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 الشكر والتقدير

كر والحةد هلل أوًا وآخرًا.   الش 

أتقدم بالشااااااااكر الجزيل والرقدفر والعرفان ألساااااااااتذت  األفاضاااااااال الذفن لم فيخلوا برقديم الةعرفة والن  اااااااا  

 ر محةد شعييا . الر سالة، الدكرور القدفوا رشاي خالل مسيرت  الرعليةية وأخص بالذكر مشرف 

الدكرور  والةةرحن الخارج   الدكرور كامل هاشااااااااااامكةا أتقدم بجزيل الشاااااااااااكر والرقدفر للةةرحن الداخل  

 لرفضلهةا بقبول ا شراف على رسالر  ومناقشرها.  فوسف حرفوش

 سالة. ولن أغفل أيضًا عن شكر كل من ساعدن  و ذل جهدًا لةساندت  ف  إتةام هذه الر  

 خير. جزاكم هللا كل  ال
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 غريس نصري حزبون 
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 الملخص 

تطبيق ا يار  الةدرساااااااااااااية لةياي  حقوج ا نساااااااااااااان من وجهة ن ر  مدى الدراساااااااااااااة الرعر ف إلى هدفت 

، وتجون مجرةع الادراسااااااااااااااة من جةيع مادفري ومادفرا   الةعلةين والةادفرين ف  مادارس محااف اة بيات لحم

للعااام الاادراساااااااااااااا   خاااصااااااااااااااااة ف  ماادارس محاااف ااة بياات لحمومعلةااا  الةاادارس الحكوميااة والومعلة  

( فريًا، واخرير  مناه عيناة قيةياة عشااااااااااااااوائياة بل  عادي أفرايهاا 3012م والياال  عاديهم   2020/ 2019

( معلةًا ومعلةة، واساااارخدمت الياحثة الةنهو الوصااااف ،  555( مدفرًا ومدفر ، و  55( فريًا، منهم   610  

الحق ف    على خةسااااااة مجاا  ه :   ، موزعة( فقر 58ل   سااااااريانة تشااااااةمساااااارخدمًة االدراسااااااة وُقيقت 

الحق ف  ال اااااااحة  و الحق ف  حرية الرفجير والرعبير عن الرأي، و الحق ف  الرعليم، و الجرامة ا نساااااااانية، 

 ، وتم الرحقق من صدقها وثياتها بالطرج ا ح ائية الةناسية. ( والحق ف  مواجهة الرةييز

الية، حيث بل  الةروساااااا  مياي  حقوج ا نسااااااان جاء بدرجة عر  نرائو الدراسااااااة أن مدى تطبيق وأظه

(، كةا أظهر  نرائو الدراساااة عدم وجوي فروج  ا  يالة إح اااائية ف  4.04الحسااااب  للدرجة الجلية   

نس،  مدى تطبيق ا يار  الةدرسااية لةياي  حقوج ا نسااان من وجهة ن ر الةساارجيبين تعزى لةرغير الج

الةرحلة الدراساااااااية والجهة الةشااااااارفة، ف  حين أظهر  النرائو وجوي و بر ، سااااااانوا  الخو الةؤهل العلة ، و 

 فروج تعزى لةرغير الةسةى الوظيف  ل ال  الةدفرين. 

ف  لدورهم مدفري الةدارس  تشااجيع ومرابعةوف  ضااوء هذه النرائو خرجت الدراسااة بعد  توصاايا  منها 

ع  لالرتقاء بهتطبيق مياي  حقوج   ا نحو األفضل. ا نسان ف  مدارسهم والس 

 

 الكلمات المفتاحية: حقوق اإلنسان، اإلدارة المدرسية، محافظة بيت لحم.
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from the Perspectives of Teachers and Principals at Bethlehem Governorate 
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Abstract:  
 

The study aimed to identify the extent of application of human rights principles by 

school administrations from teachers’ and principals’ perspectives at Bethlehem governorate 

schools. The study population consisted of (3012) subjects in all public and private schools’ 

teachers and principals at Bethlehem governorate schools for the academic year 2019/2020. 

A stratified random sample of (610) respondents was selected; it consisted of (55) principals 

and (555) teachers. The researcher used descriptive methodology, and it used a questionnaire 

which consisted of (58) items covering five fields: (Right to human dignity, right to 

education, right to freedom of expression, right to health, and right to counter 

discrimination). Both validity and reliability were verified using appropriate statistical 

methods.  

Study results revealed that the extent of application of human rights principles by 

school administration scored high. The average mean of the total degree scored (4.04). 

Results also showed that there were no significant statistical differences in the extent of 

application of human rights principles by school administrations based on the respondents’ 

perspectives due to variables of gender, degree, years of experience, scholastic stage and 

supervising body. Also, results showed that there are differences due to job position in favor 

of principals.  

In light of these results, the researcher had several recommendations including 

encouraging and monitoring school princilples for their role in applying human rights 

principles and seeking to improve them for the better .  

 

Keywords: Human rights, School Administration, Bethlehem Governorate    
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 الفصل األول

 ة الدراسةفيخل

 المقدمة 1.1

له على كثير من خلقه، وأنزل ف   جريم،  الساااةاوية ما يحفذ هذا الر   شااارائعهكر م هللا تعالى ا نساااان وفضااا 

رري ة ووضاااااعها ب اااااور  معافير  وعلى إثر  لك عةد ا نساااااان إ لى اسااااارخالص الن اااااوص والقوانين الشااااا 

ليها فيةا  ها أحد بساااااوء، الر  أقلق عالعيش بكرامة، يون أن يةسااااا  بون اااااوص مكرو ة بحيث تساااااة  له 

بعد "حقوج ا نساان"، ا نساان الذي هو لبنة هذا العالم، في االحه ت عُةُر األرت وتزيهر و هدمه يساوي  

 الشر  وينرشر، وما كل مشاكل الع ر الحال  وحرو ه إا نريجة  هدار كرامة هذا ا نسان. 

لةسااااااااير  إنسااااااااانية قويلة   اً ترويجحقوج د جاء  هذه الالر اريخ، فق إن فلساااااااافة حقوج ا نسااااااااان قديةة ِقدم

شهد  ظهور العدفد من األفجار ا نسانية الع يةة والديانا  الخالد  إضافة إلى ما جاء ف  الحضارا   

 (.  2009على مدى الع ور  العزام، ةرعاقية من مياي  سامية ال

كونه فطري    و هجة، القلوب بةرعة والغد ترلقاه الحدفث عن حقوج ا نسااااااااااااااان حدفث األمس واليوم  فيقى

أهةياة كبير  على ال ااااااااااااااعيادفن الةحل  والادول ، حياث عقاد  بشااااااااااااااأناه م اا    الةنشااااااااااااااأ، وهو يعربر  ا

  الةؤتةرا ، ووقعت عشاااارا  الةعاهدا ، وا فزال هذا الةوضااااوا يشااااغل بال الجثير من الةفجرين ورجال

 (. 2010القانون  عطية، 
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اانرهاكا  توالت   ن  الديانا  الساااااااةاوية ف  بهنساااااااان وما ناي  وعلى الرغم من تأصااااااال جذور حقوج ا 

، وليدًا  1948فجاء ا عالن العالة  لحقوج ا نساااان، الذي أقرته األمم الةرحد  عام  ، والحروب ترابعت

فرعين الوفاء بها  يرًا إلى الةطالب الر  مشاااااااااااااا  ، فحدي مفهوم حقوج ا نسااااااااااااااان ، من رحم حر ين عالةيرين

ا أي تةييز بينهم ساواء بسابب النوا أو الجنس أو اللون أو العقيد  أو األصال أو ألي  نةيو لجةيع األفراي 

ساابب آخر، ويجب أن ُيَجف ل لرفراي جةيعًا الرةرع بهذه الحقوج أو الةطالب بحكم كونهم بشاارًا، و اعريار  

 نساااااان ف  (. وقد زاي ااهرةام بحقوج ا1997فرحقق إا بذلك  ال ااااايا ، أن وجويهم بهذه ال ااااافة ا 

اس برقدمها ونسااااااية الةرعلةين فيها، وعدي األساااااار   ف  اآلونة األخير ، حيث أصاااااايحت األمم الراقية ا تق

  بةقدار ما توف ره ألفرايها من هامش لحري ة الرعبير عن أفجارهم وآرائهم، وإنةا أيضااً مسارشااياتها فحساب، 

لسالطا  ساياساية أم إيارية أم تر وية  عواي يون تقييد أو ترهيب من السالطا  القائةة ساواء أكانت هذه ا

 (. 2008وآخرون، 

فه   غرس مياي  حقوج ا نسااان الةدرسااة   الةؤسااسااا  الةجرةعية الر  تلعب يورًا أساااسااًا ف أهم ومن 

، وقد أصااااي  فن ر إليها على أنها  وقايته الةجرةع الة ااااغ ر الذي يعيش فيها تالميذ اليوم، مواقنو الغد

عالة  يائم الرغيير، وإعدايهم  ية، قائد  للرغيير، تسااعد ف  إعداي تالميذها لةجرةعمؤساساة تر وية، رياي

واعين لحقوقهم ا نسااااانية، وما فررتب على هذه الحقوج من واجيا  والرزاما  نحو أنفسااااهم  حرى يكونوا

ف   ر قدر من الرفاهم والرواصااااال على الةساااااروى العالة ، والةسااااااهةةوغيرهم، وقايرين على تحقيق أكب

نية النبيلة، با ضااااااااافة إلى تطوير قيم واتجاها   تعزيز مفاهيم ومياي  الحيا  الديةقراقية والةيم ا نسااااااااا

الرسااااااااام  لدفهم وتزويدهم بةهارا  إبدارية لحل الةشااااااااكال  والخالفا  والنزاعا  مع اآلخرين  عطية،  

2010 .) 

زيز مفاهيم حقوج ا نساااااااان ف    ضاااااااوء هذه الرطلعا  والطةوحا  ت اااااااي  الرر ية الةوجهة نحو تعوف

ة ا  يجوز إغفالها، وقد برز هذا الر وجه يوليًا ف  توصاااااااااايا  العدفد من مدارساااااااااانا ضاااااااااارور  حياتية ُملح 
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وج ا نسان، فجانت  ( من ا عالن العالة  لحق26و لك اسرنايًا للةاي     ، الةؤتةرا  الدولية للرعليم العام

ب شااااااراف من ةة  1974دول  للرعليم الةنعقد ف  عام الروصااااااية الخاصااااااة الر  صاااااادر  عن الةؤتةر ال

: "فنيغ  أن تجون الرر ية مشار ة باألهداف والغايا  الر  فنص عليها ميثاج  على النحو اآلت  اليونساكو

قوج ا نساان وا سايةا الفقر  الثانية من األمم الةرحد  والةيثاج الرأسايسا  لليونساكو وا عالن العالة  لح

الرنةية الجاملة   لعشاااارين من ا عالن والر  تنص على أن الرعليم يجب أن يساااارهدفالةاي  السااااايسااااة وا

لشااخ ااية ا نسااان وتعزيز احررام حقوج ا نسااان وحرياته وجةيع الف ا  العن اارية أو الدفنية، وأن فؤيد  

 . ( UNESCO, 2019  رحد  لحفذ السالم" األنشطة الر  تط لع إليها األمم الة

عرةاايًا كبيرًا على إيارتهاا، وهاذه ا يار  ه  ف  الادرجة ق أهادافهاا وإنجاازاتهاا ا والةادرسااااااااااااااة تعرةاد ف  تحقي

األولى مدفر الةدرساااااااااااة باعرياره محور العةلية ا يارية. فالةدفر هو الركيز  األسااااااااااااساااااااااااية ف  النهوت  

والعن ااااااااااار الفعال الذي فروقف عليه نجا  العةل ا ياري ف  بةساااااااااااروى ا يار  الةدرساااااااااااية وتطويرها، 

ال الةرعدي  والةةارساااااااااااااا  ا يارية درساااااااااااااة، فيرجساااااااااااااد يوره ف  كياية إيارته، وإمكانية قيامه باألعةالة

 (. 2001 عابدفن، 

عواي ةدى تطبيقهم لةياي  حقوج ا نسان ف  مدارسهم، فأشار ب  وترعلق أهم مةارسا  الةدفرين ا يارية

تنةية الوع  بحقوج ا نسااااااااان،  ( إلى أنه يجب تفعيل يور الةؤسااااااااسااااااااا  الرعليةية ف  2008وآخرون   

دراتهم العقلية والبدنية، ويرحدي م اااير الةجرةع الذي ا يةكن ففيها تنةو شاااخ اااية الطلية ومواهبهم، وق

وتجوين مشاعرهم واتجاهاتهم  طلع مؤسسا  الرعليم بدورها ف  تشكيل سلوك الطلية ضأن يسرةيم ما لم ت  

تجون أسااااااااسااااااااًا تقام عليها حياتهم الفعلية، فرطيع فيهم ا يةان  نحو الةيم العليا والنبيلة، الر  فراي لها أن

نساااان، وُترسااا   وُتجذ ر ف   واتهم قيم الرساااام  واحررام اآلخرين، والةسااااوا  والعدالة والحرية ب نساااانية ا 

بدًا من قيم الرسااااال  والجةوي الر  قد تجون سااااابيًا ف  ظهور حاا   والساااااالم، وال اااااداقة بين الشاااااعوب 

 لرطرف بين الطلية. العنف وا
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( أنه فنيغ  على ا يار  الةادرسااااااااااااااياة اعرةااي ميااي  حقوج ا نسااااااااااااااان ف  جةيع  2010كةاا أكد عطياة   

 رامجها  عةلياتها وإجراءاتها ومةارسااااااااااتها، وأن تجعل منها قاعد  عةل وإقار يحدي رساااااااااالرها ورؤيرها و 

رالف وظائفهم ا ساااااهام ف  تعزيز تلك  وفعالياتها الرر وية، فال ُفروقع من العاملين ف  الةدرساااااة على اخ

حةيةية فجيف لنا أن نروقع من معلم تطبيق مبدأ الشاااااورى على الةياي  ما لم يعيشاااااوها ب اااااور  عةلية و 

  اتخا  القرارا  الةدرسااااية أو أن تالميذه ف  الوقت الذي ا ترا  له فرصااااة إبداء الرأي أو الةشاااااركة ف

 م تالميذه وهو لم يةر بهذه الرجر ة أو الخبر  ف  مدرسره. فروقع منه إتاحة فرصة الرعبير الحر أما

ومن هنا يأت  الدور الرر وي ف  الرأكيد على أهةية حقوج ا نسااااان وإفالئها ااهرةام الالئق بها باليحث  

بحاث وورش العةل والندوا  الر  ترناول واقع هذه الحقوج ف  والدراساااااة من خالل إعداي الدراساااااا  واأل

لجل من تلك  وية الفلساطينية، وساع  الةن ومة الرر وية إلى تطوير توصايا  ومعافير خاصاة الحيا  الرر 

الحقوج للوفاء بها ف  الحالة الفلسااطينية والةيام بةراجعة الرشااريعا  والقوانين ال اااير  من الساالطة  ا   

بهذه الحقوج  قوج ا نسااااااان لضااااااةان تشااااااريعا  ترةاشااااااى مع الةعافير الةحلية والدولية للوفاء العالقة بح

وضااع الخط  وتطبيق البرامو والسااياسااا  الخاصااة  ومعلوماتية للرر ويين الةكلفين  وتوفير قاعد  تدريبية

حقوج  عواي برلك الحقوج، بةا فرةاشاااى والةقبول محليًا ويوليًا ولضاااةان أق اااى يرجة من الوفاء برلك ال

 (. 2008وآخرون، 

مياي   ف  مدى تطبيق ا يار  الةدرسااااية  سااااة الةرةثلموضااااوا الدراأن  وف  ضااااوء ما تقدم ترى الياحثة 

واتجاهاتهم بةفاهيم  حقوج ا نساااااان ف  الةدارس يسااااااعد على تطوير معارف الرالميذ ومهاراتهم وقيةهم 

جيف مع  كةواقنين قاايرين على الرمساااااااااااااارقباًل م نهم من الةياام باأيوارهم ومسااااااااااااااؤوليااتهةك  تلاك الحقوج وي

تحديا  ضاااغطة على الن م موضااوا الدراسااة إيجابيًا ومثةرًا ويشااكل  فاً مقرضاايا  الع اار وتحدياته تجي

الرر وية بشااااااااكل عام والةدرسااااااااة بشااااااااكل خاص من أجل مراجعة فلساااااااافاتها وأهدافها ووظائفها ومناهجها  

 والردريب وغيرها من الفعاليا  الرر وية.  وإياراتها واسرراتيجيا  الرعليم والرقويم
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 مشكلة الدراسة  2.1

الذي يعربر قائدًا تر ويًا مطورًا لةدرسااااااااره أن يعةل على إيار   رسااااااااة الةرةثلة بةدفرها إيار  الةدُفروقع من 

الةدرسااااااة ف  أجواء مدرسااااااية آمنة ومريحة ومشااااااجعة يعيش فيها مع معلةيه وقلبره مةارسااااااين الرطبيق  

 اي  حقوج ا نسان.العةل  لةياي  الحرية والعدالة والةشاركة والرسام  والجرامة والةساوا  وغيرها من مي

ومثل هذه األجواء الةنشاااااااوي  تشاااااااكل ا قار والبي ة ااجرةارية والنفساااااااية والحضاااااااارية الر  ترطور من 

ي شااااخ ااااياتهم كةواقنين واعين أبعا خاللها مفاهيم الطلية واتجاهاتهم ومهاراتهم لر ااااي  بعدًا عةيقًا من

 حقوقهم وقايرين على الدفاا عنها. ب

صااااااااوا  للةطالية برطبيق ميايئه ف  كافة ميايفن  ا نسااااااااان ومع ارتفاا األومن أهةية موضااااااااوا حقوج 

إ ا ما الحيا  و خاصااااة الرر وية، وجد  الياحثة بأنه من الضااااروري الوقوف على هذا الةوضااااوا لةعرفة 

رلاك الةيااي  ف  مادارسااااااااااااااناا أم أنهاا مجري شااااااااااااااعاارا  رنااناة تناايي بهاا ا يار   كاان هنااك تطبيق فعل  ل

إلى جانب أن الدراساااااااا  الةرعلقة بةوضاااااااوا  أن فرجلى  لك فعليًا ف  واقع مةارسااااااااتها، الةدرساااااااية يون 

حقوج ا نسااااااااااااان ف  الةدارس الفلسااااااااااااطينينة ا تزال يون الةسااااااااااااروى الةطلوب و حاجة إلى الةزيد من 

تساااااالي  الضااااااوء على مدى  ارتأ  الياحثةالسااااااياج بالواقع الرر وي الةحل . ف  هذا  الدراسااااااا  للنهوت

موضااااوا  إلى ن توجه أن ار وزار  الرر ية والرعليم الةدرسااااية لةياي  حقوج ا نسااااان آملة أتطبيق ا يار  

خلق جيل واٍا ساااااااهم بالنهوت بالةؤساااااااساااااااا  الرر وية و ما يكافة  مجااته  ف حقوج ا نساااااااان وتطبيقه 

 ره ووقنه. فنهض بأم  

مياي  حقوج ا نسااان  ة إلى مدى تطبيق ا يار  الةدرساايومةا ساابق تحدي  مشااكلة الدراسااة ف  الرعر ف 

 من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  مدارس محاف ة بيت لحم. 
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 أسئلة الدراسة 3.1

 : سعت الدراسة إلى ا جابة عن السؤوالين اآلتيين  

ا يار  الةدرساااااااااااااية لةياي  حقوج ا نساااااااااااااان من وجهة ن ر الةعلةين ما مدى تطبيق الساااااااااااااؤال األول: 

 يت لحم؟والةدفرين ف  مدارس محاف ة ب

هل يخرلف مدى تطبيق ا يار  الةدرساااااااااااااية لةياي  حقوج ا نساااااااااااااان من وجهة ن ر  الساااااااااااااؤال الثان : 

الةؤهل  و  ، الةسةى الوظيفو مرغير: الجنس،  باخرالفالةعلةين والةدفرين ف  مدارس محاف ة بيت لحم 

 الةرحلة الدراسية، والجهة الةشرفة؟و سنوا  الخبر  ف  العةل الةدرس ، و العلة ، 

 فرضيات الدراسة 4.1

 عن السؤال الثان  الفرضيا  ال فرية الرالية:  فرفرا

الة    • ( ف  مدى تطبيق ا يار   α ≤ 0.05ا توجد فروج  ا  يالة إح اااااااااااائي ة عند مساااااااااااروى الد 

محاف ة بيت لحم  مدارسف  من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين  الةدرسااااي ة لةياي  حقوج ا نسااااان 

 ُتعزى لةرغير الجنس. 

الة    • ( ف  مدى تطبيق ا يار   α ≤ 0.05ا توجد فروج  ا  يالة إح اااااااااااائي ة عند مساااااااااااروى الد 

محاف ة بيت لحم  مدارسف  علةين والةدفرين  من وجهة ن ر الةالةدرسااااي ة لةياي  حقوج ا نسااااان 

 ُتعزى لةرغير الةسة ى الوظيف . 

الة    • ( ف  مدى تطبيق ا يار   α ≤ 0.05ا توجد فروج  ا  يالة إح اااااااااااائي ة عند مساااااااااااروى الد 

محاف ة بيت لحم  مدارسف  من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين  الةدرسااااي ة لةياي  حقوج ا نسااااان 

 ل العلة . ُتعزى لةرغير الةؤه
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الة    • ( ف  مدى تطبيق ا يار   α ≤ 0.05ا توجد فروج  ا  يالة إح اااااااااااائي ة عند مساااااااااااروى الد 

محاف ة بيت لحم  مدارسف  ن ر الةعلةين والةدفرين  جهة من و الةدرسااااي ة لةياي  حقوج ا نسااااان 

 ُتعزى لةرغير سنوا  الخبر  ف  العةل الدراس . 

الة   ا توجد فروج  ا  يالة  • ( ف  مدى تطبيق ا يار   α ≤ 0.05إح اااااااااااائي ة عند مساااااااااااروى الد 

يت لحم محاف ة ب مدارسف  من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين  الةدرسااااي ة لةياي  حقوج ا نسااااان 

 عزى لةرغير الةرحلة الد راسي ة. تُ 

الة    • يار   ( ف  مدى تطبيق ا α ≤ 0.05ا توجد فروج  ا  يالة إح اااااااااااائي ة عند مساااااااااااروى الد 

محاف ة بيت لحم  مدارسف  من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين  الةدرسااااي ة لةياي  حقوج ا نسااااان 

 ُتعزى لةرغير الجهة الةشرفة. 

 أهداف الدراسة 5.1

 : الدراسة إلى تحقيق األهداف الرالية ة تط

 لحم. محاف ة بيت  مدارسمياي  حقوج ا نسان ف  الرعر ف إلى مدى تطبيق ا يار  الةدرسي ة  -

الةؤهال العلة ،  و الةسااااااااااااااة ى الوظيف ، و الرعر ف إلى مادى تاأثير مرغي را  الاد راسااااااااااااااة وه : الجنس،  -

والجهة الةشاااااااارفة ف  تقدفر أفراي عينة  ، سااااااااي ةالةرحلة الد راو ساااااااانوا  الخبر  ف  العةل الةدرساااااااا ، و 

 الدراسة لةدى تطبيق ا يار  الةدرسية لةياي  حقوج ا نسان ف  مدارس محاف ة بيت لحم. 

 أهمية الدراسة 6.1

 ترةثل أهةية الدراسة فيةا فل : 

ق  تطبيتنيع أهةية الدراساااااة ف  أنها تناولت موضاااااوعًا مهةًا جدفًرا باليحث والدراساااااة من حيث مدى  -

 اي  حقوج ا نسان ف  الةيدان الرر وي. مي
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على حااد  ، تناااولاات هااذه الاادراساااااااااااااااة مجاااا  مخرلفااة لم تجاادهااا الياااحثااة مجرةعااة، كةااا تناااولرهااا ه  -

 اقالعها على الدراسا  السابقة. 

كل من القائةين على العةلية الرعليةية والةخططين ف  مؤسااااسااااا  حقوج   اسااااةالدر  قد يساااارعين بهذه -

وء على مدى تطبيق ا يار   رعليةي ة الالعةلي ة الرحسااااااااين لا نسااااااااان  رعلةي ة من خالل تساااااااالي  الضاااااااا 

 الةدرسي ة لةياي  حقوج ا نسان. 

يةكن أن تجون بةثابة مرجع فرجع إليه الياحثون، كةا أن نرائو الدراسة قد تلفت انرياه القائةين على  -

ف  تنةية  واضاااااااايع تسااااااااهم الةناهو بة الةناهو الدراسااااااااية ف  وزار  الرر ية والرعليم إلى ضاااااااارور  إثراء

 ااتجاها  الطالبية نحو الرعرف بةياي  حقوج ا نسان. 

 ومحدداتها حدود الدراسة 7.1

 تحدي  هذه الدراسة بةا فل : 

 اقر ر  هذه الد راسة على الةدارس الخاصة والحكومية ف  محاف ة بيت لحم.  الحد المكاني:  •

 . 2020 – 2019لد راس  األول للعام ا الف ل الد راس تم تطبيق الدراسة ف   الحد الّزماني:  •

ــري:  • مادفرو ومادفرا ، معلةو ومعلةاا  الةادارس الخااصاااااااااااااااة والحكومياة ف  محااف اة        الحـد البشـــــــ

 بيت لحم. 

تحدي  هذه الدراسااااااااااااة بالحدفث عن مياي  حقوج ا نسااااااااااااان الةعل م والطالب ف   الحد المفاهيمي:  •

الحق ف  حرية الرفجير والرعبير  و حق ف  الرعليم، لاو تية: الحق ف  الجرامة ا نسااااااااانية، الةجاا  اآل

 الحق ف  ال حة، والحق ف  مواجهة الرةييز. و عن الرأي، 

 تحدي  الدراسة ب دج األيا  وثياتها ويقة اسرجابة أفراي العينة لفقرا  ااسريانة.  الحد اإلجرائي:  •

ةدرسااااية لةياي  حقوج  اسااااة على معرفة مدى تطبيق ا يار  الاقر اااار  هذه الد ر  الحد الموضـــوعي:  •

 س محاف ة بيت لحم. ا نسان ف  مدار 
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: فرحدي تعةيم نرائو الدراسااة ف  ضااوء الخ ااائص الساايكومررية "ال اادج والثيا "  محددات الدراسـة •

 . وموضورية اسرجابة أفراي عينة الدراسة عن فقرا  األيا  

 وتعريفاتها اإلجرائية مصطلحات الدراسة 8.1

 راسة: تاليًا تعريٌف بة طلحا  الد

ه  "مطالب أخالقية أصااااايلة وغير قابلة للر ااااارف مكفولة لجةيع بن  اليشااااار بفضااااال   حقوج ا نساااااان: 

لت وصاااااااايغت هذه الحقوج فيةا يعرف اليوم بحقوج ا نسااااااااان وجر  ترجةرها   إنسااااااااانيرهم وحدها، ف اااااااا 

ولية وتعرةد  لقواعد صااناعة القوانين ف  الةجرةعا  الوقنية والد ب اايغة الحقوج القانونية وتأسااساات وفقاً 

 ، 2015هدفين بهذه الحقوج"  حساااااااااااااونة، يعن  موافقة الةسااااااااااااارهذه الحقوج على موافقة الةحكومين بةا 

 (.  8ص

عينة  –بالدرجة الر  يح ااااااال عليها الةسااااااارجيبون  : إجرائياً  حقوج ا نساااااااانمدى تطبيق تعرف الياحثة 

 على أيا  الدراسة الر  أعد  لذلك الغرت.  –الدراسة 

ه  "جةيع الجهوي الةنساااقة وا مكانا  الةراحة واألنشاااطة الر  فبذلها مدفر الةدرساااة  ة: ا يار  الةدرساااي

الرر وياااة ياخااال مع جةيع العااااملين معاااه من مااادرسااااااااااااااين، وإياريين وغيرهم من أجااال تحقيق األهاااداف 

ى ة وعلالةدرساااااة، تحةيقًا فعاًا مرطورًا فرةاشاااااى مع ما تهدف إليه األمة من تر ية أبنائها تر ية صاااااحيح

 (. 60ص ، 2014س سليم"  حةاينة، أسا

 وتعرف الياحثة ا يار  الةدرسية إجرائيًا: 

ر فيهم لرحقيق األهداف ه  قدر  مدفر الةدرساة على توجيه وإقناا قاقم الةوظفين والعاملين لديه والرأثي

 . الر  تسعى الةدرسة لرحةيقها والةرةثلة ف  تطبيق مياي  حقوج ا نسان ياخل البي ة الةدرسية

( كم جنوب مدفنة 8تقع محاف ة بيت لحم بين محاف ر  القدس والخليل وعلى بعد    محاف ة بيت لحم: 

ت، ومن الغرب أراضاااااااااااااا  عام ، ومن الشاااااااااااااارج اليحر الةيومن الجنوب تحدها محاف ة الخليل القدس، 
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( وتعااد الةحاااف ااة رابع أكبر محاااف ااا   2كم 608، وتبل  الةسااااااااااااااااحااة الجليااة للةحاااف ااة حوال    1948

فة الغر ي ة اليال  عدي  (. 4ص ، 2011ها إحدى عشر  محاف ة  عوي ، الض 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المقدمة 1.2

يحفذ   اً تح ى بااهرةاام العادفاد من اليااحثين، كونهاا تعربر حقا   تزالميااي  حقوج ا نساااااااااااااااان وا  ح يات

رائع السااااا هذا الحق الذي بدأ م كرامة ا نساااااان،  اوية الر  حث ت على احررام حقوج ا نساااااان  ةع بدء الشااااا 

هذا النهو حرى وصااااااااالنا إلى  الفريية والجةارية، وأتت من بعدها األعراف عند الشاااااااااعوب لرساااااااااير وفق 

 إعالن الن وص العالةية لحقوج ا نسان. 

ساان و لك من خالل تناولها  قوج ا نمياي  ح عنتقديم صاور  مف الة  الياحثةوف  هذا الف ال حاولت 

حقوج ا نساااان ف  و كذلك تاريخ نشاااأ  حقوج ا نساااان،  تتعريف الحق وتعريف حقوج ا نساااان، وتناول

عناصااار مياي  حقوج  و أهةية مياي  حقوج ا نساااان، و  اااائص حقوج ا نساااان، خو األييان الساااةاوية، 

ة الوع  بحقوج ا نسااااان،  ةدرسااااية ف  تنةييور ا يار  الو معوقا  توظيف حقوج ا نسااااان، و ا نسااااان، 

 حقوج الةعلم وحقوج الطالب وحقوج ا نسان ف  فلسطين. و 

 لغًة واصطالحاً  مفهوم الحق 2.2

ًة بأنه "الشا  الثابت حةيقة، ويسارعةل ف  ال ادج وال اواب،  غ  الحق  لُ ( 79ص الجرجان   ي. ، ُيعر ف 

 سوغ إنجاره". الذي ا ي فيقال: قول حق وصواب، كةا يقال بأنه الش ء الثابت
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ة  ق واحااد الحقوج، وا( فعر ف الحق  بااأنااه "خالف الياااقاال، والح1460ص ، 1956أمااا الجوهري    لحقاا 

وهو  "م االحة أو منفعة أو فائد  مساارحقة شاارعًا" بأنه  فيعر فه( 10ص ، 2010قيطة   أخص منه"، وأما 

ضةانا  الرشريعية، وليست مجري الخاصية األساسية لحقوج ا نسان تعربر واجيا  محةية بال فرى بأن

 الن وص الدولية.  حقوج قبيعية كةا ف  توصيا 

فه الرشااايدي وحسااان   وأم ا اصاااطال نه "الة اااال  والحريا  الر  فروقعها أفراي ( بأ17ص ، 2002حًا فُيعر 

الةجرةع بةا فرفق مع معافير هذا الةجرةع، وهذه الة ااااال  يحةيها القانون، وتقساااام إلى م ااااال  مايية  

الةلجية، أو تجون معنوية كالحقوج الشاااااااخ اااااااية: الحق ف  الحرية، وساااااااالمة البدن، وف  الن افة   كحق

( بأنه "الحكم الةطابق للواقع يطلق على 79ص جان   ي. ، واعرياره"، ويعرفه الجر على شارف ا نساان 

( الحق  2ص ، 2017، وُيعر ف بدفر   األقوال والعقائد واألييان والةذاهب باعريار اشاااااااااااااارةالها على  لك"

را أو القانون أو العقوي الر  تنشااا    بأنه "الة ااالحة أو الةنفعة أو السااالطة الثانية ل ااااحبها بةوجب الشااا 

 ا على أساس قانون  عايل". حقوقًا بين أقرافه

"أن ترقرر لة الحة شاخص معين بذاته سالطة  فهووأما الةق اوي بالحق من وجهة ن ر حقوج ا نساان 

 ، 2008ة باحررامها"  سليم وآخرون، يسرأثر بها ويوجد واجب عام على الجافأو سلطا  قانونية معينة، 

 (.  16ص

 ه : إلى أن للحق أر عة أركان أساسية، و   ( 2017   ناشار الحسيو 

 وه  الةنفعة الر  يح ل عليها الفري من عةله قد يكون ماًا أو غير  لك.  المضمون )المحتوى(:  . 1

 هم من حقوج  كحق الحرية، والةساوا ، والعدل. ا لوم اإلنسان المكلف )الجماعة(:  . 2

 وهو الةالك، وقد يكون فريًا أو جةاعًة.  صاحب الحق:  . 3

 وه  كل ما تحرويه من أحكام، وتوجيها ، وقوانين، وأن ةة، ومواي، و نوي وما إلى  لك.  الشريعة:  . 4
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كن إنجاره ف  نفس الفري،  من خالل ما ساااااابق تعر ف الياحثة الحق إجرائيًا بأنه األمر الثابت الذي ا يةو 

  مواجهاة كال من هو رئيساااااااااااااااًا علياه بةاا فيهاا الادولاة، حياث يطاالاب  وهو اامريااز الاذي يةرلجاه الفري ف

 صاحب الحق به مسرندًا إلى القوانين الشررية والوضعية الر  تحفذ حقوقه. 

 مفهوم حقوق اإلنسان 3.2

ك حاول اليعض تعريفها بأنها "فرا وجد  صااااااااااااعو ة ف  تحدفد مفهوم موحد لحقوج ا نسااااااااااااان، ومع  ل

ةارية يخرص برحدفد الحقوج والرخ ااااااااااااااة الضاااااااااااااارورية الر  تري  ازيهار  اجرخاص من فروا العلوم ا

 (. 23ص ، 2008ه ا نسانية"  سليم وآخرون، شخ ية كل فري ف  الةجرةع اسرنايًا إلى كرامر

من القواعد القاانونياة العاامة والةجر ي ،  وأما الةواثيق الدولياة فقاد عر فت حقوج ا نسااااااااااااااان بأن هاا "مجةوعة 

ولية وأصاااااااادرتها ف  صااااااااور  معاهدا  ملزمة"   الر  ارتضاااااااارها الجة (،  97ص ، 2014أبو غد ، اعة الد 

( حقوج ا نساااااان بأنها "تلك الحقوج الةرأصااااالة ف  قبيعرنا والر   1989وعر فت من ةة األمم الةرحد    

 (. 559ص ، 2012ووقان، بوصفنا بشر"  نعةان  ا يةكن بدونها أن نعيش

ي ف  آن واحد ( حقوج ا نساااا15ص ، 1999وعر ف الة ااادج    ن بأنها "مجةوعة من الحقوج الر  ُتحد 

 حري ة ا نسان والر فر  الجل  لشخ يره بالر طلع إلى مثل يغرن  باسرةرار يون أن فنضب". 

لةزايا الةر ااااالة  ( حقوج ا نساااااان بأنها "مجةوعة من الضاااااةانا  وا269ص ، 2017ويعر ف الحساااااين   

ى اليشاااار العيش بدونها، كالحرية والعدالة والةساااااوا ، بحيث يكون قبيعيًا بكل إنسااااان والر  يساااارحيل عل

للجةيع الحق ف  الر ةر ع بهااا مع الحةااايااة القااانونيااة، وا جراءا  الجااافيااة الر  تضااااااااااااااةن هااذه الحقوج  

 وتحةيها". 

ررية والن ااااااااوص الدولية الر  تضااااااااةن حةاية  وتعر ف الياحثة حقوج ا نسااااااااان بأنها تلك الحقوج الشاااااااا 

ايًا وجةاعا ، وف  مخرلف الةجاا  مع نبذ الرةييز العن اااري بكافة أشاااكاله  إما للجنس،  ا نساااان أفر 

وااقر اااااااااااايية،  أو العرج، أو الدفن، أو اللون، وأن فرةرع الجةيع بكافة حقوقه الساااااااااااياساااااااااااية، والةدنية، 
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الفري والةجرةع تنةياة  الواري  ف  ا عالناا  وااتفااقياا  الادولياة لرنةياة وااجرةاارياة، والثقاافياة، والرعليةياة 

 كاملة. 

 تاريخ نشأة حقوق اإلنسان 4.2

كان ا نسااااان قديةًا يعيش على شااااكل مجةوعا  يائةة الررحال ليحثها عن الةاء والجر، ولم يكن لدفها  

ة الساااااةاوية قديةًا أو من خالل  اضاااااحة لحقوج ا نساااااان، ساااااوى ما كان موجويًا ف  الشاااااريعة مياي  و أي  

ر  كاانات تلاك الجةااعاا  تقرهاا فيةاا بينهاا، والر  ف  الغاالاب كاانات بياد كياار القوم  األعراف والعاايا  ال

كثيرًا ما  وأساايايهم، أما على نطاج األساار  فجان يسااويها الن ام األبوي، وف  الغالب هذه األن ةة كانت 

 (. 2010تضع م الحها واعرياراتها فوج أي فري  قيطة، تفرقر لةياي  حقوج ا نسان لجونها كانت 

فيها الةنشااأ الحةيق  لحقوج ا نسااان، حيث أمر هللا تعالى آيم  نجدالسااةاوية ف ننا  الشاارائعو الن ر إلى 

عليه السااالم، بعد خلقه، بأن يعيش ف  الجنة، وكفل له الحيا  بكرامة، وحق الةسااكن والةأكل، كةا أمره  

يقرب الشاااااااااااجر  الةحر مة، هذا كان قبل ظهور اليشااااااااااارية على األرت، ولجن بعد تجاثر  بالةقابل بأن ا 

ولى الن اوص الر  تقر مياي  حقوج ا نساان الر  تعوي للع ار اليابل  وتحدفدًا للعام  اليشارية ظهر  أ

( ف  شااااااااااريعة حةوراب ، حيث أكد  احررام وتقدفر الةلجية ل نسااااااااااان،  2009ج.م(  أبو زيد،  1750  

ج.م( ظهر  مفاهيم العدالة ف  كراب "كونفوشااااايوس"، وف  حضاااااار  اليونان    551-479عوام   وف  األ

ومانية ف  منر اااااااااااف القرن 2009ةرأ  بعض الحقوج كا رث  العزام، أعطيت ال (، وف  الحضاااااااااااار  الر 

 (. 1997الخامس قبل الةيالي أعط  ا نسان حق الةلجية، ومسائل ف  األحوال الشخ ية  صيارين ، 

  لدى اليونانيين ف  القرن الرابع قبل الةيالي عندما تم إصاااااااادار عفو عام عن الةحكومين م ظهر ومن ث

جرائم سياسية، با ضافة إلى تخايض الضرائب على الفالحين، وتحدفد سلطة األب على أوايه، حيث  ب

ساااااااااااااان كذلك كان ف  عاياتهم أنه من حق األب أن يقوم بقرل ولده، أو بيع بناته. كةا نلةس حقوج ا ن

أرساااااااطو على  ف  فلسااااااافة أفالقون عندما قالب بةسااااااااوا  الةرأ  بالرجل ف  مخرلف الةيايفن، فيةا رك ز



15 
 

مشاااااااركة الةواقنين ال ااااااالحين ف  الحكم والذي اشااااااررم ف   لك صااااااال  الحاكم، كةا ظهر ف  قوله:  

خر أن يكون لجال  "الحرياة  ا  وجهين: الوجاه األول أن نجون باالرنااوب حكااماًا ومحكومين، والوجاه اآل

 (. 1998فري حر ي ة الر رف كةا يشاء"  بيرم، 

حقوج ا نسااااااان، ومن ثم مع بداية القرن وتعاليم اليهويية  الديانةتسااااااوي كةا كانت ف  تلك الفرر  أيضااااااًا 

ي،  األول الةياليي بدأ  تنرشاااااار تعاليم الديانة الةساااااايحية والر  تعزز  مع بدايا  القرن الثالث الةيالي

تنايي   حيث أكد  تلك الرعاليم على تجريم ا نساااااااان على أسااااااااس الةحية وااحررام والرقدفر، كةا كانت

 (. 2012بالةساوا  والحقوج واحررام الشخ ية اليشرية  شعنان، 

وف  أوائل القرن السااااااااابع الةياليي جاء  الشااااااااريعة ا سااااااااالمية الر  حدي  للناس الةنهو الذي فنايي  

امة ا نسااااااااااانية، والذي وري بن ااااااااااوص آمر  لرجون منحة إلهية تبرز كرامة ا نسااااااااااان  بالحفاظ على الجر 

من  قويلة شااااااهد  خاللها ساااااانوا  ألزمنة لك هذه الشااااااريعة (، وقد اساااااارةر  بعد 2003 الطعيةا ، 

احررامهاا لةيااي  حقوج ا نساااااااااااااااان، وا تخلو بعض فرراتهاا من وجوي انرهااكاا  لهاذه الحقوج والر  ف  

 تؤيي إلى ثور  األفراي على ساي  يولرهم، واسرةرار  لك حرى سقوم هذه الدولة. الغالب كانت 

الشاعب ا نجليزي   ويعد اانطالج الفعل  لفجر  حقوج ا نساان ف  الغرب جاء مع الثور  الفرنساية، وثور 

م (، فف  بداية القرن الثالث عشااااار، كانت البداية األولى للرحرر من ال ل2007 راضااااا  وعبد الهايي، 

م بعد ثور  الشاعب  1215والطغيان الذي يام م ا  السانين، كنريجة لحكم ملوك أورو ا ال الم، فف  عام 

(، حيث  Magna Chartaوالحريا     لى النبالء صادر  الوثيقة الع ةى أو وثيقة الحقوج البريطان  ع

قوج العامة،  أجبر الشااااااااااعب الةلك جون على إقرارها، والر  مفايها تضااااااااااةن حقوج كل من النبالء والح

ماة الاديةقراقياة، ومبادأ  و عاد  لاك توالات العادفاد من الوثاائق والقوانين الر  تطاالاب بحقوج الشااااااااااااااعاب العاا

لةان البريطان  عريضة الحقوج أو الرةاس الحقوج  م أقر البر 1628الشررية، وسياي  القانون، وف  عام 

  Petition Rightsبكافة قيقاته، بةا ف   لك  ( والر  تضااااةنت وثيقة بها مجةوعة من حقوج الشااااعب
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حكم على أحد أو ساااااااااجنه حرى تثبت إيانره أو تهةره، وأن ا فرم اسااااااااارخدام األحكام الرأكيد على عدم ال

 (. 2004العرفية وقت السلم  الراجح ، 

وف  بداية القرن الةاضااااااا ، أي القرن العشااااااارين، زاي اهرةام الدول وعلى مساااااااروى العالم بقضاااااااية حقوج  

م، والذفن انعكس فيةا بعد على 1945عد انرهاء الحرب العالةية الثانية ف  العام ا نسااااااااان، وخاصااااااااة ب

ا  العام، وقد الةؤتةر الرأساااااايساااااا  الةنعقد ف  سااااااان فرانساااااايسااااااكو ف    ميثاج األمم الةرحد  الذي أقره

اسارةر  جهوي األعضااء الةجرةعين ف  تطوير مفاهيم لحقوج ا نساان حرى أثةر  من خالل ا عالن 

م، حيث  1948كانون الثان   10ة  لحقوج ا نسااااااااااااااان من قبل الجةعية العامة لرمم الةرحد  ف  العال

لةسااااااااوا   ا براهية ،  تضاااااااةنت الحقوج الساااااااياساااااااية وااجرةارية والفريية وا تضاااااااةن حينها ثالثين ماي 

2015 .) 

ا نساااان والر    م قام أعضااااء الةجلس األورو   بروقيع اتفاج فيةا بينهم لحةاية حقوج 1950وف  العام 

من الةياي  والر  عرفت باسااااااام   كانت تجرارًا لةا تضاااااااةنره مياي  حقوج ا نساااااااان، وأقروا فيها مجةوعة

 (. 2003 الطعيةا ،  1953ي ز الرنفيذ ف  عام ااتفاقية األورو ية لحقوج ا نسان والر  يخلت ح

 لاك جهوي من ةاة الادول  وقاد اساااااااااااااارةر  العادفاد من الجهوي للراأكياد على ميااي  حقوج ا نسااااااااااااااان، من 

، وجهوي من ةاة الوحاد  األفريةياة، وجهوي مجلس جاامعاة األمريكياة، واللجناة األورو ياة لحقوج ا نسااااااااااااااان

لعشاارين، حيث تم توساايع هيكل القانون الدول  لحقوج ا نسااان الدول العر ية، وغيرها مع بدايا  القرن ا

غيرها من ال ااااااااااكوك الةعرةد  منذ عام من خالل ساااااااااالساااااااااالة من الةعاهدا  الدولية لحقوج ا نسااااااااااان و 

عضااااااااااااء ف  األمم ، وقد أصاااااااااااي  قانون حقوج ا نساااااااااااان قانونًا يوليًا ملزمًا حرى للدول غير األ1945

ومنذ صاادروه حرى اآلن تم الر اادفق على ساارين وثيقة لرمم الةرحد   م.  1990الةرحد  منذ بداية العام 

ائق العامة واألسااااااااساااااااية لرمم الةرحد  والةرتيطة وجةيعها مرتيطة بحقوج ا نساااااااان، وترضاااااااةن أهم الوث

م(،  1948لحقوج ا نساااااااااااااااان    م(، وا عالن العاالة 1945بحقوج ا نساااااااااااااااان وميثااج األمم الةرحاد    
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م( وهةا: ااتفاقية الدولية للحقوج السااااااااياسااااااااية والةدنية،  1966لحقوج ا نسااااااااان    وااتفاقيرين الدوليرين

(، با ضااااااااافة إلى اتفاقية  2009ايية وااجرةارية والثقافية  أبو زيد، وااتفاقية الدولية للحقوج ااقر اااااااا 

رةييز  (، وااتفاقية الدولية للقضاااااااء على جةيع أشااااااكال ال1948منع ومكافحة جريةة ا باي  الجةارية   

(، واتفاقية حقوج  1979(، واتفاقية القضاااااء على جةيع أشااااكال الرةييز ضااااد الةرأ    1965العن ااااري   

( 2006، واتفااقياا  أخرى كااتفااقياة حقوج األشااااااااااااااخااص  وي ا عااقاة الر  أقر  عاام   ( 1989الطفال   

 (. 2019األمم الةرحد ،   

فقد سااااااااعت إلى   الةرقدمة ف  هذا الةجالوأما فيةا يخص الد ول العر ية فه  األخرى وعلى غرار الدول 

ة تعنى بحقوج  تشااااكيل لجان مرعدي  ومرخ اااا ااااة بةواضاااايع حقوج ا نسااااان، فقامت ب نشاااااء لجنة يائة

جنة من الخبراء  م قامت برشااااااااكل ل1971م ف  بيرو . وف  العام 1968ا نسااااااااان وكان  لك ف  العام 

ن هذا ا  ةت لوضاااع مشاااروا إعالن عر   لحقوج ا نساااان، وقد تجو  عالن من إحدى وثالثين ماي ، قسااا 

عالقااة بااالحقوج  إلى مجةوعرين  إحااداهااا  ا  عالقااة بااالحقوج السااااااااااااااياااساااااااااااااايااة والةاادنيااة، والثااانيااة  ا  

قة  م عقد مؤتةر الخبراء العرب والذي عد ل على الةواي السااب1986ااقر اايية وااجرةارية، وف  العام 

واي الر  خرج بها الةؤتةر خةًسا وسرين ماي   قيطة،  وتم إضافة مواي أخرى إليها بحيث وصلت عدي الة

2010 .) 

نوا  األخير  من القرنين العشااااااارين والحايي  ويعوي جل  هذا ااهرةام بحقوج ا نساااااااان خاصاااااااة ف  السااااااا 

 الرالية: لرسياب  ( 2008عواي وآخرون    هكةا أشار إلي والعشرين

 قضية إنسانية عالةية. لم تعد مسألة حقوج ا نسان مسألة فريية، وإنةا  .1

ف  القرنين العشاااارين والحايي والعشاااارين أصاااايحت قضااااية حقوج ا نسااااان  ا  أهةية بالنسااااية لجل   .2

حيث كل منها فربنى شااعارا  تشاايد بحقوج ا نسااان من خالل تح ااين نفسااه بالشااررية   ن ام حكم، 

 ت نيفه بالدكراتورية. الديةقراقية وتجنب 
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 ةرهااا من خالل مقاادار تطبيقهااا لةياااي  حقوج ا نساااااااااااااااان كاال يولااة اليوم بااا  يقاااس تقاادمهااا وع .3

 واحررامها لرلك الحقوج. 

عدفد من تجبيلها له كان وا زال ساااااااااااابيًا ف  انهيار الأن عدم الرزام الدول بةياي  حقوج ا نسااااااااااااان و  .4

 الدول والحضارا  على مر الع ور.  

 حقوق اإلنسان في األديان السماوية 5.2

ا نساان أفضال من تلك الر  شارعها هللا ف  كريه، وألزم بها بن  اليشار،   ا يةكن أن نجد مياي  لحقوج 

ان. وقد تناولت الياحثة تحت هذا البند مياي  حقوج  والر  تقوم على احررام الحقوج وحفذ كرامة ا نسااااااا 

 م". ا نسان الواري  ف  الشرائع السةاوية "اليهويية، والةسيحية، وا سال

 : اليهوديةحقوق اإلنسان في . 1.5.2

ف  الوقت الذي كان الفسااااي وال لم ااجرةاع  وااقر اااايي والساااياسااا  ساااائًدا األرت، جاء  الشاااريعة 

هللا، عز  وجل، لج  تسااوي العدالة بين أفراي ا نسااانية، وقد ارتجز  هذه الشااريعة على اليهويية بأمر من 

الشااااريعة على أن هللا قد خلق أفراي اليشاااارية عدل، والسااااالم. وقد أكد  هذه ثالثة أعةد ، ه : الحق، وال

والديةقراقية  أحرارًا فال سااالطان ألحد على آخر، وأيضاااًا مراعا  ال اااال  العام لرأكيد وصااايانة الةجرةع، 

 (. 2009والشورى أساس الحكم  أبو زيد، 

(: "أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرت م ار من 3-2/ 20ونجد  لك ف  سافر الخروج  ا صاحا  

ت العبويية، ا يكن لك آلهة أخرى أمام "، كةا وري ف  هذا السااااااافر العدفد من الوصاااااااايا الر  ترةثل  بي

أمك لج  تطول أيامك على األرت الر  يعطيك الرب إلهك. ا ف  حقوج ا نسااااااااااااان منها "أكرم أباك و 

امرأ  قرييك،  ، ا تشاااره تقرل. ا تزن. ا تسااارج. ا تشاااهد على قرييك شاااهاي  زور. ا تشاااره بيت قرييك

(، كةا وري كذلك 17-12/ 20وا عبده، وا أمره، وا ثوره، وا حةاره، وا شاااي ًا مةا لقرييك"  إصاااحا  

(: "من ضاارب إنسااانًا فةا  يقرل قرال"، كذلك وري "ابرعد عن كالم 12/ 21إصااحا  ف  ساافر الخروج   
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رشااااااو   ألن الرشااااااو  تعة  الةي اااااارين،  وا تأخذ  الجذب، وا تقرل البريء واليار، ألن  ا أبرر الةذنب. 

وتعوج كالم األبرار. وا تضافق الغريب ف نجم عارفون نفس الغريب، ألنجم كنرم غر اء ف  أرت م ر"  

(، وهذه اآليا  جةيعها وغيرها الجثير تحث على منع ااضااطهاي  9-7/ 23 ساافر الخروج، ا صااحا  

( إلى أن الشاريعة اليهويية  2006أشاار إليه شاكري   ، وهذا ما وال لم وإفشااء الساالم والةحية بين الناس

ةة ه  الحيا  الر   أمر  اليهوي بطاعة هللا ومحية اآلخرين، كةا أوضاحت لهم بأن الحيا  الجريةة والسالي

 فبرعد فيها ا نسان عن الشر والجراهية والحقد.   

 : حقوق اإلنسان في المسيحية . 2.5.2

  إليهاي  حقوج ا نسااااااان الر  فرضاااااات ف  الر ورا ، كةا أضااااااافت على ميا مؤكد ً أتت الديانة الةساااااايحية 

ارها ثور  مرقدمة على صاااااااعيد  العدفد من الرعاليم والةياي  الساااااااامية الجدفد  ل نساااااااان، والر  يةكن اعري

ر  كان ا نساااان فيها مهةشاااًا على أفدي ا مبراقورية حقوج األفراي وحرياتهم، خاصاااة أنها ظهر  ف  فر

ناي  الشاااااريعة الةسااااايحية بأن ا نساااااان مخلوج مسااااارقل فرةرع بةيم وأهداف عليا وحقوج  الرومانية، وقد 

ذا ما أشااااااار إليه الساااااايد ع هللا، عز  وجل، وهكونها سااااااةاوية من صاااااان ، قبيعية فطرية ولد  معه، خالد 

 (. 1998الةسي ، عليه السالم، بقوله: "أع  ما لةي ر لةي ر، وما هلل هلل"  بيرم، 

ل الةسي ، عليه السالم، أنه يجب أن ُيعطى كل   ي حٍق حقه، فالدولة عليها أن تأخذ  وهنا فربين من قو 

م أن يأخذوا حقوقهم الر  فرضااااااااااااات ف  الشاااااااااااااريعة حقوقها، واألفراي بةخرلف أجناساااااااااااااهم وقيقاتهم عليه

 السةاوية، وكذلك ف  الشريعة الوضعية. 

يد الةسي  الجبرى أا وه  محية ونجد كذلك أن أسةى مياي  حقوج ا نسان ت هر جلي ة ف  وصية ا لس 

  ا يةان باهللهللا ومحية القريب: "تحبُّ قرييك كنفسااااااااااااااك، ليس وصااااااااااااااي ٌة أخرى أع م من هاتين  األولى 

قال الةساي ، عليه الساالم: "هذه ه  وصاير  أن تحبوا   نفساه (، وف  الساياج31 / 12قص الواحد("  مر 

(، كةا وري ف  رسااااااالة بولس الرسااااااول إلى أهل غالقية 12 / 15حببرجم"  فوحنا بعضااااااكم بعضااااااًا كةا أ
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واحد  ( "ليس فهويي وا فونان ، ليس عبد وا حر، ليس  كر وأنثى، ألنجم جةيعاً 28/ 3 ا صاااااااااااااحا  

 ف  الةسي  يسوا". 

الم، وعلى لساااان تالمذته ورساااله،  من جل  هذه اآليا  ي د الةساااي ، عليه السااا  الر  وري  على لساااان السااا 

نجد أنها كانت تحث  على احررام اآلخرين، مهةا اخرلف أصااااااااااااالهم، وجنساااااااااااااهم، وهذه األمور الر  كان 

ي د الةساااااااي  كان الهدف منها أن يساااااااعى  يجاي  مجرةع يساااااااويه الساااااااالم والةحية والعدل فنايي بها السااااااا 

 وا  بين أفراي الةجرةع اليشري. والةسا

كةا وأكد  على كرامة ا نسااااااااااااااان باعريار أن هللا قد كر مه، وعلى مساااااااااااااااوا  الجةيع أمام هللا، ومن هذا  

   (، وهاذا ماا أتى مروافقاًا تةااماًا مع الةااي2007الةنطلق يعات إلى تحرير العبياد ونباذ العبويياة  الاذفاب، 

ى أنه: "ا يجوز اسااااااااررقاج أو اساااااااارعياي أي شااااااااخص،  ( من مياي  حقوج ا نسااااااااان والر  تنص عل4  

 (. 2019اليونسكو، ويح ر ااسررقاج وتجار  الرقيق بكافة أوضاعهةا"   

ةسيحية هو صور  هللا رب الجون، وهذا ما يجعله مة ا نسان لجونه ف  الشريعة الاظ على كراويأت  الحف

مةيزًا عن باق  الةخلوقا  ساااااواء من حيث الرجوين، أو من حيث الدرجة أو الةنزلة الر  من الةفروت  

 نسااانية ه   أن فرةرع بها كونه مخلوج ميارك  و شااأن وقيةة عالية، لهذا تعربر الةساايحية أن الجرامة ا

ي على وجه األرت، وه  ليسااات مجري حق أو مطلب فريي، وإنةا  ل ااايقة ف  كل كائن بشاااري وكل فر 

 (. 2014ه  ما يجب أن يكون مضةونًا للجةوا اليشرية  الةل، 

 : حقوق اإلنسان في اإلسالم . 3.5.2

حريا  كل من  تفلإن الديانة ا سالمية قدمت حقوج ا نسان بشكل واسع جدًا، و  ور  مكرةلة، فقد ك

يعيش ف  كنف الدولة ا سااااااالمية، با ضااااااافة إلى تشااااااريع العدالة والةساااااااوا ، وأنه ا يحق ألي فري أن 

يضااطهد اآلخر، بل من الواجب الةحاف ة على كرامة ا نسااان، وأن ا نسااان مريه إلى هللا هو يحاساايه  

 (. 2003على أفعاله الدفنية والدنيوية  الطعيةا ، 

https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/arabic/universaldeclara1.html
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ا نساااان ف  ا ساااالم فقد نيعت من خالل م ااادرين  األول: القرآن الجريم، والثان    قوج وأما م ااااير ح

 السن ة النبوية، وفيةا فل  توري الياحثة حقوج ا نسان ف  هذفن الة درين ب يجاز: 

 القرآن الكريم •

 لقد وري  العدفد من اآليا  القرآنية الر  تدل على حقوج ا نسان ومن  لك: 

اًنا ۖ و ا  ت قَ ت ع   ُقلَ }قوله تعالى:  • َفِن ِإَحسااااا  ِ اَلو اِلد  َيً ا ۖ و  ِرُكوا ِبِه شااااا  ل َيُجَم ۖ أ اَّ ُتشاااااَ ُرُلوا  ال َوا أ َتُل م ا ح رَّم  ر  ُُّجَم ع 

ُ وا اَلف و اِحش  م ا ظ   ٍج ۖ نََّحُن ن َرُزُقُجَم و ِإيَّاُهَم ۖ و ا  ت َقر  َن ِإَمال  ُكم مِ  ي  م  أ َوا  ت َقُرُلوا النََّفس   ا ب ط ن  ۖ و ا  ه ر  ِمَنه ا و 

لَُّجَم ت َعِقُلون   اُكم ِبِه ل ع  صااَّ ِلُجَم و  قِ  ۚ   َٰ ُن *  الَِّر  ح رَّم  َّللاَُّ ِإاَّ ِباَلح  ُ وا م ال  اَلي ِريِم ِإاَّ ِبالَِّر  ِه   أ َحساا  و ا  ت َقر 

ُه ۖ  دَّ رَّىَٰ ف َبُل   أ شاُ ِ  ۖ ا  ُنج ل ِ و أ َوُفوا اَلج َيل  و اَلِةيح  ان  ز ان  ِباَلِقساَ ل َو ك  ع ه ا ۖ و ِإ  ا ُقَلُرَم ف اَعِدُلوا و  ا ِإاَّ ُوساَ ُف ن َفساً

لَُّجَم ت ذ كَُّرون   اُكم ِبِه ل ع  صَّ ِلُجَم و  ِ أ َوُفوا ۚ   َٰ َهِد َّللاَّ ِ ع   (. 152-151/ 6 سور  األنعام  {  ا ُقَر  ىَٰ ۖ و 

م َن أ َحي اه ا  ا ِبغ َيِر ن فَ م ن ق ر ل  ن َفسااااااً }قوله تعالى: و  • ِةيًعا و  اٍي ِف  اأَل َرِت ف ج أ نَّة ا ق ر ل  النَّاس  ج  ٍس أ َو ف ساااااا 

ِةيًعا  (.  32/ 5 سور  الةائد   {ف ج أ نَّة ا أ َحي ا النَّاس  ج 

فِن ۖ ق د}وقوله تعالى ف  حرية العقدية:  • ُد ِمن  الَ  ا  ِإَكر اه  ِف  الدِ  اُغوِ   غ  ِ  ۚ ف ة ن ي َجُفَر ِبالطَّ تَّب يَّن  الرُّشااااااااَ

ام  ل ه ا ك  ِباَلُعَرو ِ  اَلُوَثق ىَٰ ا  انِف   ِ ف ق ِد اَسر َةس  ُيَؤِمن ِباهللَّ  (. 256/ 2 سور  اليقر   {و 

ألقفال، كةا  فرضا  من اآليا  القرآنية الجريةة الساابقة، أنها تنهى عن القرل ب افة عامة وخاصاة قرل ا

ور وغيرها، وتأمر با حساااااان، والنه    عاصااااا   كالزنا، وعقوج الوالدفن، تنهى عن كيائر الة وشاااااهاي  الز 

عن الرعدي على أموال اليرامى، وا يفاء بالعهوي، وهذه جةيعها ه  الوصاااااايا العشااااار  الواري  ف  الرورا   

ا، فه  احررام هذه الوصاااااااااااااايا والرقيد بهوا نجيل، ليؤكد من خاللها هللا، عز  وجل، أن على ا نساااااااااااااان 

 نا كيشر، ويجعلنا نحيا حيا  تةراز بالراحة الدائةة. الطريق الذي يحفذ كرامر
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 السّنة النبوية •

لقد جةعت الساااانة النو ية الشااااريفة العدفد من األسااااس والةياي  ا سااااالمية الر  ي اااال  تطبيقها ف  كل  

مم بيعضاااها اليعض.  الفريية والجةارية، كةا أوضاااحت عالقة األزمان ومكان، وعلى جةيع الةسااارويا  

   تدل على حقوج ا نسان كثير  ولجن توري الياحثة بعضًا منها كأمثلة: فاألحايفث النبوية الر

قال النب ، صاااااالى هللا عليه وساااااالم: "أا ا فضاااااال لعر   على أعجة ، وا لعجة  على عر  ، وا  .1

وهذا يعن   (، 361ص هاااااااااااا، 1404ر، إا بالرقوى"  الحنف ، حةألحةر على أسوي، وا أسوي على أ

 أن اليشر جةيعهم بكافة أجناسهم سواسية، إ  تعوي أصولهم آليم عليه السالم. 

عليهن  وقوله عليه السااااااااالم ف  الةساااااااااوا  بين الجنسااااااااين: "النساااااااااء شااااااااقائق الرجال، لهن مثل الذي .2

 حدفث أن الةسااااوا  بين الرجال والنسااااء ف (، ونفهم من هذا ال5/ 219 بالةعروف"  األليان ، ي. ، 

 أ  شةيقة الرجل وليست تابعة له. الثواب والعقاب وف  كافة الحقوج، والةر 

وقوله عليه الساالم بضارور  العدل مع غير الةسالةين: "أا من ظلم ُمعاِهدًا أو انرق اه أو كل فه فوج  .3

 (. 2/ 436 ها، 1418مة"  السخاوي، ه فوم الةياقاقره أو أخذ منه شي ًا بغير قيب نفس فأنا حجيج

البيهق ،  م: "من مشاى مع ظالم لُيقوي ه وهو يعلم أن ه ظالم، فقد خرج من ا ساالم"   يه الساالوقوله عل .4

 (. 122/ 6 ها، 1424

ويرضاا  للياحثة من خالل ما ساابق  أن اابرعاي عةا أقرته الشاارائع السااةاوية بحق اليشاارية، والواري  ف  

بحيث ترالءم مع الة اااااال  الشاااااخ اااااية  لقرآن"، وتغيير مضاااااامينها وتفساااااير آياتها "الرورا ، وا نجيل، وا

فراي، جعلنا بعيدفن كل اليعد عن مياي  حقوج ا نسااااان الر  أمرنا وألزمنا بها هللا، عز  وجل،  ليعض األ

والر  ترلخص ف  حب اآلخر، واحررامه، ومساااااااااااااعدته، مهةا اخرلف ف  الدفن، والجنس، والعرج، وهذا 

بداي ًا ف  أيامنا هذه، حيث نجد مدى ظلم واساااااارشااااااهده بشااااااكل واضاااااا  ف  ع اااااارنا الحال ، وتحدفدما ن

ا نسااااان ألخيه ا نسااااان مدريًا  لك أن ه من الشااااريعة السااااةاوية، فأبا  الحرب وساااافك الدماء، واساااارعياي  
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حقوج  األمم، فاأصااااااااااااااي  اليوم ا يشااااااااااااااعر بااألماان أو الطةاأنيناة، حرى وإن أقر  األمم مجرةعاة ميااي  ل

 م بها، وإنةا فدع  بأنه فلرزم بها. ا نسان، فال نجد القوي اليوم فلرز 

فاليوم تغيب عن عيون الجثيرين أن حقوج ا نساااااااااان ه  تلك الر  تثبت إنساااااااااانية الفري، وه  ل ااااااااايقة  

بشاااخ ااايره و حقوج مواقنره، وهذه الحقوج ترسااام بالعدفد من الخ اااائص من الواجب ا لةام بها، وهذا 

 صفاتها. له الياحثة ف  بند خ ائص حقوج ا نسان و ما سررناو 

 خصائص حقوق اإلنسان وصفاتها 6.2

 ترسم حقوج ا نسان بالعدفد من الخ ائص توري الياحثة أهةها على النحو اآلت : 

 عالمية حقوق اإلنسان •

بةا أن حقوج ا نساان ه  واجيا  واجية الوفاء لليشار، كل اليشار يون اسارثناء، ف نه من الضاروري أن 

الجثير من الحريا  الةقرر  ف  مجال  فم الةسااااااااااوا ، يون أي تةييز، فرةرعوا جةيعًا بهذه الحقوج على قد

حق ف  تجوين  حقوج ا نسااااااااان، ضاااااااارورا  أساااااااااسااااااااية  قامة مجرةع ييةقراق  مثل حريا  الرعبير وال

الجةعيا  وحرية الرجةع والحق ف  الةشاركة، والحق ف  أن فنرخب ا نسان وُينرخب ف  ظل انرخابا   

  Nduta, 2015الل القضاااااااء، والةراجعة القضااااااائية  جراءا  الرشااااااريعية   حر  نزيهة، وأيضااااااًا اساااااارق

 (. 1999، غليون و 

 حقوق اإلنسان طبيعية •

م اكرساااابها، أو توريثها، فه  للجةيع يون اسااارثناء، فالجةيع أخو  ف  أي أنها ا تياا وا تشاااررى، وا فر

يته وتالزمه حرى خروجه منها، أي  ا نساااانية، وهذه الحقوج مرأصااالة ياخل كل فري، وتنشاااأ معه منذ وا

 (. 2010وفاته  سقن ، 
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 حقوق اإلنسان قيد على سيادة الدولة •

ساااااياي  الدولة، وعلى الدولة أن تحررم األفراي الذفن  أقر  مياي  حقوج ا نساااااان بأنه من الواجب احررام

ة  ج ا نساااااان وحةاي، ولهذا ف ن حقو ايعيشاااااون ف  كنفها، لهذا ح ر عليها اسااااارخدام القو  بكافة أشاااااكاله

الدولة لرفراي تعربر قيدًا على ساااااااااااااياي  الدولة، أي أنها تعةل على تجبيل فدفها عن كل ما فنرهك حقوج  

 (. 2015تن يم شؤونها الداخلية الخاصة بالسكان  حسونة، األفراي، وتعةل على 

 حقوق اإلنسان شمولية •

لعدالة ا نساااانية، واحررام الحريا ، وساااياي   كونها ترضاااةن قضاااايا  ا  عالقة بالديةقراقية، والرنةية، وا

لفقراء،  وج الةرأ ، وحقوج الطفل، وحقوج الالج ين، والةهاجرين، واألقليا ، والةهةشااااااين، واالقانون، وحق

 (. Alderson, 1999  2015وغيرهم  م طفى وآخرون، 

 ديمقراطية حقوق اإلنسان •

تضاااااةن الحد  كةاالخ اااااوصاااااية والثقافية،  احررام ييةقراقية الةجرةعا مياي  حقوج ا نساااااان تضاااااةن 

األينى من الشاروم الضارورية ل نساان ك  يسارطيع مرابعة حياته الخاصاة ب افة عايية، وهذا يعن  أن 

ي والجةاعا  أحرار ف  ااحرفاظ والدفاا عن خ ااوصااياتهم الةخرلفة الدفنية والثقافية وااقر ااايية األفرا

 (. 2012والسياسية  شعنان، 

 على النحو اآلت : ياي  حقوج ا نسان أهم ال فا  الخاصة بة( إلى 2014  وأشار رحال 

 لوقنية. علو حقوج ا نسان، أي أن هذا القانون يعلو على القوانين الدولية وا .1

 قواعد قانون حقوج ا نسان ه  آمر ، فال يةكن ااتفاج يوليًا على مخالفرها.  .2

راه إ ا ماا انرهكات أحاد حقوقاه سااااااااااااااواء أماام  إعالء شااااااااااااااأن الفري حياث يكون الفري مادرياًا على حكوم .3

 لوقنية أو ا قليةية أو الدولية. الةحاكم ا

 سان. الجزاء  إ  فوجد جزاءا  يولية ووقنية لةنرهك حقوج ا ن .4
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على الرغم من تلك الخ اااائص وال ااافا  لحقوج ا نساااان، إا أننا ا نجدها على أرت الواقع ب اااور   

،  ان، با ضافة إلى وجوي تةييز عن ري عند تطبيقهينطبيق هذه القواتفرقر العدفد من الدول لرجلي ة، إ  

 ا نسانية، وهناك انرهاك كبير لها. فهناك العدفد من حقوج ا نسان مهدور  ف  مجرةعاتنا 

 أهمية مبادئ حقوق اإلنسان 7.2

له عل ى كثيٍر من تعوي أهةية حقوج ا نساااااان إلى مكانة ا نساااااان  اته الذي كر مه هللا حق تجريم، وفضااااا 

يا بحرية وأمن، وأن خلقه، إضااااااااااافة إلى كونها تحة  حقوج األفراي ف  العيش بكرامة، والحق ف  أن يح

ه مطالُيُه الطبيعية من الةساااااكن والةأكل والةشااااارب، هذا با ضاااااافة إلى كونها تجفل له حقوقه تروافر لدي

، والعيش بساالم، وأيضاًا تجفل حةافره  ف  الةشااركة الساياساية والرعبير عن رأيه، ومةارساة شاعائره الدفنية

 (. 2008يراس"، من القرل والعنف وإساء  الةعاملة  الةركز الدول  للرر ية على حقوج ا نسان "إكو 

( الر  أقر  أن مياي  حقوج ا نساااااان تعوي 2013وقد أكد  على ما سااااابق منشاااااورا  األمم الةرحد    

جرةع، وتجفل حةافره ف  الحرب والساااااالم، وحريره الفجرية  أهةيرها لجونها تجفل حةاية حيا  األفراي ف  الة

لرفاه ااقر اااااااااااااايي والثقاف ، ونبذ الرةييز  والوجدانية والدفنية، وحرية الرأي والرعبير، وتجفل له حقه ف  ا

بسابب اللون، أو العرج، أو الجنس، أو ا عاقة، كةا كفلت بأحةية الرعليم، والرنةية ااجرةارية والثقافية  

 ايية. وااقر 

إن الناظر إلى خ ائص حقوج ا نسان، واألهةية واألهداف الر  أنشأ  ألجلها، ومقارنرها بةا نشاهده  

ع من اضااااااااااااااطهااي، وقرال لربريااء يجاد أن هاذه القوانين ا تطبق على الادول الر  تعربر  على أرت الواق

عوب الفقير  والةقهور ،  نفساااااها ع ةى وقوية، وإنةا ترغاضاااااى عن انرهاكاتها وما تقوم به من تدمير للشااااا 

 فال نجدها تدافع عن هؤاء األبرياء سوى بالشعارا  الرنانة. 
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 عناصر مبادئ حقوق اإلنسان 8.2

اك العدفد من العناصر والحقوج الر  تناولرها مياي  حقوج ا نسان بغية الحفاظ على كرامة ا نسان هن

ة. وقد اقر ر  الدراسة الحالية على الةياي   وإنسانيره وحقه ف  العيش يون الشعور با  ال أو الةهان

 (: 1948الرالية الر  انبثقت عن ا عالن العالة  لحقوج ا نسان   

 : الحق في الكرامة اإلنسانية . 1.8.2

فرتجز مفهوم الحق ف  الجراماة ا نساااااااااااااااانياة على مفهوم األمن ا نساااااااااااااااان ، من خالل تلبياة احريااجااتاه  

من خالل اتياا سااااااااااياسااااااااااا  تنةوية رشاااااااااايد ، من خالل تحقيق الرنةية  الةعنوية والةايية، والر  ترحقق 

حكم الرشاايد، والةساااوا  ااجرةارية وسااياي   ااقر ااايية الةسااردامة، وصااون حقوج ا نسااان وحرياته، وال

 القانون.  

إن : "1999لرمم الةرحد  كوف  عنان عام  األسااااااابقوف  هذا الساااااااياج جاء ف  ت اااااااري  لرمين العام 

، وحرى ت اااور الساااياي  الوقنية فهو منشاااأ من أجل حةاية الفري،  ءشااا ل ساااان  هو مركز كالجائن ا ن

عكس، وإناه من غير الةقبول رؤياة حكوماا  تساااااااااااااالاب حقوج  والاذي يعاد سااااااااااااااباب وجوي الادولاة وليس ال

 (. 4ص ، 2014  العدوي،  "مواقنيها تحت حجة السياي 

حق ف  الجرامة ا نسااااااااااااانية، كون أنه  ( أنه ا فوجد مفهوم مرفق عليه لةفهوم ال2012فوسااااااااااااف   وترى 

األمنياة ف  ظال الرطورا   تاداولاه مع نهااياة القرن الةااضاااااااااااااا  بهادف مراجعاة الةفااهيم مفهوم حادفاث و ادأ 

الادولياة الةعااصاااااااااااااار ، وقاد أخاذ فربلور كةفهوم لاه كياان مساااااااااااااارقال بعاد نهااياة الحرب اليااري ، وتحادفادًا مناذ 

عدي كبير من الدول والةن ةا  الحكومية وغير  تسااااااااااعينيا  القرن العشاااااااااارين حيث اساااااااااارعةل من ِقب ل

 الحكومية لوصف برامو عةل هذه الةن ةا  ونشاقاتها. 

العدفد من الةواثيق الدولية وما قبلها ما أقرته الشااااارائع الساااااةاوية أن ا نساااااان فولد حرًا، وليس   لقد أقر 

(، وهذا 2016عز  وجل  حة اس، ألحد أن يسااارعبده أو فذله أو يقهره أو يسااارغله، فال عبويية لغير هللا، 
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عبدتم الن اس وقد ( عام، حيث قال: "مرى اسر1400ما وري على لسان عةر بن الخطاب قبل أكثر من   

 (. 2006ولدتهم أمهاتهم أحرارًا"  الحاج، 

 ، 1999، وه :  مركز إباداا الةعلم، ويةكن تلخيص مبادأ الحق ف  الجراماة ا نساااااااااااااااانياة بثالثاة ميااي 

 ( 6ص

حرية واساااارقالل الفري مقابل الجةاعة، وا يةان بأن الةجرةع قد وجد من أجل  لى قيةة و ا صاااارار ع .1

 الفري، وليس العكس. 

 حدفد نفو  سلطة الدولة أو الةجرةع، ور   شررية السلطة بالةوافقة الحر  والرعاقد ااجرةاع . ت .2

الرجر ااة وااساااااااااااااارعااداي  ااعرةاااي على العقالنيااة، ورو  اليحااث العلة  الةنفر ، والرليااة بااالرعلم من .3

 الةريعة.  الدراسية لرغيير الةناهو 

ة ا نساااانية تنايي به كافة شاااعوب العالم، وتقرها  من خالل ما سااابق فرضااا  للياحثة أن الحق ف  الجرام

كافة الدسااااااااااااتير والقوانين واألن ةة، وترى أيضاااااااااااًا أن تطبيق ا يار  الةدرساااااااااااية لةبدأ الحق ف  الجرامة  

خالل تعامل ا يار  الةدرساااااااية مع الةعلةين والطالب باحررام وتقدفر، كةا فرجلى   ا نساااااااانية فرجلى من

ا لااه معنويااًا، وتشااااااااااااااجيعهااا إقااامااة ام قلبرااه والةجرةع الةحل ، ويعةهاا م أماا من خالل تعزيز وقااار الةعل

عالقا  إنسااااااانية قائةة على الوي وا خالص ف  الةدرسااااااة. فجل  لك من شااااااأنه بناء جسااااااور الثقة بين  

  الةدرساااااااية والةعلةين والطلية على حد  ساااااااواء، ورفع الرو  الةعنوية ف  الةدرساااااااة فرزياي الدافعية ا يار 

 للعةل وتعزيز اانرةاء للةدرسة.  وااجرهاي

 : الحق في التعليم . 2.8.2

 -1( فيةاا يخص الحق ف  الرعليم "26م ف  الةااي    1948فنص ا عالن العاالة  لحقوج ا نساااااااااااااااان 

عليم، ويجاااب أن فوف ر الرعليم مجااااناااًا، على األقااال ف  مرحلرياااه اابرااادائياااة  لجااال شااااااااااااااخص حق ف  الر

ويكون الرعليم     إلزاميًا، ويكون الرعليم الفن  والةهن  مراحًا للعةوم، واألساااااااسااااااية، ويكون الرعليم اابردائ
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 نساااااان  يجب أن يسااااارهدف الرعليم الرنةية الجاملة لشاااااخ اااااية ا -2العال  مراحًا للجةيع تيعًا لجفاءتهم. 

وتعزيز احررام حقوج ا نسااان والحريا  األساااسااية، كةا يجب أن يعزز الرفاهم والرسااام  وال ااداقة بين  

لحفذ  لع بها األمم الةرحد  ط  نشااااطة الر  تأن فؤيد األيع األمم وجةيع الف ا  العن اااارية أو الدفنية، و جة

 (. Kalantry & et., al, 2009  24ص ، 2009السالم"  يواس وآخرون، 

ا تم ضااااةان الرعليم كحق من حقوج ا نسااااان ف  العدفد من معاهدا  حقوج ا نسااااان، منها: اتفاقية  ةك

 ايية وااجرةارية والثقافية  (، والعهد الدول  الخاص بالحقوج ااقر1960مناهضة الرةييز ف  الرعليم   

حقوج الطفل   (، واتفاقية1979(، واتفاقية القضاااااااااااء على جةيع أشااااااااااكال الرةييز ضااااااااااد الةرأ    1966  

  1989   )UNESCO, 2019 .) 

إن الرعليم هو الطريق الرئيس للةعرفاة، وقريق الفجر، و لور  قااقاة اابرجاار وا باداا الجاامناة ياخال كال 

ال الرعليم يعربر حقاًا من حقوج كال إنسااااااااااااااان، كةاا أناه يعربر أمرًا حرةياًا لج   فري، وألجال  لاك كاان وا ز 

شااااااااركًا ناجحًا، األمر الذي يسااااااااعده على تخط  كل الةشااااااااكل  يكون شاااااااخ اااااااًا فاعاًل ف  مجرةعه وم

 (. 1998الةجرةع الذي يعيش ف  كنفه  بيرم،  وال عاب الر  قد تواجهه، مةا يساهم ف  تنةية وتقدم

هةيااة كبير ، ولجااافااة أفراي الةجرةع، بةخرلف قيقاااتهم ااجرةاااريااة، فااالرعليم يعربر الةحور  كةااا للرعليم أ 

بنوي حقوج ا نساان، كونه فدعم العدفد من قدرا  ا نساان، والر  تزيد من فرصاه األسااس ف  كثير من 

فجار، وزياي   له مشااركًا رئيساًا وفعاًا ف  األمور الساياساية وتيايل األف  الح اول على العةل، كةا يجع

العدفد  الخيارا  الةطروحة أمامه، ولهذا يةكن اعريار أن حق الرعليم هو الحق ف  الحيا ، لذلك نجد أن

لةجرةع  من الةواثيق والعهوي الدولية قد أولت لذلك أهةية كبير  باعريارها أهم معالم الةساااااااااااوا  بين أفراي ا

 (. 1997ا نسان   مغيث وعبد الحةيد، 

( على  لاك، حياث أشاااااااااااااااار إلى أن الحق  ف  الرعليم هو "حرياة الفري ف  2ص ، 2017بادفر   وقاد أكاد 

جياال جاادفااد، وحقااه ف  أن فرلقى العلم ويخرااار نوريااة الرعليم الااذي فرلقاااه  تلقين النشء العلم، وا عااداي ل
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ألق اااااااى   أن فرةرع مع غيره من الةواقنين بفرصاااااااة مرسااااااااوية ف  تلق  العلموالةعلم الذي فلق نه العلم، و 

 حدوي يون أي تةييز". 

تعررف بحق  ( فيه بأنه "على الدول األقراف أن28( أشااار  الةاي    1989وف  اتفاقية حقوج الطفل   

ع، وضااااااااااارور  اتخا  تدابير لرشاااااااااااجيع  الطفل ف  الرعليم وأن يكون الرعليم اابردائ  إلزاميًا ومجانيًا للجةي

( من حقوج الطفل  29الرساارب"، وأوضااحت الةاي     الحضااور الةن م ف  الةدارس والرقليل من معدا 

هيه وإعدايه لحيا  تسااااااارشاااااااعر  أن من "أهداف الرعليم أن يكون موجهًا نحو تنةية شاااااااخ اااااااية الطفل وموا 

لادان األخرى"  الةسااااااااااااااؤولياة واحررام حقوج ا نساااااااااااااااان للحرياا  والةيم الثقاافياة والوقنياة لبلاد  الطفال والب

 (.  2009 اليافع ، 

الدول العر ية العدفد من الةواي الر  تقر  أحةية الرعليم لجل فري يعيش ف  أي  وقد خ اااااااااا اااااااااات جامعة 

قرتهاا جاامعاة الادول العر ياة  ا  العالقاة بحرياة الرعليم ماا فوافق الةااي   يولاة عر ياة، ومن القوانين الر  أ

ن على "محو األمية الرزام واجب، والرعليم حق لجل مواق ( من ا عالن العالة  لحقوج ا نسااااااااااااااان26  

أن يكون اابردائ  منه إلزاميًا كحد أينى و الةج ان، وأن يكون كل من الرعليم الثانوي والجامع  ميساااااورًا  

 (. 2004للجةيع"  الراجح ، 

وهنا تشااااااااير الياحثة إلى أن هناك ضاااااااارور  ملحة وواجية من قبل ا يار  الةدرسااااااااية بأن تؤكد على حق 

،  و ال اااااااااح درساااااااااة بغض الن ر عن وضاااااااااعه ااجرةاع  أقبوله ف  الةالطالب ف  الرعليم من خالل 

ر تعلةهم، با ضاااااافة إلى ترسااااايخ تقديم ا عانا  للطلية الةحراجين للةحاف ة على اسااااارةراوالعةل على 

ة، وتوجيه الرعليم للرنةية الةرجاملة ف  شااااااااااااخ ااااااااااااية الطلية با ضااااااااااااافة إلى تنةية  الةيم الوقنية والثقافي

 مواهبهم. 
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 : الحق في حرية التفكير والتعبير عن الرأي . 3.8.2

يره يونةا تيعية أو  إن كلةة حرية الرأي والرعبير يق اااااااد بها "أن يكون ا نساااااااان  ا رأي معرةدًا على تفج

 (.5ص ، 2012أي وسيلة شررية كانت"  يسة، تقليد أو خوف من أحد وهو له الحق ف  الرعبير عنه ب

ن األسااااااااس لبناء وتطوير الةجرةع الديةقراق ، ولهذا اعربره  إن ضاااااااةان مةارساااااااة هذا الحق يعربر الرك

ه من خالل شاحن هةهم وقاقاتهم  الجثيرون بأنه وسايلة وليس غاية، لجونه فهدف لضاةان تةرع األفراي ب

لهم وإشااراكهم ف  إيار  الحيا  العامة ف  الدولة، وكذلك لضااةان الحكم السااليم وا شااراف على سااير أعةا

  (.  2015ون خوف  حةيد، وإبداء الرأي فيه ي

ن إن حريا ة الرفجير والرعبير عن الرأي تعربر أحاد الحقوج  ا  األهةياة الياالغاة، وقاد اهرةات باه العادفاد م

الدول بشاااااااكل حثيث منذ بدايا  القرن العشااااااارين، كةا أكد  عليه مياي  حقوج ا نساااااااان، وتحدفدًا ف  

تنص على أنه "لجل شااااخص حق الرةرع بحرية  ( من ا عالن العالة  لحقوج ا نسااااان الر 19ي    الةا

نياء واألفجار الرأي والرعبير، ويشاااااةل هذا الحق حريره ف  اعرناج اآلراء يون مضاااااايقة، وف  الرةاس األ

(، وجااء ف  2009وتلقيهاا ونقلهاا إلى اآلخرين باأياة وساااااااااااااايلاة ويونةاا اعرياار للحادوي الجغرافياة"  بادران، 

 ية لحقوج ا نسااااااااااااااان بأن حرية بث الةعلوما  واألفجار تعكس النزعة  ( من ااتفاقية األورو 10الةاي    

تعاد من يعاائم الةجرةع  الر  ياة ال ااااااااااااااحاافاة الليبرالياة لهاذه ااتفااقياة، احررام هاذه الحرياة، و ااألخص حر 

(، وقبل  لك جاء ف  الةاي  العاشااااار  من ا عالن الفرنسااااا  للحقوج سااااانة  2004الديةقراق   الةيدان ، 

يجب اامرناا عن إزعاج أي إنساااااااان بسااااااابب آرائه، حرى الدفنية، ما يام الرعبير عنها ا م بأنه "1789

 (. 313ص ، 1998"  بيرم، لةرتجز على القانون يعك ر الن ام العام ا

( ف  حق حرية الرفجير والرعبير "ا مساااااااااااااس بحرية الرأي،  19وف  القانون الفلسااااااااااااطين  تنص الةاي    

عن رأيه ونشااااره بالقول أو الجرابة أو غير  لك من وسااااائل الرعبير أو  ولجل فلسااااطين  الحق ف  الرعبير 

من نفس القااانون والخاااص بااالحريااا   ( 27الفن مع مراعااا  أحكااام القااانون"، وتنص أيضااااااااااااااااًا الةاااي    
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تأسااااااايس ال اااااااحف وساااااااائر وساااااااائل ا عالم حق للجةيع يكفله هذا القانون األسااااااااسااااااا   -1ا عالمية "

حرية وسااائل ا عالم الةرئية والةسااةوعة والةكرو ة وحرية  -2القانون.  ع م اااير تةويلها لرقابةوتخضاا 

مكفولة وفقًا لهذا القانون األساااساا  والقوانين  ا    الطياعة والنشاار والروزيع والبث، وحرية العاملين فيها، 

ها أو  ا أو م اايرتها أو إلغاؤ تح ر الرقابة على وساائل ا عالم، وا يجوز إنذارها أو وقفه -3العالقة. 

 (. 2013، عالونة وآخرون فرت قيوي عليها إا وفقًا للقانون و ةوجب حكم قضائ "   

ج والحريا  كحرية حرية الرعبير مرتي  بالعدفد من الحقو  ( بأن مةارساااااااة الحق ف 2006ويرى الغول   

ح اول  الطيع والنشار، وحرية النشار االجررون ، وحرية الرأي ف  إقار الةرئ  والةساةوا، والحق ف  ال

 على الةعلوما ، والحق ف  الرجةع السلة . 

بل النقد البن اء وعدم فروجب على مدفر الةدرساااة احررام آراء معلةيه وقلبره، وتقوتأسااايساااًا على ما سااابق 

فرصاااة لهم للرعبير عنها بأسااالوب الحوار والةناقشاااة، أو بوساااائل أخرى  فرت آرائه عليهم، وإنةا إتاحة ال

مجال  الحائ  وغيرها، وعدم انرقاص أي حق من حقوقهم الشااااااااخ ااااااااية ف  مرعدي  كالرساااااااام والدراما و 

 حرية الرعبير عن آرائهم وأفجارهم. 

 : الحق في الصحة . 4.8.2

لحق ف  ال اااااااااااحة هو أحد مياي  حقوج ا نساااااااااااان تةت الةنايا  به فعليًا ف  مؤتةر األمم الةرحد   ا إن

من شاااهر حزيران ف   17إلى  5بالساااويد ف  الفرر  ما بين الةعن  بالبي ة اليشااارية ف  مدفنة ساااروكهولم 

ول ، ويناايي الحق الةناايا  بهاا من قبال الرأي العاام الاد ت، وهو يعربر آخر الحقوج الر  تةا 1972العاام 

ن الحق ف  أن يعيش ف  بي ة تساة  له باسارةرار حياته مع ضاةان حفذ صاحره  بال احة بأن لجل إنساا

ية وصاااااااحة كافة الجائنا  الحية، ون افة ووفر  األغذية وصاااااااالحية الةياه،  الجسااااااادية والعقلية وااجرةار 

 (. 2016والعةل على مكافحة الرلوث البي    عةيروش، 
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والر  أقرتها مياي  حقوج ا نساااان ه : أوًا: القضااااء على الجوا   ية صاااحة ا نساااانومن مقوما  حةا

دامة، ومكافحة الر ااااااااااحر والجفاف، وا يار  والفقر من خالل النهوت بالزراعة والرنةية الرياية الةساااااااااار

ي    السااااااااااااااليةاة بي ياًا للرجنولوجياا الحيوياة، والحةااياة من مخااقر النفااياا  ال اااااااااااااالياة، ومكاافحاة الرلوث الب

وتحدفدًا من الةواي الجيةيائية الساااااامة، والثانية: حةاية نورية مواري الةياه العذبة وإمداياتها، وثالثًا: حفذ  

ياة كاالغالف الجوي، والةحيطاا  وكال أنواا اليحاار، وإيار  مواري األراضاااااااااااااا ،  عنااصاااااااااااااار البي اة الطبيع

 (. 2016ا البيولوج   عةيروش، ومكافحة إزالة الغابا ، والرنةية الةسردامة للجيال، وحفذ الرنو 

تقر الدول األقراف بحق بأنه "  2004( لسااااااانة 39وقد أقر الةيثاج العر   لحقوج ا نساااااااان ف  الةاي    

الةجرةع بالرةرع بأعلى مساااااااااااروى من ال اااااااااااحة البدنية والعقلية يةكن بلوغه وف  ح اااااااااااول  كل فري ف  

مرافق عالج األمرات من يون أي نوا  الةواقن مجانًا على خدما  الرعاية ال اااحية األسااااساااية وعلى 

 (. 2016"  جرار، من أنواا الرةييز

ألقراف بحق الطفل ف  الح اول  ( من اتفاقية حقوج الطفل أن "تعررف الدول ا24فيةا تناولت الةاي    

على الخدما  ال اااحية والوقائية والعالجية، فضااااًل عن إلغاء الةةارساااا  الرقليدية الر  تضااار ب اااحة  

( من  ا  ااتفاااقيااة ن ااااااااااااااات على "أا ُيعرت أي قفاال  37و تاادريج "، وف  الةاااي    الطفاال على نح

 (. 2009الإنسانية أو الةهينة"  اليافع ، للرعذفب أو لغيره من ضروب الةعاملة أو العقو ة القاسية أو ال

( إلى ثالثة أهداف رئيساااااة،  1997ومن أهداف تفعيل الحق ف  ال اااااحة ياخل الةدارس يشاااااير مياساااااا   

 وه :  

الهدف النةائ : و لك بروظيف وتحسااااااااين ظروف الحيا  اليومية ف  الةدرسااااااااة من خالل مساااااااااعد   .1

ًا ااساااارفاي  منها ف  العةل وا بداا مةا فنعكس  الطلية على تنةية قدراتهم وميولهم ومواهبهم، وأيضاااا 

 عليهم بشكل إيجاب  ويعوي عليهم وعلى مجرةعهم كذلك بالنفع. 



33 
 

ف  قدرته على اكرشاااااااااف الضااااااااغوم  يف الةعارف النفسااااااااية للطالب الهدف الوقائ : من خالل توظ .2

لهم  وأزما  وإحياقا  ومشااااااااكال  وصااااااااراعا  لديه ولدى الةحيطين من حوله، وتقديم الةساااااااااعد 

 وإرشايهم ومرابعرهم حرى ا ترأزم تلك الةشكال  وترطور. 

خيص وتقديم  الهدف العالج : من خالل توظيف الةعارف النفسااااااااية للةعلةين ف  قدرتهم على تشاااااااا  .3

 فسية إلى أقل حد مةكن. الةساعد  للةضطر ين نفسيًا من الطلية، وإيقاف تدهور صحرهم الن

ج ال ااااحية للطلية فرجةن ف  تقديم الرعاية ال ااااحية والنفسااااية  وأما مسااااؤوليا  الةدرسااااة ف  تقديم الحقو 

ريقة مالئةة ترفق  لهم ومسااااااااااااعدتهم ف  حل مشاااااااااااكالتهم، وتعليةهم الجياية الر  بها يحققون أهدافهم بط

والةعاافير ااجرةاارياة، وكاذلاك مراعاا  قادرتهم ف  كال ماا فرعلق بعةلياة الرر ياة والرعليم، ومراعاا  كال ماا  

 (. 2008و الطالب نةوًا نفسيًا سليةًا  غريب وآخرون، من شأنه ضةان نة

ذهاا ا يار   و االن ر إلى ماا ساااااااااااااابق ترى اليااحثاة باأن هنااك العادفاد من األمور الر  من الواجاب أن ترخا 

ة مدرساااااااية آمنة للطلية  الةدرساااااااية حول الحق ف  ال اااااااحة ياخل البي ة الةدرساااااااية، من خالل توفير بي 

عامة، وزيار  الفرج ال اااحية  جراء الفحوصاااا  الدورية للطلية، ومرابعة  ُتطبق فيها إجراءا  الساااالمة ال

م برامو توعوية وإرشااااااي صاااااح   أولياء األمور فيةا يخص الساااااالمة ال اااااحية ألبنائهم، إضاااااافة إلى تقدي

مسااااارةر لجل من الةعلةين والطلية وأولياء أمورهم، با ضاااااافة إلى الةرابعة الجاي  للةقاصاااااف الةدرساااااية 

فالنةو الجسااادي الساااليم للطفل يكفل نةوًا نفسااايًا وعقليًا ساااليةًا   تقديم الرغذية الساااليةة للطلية، لى لحثهم ع

 له. 

 : الحق في مواجهة التمييز . 5.8.2

تفاقيا  خاصاااااااااة لةنع الرفرقة العن ااااااااارية ومنع الرةييز كان أهةها اتفاقية منع ا باي  الجةارية    اعقد

، وااتفاقية الدولية لةنع جريةة الف اااال  1963، والقضاااااء على أشااااكال الرةييز الفجري عام 1948عام 

ج  ، وإعالن حقو 1978، وا عالن الخااص بشااااااااااااااأن الرةييز العن ااااااااااااااري عاام 1973العن ااااااااااااااري عاام 
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، واتفااقياة منع الرةييز ف  الرعليم  1992خااص الةنرةين إلى أقلياا  قومياة أو يفنياة ولغوياة عاام ألشاااااااااااااا ا

 (. 2016 أبو شعير ،  1960ال اير  عن اليونسكو عام 

( من الةيثاج العر   لحقوج ا نسااااااااااااان أن "للةواقن الحق ف  الحيا  ف  منا  فجري  35وتنص الةاي    

قد س حقوج ا نسااااااان ويرفض الرفرقة العن اااااارية والدفنية وغير  لك من وي  يةوثقاف  يعرز بالقومية العر 

 (. 262ص ، 2004 "  الراجح ، أنواا الرفرقة ويدعم الرعاون الدول  وقضية السالم العالة

( الفقر   أ( من قانون العهد الدول  الخاص بالحقوج الةدنية والساااااااااااياساااااااااااية من اتفاقية  4وتنص الةاي    

ييز "ف ن الدول تجون ملزمة لةنع الرعبير الذي يعد تحريضاااااااًا على الرةييز أو  لرةا امناهضاااااااة جةيع أنوا 

العداء أو العنف، وف  نفس الوقت واسرنايًا للةعافير الدولية وا قليةية ف ن الدول ملزمة بحةاية وتعزيز،  

 (. 2016سواء ف  تشريعاتها أم ف  مةارسرها القضائية، حق الةساوا  وح ر الرةييز"  السعدون، 

( إلى أن محار ة Kalantry & et., al, 2009( وكاانرري وآخرون   Hamdi, 2017ويشير حةدي   

الرةييز ونشاااار الرسااااام  وااحررام يعربر مهةًا  نشاااااء مجرةع مرسااااام ، وخاصااااة ف  أنها قيم أساااااسااااية  

بناء  يرًا ف  يورًا كبيحراجها الناس للعةل ف  الةجرةعا  الحدفثة، كةا أشااااااااار  إلى أن الةدرسااااااااة تلعب 

مجرةع فنبذ الرةييز ويحار ه وينشاار الرسااام  من خالل تقديم رو  ااحررام والرسااام  الر  تخدم الرسااوية  

 والرفاهم الةريايل. 

وترى الياحثة بااسااااااارناي لةا سااااااابق أنه من الواجب اتخا  جةيع الردابير الفعالة لةنع ومحار ة أي تةييز  

س، أو اانرةاء السااااياساااا ، أو ااجرةاع ، أو الةسااااروى  أو الجن الثقافة، إن كان على أساااااس الدفن، أو 

األكايية ، والعةل على ترسيخ مفاهيم الحريا  األساسية ف  جةيع مجاا  الحيا  الةدنية وااقر ايية 

والساااياساااية وااجرةارية، ونخص بذلك ا يار  الةدرساااية الر  من الواجب أن ترجنب الرةييز وتنبذه وأن 

لحريا ، وأن تساعى لرحقيق العدالة بين الطلية والةعلةين وخلق جو إيجاب  يخل لحقوج واأهةية ا ترساخ

 البي ة الةدرسية يعةل فيه الجةيع برو  الفريق مةا يسهم بالنهوت بةدارسهم. 
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 معوقات توظيف حقوق اإلنسان 9.2

ل العالم على فد من يو رار العدعلى الرغم من الجم الجبير من ااتفاقيا  الر  تناولت حقوج ا نسان وإق

احررام كافة القوانين الخاصااااة بحقوج ا نسااااان إا أنها ا زالت تسااااجل و شااااكل فوم  انرهاكا  جساااايةة  

لرلاك الحقوج ف  غالبياة أنحااء العاالم، بل إن كثيرًا من هذه الدول تساااااااااااااارغال تلاك القوانين وإن  إقرارها لهاا 

مجةوعااة من ال ااااااااااااااعو ااا  الر  تعيق   عن وجوي ا، ناااهيااكفق  لرخف  الجثير من الجرائم الر  ترتجبهاا 

تطبيق أو إيراك حقوج ا نسااااااااااااان والوع  بها، ومن  لك صااااااااااااعو ا  على الةسااااااااااااروى الثقاف  والرر وي  

والسااااااااااااياساااااااااااا  والقانون ، وكذلك على الةسااااااااااااروى الواقع  وااجرةاع  والفجري وا فدفولوج   بارون ،  

2016 .) 

قا  الةؤثر  سااااليًا على تنةية الوع  بحقوج  د من الةعيهناك العدف( إلى أن 2013وأشااااار  أبو هاشاااام   

 ا نسان، منها: 

تشاويه ثقافة ا نساان ياخل األسار  من خالل انرقال بعض الةفاهيم السالبية والر  ترعارت مع ثقافة   •

 حقوج ا نسان كرفضيل الذكور على ا ناث مثاًل. 

الروتر ااجرةاع  بين  تزرا بذور يها بأنها الةعرقدا  الخاق ة عن حقوج ا نسااااااااان  كأن يشااااااااار إل •

 أفراي الةجرةع وخاصة بين األقفال وأسرهم مةا فنشأ أبناء مرةريفن على أسرهم. 

الرناقضااااااا  بين معافير ومياي  حقوج ا نسااااااان وواقع الدول والةجرةعا  الةلي ة باانرهاكا  لرلك   •

 الحقوج. 

من خاللها حقوج األفراي سااااااااان وتوضاااااااا  حقوج ا ن افرقار العدفد من الةناهو الرعليةية الر  تعر ف •

 ياخل الةجرةع وواجياتهم ومسؤولياتهم. 
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 دور اإلدارة المدرسية في تنمية الوعي بحقوق اإلنسان 10.2

ف  تنةية الوع  بحقوج ا نساااااان و لك من خالل تشاااااكيل سااااالوك قلبرها   اً كبير  اً إن ل يار  الةدرساااااة يور 

لة والر  تجون الركيز  األسااااااساااااية الر  تبنى عليها  يعة والنبيالةيم الرفوتجوين مشااااااعرهم واتجاهاتهم نحو 

حياتهم، فرغرس ف  نفوساااهم ا يةان ب نساااانية ا نساااان وكذا قيم الحرية والعدالة والجرامة والةسااااوا ، كةا  

تطيع بااداخلهم مياااي  حقوج ا نساااااااااااااااان وواجياااتااه بحيااث تجون ثااابرااة ف  وجاادانهم، وتجاااي تجون ا يار   

أصاااايل الةيم والةعافير وااتجاها  الةرعلقة بحقوج ا نسااااان وواجياته، كةا  ألساااااس ف  تدرسااااية ه  االة

أنها ه  الر  تفرز العناصااار الفاعلة ف  الةجرةع، فطلية الةدارس هم قاي  الةسااارقبل، و ناته، ولذا ف نه 

 ابية لدفهممن الضاااااااااااروري تزويدهم بالةعارف ال اااااااااااحيحة عن حقوج ا نساااااااااااان، وتجوين اتجاها  إيج

 (. 2015يث تنعكس بشكل إيجاب  على سلوكياتهم وعلى مدى حياتهم اليومية  حةيد، تجاهها بح

( إلى أن ن ام الرعليم الفلساااااااااطين  من الن م الر  تحةل مساااااااااؤولية كبير  نحو  2012ويشاااااااااير البراوي   

حاال  وعبر الةراتوريااة أبنااائااه حول مفاااهيم حقوج ا نساااااااااااااااان، فه  تقوم باادمجااه ف  الةناااهو الرعليةيااة، 

ن الطلية، ولهذا ية، منطلقة من اعريار الرر ية على حقوج ا نسااااان عةلية شاااااملة، تساااارهدف تجو الةخرلف

    الديةقراقية لج  فرسنى للطالبفه  تحث ا يار  الةدرسية على أن ترحول إلى مخربرا  م غر  للحيا

الحوار والنقاش  لعقالنية ك  بالطرج اأن فرعلم من خاللها أفاضااال الرعديية، وسااابل تدبير وحل ااخرالفا

بعد إتاحة الفرصااااااااة لهم للفجر الناقد والةجدي والةبدا للفجر الواع  بخ ااااااااوصاااااااايره وهويره الثقافية، مع  

 اانفرا  على الثقافا  ا نسانية ف  إقار شخ ية مروازنة. 

من   نساااااان فرم( بأن من أيوار ا يار  الةدرساااااية ف  تنةية الوع  بحقوج ا2013ف  حين تجد حرب   

شاااااار مجةوعة من الةياي  والةيم بين قلية ومعلةين الةدرسااااااة، منها ااساااااارةاا الجيد ل خرين،  خالل ن

وتقبل اآلخر بأفجاره وآرائه، والعةل ضااةن رو  الفريق الواحد وأخذ قرارا  ييةقراقية، واساارخدام أساالوب  

رو  الةواقنة  عه، وتنةيةبشااااااارى أنوا  الحوار والنقاش، وتعزيز ثقافة الرساااااااام ، ومحار ة أسااااااااليب العنف
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واانرةاء للةكان الذي فرعلةون فيه بشاااااكل عام، وللوقن بشاااااكل خاص، با ضاااااافة إلى ا عداي الجامل  

 والةرجامل للةعلةين من خالل إلحاقهم بدورا  تدريبية وورش عةل. 

ل يار   ( إلى مجةوعاة من األساااااااااااااااالياب الر  يةكن Netragaonkar, 2011وأشاااااااااااااااار نيرراجااونجاار   

ةعلم اساااااارخدامها لرعزيز مياي  حقوج ا نسااااااان لدى الطلية، ومن  لك تحفيز الطلية على ةدرسااااااية والال

إنشاااااااااااااااء ناايي لحقوج ا نسااااااااااااااان ف  كال مادرسااااااااااااااة، وكاذلاك يعو  الطلياة للرعبير عن آرائهم وماا يجول  

  ن رهم  لطلية وجهابخواقرهم، ويعو  الطلية لطر  األسااا لة وفقًا لجلساااة تعليم حقوج ا نساااان وتيايل ا

هذه الجلسااة، وعةل مشاااريع وندوا  و عض الرةارين واألنشااطة الر  يةكن من خاللها اساارخدام لغة  ف 

الجساد والرعبيرا  السالوكية الر  تعكس حقوج ا نساان، هذا با ضاافة إلى تعزيز األخالج والةيم لحقوج  

 ية.  ل وا يجابنحو األفض ا نسان من خالل توفير الةعرفة الر  تدفع بسلوكيا  الطلية

فن    ( إلى  لك توظيف الةساااار  الةدرساااا  ف  نشاااار قضااااايا الرسااااام  والعيش  2004وأضاااااف سااااعد الد 

 الةشررك، كذلك اسرخدام الجلةة وال ور  والرسم الجاريكاتوري ف  معالجة قضايا حقوج ا نسان. 

ساااان لدى الطلية  ( بأنه لج  تسااارطيع ا يار  الةدرساااية أن تنة  مياي  حقوج ا ن2014ويرى صاااال    

يد العةل، وتحساااااااااااااان الرخطي  والرن يم  ف ن عليها أن تؤمن بدايًة بةيةة الفري وجةاعة الةياي  مع ترشاااااااااااااا 

ن مدركة لخ اائص نةو  والرنسايق ثم الةرابعة والرقويم، واتخا  القرارا  الةرعلقة بساياساة العةل، وأن تجو 

 لةدرسة. عةل ياخل اال عو ا  الر  تعررت الالطلية ومسرلزماتهم، والوقوف على 

( إلى أن ا يار  الةدرسااية تساارند على مجةوعة من القواعد والر  تشااكل الفلساافة  2014وتشااير عليوا    

 وراء وجوي ا يار  الةدرسية ويورها ف  حقوج ا نسان، ومن هذه القواعد: 

ا أهدافهتحقيق عن   األولى: تلزم ا يار  لجل جهد جةاع ، فأية جهوي تبذل ت ااااااااااااي  عاجز  القاعد •

 إن غابت عناصر العةلية ا يارية والةرةثلة ف : الرن يم والرنسيق والروجيه والةرابعة.  
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القاعد  الثانية: ا يار  نشااااااام فرعلق ب تةام أعةال بواسااااااطة آخرين، وهنا ي هر الةدفر ا ياري عند  •

 توجيه الجهوي نحو تحقيق األهداف بأيسر الطرج وأقل الرجاليف. 

 ااسرخدام األمثل للةواري الةايية والقوى اليشرية. : تحقق ا يار  القاعد  الثالثة •

القاعد  الرابعة: ترتي  ا يار  الةدرسااااية ارتياقًا وثيقًا بقوانين الدولة والساااالطة الرشااااريعية فيها، و لك  •

 ياسة ا يار  وأهدافها و ين قوانين والدولة وأهدافها. لرجنب الرناقض بين س

نساااانية ياخل الةدرساااة وخارجها من خالل الةوائةة ا الحاجا  والرليا  ا القاعد  الخامساااة: إشااايا •

 بين م لحة الفري وم لحة الةدرسة. 

من وتجد الياحثة أن ا يار  الةدرسااااااااااااية قد تفشاااااااااااال ف  تنةية الوع  بحقوج ا نسااااااااااااان إن كانت تعان  

بي ة مدرسااااااااية مشااااااااحونة اانغالج، ووجوي قياي  يكراتورية تقوم بيعض ا جراءا  الرعساااااااااية، مع وجوي 

   تذمر أو نقاش. بالقلق والررقب والروتر والخوف واان ياا يون اعررات أو 

 حقوق المعلم وحقوق الطالب 11.2

والطالب الر  يجب مراعاتها وتطبيقها من قبل ا يار    الةعلماقر ار  هذه الدراساة على حقوج ا نساان 

 الةدرسية، وفيةا فل  عرت لذلك: 

 : معلمحقوق ال . 1.11.2

 ( إلى مجةوعة من النقام أبرز  فيها حقوج الةعلم، وه  كاآلت : 2014أشار  الخالدي   

الةهام الواجيا  الةوكلة للةعلةين و ين الةكافآ  والعوائد الةايية  مبدأ الةسااااااااااااااوا : وه  الروازن بين  -

 والةعنوية. 

 قواعد والقوانين ب ور  عايلة.مبدأ ا يراك: هو إيراك الةعلم وإحساسه بأن ا يار  الةدرسية تطبق ال -

 مبدأ العدالة ف  الرعامل: من خالل تقديم القرارا  ب ور  محررمة وم حية بكافة الةعلوما .  -
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بدأ ااتساااااااااج: وي هر ف  ساااااااالوك ا يار  الةدرسااااااااية ف  مواقفها وتعاملها للةواقف وال روف الر   م -

 تواجه الةعلةين واتخا  ا جراءا . 

كاألمانة وا خالص واألصاالة والةسااوا  والنزاهة مع  ياا الةعافير األخالقية مبدأ األخالقية: وه  ات   -

 لعدالة والرضا. الةعلةين والذي يعد من أساس شعور الةعلةين با

وترى الياحثة ف  ضاااااااااوء ما سااااااااابق أن للةعلم، الذي هو عن ااااااااار رئيس ف  العةلية الرعليةية الرعلةي ة،  

نة، والحوافز، والدعم الةعنوي، وتنةية مهاراته وقدراته ف  بي ة  حقوٌج من الواجب تلبيرها، ك عطائه الةكا

امية. عايلة من فة تجفل له شعورًا بالرضا الوظيف  لرأيية رسالر  ه الس 

 : حقوق الطالب . 2.11.2

إن للطالب العدفد من الحقوج ياخل بي ره الةدرساااااااااااية، والر  تعربر  ا  أهةية  خراج أفراي صاااااااااااالحين  

وياء عقليًا ونفساااايًا وجسااااديًا، ولج  فرم  لك ف ن من حق الطالب ياخل الةدرسااااة أن و نا  للةساااارقبل، أساااا 

طلاب تنةياة مفااهيم الحق والةحياة واانرةااء لادياه، وكاذلاك كةاا فر فرلقى تعليةاًا مرقادماًا فواكاب ع ااااااااااااااره، 

ر   تعزيز عالقا  الرعاون والةنافسااااة الشااااريفة والعةل الجةاع ، وأيضااااًا اساااارخدام أساااااليب تعليةية مرطو 

ومبرجر ، ومن حقه كذلك أن فدرس من خالل مناهو تعليةية مرطور  تواكب حياته وتفيد مسارقبله و عيد   

 (. 2009ليافع ، عن الرلقين والحفذ  ا

الةادارس األورو ياة   قلياةومن حقوج الطاالاب ف  الةادرساااااااااااااااة ماا أشاااااااااااااااار إلياه الةكراب الةن م لنقااباا  

  OBESSU, 2006 )  الةدارس بالحق ف  الرجةع والر اهر والرعبير عن  قليةإلى أنه يجب أن فرةرع

الةدارس تأثير على محروى الةحاضااااااارا  وقرج  لطليةآرائهم ياخل وخارج الةدرساااااااة، ويجب أن يكون 

الرادريس والةنااهو والجراب، وأن يكون هنااك وقات منااسااااااااااااااب للطلياة ويكون كاافياًا للرعلم، ويجاب أن يقوم  

م والديةقراقية والرسااااام  والةساااااوا ، وعلى الن م الةدرسااااية مكافحة هاالرعليم على ااحررام الةريايل والرف

الرةييز بجةيع أشااااااااااكاله وخاصااااااااااة كراهية اآلخر، وحق الطالب أن فرعلم ف  بي ة تعليةية آمنة، وحةاية  



40 
 

الةدارس بالحق ف  تعليم محافد عال    قليةقلية الةدارس من جةيع أنواا ااسارغالل، ويجب أن فرةرع 

الةادارس وحرى الةرحلاة الثاانوياة على تعليم مجاان  ومادعوم من الادولاة،   قلياةيح ااااااااااااااال  الجوي ، وأن

 وكذلك يجب أن توفر الةدارس الةواي والرقنيا  الجافية والالزمة للعةلية الرعليةية. 

 حقوق اإلنسان في فلسطين 12.2

ر اايية فيه، ولهذا قإن الراريخ الساياسا  لفلساطين يعكس األوضااا الحقوقية وااجرةارية والساياساية واا

ف ن الةيام برصااااد واقع حقوج ا نسااااان فيه يعد أمرًا فيه شاااا ء من ال ااااعو ة، وخاصااااة أنه يخضااااع ف  

( حول  2013ف  تقرير لرمين العام لرمم الةرحد    فالعدفد من مجااته لسااااااااياسااااااااة ااحرالل وإيارتها. 

ن الدول  ُترتجب ف  طير  للقانو انرهاكا  خ هناك ا تزالإلى أنه  أشااااااااارحقوج ا نسااااااااان ف  فلسااااااااطين 

 األرت الفلسطينية الةحرلة. 

وأشاااااااار  العدفد من الدراساااااااا  إلى أن لياب الساااااااياي  والسااااااايطر  الفلساااااااطينية الجاملة على األراضااااااا   

الفلسااااااااااااااطينياة والةعاابر والةواري الطبيعياة نريجاة ااحرالل وانرهااكااتاه، وليااب الرجاامال الجغراف  للةادن 

ة على ااقر اااااي الفلسااااطين ، ولياب الحكم الرشاااايد، والزياي  السااااكانية  ا ساااارائيلي ة، والهيةنةالفلسااااطيني

ومعدل النةو أيى إلى لياب العدفد من مياي  حقوج ا نسان كالحق ف  العةل وتقل  العالج ال ح ،  

 (. 2011والحق ف  الرعبير عن الرأي  معهد األبحاث الرطبيةية/ أريو، 

عربر أحد ييشااه الشااعب الفلسااطين  ف ن ترساايخ مفاهيم حقوج ا نسااان ي يعالذ الةريرو الرغم من الواقع 

 األساليب الر  تةرلجها. الواجيا  الر  يجب أن تقوم بها الةؤسسا  الرر وية مسرخدمًة كافة 

ى الر  تنة  اتجاها   فبدأ ترساااااايخ تلك الةفاهيم ياخل األساااااار  الفلسااااااطينية الر  تةثل الةؤسااااااسااااااة األول

ةاة وه  الحفااظ على يرةرع مجرةعناا الفلسااااااااااااااطين  بةيز  ع يجاابياة نحو حقوج ا نسااااااااااااااان. ويالطفال ا 

الجيان األسااااااااااري وقدسااااااااااية األساااااااااار  والحب الذي يكن ه األهل ألقفالهم والةيم النبيلة والةوروثا  الثقافية  

 نسان. مياي  حقوج ا األصيلة الةكريسة من أجداينا الر  تةثل الجثير منها جوهر 
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( إلى أن األسااااار  تخلق لدى أقفالها اانفعاا  الةحبية من خالل الرركيية  2013  بو هاشااااام وأشاااااار  أ

قد ا تساااااارطيع أي  و النشااااااطة للرفاعال  الر  تجري ياخلها، ومن خالل النةا ج الر  يشاااااااهدها الطفل، 

حقوج  للطفل يرسه األول ف  احررام  مؤسسة أخرى أن تنة  فيه هذه ااتجاها ، و لك ألن األسر  تقدم

لى لها يااتها الخاصااااااة والةيم ا نسااااااانينة الر  يةر ااااااها الطفل ياخل أساااااارته اآلخرين. فالةؤثرا  األو 

 . تطيع ف  نفسه مياي  حقوج ا نسان فرشكل سلوكه وتوجهه

 اااااااااااايي،  هو من الحقوج األسااااااااااااساااااااااااية اليالغة األهةية  كونه حق اقروا ننساااااااااااى أن الحق ف  الرعليم 

ساا . بل إن الرعليم هو بةثابة الةعزز للوحد   يةكن الن ر إليه كحق مدن  سااياواجرةاع ، وثقاف ، كةا 

 (. 2008القائةة من حقوج ا نسان جةيعها  الةركز الفلسطين  لحقوج ا نسان، 

األسااااار ، وف  وعلى هذا األسااااااس ف ن ترسااااايخ ثقافة الرر ية على الةواقنة وحقوج ا نساااااان خارج نطاج 

الةياي  األساااااااااسااااااااية الر  تن م ة(، يساااااااااهم أيضااااااااًا ف  الرر ية على الةيم و بيت أواينا الثان   الةدرساااااااا 

العالقا  ا نسااااانية بين األفراي. وهذا الهدف األسااااةى لن فرحقق إا من خالل مدر سااااين مرشااااي عين بهذه  

ولهم القدر  على إشاااااعة ثقافة هذه   اعرةاي برامو ومناهو تساااارهدف قيم ومياي  حقوج ا نسااااان،  الةيم و 

 (. 2014لك الةيم  السةون ، بشكل صحي  يساعد ف  بناء مجرةع تسويه ت الحقوج 

وعلى الرغم مةا مر  ويةر  به الشاعب الفلساطين  من تاريخ أليم فقد كان وا فزال للرعليم بالنساية له لذلك 

عام قد أولت السااالطة الفلساااطينية منذ تأسااايساااها أهةية كبير  ف  مخرلف الُحق ب الراريخية الر  مر  بها. و 

ك وزار  الرر يااة والرعليم العااال ، اهرةااامااًا خاااصاااااااااااااااًا بهااذا القطاااا،  بوزاراتهااا الةخرلفااة، بةااا ف   لاا  1994

وتحدي  أهداف تلك الوزار  ف  تنةية رؤى مسااااارقبلية للرعليم الفلساااااطين ، ترجاوز الةاضااااا  وتعةل على 

ل يعياد ارتياام األجياال  حرالل من تخلف، وإلى الرطل ع إلى مساااااااااااااارقبا إعااي  بنااء ماا أحادثراه ساااااااااااااالطاا  اا

 (. 2005وينير قريقها إلى الةسرقبل  مركز الةيزان لحقوج ا نسان،  الجدفد  براريخها
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ةةارسااة حقه الطبيع  ف  تقرير م اايره الرر وي وتنشاا ة أبنائه ف  ضااوء  بفبذلك بدأ الشااعب الفلسااطين  

ل والةسااااااوا  والرجافؤ، وقد رعايش مع الثقافا  األخرى على أسااااااس العدفلسااااافة حدفثة مواكية للع ااااار لل

بساان القوانين الرر وية وتشااكيل مناهو فلسااطينية وتأهيل الةعلةين وغير  لك من ا نجازا    قامت الوزار 

 الر  من شأنها أن تنهض بالعةلية الرر وية. 

  عن وزار  الرر يااة والرعليم وقااد جاااء ف  وثيقااة حقوج ا نسااااااااااااااااان ف  الةناااهو الاادراساااااااااااااايااة ال اااااااااااااااااير 

باأناه فرتي  اهرةاام وزار  الرر ياة والرعليم باالرر ياة على حقوج ا نسااااااااااااااان، وإيمااج  ( 2020  الفلسااااااااااااااطينياة

و رعزيز حكم مفاهيم حقوج ا نساااان ف  من ومرها الرر وية لدورها ف  الرنةية ااقر اااايية وااجرةارية، 

ذي تساااااويه  البنى الر حري ة للةجرةع الةدن  ال اية حقوج األفراي واألقليا ، وتطويرةحو  ، القانون وسااااايايته

الرزاما   قيم العدالة والةساااوا  والديةقراقية، إضااافة إلى أن اهرةام الوزار  برعليم حقوج ا نسااان فنسااجم و 

ن خالل الةؤساااساااا   ونشااارها ميولة فلساااطين بالروقيع على الةواثيق الدولية الر  تعنى بحقوج ا نساااان 

 الرعليةية. 

فة الرر ية والرعليم ورؤيرها ف  فلسااااطين ترتجز على األسااااس الواري  ف  وثيقة  ثيقة بأن فلساااا كةا أكد  الو 

م، كةا ترتجز ف  أبعايها  2003م، والقانون األسااااااااسااااااا  الفلساااااااطين  1988إعالن اسااااااارقالل فلساااااااطين 

الر  بدأ   الرر وية على مياي  الرجر ة الفلسطينية  الفجرية والوقنية وا نسانية وااجرةارية وف  أهدافها

الرحريري الر  قايته على الرحرير الفلسااااااااااااااطينياة، وا رث النضااااااااااااااال  معاالةهاا تربلور مع ظهور من ةاة 

والقوانين والرشااااااااااااااريعا  ا قليةية والدولية الر  صااااااااااااااايقت عليها   ال ااااااااااااااعد الوقنية وا قليةية والدولية، 

عليةية والخط  ااساااااارراتيجية  ا انبثقت األهداف الرر وية والسااااااياسااااااا  الرواعرةدتها يولة فلسااااااطين، ومنه

وعةلات الوزار    م. 1994وزار  الرر ياة والرعليم العاال  مناذ أن تساااااااااااااالةات مهاام عةلهاا ف  عاام الر  تبنرهاا 

ف  من ومرها الرعليةية والرر وية والحفاظ على والرر ية على حقوج ا نسااااااااان  على إيماج ثقافة الةواقنة

 طرائق مخرلفة. اول ااحرالل تدميرها خالل سنوا  قويلة بن ومة الةيم الةجرةعية وا نسانية الر  حم
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زياي  الوع  وا حساااااااااااااس بالةسااااااااااااؤولية  إلى هدف  فربنت وزار  الرر ية والرعليم مشااااااااااااروا الةواقنة الذي

الةجرةعية لدى الطلية، وإساااااااااهامهم ف  نشااااااااار ثقافة الةواقنة  الحقوج والواجيا (، وتنةية مهاراتهم ف  

من خالل تسااالي  الضاااوء على جةيع الحقوج الر   منهجية لرقوية شاااخ ااايرهم، العرت والرعبير بطريقة 

ف  الرعليم والعةل، والحق ف  العيش الجريم، والحق الحق دساارور الفلسااطين  والقانون العام كضااةنها الت

حرية الرعبير عن الرأي، وحقوج  وي ااحرياجا  الخاصااااااااة وغيرها  الحق ف  الةشاااااااااركة الديةقراقية، و 

 (. 2018 ريسى،  الر  تروافق ومياي  حقوج ا نسان من الحقوج 

جاء    اء بةساااااروى الرعليم الفلساااااطين الجهوي الر  بذلرها وتبذلها وزار  الرر ية والرعليم لالرتقوف  ضاااااوء 

 هذه الدراساااااااااة للرعر ف إلى مدى تطبيق ا يار  الةدرساااااااااية لةياي  حقوج ا نساااااااااان ف  مدارس محاف ة 

 الر  شةلرها هذه الدراسة. بيت لحم، وف  ظل الةجاا  
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 الدراسات السابقة

دراساااة وهو حقوج ا نساااان ويور تضاااةن هذا الجزء عرضاااًا للدراساااا  الساااابقة  ا  ال ااالة بةوضاااوا ال

ا يارا  الةدرساااااية ف  تنةية وتطبيق ميايئه ف  الةدارس، وتم تقسااااايم الدراساااااا  الساااااابقة إلى يراساااااا   

 عرضها وفق تسلسل زمن  من األحدث إلى األقدم على النحو اآلت :   عر ية ويراسا  أجنبية تالياً 

 الدراسات العربية

ــنيفي )  هدفت ــة الشـ مدفري الةدارس الثانوية العامة بةدفنة   –إلى الرعر ف على يور قاي  ( 2018دراسـ

 الريات ف  توفير بي ة تعليةية آمنة للطالب من وجهة ن ر الةعلةين ف  ضاوء مرغيري سانوا  الخدمة

ااساااريانة   اسااارخدمتوالةؤهل العلة . ولرحقيق أهداف الدراساااة تم اسااارخدام الةنهو الوصاااف  الرحليل ، و 

( معلةاًا ومعلةاة من 140( مادارس بلغات   10كاأيا  لجةع البيااناا  وزعات على عيناة عشااااااااااااااوائياة من   

راسااااااااااااااة أن قااي   معلة  الةرحلاة الثاانوياة للبنين بةادارس مادفناة الرياات الحكومياة. وقاد أظهر  نراائو الاد

ةاا أظهر  النراائو أناه ا توجاد الةادارس الثاانوياة يقومون باأيوارهم ف  توفير بي اة تعليةياة آمناة للطلياة، ك

 فروج  ا  يالة إح ائية تعزى لةرغير سنوا  الخبر  والةؤهل العلة . 

  ف  إلى رصاااااد واقع مفاهيم حقوج ا نساااااان لدى قالب الرعليم الجامع( 2017دراســـة البنا )  وهدفت

ولرحقيق هذا الهدف عليم ف  تطويره. م ااااار خاصاااااة ف  ظل الرغييرا  الساااااياساااااية الةعاصااااار  ويور الر

ع البيانا ، وزعت على عينة بل   عرةاي اساااااريانة كأيا  للدراساااااة لجةاسااااارخدم الةنهو الوصاااااف ، كةا تم ا 

الجامعة ب افة  ( قاليًا وقالية. وقد توصالت النرائو إلى وجوي عدم رضاى من قبل قلية 1128عديها   

مياي   مةارسااااة الطلية ةا تبين عدم  عامة عن يور الرعليم الجامع  ف  تنةية مفاهيم حقوج ا نسااااان، ك

 حقوج ا نسان بشكل فعل .  

إلى معرفة يور برنامو تعليم حقوج ا نساان الةطبق   ( 2017دراسـة أبو حشـيو وآخرون )  فيةا ساعت

بعض الةهاارا  الةياايياة لادى الطلياة من وجهاة ن رهم.   ف  مادارس وكاالاة الغوث الادولياة بغز  ف  تنةياة
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وقد قام الياحثون برطوير اسااريانة وزعت على عينة بلغت  واساارخدم الياحثون الةنهو الوصااف  الرحليل ، 

( قالية، تم اخريارهم من صافوف الراساع األسااسا ، من 88( قاليًا و  62   ( قاليًا وقالية، منهم150  

  الطالبية. وقد توصاااااالت الدراسااااااة إلى ارتفاا مسااااااروى الدور لبرنامو تعليم  الذفن شاااااااركوا ف  البرلةانا

مادارس وكاالاة الغوث الادولياة بغز  ف  تنةياة بعض الةهاارا  الةياايياة لادى حقوج ا نسااااااااااااااان الةطبق ف  

اليعد الةرعلق بدور برنامو حقوج ا نسااااااااااان ف  تنةية مهارا  العةل الفريق  لدى  ح اااااااااالا الطلية، كة

  الةرتية األولى، وف  الةرتية الثانية اليعد الةرعلق بةهارا  اات اال والرواصال، كةا أشاار الطلية على 

ر الجنس،  النرائو إلى عدم وجوي فروج  ا  يالة إح ااااااااااااائية بين اساااااااااااارجابا  أفراي العينة تعزى لةرغي

 وكذلك مرغير الةنطقة الرعليةية. 

الةهنياة والعالقاة األكااييةياة والرنةياة  ف  معرفاة يرجاة الحرياة ( 2016دراســـــــــة أبو جيو )  كةاا بحثات

بينهةا لدى معلة  ومعلةا  مدارس وكالة الغوث الدولية ف  الضاااافة الغر ية من وجها  ن ر الةدفرين 

اساااااارخدام الةنهو الوصااااااف ، كةا تم تطبيق ااسااااااريانة كأيا    والةعلةين فيها. ولرحقيق هدف الدراسااااااة تم

( ميحوثًا.  210راسة بالطريقة الطيةية العشوائية واليال  عديها   لجةع البيانا ، حيث تم اخريار عينة الد

أن الحرية األكاييةية لدى أفراي عينة الدراساااااااة كانت مروفر  و درجة كبير ، كةا   عنوقد أسااااااافر  النرائو 

عدم وجوي فروج تعزى لةرغير الجنس وسانوا  الخبر ، فيةا كانت هناك فروج تعزى  إلى ائو أشاار  النر

 هنة ل ال   مدفر/ (، وفروج تعزى لةسروى الةؤهل العلة  ل ال  الةاجسرير فأعلى. لةرغير الة

إلى معرفة يور ا يار  الةدرسااية ف  توفير بي ة مدرسااية آمنة ف  ( 2016دراسـة حشـايكة )  فيةا هدفت

لةدارس الحكومية األسااااساااية ف  محاف ا  شاااةال الضااافة الغر ية من وجها  ن ر الةعلةين فيها، وقد ا

  وزعت على عينة بلغت خدمت الياحثة الةنهو الوصااف ، وقامت ب عداي اسااريانة اساارق اااء النرائو اساار

وجوي يرجة كبير  لدور  ( معلةًا ومعلةة تم اخريارها بطريقة قيةية عشااااوائية. وقد أظهر  النرائو 371  

 ا  يالة إح اااااائية ف  ا يار  الةدرساااااية ف  توفير بي ة مدرساااااية آمنة، كةا أظهر  عدم وجوي فروج 
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ة آمنة تعزى لةرغير  وجها  ن ر الةعلةين ف  مجاا  يور ا يار  الةدرساااااااااااية ف  توفير بي ة مدرساااااااااااي

ة، فيةاا كاانات هنااك فروج تعزى  الجنس والةؤهال العلة ، وجنس الةادرسااااااااااااااة، والجلياة، وموقع الةادرساااااااااااااا 

 لةرغير سنوا  الخبر  ول ال  الف ة األعلى. 

إلى معرفة واقع ثقافة حقوج ا نساااااان لدى قالب الجامعة، ووضاااااع   ( 2016دراســــة علي ) كةا هدفت 

ت ااور مقرر  يسااهم برفعيل واقع ثقافة حقوج ا نسااان لدى قالب الجامعة بالجةهورية اليةنية. ولرحقيق  

وزعت على عينة بلغت  دام اسريانة كأيا  لجةع البيانا ، تم اتياا الةنهو الوصف ، واسرخهدف الدراسة 

النهاائ  ف  الجلياا  العلةياة والن رياة ف  جاامعاة  –ول ًا وقاالياة من قالب الةسااااااااااااااروى األ( قااليا 42  

ان لدى صاناا، والذفن تم اخريارهم بطريقة قيةية. وقد أظهر  نرائو الدراساة أن واقع ثقافة حقوج ا نسا 

  قالب الجاامعاة تراوحات بين ضااااااااااااااعيفاة إلى مروسااااااااااااااطاة، كةاا أظهر  النراائو عادم قياام الجاامعاة بادورهاا

الةيايي ف  الةجرةع بالشااااااكل الةطلوب ف  تنةية ونشاااااار وتعليم حقوج ا نسااااااان، كذلك تبين عدم إلةام  

 الطالب بثقافة حقوج ا نسان وعدم يراسرهم مقررا  عن ثقافة حقوج ا نسان. 

ــة الفرا )  توقد سااااااااع لى واقع العدالة الرن يةية وعالقرها بةؤشاااااااارا  الجوي   إلى الرعر ف إ ( 2016دراســـ

فلساطين(. وقد اسارخدمت الدراساة يةية بالجامعا  الفلساطينية بةحاف ا  غز   األزهر، األق اى، األكاي

(  250الةنهو الوصاااااااااااااف  الرحليل ، كةا أعد  اساااااااااااااريانة لجةع البيانا  وزعت على عينة تجونت من   

لجامعا   رائو أن الدرجة الجلية لرقدفرا  أعضاء الهي ة الردريسية باعضو هي ة تدريسية. وقد أظهر  الن

روساااااااطة، وأن مؤشااااااارا  الجوي  األكاييةية قد أتت  الفلساااااااطينية لةجاا  العدالة الرن يةية أتت بدرجة م

بدرجة كبير ، كةا بينت نرائو الدراسااااااااااااة وجوي عالقة ارتياقية موجية بين العدالة الرن يةية ومؤشاااااااااااارا   

بةحاف ا  غز ، كةا كشاااااافت   كاييةية لدى أعضاااااااء الهي ة الردريسااااااية بالجامعا  الفلسااااااطينيةالجوي  األ

لاة إح اااااااااااااااائياة للعادالاة الرن يةياة تعزى لةرغير الجنس، ف  حين النراائو عن عادم وجوي فروج  ا  يا

وجاد  فروج للجوي  األكااييةياة تعزى لةرغير الجنس ل اااااااااااااااال  ا نااث. ووجوي فروج لجال من العادالاة  
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ةية ول ااال  أساارا ، وفروج تعزى لةرغير  ن يةية ومؤشاارا  الجوي  األكاييةية تعزى لةرغير الرتية العلالر

 ن هم أقل من خةس سنوا . سنوا  الخبر  ل ال  م

إلى الرعرف إلى يرجة تقدفر قلية الجامعا  لدرجة مةارسااة أعضاااء   ( 2015دراسـة حميد ) كةا سااعت 

 القرها باانرةاء الوقن  لدى قلبرهم، وكذلك الجشاااااف عة ا إ اهي ة الردريس لةفاهيم حقوج ا نساااااان وع

ارساااااة أعضااااااء هي ة الردريس لةفاهيم  كان هناك فروج بين مروساااااطا  تقدفرا  عينة الدراساااااة لدرجة مة

حقوج ا نسااااااان وعالقرها برعزيز اانرةاء الوقن  لدى قلبرهم تيعًا لةرغيرا   الجنس، الجامعة، الجلية،  

ساااالوب الةسااااح ،  ، ولرحقيق هذه األهداف اساااارخدمت الياحثة الةنهو الوصااااف  واألالةسااااروى الدراساااا ( 

ضاااء هي ة الردريس ف  الجامعا  الفلسااطينية لةفاهيم  وأعد  اسااريانرين األولى لةياس يرجة مةارسااة أع

( قاليًا وقالية  849حقوج ا نساااان، والثانية  ا  عالقة باانرةاء الوقن ، وتجونت عينة الدراساااة من   

(  546(  كور، و  303ألق اااى( منهم   الجامعا  الفلساااطينية الثالث بغز   األزهر، وا ساااالمية، وا من

. وقد توصاااالت نرائو الدراسااااة إلى أن يرجة تقدفر قلية الجامعا  لةةارسااااة أعضاااااء هي ة الردريس أنثى

 ا    ف  الجامعا  الفلساااااطينية لةفاهيم حقوج ا نساااااان كانت مروساااااطة، كذلك أكد  عدم وجوي فروج 

هناك   تلةرغيري الجنس، والجامعة، بينةا كان يالة إح ااائية بين مروسااط  تقدفرا  عينة الدراسااة تيعاً 

فروج ف  مجال الةساااوا  والةشاااركة الةجرةعية تيعًا لةرغير الجلية ل ااال  الجليا  األيبية، وتيعًا لةرغير  

 الةسروى ل ال  الةسروى الثان . 

دفاا هدفت إلى معرفة يور من ةا  حقوج ا نساان الفلساطينية ف  ال فقد ( 2015دراسـة العالول ) وأما 

لةنهو الوصااااااااف  الرحليل ، وقد تم إعداي عن حقوج الةواقن الفلسااااااااطين . وقد اعرةد  الدراسااااااااة على ا

( من ةة حقوج إنساااااااان فلساااااااطينية فاعلة، وتم اسااااااارخدام عينة 190اساااااااريانة وزعت على عينة عديها   

فاا عن أن يور من ةا  حقوج ا نسااااان الفلسااااطينية ف  الدإلى النرائو الح اااار الشااااامل. وقد أشااااار  

  بدرجة كبير ، كةا بينت الدراسااااااااااااة وجوي فروج تعزى لةرغير قبيعة  جاءحقوج الةواقن الفلسااااااااااااطين  
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العةل ل اااااااال  أصاااااااحاب العةل الدائم، وفروج تعزى لةرغير الةؤهل العلة  ل اااااااال  الدراساااااااا  العليا،  

فروج تعزى   ( سانوا ، وعدم وجوي10وا  الخبر  ل ال  من خبرتهم أكثر من   وفروج تعزى لةرغير سن

 لةرغير العةر. 

هاادفاات إلى معرفااة العاادالااة الرن يةيااة لاادى ماادفري الةاادارس الثااانويااة ف   ( 2014ودراســــــــــة الخـالـدي ) 

ائية محاف ة الةفرج وعالقرها بالواء الرن ية  للةعلةين ف  تلك الةدارس. وتم اخريار عينة قيةية عشاو 

انوية ومعلةاتها ف  مدفريا  الرر ية والرعليم ( معلةًا ومعلةة من معلة  الةرحلة الث648بساااااايطة بلغت   

ف ة الةفرج. وقد اسااارخدم الةنهو الوصاااف  اارتياق ، وتطوير أياتين هةا: اساااريانة العدالة الرابعة لةحا

أن يرجة تطبيق العدالة الرن يةية لدى الرن يةية، واسااااريانة الواء الرن ية . وقد أظهر  نرائو الدراسااااة 

شااار  إلى وجوي ية ف  محاف ة الةفرج من وجهة ن ر الةعلةين كانت مرتفعة. وأمدفري الةدارس الثانو 

فروج  ا  يالة إح ااااائية تعزى ألثر الجنس ف  جةيع الةجاا  ول ااااال  ا ناث، وعدم وجوي فروج 

 ةجاا .  تعزى ألثر الةؤهل العلة  والةدفرية ف  جةيع ال

حقوج ا نساان وكل من بين مساروى الوع  بإلى كشاف العالقة  ( 2013دراسـة أبو هاشـم )  فيةا ساعت

الثقة بالنفس والروكيدية لدى قلية ال ااااااف الراسااااااع بغز . وقد اتيعت الياحثة الةنهو الرحليل  الوصااااااف ،  

على عينة  تقيقدية، واسااااارخدام مةياس الوع  بحقوج ا نساااااان، ومةياس الثقة بالنفس، ومةياس الروكي

 اااااااااف الراساااااااااع األسااااااااااسااااااااا  بجةيع مدارس الوكالة والحكومة ( قاليًا وقالية من قلية ال674قوامها   

األساااااااسااااااية بةحاف ة غز . وقد توصاااااالت الدراسااااااة إلى وجوي عالقة إيجابية بين مسااااااروى الوع  بحقوج  

أن إلى ، كةاا أظهر  النراائو ا نسااااااااااااااان باأبعاايه وكال من الثقاة باالنفس والروكيادياة باأبعاايه ويرجراه الجلياة

 بدرجة مرتفعة.  جاء ثقة بالنفس والروكيدية مسروى الوع  بحقوج ا نسان وال

إلى الجشاااف عن يرجة تطبيق ثقافة الساااالم، ويور ا يار  الةدرساااية  ( 2013دراســة حرب ) كةا ساااعت 

وقد قيقت الياحثة  ف  نشرها ف  الةدارس الثانوية األرينية الةنرسية لةن ةة اليونسكو ف  محاف ة إر د. 
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( قاالياًا ومعلةاًا، تم اخرياارهم باالطريقاة  541من    ة الادراسااااااااااااااةتجونات عينا الةنهو الوصااااااااااااااف  الرحليل ، و 

لعشاااااوائية، وقد وزعت عليهم ااساااااريانة كأيا  للدراساااااة. أظهر  نرائو الدراساااااة أن يرجة تطبيق  الطيةية ا

ثقافة الساااااالم ف  الةدارس الثانوية األرينية الةنرساااااية لةن ةة اليونساااااكو ف  محاف ة إر د جاء  بدرجة 

بينت   جال ثقافة السااااااااااالم من خالل عالقة الطلية بالةعلةين بدرجة مروسااااااااااطة، كةامروسااااااااااطة، وجاء م

النراااائو وجوي فروج  ا  يالاااة إح اااااااااااااااااائياااة ف  وجهاااة ن ر الةعلةين تعزى ألثر الجنس ف  جةيع  

 الةجاا  وكانت ل ال  ا ناث، بينةا لم ت هر فروج تعزى ألثر الخبر  ف  جةيع الةجاا . 

فقد هدفت إلى تحدفد يرجة الوع  بحقوج ا نسااان لدى قلية مدارس  ( 2012) دراســة أبو شــمالة  وأما

مرحلة الرعليم األساااساا  بةحاف ا  غز  من وجهة ن ر الةعلةين، وعالقره بيعض الةرغيرا . واساارخدم 

عينة ق ااااادية عدي أفرايها   واخرير الياحث الةنهو الوصاااااف  الرحليل ، وكانت أيا  الدراساااااة ااساااااريانة، 

علةة لةاي  حقوج ا نساان. وقد أظهر  نرائو الدراساة أن يرجة الوع  بحقوج ا نساان  ةًا وم( معل146  

، وأنه ا توجد فروج  ا  يالة إح ااااااائية بين مروساااااا  تقدفرا  عينة اليحث لدرجة ةلدى الطلية مرتفع

الوع  بحقوج ا نسااااااااااااان لدى الطلية تعزى للةرحلة الرعليةية، والجنس، والرخ ااااااااااااص، وعدي ساااااااااااانوا   

 . الخدمة

إلى معرفاة يور معلم الرر ياة الوقنياة ف  تادريم مفااهيم حقوج   ( 2012دراســــــــــة البراوي )  وقاد هادفات

ا نساااان لدى قلية الةرحلة األسااااساااية من وجهة ن ر الةدفرين والةشااارفين، وتجون مجرةع الدراساااة من 

يال  عديهم رين ال( مشااااااارفًا ومشااااااارفة، وف ة الةدف19ف ة مشااااااارف  الدراساااااااا  ااجرةارية اليال  عديهم   

( مدفرًا ومدفر  من محاف ة غز ، واسااااااااااارخدمت ااساااااااااااريانة كأيا  للدراساااااااااااة، واتيع الياحث الةنهو 270  

الوصاااااف  الرحليل . وقد توصااااالت الدراساااااة إلى أن يرجة مةارساااااة معلم الرر ية الوقنية لدوره ف  تدريم  

والةشااااارفين كانت بدرجة  ةدفرينمفاهيم حقوج ا نساااااان لدى قلية الةرحلة األسااااااساااااية من وجهة ن ر ال
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مرتفعاة، كةاا أظهر  النراائو عدم وجوي فروج  ا  يالة إح ااااااااااااااائياة لةرغير النوا والةؤهل وساااااااااااااانوا   

 الخبر . 

للجشاااااااف عن يور مدفر الةدرساااااااة ف  تحساااااااين تعليم حقوج  ( 2012دراســـــة أبو مراحيل ) كةا ساااااااعت 

مت الدراسااااة الةنهو الوصااااف   اساااارخد  ا نسااااان بةدارس وكالة الغوث بةحاف ا  غز  وساااابل تفعيله، وقد

( معلةاًا ومعلةاة تم اخرياارهم باالطريقاة الطيةياة  154  مكوناة من اسااااااااااااااريااناة على عيناة  وقيقاتالرحليل ، 

بدرجة  جاءالعشاوائية. وقد توصالت الدراساة إلى أن يور مدفر الةدرساة ف  تحساين تعليم حقوج ا نساان 

فراي عينة الدراساااة حول يرجة ين مروساااطا  تقدفرا  أ ا  يالة إح اااائية ب اً مروساااطة، وأن هناك فروق

مةارساااااة مدفر الةدرساااااة لدوره ف  تحساااااين تعليم حقوج ا نساااااان تعزى لةرغير الجنس ل اااااال  الذكور،  

وفروج تعزى لةرغير الرخ ااااص ل ااااال  العلوم ا نسااااانية، وفروج تعزى لةرغير ساااانوا  الخبر  ل ااااال   

  . ( سنوا10أكثر من   

لى واقع حقوج ا نساااااااااااااااان ف  الةاادارس إلى الرعر ف إ ( 2012ان ) عمـان ووطـ دراســــــــــة ن فيةااا هاادفاات

الةروسطة ف  مدفنة بغداي من وجهة ن ر الطلية ف  مجاا  الرعاية ااجرةارية، وال حية، والةسروى  

ليل  الوصااااف ، وقد الرعلية ، والرعاية الوجدانية والجةالية الر  فرلقاها الطلية. وقد اساااارخدم الةنهو الرح

(  250   بلغتقبق على عينة اتفاقية حقوج الطفل، و ي اعرةد دم مةياس واقع حقوج ا نساااااان الذخراسااااا 

قاالياًا وقاالياة. وقاد أظهر  النراائو أن الطفال ا تروافر لاه الرعااياة ااجرةاارياة وال ااااااااااااااحياة والرعليةياة  

 والوجدانية والجةالية للطلية ف  الةدارس الةروسطة. 

لى واقع حقوج ا نسااااااان، ومدى مةارسااااااة  هدفت إلى الرعر ف إف ( 2011الطويل والقرعان )  دراســــةوأما 

هذه الحقوج ف  مؤساااااساااااا  الرعليم العال  األرينية، ويور هذه الةؤساااااساااااا  ف  نشااااارها، والجشاااااف عن 

العالقة بين الةةارسااة وإسااهامها ف  نشاار ثقافة حقوج ا نسااان، وفيةا إ ا اخرلفت هذه العالقة باخرالف  

ولرحقيق أهداف الدراساة وزا مةياساان: مةياس مةارساة  ، والةعدل الرراكة . لجنس، والرخ اص العلة ا
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حقوج ا نساااان ف  مؤساااساااا  الرعليم العال  األرينية، واآلخر مةياس مدى إساااهام هذه الةؤساااساااا  ف  

قة العينة  ( قاليًا وقالية تم اخريارهم باساااااارخدام قري537نشاااااار ثقافة حقوج ا نسااااااان على عينة بلغت   

ئو إلى أن مدى مةارسااة حقوج ا نسااان ف  مؤسااسااا  الرعليم العال   راحل. وقد خل اات النرامرعدي  الة

بدرجة مروساااطة، ف  حين كان إساااهامها ف  نشااار ثقافة حقوج ا نساااان قليلة، إضاااافة إلى وجوي  جاء 

  نرائو أن مةارساة حقوج عالقة ارتياقية قريية يالة إح اائيًا بين الةةارساة وا ساهام، كذلك أوضاحت ال

هامها ف  نشاااار ثقافة حقوج ا نسااااان، كةا  لرعليم العال  قاير  على الرنبؤ ب ساااا ا نسااااان ف  مؤسااااسااااا  ا

 أظهر  النرائو عدم وجوي اخرالف تعزى لةرغير الجنس، والرخ ص العلة ، والةعدل الرراكة . 

ــة فارس )  فيةا هدفت إلى معرفة مدى تضاااااااااااةين قيم حقوج ا نساااااااااااان ف  كرب الرر ية  ( 2011دراســـــ

ل محرواها، باساااااارخدام الةنهو الوصااااااف   وقنية والةدنية للةرحلة األساااااااسااااااية ف  األرين من خالل تحليال

( قيةة من قيم حقوج ا نسااااان، وزعت  30الرحليل . ولرحقيق أهداف الدراسااااة تم إعداي قائةة تضااااةنت   

سااااااان وحقوج ا نسااااااان ااقر ااااااايية، وحقوج ا ن ا نسااااااان الةدنية،  حقوج على خةسااااااة مجاا ، ه : 

حقوج ا نسااان ااجرةارية. وقام الياحث برضااةين القائةة الر  تم ، و السااياسااية، وحقوج ا نسااان الثقافية

الروصاااااااال إليها ف  صااااااااورتها النهائية ف  اساااااااارةار ، و لك ألغرات تحليل محروى كرب الرر ية الوقنية  

م ف ا  الرحليل، وتم : الثامن، والراسااااااع والعاشاااااار األساااااااساااااا ، حيث اعربر  هذه الةيوالةدنية لل اااااافوف

قائةة حقوج ا نساااان ف  كرب الرر ية   تضاااةين ائو الدراساااة إلىالرأكد من صااادقها وثياتها. وتوصااالت نر

مرتياة جااء  قيم حقوج ا نسااااااااااااااان مجااا  الوقنياة والةادنياة، وأظهر  نراائو تحليال الةحروى أن أكثر 

الحقوج ااجرةارية،  فلةدنية، وج االحقفحقوج ا نسااااااااان ااقر ااااااااايية، فحقوج ا نسااااااااان الثقافية،  : ه 

 وأخيرًا الحقوج السياسية. 

ــة قيطة ) وهدفت  إلى تحدفد مفاهيم حقوج ا نساااااااااااان الواجب توافرها ف  محروى منهاج  ( 2010دراســـــ

د اسااااااارخدم الياحث الةنهو الوصاااااااف   الرر ية ا ساااااااالمية للةرحلة الثانوية ومدى اكرسااااااااب الطلية لها، وق
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سااااااان الواجب  مجةوعة من األيوا : تحليل محروى لةياس مفاهيم حقوج ا ن الرحليل ، كةا تم اساااااارخدام

ب الطلية لةفاهيم حقوج  توافرها ف  محروى منهاج الرر ية ا سااااالمية، وإعداي اخريار لةياس مدى اكرسااااا

 وقالية من قلية الثان  عشااااار ف  مدارس جنوب  ( قالياً 475الر  قيقت على عينة بلغت   ا نساااااان، 

ة ا ساالمية عن توافر خان فونس، وقد أسافر  النرائو عن وجوي ضاعف ف  ميحث الرر يغز  بةحاف ة 

 مفاهيم حقوج ا نسان فيه، كونه يعرةد على الجم وليس على الجيف.  

إلى للجشاااااااااااااف عن يرجة الرزام مدفري الةدارس الحكومية الثانوية   ( 2010دراســـــــــة يحيى )  كةا هدفت

لةدرساااية من وجهة ن ر معلة  مدارساااهم، ولرحقيق هدف الدراساااة  الفلساااطينية بأخالقيا  مهنة ا يار  ا

( معلةًا ومعلةة، كةا قور  الياحثة اساااااااااااريانة  1349يها   اخرير  عينة قيةية عشاااااااااااوائية بل  عدي أفرا

رخدمت الةنهو الوصاف  الرحليل . وقد أظهر  نرائو الدراساة أن يرجة الرزام مدفري  اسا و لرحقيق أهدافها، 

لثانوية الفلسطينية بأخالقيا  مهنة ا يار  الةدرسية من وجهة ن ر معلة  مدارسهم الةدارس الحكومية ا

، كةااا أظهر  النرااائو وجوي فروج  ا  يالااة إح اااااااااااااااائيااة ف  يرجااة الرزام ماادفري  كاااناات باادرجااة كبير 

 لةدارس الحكومية الثانوية الفلسطينية بأخالقيا  مهنة ا يار  الةدرسية من وجهة ن ر معلة  مدارسهما

( سااااااانوا ،  6تعزى لةرغير الجنس ول اااااااال  الذكور، ولةرغير سااااااانوا  الخبر  ل اااااااال  الف ة األقل من   

 الةؤهل العلة .  ر الةدفرية ول ال  مدفرية قو اس، فيةا لم تجن هناك أية فروج تعزى لةرغير ولةرغي

رساااام  لدى إلى معرفة يور الجامعا  الفلساااطينية ف  تعزيز قيم ال ( 2009دراســة مزين )  كذلك هدفت

الةنهو الوصااااااف  الرحليل ، وقام بر ااااااةيم أيا  الدراسااااااة  قلبرها من وجهة ن رهم. وقد اساااااارخدم الياحث 

( قاليًا وقالية. وقد 294ا   الر  وزعت على عينة اخرير  بطريقة عشااااااااوائية قيةية قوامه ( ااسااااااااريانة  

ية بةحاف ا  غز  بدرجة توصااااالت نرائو الدراساااااة إلى أن ثقافة الرساااااام  تساااااوي ف  الجامعا  الفلساااااطين

ل الجامعا  الفلسااطينية  مروسااطة، وأن قيم الرسااام  ااجرةاع  ه  األكثر شاايوعًا وأكثر الةيم الر  تعة

ن ثم الرسااام  الفجري والثقاف ، كةا أظهر  النرائو  على تعزيزها لدى الطلية، تالها الرسااام  الدفن ، وم
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زهر، كااذلااك عاادم وجوي فروج تعزى لةرغير  وجوي فروج تعزى لةرغير الجااامعااة ل ااااااااااااااااال  جااامعااة األ

 البية والةكرية الجامعية. الرخ ص، والجنس، والةنهاج والةقررا  الدراسية، واألنشطة الط

ــة اليافعي ) وأما  الةعلم ف  الرر ية على حقوج الطفل من وجهة  فهدفت إلى معرفة يور ( 2009دراســـــــ

ولرحقيق  لك اعرةد  الياحثة على الةنهو ن ر معلة  الرعليم األسااااااسااااا  ومعلةاته ف  سااااالطنة ُعةان. 

( معلم 500قيقت على عينة قوامها    دمت أيات  ااساااااااريانة والةقابلة، الوصاااااااف  الرحليل ، كةا اسااااااارخ

ة قيةية. وقد توصلت الدراسة إلى أن الةعلةين كانت ثقافرهم بحقوج  ومعلةة تم اخريارهم بطريقة عشوائي

هم الةسااااااحة الجافية للرعبير عن ن، وا يةنحو اً حةيةي اً الطلية اهرةام  الطفل محدوي ، فهم ا فولون رليا

بدرجة  جاء أن الحق ف  ال ااااااااحة والحيا  اآلمنة قد  إلى آرائهم وانفعااتهم، ف  حين أشااااااااار  النرائو 

ف  الحق ف  الحةاية من ااسااااااااارغالل، وكذلك الحق ف   اً جيد اً مرتفعة، كةا تبين أن لدى الةعلةين وري

 م والحق ف  الحةاية من الرةييز. الرعلي

للجشاااااااف عن وجها  ن ر معلة  الةدارس الثانوية الحكومية ف  ( 2008دراســـــة اعمر ) فيةا ساااااااعت 

  والةية  والةهااري لحقوج ا نسااااااااااااااان عناد الطلياة، وقاد تم محااف اة ناابلس حول يرجاة ا لةاام الةعلوماات

( معلةًا  63وزعت على عينة مكونة من   اساااارخدام الةنهو الوصااااف  الرحليل ، كذلك اساااارخدام اسااااريانة 

صااالت النرائو إلى  ( معلةة من معلة  ال ااافين الحايي والثان  عشااار ف  محاف ة نابلس. وقد تو 89و  

بدرجة مروساااااااااطة، كةا   جاء والةهاري لحقوج ا نساااااااااان عند الطلية قد أن ا لةام الةعلومات  والةية  

تعزى لةرغير الجنس والرخ ااااااااااااااص، فيةاا وجاد    أظهر  النراائو عادم وجوي فروج ف  الجااناب الةعرف 

( 10-5لةرغير سااااااانوا  الخبر  ف  الةجالين الةية  والةهاري ل اااااااال  الخبر  الةروساااااااطة   تعزى فروج 

   ل ال  القرية. لةدرسة وا ، وكذلك لةرغير موقع اسن

ال  فهدفت إلى تطوير اسااااارراتيجية لواقع حقوج الطفل ف  ريات األقف ( 2008دراســـة العكروش ) وأما 

راسااة على الةنهو الوصااف  الرحليل  الذي  األرينية من وجهة ن ر الةدفرا  والةعلةا . وقد اعرةد  الد
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الرعلةية والةنهو النوع  الذي تةثل   –ااسااااااااريانة وقائةة شااااااااطب الةالح ا  البي ية الرعليةية  تةثل ف 

ومية والخاصاااااااة، واليال   ف  الةقابلة. وقد تجونت عينة الدراساااااااة من جةيع معلةا  ريات األقفال الحك

ر .  ( مدف40( من القطاا الخاص، كةا تجونت من   571( معلةة من القطاا الحكومية و  70عديهن   

ألقفاال األرينياة جااء  مرتفعاة ج الطفال ف  رياات اوقاد أظهر  النراائو أن الادرجاة الجلياة لةراعاا  حقو 

فل. كةا أشاار  إلى وجوي فروج الط حقوج ة باسارثناء مجال إيراك الةعلةا  ع مجاا  ااساريانيجةف  

 ا  يالة إح اااااائية ف  يرجة مراعا  حقوج الطفل لدى معلةا  ريات األقفال األرينية تعزى لةرغير  

ل ااال   وا  الخبر  من فروج تعزى لةرغير ساانوا  الخبر   ، ووجويل ااال  اليكالوريوسالةؤهل العلة  

وضااة  حكومية وخاصااة( ل ااال  حكومية، ووجوي ( ساانوا ، ووجوي فروج تعزى لةرغير نوا الر 6-10  

 ضة ل ال  ريات األقفال ف  الريف.  فروج تعزى لةرغير موقع الرو 

 الدراسات األجنبية

لليحااث ف  إعااداي الةعلةين لةعاااملااة عااايلااة ومن اااااااااااااافااة   ( Hamdi, 2017حمـدي )  دراســــــــــةهاادفاات 

وقد اتيعت الدراساااااااااة الةنهو  للةجةوعا  الةرنوعة من الطالب: الخطو  األولى لرعليم حقوج ا نساااااااااان. 

حيث وجد  الياحثة أن  الجيف ، مسااارند  إلى الدراساااا  وا ح اااائيا  الساااابقة الر  أجريت ف  العراج، 

ف تشاااااجعهم على احررام بعضاااااهم اليعض والرساااااام  معهم، كةا أنها  الةعاملة العايلة للطالب ف  ال ااااا 

أن تعليم الطلية الةرنوعين كان مهةة سارعلةهم كيف يعيشاون بةساؤولية ف  الةجرةعا ، على الرغم من 

عب يورًا ياعةًا ف  صاعية، إا أن األنشاطة الةدرساية الر  تشاةل الطلية من خلايا  ثقافية مخرلفة قد تل

إلى تةكين الطلية من فؤيي ، كةا وجد  أن احرضااان الةيم الثقافية من خلايا  مخرلفة ر   الطلية معاً 

 تجاه اآلخرين.  القضاء على الةواقف السلبية للطلية

لليحث ف   ( Ozan, Ozdemir & Yirci, 2017دراســـــــة أودان وأددمير وييرتجي ) فيةا سااااااااااعت 

لةعلةين، وقاد اتيعات الادراسااااااااااااااة الةنهو ساااااااااااااالوكياا  الةيااي  األخالقياة لةادفري الةادارس من وجهاة ن ر ا
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قية، الر  وزعت  الرحليل ، ولرحقيق أهداف الدراساااة اسااارخدمت الدراساااة اساااربيان الةياي  األخالالوصاااف  

( ف  تركيا، وقد Elazigإازيو    ( مدرساااااااااااااًا ومدرساااااااااااااة من الةدارس اابردائية ف  محاف ة371على   

ة يعرقد الةزيد من الةعلةين أن الةساااااؤولين فر ااااارفون أظهر  نرائو الدراساااااة أنه مع زياي  سااااانة األقدمي

الةيااي  األخالقياة لةادفري  ضااااااااااااااةن الةعاافير األخالقياة، كةاا ا تخرلف آراء الةعلةين حول ساااااااااااااالوكياا  

س غاليًا  الةدارس وفقًا لةرغير جنس الةعلم، كةا أشااااااااار  النرائو أن الةعلةين يعرقدون أن مدفري الةدار 

 أثناء اتخا  قرار بشأن قضايا الةوظفين. ما فواجهون معضلة أخالقية 

لةدارس لليحث ف  تعليم حقوج ا نساااااااااان ف  ا ( Kalenska, 2016دراســــــة كالنســــــكا ) فيةا هدفت 

رشااااااايكية. وقد اتيعت الدراساااااااة الةنهو الوصاااااااف  والةنهو الن ري الةبن  على اابردائية ف  الجةهورية ال

دراساااااا  الساااااابقة حول حقوج ا نساااااان ف  الجةهورية تقارير األمم الةرحد  ومواثيق حقوج ا نساااااان، وال

س ف  منطقة  جيلةنيس(،  الرشاايكية، كةا تم اساارخدام أساالوب الةالح ة، من خالل مالح ة ثالثة مدار 

الرةييز ف  الرعليم والساااااااااااكن  "وماالر  "ة وقد أوضاااااااااااحت الدراساااااااااااة أن ف  جةهورية الرشااااااااااايك، تواجه أقلي  

والروظيف والرعاية ال اااااحية وما إلى  لك على الرغم من أن الجةهورية تةنع الرةييز العن اااااري لجونها  

قد أشااااااااار  الدراسااااااااة إلى أن تعليم حقوج  يولة قرف ف  العدفد من اتفاقيا  حقوج ا نسااااااااان الدولية. و 

نسااااان ف  تلك الةدارس مكانًا  عد تعليم حقوج ا ا نسااااان يعربر جزء ضااااروري ف  الةرحلة اابردائية، وي

ًا لةثل هذه القضااااااااية على مسااااااااروى األمة، كةا أوضااااااااحت الدراسااااااااة أنه ا يكف  توفير أي نوا من مثالي

ابردائية، إ  يجب أن يكون الرعليم كافيًا وموجهًا نحو  الرثةيف ف  مجال حقوج ا نسااااااااان ف  الةدارس ا

، كةاا أظهر  الادراسااااااااااااااة باأناه ومن خالل فحص البرامو الرعليةياة  الةشااااااااااااااكال  الر  تعاان  منهاا الادولاة

ف  جةهورية الرشااااااااايك تبين أن هناك العدفد من مشاااااااااكال  الرعليم   جيلةنيس( ف  بلد   الثالثة للةدارس

 لةدارس اابردائية ف  الجةهورية. الةعاصر لحقوج ا نسان ف  ا
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اا ا يار   يإلى الجشاف عن ات ( Mitchell & et., al., 2016دراسـة ميتشـل وآخرون ) كذلك هدفت 

الةدرسااااااية للعدالة ااجرةارية، وقد اساااااارخدمت الدراسااااااة الةنهو الرجريب ، من خالل تقديم محاضاااااارا   

وا من جاامعاة ريادانادز باالواياا    اخرير ( قااليااً 29( معلةاًا و  50( مشااااااااااااااااركاًا،   79لعيناة مكوناة من   

س العادالاة ااجرةاارياة، وف  نهااياة الةحااضاااااااااااااارا  تم تحليال البيااناا   يالةرحاد  األمريكياة بحثات ف  تادر 

لرخطي  الةفهوم. وقد أظهر  نرائو الدراساااااااااااااة أن الفهم الضاااااااااااااةن  للعدالة ااجرةارية ف  األوساااااااااااااام 

ن على م قايرو هجيد  بالعدالة ااجرةارية ف  الرعليم يراساااااة لدفهم الذفن الةدرساااااية بين القاي  الرر ويين 

، كةا تبين  من وجهة ن ر أفراي عينة الدراسااااااااااااااة العدالة ااجرةارية مقابل ال لم ااجرةاع  الرةييز بين

محفزين  وهمأفعال أخالقية بالحكم الذات   بفعالية إلى تررجمعدالة ااجرةارية لدى الةدفرين أن الأيضاااًا 

 كةة والرةرع بااعردال والثيا . على الحقايرين و 

 ,Shuibat, Abu Samra & Shuibatلشــــعيبات وأبو ســــمرا وشــــعيبات ) رقة البحثية و وفي ال

 لدور الرعليم ف  األساااااااااس الن رية حدي  ، كةا أنهاخلاية تاريخية للرعليم الفلساااااااااطين فقدمت  ( 2015

تغيير اجرةاع   مريكية والفرنسااااية إلى كيف أي  الثورتان األ ، وأوضااااحتتطوير أن ةة حقوج ا نسااااان

كةااا أنهااا تناااولاات آراء بعض   دفااد من األورو يين واألميركيين ف   لااك الوقاات. يراماااتيك  ف  تفجير العاا 

  ةية الر  تسااااااااةى ع اااااااار العقل أو الرنويرقايوا الحُ  الذفن "، هو ز ولوك وروسااااااااو" الفالساااااااافة من أمثال

لرطوير أن ةة  قوياً  الورقة أسااسااً  وفر ك، على  ل . عالو ووضاعوا أساس تطوير أن ةة حقوج ا نساان

سااااااان. تساااااارند هذه األسااااااس إلى القانون الطبيع  والعقد ااجرةاع  والدساااااارور الةدن  وتقاليد  حقوج ا ن

الورقة يور الرعليم ف  يعم حقوج ا نسااااااااااااااان من خالل تنفيذ بعض   كةا أوضااااااااااااااحتالحقوج الطبيعية. 

تضااااااةين انرهاك حقوج ا نسااااااان  ، كةا تضااااااةنتان ومن أجلهااألساااااااليب مثل الرعلم عن حقوج ا نساااااا 

يور الجامعا  الفلساااااااااااااطينية ف  مقاومة هذه   ، كذلك عرضاااااااااااااتنيين من قبل ا سااااااااااااارائيليينللفلساااااااااااااطي

 . اانرهاكا 
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ــةفيةا ساااااعت  إلى الرحقيق ف  العوامل الةدرساااااية الر  تؤثر على يمو  ( Nduta, 2015ندوتا )  دراسـ

بكينيا.  ن  الفررية، مقاقعة مدفنة نيرو   راساعامة ف  مقاقعة كانوية الرس الثاحقوج ا نسان ف  الةدا

مساروى الوع  لدى الطالب والةدرساين بحقوج ا نساان، وت اور   وشاةلت الةرغيرا  الر  تةت يراسارها

يس حقوج ا نسان، والةواري الرعليةية، واسرراتيجيا  الردريس. واعرةد  الدراسة على الةعلةين تجاه تدر 

ية، كةا  ( قاليًا وقال298منهو الةسااا  الوصاااف  الذي شاااةل على اخريار عينة عشاااوائية قيةية بلغت   

ياة،  ياات( معلةاًا ومعلةاة من معلة  الرااريخ، والرر ياة الادفنياة الةساااااااااااااايحياة، والةهاارا  الح40تم اخرياار   

 أشاااار  نرائو الدراساااة أن اسااارخدمت الدراساااة ااساااريانة الةفروحة والةغلقة. وقدو  بطريقة العينا  الهايفة

وج ا نساان غير كافية، كةا أن الةعلةين يسارخدمون أسالوب الةحاضار  ف  لةواري الرعليةية لردريس حقا

اتجاهاتهم إيجابية على الرغم  تعليم حقوج ا نسااااان، وأما ت ااااور الةعلةين حول حقوج ا نسااااان فجانت

نقص الردريب على كياية تدريس وتعليم   من أن الجثير منهم كان لديه كفاء   اتية منخفضااااااااااااة بساااااااااااابب

 ى عاٍل من الوع  بحقوج ا نسان. حقوج ا نسان. وأظهر  نرائو الطالب وجوي مسرو 

قضاااااااايا حقوج  إلى مقارنة حسااااااااساااااااية الطلية تجاه ( Dundar, 2013دراســـــة دوندار ) كذلك ساااااااعت 

وقد اسااااارخدمت الدراساااااة ا نساااااان ف  تركيا، وتحليل ت اااااوراتهم حول حقوج ا نساااااان ف  منا  الرعليم، 

أيا  لجةع البيانا  والر  وزعت على الةنهو الوصاااف  الرحليل ، كةا قامت الياحثة بر اااةيم ااساااريانة ك

. وقد توصاااااااااالت  برركيا ر ( كليا  ف  جامعة مرم10( قاليًا وقالية فدرسااااااااااون ف    1192عينة بلغت   

حقوج ا نساااااان تعزى لةرغير  ل الدراساااااة إلى وجوي اخرالف أسااااااسااااا  فيةا فرعلق بر اااااورا  الطلية حو 

الرخ ااااااااااااص ل ااااااااااااال  كلية الرر ية الفنية وكلية  ل ااااااااااااال  ا ناث، ووجوي اخرالف فرعلق برأثير الجنس 

 . الدراسا  الدفنية

نار وتابانتجالي ) وأما  ــن ــة ســـ فقد سااااااااعت إلى الجشااااااااف عن  ( Sunar & Tabancali, 2012دراســـ

فري ومعلة  الةدارس اابردائية والثانوية ف  السااااااالوكيا  األخالقية  يارا  الةدارس من وجهة ن ر مد
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يعت الدراساااااة الةنهو الوصاااااف  الرحليل ، كةا اسااااارخدمت اساااااريانة وزعت  محاف ة أنطاليا برركيا، وقد ات

( مدفرًا، وقد أظهر  نرائو الدراسااااة أن الةدفرين فر اااارفون 22( مدرسااااًا و  389على عينة تجونت من   

، وأنه ا توجد فروج ف  اتجاها  مدفري ومعلة  الةدارس نحو  وفقًا للةياي  األخالقية ف  مدارسااااااااااااااهم

هنااك فروقاًا تعزى   لةادفرين بااخرالف الةرحلاة الرعليةياة، فيةاا كاانالساااااااااااااالوكياا  األخالقياة الةريعاة من ا

الذكور، كذلك كان هناك فروقًا تعزى لةرغير سااااانوا  الخبر  ل اااااال  من ترراو   ل اااااال  لةرغير الجنس 

، والةسااااااااااااااةى ( سااااااااااااااناة، فيةاا لم تجن هنااك فروج تعزى لةرغير الةؤهال العلة 25 – 21خبرتهم من   

 . الوظيف 

لةعرفة تعليم حقوج ا نسااان ف   ( UNHR, 2012دراسـة األمم المتحدة لحقوق اإلنسـان )  وقد هدفت

ارس اابرادائياة والثاانوياة: يليال الرقييم الاذات  للحكوماا . وقاد بحثات الادراساااااااااااااااة ف  إمكاانياة  أن ةاة الةاد

لسااالطا  الوقنية الةساااؤولة عن الن ام الةدرسااا  مع توجيه عةل  لدمو تعليم حقوج ا نساااان د  امسااااع

ن وما ه   على تقييم وضااااااعهم، وما أنجزوه حرى اآل مساااااااعدتهم وتحدفداً ف  الرعليم اابردائ  والثانوي. 

 ج ا نساااااااااااانتعليم حقو وقد أكد  هذه الدراساااااااااااة على أن  الةجاا  الر  تحراج إلى مزيد من ااهرةام. 

ن الن اام الرعلية  من تحقيق أهادافاه األساااااااااااااااسااااااااااااااياة   مهةااً  مكونااً يعربر  للحق ف  الرعليم، حياث إناه يةك 

نسااااااان، وتعزيز احررام حقوج  الةرةثلة ف  تعزيز الرنةية الجاملة للشااااااخ ااااااية ا نسااااااانية وتقدفر كرامة ا 

 ا نسان وتحقيق جوي  الرعليم للجةيع. 

ــة وليمز ) كذلك هدفت  إلى معرفة آراء الةعلةين بةدى تحليهم  ( Willems & et., al, 2012دراســ

بسالوكيا  تشاجيع على الرساام  والعدالة، والرضاامن عند الرعامل مع الطلية، وآراء الطلية أنفساهم بةدى  

تحل  الةعلةين برلك الساالوكيا ، وقد اساارخدمت الدراسااة الةنهو الوصااف  الرحليل ، كةا وزعت الدراسااة  

( قاليًا وقالية تم اخريارهم بطريقة  888ةًا ومعلةة، و  ( معل199ينة شاااااااااااااةلت على   اساااااااااااااريانة على ع

( مدرسااااااااااااة ألةانية. وقد أساااااااااااافر  النرائو على أن الةعلةين فبدون اهرةامًا بالعدالة  20عشااااااااااااوائية من   
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والرسااااااااااام  والحث على الرضااااااااااامن ياخل ال اااااااااافوف الدراسااااااااااية بدرجة كبير ، ف  حين وجد الطلية أن 

ف  حين وافقوا على الرساااااااااام   و على الرضاااااااااامن بدرجة كبير   رصاااااااااون على العدالة والحثالةعلةين يح

 بدرجة مروسطة. 

ف  ال لم ااجرةااااع  والرعليم القاااائم على حقوج ا نسااااااااااااااااان   ( Ty, 2011تي ) فيةاااا بحثااات مقاااالاااة 

النوع   وا جراءا  الةياااشاااااااااااااار  للةواقنين لرعزيز الرحول ااجرةاااع  ف  الفلبين، وتريع الةقااالااة الةنهو

سااااا  الحالة ف  برامو الرعليم القائةة على حقوج ا نسااااان الر  يشااااارك فيها الفلبينيون،  الةركز على يرا

الر  تشاااااااةل على برنامو الةياي  الفلبينية للشاااااااياب و رنامو األقليا  الفلبينية الذي شاااااااارك فيه أكثر من 

قه الةنطق   ساااايارقرائ  فرم وضااااعه ف  أن تعليم حقوج ا نسااااان ااساااا مائر  فلبين . وقد أظهر  الةقالة 

بالنساية للةرعلةين من تعليم حقوج ا نساان ااسارنراج  الذي يضاف  مفاهيم مجري   اً ويجعله أكثر منطةي

( تضااااةين معافير  1يةكن للةعرفة والةهارا  والةيم إما    كةا أشااااار الةقال إلى أنهعن حقوج ا نسااااان. 

( الرعامل مع القضااااااااااايا  2حالة تعليم حقوج ا نسااااااااااان أو   حقوج ا نسااااااااااان مثل الةكونا  الةحدي  ف  

اجرةارية أو السااااااااااالم أو الرنوا أو الرةكين على مسااااااااااروى العزيز  على حقوج ا نسااااااااااان، مثل العدالة ا

ا فنره  الرعلم الةرتي   كةا أشاااااار الةقال إلى أنه  قائم على حقوج ا نساااااان. القاعد ، ف  حالة الرعليم ال

عل حقوج ا نساان حةيقة واقعة، يجب إشاراك كل  أنه لج كةا أكدف  بي ة تعليم حقوج ا نساان الرساةية. 

من الطالب والةدرسااااااين الذفن يشاااااااركون ف  الرعلم ف  العالم الواقع  لر ااااااحي  ال لم الذي تعان  منه 

   قليا  الفقير  والةضطهد . األ

ــة نيتراجاونكوأما  فقد هدفت إلى معرفة يور الةعلةين ف  تعزيز   ( Netragaonkar, 2011ار ) دراسـ

وحةااياة تعليم حقوج ا نساااااااااااااااان. وقاد اساااااااااااااارخادم اليااحاث الةنهو الجيف  الةعرةاد على األيب الرااريخ   

ي هر وجوي حقوج ا نساااااان   لهندي الذيا ضاااااافة إلى الدسااااارور اوالفلسااااافا  الراريخية الهندية القديةة ب

ف  يراساره فجر  موجز  عن حقوج ا نساان، ومفهومه، معنى الةواري اليشارية، والحاجة إلى  فيه، وقد قدم 
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الرواصال مع الةجةوعة الةخرلفة. وقد أشاار  الدراساة إلى أهةية يور الةعلةين ف  تعليم حقوج ا نساان  

األسااااساااية من وئام ف  الةجرةع، وغرس ااحررام العةيق والحريا  لرحقيق الساااالم وال اً والذي يعربر مهة

 خالل اسرخدامه وتطويره ألساليب تعليةية تعل ةية هايفة ووفق مياي  حقوج ا نسان. 

إلى معرفة تأثير اساااارخدام األساااااليب والةواي  ( Gundogdu, 2010و ) غددراســـة جاندو كذلك هدفت 

. وقد كيابرر  اساااطنبولف   البنائية على اتجاها  الطلية الةعلةين نحو تثةيفهم ف  مجال حقوج ا نساااان

اساارخدمت الدراسااة الةنهو الرجريب ، كةا تم اساارخدام الرعليم البنائ  ف  حقوج ا نسااان، وكذلك مةياس  

( قاليًا معلةًا ومعلةة، قسةوا 74نسان، وقد تجونت عينة الدراسة من   اتجاها  الةعلةين نحو حقوج ا 

قاليًا معلةًا ومعلةة. وقد توصاااالت  ( 40معلةًا ومعلةة، وضااااابطة   قاليًا ( 34إلى مجةوعرين تجريبية   

النرااائو إلى ارتقاااء اتجاااهااا  الطليااة الةعلةين نحو الرثةيف ف  مجااال حقوج ا نسااااااااااااااااان ف  كاال من 

ريبية والضااااااااابطة على الرغم من وجوي فروج ل ااااااااال  الةجةوعة الرجريبية، كةا أظهر   الةجةوعة الرج

 اقف على الةرعلةين نحو حقوج ا نسان.  النرائو أن الرعلم النش  له تأثير قويل األمد على الةو 

ــا ) فيةا سااااااعت  ــة داســ للجشااااااف عن معرفة اتجاها  معلة  ما قبل الخدمة ف   ( D’sa, 2004دراســ

، وقد اسااااااااارخدمت   روف العةل غير العايلةالةرعلقة ب الةرحلة اابردائية والثانوية نحو حقوج ا نساااااااااان

بالوايا    ة من جامعة أوتا( معلةًا ومعلة240الدراساااااااااااااة الةنهو الرجريب ، وقد بلغت عينة الدراساااااااااااااة   

وكان األسالوب الةطبق على لى مجةوعرين  واحد  تجريبية وأخرى ضاابطة، الذفن تم تقسايةهم إ الةرحد 

  هو اساااااااااااااارخادام الادراماا الوثاائةياة والةنااقشااااااااااااااة. ( معلةاًا ومعلةاة118  الةجةوعاة الرجريبياة والةكوناة من 

ن الةجةوعااة الرجريبيااة قااد حققوا مكاااساااااااااااااااب قليلااة ف  الةعرفااة توصاااااااااااااالاات النرااائو إلى أن الةعلةين مو 

وأن الةعالجة الر  اساااااااارخدمت لم يكن لها تأثير إيجاب  على ة نحو حقوج ا نسااااااااان، وااتجاها  العام

 اتجاها  معلةين ما قبل الخدمة نحو حقوج ا نسان الةرعلقة ب روف العةل غير العايلة.  
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 قع الدراسة الحالية منهاومو  التعقيب على الدراسات السابقة

 أواًل: اإلفادة من الدراسات السابقة: 

إقارًا أيبياًا يةكن الرجوا إلياه ف  مجاال حقوج   –العر ياة واألجنبياة  –وفر  الدراسااااااااااااااا  السااااااااااااااابقاة  .1

 ا نسان، وأهةية تطبيق ا يار  الةدرسية لهذه الحقوج. 

ساااة والعةليا  ا ح اااائية الةسااارخدمة معرفة الةنهجية الر  اسااارخدمها الياحثون، وت اااةيم أيا  الدرا .2

 ، ومقارنة نرائو الدراسة الحالية بالدراسا  األخرى. ف  الرحليل اسرخراج النرائو

 ثانيًا: موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: 

تشاااابهت الدراساااة الحالية مع بعض الدراساااا  الساااابقة من حيث الهدف فقد اهرم من حيث الهدف:  .1

(،  2018    حقوج ا نسااان كدراسااة الشاانيفترعلق بالةدارس ف  تطبيق مياي  فري بدور مد بعضااها

 Mitchellويراساة   (، 2016ويراساة حشاايكة   (، Ozan, Ozdemir & Yirci, 2017ويراساة   

& et., al., 2016 ،)  ويراسااااااة 2011   والقرعان (، ويراسااااااة الطويل2014   الخالديويراسااااااة ،)

 (. 2010يحيى   

منهجيرها باسااااارخدام  شاااااابهت الدراساااااة الحالية مع مع م الدراساااااا  الساااااابقة ف  تمن حيث الةنهو:  .2

(، ويراساااااة أبو جيش 2017(، ويراساااااة البنا   2018الةنهو الوصاااااف  الرحليل  كدراساااااة الشااااانيف    

 ,Hamdi(، فيةا اخرلفت مع يراساااااااااة   2012(، وأبو مراحيل   2013(، ويراساااااااااة حرب   2016  

(، Ty, 2011ويراسااااااة   (، Shuibat, Abu Samra & Shuibat, 2015(، ويراسااااااة   2017

الر  اتيعات الةنهو النوع ، وكاذلاك اخرلفات مع يراساااااااااااااااة ( Netragaonkar, 2011ويراساااااااااااااااة   

  Mitchell & et., al., 2016   ويراسااااااة ،)Gundogdu, 2010 ) ،  ويراسااااااة  D’sa, 2004 )

 الر  اتيعت الةنهو الرجريب . 
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 & Sunar   ويراسااااااااااااة (، 2016أبو جيش    تشااااااااااااابهت مع يراسااااااااااااةمن حيث مجرةع الدراسااااااااااااة:  .3

Tabancali, 2012 ،)   من حيث مجرةع الدراسااااااااة، فيةا اخرلفت مع  2008ويراسااااااااة العكروش )

ويراساااااة أبو شاااااةالة   ، ( 2014ويراساااااة الخالدي    ، ( 2016يراساااااة حشاااااايكة   (، و 2018الشااااانيف    

الر  اقر اااار    ( 2012( الر  اقر اااار  على الةعلةين، كذلك اخرلفت مع يراسااااة البراوي   2012  

(،  2013(، ويراساااااااة أبو هاشااااااام   2017ين، كةا اخرلفت مع يراساااااااة البنا   على الةدفرين والةشااااااارف

( الر  تناولت الطالب ف  مجرةعها، ومنها ما اقر ااااااار  على الطلية  Dundar, 2013ويراساااااااة   

 (. Willems & et., al, 2012(، ويراسة   2013والةعلةين كدراسة حرب   

 : الدراسات السابقة عندراسة الحالية ثالثًا: ما يميز ال

أول يراساااااة ترحدث عن حقوج ا نساااااان وتطبيق   –ف  حدوي علم الياحثة  –تعربر الدراساااااة الحالية  .1

 ميايئه ف  مدارس محاف ة بيت لحم. 

من وجهة ن ر  ركز  الدراسااااااة الحالية على مدى تطبيق ا يار  الةدرسااااااية لةياي  حقوج ا نسااااااان  .2

  مدارس محاف ة بيت لحم فقامت الياحثة برطوير أيا  يراساااااااااااااة محروية على الةعلةين والةدفرين ف

الحق ف  حرية الرفجير  و الحق ف  الرعليم، و وه : الحق ف  الجرامة ا نسااااااااااانية،  خةسااااااااااة مجاا ، 

الحق ف  مواجهة الرةييز، ف  حين ركز  الدراسااااااااااااااا   و الحق ف  ال ااااااااااااااحة، و الرعبير عن الرأي، و 

 وأخالقيا  مهنة ا يار  الةدرسة. العدالة الرن يةية، و  اآلمنة للطلية،  السابقة على توفير البي ة
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 الفصل الثالث 

 الطريقة واإلجراءات

ف  تنفيذ الدراساااة، ومن  لك  ةها الياحثرالر  اتيعللطريقة وا جراءا  تناول هذا الف ااال وصااافًا مف ااااًل 

 ااساريانة(،   عينة الدراساة، وإعداي أيا  الدراساةتعريف منهو الدراساة، ووصاف مجرةع الدراساة، وتحدفد 

ة الر  اساارخدمت ف  معالجة  والرأكد من صاادقها وثياتها، و يان إجراءا  الدراسااة، واألساااليب ا ح ااائي

 النرائو، وفيةا فل  وصف لهذه ا جراءا . 

 منهج الدراسة 1.3

. ويعرف بأنه الةنهو   الرحليل الوصااافمن أجل تحقيق أهداف الدراساااة قامت الياحثة باسااارخدام الةنهو 

الذي فدرس ظاهر  أو حدثًا أو قضاااااااااااية موجوي  حاليًا يةكن الح اااااااااااول منها على معلوما  تجيب عن 

من خالله وصاااااااف ال اهر  موضاااااااوا   ةحاول الياحثتي ذالو  ، أسااااااا لة اليحث يون تدخل من الياحث فيها

راء الر  تطر  حولهااا، والعةليااا  الر   واآل الةرغيرا الاادراساااااااااااااااة، وتحلياال بياااناااتهااا، و يااان العالقااة بين 

ترضاااااااةنها واآلثار الر  تحدثها، وهو أحد أشاااااااكال الرحليل والرفساااااااير العلة  الةن م لوصاااااااف ظاهر  أو  

 مشكلة، وت نيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسا  الدقيقة بالفحص والرحليل. 
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 مجتمع الدراسة 2.3

  ومعلةا  الةدارس الحكومية والخاصة ف  ومعلةمدفري ومدفرا  مجرةع الدراسة من جةيع  تجون 

 2020/ 2019، والذفن هم على رأس عةلهم خالل الف ل الدراس  األول من العام محاف ة بيت لحم

 .معلم/ (  2842مدفر/ ، و 170  واليال  عديهم 

 عينة الدراسة 3.3

مجرةع الدراساااة من  تقريياً  ( %30  بنساااية  وكانتمدفر/  ومعلم/ ،  ( 610اشااارةلت عينة الدراساااة على   

، وقاد تم اخرياارهاا باالطريقاة الطيةياة  من مجرةع الةعلةين %( تقرييااً 20   الخااص باالةادفرين، ونسااااااااااااااياة

 . فوض  توزيع أفراي عينة الدراسة، ( 1.3  ول والجد . العشوائية

  : وصف متغيرات أفراد العينة . 1.3.3

%  36.1الجنس أن نسااااااااااية  مرغيرتوزيع أفراي عينة الدراسااااااااااة حسااااااااااب  الذي يةثل ( 1.3فبين الجدول   

% 91% للةدفرين، ونساية 9% ل ناث. ويبين مرغير الةساةى الوظيف  ان نساية 63.9للذكور، ونساية 

%  74.6% لرقال من بكاالوريوس، ونسااااااااااااااياة 7.4للةعلةين. ويبين مرغير الةؤهال العلة  أن نسااااااااااااااياة 

ف  العةل الةدرساا  أن  بكالوريوس. ويبين مرغير ساانوا  الخبر % لرعلى من 18لليكالوريوس، ونسااية 

%  59.7سااااانوا ، ونساااااية   10-5% من 25.2سااااانوا ، ونساااااية  5% للذفن هم أقل من 15.1نساااااية 

أساااسااية ينيا، ونسااية % 30.3ساانوا . ويبين مرغير الةرحلة الدراسااية أن نسااية  10للذفن هم أكثر من 

% للحكومية،  77ة ويبين مرغير الجهة الةشارفة أن نساي ة. % ثانوي31.5% أسااساية عليا، ونساية 38.2

 % للخاصة.   23ونسية 
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 . الدراسة(: توديع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3جدول ) 

 
 أداة الدراسة  4.3

الرر وي  قاامات اليااحثاة با عاداي اسااااااااااااااريااناة مقسااااااااااااااةاة إلى جزأفن تم إعادايهاا من خالل الرجوا إلى األيب 

يراساااااة يحيى  (، و 2010(، ويراساااااة نعةان ووقان   2016يراساااااة حشاااااايكة   والدراساااااا  الساااااابقة ومنها 

 رال : ( وه  على النحو ال2ملحق رقم    اها األولية كةا فبينه(، حيث تجونت ااسريانة ب ورت2010  

 النسبة المئوية  العدد المستوى  المتغير 

 الجنس 
 36.1 220  كر
 63.9 390 أنثى

 100 610  المجموع 

 المسمى الوظيفي 
 9.0 55 مدفر/ 
 91.0 555 معلم/ 

 100 610  المجموع 

 لمؤهل العلمي ا
 7.4 45 أقل من بكالوريوس
 74.6 455 بكالوريوس

 18.0 110 أعلى من بكالوريوس
 100 610  المجموع 

سنوات الخبرة في العمل  
 المدرسي

 15.1 92 سنوا  5أقل من 
 25.2 154 سنوا  10-5من 

 59.7 364 سنوا  10أكثر من 
 100 610  المجموع 

 المرحلة الدراسية 
 30.3 185 (4-1نيا  أساسية ي

 38.2 233 (9-5أساسية عليا  
 31.5 192 (12-10ثانوية  

 100 610  المجموع 

 الجهة المشرفة 
 77.0 470 حكومية
 23.0 140 خاصة

 100 610  المجموع 



66 
 

الةؤهل  و ، الةسااااااةى الوظيف و الجزء األول: فرعلق بالخ ااااااائص الشااااااخ ااااااية للةيحوثين، وه : الجنس، 

 الةرحلة الدراسية والجهة الةشرفة. و ، وسنوا  الخبر العلة ، 

( فقر  تدور حول خةسااااااااااة مجاا  لةياس مدى تطبيق ا يار  الةدرسااااااااااية 54الجزء الثان : فرضااااااااااةن   

 ارس محاف ة بيت لحم موزعة على النحو اآلت :  لةياي  حقوج ا نسان ف  مد

 (. 11 – 1الحق ف  الجرامة ا نسانية، من فقر     .1

 (. 19 – 12الحق ف  الرعليم، من فقر     .2

 (. 30 – 20الحق ف  حرية الرفجير والرعبير عن الرأي، من فقر     .3

 (. 40 – 31الحق ف  ال حة، من فقر     .4

 (. 54 – 41الحق ف  مواجهة الرةييز، من فقر     .5

ى تطبيق كل  وقد قام الةيحوثون با جابة عن الفقرا  وفق تدرج ليكر  الخةااساااااااااااااا  الذي يعبر عن مد

(،  3(، مروسااااااطة وأعطيت يرجة   4(، كبير  وأعطيت يرجة   5فقر  كةا فل : كبير  جدًا وأعطيت يرجة   

 (.  1طيت يرجة   (، ضعيفة جدًا وأع2ضعيفة وأعطيت يرجة   

 أداة الدراسة صدق  5.3

رضاااها على تم الرحقق من صااادج أيا  الدراساااة بع ، بعد قيام الياحثة بر اااةيم ااساااريانة ب اااورتها األولية

 ( محكةًا ومحكةة19الةشاااااارف ومجةوعة من الةحكةين من  وي ااخر اااااااص والخبر  واليال  عديهم   

وقلب منهم إبداء رأفهم ف   ، ثة ااسااااااااااريانة عليهم، حيث وزعت الياح( 3والواري  أسااااااااااةاؤهم ف  ملحق   

  للجانب  فقرا  ااسااااااااااريانة من حيث: مدى وضااااااااااو  الفقرا  وسااااااااااالمرها لغويًا، ومدى شااااااااااةول الفقرا

 . الةدروس، وإضافة أو حذف أي معلوما  أو تعدفال  أو فقرا  فرونها مناسية

إثار  الروتر  وف  ضوء الةالح ا  الر  أشار إليها الةحكةون تم حذف فقر  "ترجنب ا يار  الةدرسية

ئ  مجانيًا ف  الناتو عن الغيية" لعدم وضوحها، وفقر  "تعةل ا يار  الةدرسية على أن يكون الرعلم اابردا
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با ضافة إلى ف ل بعض الفقرا  الةركية، الةدرسة"، كةا وأعيد  ال ياغة اللغوية ليعض الفقرا ، 

لةين على إقامة عالقة بين الطلية والةع وكذلك إضافة بعض الفقرا  ومنها: "تشجع ا يار  الةدرسية

 الةأكوا  ال حية"."، وريار  "تروافر ف  الةق ف الةدرس  تقوم على ااحررام الةريايل

كةا يشير إليها   ( فقر 58ووفق تلك الرعدفال  الةطلو ة أصيحت ترجون ااسريانة ب ورتها النهائية من  

 (.4ملحق رقم   

لفقرا  ااسريانة مع  دج األيا  أيضًا بحساب معامل اارتيام بيرسون من ناحية أخرى تم الرحقق من ص

لة إح اااااااااائية ف  جةيع فقرا  ااساااااااااريانة ويدل على أن هناك  واتضااااااااا  وجوي ياالدرجة الجلية لريا ، 

 اتساج ياخل  بين الفقرا . والجداول الرالية تبين  لك: 

( لمصـــــفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرســـــون ) (: 2.3جدول ) 
  مجال الحق في الكرامة اإلنسانية

الدالة   Rقيمة  الرقم 
الدالة   Rة قيم الرقم  اإلحصائية

الدالة   Rقيمة  الرقم  اإلحصائية
 اإلحصائية

1 0.747** 0.000 5 0.694** 0.000 9 0.774** 0.000 
2 0.746** 0.000 6 0.809** 0.000 10 0.767** 0.000 
3 0.762** 0.000 7 0.774** 0.000 11 0.795** 0.000 
4 0.661** 0.000 8 0.798** 0.000    

 0.001 ** داله احصائية عند

 0.050* داله احصائية عند 

( لمصـــــفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرســـــون ) (: 3.3جدول ) 
  التعليممجال الحق في 

الدالة   Rقيمة  الرقم 
الدالة   Rقيمة  الرقم  اإلحصائية

الدالة   Rقيمة  الرقم  اإلحصائية
 اإلحصائية

1 0.585** 0.000 4 0.536** 00.00  7 0.622** 0.000 
2 0.521** 0.000 5 0.633** 0.000 8 0.557** 0.000 
3 0.520** 0.000 6 0.663** 0.000 9 0.631** 0.000 

 0.001داله احصائية عند ** 

 0.050* داله احصائية عند 
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( لمصـــــفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرســـــون ) (: 4.3جدول ) 
  حق في حرية التفكير والتعبير عن الرأيمجال ال

الدالة   Rقيمة  الرقم 
الدالة   Rقيمة  الرقم  اإلحصائية

الدالة   Rقيمة  الرقم  اإلحصائية
 اإلحصائية

1 0.802** 0.000 5 0.795** 0.000 9 0.795** 0.000 
2 0.789** 0.000 6 0.781** 0.000 10 0.792** 0.000 
3 0.805** 0.000 7 0.799** 0000.  11 0.766** 0.000 
4 0.807** 0.000 8 0.698** 0.000    

 0.001** داله احصائية عند 

 0.050* داله احصائية عند 

( لمصـــــفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرســـــون ) (: 5.3جدول ) 
 مجال الحق في الصحة

الدالة   Rقيمة  الرقم  
 اإلحصائية

دالة  ال Rقيمة  الرقم  
 اإلحصائية

الدالة   Rقيمة  الرقم  
 اإلحصائية

1 0.520** 0.000 6 0.682** 0.000 11 0.720** 0.000 
2 0.413** 0.000 7 0.704** 0.000 12 0.592** 0.000 
3 0.578** 0.000 8 0.767** 0.000 13 0.669** 0.000 
4 0.584** 0.000 9 0.646** 0.000    
5 0.647** 0.000 10 0.617** 0.000    

 0.001** داله احصائية عند 

 0.050* داله احصائية عند 

 
( لمصـــــفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationارتباط بيرســـــون ) نتائج معامل (: 6.3جدول ) 

 جال الحق في مواجهة التمييزم

الدالة   Rقيمة  الرقم  
 اإلحصائية

الدالة   Rقيمة  الرقم  
 اإلحصائية

ة  الدال Rقيمة  الرقم  
 اإلحصائية

1 0.601** 0.000 6 0.789** 0.000 11 0.764** 0.000 
2 0.688** 0.000 7 0.759** 0.000 12 0.774** 0.000 
3 0.689** 0.000 8 0.784** 0.000 13 0.674** 0.000 
4 0.638** 0.000 9 0.709** 0.000 14 0.737** 0.000 
5 0.749** 0.000 10 0.678** 0.000    
 0.001ه احصائية عند ** دال

 0.050* داله احصائية عند 
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 ثبات الدراسة  6.3

الرحقق من ثيا  األيا ، من خالل حساااااب ثيا  الدرجة الجلية لةجاا  الدراسااااة حسااااب بقامت الياحثة 

لةعامل ثيا  مدى تطبيق ا يار  الةدرسااااااااااااااية لةياي   معايلة الثيا  كرونيا  الفا، وكانت الدرجة الجلية 

  مةا يشااير ، ( 0.962   سااان من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  مدارس محاف ة بيت لحمحقوج ا ن

فبين معاااماال الثيااا  للةجاااا    ( 7.3  يف  بااأغرات الاادراساااااااااااااااة. والجاادول  عااالٍ  يا  بثيااا لى تةرع األإ

 والدرجة الجلية. 

 معامل الثبات للمجاالت نتائج(: 7.3جدول ) 

 
 الدراسة متغيرات 7.3

 :اآلتيةاشرةلت الدراسة على الةرغيرا  

 : وتشةل، المتغيِّرات المستقلَّة . أ

 س: له مسرويان   كر، أنثى(. الجن •

 مسرويان  مدفر/ ، معلم/ (. الةسةى الوظيف : له  •

 الةؤهل العلة : له ثالثة مسرويا   أقل من بكالوريوس، بكالوريوس، أعلى من بكالوريوس(.  •

سانوا ،   10إلى  5سانوا ، من  5سانوا  الخبر  ف  العةل الةدرسا : له ثالثة مسارويا   أقل من  •

 سنوا (.  10أكثر من 

 معامل الثبات  المجاالت 
 0.925 امة ا نسانيةالحق ف  الجر 
 0.714 الحق ف  الرعليم
 0.936 الرفجير والرعبير عن الرأيالحق ف  حرية 
 0.866 الحق ف  ال حة

 0.926 الحق ف  مواجهة الرةييز
 0.962 الدرجة الكلية 
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 يا، أساسية عليا، ثانوية(.  الةرحلة الدراسية: له ثالثة مسرويا   أساسية ين •

 (. ة، خاصةيحكوم  الجهة الةشرفة: له مسرويان  •

 : المتغيِّر التَّابع . ب

 تقدفرا  أفراي العينة لةدى تطبيق ا يار  الةدرسية لةياي  حقوج ا نسان.  •

 إجراءات الدراسة 8.3

 ءا  الرالية: الدراسة باتياا ا جرا تم تنفيذ

(، ومن ثم 5الرر وية ف  جامعة القدس، ملحق   الح ااول على كراب تسااهيل مهةة من كلية العلوم  .1

تنفيذ الدراسة ميدانيًا، ملحق  ا  ن الرسة  من مدفرية الرر ية والرعليم ف  محاف ة بيت لحم لرسهيل

  6 .) 

 تم ح ر مجرةع الدراسة واخريار العينة.  .2

-2019ينة الدراساااة ف  الف ااال األول من العام الدراسااا  ساااريانا  على عقامت الياحثة بروزيع اا .3

 م، وقد تم إعطاؤهم الفرصة والوقت الجاف  ل جابة. 2020

قامت الياحثة باسااااااااااااااررجاا ااسااااااااااااااريانا ، و عد أن انرهت من  لك قامت بةراجعرها وتبين أن عدي  .4

ليل  لعدم صااالحيرها للرحنة منها ( اسااريا20( اسااريانة، تم اسااريعاي   630ااسااريانا  الةساارري  ه    

 ( اسريانة. 610ا ح ائ ، فأصي  عدي ااسريانا  ال الحة للرحليل ا ح ائ    

 تم تفري  البيانا  الواري  ف  ااسريانا  إلى الحاسوب بهدف إجراء الرحليل ا ح ائ  الةناسب.  .5

 المعالجة اإلحصائية 9.3

ليل تم ترميزها  إعطائها أرقامًا معينة(، و لك تةهيدًا  والرأكد من صااااااااالحيرها للرح  بعد جةع ااسااااااااريانا

 يخال بياناتها إلى جهاز الحاساااااااوب اآلل   جراء الةعالجا  ا ح اااااااائية الةناساااااااية، وتحليل البيانا   

حسااابية  وفقا لفقرا  ومجاا  الدراسااة، وقد تةت الةعالجة ا ح ااائية للبيانا  باساارخراج الةروسااطا  ال
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للةرغير الةساااااااارقل الذي  ( t- testرية لجل فقر  من فقرا  ااسااااااااريانة، واخريار   (   واانحرافا  الةعيا

للةرغير الةسااارقل الذي يحةل   ( one way ANOVA  األحايي تحليل الريافن ن، واخريار يحةل مسااارويي

(،  Cronbach Alphaا   ثالثة مساااارويا  فأكثر، ومعامل ارتيام بيرسااااون، ومعايلة الثيا  كرونيا  ألف

 (. SPSS   )Statistical Package For Social Sciencesباسرخدام الرزم ا ح ائية   و لك 

 وقد تم اعرةاي الةةياس الوزن  اآلت  لرحدفد يرجة مروسطا  اسرجابة أفراي العينة: 

قول الف ة = 
الحد األعلى للبدائل−الحد األينى للبدائل

 مروس  البدائل
  = 1−5

3
  = 4

3
  =1.33 

 ف ة. كل وإضافره إلى نهاية  1.33ة = قول الف 

 و ذلك تم اعرةاي الدرجا  الرالية:  

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة
 2.33 – 1.00 منخفضة
 3.67-2.34 مروسطة
 5.00 – 3.68 عالية
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 تمهيد 1.4

مدى  عن موضااوا الدراسااة وهو " ةإليها الياحثت لنرائو الدراسااة، الر  توصاالتضااةن هذا الف اال عرضااا 

ــان من وجهة نظر المعلمين والمديرين في  ــية لمبادئ حقوق اإلنســـــــ مدارس  تطبيق اإلدارة المدرســـــــ

، من خالل اساااااارجابة أفراي عينة الدراسااااااة على أيا  الدراسااااااة ووفق أساااااا لرها الدراسااااااة "محافظة بيت لحم

 وفرضياتها. 

 نتائج أسئلة الدراسة 2.4

 لنتائج المتعلقة بالسؤال األول: ا . 1.2.4

مدى تطبيق اإلدارة المدرســــــــية لمبادئ حقوق اإلنســــــــان من وجهة نظر المعلمين والمديرين في  ما 

 ؟ مدارس محافظة بيت لحم

عن هذا السااؤال قامت الياحثة بحساااب الةروسااطا  الحسااابية واانحرافا  الةعيارية اساارجابا    ل جابة

مدى تطبيق ا يار  الةدرساااااااية لةياي  حقوج   عنااساااااااريانة الر  تعبر  را فق أفراي عينة الدراساااااااة على

 .  ا نسان من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  مدارس محاف ة بيت لحم
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(: المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافات المعيارية الســـــتجابات أفراد عينة الدراســـــة لمدى تطبيق 1.4)جدول 

نســـــان من وجهة نظر المعلمين والمديرين في مدارس محافظة بيت لحم  اإلدارة المدرســـــية لمبادئ حقوق اإل

 مرتبة تنادلياً 

 المجاالت  الرقم
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 عالية 0.55 4.32 الحق ف  الجرامة ا نسانية 1
 عالية 0.59 4.20 الحق ف  مواجهة الرةييز 5
 عالية 0.65 3.95 رأيالحق ف  حرية الرفجير والرعبير عن ال 3
 عالية 0.62 3.85 الحق ف  ال حة 4
 عالية 0.50 3.80 الحق ف  الرعليم 2

 عالية  0.49 4.04 الدرجة الكلية 
 

( الذي يعبر عن الةروساطا  الحساابية واانحرافا  الةعيارية اسارجابا  أفراي 1.4الجدول   فالحذ من 

لةياي  حقوج ا نساااااااااااان من وجهة ن ر الةعلةين  عينة الدراساااااااااااة على مدى تطبيق ا يار  الةدرساااااااااااية

نحراف ا( وا4.04  للادرجاة الجلياة الةروساااااااااااااا  الحسااااااااااااااااب   والةادفرين ف  مادارس محااف اة بيات لحم أن

أن مدى تطبيق ا يار  الةدرسية لةياي  حقوج ا نسان من وجهة ن ر  ( وهذا فدل على 0.49ري   معيا

 م جاء بدرجة عالية.  الةعلةين والةدفرين ف  مدارس محاف ة بيت لح

(، فليه مجال 4.32على أعلى مروس  حساب  ومقداره   الحق ف  الجرامة ا نسانيةولقد ح ل مجال 

الحق ف  حرية الرفجير والرعبير عن (، ومن ثم مجال 4.20بةروس  حساب    الرةييزالحق ف  مواجهة 

(، ومن ثم مجال 3.85اب    الحق ف  ال حة بةروس  حس(، فليه مجال 3.95بةروس  حساب     الرأي

 (.3.80الحق ف  الرعليم بةروس  حساب    

 فقرا  الةجاا  فه  كاآلت : أما بخ وص الةروسطا  الحسابية اسرجابا  أفراي عينة الدراسة عن 
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 المجال األول: الحق في الكرامة اإلنسانية

اد عينة الدراســــة لمجال  (: المتوســــطات الحســــابية واالنحرافات المعيارية الســــتجابات أفر 2.4جدول ) 

 مرتبة تنادليًا حسب المتوسطات الحسابية الحق في الكرامة اإلنسانية

 
( وهذا 0.55( وانحراف معياري   4.32  للدرجة الجلية الةروسا  الحسااب   ( أن2.4فالحذ من الجدول   

 الحق ف  الجرامة ا نسانية جاء بدرجة عالية.   أن مسروى مجالفدل على 

. وح اااااااااااااالات الفقر   عاالياةجااء  بادرجاة ا  فقر جةيع ال ( أن2.4كةاا وتشااااااااااااااير النراائو ف  الجادول رقم   

ترجنب  (، ويليها فقر  "4.45على أعلى مروسا  حسااب    " ترعامل ا يار  الةدرساية مع الةعلةين باحررام"

تدعم ا يار   (. وح ااااااالت الفقر  "4.40" بةروسااااااا  حسااااااااب    الطلية ا يار  الةدرساااااااية العنف البدن  مع

تشااااااااجع ا يار  الةدرسااااااااية (، فليها الفقر  "4.11مروساااااااا  حساااااااااب    " على أقل الةدرسااااااااية الةعلم معنوياً 

 (. 4.23بةروس  حساب    " الةعلةين على الوي فيةا بينهم

 

 الفقرات الرقم
المتوسط  
 الحسابي 

اف االنحر 
 الدرجة المعياري 

 عالية 0.66 4.45 ترعامل ا يار  الةدرسية مع الةعلةين باحررام 1
 عالية 0.70 4.40 ترجنب ا يار  الةدرسية العنف البدن  مع الطلية 4
 عالية 0.64 4.38 ترعامل ا يار  الةدرسية مع الطلية باحررام 2
 عالية 0.75 4.36 الةعلمتحافذ ا يار  الةدرسية على خ وصية  6
 عالية 0.73 4.33 تعزز ا يار  الةدرسية وقار الةعلم أمام الطلية 3
 عالية 0.73 4.33 ترجنب ا يار  الةدرسية العنف النفس  مع الطلية 5
 عالية 0.71 4.33 ةتحافذ ا يار  الةدرسية على خ وصية الطلي 7
 عالية 0.70 4.32 الوي فيةا بينهمتشجع ا يار  الةدرسية الطلية على  10

11 
تشاااااااااجع ا يار  الةدرساااااااااية على إقامة عالقة بين الطلية والةعلةين  

 عالية 0.76 4.26 تقوم على ااحررام الةريايل

 عالية 0.75 4.23 ر  الةدرسية الةعلةين على الوي فيةا بينهمتشجع ا يا 9
 عالية 0.83 4.11 تدعم ا يار  الةدرسية الةعلم معنوياً  8

 عالية  0.55 4.32 الدرجة الكلية 
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 المجال الثاني: الحق في التعليم

بية واالنحرافات المعيارية الســــتجابات أفراد عينة الدراســــة لمجال  (: المتوســــطات الحســــا3.4جدول ) 

  حسب المتوسطات الحسابيةمرتبة تنادلياً  الحق في التعليم

 

( وهذا 0.50( وانحراف معياري   3.80  للدرجة الجلية الةروسا  الحسااب   ( أن3.4فالحذ من الجدول   

 أن مسروى الحق ف  الرعليم جاء بدرجة عالية. فدل على 

بادرجاة  جااء  وفقر  ، عاالياةجااء  بادرجاة ا  فقر ( 7  ( أن 3.4كةاا وتشااااااااااااااير النراائو ف  الجادول رقم   

تعةل ا يار  الةدرسااااااية على ترساااااايخ الةيم وح اااااالت الفقر  " . ، وفقر  جاء  بدرجة منخفضااااااةمروسااااااطة

ةيم تعةل ا يار  الةدرسااااااية على ترساااااايخ ال(، ويليها فقر  "4.33على أعلى مروساااااا  حساااااااب    " الوقنية

ثر الوضاااااع ااجرةاع  للطالب على قبوله ف  فؤ (. وح ااااالت الفقر  "4.29" بةروسااااا  حسااااااب    الثقافية

فؤثر الوضاع ال اح  للطالب على قبوله ف  (، فليها الفقر  "2.33" على أقل مروسا  حسااب    الةدرساة

 (. 2.60بةروس  حساب    " الةدرسة

 

 الفقرات الرقم
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 عالية 0.67 4.33 تعةل ا يار  الةدرسية على ترسيخ الةيم الوقنية 8
 عالية 0.65 4.29 سية على ترسيخ الةيم الثقافيةتعةل ا يار  الةدر  7
 عالية 0.80 4.23 الةدرسةتةنع  ا يار  الةدرسية حاا  الرسرب من  2
 عالية 0.68 4.21 ظهار قدراتهتفس  ا يار  الةدرسية الةجال أمام الطالب   6

هًا نحو تنةية شا  5 خ اية  تحرص ا يار  الةدرساية أن يكون الرعليم ف  الةدرساة موج 
 الطالب ف  كافة جوانبها

 عالية 0.77 4.13

 عالية 0.78 4.08 الرعليةية الالزمةتوفر ا يار  الةدرسية الوسائل  9
 عالية 0.79 4.01 تقدم ا يار  الةدرسية ا عانا  للطلية الةحراجين للةحاف ة على اسرةرار تعلةهم 1
 مروسطة 1.30 2.60 فؤثر الوضع ال ح  للطالب على قبوله ف  الةدرسة 3
 منخفضة  1.39 2.33 فؤثر الوضع ااجرةاع  للطالب على قبوله ف  الةدرسة 4

 عالية  0.50 3.80 الدرجة الكلية 
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 الرأي المجال الثالث: الحق في حرية التفكير والتعبير عن

واالنحرافات المعيارية الســــتجابات أفراد عينة الدراســــة لمجال  (: المتوســــطات الحســــابية 4.4جدول ) 

 مرتبة تنادليًا حسب المتوسطات الحسابية الحق في حرية التفكير والتعبير عن الرأي

 

( وهذا 0.65( وانحراف معياري   3.95  للدرجة الجلية الةروسا  الحسااب   ( أن4.4ول   فالحذ من الجد

 أن مسروى الحق ف  حرية الرفجير والرعبير عن الرأي جاء بدرجة عالية.  فدل على 

تحررم . وح لت الفقر  "عاليةجاء  بدرجة ا  فقر جةيع ال( أن  4.4كةا وتشير النرائو ف  الجدول رقم   

تعزز ا يار  الةدرساية (، ويليها فقر  "4.11على أعلى مروسا  حسااب    " الةعلةينية آراء ا يار  الةدرسا 

ترجنب ا يار   (. وح اااااااااالت الفقر  "4.06بةروساااااااااا  حساااااااااااب    " تقبل الةعلةين آلراء بعضااااااااااهم اليعض

ترجنب ا يار   (، فليها الفقر  "3.72" على أقل مروسااااااااا  حسااااااااااب    الةدرساااااااااية فرت اآلراء على الطلية

 (. 3.77بةروس  حساب    " اآلراء على الةعلةين رسية فرتالةد

 

 

المتوسط  الفقرات الرقم 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 عالية  0.79 4.11 ء الةعلةينتحررم ا يار  الةدرسية آرا 1
 عالية  0.77 4.06 ا يار  الةدرسية تقبل الةعلةين آلراء بعضهم اليعضتعزز  5
 عالية  0.84 4.05 تسرخدم ا يار  الةدرسية أسلوب الحوار والةناقشة ف  الرعبير عن الرأي 7
 عالية  0.74 4.03 تعزز ا يار  الةدرسية تقبل الطلية آلراء بعضهم اليعض 6
 عالية  0.73 4.00 الطليةتحررم ا يار  الةدرسية آراء  2
 عالية  0.83 3.98 تري  ا يار  الةدرسية الفرصة للطلية للرعبير عن آرائهم بوسائل مرعدي  9
 عالية  0.82 3.96 ترقبل ا يار  الةدرسية انرقايا  الةعلةين البناء 3
 عالية  0.98 3.90 تشجع ا يار  الةدرسية تفعيل مجالس الطلية 8
 عالية  0.83 3.85 ا يار  الةدرسية انرقايا  الطلية البناءترقبل  4
 عالية  0.91 3.77 ترجنب ا يار  الةدرسية فرت اآلراء على الةعلةين 10
 عالية  0.88 3.72 ترجنب ا يار  الةدرسية فرت اآلراء على الطلية 11

 عالية 0.65 3.95 الدرجة الكلية 
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 المجال الرابع: الحق في الصحة

(: المتوســــطات الحســــابية واالنحرافات المعيارية الســــتجابات أفراد عينة الدراســــة لمجال  5.4جدول ) 

 مرتبة تنادليًا حسب المتوسطات الحسابية الحق في الصحة

 

( وهذا 0.62( وانحراف معياري   3.85  للدرجة الجلية الةروسا  الحسااب   ( أن5.4فالحذ من الجدول   

 أن مسروى الحق ف  ال حة جاء بدرجة عالية.  فدل على 

( فقرا  جااء   5عاالياة و  جااء  بادرجاة ا  فقر ( 8  ( أن 5.4كةاا وتشااااااااااااااير النراائو ف  الجادول رقم   

تعةل ا يار  الةدرساااااااية على تساااااااهيل إعطاء اللقاحا  الضااااااارورية  . وح ااااااالت الفقر  "مروساااااااطة بدرجة

تدعم (، ويليها فقر  "4.50على أعلى مروساااااا  حساااااااب    " الةوصااااااى بها من وزار  ال ااااااحة الفلسااااااطينية

بةروسااااا  حسااااااب   " اء الفحوصاااااا  الدورية للطليةا يار  الةدرساااااية زيار  الفرج ال اااااحية للةدرساااااة  جر 

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

حراف االن
 الدرجة المعياري 

تعةل ا يار  الةدرساية على تساهيل إعطاء اللقاحا  الضارورية الةوصاى بها من  2
 وزار  ال حة الفلسطينية

 عالية 0.69 4.50

تدعم ا يار  الةدرساااية زيار  الفرج ال اااحية للةدرساااة  جراء الفحوصاااا  الدورية  1
 للطلية

 عالية 0.76 4.33

 عالية 0.73 4.30 ة الةشكال  ال حية للطلية مع أولياء األمور ا يار  الةدرسيترابع  4

3 
على تقديم برامو ا رشاااااي والرورية ال ااااحية بالرنساااايق  تحرص ا يار  الةدرسااااية
 عالية 0.77 4.29 مع الجها  الةعنية

 عالية 0.85 4.08 تحرص ا يار  الةدرسية على ن افة الةرافق ال حية 9
 عالية 0.85 3.98 ة إجراءا  األمن والسالمة العامةتطبق ا يار  الةدرسي 11
 عالية 0.91 3.87 تحرص ا يار  الةدرسية على توفير األثاث ال ح  8
 عالية 1.03 3.73 تروافر ف  الةق ف الةدرس  الةأكوا  ال حية 13
 مروسطة 1.11 3.63 ترناسب مساحة ال فوف مع أعداي الطلية 6
 مروسطة 1.17 3.54 مناسية ألعداي الطلية تروافر ف  الةدرسة مالعب 7
 مروسطة 1.15 3.49 فروافر ف  الةدرسة قاقم مدرب لرقديم ا سعافا  األولية 5
 مروسطة 1.31 3.19 تروافر ف  الةدرسة وسائل  الربريد والردف ة( 10
 مروسطة 1.31 3.15 ااحرياجا  الخاصةفرالءم الةبنى الةدرس  مع مرطليا   وي  12

 عالية 0.62 3.85 رجة الجليةالد
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" على أقل  فرالءم الةبنى الةدرسااااا  مع مرطليا   وي ااحرياجا  الخاصاااااة(. وح ااااالت الفقر  "4.33  

بةروسااا  حسااااب   " تروافر ف  الةدرساااة وساااائل  الربريد والردف ة(  (، فليها الفقر  "3.15مروسااا  حسااااب    

  3.19 .) 

 التمييز المجال الخامس: الحق في مواجهة

نحرافات المعيارية الســــتجابات أفراد عينة الدراســــة لمجال  (: المتوســــطات الحســــابية واال6.4جدول ) 

 مرتبة تنادليًا حسب المتوسطات الحسابية الحق في مواجهة التمييز

 
( وهذا 0.59( وانحراف معياري   4.20  للدرجة الجلية الةروسا  الحسااب   ( أن6.4فالحذ من الجدول   

 ف  مواجهة الرةييز جاء بدرجة عالية.   أن مسروى الحقفدل على 

المتوسط   الفقرات الرقم
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 عالية  0.82 4.46 الدفنترجنب ا يار  الةدرسية الرةييز بسبب  1
 عالية  0.76 4.41 الرةييز بسبب الةكانة ااجرةاريةترجنب ا يار  الةدرسية  2
 عالية  0.84 4.35 ترجنب ا يار  الةدرسية الرةييز بسبب الجنس 4
 عالية  0.89 4.29 ترجنب ا يار  الةدرسية الرةييز بسبب اانرةاء السياس  5
 عالية  0.80 4.28 الةدرسية الرةييز بسبب الةسروى األكايية ترجنب ا يار   3
 عالية  0.78 4.24 تطبق ا يار  الةدرسية القانون الةدرس  على جةيع الطلية يون تةييز 11
 عالية  0.80 4.23 تعدل ا يار  الةدرسية ف  من  شهايا  الرقدفر للطلية 9
 عالية  0.74 4.20 الطليةتحرص ا يار  الةدرسية لرحقيق العدالة بين  7
 عالية  0.82 4.13 وهو ينترابع ا يار  الةدرسية الطلية الة 14
 عالية  0.85 4.12 تسعى ا يار  الةدرسية لرحقيق العدالة بين الةعلةين 6
 عالية  0.78 4.11 تحرص ا يار  الةدرسية على مبدأ تجافؤ الفرص 8
 عالية  0.83 4.09 ااحرياجا  الخاصةتهرم ا يار  الةدرسية بالطلية  وي  13
 عالية  0.90 3.98 ام ا ضافية على الةعلةين بعدلتوزا ا يار  الةدرسية الةه 12
 عالية  0.93 3.91 توص  ا يار  الةدرسية بررقية الةعلةين بةوضورية 10

 عالية  0.59 4.20 الدرجة الجلية
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. وح اااااااااااااالات الفقر   عاالياةجااء  بادرجاة ا  فقر جةيع ال( أن 6.4كةاا وتشااااااااااااااير النراائو ف  الجادول رقم   

ترجنب  (، ويليها فقر  "4.46على أعلى مروساا  حساااب    " ترجنب ا يار  الةدرسااية الرةييز بساابب الدفن"

توصا   (. وح الت الفقر  "4.41بةروسا  حسااب    " رةاريةا يار  الةدرساية الرةييز بسابب الةكانة ااج

توزا (، فليها الفقر  "3.91" على أقل مروساااااا  حساااااااب    ا يار  الةدرسااااااية بررقية الةعلةين بةوضااااااورية

 (. 3.98بةروس  حساب    " افية على الةعلةين بعدلا يار  الةدرسية الةهام ا ض

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:  . 2.2.4

مدى تطبيق اإلدارة المدرســية لمبادئ حقوق اإلنســان من وجهة نظر المعلمين والمديرين تلف خيهل 

سـنوات و المؤهل العلمي، و المسـمى الوظيفي، و الجنس،  متغير باختالف في مدارس محافظة بيت لحم

 ؟الجهة المشرفةو المرحلة الدراسية، و  الخبرة في العمل المدرسي، 

 يله للفرضيا  ال فرية الرالية: ول جابة عن هذا السؤال تم تحو 

 نتائج الفرضية األولى:  

ــتوى اـلدالـلة ــائـية عـند مســـــــ في مـدى تطبيق اإلدارة  ( α ≥ 0.05)   "ال توجـد فروق اات دالـلإ إحصـــــــ

محافظة بيت لحم  مدارس المدرســـية لمبادئ حقوق اإلنســـان من وجهة نظر المعلمين والمديرين في 

 "الجنسعزى لمتغير ت

عينة الدراساااة   أفرايالةروساااطا  الحساااابية اسااارجابة و اخريار " "  باسااارخدام ولىاألحص الفرضاااية تم ف

نساااااااااان من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  مدارس لةدى تطبيق ا يار  الةدرساااااااااية لةياي  حقوج ا 

 .  الجنسمرغير  حسب محاف ة بيت لحم
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ــتقلة  نتائج اختبار "ت"  (:7.4جدول ) ــتجابة للعينات المســــ ــية  العينة أفرادالســــ لمدى تطبيق اإلدارة المدرســــ
متغير  ل تعزى  لمبـادئ حقوق اإلنســــــــــان من وجهـة نظر المعلمين والمـديرين في مـدارس محـافظـة بيـت لحم

 الجنس

 

(، أي 0.500(، ومسروى الدالة  0.675لجلية  قيةة " " للدرجة ا( أن 7.4فربين من خالل الجدول   

أنه ا توجد فروج ف  مدى تطبيق ا يار  الةدرسية لةياي  حقوج ا نسان من وجهة ن ر الةعلةين 

 . ، و ذلك تم قبول الفرضية األولىالجنستعزى لةرغير  والةدفرين ف  مدارس محاف ة بيت لحم

 نتائج الفرضية الثانية: 
ــتوى اـلدالـلة"ال توجـد فروق اات  ــائـية عـند مســـــــ في مـدى تطبيق اإلدارة  ( α ≥ 0.05)   دالـلإ إحصـــــــ

محافظة بيت لحم  مدارس المدرســـية لمبادئ حقوق اإلنســـان من وجهة نظر المعلمين والمديرين في 

 ". المسمى الوظيفي عزى لمتغير ت

عينة الدراسة  يأفراالةروسطا  الحسابية اسرجابة و حساب نرائو اخريار " " ب الثانيةحص الفرضية تم ف

لةدى تطبيق ا يار  الةدرساااااااااية لةياي  حقوج ا نساااااااااان من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  مدارس 

 .  الةسةى الوظيف ةرغير ل تعزى  محاف ة بيت لحم

 العدد الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 "tقيمة"
مستوى 
 الداللة

 الحق في الكرامة اإلنسانية
 0.56425 4.3054 220  كر 

0.427 0.670 
 0.54184 4.3252 390 أنثى

 الحق في التعليم
 0.49493 3.8434 220  كر 

1.577 0.115 
 0.50322 3.7769 390 أنثى

الحق في حرية التفكير 
 والتعبير عن الرأي

 0.62364 4.0397 220  كر 
2.599 0.010 

 0.65815 3.9002 390 أنثى

 الحق في الصحة
 0.61154 3.8378 220  كر 

0.443 0.658 
 0.61834 3.8607 390 أنثى

 الحق في مواجهة التمييز
 0.59369 4.2000 220  كر 

0.011 0.991 
 0.58960 4.2005 390 أنثى

 الدرجة الكلية
 0.48519 4.0531 220 اكر

0.675 0.500 
 0.48815 4.0253 390 أنثى
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ــتقلة  نتائج اختبار "ت"    (:8.4جدول ) ــتجابة للعينات المسـ ــية لمبادئ  العينة  أفرادالسـ لمدى تطبيق اإلدارة المدرسـ
 المسمى الوظيفيمتغير ل تعزى  إلنسان من وجهة نظر المعلمين والمديرين في مدارس محافظة بيت لحمحقوق ا

 
(، أي 0.000(، ومسروى الدالة  4.095 ( أن قيةة " " للدرجة الجلية 8.4فربين من خالل الجدول   

أنه توجد فروج ف  مدى تطبيق ا يار  الةدرسية لةياي  حقوج ا نسان من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين 

، وكانت الفروج ل ال  الةدفرين، و ذلك الةسةى الوظيف تعزى لةرغير  ف  مدارس محاف ة بيت لحم

 تم رفض الفرضية الثانية. 

 الثالثة نتائج الفرضية
ــتوى اـلدالـلة "ال ــائـية عـند مســـــــ في مـدى تطبيق اإلدارة  ( α ≥ 0.05)   توجـد فروق اات دالـلإ إحصـــــــ

محافظة بيت لحم  مدارس المدرســـية لمبادئ حقوق اإلنســـان من وجهة نظر المعلمين والمديرين في 

 ". المؤهل العلمي عزى لمتغير ت

ةدى لعينة الدراسااة  أفراية اساارجابة حساااب الةروسااطا  الحسااابي عن قريق الثالثةحص الفرضااية تم ف

محاف ة مدارس تطبيق ا يار  الةدرساااية لةياي  حقوج ا نساااان من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  

 .  الةؤهل العلة عزى لةرغير تبيت لحم 

المسمى   المجال 
المتوسط  العدد  الوظيفي

 الحسابي 
االنحراف 
مستوى   "tقيمة" المعياري 

 الداللة 
الكرامة  الحق في 

 اإلنسانية
 0.45904 4.5405 55 مدفر/ 

3.693 0.000 
 0.55332 4.2960 555 معلم/  

 الحق في التعليم 
 0.41950 3.8121 55 مدفر/ 

0.174 0.862 
 0.50852 3.7998 555 معلم/  

الحق في حرية التفكير  
 والتعبير عن الرأي 

 0.50331 4.2182 55 مدفر/ 
4.010 0.000 

 0.65599 3.9240 555 معلم/  

 الحق في الصحة 
 0.47505 4.0643 55 مدفر/ 

3.359 0.001 
 0.62414 3.8315 555 معلم/  

 الحق في مواجهة التمييز
 0.52985 4.4792 55 مدفر/ 

4.049 0.000 
 0.58955 4.1727 555 معلم/  

 الدرجة الكلية 
 0.38730 4.2448 55 مدير/ة 

4.095 0.000 
 0.49108 4.0146 555 معلم/ة 
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دارة مدى تطبيق اإلل المتوسـطات الحسـابية واالنحرافات المعيارية السـتجابة أفراد عينة الدراسـة (:9.4)جدول 
ــان من وجهة نظر المعلمين والمديرين في  ــية لمبادئ حقوق اإلنســــ عزى  تمحافظة بيت لحم مدارس المدرســــ

 المؤهل العلميلمتغير 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي  المجال 

 الحق في الكرامة اإلنسانية
 0.47561 4.3051 45 أقل من بكالوريوس 
 0.53323 4.3169 455 بكالوريوس 

 0.64201 4.3281 110 أعلى من بكالوريوس 

 الحق في التعليم 
 0.49782 3.8321 45 أقل من بكالوريوس 
 0.49357 3.8007 455 بكالوريوس 

 0.53509 3.7889 110 أعلى من بكالوريوس 

الحق في حرية التفكير  
 والتعبير عن الرأي 

 0.57167 3.8949 45 بكالوريوس أقل من 
 0.63064 3.9483 455 ريوس بكالو 

 0.74940 3.9826 110 أعلى من بكالوريوس 

 الحق في الصحة 
 0.58205 3.9333 45 أقل من بكالوريوس 
 0.60624 3.8534 455 بكالوريوس 

 0.66704 3.8154 110 أعلى من بكالوريوس 

 الحق في مواجهة التمييز
 0.55993 4.1270 45 بكالوريوس أقل من 

 0.58069 4.2033 455 بكالوريوس 
 0.64434 4.2182 110 أعلى من بكالوريوس 

 الدرجة الكلية 
 0.41694 4.0276 45 أقل من بكالوريوس

 0.47222 4.0356 455 بكالوريوس
 0.57043 4.0375 110 أعلى من بكالوريوس

 
  حقوج  وجوي فروج ظااهرياة ف  مادى تطبيق ا يار  الةادرسااااااااااااااياة لةيااي ( 9.4  فالحذ من الجادول رقم 

،  الةؤهل العلة عزى لةرغير ت ا نسان من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  مدارس محاف ة بيت لحم

 كةاا ي هر ف  ( one way ANOVA  األحاايي تم اساااااااااااااارخادام تحليال الرياافن  ولةعرفاة يالاة الفروج 

 (: 10.4الجدول رقم   
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ــتجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين  : (10.4)ل جدو ــية لالعينة  أفرادالســــ مدى تطبيق اإلدارة المدرســــ
عزى لمتغير  تمحـافظـة بيـت لحم مـدارس لمبـادئ حقوق اإلنســــــــــان من وجهـة نظر المعلمين والمـديرين في 

 المؤهل العلمي

مجموع   مصدر التباين المجال 
 المربعات 

درجات  
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى  
 الداللة 

الحق في الكرامة  
 نسانيةاإل

 0.010 2 0.019 بين الةجةوعا  
 0.303 607 183.968 ياخل الةجةوعا   0.969 0.032

 609 183.988 الةجةوا  

 الحق في التعليم 
 0.030 2 0.060 بين الةجةوعا  

 0.252 607 152.713 ياخل الةجةوعا   0.888 0.119
 609 152.772 الةجةوا  

الحق في حرية  
تعبير عن  التفكير وال

 الرأي

 0.127 2 0.255 بين الةجةوعا  
 0.422 607 256.153 ياخل الةجةوعا   0.740 0.302

 609 256.407 الةجةوا  

 الحق في الصحة 
 0.223 2 0.446 بين الةجةوعا  

 0.379 607 230.264 ياخل الةجةوعا   0.556 0.588
 609 230.709 الةجةوا  

الحق في مواجهة  
 ييزالتم

 0.141 2 0.281 بين الةجةوعا  
 0.349 607 212.136 ياخل الةجةوعا   0.669 0.402

 609 212.417 الةجةوا  

 الدرجة الكلية 
 0.002 2 0.003 بين المجموعات 

 0.238 607 144.354 داخل المجموعات  0.993 0.007
 609 144.357 المجموع  

 

من مسروى الدالة  أكبر( وه  0.993( ومسروى الدالة   0.007   فالحذ أن قيةة ف للدرجة الجلية

  α ≥ 0.05 توجد فروج يالة إح ائيًا ف  مدى تطبيق ا يار  الةدرسية لةياي  حقوج ا ( أي أنه

الةؤهل العلة ، عزى لةرغير تمحاف ة بيت لحم مدارس ا نسان من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  

 الثالثة.   الفرضيةقبول و ذلك تم 
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 نتائج الفرضية الرابعة: 

ــتوى  "ال ــائـية عـند مســـــــ في مـدى تطبيق اإلدارة  ( α ≥ 0.05)   اـلدالـلة توجـد فروق اات دالـلإ إحصـــــــ

محافظة بيت لحم  مدارس المدرســـية لمبادئ حقوق اإلنســـان من وجهة نظر المعلمين والمديرين في 

 ". سنوات الخبرة في العمل المدرسي عزى لمتغير ت

ةدى لعينة الدراسااة  أفرايحساااب الةروسااطا  الحسااابية اساارجابة  عن قريق الرابعةلفرضااية حص اتم ف

محاف ة مدارس تطبيق ا يار  الةدرساااية لةياي  حقوج ا نساااان من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  

 .  سنوا  الخبر  ف  العةل الةدرس عزى لةرغير تبيت لحم 

ــابية وا (:11.4)جدول  ــطات الحســ ــةالمتوســ ــتجابة أفراد عينة الدراســ مدى تطبيق ل  النحرافات المعيارية الســ
محافظة بيت لحم  مدارس اإلدارة المدرســـــية لمبادئ حقوق اإلنســـــان من وجهة نظر المعلمين والمديرين في 

 سنوات الخبرة في العمل المدرسيعزى لمتغير ت

سنوات الخبرة في العمل   المجال 
 حراف المعياري االن  المتوسط الحسابي  د العد المدرسي 

 الحق في الكرامة اإلنسانية
 0.55622 4.3330 92 سنوا   5أقل من 
 0.60746 4.2556 154 سنوا   10-5من 

 0.52109 4.3407 364 سنوا   10أكثر من 

 الحق في التعليم 
 0.51972 3.8357 92 سنوا   5أقل من 
 0.52180 3.7973 154 سنوا   10-5من 

 0.48788 3.7937 364 سنوا   10أكثر من 

الحق في حرية التفكير  
 والتعبير عن الرأي 

 0.68117 3.9536 92 سنوا   5أقل من 
 0.71842 3.9097 154 سنوا   10-5من 

 0.60952 3.9670 364 سنوا   10أكثر من 

 الحق في الصحة 
 0.63324 3.8880 92 سنوا   5أقل من 
 0.68095 3.7872 154 سنوا   10-5من 

 0.58063 3.8711 364 سنوا   10أكثر من 

 الحق في مواجهة التمييز
 0.56026 4.2997 92 سنوا   5أقل من 
 0.65018 4.1855 154 سنوا   10-5من 

 0.57040 4.1815 364 سنوا   10أكثر من 

 الدرجة الكلية 
 0.49534 4.0761 92 سنوات  5أقل من 

 0.54403 3.9970 154 سنوات  10-5من 
 0.45863 4.0413 364 سنوات  10أكثر من  
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وجوي فروج ظاهرية ف  مدى تطبيق ا يار  الةدرساااااااااااااية لةياي  حقوج   ( 11.4  فالحذ من الجدول رقم  

سااااانوا  الخبر   عزى لةرغير ت ا نساااااان من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  مدارس محاف ة بيت لحم

 one way  األحااايي فن تم اساااااااااااااارخاادام تحلياال الريااا ، ولةعرفااة يالااة الفروج ف  العةاال الةاادرساااااااااااااا 

ANOVA )  12.4قم   كةا ي هر ف  الجدول ر :) 

ــتجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين  : (12.4)ل جدو ــية لالعينة  أفرادالســــ مدى تطبيق اإلدارة المدرســــ
عزى لمتغير  تمحـافظـة بيـت لحم مـدارس لمبـادئ حقوق اإلنســــــــــان من وجهـة نظر المعلمين والمـديرين في 

 في العمل المدرسيسنوات الخبرة 

 

من مسروى الدالة  أكبر( وه  0.438( ومسروى الدالة   0.827   فالحذ أن قيةة ف للدرجة الجلية 

  α ≥ 0.05 الةدرسية لةياي  حقوج توجد فروج يالة إح ائيًا ف  مدى تطبيق ا يار  ا ( أي أنه

مجموع   مصدر التباين المجال 
 المربعات 

درجات  
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى  
 الداللة 

 الحق في الكرامة اإلنسانية
 0.404 2 0.807 بين الةجةوعا  

 0.302 607 183.181 ياخل الةجةوعا   0.263 1.337
 609 183.988 الةجةوا  

 يم الحق في التعل
 0.066 2 0.133 بين الةجةوعا  

 0.251 607 152.639 ياخل الةجةوعا   0.768 0.264
 609 152.772 الةجةوا  

الحق في حرية التفكير  
 والتعبير عن الرأي 

 0.178 2 0.357 بين الةجةوعا  
 0.422 607 256.051 ياخل الةجةوعا   0.655 0.423

 609 256.407 الةجةوا  

 ي الصحة الحق ف
 0.449 2 0.898 بين الةجةوعا  

 0.379 607 229.812 ياخل الةجةوعا   0.306 1.186
 609 230.709 الةجةوا  

 الحق في مواجهة التمييز
 0.535 2 1.071 بين الةجةوعا  

 0.348 607 211.346 ياخل الةجةوعا   0.216 1.538
 609 212.417 الةجةوا  

 الدرجة الكلية 
 0.196 2 0.392 المجموعات  بين

 0.237 607 143.965 داخل المجموعات  0.438 0.827
 609 144.357 المجموع  



86 
 

سنوا  الخبر  عزى لةرغير تمحاف ة بيت لحم مدارس ا نسان من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  

 الرابعة. الفرضية قبول و ذلك تم ف  العةل الةدرس ، 

 نتائج الفرضية الخامسة:  
ــا "ال ــتوى اـلدالـلةتوجـد فروق اات دالـلإ إحصـــــــ اإلدارة  في مـدى تطبيق ( α ≥ 0.05)   ئـية عـند مســـــــ

محافظة بيت لحم  مدارس المدرســـية لمبادئ حقوق اإلنســـان من وجهة نظر المعلمين والمديرين في 
 " المرحلة الدراسيةعزى لمتغير ت

ةدى لعينة الدراسة  أفرايحساب الةروسطا  الحسابية اسرجابة  عن قريق الخامسةحص الفرضية تم ف

محاف ة مدارس ن وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  تطبيق ا يار  الةدرساااية لةياي  حقوج ا نساااان م

 .  الةرحلة الدراسيةعزى لةرغير تبيت لحم 

ــة (:13.4)جدول  ــتجابة أفراد عينة الدراســ ــابية واالنحرافات المعيارية الســ ــطات الحســ مدى تطبيق ل  المتوســ
حافظة بيت لحم  ممدارس اإلدارة المدرســـــية لمبادئ حقوق اإلنســـــان من وجهة نظر المعلمين والمديرين في 

 المرحلة الدراسيةعزى لمتغير ت
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المرحلة الدراسية  المجال

 الحق في الكرامة اإلنسانية 
 0.52373 4.3612 185 ( 4-1أساسية ينيا  
 0.54640 4.3020 233 ( 9-5أساسية عليا  
 0.57776 4.2959 192 ( 12-10ثانوية  

 لتعليم الحق في ا
 0.50489 3.8474 185 ( 4-1أساسية ينيا  
 0.46573 3.8183 233 ( 9-5أساسية عليا  
 0.53290 3.7350 192 ( 12-10ثانوية  

الحق في حرية التفكير والتعبير  
 عن الرأي

 0.68955 3.9681 185 ( 4-1أساسية ينيا  
 0.63139 3.9345 233 ( 9-5أساسية عليا  
 0.63210 3.9531 192 ( 12-10ثانوية  

 الحق في الصحة 
 0.61888 3.9339 185 ( 4-1أساسية ينيا  
 0.60811 3.8310 233 ( 9-5 أساسية عليا 
 0.61644 3.8001 192 ( 12-10ثانوية  

 الحق في مواجهة التمييز 
 0.59490 4.2811 185 ( 4-1أساسية ينيا  
 0.56498 4.1876 233 ( 9-5أساسية عليا  
 0.61079 4.1380 192 ( 12-10ثانوية  

 الدرجة الكلية 
 0.48754 4.0918 185 ( 4- 1أساسية دنيا ) 
 0.45620 4.0240 233 ( 9- 5أساسية عليا ) 

 0.51876 3.9946 192 ( 12-10ثانوية )
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وجوي فروج ظاهرية ف  مدى تطبيق ا يار  الةدرساااااااااااااية لةياي  حقوج   ( 13.4  فالحذ من الجدول رقم  

الةرحلااة  عزى لةرغير ت الةعلةين والةاادفرين ف  ماادارس محاااف ااة بياات لحما نسااااااااااااااااان من وجهااة ن ر 

كةا   ( one way ANOVA  األحايي تم اسااااااااااارخدام تحليل الريافن  ، ولةعرفة يالة الفروج الدراساااااااااااية

 (: 14.4ي هر ف  الجدول رقم   

اإلدارة المدرســية  في مدى تطبيقالعينة  أفرادالســتجابة   األحادينتائج اختبار تحليل التباين  : (14.4)ل جدو
عزى لمتغير  تمحـافظـة بيـت لحم مـدارس لمبـادئ حقوق اإلنســــــــــان من وجهـة نظر المعلمين والمـديرين في 

 المرحلة الدراسية

 
من مسروى الدالة  أكبر( وه  0.138ومسروى الدالة    ( 1.985   فالحذ أن قيةة ف للدرجة الجلية

  α ≥ 0.05 توجد فروج يالة إح ائيًا ف  مدى تطبيق ا يار  الةدرسية لةياي  حقوج ا ( أي أنه

مجموع   التباينمصدر  المجال 
 المربعات 

درجات  
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى  
 الداللة 

 الحق في الكرامة اإلنسانية
 0.249 2 0.498   بين الةجةوعا

0.824 
 

0.439 
 0.302 607 183.489 ياخل الةجةوعا   

 609 183.988 الةجةوا  

 الحق في التعليم 
 0.653 2 1.306 بين الةجةوعا  

2.618 
 

0.074 
 0.250 607 151.466 ياخل الةجةوعا   

 609 152.772 الةجةوا  

الحق في حرية التفكير  
 والتعبير عن الرأي 

 0.059 2 0.118 ين الةجةوعا  ب
0.140 

 
0.869 

 0.422 607 256.289 ياخل الةجةوعا   
 609 256.407 الةجةوا  

 الحق في الصحة 
 0.931 2 1.861 الةجةوعا  بين 

2.468 
 

0.086 
 0.377 607 228.848 ياخل الةجةوعا   

 609 230.709 الةجةوا  

 الحق في مواجهة التمييز
 0.995 2 1.989 ةوعا  بين الةج

2.869 
 

0.058 
 0.347 607 210.428 ياخل الةجةوعا   

 609 212.417 الةجةوا  

 الدرجة الكلية 
 0.469 2 0.938 المجموعات بين 

1.985 
 

0.138 
 0.236 607 143.419 داخل المجموعات  

 609 144.357 المجموع  
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الةرحلة الدراسية، عزى لةرغير  تمحاف ة بيت لحم  مدارس  ا نسان من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف   

 مسة. الخاالفرضية قبول و ذلك تم 

 نتائج الفرضية السادسة:  

ــتوى  ــائـية عـند مســـــــ في مـدى تطبيق اإلدارة  ( α ≥ 0.05)   اـلدالـلة "ال توجـد فروق اات دالـلإ إحصـــــــ

محافظة بيت لحم  مدارس المدرســـية لمبادئ حقوق اإلنســـان من وجهة نظر المعلمين والمديرين في 

 ". الجهة المشرفةعزى لمتغير ت

عينة  أفرايالةروسااااطا  الحسااااابية اساااارجابة و ئو اخريار " " حساااااب نراب السااااايسااااةحص الفرضااااية تم ف

لةدى تطبيق ا يار  الةدرسااااااية لةياي  حقوج ا نسااااااان من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  الدراسااااااة 

 . الجهة الةشرفةلةرغير  تعزى  مدارس محاف ة بيت لحم

لمدى تطبيق اإلدارة المدرســية لمبادئ  لعينةا  أفرادالســتجابة للعينات المســتقلة  نتائج اختبار "ت"    (:15.4جدول )
 الجهة المشرفةمتغير ل تعزى  حقوق اإلنسان من وجهة نظر المعلمين والمديرين في مدارس محافظة بيت لحم

 

المتوسط  العدد  الجهة المشرفة  المجال 
 الحسابي 

االنحراف 
مستوى   "tقيمة" المعياري 

 الداللة 

 0.52700 4.3217 470 حكومية الحق في الكرامة اإلنسانية
0.299 0.765 

 0.62159 4.3058 140 خاصة

 الحق في التعليم 
 0.48307 3.7726 470 حكومية

2.572 0.010 
 0.54762 3.8960 140 خاصة

الحق في حرية التفكير  
 والتعبير عن الرأي 

 0.60151 3.9718 470 حكومية
1.286 0.200 

 0.78563 3.8792 140 خاصة

 حة الص الحق في 
 0.59444 3.8322 470 حكومية

1.384 0.168 
 0.67933 3.9203 140 خاصة

 الحق في مواجهة التمييز
 0.57588 4.1901 470 حكومية

0.784 0.434 
 0.63849 4.2347 140 خاصة

 الدرجة الكلية 
 0.45531 4.0287 470 حكومية

0.621 0.535 
 0.58173 4.0578 140 خاصة
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(، أي 0.535(، ومسروى الدالة  0.621( أن قيةة " " للدرجة الجلية   15.4الجدول  خالل فربين من 

أنه ا توجد فروج لةدى تطبيق ا يار  الةدرسية لةياي  حقوج ا نسان من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين 

 و ذلك تم قبول الفرضية السايسة. ، الجهة الةشرفةتعزى لةرغير  ف  مدارس محاف ة بيت لحم
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

مدى تطبيق ا يار  الةدرساية لةياي  حقوج  اسارعرت هذا الف ال مناقشاة نرائو الدراساة الر  بحثت ف  

من خالل الرحليال   و لاك، ا نسااااااااااااااان من وجهاة ن ر الةعلةين والةادفرين ف  مادارس محااف اة بيات لحم

، با ضاااافة إلى الروصااايا  الر  أضاااافرها ف  ضاااوء نرائو هذه  وفرضاااياتها الدراساااة ا ح اااائ  ألسااا لة

 الدراسة.   

 مناقشة نتائج السؤال األول 1.5

مدى تطبيق اإلدارة المدرســــــــية لمبادئ حقوق اإلنســــــــان من وجهة نظر المعلمين والمديرين في  ما 

 ؟ لحممدارس محافظة بيت 

ا يار  الةدرسااااااااااية لةياي  حقوج ا نسااااااااااان من وجهة ن ر   مدى تطبيقأظهر  نرائو هذا السااااااااااؤال أن 

 بدرجة عالية.  جاء محاف ة بيت لحممدارس الةعلةين والةدفرين ف  

وتعزو اليااحثاة هاذه النريجاة إلى وجوي وع  لادى الةادفرين والةعلةين ف  فهم ميااي  حقوج ا نساااااااااااااااان  

 ة الةدرسااية، ولر ةا يعوي هذا الوع  إلى  وكياية تطبيقها ومةارساارها من قبل ا يار  الةدرسااية ياخل البي

نين وزار  الرر ية والرعليم الدورا  الردريبية وورش العةل الةعزز  لةياي  حقوج ا نسااااان، إضااااافة إلى قوا

الر  تحث على  لك، هذا با ضاااااااااااافة إلى مياي  حقوج ا نساااااااااااان الواري  ف  الةنهاج والةواي الرعليةية  
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الب مطيقة على أرت الواقع وليس بشااكل ن ري، حيث فرةثل كل من الر  من الواجب أن يشااهدها الط

 الةدفرين والةعلةين بها ليلةسها الطالب ويقردي بهم. 

قد يعوي  لك لحرص مدفر الةدرساة والةعلةين فيها على مةارساة الطالب لرنشاطة والةساابقا  الر   أو 

ساايد الحوار ف  العةلية الرعليةية  تسااهم ف  صااقل شااخ ااية الطلية وتدريم إمكانياتهم، با ضااافة إلى تج

لى بناء ثقافة تلك  والرر وية ونشاااار ومفاهيم حقوج ا نسااااان وتوفير البي ة الرعليةية الر  تشااااجع الطلية ع

 الحقوج ف  الةدرسة. 

كال من الةاادفرين والةعلةين باأهةيااة مياااي  حقوج ا نساااااااااااااااان للوجوي  اقرنااااولر ةااا تعوي هاذه النريجااة 

ن ام الرر وي والطلية خ وصًا كونهم يساهةون ف  تطوير الةجرةع مسرقباًل، إ  أن ا نسان  عةومًا ولل

ةيم حقوج ا نسااان،  ل غير واعين يار  الةدرسااية سااينشاا  قلية الفشاال ف  تطبيق هذه الةياي  من قبل ا

 و الرال  فنعكس مسرقباًل على قدرتهم ف  بناء مجرةع ييةقراق . 

الرغيرا  ااجرةارية والرحوا  الثقافية والسااااياسااااية الر  يشااااهدها مجرةعنا   وقد يعوي  لك أيضااااًا إلى أن

حرية وكرامة ا نساااااااان، وحقوج ا نساااااااان بشاااااااكل عام،  الفلساااااااطين ، وخاصاااااااة ف  مجال الديةقراقية وال

تقرضااااااااا  من الةدفرين أن يكونوا ملةين بةياي  حقوج ا نساااااااااان، إلى جانب العةل على تطبيقها ياخل  

ة و لك لرساااااااالي  الضااااااااوء أمام الةعلةين والطلية على مياي  حقوج ا نسااااااااان، وتعريفهم  البي ة الةدرسااااااااي

شااااااخ ااااااية الطلية جسااااااةيًا، وعقليًا وعقائديًا، ونفساااااايًا، واجرةاريًا،  بحقوقهم وواجياتهم، والعةل على بناء 

ة  بحيث يسااهم  لك ف  بناء شااخ ااية مروازنة لدفهم وحةافرهم من أي تضااليل فؤثر على الةجرةع بطريق

 سلبية. 

كةا تعزو الياحثة  لك إلى الرطور الرجنولوج  والةعلومات  ف  هذا الع ااار وخاصاااة ف  مجال ا عالم 

ةرعدي ، وشاااااااايكا  الرواصاااااااال ااجرةاع  باخرالف أنواعها الر  عةد  على نشاااااااار مفاهيم  و وسااااااااائله ال
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الةدفرين والةعلةين  مياي  حقوج ا نسااااان، األمر الذي ساااااهم ف  الفهم الواضاااا  لرلك الةفاهيم من قبل

 ة. والطلية وسائر أفراي الةجرةع، وإيراك أهةية تطبيقها ف  كافة الةجاا  وخاصة ف  البي ة الةدرسي

( والر  تشاااااير إلى أن قاي  الةدارس يقومون بروفير  2018وقد اتفقت هذه النريجة مع يراساااااة الشااااانيف    

  أشاااار  إلى وجوي حرية أكاييةية لدى أفراي ( والر2016بي ة تعليةية آمنة للطلية، ويراساااة أبو جيش   

ا يار  الةدرساااااية ف  ( ف  أن يور 2016عينة الدراساااااة بدرجة كبير ، كةا اتفقت مع يراساااااة حشاااااايكة   

( بوجوي مسروى  Nduta, 2015توفير بي ة مدرسية آمنة جاء بدرجة كبير ، كةا اتفقت مع يراسة ندوتا   

 & Sunar  ارس الثانوية، ويراسااااااااااااة سااااااااااااونار وتابانرجال  قوج ا نسااااااااااااان ف  الةدعاٍل من الوع  بح

Tabancali, 2012 الةياي  األخالقية ف  مدارسهم. ( الر  أظهر  أن الةدفرين فر رفون وفق 

رضااااااى من قبل قلية الجامعة ب اااااافة  ال( والر  أشااااااار  إلى عدم  2017فيةا اخرلفت مع يراسااااااة البنا   

ة لةياي   يم حقوج ا نسااان، كةا تبين عدم مةارسااة الطليعامة عن يور الرعليم الجامع  ف  تنةية مفاه

( الر  أظهر  نرائجها أن الدرجة 2016را   حقوج ا نسااااان بشااااكل فعل ، وكذلك اخرلفت مع يراسااااة الف

الجلية لرقدفرا  أعضاااااااااااء الهي ة الردريسااااااااااية ف  الجامعا  الفلسااااااااااطينية لةجاا  العدالة الرن يةية أتت  

 بدرجة مروسطة. 

( والر  أشااااااار  إلى أن يرجة تطبيق مفاهيم حقوج ا نسااااااان من 2015مع يراسااااااة حةيد   كةا اخرلفت 

الردريس ف  الجامعا  الفلساااااااطينية قد أتت بدرجة مروساااااااطة، كةا اخرلفت كذلك مع  قبل أعضااااااااء هي ة 

( والر  أشاااااار  أن يرجة تطبيق ثقافة الساااااالم ويور الةدارس ف  نشااااارها قد أتت  2013يراساااااة حرب   

 ة. بدرجة مروسط

مجال الجرامة ا نسااانية على  فح االأما بخ ااوص مجاا  الدراسااة فقد جاء  جةيعها بدرجة عالية، 

إيةان ا يار  الةدرسااااااية الجبير ب نسااااااانية الفري وضاااااارور  الةحاف ة على  وهذا يشااااااير إلىالةرتية األولى 

 ام. احرر ساس اكرامره، فيعامل مدفر الةدرسة الةعلةين والطلية معاملة قائةة على أ



93 
 

نبذ ا يار  الةدرساااااااااااية للرةييز   وهذا فؤكدمجال الحق ف  مواجهة الرةييز على الةرتية الثانية وح ااااااااااال 

 فن. بكافة أشكاله وخ وصًا الرةييز بسبب الد  

وهذا يشااااااير إلى أن مدفري الةدارس ف  الةرتية الثالثة مجال الحق ف  الرفجير والرعبير عن الرأي  جاءو 

لطلياة باذلاك، و ضاااااااااااااارور  احررام وتعزيز تقبال آرائهم ليعضااااااااااااااهم ةعلةين واعلى قادٍر من الوع  بحق ال

 اليعض. 

حرص ا يار  الةدرساااااااااية على يدل على فمجال الحق ف  ال اااااااااحة على الةرتية الرابعة  وأما ح اااااااااول

وخاصاااااااة فيةا فرعلق برساااااااهيل إعطاء اللقاحا  الضااااااارورية الةوصاااااااى بها من قبل وزار    صاااااااحة قلبرها

ن الجهوي الحثيثة الةبذولة من قبل وزار  الرر ية والرعليم الفلساااااطينية  مى الرغم وعل . ال اااااحة الفلساااااطينية

ترناسااااااااب مساااااااااحة  أنو ، للحرص على أن تجون األبنية الةدرسااااااااية مالئةة لذوي ااحرياجا  الخاصااااااااة

صاافوفها ومالعبها مع أعداي الطلية، وتوافر وسااائل الربريد والردف ة والطواقم الةدر ة ل سااعافا  األولية،  

يون الةساااااااااااااروى الةطلوب، لذلك ح ااااااااااااالت تلك الفقرا  ف  مجال الحق ف   تزال وكةا فبدو  أنها اإا

لرخطي  عند بناء  وعدم يقة مساروى اور ةا يعوي  لك لقلة الدعم الةايي، ،  ةال احة على يرجة مروساط

 . وترميةها الةدارس

الذي فدل على مدى حرص ا يار  الةدرساااااية رعليم األخير  مجال الحق ف  ال العالية( ف  الةرتية  وجاء

على ضاااةان حق الطالب ف  الرعليم، وترسااايخ الةيم الوقنية والثقافية وضاااةان الةحاف ة على اسااارةرار  

ذلك ح ااول فقر  "فؤثر الوضااع ااجرةاع  للطالب على قبوله ف  الةدرسااة" على يرجة كتعلةه، ويؤكد 

 . رعليم حق للجةيعال أن منخفضة

كد ح ول فقر  "فؤثر الوضع ال ح  للطالب على قبوله ف  الةدرسة" على يرجة مروسطة على كةا فؤ 

ماا توصاااااااااااااالات إلياه النراائو ف  مجاال الحق ف  ال ااااااااااااااحاة باأن عادم مالئةاة الةياان  الةادرسااااااااااااااياة لاذوي  

 . ف  الةدرسة لهما يارا  الةدرسية قبول بعض ااحرياجا  الخاصة تقلل من فرصة 
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الوصااول إلى هذا الررتيب  من الطبيع   ف نه  تم الروصاال إليها ف  ترتيب الةجاا  ئو الرلنرالواساارنايًا 

ا يار  الةدرساااااااااااااية  إ  تحرص، أن الرر ية أوًا، ومن ثم الرعليمبلجونه يحقق ما تنايي به الرر ية الحدفثة 

ف  حريااة تعطيهم حقهم حق األفراي ف  كرامرهم ا نساااااااااااااااانيااة ثم تبرعااد عن الرةييز فيةااا بينهم ثم على 

 الرفجير والرعبير عن آرائهم ثم ترابع حقهم ف  ال حة وأخيرًا حقهم ف  الرعليم. 

 الثانيمناقشة نتائج السؤال  2.5

مدى تطبيق اإلدارة المدرسية لمبادئ حقوق اإلنسان من وجهة نظر المعلمين والمديرين ختلف يهل 

سنوات و المؤهل العلمي، و وظيفي، المسمى الو الجنس،  باختالف متغير في مدارس محافظة بيت لحم

 ؟الجهة المشرفةو المرحلة الدراسية، و  الخبرة في العمل المدرسي، 

 :فيةا فل  مناقشة نرائجهالفرضيا   جابة عن هذا السؤال تم تحويله ول

 : مناقشة نتائج الفرضية األولى . 1.2.5

سااااية لةياي  حقوج ا نسااااان  تطبيق ا يار  الةدر أظهر  نرائو هذه الفرضااااية عدم وجوي فروج ف  مدى 

 .  الجنستعزى لةرغير  من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  مدارس محاف ة بيت لحم

وتعزو الياحثة عدم وجوي فروج ف  الدرجة الجلية للفرضااية األولى إلى أن أفراي عينة الدراسااة سااواء من 

ضااااااااافة لجونهم فرلقون  ا   العةل، و ا  الةعافير، هذا با الذكور أو ا ناث يخضااااااااعون لنفس ظروف 

الدورا  الردريبية الر  تعنى بحقوج ا نساااااااان خالل فرر  عةلهم، با ضاااااااافة إلى القوانين ال ااااااااير  عن 

كةا قد يعوي إلى   وزار  الرر ية والرعليم الر  تلزم الجةيع برطبيق معافير حقوج ا نساااان ياخل مدارساااهم. 

لةدرسااااية لةياي  حقوج ا نسااااان، األمر الذي فؤكد تشااااابه  ر  ارقار ة بأهةية تطبيق ا ياوجوي تقدفرا  م

 ال روف الرعليةية ب رف الن ر عن القائةين عليها. 

أوزان وأزيمير وييرتج ،  ويراساااااااااة (، 2017وقد اتفقت هذه النريجة مع يراساااااااااة أبو حشااااااااايش وآخرون   

  Ozan, Ozdemir & Yirci, 2017اساااااة (، وير 2016حشاااااايكة   (، و 2016ش   (، ويراساااااة أبو جي
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(، ويراساة 2012(، ويراساة البراوي   2012(، ويراساة أبو شاةالة   2015(، ويراساة حةيد   2016الفرا   

بعدم وجوي ( 2008(، ويراساااة اعةر   2009(، كذلك اتفقت مع يراساااة مزين   2011الطويل والقرعان   

 فروج تعزى لةرغير الجنس. 

( Dundar, 2013يراسة يوندار   (، و 2013(، ويراسة حرب  2014   واخرلفت مع يراسة الخالدي

(، 2012والر  أشار  وجوي فروج تعزى لةرغير الجنس ل ال  ا ناث، واخرلفت مع يراسة أبو مراحيل   

( لوجوي فروج 2010(، ويراسة يحيى   Sunar & Tabancali, 2012ويراسة ُسنار وتابانرجال    

 كور.تعزى لةرغير الجنس ل ال  الذ

 ضية الثانية: . مناقشة نتائج الفر 2.2.5

أظهر  نرائو هذه الفرضاااااية وجوي فروج ف  مدى تطبيق ا يار  الةدرساااااية لةياي  حقوج ا نساااااان من 

، وكانت  الةساااااااااااااةى الوظيف تعزى لةرغير  محاف ة بيت لحممدارس وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  

 الفروج ل ال  الةدفرين.  

ألنفساااااااااااهم كان عاليًا رلية منهم ف  إظهار مدارساااااااااااهم  تعزو الياحثة هذه النريجة إلى أن تقييم الةدفرين

عربر  لك نجاحًا لهم وتفوقًا ف  العةل ا ياري، وتعزو  لك أيضااًا إلى  ب ااور  مةراز  وسااةعة قيية، إ  يُ 

كثر من تلك الر  يةرلجها الةعلةون، فةدفر الةدرسااااااة عايً  هو  امرالك الةدفرين صااااااالحيا  وامريازا  أ

ياخل البي ة الةدرسااااية، والةشاااارف الرئيس على تنفيذ القرارا  والقوانين الر    الةسااااؤول عن كل ما يجول

تقرهاا وزار  الرر ياة والرعليم، فيكون حري اااااااااااااااًا كال الحرص على تطبيقهاا أكثر من الةعلةين ب اااااااااااااافراه  

  عن تنفيذها بجوي  و كفاء  عالية، با ضاافة إلى بيت لحم / الرر ية والرعليم مدفرية الةساؤول الرئيس أمام

أن الةهااام الةوكلااة إليااه مرنوعااة ومرعاادي  وترطلااب منااه قاادرًا كبيرًا من الرةرس ف  تطبيق مياااي  حقوج  

نه على ا نسااااااااااان، و الرال  تدفع الةدفر للرنةية والةعرفة الةسااااااااااردامة بةياي  حقوج ا نسااااااااااان الر  تعي

 تحقيق واجياته برطبيق حقوج ا نسان ياخل مدرسره بفعالية وجوي  عالية. 
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بةيام مدفر الةدرساة بدوره ا ياري   ذه الةجاا  ه  مرعلقة بشاكل أسااسةا يعوي  لك أيضاًا لجون هولر 

ال  والفن ، وا يشااااارف عليها كافة الةعلةين إا إ ا كلف مدفر الةدرساااااة الةعلم بذلك، با ضاااااافة انشاااااغ

لهم من قبال مادفر  معلة  الةادرسااااااااااااااة باالةهاام الرعليةياة الةوكلاة إليهم، إلى جااناب بعض األمور الةكلفاة 

الةدرساااة مةا يجعلهم منشاااغلين تةامًا فال فراقبوا أو فلح وا كل ما يقوم به مدفر الةدرساااة من مةارساااا   

 وإنجازا . 

 ( بوجوي فروج تعزى لةرغير مدفر/ .  2016اتفقت نرائو هذه النريجة مع يراسة أبو جيش   

نار وتابانرجال    فيةا اخرلفت مع  ( الر  لم ت هر نرائجها  Sunar & Tabancali, 2012يراسااااااة سااااااُ

 فروقًا لرعزى لةرغير الةسةى الوظيف . 

 : مناقشة نتائج الفرضية الثالثة . 3.2.5

فروج ف  مدى تطبيق ا يار  الةدرسااااية لةياي  حقوج ا نسااااان  أظهر  نرائو هذه الفرضااااية عدم وجوي 

 الةؤهل العلة .  ر عزى لةرغيتمحاف ة بيت لحم مدارس من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  

ين إلى ميااي  حقوج ا نسااااااااااااااان والعةال على وتعزو اليااحثاة هاذه النريجاة إلى أن ن ر  الةادفرين والةعلة

تطبيق ا يار  الةدرسااااااااااااااية لها ف  مدارسااااااااااااااهم ا ترأثر بالةؤهل العلة  لهم، و لك لوجوي معافير وثقافة  

عليةا  الُةقر   من قبل وزار  الرر ية والرعليم،  مدرسااية فلرزم بها الجةيع، با ضااافة إلى وجوي األن ةة والر

ين والةعلةين مرفقون من خالل إجابرهم عن مجاا  ااساااااااااريانة وفقراتها ف  وتالحذ الياحثة بأن الةدفر 

أن عااادم ااخرالف بين الةؤهال  العلةياااة فااادل على وجوي بي اااة عةااال واحاااد  للجةيع، وأن ةاااة إيارياااة 

كةا أن مياي  حقوج ا نسان ه  مياي  فطرية  ، وثقافة تن يةية بن اء . مشرركة بين الةدفرين والةعلةين

ة ا تحراج لةؤهل علة  لررم مةارساارها، فقضااايا حقوج ا نسااان والرر ية الوقنية يعيشااها الناس  وقبيعي

هاذا باا ضاااااااااااااااافاة إلى أن كال من الةادفرين والةعلةين تحكم كال  منهم لوائ  وأن ةاة  ف  حيااتهم اليومياة، 

 ة مؤسسي ة وليس خ ائص شخ ية كالةؤهل العلة .  وثقاف
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(، ويراساااااااااة الخالدي  2016(، ويراساااااااااة  حشاااااااااايكة، 2018الشااااااااانيف    واتفقت هذه النريجة مع يراساااااااااة 

نار وتابانرجال    (، و 2012(، ويراساااااة البراوي   2014   (، Sunar & Tabancali, 2012يراساااااة ساااااُ

 لةؤهل العلة . ( بعدم وجوي فروج تعزى لةرغير ا2010ويراسة يحيى   

ؤهل العلة  ول ااااال  الةاجساااارير  ( بوجوي فروج تعزى لةرغير الة2016واخرلفت مع يراسااااة أبو جيش   

(  2008( بوجوي فروج ل ااااااال  الدراسااااااا  العليا، ويراسااااااة العكروش   2015فأعلى، ويراسااااااة العالول   

 بوجوي فروج ل ال  اليكالوريوس. 

 : مناقشة نتائج الفرضية الرابعة . 4.2.5

ف  مدى تطبيق ا يار  الةدرسااااية لةياي  حقوج ا نسااااان    نرائو هذه الفرضااااية عدم وجوي فروج أظهر 

 .  سنوا  الخبر عزى لةرغير تمحاف ة بيت لحم مدارس من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  

وتعزو الياحثة  لك إلى أن مةارسااااااااااااا  الةدفرين فيةا فرعلق بةراعا  تطبيق حقوج ا نسااااااااااااان مساااااااااااارقر   

ة و االراال  لم تراأثر تقادفرا  الةعلةين والةادفرين بااخرالف  ح هاا الةعلةون عبر الساااااااااااااانوا  الةخرلفا ويال

 سنوا  خبراتهم. 

كةا تعزو  لك إلى أن الةدفرين والةعلةين باخرالف سااانوا  خبراتهم لهم تقدفرا  مرقار ة وقناعا  وافية 

 ى كون الةدفرين والةعلةين يعيشون ف بأهةية تطبيق مياي  حقوج ا نسان ف  الةدرسة، ور ةا يعوي إل

 بي ة واحد  وتحت ظروف اجرةارية واقر ايية وسياسية مرشابهة مةا ساهم ف  تقليل تلك الفروج. 

را    أو قد يعوي  لك اقالا الةعلةين الواساااااااااع على موضاااااااااوا مياي  حقوج ا نساااااااااان من خالل الةقر 

على يورا   ح ااالوا ، أو أن يكون الةعلم والةدفر على مر السااانين الدراساااي ة الجامعي ة ف  كليا  الرر ية

،  تدريبية ف  هذا الةجال تضاااااااااااااةنت مواضااااااااااااايع  ا  عالقة ببرنامو الةواقنة عبر السااااااااااااانوا  الةخرلفة

 فأصيحوا ملة ين بها وقايرين على تةييز مدى تطبيقها من قبل ا يار  الةدرسي ة ياخل مدارسهم. 
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برا  أقرانااه الةعلةين الااذي يفوقونااه ف  ساااااااااااااانوا  خبرتهم أو قااد يعوي  لااك  فاااي  الةعلم الجاادفااد من خ

 فيكرسب منهم الوع  وا يراك لةدى تطبيق ا يار  الةدرسية لةياي  حقوج ا نسان ف  الةدرسة.  

(،  2013  (، ويراساة حرب 2016(، ويراساة أبو جيش   2018واتفقت هذه النريجة مع يراساة الشانيف    

 ( بعدم وجوي فروج تعزى لةرغير سنوا  الخبر . 2012البراوي   (، ويراسة 2012ويراسة أبو شةالة   

( الر  أشاااار  إلى  Ozan, Ozdemir & Yirci, 2017يراساااة أوزان وأزيمير وييرتج    واخرلفت مع 

الخبر   ( بوجوي فروج تعزى لةرغير ساااااااانوا  2016يراسااااااااة حشااااااااايكة   وجوي فروج ل ااااااااال  األقدمية، و 

( بوجوي فروج ل ال  من 2012(، ويراسة أبو مراحيل   2015ول   ول ال  الف ة األعلى، ويراسة العال

نار وتابانرجال    ( ساااااانوا ، ويراسااااااة 10خبرتهم أكثر من    ( الر   Sunar & Tabancali, 2012سااااااُ

ر  إلى  ( الر  أشاا2010كذلك اخرلفت مع يراساة يحيى   ( سانة، 25 – 21كانت ل اال  من خبرتهم   

( بوجوي فروج ل ااااااال  ف ة 2008اخرلفت مع يراسااااااة اعةر   ( ساااااانوا ، كةا 6وجوي ل ااااااال  أقل من   

( بوجوي فروج ل ااااال  ف ة الخبر   2008( ساااانوا ، ومع يراسااااة العكروش   10 – 5الخبر  الةروسااااطة   

 ( سنوا . 10 – 6  

 . مناقشة نتائج الفرضية الخامسة: 5.2.5

ةياي  حقوج ا نسااااان  ف  مدى تطبيق ا يار  الةدرسااااية لجوي فروج أظهر  نرائو هذه الفرضااااية عدم و 

 .  الةرحلة الدراسيةعزى لةرغير تمحاف ة بيت لحم مدارس من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  

الن ر عن الةرحلااة الر  يشاااااااااااااارفون عليهااا  ب اااااااااااااارفوتعزو الياااحثااة  لااك إلى أن الةاادفرين والةعلةين 

فةياي  حقوج ا نسااان   ويدرسااونها، يجدون ف  تطبيق مياي  حقوج ا نسااان الوجه الناصااع لةدارسااهم، 

واالرزام برطبيقهاا ُفبرز إنجاازا  هاذه الةادارس، لاذا فا ن تطبيق حقوج ا نسااااااااااااااان هادف يسااااااااااااااعى مادفرو 

 لرحقيق أهداف الةدرسة ككل. األمر الةدارس إلى تحةيقه كونه يقوي ف  نهاية 
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فرنبت   ، ره األولىكةا أن تطبيق تلك الةياي  من قبل ا يار  الةدرساااية تبدأ مع الطالب ف  مراحل يراسااا 

بذورها وتنةو ف  الةراحل الدراسية الةررالية فينشأ عليها وتجبر معه حرى انرهاء تعليةه الةدرس  لر ي   

فيبنيه مساارندًا إلى تلك   ، يخرج بها إلى مجرةعه األكبر ، منهاقيةًا مرأصاالة ف  شااخ اايره وجزءًا ا فرجزأ 

 الةياي  والةيم النبيلة. 

الدراسية، وتشابه النة  ا شراف  الذي يةارسه   ةظروف العةل باخرالف الةرحل ور ةا يعوي كذلك لرشابه

الزيارا  الدورية من قبل وزار  الرر ية والرعليم من خالل على الةراحل الدراسااااااااااااااية الةخرلفة الةشاااااااااااااارفون 

 للةدرسة والزيارا  ال اية والرغذية الراجعة. 

نار وتابانرجال    (، و 2012واتفقت هذه النريجة مع يراساااااااااااااة أبو شاااااااااااااةالة     & Sunarيراساااااااااااااة ساااااااااااااُ

Tabancali, 2012 ) .بعدم وجوي فروج تعزى لةرغير الةرحلة الدراسية 

 . مناقشة نتائج الفرضية السادسة: 6.2.5

ف  مدى تطبيق ا يار  الةدرسااااية لةياي  حقوج ا نسااااان  لفرضااااية عدم وجوي فروج أظهر  نرائو هذه ا

 . الجهة الةشرفةعزى لةرغير تمحاف ة بيت لحم ارس مدمن وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  

أهةية  ب اخرالف الجهة الةشاااااارفة لةدارسااااااهمتعزو الياحثة هذه النريجة لقناعة جةيع الةدفرين والةعلةين ب

تطبيق مياي  حقوج ا نساااااااااااان، وخ اااااااااااوصاااااااااااًا أن هناك اهرةامًا مرزافدًا من قبل القائةين على العةلية  

رحساين مياي  حقوج ا نساان ياخل الةدرساة من خالل اسارخدام أسااليب  للساطين  ة ف  فعلةي  ة الر  عليةي  الر  

ر  الرر ية  تر وية حدفثة، ومرابعة تطبيق هذه األساااااااااااليب من قبل مشاااااااااارفين مرخ اااااااااا ااااااااااين من قبل وزا

والرعليم، سااعيًا منهم لروفير بي ة مدرسااية آمنة، ولر ةا يعوي الساابب كذلك إلى الرقدم العلة  والرجنولوج   

با  يساااة  بةرابعة الرطورا  ف  الةدارس العالةية ونقل تجار هم ومحاولة تطبيقها ياخل مدارسااانا  الذي 

 كانت تابعة لوزار  الرر ية والرعليمجها  ا شاااااااااااااراف ساااااااااااااواء  وترى الياحثة كذلك أنقدر الةسااااااااااااارطاا. 

الر      ياة واألفرايوالطوائف الادفنياة والهي اا  والجةعياا  الخير  ةجنبيا  لجهاا  األا تةولهااة أو فلسااااااااااااااطينيا  ال
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تسااااااااعى لخلق تشاااااااارف على الةدارس الخاصااااااااة بالرعاون مع وزار  الرر ية والرعليم الفلسااااااااطيني ة، جةيعها 

الةناا  الرر وي والبي   والرعلية  الاذي يساااااااااااااااعاد ف  توفير بي اة مادرسااااااااااااااياة ملزماة برطبيق ميااي  حقوج  

 . ا نسان

 غير الجهة الةشاااااارفةفروج تعزى لةر وجوي( ب2008نرائو هذه الدراسااااااة مع يراسااااااة العكروش    واخرلفت

 . الر  كانت ل ال  الجهة الحكومية
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 التوصيات 3.5

 بناًء على النرائو الر  خرجت بها الدراسة توص  الياحثة باآلت : 

مدارساااهم وأن يساااعوا ف  تطبيق مياي  حقوج ا نساااان ف  لدورهم الةدارس  تشاااجيع ومرابعة مدفري  .1

 . األفضل لالرتقاء بها نحو

الةدارس تشااااااااااكيل فريق من الةعلةين وتدرييه لرقديم ا سااااااااااعافا  األولية وإلزام وزار  الرر ية والرعليم  .2

 بذلك. 

مع   ، ومراابعرهااف  الةادارسالالزماة  الةرافق والرجهيزا ضاااااااااااااارور  قياام وزار  الرر ياة والرعليم بروفير  .3

 مدفري الةدارس. 

ر  الةاادرساااااااااااااايااة بةراعااا  مرطليااا   وي ااحرياااجااا   مع ا يا أن تقوم وزار  الرر يااة والرعليم بااالرعاااون  .4

الخاصااة عند بناء الةدارس وترميةها، وكذلك مرطليا  الطلية عةومًا من حيث مساااحا  ال اافوف  

 والةالعب. 

 وأسس الرقويم الخاص بالةدرسة. معافير وضع مياي  حقوج ا نسان ومدى االرزام بها ضةن  .5

   ين ف  مجال حقوج ا نسان. مرخإعداي وتأهيل وتدريب معلةين  .6

مدى تطبيق ا يار  الةدرساية لةياي  حقوج ا نساان ف  محاف ا    حولإجراء الةزيد من الدراساا   .7

 مخرلفة. 

 أخرى لحقوج ا نسان. مجاا  إجراء يراسة مشابهة للدراسة الحالية على  .8
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 المصادر والمراجع 

 ا نجيل. 

 الرورا . 

 القرآن الجريم. 

مجلـة مركز بـاـبل (: الرطور الرااريخ  لةفهوم حقوج ا نساااااااااااااااان ف  أورو اا. 2015ر   ا براهية ، حياد

 . 375-352(، ص1  4م.  للدراسات اإلنسانية، 

ة األكــاديميــة والتنميــة المهنيــة والعالقــة بينهمــا لــدى معلمي  (: 2016أبو جيش، روز    درجــة الحريــّ

ــفــة  ت نظر المــديرين الغربيــة من وجهــاومعلمــات مــدارس وكــالــة الغوة الــدوليــة في الضـــــــ

 رسالة ماجسرير غير منشور ، جامعة النجا  الوقنية، نابلس.  والمعلمين فيها. 

(: يور برنامو تعليم حقوج ا نساااااااااان الةطبق ف  مدارس وكالة  2017   وآخرون  أبو حشااااااااايش، بساااااااااام

ــى/  الغوث الادولياة بغز  ف  تنةياة بعض الةهاارا  الةياايياة لادى الطلياة.  مجـلة جـامعـة األقصـــــــ

 . 206 – 173(، ص2  21م. لعلوم اإلنسانية، سلسلة ا

ــان(: 2009أبو زياد، أبو الحساااااااااااااان عباد الةوجوي    الةكراب   . 1م ، التنمـية االجتـماةـية وحقوق اإلنســـــــ

 . ، م ر، أسوانالجامع  الحدفث

مجلة جيل  (: حقوج ا نساااان بين الفجر ا ساااالم  والفجر الغر   الةعاصااار. 2016أبو شاااعير ، خالد   

 . 33-13(، ص9، عدي  حقوق اإلنسان

ة الوع  بحقوج ا نسااان لدى قلية مدارس مرحلة الرعليم األساااساا  ف  (: يرج2012أبو شااةالة، فرج   

  مجلة الجامعة اإلســـالمية للدراســـات التربوية والنفســـية،وكالة الغوث الدولية بةحاف ا  غز . 

 . 670 – 625(، ص2  20م. 
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ــالمية والتحديات ا(: 2014أبو غد ، حساااان    ــان. الثقافة اإلسـ ــرة وحقوق اإلنسـ جامعة  لفكرية المعاصـ

 . ، الرياتالةلك سعوي الناشر العلة  والةطابع

دور مدير المدرســـــة في تحســـــين تعليم حقوق اإلنســـــان بمدارس وكالة (: 2012أبو مراحيل، ليلى   

 ة ا سالمية، غز . رسالة ماجسرير غير منشور ، الجامع الغوة بمحافظات غزة وسبل تفعيلإ. 

مسـتوى الوعي بحقوق اإلنسـان وعالقتإ بكل من الثقة بالنفسـة والتوكيدية (: 2013يه   أبو هاشاام، ه

 غز . جامعة األزهر، رسالة ماجسرير غير منشور ، لدى طلبة الصف التاسع بغزة. 

ــان بحقوق   اإللمام مدى (: 2008   إيةان ، اعةر  –  نابلس بمحافظة الثانوية المدارس طلبة لدى  اإلنســـــــ

 نابلس. الوقنية،  النجا  جامعة منشور ،  غير ماجسرير  رسالة المعلمين.  نظر وجهة من فلسطين

 . ، القاهر مكرية الةعارف . 1م األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها،  سلسلةاألليان ، محةد  ي. (: 

مجلس حقوق اإلنسـان، الدورة الرابعة والعشـرون: التقرير السـنوي لمفوضـية (: 2013األمم الةرحد    

الجةعية  الســامية لحقوق اإلنســان وتقارير المفوضــية الســامية واألمين العام. األمم المتحدة 

 (. A/HRC/24/30العامة لرمم الةرحد ،   

   ، اتفاقيا  حقوج ا نسان (: 2019األمم الةرحد    

 https://www.un.org,humanrights., 20/10/2019) 

ــان(: الوع  بحقوج ا نسااااااااااااااان ف  الوقن العر  . 2016يناة   باارون ، بث ،  مجـلة جـيل حقوق اإلنســـــــ

 . 219-191(، ص9عدي  

الدار الة اااااااااارية   . 1م اإلنســـــــان، التعليم والمواطنة وحقوق التربية المدنية: (: 2009بدران، شاااااااااابل   

 . ، بيرو اللبنانية

دراسااااااااا  القانونية، موسااااااااوعة ساااااااالساااااااالة أوراج عةل بيرزيت لل الحق في التعليم. (: 2017بدفر، نوار   

 القانون الدسروري العر   الةقارن، جامعة بيرزيت، رام هللا. 

https://www.un.org,humanrights/
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ــان ـلدى طلـبة  (: 2012البراوي، حةادي    دور معلم التربـية الوطنـية في ـتدةيم مـفاهيم حقوق اإلنســـــــ

 األزهر، غز . رسالة ماجسرير غير منشور ، جامعة المرحلة األساسية بمحافظات غزة. 

(: واقع مفاهيم حقوج ا نساااااااااان لدى قالب الجامعة ف  م ااااااااار ف  ضاااااااااوء بعض  2017البنا، أحةد   

المجلة العلمية لكلية الرغييرا  السااااياسااااية الةعاصاااار  ويور الرعليم ف  تطويره: يراسااااة ميدانية. 

 . 88-2(، ص2  33م. التربية/ جامعة أسيوط، 

يار الةنهل اللبنان    . 1م قع، وق اإلنسـان بين الّنص والواوحقالحريات العامة (: 1998بيرم، ريساى   

 . ، بيرو للطياعة والنشر

يار الجرب   قيق أب  هاجر محةد زغلول. تح عب اإليمان، شــن ه(: 1424يهق ، ا مام أب  بكر أحةد   الب  

 . ، بيرو العلةية

ــانية واألخالقية، (: 2016جرار، أمان     ،  يار اليازوري العلةية للنشاااااااااااااار والروزيع . 1م التربية اإلنســـــــ

 . عةان

يار الفضيلة للنشر والروزيع  تحقيق محةد صدفق الةنشاوي.  معجم التعريفات، جرجان ، عل   ي. (: ال

 . ، القاهر والر دفر

ــحاج العربية(: 1956الجوهري، إسااااااةاعيل    ــحاج تاج اللغة وصــ يار   . 2تحقيق أحةد عطار. م ، الصــ

 . ، بيرو العلم للةالفين

 . ، ليبيا. جةعية الدعو  ا سالمية العالةية: األوراقاإلسالم في إفريقيا(: 2006الحاج، عبد الةجيد   

دور اإلدارة المدرســـية في نشـــر ثقافة الســـالم وتطبيقها في المدارس الثانوية (: 2013حرب، يولت   

ور ، جامعة  رسااالة ماجساارير غير منشاا األردنية المنتســبة لمنظمة اليونســكو في محافظة إربد. 

 اليرموك، األرين. 



105 
 

يراساااة حقوق اإلنســان... المفهوم والخصــائص والتصــنيفات والمصــادر. (: 2015حساااونة، نسااارين   

 علةية، الجامعة ا سالمية، غز . 

(: مسااااااااؤولية الةدرسااااااااة ف  تنةية الوع  بحقوج ا نسااااااااان ف  ضااااااااوء الرر ية  2017الحسااااااااين، أسااااااااعد   

 . 314-264(، ص2(، ج  1، عدي  مجلة العلوم التربويةا سالمية. 

اإلدارة المدرسـية في توفير بيئة مدرسـية آمنة في المدارس الحكومية   دور(: 2016حشاايكة، شارين   

رساالة   الضـفة الغربية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها. األسـاسـية في محافظة شـمال 

 ماجسرير غير منشور ، جامعة النجا  الوقنية، نابلس. 

نف ف  الةادارس األرينياة.  (: يور ا يار  الةادرسااااااااااااااياة ف  الحاد من ظااهر  الع2014حةاايناة، محةاد   

 . 72-56(، ص7  3م.  المجلة الدولية التربوية المتخصصة، 

،  مجلة جيل حقوق اإلنســـــــان(: واقع حقوج ا نسااااااااااان العر ية ف  ظل الثورا . 2016حة اس، عةر   

 . 229 – 221(، ص9عدي  

حقوق   درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية لمفاهيم(: 2015حةيد، منى   

منشاور ، جامعة  رساالة ماجسارير غير اإلنسـان وعالقتها بتعزيز االنتماء الوطني لدى طلبتهم. 

 األزهر، غز . 

الةكرب   . 8تحقيق األليان  وجةاعة من العلةاء. م شــــرج العقيدة الطحاوية، ه(: 1404الحنف ، عل    

 . ، بيرو ا سالم 

ري المـدارس الثـانويـة في محـافظـة المفرق العـدالـة التنظيميـة لـدى مـدي(: 2014الخاالادي، أسااااااااااااااةااء   

أقروحااة يكروراه، جااامعااة اليرموك،  لــا المــدارس. وعالقتهــا بــالوالء التنظيمي للمعلمين في ت

 األرين. 
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مجلة األكاديمية األمريكية  (: يور حرية الرأي والرعبير ف  محاساااااية أول  األمر. 2012يساااااه، جعفر   

 . 20-1(، ص5  3م. العربية للعلوم والتكنولوجيا/ أماراباك، 

ــطين(: 2009   وآخرون  يواس، أحةاااد ــي الفلســـــــ ــة. الحق في التعليم في األراضـــــــ نقااااباااة الةحاااامين  ي

 . ، رام هللاالفلسطينيين

يار   . 1م الشريعة اإلسالمية: دراسة مقارنة، حقوق اإلنسان دمن الحرب في (: 2007الذ فب، جةال   

 . ، إر دالجراب الثقاف 

شــــريعة اإلســــالمية والقانون إلنســــان وحرياتإ األســــاســــية في الحقوق ا(: 2004الراجح ، صااااااال    

 .  ، الرياتمكرية العبيكان . 1م الوضعي، 

ــان. (: 2007وعبد الهايي، حيدر    راضاااااااا ، مازن  ــة حقوق اإلنســـ ،  يار قندفل للنشاااااااار المدخل لدراســـ

 . عةان

ية  مركز إعالم حقوج ا نسااااااااااان والديةقراقموضـــــــوعات في حقوق اإلنســـــــان.  : ( 2014رحال، عةر   

 الرعذفب. وااتحاي األورو  ، ومركز عالج وتأهيل ضحايا ،  شةس( 

 . ، يمشقيار الفجر . 1م حقوق اإلنسان في الوطن العربي، (: 2002وحسن، عدنان    الرشيدي، أحةد

تحقيق   السخاوي عنإ من األحاديث النبوية، األجوبة المرضية فيما سئل ه(: 1418السخاوي، محةد   

 . ، الرياتالرايةيار  . 1محةد إبراهيم. م

  –والتربية على التســـاما والعيو المشـــترك اإلســـالمي حقوق اإلنســـان  : ( 2004سااااعد الدفن، محةد   

 . ، بيرو جونيه –الةكرية البوليسية  المسيحي. 

مجلة جيل  (: ح ر الرع ااب الدفن  بوصاافه انرهاك لح ر الرةييز والجراهية. 2016السااعدون، محةد   

 . 165-129(، ص9، عدي  حقوق اإلنسان
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رساالة ماجسارير غير منشاور ،  التنمية اإلنسـانية المسـتدامة وحقوق اإلنسـان. (: 2010ساقن ، فاكية   

 جامعة فرحا  رياس، سطيف، الجزائر. 

ــان: أنواعها طرق حمايتها في القوانين المحلية (: 2008ساااااااااااااليم، ع اااااااااااااام وآخرون    حقوق اإلنســــــ

 . ، ا سكندريةالةكرب العر   الحدفث والدولية. 

سااااابريس،  ، موقع هدور اإلدارة المدرســــية في التربية على حقوق اإلنســــان(: 2014ن ، خالد   الساااااةو 

  https://www.hespress.com/writers/242848.html, 9/1/2020 .) 

ة الثقافا  وعالقة  لك بالعولةة.  خ اوصاي(: حقوج ا نساان بين عالةية الةيم و 2012شاعنان، مساعوي   

 . 251-227(، ص8عدي  مجلة المفكر/ جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 . ، عةانيار أسامة . 1م حقوق اإلنسان في ظل العولمة، (: 2006شكري، عل    

(: يور قااي  الةادارس ف  توفير بي اة تعليةياة آمناة لطالب الةادارس الثاانويااة  2018الشاااااااااااااانيف ، عل    

- 327(، ص2  26م. مجلة الجامعة اإلسـالمية للدراسـات التربوية والنفسـية. بةدفنة الريات. 

348 . 

يار أسااااااااااامة للنشاااااااااار   . 1م ، التعليمية بين النظرية والتطبيق جودة الخدمات : ( 2014صااااااااااال ، أمير   

 . ، عةانوالروزيع

ــر، (: 1997ال اااااايا ، سااااااعاي    ــان في العالم المعاصــ يار سااااااعاي ال اااااايا  للنشاااااار   . 2م حقوق اإلنســ

 . ، الجويتعوالروزي

ــية، الوجيز ف(: 1997صااااايارين ، غازي    ــاسـ ــان وحرياتإ األسـ مكرية يار الثقافة   . 2م ي حقوق اإلنسـ

 . ، عةانوالروزيع للنشر

ــية. (: 2003الطعيةا ، هان     ــاســ ــان وحرياتإ األســ ،  مطيعة الشااااااروج للنشاااااار والروزيع حقوق اإلنســ

 . عةان

https://www.hespress.com/writers/242848.html
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نساااان ف  مؤساااساااا  الرعليم العال  األرينية (: واقع حقوج ا 2011والقرعان، سااالطان    الطويل، هاشااام

ــانيــة،  من وجهااة ن ر الطليااة.  (،  10  25م. مجلــة جــامعــة النجــاج للبحــاة/ العلوم اإلنســــــــ

 . 2534-2509ص

 . ، عةان. يار الشروج للنشر والروزيع1م ، اإلدارة المدرسية الحديثة(: 2001عابدفن، محةد   

ــا(: 2015العالول، أسااااامة    ــطينية في الدفاع عن حقوق المواطن دور منظمات حقوق اإلنسـ ن الفلسـ

 رسالة ماجسرير غير منشور ، جامعة األق ى: غز . الفلسطيني: دراسة وصفية تحليلية. 

ماجسارير، جامعة أسايوم،   . رساالةاألمن اإلنسـاني ومنظومة حقوق اإلنسـان (: 2014   محةد العدوي، 

 . م ر

 . ، إر د( ي.م   . 1م جذور حقوق اإلنسان، (: 2009العزام، سهيل   

،  يار البداية ناشاارون وموزعون  . 1م ســاســيات في حقوق اإلنســان والتربية، أ(: 2010عطية، عطية   

 . عةان

تطوير اســــتراتيجية لواقع حقوق الطفل في رياط األطفال األردنية من  (: 2008العكروش، ميسااااااون   

 أقروحة يكروراه، الجامعة األرينية، عةان.  المديرات والمعلمات. وجهة نظر 

واقع الحقوق والحريات العامة في فلســـــطين "بين التنظيم والتقييد (: 2013ونة، محةوي وآخرون   عال

 . ، جامعة بيرزيتمعهد الحقوج  والرقابة". 

. المجلة ةهورية اليةنية(: واقع ثقافة حقوج ا نساان لدى قالب الجامعة بالج2016عل ، عبد الرواب   

 . 207-171(، ص2(، ج  4  32م.  العلمية لجامعة أسيوط، 

درجة ممارســـــة القادة التربويين لوظائف اإلدارة المدرســـــية على مســـــتوى  (: 2014عليوا ، سااااااالوى   

رسالة ماجسرير غير منشور ، جامعة العر   بن مهيدي،  المدارس االبتدائية لبلدية بئر العاتر.  

 زائر. أم البواق ، الج
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،  مجلة جيل حقوق اإلنسـان. (: مقوما  حةاية حق ا نساان ف  بي ة صاحية2016عةيروش، يبيش   

 . 189-167(، ص9عدي  

يار   . 1م لحياة التربوية الواقع والتطلعات، حقوق اإلنســــــــان في ا(: 2008عواي، فوساااااااااااااف وآخرون   

 الةناهو للنشر والروزيع، عةان. 

رساااااااالة ماجسااااااارير غير منشاااااااور ،  ســـــياحية في محافظة بيت لحم. الالمقومات (: 2011عوي ، أيةن   

 نية، نابلس. جامعة النجا  الوق

ا يار  العامة ل شاااااااراف والرأهيل الرر وي،   . "المواطنة"المشـــــاريع الطالبية (: 2018ريساااااااى، محةوي   

 وزار  الرر ية والرعليم العال ، فلسطين. 

. جامعة الةلك في ااااااال،  "حقيبة تدريبية أكاديمية "الصـــــحة النفســـــية(: 2008   وآخرون  ينبغريب، ز 

 . الةةلجة العر ية السعويية

مركز يراساااااا  الوحد  العر ية، سااااالسااااالة كرب   . 1م ، العربيةحقوق اإلنســــان  : ( 1999   برهانغليون، 

 . ، بيرو ( 17الةسرقبل العر     

ساالساالة تقارير  حرّية الّرأي والّتعبير في المواثيق الدولية والّتشــريعات المحلية. (: 2006الغول، أحةد   

 قن. (، الهي ة الفلسطينية الةسرقلة لحقوج الةوا65قانونية   

(: الةيم  ا  ال الة بحقوج ا نساان الةرضاةنة ف  كرب الرر ية الوقنية والةدنية 2011فارس، محةوي   

  مجلة دراســــات العلوم التربوية/ الســــعودية،للةرحلة األسااااااااساااااااية ف  األرين: يراساااااااة تحليلية. 

 . 2076-2064(، ص6(، ملحق  38مو  

الجودة األكاديمية بالجامعات الفلسـطينية  شـراتالعدالة التنظيمية وعالقتها بمؤ (: 2016الفرا، نساةة   

 رسالة ماجسرير غير منشور ، جامعة األزهر، غز .  بمحافظات غزة. 
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ــالمـية للمرحـلة الـثانوـية لمـفاهيم حقوق  (: 2010قيطاة، محةاد    ــمن منـهاج التربـية اإلســـــــ ـمدى تضـــــــ

 غز . ، ميةالجامعة ا سالرسالة ماجسرير غير منشور ، اإلنسان ومدى اكتساب الطلبة لها. 

  ،  وحاد  الادراساااااااااااااااا  واألبحااثمفـاهيم في اـلديمقراطـية والجـندر والتربـية. (: 1999مركز إباداا الةعلم   

 . رام هللا

وزار  الرر ية والرعليم،   وثيقة حقوق اإلنســــــان في المناهج الدراســــــية. (: 2020مركز تطوير الةنهاج   

 فلسطين. 

ردمة التربية على حقوق اإلنســــــان  (: 2008راس"   الةركز الدول  للرر ية على حقوج ا نسااااااااااان "إكوي

 كوييك.  ، الةكرية واألرشيف الوقن  للطفال. 

الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي  (: 2008الةركز الفلسطين  لحقوج ا نسان   

 غز . في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية. 

أهداف الرعليم العال  وموازنة وزار  الرر ية والرعليم  تقرير حول(: 2005مركز الةيزان لحقوج ا نساااااان   

 (http://www.mezan.org/post/2487, 20/10/2019  ، فلسطين . العال 

دور الجامعات الفلســـــــطينية في تعزيز قيم التســـــــاما لدى طلبتها من وجهة  (: 2009مزين، محةد   

 ة ماجسرير غير منشور ، جامعة األزهر، غز . رسالنظرهم. 

ــان، (: 1999الة اااااااااااااادج، رقياة    الادار  ، مطيعاة النجاا  الجادفاد  . 1م الحرـيات الـعاـمة وحقوق اإلنســـــــ

 . البيضاء

 مقرر لجليا  جامعة قنا  السويس، م ر. حقوق اإلنسان. (: 2015م طفى، ناهد وآخرون   

ــع ال(: 2011أريو    –معهاد األبحااث الرطبيةياة  ــطينـية من منطلق حقوق  الوضـــــــ راهن للبيـئة الفلســـــــ

 . ، رام هللامركز تطوير الةؤسسا  األهلية الفلسطينيةاإلنسان. 

http://www.mezan.org/post/2487,
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مركز الدراسا  والةعلوما    . 1م التعليم وحقوق اإلنسان، (: 1997وعبد الحةيد، إلهام    مغيث، كةال

 . ، القاهر القانونية لحقوج ا نسان

  الشــرائع الســماوية،إلنســان: حقوق اإلنســان على ضــوء المدخل إلى حقوق ا(: 2014الةل، ساارور   

 . قرابلس، سلة الةنشورا  العلةية لةركز جيل اليحث العلة سل . 1م

،  . يار الجيل1م ، الصـحة النفسـية واألمراط النفسـية والعقلية "وقاية وعالج"(: 1997مياساا، محةد   

 . بيرو 

مركز الروثيق وا عالم  . 1م ، إلنســــــــــانام األوروبي لحمـايـة حقوق االنظـ  : ( 2004   الةيادان ، محةاد

 . ، الةغربوالرجوين ف  مجال حقوج ا نسان

ــتاا(: واقع حقوج ا نساااااااان ف  الةدارس الةروساااااااطة. 2012ووقان، زينب    نعةان، ليلى ،  مجلة األســـ

 . 577-558(، ص201بغداي، عدي  

معلمي التعليم ر دور المعّلم في التربيـة على حقوق الطفـل من وجهـة نظ(: 2009اليااافع ، فاااقةااة   

رسالة ماجسرير   األساسي ومعلماتإ في سلطنة عنمان: دراسة ميدانية محافظة ظفار أننمواجًا. 

 غير منشور ، جامعة القد يس فوسف، بيرو . 

درجة التزام مديري المدارس الحكومية الثانوية الفلســــطينية بأخالقيات مهنة   : ( 2010   يحيى، ساااااجى

رسااااااالة ماجساااااارير غير منشااااااور ، جامعة  لمي مدارســــهم. معاإلدارة المدرســــية من وجهة نظر 

 النجا  الوقنية، نابلس. 

جامعة   ماجساااارير،  رسااااالة . األمن اإلنســـاني وأبعادي في القانون الدولي العام (: 2012   خولة فوسااااف، 

 . يمشق، سوريا
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ن   ا عالن العالة  لحقوج ا نسااااااااااااان، مكرب الةةثل الخاص لرمين العام الةع (: 2019   اليونسااااااااااااكو

   باألقفال وال راعا  الةسلحة، 

(https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/arabic/universaldeclara1.html, 

21/11/2019). 
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 (: خطاب الباحثة للمحكمين1ملحق رقم ) 

 جامعة القدس
 كلية العلوم التربوية

 برنامج اإلدارة التربوية
 

 خطاب الباحثة
 

 الدكرور/  ________________________________ الةحررم/ حضر  
 

 الموضوع: تحكيم استبانة
 

 تحية قيية، و عد.. 
 

ــان من وجهة  مدى ة ب عداي يراسااااااة بعنوان "تقوم الياحث ــية لمبادئ حقوق اإلنســ تطبيق اإلدارة المدرســ
ا  الح ااااااااااااول على "، و لك اساااااااااااارجةاًا لةرطلينظر المعلمين والمديرين في مدارس محافظة بيت لحم
 يرجة الةاجسرير ف  ا يار  الرر وية من جامعة القدس. 
ا يار  الةدرسااااااية لةياي  حقوج ا نسااااااان من وجهة وتهدف هذه الدراسااااااة إلى الرعرف إلى مدى تطبيق 

محاف ة بيت لحم، والر  تم ح ارها ف  الةجاا  الخةساة اآلتية:  مدارس ن ر الةعلةين والةدفرين ف  
الحق ف  و الحق ف  حرية الرفجير والرعبير عن الرأي، و الحق ف  الرعليم، و مة ا نسااااااانية، الحق ف  الجرا

 ةييز. والحق ف  مواجهة الر ، ال حة
ون رًا لةا ترةرعون به من خبر  ومعرفة ف  هذا الةجال، أرجو من حضااااااااارتجم الرجرم برحكيم ااساااااااااريانة  

أو إضااافة أية معلوما  ترونها مناسااية، شاااكرً    الةرفقة وإبداء توجيهاتجم الجريةة سااواء بحذف أو تعدفل
 لجم حسن تعاونجم. 

 مع االحترام والتقدير 
 

 الباحثة: غريس حزبون الياس
 المشرف: د. محمد شعيبات
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 (: االستبانة في صورتها األولية2ملحق رقم ) 

 جامعة القدس
 كلية العلوم التربوية

 برنامج اإلدارة التربوية
 

 استبانة 
 

 الةدفر/ ، الةعلم/  الةحررم/ حضر  
 

ــان من وجمدى تقوم الياحثة ب جراء يراسااااااة بعنوان " ــية لمبادئ حقوق اإلنســ هة  تطبيق اإلدارة المدرســ
"، و لك اساااااااااااارجةاًا لةرطليا  الح ااااااااااااول على محافظة بيت لحممدارس نظر المعلمين والمديرين في 

 يرجة الةاجسرير ف  ا يار  الرر وية. 
ساة قامت الياحثة ب عداي اساريانة ترجون من قساةين، القسام األول فرضاةن الةعلوما   وألغرات هذه الدرا

تطبيق ا يار  الةدرسااااااااية لةياي   ( فقر  ترعلق بةدى 54العامة عن الةجيب، والقساااااااام الثان  فرضااااااااةن   
، والر  تم ح اارها ف  محاف ة بيت لحم مدارس حقوج ا نسااان من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف 

الحق ف  و الحق ف  الرعليم، و لدراسااااااة ف  الةجاا  الخةسااااااة اآلتية: الحق ف  الجرامة ا نسااااااانية، هذه ا
 والحق ف  مواجهة الرةييز.  ، الحق ف  ال حةو أي، حرية الرفجير والرعبير عن الر 

أرجو من حضاارتك الرفضاال با جابة عن جةيع فقرا  ااسااريانة، و لك بوضااع إشااار    ( أمام كل فقر   
فرناساااااب مع تقدفرك، علةًا بأن جةيع إجاباتك سااااارجون سااااارية وسااااارسااااارخدم ألغرات اليحث  حساااااب ما 
 العلة  فق . 

 وشكرًا لحسن تعاونا
 

 ريس حزبون الياسالباحثة: غ
 المشرف: د. محمد شعيبات
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 القسم األول: المعلومات العامة
 ( فيما ينطبق عليا: xالرجاء وضع إشارة ) 

 
 أنثى   كر  الجنس .1

 معلم  مدفر  المسمى الوظيفي  .2

 بكالوريوس + يبلوم  بكالوريوس  المؤهل العلمي  .3
  ماجسرير  

 سنوا  10إلى  5من   سنوا  5أقل من   سنوات الخبرة .4
   سنوا  10أكثر من  

 ثانوية  أساسية  المرحلة الدراسية .5

 خاصة  حكومية  الجهة المشرفة .6
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 الثاني: مجاالت االستبانة وفقراتهاالقسم 
( أمام كل فقرة من الفقرات التالية والا بناًء على درجة تقييما لمدى تطبيق xيرجى وضــــع إشــــارة ) 

 مدرسية لمبادئ حقوق اإلنسان من خالل السلوك المحدد. اإلدارة ال
 

 المجال األول: الحق في الكرامة اإلنسانية

 
 المجال الثاني: الحق في التعليم

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم

      ترعامل ا يار  الةدرسية مع الةعلةين باحررام وتقدفر.  .1

      ترعامل ا يار  الةدرسية مع الطلية باحررام وتقدفر.  .2

3.  
تحرص ا يار  الةدرسااااااااااية على تعزيز وقار الةعلم أمام الطلية  

 والةجرةع.
     

      الطالب.ترجنب ا يار  الةدرسية العنف البدن  ضد   .4

      ترجنب ا يار  الةدرسية العنف النفس  ضد الطالب.  .5

      تحافذ ا يار  الةدرسية على خ وصية الةعلم.  .6

      ى خ وصية الطالب.تحافذ ا يار  الةدرسية عل  .7

      تدعم ا يار  الةدرسية الةعلم معنويًا.  .8

9.  
وا خالص فيةا تشااااااااجع ا يار  الةدرسااااااااية الةعلةين على الوي 

 بينهم.
     

10.  
تشااااااااااجع ا يار  الةدرسااااااااااية الطالب على الوي وا خالص فيةا 

 بينهم.
     

      ترجنب ا يار  الةدرسية إثار  الروتر الناتو عن الغيية.  .11

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم
      الةدرسية على:تعةل ا يار   

      أن يكون الرعليم اابردائ  مجانيًا ف  الةدرسة.  .12

      من  ا عانا  للطالب الةحراج.  .13

      منع حاا  الرسرب من الةدرسة.  .14
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 المجال الثالث: الحق في حرية التفكير والتعبير عن الرأي

 
 
 
 
 

      الوضع ااجرةاع  للطالب على قبوله ف  الةدرسة. أا فؤثر  .15

      الةدرسة.أا فؤثر الوضع ال ح  للطالب على قبوله ف    .16

17.  
هًا نحو تنةية شااااااااااخ ااااااااااية  أن يكون الرعليم ف  الةدرسااااااااااة موج 

 الطالب ف  كافة جوانبها.
     

      تنةية مواهب الطالب.  .18

      ترسيخ الةيم الثقافية والوقنية.  .19

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم

      تحررم ا يار  الةدرسية آراء الةعلةين.  .20

      تحررم ا يار  الةدرسية آراء الطالب.  .21

      ترقبل ا يار  الةدرسية انرقايا  الةعلةين.  .22

      الةدرسية انرقايا  الطالب.ترقبل ا يار    .23

      بعضهم اليعض.تعزز ا يار  الةدرسية تقبل الةعلةين آلراء   .24

      تعزز ا يار  الةدرسية تقبل الطالب آلراء بعضهم اليعض.  .25

26.  
تساارخدم ا يار  الةدرسااية أساالوب الحوار والةناقشااة ف  الرعبير  

 عن الرأي.
     

      ء وتفعيل مجالس الطلية.تشجع ا يار  الةدرسية إنشا   .27

28.  
للرعبير عن آرائهم من تري  ا يار  الةدرسااااية الفرصااااة للطالب 

 خالل الرسم والةقاا  والدراما ومجال  الحائ .
     

      ترجنب ا يار  الةدرسية فرت اآلراء على الةعلةين.  .29

      ترجنب ا يار  الةدرسية فرت اآلراء على الطلية.  .30
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 ل الرابع: الحق في الصحةالمجا

 
 الحق في مواجهة التمييزالمجال الخامس: 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم

31.  
تدعم ا يار  الةدرسااااااية زيار  الفرج ال ااااااحية للةدرسااااااة  جراء  

 الفحوصا  الدورية للطلية.
     

32.  
تحرص ا يار  الةدرسااااااااااااية على إعطاء اللقاحا  الضاااااااااااارورية  

 الةوصى بها من وزار  ال حة الفلسطينية.
     

      ُمد ر ب.تروافر ف  الةدرسة ا سعافا  األولية مع وجوي قاقم   .33

      مساحة ال فوف والةالعب مناسية ألعداي الطلية.  .34

      تحرص ا يار  الةدرسية على توفير األثاث ال ح .  .35

      تروافر ف  الةدرسة وسائل الربريد والردف ة.  .36

      السالمة العامة.تطبق ا يار  الةدرسية إجراءا  األمن و   .37

38.  
الةدرساااااااااية على تقديم برامو ا رشااااااااااي والرورية  تحرص ا يار  

 ال حية بالرنسيق مع الجها  الةعنية.
     

39.  
ترابع ا يار  الةدرسااااااية الةشااااااكال  ال ااااااحية للطلية مع أولياء  

 األمور.
     

40.  
تراع  ا يار  الةدرسااااااااااية ف  الةبنى الةدرساااااااااا  مرطليا   وي 

 لخاصة.ااحرياجا  ا
     

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة الرقم

      ترجنب ا يار  الةدرسية الرةييز بسبب الدفن.  .41

      ترجنب ا يار  الةدرسية الرةييز بسبب الةكانة ااجرةارية.  .42

      وى األكايية .ترجنب ا يار  الةدرسية الرةييز بسبب الةسر  .43

      ترجنب ا يار  الةدرسية الرةييز بسبب الجنس.  .44

      ترجنب ا يار  الةدرسية الرةييز بسبب اانرةاء السياس .  .45

      تحرص ا يار  الةدرسية على تحقيق العدالة بين الطلية.  .46

      تحرص ا يار  الةدرسية على تحقيق العدالة بين الةعلةين.  .47

      الةدرسية على مبدأ تجافؤ الفرص.ا يار   تحرص  .48
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49.  
تحرص ا يار  الةاااادرساااااااااااااايااااة على العاااادل ف  من  الاااادرجااااا   

 والرقدفرا  بين الطلية.
     

50.  
تحرص ا يار  الةااااااادرسااااااااااااااياااااااة على ترقياااااااة الةعلةين بعااااااادل 

 وموضورية.
     

51.  
تحرص ا يار  الةااادرسااااااااااااااياااة على تطبيق القاااانون على جةيع 

 الطلية يون تةييز.
     

52.  
تحرص ا يار  الةدرسااااااااااية على توزيع الةهام ا ضااااااااااافية على  

 الةعلةين بعدل.
     

53.  
تحرص ا يار  الةااااادرسااااااااااااااياااااة على ااهرةاااااام باااااالطلياااااة  وي 

 ااحرياجا  الخاصة.
     

      تحرص ا يار  الةدرسية على ااهرةام بالطلية الةوهو ين.  .54
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 كمينالمحقائمة بأسماء : ( 3) ملحق رقم 

 مكان العمل  االسم الرقم
 الل جنااة ااقر ااااااااااااااااييااة ااجرةاااريااة آلساااااااااااااايااا  ESCAPاألمم الةر حااد   أ.ي. سليم الز غب   .1

م  والةحي  الهايف(/ مسرشار ُمر قد 
 قسم ا يار  الرر وية - جامعة القدس/ أسرا  يكرور أ.ي. عايف زيدان  .2
   اللغة العر ية، كلية اآليابيائر  -جامعة بيت لحم/ ُمحاضر  أ.ي. قسطنطين الشومل   .3
 قسم ا يار  الرر وية -جامعة القدس/ أسرا  يكرور  ي أبو سةر و أ.ي. محة  .4
جامعة القدس/ رئيس يائر  الرر ية وريات األقفال ومنسااق قساام ا يار    ي. إبراهيم ال ليب   .5

 الرر وية
 عليم والةعلوما قسم تجنولوجيا الر –جامعة القدس/ أسرا  مشارك  ي. إبراهيم عرمان  .6
جامعة بيرزيت/ أسااااااااااااارا  مسااااااااااااااعد ورئيس يائر  الةناهو والرعليم، كلية  ي. أحةد فريحة  .7

 الرر ية
 مدرسة الفرير الثانوية  بيت لحم(/ مدفر الةدرسة ي. ياووي كسابر   .8
يائر  الةناهو   –جامعة القدس الةفروحة فرا الخليل/ أسااااااااااارا  مشاااااااااااارك   ي. رجاء العسيل   .9

 ريس، كلية الرر ية.وأساليب الرد
 العال / منسقة هي ة تطوير مهنة الرعليم وزار  الرر ية والرعليم ي. سةا  عريقا   .10
جامعة النجا  الوقنية/ رئيس قساام معلم الةرحلة األساااسااية العليا، كلية  ي. سهيل صالحة  .11

 العلوم الرر وية
 ة العلوم الرر ويةكلي -معة النجا  الوقنية/ أسرا  مساعد جا  ي. عبد الغن  ال يف   .12
 يائر  الةناهو وأساليب الردريس –جامعة القدس/ أسرا  مشارك  ي. غسان سرحان  .13
 يائر  الةناهو وأساليب الردريس -جامعة القدس/ أسرا  مشارك  ي. محسن عدس  .14
كلية  -اعد ورئيس يائر  الطفولة الةيكر  جامعة بيت لحم/ أساااااااارا  مساااااااا  اليةن ي. هالة   .15

 الرر ية
رئيس قساااااااااام األنشااااااااااطة   والبير /مدفرية الرر ية والرعليم لةحاف ة رام هللا سف حرفوشي. فو   .16

 الطالبية
 كلية الرر ية -يت لحم/ ُمحاضر ومشرف غير مرفر غ جامعة ب أ. إبراهيم مطر  .17
 كلية الرر ية -لحم/ ُمحاضر ورئيس يائر  الةناهو جامعة بيت  صليب أ. رزج   .18
 كلية الرر ية -م/ ُمحاضر يائر  الطفولة الةيكر  جامعة بيت لح  أ. هيام عالوي  .19
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 (: االستبانة بصورتها النهائية4ملحق رقم ) 

 جامعة القدس
 كلية العلوم التربوية

 برنامج اإلدارة التربوية
 

 استبانة 
 

 حضر  الةدفر/ ، الةعلم/  الةحررم/ 
 

ــية لمدى تقوم الياحثة ب جراء يراسااااااة بعنوان " ــان من وجهة  تطبيق اإلدارة المدرســ مبادئ حقوق اإلنســ
"، و لك اساااااااااااارجةاًا لةرطليا  الح ااااااااااااول على نظر المعلمين والمديرين في مدارس محافظة بيت لحم

 يرجة الةاجسرير ف  ا يار  الرر وية. 
الدراساة قامت الياحثة ب عداي اساريانة ترجون من قساةين، القسام األول فرضاةن الةعلوما   وألغرات هذه 

( فقر  ترعلق بةدى تطبيق ا يار  الةدرسااااااااية لةياي   58والقساااااااام الثان  فرضااااااااةن    العامة عن الةجيب، 
محاف ة بيت لحم، والر  تم ح اارها ف  مدارس حقوج ا نسااان من وجهة ن ر الةعلةين والةدفرين ف  

الحق ف  و الحق ف  الرعليم، و هذه الدراسااااااة ف  الةجاا  الخةسااااااة اآلتية: الحق ف  الجرامة ا نسااااااانية، 
 والحق ف  مواجهة الرةييز.  ، الحق ف  ال حةو الرفجير والرعبير عن الرأي،  حرية

 لك بوضااع إشااار    ( أمام كل فقر   أرجو من حضاارتك الرفضاال با جابة عن جةيع فقرا  ااسااريانة، و 
حساااااب ما فرناساااااب مع تقدفرك، علةًا بأن جةيع إجاباتك سااااارجون سااااارية وسااااارسااااارخدم ألغرات اليحث  

 العلة  فق . 
 لحسن تعاونا وشكراً 

 
 الباحثة: غريس حزبون الياس

 المشرف: د. محمد شعيبات
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 القسم األول: المعلومات العامة
 ينطبق عليا: ( فيما xالرجاء وضع إشارة ) 

 
 أنثى   كر  الجنس .1

 معلم/   مدفر/   المسمى الوظيفي  .2

 بكالوريوس    أقل من بكالوريوس  المؤهل العلمي  .3
  أعلى من بكالوريوس  

ســـــنوات الخبرة في العمل  .4
 المدرسي 

  سنوا  5أقل من   سنوا  10إلى  5من 
  سنوا  10أكثر من  

 ( 9-5أساسية عليا     ( 4-1أساسية ينيا     المرحلة الدراسية .5
     12-10ثانوية )  

 خاصة  حكومية  الجهة المشرفة .6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

 القسم الثاني: مجاالت االستبانة وفقراتها
( أمام كل فقرة من الفقرات التالية والا بناًء على درجة تقييما لمدى تطبيق xى وضــــع إشــــارة ) يرج

 لمبادئ حقوق اإلنسان من خالل السلوك المحدد. اإلدارة المدرسية 
 

 المجال األول: الحق في الكرامة اإلنسانية

 
 المجال الثاني: الحق في التعليم

 الفقرة الرقم
 الدرجة

 قليلة جداً  قليلة  متوسطة كبيرة  كبيرة جداً 
      امل ا يار  الةدرسية مع الةعلةين باحررام  ترع  .1

      ترعامل ا يار  الةدرسية مع الطلية باحررام    .2

      تعزز ا يار  الةدرسية وقار الةعلم أمام الطلية    .3

      ترجنب ا يار  الةدرسية العنف البدن  مع الطلية  .4

      ترجنب ا يار  الةدرسية العنف النفس  مع الطلية  .5

      تحافذ ا يار  الةدرسية على خ وصية الةعلم  .6

      تحافذ ا يار  الةدرسية على خ وصية الطالب  .7

      تدعم ا يار  الةدرسية الةعلم معنوياً   .8

      تشجع ا يار  الةدرسية الةعلةين على الوي فيةا بينهم  .9

      تشجع ا يار  الةدرسية الطلية على الوي فيةا بينهم  .10

11.  
الطلية والةعلةين  تشجع ا يار  الةدرسية على إقامة عالقة بين 

 تقوم على ااحررام الةريايل
     

 الفقرة الرقم
 الدرجة

 قليلة جداً  قليلة  متوسطة كبيرة  كبيرة جداً 

12.  
تقدم ا يار  الةدرسااااااااااااااية ا عانا  للطلية الةحراجين للةحاف اة  

 رار تعلةهمعلى اسرة
     

      الةدرسية حاا  الرسرب من الةدرسةتةنع ا يار    .13

      فؤثر الوضع ال ح  للطالب على قبوله ف  الةدرسة  .14

      فؤثر الوضع ااجرةاع  للطالب على قبوله ف  الةدرسة   .15

16.  
هًا  تحرص ا يار  الةدرساااااية أن يكون الرعليم ف  الةدرساااااة موج 

 الب ف  كافة جوانبها نحو تشكيل شخ ية الط
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 المجال الثالث: الحق في حرية التفكير والتعبير عن الرأي

 
 
 
 
 

 الفقرة الرقم
 الدرجة

 قليلة جداً  قليلة  متوسطة كبيرة  كبيرة جداً 
      تفس  ا يار  الةدرسية الةجال أمام الطالب  ظهار قدراته    .17

      تعةل ا يار  الةدرسية على ترسيخ الةيم الثقافية  .18

      تعةل ا يار  الةدرسية على ترسيخ الةيم الوقنية  .19

      توفر ا يار  الةدرسية الوسائل الرعليةية الالزمة    .20

 الفقرة الرقم
 الدرجة

 قليلة جداً  قليلة  متوسطة كبيرة  كبيرة جداً 

      تحررم ا يار  الةدرسية آراء الةعلةين  .21

      لطليةاتحررم ا يار  الةدرسية آراء   .22

      ترقبل ا يار  الةدرسية نقد الةعلةين البناء  .23

      ترقبل ا يار  الةدرسية  نقد الطلية البناء  .24

      تعزز ا يار  الةدرسية تقبل الةعلةين آلراء بعضهم اليعض  .25

      تعزز ا يار  الةدرسية تقبل الطلية آلراء بعضهم اليعض  .26

27.  
أساالوب الحوار والةناقشااة ف  الرعبير  الةدرسااية تساارخدم ا يار  

 عن الرأي
     

      تشجع ا يار  الةدرسية تفعيل مجالس للطلية  .28

29.  
تري  ا يار  الةادرسااااااااااااااياة الفرصاااااااااااااااة للطلياة للرعبير عن آرائهم  

 بوسائل مرعدي 
     

      ترجنب ا يار  الةدرسية فرت اآلراء على الةعلةين  .30

      راء على الطليةالةدرسية فرت اآلترجنب ا يار    .31
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 المجال الرابع: الحق في الصحة

 
 الحق في مواجهة التمييزالمجال الخامس: 

 الفقرة الرقم
 الدرجة

 قليلة جداً  قليلة  متوسطة كبيرة  كبيرة جداً 

32.  
تدعم ا يار  الةدرسااااااية زيار  الفرج ال ااااااحية للةدرسااااااة  جراء  

 الفحوصا  الطبية الدورية للطلية
     

33.  
لقاحا  الضارورية  الةدرساية على تساهيل إعطاء التعةل ا يار  

 الةوصى بها من وزار  ال حة الفلسطينية
     

34.  
تحرص ا يار  الةدرساااااااااية على تقديم برامو ا رشااااااااااي والرورية  

 ال حية بالرنسيق مع الجها  الةعنية
     

35.  
ترابع ا يار  الةدرسااااااية الةشااااااكال  ال ااااااحية للطلية مع أولياء  

 األمور
     

      لرقديم ا سعافا  األوليةفروافر ف  الةدرسة قاقم ُمدر ب   .36

      ترناسب مساحة ال فوف مع أعداي الطلية  .37

      تروافر ف  الةدرسة مالعب مناسية ألعداي الطلية  .38

      تحرص ا يار  الةدرسية على توفير األثاث ال ح   .39

      ال حيةتحرص ا يار  الةدرسية على ن افة الةرافق   .40

       الربريد والردف ة( تروافر ف  الةدرسة وسائل  .41

      تطبق ا يار  الةدرسية إجراءا  األمن والسالمة العامة  .42

43.  
فرالءم الةبنى الةاااادرساااااااااااااا  مع مرطليااااا   وي ااحرياااااجااااا   

 الخاصة
     

      تروافر ف  الةق ف الةدرس  الةأكوا  ال حية  .44

 الفقرة الرقم
 الدرجة

 قليلة جداً  قليلة  متوسطة كبيرة  كبيرة جداً 

      ترجنب ا يار  الةدرسية الرةييز بسبب الدفن  .45

      ترجنب ا يار  الةدرسية الرةييز بسبب الةكانة ااجرةارية  .46

      األكايية ترجنب ا يار  الةدرسية الرةييز بسبب الةسروى   .47
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 الفقرة الرقم
 الدرجة

 قليلة جداً  قليلة  متوسطة كبيرة  كبيرة جداً 

      ترجنب ا يار  الةدرسية الرةييز بسبب الجنس  .48

      ترجنب ا يار  الةدرسية الرةييز بسبب اانرةاء السياس   .49

      تسعى ا يار  الةدرسية لرحقيق العدالة بين الةعلةين  .50

      ا يار  الةدرسية لرحقيق العدالة بين الطليةتسعى   .51

      ار  الةدرسية على مبدأ تجافؤ الفرصتحرص ا ي  .52

      تعدل ا يار  الةدرسية ف  من  شهايا  الرقدفر للطلية  .53

      توص  ا يار  الةدرسية بررقية الةعلةين بةوضورية  .54

55.  
جةيع الطلية  تطبق ا يار  الةدرساااااااااية القانون الةدرسااااااااا  على 
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