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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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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 


