في الضماف االجتماعي 24
 لؤلسرة كاألميات كاألطفاؿ تكفير الحماية الحؽ في 25
 كممبس كمسكفالحؽ في مستكل مف المعيشة كاؼ ك مبلئـ مف غذاء  26
 الحؽ في التمتع بأعمى مستكل ممكف مف الرعاية الصحية 27
 لتككيف أسرة الحؽ في الزكاج 28
29 

ق 
حقو

ل ال
مجا

فية
لثقا

ا
 

 الحؽ في التعميـ
 المجتمع الثقافية في حياة الحرة في المشاركة الحؽ 30
 حؽ اإلسياـ في التقدـ العممي كفي الفكائد التي تنجـ عنو 31
 . أك فنيإنتاج عممي أك أدبي  ىالمترتبة عمالحؽ في حماية المصالح المعنكية كالمادية  32
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 (4ممحق رقم )
 أداة تحميل مضمون منياج التاريخ

 

 التكرار الحق الفقرة الدرس الصفحة الوحدة الصف
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181 
 

 (5ممحق رقم )
 ثرائيةالمادة اإل 

(1.) 
 في الخصوصية الحق :المفيوم

  لمصف السابع            كتاب تاريخ العصور الوسطى :مكان زرع الحق
                       

 29ص :الصفحة   األولى  :الفقرة   الالتينية تأسيس مممكة بيت المقدس :الدرس
 
  :األىداف -أ 

 .تفسر مفيـك الحؽ في الخصكصية .1
 .اع الخصكصيةتعدد أنك  .2
 .تستنج أىمية الحؽ في الخصكصية .3

 تمييد
 ك صبرا ينشد تحريرا خكض صعاب لئلنساف الحياة  :حرية قادمة

 . لتستطيع التعرؼ عمى اسـ الحؽ اقرأ الجممة كاجمع أكؿ حرؼ مف كؿ كممة
 
  :المحتوى قبل -ب 

ريف كارتكبكا بعد حصار لممدينة استمر شي 1099تمكز  10شعباف/  18احتؿ الفرنج القدس في 
ية ضد سكاف المدينة مف المسمميف بشيادة المؤرخيف الفرنج بيدؼ اإلنسانكثيرا ممف األعماؿ غير 

  .اليجرة نحك الشاـ إلىتفريغ المدينة كجكارىا مف سكانيا المسمميف ما دفع الكثير مف المسمميف 

  :اإلثراءالمحتوى بعد 

ككانكا قد أمَّنكىـ عمى حياتيـ كنكثكا  ،ء كاألطفاؿاستباح األعداء كؿ شيء الماؿ ك الرجاؿ كالنسا
لممسمميف باإلقامة  يسمح فمـ أك الثقافية لمسكاف لـ يحترمكا الخصكصية الشخصية أك الدينية ،بيـ

 كحكلكا أجزاء كبيرة مف ،أمبل بالتخمص مف الثقافة العربية في المنطقة كجعميا التينية ،داخؿ المدينة
الكاقعة في قمب المسجد  قبة الصخرةفقد حكلكا  .تعالىلعبادة غير اهلل دكر  إلىالمسجد األقصى 

 إلىكحكلكا صخرتيا  ،كرفعكا عمييا الصميب كنيسة أسمكىا كنيسة أقدس المقدسات إلىاألقصى 
ئيسي الر المصمى القبمي  ككذلؾ .بكزنيا ذىبا في ببلدىـككانكا يقتطعكف منيا قطعا فيبيعكنيا  ،مذبح

http://www.foraqsa.com/content/daleel/html/25.htm
http://www.foraqsa.com/content/daleel/html/19.htm
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آخر  كجزء ،مساكف كنزؿ لجنكد الفرنج إلى كنيسة كجزء إلىمنو  في المسجد األقصى حكلكا جزء
المصمى  التي عرفت فيما بعد باسـأما التسكية الجنكبية الشرقية لممسجد األقصى )ك  .مخزف إلى

كساد نظاـ اإلقطاع في  ،سميماف إسطببلتلمخيكؿ أسمكىا " إسطببلت إلىفقد حكلكىا  ،المركاني
لفرنجة بيكت دخمكا ا .كصارت األرض كميا ممكان لمفرساف ،اإلدارة الذم كاف سائدان في أكركبا

فاستكلكا عمى البيكت كلـ يحترمكا  ،بالنيب كالسمب ،كاستكلكا عمى كؿ ما كجدكه بيا ،السكاف
كما لك كاف  ،كيمتمككه بكؿ ما فيو ،أك قصر ،منزؿ فكاف ليـ أف يحتمكا أم ،حرمات تمؾ البيكت

مف السكاف اال أف فما كاف  ،كىكذا اتفقكا جميعا عمى ىذا النمط مف حقكؽ الممكية ،ممكية خاصة لو
  .فياجركا نحك الشاـ آخريطمبكا الحماية كاألماف في مكاف 

 الخبرات  األنشطة و -ج 

 -: النشاط األول مناقشة األسئمة التالية شفويا

 ؟ استخرجي مف النص السابؽ الحقكؽ الضائعة -1
 ما الفرؽ بيف انتياؾ حؽ الممكية كانتياؾ حؽ الخصكصية ؟  -2
 ت في النص ؟ما أنكاع الخصكصية التي ذكر  -3
 عددم صكر انتياؾ حرمة الحياة الخاصة التي كردت في النص ؟ -4
 ما النتيجة المترتبة عمى استباحة األركاح ك المساكف كالماؿ ؟ -5
 

 - :الصحيحة مما بين القوسين اإلجابةاختاري  :النشاط الثاني

تسٌممكا عمى أىميا " يأييا الذيف آمنكا ال تدخمكا بيكتان غير بيكتكـ حتى تستأنسكا ك  تعالىقاؿ  -1
ف قيؿ لكـ  ،فإف لـ تجدكا فييا أحدان فبل تدخمكىا حتى يؤذف لكـ ،ذلؾ خير لكـ لعمكـ تذكركف كا 

الكريمة السابقة  اآلية (  28 – 27 :النكر”)ارجعكا فارجعكا ىك أزكى لكـ كاهلل بما تعممكف عميـ
 -: تعزز حؽ

 صكصية الشخصية الخ -ج  الخصكصية الدينية -ب     الخصكصية الثقافية -أ 
 -: أف مف حؽ كؿ فرد يقصد بالخصكصية الدينية -2
 مف أم جية كانت كتحت أم دريعة كصاية  الحماية المطمقة لكؿ ما يعتقد كيؤمف بو دكف -أ 
 الحماية مف التعذيب كالعقكبات أك المعامبلت القاسية أك الكحشية أك الحاطة بالكرامة  -ب 
 . يجكز تجريد أحد مف ممكو تعسفان ك ال  التممؾ بمفرده أك باالشتراؾ مع غيره -ج 

 

 

http://www.foraqsa.com/content/daleel/html/21.htm
http://www.foraqsa.com/content/daleel/html/21.htm


 

183 
 

 -: األسئمة التالية اقرأ العبارة التالية ثم أجب عن  :النشاط الثالث

أك شف  ،ال ييعرَّض أم شخص لتدخؿ تعسفي في حياتو الخاصة أك أسرتو أك مسكنو أك رسائمو"
كلكؿ شخص الحؽ في طمب حماية القانكف لو مف مثؿ ىذه  ،حمبلت عمى شرفو ك سمعتو

 (  م 1948عام  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن)   الحمبلت " لتدخبلت أك تمؾا

 أمام العبارة الخاطئة (   أمام العبارة الصحيحة وعالمة )(   ضع عالمة )
  الخاصة اإلنسافكانت التدخؿ في حياة  يحؽ ألم جية(   ) .1
  عمى الرسائؿ كالمعمكمات الشخصية فقط تقتصر الخصكصية(   ) .2
أك   قانكف ىك الضماف الكحيد لمنع أم انتياؾ لحرمة الحياة الخاصة لؤلفرادال  () .3

 الجماعات
 

 -: األسئمة التالية اقرأ العبارة التالية ثم أجب عن  :- :النشاط الرابع

عدـ التجسس عمى الخصكصيات ك تحريمو كذلؾ لما في التجسس كتتبع عكرات  اإلسبلـيقرر 
كلما في ذلؾ مف ىتؾ كاضح  ،كفضح أسرارىـ ،ككشؼ مستكرىـ ،المسمميف مف إفساد لمناس

كلما قد يفضي إليو التجسس كانكشاؼ  ،ـكعدـ احتراـ لمشاعرى ،كتعد اعتداء عمى حريتيـ ،لحرمتيـ
كينيي (   ) كال تجسسكا تعالىاألخبار مف فتف كعدـ استقرار في المجتمع المسمـ اآلمف لقكؿ اهلل 

كال تؤذكا المسمميف كال تعيركىـ كال تتبعكا اهلل عميو عف تتبع العكرات )صمكات  رسكؿ اليدل
اهلل عكرتو فضحو كلك في كمف تتبع  ،و مف تتبع عكرة أخيو المسمـ تتبع اهلل عكرتوفإن ،عكراتيـ

 (  جكؼ رحمو
 ضعي عنكانا لمنص؟ .1
 ؟الخاصة ألفرادامف التجسس عمى حياة  اإلسبلـما مكقؼ  .2
 ؟اآلخريفعف التجسس ك تتبع عكرات  اإلسبلـلماذا نيي  .3

 : التقويم -د 
 ؟رفي مفيـك الخصكصية بمغتؾ الخاصةع .1
 ما أنكاع الخصكصية؟ .2
 الجماعات؟ الخصكصية لؤلفراد كالتمتع بحؽ ما أىمية  .3

 
 ؟اآلخريفىاتي ما ال يقؿ عف خمس شعارات تحث عمى احتراـ خصكصيات  :ميمة بيتية

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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(2) 

 في المجوء من الضطياد الحق :المفيوم

 الصف التاسع          كتاب التاريخ العربي الحديث والمعاصر :مكان زرع الحق
 

 56ص :الصفحة          السادسة  :الفقرة       القضية الفمسطينية: الدرس
 
  :األىداف -أ 

 تتعرؼ مفيـك المجكء مف االضطياد .1
 تعدد أسباب المجكء  .2
 المعركضة عمييا  كاقؼتبدم رأييا في الم .3

  :المحتوى قبل -ب 
 مف الفمسطينييف كبلجئيف اآلالؼكتـ تشريد  ،1948ىزمت الجيكش العربية عاـ  : ـ1948حرب 

كبيذا أصبحت فمسطيف  ،خارج فمسطيف إلىكجزء كبير منيـ  ،الضفة الغربية كقطاع غزة إلى
  :أجزاء مككنة مف ثبلثة

كـ مربع بنسبة 20770 كتبمغ مساحتو إسرائيؿا عميو دكلة يو الييكد كأقامك مسيطر ع :الجزء األكؿ
 مف مساحة فمسطيف  7724%

كـ مربع بنسبة 5878األردف كتبمغ مساحتيا  إلىالجزء الثاني الضفة الغربية التي ضمت فيما بعد 
 %مف مساحة فمسطيف  2023

 ،1957منو عاـ ثـ عادت كانسحبت  ،قطاع غزة أثناء العدكاف الثبلثي عمى مصر :الجزء الثالث
 . بعد فشؿ العدكاف في تحقيؽ أىدافو

  :اإلثراءالمحتوى بعد 
الفمسطينييف باآلالؼ عمى أيدم الميميشيات  ،تأسيس الدكلة الييكدية اقتمع بعد  : م1948حرب 

كذلؾ مف خبلؿ مجمكعة مف السياسات التي تنتيؾ أبسط مبادئ القانكف الدكلي كحقكؽ   الصييكنية
 مف االضطياد كمف ىذه السياسات فالفمسطينييفي لجكء كثير مف  كانت سببا كالتي .اإلنساف

كاليجمات الكحشية التي  ،(.اليجمات العسكرية المباشرة عمى المدنييف )األماكف المأىكلة بالمدنييف
 ك أرغكف كليحيي كأتسؿ عمى القرل كالمدف الفمسطينية كالتي ارتكبت الياغاناشنتيا عصابات 

ناصر الديف  ،المد ،كلعؿ أشيرىا مذبحة دير ياسيف ،ذابح البشعة بحؽ المكاطنيف العزؿالمجازر كالم
كالتيجير القسرم (  ك تدمير الممتمكات )تدمير قرل بأكمميا ،النيب كالسمب كعمميات ،الدكايمةك 

كطرد الفمسطينييف باإلرىاب كالعنؼ  ك التيجير كاالقتبلع ،كممارسة التمييز العنصرم ،.لمسكاف
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في طرد كلجكء  كؿ ذلؾ ساىـ ،انعداـ األمف كاألماف في الببلد إلىالقمع كنشر الفكضى مما أدل ك 
داخؿ الكطف في غزة كالضفة الغربية  إلى% مف الفمسطينييف عف أراضييـ قسران 70حكالي 

كقد أطمقت اتفاقية جنيؼ لمعاـ  ،،الخارج كالتي عرفت بعد ذلؾ بمخيمات الشتات إلىباإلضافة 
ـ كممة الجئ عمى كؿ إنساف يخشى كبشكؿ جاد ككاضح مف تعٌرض لمتعذيب ك  .1949

 ككجد خارج ببلده قبؿ العاشر مف كانكف الثاني ،أك جنسو ،بسبب دينو أك جنسيتو ،االضطياد
 . أكضاع حدثت في بمده األصمية إلىكتعكد ىجرة ىذا الفرد  ،1951

 
 األنشطة والخبرات  -ج 

  - :األسئمة التالية شفويا تناقش المعممة  :النشاط األول
 السابقة ؟  ما الحقكؽ المسمكبة في الفقرة .1
 ضد الفمسطينييف العزؿ؟ استخرجي مف الفقرة االنتياكات التي مارسيا االحتبلؿ الصييكني .2
 ما النتائج المترتبة عمى تمؾ االنتياكات ؟  .3
 ؟ مف ىك البلجئ حسب ما جاء في النص السابؽ .4
التي  نص ؟ كىؿ يكجد مبررات أخرل غيرء الكاردة في الما ىي أسباب كمبررات المجك  .5

 ذكرت في النص ؟
  - :الصحيحة لكل عبارة مما يمي اإلجابةاختاري  -: النشاط الثاني

خبلصا مف االضطياد بحيث ال يككف  آخرمف أككف حؽ الفرد في التماس ممجأ في بمد  -1
 دكليةالمجكء ناجما عف أم أعماؿ تتناقض مع القكانيف كالشرائع ال

 ية اإلنسانالحؽ في المعاممة  -أ 
 الحؽ في التسامح  -ب 
 الحؽ في التضامف  -ج 
 الحؽ في المجكء مف االضطياد  -د 
  -: كؿ مما يمي يعتبر مبرران لطمب المجكء ما عدا -2

 . مع أسرتو اإلنسافخبلؼ  -أ 
 لمحركب أك لمنزاعات  تعرض المجتمع -ب 
 قمة فرص العمؿ كضيؽ المعيشة  -ج 
 المجتمع انتشار األكبئة الخطيرة داخؿ  -د 
 

 -: يعتبر الدينية الشعائر تأدية حرماف األقمية مف  -3
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  اضطياد سياسي -أ 
  اضطياد ديني -ب 
 اضطياد اجتماعي -ج 
 ليس مما ذكر  -د 
 - :إلى  الجمعية العمكمية لؤلمـ المتحدة  الصادر عف 194 يدعك قرار رقـ  -4

 تطبيؽ مبدأ حؿ الدكلتيف  -أ 
  الفمسطينييفتطبيؽ الكقؼ الفكرم لمحرب عمى  -ب 
 ؽ العكدة لبلجئيف الفمسطينييفتطبيؽ ح -ج 
 جميع ما سبؽ صحيح  -د 

 أمام العبارة الخاطئة(   أمام العبارة الصحيحة وعالمة )(   ضع عالمة )  :النشاط الثالث
 .التمييز الديني كالسياسي مف أسباب المجكء .1
 .إعطاء الفرد حقو في المجكء يعني نسياف كطنو األصمي .2
 .نيدىربان مف التج آخربمد  إلىشاب يمجأ  .3
 .تحت أم ظرؼ آخرأم بمد  إلىعف المجكء  اإلسبلـينيى  .4

  - :التقويم -د 
 ما المقصكد بحؽ المجكء مف االضطياد ؟ .1
 عددم أسباب المجكء مف االضطياد ؟ .2
 ؟  ما رأيؾ في المكقؼ التالي مع ذكر السبب كالنتيجة .3

كني كعدـ التزامو المتحدة عمى انتياكات الكياف الصيي األمـصمت المجتمع الدكلي ممثؿ في ىيئة 
ك كقرارات كقؼ االستيطاف  194لمقرارات الشرعية الدكلية التي منيا قرار األمـ المتحدة  كتنفيذه

 ؟ كتيجير السكاف

 ........................................................................................:الرأم

 ......................................................................................:النتيجة
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(3) 

 في التمتع بالجنسية الحق :المفيوم

 كتاب التاريخ العربي الحديث كالمعاصر لمصؼ التاسع :مكاف زرع الحؽ
 59ص :الصفحة       السادسة  :الفقرة         جامعة الدكؿ العربية :الدرس

  :األىداف -أ 
 متع بالجنسيةتتعرؼ مفيـك الت .1
 تكضح دكر الجامعة العربية في حماية الجنسية الفمسطينية مف الضياع .2
 المعركضة عمييا  تبدم رأييا في المكاقؼ .3
 تستنتج أىمية التمتع بالجنسية  .4

 : اإلثراءالمحتوى قبل  -ب 
مساندة الشعب الفمسطيني في التعبير عف نفسو عمى المستكييف العربي  إلىسعت الجامعة العربية  
منظمة التحرير  إلنشاءـ  1964لدكلي فدعت خبلؿ مؤتمر القمة األكؿ في القاىرة عاـ كا

ـ 1974كجاء مؤتمر القمة العربي السابع في الرباط عاـ  ،ممثمة لمشعب الفمسطيني الفمسطينية
منظمة  إعطاءكقرر مجمس الجامعة  ،ليعترؼ بالمنظمة ممثبل شرعيا ككحيدا لمشعب الفمسطيني

 ـ 1976سطينية العضكية الكاممة في الجامعة عاـ التحرير الفم
  :اإلثراءالمحتوى بعد 

 : فمسطين في الجامعة العربية

لقد أصدرت جامعة الدكؿ العربية التسييبلت لضماف كصكؿ العكف كاإلغاثة مف قبؿ الييئات  
صدار كثائؽ سفر مكحدة لبلجئيف لمساعدتي ـ عمى الدكلية كتسييؿ جمع شمؿ العائبلت المشتتة كا 

أصدرت جامعة الدكؿ العربية بركتكككؿ الدار البيضاء الخاص بمعاممة ثـ  ،السفر كاالنتقاؿ
البلجئيف الفمسطينييف الصادر عف مجمس جامعة الدكؿ العربية كالمصادؽ عميو مف قبؿ الممكؾ 

 إلىـ كالذم دعت فيو الدكؿ المضيفة لبلجئيف 1965أيمكؿ/سبتمبر  11كالرؤساء العرب في 
بما فييا حرية العمؿ كالتنقؿ كرعايا ىذه  االقتصاديةك  االجتماعيةممتيـ بالنسبة لمحقكؽ المدنية ك معا

عدـ تجنيسيـ كمنحيـ كثائؽ سفر مكحدة حفاظان عمى ىكيتيـ  إلىكدعت مف جية أخرل  ،الدكؿ
   .الخاصة

ف اكتساب بعض جاء فيو أ 1970كقد اتخذ مؤتمر المشرفيف عمى شؤكف الفمسطينييف قراران في عاـ 
 ،الفمسطينييف لجنسية أخرل ال يعتبر مبرران لحذؼ أسمائيـ مف سجبلت البلجئيف الفمسطينييف
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حيث أنو  1970كتتضح أىمية ىذا القرار الذم تعزز بقرار مف قبؿ مجمس الجامعة في مارس 
 يسمح بازدكاج الجنسية بالنسبة لمفمسطينييف 

مية الصييكنية قرار بسمب مكاطني "الضفة الغربية" ك الحككمة اإلسرائي كمف ناحية أخرل أصدرت
كاعتبار فمسطينيي ىذه المناطؽ مجرد  1967"قطاع غزة" مف حقيـ في الجنسية عقب احتبلؿ 

عديمي الجنسية كالتمتع بما يترتب عمييا مف  إلىتحكؿ معظـ الشعب الفمسطيني  ،أجانب مقيميف
في  سية لمعيش الحر لكؿ إنساف حسب ما جاءأحد المبادئ األسا حقكؽ ككاجبات كالذم يعتبر

في فقرتو األكلى عمى " لكؿ فرد حؽ التمتع بجنسية  15في المادة  اإلنسافالميثاؽ الدكلي لحقكؽ 
حرماف أم شخص مف جنسيتو كال  ،تعسفا ،كنصت الفقرة الثانية مف نفس المادة عمى ال يجكز .ما

  مف حقو في تغيير جنسيتو
أما الفمسطينيكف . الكطف ك حؽ التمتع بالجنسية :لبلجئيف يعانكف مف فقدافا فالفمسطينييفأصبح 

كىي  .في مناطؽ السمطة الفمسطينية يتمتعكف بالجنسية الفمسطينية بحكـ الكاقع اآلفالمقيمكف 
كال تستطيع  ،جنسية ناقصة ألف سيادة السمطة الفمسطينية ناقصة إذ ال تممؾ السيطرة عمى اإلقميـ

فاتفاقيات أكسمك فييا مف القيكد ما ييكبؿ يدا السمطة  ،ة لرعاياىا في الداخؿ ك الخارجتأميف الحماي
  فمسطيني لمجنسية قانكف الفمسطينية كال ييعطييا حؽ إصدار

 
 األنشطة والخبرات  -ج 

  - :تناقش المعممة األسئمة التالية شفويا  :النشاط األول
 ما الحقكؽ الكاردة في النص ؟  .1
 لتمتع بالجنسية حسب ما كرد في النص ؟ما المقصكد بحؽ ا .2
 مناطؽ الشتات ؟  إلىماذا افتقد الشعب الفمسطيني بعد المجكء  .3
 البلجئيف ؟ الفمسطينييفدكر جامعة الدكؿ العربية في حماية حقكؽ  ما .4

 أمام العبارة الخاطئة(   أمام العبارة الصحيحة وعالمة )(   ضع عالمة )  :النشاط الثاني
 ىي العبلقة القانكنية بيف الفرد كالدكلةالجنسية (    ) -أ 
 تمنح الجنسية لمفرد الحؽ في ممارسة حقكقو المدنية كالسياسية (    ) -ب 
 ال يترتب عمى الفرد في حاؿ حصؿ عمى الجنسية دفع الضرائب (    ) -ج 
 بحؽ الجنسية ال يترتب عميو حماية الفرد في المجتمع الدكلي اإلنسافتمتع (    ) -د 
 ة نزع الجنسية مف مكاطنييا دكف الرجكع لمقضاء يحؽ لمدكل (    ) -ق 
حصكؿ البلجئ الفمسطيني عمى جنسية أخرل يعتبر مبرران لحذؼ أسمو مف سجبلت (    ) -ك 

 البلجئيف الفمسطينييف 
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  .مف كاجب الدكلة تأميف الحماية لرعاياىا في الخارج(    ) -ز 
 تشكؿ الجنسية جزءنا ال يتجزأ مف ىكية كؿ كائف بشرم(    ) -ح 
  يتمثؿ اعتراؼ الدكلة بالمكاطف بمنحو كثائؽ رسمية مثؿ شيادة الميبلد كجكاز السفر   ( ) -ط 
التنقؿ كالسفر كالمشاركة  بحؽ الجنسية يترتب عمية التمتع بحؽ حرية اإلنسافتمتع (    ) -م 

 السياسية 
 بين رأيك في المواقف التالية مع ذكر السبب ؟ ::النشاط الثالث

األصمي كنزع الجنسية بمصادرة  كطنيـ مف الفمسطينييفر بتيجي تقـك دكلة االحتبلؿ -1
  .جكازات السفر كاليكية

                                                (   ..................) :الرأم
  ........................................................./السبب  
 (   لخدمة العسكريةبعض الشباب يتيربكف مف التجنيد )أداء ا -2

  ..................................................../السبب  (   ....................) :الرأم
 ؟ ما النتائج المترتبة عمى ::النشاط الثالث

 : الحرماف مف التنقؿ كالسفر .ُ
  .............................................ب /    ...................................أ /
 : نزع الجنسية .ِ
  .................................................ب /  ...................................أ /
 - :التقويم -د 

  -: من أكون -1
الدكلة اتجاه  عمى االلتزاماتبعض  رتبك تي  ،العبلقة القانكنية بيف الفرد كالدكلة(              )

 . تتمثؿ بكاجبات قانكنية التزاماتكما تيرتب عميو  متجنس بجنسية الدكلةالفرد ال
 ما أىـ قرارات جامعة الدكؿ العربية اتجاه حماية ىكية الشعب الفمسطيني مف الضياع؟ -2
ما رأيؾ في صمكد الشعب الفمسطيني اتجاه ممارسات الكياف الصييكني لطمس اليكية  -3

 الفمسطينية ؟
 الحصكؿ عمى الجنسيةب األفرادتع ما أىمية تم -4
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  (4) 
 في الضمان الجتماعي الحق :المفيوم

 كتاب التاريخ العربي الحديث كالمعاصر لمصؼ التاسع   :مكاف زرع الحؽ
 

 في الكطف العربي تحت الحكـ العثماني كالثقافية االجتماعيةك  االقتصادية األحكاؿ :الدرس
 
 13ص :الصفحة                              الثانية  :لفقرةا
 
  :األىداف -أ 

 تتعرؼ مفيـك الضماف االجتماعي .1
 تكضح دكر الدكلة العثمانية في تعزيز حؽ الضماف االجتماعي .2
 المعركضة عمييا  تبدم رأييا في المكاقؼ .3
 لمفرد كالمجتمع  تستنتج أىمية حؽ الضماف االجتماعي .4

  -: اإلثراءقبل  المحتوى -أ 
 ،كالمدارس ،دجالمسا إلىعمى سبيؿ البر كالتقكل كىي األراضي التي تمنح  :أراضي الوقف
 . كالفقراء كالجياد في سبيؿ اهلل كالمستشفيات

  -: اإلثراءبعد  المحتوى -ب 

ثاني سبلطيف الدكلة العثمانية "أكرخاف غازم"  أكؿ مىف أسس نظاـ األكقاؼ ىك  :أراضي األوقاف
لمفقراء  االجتماعيةدة أك اإلعانة كاقتدت بو أكقاؼه أخرل قامت بتقديـ المساع ، (ـ1361 -1281)

تمؾ األخطار بكسائؿ تحمي  كمكاجية لضماف حياتيـ كحمايتيا مف أخطار العكز أك الحاجة
 ،كمف ىذه الكسائؿ التي اتبعتيا الدكلة العثمانية تخصيص أكقاؼ .الشخص الميدد بذلؾ الخطر

ية لمفقراء في المأكؿ كالممبس حيث تنحصر الحاجات األساس لضماف حياة كريمة لمفقراء كالمحتاجيف
عؿ أحد  اإلنفاؽفحث األغنياء عمى الصدقة كالزكاة ك  ،كرفع مستكل معيشتيـ عمى الفقراء حيث جي

تَّى تينًفقيكٍا ًممَّا تيًحب كفى  تعالىهلل عز كجؿ لقكؿ اهلل  كسائؿ المقربة كالذم مف  ،(.)لىف تىنىاليكٍا اٍلًبرَّ حى
 ،حيث خصصت األكقاؼ لتقديـ األمكاؿ لميتامى ،راء كبيف األغنياءشأنو تقميؿ الفجكة بيف الفق

ككرعاية الكبار العاجزيف كقٌكاد  ،ككتكزيع الخضار كالفاكية لممكاطنيف ،كلمغارميف المدينيف ،كلؤلرامؿ
 ،كتأميف حاجيات المسافريف ،كتجييز البنات لمزكاج ،ككتأميف إرضاع األطفاؿ ،القكارب كالحٌماليف

 ،ككذلؾ التدريب الميني ،كتأميف العمؿ لمعاطميف ،مى طمبة العمـ كتأميف اإلقامة ليـكاإلنفاؽ ع
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ك تمكيؿو مف األكقاؼ قامت   ،كتأميف نظافة الطرقات ،كتزكيج الشباب ،كمؤازرة المفمسيف كالمدينيف
ج كيجرم في ىذه المشافي عبل ،كتقاضى األطباء أجكرىـ منيا ،المشافي بتقديـ خدماتيا لممحتاجيف

كما يتـ تقديـ  ،كيجرم كذلؾ تأميف األطباء ،المرضى مف غير تمييزو في لكف أك عرؽ أك ديف
كتقديـ كجبة أك كجبتيف مف الطعاـ يكمي ا في العمارات ألبناء السبيؿ  ،الدكاء مجاننا إف لـز األمر

التي تسبب  كؿ ذلؾ مف أجؿ تكفير الحماية لؤلفراد ضد المخاطر ،كالمسافريف كالفقراء كالمساكيف
 اإلعبلفمف  22العكز كالحرماف كىك ما يسمى اليكـ بالضماف االجتماعي حيث جاءت المادة 

لكؿ إنساف بصفتو عضكا في » :تنص عمى أف 1948الصادر العاـ  اإلنسافالعالمي لحقكؽ 
( 25)معنى ىذا الضماف في المادة  اإلعبلفكأكضح «  ...الجماعة الحؽ في الضماف االجتماعي

لكؿ إنساف الحؽ بالضماف في حالة البطالة كالمرض كالعجز كالترمؿ » :نصت عمى أف حيث
 . كالشيخكخة كفي الحاالت األخرل التي يفقد فييا المرء كسائؿ معيشتو

  -: األنشطة والخبرات -ب 

  - :تناقش المعممة األسئمة التالية شفويا  :النشاط األول
 ما الحؽ الرئيس الكارد في النص ؟  .1
 ؟  اىتماـ الدكلة العثمانية بتعزيز حؽ الضماف االجتماعي ما مظاىر .2
 ؟  لماذا اىتمت الدكلة العثمانية بتكفير الضماف االجتماعي لمفئات الضعيفة في المجتمع .3
 البلجئيف ؟ الفمسطينييفدكر جامعة الدكؿ العربية في حماية حقكؽ  ما .4
 اإلنسافلمي لحقكؽ العا اإلعبلفالمستحقة لمضماف االجتماعي في  اذكرم الحاالت .5

 ـ ؟1948
 أمام العبارة الخاطئة(   أمام العبارة الصحيحة وعالمة )(   ضع عالمة )  :النشاط الثاني

 مف االنحطاط يةاإلنسانبمثابة حماية الكرامة الضماف االجتماعي  يعتبر تكفير(    ) .1
  كالتشرد

  المكاطنيف لكافة مجاني الصحي التأميف يككف أف شرطا ليس(    ) .2
 . اليدؼ مف برامج حماية الطفكلة ىك إنشاء جيؿ صالح لنفسو فقط(    ) .3
 يجب عمى الدكلة تكفير مصادر الرزؽ لمكاطنييا بتكفير فرص عمؿ مناسبة ليـ (    ) .4
 كلمجتمعو لنفسو صالح إنساف بناء في يساىـ االجتماعي باألمف التمتع(    ) .5
 . فقر كالجكع كالتشردبالضماف االجتماعي نستطيع القضاء عمى ال(    ) .6
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  - :الصحيحة لكل عبارة مما يمي اإلجابةاختاري  -: النشاط الثاني
 : مف كاجباتي تجاه حؽ الضماف االجتماعي -1
 . البحث عف مصادر لمرزؽ(    ) -ب              .التكاكؿ عمى الدكلة(    ) - أ
 التأميف الصحي الحصكؿ عمى (    ) -ء                 .التداعي بالمرض(    ) -ج
 : االجتماعي التمتع بحؽ الضماف مف مظاىر -2
 . فتح مراكز رعاية كبار السف(   ) -ب         .تكفير التأميف الصحي المجاني(    )  - أ
 . كؿ مما ذكر(    )  -ء   .حماية األطفاؿ مف التشرد كالجكع كالمرض(    ) -ج
  :ضماف الشيخكخة كحماية األطفاؿ تعتبر مف مسؤكليات -3
 . الدكلة(    )  -ب                 الجمعيات الخيرية(    ) - أ
 . الشركات الخاصة(    )  -ء                 .المنظمات األىمية(    ) -ج
 الحد األدنى لمتطمبات العيش الكريـ /  -4
 ية اإلنسان الشعكر بالكرامة(    ) -ب  تكفير المأكؿ كالمشرب كالمأكل كالعبلج المناسب(    ) - أ
 . كؿ مما ذكر   ( ) -ء         كاالستقرار الداخميالشعكر باألمف (    ) -ج
قىاًب  تعالىقاؿ  -5 ًفي الرِّ ـٍ كى لَّفىًة قيميكبييي مىٍييىا كىاٍلميؤى دىقىاتي ًلٍمفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍلعىاًمًميفى عى كىاٍلغىاًرًميفى )ًإنَّمىا الصَّ

ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىاٍبًف السَّبً    - :الكريمة تعزز حؽ اآليةىذه (   يؿً كى
 االكتفاء الذاتي (    ) -ب       في كسب الرزؽ اآلخريف االعتماد عمى (    ) - أ
 الضماف االجتماعي (    ) -ء                االقتصاديةالتنمية (    ) -ج
 مع ذكر السبب ؟ بين رأيك في الموقف التالي :النشاط الثالث  

 . لدكلة االعتماد عمى النفس في كسب الرزؽعدـ التكاكؿ عمى ا
 التقويم -ج 

 عرفي مفيـك حؽ الضماف االجتماعي ؟ -1
 كضحي دكر الدكلة العثمانية في تعزيز حؽ الضماف االجتماعي؟ -2
 البيكت كأصحاب كاألسرل كالجرحى الشيداء لعائبلت الدكلة تعكيض :مع ذكر السبب بيف رأيؾ -3

 المتضررة؟
 لمفرد كالمجتمع ؟  يما أىمية حؽ الضماف االجتماع -4

 كفي العصر الحالي ؟ اإلسبلـاكتب تقريرا تقارف فيو بيف حؽ الضماف االجتماعي في  :ميمة بيتية
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(5) 
أو الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة عمى أي إنتاج عممي أو أدبي  :المفيكـ

 .()الممكية الفكرية .فني

    لمصف السابع الوسطى عصوركتاب تاريخ ال   :مكان زرع الحق
 72ص :الصفحة     السادسة  :الفقرة    مف مظاىر الحضارة المممككية :الدرس

  :األىداف -أ 
 تتعرؼ مفيكـ حؽ حماية الممكية الفكرية  .1
 العمماء في المجاالت المتنكعة  إبداع تبيف مظاىر اىتماـ المماليؾ في حماية .2
 تصنؼ أنكاع الممكية الفكرية  .3
 بداع العمماء في المجاالت المتنكعةإة حؽ حماية تستنتج أىمي .4

  -: اإلثراءقبل  المحتوى -ب 
ازدىرت الحركة العممية زمف المماليؾ كأسيمت المرأة فييا ككانت مصر ميدانا : الحياة العممية

مثؿ الظاىر بيبرس كخمؼ  كالعمماءلنشاط عممي كاسع كقد شجع بعض سبلطيف المماليؾ العمـ 
   عممية ضخمة تمثمت بالمخطكطات المكزعة عمى العالـعصر المماليؾ ثركة 

  -: اإلثراءبعد  المحتوى -ج 

كحماية مصالحيـ  ،سباقيف لحماية حقكؽ العمماء الفكرية كالمادية لقد كاف المسممكف :الحياة العممية
 حيث ،حيث قاـ سبلطيف دكلة المماليؾ بدكر ال يمكف تجػاىػمو أك نسيػانو ،إنتاجاتيـالمترتبة عمى 

 ،كتب األعبلـ كالتراجـ امتاز عصرىـ بكثرة العمماء ك المفكريف كاألدباء التي تباىي بأسمائيـ
العممية  إنتاجاتيـكمف مظاىر حماية سبلطيف المماليؾ لمعمماء ك  ،،كأنشئكا حضػارة راسخػة

كا عمى تمتع العمماء برعاية كاىتماـ خاص كتقدير يميؽ بيـ فكاف سبلطيف المماليؾ يحرص ،كالفكرية
كاف يعقد مجالس العمـ في قصره كيدعك  اآلخرحضكر حمقات العمـ التي يعقدىا العمماء كالبعض 

كأسندكا إلييـ أرفع المناصب في  كاعتنكا بيـ ،كأجركا عمييـ األرزاؽ ،العمماء لو لبلستفادة مف عممو
ك  ،اجتماعية مرمكقة مكانة منح األعطيات كاليدايا لمشعراء كتبكءا إلىباإلضافة  ،دكاكيف الدكلة

كؿ ذلؾ مكافأة لجيكدىـ  ،كأغدقكا عمييـ مف األمكاؿ ،السبلطيف مف إقطاعات زراعية كىبيـ
نتاجاتيـ كاالبتكار في كافة المجاالت األدبية كالعممية  اإلبداعالفكرية كالعممية التي ساىمت في  كا 

ا في مكتبة التراث العربي كما أنتجكه مف مكسكعات عممية كأدبية تشغؿ حيزنا كبيرن  ،كالفنية
ازدىار الحركة العممية التي زخرت بشتى العمكـ النقمية منيا كالعقمية  ك كاف نتاج ذلؾ ،ياإلسبلمك 
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ليباىي العصر المممككي جميع العصكر العربية بتراثو المكسكعي في جميع  ،في عصر المماليؾ
   .فركع المعرفة

العالمي لتؤكد حؽ كؿ شخص في حماية  اإلعبلف مف(  27) أما في العصر الحالي جاءت المادة
يعرؼ في  ك. المصالح المعنكية كالمادية المترتبة عمى أم إنتاج عممي أك أدبي أك فني مف صنعو

ك التي تعد مف الكسائؿ التي تسعى ليا الدكؿ  بحماية حقكؽ الممكية الفكرية العصر الحالي بػ
 في تقدـ المجتمع ككؿ  لتكفير االبتكار كاإلبداع لما فيو مف فائدة

  -: األنشطة والخبرات -د 

  - :تناقش المعممة األسئمة التالية شفويا  :النشاط األول
 الرئيس المتضمف في النص؟  ما الحؽ .1
 ما مظاىر حماية حقكؽ العمماء في العصر المممككي ؟ .2
نتاجاتيـحماية حقكؽ العمماء  ما نتائج .3  في العصر المممككي ؟  كا 
 الفكرم كضحي ذلؾ؟  إنتاجيـمف  ستفادةىؿ يحؽ لمعمماء اال .4

  - :الصحيحة لكل عبارة مما يمي اإلجابةاختاري  -: النشاط الثاني
و األفالم والموسٌقى والمصنفات . تعتبر الرواٌات وقصائد الشعر والمسرحٌات والتراث الشفوي .3

 الفنٌة والهندسة المعمارٌة 

  ملكٌة أدبٌة و فنٌة(   )                       صناعٌة ملكٌة(   )

 ملكٌة عامة(   )                        ملكٌة فردٌة (   )

 

 - :فً المؤلف تشمل حقوق المؤلف المعنوٌة حق .2

 مصنفه  نشر تقرٌر(   )                     إلٌه مصنفه نسبة.( )

 صحٌح  ما سبقجمٌع (   )          علٌه االعتداء وعدم المصنف احترام(   )

 

 م3791ى المنظمة العالمٌة للملكٌة الفكرٌة التً تأسست سنة تسم .1

 الٌونسكو   ()                           الوٌبو(   )

  الفاو   ()                         الٌونٌسٌف(   )

ألھداف تربوٌة أو دٌنٌة أو تثقٌفٌة أو تدرٌبٌة دون إذن  ٌجوز استخدام المؤلفات األدبٌة والفنٌة .4
 . بشرط مؤلفها

               أال تكون الجهة الناسخة تهدف للربح(    )   اذكر اسم المصنف المنقول عنُه واسم مؤلفه(   )
 جمٌع ما سبق صحٌح (    )  أن ٌكون من الصعب الحصول على رخصة بالنسخ.()
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 اطئةأمام العبارة الخ(   أمام العبارة الصحيحة وعالمة )(   ضع عالمة )  :النشاط الثالث
 كاليكايات الثقافية حماية حقكؽ الممكية الفكرية تعمؿ عمى تشجيع االبتكار كاإلبداع(    ) .1

 كتقدـ المجتمع
دكف  إنتاجويحؽ لممؤلؼ أك صاحب االختراع برفع دعكل قضائية عمى مف يستغؿ (    ) .2

 . الرجكع لو
مى حقكؽ يعاقب القانكف بالحبس كبدفع غرامة مالية لكؿ مف كؿ مف يعتدل ع(    ) .3

  المؤلؼ أك المخترع
 ،القانكف ألم شخص أف يحتفظ بنسخة كاحدة مف المصنؼ الذم تـ نشرهي  يبيح(    ) .4

 الستعمالو الشخصي 
تعني استغبلؿ ىذا اإلنتاج بما يعكد  مف صنعو إنتاجلممؤلؼ ألم  المادية المصمحة.( ) .5

 ربح ماليان  أكعميو مف منفعة 
 ؟ممكية الفكرية الما المقصكد حؽ حماية  :التقكيـ 
 العمماء في المجاالت المتنكعة ؟ إبداع مظاىر اىتماـ المماليؾ في حماية ما -1
 ما أنكاع الممكية الفكرية؟  -2
 ما النتائج المترتبة عمى تمتع العمماء كالمفكريف بحقكقيـ في المجاالت المتنكعة ؟ -3

 

 ؟ يبكمنظمة الك  اكتب نبذة مختصرة ما ال يقؿ عف خمس أسطر عف :ميمة بيتية
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(6) 
    حؽ العماؿ في اإلضراب شريطة ممارستو كفؽ قانكف البمد المعني :المفيوم

 

                       الثانية   :الفقرة      كتاب التاريخ العربي الحديث والمعاصر لمصف التاسع :مكان زرع الحق
 48: صفحة

 اليدف  -أ 
 العمالي اإلضرابتتعرؼ مفيكـ حؽ  .1
 كؽ العماؿ العادلة ككاجباتيـ حق تميز بيف .2
  تستنتج أىمية تمتع العماؿ بحقكقيـ .3

 اإلثراءالمحتوى قبل  -ب 
  :1952أسباب اندلع ثورة عام 

 . زيادة الكعي الكطني كالقكمي– االجتماعيةك  االقتصاديةتردم األحكاؿ  - فساد الحكـ الممكي
  :اإلثراءالمحتوى بعد 

  :1952أسباب اندلع ثورة عام 

كذلؾ انخفاض  ،تسبب بانخفاض مستكل دخؿ الفرد ترة ما قبؿ ثكرة يكليك رككدا اقتصادياشيدت ف
القدرة اإلنتاجية أك الطاقة اإلنتاجية  فأ إلى باإلضافة .مستكل المعيشة لمغالبية العظمى مف الشعب

 ،ك ىبكط مستكل األجكر بيف عماؿ الزراعة .ال تزيد بمقدار يتماشى مع الزيادة في عدد السكاف
فكارؽ اجتماعية كاضحة بيف مف يممككف كسائؿ اإلنتاج كبيف مف ال يممككف  أكجدمما  ،كالصناعة

كؿ  غير قكة عمميـ يبيعكنيا ألصحاب الثركات مقابؿ أجكر زىيدة ال تتناسب مع مطالب الحياة
 حيث ،كالنقابية االقتصاديةفزاد حجـ اإلضرابات  ،اضطرابات اجتماعية كعمالية  إلىذلؾ أدل 

. العماؿ عف العمؿ بصكرة مقصكدة كجماعية كىدفو الضغط عمى رب العمؿ مف قبؿ األجراء تكقؼ
كظيرت بعض  ،كأضرب رجاؿ الشرطة ،كأضرب المدرسكف ،فأضرب عماؿ الحككمة عف العمؿ

 بالقمع كالتيديد بالفصؿ ألنو بالنسبة لمحككمة اإلضراباتحيث كانت تكاجو تمؾ  .القبلقؿ في الريؼ
في  إنجازاتالتي غيرت الكاقع المصرم كحققت  1952اندالع ثكرة  إلىمما أدل  ،كعغير مشر 

أنيا قضت عمى معاممة  االقتصادية اإلنجازاتكمف  االقتصاديةك  االجتماعيةالحياة السياسية ك 
قضت عمى سيطرة عدد قميؿ  ،العماؿ كسمع تباع كتشترل كيخضع ثمنيا لممضاربة في سكؽ العمؿ

تحسيف أحكاؿ العماؿ  إلىكأدت الثكرة  ،مجاالت اإلنتاج الزراعي كالصناعيعمى  مف األشخاص
عمى أىمية حماية  كتأكيدان  ،إيجابيبشكؿ  االجتماعية األكضاعالتي انعكست عمى  ،في المصانع
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ككاف مؤدل  ،بمنع فصؿ العامميف تعسفيا 1953لسنة  165جاء في القانكف رقـ  حقكؽ العماؿ
القضاء ليحصؿ عمى قرار بإيقاؼ قرار  إلىف يمجأ أؿ تعسفيا الحؽ في معامؿ الذم يفصذلؾ أف ل

الذم انفرد    1954دستكر مصر  إلى باإلضافة ،أف يحكـ في المكضكع إلىفصمو كدفع مرتبو 
كما ينفرد بنص  ..بإقرار حؽ العماؿ في اإلضراب في حدكد القانكف مف بيف الدساتير المصرية

كانيف لتنظيـ ممارسة الحقكؽ يترتب عميو المساس بأصؿ صريح يحظر عمى المشرع إصدار ق
 نفادهأك تعطيؿ  ..الحؽ

 األنشطة والخبرات  -ج 

  - :تناقش المعممة األسئمة التالية شفويا  :النشاط األول
 في النص؟  ما االنتياكات الكاردة .1
 ما المقصكد بإضراب العماؿ ؟ .2
 ؟  العماؿ عف العمؿ إضرابما أسباب  .3
 ـ ؟ 1952لكاردة في النص كالتي حققتيا ثكرة عددم حقكؽ العماؿ ا .4
  - :الصحيحة لكل عبارة مما يمي اإلجابةاختاري  :النشاط

 كؿ مما يمي يعد مف حقكؽ العامميف ما عدا / -1

 . األمف الكظيفي(   )                  .التأميف الصحي(    )

 . احةالحصكؿ عمى كقت لمر (   )                .اإلخبلص في العمؿ(   )

 - :االتي ماعدا كاحدة مف األسباب التي تدفع العماؿ لئلضراب -2

 نزاع عمالي مع صاحب العمؿ  (   )               الدفاع عف حقكقيـ(   )

   استغبلؿ صاحب العمؿ(   )               شركط عمؿ عادلة(   )

 : يعني فصؿ المكظؼ عف عممو بدكف سبب أك مبرر قانكني -3

 . الفصؿ التعسفي(   )                  .يفياألمف الكظ(   )

 . إجراء قانكني سميـ(   )                .االستغبلؿ الميني(   )

 لمتمتع العماؿ بحقكقيـ / اإليجابيةمف النتائج  -4

 . انتشار ظاىرة التسكؿ في المجتمع(   )       .زيادة نسبة البطالة في المجتمع(   )

 . قمة اإلنتاج االقتصادم(   )        .كالمجتمعتحقيؽ رفاىية الفرد (    )
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  -: التقويم -د 
                                                                     :الصحيحة لمعبارة التالية اإلجابةاختارم  -1

 . ىك التكقؼ عف العمؿ بصكرة مقصكدة كجماعية كىدفو الضغط عمى رب العمؿ مف قبؿ األجراء

 االعتصاـ  (   )                         تظاىرال(   )

 ليس مما سبؽ (   )                        اإلضراب(   )

                                                        ما ىي حقكؽ العامميف كما ىي كاجباتيـ ؟ -2
    .....................................................................حقكؽ العامميف /
  ....................................................................../ كاجبات العامميف

 

 ما النتائج المترتبة عمى تمتع العمال بحقوقيم ؟ -3
 

 . ممارسة سياسية الفصل التعسفي بحق العمال :اقترح حال لمشكمة :ميمة بيتية

 


