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 ملخص الدراسة

حتوى مقرر اللغة العربية للصفوف األربعة األولى من إلى إثراء مالدراسة  هذه هدفت
ة في اإلجابة وتتلخص مشكلة الدراسالتعليم األساسي في ضوء مفاهيم حقوق اإلنسان، 

 التالي: سؤال الرئيسال عن

ساسي ولى من التعليم األربعة األاللغة العربية للصفوف األ قررى مثرائية لمحتوإلاما المادة  -

 ؟نساناإلفي ضوء مفاهيم حقوق 
 :سئلة التاليةتفرع من السؤال الرئيس األيو 

ولى ربعة األوف األاللغة العربية للصف قررنسان الالزم تضمنها لمحتوى مما مفاهيم حقوق اإل -1

 ساسي؟من التعليم األ

التعليم ولى من مرحلة ربعة األاللغة العربية للصفوف األ مقرر ن محتوىتضم مستوى ما -2

 نسان؟إلاالساسي لمفاهيم حقوق ا

ولى في ضوء مفاهيم األ األربعة اللغة العربية للصفوف قررى مثرائية لمحتوما المادة اإل -3

 نسان؟حقوق اإل
 بإعدادحيث قامت واستخدمت أداتين للبحث،  ،الدراسة المنهج الوصفي التحليليواتبعت الباحثة في 

ربعة لعربية للصفوف األا في محتوى منهاج اللغة افرهازم توالنسان الإلقائمة مفاهيم حقوق ا

أخذت عينة البحث، وهي منهاج اللغة العربية المكون  لكذبعد و لألداةصدق وثبات  .وتم عملولىاأل

الكتب من ثمانية أجزاء للصفوف األربعة األولى من التعليم األساسيفي المنهاج الفلسطيني ثم حللت 

فرها في انسان الالزم توهيم حقوق اإلولى في ضوء مفاربعة األللغة العربية للصفوف األ الثمانية

 .ولىاأل األربعةلصفوف لمحتوى اللغة العربية 

حصائية جات اإلولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المعال

 .والنسب المئوية،المتوسطاتالحسابية،تية:التكراراتاآل
 

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
نسان من األد  التربو  والدراسات السابقة ومن للا  تم اشتقاق قائمة مفاهيم حقوق اإل  -1

: )الحقوق المدنية مجاالت ة( مفهومًا موزعة على ثلاث33السادة المحكمين حيث تكونت من )
 .الحقوق البيئية(القتصادية واالجتماعية والثقافية، الحقوق اوالسياسية، 

عند تحلي  محتوى كت  اللغة  تم إثراء مفاهيم حقوق اإلنسان التي حصلت على أدنى المرات  -2
رعاية ذو  االحتياجات  –العربية للصفوف األربعة األولى وهي كالتالي:)اسم منذ الوالدة 

 –مراعاة مصالح الطف  الفضلى  –مستوى معيشة الئق  –حماية اللصوصية  –اللاصة 
 الضمان االجتماعي(. -التسامح

 :وفي نهاية الدراسة أوصت الباحثة بما يلي
 واضعي المناهج بتضمن توافر مفاهيم حقوق اإلنسان في محتويات المواد التعليمية. مراعاة -1
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إعداد الكت  والمناهج الدراسية من للا  فريقق متعقاون مقن اللبقراء والمتلصصقين فقي التربيقة  -2
وحقققققوق اإلنسققققان، وزيققققادة القاعققققدة التعاونيققققة بحيققققث يققققتم ألققققذ  راء الطلبققققة المسققققتهدفين وكققققذل  

 فين وأولياء األمور.المعلمين والمشر 
اهتمققام الجامعققات الفلسققطينية بمققادة حقققوق اإلنسققان مققن لققلا  وضققط مققادة تدريسققية كمتطلقق   -3

 أساسي لتدريس الطلا  في الجامعة.
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Abstract 

 

This study aims at enriching the four basic grades’ Arabic language 

curriculum content in the light of Human rights concepts. The study problem 

could be summarized in the following main question: 

What is the enriching material of the basic four grades’ Arabic Language 

content in the light of the Human rights concepts? 

Three other questions ramify from the main one: 

1. What are the Human Rights concepts should be included in the basic 

four grades’ Arabic Language curriculum content? 

2. What is the amount of Human Rights concepts that are already 

embedded in the basic four grades’ Arabic Language curriculum 

content? 

3. What is the enriching material existed for the basic grades’ Arabic 

language curriculum content in the light of Human Rights concepts? 

The researcher followed the qualitative/analytical approach in this study. 

She also used two tools: 

1. She developed a list of the Human Rights concepts should be included 

in the basic grades’ Arabic language curriculum content. The tool 

validity and reliability were tested and proved. 

2. She defined the study sample that is the Arabic language curriculum 

consisted of eight parts for the basic four grades designed in the 

Palestinian basic learning.  

3. Finally, she analyzed the tight books in the light of Human Rights 

concepts should be found in the Arabic language content for the first 

four grades. 

To achieve the study goal, the researcher used the following statically 

processes: frequencies, mean and percentage. 

The study conclusions: 

1. A list of thirty human rights concepts (distributed on three fields of the 

civic and political rights, the economic, social and cultural tights, and 

the environmental rights) was derived from the educational literature, 

the previous studies and referees. 

2. The human rights concepts with low rates according to the analysis of 

the basic four grades’ Arabic language content were enriched. These 

low human rights concepts are name since the birth, care with people 

with special needs, peculiarity, care of the child favorite interests, 

tolerance, and collective security. 
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Recommendations:                                                                                          

1. Curriculum designers should include all human rights concepts in the 

learning materials content. 

2. A cooperated team of experts and specialized in education and human 

rights fields should design the learning books and curriculum. The 

cooperation principle should be expanded to include the views of the 

targeted learners, the teachers, the supervisors and parents. 

3. Palestinian universities should pay serious attention to the human rights 

subject matter and they should develop a university requirement 

training material to be taught to all university students.     
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 اإلهداء
 

احلب واحلنان .... بالنبع املتدفق ، ني السلوك واألدب، واإلخالص والعطاءاإىل من علم -

 أبي وأمي حفظهما اهلل وأطال عمرمها على طاعته ومنحهما بالصحة والعافية.

 

إىل من صرب وانتظر كثرياً هذا العمل، إىل من قدم يل الكثري من املساندة والتعزيز  إىل -

 إبراهيم. أبي ....زوجي وشريك جناحي

 

   إىل من كــان هذا العمل على حســاب وقتهم وراحتهم مثرات قليب وروحي  -

 .)فاطمة، إبراهيم، أمحد، نور، عمرو، ندى( ...أبنائي األعزاء.

 إخوتي وأخواتي األعزاء. ....مة والناا   ي نفسيإىل من زرعوا اهل -
 
 

 .لكم مجيعاً، أهدى هذا اجلهد املتواضع
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 شكر وتقدير
 

جلي   ،عزيز الثناء ،علم اإلنسان مالم يعلم ،الذ  علم بالقلم ،الحمد هلل العظيم األكرم
على النبي صلاة والسلام الت على نفس  بنيثناًء علي  أنت كما أث نحصينا ال العطاء رب

فجزاه اهلل عنا لير  ،وزين باإلسلام أللاقنا ،وعلمنا البر ،المعلم الذ  أوصانا بالشكر
 الجزاء.

بإتمام هذا البحث يسعدني أن أتقدم بالشكر الجزي  إلى أستاذ   فبعد أن من اهلل على  
الذ  أشرف على هذه الرسالة حيث قدم لي  محمد شحادة زقوتالفاض  الدكتور/ 

فله منى ك   ،ات القيمة والنصائح السديدة لتلرج هذه الرسالة في صورتها الحاليةالتوجيه
 ح  وتقدير.

عبد المعطي رمضان كما أتقدم بوافر الشكر وعظيم التقدير إلي الدكتور/ 
لتفضلهما بقبو  مناقشة الرسالة وأرجو من اهلل أن  خليل عبد الفتاح حمادوالدكتور/األغا

ثرائها. تسهم توجيهاتهم و رائهم  السديدة في تجويد الرسالة وا 
من  يعلى ما قدمه ل )األستاذ/ منير حسن شقورة(وأتقدم بالشكر العميق أللي العزيز 
 مساعده ومشاركته لي الجهد والعناء.

 كما أتقدم بالشكر الجزي  لأللت/ إبتسام شقورة لمساعدتها لي أثناء إجراء الدراسة
راج هذه الرسالة على هذه الصورة فما كان منها من وأليرًا الحمد هلل الذ  وفقني إلل

 صوا  فبتوفيق اهلل وحده وما كان فيها من لطأ فمنى.
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 مقدمة الدراسة. 

 مشكلة الدراسة. 

 أهداف الدراسة. 

 أهمية الدراسة. 

 لدراسةحدود ا. 

 مصطلحات الدراسة. 
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 الفصل األول 
 اإلطار العام للدراسة

 
 :مقدمة

الذ   ،والتكنولوجي الهائ  ،نفجار المعرفي، وذل  بسب  اإلومتغيرة ،يش العالم في ظروف معقدةيع
ام نا االهتملذا كان لزاما علي .والثقافية ،واالجتماعية ،والسياسية ،يلاحق جميط المجاالت االقتصادية

والنفسية  ،والعقلية ،ةنسان صالح في جميط جوانبه الجسميإن بهما نص  لتربية أل ؛بالتربية والتعليم
مود الفقر  للتربية، والمنهج و تعتبر الع ،حيويا في العملية التربوية اً تحت  المناهج مركز  و .واالجتماعية

رة التي يعدها المجتمط لتربية المباشوغير  ،بسط تعريف له هو مجموع اللبرات التعليمية المباشرةأفي 
 عكس واقط المجتمط وفلسفته وثقافته وحاجاته وتطلعاته. يعدادهم في ضوء ا  و  ،فراداأل
، بما يتضمن تماسكهم وقدرتهم فرادهاوتحقيق الرفاهية أل ،وير مجتمعاتهاولويات الدو  تطأن من وأل

ل  المجتمط الذ  يكون هو ذ حضار الفالمجتمط  .يجابيةإ  مط قضاياهم المجتمعية بعلى التفاع
داء واجباتهم أللاصا في إكثر أثر شجاعة في الدفاع عن حرياتهم و كأبحقوقهم و  كثر وعياً أالناس فيه 

نطلاقة المجتمط التي يج  تطويرها عبر مبدأ نسانية هي النواة الحقيقية الاإل ومن ثم تصبح الكرامة
رية المواطنين صيانة ح هو الذ  يقوم على مبدأصالح والحكم ال ،ساس الحكمأعدالة والعد  هو ال

 .(274: 2110)الشيخ,مام القانون سواءأن المواطنين ا  واحترام القانون و 
كونها تعكس وجهة وية صاحبة التنشئة االجتماعية حتى يتحقق ذل  علينا التركيز على العملية الترب

في مناهجها التعليمية من معارف يحظى  ن ما يصدر عنهاإلذا ف .واالجتماعي ،نظر النظام السياسي
ية الهامة يرسخ في ومبادئ في هذه المرحلة التعليم ،بمصداقية عالية فما بتعلمه الناشئة من قيم

يد من الباحثين ن نجد العدأسرية فلا عج  جد التعزيز والدعم من المؤسسة األذا و إذهانهم لاصة أ
مبادئ الديمقراطية ونشر القيم و  لتعليم نقطة االنطلاق األالتربو  الرسمي ن المنهاج أوالتربويين يرون 

 .(29: 0791ي ,ن)البسيو نسان والعم  على احترامهاللاقية والتنشئة على فهم حقوق اإلاأل
د برز بعد ولق ،نسانعة ب  هو حقيقة قديمة ولدت مط اإلنسان لم يكن وليد السان مفهوم حقوق اإلإ

ن اهتمام ا  و  ،صابت الشعو أبما يتضمنه من حرو  وويلات عالم نحاء الأطوي  لجميط تاريخ 
رعايتها اصبحت من  إن ذإيضا عبر الشعو  أنسان تطور اف  الدولية بحقوق اإلالشعو  والمح
 ،نسانهو كرامة اإلأال و  كلها تدور حو  محور رئيسنظمة الديمقراطية ة والمميزة لألالسمات البارز 

 .رية والمساواةالح :لى ركيزتين هماالتي  تقوم عو 
 ،التباهي يتم بالقو  واللسان فقطنسان وذل  دو  المتحضرة بالدفاع عن حقوق اإلولقد تتباهى الهذا 

ار صليس فقط بعدما  ،نسانرسى حقوق اإلأنه أل ؛هى ويحق له التباهي بجدارةسلام فانه يتباما اإلأ
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نه أقلنا  ذإنكون مبالغين  نمه ولأفي رحم  كان جنيناً  أن رساها منذأب  في المجتمط  عاملاً  عضواً 
نسان وينجبا ذل  اإل ،تزوج الرج  المرأةن يأ  قب  أ، نسان في عالم الغي سس تل  الحقوق لإلأوضط 

 ،والرحمة ،على المودة تجعله قائماً  سرار الكون،أا باستللافه في الحياة واستنطاق حتى يكون جدير 
نسان  فهو ال يجعلها سلام حين يرسي حقوق اإلواإل. رةسرة من العواصف المدميحمي األوالتكافؤ مما 

ة يؤثم نه يجعلها عقيدة راسلة وشريعة تعبديأ، ب  موا  والسلطانفي كس  الشهرة واأل ومغنماً  تشدقاً 
ان نس، فاإلدنيو لرة ودعائم ثابتة للرقي السسها وهي تجارة للنعيم في اآلأمن يتركها ويثا  من يدعم 

  .مة وحضارتهاالمعنوية والمادية يكون تقدم األ على قدر صق  قدراته ،كة الحياةو  لحر   األهو المحر 
 (1: 2110,)النبراوي                                                                            

ت نها غدت تشم  غالبية احتياجاألدرجة  ،وتشعباً  صطلاحات تداوالً كثر اإلأنسان من ن حقوق اإلإ
حقوق   ن الكثير من الشعو  تتباهى بمدى احترامها لتطبيقأكما  ،نسان في جميط المجاالتاإل
 اً نسان وجعلها سلوكهمية كبيرة في نشر مناهج حقوق اإلأوما لدى المناهج الدراسية من  .نساناإل

 لما لها من اللغة العربية جالباحثة في هده الدراسة على منهانسان في حياته فقد ركزت يتمتط به اإل
 .دافهاأههمية كبرى في تدريسها وتحقيق أ

فهي مجا   .ا العظيم في حياة الفرد والمجتمطوذل  لدوره ،تحظى باهتمام كبير من الباحثيننها وأل
  مط المجتمط الذ  والقراءة والتواص ،داته في التفكيرأ، وهي نسان في التعبيرير وهي وسيلة اإلالتفك

 (2: 2101,)الفرا .اة التي يؤد  فيها المتعلم نشاطه التعليمي كك دنها األأيعيش فيه كما 
فراد ومجتمعاتهم وبينهم وبين بعضهم األ نللغة دور عظيم في حياة الفرد فهي وسيلة االتصا  بيكذل  

 ،فكارهألتعبير يعبر بها الفرد عن داة اأنها أوالقراءة كما  ،ماعواالست ،والكتابة ،عن طريق التحدث
مجاد أووطنهم العربي الكبير وبداة التفكير ووسيلة لتعريف التلاميذ ببيئتهم المحلية أوهي  ومشاعره،

وبالمبادئ والقيم واالتجاهات التي  .مالها في المستقب  و  ،والحاضر ،فها اللالدة في الماضيمة ومواقاأل
وباللغة المكتوبة ، ، وعدالة اجتماعية، وتكاف  اجتماعين تعاون وتضامنتسود المجتمط الفلسطيني م

ة المجتمط منوطة بقوة لغته، ، فقو لى جي إمن جي  يستطيط المجتمط الحفاظ على تراثه وثقافته، ونقله 
 ن العلاقة بين المجتمط ولغته علاقة مصيرية يبقى ببقائها ويزو  بزوالها أذل  

 .(010: 0771, )زقوت                                                                         
 داة التيوهي األ ،في تربية التلاميذ تربية متكاملةهي الوسيلة الفذة التي نعتمد عليها  ولغتنا العربية

فكار في ، ويحص  بها جميط اللبرات واألي في المدرسة ولارجهايؤدى بها المتعلم نشاطه التعليم
ز التقدم المطلو  في هذه المواد حرااالساسية إ تقان مهاراتها  بدون إذ يصعإ ،المواد الدراسية األلرى

 .(12: 0791 ,)السيدو السيطرة عليهاأ
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ن دراسة الكت  الدراسية وا   طرق التدريس في ميدان المناهج و همة وتحليلها من الدراسات الم ،ثرائهاوا 
ن الكتا  المدرسي أداة علم الفرد  داة فاعلة تستلدم مصدرا للتمة من أدوات تنفيذ المنهج، وهو أمه وا 

 .(2: 2101)الفرا ,على حد سواء
ج  تجويد المنهاج وتحسينه لبناء نواقص، وفجوات المنهاج من أ ثراء الكت  الدراسيةوتأتي عملية إ

 ثاره.لي  من الوقت أو الجهد المبذو ؛ ألج  تحقيق أغراضه أو تثبيت  بزيادة فاعليته والتق
ثراء للحكم عليها في ضوء ا  ي  و لى تحل، فإنها تحتاج إمناهج تجريبية ذات ينيةن المناهج الفلسطوأل
وتطوير هذه المناهج  ،واتساق موضوعاتها ،والحكم على مدى اتساقها ،سس والمعايير العالميةاأل

مة العربية عامة وفلسطين بشك  لاص منطلق عناية األ، ومن سبق حاجة ملحة وضرورية ونتيجة لما
ثرائها بالمفاهيم مناهج اللغة العربية وتطويرها وا   ود الباحثين لتحلي لجه واستكماالً  ،بمناهجها وتطويرها

مت لاص وتلبية للحاجة الماسة لبناء جي  واع بحقوقه قدلتلفة ومفاهيم حقوق اإلنسان بشك  الم
 نسان. ي ضوء مفاهيم حقوق اإلراء محتوى منهاج اللغة العربية فثالباحثة هذه الدراسة اللاصة بإ

 
 :مشكلة الدراسة

ثققراء كتقق  اللغققة العربيققة للمرحلققة األساسققية لحقققوق  فققي مرحلققة  اإلنسققانيعققد التيققار الباحثققة لتحليقق  وا 
التعلققيم األساسققي مققن األمققور الواقعيققة المعاشققة، حيققث تبلققورت إشققكالية الدراسققة مققن لققلا  لبققرة الباحثققة 

مققن جهقة ثانيقة، حيققث  ولقاءاتهققا مقط طلابهقا ،التقدريس فقي أثنقاء قيامهقا بواجبهققامقن جهققة، و وملاحظتهقا 
وحريقاتهم األساسقية التقي نصقت  ،تجلت لها عقدة مظقاهر تمثلقت فقي عقدم معرفقة الطلبقة ألبسقط حققوقهم

عليهققا الشقققريعة اإلسقققلامية والمواثيقققق الدوليقققة، إضقققافة إلققى انتهاكقققات حققققوق اإلنسقققان التقققي وقعقققت علقققى 
لسققطيني بصققفة لاصققة، وألن الطلبققة جققراء الحصققار الققذ  يعانيققه قطققاع غققزة وانتهققا  حقققوق الطفقق  الف

األمققر كققذل  فققإن تعلققيم حقققوق اإلنسققان للطلبققة فققي المرحلققة األساسققية يصققبح أولويققة المؤسسققة التعليميققة 
 .والكت  التعليمية لدواٍع معرفية وقيمية واجتماعية ودولية

 : الرئيس سؤالفإن مشكلة الدراسة تتحدد بالوعليه  

ولققى فققي ضققوء مفققاهيم ة العربيققة للصققفوف األربعققة األاللغقق قققرراتمققا المققادة اإلثرائيققة لمحتققوى م
 حقوق اإلنسان؟

 :ويتفرع من السؤا  الرئيس السابق األسئلة التالية
األولى اللغة العربية للصفوف األربعة  قرراتم ما مفاهيم حقوق اإلنسان اللازم تضمنها في محتوى  .1

 ؟من مرحلة التعليم األساسي
م العربيققة للصققفوف األربعققة األولققى مققن مرحلققة التعلققي اللغققة مقققرراتتضققمن محتققوى  مسققتوىمققا  .2

 األساسي لمفاهيم حقوق اإلنسان؟
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ولققى فققي ضققوء مفققاهيم اللغققة العربيققة للصققفوف األربعققة األ قققرراتمققا المققادة اإلثرائيققة لمحتققوى م .3
 حقوق اإلنسان؟

 
 أهداف الدراسة:

 الحالي ما يأتي: دراسةستهدف الت
تضقمنها فقي محتقوى منهقاج اللغقة العربيقة للصقفوف األربعقة تحديد مفاهيم حقوق اإلنسان القلازم  .1

 األولى من التعليم األساسي.
من التعليم األساسقي  األولىة للصفوف األربعة يتضمن محتوى اللغة العرب مستوىالتعرف على  .2

 لمفاهيم حقوق اإلنسان.
مفقاهيم حققوق  اللغة العربية للصفوف األربعة األولى فقي ضقوء قررإعداد مادة إثرائية لمحتوى م .3

 اإلنسان.
 

 أهمية الدراسة:
 تكمن أهمية الدراسة في أنها:

قققد تفيققد المققادة اإلثرائيققة لمفققاهيم حقققوق اإلنسققان التققي يققتم وضققعها فققي هققذه الدراسققة الملتصققين  .1
 حقوق اإلنسان وتعم  على تحسين السلو  العام للطلبة. مفاهيم ثقافة والقائمين على تعليم

وواضقققعيها لتأكيقققد مفقققاهيم حققققوق  ،وملططقققي المنقققاهج ،ين التربقققويينققققد تفيقققد الدراسقققة المشقققرف .2
 اإلنسان.

 قققد تفيققد الدراسققة معلمققي اللغققة العربيققة للصققفوف األربعققة األولققى مققن التعلققيم األساسققي لمراعققاة  .3
 حقوق اإلنسان أثناء التدريس.مفاهيم 

والققدورات  وات،، والنققدوالمؤسسققات التعليميققة فققي عقققد الورشققات ،قققد تسققاعد الدراسققة الملتصققين .4
 التدريبية لتنمية كفايات المعلم في مجا  تدعيم مفاهيم حقوق اإلنسان.

 
 حدود الدراسة:

فققي  األولققى األربعققةاللغققة العربيققة للصققفوف إثققراء محتققوى : تقتصققر الدراسققة علققى عيو الحــد الموضــ -
 .في ضوء مفاهيم حقوق اإلنسان مرحلة التعليم األساسي

( المقققررة مققن 4-1الققدنيا ) األساسققيةكتقق  اللغققة العربيققة فققي المرحلققة  ةحللققت الباحثقق: الحــد األكــاديمي -
 .(م2312-م2311قب  وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي )

 (.2312-2311: تمت هذه الدراسة بحمد اهلل في العام الدراسي )الحد الزماني -
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 مصطلحات الدراسة:
 تعريفها: يشتم  البحث الحالي على عدد من المصطلحات فيما يلي

 . اإلثراء: 0
اللغققة العربيققة  مقققررإغنققاء محتققوى : يمكــن تعريــف اإلثــراء إجرائيــًا فــي الدراســة الحاليــة ب نــه 
عققداد اإلضققافات اللازمققة فقق ،األولققى األربعققةللصققفوف  هققدف بوذلقق   ،ي ضققوء مفققاهيم حقققوق اإلنسققانوا 

 معالجة القصور الذ  تكشف عنه نتائج تحلي  المحتوى.
 
 ق اإلنسان:مفاهيم حقو .2
أو المطال  التي يلقزم توافرهقا بالنسقبة علقى  ،مجموعة من االحتياجات :إجرائيًا ب نها ةعرفها الباحثت   

سقققواء العتبقققارات الجقققنس أو النقققوع أو  -هقققذا اللصقققوص -فقققي عمقققوم األشقققلاص دون أ  تمييقققز بيقققنهم
 اللون أو العقيدة السياسية أو األص  الوطني أو أل  اعتبار  لر.

  
 تاب اللغة العربية:ك. 1
فقي مدارسقها  لتدريسقه وزارة التربيقة والتعلقيمهو المحتوى المققرر مقن قبق   :تعرفه الباحثة إجرائيًا ب نه   

 ن للا  مركز المناهج الفلسطينية لوزارة التربية والتعليم.والتي أعدت م
 
 الصفوف األربعة األولى: .4
األو  حتقققى الصقققف الرابقققط فقققي السقققلم الصقققف عقققة بقققين هقققي الصقققفوف الواق :حثـــة إجرائيـــاً تعرفهـــا البا   

 التعليمي المعمو  به في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ووكالة الغوث الدولية.
 

 إجراءات الدراسة:
 تسير الدراسة الحالية وفقًا لإلجراءات البحثية اآلتية:

 أـ اإلطار النظري:
اولت مفاهيم حقوق اإلنسان بهدف إعداد قائمة إجراء مسح للدراسات والبحوث، واألدبيات التي تن

تققق  اللغقققة العربيقققة فقققي ضقققوء قائمقققة بهققذه المفقققاهيم، وفقققي ضقققوئها تعقققد بطاققققة تحليققق  المحتقققوى لتحليققق  ك
 .المعايير للمفاهيم

 اإلطار العملي: -ب
 للا  اإلطار النظر .وق اإلنسان من مفاهيم حقمعايير لقائمة  شتقاقا -
مقققن مقققدى صقققدقها  بالتأكقققدصققورتها المبدئيقققة ، وعرضقققها علقققى المحكمققين فقققي  المعقققايير وضققط قائمقققة -

 .لهذه الدراسةومناسبتها 
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 اء المحكمين.ر أتعدي  القائمة في ضوء  -
 إعداد قائمة التحلي  في شكلها النهائي في ضوء قائمة المفاهيم المشار إليها. -
 دروس غير عينة البحث.التأكد من ثبات التحلي  وذل  عن طريق التطبيق على عينة من ال -
 .الكت  المقررة الثمانية لحقوق اإلنسان للصفوف األربعة األولىتطبيق التحلي  على  -
تفريغ البيانات وتحليلها، ومعالجتها إحصائيًا، للوقوف على نواحي القوة والضعف في مدى توفر تل   -

 المفاهيم.
 المناهج في تناو  مفاهيم حقوق اإلنسان.إثراء المناهج بالمادة اإلثرائية للنهوض بمستوى تل   -
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 لثانيالفصل ا
 اإلطار النظري للدراسة 

 

 إثراء المنهاج :الً أو                  

 ًا: اللغة العربيةثاني               

 ثالثًا: حقوق اإلنسان               
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 إثراء المنهاجأواًل: 
 

 صطالح()في اللغة واإل مفهوم اإلثراء. 

 أغراض اإلثراء. 

 مستويات اإلثراء. 

 شروط اإلثراء الجيد. 

 تطوير المنهج. 

 الفرق بين اإلثراء والتطوير. 
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 : إثراء المنهاجأوالً 
والحضار  المتواص   ،المعرفي في شتى ميادين المعرفة هو أساس التغير الثقافي نفجاراالإن   

لمنهاج الدراسي ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة في أ  مجتمط لذل  تعد عملية إثراء ا ،والمتراكم
 .  يسعى إلى مواكبة هذا التطور

 
 مفهوم اإلثراء:

 :اإلثراء لغة 
 (.79: 0797)المعجم الوسيط, من ثرا ويقا  ثرا الما  أ  نما، والثروة أ  الكثير من الما  

 
 اإلثراء اصطالحًا:

أو إضافات فيه تكم  نواقص معينة اكتشفها المربون في عناصره  غناء المنهج أو إحداث زياداتإ"    
نتيجقققققققة تحليققققققق  المقققققققنهج بمفرداتقققققققه وأهدافقققققققه وطرائققققققققه للوققققققققوف علقققققققى الفجقققققققوة بينقققققققه وبقققققققين األهقققققققداف 

 .(9: 0797".)بلقيس وشطي, المنشودة
 

او  كافقققة عناصقققره بشقققك  متقققوازن ن عمليقققة إثقققراء المنهقققاج تتنقققأ" :(9: 0772, )نشـــوانيقققرى و 
المنهقققاج نظقققام متكامققق  تتفاعققق  جميقققط عناصقققره مقققط بعضقققها  ؛نأل  لقققرن يطغقققى جانققق  علقققى ، أدون

 .البعض دون استثناء"
بأنققه عمليققة محققدودة تهققدف إلققى إحققداث تنميققة أو " :(420: 2110 ,األســتاذ ومطــر)فققه ويعر 

لتأكقد ، من عناصر المنهقاج لتوجيقه التعلقيم أو تسقهي  حدوثقه أو اادة كمية أو نوعية لعنصر أو أكثرزي
 ."ته في مجا  معينمن فاعلي

وتتركز عملية اإلثراء على المحتوى الدراسي لما له من تأثير كبير في تشقكي  لبقرات المقتعلم، 
وفي تصميم أنشطة التعليم والتعلم التي تعد وسيلة لتحقيق األهقداف التربويقة المرغقو  فيهقا، فقالمحتوى 

ذا كانققت أهققداف المنهققاج تجيقق  عققن  الدراسققي يحتقق  مكققان القلقق  مققن المنهققاج فققي منظققوره الحققديث، وا 
  (00: 0791)عميرة, التساؤ  لماذا نعلم؟ فإن المحتوى يجي  بدوره على التساؤ  كيف نعلم ونتعلم؟ 

إلقققى أن اإلثقققراء عمليقققة تتضقققمن إدلقققا  بقققرامج ألقققرى تعقققزز أهقققداف  (20: 2110)شـــلدان, ويشقققير  
جقققراء عمليقققة تغييقققر جذريقققة للم نهقققاج الحقققالي، وققققد يقتصقققر ذلققق  العمققق  علقققى أ  مقققن المنهقققاج الققققائم، وا 
 عناصره حس  ما تقتضيه الحاجة أو الضرورة.
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غنقاء المقنهج بزيقادات تكمق  نواقصقه بق  يسقتمر لقلا  عمليقات إوال يقف إثراء المنهج عند حقد 
 ويتم ذل  بتحلي  المحتوى لمعرفة نواحي الضقعف والقصقور ،وتنفيذ ،المنهج الملتلفة من بناء وتجري 

فيقققه ومقققن ثقققم العمققق  علقققى معالجتهقققا مقققن لقققلا  الزيقققادات واإلضقققافات لعنصقققر أو أكثقققر مقققن عناصقققر 
 .  المنهاج

 ،األولققى األربعققةإغنققاء محتققوى منهققاج اللغققة العربيققة للصققفوف : اإلثــراء ب نــهالباحثــة ف تعــر  و
عداد اإلضافات اللازمة ف تكشقف  هقدف معالجقة القصقور القذ بوذل   ،ي ضوء مفاهيم حقوق اإلنسانوا 
 عنه نتائج تحلي  المحتوى.

 
 أغراض اإلثراء:

أو الجهقققد  ،والتقليققق  مقققن الوققققت ،وتحسقققينه بزيقققادة فاعليتقققه ،يهقققدف اإلثقققراء إلقققى تجويقققد المنهقققاج  
  :يلي، وتتعدد أغراض اإلثراء لتشم  ما تثبيت  ثاره أو ،المبذو  ألج  تحقيق أغراضه

 .  سه  بناء المفهوم ى حد معينإل بناء مفهوم، فكلما كثرت األمثلةاإلثراء ل -
 .  ساعدت على نمو المفهوم وعمقاً  اتساعاً  ، فكلما كثرت األمثلةاإلثراء لنمو المفهوم -
 .إدلا  متطلبات مسبقة لجع  الموضوع أكثر وضوحاً  أوالتبسيط  أواإلثراء للتدرج في التجريد  -
 .إلثراء لتوظيف المعلومات بالحياةا -
 .لفروق الفردية بين المتعلميناة ااإلثراء لمراع -
 (414: 2110,األستاذ ومطر) .جوة تنظيم المنهاج وتسلس  لبراتهاإلثراء لسد ف -
 
أغقراض اإلثقراء متعقددة وتهقدف جميعهقا إلقى تحسقين المنهقاج وزيقادة فاعليتقه،  نأوترى الباحثة   

 .  وتأتي استجابة لما به من قصور أو فجوات كشف عنها عملية التحلي 
 

 : تويات اإلثراءمس
علقى  أوعلقى مسقتوى الدولقة،  فققد يكقون عامقاً  ،للحاجقة هنا  عدة مستويات لإلثقراء الجيقد تبعقاً   

 .  مستوى محلي، أو على مستوى فرد 
 :اإلثراء العام-0
ويقققتم علقققى مسقققتوى الدولقققة، أو الكيقققان الشقققام  نتيجقققة الحاجقققة الوطنيقققة إلدلقققا  عنصقققر تربقققو    

نتيجققة تغيققر طققارئ، ويققتم هققذا النققوع مققن اإلثققراء بمسققاعدة  أو، أو لارجيققة، جديققد، أو لتوصققية دالليققة
 اللبراء وتوزيط الجهود على المدارس من تعليمات لتعليمها.
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 :اإلثراء المحلى-2
، وفقي هقذا النقوع مقن اإلثقراء تققوم مقديريات ويتم في أقاليم محقددة مقن الدولقة، أو منقاطق معينقة

تعققققاون لتنظيمققققه مققققن لققققلا  جهققققود المشققققرفين التربققققويين والنشققققرات المحليققققة التربيققققة والتعلققققيم المحليققققة بال
 . ، وقد تعد مذكرات بسيطة لبيان كيفية اإلثراء توزع على معلمي المادةدمةوالدورات التدريبية أثناء الل

  
 :اإلثراء الفردي-1

، فاق مسقبق بقين مجموعقة مقن المعلمقين، ودون اسقتعداد جمقاعيويتم في حجرة الصف دون ات
عليميقة، وهنقا أو إعداد متفق موحد وهو يتصق  بتفريقد التعلقيم وتفعيق  القتعلم وتقليق  الفاققد فقي العمليقة الت

وضقوع مققن ، أو اللبقراء، أو المتلصصقين وذلقق  بقإثراء هققذا الم، أو بمشقاركة الطققلا يعقد المعلقم منفققرداً 
  .، أو موضوع شفو  أو مطبوعللا  عرض فيلم أو محاضرة

 
 لجيد:شروط اإلثراء ا

 :ف اإلثراء بالجودة ال بد أن يكونوحتى يتص       
 .  رأو معالجة جان  به قصو  ،وظيفيا لسد ثغرة أو استكما  نقص -1
، بين عناصر المنهاج األربعة: األهقداف، والمحتقوى، واألنشقطة، والتققويم رابطاً ومت ومتكاملاً  شاملاً  -2

 .  في العناصر التي تأتي بعده ييراً وأ  تغير في أ  عنصر من عناصر المنهاج يتطل  تغ
 .  ومن للا  تنفيذه  عملية تجريبه ، ومن للامرة وهي تتم من للا  بناء المنهجعملية مست -3
  من حيث تنظيم المحتوى واللبقرات، عملية بنائية جزئية محدودة ينبغي أن تتم في الموقط المناس -4

ع فققي الكتققا  المدرسققي بقق  ربمققا كققان مققن ، ولققيس مققن الضققرور  أن تققزر ويمكققن أن تكققون إضققافية
 .  الضرور  عدم إضافتها إلي الكتا  وال سيما اإلثراء المحلى والفرد 

 .(414: 2110,األستاذ ومطر)                                                              
ن يكقون اإلثقراء ألق  بقوذ ،وفجقوات المنهقاج ،وترى الباحثة بان اإلثقراء الجيقد يقأتي لبنقاء نقواقص

ن ال يققققف اإلثقققراء عنقققد الزيقققادات بققق  يتعقققدى ذلققق  ليصققق  إلقققى مرحلقققة االسقققتمرار فقققي أ. و مسقققتمراً  شقققاملاً 
لتلبيقة  ينوير مسقتمر تعقدي  وتطق إلقى اج يحتقاجهقن المنأل ؛منهاج وذل عمليات بناء الفجوات وتجري  ال

 .  الحاجات الفردية واالجتماعية والعلمية
 

 :تطوير المنهج
 .المنجد"أو التحوي  من حالة إلى ألرى " ،ر: التغييلتطوير لغة يعنيا
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، "عمليققة مققن عمليققات هندسققة المققنهج، يققتم فيهققا تققدعيم جوانقق  القققوة :أمققا تطققوير المققنهج فيعنققي
، وفققي كقق  ، وتنفيققذاً ، وتقويمققاً لضققعف فققي كقق  عنصققر مققن عناصققر المققنهج، تصققميماً ومعالجققة جوانقق  ا

 .(209:  2111السر,)"في ضوء معايير محددة سه وذل ، وك  أساس من أسعام  مؤثر
التغييقققر الكيفققي المقصقققود والمقققنظم أن تطققوير المقققنهج يعنققي " (019: 2110)بطانيـــة, ويققرى 
 ، والقذ  يقؤد  إلقى تحقديث المقنهج ورفقط مسقتوى كفاءتقهالمربون في جميط مكونقات المقنهجالذ  يحدثه 

 ."في تحقيق أهداف النظام التعليمي
، للتغيقققرات االجتماعيقققة والنفسقققية ققققاً نقققاهج التعليميقققة يعنقققي تحقققديث هقققذه المنقققاهج وففتطقققوير الم

عقادة بناواالقتصادية التي يمر بها المجتمقط وهقذا يتطلق  در   ،هقا بشقك  مسقتمرئاسقة المنقاهج وتحليلهقا وا 
بققرز مبققررات التطققوير ألتغيققرات االجتماعيققة التققي تعققد مققن كمققا أن تطققوير المنققاهج يجقق  أن يسققتجي  ل

 .  لتغيير للمنهاجوا
 :الفرق بين اإلثراء والتطوير

يلتلف اإلثراء عن التطوير في المتطلبات السابقة حيث أن اإلثراء يقوم على تحلي  المنهج إما 
التطوير فيقوم على تطقوير المقنهج ويلتلقف اإلثقراء عقن التطقوير مقن حيقث المحدوديقة والشقمولية حيقث 

ليققة علاجيققة شققاملة ، أمققا تطققوير المققنهج فهققو عمبالمقققام األو  ليققة علاجيققة محققدودةأن إثققراء المققنهج عم
 .(21: 0771)اللولو, وجذرية 

 أهققدافاً  :فققي بنيققة المنهققاج يوبالتققالي يققؤد  إلققى تغييققر أساسقق؛فققاإلثراء يتنققاو  الجققذور واألسققس 
 .  (21: 0770دياب, )طرائق تعلم وتعليم وتقويم و  ،ومحتوى

منهقاج وال يقتصققر وير ينصق  علققى جميقط عناصققر التطققالن أ (2: 0770) عفانــة, كمقا يقرى 
ن عملية التطوير شاملة شمو  األهداف التي يتبناها المجتمط ويسعى المنهاج إ، لذا فعلى احد مكوناته

، بينمققا تعققد عمليققة اإلثققراء جزئيققة مققن عمليققة التطققوير بحيققث تركققز علققى جانقق  واحققد مققن تحقيقهققا إلققى
 .  عناصر المنهاج

 تقققتم فقققي الموققققط المناسققق  مقققن حيقققث تنظقققيم أن ينبغقققيائيقققة جزئيقققة محقققدودة فقققاإلثراء عمليقققة بن
 .(414: 2110)األستاذ ومطر,  المحتوى واللبرات
عملية اإلثراء تنصق  علقى جانق  واحقد أو أكثقر مقن جوانق   نأ (24: 2110شلدان, )ويرى 

اء سقواء أكقان ذلق  غنقإ، إذ تجقرى لقه عمليقة لدراسقي التقي تتبعقه طريققة التقدريسالمنهاج وهقو المحتقوى ا
أو أنشققطة وأسققالي  عققرض معينققة تتققيح للمققتعلم فرصققا لتنميققة قققدرات  ،بتققوفير عمليققات معينققة أو مفققاهيم

 .  التفكير والميو 
والتطقققوير مقققن حيقققث  ،فقققي مقارنتقققه بقققين عمليتقققي اإلثقققراء( 0: 0797, وشـــطي )بلقـــيس ويقققرى

عقدة مؤسسقات مهمقة تربويقة كبيقرة تتوالهقا شم  من اإلثقراء، باعتبقاره أعم و أالجهة المسئولة إن التطوير 
، والمؤسسات االقتصادية، ويؤديها األفراد بتكليقف مقن هامة كمؤسسات التربية، والمؤسسات االجتماعية
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 مؤسسققاتهم علققى ضققوء سياسققة التربيققة العامققة فققي المجتمققط أو علققى للفيققة المعرفققة المنهجيققة أو اسققتناداً 
، أما اإلثراء فهو عملية فردية يقوم بها التربويون كأفراد ك  ذا م اإلنسان في هذا المجتمط أو إلى مفهو 

 .  في موقط مسئوليته وفق تلمسهم للفجوات التربوية أثناء عملية التفاع  مط المنهج
أو هققؤالء  ،أو اللبيققر ،مشققرفأو ال ،فققاإلثراء عمليققة فرديققة أو جماعيققة محققدودة يقققوم بهققا المعلققم

نهاج ومط تلاميذهم في بيئقة ت والمشكلات في أثناء تعاملهم مط المبحس  استشعارهم للثغرا .مجتمعين
، فتطققوير المنهققاج التربققو  مسققئولية عامققة ة وليسققت فرديققة، أمققا عمليققة التطققوير فهققي عمليققة شققاملمعينققة

والسياسقققية واالقتصقققادية ويققققوم بهقققا األفقققراد والجماعقققات فقققي ،واالجتماعيقققة  ،تتوالهقققا المؤسسقققات التربويقققة
ة المعرفققققة واسققققتدعت أو علققققى طبيعقققق ،بويققققة جديققققدة أو مسققققتحدثة طققققرأت علقققى المجتمققققطضقققوء فلسققققفة تر 

   (.21: 0770)دياب, التطوير
 
 :سية بين اإلثراء والتطوير من حيثتحدد الباحثة الفروق األساو 
 .  : فاإلثراء عملية علاجية محدودة بينما التطوير عملية شاملة وجذريةطبيعتهما -
 .  يث يقوم اإلثراء على تحلي  المنهاج بينما التطوير يقوم على تقويمه: حالمتطلبات السابقة -
أو المشقرفون وققد يكقون  ،أو اللبقراء،يققوم بقه المعلقم  : حيقث أن اإلثقراء يكقون فرديقاً الجهة المسئولة -

( بينمقا التطقوير عمليقة جماعيقة شقاملة تققوم بهقا اللبراء، المشقرفون مشاركة الجميط )المعلم،جماعيا ب
 .  ؤسسات الملتلفة مث  مؤسسات التربية وغيرهاالم

حداث الزيادات واإلضقافات التقي تكمق  إ: اإلثراء يتم من للا  الطريقة التي يتم بها - غناء المنهاج وا 
ملتلفة منها االسقتبدا   ، بينما التطوير يتم بأسالي ه ثم اكتشافها بعد تحلي  المنهاجنواقص معينة في

 وغيرها. ،التعدي  أو اإلضافة أو ،أو الحذف
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 : اللغة العربيةثانياً 
 

 تمهيد. 

 (واالصطالح)في اللغة  تعريف اللغة. 

 أهمية اللغة العربية. 

 أهداف تعليم اللغة العربية. 

 وظائف اللغة العربية. 
 .مكانة اللغة العربية بين سائر اللغات 
 خصائص اللغة العربية. 
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 : اللغة العربيةثانياً 
 تمهيد

عن مشاعر وأفكار اإلنسان منذ والدته وحتى لوسيلة األكثر فاعلية في التعبير تعتبر اللغة العربية ا
وفاته كما أنها من أهم الظواهر االجتماعية التي ال غنى لإلنسان عنها إذ ال يستطيط العيش بدونها 

 بدون لغة يتفاهم فيها. فهي وسيلته للاتصا  والتواص  باآللرين فلا يوجد مجتمط على سطح األرض
 

 تعريف اللغة لغًة:
ققوكه" مققن لغققا: أ  تكلققم  تقققو  المعققاجم اللغويققة بققأن كلمققة لغققًة مققن األسققماء الناقصققة، وأصققلها "لكغم

وفي المعجم الوسيط: يقا  لغا بكذا أ  تكلم به واللغة هي أصوات يعبر بها ك  قوم عن  النطق.اللغة و 
 (.109: 0791)مجمع اللغة العربية, عر  من أفصح اللغاتغات، ولغة الأغراضهم، وتجمط لغي ول

وفي كتا  التعريفات "اللغة هي مقا يعبقر بهقا كق  ققوم عقن أغراضقهم"، أمقا فقي الصقحاح أصق  
 .(011: 0710)الرازي,  غو وجمعها )لغي( و)لغات(اللغة لغي أو ل

 بمعاٍن ملتلفة. وفي القر ن الكريم عبر عن اللغة "باللسان" وقد وردت في لمس وعشرين مرة
 نذكر منها ما يلي:

كِمينُ " قا  تعالى: وُح األم لكى قكلمِب ك ِلتكُكونك ِمقنك المُمنمقِذِرينك ، نكزك ك ِبِه الرُّ بِقيم ُمبِقينٍ ، عك )سـورة ".ِبِلسكقاٍن عكرك
 (079-071الشعراء, آية رقم 

ِمنم  يكاتِقهِ وقا  تعالى: " قِتلافُ  وك ِض وكالم لمقُق الس قمكوكاِت وكاألكرم ِفقي ذكِلق ك آليكقاٍت  أكلمِسقنكِتُكمم وكأكلمقوكاِنُكمم ِإن   لك
 .(22)سورة الروم, آية رقم ".لِّلمعكاِلِمينك 

كققق  صقققنف لغتقققه، وألهمقققه  -سقققبحانه وتعقققالى -وققققد فس قققر الجرجقققاني اللسقققان أ  اللغقققة أ  عل قققم
ذلق  ميقة وغيقر وضعها وأقدره عليها فصار بعقض يقتكلم بالعربيقة وبعقض يقتكلم بالفارسقية، وبعقض بالرو 

 .(10: 0709)الجرجاني, مما أعلم اهلل تعالى بكميته.
ققنم وققا  تعقالى: " يكهمقِد  مك ققاُء وك قنم يكشك ِمققِه ِلُيبكقيِّنك لكهُقمم فكُيِضقق ُّ الل قُه مك ُسققوٍ  ِإال  ِبِلسكقاِن قكوم قلمنكا ِمقنم رك سك ققا أكرم مك وك
ِكقيمُ  ام النسقفي "إال  متكلمقا ، ويققو  فقي تفسقيرها اإلمق(4قـم )سـورة إبـراهيم, آيـة ر ". يكشكاُء وكُهقوك المعكِزيقُز المحك

 .(94: 0779)النسفي, بلغتهم".
 في االصطالح: تعريف اللغة

 وردت للغة عدة تعريفات منها على سبي  المثا :
)ابن راضققهم".يعرفهققا )ابققن جنققي( فققي كتققا  اللصققائص بأنهققا: "أصققوات يعبققر بهققا كقق  قققوم عققن أغ ‒

 ."أصوات يعبر بها ك  قوم عن أغراضهم"جني( في كتا  اللصائص بأنها: 
 (.290: 0771)ابن جني,                                                                   
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)البطريلققي( بأنهققا: "نظققام لفظققي محققدود نشققأ نتيجققة إتقققان بققين أفققراد  إليققهوعرفهققا )أرسققطو( المشققار  ‒
 (.00,:2117)البطريخي,جماعة بعينها"

"نظام اعتباطي لرموز صوتية، تستلدم لتباد  األفكقار والمشقاعر بقين أعضقاء  :ة بأنهاوتعرف اللغ ‒
 .(09: 2111)الخولي, ومتجانسة"جماعة لغوية 

وبهققذا تققرى  الباحثققة أن اللغققة هققي نظققام فكققر فققي التعلققيم والققتعلم، والتققراث الثقققافي مققن جيقق  إلققى جيقق ، 
هققا ومزاياهققا، وتألققذ عنهققا حصققيلة معارفهققا، وعققن طريقهققا تعققرف كقق  أمققة عققن غيرهققا طبائعهققا وعواطف

ونتاج أفكارهقا فهقي الوسقيلة لتحقيقق التواصق  والتفقاهم مقط اآللقرين، وأداة اإلنسقان فقي التعبيقر والتفكيقر 
واإلقنقققاع والتأشقققير. وهقققي مفتقققاح تعليمقققه، وتحصقققينه للمقققواد الدراسقققة األلقققرى، وأسقققاس بنقققاء شلصقققيته 

 .شئونهوتصريف 
 

 أهمية اللغة العربية:
يمقرك ": ترجط أهمية اللغة العربية إلى أنها لغة الققر ن الكقريم، وفقي ذلق  يققو  تعقالى ِبي قًا غك ُقر نقًا عكرك

 .(29)سورة الزمر, آية رقم "ِذ  ِعوكٍج ل عكل ُهمم يكت ُقونك 
وتحت  اللغة العربية مكانة فريدة ومنزلة سامية، فهي لغة القر ن وأداة الوحي ولسان النبقوة وهقي 

ذلقق  وعققاء الفكققر اإلسققلامي الققذ  يقققدم معنققى الحضققارة اإلسققلامية، وذلقق  أن اإلسققلام ال يققرى فققي بعققد 
بهائققه ورونقققه وعطائققه إال  فققي ثققو  مققن لغققة جزلققة فريققدة وللقققر ن الكققريم أعظققم األثققر فققي تطققوير اللغققة 

وثيققًا بهققذه وتوجيههقا إلقى أن تكققون لغقة فكققرة يلطقط لمسققتقب  هقذه الحيققاة ويصقلح واقعهققا ويربطنقا ربطققًا 
والعلقم والفلسقفة  الحضارة، ويفسح لها المجا  لتغزو األفكار والعققو  وتحق  فقي القلقو ، فهقي لغقة القدين

 (.201: 2110)سلوادي,  واألد  وغيرها
كما أنها ذل  السياج والسلاح الذ  يحمقي القوميقة العربيقة مقن التيقارات الفكريقة الدليلقة عليهقا، 

وأبلقغ مققا بققرات األمقم وتجاربهقا، وحضقارتها. الميقزان القذ  يققاس بقه ل السقيما فقي عصقر العولمقة، وهققي
نق  عن طه حسين في الحث على تعلم اللغة العربية: "أن المثقفين العر  الذين لقم يتقنقوا معرفقة لغقتهم 

 (.09: 2101)أبو صبحة,   أن في رجولتهم نقص كبير مهين"ليسوا ناقصي الثقافة فحس ، ب
وال  –ا كانققت اللغققة قققد حظيققت بهققذا االهتمققام، فققإن اللغققة العربيققة قققد نالققت وتققرى الباحثققة بأنققه إذ

االهتمققام مققا لققم يتققوفر لكثيققر مققن اللغققات فققي العققالم؛ وذلقق  ألنهققا لغققة الققدين اإلسققلامي  مققن -تققزا  تنققا 
فاستحقت  الحنيف، والعقيدة الغراء، وبها نز  القر ن الكريم، يقو  اهلل تعالى: "وكذل  أنزلناه قر نًا عربيًا"،

أن تكققون لغققة عالميققة، وال ينبغققي تعليمهققا ألبنائهققا فحسقق ، بقق  للنققاطقين بغيرهققا مققن المسققلمين فققي كقق  
 زمان ومكان أيضًا.
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 أهداف تعليم اللغة العربية:
العامقة فيقصقد بهقا تلق   األهقداف أمقا، لاصقة لتقدريس اللغقة العربيقة وأهقدافعامة  أهدافهنا         

                  .األلرىي تحقيقها اللغة العربية مط غيرها من المواد الدراسية التي تشتر  ف األهداف
 األهداف العامة: . أ

األهداف العامة لمنهاج اللغة العربية للمراح  التعليميقة )التهيئقة والتمكقين واالنطقلاق( كمقا جقاء فقي 
 :(1992) العريضة لمنهاج الفلسطيني األو  اللطوط

وجقق ، وترسققيخ االعتققزاز بالققدين اإلسققلامي عقيققدة ومنهققاج حيققاة، واعتبققار تعميققق اإليمققان بققاهلل عققز  ‒
القققر ن الكققريم والحقققديث النبققو  الشققريف مصقققدرين رئيسققين لتقققويم اللسقققان العربققي، وتوثيققق العلاققققة 

 العضوية بين العروبة واإلسلام.
ال يتجقزأ مقن القوطن  تقوية االعتزاز بفلسطين وطنًا وشعبًا وحضارة وتاريلًا، والتأكيد على أنها جزء   ‒

العربي الكبير واألمة اإلسلامية، وتعزيز اإليمان بأهمية الذود عن حمى الوطن فلسقطين، واسقترداد 
 ما اغتص  منه، ومواجهة ك  أشكا  الغزو واالستيطان.

 توثيق االرتباط بالتراث العربي اإلسلامي؛ للاستفادة منه في بناء الحاضر واستشراف المستقب . ‒
اص  مقط البعقد اإلنسقاني فقي الثقافقات الملتلفقة؛ مقن لقلا  اإليمقان بتلاققي الحضقارات، تحقيق التو  ‒

وأن اإلنسان العربي الفلسطيني جزء  ال يتجزأ مقن عقالم رحق  يقؤثر ويتقأثر بمقا يتجسقد فيقه، وتعزيقز 
ثقتقققه بنفسقققه مقققن لقققلا  إدرا  الحضقققارة العربيقققة اإلسقققلامية فقققي الحضقققارات العالميقققة، وتفعيققق  هقققذا 

 .القرار
 االهتمام بالحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث. ‒
التفاعقق  اإليجققابي مققط المجتمققط، وتفهققم قضققاياه، والمشققاركة فققي بنققاء المجتمققط فققي مجققاالت الحيققاة  ‒

 الملتلفة.
بث روح المواطنة الصالحة، وترسيخ القيم الديمقراطية، عن طريق تعزيز الوعي بإنسقانية اإلنسقان،  ‒

 قوقه، ونبذ ك  أشكا  التمييز.وأهمية المحافظة على ح
 يجابية، والمحافظة على المرافق والممتلكات العامة، واالنتماء.اكتسا  القيم واالتجاهات اإل ‒
رهاف المشاعر، وتوسيط الليا . ‒  تنمية اإلحساس بالجما ، وصق  الذوق، وا 
 إدرا  أهمية اللغة العربية الفصيحة دورها الفاع  في مجاالت التنمية الملتلفة. ‒
ربققط التعلققيم بحاجققات المجتمققط اآلتيققة والمسققتقبلية، مققط التركيققز علققى أهميققة التعلققيم التقنققي، والعمقق   ‒

 اليدو  والصناعي لدى الجنسين على حد سواء في المجاالت الملتلفة.
االعتمققاد علققى الققذات فققي تحصققي  المعرفققة، مققن لققلا  تنميققة القققدرات علققى البحققث واالستكشققاف  ‒

 تفادة من المصادر والمراجط والمعاجم والموسوعات، والدوريات الملتلفة.والمطالعة الحرة، واالس
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االعتقققزاز باللغققققة العربيققققة الفصققققيحة واعتبارهقققا اللغققققة الرسققققمية فققققي دولقققة فلسققققطين، والحققققرص علققققى  ‒
 استلدامها في تحصي  المعارف كافة، فضلًا عن استلدامها في مناحي الحياة الملتلفة.

فصيحة تعم  على االستيعا ؛ فهي أساس بناء شلصقية األمقة، ورمقز اإليمان بأن اللغة العربية ال ‒
 وحدتها.

تعزيققز الثقققة بقققدرة اللغققة العربيققة الفصققيحة علققى اسققتيعا  العلققوم المعققارف المعاصققرة وقققدرتها علققى  ‒
الوفقققاء بمتطلبقققات والحضقققارة والعلقققوم الملتلفقققة، والتعبيقققر عقققن حاجقققات األفقققراد والجماعقققات حاضقققرًا 

 ومستقبلًا.
 المهارات اللغوية وتنميتها لدى الدارسين، استماعًا، ومحادثًة، وقراًء وكتابًة.بناء  ‒
فهقققام اآللقققرين بلغقققة عربيقققة  ‒ تنميقققة الققققدرة علقققى فهقققم المسقققموع، أو المققققروء بلغقققة عربيقققة فصقققيحة، وا 

 صحيحة نطقًا أو كتابًة، بالسرعة المناسبة.
للقط العربقي، وتنميقة المواهق  الفنيقة صق  مهارة الكتابة الصحيحة الجملية حس  قواعد اإلمقلاء وا ‒

 في مجا  اللط العربي.
تنميققة الثققروة اللغويققة والفكريققة؛ للتمكققين مققن االتصققا  والتواصقق  مققط اآللققرين بلغققة عربيققة فصققيحة  ‒

 بيسر وسهولة وتلقائية.
 تعزيز الميو  والمواه  األدبية وصقله، وتنمية التذوق الجمالي؛ وصواًل للابتكار واإلبداع. ‒
)الخطوط العربيـة العريضـة متوسلة باللغة العربية الفصقيحةة من الوسائ  السمعية والبصرية الاإلفاد ‒

 (.9-1: 0779لمنهاج اللغة العربية وآدابها, 
 
 األهداف الخاصة: . ب
تسقققعى اللغقققة العربيقققة علقققى تكقققوين المقققواطن الصقققالح المقققؤمن بعقيدتقققه السقققمحاء، ووطنقققه، وعروبتقققه  ‒

 اإلسلامية.
ثله اللغة العربية له باعتبارها أداة التفكير، ووسيلة التعبير واالتصا  بينه وبين توعية الطال  ما تم ‒

 مجتمعه، فيقب  على تعلمها بقناعة واهتمام.
 تذوق الطال  اللغة العربية، ومعرفته أسرارها، وما بها من جما  في أساليبها ومعانيها. ‒
ربيقققة مقققن مفقققردات، وجمققق ، وتراكيققق ، تعويقققد الطالققق  أصقققو  الققققراءة السقققليمة، بمقققا تحويقققه اللغقققة الع ‒

وتنميققة مهققارات القققراءة لديققه مققن فهققم للمقققروء، وسققرعة مناسققبة، وحسققن أداء واسققتماع، وتوجيققه إلققى 
 المطالعة في الكت ، والمصادر والمراجط اللاصة بها.

فقي  تنمية قدرات الطال  التعبيرية حديثًا وكتابًة، وتعلمه كيفية توظيف اللغة فقي التعبيقر عمقا يقدور ‒
 نفسه بصورة سلمية، وتنظيم وترتي  ما يعرضه من أفكار، والتزامه بأسس الصياغة الصحيحة.
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وصققق  الطالققق  بتراثقققه األدبقققي فقققي عصقققوره الملتلفقققة، وتعريقققف بأحوالقققه، وفنونقققه، ومقققا يحتويقققه مقققن  ‒
 أسالي  بلاغية رائعة، وما يزلر به من مفردات، وجم  وتراكي .

من اللغويين واألدبقاء القذين أسقهموا فقي إثقراء العربيقة؛ ممقا يدفعقه  تعريف الطال  باألعلام البارزين ‒
 (97-91: 0777)زقوت, .إلى السير على دربهم، واالقتداء بهم

علقيم هقداف تأساسية بشك  عام ولكن ماذا عقن داف اللغة العربية في المرحلة األأله اً كان ذل  سرد    
 لتل  األهداف. عرضولى؟ فهذا اللغة العربية في الصفوف األربعة األ

 ولى.أل اف تعليم اللغة العربية للصفوف األربعة هداأ
 ساسية الدنيا في اللغة العربية ممثلة في النقاط التالية.يقها في المرحلة األاألهداف المرجو تحق

 والقراءة والكتابة.،والتحدث التعام  باللغة عن طريق االستماع ،ن يتمكن الطلا  من أ-1
فكقققار الكليقققة مقققط فهقققم األ يعة )الصقققامتة والجهريقققة(  مقققن الققققراءة الصقققحيحة السقققر ن يقققتمكن الطقققلاأ-2

 والجزئية والنطق السليم.
نفسققهم بشققك  سققليم وواضققح شققفويا وكتابيققا عققن طريققق ممارسققة أن يققتمكن الطققلا  مققن التعبيققر عققن أ-3

االفكقققار  بوضقققوحمقققط العنايقققة  وبطاققققات القققدعوة ...القققخ، ،والبرقيقققات ،التعبيقققر القققوظيفي ككتابقققة الرسقققائ 
 .ودقتها وصحتها وتنظيمها

 والتنظيم. ،والتفقير ،والترقيم ،ملاءواإل ،ن يتمكن الطلا  من الكتابة الصحيحة في نواحي اللطأ-4
 ن يح  القراءة ويتذوقها.وأ ،طال  الثروة اللغوية المناسبةن يكتس  الأ-5
 .والقومية ،الوطنيةو  ،هميتها في النواحي الدينيةن يحس الطلا  بح  لغتهم وبأأ-6
 .فادة من المراجط والكت  والفهارسن يتمكن الطلا  من استعما  المعاجم واالستأ-7
يققة ناحيققة مققن نققواحي النشققاط تققي ينفققرد بهققا طالقق  مققن الطققلا  فققي أن تبققرز المواهقق  اللاصققة الأ-2

 (10-11: 0779)اسماعيل, اللغو  )حيث يشجط فيها ويؤلذ بيده(.
ا  وصققور شققعاره بمققا فيهققا مققن روعققة الليققوا   ،قققيم الجماليققة فققي اللغققة العربيققةلا توجيققه الطالقق  نحققو-9

ه األسقققالي  العلميقققة جافقققا تسقققتو  فيققق تعبيقققراً  و، أنهقققا ليسقققت فهمقققا لالصقققاأو  ،سقققلوبيالجمقققا  اللفظقققي واأل
 دبية.واأل
 ساسية اللازمة للتفكير ومنها الدقة والوضوح والتسلس  والمنطقية .تنمية المهارات األ-13
 (04: 2114)الكحلوت,عن العامية واللهجات المحلية. التزام الفصحى في الكتابة والحديث بالبعد-11

         
 وظائف اللغة العربية:

 اللغة العربية لها وظائف كثيرة في حياة الفرد والمجتمط:
تجقار   : أنهقا وسقيلة الفقرد لضقبط تفكيقره، ولنقق  معارفقه لولقرين، واالسقتفادة مقنأنها أداة للتفكيـر .1

 اآللرين.
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ويقققو  زقققوت: "فالعلاقققة بققين اللغققة والتفكيققر علاقققة ارتباطيققه، فهققي الوصققو  إلققى المققدركات العقليققة 
ر فكمعينة واإلنسان ال يستطيط أن ي ألن التفكير عملية لفية تتم وفق ألفاظ محددة تد  على معان
الدقيقققة المعنققى والواضققحة المفهققوم".  تفكيققرًا سققليمًا إال  إذا كققان لديققه مجموعققة مققن األلفققاظ والعبققارات 

 (.9: 0771)زقوت, 
"يعبققر الفققرد عققن أفكققاره ومشققاعره  وســيلة الفــرد فــي التعبيــر عــن األفكــار والعواطــف واالنفعــاالت: .2

وانفعاالتققه التققي يشققعر بهققا باللغققة، وهققذه أولققى وظائفهققا ظهققورًا واسققتلدامًا فققي الحيققاة، فاللغققة وسققيلة 
رية من انفعاالت، واإلفصاح عمقا فقي القنفس مقن  الم و مقا  ومقا يطقرأ للتنفيس عما في النفس البش

 عليها من ضيق ومل  وكآبة وحزن وفرح وسرور". 
: فعن طريق اللغة المكتوبة يتم تسجي  لبرات وتجار ، وأفكقار ومعلومقات اآللقرين، أداة التسجيل .3

الزمقققان والمكقققان.   فاإلنسقققان يسقققتطيط أن ينقققق  أفكقققاره علقققى القققتلاف العصقققور فهقققي تتجقققاوز حقققدود
 (.09-01: 0790)خاطر وآخرون, 

: إن اإلنسان مدني بالطبط، واالجتماع ضرورة تفرضها الحياة البشرية وكقي يعقيش وسيلة لالتصال .4
اإلنسان مط الجماعة البد له من االتصا  بأفرادها فعن طريق اللغة يستطيط اإلنسان االتصا  مقط 

اكله وتنظقققققيم نقققققواحي نشقققققاطه اإلداريقققققة والسياسقققققية اآللقققققرين، وقضقققققاء حاجاتقققققه اليوميقققققة وحققققق  مشققققق
واالقتصققادية واالجتماعيققة.  فاللغققة هققي حلقققة الوصقق  بققين الفققرد واآللققرين، وهققي التققي تمكنققه مققن 
اكتسققا  معارفققه ولبراتقققه ومهاراتققه وتيسقققر لققه العقققيش فققي مجتمعقققه المحلققي والعقققالمي.  كققذل  عقققن 

صقققغيرة واالتصقققا  بقققالمجتمط دود الجماعقققة الطريقققق الققققراءة والكتابقققة يسقققتطيط الفقققرد اللقققروج عقققن حققق
 .(19: 2110)مدكور, الكبير.

اللغة من الناحية الوجدانية أداة القو  الجمي ، ووسيلة التعبير عن تذوقه، و : مجال للتذوق وأداة له .5
فعن طريقها استطاع األد  أن يللد روائط من اآلثار الجميلة، كما استطاع أن يكشقف عقن أسقرار 

 الجما  فيها.
: اللغة من هذه الناحية هي الوسيلة األساسقية وسيلة للتقدم الحضاري والحفاظ على التراث البشري .6

لتسققجي  مققا أنتجققه العققق  اإلنسققاني، وعليهققا اعتمققدت البشققرية فققي الحفققاظ علققى تراثهققا، واللغققة أداة 
التعلققيم لرقققي البشققرية، عققن طريققق الرجققوع إلققى مققا سققجلته، وفحصققه،  والتيققار أجققوده مققادة للتربيققة و 

 والثقافة عن طريق البحث وبناء الجديد على القديم.
: من وظائف اللغة أنها وسيلة للتسلية واالستمتاع والتنفيس عن النفس، وسيلة للتسلية واالستمتاع .7

فكثيقرًا مقا يلجقأ اإلنسقان إليهقا ليجقد متعقة نفسققه فقي كلمقات يتبادلهقا مقط صقديق أو زميق  لقه، أو فققي 
يسقعد بحوارهقا أو طرفقة يقدهش أو قصقة يعقيش فقي أحقداثها، أو مسقرحية قصيدة تطقر  لهقا نفسقه، 

 .(29-21: 0794)ظافر والحمادي, لها
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 :مكانة اللغة العربية بين سائر اللغات
طقققراء ا  حقققدى اللغقققات السقققامية التقققي امتقققازت مقققن بقققين سقققائر لغقققات البشقققر بقققوفرة كلمهقققا و إاللغقققة العربيقققة 
 (40: 0717.)سمك,عذوبة منطقها ووضوح ملارج حروفهاساليبها و ، وتنوع أأبنيتهاالقياسات في 

لعقليقة التقي هقي األسقاس فقي وا ،والثقافيقة ،و النفسية ،يةواللغة العربية هي تجسيد اللصائص االجتماع
 ، ولتوضيح هذه المكانة نوجزها في النواحي التالية:نسانية المستقلةبناء الشلصية اإل

مقة وهي الرباط الذ  يجمقط األ ،والتعبير ووسيلة الفهم واإلفهام متفاهداة الهي أ :الناحية االجتماعية-1
وحضقارتها  ،مقة العربيقة فقي رققي قائقدهاليقه األمقياس القذ  يعقرف بقه مقدى مقا وصقلت إوهي ال ،العربية
 واتجاهاتها الفكرية. ،وعاداتها

قبقققة، فهقققي وسقققيلة ا  المتعاجيقققبيقققة احتضقققنت تراثنقققا العقلقققي عبقققر األن اللغقققة العر : إالناحيـــة الثقافيـــة-2
واللغققة  ،ناحيققة النفسققيةن الوالمعققارف والمهققارات مقق ،وكسقق  اللبققرات ،لتحصققي  وتكققوين الثقافققة ،التعلققيم
لققي ال درا  العقلغنققي المعتمققد علققى الفكققر والفهققم ألن الشققعور الوجققداني واإلقققوى عوامقق  التققذوق اتمثقق  أ

 لينا.ينفصلان فيما تقدمه اللغة إ
واالرتبقاط  داته،فيه جوهر التفكير وأ ،يات العقليةوالفكر ال ينفصلان في العمل اللغة :الناحية العقلية-3

جقققزاء الكقققلام وترتيققق  النتقققائج علقققى تكقققوين العقققادات العقليقققة عقققن تنظقققيم أبقققين اللغقققة والفكقققر يعمققق  علقققى 
 المقدمات.

اللطققق  ي ويظهقققر ذلققق  فقققي النفسققق والتقققأثير ،قنقققاع العقلقققي: تعتبقققر اللغقققة وسقققيلة اإلالناحيـــة النفســـية-4
رت الدراسقققات أن اللغقققة ظهقققلمنقققاظرات وهقققو مقققا يققققو  التفاعققق  األفقققراد والجماعات.وققققد أوا ،والمناقشقققات

ن الققدارس الققذ  ال وأ ،لحضققارة التققي أوجققدتها وحققافظ عليهققامققن لققلا  الثقافققة وا ن تققدرسالعربيققة يجقق  أ
العربيقة مقن لقلا  ثقافقة  اللغة ن تدرس، وهذا يعني أنه يج  أط التقدم في تعلمهايحترم اللغة لن يستطي

 .مة وحضارتهااأل
 حققدى اللغققات التققي"اللغققة العربيققة إ :بيققة حققين يقققو عر ويبققين )زقققوت( سققب  مكانققة وقققوة ومنعققة اللغققة ال

وهققي التققي  ن الكققريم بهققا،ا اهلل سققبحانه وتعققالى بنققزو  القققر ن شققرفهوذلقق  منققذ أ تميققزت بققالقوة والمنعققة،
لعربيققة مققن محققن وابققتلاءات علققى يققد سققلامية والققه األمققة اإلى وجودهققا بققالرغم ممققا تعرضققت حافظققت علقق

 (210: 0771)زقوت,عداء العربية المستعمرين من الشرق والغر ".أ
م فاللغققة العربيققة جققوهر مققًا فققي تقققدم وتطققور األيجابيققهميققة كبيققرة ودورًا إن للغققة العربيققة أأ ةرى الباحثققوتقق

 بداعاته.وا   هية ،يكون توفيقه في تفكير ة اللغو داته وبقدر ثراء الفرد من الناحيالتفكير وأ
وارتبقاط  ،  ارتضاه اهلل تعالى للنقاس جميعقاسلام الذنها لغة اإللعربية لها ارتباط ديني ينبط من أفلغتنا ا

م قنقاع ونقق  التقراث الحضقار  واكتسقا  العلقو ى التعبيقر والتواصق  والتفقاهم واإلديني ينبط من حاجتنقا الق
 عادة مجدها.مة وانبعاث قوتها وا  ة األوالمعارف وهي الوسيلة لوحد
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ى غققرس حقق  اللغققة العربيققة فققي نفققوس سققلامية العربيققة العمقق  الجققاد والققدؤو  علققمققة اإلفيجقق  علققى األ
داة وهقي األ ،يلنقا، وفيهقا عزنقا وقوتنقاونكتق  تار  ،بها والحفاظ عليها نصنط المستقب ننا في حبنائها ،ألأ

مة والمبتكقرين القذين يحقافظون علقى سقلا والمبقدعين، ،بينو هالتي من للالها نستطيط التعرف على المو 
 .(21: 2117.)ابو عنزة,عداءمة وحمايتها من كيد األوعلى وحدة األ ،اللغة العربية

 
 خصائص اللغة العربية:

بقأن اهلل جعلهقا  يقة مقن  ياتقه حيقث ققا   (01: 2111)الخريشـة, تمتاز اللغة العربية كما يوضقح  .1
ِمققنم  يكاعققز وجقق : " ققِتلاُف أكلمِسققنكِتُكمم وكأكلمققوكاِنُكمم ِإن   تِققهِ وك ِض وكالم لمققُق الس ققمكوكاِت وكاألكرم ِفققي ذكِلقق ك آليكققاٍت  لك

فمققثلًا  (. وجعقق  اللغققة أرقققى معجققزة مؤيققدة للرسققو  محمققد 22)ســورة الــروم, آيــة رقــم ".لِّلمعكققاِلِمينك 
لمنكا إلى يوم الدين " فمعجزته باقية معجزة موسى عليه السلام اندثرت بموته أما محمد  ُن نكز  ِإن ا نكحم

اِفُظونك  ن ا لكُه لكحك  .(7)سورة الحجر, آية رقم ". الذِّكمرك وكاِ 
بأنهققا احتفظققت بعناصققر قديمققة ترجققط إلققى اللغققة السققامية األم أكثققر  (01: 2111 ,)عكاشــةويققرى  .2

السلام، عن النبي  مما احتفظت به الساميات، ويقا : إن أو  من تكلم بلسان عربي إسماعي  عليه
   .قققا : "أو  مققن فتققق لسققانه بالعربيققة المتينققة إسققماعي  عليققه السققلام، وهققو ابققن أربققط عشققرة سققنة

 .(914: 0799)األلباني, 
نمقا هقي لغقة الشقع  العربقي  .1 من لصائص اللغقة العربيقة أنهقا ليسقت لغقة لفئقة أو جماعقة بعينهقا، وا 

صعوبة في التفاهم إال  ما كان من بعقض القتلاف  كله، وقد كان العربي يتنق  في جزيرته فلا يجد
في اللهجقات، ويسقتمط إلقى الشقعراء فقي األسقواق والحواضقر فيطقر  ويتغنقى بقذل  الشقعر، ويشقيعه 
بققين النققاس وازداد العققر  فهمققًا للغققتهم بعققد نققزو  القققر ن الكققريم، الققذ  جمعهققم علققى الليققر وسققاروا 

فاق، وكقان العربقي أو المسقلم فقي األنقدلس يققرأ مقا يكتبقه شرقًا وغربًا ونشروا رسالتهم اللالدة في اآل
أو أطراف الصقين، وكقان الرجق  يطقوف العقالم العربقي اإلسقلامي  ،أو بغداد ،أو دمشق ،في القاهرة

ـــوب, .االمتقققداد الكبيقققر والتنقققوع الكثيقققرفقققلا يجقققد صقققعوبة فقققي اللغقققة وال ضقققيقًا فقققي الفهقققم رغقققم  )مطل
0790 :041). 

فهققي لغققة الفكققر مققن حيققث كونهققا أداة للتفكيققر ووسققيلة لنقلققه  افققة والعقيققدة معققًا.ة الفكققر والثقأنهققا لغقق .4
لولققرين وحفظققه مققن الضققياع وهققي لغققة الثقافققة مققن حيققث كونهققا العربيققة واإلسققلامية ويسققاعد علققى 

 (.07: 2110)الحشاش, .دة ألن العبادة ال تتم إال  بهاحفظها ونقلها لولرين، وهي لغة العقي
رزة ظقاهرة التققرادف: فقي كق  لغقة مترادفقات أ  عققدة ألفقاظ للمعنقى الواحقد ولكققن مقن لصائصقها البقا .5

العر  فاقوا في ذل  سائر أمم األرض، فقد تميزت اللغة العربية بأنها كثيرة المترادفات لدرجة كبيقرة 
لققيس لهققا نظيققر فققي أيققة لغققة مققن ألونهققا السققاميات وكقق  لغققات العققالم فقققد ذلقق  صققاح  القققاموس 

 (.10: 0790)خاطر, سيف أسماء تزيد على األلف.أن للالمحيط 
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تميققز اللغققة العربيققة بلاصققية موسققيقية لهققا أثرهققا فققي السققمط ووقعهققا فققي الققنفس وسققرعة بلققو  القلقق ،  .6
فلك  لفظ سحره الموسيقى في تثبيقت المعنقى وتوكيقده، فجقرس اللفقظ الموسقيقى يقؤد  فقي ذلق  دورًا 

عربيققة علققى نحققو واضققح فققي التناسقق  الموسققيقى الفنققي بققالغ األهميققة، وتبققدو الموسققيقى فققي اللغققة ال
، وققد اً للحروف المتآلفة المنسجمة بعضها مط بعض في الكلمة الواحقدة؛ لتعطقي نغمقًا موسقيقيًا جيقد

كره العر ، ب  وعابوا تنافر الحروف والكلمات وقالوا: "إن الفصقاحة فقي اللفقظ تكمقن فقي للقوه مقن 
غيون العر  في الموسيقى الظاهرة فقي الكقلام، والتقي تنبقت مقن التنافر بين حروفه"، كما اهتم البلا

استلدام السجط وحسن التقسيم، والجناس، والوزن والقافيقة، وكقذل  الموسقيقى اللفيقة التقي تنبقط مقن 
يحاءاتها بمعانيهاانسجام األلفا  (.10: 0779)والي, .ظ مط بعضها وا 

طريقققققة نطققققق أصققققوات اللغققققة العربيققققة  كققققذل  تتميققققز اللغققققة العربيققققة بثبققققات أصققققوات الحققققروف فيهققققا، .7
ن تميزهققا مققن الناحيققة الصققوتية يتمثقق  فققي  الفصققحى ال تلتلققف عققن طريقققة نطقهققا فققي الماضققي، وا 
أصقوات الحقروف فيهققا وذلق  يرجققط لدققة ملارجهققا، األمقر القذ  جعقق  طريققة نطققق األصقوات ثابتققة 

 عبر العصور واألزمان. 
أصقبحت ققادرة علقى و  االتسقاع، واإلبقداع، والمرونقة،لقد أتاحقت ظقاهرة االشقتقاق للغقة العربيقة مقن  .2

مواكبقققة التطقققور العلمقققي، والحضقققار  العقققالمي، ال يعترضقققها فقققي التعبيقققر عقققن تلققق  عقققارض متلقققذة 
 .(92,71, 90: 0777)زقوت, قًا، والتطبيق واالستلدام لغًة.اإلبانة واإليضاح طري

 األمر القذ  يجعلهقا طبعقةً  إال  نادراً تقاتها تقب  التصريف ومن لصائص اللغة العربية أن جميط مش .9
 .(01: 0792)الجندي, على ألسنة أهلها، تفي بحاجة المتكلمين. 

.مقققن اللصقققائص البقققارزة فقققي اللغقققة العربيقققة أنهقققا لغقققة مرنقققة ققققادرة علقققى الوفقققاء بمتطلبقققات العصقققر 13
لامي واإلسقق ،وتتمشقى مققط التطققور فققد اسققتطاعت أن تسققتوع  التقراث العربققي ،وتتجقاو  مققط الققزمن

واليونانيققة ،ومققا نققق  إليهققا مققن تققراث األمققم والشققعو  ذات الحضققارات الموغلققة فققي القققدم كالفارسققية 
والمصرية.  فاللغة العربية أثبتت جدارتها على مر العصور، حتى أصبحت من اللغات  ،والرومانية

لم علقى جانق  العظمى في العام اليوم، فقد اعترفت بها األمم المتحدة كلغقة رسقمية سادسقة فقي العقا
االنجليزية والفرنسقية واألسقبانية والروسقية والصقينية ولقم تعقد ضقمن اللغقات التقي توصقف بأنهقا لغقة 
مهملة وغريبة وصعبة وغير ذل  من الصفات التي يطلقونها على اللغة غيقر المألوفقة لقديهم. فهقي 

مقن المقدارس الثانويقة  تحت  اليوم مكانة ال بأس بها في كثير من جامعقات الواليقات المتحقدة وكثيقراً 
ومقن أكثقر الواليقات التقي  . أدللت اللغة العربيقة ضقمن اللغقات الحيقة التقي يلتقار مقن بينهقا الطالق

 تنتشر فيها هذه المدارس والية ميتشجان، نيوجرسي، الينوى، مينسوتا، تكساس، نيويور . 
 .(192: 0790)خاطر,                                                                          

.واللغة العربية لغقة حضقارة عريققة ضقاربة فقي الققدم، وهقي أرققى السقاميات لفظقًا وسقعة، ومقن أرققى 12
 (.9: 0779)عالمة,  وتركيبًا، واشتقاقًا، وفصاحًة" لغات العالم داللًة،
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بقي ومسقلم، كمقا ك  إنسقان عر  وتستللص الباحثة أن اللغة العربية هي الوسيلة التي يتفاهم بها

 لعربية للمجتمط العربقين درجة أهمية اللغة اا  ن اإلنسان يفكر باللغة، و أأنها أداة من أدوات التفكير، إذ 
األساسي الذ  يربط بقين جميقط  رابطنسان العربي والمسلم، فهي الوالمسلم ال تق  عن درجة أهميتها لإل

نقاء األمقة العربيقة، التقي تمتقاز مقن بقين لغقات المسلمين في أنحاء المعمورة، وهي الركن األساسقي فقي ب
 العالم الكبرى بتاريلها الطوي  المتص  وثروتها الفكرية والعربية.
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 حقوق اإلنسانثالثا: 
 

 
 .التطور التاريخي لحقوق اإلنسان 

 مفهوم حقوق اإلنسان. 

 .أسباب االهتمام بحقوق اإلنسان 

 .خصائص حقوق اإلنسان 

 إلنسانتصنيفات حقوق ا. 

 المواثيق الدولية التي نصت على حقوق اإلنسان. 

  في فلسطين اإلنسانالحماية الدولية لحقوق. 

 المنهج الدراسي وحقوق اإلنسان. 
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 حقوق اإلنسانثالثا: 
 

عقققن أسقققبا   كمقققا يتنقققاو  الحقققديث  فقققي هقققذا  المحقققور مفهقققوم حققققوق اإلنسقققان، ةتنقققاو  الباحثقققت
تطور التاريلي لحقوق اإلنسان فقي الحضقارات القديمقة للتم سرد سيو  ،نسانبموضوع حقوق اإل االهتمام

عن اللصقائص التقي تميقز حققوق  يضاً أوسيتحدث  ،والحديثة، وأهم الوثائق العالمية في حقوق اإلنسان
 وتصنيفاته. اإلنسان

 
 التطور التاريخي لحقوق اإلنسان:

 :حقوق اإلنسان في العصور القديمة -
ج  الوصو  إلقى حققوق اإلنسقان فققد تمتعقت المقدن اليونانيقة أنضالها من تفاوتت الشعو  في 

ثقر فقي ذلق  وكقان أطبيعقة التضقاريس فقي بقلاد اإلغريقق ولاصة أثينا بنوع من الحرية والمسقاواة وكقان ل
 مققن أوقققات الفققرا  مققا شققجعه علققى االسققتقلا  الشلصققي واالعتمققاد علققى الققنفس، اليونققانيلققدى المققواطن 
لقققذا كقققان دائقققم االهتمقققام  ،يتحمققق  مقققن للالقققه مسقققؤوليته كمقققواطن جقققة كبيقققرة ولقققه دورلدر  اً وكقققان حريصققق

الهققوة بققدأت  أنبالشققؤون العامققة والمشققاركة فيهققا ولكققن مققط ازديققاد النشققاط التوسققعي االسققتعمار  وجققدنا 
تفص  بين الطبقة اليونانية المسيطرة علقى األوضقاع االقتصقادية والسياسقية واالجتماعيقة وسقكان القبلاد 

إمققا بالنسققبة للرومققان فعلققى الققرغم مققن أنهققم حملققوا وتبنققوا فكققرة . لضققعت تحققت سققيطرتها التققيلمفتوحققة ا
المواطنققة العالميققة إال أن أفعققالهم كانققت علققى النقققيض مققن ذلقق  تمامققًا فقققد كانققت الطبقققة الحاكمققة طبقققة 

الشققع  التققي وجققد هققوة بينهققا وبققين عامققة أالمسققتعمرات لصققالحها الشلصققي ممققا  مسققتغلة تسققتأثر بإنتققاج
 .(21: 0779شنطاوي,)كانت طبقة فقيرة جداً 

 
  :حقوق اإلنسان في العصور الوسطى -

وكانققت تهققدف إلققى تحقيققق المثقق  ( عليققه السققلام)ظهققرت الديانققة المسققيحية مققط الرسققو  عيسققى 
وتطهيقر القنفس والتفقاني ، والتسامح ،األعلى في المجتمط البشرى من للا  الدعوة إلى الصفاء الروحي

إلققى تحقيققق العققد  بققين البشققر وتجسققيد  جقق  الوصققو أوتققر  الملققذات وذلقق  مققن الم الروحانيققات فققي عقق
سققيحية مبشققرة بققأن النققاس ولقققد جققاءت الم .(012: 2119المفــوض الســامي,)األلققوة والمسققاواة بيققنهم 

 ولققد أقامقت المسقيحية مجتمعقا مثاليقا ،ي البشر يج  أن تقوم على المحبقةن العلاقة بين بنأمتساوون و 
ون ،ممققا دفققط المسققيحي اً شققديد ناصققبت المسققيحيين فققي أو  عهققدها عققداءً  ومانيققةولكققن اإلمبراطوريققة الر 

هلل وبقققذل  ابتعقققدت المسقققيحية عقققن قضقققايا السقققلطة  مقققا  لقيصقققر ومقققا أن يرفعقققوا مقققذه  دعاألوائققق  إلقققى 
لمرحلقة عوائقق تلق  ا فقيوققد الققى رجقا  الكنيسقة  ،مقن الحيقاة القدنيو الجانق   إلقى إياهقاوالحرية تاركقة 
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كبيققرة دفعققوا فيهققا أغلققى مققا يملكققون فققي سققبي  نشققر تعققاليم الديانققة المسققيحية والتققي كققان امتققداد لفلسققفة 
 .  ليآوالتالتسامح 

تحقيق المبادئ التي  أمامتل  المرحلة حاجزا  فيأوروبا  فيولقد وقف المناخ السياسي الذ  كان سائدا 
ولير دلي   ،ياألوروبمصير اإلنسان  فيلبابوات وتحكمهم جاءت بها الديانة المسحية نتيجة سيطرة ا

أعلنوها على شعو  الشرق األوسط  التيعلى غيا  حقوق اإلنسان في تل  الفترة الحرو  الصليبية 
وبذل  أصبح  .واالستيلاء على أراضيها وما نجم عن ذل  من انتها  لحقوق اإلنسان في تل  المناطق

ية وألمراء اإلقطاع من ناحية ألرى وأصبح محروما من أية حقوق أو الفرد مجرد عبد للكنية من ناح
تشريعات يلتزم األمراء باحترامها لتنظيم تل  الحقوق والحريات  أودساتير    ألم توجد . حريات فردية

حرية االعتقاد  أوروبا المظلمة قت  الحرية الشلصية، فيشهدت ك  مراح  العصور الوسطى  الذ 
 .النصراني األوروبيلرأ  وغيرها من الحريات التي قتلت حقوق اإلنسان ،حرية التعبير وا

 .(21:0779دهشان ,)                                                                       
وبهذا ترى الباحثة أن حقوق اإلنسان وحرياته من أقدم القضايا التي شغ  با  الجميط، فجاءت 

ة سقنين طويلقة مقن الكفقاح والصقراع بقين بنقي اإلنسقان، والحكومقات، والشقعو ؛ إذ حقوق اإلنسقان نتيجق
 ن االعتراف بحقوق اإلنسان وحرياته هو أساس العد ، ودعامة السلام في العالم.إ

 
 :حقوق اإلنسان في اإلسالم -

رض نسان لليفة في األنسان حيث جع  اهلل اإللى اإلإسلام من اعتقاد راق في نظرته ينطلق اإل
ِليفكةً "ك  :. قا  تعالىحكام شريعته فيهاأقامة ا  لعمارتها و  ِض لك اِع   ِفي األكرم بُّ ك ِللممكلاِئككِة ِإنِّي جك " ِإذم قكا ك رك

 نسان موضط التكريم من اهلل الذ  حباه بذل  التكريم ومنحهن اإلأسلام لذل  ويرى اإل (.33 يةالبقرة :)
نسانية مهما التلفت ألوانهم يم جميط البشر بصفتهم اإلذا التكر هياه فضلا منه تعالى .ويتساوى بإ

نكا :)ومواطنهم وأنسابهم كما يتساوى في ذل  الرجا  والنساء وفي ذل  يقو  اهلل سبحانه وتعالى لكقكدم ككر مم وك
قمنكاُهم مِّنك  بكِني زك ِر وكرك مكلمنكاُهمم ِفي المبكرِّ وكالمبكحم لمنكاهُ   دكمك وكحك فكض  لكقمنكاالط يِّبكاِت وك لكى ككِثيٍر مِّم نم لك  (تكفمِضيلاً  مم عك
 .(11آية  سورة االسراء:)

أن منزلة نسان حيث يعتمد على االرتباط العقائد  لإل سلامي أن ميزان التكريمويؤكد التصور اإل
نكاُه ُثم  رك "نسان وقبوله هداية الرس  ومناهج الوحي وفي ذل  يقو  اهلل تعالى : التكريم تحددها تقوى اإل دكدم

ُنونٍ  يمُر مكمم ر  غك اِت فكلكُهمم أكجم اِلحك ِمُلوا الص  فك ك سكاِفِلينك * ِإال  ال ِذينك  مكُنوا وكعك  .(9,0آية التين :سورة ) "أكسم
نسان ال يستطيط ليس أمرا طبيعيا مفروضا الزما لإلرادته ورغبته و إنسان بواالرتباط العقائد  يلتاره اإل

مكنم أكعمركضك عكن ِذكمِر :عز وج  عنه فكاكا فقا  اهلل  ِن ات بكطك ُهدكا ك فكلاك يكِض ُّ وكالك يكشمقكى* وك فكِإن  لكُه  )فكمك
نًكا(   .(021,024آية طه :سورة )مكِعيشكًة ضك
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ين سلامية والتي يبرز الفرق واضحا بينها وبنسان في الشريعة اإلومن هذا االعتقاد تنطلق حقوق اإل
ه ياإيم اهلل تعالى له ومنحه نسان مكرما لتكر ن اإلأسلام يرى نسان؛ فاإللحقوق اإلالفكر الغربي المنظر 

عيا ينبط  من السيادة نسان لربه بينما يرى الفكر الغربي ذل  حقا طبيذل  ويرتبط التكريم بعبودية اإل
بط ة ترتسلام حين ينطلق من كونه منح تعلوها سيادة. والتكريم في اإلنسان التي الالمطلقة لإل

حواال يرتكس فيها االنسان ويتجرد فيها من ذل  التكريم بكفره وبعده عن أبالعبودية يعني أن هنا  
نسان ذو ن اإلأ يقر الفكر الغربي ذل  حيث يرى نسانيته بينما الإمنهج الشرعي الحق الذ  تزدان به ال

ن النظام الغربي يربط أ. كما ثم والرذيلةمهما كان مرتكبا للسوء طافحا باإلحقوق طبيعية ثابتة ينالها 
يام النظام الديموقراطي نسان الفردية دوما وينجم عن ذل  قيادة وحرية اإلبين حقوق االنسان وس

د السياسي. وينجم عنه و ية الحقوق الفردية للوجسبقأرة العقد االجتماعي المؤكدة على لى فكإالمستند 
للاقية قتصاد  بغض النظر عن الجوان  األظيم االرية االقتصادية الذ  يقوم عليه التنيضا مبدأ الحأ

 . أو البدنية المتعلقة بذل 
لى التصور نسان علفكر الغربي فيما يتعلق بحقوق اإلسلامية وا يقتصر االلتلاف بين الشريعة اإلوال

 :ن  عديدة شاملة تتركز فيما يلييضا في جواأن هنا  تضادا والتلافا إوالتنظير لدى ك  منهما، ب  
 وق اإلنسان في اإلسلام شاملة للجنس اإلسلامي كله وليست عنصرية.حق -
 حقوق اإلنسان في اإلسلام ثابتة وتتفق مط الفطرة اإلنسانية والمصالح الذاتية. -
 حقوق اإلنسان في اإلسلام مفصلة تفصيلاك دقيقًا ومكفو  لها الحماية الشرعية. -
 .ريعة اإلسلامية والفكر الغربيالتلاف الغاية والمقصد لحقوق اإلنسان في ك  من الش -

 .(7-4: 2110)النبراوي,                                                                   
 

 : حقوق اإلنسان في العصور الحديثة -
 الطبيعققيبسققلطة الملقق  وفكققرة الحققق  ممققثلاً  اإللهققيأوروبققا بققين فكققرة الحققق  فققياسققتمر الصققراع 
إرادة الشقققعو  وتعاظمقققت وتقلصققت سقققلطة الملقققو  والحكققام إلقققى أن أصقققبحت ممققثلا  بالشقققع  وتنامققت 

الئحقة صقدر البرلمقان ققانون الحريقات "أا نجلتقرا عنقدمإ فقيالسلطة الفعلية بين ممثلي الشع  كما حدث 
يوقققف  أنالملقق  بموجبهققا يملقق  وال يحكققم، وال يحققق لققه  وأصققبح( Bill of Rights)1629الحقققوق"
التعبيقر  فقييفرض الضرائ  إال بموافقة البرلمان وألعضاء البرلمان مطلق الحرية  أويغيرها  أوالقوانين 

 رأيهم.عن 
كق  مقن المسقتعمرات  فقيإن قضية حقوق اإلنسان كانت السب  األو  في تغيير أنظمقة الحكقم 
تعيقققين الحكقققام والقضقققاة  فقققياألمريكيقققة وفرنسقققا أم فقققي المسقققتعمرات األمريكيقققة فكانقققت سياسقققة بريطانيقققا 

 .1776عققام  الثققورة واالسققتقلا  عققن بريطانيققا إلعققلام رئيسققاً  وظفين وفققرض الضققرائ  بققالقوة سققبباً والمقق
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ال حاجة  كمسلمات الشعو  والحرية والسعادة  فيما تضمنه وثيقة االستقلا  المناداة بالحق  أهموكان 
  .  حق تقرير المصير بالوسائ  المشروعة فيحق الشعو   أقرتدلي  عليها كما  إلقامة

وفقققى فرنسقققا فققققد كقققان للحكقققم المطلقققق والتمييقققز بقققين الطبققققات القققثلاث وسقققوء األوضقققاع الماليقققة 
مققن األسققبا  التققي  .ومنتسققكيو ،وروسققو، ولتيرفقق :يققة وظهققور الكتققا  والمفكققرين أمثققا والتقسقيمات اإلدار 

عققلان دسققتور جديققد المققيلاد سققنة  ،1729أدت إلققى نشققو  الثققورة الفرنسققية سققنة  تضققمن فققي  1791وا 
يبقققققون كققققذل  إن النققققاس يولققققدون أحققققرارا و " :دمتققققه الئحققققة حقققققوق المققققواطن الفرنسققققي التققققي مققققن أهمهققققامق

هققذا وقققد توجققت الوثققائق السققابقة بصققدور .  "ن األمققة هققي مصققدر كقق  سققيادةا  ومتسققاوين فققي الحقققوق و 
من  مأل بقرار من الجمعية العامة في العاشرالوق اإلنسان التي اعتمد ونشر على اإلعلان العالمي لحق
مادة باإلضافة إلى الديباجة في مقدمته ومن المبادئ التي  33والذ  تضمن  1942كانون األو  عام 

المواطنقققة،  ،الملكيقققة األمقققن، الكرامقققة، ،حقققق الحيقققاة المسقققاواة، اشقققتم  عليهقققا هقققذا اإلعقققلان حقققق الحريقققة،
 تكققون األسققرة، ،امنالتضقق ،، التسققامحتحمقق  المسققؤولية التعلققيم، ،العمقق  األمققن االجتمققاعي، المشققاركة،

 .  المقاضاة القانونية والحماية ،اللجوء للاصا من االضطهاد الرفق والمعاملة اإلنسانية،
وتقققرى الباحثقققة أن حققققوق اإلنسقققان جقققاءت نتيجقققة سقققنين طويلقققة مقققن الكفقققاح والصقققراع بقققين بنقققي 

د ، ودعامقة اإلنسان، والحكومقات، والشقعو ؛ إذ أن االعتقراف بحققوق اإلنسقان وحرياتقه هقو أسقاس العق
 السلام في العالم.

هقققذا وققققد تبقققط اإلعقققلان العقققالمي لحققققوق اإلنسقققان مجموعقققة مقققن العهقققود واإلعلانقققات والمواثيقققق 
 ياألوروبالمجلس . الثقافية و، واالجتماعية ،الدولية أشهرها العهد الدولي اللاص  بالحقوق االقتصادية
  وواجبقات اإلنسقان ،ميثقاق القدو  لحققوق يكيقةلحماية حقوق اإلنسان وحرياته إعلان منظمة القدو  األمر 

القققدو   ،العقققالم العربقققي فقققيمشقققروع ميثقققاق حققققوق اإلنسقققان والشقققع   ،األفريقيقققة لحمايقققة حققققوق اإلنسقققان
 1949نيقف الرابعقة لعققام واتفاقيققة ج المشقاركة فقي االتفاقيققات والوثقائق الدوليقة اللاصققة بحققوق اإلنسقان

لقققى جميقققط أشقققكا  اتفاقيقققة القضقققاء ع كا  التمييقققز العنصقققر ،االتفاقيقققة الدوليقققة للقضقققاء علقققى جميقققط أشققق
 الققلا اسققية أوالعقوبققة الق أواتفاقيققة مناهضققة التعققذي  وغيققره مققن ضققرو  المعاملققة  ،التمييققز ضققد المققرأة

 . لجنة األمم المتحدة الفرعية لمنط التمييز وحماية األقليات اتفاقية حقوق الطف ، ،المهنية أو إنسانية
 (99: 0771)العبري,                                            

ومن هنا ترى الباحثة أن حقوق اإلنسان تأثرت بالتيارات الفكرية والعقائدية، والظقروف الزمانيقة 
والمكانيققققة؛ فلققققم تطبققققق هققققذه الحقققققوق فققققي الواقققققط، ولكققققن النظريققققات المتحققققررة التققققي طرحهققققا الفلاسققققفة 

طريق نحو انتشار الديمقراطيقة، وظهقور الصقياغات العالميقة والمصلحون في العصور الحديثة مهدت ال
 واألقلية والوطنية لمفردات حقوق اإلنسان وحرياته.
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 مفهوم حقوق اإلنسان: -
   تطقورهنا  اهتمام كبير مقن الشقعو  والمحافق  الدوليقة بحققوق اإلنسقان، ذلق  الموضقوع القذ    

ن تبنقققي القققدو  والشقققعو  إعقققد عقققام، إذ عبقققر التقققاريخ ويتضقققاعف تطقققوره فقققي وقتنقققا الحاضقققر عامقققا ب
 لحقوق اإلنسان وتطبيقه يعتبر من السمة البارزة والمميزة لألنظمة الديمقراطية.

القذ  لقم يقأت ذلق  مقن ، لكثره الحقديث عقن حققوق اإلنسقان لاصقة فقي عصقرنا الحاضقر نظراً و 
مقن ثقورات وحقرو   البشقرية لقلا  الققرون الماضقية عقن األهقوا  التقي تعرضقت لقه فرا  بق  كقان ناتجقاً 

، عشققر قرنققا مققن الزمققان ةبأربعققن نضققط مفهققوم حقققوق اإلنسققان والققذ  سققبقته أعلينققا  فكققان الزمققاً  ،وفتقق 
 .  إعلان شريعة اهلل الممثلة في دينه الحنيف لحقوق اإلنسان

 :ق اإلنسان في اللغةوحق -
 الحق:: أوالً 

ِلُكُم  سماء اهلل تعالى لقوله تعالى:الحق هو اسم من أ بُُّكمُ  الل هُ "فكذكَٰ قُّ  رك اذكا ۖ   المحك قِّ  بكعمدك  فكمك  الض لاك ُ ِإال   المحك
رك  فكأكن ىَٰ  ۖ   "ُتصم ُتُموام المحكق  وكأكنمُتمم " ( وقا  تعالى32)يونس: أيةُفونك تككم ق  ِبالمبكاِطِ  وك لكُمونك  وكالك تكلمِبُسوام المحك " تكعم

 (.42)البقرة:  ية 
، والجمط ) حقوق (، والفع  منه )حق( ني الثابت والواج  المقتضىهو بمع"الباط " و  نقيض و "الحق"

( بمعني أجدر، كذل  في اللغة العربية يرتبط مفهوم )الحق( ني ثبت ووج  ، ويقا  )هو أحق بهبمع
نهما إال بحرف الجر وهكذا فالفع :" بمفهوم الواج  ارتباط تناو  وتلازم وال يتلصص معنى أ  م

 .(99: 2101) القرا,    له(الحق له" يد معنى )واج
 (.187 :0712,  الوسيط المعجم " (وصدق وثبت صح وحقوقاً  األمر حق "الحقو 

 اإلنسان: :ثانياً 
                   .هو اإلنسان الراقي ذهنًا وللقًا"و اإلنسان هو" الكائن الحي المفكر،   

 .(091: 0712)المعجم الوسيط,                                                            
مكنُ  :ووردت كلمة اإلنسان في القر ن الكريم في كثير من المواضط منها في قوله تعالى ل مك الُقرم نك ."الر حم  عك

لكقك اإِلنسكانك  . ُه البكيكانك   .لك ل مك  (.4-1" )الرحمن: ية عك
ْنُس َواْلِجنُّ عَ " :وقوله تعالى َلى َأْن َيْ ُتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلُقْرآِن اَل َيْ ُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اإلِْ

 (.22" )اإلسراء:  ية َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيرًا
نه مللوق مكلف بمعنى مؤتمن على الحياة ومسؤو  عن أن ماهية اإلنسان الحقيقية أوترى الباحثة 

ي األرض ولن يكون اإلنسان مكلفا إال حينما يصبح بالغا عمارة الكون ومأمور بللافة اهلل تعالى ف
ومن هنا فاإلنسان المكلف عليه القيام بواجباته نحو  ،عاقلا، أما قب  هذا وبعده فلا يكت  عليه القلم
 الحياة والكون واألرض قب  أن يطال  بحقوقه.
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 حقوق اإلنسان في اإلصطالح:
 الحق: :أوالً 
فرد القيام به في حدود الشرعية التي يمنحها له القانون ، فهو تمكين أو الحق هو ك  ما يستطيط ال"   

سلطة يسندها القانون إلى شلص معين، يستطيط بمقتضاها أن يصبح صاح  سلطة على شيء أو 
 (.4: 2119)رضوان, يقتضي أداء معينًا من قب  شلص  لر" 

شيء معين، يستطيط عن طريق  "ميزة يمنحها القانون لشلص معين على :ع  أنه ويعرفأيضا
 (.002: 0777)الراوي, هذه الميزة التصرف في ذل  الشيء كافة التصرفات التي يقرها القانون" 

                                                                 
 حقوق اإلنسان: :ثانياً 

وتمتققققاز هققققذه التعريفققققات   لققققد تبققققين للباحثققققة وجقققود عققققدد واسققققط مقققن التعريفققققات لحقققققوق اإلنسقققان
"هققي  :حقققوق اإلنسققان بأنهققا (20: 0779)دونللــى ,يعققرف  بااللتلافققات عققن بعضققها الققبعض ومنهققا:

 مجموعة الحقوق التي تمتط بها اإلنسان بوصفه إنسانا "
الحققوق التقي تقؤو  إلقى الفقرد ألنقه بشقر :"حققوق اإلنسقان بأنهقا تلق   (2119سـرج,)األويعرف 

 .نسان"إحقوقه ك أ 
ـــى ,تعرفقققه و  "بأنقققه مجموعقققة مقققن الحققققوق والمطالققق  الواجبقققة والوفقققاء  :(204 :2111)الكيالن

بقدرات أو إمكانات معينة يلزم توافرها على أسس أللاقية لك  البشر دون تمييز بسب  النوع أو الجنس 
 .  أو اللون أو العقيدة ودون أن يكون أل  منهم حق التناز  عنها

ــروك,ويققرى  حقققوق اإلنسققان هققي مجموعققة الحقققوق التققي يمتلكهققا اإلنسققان  "أن  :(1:2119)مب
والمرتبطة بطبيعته والتي تظ  موجودة  وان لقم يقتم االعتقراف بهقا وأكثقر مقن ذلق  حتقى لقو انتهكقت مقن 

 .سلطة ما "
بأنها الحقوق التي يعتقد أن ك  البشر ينبغقي أن يتمتعقوا بهقا  :(02:0779)شنطاوى,ويعرفها 

حقد وال يسقتأذن فيهقا مقن أإن هقذه الحققوق منحقة مقن  أ  ياإلنسقانعلقيهم الشقرط ألنهم  دميقون وينطبقق 
 ال تمنحها وال تمنعها. السلطة وهذه األليرة

أو المطالقق  التققي يلققزم  ،مجموعققة مققن االحتياجققات" :وتعــرف الباحثــة حقــوق اإلنســان إجرائيــا
سققواء العتبققارات  -صهققذا اللصققو  -فققي عمققوم األشققلاص دون أ  تمييققز بيققنهمتوافرهققا بالنسققبة علققى 

 ."الجنس أو النوع أو اللون أو العقيدة السياسية أو األص  الوطني أو أل  اعتبار  لر
وترى الباحثة أنقه بقالنظر إلقى األهميقة التقي غقدت تشقكلها التربيقة علقى حققوق اإلنسقان كمعيقار 

تمققام بموضققوع لقيققاس مققدى تحضققر الققدو  والشققعو  علققى المسققتوى اإلنسققاني، فإنققه لققم يعققد كافيققًا االه
حقوق اإلنسقان فقي المناسقبات واالحتفقاالت .... بق  أصقبح األمقر يتطلق  أن يتحقو  إلقى اهتمقام يقومي 
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هقققادف ومسقققئو  وفقققي الوققققت نفسقققه مقققنظم وعقلانقققي، ولاصقققة بعقققدما تقققم ارتكابقققه مقققن انتهاكقققات لحققققوق 
 طيني.اإلنسان وأقر  مثا  على ذل  ما يمارسه االحتلا  اإلسرائيلي في حق الشع  الفلس

 
 أسباب االهتمام بحقوق اإلنسان: -

أهمها ما لى أسبا  متعددة يعود االهتمام بحقوق اإلنسان في السنوات األليرة من القرن العشرين إ 
 وهي: (,1: 2112)عبد اللطيف وآخرون, أشار إليها 

 حقوق اإلنسان لم تعد مسألة فردية تعالج نطاق األنظمة والقوانين، ب  أصبحت قضية عالمية - أ
 إنسانية تهم ك  إنسان، فاإلنسان هو محور ك  الحقوق.

عظمة الدو  تقاس اليوم بمدى احترامها لحقوق اإلنسان والتزامها بها، حتى غدت مقياسًا لك   -  
 حضارة.

 ازدهار الحضارة في أ  قطر من األقطار منوط بفض  الحرية الفكرية. - ت
ها على تنمية مهارات اإلبداع عند احترام حقوق اإلنسان في المجتمعات يؤد  إلى رفط قدرات - ث

 أفرادها.
العودة إلى حقوق اإلنسان والتمس  بها تؤد  إلى رفط مستوى المجتمعات اقتصاديًا وفكريًا  - ج

 وعلميًا.
هتمام بحقوق اإلنسان في فلسطين تل  االنتهاكات با  تحث على االوترى الباحثة بأن من أهم األس

 ب  االحتلا  اإلسرائيلي.التي يتعرض لها الشع  الفلسطيني من ق
 
 خصائص حقوق اإلنسان: -
 على أن هنا  عدة لصائص لحقوق اإلنسان توجزها الباحثة فيما يلي: مط الباحثوناج

 أواًل: مت صلة في الكرامة اإلنسانية:
فالكرامققة ر فققي األسققاس حققو  كرامققة اإلنسققان. ولققد اإلنسققان وولققدت معققه حقوقققه، والتققي تتمحققو 

)زيـــادة, همقققا مقققن حققققوق.اإلنسقققان، وجناحيهقققا الحريقققة والمسقققاواة ومقققا يتفقققرع عناإلنسقققانية أسقققاس حققققوق 
ن وجققققود السققققلطة، وسققققابقة لوجودهققققا. فحقققققوق اإلنسققققان لصققققيقة باإلنسققققان، ومسققققتقلة عقققق .(40: 2111

فاالتفاقات الدولية واإلقليمية والتشريعات الوطنية لحقوق اإلنسان كاشفة لهذه الحقوق الكامنقة أصقلًا فقي 
 نسانية.الكرامة اإل

 ثانيًا: العالمية:
"وجققققود مبققققادئ دوليققققة لحمايققققة حقققققوق اإلنسققققان تلتققققزم الققققدو  جميعققققًا  :يقصققققد بعالميققققة حقققققوق اإلنسققققان

ــتالوي, تطبيقهققا".ب أو قابليققة هققذه المبققادئ للتطبيققق أو باألصققح وجققو  تطبيقهققا فققي  (92: 2111)الف
 (22: 0774".)فرحات, اإلنسانية كافة المجتمعات
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نهققا ملازمققة لكقق  إط النققاس علققى الققتلافهم، يققحثققة أنهققا عالميققة أ  أنهققا تعنققي جموبققذل  تققرى البا
ألن النقاس يظلقون يحتفظقون  ،الناس لكونها ال تمنح لهم وأنها تولد معهقم، وأنقه ال يجقوز التصقرف فيهقا

فقي ألن النقاس مقثلًا ال يمكقنهم العقيش بكرامقة إذا لقم يتمتعقوا بقالحق  ؛حقوقهم، وأنها غير قابلقة للتجزئقةب
 عدالة اقتصادية أو في الديمقراطية أو الحرية الفردية.

 ثالثًا: الشمولية:
تناولت حقوق اإلنسان كافة حاجات اإلنسان المتنوعة والمتعقددة اللازمقة لعيشقه بحريقة وكرامقة.  

وتتضح شموليتها من للا  تغطيتها لمجموعة مقن  (29: 0779)دونللي, . فهي حقوق كاملة وشاملة
والثقافيققة، والتققي يتفققرع عققن كقق  منهققا طائفققة مققن  ،واالقتصققادية،يققة والسياسققية واالجتماعيققة الحقققوق المدن

 -"نسققاء :كمققا امتققدت شققمولية حقققوق اإلنسققان، بمققد الحمايققة لققبعض الفئققات اللاصققة الحقققوق األلققرى.
 ذو  احتياجات لاصة من ناحية، والسلم والتنمية والبيئة من ناحية ألرى -أطفا 
 لتجزئة:غير قابلة ل ومتشابكةمترابطة رابعًا: 

ال يكفي احتقرام حقق مقن حققوق اإلنسقان دون  لقر. وفقي الواققط العملقي يقؤد  انتهقا  حقق مقن 
 .(00: 2100)نشوان, حقوق اإلنسان إلى المساس باحترام العديد من الحقوق األلرى

رغم من تعددها تكام ، بالن حقوق اإلنسان تنتظم في إطار من الترابط والأ وترى الباحثة        
تجددها لتشم  وتنوعها، وأن حقوق اإلنسان متطورة ومتجددة فهي تواك  تطورات العصر في تجذرها و 

 .ملتلف مناحي الحياة
 

 :تصنيفات حقوق اإلنسان  -
ال يوجققققد تصققققنيف متفققققق عليققققه لحقققققوق اإلنسققققان بققققين الفقهققققاء، فالتصققققنيف محقققق  جققققد  فقهققققي 

ت تأثرت بعوام  تاريلية وأيديولوجية وجغرافيقة.  كمقا أنقه لاصة وأن التصنيفا (7: 0774)اللغماني, 
ــدي, صققعوبة تعريققف حقققوق اإلنسققان نفسققهامققن الصققع  تصققنيفها فققي ظقق   ومققن  (.0: 0779)الوحي

 التقسيمات الدارجة في الفقه ما يلي: 
ع مدنية وسياسية، أما النو حقوق  :النوع األو  تصنيفها حس  موضوعها إلى نوعين: :التقسيم األول -

ومققققن الملاحققققظ أن هققققذا   (.011: 2110)رخــــا,  وثقافيققققة ،واجتماعيققققة ،حقققققوق اقتصققققادية :الثققققاني
 التصنيف ال يتضمن الحقوق التضامنية "الجي  الثالث" في إطار هذا التصنيف.

: تصقققنيف حققققوق اإلنسقققان وفققققًا للمنتفعقققين بهقققا إلقققى حققققوق فرديقققة وجماعيقققة وحققققوق التقســـيم الثـــاني -
 لية.تضامن أو حقوق تكاف

هقا، وهقذا أكثقر : تصقنيف حققوق اإلنسقان باالسقتناد لفكقرة األجيقا  حسق   أسقبقية تقنينالتقسيم الثالث -
ووفقًا لهذا التصنيف، تعتبر الحقوق السياسية والمدنيقة الجيق  األو ، فيمقا الحققوق  التقسيمات شيوعًا.

م والتنميقة والبيئقة تصقنف كجيق  االقتصادية واالجتماعيقة والثقافيقة الجيق  الثقاني، أمقا الحقق فقي السقلا
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ثالققث لحقققوق اإلنسققان.  وقققد ارتبطققت الحقققوق السياسققية والمدنيققة كجيقق  أو  بققالثورات البرجوازيققة ضققد 
اإلقطققاع، وتضققمنتها إعلانققات االسققتقلا  فققي أمريكققا وفرنسققا، وقققد تققزامن االعتققراف بهققذه الحقققوق مققط 

دو  فقي مجقا  حققوق اإلنسقان، سقوى حراسقة مفهوم الدولة الحارسة، الذ  لم يكن يلقي على عاتق الق
وقققد مثلققت البرجوازيققة  (.00: 2111)علــوان والموســي,التمتققط بققالحقوق والحريققات وعققدم التققدل  بهققا

ويسقود االعتققاد أن التمتقط بهقا يتطلق  عقدم تقدل   (.29: 0779)دونللـي, األساس االجتماعي لها 
عمالهقققا عقققدم التقققدل  مقققن قبققق  الدولقققة، الدولقققة فقققي الشقققئون اللاصقققة، بوصقققفها حققققوق سقققلبية يتطلققق  إ

: 2117الدباس وأبـو زيـد, )ضط االقتصاد  أو الماد  للدولةويمكن تطبيقها بصرف النظر عن الو 
 وبالتالي تلضط هذه الحقوق للنفاذ الفور . .(10

فقققي حقققين تقققألر تقنقققين الحققققوق االقتصقققادية واالجتماعيقققة )كجيققق  ثقققان( واالعتقققراف بهقققا وتقققوفير 
لها، حيث بدأت تبرز وتشق طريقها مط صعود وتعاظم دور الطبقة العاملة، وهقي تقرتبط  ليات الحماية 

ط عنهققا وتققم النظققر لهقذه الحقققوق التققي دافقق  (.49: 2101)الواصــل,  بالنظريقات االشققتراكية والماركسققية
 (.49: 0779)دونللي,  اليسار باعتبارها معادية

لطط اقتصادية واعتمادات مالية، وبالتقالي وتمتاز هذه الحقوق من حيث إعمالها بأنها تحتاج ل
 اً واعتمققاد اً إعمالهققا يتطلقق  لططقق تتطلقق  مققن الدولققة اتلققاذ إجققراءات ايجابيققة. وتسققود قناعققة واسققعة بققأن

مققن ناحيققة، وتضققامن دولققي مققن ناحيققة ألققرى، لققذا تلضققط لإلعمققا  التققدريجي، وبالتققالي ال يتحققتم  اً ماليقق
 (.041: 2110, )رخاالدو  تنفيذها فورًا أو مباشرةعلى 

الققربط بققين أفققراد الجماعققة الدوليققة باعتبققاره ضققروريًا لإلنسققانية.   إلققىأمققا الجيقق  الثالققث فيهققدف 
وتتمثقق  هققذه الحقققوق فققي السققلم والتنميققة والبيئققة النظيفققة المحميققة مققن الققدمار،  (.11: 2117)ســرور,

 وتقف الدو  النامية واألق  نموًا للف هذه الحقوق بدعمها الواضح لها.
 ومن الملاحظ أن التصنيفات التي قامت عليها فكرة األجيا ، تأثرت باعتبارين وهما:

 االعتبار األو : االعتبار الزمني، حيث جرى تصنيفها في أجيا  متلاحقة، وفقًا ألسبقية تقنينها.
 االعتبار الثاني: االعتبار األيديولوجي/ السياسي.

ثققاني بالنظققام االشققتراكي والفكققر الماركسققي، والجيقق  فالجيقق  األو  يققرتبط بالنظققام الرأسققمالي، وال
 الثالث بدو  العالم الثالث.

ومن الدالالت الهامة على البعد األيديولوجي للتعاطي مط حقوق اإلنسان، أن اإلعلان العالمي 
لحققققوق اإلنسقققان "احتقققوى علقققى كافقققة أنقققواع الحققققوق والحريقققات األساسقققية، وبالتقققالي وفقققق بقققين االتجقققاه 

لققذ  يهققتم بققالحقوق السياسققية والمدنيققة، واالتجققاه االشققتراكي الققذ  يسققعى إلققى تقريققر الحقققوق التحققرر  ا
.  ولكقن المسقاعي تعثقرت فقي ترجمقة (297: 0779)عبد الحميـد وحسـين,  ماعية"االقتصادية واالجت

الحقققوق التققي تضققمنها اإلعققلان فققي اتفاقيققة واحققدة، حيققث رفضققت الققدو  الرأسققمالية االعتققراف بققالحقوق 
قتصادية واالجتماعية والثقافية كحقوق إنسان، فيما المعسكر االشتراكي اتلذ موقفًا سلبيًا من الحقوق اال
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وقد تسب  هذا الللاف في تعطي  التقدم في حركة حقوق اإلنسان من تاريخ صدور لسياسية والمدنية. ا
الققدوليين كحقق   ( بصققدور العهققدين1966( حتققى العققام )1942اإلعققلان العققالمي لحقققوق اإلنسققان فققي )

 وسط يرضى القطبين.
لا  عقورغم أن فكرة تصنيف حقوق اإلنسان إلى أجيا ، يستند لها العديد من البقاحثين والكتقا ، 

أنها لم تسلم مقن النققد، حيقث يقرى أحقد البقاحثين أن فكقرة األجيقا  مزعجقة "ألنهقا تتحقدى الفكقرة الواسقعة 
فيما ذه  البعض النتقاد  (.019: 0779)دونللي, ".القبو  عن االعتماد المتباد  بين حقوق اإلنسان

تصنيفات حقوق اإلنسان باعتبارها تصنيفات مضللة، لاصة وأن حقوق اإلنسان ترتبط بقواسم مشتركة 
أ  مضققققققافة ثلاثققققققة "كلهققققققا مققققققن صققققققنف الحققققققق وأن اإلنسققققققان موضققققققوع لهققققققا وأنهققققققا متعلقققققققة باإلنسققققققان 

 .(7: 0774)اللغماني, لإلنسانية
التصقققنيفات السقققابقة تتنقققافى مقققط مضققمون وطبيعقققة حققققوق اإلنسقققان مقققن ناحيقققة تققرى الباحثقققة أن 

 أولى، ومط التطورات التي شهدها النظام الدولي من ناحية ثانية، وذل  لألسبا  التالية:
عتمقققادات ماليقققة إلعمقققا  الحققققوق ا: إن التطقققورات العصقققرية باتقققت تتطلققق  دورًا إيجابيقققًا وتلصقققيص أوالً 

ة بالحقوق االقتصادية واالجتماعي والثقافية.  فعلى سبي  المثا  إن تنظيم السياسية والمدنية، أسو 
االنتلابققات والرقابققة عليهققا تتطلقق  موازنققات كبيققرة، كمققا باتققت القققوانين االنتلابيققة تلققزم الحكومققات 

 بتلصيص مبالغ أو نس  من موازنة الدولة لألحزا  والكت  االنتلابية الفائزة.
االقتصققادية واالجتماعيققة والثقافيققة، يتطلقق  سققن تشققريعات واتلققاذ سياسققات، : إن إعمققا  الحقققوق ثانيــاً 

لجهققة تققوفير فققرص عمقق  والحمايققة مققن البطالققة والفقققر، وتلبيققة احتياجققات المققواطنين مققن صققحة 
وسكن وتعلقيم ... وجميعهقا مرهونقة ببنيقة النظقام السياسقي ومشقاركة فئقات المجتمقط المهمشقة فقي 

 الشأن العام وصنط القرارات.
: تقسيم الحقوق إلى "جي  أو  وجي  ثاني، استند إلى أسبقية إدمقاج الحققوق السياسقية والمدنيقة فقي ثالثاً 

 التشريعات الوطنية في إطار الدولة الحارسة قب  إدماج الحقوق االقتصادية واالجتماعية.
 

 المواثيق الدولية التي نصت على حقوق اإلنسان:
ة الدولية والتي تمث  ما يعرف بالشرعلتي تناولت حقوق االنسان هنا  العديد من الوثائق االممية ا

 وهي :لحقوق اإلنسان 
  م.1945ميثاق األمم المتحدة  -1
 م.1942اإلعلان العالمي لحقوق اإلنسان  -2
 م.1966العهد الدولي اللاص بالحقوق المدنية والسياسية  -3
 م.1966العهد الدولي اللاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -4

 



 

37 
 

 :وفيما يلي ذكر لهذه الوثائق
 :م0749 مم المتحدةميثاق األ -0

في سان فرانسيسكو في لتام مؤتمر األمم  1945وقط ميثاق األمم المتحدة في حزيران/يونيه 
. ويعتبر النظام 1945في تشرين األو /أكتوبر  اً المتحدة اللاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذ

 لدولية جزءا متمما للميثاق.األساسي لمحكمة العد  ا
ويؤكد الميثاق إيمانه بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجا  والنساء 

ي ظلها تحقيق العدالة واحترام كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية ويبين االحوا  التي يمكن ف
دولي ويدفط بالرقي اإلجتماعي لتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الاال

 .قدما، ويرفط مستوى الحياة في جو من الحرية
 (4: 2119, )المفوض السامي لحقوق اإلنسان                                          

 
 م:0749عالن العالمي لحقوق االنسان اإل-2

سرة عضاء األأشتركة بين فكار مأي في القرن العشرين لما طرحه من هم ص  دولأعلان ويعد هذا اإل
جاء به االعلان العالمي لحقوق برز ما أو  ،تقاليد دينية وثقافية وسياسيةالدولية ،لما عبر عنه من 

وشم  الحقوق  ،ساسية لجميط الشعو عن الحقوق والحريات األ نه تحدث في مواده الثلاثينأنسان اإل
د على المساواة والكرامة بين الناس دون التمييز يكأواالقتصادية بعد الت ،والثقافية ،ةوالسياسي ،المدنية

مان نسان في الحياة ،واألعلان على حق اإلكد اإلأو الجنس كما أ ،و الدين،أو اللغة أ ،بسب  اللون
يغف   الشلصي وحماية الحياة الشلصية والملكية والعم  والتعليم والمشاركة في الحياة الثقافية ولم

نسانية والتي تعد جزءا ال يتجزأ من حقوق االنسان كالزواج وحرية الرا  االعلان العالمي الحرية اإل
 (.40: 0771,مم المتحدة)األ .لى رفض الرق واالعتقا إضافة إقامة إلالتعبير والتنق  واو 
 :م0700العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -2

الدولية التي استوحت  سرةنقلة نوعية لأل1966نية والسياسية يعد العهد الدولي اللاص بالحقوق المد
وضحت الحق في تقرير المصير  أر من المبادئ والمفاهيم المهمة و علان العالمي الكثيمن للا  اإل

ريات المدنية ، والترابط بين الحو الدينأساس الجنس أعدم التمييز على و  ،والمرأةوالمساواة بين الرج  
اهيم لرى، فلم تعد مفأوالثقافية من ناحية  ،واالجتماعيةقتصادية والمعايير اال ،والسياسية من ناحية

 .دية واالجتماعيةفراد ب  شملت كذل  الحقوق االقتصاحقوق االنسان مقتصرة على األ
 (.91: 0771,ةمم المتحد)األ                                                                     
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 0700بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص -1
يعد العهد الدولي اللاص بالحقوق المدنية والسياسية الذ  اعتمد وعرض للتوقيط والتصديق واالنضمام 

ديسمبر \و كانون األ 16( المؤرخ في 21لف )د_ا2233مم المتحدة العامة لألبموج  قرار الجمعية 
 طراف في هذان الدو  األإ 9حكام المادة وفقا أل 1976ارس م -ذار 23تاريخ بدء النفاذ: 1966

درا  مقاصد العهد الدولي اللاص بالحقوق المدنية إتعزيز  ،نه من المناس أالبروتوكو  ،ترى 
نسان ،وتمكين اللجنة المعنية بحقوق اإلحكامه أفيما يلي باسم "العهد"( ولتنفيذ والسياسية )المشار اليه 

اسم "اللجنة"( ،من القيام وفقا م الجزء الرابط من العهد )المشار اليها فيما يلي بحكاأ،المنشأة بموج  
نهم ضحايا أ  أن فراد الذين يدعو والنظر في الرسائ  المقدمة من األ، باستلام وكو حكام هذا البروتأل

الذ   ،علان العالمي لحقوق االنسانن اإلأذ يؤكد ا  و  .ق من الحقوق المقررة في العهد  حانتها  أل
لهام وقد اتلذته هو مصدر اإل ،مم كافةن تحققه الشعو  كافة واألأينبغي  يشك  المثا  المشتر  الذ 

الصكو  الدولية القائمة عايير على النحو الوارد في محراز التقدم في وضط الإل ساساً أة مم المتحداأل
والعهد الدولي اللاص  ،يةوالسياس، هد الدولي اللاص بالحقوق المدنية، ولاصة العنسانلحقوق اإل

 .(00: 0771مم المتحدة ,األ)تصادية واالجتماعية والثقافية بالحقوق االق
 

 في فلسطين: اإلنسانالحماية الدولية لحقوق 
لحق بقطاع واسط  نأوانعكاسات االحتلا  اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية   ثار أهملقد كان من 

أدت إلى إنعدام ، نتيجة عمليات القمط والكبت، والملاحقة تمارساوم ،أضرارمن المجتمط الفلسطيني 
وحتى بعد  اآلالفمئات  وأعيق، وتشرد واستشهد وأصي ، فقد اعتق  اإلنسانانعدام احترام حقوق 

 .  واالنعكاسات مستمرة اآلثار، الزالت هذه ليةياإلسرائاتفاقية المبادئ الفلسطينية 
وهيئات دولية ، منظمات في فلسطين اإلنساناية حقوق تتولى رقابة وحم أنلذا كان ال بد من 
 اإلنسان، في رقابة وحماية حقوق المنظمات المحلية، والمتلصصة إلى إضافة، حكومية وغير حكومية

 : هذه المنظمات أمثلة، ومن الفلسطيني
 

 المتحدة  األمم: منظمة أوالُ 
سققققنة  تأسيسققققهادة منقققذ المتحقققق مققققماألباهتمققققام لققققاص مقققن جانقققق  منظمقققة  ناإلنسقققاتحظقققى حقققققوق 

المتحققدة  األمققم، وهققي تحققدد مقاصققد   ديباجققة الميثققاق وعققدد مققن المققواد، وقققد نصققت علققى ذلقق(1945)
علقى التعقاون مقن المنظمقة لتعزيقز احتقرام حققوق  األعضقاء، وققد تعهقدت القدو  هيئاتها الرئيسقة وأعما 
 إنشقققاء، ومنقققذ القققدين أواللغقققة  أوبقققلا تمييقققز بسقققب  الجقققنس  للنقققاس جميعقققاً  األساسقققيةوالحريقققات  اإلنسقققان

ثيققق توقققط عليهققا دوليققة وموا إعلانققاتفققي  اإلنسققانالمنظمققة وهققي تنشققيط فققي تنظققيم موضققوعات حقققوق 
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دانتهقاوالمواثيقق  اإلعلانقات، فضلا عن مراقبة هذه الدو  في تطبيق واحترام هقذه الدو  وتلتزم بها  إذا وا 
 .  بها اإلللا ما ثبت 

لنشاطات المتعلقة بتنظيم ا إليها أسندتنبثقت عن هذه المنظمة والتي ة التي اومن الهيئات الرئيس
 .  في جميط دو  العالم اإلنسان، حقوق ومتابعة، ومراقبة

 
 المتحدة للتربية والثقافة )اليونسكو(  األمممنظمة ثانيًا: 

ن بتقوية التعاو  واألمن، وكان الغرض من تأسيسها لدمة السلام (1946اليونسكو سنة ) تأسست
بمبقادئ العدالقة وللنقزو  علقى حكقم  األمقمبين الشعو  عن طريقق التربيقة والعلقوم والثقافقة بقصقد احتقرام 

علققى  اإلنسققان بنققيالمتحققدة بجميققط  األمققمالتققي كفلهققا ميثققاق  األساسققيةوحرياتققه  اإلنسققانالقققانون وحقققوق 
   (.10 :0774)عبد اهلل,الدين  أو ،اللغة أو ،الجنس أو ،السواء دون تمييز بسب  العنصر

 :، منها، وقد تناو  عدة نقاطام الرئيسية للمنظمة سب  تحقيقهاالمه التأسيسيولقد حدد الميثاق 
وتوثيققق التعققاون بققين ،والثقافققة  ،، وذلقق  عققن طريققق: التربيققةواألمققنالمسققاهمة فققي صققيانة السققلام 

 أو ،تمييقز لسقب  العنصقر دون األساسيةوحريته  اإلنسانلضمان االحترام الشام  للعدالة وحقوق  األمم
 .  اللغة كما اقرها ميثاق األمم المتحدة أوالجنس 

: التعقاون مقط القدو  األعضقاء التقي تبقد  رغبقة فقي وذل  مقن لقلا  ربية ونشر الثقافة،تنشيط الت
، وتحقيق التعاون بين األمم المتحدة الملتلفة للوصو  إلى نها من التوسط في نشاطها التربو ذل  لتمكي

، واقتققراح منققاهج تربويققة ملائمققة لتهيئققة أطفققا  العققالم للاضققطلاع لتعلققيم بققين الجميققط دون تمييققزشققر ان
 .  (11: 0774اهلل, )عبدبمسئوليتها في المجتمط العالمي 

 1942وققققد عملقققت اليونسقققكو فقققي فلسقققطين منقققذ االعتقققداء اإلسقققرائيلي األو  علقققى فلسقققطين سقققنة 
 .  بصورة نشطة وفعالة

المتحدة والمقصقود بقه  األممالمنظمات التابعة لهيئة  ىحدإصر يطلق على : اسم ملتاليونيسيف
( مقن الجمعيقة العامقة 57( ققد صقدر بإنشقائه ققرار رققم )المتحدة الدولي إلغاثقة األطفقا  األمم)صندوق 
رعاية األطفا  وحمايتهم ، وجعلت مهمة هذه المنظمة رفاهية الطفولة و (1946ديسمبر  11للهيئة في )
، يقتم تمويق  المنظمقة بالتبرعقات االلتياريقة التقي تشقم  الجهق  أو ،سوء التغذية والمقرض أو ،من الجوع
 .  واألدوية األلرى األوليةوالثيا  والمواد  واألغطية ،لمؤنوا ،األموا 

البلاد التي  أطفا ( دولة في إسعاف 63باشترا  ) األو برنامج لهذه المنظمة في عامها  أو بدا 
، تحقققو  نشقققاط المنظمقققة مقققن اإلسقققعافات (1953الميقققة الثانيقققة، ومنقققذ عقققام )الع عانقققت ويقققلات الحقققر 

عليها اسقم )منظمقة  أطلق( 1953) في الدو  النامية وفي عام األطفا برامج طويلة للير  إلىالطارئة 
ملططة على مستوى الدو  التي في حاجة  البرامج تشم  مشروعات وأصبحت( لألطفا المتحدة  األمم
  .  (77: 1994اهلل، تلتزم بتنفيذ هذه البرامج )عبد أنعلى حكوماتها  أصبحاعدات، كما هذه المس إلى
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( األراضققققي الفلسققققطينية المحتلققققة منققققذ االعتققققداء اإلسققققرائيلي سققققنة وقققققد شققققم  نشققققاط )اليونيسققققيف
 .  اآلن(، وحتى 1942)
 

 :: المنظمات الدولية غير الحكوميةثالثاً 
والمدافعققة عنققه بصققفة  اإلنسققانوميققة المهتمققة بحقققوق يوجققد عققدد كبيققر مققن المنظمققات غيققر الحك

التمييقققز وتققققوم هقققذه  عوامققق مقققن   لقققرأ  عامققق   أو ،ديقققن أو ،عنصقققر أو،مجقققردة دون تمييقققز لشقققع  
والجماعقات والتحققق مقن وقائعهقا  األفقرادوتلققي شقكاو   اإلنسقانالمؤسسات بالتصد  النتهاكات حققوق 

  .  ونشرها في تقاريرها الدولية وأدلتها
فقي فلسقطين فقي عقدة فقروع تغطقي  عقن طريقق فروعهقا أعمالهقامن هذه المنظمات التقي تمقارس و 

 : ، والضفة الغربية( ومنهااع غزةمناطق العم  في ك  من )قط
 
 :منظمة العفو الدولية -

ا  صققحفي يحققث النققاس ثققر مقققأعلققى  1961عققام  أسسققتمنظمققة العفققو الدوليققة هيئققة مسققتقلة  نإ
)منظمــة يققدولوجياتها أ، بغققض النظققر عققن فققي كقق  الققدو  اإلنسققانم حقققوق جقق  احتققراأعلققى السققعي مققن 

 (.   ASA 21/41/  79العفو الدولية وثيقة رقم 
 اإلنسقققانجققق  تعزيقققز جميقققط حققققوق أ، تعمققق  مقققن لعفقققو الدوليقققة حركقققة عالميقققة مناضقققلةومنظمقققة ا

ى المنظمة علقى وجقه ، وتسع، وغيره من المعايير الدوليةاإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعلان، في المكرسة
محاكمققات عادلققة وعاجلققة للسققجناء  إتاحققة، وضققمان الققرأ صققراح جميققط سققجناء  إطققلاق إلققىاللصققوص 
لغاءالسياسيين   .  وغيرها من االنتهاكات اإلعدامعقوبة  وا 
 ( بلقققداً 176والمشقققتركين فقققي ) األعضقققاءمنظمقققة العفقققو الدوليقققة مقققا يربقققو علقققى مليقققون مقققن  ىولقققد
 .  ومنطقة
ذ  يقققوم عليققه نضققا  منظمققة العفققو الدوليققة هققو اإلعققلان العققالمي لحقققوق اإلنسققان ن األسققاس الققإ

(، 1977الصققادر عققن األمققم المتحققدة.  وقققد نالققت منظمققة العفققو الدوليققة جققائزة نوبقق  للسققلام فققي عققام )
جمقققط، كمققا نالقققت أعقققد ، وبالتققالي السقققلام فققي العققالم تقققديرًا لجهودهققا فقققي سققبي  إرسقققاء أسققس الحريققة وال

بمناسبة الذكر  الثلاثين لصدور اإلعلان العالمي لحقوق اإلنسان منحت منظمة العفو الدوليقة  المنظمة
 نجازاتها في ميدان حقوق اإلنسان.  المتحدة لحقوق اإلنسان تقديرًا إلجائزة األمم 

 :وتتحدد اختصاصات المنظمة على وجه العموم فيما يلي
 المعونة لهم.   وتقديمأسعي لإلفراج الفور  عن سجناء الر ال-
 ج  ضمان محاكمات عادلة للسجناء السياسيين.أالعم  من -
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 ومناهضة التعذي  وغيره من العقوبات القاسية.،السعي من اج  إلغاء عقوبة اإلعدام -
تشجيط منح العفو العام ، الذ  يتعين أن يستفيد منه ك  من توقط عليهم عقوبات سالبة -

 من بينهم سجناء الرأ .للحرية 
 زيز الوعي بحقوق اإلنسان على المستويات كافة.عت-

ولع  أهم أسلو  تستلدمه منظمة العفو الدولية في التأثير على الحكومات لصالح األشلاص 
المعتقلين هو الوقائط التي يتضمنها تقريرها السنو  ، إن العديد من الحكومات تجد نفسها في 

 هذا التقرير.حرج شديد إزاء المعلومات والحقائق المنشورة في 

 السويدية : رادابارنن  األطفالمنظمة رعاية  -
بالتعقاون مقط شقركاء  ألقرىج  تطبيق حقوق الطفق  فقي السقويد وفقي بقلاد أ( من تعم  )رادابارنن

، وتشقار  وبقرامج القدفاع والمسقاعدة أبحاثهقانفسها في  األفكاروهي تتعاون مط جماعات في السويد لها 
، وتتعقاون لعامقة، وتنشقيط )رادابقارنن( فقي المناقشقات الحققوق الطفق  ألهليقةافي لجنة وطنية للمنظمات 

ج  حقوق الطف  على المستويين المحلي والوطني وتساند أامجها الدولي مط جماعات تعم  من في برن
، وققد لأللطقار المعرضقين األطفقا وتعليمية بما فقي ذلق  بقرامج التلفزيقون مركقزة علقى  إعلاميةحملات 
 .لبرامج الدفاع والمساندة ويةاألول أعطت

 األمققمعققن كيفيققة اسقتعما  اتفاقيققة  واألفكقارسقاعدة الشققركاء بالمعلومققات وققد حاولققت )رادابققارنن( م
   (. ORG 71/12/10منظمة العفو الدولية: وثيقة رقم ) الوطنيالمتحدة بفاعلية على المستوى 

 
 :المنهج الدراسي وحقوق اإلنسان

"يجقق  أن تهققدف التربيققة  :علققى أنققه ن العققالمي لحقققوق اإلنسققاناإلعققلا( مققن 26المققادة)لققد عبققرت 
 إلى إنماء شلصية اإلنسان إنماء كاملا وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية".

حققد الضققمانات ن تعلققيم حقققوق اإلنسققان يعققد أإلقققو  يمكققن ا مققن هنققا (7, 0001)صــكوك دوليــة:
عرفققة ماحترامهققا، ذلقق  ألن احتققرام تلقق  الحقققوق البققد أن يمققر بالهامققة التققي تكفقق  حمايققة هققذه الحقققوق و 

يج  أن تهقتم بتعلقيم و  والمواد الدراسية بطبيعتها ودورهام ،األمر الذ  ال يتسنى إال بالتعلي. اإلنسان لها
التلاميقققذ المبقققادئ التقققي ترتكقققز عليهقققا حققققوق اإلنسقققان، وال نعنقققي بقققالتعليم هنقققا أن يكقققون تقققدريس حققققوق 

نمقا يتحققق مققن لقلا  العمق  علقى تكقوين مشقاعر غريزيقة لفهققم اإلنسقان عقن ط ريقق العقرض والتلققين، وا 
 . كثر من مجرد معناها الذهنيلمبادئ... وذل  إذا أردنا ما هو أهذه ا

إن مققا سققبق يؤكققد علققى أن تعلققيم حقققوق اإلنسققان ال يققتم بالصققورة الفاعلققة إال إذا أتيحققت الفرصققة 
ق مققققن للالهققققا ذاتققققه وتتحققققو  فيهققققا األقققققوا  غلققققى أفعققققا  اط يحقققققللتلميققققذ لكققققي يمققققارس ألوانققققا مققققن النشقققق
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ن نشير إلى هج في تعليم حقوق اإلنسان ينبغي أنه وفي سياق الحديث عن دور المناوممارسات. كما أ
ن فكقرة حققوق اإلنسقان لقم ء احتياجقات واتجاهقات العصقر، حيقث أضرورة تطوير هقذه المنقاهج فقي ضقو 
المدرسققة ولارجهققا. وال  وة لكققي تفققرض نفسققها كأسققلو  حيققاة دالقق تصقق  بعققد إلققى درجققة مناسققبة مققن الققق

ن يعققرض الكتققا  المدرسققي بعققض الموضققوعات ذات الصققلة بحقققوق اإلنسققان، بقق  يجقق  أن يكفقي هنققا أ
مقا تسقلم نفسقها وتسقاعد المعلقم السقتلدام هقذا المقدل ، ومقن  تتضمن محتوى المناهج مقن الموضقوعات

اما متكقاملا، فقلا بقد أن تبقدو هقذه الفكقرة فقي فلسقفة المقنهج وأهدافقه هنا فاألمر كله في النهاية يشك  نظ
 (.010: 0771اللقاني آخرون, )وطرق تنفيذه. 

إن ما يعزز االهتمام بتدريس حقوق اإلنسان وتضقمين المنقاهج بهقا هقو، جملقة التغيقرات السقريعة 
مقققي الثققققافي، وثقققورة المعلومقققات فقققي الشقققئون االجتماعيقققة الثقافيقققة، والتحقققوالت العالميقققة، واالنفتقققاح اإلعلا

"ضرورة إعداد إنسان لديه تحصين حقيقي ضد تحديات الققرن الحقاد   :والمعرفة. إن ك  ذل  يقود إلى
والعشرين، وقادر على الفرز النقد  وااللتيار بين ما يتساقط عليه مقن أفكقار واتجاهقات ملتلفقة، وهقذه 

ا ، ومققن ثققم يصققبح للعمليققة التعليميققة دورً مسققئولياتهمهمققة تتطلقق  إنسققانا لديققه الققوعي بحقوقققه وواجباتققه و 
، ويصقققبح عليهققققا أن تمقققد التلاميققققذ بكقققق  مقققا يققققؤهلهم للتعلقققيم المسققققتمر والققققدرة علققققى مواجهققققة جققققداً  مهمقققاً 

 (.00, 0771)عبد الحميد, ومغيث: المتغيرات المتسارعة والتحديات الصعبة". 
  جققد  علققى تطققوير وتحسققين المنققاهج وفققي فلسققطين نجققد بققأن وزارة التربيققة والتعلققيم تعمقق  بشققك

الفلسطينية رغم ك  المعوققات التقي تواجههقا مراعيقة فقي ذلق  ارتبقاط المنهقاج بقالواقط الفلسقطيني وتلبيتقه 
لتطلعات اإلنسان الفلسطيني واحتياجاته باإلضافة إلى مواكبة المنهاج للتقدم العلمقي والتكنولقوجي القذ  

 يجتاح العالم بأسره.
أن لطققققة المنققققاهج تسققققتقي فلسققققفتها التربويققققة مققققن الفلسققققفة االجتماعيققققة العامققققة وممققققا الشقققق  فيققققه 

وتقاليققده، عققلاوة  ،وعاداتققه ،وقيمققه ،ودينققه ،للفلسققطينيين، وتسققتمد مبادئهققا مققن تققراث الشققع  الفلسققطيني
م، وطموح الشع  الفلسقطيني تجقاه المسقتقب ، ودور التربيقة فقي 1922على وثيقة إعلان دولة فلسطين 

، ورفاهيتققققه مققققن جهققققة علققققى هققققذا المجتمققققط واسققققتمراره مققققن جهققققة، وتحقيققققق ازدهققققاره، وتقدمققققهالمحافظققققة 
 .(0: 0771.)ياسين, لرىأ

سققس المقتبسققة مققن لطققة المنققاهج الفلسققطينية إلققى األ (01: 2112)حســن والعفيــف, كمققا يشققير
ان بصقورة بناء المنهقاج المشقتقة مقن فلسقفة التربيقة ومقا يتعلقق بحققوق اإلنسق الجديدة والتي توضح أسس

 عامة وهي:
: تعتبر فلسطين دولة ديمقراطية تعم  على إيجقاد التفقاهم والتعقاون القدوليين األساس الفلسفي  -

الققققائمين علقققى المسقققاواة والحريقققة والكرامقققة والسقققلام وحققققوق اإلنسقققان دون التمييقققز علقققى أسقققاس 
 أو الجنس. ،أو الون ،الدين وأ، العرق
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ولويقات األعمقا  الوطنيقة، فهقي ضقرورة اجتماعيقة وهقي أتعقد التربيقة مقن  االساس االجتماعي: -
عم  جماعي شام  ومتنوع ومتطور، تلطط له السلطة وتتحم  مسئولياته في إطار التلطقيط 
العام للتنمية االجتماعية واالقتصادية، وتعتبر سيادة القانون على المواطنين جميعا هي الوسيلة 

 .لسياسية واالجتماعية واالقتصاديةوالواجبات ا لتحقيق العدالة والمساواة بينهم في الحقوق
يرتكقز هقذا األسقاس علقى تكقوين المقواطن القذ  يمقارس القواعقد الصقحيحة  األساس المعرفـي:  -

المؤديقققة إلقققى هقققذا النمقققو السقققو  جسقققديا وانفعاليقققا وعقليقققا والققققادر علقققى االلتيقققار الحقققر لمهنقققة 
من الوسائ  التعليمية األلرى ويسقتوع   المستقب ، ويرتقي بها عن طريق التعلم الذاتي وغيرها

 الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات ويسلرها للدمة اإلنسان، وح  مشكلاته.
يتمثقق  هققذا األسققاس فققي تشققكي  سققمات المققتعلم المشققجط للمبققادرات الفرديققة  األســاس النفســي: -

ط أبنققاء فلسققطين والجماعيققة المنتجققة والمحافظققة علققى حقققوق اآللققرين وممتلكققاتهم، والتفاعقق  مقق
أينمققققا وجققققدوا والتعقققققاون معهققققم بقصققققد الوصقققققو  إلققققى مجتمققققط ديمقراطقققققي يعققققزز روح المنافسقققققة 
اإليجابيقققة، ويصققق  إلقققى العدالقققة والرفاهيقققة، ويواكققق  التققققدم فقققي العلقققوم والمعقققارف العاملقققة علقققى 

ن المقققدر إلنسققانية اإلنسققا توطيققد روح السققلام فققي الققذات، وفققي العلاقققات االجتماعيققة والوطنيققة
 والمكون للقيم.

مجموعققة مققن األمققور التققي يجقق  مراعاتهققا عنققد تعلققيم ( 91: 2110)خليــل,مققن جانقق   لققر أورد
 حقوق اإلنسان ضمن المناهج والكت  المدرسية منها:

ن المققواد الدراسققية جميعهققا قابلققة إلدمققاج التربيققة علققى حقققوق اإلنسققان، حيققث يمكققن إيققراد هققذه إ  -
، ثققم تحويلهققا إلققى مققواد تعليميققة ينحصققر مجققا  تحقيقهققا فققي (الحقققوق الموضققوع)الوحدة الدراسققية

 حدود هذا المحتوى.
 فراد بأهمية هذا الموضوع باعتباره حقا طبيعيا لإلنسان.توفر قناعة تامة لدى األ  -
ء التعقاون توفير بيئة مناسبة من حيث الوضعية العامة المقدارس والحيقاة العامقة، تسقودها أجقوا  -

 من وتحم  المسئولية.والحرية والمشاركة واأل
 تضمين المناهج المدرسية موضوعات وأنشطة تتعلق بحقوق اإلنسان. -
براز موضوعات حقوق اإلنسان ،تدري  المعلمين على كيفية تحلي  المناهج -  والكت  المدرسية وا 

 من للا  التدريبات واألنشطة اإلثرائية الملتلفة.
 إلى توليد قناعات واتجاهات وقيم. االنتقا  بتعليم حقوق اإلنسان من معارف ومعلومات -
التركيقققز علقققى الهقققدف األساسقققي مقققن تعلقققيم حققققوق اإلنسقققان وهقققو إيجقققاد المقققواطن الصقققالح ذلققق   -

المواطن ، المشار ، الناقد، اإليجابي، الفعا ، الواعي لحقوقه وواجباته، يحتقرم حققوق اآللقرين 
 ويدافط عن حقوقه المشروعة بالطرق القانونية.
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ضققافة أذات الصققلة بحقققوق اإلنالتيققار األهققداف  -   لققذيننسققان هققداف جديققدة بحقققوق اإلسققان وا 
 االعتبار المرحلة التعليمية. بعين

قصة جديدة او نقص من :إثراء المحتوى الدراسي بأنشطة ملتلفة قد تألذ شك  تدريبات جديدة  -
 أو صورة وكلمة. ،أو صور ،أو أشرطة ،أو تمثليات ،جديد

واللققرائط ومققواد  ،والصققور ،واألشقكا  ،والرسققومات ،عمققا ئف األلتيقار المققواد المسققاندة كصقحاا -
 وأشرطة مسموعة ومرئية. ،وبطاقات ،وملصقات ،التعلم الذاتي

توظيقققف إسقققتراتيجيات التققققويم كااللتبقققارات بأشقققكالها الملتلفقققة وققققوائم الرصقققد ومققققاييس التققققدير  -
 ونتاجات الطلبة من مناقشات وبحوث وتقارير ومقاالت.

 
 ة الغوث  الدولية في تعليم حقوق اإلنسان:تجربة وكال

لقد تبنت دائرة التربية والتعليم في وكالة الغوث الدولية تنفيذ برنامج حقوق اإلنسان والتسامح والتواص  
 ناللاجئياللاعنفي وح  الللافات، التزاما بدورها ومسؤوليتها التربوية في توفير تعليم نوعي ألبناء 

 ن وراء ذل  إلى:وهي تهدف م، الفلسطينيين
تمكين الطلبة الفلسطينيين من وعي حقوقهم التي أقرتها الشرعية الدولية ليصبحوا قادرين على   -1

 ن إيجابيين في هذا العالم الكبيرالعيش كمواطني
تعزيز إحساس الطلبة الفلسطينيين بحقوقهم اإلنسانية حتى يصبحوا أكثر تمثلا لهذه الحقوق   -2

درة والسعي الدؤو  نحو تحقيق هذه الحقوق والعم  على حمايتها مما يطور لديهم روح المبا
 من التعد  واالنتها .

توفير بيئة  منة للطلبة الفلسطينيين في مدارسهم، ومساعدتهم على التكيف اإليجابي مط ذواتهم  -3
ومط اآللرين من للا  تعلمهم لحقوقهم ومسؤولياتهم ومهارات ح  نزاعاتهم بالطرق السليمة 

 بشك  فاع  في وجود علاقات اجتماعية ايجابية تؤسس على االحترام والثقة. مما يسهم
من وعي  -بغض النظر عن مركزه الوظيفي في العملية التربوية  -تمكين المربي الفلسطيني  -4

دراكه ألدواره ومسؤولياته ، في إطار تعليم وتعلم هذه  حقوق اإلنسان ومهارات ح  الللاف ، وا 
 يمارس أدواره بكفاية وفاعلية أكبر.الحقوق والمهارات ، ل

تعزيز التفاهم بين األمم والشعو  ، حيث أن ثقافة حقوق اإلنسان تمث  جزءا ال يتجزأ من  -5
الثقافة اإلنسانية واألللاقية للمجتمط الدولي ، واكتسا  هذه الثقافة وتمثلها وممارستها سلوكاً  

 وأداًء سوف يجع  من طلبتنا مواطنين عالميين.
 

تعلم مفاهيم ثقافة حقوق اإلنسان أصبح أمرا ضروريا ال غنى عنه دال  نطاق  نًا ترى الباحثة بألتام
المدرسة ولارجها حيث إن أهم ما نتطلط غليه في بناء مجتمعنا الفلسطيني هو إقامة مجتمط مدني 
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بمراعاة مصلحة مجتمط قائم على تنظيم العلاقات بين األفراد وبطريقة تتسم  ديمقراطي نباهي به العالم،
 ك  األفراد بشك  ينسجم مط التصور العام لمصلحة هؤالء األفراد.

وحتى يستطيط الجي  الفلسطيني الذ  يؤم  أن يشك  الحلقة األولى من حلقات البناء الفلسطيني 
البناء الوطني بشك  يمكن هذا الشع  من التللص من  ةعلى اإلطلاع بمهم المستق  ليكون قادراً 

و  والمحن وترسبات االحتلا  واالنتهاكات السافرة لحقوق اإلنسان التي أتمت في بيتنا أمراض الحر 
من السلو  المتنافي مط قيمنا األصيلة والسمحة ، فعلينا التللص من العنف  الفلسطيني أشكاالً 

 وغيا  القانون الذ  ال يليق بالمجتمط الذ  نصبوا إليه.،والجه   ،والتعص  ،والعشائرية
الوصو  إلى تحقيق حالة فريدة من احترام حقوق اإلنسان في فلسطين مهد الديانات ومولد  ومن أج 
 .الحضارات

علينا أن نضط على قمة أولوياتنا الوصو  إلى الهدف السامي لنا أال وهو الوصو  إلى حالة من 
ة وكرامة وحرية التكام  بين عمليتي التربية والتعليم ، لتأمين سلامة المجتمط وضمان عيش أفراده بعز 

 واحترام.      
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 الثالفصل الث
 الدراسات السابقة 

 
يستهدف هذا الفص  عرض البحوث والدراسات السابقة التي أمكن الحصو  عليها والتقي تقدور 

ثقر  وسقيتم عقرض الدراسقات السقابقة  اء المنقاهج بمفقاهيم حققوق اإلنسقانحقو  إثقراء المنقاهج بشقك  عقام وا 
 لترتي  الزمني من األحدث لألقدم.وفقًا ل

 األولققىوبمققا أن الدراسققة الحاليققة تسققتهدف إثققراء محتققوى مققنهج اللغققة العربيققة للصققفوف األربعققة 
بمفققاهيم حقققوق اإلنسققان، وكونهققا تعققالج موضققوعًا حيويققًا، فقققد واجهققت الباحثققة بعققض الصققعوبات التققي 

مفقاهيم المتعلققة بحققوق اإلنسقان بشقك  عقام منقاهج بالالتكمن فقي نقدرة الدراسقات التقي دارت حقو  إثقراء 
 وفي اللغة العربية بشك  لاص، مما جع  الباحثة تصنف الدراسات إلى محورين:

 
 .اإلثراء تناولت: دراسات المحور األول ‒
 .مفاهيم حقوق اإلنسان تناولتدراسات المحور الثاني:  ‒
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 ثراء المناهج الدراسية:: دراسات اهتمت بإألولأواًل: دراسات المحور ا
 :( 2102) هفور دراسة   -1

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية إثراء منهاج تكنولوجيا التعليم باستلدام الشبكة االجتماعية 
face book)) نترنت لدى الطالبات المعلمات في الجامعة لحاسو  واإلفي تنمية مهارات استلدام ا
استلدمت الباحثة المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين  الدراسة ئلة. لإلجابة عن أسغزة اإلسلامية في

ثر المتغير المستق  وهو استلدام أالمجموعتين والتبار بعد  لدراسة بالتبار قبلي للتحقق من تكافؤ 
في إثراء منهاج تكنولوجيا التعليم العملي. وتم التيار أفراد عينة  (face book )الشبكة االجتماعية

الطريقة القصدية ، ولجمط بيانات الدراسة أعدت الباحثة أدوات الدراسة وهى التبار معرفي الدراسة ب
. وبعد االنتهاء من إجراء التجربة وقامت بالتأكد من صدقها وثباتها وبطاقة ملاحظة لتقييم المنتج

إلحصائية األسالي  ا، قامت الباحثة بتحليلها إحصائيا باستلدام ثم جمط البياناتوتطبيق أدواتها ،
 ، ومعام  الكس  المعد  لبلا .ويتني، معام  مربط إيتا–: التبار مان المناسبة وهي

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 وضط قائمة بمهارات استلدام الحاسو  واإلنترنت المراد تنميتها لدى الطالبات المعلمات.  -1
ودلي  األكاديميين لشرح كيفية إثراء منهاج إعداد مادة إثرائية لمنهاج تكنولوجيا التعليم عملي  -2

 (face book)تكنولوجيا التعليم عملي باستلدام الشبكة االجتماعية 
 

 :(2100)دراسة أبو منديل  -2
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية إثراء وحدة مقترحة في مادة الجغرافيا بمهارات التفكير  

واتبعت الباحثة فى هذه الدراسة المنهج   .تجاهاتهن نحوهالصف الثاني عشر واالناقد لدى طالبات ا
الوصفي التحليلي حيث قامت بتحلي  محتوى الوحدة الدراسية المقترحة "الجغرافيا السياحية "من كتا  
الجغرافيا للصف الثاني عشر وتحديد مهارات التفكير الناقد المتضمنة فيه ، كما استلدمت المنهج 

ثرائية والتبار التفكير الناقد ومقياس هارات التفكير الناقد والمادة اإلعداد قائمة مالبنائي التجريبي في إ
عشر  الثانيتكونت من طالبات الصف  والتياالتجاه نحو مادة الجغرافيا وتجريبها على عينة الدراسة 

 ولتحقيق هدف الدراسة استلدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية اآلتية:.
ومعام  إيتا إليجاد حجم التأثير، ومعام  ارتباط  ،ت الحسابية والنس  المئوية التكرارات والمتوسطا

 personبيرسون 
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة 

ي التبار التجريبية والمجموعة الضابطة بعد إثراء محتوى الوحدة الدراسية بمهارات التفكير الناقد ف
دت إلى أة التجريبية ، ومن األسبا  التي التفكير الناقد ومقياس االتجاه نحو المادة لصالح المجموع
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ذل  فاعلية إحداث اإلضافات والزيادات على الوحدة الدراسية من كتا  الجغرافيا للصف الثاني عشر 
 نتيجة لقصور المحتوى في تناو  بعض مهارات التفكير الناقد.

 
 (:2117عت )دراسة ش -1

هقققدفت هقققذه الدراسقققة إلقققى إثقققراء محتقققوى وحقققدة الهندسقققة الفراغيقققة للصقققف العاشقققر األساسقققي فقققي 
موضقققوع مهقققارات التفكيقققر البصقققر ، واتبعقققت الباحثقققة المقققنهج الوصقققفي التحليلقققي والبنقققائي؛ حيقققث قامقققت 

مهقققارات  بتحليققق  وحقققدة الهندسقققة الفراغيقققة مقققن لقققلا  اسقققتلدامه ألداة تحليققق  تقققم بناؤهقققا باالعتمقققاد علقققى
التفكير البصر .  كما قامت بإعداد المادة اإلثرائية، وتكونت عينة الدراسة من الوحقدة الثانيقة مقن كتق  

( بمدينة غقزة وتوصقلت 2339-2332الرياضيات الجزء الثاني للصف العاشر األساسي المطبق عام )
قها إلققى وضققط محتقققوى فققي نسقق  تققوافر مهققارات التفكيققر البصققر  ممققا سققا اً أن هنققا  تققدني إلققىالباحثققة 

 للهندسة الفراغية مثر  لمهارات التفكير البصر .
 
 (:2111دراسة النادي )  -4

هقققدفت هقققذه الدراسقققة إلقققى إثقققراء محتقققوى مققققرر التكنولوجيقققا للصقققف السقققابط األساسقققي فقققي ضقققوء 
ى المعققايير العالميققة، واتبعققت الباحثققة المققنهج الوصققفي التحليلققي، واسققتلدمت الباحثققة أداة تحليقق  المحتققو 

رئيسققة للدراسققة ومققن للالهققا وضققعت المققادة اإلثرائيققة لمحتققوى مقققرر التكنولوجيققا للصققف السقققابط  ةكققأدا
األساسققي فققي ضققوء المعققايير العالميققة، والتققارت الباحثققة الوحققدة الثانيققة مققن المقققرر الدراسققي، وتوصققلت 

التكنولوجيقا للصقف  فقي نسق  تقوفر المعقايير العالميقة فقي محتقوى مققرر اً هذه الدراسة إلى أن هنا  تدني
 السابط األساسي.

 
 (:2111دراسة جودة )  -9

هقققدفت هقققذه الدراسقققة إلقققى معرفقققة أثقققر إثقققراء بعقققض المفقققاهيم الرياضقققية بقققالفكر اإلسقققلامي علقققى 
وقققد اسققتلدمت  ادة الرياضققيات واتجاهققاتهم نحوهققا.تحصققي  طلبققة الصققف العاشققر األساسققي بغققزة فققي مقق

كونقت عينقة الدراسقة مقن طلبقة الصقف العاشقر األساسقي والقذ  الباحثة في الدراسة المنهج التجريبقي، وت
وتكونققت أداة الدراسققة مققن التبققار تحصققيلي  .( طالبققًا وطالبققة مققن مدرسققتين بمدينقة رفققح92بلقغ عققددهم )

قلت الدراسقة إلقى أن هنقا  أثقر  للمقادة اإلثرائيقة علقى أفقراد  اً كبيقر  اً ومقياس للاتجاه نحو الرياضقيات، وتوص 
واتجاهققققاتهم نحوهققققا، وأن هنققققا  فروقققققًا دالققققة  ،واإلنققققاث فققققي تحصققققيلهم للرياضققققيات ،العينققققة مققققن الققققذكور

دالقة إحصقائيًا فقي االتجقاه نحقو الرياضقيات    البعقد  للقذكور، ولقيس هنقا  فقروقإحصائيًا فقي التحصقي
 تعزى لمتغير الجنس.
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 (:2110دراسة شلدان ) -0
عرفقققة أثقققره علقققى مسقققتوى النمقققو هقققدفت هقققذه الدراسقققة إلقققى إثقققراء منهقققاج العلقققوم بعمليقققات العلقققم وم

وميقققولهم نحقققو العلقققوم فقققي محافظقققة غقققزة، وققققد اتبقققط الباحقققث المقققنهج  ،العقلقققي لتلاميقققذ الصقققف اللقققامس
وتكونققت التجريبققي، واسققتلدم لققذل  التبققار النمققو العقلققي )لبياجيققه( ومقياسققًا لتحديققد الميققو  نحققو العلققوم، 

( تلميقققذًا، والضقققابطة وتكونقققت مقققن 45) مجموعقققة تجريبيقققة وتكونقققت مقققن عينققة الدراسقققة مقققن مجمقققوعتين؛
( تلميققذًا، وتوصققلت الدراسققة إلققى وجققود فققروق ذات داللققة إحصققائية بققين متوسققطات درجققات تلاميققذ 36)

المجموعققة التجريبيقققة وأقققرانهم تلاميقققذ المجموعققة التجريبيقققة، ووجقققود علاقققة ارتباطيقققه بققين مسقققتوى النمقققو 
 صف اللامس األساسي.العقلي ومستوى المي  نحو العلوم لدى تلاميذ ال

 
 (:2110دراسة عفانة والزعانين ) -1

هدفت هذه الدراسة إلى إثراء مقرر  الرياضيات والعلوم للصف السقادس األساسقي فقي فلسقطين 
في ضوء االتجاه المنظومي، واتبعت الباحثة لقذل  المقنهج الوصقفي التحليلقي أداة لتحليق  محتقوى مققرر 

لققوم للصققف السققادس للفصقق  األو ، ومققن لققلا  ذلقق  توصققلت الرياضققيات والجققزء األو  مققن كتققا  الع
الباحثة إلى عدم وجود توازن في عدد المفاهيم الموجودة في المققررين؛ إذ اشقتم  مققرر الرياضقيات فقي 

( مفهومقًا، كمقا 163( مفهومًا، بينما اشقتم  مققرر العلقوم فقي الجقزء نفسقه علقى )62الجزء األو  على )
مققن المنظومققات األساسققية إال  أنهققا غيققر مترابطققة فققي المقققرر الدراسققي  تضققمن كقق  مققن المقققررين عققدداً 

الواحد وكذل  غير مترابطة في المقررين، إلى جان  وجود العديقد مقن الفجقوات فقي منظومقات المفقاهيم 
والعلوم وعدم وجقود بعقض المفقاهيم الرابطقة فقي الوحقدات الملتلفقة، وببقذل  فققد تقم  ،لمقرر  الرياضيات
مطققورة لكقق  وحققدة دراسققية فققي المقققررين فققي ضققوء المفققاهيم الرابطققة لسققد الفجققوات فققي  وضققط منظومققات

المنظومة الواحدة أو في الوحدة الدراسية الواحدة دون النظقر إلقى وضقط مفقاهيم واسقعة تعمق  علقى ربقط 
 المنظومات الملتلفة في ك  مقرر على حدة مط بعضها البعض.

 
 (:0770)ودراسة اللول -9

معرفة أثر إثراء منهج العلوم لمهارات تفكير علمي على تحصي  الطلبقة فقي الصقف  هدفت الدراسة إلى
عقداد المقادة اإلثرائيقة  ،السابط. واتبعت الباحثة المقنهج التجريبقي، كمقا قامقت بتحليق  المحتقوى الدراسقي وا 

( 4ن )والتبقققارًا لمهقققارات التفكيقققر العلمقققي. وتكونقققت عينقققة الدراسقققة مققق ،كمقققا اسقققتلدمت التبقققارًا تحصقققيلياً 
وطالبة من الصف السقابط  ،( طالباً 167فصو  دراسية من مدرستين بمعسكر البريج يبلغ عدد طلبتها )

وطلبقققة  األساسقققي، وتوصقققلت الدراسقققة إلقققى وجقققود فقققروق دالقققة إحصقققائيًا بقققين طلبقققة المجموعقققة التجريبيقققة
إحصققائيًا  ، ووجققود فققروق دالققةالمجموعققة الضققابطة لصققالح المجموعققة التجريبيققة فققي مسققتوى التحصققي 

لصالح تحصي  ك  من مرتفعي التحصي  ومتدني التحصقي  فقي المجموعقة التجريبيقة مقارنقة بتحصقي  
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ومتدني التحصي  في المجموعقة الضقابطة، وهقذه الفقروق تعقزى إلثقراء مقنهج العلقوم  ،مرتفعي التحصي 
 بمهارات التفكير العلمي.

 
 (:0770دراسة دياب) -7

إثققراء منهققاج الرياضققيات للصققف اللققامس االبتققدائي بمهققارة تعليميققة هققدفت هققذه الدراسققة إلققى معرفققة أثققر 
تتضققمن مهققارات التفكيققر علققى تحصققي  طلبققة هققذا الصققف واتجاهققاتهم نحققو الرياضققيات. واتبققط الباحققث 

تحصقيليًا  اً كما قام بإعداد المادة اإلثرائية بعد تحلي  المحتوى الدراسي واستلدم التبقار  ،المنهج التجريبي
تجققاه نحققو الرياضققيات، والتققار الباحققث لققذل  عينققة مققن مدرسققتين بمدينققة غققزة حيققث التققار ومقياسققًا للا

ن لين دراسييمن الصف اللامس االبتدائي، فص وطالبةً  ،( طالباً 193أربعة فصو  دراسية عدد طلابها)
مقققن كقققق  مدرسققققة إحققققداهما تجريبيققققة واأللققققرى ضققققابطة وتوصققققلت الدراسققققة إلققققى تفققققوق طلبققققة المجموعققققة 

علققى أقققرانهم مققن المجموعقققة الضققابطة فققي كقق  مققن المدرسقققتين فققي التحصققي  الدراسققي وفقققي التجريبيققة 
 االتجاه نحو الرياضيات.

 
 التعقيب على دراسات المحور األول:

 يلي: من العرض السابق لدراسات هذا المحور يتضح ما
ن التلفت في ا اشتركت معظم الدراسات السابقة في - لهقدف مقن عملية إثراء المناهج التعليمية وا 

 (2117)شــعت,عمليققة اإلثققراء فبعضققها يهققدف إلثققراء محتققوى منققاهج الرياضققيات مثقق : دراسققة 
و  (2110)شـلدان,دراسقة  والبعض األلر يهدف إلثقراء منقاهج العلقوم مثق : (0770)دياب,و

ـــو, ـــةعقققًا وهقققي دراسقققة وثالقققث يهقققدف إلثقققراء منقققاهج العلقققوم والرياضقققيات م (0770)اللول  )عفان
إلثققراء منهققاج  (2111النــادي,)ودراسققة (2102)فــورة,بينمققا هققدفت دراسققة  (2110والزعــانين,
 .إلثراء مادة الجغرافيا (2100)أبو منديل,وكانت دراسة  التكنولوجيا

تنوعققت عينققات الدراسققات السققابقة فكانققت العينققة عبققارة عققن كتقق  دراسققية فققي دراسققة كقق  مققن:  -
وكانقققت مكونقققة مقققن ذكقققور  (2110)عفانـــة والزعـــانين,( و2111النـــادي,و) (2117)شـــعت,

ناث في ك  من دراسة   (.0770)دياب,ودراسة( 0770,)اللولوو( 2110)شلدان,وا 
 (2117)شـــــــــعت,اتبعقققققققققت معظقققققققققم الدراسقققققققققات المقققققققققنهج الوصقققققققققفي التحليلقققققققققي مثققققققققق  دراسقققققققققة  -

( 2102)فورة,في حين ابتعت دراسة ك  مقن (,2110)عفانة والزعانين,و (2111)النادي,و
 المنهج التجريبي. (0770)دياب,و (0770)اللولو,و (2110شلدان,) (2100منديل,أبو )

اسققتلدمت الدراسققات أدوات متنوعققة التلفققت بققالتلاف هققدف الدراسققة والمنهققاج فمنهققا دراسققات  -
 )عفانــــــةو (2111)النـــــادي,و (2117)شــــــعت, اسقققققتلدمت تحليققققق  المحتقققققوى وهققققققي دراسقققققة
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مققن االلتبققارات  وهنققا  دراسققات تناولققت أنواعققًا ملتلفققة (.0770)ديــاب,( و2110والزعــانين,
 (.0770)دياب,و (2110) شلدان,مث  دراسة 

 التلفت معظم المعالجات اإلحصائية تبعًا لطبيعة المشكلة واألدوات المستلدمة في الدراسة. -
أثبتت هذه الدراسات فاعلية المنقاهج المثقراة والبقرامج اإلثرائيقة فقي تحقيقق األهقداف المرجقوة مقن  -

 عملية اإلثراء.
في العديقد مقن الدراسقات التقي تناولقت عمليقة اإلثقراء فقي إعقداد أدوات الدراسقة  استعانت الباحثة -

عداد المادة اإلثرائية.  لاصة أداة تحلي  المحتوى وا 
 
 
 مفاهيم حقوق اإلنسان: تناولت: دراسات الثانيالمحور 

عققرض فققي هققذا المحققور البحققوث والدراسققات التققي تناولققت مفققاهيم حقققوق اإلنسققان فققي المنققاهج 
 ، وسيتم عرض الدراسات السابقة من األحدث لألقدم.انت في البلاد العربية واألجنبيةلفة؛ سواء كالملت

 
 :(2102) عرام أبودراسة  -0

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تقويم برامج األطفا  عبر إذاعة وفضائية األقصى في ضوء 
وقد استلدمت الدراسة  ،الغوثوكالة  مفاهيم حقوق الطف  المتضمنة في مقررات حقوق اإلنسان في

المنهج الوصفي التحليلي حيث تضمن أسلو  المسح ، واشتملت عينة الدراسة على مقررات حقوق 
اإلنسان التي درست لطلبة الصفوف الثلاثة األولى من المرحلة األساسية الدنيا _للفص  الدراسي 

على مجموعة من برامج  وتضمنت عينة الدراسة (2311م _ 2313الثاني من العام الدراسي )
ذاعة األقصى.  األطفا  المقدمة من فضائية وا 

 :نتائج التاليةوللصت الدراسة إلى ال 
فيما يلص البرامج اإلذاعية المتمثلة في برنامج )أفنان وأغصان ( وجد أن مفاهيم الحق في الحرية 

ثانية . ثم جاءت مفاهيم جاءت في المرتبة األولى، وتلي ذل  مفاهيم الحق في الحياة في المرتبة ال
الحق في الكرامة في المرتبة الثالثة . وفيما يلص البرامج الفضائية فتنقسم إلى ثلاثة برامج :األو  : 
)أطفا  األقصى ( حيث وجد أن مفاهيم الحق في الحياة جاءت في المرتبة األولى وتلى ذل  مفاهيم 

ي جاءت مفاهيم في الحق في الكرامة في %( ف39.7الحق فى الحرية فى المرتبة الثانية بنسبة )
 المرتبة الثالثة .

رواد الغد( حيث وجد أن مفاهيم الحق في الحرية جاءت في المرتبة األولى وتلى ذل  مفاهيم  (والثاني 
 الحق في الحياة في المرتبة الثانية جاءت مفاهيم الحق في الكرامة في المرتبة الثالثة .
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ذل   حياة جاءت في المرتبة األولى وتلاحيث وجد أن مفاهيم الحق في الوالثالث: )ألوان المعرفة( 
 المرتبة الثانية وثم جاءت مفاهيم الكرامة في المرتبة الثالثة . فيالحرية  فيمفاهيم الحق 

 
 :(2102العجرمي )دراسة  -2
ماعية )التربية هدفت الدراسة إلى تحديد القيم المتضمنة في كت  التربية اإلسلامية وكت  التربية االجت 

استلدمت الباحثة و  ألساسي بفلسطين.وكت  حقوق اإلنسان  للصف الرابط ا الوطنية والتربية المدنية(
وتكونت عينة الدراسة من كت  مبحث التربية اإلسلامية   ،التحليلي، بأسلوبه تحلي  المحتوىالمنهج 

لتربية المدنية(،ومن كت  مبحث حقوق ومبحث التربية االجتماعية والتي  تضم كت  )التربية الوطنية وا
دراسة أداتين اإلنسان للصف الرابط األساسي، وقد تم التيار العينة بطريقة قصدية، واستلدمت ال

 قائمة اشتملت أهم أبعاد القيم، والقيم الفرعية المندرجة تحتها، وأداة تحلي  المحتوى. رئيسيتين هما:
لتكرارات ،ثم جمط التكرارات لك  بعد وتفريغها في جداو ، ولتحلي  النتائج استلدمت الباحثة حسا  ا

 واستلدمت النس  المئوية.
 توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج كان من أهمها:و 

تبين من للا  تحلي  كت  التربية اإلسلامية أن"القيم الدينية"قد احتلت المرتبة األولى، يليها  -1
عية" ، ويليها " القيم الجمالية"، ويليها " القيم السياسية "القيم األللاقية"، ويليها " القيم االجتما

 والوطنية"، ويليها في المرتبة األليرة " القيم العلمية".
ن " قيم الحرية" قد احتلت المرتبة األولى ، يليها أمن للا  تحلي  كت  حقوق اإلنسان تبين  -2

إلنسان ، يليها"قيم التسامح" ويليها "قيم الكرامة"، يليها " قيم الحياة والمستوى المعيشي اللائق ل
" قيم العدالة" ويليها "قيم المساواة"، ويليها "قيم الملكية "، ويليها قيمة "المواطنة والمشاركة في 

 الحياة المهنية والسياسية" واحتلت المرتبة األليرة.
 
 :( 2100دراسة اقصيعة ) -3

 كسابهاإوبعض قيم المواطنة التي ينبغي  نسان،تحديد بعض مفاهيم حقوق اإل لىإهدفت هذه الدراسة 
. والتعرف على أثر البرنامج المقترح على مستويات الطلا  في لطلبة الصف التاسط بمحافظات غزة

، وبلغ عدد عينة يبيواستلدم الباحث المنهج التجر  .وقيم المواطنة ،اهيم حقوق االنساناكتسا  مف
ولى التبار ن األاداتأة. واستلدمت في هذه الدراسة طالب 34طالبا والضابطة  35يبية الدراسة التجر 

 : هم نتائج الدراسةأواطنة وكان من تحصيلي، والثانية مقياس لقياس مستوى قيم الم
ستة  لدى طلبة الصف التاسط وتم التيار كسابهاإنسان ينبغي لحقوق اإل اً ساسيأ اً مفهوم 19هنا   -

الرفق والمعاملة  ،التعليم ،المساواة  ،الحرية ،الكرامة ) :منها ليتضمنها البرنامج وااللتبار وهي حق
 (.نسانيةاإل
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 لمسة بة الصف التاسط ، وتم التيارقيمة من قيم المواطنة التي ينبغي تنميتها لدى طل 15هنا   -
تنمية  –الحفاظ على نظافة البيئة  –لرين ترام أراء اآلاحيتضمنها البرنامج والمقياس وهي )قيم منها ل
 (للاصةاحترام الملكية العامة وا،تنمية القيم االقتصادية  ،الصحيالوعي 

و قيم  نسانبعض مفاهيم حقوق اإلالكتسا   ؛بناء البرنامج المقترح القائم على الوسائط المتعددة -
 .حد عشر درساً أم سط بمحافظات غزة ضالمواطنة لدى طلبة الصف التا

يات طلا  المجموعة التجريبية في اكتسا  بعض كان للبرنامج المقترح أثر وفاعلية عن مستو  -
 هم في اكتسا  بعض قيم المواطنة .، وعلى مستوياتنساناإلمفاهيم حقوق 

 
 :( 2100دراسة أحمد )  -4

نسان في مبحث التربية حقوق اإل ئف على فاعلية برنامج لتنمية مبادلى التعر إهدفت هذه الدراسة 
وقد استلدم الباحث المنهج شبه التجريبي  .ت غزةالسادس االبتدائي في محافظاالوطنية للصف 

( 73باستلدام مجموعة تجريبية واحدة لملائمته لطبيعة مشكلة الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )
( طالبة ، وتكونت 32و ) ( طالباً 32ساسي ، منهم )الجنسين  من طلبة الصف السادس األطالبا من 

 نسان .لتبار مبادئ حقوق اإلن المبادئ واداة الدراسة من قائمة مأ
بين متوسطات  3.31حصائية عند مستوىإ، أنه توجد فروق ذات داللة هم نتائج الدراسةأوكان من 

نسان لقوا برنامج تنمية مبادئ حقوق اإلدرجات مجموعتي الطلا  والطالبات )ك  على حدا( الذين ت
لى التبار مبادئ حقوق تطبيق البعد  ع، وكانت الفروق لصالح الالتطبيق القبلي والتطبيق البعد  في
نسان مج المقترح لتنمية مبادئ حقوق اإلثير البرناأن حجم تأ. كما تبين رجته الكليةبعاده ودأنسان  باإل

، لدى  مجموعتي نسانق اإلعلى جميط المبادئ وعلى الدرجة الكلية اللتبار مبادئ حقو  كان كبيراً 
 الذكور واالناث . 

 
 :( 2101دراسة العاصي ) -9

نسان لدى طلبة امج تدريبي لتنمية ثقافة حقوق اإللى التعرف على فاعلية برنإهدفت هذه الدراسة  
، وقد استلدم الباحث المنهج البنائي والمنهج شبه التجريبي باستلدام مجموعة جامعة االقصى بغزة

ليات البة من ك( ط53، وتكونت عينة الدراسة من)ة لملائمته لطبيعة مشكلة الدراسةتجريبية واحد
، نسانبار معرفي في ثقافة حقوق اإلالدراسة من التداة أالتربية بجامعة االقصى بغزة، وتكونت 

 هم نتائج الدراسة : أنسان. وكان من ياس االتجاهات  نحو حقوق اإلواستبانة لق
بين متوسطي درجات المجموعة  a<0.05)حصائية عند مستوى داللة)إيوجد فروق ذات داللة 

نسان قب  التدريس باستلدام البرنامج ات والجوان  المعرفية في حقوق اإلريبية على مقياس االتجاهالتج
 التدريبي وبعده لصالح التطبيق البعد .
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طالبات كلية نسان لدى ق اإليتصف البرنامج التدريبي بفاعلية في تنمية الجوان  المعرفية في حقو 
 قصى.التربية في جامعة األ
طالبات كلية التربية نسان لدى في تنمية االتجاهات نحو حقوق اإل لتدريبي بفاعليةيتصف البرنامج ا

 قصى.في جامعة األ
 

 :(gundogdu 2010دراسة جان دوجو)-0
تجاهات الطلبة سالي  والمواد البنائية على ااستلدام األ تأثيرلى الكشف عن إهدفت هذه الدراسة 
نسان واستلدمت الدراسة  المنهج يف في مجا  حقوق اإلو التثقنح رشاد النفسي(المعلمين )طلا  اإل

(، من االناث 22من الذكور و23بلغت )الشبه التجريبي و تكونت العينة من مجموعتين تجريبيتين 
يم البنائي ( و وتلقت المجموعة التجريبية التعلمن االناث 23الذكور من  17ومجموعة ضابطة بلغت )
مقياس  استلدام. وتم لتقليد قت المجموعة الضابطة التعليم ا، في حين تلفي مجا  حقوق االنسان

  :لىإوتوصلت النتائج  ،نسانجاهات المعلمين نحو حقوق اإلات
 المجموعتين نسان في كلامين نحو التثقيف في مجا  حقوق اإلارتقاء اتجاهات الطلبة المتعل -

 . لتجريبيةق دالة لصالح المجموعة ا، بالرغم من وجود فرو التجريبية والضابطة
حو التثقيف في مجا  كثر اتجاها نأن المجموعة التجريبية كانت األ ةالتتابعيبينت النتائج  -

 .نسانحقوق اإل
 تأثير، ويكون لها ساس نهج البنيوية هي أكثر فعاليةعلى ا التي تركز باألنشطةأن التعلم  -

 .نسانمواقف على المتعلمين نحو حقوق اإلمد على الطوي  األ
 

 :(2101قيطة)دراسة -1
نسان الواج  توافرها في محتوى منهاج التربية لى تحديد مفاهيم حقوق اإلإهدفت هذه الدراسة  

وتكون المجتمط الدراسة من طلبة المرحلة  ،ومدى اكتسا  الطلبة لها ،الثانويةاالسلامية للمرحلة 
، و لثانوية )الفص  األة للمرحلة اسلاميانيونس ومحتوى منهاج التربية اإلالثانوية في محافظات ل

، وقد اشتملت عينة الدراسة على 2313- 2339والتعليم العالي لعام والثاني( طباعة وزارة التربية 
، وقد مدارس جنو  غزة بمحافظة لانيونس ، فيلبة من طلبة الصف الثاني عشر( طال  وطا475)

تحلي  محتوى لقياس مفاهيم  :دوات وهيأالوصفي التحليلي كما استلدم عدة استلدم الباحث المنهج 
عداد التبار ا  و  ،سلامية للمرحلة الثانويةربية اإلحقوق االنسان الواج  توافرها في محتوى منهاج الت
سلامية لطلبة وجودة في محتوى منهاج التربية اإللقياس مدى اكتسا  الطلبة لمفاهيم حقوق االنسان الم

 ،: الحقوق السياسية والمدنيةلحقوق هيمجاالت من ا ةتضمنت ثلاث ، حيثالصف الثاني عشر
أن المجا   وكان من أهم نتائج الدراسة .والتنموية ،الحقوق االقتصادية ،يةالحقوق الثقافية واالجتماع
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يلي ذل  "المجا  الثاني: و (، 91-47": المدني والسياسي قد احت  المرتبة االولى بوزن نسبي )و األ
(، ثم جاء المجا  الثقافي 27-96ة الثانية بوزن نسبي )االقتصاد  والتنمو  حيث احت  المرتب

 (.21-37واالجتماعي حيث احت  بالمرتبة الثالثة بوزن قدره )
 

 :(2117دراسة المحروقي ) -9
هدفت هذه الدراسة للتعرف على حقوق الطف  الواج  توافرها في مناهج الدراسات االجتماعية لتنمية 

لتنمية الوعي  وللتعرف على فاعلية برنامج مقترح ،ف السادسوق الطف  لدى تلاميذ الصالوعي بحق
واستلدم الباحث المنهج التجريبي لمعرفة الفروق  .ساسياأل بحقوق الطف  لدى تلاميذ الصف السابط

داة أعد  للمجموعة الضابطة ولقد كانت والتطبيق القبلي والب ،والضابطة ،ين المجموعة التجريبيةب
بناء قائمة تضم  هم نتائج الدراسةأنسان. وكان من ياس الوعي لحقوق اإلمواقف لقالدراسة لقياس 

 ،اجتماعية ،سياسية، صحية ،) تعليمية :لى سبط مجاالتإالحقوق حقوق الطف  ثم تصنيف هذه 
بين  حصائياً إ. عدا عن وجود فروق دالة بحيث تناس  الصف السابط (ترفيهية، مدنية ،اقتصادية

التطبيق البعد  لصالح التجريبية، كما توجد فروق دالة ذات داللة  ابطة فيالمجموعة التجريبية والض
، حيث بيق البعد  لصالح التطبيق البعد حصائية بين المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والتطإ

 . يد  على فاعلية البرنامج المقترحوهو  1.214بلغ معام  الكس  لبلا  
 

  :(2119دراسة أعمر ) -7
وجهات نظر معلمي المدراس الثانوية الحكومية في محافظة نابلس  إلى ذه الدراسة التعرفهدفت ه

لمام بالتسامح نسان عند الطلا  ومدى اإلوماتي والقيمي والمهار  لحقوق اإللمام المعلو  درجة اإلح
من ، واستلدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وطبقت الدراسة على عينة مكونة نسانوحقوق اإل

وطبقت  (2332-2337معلمة يعلمون الصفين الحاد  والثاني عشر للعام ) (29و) ،( معلما63)
نسان. وقيمية ومهارية في مجا  حقوق اإل فقرة موزعة على جوان  معرفية (54من )استبانة مكونة 

 :هم نتائج الدراسةأوكان من 
 .2.24  حيث بلغ كان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للجوان  متوسطا عند الطلا -
 .   القيمي يليه المهار  وفالمعرفيعلاها الجانأ%(؛ 64.23بنسبة )( و 5.33من ) -
داة  لمتغير  ى األ( علa=3.35حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروق ذات داللة  -

 .متغير اللبرة على الجان  المعرفي؛ وال لالجنس والتلصص
داة تعزى لللبرة ( على األa=3.35ى الدالة )حصائية عند مستو إتوجد فروق ذات داللة  -

غير موقط المدرسة ( وكذل  لمتسنوات13-5جالي القيمي والمهار  )المتوسطة على الم
 .ولصالح القرية
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 (:2110دراسة راضية ) -13
، وتجسقيد الجزائرية في تكقوين روح المواطنقةوالتي كانت حو  مفهوم المواطنة ودور المؤسسة التعليمية 

، واتبط الباحث المنهج التحليلي الوصفي ومنهج تحلي  لد  التلاميذ فالمدرسة الثانوية المدني قيم الحس
( سقققؤااًل موزعقققة علقققي سقققتة 53ن )ونقققة مققق، وققققد اسقققتلدم الباحقققث اسقققتبانة مكلكتققق  التربيقققة االجتماعيقققة

المواطنقة  وم، مثق  مفهقمباشرة بالمواطنقة كهقدف تربقو  عقامبعاد التعليم التي لها علاقة محاور، لقياس أ
 ، وتجسقيد المواطنقة فقي المؤسسقةة، والعلاققة بقين المواطنقة والمؤسسقة التعليمقمن منظقور علقم االجتمقاع

( مدرسقة ثانويقة فقي 31( معلمقًا يدرسقون   )133علقي عينقة مقن )  ، وطبققت األداةالتعليمية الجزائرية
 .ةوالية عناب

نها تساهم في تكوين المواطنة بشك  متوسط عية أكت  المدرسية للمواد االجتماوقد كانت نتائج تحلي  ال
%( مقن 44,17نسبيا، حيث هيمنت قيمة الحق كأساس للمواطنة من للا  نسبة تواترها وذلق  بنسقبة )

، وققققد بلغقققت أقصقققاها فقققي كتقققا  تربيقققة آللقققرمجمقققوع ققققيم المواطنقققة وبنسققق  تواتريقققة تلتلقققف مقققن كتقققا  
%(، 24.4، والتعدديققققة الحزبيققققة بنسقققققبة )%(39.6 فهققققوم الحريققققة فكققققان بنسققققبة )المدنيققققة. أمققققا ورود م
، لقم يتنقاو  كتقا  ، والقضقايا المعاصقرة الدوليقة. أما في ما يتعلق فقي الققيم%(71.2واالنتلا  بنسبة )

وال القضققايا المعاصققرة الدوليققة، أمققا الثانيققة الثققانو  فقققد تنققاو   بققداً الصققف األو  الثققانو  موضققوع القققيم أ
من مادة الكتا  حيث كان هنا  توازن في توزيط المعلومات  %(26.5نسبة )القيم على البعد المحلي ب

المقدمققة فققي الكتققا  عققن االجنققاس العرقيققة الققثلاث التققي يتكققون منهققا المجتمققط السققنغافور  دون انحيققاز 
، أمققا كتققا  الصققف الثالققث الثققانو  فلققم يتنققاو  القققيم علققى ون  لققر، ولققم يتنققاو  قضققايا معاصققرةلعققرق د

 مقا الصقف الرابقط الثقانو  فلقم يتنقاو  الققيم%(، أ17ا على البعد العالمي بنسقبة )ي ب  تناولهالبعد المحل
هامقًا فقي إرسقاء  ظهقرت الدراسقة الميدانيقة مقن المعلقم يلعق  دوراً ال علي البعد المحلي أو العالمي. كمقا أ
مققور نققاقش األراد العينققة المعلمققون مققن يفقق%( فقققط مققن أ19.6دعققم المواطنققة، حيققث بينققت الدراسققة أن )

المتعلقة بالديقراطيقة، والمشقكلات االجتماعيقة المعاصقرة، وبالتقالي بينقت الدراسقة أن دور المعلقم النظقر  
الملمققوس، كمققا بينقت الدراسققة أيضققا أن التربيققة يبققي نققاقص الفعاليققة مقا لققم يققتم تدعيمققه بالجانق  العلمققي 

فقراد العينقة تققدر م من أن نسبة ضئيلة من أنة، بالرغكثر صلة بتكوين روح المواطالمدينة هي المادة األ
 %( يرون عكس ذل . 3.36  )
 

 :chau Tat sig   (2114 )ك _دراسة شاو تات س -00
( على طلا  المرح  االبتدائية في ف عن أثر برنامج التسامح )العفوهدفت هذه الدراسة الى الكش

 .تصميم التبار قبلي وبعد جريبية و مدارس هونج كونج ، وذل  باستلدام مجموعتين ضابطة وت
 اال يسامحو ، والتاروا أن يعتبرون أنفسهم قد أذوا من غيرهم، و طالبا (56وقد طبقت الدراسة على )
 :هم نتائج الدراسةأنامج. كان من من أذاهم وبعد تطبيق البر 
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، في حين م  وتقدير الذاتصائية من حيث األالمجموعة التجريبية أظهرت ارتفاعا ذا داللة اح -
 .حباطنها أظهرت انلفاضا على مستوى اإلأ

كما كشفت النتائج عن فعالية البرنامج في زيادة استعداد المشاركين كشفوا عن فهم أق  لمفهوم  -
 التسامح مقارنة بالمجموعة الضابطة.

وقدروا فرصة تعلم تجاه البرنامج  ومشجعاً  يجابياً إ وقد أظهر الطلا  المشاركون اتجاهاً  -
 .ة تطبيقية في المدارس االبتدائيةمكانيا  برنامج قيمة عالية من حيث أثره و العطوا أالتسامح، و 

 
 (:2112دراسة المركز الفلسطيني لحقوق االنسان ) -02

قصقدية  نسقان فقي منقاهج التعلقيم الفلسقطيني طبقهقا علقي عينقةو  مدة توافر بعض مفقاهيم حققوق اإلح 
 ،والمسقلمين ،لتربيقة المدنيقة وتقاريخ العقر وهقي اللغقة العربيقة وا ،ساسقيمن مقررات الصقف السقادس األ

صققلي )الكتقق  المقققررة مققن الصققف السققادس( واسققتهدفت فيهققا % مققن المجتمققط األ45وهققي عينققة تمثقق  
الدراسققة أن النسق  المئويققة لوجقود أهققداف تتعلقق بحقققوق ، وجقد القققائمون علقي تحليق  المضققمون اسقتمارة

ن % وهقي مؤشقرات علقي أ96 ،%71%، 67%، 9 ذكورة اكنفا كانت علقي الترتيق نسان فالكت  الماإل
 نسان وبدرجة جيد.الطلا  يتعلمون مفاهيم حقوق اإل

لقى اقتصقادية و  إلقىوقدت تنوعت الحقوق التي وردت ما بين حقوق سياسية ومدنيقة  اجتماعيقة وثقافيقة وا 
ن ة مقفققر  25نسقان فقي كتقا  التقاريخ بلغقت حقوق ألر ، وقد اظهرت النتقائج أن عقدد فققرات حققوق اإل

فقققرة أ  بنسققبة  222صقق  فقققرة مققن أ 22%، أمققا فققي العربققي فكانققت 2.2فقققرة أ  بنسققبة  335أصقق  
علاهقا % أمقا أ14.2فققرة أ  بنسقبة  467ص  من أفقرة  69فكانت  الوطنيةما في التربية ، أ7.21%

 % ممقا يعنقي ان الكتق 15فققرة أ  بنسقبة  547صق  فققرة مقن أ 232لتربيقة المدنيقة حيقث فكانت في ا
% 67مققا الوطنيققة فكانققت % مققن األهققداف الحقوقيقة، أ71ينقة حقققق تفاوتقت حيققث ان كتققا  التربيققة المد

 % وهما نسبتان ضئيلتان.16.1% والتاريخ 9والعربية 
ا مققن حيققث ورودهققا فققي كثققر حظققلحقققوق السياسققية والمدنيققة كانققت األكمققا وأظهققرت الدراسققة ايضققا ان ا

ما %( أ39.23االجتماعية والثقافية )ما الحقوق االقتصادية و % ( بين54.3، وقد بلغت ) الكت  األربط
ن المجتمققط الفلسققطيني د عققزا القققائمون علققي الدراسققة ذلقق  إلققي أ%(، وققق6.45بنسققبة )  األلققرىالحقققوق 

ققائمون علقي يعيش واقعا ج  اهتمامه التحرر السياسي وهذا ما انعكس بدوره علي المناهج كما وعل  ال
نواعققه مميقزة بانتهاكققات حقققوق اإلنسققان بجميققط أ نللفلسققطينييألن الحيققاة اليوميققة  ؛الدراسقة نتققائج الدراسققة

 وهذا ما القى بظلاله علي المناهج.
 :bruce Williams(2110 )دراسة ويليامز  -01

نسان  في كت  الدراسات االجتماعية في ة الى التعرف الى مضامين حقوق اإلهدفت هذه الدراس
ة ، قام الباحث بتحلي  نوعي لعدد من كت  الدراسات االجتماعيبكندامدارس الثانوية في البرتيا ال
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، ومهارات مستندة الى حقوق يا، وقضاطارا مفاهيميا حو  مبادئإالمستلدمة في التدريس وقد صمم 
، وقد االجتماعيةو الحقوق الثقافية و  ، السياسةية ويتضمن مدى واسعا من المدنياتنسان العالماإل

نشطة العملية بعيدا عن مجرد تقديم الكت  حو  مقدرتها على تعزيز األ لمحتويات يقاً دق استلدم تحليلاً 
هم نتائج أ. وكان من يا واالنشطة في الكت معلومات نظرية موظفا قائمة رصد للتعريف بتل  القضا

 وصت الدراسةأ، و لحقيقية للطلا  وال المعلمينن محتويات الكت  ال تلدم الروح اإ: الدراسة ما يلي
 .نسان حو  واقعهمضافية حو  مفاهيم تعليم حقوق اإلابتزويد الكت  بمصادر 

 
  مshiman(1999) شيمان  دراسة -41

هققدفت هققذه الدراسققة إلققى إعققداد دليقق  لعمليققة تققدريس مفققاهيم حقققوق اإلنسققان بققالمرحلتين المتوسققطة 
التعلقيم ضقد  -إلنسقان)تعلقيم حققوق ا وهقي والثانوية وتناو  الدلي  ثلاث أبعاد لتعليم حقوق اإلنسقان

وذلقق  مققن أجقق  تققوفير بيئققة يعامقق  فيهققا اإلنسققان بعققد  وكرامققة واحتققرام  .العنققف( -حقققوق اإلنسققان
 وتقدير عبر تطبيق مبادئ اإلعلان العالمي لحقوق اإلنسان الذ  أصدرته األمم المتحدة.

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 اإلنسان لسد الفراغات الموجودة بعملية تعليمها. قدم الدلي  طرقًا جديدة لتعليم حقوق -4
كذل  قدم مجموعة متنوعة من األنشطة التي تقارن بين حقوق اإلنسان في ملتلف الحضارات  -2

 ودراسة مجتمعهم وانعكاسات ذل  على حياتهم المعاشة.

 

 :مRahima wode(1993) ود  راهيما دراسة -15
المدارس االبتدائية عبر تصميم منهج لحقوق اإلنسان  على تعليم حقوق اإلنسان فيهذه الدراسة ركزت 

للصف الرابط ليمارس الطلا  الديمقراطية في الفصو  من للا  مشاريط اجتماعية تم تصميمها 
 طالبًا من الطلا  البيض في الصف الرابط. 41وتنفيذها دال  جماعات عددها 

عققققن اآللققققرين وعققققن علاقققققتهم وقققققام بفحققققص اسققققتجابات الطققققلا  نحققققو حقققققوق اإلنسققققان وعققققن أنفسققققهم و 
، وتقم جمقط المعلومقات عبقر الملاحظقة فقي المشقاريط االجتماعيقة الجماعيقةبأصدقائهم ومدى مشقاركتهم 

 .لمقابلة والتسجي  وتحلي  الوثائقوا
 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

يققة بشقدة علققى ، والللفيقة الثقافرة الطققلا  الشلصقية، ومسققتوى النمقو، ومسقتوى العائلققةأثقرت لبق -4
أفكار واهتمامات الطلا  وبالتالي على تعليم حقوق اإلنسان وأن أغل  الطقلا  ققادرون علقى 

، وذل  باستلدام أد  سان وذل  من للا  التعليم الفعا تطوير أفكارهم عن مفاهيم حقوق اإلن
هقومهم ، وبالفع  حقق األطفا  تطورا واضحا في مفولع  األدوار والمشاريط الجماعيةاألطفا  

 عن حقوق اإلنسان.
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يحتققاج تعلققيم حقققوق اإلنسققان مققن المعلمققين مسققتوى عققا  مققن التنققور بحقققوق اإلنسققان والمفققاهيم  -2
 المتعلقة بها.

 
 :التعقيب على دراسات المحور الثاني

 من العرض السابق لدراسات المحور الثاني يتضح ما يلي: 
 (,2100ألحمــد,ا)ن مثقق  دراسققة ركققزت بعققض الدراسققات علققى تقققديم تصققور مقتققرح لحقققوق اإلنسققا ‒

 . (2101,العاصي(,)2100)إقصيعة,دراسة 
مقققا مقققط البحقققث  وهقققذا يتفقققق إلقققى حقققدٍ ، اهتمقققت الدراسقققات العربيقققة واألجنبيقققة بمبقققادئ حققققوق اإلنسقققان ‒

 الحالي.
ركزت بعض الدراسات على مدى تقوافر أبعقاد حققوق اإلنسقان فقي المققررات الدراسقية الملتلفقة مثق   ‒

، (2100)أحمـــــــــــــد,ودراسققققققققققققة .(2100)إقصــــــــــــيعة,ودراسققققققققققققة (2102)العجرمــــــــــــي,دراسققققققققققققة 
 .(2117)المحروقي,ودراسة

دراسققققة  :ركققققزت بعققققض الدراسققققات علققققى دواعققققي تعلققققيم حقققققوق اإلنسققققان فققققي التعلققققيم الجققققامعي مثقققق  ‒
بينمققققا اهتمققققت بعققققض الدراسققققات بققققالتعليم  ,(2101)جــــان دوجــــو, ودراسققققة  (,2101)العاصــــي,

ـــات ســـنك,ةودراسققق (,2100)أحمـــد,دراسقققة  :مثققق  ساسقققياأل )إقصـــيعة, ، ودراسقققة(2114)شـــاو ت
 ، ودراسقة(2119)أعمـر, في حين اهتمت بعض الدراسات بالمرحلة الثانوية مثق  دراسقة  (2100

 .(2110)وليامز, ودراسة (2101 ,قيطة)
)جــان ركققزت بعققض الدراسققات علققى دواعققي تعلققيم حقققوق اإلنسققان ومبققررات تدريسققها مثقق  دراسققة   ‒

عققض الدراسققات علققى مسققتوى اكتسققا  الطققلا  لمفاهيمهققا مثقق  ، فققي حققين ركققزت ب(2101دوجــو,
 (2117)المحروقي,ودراسـة( 2102)أبو عـرام,بينما ركزت دراسقة  (,2101)قيطة,دراسة محمد 

المؤسسقققة التعليميقققة فقققي علقققى دور  (2110)راضـــية,فقققي حقققين ركقققزت دراسقققة ، علقققى حققققوق الطفققق 
 .تكوين روح المواطنة لدى التلاميذ

السققابقة فققي بعققض النتققائج مققن أهمهققا: القصققور فققي تققدريس مبققادئ حقققوق  تلتقققي بعققض الدراسققات ‒
 سيادة طرق التدريس التقليدية القائمة على الحفظ والتلقين.، اإلنسان

ممقا أفقاد الدراسقة الحاليقة مقن ذلق  فقي  ،اعتمدت بعض الدراسات على تحلي  المحتوى كقأداة بحثيقة ‒
 تحديد عينات التحلي  وفئاته.

يعة اإلسققلامية قققد عالجققت المسققائ  المتعلقققة بحقققوق اإلنسققان بصققورة شققمولية أكققدت علققى أن الشققر  ‒
وتفصقققيلية أكثقققر ممقققا هقققو موجقققود اآلن فقققي أحقققدث االتفاقيقققات والمواثيقققق الدوليقققة المتعلققققة بحققققوق 

ولو طبقت القدو  العربيقة واإلسقلامية هقذه المبقادئ السقامية لتحقققت الرفاهيقة والعقد  لهقذه ، اإلنسان
 على حد سواء.الدو  والشعو  
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فبعض الدراسات استلدمت اسقتبانة ، تباينت الدراسات السابقة فيما بينها في استلدام أدوات التقويم ‒
 في حين استلدمت بعضها قائمة تحلي .، بينما بعضه استلدم التبار، فقط

 كتق  اللغقة العربيقة لمرحلقة حليق ال يوجد بين تل  الدراسات على حقد علقم الباحثقة دراسقة اهتمقت بت ‒
 التعليم األساسي في ضوء مبادئ حقوق اإلنسان في محافظات فلسطين.

 تعقيب عام على الدراسات السابقة:
ربعة السابقة، فيما يلقي أهقم النققاط استعراض الدراسات السابقة التي أوردتها الباحثة في المحاور األ بعد

والمقققققنهج، واألدوات ، الدراسققققات مقققققن حيققققث األهققققداف والعينققققةالتققققي تققققم استللاصققققها مقققققن تحليقققق  هققققذه 
 المستلدمة وأهم النتائج وسوف توضح الباحثة علاقة هذه الدراسات بالدراسة الحالية:

 : تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التالي:أوالً 
 .(0770)دياب,و (2117)شعت,إثراء المحتوى مث  دراسة  -
 دمة.أدوات الدراسة والعديد من األسالي  اإلحصائية المستل -
مققنهج الدراسققة حيققث اتبعققت هققذه الدراسققة المققنهج الوصققفي التحليلققي فققي تحليقق  محتققوى منهققاج  -

 اللغة العربية للصفوف األربعة األولى.
 

 : اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي:ثانياً 
اإلنسققان وهققذا لققم فققي ضققوء مفققاهيم حقققوق إثققراء محتققوى منهققاج اللغققة العربيققة للصققفوف األربعققة األولققى 

 يسبق أل  دراسة بأن تناولته من قب .
 ثالثًا: استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في النقاط التالية:

 .ئمة معايير لمفاهيم حقوق اإلنسانإعداد قا -
 إعداد المادة اإلثرائية. -
 كتابة اإلطار النظر  اللاص باإلثراء ومفاهيم حقوق اإلنسان. -
 ي  اإلحصائية المناسبة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة.تحديد األسال -
 تحلي  وتفسير نتائج الدراسة. -
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 .منهج الدراسة 
 .مجتمع الدراسة 
 .عينة الدراسة 
 .أدوات الدراسة 
 .المعالجات اإلحصائية 
 .إجراءات الدراسة 
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة

 ومن ذل  الدراسة، تنفيذ في الباحثة اتبعتها التي لإلجراءات مفصلاً  وصفاً  الفص  هذا او تن
عداد الدراسة، عينة وتحديد الدراسة، مجتمط ووصف الدراسة، منهج تعريف  والتأكد أدوات الدراسة، وا 

 النتائج، جةمعال في التي استلدمت اإلحصائية واألسالي  الدراسة، إجراءات وبيان وثباتها، صدقها من
 .اإلجراءات لهذه وصف يلي وفيما
 :الدراسة منهج

 هذا ألن التحليلي الوصفي المنهج باستلدام الباحثة استلدمت الدراسة أهداف تحقيق أج  من
 تساعد إلى استنتاجات للوصو  وذل  الحالي، البحث إجراءات مط للتعام  المناهج أنس  هو المنهج

 مقررات تصف بحيث 2002: 220), )عبيدات بدراسته تقوم لذ ا الواقط أو ،المحتوى تطوير في
مفاهيم حقوق  ىإل محتواها للتعرف بتحلي  والقيام هي، كما اللغة العربية للصفوف األربعة األولى

 استنتاجات إلى التوص  ثم الباحثة ومن أعدتها المفاهيم التي بقائمة ومقارنتها بها، المتضمنة اإلنسان
 أحد هو التحليلي الوصفي والمنهج .المناسبة لها المقترحات وتقديم الدراسة لةمشك فهم على تساعد
 طريق عن كمياً  وتصويرها ،محددة مشكلة أو ،ظاهرة لوصف المنظم العلمي والتفسير التحلي  أشكا 
لضاعها ،وتحليلها وتصنيفها أو المشكلة الظاهرة عن مقننة ومعلومات بيانات جمط  للدراسات وا 

 .الدقيقة
 :وعينتها الدراسة جتمعم

 على مجتمط البحث ويطلق معه، يتعام  الذ  اللاص مجتمعه التربوية البحوث من بحث لك 
 مجتمط فإن المفهوم، ضوء هذا وفي2006 :66) )حلس,البحث  نتائج عليه تعمم أن يمكن من ك  "

 :من يتكون ة وعينتهاالحالي الدراسة
الواقعة بين الصف األو  حتى الصف الرابط في السلم  :ألولىاللغة العربية للصفوف األربعة ا كتب -أ

والبالغ عددها ثمانية  ووكالة الغوث الدولية ،التعليمي المعمو  به في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
 .كت 
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 : هي تيناأد أعدت الدراسة هذه أهداف لتحقيق
ة العربية للصفوف األربعة األولى اللازم تضمنها في محتوى اللغ مفاهيم حقوق اإلنسان قائمة -4

 على السادة عرضها تم وقد مجاالت، ةثلاث إلى تقسيمها تم والتي من مرحلة التعليم األساسي،
 .متلصصاً  ( محكما14)عددهم البالغ المحكمين

 .اللغة العربية للصفوف األربعة األولى كت  لمحتوى تحلي  بطاقة 2-
 

 :تطبيقها ولطوات سةالدرا أدوات حو  مفص  شرح يلي وفيما
 :مفاهيم حقوق اإلنسان قائمة : أوال

 :القائمة من الهدف 1-
 .مفاهيم حقوق اإلنسان اللازم توافرها في الصفوف األربعة األولى تحديد القائمة استهدفت

 : القائمة اشتقاق مصادر 2-
 :هي المصادر من العديد على القائمة بناء في الباحثة اعتمدت

 .الحالية بالدراسة العلاقة ذات بقةالسا الدراسات -أ
 .نسانمفاهيم حقوق اإل تناولت التي واألدبيات والمراجط المصادر - 
 .اللغة العربية للصفوف األربعة األولى لمنهاج العريضة اللطوط -ت
 .لمرحلة الصفوف األربعة األولى لطلبة النمائية اللصائص -ث

 :القائمة وصف 3-
اإلجرائي  والتعريف منها، والهدف الدراسة، عنوان توضح قدمةبم القائمة الباحثة استهلت

 ترجو فيه وما القائمة، بناء في الباحثة إليها استندت التي والمصادر مفاهيم حقوق اإلنسان، لمصطلح
 :حو  فيه  رائهم إبداء المحكمين السادة من
 .مفاهيم حقوق اإلنسان للصفوف األربعة األولى انتماء مدى -أ
 .المفاهيم لطلبة الصفوف األربعة األولى هذه ميةأه مدى - 
 .المفاهيم لهذه الصياغة وسلامة اللغوية الدقة -ج
 .الدراسة لهذه مناسبا يرونه ما حذف أو إضافة أو تعدي  -د
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 السادة على القائمة عرض وبعد ،اً ( مفهوم35) من األولية صورتها في القائمة تكونت وقد
جراء ،(1 ) رقم ملحق انظراألولية  في صورتها المحكمين تم  والتعدي  واإلضافة والحذف التعديلات وا 
 (.3) ملحق للقائمة انظر النهائية الصورة إلى التوص 

 
 : القائمة ضبط 4-
 اعتمدت الباحثة الدراسة هدف لتحقيق وصلاحيتها وشمولها القائمة صدق من للتأكد  األداة صدق

 : اللطوات التالية
محتققوى منهققاج اللغققة العربيققة للصققفوف األربعققة األولققى، تققم التيارهققا  تحليقق  وحققدة مققن وحققدات -أ

 عشوائيًا، وتبين شمو  قائمة المفاهيم اللازم توافرها في المحتوى.

 : المحتوى تحليل بطاقة :ثانيا
اللغة العربية للصفوف  كت  بتحلي  محتوى البدء ثم ومن التحلي ، بطاقة بإعداد الباحثة قامت

 :التالية اإلجراءات للا  من وذل  فلسطين،األربعة األولى ب
 : التحليل من الهدف تحديد -أ

وفائها  مدى تحديد اللغة العربية للصفوف األربعة األولى إلى كت  محتوى تحلي  يهدف
 إسهام مدى وبيان بها، الصفوف األربعة األولى اإللمام طلبة على ينبغي بمفاهيم حقوق اإلنسان التي

 .  المفاهيم بهذه ممكن قدر بأكبر الطلبة تزويد في الكت  تمحتويا من ك  محتوى
 : التحليل فئات تحديد -ب

وتستلدم  ، التحلي  لفئات الدقيق التحديد: أهمها من عوام  عدة على التحلي  نجاح يعتمد
 مجموعة من : التحلي  بفئات ويقصد الدراسية، المادة لمضمون الموضوعي الوصف في الفئات
 الثانوية الرئيسة أو العناصر بأنها أيضا وتعرف مشتركة، تضمينات أو متشابه عنىم ذات الكلمات

 ذل ( غير إلى . . . قيم أو موضوع أو )كلمة من فيها التحلي  وحدات وضط يتم التي
, 2114طعيمة, أساسها ) على وتصنف فيها، المحتوى صفات من صفة ك  وضط يمكن والتي
212). 
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 : التحليل فئات معايير -ج
اللغة العربية  كت  محتوى تحلي  لفئات تحديدها عند المعايير من مجموعة الباحثة راعت

 :المعايير هذه ومن للصفوف األربعة األولى،
صلة  مفاهيم حقوق اإلنسان ذات من مجموعة الباحثة التارت حيث :المعرفي للمجال االنتماء 1-

 إليه. تنتمي الذ  المعرفي بالمجا 
مدى  من التحقق ضوئها في ليتم مفاهيم حقوق االنسان  قائمة بنود حددت الباحثة نإ إذ : الدقة 2-

 .طلبة الصفوف األربعة األولى على المقررة اللغة العربية  كت  محتوى المفاهيم في هذه تضمن
 فئة بمجا  ك  ارتبطت حيث ،نمفاهيم حقوق اإلنسا الباحثة صنفت حيث :والتحديد التمايز 3-
 .معين
بالمستجدات  بمفاهيم حقوق اإلنسان واإللمام اإلحاطة االستطاعة قدر الباحثة حاولت :مولالش 4-

 تبصير بهدف وذل  المحيطة، الحياة جوان  من جان  أ  إغفا  دون المعاصرة،
معرفتهم  ووصوال إلى للطلبة، المعرفية الحصيلة إثراء نحو انطلاقاً  الصفوف األربعة األولى بها طلبة

 .  وتطوره الحديث بتقدمه عصرهم ليعيشوا وتطويرهم ،انبحقوق اإلنس
 : التحليل وحدات تحديد 5-
 تحليلية على وحدات االعتماد ضوء في ذل  يتم أن يج  ، تحليله المراد للظاهرة الكمي التقدير لمعرفة
 يمكن التي وحدات المحتوى :" أنها التحلي  وحدات وتعرف الظواهر، هذه عد للالها من يمكن
 الكمية النتائج تفسير في دالالت تفيد غيابها أو وجودها ويعطي بسهولة، والقياس للعد اعهاإلض
 .2004 : 135 ),طعيمة (يشير كما للتحلي  أساسية وحدات لمس وهنا 

 معينة في كلمة تكرار بإحصاء المحل  يقوم حيث التحلي ، في وحدة أصغر وهي ( (wordالكلمة  -أ
 .والتربوية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،السياسية المفاهيم إحصاء ذل  ومث  المحتوى، هيك 
 وحدات التحلي  أكثر من وتعد الكلمة، بعد الثانية الوحدة وهي theme : الموضوع  أو الفكرة - 

 . معين مفهوم حو  تدور جملة وهي ، فائدة
 رسم شلصيةت محددة وسمات للصائص الكمي الحصر على وتقوم( character) :الشلصية  -ت

 . والمسرحيات القصص تحلي  وتناس  ، معينة
 ، ملتلفة وتتلذ صورا باتساعه الموضوع تتناو  فهي ، الفقرة هي غالبا المستلدمة والوحدة :الفقرة-ث
 . إذاعياً  برنامجاً  أو قصة أو ،مجلة أو ،كتاباً  تكون فقد
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 التي تقدير المساحة إلى اساتالدر  بعض تلجأ حيث space and time : والزمن  المساحة وحدة -ج
 ، الموضوع التي يشغلها والصفحات ،رطواألس، األعمدة عدد يحس  كأن التحلي  موضوع يشغلها
 حسا  إلى ألرى وتلجأ دراسات ، الموضوع يستغرقه الذ  الزمن حسا  إلى ألرى دراسات وتلجأ
 . اللطابات أو البرامج أحد يستغرقه الذ  الزمن

وباعتبارها  معنى ذات وحدة باعتبارها للتحلي  كوحدة الفقرة على الحالية ةالدراس اعتمدت وقد
مفاهيم  أكثر من مفهوم أو على يشتم  أن يمكن وبالتالي ، كالموضوع كبيرة وال كالكلمة صغيرة ليست
 . اللغة العربية في الصفوف األربعة األولى كت  محتوى في نسان إلاحقوق 
 :التحليل عينة تحديد 6-

اللغة  كتا  في اللغة العربية للصفوف األربعة األولى، وتتمث  كت  في التحلي  عينة تتمثل
 . األو  والثاني العربية الجزأين

 : الكتب هذه توصيف 7-
 : كالتالي وهي كتا  ك  عليها اشتم  التي الموضوعات بعرض الباحثة قامت
 : األول الجزء : كتاب اللغة العربية للصف األول األساسي 1-

 (2102)مسلم وغوادرة وحسن وحلس,                                                         
 أربط من ويتكون الكبير، القطط من ورقة وعشرين تسط و مائة من الكتا  هذا تكون
 : وهي ،اتوحد
 : يلي كما وموضوعاته بيتي ومدرستي، : األولى الوحدة -

  ./ أسرتيو الدرس األ
  ./ مدرستيثانيالدرس ال

 ./ في الصفالدرس الثالث
 .األمان على الطريق الدرس الرابط/

 : يلي كما وموضوعاتها ،فلسطين اللضراء :الثانية الوحدة 2-
 ./ أسرة الفلاحالدرس اللامس

 .الدرس السادس/ البرتقا  والليمون
 .الدرس السابط / الماء والحياة

 :يلي كما ضوعاتهافي حديقة الحيوان ومو : الثالثة الوحدة 3-
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 .وداد والدجاج /الدرس الثامن
 .الدرس التاسط/ الزرافة والغزا 

 ./ الجم الدرس العاشر

 :يلي كما وموضوعاتها العلم في حياتنا  : الرابعة الوحدة 4-
 ./ التلفازالدرس الحاد  عشر
 ./ الحاسو الدرس الثاني عشر

 .الدرس الثالث عشر/ طبي  العيون 

 (2102)مسلم وغوادرة وحسن وحلس, :الثاني الجزء :ة العربية للصف األولاللغ كتاب:ثانياً 
 :وحدات من أربط ويتكون الكبير، القطط من ورقة عشرة وثلاث مائة من الكتا  هذا تكون
 :يلي كما سلوكيات وموضوعاتها  : اللامسة الوحدة

 .مانةالدرس الرابط عشر / األ
 .الدرس اللامس عشر / النظافة

 :يلي كما وطنيات وموضوعاتها  سادسة:ال الوحدة
 .الدرس السادس عشر / وطن الحرية
 .الدرس السابط عشر / أرض اللير

 .الدرس الثامن عشر / رحلة الى القدس
 :يلي كما قصص وحكايات وموضوعاتها  السابعة: الوحدة

 .لدرس التاسط عشر / الثعل  الماكرا
 .الدرس العشرون / الغرا  والجرة 

 .د  والعشرين /الهر الذكيدرس الحاال
 :يلي كما نسانية وموضوعاتهاإالثامنة: قضايا  الوحدة

 .العشرين / سليم يعود الى المدرسةالدرس الثاني و 
 .الثالث والعشرين/ ليلة في المليمالدرس 

 .والعشرين / سعيد والهرة المسكينةالدرس الرابط 
 :يلي كما التاسعة: متفرقات وموضوعاتها الوحدة
 .اللامس والعشرين / اليوم المفتوح الدرس
 (2102)مسلم وحمد والخطيب وأبو هنا, :األول الجزء :اللغة العربية للصف الثاني كتاب:ثالثاً 
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 :وحدات من أربط ويتكون الكبير، القطط من ورقة عشرة وثلاث مائة من الكتا  هذا تكون
  :يلي كما وموضوعاتها األولى: المدرسة الوحدة

 .أهلًا وسهلاً الدرس األو / 
 .الدرس الثاني/صفنا نظيف ومرت 

 .الدرس الثالث/ نح  دروسنا
 :يلي كما إنسانيات وموضوعاتها  الثانية: الوحدة

 .الدرس الرابط/ الرفق بالحيوان
 .الدرس اللامس/نحترم الكبير

 .الدرس السادس/سلامت  ياهشام
 :يلي كما وطنيات وموضوعاتها  الثالثة: الوحدة

 .ط/رحلة في ربوع الوطنالدرس الساب
 .الدرس الثامن/ زيارة إلى سجن النق 

 .الدرس التاسط/ عيد االستقلا 
 :يلي كما قصص وحكايات وموضوعاتها الرابعة: الوحدة

 .الدرس العاشر/ اللصوص الثلاثة
 .الدرس الحاد  عشر/ الصياد والغزالة

 .السلحفاة والثرثارة /رالدرس الثاني عش
 (2102)مسلم وحمد والخطيب وأبو هنا,  :الثاني الجزء :العربية للصف الثانياللغة  رابعًا: كتاب

 :وحدات من أربط ويتكون الكبير، القطط من ورقة عشرةي وثمان مائة من الكتا  هذا تكون
 :يلي كما الوحدة اللامسة: الزراعة وموضوعاتها

 .درس الثالث عشر/ المطر لير وبركةال
 .الزراعيةس الرابط عشر/ الدفيئات الدر 

 الدرس اللامس عشر / من صناعتنا الوطنية 
 الوحدة السادسة : الربيط وموضوعاتها كما يلي:

 .م/ عيد األالدرس السادس عشر
 ! جم  فص  الربيطأ/ ما السابط عشرالدرس  
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 .الدرس الثامن عشر/ عش الحج 
 الوحدة السابعة: عمليات وموضوعاتها كما يلي:

 .ة الدرس التاسط عشر/ السيار 
 ./ المصباح الكهربائيالدرس العشرون

 ./ المدفئة والمروحة ونالدرس الحاد  والعشر 
 الوحدة الثامنة: قصص وحكايات وموضوعاتها كما يلي: 

 .شع  أ/ من نوادر ونالدرس الثاني والعشر 
 ./ الدينار الذهبيونالدرس الثالث والعشر 
 ./ الدي  الذكي  ونالدرس الرابط والعشر 

 (2102)سبيتان والجبار وخليل وأبو هنا, :األول الجزء :اللغة العربية للصف الثالث بخامسًا: كتا
 :من الموضوعات األتية ويتكون الكبير، القطط من اتورق وثلاث مائة من الكتا  هذا تكون

 .و / تحضير الدروسالدرس األ
 .الدرس الثاني/ ح  الوطن
 .الدرس الثالث/ حكاية شعبية

  .ة وقصةالدرس الرابط/ نادر 
 .رحلة من مطار غزة /الدرس اللامس

 .الدرس السادس/ ذكاء قائد
 .الدرس السابط/قطف الزيتون

 .الدرس الثامن/ الوقاية والسلامة
 ./ عجائ  الدنيا السبطالدرس التاسط

 .الدرس العاشر/ الحصان العربي
 .الدرس الحاد  عشر/ العصفور والنار

 .درس  الثاني عشر / مدينة بيت لحمال
 (2102)سبيتان والجبار وخليل وأبو هنا, : الثاني الجزء :اللغة العربية للصف الثالث سادسًا: كتاب

 :من الموضوعات األتية ويتكون الكبير، القطط من اتورق وثلاث مائة من الكتا  هذا تكون
 .الدرس األو / عمي يقطف العس 
 .الدرس الثاني/ اإلنسان والضوء

 .لعيدالدرس الثالث / سعيد في ا
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 .الدرس الرابط/ المهندس
 .الدرس اللامس/ التيار الصديق

 ./ عمر يتفقد الرعيةالدرس السادس
 .الدرس السابط/ وفاء كل 

 .الدرس الثامن/ العرس في القرية
 .الدرس التاسط/ الفصو  األربعة
 .الدرس العاشر/ رحلة إلى طبريا
 .الدرس الحاد  عشر/ البحر
 .مؤد الدرس الثاني عشر/ الطف  ال

 
 :األول الجزء :اللغة العربية للصف الرابع سابعًا: كتاب

 (2102)سالم وحبازي ويقين وحجو وعبدالحميد,                                                  
 :من الموضوعات األتية ويتكون الكبير، القطط من ورقة وسبعة مائة من الكتا  هذا تكون

 .يدة / العائلة السعو الدرس األ
 ./ العن لثانيالدرس ا

  .يوبي/ صلاح الدين األالدرس الثالث
 ./ الطائرة الورقية الدرس الرابط

 ./ مثلان شعبيان فلسطينيان الدرس اللامس
 ./ الدجاجة المسحورةالدرس السادس

 .الدرس السابط/  القمر
 ./ العم  الشريفالدرس الثامن
 .سيرة/ الرسو  واألالدرس التاسط

 .ر/ الكنز الدفيناشالدرس الع 
 .الدرس الحاد  عشر/ النعامة

 .الدرس الثاني عشر/ نادرة وطرفة
 .لدرس الثالث عشر/ طبي  العيون
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  :الثاني الجزء :اللغة العربية للصف الرابع ثامنًا: كتاب
 (2102)سالم وحبازي ويقين وحجو وعبدالحميد,                                              

 :من الموضوعات األتية ويتكون الكبير، القطط من اتورق وسبط مائة من الكتا  ذاه تكون
 .و / الحرية الدرس األ

 .الدرس الثاني / ما اغلى عيوننا
 .الدرس الثالث/ رحلة الى عكا
 .الدرس الرابط / حكمة اليوم

 .الدرس اللامس/ من غرائ  الحيوان
 .الدرس السادس/ الدي  والثعل 

 .الغداء والصحة الدرس السابط/
 .الدرس الثامن / الصديق الجاه  
 .الدرس التاسط/ حذار من الغرور

 ./ باقة وردلعاشرالدرس ا
 .مومة عند الطيورالدرس الحاد  عشر/ األ

 .الدرس الثاني عشر/ نادرة وطرفة 

 : المحتوى تحليل خطوات 8-
 : التالية لللطوات وفقا – التحلي  عينة– الكت  تحلي  تم
 تضمنها مدى عن تكشف أن يمكن بمجموعها فهي ، واحدة وحدة العينة كت  باراعت -أ

 .لمفاهيم حقوق اإلنسان للصفوف األربعة األولى
 مدى على الدراسة للوقوف لطة بعم  البدء قب  للكت  استطلاعية دراسة بعم  الباحثة قامت - 

 .لمفاهيم حقوق اإلنسان الكت  هذه تناو 
 .للتحلي  وحدة الفقرة اعتماد -ت
 ، الدراسة الحالية إليها توصلت التي نسانمفاهيم حقوق اإل تضمينها وتم للتحلي ، بطاقة تصميم -ث

المتواجدة،  للمفاهيم  النسبة المئوية حسا ة، و حد مفهوم على ك  تواجد لرصد فراغات بها ولصصت
 .المحكمين على السادة بعرضها صدقها قياس وجرى ، ترتيبها بيان ثم
 . للعد وحدة التحلي  بطاقة في المفاهيم المتضمنة من مفهوم  ك  تباراع -ج
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 كونها وتحديد ، فقراته ك  تحلي  تم حيث ، حدة على كتا  ك  محتوى تحلي  -ح
 .ال أم القائمة في المذكورة للقضايا متضمنة

 . الكت  محتويات من محتوى لك  جدو  في التحلي  نتائج تفريغ -خ
 : حتوىالم تحليل أداة صدق

بطاقة  بنود ذاتها هي القائمة بنود كون التحلي  لبطاقة كصدق القائمة صدق الباحثة اعتمدت
 .القائمة اعتماد على بناء جرى التحلي  وألن التحلي ؛

 : المحتوى تحليل أداة ثبات
 : التالية اللطوات باتباع المحتوى تحلي  األداة بطاقة ثبات من للتأكد الباحثة قامت

 نفسها واإلجراءات القواعد باتباع مرات عدة التحلي  تم إذا نفسها للنتائج الوصو  التحلي  اتبثب يقصد
 متبعا واحد وقت في من باحث أكثر التحلي  أجرى إذ نفسها للنتائج الوصو  أو نفسه، الباحث قب  من

 اآللر مستقلا عن بالعم  باحث ك  يقوم أن على نفسها، واإلجراءات القواعد
  كما يلي: (299 :2114,طعيمة  (حددهما ريقتانط وهنا  

 بداية التحلي  في الباحثان يلتقي الحالة هذه مث  وفي : باحثان ذاتها المادة بتحلي  يقوم أن :األو 
جراءاته، أسسه على للاتفاق  نهاية في ثم يلتقيان الدراسة، موضط المادة بتحلي  منهما ك  ينفرد ثم وا 
 . إليها منهما ك  إليها توص  التي النتائج نبي العلاقة لبيان التحلي 
 هذه الحالة مث  وفي متباعدتين، فترتين على مرتين نفسها المادة بتحلي  الباحث يقوم أن :الثاني
 . التحلي  ثبات قياس في الزمن عام  يستلدم

لضمان  بسيط تعدي  إجراء مط _ التحلي  ثبات لحسا  األولى الطريقة الباحثة اعتمدت وقد
 تحلي  مط بالتزامن المحتويات من محتوى ك  بتحلي  الباحثة قامت إذ – أكبر بشك  النتائج في لدقةا

ن _ منفردا تحلي  ك  يكون بحيث ومتميزين لبيرين معلمين  التي والقواعد األسس ذات كان على وا 
 درجة سا ح ثم - مرات ثلاث تم تحليله محتوى ك  أن بمعنى _ المعلمين مط الباحثة عليها اتفقت
 . الثلاثة التحليلات بين االتفاق
 تنص والتي  Holestyهولستي  معادلة باستلدام األفراد عبر االتساق ثبات بحسا  الباحثة قامت
 : على
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 معام  الثبات =
 عدد نقاط االتفاق               

 ×133 
 عدد نقاط االتفاق + عدد نقاط االلتلاف

  ( يوضح ذل :1-4والجدو  )
 (0-4دول )الج

يوضح معامالت االتفاق )الثبات( عبر األفراد في تحليل كتاب اللغة العربية للصف األول األساسي 
 )الجزء األول(

 المحللون المحللون
نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االلتلاف

مجموع 
 النقاط

معام  
 الثبات

الجزء 
 األو 

 96.36 55 2 53 الباحث والمحل  األو 
 94.55 55 3 52 الباحث والمحل  الثاني

 98.11 53 1 52 المحل  األو  والمحل  الثاني
 96.32 معام  الثبات الكلي

 من هذا النوع على ويطلق عا  معام  وهذا % 96.32 كان االتفاق معام  أن السابق الجدو  يبين
 طبيقت عند  لر مط شلص نفسها النتائج إلى المحل  وصو  به يقصد و األفراد عبر باالتساق الثبات

 .األداة ثبات يؤكد مما نفسها، التحلي  عملية إجراءات
 

 :الدراسة في المستخدمة اإلحصائية األساليب
 : الدراسة ألدوات معالجتها عند التالية اإلحصائية األسالي  الباحثة اعتمدت

 س الن كما استلدمت األفراد، عبر التحلي  بطاقة ثبات لحسا  هولستي معادلة الباحثة استلدمت -أ
 .مفهوم من مفاهيم حقوق اإلنسان تواجد درجة لحسا  المئوية
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 اخلامسالفصل 
 ومناقشتها نتائج الدراسة
 

 .النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول 
 
 .النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني 

 
 .النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث 

 
 .توصيات الدراسة 

 
 ت الدراسة.مقترحا 
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة

وهي المادة اإلثرائية، واإلجابة تناو  هذا الفص  المعالجات اإلحصائية لنتائج تطبيق أدوات الدراسة، 
عن تساؤالت الدراسة ثم تفسير النتائج ومناقشتها وصواًل لوضط التوصيات والمقترحات في ضوء هذه 

 النتائج.
 

 ألول:اإلجابة عن السؤال ا

مفــاهيم حقــوق اإلنســان الــالزم تضــمنها فــي محتــوى اللغــة العربيــة مــا "  :نققص السققؤا  األو 
 ؟للصفوف األربعة األولى من مرحلة التعليم األساسي

بققققاالطلاع علققققى الجهققققود السققققابقة مققققن أد  تربققققو   ةالباحثقققق تقامقققق ولإلجابققققة عققققن هققققذا السققققؤا 
محكمين إضافة إلقى لبقرة الباحثقة الشلصقية حيقث ودراسات سابقة ورسائ  علمية، ومن للا  السادة ال

( مفهومقًا موزعقة 03مقن )وتكونقت قائمقة المفقاهيم التقي أعقدتها الباحثقة فقي صقورتها النهائيقة تم اشقتقاق 
 (:4-5على ثلاث مجاالت كما يوضحها الجدو  )

 (1-5الجدول )
 المفاهيم وعدد الفقرات المكونة لها 

 فاهيمالم
 عدد 
 الفقرات

 12 قوق المدنية والسياسيةأواًل الح

 16 ثانيًا: الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 2 ثالثًا: الحقوق البيئية

 30 الدرجة الكلية

 
 أواًل: الحقوق المدنية والسياسية:

الحقققوق التققي تقيققد بشققك  عققام سققلطات الحكومققات علققى الشققعو  وتعطققي وهققي مجموعققة مققن 
 كمها من للا  القوانين والسياسات.الشعو  فرص المشاركة وكيفية ح

المفقققاهيم فقققي جميقققط المنقققاهج الدراسقققية، وفقققي جميقققط  تتواجقققدوتقققرى الباحثقققة أنقققه مقققن الواجققق  أن 
 .المساقات ولاصة اللغة العربية

فرعية كما هو موضح المفاهيم من ال( 12وقد اشتملت مفاهيم الحقوق المدنية والسياسية على )
 (:2-5في الجدو  )
 
 

 (2-5الجدول )

 مفاهيم الحقوق المدنية والسياسية
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 الفقرة م
 الحياة 1

 الحرية 2

 المساواة وعدم التمييز 3

 حرية الرأ  والتعبير 4

 المشاركة 5

 المواطنة 6

 الرعاية الصحية 7

 التنق  والسفر 8

 التسامح 9

 سيادة القانون 10

 مراعاة مصالح الطف  الفضلي 11

 الكرامة 12

 
 :قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاحلًا: ثاني

الغقذاء والمقأوى  :عبارة عن مجموعة الحقوق التي تتعلقق باحتياجاتنقا األساسقية للبققاء مثق ي وه
والتعلققيم والرعايققة الصققحية والعمقق ، وقققد تققم وضققط هققذه الحقققوق لضققمان أن نحصقق  علققى نوعيققة حيققاة 

 ملائمة.
فقققاهيم فقققي جميقققط المنقققاهج الدراسقققية، وفقققي جميقققط الم تتواجقققدوتقققرى الباحثقققة أنقققه مقققن الواجققق  أن 

 .المساقات ولاصة اللغة العربية
مفقققاهيم مقققن ال( 16علقققى ) الحقـــوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــةوققققد اشقققتملت مفقققاهيم 

 (:3-5فرعية كما هو موضح في الجدو  )ال
 

 (3-5الجدول )

  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمفاهيم 

ةالفقر  م  

 السلامة والحماية 1

 رعاية ذو  االحتياجات اللاصة 2

 اسم منذ الوالدة 3

 العيش في أسرة متماسكة 4

 التمل  5

 الحصو  على المعرفة 6

 مستوى معيشة الئق 7

 حماية لصوصية 8
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ةالفقر  م  

 الضمان االجتماعي 9

 المعاملة اإلنسانية 10

 الراحة وقت الفرا  11

 اللع  12

 يةتحم  المسئول 13

 العم  14

 التغذية والملبس والسكن )المتطلبات األساسية( 15

 حق العودة إلى الوطن األصلي لدى اللاجئين 16

 :احلقوق البيئيةًا: ثالث
مقققن الملوثقققات  ح للفقققرد العقققيش فقققي محقققيط نظيقققف ولقققا وهقققي مجموعقققة مقققن الحققققوق التقققي تتقققي

 تط بجما  الطبيعة ومناظرها.واألوبئة التي تسب  األمراض واألوبئة، وتوفر للفرد التم
المفقققاهيم فقققي جميقققط المنقققاهج الدراسقققية، وفقققي جميقققط  الباحثقققة أنقققه مقققن الواجققق  أن تتواجقققد وتقققرى

 اقات ولاصة اللغة العربية.المس
فرعية كما هقو موضقح فقي الجقدو  الفاهيم من ال( م2على ) البيئيةوقد اشتملت مفاهيم الحقوق 

(5-1:) 
 (4-5الجدول )

 لبيئية االحقوق مفاهيم 

 الفقرة م
 بيئة صحية ونظيفة 1

 التمتط بجما  الطبيعة 2
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 :ثانياإلجابة عن السؤال ال

تضــمن محتــوى اللغــة العربيــة للصــفوف األربعــة األولــى مــن  مســتوى مــانقص السققؤا  الثققاني "
 ؟مرحلة التعليم األساسية لمفاهيم حقوق اإلنسان

 حتوى المنهاج والجداو  التالية توضح ذل :بتحلي  م ةالباحث تقام ولإلجابة عن هذا السؤا 
 اجلزء األول: :اللغة العربيةمنهاج 

 :احلقوق املدنية والسياسيةأوالً: 
 (5-5الجدول )
 مفهوم من الحقوق المدنية والسياسيةالتكرارات والمتوسطات والوزن النسبي لكل 

 الفقرة م
الصف 
 األول
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثاني
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثالث
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الرابع
 التكرار

النسبة 
 المئوية

مجموع 
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 6.67 5 1.33 1 1.33 1 1.33 1 2.67 2 الحياة 1

 10.67 8 4.00 3 0.00 0 5.33 4 1.33 1 الحرية 2

 4.00 3 0.00 0 0.00 0 4.00 3 0.00 0 المساواة وعدم التمييز 3

 17.33 13 0.00 0 2.67 2 8.00 6 6.67 5 حرية الرأ  والتعبير 4

 28.00 21 4.00 3 8.00 6 5.33 4 10.67 8 المشاركة 5

 13.33 10 1.33 1 8.00 6 2.67 2 1.33 1 المواطنة 6

 13.33 10 1.33 1 4.00 3 0.00 0 8.00 6 الرعاية الصحية 7

 16.00 12 2.67 2 2.67 2 9.33 7 1.33 1 التنق  والسفر 8

 1.33 1 1.33 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 التسامح 9

 4.00 3 0.00 0 0.00 0 4.00 3 0.00 0 سيادة القانون 10

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 مراعاة مصالح الطف  الفضلي 11

 5.33 4 2.67 2 1.33 1 1.33 1 0.00 0 الكرامة 12

 100.00 75 16.00 12 25.33 19 28.00 21 30.67 23 المدنية والسياسية الحقوقالمجال األول:  

يتضح من الجدو  السابق بأن تواجد الحقوق المدنية والسياسقية كقان فقي الصقف األو  بقأعلى نسقبة ثقم 
أن حققق )المشققاركة( احتقق  المرتبققة  تققلاه الصققف الثققاني  ثققم الصققف الثالققث تققلاه الصققف الرابققط كمققا تبققين

تقلا ذلق   %(.22ة والسياسقية بقوزن نسقبي ققدره)في الحقوق المدنيق حقوق المدنية والسياسيةاألولى في ال
أنقه  إلقى ذلق  ةعقزو الباحثقوققد ت .%(17.33حق)حرية الرأ  والتعبيقر( فقي المرتبقة الثانيقة بقوزن نسقبي)

أو بمسقققاعدة  ،دوار متنوعقققة يققققوم بهقققا وحقققدهان فقققي أ  مجتمقققط مقققن المجتمعقققات لقققه أمعقققروف أن اإلنسققق
ولكي يشعر المواطن الفلسطيني بأنه عنصر له قيمة في المجتمط يقوم بالدور الذ  يقط علي  ،آللرينا

وفي الحركة التي تساهم في بناء المجتمقط  ،عاتقه علي أكم  وجه فإن عليه أن ينشط في الحياة العامة
ات الحضققارية فقي بنققاء مجتمققط مققدني سقمة مققن السققم الفققردهققذا وققد أصققبح مشققاركة  ،المقدني الفلسققطيني



 

79 
 

 ،مققققن هققققذا النسققققيج االجتمققققاعي اً ومبققققادئ هققققذا الفققققرد حتققققى يققققر  اإلنسققققان نفسققققه جققققزء ،التققققي تبققققرز قققققيم
 .  والتنمية ،وتعد مشاركة الفرد الفعالة في مجاالت الحياة الملتلفة أساسا للبناء ،والثقافي ،واالقتصاد 

أعظم حقوق اإلنسان  للليفة وهوحقوق اإلنسان منذ بدء امقدس من  حق حق حرية الرأي والتعبيرأما 
يققات القر نيققة واألحاديققث وقققد ورد ذلقق  فققي العديققد مققن اآل ،وقققد كفقق  اإلسققلام لإلنسققان حققق فققي الحريققة

قققد ورد ذلقق  أيضققا فققي الققديانات السققماوية األلققرى كققذل  فققإن تمتققط اإلنسققان بهققذا الحققق يشققعر الدينيققة 
 والسعادة. ،واالستقرار ،باألمن

اة مصققالح الطفقق  الفضققلى( فققي أدنققى المراتقق  بققوزن نسققبي)معدوم( ثققم حققق فققي حققين جققاء حققق )مراعقق
 %(4.00)التسامح( بوزن نسبي )

 
 :احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: ثانياً 

 (6-5الجدول )
 مفهوم من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالتكرارات والمتوسطات والوزن النسبي لكل 

 الفقرة م
الصف 

 ألولا
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثاني
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثالث
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الرابع
 التكرار

النسبة 
 المئوية

 مجموع
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 17.89 17 4.21 4 6.32 6 3.16 3 4.21 4 السلامة والحماية 1

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 رعاية ذو  االحتياجات اللاصة 2

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 اسم منذ الوالدة 3

 10.53 10 2.11 2 4.21 4 4.21 4 0.00 0 العيش في أسرة متماسكة 4

 4.21 4 1.05 1 1.05 1 1.05 1 1.05 1 التمل  5

 18.95 18 2.11 2 6.32 6 3.16 3 7.37 7 الحصو  على المعرفة 6

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 توى معيشة الئقمس 7

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 حماية لصوصية 8

 1.05 1 0.00 0 0.00 0 1.05 1 0.00 0 الضمان االجتماعي 9

 13.68 13 1.05 1 0.00 0 10.53 10 2.11 2 المعاملة اإلنسانية 10

 4.21 4 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4.21 4 الراحة وقت الفرا  11

 7.37 7 2.11 2 1.05 1 2.11 2 2.11 2 اللع  12

 8.42 8 0.00 0 0.00 0 2.11 2 6.32 6 تحم  المسئولية 13

 15.79 15 3.16 3 4.21 4 0.00 0 8.42 8 العم  14

 17.89 17 5.26 5 4.21 4 6.32 6 2.11 2 التغذية والملبس والسكن )المتطلبات األساسية( 15

 4.21 4 2.11 2 0.00 0 1.05 1 1.05 1 العودة إلى الوطن األصلي لدى اللاجئين حق 16

 100.00 95 18.95 18 22.11 21 26.32 25 32.63 31 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: الثانيالمجال  
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مققققررات  كانقققت فقققي واالجتماعيقققة والثقافيقققة االقتصقققاديةتواجقققد الحققققوق  أنبقققيتضقققح مقققن الجقققدو  السقققابق 
 –الصققف الثالققث  -الصققف الثققاني –الصققفوف األربعققة األولققى كققان علققى الترتيقق  التالي)الصققف األو  

حقققق )الحصقققو  علققققى المعرفقققة( جقققاء فقققي أعلققققى الفققققرات فقققي الحقققققوق  الصقققف الرابقققط( كمقققا تبققققين بقققأن
)التغذيقة وحقق  ،ثم حق )السلامة والحماية( .%(12.95والثقافية بوزن نسبي ) واالجتماعية االقتصادية

علققى  هققذه الفقققراتفققي حصقو   ةرى الباحثققتقو  .%(17.29حيققث كانقا بققوزن نسققبي ) والملقبس والمسققكن(
 :إلى راجط أعلى المرات 

فهقو مفتقاح تحقيقق الكثيقر مقن  ،ن التواص  هو أحد أهم األشياء التي يمكن أن يفعلها اإلنسانإ -4
أن يسققققتمط إلينققققا اآللققققرين وان  أهققققدافنا إذا اسققققتطعنا أن نتواصقققق  بفاعليققققة فهققققذا يزيققققد احتماليققققة

 يساعدونا بالمعلومات والمعرفة التي هي زاد التواص . 

تمتقط اإلنسقان إلقى واالستقرار مث  بقية شعو  العقالم يقؤد   ،أن حق اإلنسان بالشعور باألمن  -2
بققين الشققعو  كمققا يققؤد  إلققي  بققةوشققيوع المح ،انتشققار السققلامإلققى ويققؤد   ،اإلنسققانية ةبالكرامقق

 .فرادألوالكراهية بين الشعو  وا ،ونبذ العنف ،وزيادة اإلنتاج ،راتتباد  اللب

التقي يجق  أن يتمتقط بهقا  الضقروريةوالمسقكن مقن الحققوق  ،والملقبس ،أن حق الفرد فقي التغذيقة -0
 فققي حيققاتهم والتققي ال غنققي أل  فققرد فققراداألمققن ضققرورات الحيققاة النققي يحتاجهققا  فهققي اإلنسققان

 .لائم من غذاء وملبس ومسكنعنها وهو حقه في مستو  معيشي م
والقذ  في حين كانت أدنى الحقوق وجود هما حق )مستوى معيشة الئق( وحقق )الحمايقة اللصوصقية( 

ذلق  إلقى أن هقذا الحقق مقن الحققوق التقي وردت فقي العهقد  ةعقزو الباحثقوققد ت ،جاءا بقوزن نسقبي معقدوم
أبنققاء  ا أن لهققذا الحققق لصوصقية لققدىافيققة كمقوالثق ،واالجتماعيققة ،ةالقدولي اللققاص بققالحقوق االقتصقادي

الشع  الفلسطيني الذين ما زالوا متمسكين بحقهم بالعودة إلى ديارهم ومنازلهم التي شقردوا منهقا ومقازالوا 
 متمسكين بمفاتيح بيوتهم التي طردوا منها قصرا وانتزعت ملكيتهم عنها.

 

 :احلقوق البيئية: ثالثاً 
 (7-5الجدول )

 مفهوم من الحقوق البيئةالوزن النسبي لكل التكرارات والمتوسطات و 

 الفقرة م
الصف 
 األول
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثاني
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثالث
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الرابع
 التكرار

النسبة 
 المئوية

 مجموع
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 30.77 4 7.69 1 0.00 0 23.08 3 0.00 0 بيئة صحية ونظيفة 1

 76.92 10 7.69 1 30.77 4 30.77 4 7.69 1 التمتط بجما  الطبيعة 2

 100.00 13 15.38 2 30.77 4 46.15 6 7.69 1 البيئيةالحقوق : الثالثالمجال  
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الصققفوف األربعققة األولققى كققان علققى كتقق  تواجققد الحقققوق البيئيققة فققي الجققدو  السققابق بققأن  نيتضققح مقق
حق)التمتققط بجمققا  الصققف األو ( –الصققف الثالققث  -الصققف الثققاني –) الصققف الثققاني الترتيقق  التققالي

أن ذلققق  إلقققى  ةعقققزو الباحثقققتوققققد  .%(76.9الطبيعقققة( جقققاء أعلقققى مراتققق  الحققققوق البيئيقققة بقققوزن نسقققبي)
بقه  اهلل وبمقا حبانقا .نهقا ومناظرهقا الللابقةومفات بيعة،إطلاق العنان لهذه الفئة العمرية التمتط بجما  الط

وهقواء كقان لقه أثقر فعقا  فقي نفقوس األطفقا  إذ يتقر  ذلق  فقي  ،مقن مقاء ،ن نعم جليلة فقي هقذا الكقونم
نفوسققهم شققعورًا بالهققدوء واالسققتقرار ويطلققق لهققم حريققة التعبيققر لمققا يجققو  بلققواطرهم مققن مشققاعر وأفكققار 

 ويزيد من ابداعاتهم األدبية والفنية. 
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 :الثانياجلزء  :اللغة العربيةمنهاج 
 :احلقوق املدنية والسياسية أوالً:

 (8-5)الجدول 
 مفهوم من الحقوق المدنية والسياسيةالتكرارات والمتوسطات والوزن النسبي لكل 

 الفقرة م
الصف 
 األول
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثاني
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثالث
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الرابع
 التكرار

النسبة 
 ئويةالم

 مجموع
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 3.70 2 0.00 0 0.00 0 1.85 1 1.85 1 الحياة 1

 9.26 5 3.70 2 0.00 0 1.85 1 3.70 2 الحرية 2

 3.70 2 0.00 0 0.00 0 1.85 1 1.85 1 المساواة وعدم التمييز 3

 16.67 9 3.70 2 5.56 3 3.70 2 3.70 2 حرية الرأ  والتعبير 4

 31.48 17 3.70 2 11.11 6 11.11 6 5.56 3 المشاركة 5

 5.56 3 1.85 1 0.00 0 0.00 0 3.70 2 المواطنة 6

 14.81 8 12.96 7 0.00 0 0.00 0 1.85 1 الرعاية الصحية 7

 11.11 6 5.56 3 0.00 0 1.85 1 3.70 2 التنق  والسفر 8

 1.85 1 0.00 0 1.85 1 0.00 0 0.00 0 التسامح 9

 1.85 1 0.00 0 0.00 0 1.85 1 0.00 0 ونسيادة القان 10

 5.56 3 1.85 1 0.00 0 1.85 1 1.85 1 مراعاة مصالح الطف  الفضلي 11

 3.70 2 0.00 0 0.00 0 3.70 2 0.00 0 الكرامة 12

 100.00 54 27.78 15 18.52 10 29.63 16 24.07 13 الحقوق المدنية والسياسيةالمجال األول:  

بققأن تواجققد الحقققوق المدنيققة والسياسققية كانققت فققي مقققررات الصققفوف األربعققة  ابقيتضققح مققن الجققدو  السقق
الصققف الرابققط( كمققا  -الصققف األو  -الصققف الرابققط -األولققى كانققت علققى الترتيقق  التالي)الصققف الثققاني

%( وجقاء فقي أعلقى الفققرات 31.4 -%1.25أن مظاهر الحقوق المدنيقة والسياسقية كانقت بقين )تبين ب
%( تقققققلا ذلققققق  حقققققق )حريقققققة القققققرأ  والتعبيقققققر( بقققققوزن نسققققققبي 31.42زن نسقققققبي )حقققققق )المشقققققاركة( بقققققو 

(16.67)%. 
عقزو %( وققد ت1.25الققانون( بقوزن نسقبي )في حين كانتقا أدنقى الفققرات همقا حققي )التسقامح( و)سقيادة 

 :ذل  إلى أن ةالباحث
ًا من اعتبارات لاصة ويشك  حق اهامة في نفوس التلاميذ لما له قيمة التسامح لها مكانة -1

والتي حث عليها اإلسلام  ،من حقوق اإلنسان حيث أن التسامح من األللاق السامية رئيساً 
وطل  من المسلم أن يتحلى بها فالمسلم يتفهم وجهات نظر إلوانه المسلمين ويتعام  معهم 

تسامح معهم عند ناس بلطف و ألن اهلل عز وج  أمرنا بمعامله ال ؛وللق حسن ،بك  تسامح
ب  هو يقاب   حي يترفط عن أن يرد اإلساءة بمثلهالم بللقه الرفيط وسموه الرو اإلساءة فالمس
هذا كان يج  أن   يصدر عن ضعف أو ذ  أو هوان وعلىوتسامحه هذا ال هذل  بإحسان
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وكان يج  اهتمام االنظمة التربوية علي  .يحت  إبراز موضوع قيمة التسامح أهمية لاصة
قيمة التسامح واتجاهاته لد  تلاميذ اليوم ومواطني المستقب  المستو  العالي واالقليمي بتعزيز 

والتعايش المثمر مط مقتضيات  ،،من أج  اعداد مواطنين قادرين علي التوافق االيجابي
توفير األمن بكافة فروعه يكس  ن التسامح هو مطل  أساسي لإالعصر الذ  نعيش فيه إذ 

 مرغوبا فيه. فراد سلوكاً األ

المسققاواة  أمققام القققانون مققن أجقق  نشققريبققرز فققي أن النققاس سواسققية  القققانون حققق سققيادةإن بيققان  -2
ر العنققف  ثقاوتلتفقي  ،المجتمقطي والنظقام فق ،ويسقود األمققن ،وعقدم التمييقز وبهقذا تتحققق العدالقة

مبدأ  واضعي المنهاج أن يبرزواب صبح مجتمعا مدنيا حضاريا فكان حر والفوضى والجريمة وي
  .حد فوق القانون حتى يشعر التلاميذ باألمن واألمان في حياتهمأأنه ال سيادة القانون و 
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 :احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: ثانياً 
 (9-5الجدول )

 مفهوم من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالتكرارات والمتوسطات والوزن النسبي لكل 

 الفقرة م
الصف 
 األول

 التكرار 

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثاني
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثالث
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الرابع

 التكرار 

النسبة 
 المئوية

 مجموع
 التكرارت

النسبة 
 المئوية

 19.05 20 4.76 5 0.95 1 8.57 9 4.76 5 السلامة والحماية 1

 0.95 1 0.00 0 0.95 1 0.00 0 0.00 0 رعاية ذو  االحتياجات اللاصة 2

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 اسم منذ الوالدة 3

 11.43 12 3.81 4 1.90 2 5.71 6 0.00 0 العيش في أسرة متماسكة 4

 2.86 3 0.00 0 0.95 1 0.00 0 1.90 2 التمل  5

 22.86 24 1.90 2 2.86 3 10.48 11 7.62 8 الحصو  على المعرفة 6

 2.86 3 0.00 0 0.00 0 0.95 1 1.90 2 مستوى معيشة الئق 7

 0.95 1 0.00 0 0.95 1 0.00 0 0.00 0 حماية لصوصية 8

 3.81 4 0.00 0 1.90 2 0.00 0 1.90 2 الضمان االجتماعي 9

 12.38 13 2.86 3 2.86 3 0.95 1 5.71 6 المعاملة اإلنسانية 10

 2.86 3 0.00 0 0.95 1 0.95 1 0.95 1 الراحة وقت الفرا  11

 2.86 3 0.00 0 0.95 1 0.00 0 1.90 2  اللع 12

 4.76 5 0.95 1 0.00 0 2.86 3 0.95 1 تحم  المسئولية 13

 6.67 7 0.95 1 3.81 4 1.90 2 0.00 0 العم  14

 25.71 27 6.67 7 3.81 4 4.76 5 10.48 11 التغذية والملبس والسكن )المتطلبات األساسية( 15

 1.90 2 0.00 0 0.95 1 0.00 0 0.95 1 ى اللاجئينحق العودة إلى الوطن األصلي لد 16

 100.00 105 17.14 18 20.00 21 30.48 32 32.38 34 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: الثانيالمجال  

-3افية كانت بين )والثق ،واالجتماعية ،يتضح من الجدول السابق أن مظاهر الحقوق االقتصادية

ثم حق  ،%(25.2والمسكن في أعلى المراتب بوزن نسبي) ،والملبس ،ية%( وجاء حق )التغذ.25

 %(.22.2)الحصول على المعرفة( والتي كانت بوزن نسبي )

والثقافية حق)اسم منذ الوالدة( تلا ذل   ،واالجتماعية ،في حين كان في أدنى مرات  الحقوق االقتصادية
ثققة ذلقق  إلققى أن هققذا الحققق ورد فققي حبازو الوقققد تعقق ،)حققق العققودة إلققى الققوطن األصققلي لققدى اللاجئققين(

الذ  نص علي حقق الفقرد فقي أن يكقون  م1966اللاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام ي ولالعهد الد
ينبثقق عنهقا  ةق فرديقة مكفولقو ويتمتط من للالهقا بحقق ،له اسم وجنسية وهوية ثقافية ووطنية ينتمي إليها

لقي هقذا الحقق يسقاعده علقي فهقم هويتقه الشلصقية فاالسقم   الفقرد عو ن حصوا  واجبات واضحة ومحددة 
فبقدون ذلق  يصقع  تحقيقق كق  الحققوق  .ته  نشأ فيه الفرد جزء مهم من شلصيوالمكان الذ ،والجنسية
أن هذا الحق يبين لنا تدال  الحقوق  ىننا نر إوبهذا ف ،موحق التعل ،والعودة ،رةدحق المغا :ث م األلرى

والقوالء لوطنقه ويولقد  ،الفرد بتمتعه بهقذا الحقق يقؤد  إلقي شقعوره باالنتمقاء ن شعوروأوارتباطها ببعضها 
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 حققر تجققاه وطنققه فكققان عليققه  لواجبققات الملقققاةالديققه الشققعور بالققدفاع عنققه وحبققه لققه وقيامققه بتأديققة جميققط 
يجابيقه فقي حيقاة إ لمقا لقه مقن نتقائج األلقرى كبقية الحققوقتعزيز حق المواطن بواضعي المنهاج المقرر 

 .طن والمواطنالو 
 

 :الحقوق البيئية: ثالثاً 
 (11-5الجدول )

 مفهوم من الحقوق البيئةالتكرارات والمتوسطات والوزن النسبي لكل 

 الفقرة م
الصف 
 األول
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثاني
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثالث
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الرابع
 التكرار

النسبة 
 مئويةال

 مجموع
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 4.55 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4.55 1 بيئة صحية ونظيفة 1

 95.45 21 13.64 3 36.36 8 36.36 8 9.09 2 التمتط بجما  الطبيعة 2

 100.00 22 13.64 3 36.36 8 36.36 8 13.64 3 البيئيةالحقوق : الثالثالمجال  

فققي كتقق  الصققفوف األربعققة األولققى كققان علققى تواجققد الحقققوق البيئيققة  بققأن يتضققح مققن الجققدو  السققابق
الترتيق  التالي)الصققف الثقاني والصققف الثالقث بققنفس النسقبة ثققم الصقف األو  والصققف الرابقط( كمققا تبققين 

 %(95.4أن حق التمتط بجما  الطبيعة جاءت في أعلى مرات  الحقوق البيئية بوزن نسبي )ب
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 :والثاني األول اجلزءيف  :لعربيةاللغة امنهاج 
 :احلقوق املدنية والسياسيةأوالً: 

 (11-5الجدول )
 مفهوم من الحقوق المدنية والسياسيةالتكرارات والمتوسطات والوزن النسبي لكل 

 الفقرة م
الصف 
 األول
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثاني
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثالث
 التكرار

 النسبة
 المئوية

الصف 
 الرابع
 التكرار

النسبة 
 المئوية

 مجموع
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 5.4 7 0.8 1 0.8 1 1.6 2 2.3 3 الحياة 1

 10.1 13 3.9 5 0.0 0 3.9 5 2.3 3 الحرية 2

 3.9 5 0.0 0 0.0 0 3.1 4 0.8 1 المساواة وعدم التمييز 3

 17.1 22 1.6 2 3.9 5 6.2 8 5.4 7 حرية الرأ  والتعبير 4

 29.5 38 3.9 5 9.3 12 7.8 10 8.5 11 المشاركة 5

 10.1 13 1.6 2 4.7 6 1.6 2 2.3 3 المواطنة 6

 14.0 18 6.2 8 2.3 3 0.0 0 5.4 7 الرعاية الصحية 7

 14.0 18 3.9 5 1.6 2 6.2 8 2.3 3 التنق  والسفر 8

 1.6 2 0.8 1 0.8 1 0.0 0 0.0 0 التسامح 9

 3.1 4 0.0 0 0.0 0 3.1 4 0.0 0 نونسيادة القا 10

 2.3 3 0.8 1 0.0 0 0.8 1 0.8 1 مراعاة مصالح الطف  الفضلي 11

 4.7 6 1.6 2 0.8 1 2.3 3 0.0 0 الكرامة 12

 100.0 129 20.9 27 22.5 29 28.7 37 27.9 36 الحقوق المدنية والسياسيةالمجال األول:  

وجاء حق %( 29.5-1.6ق المدنية والسياسية كانت بين )يتضح من الجدو  السابق أن مظاهر الحقو 
%( ثققم حققق )حريققة الققرأ  29.5( فققي أعلققى مراتقق  الحقققوق المدنيققة والسياسققية بققوزن نسققبي ))المشققاركة

 (.1.6والتعبير( بوزن نسبي )
 %( ثقم حقق 1.6في حين كان في أدنى مرات  الحقوق المدنية والسياسقية حقق )التسقامح( بقوزن نسقبي )

 %(.2.3مصالح الطف  الفضلى بوزن نسبي )مراعاة 
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 :احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: ثانياً 
 (12-5الجدول )

 مفهوم من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالتكرارات والمتوسطات والوزن النسبي لكل 

 الفقرة م
الصف 
 األول
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثاني
 التكرار

بة النس
 المئوية

الصف 
 الثالث
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الرابع
 التكرار

النسبة 
 المئوية

 مجموع
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 18.5 37 4.5 9 3.5 7 6.0 12 4.5 9 السلامة والحماية 1

 0.5 1 0.0 0 0.5 1 0.0 0 0.0 0 رعاية ذو  االحتياجات اللاصة 2

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 اسم منذ الوالدة 3

 11.0 22 3.0 6 3.0 6 5.0 10 0.0 0 العيش في أسرة متماسكة 4

 3.5 7 0.5 1 1.0 2 0.5 1 1.5 3 التمل  5

 21.0 42 2.0 4 4.5 9 7.0 14 7.5 15 الحصو  على المعرفة 6

 1.5 3 0.0 0 0.0 0 0.5 1 1.0 2 مستوى معيشة الئق 7

 0.5 1 0.0 0 0.5 1 0.0 0 0.0 0 حماية لصوصية 8

 2.5 5 0.0 0 1.0 2 0.5 1 1.0 2 الضمان االجتماعي 9

 13.0 26 2.0 4 1.5 3 5.5 11 4.0 8 المعاملة اإلنسانية 10

 3.5 7 0.0 0 0.5 1 0.5 1 2.5 5 الراحة وقت الفرا  11

 5.0 10 1.0 2 1.0 2 1.0 2 2.0 4 اللع  12

 6.5 13 0.5 1 0.0 0 2.5 5 3.5 7 تحم  المسئولية 13

 11.0 22 2.0 4 4.0 8 1.0 2 4.0 8 العم  14

 22.0 44 6.0 12 4.0 8 5.5 11 6.5 13 التغذية والملبس والسكن )المتطلبات األساسية( 15

 3.0 6 1.0 2 0.5 1 0.5 1 1.0 2 حق العودة إلى الوطن األصلي لدى اللاجئين 16

 100.0 200 18.0 36 21.0 42 28.5 57 32.5 65 قافيةالحقوق االقتصادية واالجتماعية والث: الثانيالمجال  

يتضح من الجدو  السابق بقأن تواجقد الحققوق المدنيقة واالقتصقادية واالجتماعيقة فقي الصقفوف األربعقة  
كمققا الصققف الرابقط(  –الصققف الثالقث  –الصققف الثقاني  –األولقى كانققت بالترتيق  التققالي) الصقف األو  

اللغة العربية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في منهاج  السابق أن مظاهر من الجدو يتضح 
في أعلى مرات   (%( وجاء حق )التغذية والملبس والمسكن22-3ولى كانت بين )للصفوف االربعة األ

  .%(22بوزن نسبي ) القتصادية واالجتماعية والثقافيةالحقوق ا
لحققوق االقتصققادية واالجتماعيققة والثقافيققة بققوزن فقي حققين جققاء حققق )اسققم منقذ الققوالدة( فققي أدنققى مراتقق  ا

%( وقد تعزو الباحثة ذلق  3.5يليه حق )رعاية ذو  االحتياجات اللاصة( بوزن نسبي ) نسبي معدوم.
بقضقايا ذو   تهقتم المجتمعات اإلنسقانية والحكومقات والهيئقات الدوليقة وجمعيقات حققوق اإلنسقان إلى أن

ت والتسهيلات لهقم وتقوفير فقرص المشقاركة لهقم فقالمجتمط بصقورة االحتياجات اللاصة وتقديم المساعدا
و  االحتياجققات اللاصققة ورعققايتهم منهققا ومناصققرتهم فققي ذفاعلققة وهنققا  إشققكا  عديققدة بالتضققامن مققط 
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واالسققتفادة مققن اللققدمات  ،فققالتعليم والعمقق  ةالحصققو  علققي حقققوقهم مثقق  الحصققو  علققي فققرص متكافئقق
وتوفير الطرق المناسبة التي تسه   ،ومواهبهم ،رافق لممارسة هوايتهمتوفير الم :مث  األلرىالمجتمعية 

التقققي تسقققهم فقققي  المقققواد واألجهقققزة األدواتتقققنقلهم لتأسقققيس هيئقققات القققدفاع عقققن حققققوقهم والحصقققو  علقققي 
  وتضققققققامنه ورعايتققققققه ذو  طن إبققققققراز دور المجتمققققققتسققققققاعد علققققققي تسققققققهي  حققققققركتهم وتققققققنقلهم إتعلققققققيمهم و 

عقققات اإلنسقققانية لقققه أهميقققة لاصقققة ويجققق  علقققي واضقققعي المنهقققاج تعزيقققز االحتياجقققات اللاصقققة فالمجتم
 حقوقهم المطالبة بها من الدولة وبيان واجبات اإلفراد اتجاه هذا الفئة لتشعرهم بالكرامة واإلنسانية 

 
 :احلقوق البيئية: ثالثاً 

 (13-5الجدول )
 مفهوم من الحقوق البيئةالتكرارات والمتوسطات والوزن النسبي لكل 

 الفقرة م
الصف 
 األول
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثاني
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الثالث
 التكرار

النسبة 
 المئوية

الصف 
 الرابع
 التكرار

النسبة 
 المئوية

 مجموع
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

 14.3 5 2.9 1 0.0 0 8.6 3 2.9 1 بيئة صحية ونظيفة 1

 88.6 31 11.4 4 34.3 12 34.3 12 8.6 3 التمتط بجما  الطبيعة 2

 100.0 35 14.3 5 34.3 12 40.0 14 11.4 4 البيئيةالحقوق : الثالثالمجال  

 
بانن تواجاد الحقاوق البيئياة كانات فاي الصاي الثااني بانعلى نسابة ثام الصاي  يتضح من الجدول الساابق

ماال الطبيعاة( كاان فاي أعلاى بانن حاق )التمتا  بج الثالث تاله الصي الرابا  ثام الصاي األول كماا تباين
 %(.22.6مراتب الحقوق البيئية بوزن نسبي )

 
 

 (14-5الجدول )
  حق التكرارات والمتوسطات والوزن النسبي لكل

 % المجموع الفقرة م
 2.29 7 الحياة 1

 4.25 13 الحرية 2

 المساواة وعدم التمييز 3
5 1.63 

 حرية الرأ  والتعبير 4
22 7.19 

 12.42 38 المشاركة 5

 4.25 13 المواطنة 6

 الرعاية الصحية 7
18 5.88 

 التنق  والسفر 8
18 5.88 

 0.65 2 التسامح 9

 1.31 4 سيادة القانون 10
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 % المجموع الفقرة م
 0.98 3 مراعاة مصالح الطف  الفضلي 11

 1.96 6 الكرامة 12

 السلامة والحماية 1
37 12.09 

 رعاية ذو  االحتياجات اللاصة 2
1 0.33 

 0.00 0 والدةاسم منذ ال 3

 7.19 22 العيش في أسرة متماسكة 4

 التمل  5
7 2.29 

 الحصو  على المعرفة 6
42 13.73 

 0.98 3 مستوى معيشة الئق 7

 0.33 1 حماية لصوصية 8

 الضمان االجتماعي 9
5 1.63 

 المعاملة اإلنسانية 10
26 8.50 

 2.29 7 الراحة وقت الفرا  11

 3.27 10 اللع  12

   المسئوليةتحم 13
13 4.25 

 العم  14
22 7.19 

 14.38 44 التغذية والملبس والسكن )المتطلبات األساسية( 15

 1.96 6 حق العودة إلى الوطن األصلي لدى اللاجئين 16

 بيئة صحية ونظيفة 1
5 1.63 

 التمتط بجما  الطبيعة 2
31 10.13 

 42.16 129 الحقوق المدنية والسياسيةالمجال األول:  

 65.36 200 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: الثانيالمجال  

 11.44 35 البيئيةالحقوق : الثالثالمجال  

 100.00 306 الدرجة الكلية 

 
 

يتضققح مققن الجققدو  السققابق بققأن الحقققوق التققي جققاءت فققي أدنققى المراتقق  فققي منهققاج اللغققة العربيققة فققي 
 هي بالترتي  التالي: مجاالتالصفوف األربعة األولى في جميط ال

 حق اسم منذ الوالدة بوزن نسبي معدوم. -1
 %(.3.33وحق رعاية ذو  االحتياجات اللاصة بوزن نسبي ) حق حماية اللصوصية -2
 %(.3.65التسامح بوزن نسبي ) -3
حققق الحصققو  علققى مسققتوى معيشققة الئققق وحققق مراعققاة مصققالح الطفقق  الفضققلى بققوزن نسققبي   -4

(3.92.)% 
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فققي %( 1 قققوق والتققي حصققلت علققى أدنققى المراتقق  تحققت النسققبة المئويققة)ثققة هققذه الحلققذل  أثققرت الباح

 (.5 -منهاج اللغة العربية في الصفوف األربعة األولى من التعليم األساسي )ملحق
 

 :توصيات الدراسة
 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج هذه الدراسة توصي الباحثة بما يلي:

 .اهيم حقوق اإلنسان في محتويات المواد التعليميةواضعي المناهج بتضمن توافر مفمراعاة  -1
إعداد الكت  والمناهج الدراسية من للا  فريقق متعقاون مقن اللبقراء والمتلصصقين فقي التربيقة  -2

لقققذ  راء الطلبققة المسقققتهدفين وكققذل  المعلمقققين والمشقققرفين ادة القاعقققدة التعاونيققة بحيقققث يققتم أوزيقق
 وأولياء األمور.

الملتصقققين فقققي لجنقققة المنقققاهج الفلسقققطينية مقققن أجققق  شقققمو   ضقققرورة التلطقققيط المسقققبق لقققدى -3
 المنهاج لجميط مفاهيم حقوق اإلنسان الملازمة لحياة الطال .

كمتطلقق   يسققيةاهتمققام الجامعققات الفلسققطينية بمققادة حقققوق اإلنسققان مققن لققلا  وضققط مققادة تدر  -4
 أساسي لتدريس الطلا  في الجامعة.

ذلققق  لصقققق  ورش العمققق  ودورات تدريبيقققة و  نسقققان عقققن طريققققبنشقققر ثقافقققة حققققوق اإلاالهتمقققام  -5
 ين آللر ولتباد  اللبرات بين المعلمين.معلوماتهم وتجديدها من ح

ضرورة االستفادة من المادة اإلثرائية التي أعدتها هذه الدراسة في تحسين وتطوير منهقاج اللغقة  -6
 العربية للصفوف األربعة األولى من التعليم األساسي.

 
 :مقترحات الدراسة

 قترح:ت ةضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات فإن الباحثفي 
 إجراء دراسة لتفعي  دور المعلمين في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان لدى الطلبة. -1
 تصميم برنامج مقترح لتعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان لدى طلا  التربية العملية في الجامعات. -2
   في كافة المراح  الدراسية لمفاهيم حقوق اإلنسان.إجراء دراسات تقيس مدى اكتسا  الطلا -3
حققوق اإلنسقان إجراء دراسة تحليلية لمناهج اللغة العربية في المراح  األلرى في ضوء مفاهيم  -4

 اللازمة لدى التلاميذ في حياتهم.
التعاون مط كليات التربية لتوجيه مجموعة من البحوث والرسائ  العلمية لتتناو  حقوق اإلنسان  -5

 لا  المراح  الدراسية الملتلفة من زوايا متعددة.لط
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 (0ملحق رقم)
 قائمة مفاهيم حقوق اإلنسان في صورتها األولية

 الجامعة اإلسالمية _ غزة 
 عمادة الدراسات العليا

 كلية التربية 
 ........................ حفظه اهللالسيد / ....................................

 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته                         

 تقوم الباحثة بإعداد دراسة لني  درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس بعنوان 
 " إثراء محتو  منهاج اللغة العربية للصفوف األربعة األولي في ضوء مفاهيم حقوق اإلنسان"

يتطل  ذل  إعداد قائمة بمفاهيم حقوق اإلنسان الواج  توافرها محتو  منهاج اللغة العربية للصفوف و 
 األربعة األولي

 لذا نرجوا من سيادتكم التفض  بتحكيم القائمة وذل  من حيث:
 

 .مد  تغطية فقرات القائمة لمفاهيم حقوق اإلنسان 
 .مد  انتماء ك  فقرة للمجا  الذ  وضعت به 

 صياغة فقرات القائمة. مد  صحة 

 .إضافة وحذف ما ترونه مناسبًا في التحكيم 

 
 االسم :....................................................................
 المستو  العلمي :.........................................................

 ..............................مكان العم  :...............................
 

 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير
 
 

 الباحثة                                                                              
 غادة حسن شقورة                                                                        
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 توافرها الحقوق الواجب
 

 غير منتمي منتمي أواًل : الحقوق المدنية والسياسية م
   الحياة 4
   الحرية 2
   المساواة وعدم التميز 0
   حرية الرأ  والتعبير 1
   التسجي  في السج  المدني 5
   المشاركة 6
   المواطنة 2
   الرعاية الصحية 1
   الترشح واالنتلا  9
   التنق  والسفر 43
   التسامح 44
   سيادة القانون 42
   مراعاة مصالح الطف  الفضلي 40
   الكرامة 41

 ثانيا : الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
   السلامة والحماية 45
   رعاية زو  االحتياجات اللاصة 46
   اسم منذ الوالدة 42
   العيش في أسرة متماسكة  41
   التمل  49
   صو  علي المعرفةالح 23
   مستو  معيشة الئق 24
   الرعاية البديلة في حا  عدم وجود أسرة 22
   حماية لصوصية 20
   الضمان االجتماعي  21
   المعاملة اإلنسانية  25
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   الراحة وقت الفرا  26
   اللع   22
   تحم  المسئولية  21
   العم  29
   حماية السمعة  03
   والملبس والسكن)المتطلبات األساسية(التغذية  04
   حق العودة إلي الوطن األصلي لد  اللاجئين 02

 ثالثا : الحقوق البيئية
   بيئة صحية ونظيفة  00
   النظافة 01
   التمتط بجما  الطبيعة 05
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 (2ملحق رقم )

 أسماء المحكمين ألداة الدراسة
 
 

 مكان العمل التخصص   المحكم اسم
 غزة -وزارة التربية والتعليم المناهج وطرق التدريس د. حازم عيسى .1
 جامعة األقصى المناهج وطرق التدريس د. لالد السر .2
 وكالة الغوث  أصو  تربية  د. لميس العفيفي .3
 وكالة الغوث المناهج وطرق التدريس رفيق محسند.  .4
 س المفتوحةالقدجامعة  المناهج وطرق التدريس شريف حمادد.  .5
 غزة -وزارة التربية والتعليم المناهج وطرق التدريس محمد أبو شقيرد.  .6
 جامعة األقصى علم نفس محمد صادقد.  .7
 وكالة الغوث المناهج وطرق التدريس محمود الحمضياتد.  .2
 وكالة الغوث المناهج وطرق التدريس نايف العطارد.  .9

 لغوثوكالة ا المناهج وطرق التدريس يحيى ماضيد.  .13
 وكالة الغوث المناهج وطرق التدريس أ. جمعة عليان .11
 غزة -وزارة التربية والتعليم المناهج وطرق التدريس  أ. عائد الربعي .12
 وكالة الغوث تعليم أساسي أ. عطاف سلامة  .13
 وكالة الغوث المناهج وطرق التدريس  وليد عباس. أ .14
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 (1ملحق رقم)
 النهائيةفي صورتها قائمة مفاهيم حقوق اإلنسان 

 الجامعة اإلسالمية _ غزة 
 عمادة الدراسات العليا

 كلية التربية 
 السيد / ............................................................ حفظه اهلل

 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته                         

 اجستير في المناهج وطرق التدريس بعنوان تقوم الباحثة بإعداد دراسة لني  درجة الم
 " إثراء محتو  منهاج اللغة العربية للصفوف األربعة األولي في ضوء مفاهيم حقوق اإلنسان"

ويتطل  ذل  إعداد قائمة بمفاهيم حقوق اإلنسان الواج  توافرها محتو  منهاج اللغة العربية للصفوف 
 األربعة األولي

   بتحكيم القائمة وذل  من حيث:لذا نرجوا من سيادتكم التفض
 

 .مد  تغطية فقرات القائمة لمفاهيم حقوق اإلنسان 
 .مد  انتماء ك  فقرة للمجا  الذ  وضعت به 

 .مد  صحة صياغة فقرات القائمة 

 .إضافة وحذف ما ترونه مناسبًا في التحكيم 

 
 ......االسم :..............................................................

 المستو  العلمي :.........................................................

 مكان العم  :.............................................................
 

 وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير
 
 

 الباحثة                                                                              
 غادة حسن شقورة                                                                        
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 الحقوق الواجب توافرها
 

 غير منتمي منتمي أواًل : الحقوق المدنية والسياسية م
   الحياة 4
   الحرية 2
   المساواة وعدم التميز 0
   رحرية الرأ  والتعبي 1
   المشاركة 5
   المواطنة 6
   الرعاية الصحية 2
   التنق  والسفر 1
   التسامح 9
   سيادة القانون 43
   مراعاة مصالح الطف  الفضلي 44
   الكرامة 42

 ثانيا : الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
   السلامة والحماية 40
   رعاية زو  االحتياجات اللاصة 41
   اسم منذ الوالدة 45
   العيش في أسرة متماسكة  46
   التمل  42
   الحصو  علي المعرفة 41
   مستو  معيشة الئق 49
   حماية لصوصية 23
   الضمان االجتماعي  24
   المعاملة اإلنسانية  22
   الراحة وقت الفرا  20
   اللع   21
   تحم  المسئولية  25
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   العم  26
   التغذية والملبس والسكن)المتطلبات األساسية( 22
   حق العودة إلي الوطن األصلي لد  اللاجئين 21

 ثالثا : الحقوق البيئية
   بيئة صحية ونظيفة  29
   التمتط بجما  الطبيعة 03
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 (4ملحق رقم )
 استمارة التحليل

 هدف التحليل: -
ق اإلنسان المتضمنة في محتوى منهاج اللغة العربية للصفوف األربعة الكشف عن مفاهيم حقو     

 األولى.
 وحدة التحليل: -

 .اعتبرت الباحثة الفقرة وحدة للتحلي 
 

 محددات التحليل: -
اقتصرت عملية التحلي  على مفاهيم حقوق اإلنسان المتضمنة في محتوى منهاج اللغة العربية 

، الصور، األسئلة التي تلي الدروس، التدريبات، للصفوف األربعة األولى )محتوى الدروس
 اإلملاء، النشيد، اللط(.
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 الحق الفقرة عنوان الدرس الصفحة
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 (9ملحق رقم )
 المادة اإلثرائية

 
(0) 

 (70صفحة  –الجزء الثاني  -الحق ) كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع األساسي  كان زرعم
 حق المواطنةالمفهوم الرئيس: 
 حق التمتط باالسم والجنسيةالمفهوم الفرعي: 

 اسم وجنسية.: عنوان الدرس
 ج أن التمتط بالجنسية جزء من حق اإلنسان في المواطنة.ت: يستنالهدف الرئيسي 

 : الفرعيةاألهداف 
 يبين أهمية التمتط بالجنسية -2         يعرف مفهوم التمتط بالجنسية -1

 العم  في مجموعات، الحوار والمناقشة ،لع  األدوار :التعليم والتعلم استراتيجيات
 .LCDألوان ،جهاز  : أوراق عم ،تكنولوجيا التعليم والتعلم

 األنشطة واللبرات(اإلجراءات:)
 

 
 تالي ثم أج  عن األسئلة التالية:اقرأ الحوار ال

 :سأ  المعلم أحد التلاميذ قائلاً 
 وما جنسيت ؟ ؟اسم ما 

 ، وجنسيتي فلسطيني.فأجا  التلميذ: اسمي لالد
 المعلم: ه  لدي  جواز سفر؟

 لالد: نعم.
 ؟: كيف يتم عم  جواز سفرالمعلم
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 لالد: بناء على شهادة الميلاد، وصور شلصية للفرد.
 ؟نا  الفرد شهادة الميلادم: متى يالمعل

 لالد: عند الوالدة.
 المعلم: علام يد  وجود شهادة ميلاد وجواز سفر لاص بالفرد.

، وبهذا فهو ة الوطنية للبلد الذ  ينتمي إليهلالد: هذا يد  على أن الفرد أصبح يتمتط بالجنسية والهوي
 يتمتط من للا  ذل  بحقوق فردية ينبثق عنها واجبات والتزامات.

 ؟معلم: وما فائدة التمتط بالجنسيةلا
ويستطيط السفر على أ   فيصبح معروفاً  ؛لالد: من للا  التمتط بالجنسية يتمتط اإلنسان بحقوق فردية

 من اآللرين. واحتراماً  بلد يريدها بجواز سفره اللاص الذ  يلقى فيه قبوالً 
 النشاط األول:

 يناقش المعلم األسئلة التالية مط الطلا :
 حد أن يسل  اإلنسان جنسيته؟ ولماذا؟أحق  ه  من .1
 ما الفرق بين من يتمتط بالجنسية وبين الذ  حرم منها؟ .2
 ولماذا؟ ؟ه  تفتلر بجنسيت  .3
 بناء على ماذا يحص  اإلنسان على جواز سفر؟ .4
 اذكر البيانات المتضمنة في جواز السفر؟ .5

 النشاط الثاني:
  بتلوين المفاهيم اإليجابية عن مفهوم المواطنة بعد مناقشة المعلم في توضيح ك  مفهوم كلف الطلا

ن األحمر.المنافية لمفهوم المواطنة باللو  باللون األلضر والمفاهيم السلبية  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نزع الجنسية
 

 التمتط بالحقوق
المدنية 
 والسياسية

 

الحرمان من 
 والسفر التنق 

 

أن يكون للفرد 
 اسم وجنسية

 

الحصو  على 
 سفر جواز

التمتط 
 بالجنسية
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 النشاط الختامي:
 يوجه المعلم األسئلة اآلتية:

 .أهمية تمتط اإلنسان باسم وجنسية من تبين
 نها على الصبورة()يجمط المعلم إجابات الطلا  ويدو 

 ؟ما الحق الذ  يبين حق الفرد في أن يكون له اسم وجنسية 
 .أقوم بعرض لوحة بوستر تبين مفهوم حق المواطنة

  .االسم والجنسية : جزء من حق اإلنسان في المواطنة
حق المواطنة: حق الفرد في أن يكون له اسم وجنسية وهوية ثقافية وطنية ينتمي إليها، ويتمتط من 

 لها بحقوق فردية مكفولة ينبثق عنها واجبات والتزامات واضحة ومحددة.للا
 .الغلق التربو : يذكر الطلا  أهم ما تعرفوا عليه في الدرس

 
 مهمة بيتية:

 بالتعاون مط أفراد أسرت  أكت  ثلاث اسطر تبين فيها حقوق  على وطن  وواجبات  نحوه
 
 

(2) 
 (7صفحة –الجزء األول  -لصف الرابع األساسي مكان زرع الحق ) كتاب لغتنا الجميلة ل

 الحق في مستوى معيشة الئق. :المفهوم الرئيس
 األسرة المكافحةعنوان الدرس: 
 .أهمية التعاون بين أفراد األسرة في اإلنتاج الهدف الرئيسي:

 يتوقط من التلميذ أن:األهداف الفرعية: 
 .يبين دور األم في توجيه أفراد األسرة .1
  .لدولة في توفير مستوى معيشة الئق لإلنسانيوضح دور ا .2
 .يعل  بعض المواقف واألحداث .3

 ، ح  المشكلاتلع  األدوار، حوار ومناقشةاستراتيجيات التعليم والتعلم: 
 ، لوحة بوستر، صورة لألسرة.LCD: جهاز تكنولوجيا التعليم والتعلم

 من المشاركة الحرمان
 والتعبير عن الرأ 

المشاركة في الشئون 
 والقضايا العامة
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 : )النشطة واللبرات (اإلجراءات
 األسئلة التي تليه: اقرأ الحوار اآلتي ثم أج  عن

.. اجتمعققت األم م ازداد حقا  األسقرة سقوء، ومقط األيققانقة مقن سقتة أبنققاء، وأم ليسقت عاملقةأسقرة مكو  
بأبنائها وقالت: لنفكقر معقا فقي طريققة نكسق  بهقا قوتنقا، ونحقافظ بهقا علقى مسقتوى معيشقتنا إلقى مقا 

 كان قب  وفاة األ .
 أحمد: ننتظر يا أمي مدلرات أبي ونعيش فيها.

 .البحث عن عم  ال يتعارض وتعليمناال، البد من  نادر:
، أققوم بتصقنيعها أنقتم تتكلفقون ي تفصقي  الملابقس للنسقاء واألطفقا سمر: عند  فكرة ، لدى لبرة ف

 ، وطاولة قص ومقص كهربائي.ها، لكننا بحاجة إلى ماكنة لياطةببيع
 ه الملابس ، وأنا سأحاو  العم  في مح  تجار  لتسويق هذفكرة جيدةنادر: 

األم: سققأتجه إلققى وزارة الشققئون االجتماعيققة إلمققدادنا بققبعض األجهققزة و الت اللياطققة سأسققاعد  يققا 
 ابنتي في اللياطة.

نتجقوا فعملقوا وأ حمد: وأنا سأساعد  يقا نقادر فقي التجقارة بعقد المدرسقة، واتفقق الجميقط علقى العمق ،أ
 الئق بهم. ، وحافظوا على مستوى معيشةواستطاعوا أن يكسبوا قوتهم

 
 النشاط األول:

 يوجه المعلم األسئلة التالية:
 ؟لماذا ازداد حا  األسرة سوء .1
 لماذا دعت األم أبنائها للاجتماع؟ .2
 ماذا كان رأ  نادر وسمر لح  المشكلة؟ .3
 ما دور األم في ح  المشكلة؟ .4
 من تضط عنوانا  لر لهذا الحوار؟ .5
 

 النشاط الثاني:
 يجي  الطلا  التدري  التالي:

 لحق في الصحة( )الحق في الرعاية االجتماعية( )الحق في المسكن()ا
 اكت  الحق الذ  يرتبط بك  عبارة مما يلي:

 تعم  الحكومات على توفير بيوت للعجزة والمسنين                    (  ) 
 على الحكومات توفير المستشفيات للعلاج  المجاني للمواطنين    (        ) 
 وفر له مأوى يسكن فيه مط أسرتهمن حق الفرد أن يت                   (  ) 
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 النشاط الثالث:
 :ما النتائج المترتبة على

 قيام الدولة بتوفير الحاجات األساسية للفرد؟ -1
 عدم اهتمام الحكومات بتوفير احتياجات الفرد األساسية؟ -2

 ماذا تتوقط أن يحدث لو:
 ة لحياة اإلنسان؟اهتمت الدو  بتوفير العناصر الضرورية األساسي

 
 النشاط الرابع:

 ضط لطا تحت العبارة التي تبين حق اإلنسان في مستوى معيشة ملائم في الحوار السابق:
 ماذا يقصد بمستوى معيشة ملائم؟

 يعرض المعلم مفهوم حق الحصو  على مستوى معيشة ملائم
 

 النشاط الخامس:
 يقوم المعلم بتشكي  الطلا  على مجموعات 

 لم أوراق بولستر وأقلاميوزع المع
 يكلف المجموعات باإلجابة عن السؤا  التالي:
 ما أهمية تمتط اإلنسان بمستوى معيشة الئق ؟

 يعرض المعلم ما دونته ك  مجموعة ويناقش معهم ذل .
 الغلق التربوي:

 يطل  المعلم من الطلا  أن يبينوا أهم ما تعرفوا عليه في الدرس
 :مهمة بيتية

 ا عن أسرة أحوالها كانت سيئة ثم استطاعت أن تعيش بمستوى معيشة ملائم.اذكر قصة سمعته
 

(1) 
 (91صفحة  –الجزء األول  -مكان زرع الحق ) كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع األساسي 

 : التسامحالمفهوم الرئيس
 : العفوالمفهوم الفرعي
 : العفوعنوان الدرس
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 اة اإلنسان.: يبين أهمية التسامح في حيالهدف الرئيس
 .يعرف مفهوم التسامح -1 :األهداف الفرعية

 يذكر اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة التي تدعو إلى التسامح.-2
 يتعزز لديه اتجاهات إيجابية نحو التسامح -3

 .السرد القصصي، التمثي  ،: الحوار والمناقشةاستراتيجيات التعليم والتعلم
     ، شرائح. راق عم ، لوحات: أو تكنولوجيا التعليم والتعلم

 
 : األنشطة واللبرات اإلجراءات

 اقرأ قصة تسامح الرسو  الكريم عليه السلام مط المشركين بتمعن وتدبر:
"لقد أذى المشركون النبي عليه السلام في مكة، فلرج منهقا علقى المدينقة المنقورة ، حيقث أققام دعقوة اهلل 

، وجاء البيت الحرام، وطقاف بهقا سقبعا ، وحطقم األصقنام التقي  في المدينة ومكنها، ثم عاد مكة فدللها
 كانت حو  البيت وهو يقو : " جاء الحق وزهق الباط  إن الباط  كان زهوقا"

 ثم قا : يا معشر قريش... ما ترون أني فاع  بكم؟
 كريم وابن اخ كريم أخ قالوا:

 فقا : اذهبوا فأنتم الطلقاء.
بأه  مكة ، وعفوه عنهم ، ومقابلة اإلساءة باإلحسان، فكم عذبوه  ذوه، وهكذا تجلت رحمة النبي الكريم 

 ، إال قوله ال إله إال اهلل .شيءوألرجوه من دياره ال 
 

 النشاط األول:
ينقققاقش المعلقققم الطقققلا  فقققي مضقققمون تسقققامح الرسقققو  صقققلى اهلل عليقققه وسقققلم مقققط المشقققركين مقققن لقققلا  

 األسئلة اآلتية:
 يه السلام من كفار قريش بعد مقابلة اإلساءة باإلحسان؟بماذا تصف موقف الرسو  عل-1
 ما الفائدة التي عادت على المسلمين نتيجة موقف الرسو  عيه السلام؟-2
 كيف تتصور المجتمط لو تشبهنا بالرسو  الكريم وقمنا جميعا بمقابلة  اإلساءة باإلحسان؟-3
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 النشاط الثاني:
 مة لطأ أمام اإلجابة اللطأ:ضط علامة صح أمام اإلجابة الصحيحة وعلا

 )     (.                     يبار  اهلل في القل  المتسامح  -1
 (  )                              .اإلسلام يحار  األحقاد  -2
 (    )   .                     اإلسلام يدعونا لتعص  الرأ  -3
 (  )                                 .أباح اإلسلام االحتكار -4
 (      )      التي تقوم على الح  المتباد . األمة المسلمة هي-5
 (   )    الصلة بين المسلم وبين الناس. ال يرضى اهلل أن تنتهي-6
 (    )                       نهى اإلسلام عن حوار اآللرين.-7
 

 النشاط الثالث:
 تدعو إلى التسامح. يذكر المعلم بعض اآليات واألحاديث التي 

 يطل  المعلم من الطلا  ذكر بعض اآليات واألحاديث التي تدعو إلى التسامح.
 

 : )العم  في مجموعات (النشاط الرابع
 يوجه المعلم الطلا  إلى تشكي  مجموعات والقيام بما يلي:

 )اذكر أهم الصفات التي يج  توافرها في اإلنسان المتسامح(
 

 :النشاط الخامس
 .م التسامح من للا  القصة السابقةلمعلم من الطلا  أن يبينوا مفهو يطل  ا -
 يعرض المعلم مفهوم التسامح على لوحة. -

 
 النشاط السادس: 

 ؟ية التسامح بين الناس في المجتمطما أهم
 

 الغلق التربوي:
 اذكر أهم ما تعرفت عليه في موضوع الدرس عن التسامح

 مهمة بيتية:
 رسية بعنوان التسامح وأثره في ح  النزاع بين األفراداكت  موضوعا لإلذاعة المد
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(4) 
 (04صفحة  –الجزء الثاني  -مكان زرع الحق ) كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع األساسي 

 
 : األمن االجتماعيالمفهوم الرئيس
 : الضمان االجتماعيالمفهوم الفرعي
 حوار مع مسئول : عنوان الدرس
 لضمان االجتماعي على الفرد والمجتمط: يبين أثر االهدف الرئيس
 :: يتوقط من الطلا  أنأهداف الدرس

 يتعرف على مفهوم الضمان االجتماعي.-1
 يبين دور المؤسسات االجتماعية في لدمة المجتمط.-2
 يستنتج أهمية الضمان االجتماعي للفرد.-3

 مشكلات.لع  األدوار، الحوار والمناقشة، ح  ال :استراتيجيات التعليم والتعلم
 : أوراق عم  ، لوحات، أوراق بوستر.تكنولوجيا التعليم والتعلم

 
 )األنشطة واللبرات( :اإلجراءات

 :الحوار التالي بتمعن وتدبر اقرأ
 أجرى مراس  تلفزيون فلسطين لقاء مط وزير الشئون االجتماعية ، حيث دار بينهما الحوار اآلتي:

 ة الشئون االجتماعية ؟المراس : لماذا تهتم الدو  بإنشاء وزار 
 وتلفف عنهم أعباء الحياة  ،الوزير: كي تهتم بمساعدة العائلات المحتاجة

 المراس : وكيف يكون ذل ؟
عفققائهم مققن رسققوم التققامين الصققحي أ  أن  ،الققوزير: بتققوفير المسققاعدات العينيققة والنقديققة لهققذه األسققر وا 

 مط.توفير األمن االجتماعي ألبناء المجت إلى الوزارة تسعى
 ؟ : وما المقصود باألمن االجتماعيالمراس

كقي يشقعروا بقأهميتهم فقي  ،الوزير: يقصد به أن تتوفر الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألفقراد
 المجتمط.

المراس : ه  لتوفير األمن االجتماعي أثر علقى المجتمقط؟ ومقا الفقرق بقين الضقمان االجتمقاعي واألمقن 
 االجتماعي؟
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بالتأكيققد فعنققدما يشققعر األفققراد فققي المجتمققط بققأن هنققا  ضققمان ألمققنهم فققإن ذلقق  يزيققد مققن تققرابط  :الققوزير
وبهذا فإن حقق الضقمان االجتمقاعي هقو جقزء مقن الحقق فقي  ،المجتمط ويشعر األفراد باألمن واالستقرار

 األمن االجتماعي
 اعية على تلبية دعوتنا.المراس : وفي نهاية اللقاء نتقدم بالشكر إلى السيد وزير الشئون االجتم

لى اللقاء  .وأنتم أعزائي المشاهدين نشكر لكم حسن استماعكم وا 
 :النشاط األول

 يناقش المعلم الطلا  في الحوار السابق من للا األسئلة اآلتية:
 ما اللدمات التي تقدمها وزارة الشئون االجتماعية للمواطنين؟-1
 الحوار السابق؟ ما المقصود باألمن االجتماعي كما فهمت من-2
 اذكر أنواع الحقوق التي ال يمكن أن يستغني عنها الفرد؟-3
 ، وتوفر األمن االجتماعي للمواطنين؟سسات التي تساهم في لدمة المجتمطاذكر أسماء بعض المؤ -4
 ما واجبنا تجاه هذه المؤسسات؟-5

 :النشاط الثاني
 يقوم المعلم عرض لوحة تبين مفهوم األمن االجتماعي 

 من اإلعلان العالمي(  25و22الضمان االجتماعي :)المادة حق 
 هو جزء من حق اإلنسان في األمن االجتماعي.

حقق األمقن  االجتمقاعي : تقوفير الحققوق االقتصقادية واالجتماعيقة والثقافيقة التقي الغنقى أل  فقرد عنهقا 
 للمحافظة على كرامته واعتباره عضوا في المجتمط

 
 ط أن يحدث لو:وقماذا تت :النشاط الثالث

 أقام المجتمط مؤسسات اجتماعية للدمة المواطنين؟-1
 لم يقم األفراد بواجبهم تجاه هذه المؤسسات؟ -2
 اهتمت الدولة بتوفير الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطنين؟-3
 

ــع ماعيققة فققي : انضققم إلققى مجموعتقق  وتعققاون معهققم فققي بيققان مققدى تققوفر الضققمانات االجتالنشــاط الراب
 مجتمعنا من للا إكما  لجدو  التالي:

 نادرة التوافر متوفرة بنسبة عالية متوفرة بنسبة متوسطة مفردات الضمان االجتماعي
 التأمين الصحي -1
 مكافأة نهاية اللدمة-2

   
   

    رعاية األسر المستورة-3
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 كفالة األيتام-4
 عاية المسنين-5

   
   

 
 كر أهم األفكار التي تعرفت عليها في موضوع الدرس.اذ الغلق التربوي:
 مهمة بيتية:

اكتقققق  رسققققالة إلققققى وزارة الشققققؤون االجتماعيققققة تحققققثهم علققققى تققققوفير المزيققققد مققققن الضققققمانات االجتماعيققققة 
 للمواطنين.

 
 

(9) 
 (01صفحة  –الجزء الثاني  -مكان زرع الحق ) كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع األساسي 

  .: الحق في المساواة بين األفراد ذو  الحاجات اللاصةيسالمفهوم الرئ
 .المعاملة اإلنسانية: عنوان الدرس
 .: تطوير اتجاهات ايجابية نحو األفراد ذو  الحاجات اللاصةالهدف الرئيس

 : يتوقط من الطال  أن:األهداف الفرعية
 .يتعرف الحق في المساواة بين األفراد وذو  الحاجات اللاصة -1
 .وكات ايجابية تد  على المساواةيمارس سل -2
 .يقدر قيمة المساواة بين األفراد وذو  الحاجات اللاصة -3

 ، لع  األدوار، محاكمة مواقف.: الحوار والمناقشةتعليم والتعلماستراتيجيات ال
 .ر، لوحاتتكنولوجيا التعليم والتعلم: صو 

 
 :اإلجراءات

 :اقرئي القصة اآلتية بتمعن
 ، سب  لها إعاقة في قدميها.ية، تعرضت لحادث سيارةجميلة وذك والء تلميذة
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كانققت والء تققذه  إلققى المدرسققة بمسققاعدة زميلاتهققا علققى كرسققيها المتحققر ، وبققالرغم مققن إعاقتهققا كانققت 
 متفوقة ومحبوبة من زميلاتها ومعلماتها.

اطق  وفي احد األيقام لرجقت التلميقذات إلقى الملعق  فقي حصقة الرياضقة، وجلسقت والء وحيقدة. والء تل
 ، كم اشعر بالمل .فسها وتقو   ه  ه ! كم أنا حزينةن

 أم : ما الذ  يبكي  يا والء؟
 فأنت محبوبة  من جميط التلميذات والمعلمات.

 والء: أشعر بالحزن وابكي ألنني ال استطيط الع  معكم.
 أم : ال يا والء من منع  الع  معنا؟ إن  تستطيعين اللع ، هيا تعالي يا والء.

 التلميذات والء بفرحة شديدة وألذت تشار  زميلاتها في الع . استقبلت
 والء: كم أشعر بالفرح والسعادة ، شكرا لكن يا صديقاتي.

 
 النشاط األول: 

 لماذا كانت والء تبكي؟ -1
 ما رأي  في تصرف أم  من صديقتها والء؟ -2
 لو كنت مكان والء ماذا تفع ؟ -3

 
 النشاط الثاني:

 ذ  يعجب :ضط علامة صح أمام السلو  ال
 )    ( . الطف  المعاق ال يستطيط اللع -1
 (   )  . مشاركة الطف  المعاق في الع -2
 (    )       .السلرية من الطف  المعاق-3

 
 :النشاط الثالث

 ضط علامة صح أمام السلو  الذ  يعجب : 
 إذا طل  مني زميلي المعاق مساعدته في الوصو  إلى المدرسة.

 )      ( .ني متع ارفض مساعدته ألن-1
 أساعده  )     (-2
 )       ( .اطل  من شلص  لر مساعدته-3

 
 ن تقوم بها تجاه ذو  الحاجات اللاصة.أاذكر الواجبات التي يج   :الغلق التربوي
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: اكت  مقاال تلقيه في اإلذاعة المدرسية عن أهمية حق المساواة بين األفراد وذو  مهمة بيتية

 الحاجات اللاصة.
 
 
 

(6) 
 (91صفحة  –الجزء األول  -مكان زرع الحق ) كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع األساسي 

 : الحق في اللصوصيةالمفهوم الرئيس
 مظروف خاص جدا:  عنوان الدرس
 .: الحق في لصوصية اآللرين في الحياة اليوميةالهدف الرئيس
 ن:أ: يتوقط الطال  أهداف الدرس

 .رينيسعى الحترام لصوصية اآلل -1
 .يبين الواج  -2
 .توقط النتائج المترتبة-3

 استراتيجيات التعليم والتعلم:
 ، العم  في مجموعاتالقصة التعليمية -
 ، لع  األدوار.الحوار والمناقشة -

 ، ورق بوستر   LCDقرطاسية، جهاز  تكنولوجيا التعليم والتعلم:

 
 : )األنشطة واللبرات(اإلجراءات

 مظروف لاص جدا
 سالة إلى أحمد من عمته المقيمة في األردنذات يوم جاءت ر 

 ساعي البريد: مرحبا يا عزيزتي يوجد لد  رسالة ألحمد ، ه  هو موجود ليستلمها.
 ليلى: لألسف أحمد لارج المنز ، وأنا أستطيط أن أوصلها إليه.
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 أعطى ساعي البر  الرسالة إلى ليلى لتوصلها إلى أحمد.
 عرف ما بدال  الرسالة!!ليلى: ما أجم  شك  المظروف  ه لو أ

 ه  افتحه
، وربما يكون بي أسرار تلص أحمد وال يح  أن يعرفها يني فأنا لست لكي، ال تفتحال، ال الرسالة:

 أحد غيره.
ليلى: حسنا...كلام  صحيح يج  أن احترم لصوصية غير  كما أح  أن يحترم غير  حقي 

 في اللصوصية.
 

 النشاط األول:
 ولماذا؟ه  فتحت ليلى المظروف؟  -
 لماذا رفض المظروف أن تفتحه ليلى؟ -
 ماذا تتعلم من الدرس؟ -

 
 :نياالنشاط الث

 :حاكم الموقف التالي لك  من 
 نادى المعلم على هاني وأعلن أمام الجميط انه راس  في االلتبار -

 
 في الصورة التالية فتح لالد حقيبة سمير ونظر بداللها. : النشاط الثالث

 ما رأي  في سلو  لالد؟
 حدد االنتها  الذ  حدث في الصورة ؟

 ما النصيحة التي تقدمها للالد؟
 

 النشاط الرابع:
 اقرأ الموقف التالي ثم أج  عن األسئلة التالية:

 اعتقد أن  تحم  الطبق على جارتنا ... ترى ماذا به؟ هاني:
 علاء: يا صديقي ...لو أن أمي تريد أن يعرف الناس ما به لما غطته.

 األسئلة:
 يحق لنا أن نطلط على األمور اللاصة بغيرنا؟ ه  -
 متى يحق لنا اإلطلاع على أمور تتعلق بغيرنا؟ -

 نشاط بيتي:
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 قم أنت وأسرت  بإكما  السلوكيات المناسبة والواج  إتباعها لكي تتمتط بحق احترام لصوصيت  .
 مثا : ال أنظر إلى دفتر زميلي وأغراضه.

 
(1) 

 (14صفحة  –الجزء األول  -لجميلة للصف الرابع األساسي مكان زرع الحق ) كتاب لغتنا ا
 : مصالح الطف  الفضلىالمفهوم الرئيس
 حقوق الطفل :عنوان الدرس
 : يتعرف على اتفاقية حقوق الطف الهدف الرئيس

 تعرف  من هو الطف -1:  األهداف الفرعية
 تبين الحقوق التي يج  أن يتمتط بها الطف -2
 طفا  بحقوقهميستنتج أهمية تمتط األ-3

 : الحوار والمناقشة، لع  األدوار، العصف الذهني، العم  التعاوني.استراتيجيات التعليم والتعلم
 ، لوحات، أقلام، أوراق بوستر.LCD: جهازتكنولوجيا التعليم

 
 اإلجراءات:

 اقرأ القائمة التالية ثم اج  عن األسئلة التي تليها:
ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنو  للطف  الحق بان يحظى بمستوى معيشي  -1

 واالجتماعي.
 لك  طف  الحق في أن يكون له اسم وجنسية" هوية وطنية" وله الحق في الرعاية من والديه. -2
 يمنط ترحي  األطفا  عن أوطانهم ومنعهم من العودة إليها. -3
 لمجاالت .للطف  الحق في تكوين أفكاره و رائه والتعبير عنها بحرية وفي جميط ا -4
 للطف  الحق في الحماية من جميط أشكا  العنف واألذى وسوء المعاملة واإلهما  واالستغلا . -5
للطف  الحق في التربية والتعليم بحيث يكون تعليم الطف  موجها نحو تعزيز تنمية شلصيته  -6

 ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية.
وغه وأحسن التسهيلات التي يتطلبها للطف  الحق في أن يتمتط بأفض  مستوى صحي يمكن بل -7

 علاجه من األمراض.



 

121 
 

للطف  الحق في التمتط بالراحة وأوقات الفرا  أن يمارس اللع  والنشاطات الترويحية الملائمة  -2
 لسنه.

 
 

  النشاط األول:
 يناقش المعلم الطلا  من للا  اإلجابة عن األسئلة التالية:

 وضح ذل ؟ القائمة؟ه  تتمتط بحقوق الطف  المرصودة في هذه -1
 

 إذا لم تكن متمتعا بهذه الحقوق ماذا تستطيط أن تعم  لني  هذه الحقوق؟ - :النشاط الثاني
 : ضط علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة لطأ أمام العبارة اللطأ:النشاط الثالث

 .)     (لة السعيدة اللع  والعطف والحنانمن متطلبات الطفو  -1
 (    )    ة سعيدة تؤثر سلبا على الطف  توفير متطلبات طفول -2
 توفير متطلبات الطفولة السعيدة تؤد  إلى سعادة الطف  وسلامته )        ( -3
 من واج  األسرة تجاه األبناء توفير متطلبات طفولة سعيدة )        ( -4

 
 ؟: ماذا تعني مصلحة الطف  الفضلىالنشاط الرابع

 لطف  الفضلى يقوم المعلم بعرض لوحة لمفهوم مصلحة ا
  النشاط الخامس:

 الطف  الفلسطيني من حقي:
 أن أتعلم.-1
 أن أحظى باألمن.-2

 ؟: ه  يوجد مؤسسات في بلد  تعتني بحقوق األطفا مهمة بيتية
 اذكر ممارسة قامت بها إحدى هذه المؤسسات
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