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The extent of  inclusion  of Human Rights concepts in social studies 

textbooks of secondary levels in Jordan 
 

Mohammed  Alghzewat  
 

Abstract 
The study aimed to find out the inclusion extent of Human Rights 

concepts in social studies textbooks of secondary levels in Jordan. The main 
question of the study is as follows: 

What is the inclusion extent of Human Rights concepts in social studies 
textbooks of secondary levels in Jordan? It has the following sub-questions: 

The study consisted of all social studies textbooks of secondary level. In 
order to achieve the study goals, an analysis instrument was developed 
contained three fields: basic rights of human, intellectual and belief rights, 
political rights. The instrument authenticity and stability were extracted and 
were sufficient to conduct the study. 

The study results stated the availability of 31 principles of human rights 
in social studies textbooks of secondary class,   

The study recommended the following: 

1) Reconstruct term and rely matrix of social studies textbooks in  
Jordan to cover the concepts and special principles of human rights 
in all textbooks of the same class. 

2) Highlight human rights special principles in social studies textbooks 
of Jordan in the light of competent themes and units. 
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  خلفية الدراسة ومشكلتها

  :  المقدمة  

متزايد لدى أغلب الدول،  لقد حظيت قضية حقوق اإلنسان في القرن الحادي والعشرين باهتمام
وغدت القضية األهم بين القضايا التربوية واالجتماعية والسياسية، فحقوق اإلنسان قضية 
حضارية، وأداة ضغط سياسي، وأضحى مفهوم حقوق اإلنسان من المفاهيم الشائعة في األدبيات 

هتمام بتعليم مفاهيم السياسية والتربوية الحديثة، ومن هنا اتجهت كثير من الدول إلى زيادة اال
إذ أنها تتمتع بأهمية خاصة عندما يكون لها دور في تماسك المجتمع وترابطه، . حقوق اإلنسان 

وإذا اتصلت بالتنمية تمثل . فإنها تمثل عامالً مساعداً في إقامة عالقات أساسها التفاهم واالحترام
 للسياسة فإنها تمثل ضمانا النتقاأساساً لتحقيق التنمية في مفهومها الشامل، أما إذا اتصلت با

ابن ( السلطة بصفة سليمة وحماية المجتمع من االنقالبات والهزات خطيرة العواقب 
  ).2001رمضان،

في الحقيقة إلى تنامي األفكار  يعودإن هذا االهتمام المتزايد بمسائل حقوق اإلنسان إنما    
من أجله  وضعت إلى حقيقة أن اإلنسان الذيوالقيم الداعية إلى الحريات العامة والديمقراطية، و

ن توفير إفي كل تطور وتقدم يراد إنجازه، وهذا ما يعني بعبارة أخرى  األساسهذه الحقوق، هو 
الضمانات الالزمة التي تكفل التمتع بقدر مناسب من الحقوق والحريات، يعتبر أحد المداخل 

  ).1996الرشيدي،(  ة للتنمية المجتمعيةلتحقيق الغايات المرجوة من أي مشروع أو خط المهمة

لقد احترم اإلسالم النفس اإلنسانية وأعطاها حقوقها بهدف إضفاء الشرف والكرامة على      
اإلنسانية، كما أن اإلسالم أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق اإلنسان في أكمل صوره، وان 

س البشري كان من بديهيات اإلسالم، آخر ما أملته اإلنسانية من قواعد وضمانات لكرامة الجن
وتتمتع حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية بمنزلة خاصة وبضمانات ال نظير لها في الشرائع 
األخرى، ذلك إن اإلسالم يتميز بنظرته الشمولية لإلنسان، فاإلنسان هو المحور المركزي للمسيرة 

ائية هي خير اإلنسان باعتباره أكرم اإلنسانية بحيث تصب معطياتها وطموحاتها في محصلة نه
ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبات (خلق اهللا لقوله تعالى

ي اإلسالم على وتقوم حقوق اإلنسان ف).70اإلسراء (وفَضلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلًا 
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حرية الرأي، وحرية العمل، وحرية التعلم والتعليم، وحرية التملك : مجموعة من الحريات منها
  ).    2006الظاهر،( والتصرف

إن المؤسسات التي حملت على عاتقها حقوق اإلنسان كثيرة، وأدوارها متفاوتة، إال أن فاعلية 
قوق اإلنسان، وتنشئتهم على معرفتها واحترامها دور المؤسسة التربوية في تعليم الطلبة مفاهيم ح

ال يجاريها فيها أي مؤسسة أخرى، والمدرسة أساسها، حيث تستمد قوتها وفاعليتها فـي عمليـة   
التنشئة االجتماعية من كونها مؤسسة رسمية، تعكس وجهة نظر النظام السياسـي واالجتمـاعي،   

اقية عالية، وايجابية متميزة في السـلوك  فكل ما يصدر عنها في مناهجها التعليمية يحظى بمصد
وإن ما يتعلمه الطلبة من معارف وقيم، ومبادئ أخالقية، أنما يرسخ فـي أذهـانهم،   . لدى الطلبة

ونشـر القـيم   , ويدوم طويالً، ويؤثر في حياتهم مستقبالً، وبخاصة أن تعليم مفاهيم حقوق اإلنسان
 ). 2006المقوسي،(المنهاج التربوي األخالقية، والتنشئة عليها واحترامها يبدأ من 

وانطالقاً من كون المنهاج بمفهومه الحديث يمثل مجموعة الخبرات التربويـة التـي تهيؤهـا    
المدرسة لتالميذها لمساعدتهم على النمو الشامل والمتكامل في شتى جوانب الشخصية، فإن على 

كانة اإلنسان في المجتمـع، ومـن   المنهج أن يقوم بدوره كوسيلة تثقيفية تسهم في تعزيز إدراك م
المقترحات التربوية لتحسين المنهاج الرسمي، ضرورة تأكيده على تهيئة الشخصـية الحتمـاالت   
التغيير في األنماط الثقافية للمجتمع، وكذلك القيم والمعايير األخالقيـة التـي تتضـمنها ثقافتـه،     

التفاعل مع المواقف المختلفة، ومن ثم  فالمنهاج يسهم في إعداد شخصية المتعلم ويجعله قادراً على
  ).2006عسالي،( اكتساب خبرات حياتية مهمة 

      واالجتماعية في األردن من أكثر المناهج صلة بمفهوم مبادئ  ةد مناهج التربية الوطنيتع
جزء ال يتجزأ من اإلسالم كعقيدة للمجتمع االردنى، تتجسد  قحيث تعد هذه الحقو ،حقوق اإلنسان

إضافة إلى ما تؤديه هذه المناهج من إعطـاء   ،عالقة اإلنسان بربه وبنفسه وبغيره من الناسفي 
الدراسات أهم أهداف تدريس النماذج العملية، والممارسات السلوكية لحقوق اإلنسان، كما أن من 

هيم مفاو. تنمية الوعي األخالقي لدى اإلنسانو، على الفضائلتهذيب األخالق والتربية  االجتماعية
  ).2004السعدان، ( تعد من أهم الجوانب األخالقية لدى اإلنسان  حقوق اإلنسان

العديـد مـن    -وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر-وقد ظهرت في اآلونة اآلخيرة 
دعوات صادرة من الغرب ومن العالمين العربي واإلسالمي، ما يشير إلى أن المناهج التي تدرس 
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العربي واإلسالمي، تدعو إلى االنغالق وعدم التسامح، وبالتالي تقف عائقاً أمام للطلبة في العالمين 
تطور هذه المجتمعات باتجاه تعزيز األساليب الديمقراطية في الحكم واإلدارة، وان هذه المناهج ال 
تعزز مبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان األساسية الداعية إلى حماية الفرد والمجتمع، وتصون حقوقه 

). 2007شـاهين، (ميها، وقد طالبت العديد من الدعوات بإعادة النظر في بنية هذه المنـاهج   وتح
وفي ضوء ما يمارس على األمة العربية من ضغوطات ودعوات تدعو إلى ضـرورة تضـمين   
مبادئ حقوق اإلنسان في المناهج المدرسية واستجابة لتوصيات دراسات سابقة من مثل دراسـة  

وغيرها من الدراسات تأتي ) 2007شاهين، (، و)2005المراعية، (راسة ، ود)2004السعدان، (
والوطنية فـي المرحلـة    ةهذه الدراسة لتحاول الكشف عن مدى تضمين كتب التربية االجتماعي

  .الثانوية في األردن لمبادئ حقوق اإلنسان 

  مشكلة الدراسة    2.1

لعربية واإلسالمية التي تعـد مرتكـزاً   تقوم كتب التربية الوطنية واالجتماعية على المرجعية ا
لكل مجاالت الحياة، وألن أهم وظائف كتب التربية الوطنية واالجتماعية   تعلـيم الطلبـة القـيم    
والمفاهيم العربية اإلسالمية، ومفاهيم حقوق اإلنسان التي شرعها اإلسالم من بين تلك المفـاهيم،  

). 2006المقوسـي، (وتضمن معنى إنسانيته  فهي حقوق ثابتة لكل إنسان، تحفظ مقومات وجودة،
كتب التربية الوطنية واالجتماعية  في المرحلـة   ةلذا من األهمية بمكان التعرف على مدى مراعا

  .الثانوية في األردن لمبادئ حقوق اإلنسان

نظرا للتغيرات السياسية التي عصفت بالعالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ونال العالم 
من اتهامات بعدم مراعاة حقوق اإلنسان، وعدم تعليم القيم الديمقراطية وتحريضها على   العربي 

اإلرهاب، لذا تأتي هذه الدراسة محاولة الكشف عن المبادئ المتعلقة بحقوق اإلنسان المتضمنة في 
  .كتب التربية الوطنية واالجتماعية   في المرحلة الثانوي في  األردن

السـعدان،  (استجابة لتوصيات دراسات أخـرى مـن مثـل دراسـة     كما تأتي هذه الدراسة 
والتي تناولت كتب المرحلة الثانوية، والتـي أوصـت   )   2003,و زكريا)2007.حلس(و)2004

بضرورة تحليل محتوى كتب التربية الوطنية واالجتماعية  في المرحلة الدنيا والثانوية لمعرفـة  
  .لحقوق اإلنسان  امدى مراعاته

  :راسة وأهدافها أسئلة الد  
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تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تضمين كتب التربية الوطنية واالجتماعية   للصف الثاني 
  :وستجيب الدراسة عن األسئلة التالية   . لمبادئ حقوق اإلنسان  دنعشر في  األر

ما مدى تضمين كتب التربية الوطنية واالجتماعية للصف الثاني عشر ادبـى    -1
في األردن  لمبادئ   حقـوق حفـظ   )  افيا، التربية الوطنية، و الثقافةالتاريخ، الجغر(

  .النفس اإلنسانية؟ 

ما مدى تضمين كتب التربية الوطنية واالجتماعية للصف الثانى عشر ادبـى    -2
في األردن  لمبادئ   حقوق اإلنسـان  )  التاريخ، الجغرافيا، التربية الوطنية، و الثقافة(

 .الفكرية واالعتيادية 

التاريخ، (ما مدى تضمين كتب التربية الوطنية واالجتماعية للصف الثانى عشر ادبى  -3
  .في األردن  لمبادئ   حقوق اإلنسان السياسية)   الجغرافيا، التربية الوطنية، و الثقافة

  : أهمية الدراسة   

  :يمكن تحديد أهمية الدراسة في اآلتي

همية فـي الوقـت   تسليط الضوء على موضوع له قدر كبير من األ  -1
الحاضر في األردن، وهو مبادئ حقوق اإلنسان وخاصة مـع ارتفـاع األصـوات    
والدعوات واالتهامات فى الغرب وامريكا إلى ان مناهج التربية الوطنية واالجتماعية 

  .بتعليمها الغلو والتطرف، وعدم مراعاة قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

في  ةجتماعية في المرحلة الثانويتحديد مدى تضمين كتب التربية اال -2
وذلك من خالل التعرف على ما تتضمنه هذه الكتب . األردن لمبادئ حقوق اإلنسان

في مجال حقوق اإلنسان، وبالتالي تعكس مدى حرص القائمين عليها، ومن المؤمـل  
أن تسهم بما ستخرج به من نتائج وتوصيات في أن تشكل دليالً ومرشداً لواضـعي  

ما يتعلق بموضوع الدراسة، كما أنها قد تحفز باحثين ودارسـين آخـرين   المنهاج في
 . على أجراء دراسات مماثلة

تتوافق الدراسة مع أهداف الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان، وبالتالي  -3
من المؤمل أن تفيد نتائجها القائمين على الجمعية، وخاصة وأنها تقدم تغطية لجانب 
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ماعية، وتعمل للكشف عن المبادئ المتعلقة بحقوق مهم وهي كتب التربية االجت
إدخال مفاهيم  ولعل من أبرز أهداف الجمعية. اإلنسان والمتضمنة في هذه الكتب

 .في المملكة  حقوق اإلنسان في المقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم

  :محددات الدراسة   

  :تتحدد الدراسة بالمحددات اآلتية 

التاريخ، الجغرافيـا، التربيــة   (ية واالجتماعية  كتب التربية الوطن -1
  .  الوطنية، و الثقافة للصف الثاني عشر في األردن  لمبادئ حقوق اإلنسان 

مبادئ  حقوق اإلنسان المنبثقة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان   -2
  في جنيف وهى اإلنسانية والعقائدية والسياسية 1948الصادر عام 

  :مصطلحات الدراسة

  : بادئ حقوق اإلنسان م 

مجمل الحقوق والمبادئ المنصوص عليها في اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان،            
حق الحياة، حق السالمة الشخصية، حق الحرية واألمان، وحرية الرأي والتعبير، وحرية : وتشمل

انون، الحق فـي  الحياة الخاصة، وحرية التنقل، والحق في الجنسية، والملكية الخاصة، وسيادة الق
، الرعاية االجتماعية والصحية، ومستوى معيشي مناسب،حق العمل،حق التعلـيم،  ةتكوين األسر

اإلعالن العالمي لحقوق (حق األقليات، حق تكوين الجمعيات، وحق المشاركة في الشؤون العامة 
  اإلنسان،  

  :كتب التربية االجتماعية والوطنية 

ربية والتعليم في األردن لتدريس مبحث التربية الوطنية الكتب المقررة من قبل وزارة الت
  .2010-2009واالجتماعية  للصف الثاني عشر االدبى للعام الدراسي  

  :الصف الثاني عشر االدبى

صفوف المرحلة الثانوية في األردن وهو همزة الوصل بين المدرسة والجامعة    ىوهوا اعل
.  
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  : المدى 

اإلنسان في كتب التربية االجتماعية للصف الثاني عشر   المتوسط الحسابي لمبادئ حقوق
  .االدبى في األردن 

  :اإلطار النظري  

  : مفهوم حقوق اإلنسان

كلمة الحق معانٍ عدة، حسب الحقل المعرفي التي تعرف من ضمنه، وعموماً يمكن حصر ل
  :استعمالها في فكرتين أساسيتين

، ياًومن ثم يكون واجباً شرعياً وقانونالحق ما يكون متطابقاً مع قاعدة محددة،  - أ
ويكون بالتالي مستحقاً، ألن القوانين واألحكام تأمر به، أو ألنه مطابق للرأي على الصعيد 

  ).له الحق في، له حق على: يقال في ذلك(األخالقي 

الحق ما يكون مسموحاً به، مباحاً بالقوانين المكتوبة أواألحكام المتعلقة باألفعال  -ب
عتبرة، أو مباحاً بشكل أخالقي، ألن العمل المقصود إما أن يكون صالحاً، وإما أن يكون الم

  . محايداً أخالقياً

( عرفةفقد  عديدة بغية تحديد هذا المصطلح، مفاهيمأما بالنسبة لحقوق اإلنسان فقد طرحت 
سة موضوعه هو درا ،فرع خاص من فروع العلوم االجتماعية" على أنه )8، ص1998زيادة، 

 ،العالقات القائمة بين األشخاص وفق الكرامة اإلنسانية، مع تحديد الحقوق والخيارات الضرورية
فهذا التعريف يفترض قيام علم حديث اسمه علم حقوق  :لتفتح شخصية كل كائن إنساني، وبالتالي

  ."اإلنسان بحيث يكون معيار هذا العلم هو الكرامة اإلنسانية

المشهور بأبحاثه وأعماله في ميدان حقوق  )(Karel Vasak,1973كارل فاساك ولقد عرفة 
علم يهم كل شخص والسيما اإلنسان العامل الذي يعيش في إطار دولة معينة،  على انةاإلنسان

والذي إذا ما كان متهماً بخرق القانون أو ضحية حالة حرب، يجب أن يستفيد من حماية القانون 
وخاصة الحق في المساواة مطابقة لضرورات المحافظة على الوطني والدولي، وأن تكون حقوقه 

هذا التعريف أن اإلنسان العامل هو المخاطب األول وفق هذا المنظور، وأن  يفترض. النظام العام
 .مبدأ المساواة الذي ينص عليه القانون هو الذي يأخذ األولوية



  .2012، الثانيالعدد  ، لعشرونوا السابعالمجلد  ، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، مؤتة للبحوث والدراسات

  9

 كن للنـاس، مـن دونهـا، أن   بأنها المعايير األساسية التي ال يم حقوق اإلنسانتعرف كذللك 

فـرص   إتاحةوهي أساس الحرية والعدالة والسالم، وإن من شأن احترامها . يعيشوا بكرامة كبشر
أجل الحاجة ن وتمتد جذور تنمية حقوق اإلنسان في الصراع م. تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة

 شترى وال تُكتسب وال تورث،حقوق اإلنسان ال تُف. الحرية والمساواة في كل مكان من العالم إلى

 ،الجنس ،النظر عن العنصر متأصلة في كل فرد بغض فهي ببساطة ملك الناس ألنهم بشر، وهي
، 2008الغرايبـة،  ( االجتمـاعي  أو ،الوطني واألصل ،وأي رأي آخر ،السياسي والرأي، والدين
  .) 6ص

  :وياتمست ةالحقوق إلى ثالث    (Carol,1992,pp 66-80)كارلو توقد صنف 

الحق في الحياة والحرية : الحقوق التالية وتشمل:  الحقوق المدنية والسياسية - 1 
المشاركة السياسية وحرية الرأي  ،العبودية وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من ،واألمن

 .االشتراك في الجمعيات والتجمع حرية ،والتعبير والتفكير والضمير والدين

 العمـل والتعلـيم  : وهي مرتبطة باألمن وتشمل: جتماعيـةالحقوق االقتصادية واال -2

 .والمأكل والمأوى والرعاية الصحية ،والمستوى الالئق للمعيشة

في بيئة نظيفة ومصـونة مـن    وتشمل حق العيش: والثقافية والتنموية الحقوق البيئية 3-
               وقـد أورد     . واالقتصـادية  والحـق فـي التنميـة الثقافيـة والسياسـية      ،التدمير

Levin, 1982) ( المشار الية فى)التالى) 2003,بادى   : 
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 :الحقوق المدنية والسياسية وهي مرتبطة بالحريات، وتشمل الحقوق التالية )1

 .الحق في الحياة والحرية واألمن  - أ 

 .وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية  -ب 

 .الضمير والدينالمشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير و  -ج 

  . حرية االشتراك في الجمعيات والتجمع  - د 

 : الحقوق االقتصادية واالجتماعية وهي مرتبطة باألمن وتشمل )2

 .العمل  -1

 .والتعليم والمستوى الالئق للمعيشة -2

  . والمأكل والمأوى والرعاية الصحية -3

  :الحقوق البيئية والثقافية والتنموية وتشمل  )3

  .من التدميرحق العيش في بيئة نظيفة ومصونة   - أ 

 . الحق في التنمية الثقافية والسياسية واالقتصادية  -ب 

 : حقوق اإلنسان في اإلسالم

ينطلق اإلسالم من اعتقاد راق في نظرته إلى اإلنسان، حيث جعل اهللا عز وجـل اإلنسـان   
وهو الذي جعلكم خالئف : (خليفة في األرض لعمارتها، وإقامة أحكام شريعته فيها، قال عز وجل

) وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة : (وقال تعالى).  165: األنعام) ( األرض
ويرى اإلسالم لذلك أن اإلنسان موضع التكريم من اهللا عز وجل الذي حياه ذلـك  ). 30: البقرة(

 ويتساوى بهذا التكريم جميع البشر بصفتهم اإلنسانية، مهما. التكريم، ومنحه إياه فضالً منه تعالى
المفتـي  (اختلفت ألوانهم ومواطنهم وأنسـابهم، كمـا يتسـاوى فـي ذلـك الرجـال والنسـاء       

ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَـاهم  : (، وفي ذلك يقول اهللا سبحانه وتعالى). 18،ص1992وآخرون،
ع ملْنَاهفَضو اتبالطَّي نم مقْنَاهزررِ وحالْبو ري الْبيلًافخَلَقْنَا تَفْض نميرٍ م70: اإلسراء).(لَى كَث.(  
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لقد أقر اإلسالم لإلنسان حقوقاً، ودعا إلى حمايتها واحترامها، وقدسها وأيدها، ورتـب علـى   
المساس بها عقوبة في الدنيا واآلخرة، فسبق بذلك كل ما جاءت به النظم العالمية، أو ما جاء بـه  

ما طغت القيم المادية في هذا العصر، فقدت هذه الحقـوق ماهيتهـا،   ولكن عند. ميثاق هيئة األمم
واضمحل أثرها في نفوس أبناء المجتمع، وأصبح العصر الذي نعيش فيـه اليـوم هـو عصـر     

وربما ضحى في سبيلها بحرية اإلنسان وكرامتـه،  . التكنولوجيا الذي ال يعتد إال بالجهاز أو اآللة
  ).2003زكريا،(ة الصحيحة للمجتمع ففقد بذلك التوازن الضروري للحيا

إن اإليمان بأهمية اإلنسان ودوره في الحياة، مبدأ أكده اإلسالم قبل أن تؤكـده النظريـات      
الفلسفية والتربوية السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية الحديثة، ويكفي دليالً على اهتمام 

وستين موضعاً منه، وفي سورة العلـق أول مـا    اإلسالم باإلنسان، انه ذكر في القرآن في خمسة
نزل من كالم اهللا تعالى تكرر ذكره فيه ثالث مرات،إحداها تلفت إلى أية خلق اإلنسان من علق، 
والثانية تشير إلى اختصاصه بالعلم، والثالثة تحذر مما يثور فيه من طغيان، حـين يتمـادى بـه    

  ).12، ص2006الظاهر،(الغرور، فيرى أنه استغنى عن خالقه 

إعالن القاهرة (وقد صنف   اإلسالم لإلنسان حقوقا شاملة في نواحي الحياة الدنيا روقد أق    
، و )1998زيـادة، (، و)1992المفتـي وآخـرون،  ( ، و)1990لحقوق اإلنسان فـي اإلسـالم،   

حقوق اإلنسان فـي  ) 2006التقرير األول للجمعية السعودية لحقوق اإلنسان،(، و)1999مرتجى،(
  :سالم على النحو اآلتي اإل

  

 :خامسا حق التعليم والتعلم: حق المسكن وحرمته رابعاً: حق األمن ثالثا: ثانياً حق الحياة: أوالً
الحق في حرية االعتقاد : حق التملك ثامناً: حق التنقل وحرية السفر سابعاً: حق العمل سادسا

  حق التعبير عن الرأي: تاسعاً

  الدراسات السابقة  2.2 

 االجتماعيةدراسة هدفت التعرف على مدى تضمين كتب التربية ) 2006الصليلي،  (جرى أ 
لمبادئ حقوق الطفل في المرحلة االبتدائية في دولة الكويت، شملت عينة الدراسة كتـب التربيـة   
االجتماعية جميعها للمرحلة االبتدائية في الكويت، من الصف األول االبتـدائي وحتـى الصـف    
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مجال الحقوق : حقاً للطفل توزعت على خمسة مجاالت هي) 66(دائي، شملت األداة الخامس االبت
االجتماعية واإلنسانية، والحقوق التربوية، والحقوق االقتصادية والصـحية،والحقوق السياسـية،   
والحقوق الدينية، وتم التأكد من صدق األداة وثباتها، وأظهرت نتائج الدراسة إلى تفـاوت ورود  

المجاالت من كتاب إلى أخر بحيث كانت الحقوق الدينية األعلى تكراراً يليها الحقوق الحقوق وفق 
االجتماعية واإلنسانية، وان مجال الحقوق السياسية قد حظي بأقل تكـرار، وأوصـت الدراسـة    
بضرورة تضمين أدلة المعلمين والكتب لمواقف تبين كيفية التعامل مع الحقوق وإدراجها بشـكل  

  .  تب وفق مصفوفة مدى وتتابع متوازي في الك

بدراسة هدفت التعرف على حقوق المرأة المتضمنة في كتب التربية ) 2006(وقام  الظاهر، 
اإلسالمية في مرحلة التعليم الثانوي في األردن، تكونت عينة الدراسة من كتب التربية اإلسالمية 

اإلسالمية للصـف األول الثـانوي،و   كتاب الثقافة : للمرحلة الثانوية البالغ عددها أربعة كتب هي
كتاب الثقافة اإلسالمية للصف الثاني الثانوي، وكتاب العلوم اإلسالمية للصـف األول الثـانوي،   

وتأكد ) أداة التحليل( وكتاب العلوم اإلسالمية للصف الثاني الثانوي، قام الظاهر ببناء أداة الدراسة 
ة التحليل، حيث شملت فئات التحليل أربعة مجاالت من صدقها وثباتها، وأعتمد الباحث الجملة أدا

مجال حقوق اإلنسانية، مجال الحقوق االجتماعية،مجال الحقوق المادية، ومجـال الحقـوق   : هي
  . المدنية والسياسية

وأظهرت نتائج الدراسة أن الحقوق اإلنسانية هي األكثر شيوعاً، ثم الحقوق االجتماعية، ثـم  
لمرتبة األخيرة الحقوق المدنية والسياسية، وأوصت الدراسة بضـرورة  الحقوق المادية وجاء في ا

 .تضمين كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية لحقوق المرأة بشكل متوازن 

إلى بيان مدى تضمين كتب التربيـة اإلسـالمية  لصـفوف    ) 2007(وهدفت دراسة شاهين، 
إلنسان، تكون مجتمع الدراسة وعينتهـا مـن   المرحلة األساسية العليا في األردن لمفاهيم حقوق ا

استمارة (كتب التربية اإلسالمية لصفوف الثامن، والتاسع، والعاشر، قام شاهين ببناء أداة الدراسة 
، وتم التحقـق مـن   )1990(المنبثقة عن إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم علم) التحليل

تم تحليل الوحدات الدراسية للصفوف المذكورة فـي  ولإلجابة عن أسئلة الدراسة . صدقها وثباتها
حق : ضوء مفاهيم ومعايير حقوق اإلنسان، وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر الحقوق تكراراً كانت

التعليم، وحق المشاركة في الشؤون العامة، وحق الحرية واألمان، وحق سيادة القـانون، وحـق   
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في ضوء نتائج الدراسة أوصت الدراسة بضرورة و. الرأي والتعبير، وحق العمل، وسيادة القانون
تضمين مناهج التربية اإلسالمية لمفاهيم حقوق اإلنسان بشكل أكثر وضوحا، كما أوصت الدراسة 
بتخصيص وحدة دراسية   في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا تتضـمن مفـاهيم   

  .حقوق اإلنسان

إلى تطـوير محتـوى كتـب التربيـة اإلسـالمية       دراسة هدفت) 2007(وأجرى المواجدة، 
للمرحلتين األساسية العليا والثانوية في ضوء مفاهيم التربية السياسية في األردن، وقـد اسـتخدم   
المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من كتب التربية اإلسالمية لصـفوف المرحلـة   

األول الثـانوي، والثـاني   ( حلة الثانوية للصـفين والمر) الثامن، التاسع،العاشر( األساسية العليا 
تكونت أداة الدراسة من مفـاهيم التربيـة السياسـية    . 2006/2007في العام الدراسي ) الثانوي

الواجب توافرها في كتب التربية اإلسالمية وتم التأكد من صدقها وثباتها، واستخدمت الكلمة وحدة 
لمدى والتتابع للمرحلتين األساسية والثانوية وتم التأكد من للتحليل، ثم قام المواجدة ببناء مصفوفة ا

صدقها وثباتها، وأظهرت نتائج الدراسة أن المفاهيم السياسية كانت أكثر شيوعاً في كتاب الثقافـة  
اإلسالمية للصف الثاني الثانوي يليها كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي ثـم كتـاب   

التاسع األساسي  ثم كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشـر األساسـي    التربية اإلسالمية للصف
الجهاد، : وأخيراً كتاب الثقافة اإلسالمية للصف األول الثانوي، وكانت المفاهيم األكثر شيوعا هي 

القتال، األمة، العدو، الحرب، الظلم، الهجرة، الشورى، النصـر، العـدل، وأوصـت الدراسـة     
ربية السياسية بشكل منظم ومتوازن واإلفادة مـن مصـفوفة المـدى    بضرورة عرض مفاهيم الت

  .  والتتابع التي تم تطويرها في هذه الدراسة

هدفت التعرف إلى مدى اهتمام كتـب التربيـة االجتماعيـة     بدراسة ) 2001( ،عمايرةقام 
على  تبانهاسللمرحلة األساسية في األردن ومعرفة معلميها لمبادئ حقوق اإلنسان من خالل توزيع 

معلمي المرحلة األساسية في مديرية التربية والتعليم في اربد األولى، وتحليـل لمحتـوى كتـب    
وقد أشارت نتائج الدراسة في عملية تحليـل كتـب التربيـة    . التربية االجتماعية للمرحلة نفسها

هتمامهم بمبـادئ  االجتماعية أن كتب التربية الوطنية المدنية قد احتلت المرتبة األولى في مدى ا
 –األول ( حقوق اإلنسان، تليها كتب التربية االجتماعية للمرحلة األساسية الـدنيا مـن الصـف    

وأشارت . ، يليها في المرتبة الثالثة كتب التاريخ، وفي المرتبة األخيرة كتب الجغرافيا )الخامس 
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على جميع فقرات االستبانة، أن المجـال  ) وإناثا  ذكوراً( نتائج الدراسة المتعلقة بمعرفة المعلمين 
الثقافي احتل المرتبة األولى، ويليه المجال المدني، وقد احتل المرتبة األخيرة في ترتيب المجاالت 
من حيث المتوسطات المجال السياسي، وأما لكل من الذكور واإلناث كل على حـدة فقـد كـان    

  . كمجتمع واحد  ترتيبهم كترتيب المجاالت للذكور واإلناث

الثالـث   للصفين  بدراسة هدفت إلى تحليل محتوى وثيقة المواطنة)  2003 ،الصغير (كما قام
أن تـدريس   :والرابع االبتدائي في المملكة المتحدة، وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمهـا 
ألخالقية والثقافية مقررات المواطنة في المملكة المتحدة يسعى إلى رفع مستوى التنمية الروحية وا

يسهم في رفع مهارات االتصال األساسية لدى الطلبة و أن مقرر المواطنـة يعمـل   ولدى الطلبة 
على إكساب الطلبة  النظام الديمقراطي، واحترام اآلخر، وتنمية قيمة العـدل و يبصـر الطلبـة    

عاون االجتمـاعي  بحقوق الفرد وواجباته في المجتمع وينمي لدى الطلبة  مهارات المشاركة والت
 .وتحمل المسؤولية 

دراسة هدفت إلى التعرف على درجة اهتمـام كتـب   ) 2004( وأجرى  عبيدات والطراونة 
التربية االجتماعية والوطنية للصف السادس األساسي بالمفاهيم السياسية واعد عبيدات والطراونة 

جتماعية والوطنية فـي ضـوئها   مفهوما سياسيا وقاما بتحليل كتب التربية اال) 94(أداة تآلفت من 
واستخدام الباحثان الكلمة وحدة للتحليل وإشارات النتائج إلى تفاوت درجة االهتمام بالمفهومـات  
السياسية من كتاب إلى أخر واحتل  مجال النظرية السياسية المرتبة األولى في الكتـب الثالثـة   

انية في  كتابي التاريخ والجغرافية أما مجتمعة في حين جاء مجال العالقات الدولية في المرتبة الث
في المرتبة األخيرة فقد جاء مجال السياسة المقارنة وأوصت الدراسة بضرورة تضمين منـاهج  

    .التربية االجتماعية والوطنية للصف السادس االبتدائي بعض المفاهيم السياسية

  : منهج الدراسة  1.3

الها الرئيسي فإن الباحث  استخدم أسلوب من أجل تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن سؤ
تحليل المحتوى، وهو األسلوب المالئم لهذه الدراسة، وهذه الطريقة تهدف إلى وصف المحتوى 
وصفاً موضوعياً منظماً، وقد استخدمت في هذه الدراسة بغية الكشف عن مفاهيم حقوق اإلنسان 

لباحث من خالل استخدام أداة الدراسة المتضمنة في محتويات كتب التربية اجتماعية، حيث قام ا
بحصر العبارات التي تتضمن مفاهيم حقوق اإلنسان في الكتب موضوع التحليل، من خالل رصد 
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تكرار الفقرات التي تنتمي إلى مجال من مجاالت حقوق اإلنسان المستهدفة في ، وتصنيفها ضمن 
  .كل مجال من مجاالت الدراسة

  : مجتمع الدراسة  2.3

جتمع الدراسة من جميع كتب التربية الوطنية و االجتماعية للصف الثانى عشر ادبى تكون  م
  ).1(للمرحلة الثانوية كما هي مدرجة في الجدول رقم 

  )1(جدول رقم                                

  مجتمع الدراسة

  عدد الصفحات  السنه  الصف  اسم الكتاب

  118  2009  الثانى عشر   التاريخ 

  185  2009  الثانى عشر   الوطنية التربية 

  164  2009  الثانى عشر   الجغرافيا 

  128  2009  الثانى عشر   الثقافه العامه 

  

  :أداة الدراسة  3.3

  :بالرجوع إلى المصادر اآلتية ) أداة التحليل ( قام الباحث ببناء أداة الدراسة

  .وثيقة منهاج التربية االجتماعية والوطنية في األردن -1

لألمم المتحدة في  العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامةاإلعالن  -2
  ).1948(كانون األول  10
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األدب النظري والدراسات السابقة في مجال حقوق اإلنسان حيث أفاد الباحـث   -3
)  2007,المواجـدة )(2004طراونة,عبيدات(، )2004، نالسعيدا: (من الدراسات اآلتية 

 ) .   2006المراعية، (و

ونت األداة في صورتها النهائية بعد عرضها على المحكمـين مـن ثـالث    تك -4
 :مفهوم والجدول اآلتي يوضح ذلك ) 18(مجاالت رئيسة و

 

  )2(جدول رقم 

 مجاالت أداة الدراسة

  عدد المفاهيم  المجال  الرقم

  5  حقوق اإلنسان اإلنسانية   1

  7  حقوق اإلنسان الفكرية واالعتقاديه   2

  6  لسياسية حقوق اإلنسان ا  3

  

  :صدق األداة  4.3

قام الباحث بالتحقق من صدق األداة عن طريق صدق المحتوى وذلك بعرضها على مجموعة 
من المحكمين الخبراء في المجال، حيث بلغ عددهم ثمانية  من تخصص المناهج وطرق التدريس 

منهم الحكـم علـى    في جامعة مؤتة، وجامعة عمان العربية للدراسات العليا، وقد وطلب الباحث 
  :صالحية األداة من حيث

 .انتماء الفقرة للمجال المحدد في حقوق اإلنسان كما ورد في األداة  -1

  .مدى وضوح المفهوم  -2

 .الصياغة اللغوية  -3
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 .مالحظات تتعلق ببناء األداة أو ما يرونه مناسباً -4

لصياغة، وحذف وقد قام الباحث بأخذ كافة المالحظات التي وردت من المحكمين والمتعلقة با
ثالثة لمفاهيم، وإدخال مفهومين على األداة، وقد تكونت األداة في صورتها النهاية مـن  ثـالث   

  . مجاالت رئيسة   

  :ثبات األداة   

للتحقق من ثبات األداة قام الباحث بالتأكد من ثبات التحليل من خالل أسلوب الباحـث مـع    
  :نفسه وفقاً للخطوات اآلتية 

حليل الكتب الثالثة  في ضوء استمارة التحليل ورصـد  قام الباحث بت -1
 .التكرارات واستخراج النسب المئوية

بعد أسبوعين قام الباحث بتحليل الكتب نفسها ورصـد التكـرارات    -2
 .واستخراج النسب المئوية 

 

  : ومن ثم استخدم الباحث معادلة هولستي لبيان معامل ثبات التحليل وهي

عدد مرات االتفاق بـين المحلـل ونفسـه     = تفاق نسبة اال                 
x100  

  عدد مرات االختالف+ عدد مرات االتفاق 

  وهي نسبة تفي بأغراض الدراسة . ,87وقد بلغ معامل الثبات 

  :إجراءات الدراسة  6.3

  : قام  الباحث بأتباع اإلجراءات اآلتية لإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس 

ن، بـالرجوع إلـى المصـادر األوليـة،     تحديد مفاهيم حقوق اإلنسا  - أ 
  .والمصادر الثانوية، ومرجعيات حقوق اإلنسان 
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بناء أداة الدراسة من خالل تحديد المجاالت، وهـي تشـتمل علـى      -ب 
 :مجموعة المبادئ الخاصة بحقوق اإلنسان المنبثقة من المرجعات اآلتية 

  .وثيقة منهاج التربية االجتماعية والوطنية في األردن    -ج 

 10لألمم المتحـدة فـي    الن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن الجمعية العامةاإلع-د
  ).1948(كانون األول 

األدب النظري والدراسات السابقة في مجال حقوق اإلنسان حيث أفـاد الباحـث مـن    -ه
)  2007,المواجـدة )(2004طراونـة ,عبيـدات (، )2004، نالسـعيدا : (الدراسات اآلتيـة  

 .  )  2006المراعية، (و

 :والمبادئ والحقوق هي وفق كل مجال هي

 .حقوق حفظ النفس اإلنسانية   -1

 .حقوق اإلنسان الفكرية واالعتقادية  -2

 .حقوق اإلنسان السياسية  -3

 وقد تبعها الباحث باإلجراءات التالية  

  .تحديد أبعاد كل مجال   - أ 

 .استخراج صدق األداة كما ذكر سابقا   -ب 

محكمـين الخبـراء فـي    عرض الفئات والمجاالت على عدد من ال  -ج 
 .المجال

 .تحديد طريقة التحليل   - د 

تحديد وحدة التحليل وستعتمد الدراسة على الفقرة والجملـة المفيـدة     -ه 
 .والفكرة كوحدات  تحليل 

% 15استخراج صدق التحليل من خالل عينة طبقية بحيث التتجاوز   -و 
ـ  ةمن أجمالي عينة الدراسة ومراعا ي شمولها لكل وحدات الكتب المستهدفة ف
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الدراسة، ومن ثم تجزئة الدروس إلى فقرات كاملة المعنـى وتحليلهـا وفـق    
التصنيف الذي أعده الباحث وإجراء عملية الترميز، ومن ثم عرض التحليـل  
على مجموعة من المحكمين المختصين وطلب منهم أبداء الرأي في التحليـل  

 .والتصنيف من حيث الدقة من الناحية العلمية واللغوية والفنية

استخرج ثبات التحليل من خالل الثبات من خالل أسـلوب المحلـل     - ز 
 .نفسه

اعتماد أداة الدراسة المتضمنة على مبادئ حقوق اإلنسان أداة لتحليل   -ح 
 .كتب التربية االجتماعية عينة لدراسة 

اعتماد الفقرة والجملة المفيدة والفكرة كوحدات  تحليل كتب التربيـة    -ط 
 .االجتماعية 

حليل كتب التربية االجتماعية، وتبويب التحليـل فـي   القيام بعملية ت  - ي 
 .جداول  تتضمن التكرارات والنسب المئوية 

 .تحليل البيانات واستخراج النتائج   -ك 

  :المعالجة اإلحصائية  7.3 

  .استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية لإلجابة عن أسئلة  الدراسة  

  عرض النتائج 1.4

الدراسة وفقا ألسئلتها، وكذلك مناقشة النتائج عرض النتائج  يتضمن هذا الفصل عرض نتائج
المتعلقة بالسؤال األول  والذي ينص على ما مدى تضمين كتب التربية الوطنية واالجتماعية 

في األردن  لمبادئ   )   التاريخ، الجغرافيا، التربية الوطنية، و الثقافة(للصف الثانى عشر ادبى  
 حقوق اإلنسان األساسية؟ 

حيث تم استخراج النسب المئوية والتكرارات لكل مجال من المجاالت بعد رصدها من كتب 
لمبادئ حقوق )  التاريخ، الجغرافيا، التربية الوطنية، و الثقافة(التربية الوطنية واالجتماعية  

  .  توضح ذلك )    5+4+3( والجداول ذوات األرقام .   اإلنسان 
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ما مدى تضمين كتب التربية الوطنية واالجتماعية  االول وهووللالجابة على سؤال الدراسة 
في األردن لحقوق )   التاريخ، الجغرافيا، التربية الوطنية، و الثقافة(للصفا لثاني عشر ادبى  

  االنسان االساسية

أن كتب الصف الثانى عشر  في مبحث التربية )  3(يتضح من البيانات المدرجة في الجدول رقم 
تكرار متعلقة بمجال ) 93(، تضمنت )  التاريخ،و الجغرافيا، والتربية الوطنية، و الثقافة( االجتماعية 

بتكـرار   " دتحريم الرق واالستعبا "وأن أعلى المفاهيم الفرعية تكراراً كانت حقوق اإلنسان األساسية،
" الحيـاة   حـق " في كتاب الثقافة، تالها في نفس الكتاب % 25.80، وبنسبة مئوية )8(بلغ مجموعه 

  % .22.85، وبنسبة مئوية )7(بتكرار بلغ مجموعه 

في كتاب الجغرافيا العامة حيث بلغ " تحريم االنتحار " أما اقل المفاهيم الفرعية تكرار فكانت 
المساواة بين الجميع في نفـس الكتـاب   " كذلك، تاله % 0، وبنسبة مئوية )0(مجموع التكرارات 

  % .25ة مئوية بلغت ، وبنسب)1(بتكرار بلغ مجموعه 

  )   3( رقم 

  حقوق اإلنسان األساسية

ال
  رقم

  

  

  اتاريخ  التربية الوطنيه  الثقافه  المفهوم

التكرا
  ر 

التكر  النسبة 
  ار 

النس
  بة 

ال
  تكرار 

النس
  بة 

التكر
  ار 

24  6  22ر58  7  حق الحياة  1
%  

ر25  2
12  

حفظ النفس البشرية   2
  ء عليها االعتدا موتحري

20  5  16ر17  5
%  

ر75  7
18  

25  127  2  19ر25  6  تحريم االنتحار   3
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%  %  

24  6  25ر80  8  تحريم الرق واالستعباد  4
%  

ر75  6
18  

20  5  16ر21  5  المساواة بين الجميع   5
%  

ر25  9
27  

100  42  %100  31  المجموع
%  

31  100
%  

  .  

ما مدى تضمين كتب التربية الوطنية واالجتماعية للصـفا   الثاني وهو وللالجابة على سؤال الدراسة
في األردن  لمبادئ حقوق اإلنسـان  )   التاريخ، الجغرافيا، التربية الوطنية، و الثقافة(لثاني عشر ادبى  
  .الفكرية واالعتيادية؟

مبحـث   أن كتب الصف الثاني الثانوي  في) 4(يتضح من البيانات المدرجة في الجدول رقم 
تضمنت )   التاريخ، الجغرافيا، التربية الوطنية، و الثقافة( التربية االجتماعية في المرحلة الثانوية 

وأن أعلـى المفـاهيم الفرعيـة     حقوق اإلنسان الفكرية واالعتيادية،تكرار متعلقة بمجال ) 123(
، )9(بتكرار بلغ مجموعه "حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية في كتاب التاريخ  "تكراراً كانت
  وبنسبة مئوية

بتكرار بلغ مجموعه " حماية أماكن العبادة" ، وفي نفس الكتاب تساوى معها %20.45بلغت  
  %.20.45، وبنسبة مئوية بلغت)9(

في كتاب الحغرافيا ، بتكـرار  " حرية الرأي والتعبير "أما اقل المفاهيم الفرعية تكرار فكانت 
في كتابي الجغرافيا والثقافة، حيث " حق التعليم " كذلك، تاله% 0مئوية  ، وبنسبة)0(بلغ مجموعه 

  %.6.66، وفي الثاني %3.12، وبنسبة مئوية بلغت في األول )1(بلغ مجموع تكرارهما 

  )  4( جدول رقم 
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  حقوق اإلنسان الفكرية واالعتقادية

  الرقم 

  

  المفهوم 

  

الجغرافيا  الثقافة   التاريخ   الوطنية 

التكر
  ر

التكرا  النسبه 
  ر

التكر  النسبه
  ار

التكرا  النسبه 
  ر 

ر87  7  حرية المعتقد الديني   
21  

ر62  5  13ر63  6
15  

1  

حرية العباده وممارسة   
  الشعائر الدينيه 

ر62  5
15  

ر75  6  20ر45  9
18  

3  

ر5  4  حماية الدين والعقيده  
12  

ر12  9  15ر90  7
28  

5  

ر37  3  حرية الفكر   
9  

ر62  5  11ر36  5
15  

2  

ر12  1  حرية الرأي والتعبير   
3  

ر32  3  2ر22  1
9  

0  

ر75  6  حق التعليم   
18  

ر12  1  15ر90  7
3  

1  

ر75  6  حماية اماكن العباده  
18  

ر32  3  20ر45  9
9  

3  

3  المجموع
2  

100
%  

44  100%  32  100
%  

15  

والذي بنص على ما مدى تضمين كتب التربية الوطنية وللالجابة على سؤال الدراسة الثالث  
في )   التاريخ، الجغرافيا، التربية الوطنية، و الثقافة(واالجتماعية للصف الثاني عشر ادبى  
  .األردن  لمبادئ   حقوق اإلنسان السياسية
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أن كتب الصف الثاني عشر  فـي مبحـث   ) 5(يتضح من البيانات المدرجة في الجدول رقم 
تضمنت  ) التاريخ، الجغرافيا، التربية الوطنية، و الثقافة((ة االجتماعية في المرحلة الثانوية  التربي

حق  "وأن أعلى المفاهيم الفرعية تكراراً كانت ،ةحقوق اإلنسان السياسيتكرار متعلقة بمجال ) 41(
بة مئوية بلغـت  ، وبنس)6( في كتاب التربية الوطنية ، بتكرار بلغ مجموعه" تقلد الوظائف العامة 

  ، تاله حق40,44%

، وبنسبة مئوية بلغت )5( بتكرار بلغ مجموعه " األمر بالمعروف والنهي عن المنكر    
حرية تشكيل " و " حرية االنتخاب " أما اقل المفاهيم الفرعية تكرارا فكانت مفهومي 34,85

مين، وفي كتب التاريخ في كال المفهو% 0وبنسبة مئوية ) 0( بتكرار بلغ " األحزاب السياسية 
 والحغرافيا

  ) 5(  جدول رقم 

 حقوق اإلنسان السياسية

  الثقافه  الجغرافيا  التربية الوطنية  التاريخ  المفهوم 

نس  التكرار
  بة 

التك
  رار

التك  نسبة 
  رار

التك  نسبة 
  رار

نسبة
 %  

حق الشورى   
  والمشاركه السياسية 

2  28
  14ر

ر33  3
20  

ر22  2
14  

1  25 

حق االمر   
بالمعروف والنهي 

  عن المنكر 

4  71
  37و

ر00  6
40  

ر30  3
25  

2  50 

ر30  3  %0  0  %0  0  حرية االنتخاب   
25  

2  50 

11,1  1  %0  0  %0  0  %0  0جق تشكيل   
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  االحزاب 

حق تقليد   
  الوظائف العامه 

5    
39.8  

 6   
40,00  

ر12   1
10  

0  0   

حق مراقبة   
  الحاكم 

1  14
  8ر

0
%  

ر33  3  0%
25  

1  50 

10  14  المجموع
0%  

9  100
%  

12  100
%  

6  100

   

    

  

  

  

  

     

  مناقشة النتائج  

   

  : مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 

ما مدى تضمين كتب التربية  سؤال الدراسة األول وهو باإلشارة إلى: مجال الحقوق األساسية
)   الجغرافيا، التربية الوطنية، و الثقافة التاريخ،(الوطنية واالجتماعية للصفا لثاني عشر ادبى  

  في األردن لحقوق اإلنسان األساسية
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" و " فقد أظهرت النتائج وأن أعلى المفاهيم الفرعية تكراراً حفظ النفس البشرية وحق الحياة
تكرارات من أصل مجموع ) 7(والثالث)7(وفى الثانى )  8(حيث بلغ فى االول  " تحريم االنتحار
لكل واحداً منها في كتاب الثقافة، وبنسبة  )%25(ونسبة مئوية )  85(مجال التي بلغت تكرارات ال

  .لكل واحد منهما  )%10.58 (مئوية بلغت في المجال ككل

والوطنية  ةويمكن عزو ذلك إلى التنوع في المفاهيم التي تعرض في   كتب التربية االجتماعي
المنحى التكاملي في المنهاج هو النمط المستخدم  في المرحلة الثانوية في األردن  ، وخاصة وان

في المملكة، لذا يتيح عن ذلك التوسع في المفهوم حسب المرحلة الدراسية والعمرية بما يراعي 
  .الفروق الفردية بين الطلبة 

حيث بلغ " في كتابي الجغرافيا والتاريخ  " تحريم االنتحار" وكانت اقل المفاهيم تكراراً 
حفظ النفس البشرية وتحريم االعتداء " ، تالها %0ونسبة مئوية بلغت  ) 0( هتمجموع تكرارا

،وبنسبة مئوية )1(في نفس الكتاب حيث بلغ مجموع التكرارات في كليهما . حق الحياة" و " عليها
    )%12.5 (بلغت

ويعود ذلك إلى طبيعة المادة الدراسية وأهدافها كما ذكر سابقاً، والتي تسعى إلى تكريس 
بادئ احترام الذات لدى الطلبة والتي تتكامل مع أهداف المواد األخرى في سعيها إلى تكريس م

وتتفق هذة النتيجة مع . مبادئ حقوق اإلنسان التي تشكل الكرامة التي اقرها اإلسالم لإلنسان 
  )2003(ودراسة  ابو صغيرة ) 2004(دراسة عبيدات والطراونة

  

 :ية حقوق اإلنسان الفكرية واالعتقاد

ما مدى تضمين كتب التربية الوطنية واالجتماعية  باالشارة الى سؤال الدراسة الثاني وهو
في األردن  لمبادئ )   التاريخ، الجغرافيا، التربية الوطنية، و الثقافة(للصفا لثاني عشر ادبى  

حماية "تكراراً فقد أظهرت النتائج  أن أعلى المفاهيم الفرعية .حقوق اإلنسان الفكرية واالعتيادية؟
من أصل مجموع تكرارات المجال التي ) 9( في كتاب الثقافة، بتكرار مجموعه" الدين والمعتقد 

في المجال ككل )% 8.60 (في كتاب الثقافة،و نسبة  )%24.24(،ونسبة مئوية بلغت )93(بلغت 
  .في جميع الكتب األربعة  
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حترام المعتقد، حتى تتكامل مع أهداف ويفسر ذلك أن طبيعة المادة تسعى إلى تكريس مفاهيم ا
باقي المواد األخرى، كذلك تتماشى مع فلسفة النظام السياسي في المملكة  ، التي تعتبر هدفها 

  .األول واالسمي إن الدين االسالمى دين الدولة 

، في كتاب الجغرافيـا بتكـرار   "حرية الراى والتعبير"أما اقل المفاهيم الفرعية تكرارا فكان 
حريـة المعتقـد   " و" حق التعليم "كذلك، تالها مفهومي % 0،  وبنسبة مئوية بلغت )0(عه مجمو
. في كلتا المفهومين % 8.33، وبنسبة مئوية )1(في كتاب الجغرافيا بتكرار بلغ مجموعه " الديني

  )2007(وشاهين ) 2007(و المواجدة ) 2006(وتختلف هذه النتيجه مع دراسه كل من الظاهر 

ير ذلك في ضوء أهداف المادة، وخاصة إن ما أظهرته النتائج أن هناك تركيز في ويمكن تفس
  .  كتاب والثقافة على مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان

وباإلشارة الى سؤال الدراسة الثالث والذي بنص علـى مـا   : مجال حقوق اإلنسان السياسية 
التـاريخ، الجغرافيـا،   (ر ادبى  مدى تضمين كتب التربية الوطنية واالجتماعية للصف الثاني عش

  في األردن  لمبادئ   حقوق اإلنسان السياسية)   التربية الوطنية، و الثقافة

في كتـاب  " حق تقلد الوظائف العامة " فقد أظهرت النتائج إن أعلى المفاهيم الفرعية تكراراً 
ال التي بلغـت  من أصل مجموع تكرارات المج) 6(التربية الوطنية ،حيث بلغ مجموع تكراراته 

  .من المجال ككل )% 15(، و%)  40.00( تكراراً، وبنسبة مئوية بلغت) 14(

ويمكن تفسير ذلك حيث إن التوجه العام في األردن هو ان من حق المواطن االردنى 
الحصول على وظيفة بغض النظر عن االصول والمنابت حيث ان الوظيفة مرتبطة بقدرة الفرد 

  .ت هذه القيمة األعلى من حيث التكرار والنسبة المئويةعلى ممارستها ، لذا جاء

حق تشكيل األحزاب "و "حرية االنتخاب " فكانت مفهومي  أما اقل المفاهيم الفرعية تكراراً
في كال المفهومين،  في الجغرافيا والتاريخ ،  % 0وبنسبة مئوية ) 0( بتكرار بلغ " السياسية 

حق تشكيل "و "رافيا بموضوعات مثل حرية االنتخاب حيث يقل اهتمام مادتي التاريخ والجغ
لطبيعة موضوعاتهما حيث تتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من " األحزاب السياسية 

   )2001( ،عمايرةو ) 2007(المواجدة

 : التوصيات    
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  :في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي باآلتي 

تربية االجتماعية في األردن لتغطية إعادة بناء مصفوفة المدى والتتابع لكتب ال -1
  . المفاهيم والمبادئ الخاصة بحقوق اإلنسان في جميع كتب الصف الثاني عشر 

إبراز مفاهيم حقوق اإلنسان في كتب التربية االجتماعية  في األردن في ضوء  -2
 .موضوعات ووحدات دراسية مختصة بها 

ليها كثيرا في كتب التربية الوطنية التركيز على بعض الحقوق التي لم يتم التطرق إ-3
  حق المشاركة السياسية  وحرية الراى والتعبير,واالجتماعية مثل حرية االنتخاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المراجع
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  : المراجع العربية - أ

القران الكريم                                                                                              
  ل

  

مواد الصفين  التسامح والمساواة في المنهاج الفلسطيني،)  2004(أبو زهيرة، عيسى 
-69مجلة تسامح، السنة الثانية، العدد الرابع، ص ص  األول والسادس األساسي نموذجاً،

80  .  

  .1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

  .1990إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان، 

تحليل مضمون حقوق اإلنسان مقرر التربية المدنيـة للصـف   ).2003(غسان بادي، 
  .) /faculty.ksu.edu.sa/aljarf(األول ثانوي في فرنسا، متوفر على موقع 

التقرير األول الصادر عن حقوق اإلنسان ).2006(الجمعية السعودية لحقوق اإلنسان 
 .في المملكة العربية السعودية، الرياض

حقوق اإلنسان الثقافية بين الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية ). 2007(حلس، داود 
، المنعقـد بكليـة   ةوالمأمول، بحث مقدم إلى مؤتمر اإلسالم والتحديات المعاصـر  عالواق

 .م3/4/2007-2: أصول الدين في الجامعة اإلسالمية في غزة في الفترة

ظر أسالمية، ورقـة عمـل   مفاهيم حقوق اإلنسان من وجهة ن).2003(زكريا، محمد 
  .مقدمة إلى ورشة العمل اإلقليمية المنعقدة في سلطنة عمان،مسقط

 .مسيرة حقوق اإلنسان في العالم العربي، دمشق، سوريا). 1998(زيادة، رضوان 
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حقوق اإلنسان في مقررات العلوم الشرعية في المرحلـة   ).2004(السعدان، إبراهيم 
، ص 2سعودية، مجلة جامعة اإلمام محمد بـن سـعود،عدد  الثانوية في المملكة العربية ال

  . 39ص -22

تحليل كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا فـي  ). 2007(شاهين، أبراهيم 
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة عمـان    األردن في ضوء مفاهيم حقوق اإلنسان،
 .العربية للدراسات العليا،عمان، األردن 

، قراءة تحليلية لمحتوى وثيقة المواطنة للصفين الثالث والرابع )2003( يالصغير، عل
التي نظمتها كليـة  " والمنطلقات األسس: بناء المناهج: "االبتدائي في المملكة المتحدة، ندوة

  .جامعة الملك سعود، الرياض/ التربية

ل فـي  مدى تضمين كتب التربية اإلسالمية لمبادئ حقوق الطف).2006(الصليلي،علي 
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية . المرحلة االبتدائية في دولة الكويت 
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