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الملخص التنفيذي

بدأت الهيئة يف العام 2019/2018 اهتاممها مبراجعة الكتب املدرسية لفحص الدور الذي تؤديه 

يف تعزيز ثقافة املساواة بني الجنسني، ومدى تضمينها مفهوم النوع االجتامعي وقضاياه، كفرصة 

سانحة يف إطار عمل وزارة الرتبية والتعليم عىل مراجعة املناهج املدرسية الحالية وتقييمها، لوضع 

مخرجات هذا التقرير بني يدي صانعي القرار التعليمي والرتبوي، لالستفادة منها يف إطار عملية 

التغيري.

انطلقت الهيئة يف اهتاممها مبراجعة الكتب املدرسية وتحليلها من الدور املهم الذي تلعبه الكتب 

التي  اإلنسان  املساواة وحقوق  وتثقيفهم عىل حقوق مفاهيم وقيم  األفراد،  تربية  املدرسية يف 

أقرتها املؤسسات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان.  وتدريس حقوق اإلنسان يعني تأسيس هذه 

الحقوق كقيم عىل مستوى الوعي والوجدان واملشاعر، وكسلوكيات عملية عىل مستوى املامرسة.

اهتمت املواثيق الدولية، وكذلك اإلقليمية، بالحق يف التعليم كحق من حقـوق اإلنسان، وأكدت 

تفصييل، طرق  لـم توضح، بشكل  التعليمية، ولكنها  للربامج  اإلنسان كغاية  عىل حامية حقوق 

الوصول إىل تحقيق هذه الغاية.  وعرّفت الجمعية العامة لألمم املتحدة تعليم حقوق اإلنسان 

بأنه: »عملية شاملة ومستمرة باستمرار الحياة، يتعلم بوساطتها الناس يف كل مستويات التنمية، 

وكل رشائح املجتمع، احرتام كرامة اآلخرين، ووسائل هذا االحرتام ومناهجه يف كل املجتمعات«.

صدر العديد من الدراسات واألبحاث التي اهتمت مبقاربة الكتب املدرسية من منظور حقوقي 

عىل الصعيد العاملي والعريب واملحيل، وكشفت نتائج هذه الدراسات عن وجود اهتامم بحقوق 

اإلنسان يف الكتب املدرسية، يف ظل غياب وجود توازن بني الجوانب النظرية والعملية يف مفاهيم 

حقوق اإلنسان، ووجود عشوائية يف إدماجها يف الكتب الدراسية.
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متحورت عملية تحليل الكتب املدرسية يف تحليل محتوى كتب )اللغة العربية والعلوم والحياة( 

القيم  مراعاتها ملصفوفة  للتعرف عىل مدى  األساسية، وذلك  التاسع  األول وحتى  للصفوف من 

والحقوق ومنهجية توزيعها.

حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة التالية:

العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى  الرئيس األول: ما مدى مراعاة محتوى كتب  السؤال 

التاسع األساسية لقيم حقوق اإلنسان؟

العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى  الثاين: ما مدى مراعاة محتوى كتب  الرئيس  السؤال 

التاسع األساسية لتكرارات حقوق اإلنسان؟

العربية للصفوف من األول وحتى  اللغة  الثالث: ما مدى مراعاة محتوى كتب  الرئيس  السؤال 

التاسع األساسية لقيم حقوق اإلنسان؟

األول وحتى  للصفوف من  العربية  اللغة  كتب  مراعاة محتوى  ما مدى  الرابع:  الرئيس  السؤال 

التاسع األساسية لتكرارات حقوق اإلنسان؟

محددات الدراسة

األساسية 	  التاسع  وحتى  األول  من  للصفوف  الكتب  محتوى  عىل  الدراسة  هذه  اقترصت 

للمناهج الفلسطينية الجديدة 2019/2018.

اللغة 	  مباحث  يف  املذكورة  للصفوف  الطالب  كتب  محتوى  تحليل  عىل  الدراسة  اعتمدت 

العربية، والعلوم والحياة.

تم اعتامد الفقرة كوحدة للتحليل.	 

أداة الدراسة

بعد مراجعة العديد من الدراسات السابقة واألدبيات املتعلقة مبشكلة الدراسة، قام املشاركون 

يف التحليل ببناء استبانتني كأداة تحليل ملحتوى الكتب املدرسية للمناهج الفلسطينية للصفوف 
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تحليل محتوى الكتب المدرسية من منظور حقوق اإلنسان

من األول وحتى التاسع األساسية للمباحث املختارة، وقد تضمنت هاتان االستبانتان مجموعة من 

القيم والحقوق.

دور فريق البحث

قام الباحث الرئيس يف عملية التحليل مبجموعة لقاءات بتوجيه من مرشف املجموعة، استهدفت 

تقسيم  كيفية  عىل  واالتفاق  والحقوق،  القيم،  مثل  البحث  يف  املركزية  املفاهيم  توحيد  هذه 

املحتوى واعتامد جداول تفريغ موحدة لجمع البيانات.  وللتأكد من وحدة املفاهيم وتفسرياتها، 

قام الطالب والطالبات بتحليل الدرس نفسه ألكرث من مرة للوصول إىل االنسجام يف املنطلقات 

والتعريفات ودالالتها.

أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف إىل:

القيم األكرث تكراراً يف محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى التاسع األساسية.. 1

القيم التي مل ترد يف كتب العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى التاسع األساسية.. 2

مدى مراعاة املنهجية يف توزيع القيم يف محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف من األول . 3

وحتى التاسع األساسية.

التاسع . 4 وحتى  األول  من  للصفوف  والحياة  العلوم  كتب  محتوى  يف  تكراراً  األكرث  الحقوق 

األساسية.

الحقوق التي مل ترد يف كتب العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى التاسع األساسية.. 5

مدى مراعاة املنهجية يف توزيع الحقوق يف محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف من األول . 6

وحتى التاسع األساسية.

القيم األكرث تكراراً يف محتوى كتب اللغة العربية للصفوف من األول وحتى التاسع األساسية.. 7
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القيم التي مل ترد يف كتب اللغة العربية للصفوف من األول وحتى التاسع األساسية.. 8

األول . 9 للصفوف من  العربية  اللغة  كتب  القيم يف محتوى  توزيع  املنهجية يف  مراعاة  مدى 

وحتى التاسع األساسية.

التاسع . 10 وحتى  األول  من  للصفوف  العربية  اللغة  كتب  محتوى  يف  تكراراً  األكرث  الحقوق 

األساسية.

الحقوق التي مل ترد يف كتب اللغة العربية للصفوف من األول وحتى التاسع األساسية.. 11

مدى مراعاة املنهجية يف توزيع الحقوق يف محتوى كتب اللغة العربية للصفوف من األول . 12

وحتى التاسع األساسية.

أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة يف كونها:

ميكن أن تكون ضمن الوثائق املرجعية التي ميكن ملتخذي القرار يف الجهات املعنية بوزارة . 1

الرتبية والتعليم الرجوع إليها عند تنقيح وتحسني محتوى الكتب املدرسية.

قد تسهم هذه الدراسة يف لفت نظر الرتبويني واملهتمني والقامئني عىل املناهج وتطويرها إىل . 2

أهمية إجراء التعديالت يف الكتب املدرسية يف املرحلة املرصودة، باعتبارها مرحلة تأسيسية 

يف بناء الشخصية وتكوينها، وبخاصة بشأن املفاهيم واالتجاهات اإليجابية املرتبطة مبفهوم 

النوع االجتامعي، وإزالة املفاهيم واألفكار التي تكرس دونية املرأة يف املجتمع، والتأكيد عىل 

الدور الفعال الذي تقوم به يف املجتمع.

االستنتاجات

اتضح من خالل التحليل أن عملية إدماج حقوق اإلنسان يف الكتب الدراسية، مل تأِت يف سياق 	 

عملية ممنهجة ومخططة، حيث كشف التقرير عن بروز تكرارات كبرية للعديد من الحقوق، 

وبروز تكرارات محدودة لحقوق أخرى، وذلك يف كتب اللغة العربية والعلوم والحياة.
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تحليل محتوى الكتب المدرسية من منظور حقوق اإلنسان

مل تخُل كتب اللغة العربية والعلوم والحياة من تضمني قيم حقوق اإلنسان، ولكن كشف 	 

التقرير عن تفاوت يف وجود هذه القيم يف الكتب املدرسية املذكورة، األمر الذي يعني أن 

هذه القيم، وإن وجدت، فهي واردة فيها بشكل عشوايئ وغري مخطط لها.

التوصيات

يف ضوء نتائج الدراسة، يويص فريق البحث مبا ييل:

رضورة اعتامد مصفوفة حقوق اإلنسان لدى بناء محتوى كتب املباحث املدرسية املختلفة . 1

أو تطويرها.

رضورة تبني فلسفة تربوية واضحة لدى بناء املناهج أو تطويرها، وتحديداً محتوى الكتب . 2

املدرسية للمراحل املختلفة.

وواٍع وممنهج، . 3 بشكل مخطط  املدرسية،  الكتب  اإلنسان يف محتوى  إدماج حقوق  رضورة 

بحيث يغذي امللكة العلمية، ويعزز قيم حقوق اإلنسان للطالب والطالبات.

عرض محتوى الكتب عىل خرباء يف حقوق اإلنسان إلبداء الرأي فيها قبل تعميمها.. 4

تصميم . 5 لدى  واملتأثرة  املؤثرة  األطراف  جميع  بني  ما  الحقيقية  الرشاكة  مبدأ  عىل  الحرص 

املناهج أو تطويرها.

رضورة إنشاء مدارس تجريبية ميكن تجريب الكتب الجديدة أو املطورة بغرض تقييمها قبل . 6

مرحلة التعميم النهايئ.
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مقّدمة التقرير

إن اإلنجاز امللحوظ الذي حققه املجتمع الدويل يف مجال حقوق اإلنسان عىل الصعيدين الترشيعي 

بقيت  حيث  السائدة،  الثقافية  األمناط  تغيري  يف  وشامل  حقيقي  تحول  يرافقه  مل  واملؤسسايت، 

األوضاع الفعلية لألفراد والجامعات بعيدة عن املبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.  

وحتى يتسنى ألفراد املجتمع التمتع بحقوقهم وحرياتهم األساسية، مثلام أقرتها العهود واملواثيق 

الدولية، يتوجب العمل عىل نرش الوعي بتلك الحقوق.  فالوعي بالحقوق والحريات، كام هي 

متعارف عليها عاملياً، مينح األفراد القدرة عىل حاميتها، ويكسب املجتمع حصانة ضد االنتهاكات 

وأشكال االعتداءات كافة.

األفراد  تغيري عقول  اتجاه  الوعي يف  لنرش هذا  املثىل  الوسيلة  اإلنسان  الرتبية عىل حقوق  تعد 

وترصفاتهم منذ التنشئة، فهي عملية أساسية يف الوقاية من انتهاكات حقوق اإلنسان، ودعامة، 

أيضاً، إلقامة مجتمع عادل يحظى فيه جميع األفراد بالكرامة واملساواة.

وتتمثل الرتبية عىل حقوق اإلنسان، يف تعليم الوعي واملعارف املتعلقة بحقوق اإلنسان، وتنمية 

القيم واالتجاهات التي تدعم الحقوق نفسها للجميع، وتشجع العمل من أجل الدفاع عن تلك 

الحقوق.  وبصورة محددة، فإن الرتبية عىل حقوق اإلنسان تدور حول مساعدة األفراد عىل فهم 

تلك  لتعزيز  الرضورية  واملهارات  واالتجاهات،  باملعارف،  وتزويدهم  اإلنسانية،  الحقوق  أهمية 

الحقوق وحاميتها.

أنه »مجموع  الرتبية عىل أساس  العام 1974 مفهوم  املنعقد  اليونسكو  حّددت توصيات مؤمتر 

عملية الحياة االجتامعية التي عن طريقها يتعلم األفراد والجامعات داخل مجتمعاتهم الوطنية 

واستعداداتهم  واتجاهاتهم  الشخصية  قدراتهم  منهم،  وبوعي  ينّموا،  أن  ولصالحها  والدولية 
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ومعارفهم كافة.  وهذه العملية ال تقترص عىل أي أنشطة بعينها«.

تتضمن  حيث  اإلنسان،  حقوق  عىل  الرتبية  يف  األساسية  األدوات  إحدى  املدرسية  الكتب  تعد 

مجموع القيم واملفاهيم التي يتوجب ترسيخها يف أذهان األفراد يف مراحل الطفولة، بحيث تغدو 

مامرسة أصيلة يف املراحل العمرية الالحقة.

وانطالقاً من تلك األهمية للكتب املدرسية، بدأت الهيئة اهتاممها يف العام 2019/2018 مبراجعة 

الكتب املدرسية لفحص الدور الذي تؤديه يف تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان كفرصة سانحة يف إطار 

عمل وزارة الرتبية والتعليم عىل مراجعة املناهج املدرسية الحالية وتقييمها، لوضع مخرجات هذا 

التقرير بني يدي صانعي القرار التعليمي والرتبوي، لالستفادة منها يف إطار عملية التغيري.

التشاريك  العمل  منهجية  عىل  املدرسية،  الكتب  مراجعة  عىل  عملها  سياق  يف  الهيئة،  اعتمدت 

التعليم، حيث قامت الهيئة بتنسيق جهودها  مع مؤسسات املجتمع املدين املختصة بالحق يف 

مع االئتالف الرتبوي الفلسطيني، ومركز إبداع املعلم، للقيام بعملية مراجعة الكتب املدرسية، 

من منظوري حقوق اإلنسان والنوع االجتامعي، وتم التوافق عىل رضورة قيام مختصني تربويني 

أكادمييني بعملية مراجعة الكتب املدرسية، وتطوع كل من الدكتورة علياء العسايل، والدكتور عبد 

الكريم أيوب، إلعداد تقارير تحليلية للكتب املدرسية، حيث أعد الدكتور عبد الكريم أيوب هذا 

التقرير، وتم عقد ورشة عمل لنقاش مخرجاته بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.
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الكتب المدرسية وحقوق اإلنسان

التعليم على حقوق اإلنسان

عرّفت أدبيات األمم املتحدة حقوق اإلنسان بأنها ضامنات قانونية تحمي األفراد والجامعات من 

كل فعل أو امتناع يشكل تدخالً يف حرياتهم األساسية واستحقاقاتهم، وحقوق اإلنسان متأصلة 

يف البرش كافة، وكرامتهم اإلنسانية، وأساسها احرتام كرامة كل شخص وقيمته.  وتنبع من القيم 

اإلنسانية املشرتكة بجميع الثقافات والحضارات.  وتدخل حقوق اإلنسان يف صلب اإلعالن العاملي 

لحقوق اإلنسان، وتعترب حقوقاً عاملية وغري قابلة للترصف ومتشابكة ومرتابطة وغري قابلة للتجزئة.

مختلف  عن  تعرب  إنها  كام  األصيل.   وجوده  يف  ذاته  البرشي  بالكائن  اإلنسان،  حقوق  ترتبط 

أبعاد شخصية اإلنسان، وتدخله يف تنظيم قانوين واجتامعي يحدد الحقوق والواجبات، ويضمن 

الهيئات  طرف  من  توثيق  موضوع  اإلنسان  حقوق  أصبحت  هنا  ومن  واستمرارها.   مامرستها 

الحقوق  تلك  غدت  كام  الحكومية.   غري  أو  الحكومية  والوطنية،  والقومية  الدولية  واملنظامت 

بـ«حقوق  عنها  املعرب  والعامة  املوحدة  صيغتها  يف  سواء  املؤمترات،  يف  ونضال  دفاع  موضوع 

اإلنسان«، أو يف صيغتها املتعددة والخاصة املعرب عنها بـ«حقوق الطفل«، أو »حقوق املرأة«، أو 

»حقوق املسنني« أو »الحقوق الثقافية«، أو »الحقوق السياسية«، أو »الحقوق االجتامعية«، أو 

»الحقوق االقتصادية«، أو »الحقوق املدنية ...  الخ.

كام عرفت الجمعية العامة لألمم املتحدة تعليم حقوق اإلنسان بأنه: »عملية شاملة ومستمرة 

التنمية، وكل رشائح املجتمع، احرتام  الناس يف كل مستويات  باستمرار الحياة، يتعلم بوساطتها 

املتحدة  األمم  واعتربت  املجتمعات«.   كل  يف  ومناهجه  االحرتام  هذا  ووسائل  اآلخرين،  كرامة 

)مبادئ تدريس حقوق اإلنسان، 1989( أن تعليم حقوق اإلنسان هو يف الجوهر مرشوع لتمكني 
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الناس من اإلملام باملعارف األساسية الالزمة لتحررهم من جميع صور القمع واالضطهاد، وغرس 

الشعور باملسؤولية تجاه حقوق األفراد واملصالح العامة.  كام إن ثقافة حقوق اإلنسان تشمل 

مجموعة القيم والبنى الذهنية والسلوكية، والرتاث الثقايف والتقاليد واألعراف التي تنسجم مع 

والهيئات  واملدرسة  البيت  الثقافة يف  تنقل هذه  التي  التنشئة  ووسائل  اإلنسان،  مبادئ حقوق 

الوسيطة، ووسائل اإلعالم.

إىل ذهنية  الحقوق  تلك  منه  تعرب  أن  رئييس ميكن  املدارس جرس  اإلنسان يف  تعليم حقوق  إن 

وشخصية الفرد والنسق املجتمعي، حيث دعت الجمعية العامة لألمم املتحدة، سنة 1968، إىل 

تدريس حقوق اإلنسان بالتدريج يف املقررات الدراسية للمرحلتني االبتدائية والثانوية.  ودعت إىل 

اغتنام كل فرصة السرتعاء اهتامم طالبهم إىل الدور املتزايد الذي تلعبه منظومة األمم املتحدة من 

أجل تعزيز العدل االجتامعي.

الرتبية عىل حقوق  أو  التعليمية  العملية  التوجه إىل تعزيز حقوق اإلنسان داخل  من هنا جاء 

تعليم معارف وتصورات حول حقوق  يقصد  اتجاه ال  الرتبوية، وهو  املامرسة  إطار  اإلنسان يف 

اإلنسان لألطفال واملتعلمني، بقدر ما يرمي إىل تأسيس القيم التي ترتبط بتلك الحقوق.

إن الرتبية عىل حقوق اإلنسان ليست »تربية معرفية«، بل هي »تربية قيمية« بالدرجة األوىل؛ 

فاهتامم هذه الرتبية »بالجانب املعريف ال يعد قصداً نهائياً من هذه الرتبية، فهي تتوجه باألساس 

باملحتوى املعريف، فإن مثل هذا االهتامم ال  إىل السلوك.  وإذا ما تبني أحياناً أن هناك اهتامماً 

يتجاوز كونه مدخالً أساسياً للمرور إىل قناعات الفرد وسلوكياته.

حول  مبعلومات  الذهن  بحشد  الحقوقية  الرتبية  هذه  كفاية  عدم  عىل   )1989( الجابري  وأكد 

الكرامة والحرية واملساواة واالختالف، وغري ذلك من الحقوق؛ بل إنها تقوم، أيضاً، عىل أساس أن 

ميارس املتعلم )اإلنسان( تلك الحقوق، وأن يؤمن بها وجدانياً، وأن يعرتف بها كحقوق لآلخرين، 

وأن يحرتمها كمبادئ ذات قيمة عليا.  إنها ليست تربية معارف للتعلم فقط، وإمنا هي تربية قيم 

للحياة واملعيش، انطالقاً من أن »التالميذ ال يريدون أن يتعلموا حقوق اإلنسان، فقط، وإمنا أن 

يعيشوها يف تعليمهم حتى تكون له أكرب فائدة عملية بالنسبة لهم«.

والوجدان  الوعي  مستوى  عىل  كقيم  الحقوق  هذه  تأسيس  يعني  اإلنسان  حقوق  تدريس  إن 
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واملشاعر، وكسلوكيات عملية عىل مستوى املامرسة.  وينطلق هذا التعليم القيمي السلويك من 

أقرب مجال له، وهو حجرة الدرس، والبيئة املدرسية، ومن مثة يؤسس تعزيز موضوع اشتغاله، 

أي حقوق اإلنسان، يف الفضاء املجتمعي العام خارج املدرسة، يف البيت، يف الشارع، يف مختلف 

ذلك  ولعل   )1989 اإلنسان،  حقوق  تدريس  )مبادئ  االجتامعية  الفئات  مختلف  ومع  املرافق، 

بالقيم  املتشبع  املواطن  »تكوين  إىل  ترمي  اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية  أن  باستنتاج  يسمح  ما 

اليومي من خالل متسكه  القادر عىل مامرستها يف سلوكه  الدميقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان، 

بحقوقه واحرتامه لحقوق غريه، الحريص عىل حقوق املجتمع ومصالحه، بقدر حرصه عىل حقوقه 

ودفاعه عنها.

اإلرادة الحقوقية الدولية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان
في الكتب المدرسية

اهتم املجتمع الدويل بالحقوق والحريات، وظهرت االتفاقيات الدولية والقـرارات التي اتخذت 

بشأن تنظيم هذه الحقوق وإقرارها والحث عىل تطبيقها، وميثل اإلعالن العاملي لحقـوق اإلنسان 

منـه  اشتقت  الذي  األساس   ،1948/12/10 يف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أصدرته  الذي 

اتفاقيات وبروتوكوالت وعهود علـى املـستويات اإلقليميـة واألفريقيـة واألوربيـة والعربيـة.  ومع 

صدور العهد الدويل الخاص بـالحقوق االقتـصادية واالجتامعية والثقافية، والعهد الدويل الخاص 

بالحقوق السياسية واملدنية، تزايد االهتامم مبوضـوع تدريس حقوق اإلنسان، ففي العام 1963 

دعا املجلس االقتصادي واالجتمـاعي مؤسـسات التعلـيم العايل والروابط العلمية إىل املشاركة يف 

نرش ثقافة حقوق اإلنسان.

اهتمت املواثيق الدولية، وكذلك اإلقليمية، بالحق يف التعليم كحق من حقـوق اإلنسان، وأكدت 

تفصييل، طرق  لـم توضح، بشكل  التعليمية، ولكنها  للربامج  اإلنسان كغاية  عىل حامية حقوق 

الوصول إىل تحقيق هذه الغاية.  فقد نصت املادة )26( فقرة )2( من اإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان عىل أنـه »يجـب أن يـستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان، وتعزيز احرتام 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية.  كام يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بني جميع 

األمم وجميع الفئات اإلثنيـة والدينيـة، وأن تؤيـد األنشطة التي تضطلع بها األمم املتحدة لحفظ 
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السالم«.  وورد يف العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف املادة )13( 

فقرة )1( أنه »تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم، وهـي متفقـة 

علـى وجوب توجيه الرتبية والتعليم إىل اإلمناء الكامل للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها، وإىل 

توطيد احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية«.

فيينا خاصة، يف  وبرنامج عمل  إعالن  اإلنسان يف  لحقوق  العاملي  املؤمتر  اعترب  فضالً عام سبق، 

الفقرة )33( من الجزء األول، أن التثقيف والتدريب واإلعالم العام يف مجال حقـوق اإلنسان أمور 

وتوطيـد  املحليـة،  املجتمعـات  بني  فيام  ومنسجمة  مستقرة  عالقات  وإقامة  لتشجيع  جوهرية 

التفاهم والتسامح والسلم.  وحث املؤمتر الدول يك تسعى جاهدة إىل استئصال األمية وتوجيه 

التعليم نحو التنمية الكاملة لشخص اإلنسان، ولتعزيز احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية.  

كام طلـب إىل الدول واملؤسسات أن تدرج مسائل حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين والدميقراطيـة 

التعلـيم  نظـم  يف  التعليم  مؤسسات  لجميع  التعليمية  املناهج  يف  كمواضيع  القانون  وسـيادة 

الرسـمية وغيـر الرسمية.  وبناء عىل اقرتاح املؤمتر، أعلنت الجمعية العامة فـي قرارهـا 184/49 

بتـاريخ 23 كانون األول/ديسمرب 1994، عقد األمم املتحدة للتثقيف يف مجال حقوق اإلنسان ملدة 

عرش سنوات اعتباراً من األول من كانون الثاين/يناير 1995.

اإلرادة الفلسطينية في إدماج حقوق اإلنسان في الكتب المدرسية

حقوق  من  مجموعة  العامة«  والحريات  »الحقوق  باب  يف  الفلسطيني  األسايس  القانون  كفل 

اإلنسان األساسية، مثل الحق يف املساواة بني جميع املواطنني أمام القضاء، وأمام القانون، واملساوة 

يف الواجبات العامة، ويف تقلد املناصب العامة، ويف االنتفاع من الخدمات العامة، والحق يف األمان 

وحرية  والتقايض،  امللكية،  الجسدي، وحق  أو  املعنوي  للتعذيب  الفرد  تعرض  وعدم  الشخيص، 

االعتقاد، وحرية الرأي والتعبري، وحرية وسائل اإلعالم والصحافة، وحرية التنقل واإلقامة.  وكفل، 

والنقابات والجمعيات واالنضامم  السياسية  األحزاب  األفراد والجامعات يف تشكيل  أيضاً، حرية 

إليها، والحق يف اإلرضاب، وحق الرتشح واالنتخاب، والحق يف عقد االجتامعات.  والحق يف التعليم، 

النشاط  وحرية  والصحي،  االجتامعي  الضامن  يف  والحق  السكن،  يف  والحق  العمل،  يف  والحق 

االقتصادي، والحق يف بيئة نظيفة.



19الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم«

تحليل محتوى الكتب المدرسية من منظور حقوق اإلنسان

هدف النظام التعليمي الفلسطيني يف القرار بقانون رقم )8( لسنة 2017 بشأن الرتبية والتعليم 

حقوق  واحرتام  والسلوكيات،  واألخالقية  الدينية  القيم  »تنمية  أهدافه، إىل  جملة  من  العام، 

الناظمة  الوطنية  والترشيعات  الدولية،  املواثيق  عليها يف  املنصوص  واملبادئ  اإلنسان، وحرياته، 
لحقوق اإلنسان، وتعزيز قيم املواطنة«.1

لجميع  باالستناد إليها  املناهج  تطوير  يتوجب  التي  األسس  من  العديد  بقانون  القرار  وأرىس 

الواردة يف الترشيعات الوطنية واملواثيق الدولية  املراحل الدراسية وهي: »1( األسس والقواعد 

الناظمة لحقوق اإلنسان.  2( الفلسفة املجتمعية والقيم الوطنية املرتبطة مبنظومة القيم الدينية 

واألخالقية واإلنسانية، التي تؤّصل قيم املواطنة والدميقراطية.  3( مواكبة التطورات واملستجدات 

يف جميع املجاالت العلمية والتقنية واالقتصادية والحضارية.  4( املرونة واالستجابة لالحتياجات 

الصحية،  والسلوكيات  العادات  تعزيز   )5 اإلعاقة.   وذوي  واملوهوبني  املتفوقني  للطلبة  الفردية 
واملهارات الحياتية اليومية«.2

أواًل. خطة المنهاج الوطني األول للعام 1998

اليونسكو، تحدد  اتفاقية دولية مع منظمة  بعقد  العام 1994  والتعليم يف  الرتبية  قامت وزارة 

مبوجبها إنشاء »مركز تطوير املناهج الفلسطينية«، »للنهوض بالنظام التعليمي الفلسطيني عرب 

تجاه  وطموحاته  الفلسطيني  الشعب  احتياجات  يلبي  جديد  فلسطيني  منهاج  وتطوير  إعداد 

القرن  يف  الدخول  متطلبات  مع  يتالءم  ومبا  الجديدة،  املرحلة  ظروف  مع  ويتناسب  املستقبل، 
الحادي والعرشين«.3

وحدد مركز تطوير املناهج أهداف خطة املنهاج »بتعزيز الوحدة الوطنية، وإرساء القواعد األساسية 

لتنمية وتطوير القوى البرشية التي من شأنها ترسيع عملية النهوض االقتصادي للمجتمع، هذا 

مبادئ  عىل  التأكيد  إىل  إضافة  للمجتمع،  والروحية  والدينية  األخالقية  القيم  تعزيز  جانب  إىل 

املنهاج  ويؤكد  هذا  اإلنسانية.   الحياة  واحرتام  الوطنية  واملسؤولية  والكرامة  واملساواة  العدل 

املادة رقم )3( من القرار بقانون املذكور.  1

املادة رقم )35( من القرار بقانون املذكور.  2

.http://www.pcdc.edu.ps/ar/index.php?p=about1  3
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عىل احرتام قيمة العمل وتحمل املسؤولية، والعمل عىل إيجاد وتعزيز صيغ التفاهم والتعاون 

والسلم عىل املستوى العريب واإلقليمي والدويل، وذلك عرب تعزيز مفاهيم التحرر الوطني والعدالة 

الدينية،  ومعتقداتهم  اآلخرين  ثقافة  احرتام  تشجيع  إىل  إضافة  اإلنسان،  وحقوق  والدميقراطية 

وتنمية وتطوير إدراك املتعلمني ألهمية مفاهيم احرتام البيئة الطبيعية واالجتامعية، والعمل عىل 

تنمية املسؤولية البدنية، إضافة إىل تشجيع تذوق وتقدير الجوانب الجاملية والتعبريية املختلفة 

للفنون، وتطوير املهارات االجتامعية، وتعزيز الصحة النفسية والبدنية للمتعلمني، وذلك إلعدادهم 

لتحمل املسؤوليات والتحديات املناط بهم كمواطنني راشدين فيام بعد، وتطوير معارف املتعلمني 

وطاقاتهم اإلبداعية ومهاراتهم العملية وتنميتها، لتشكل هذه املعارف واملهارات مجتمعة ركائز 

أساسية إلعداد املتعلمني من خالل التدريب األكادميي واملهني ليقودوا حياة منتجة، مبن فيهم 

املتعلمون من ذوي االحتياجات الخاصة، وتعزيز الصحة النفسية والروحية للمتعلمني، وتشجيع 
احرتام التنوع واحرتام حرية املعتقد للجميع«.4

العام  تنفيذها  بدأ  التي  األول،  الفلسطيني  املنهاج  املناهج عىل وضع خطة  تطوير  مركز  عمل 

ذات  الفلسطينية  التحرير  منظمة  وثائق  عىل  ذلك  يف  مرتكزاً   ،2004 العام  يف  وانتهت   ،1998

للمنهاج  الشاملة  والخطة  1994؛  العام  الفلسطينية  املناهج  توحيد  مرشوع  وتقارير  العالقة؛ 

الفلسطيني األول للتعليم العام 1996؛ ومناذج مختلفة ملناهج دول عربية وأجنبية.

العريب  للمجتمع  العامة  الفلسفة  »من  العامة  أُسسها  األول  الوطني  املنهاج  خطة  استقت 

الفلسطيني، واستمدت مبادئها من تراثه، ودينه، وقيمه، وتقاليده، ووثيقة استقالل دولة فلسطني 

)1988( ...«.  وبحسب ما جاء يف هذه الخطة، فإن هناك أربعة أسس تم االرتكاز عليها، وهي 

األسس الفكرية والوطنية، االجتامعية، املعرفية، النفسية.

مثل  اإلنسان  حقوق  ملبادئ  الحاملة  بالقيم  عالقة  ذات  نصوصاً  األربعة  األسس  هذه  وتحوي 

»اإلميان بالقيم واملبادئ اإلنسانية التي تحرتم اإلنسان ...«، و«... العمل عىل سيادة القانون بوصفه 

وسيلة لتحقيق العدالة واملساواة بني املواطنني جميعا«، و«احرتام الحريات الفردية والجامعية«، 

و«العدل االجتامعي، واملساواة، وتوفري فرص تعليم متكافئة لجميع الفلسطينيني دون متييز، مبن 

فيهم ذوو االحتياجات الخاصة«.

املصدر السابق.  4
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مبدأً،  مثانية وعرشون  وعددها  الخطة،  بحسب  للمنهاج،  الرتبوية  السياسة  مبادئ  احتوت  كام 

روح  تسودها  لحياة  الطلبة  »إعداد  مثل  اإلنسان  حقوق  ملبادئ  الحاملة  النصوص  بعض  عىل 

العدل، واملساواة، واملشاركة، والدميقراطية«، و«بناء املنهاج بحيث يراعي ترسيخ الدميقراطية يف 

املدارس،...، ووقف ظواهر العنف بأشكاله كافة«.

شكلت خطة املنهاج الوطني األول، التي أقرها املجلس الترشيعي، وثيقة مهمة من أجل توحيد 

املنهاج بني الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطوير واقع التعليم والنهوض به، مع األخذ بعني االعتبار 

أثّر بشكل ما عىل مضمونها، وبخاصة فيام يتعلق  انتقايل  أنها ُوِضعت يف ظرف سيايس مرحيل 

مبنظومة حقوق اإلنسان التي، وعىل ما يبدو، مل تكن عىل رأس جدول األولويات يف تلك املرحلة.

وتأسيساً عىل هذا، فإن الخطة احتوت عىل بعض املفاهيم الرئيسية العامة ذات العالقة بحقوق 

اإلنسان دون اإلشارة، بشكل واضح، إىل املعاهدات واملواثيق الدولية الرئيسية مثل اإلعالن العاملي 

لحقوق اإلنسان، والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، واالتفاقيات 

انعكس عىل  األمر  اإلعاقة، وهذا  الطفل واملرأة، واألشخاص ذوي  العالقة بحقوق  الدولية ذات 

محتوى الكتب املدرسية، وبخاصة يف كتايب الرتبية املدنية والوطنية التي هي بحاجة إىل تحديث 

وتطوير باتجاه تضمينها مزيداً من الرسائل والقيم الحاملة ملبادئ حقوق اإلنسان، وإعادة تشكيلها، 

بحيث تكون عملية التعليم والرتبية عىل حقوق اإلنسان تربية »قيمية« وليست »معرفية« فقط.

ثانيًا. مسودة وثيقة اإلطار المرجعي لتطوير المناهج الوطنية

يأيت وضع املسودة النهائية لإلطار املرجعي لتطوير املناهج الوطنية التي أعدتها اللجنة املصغرة 

لتطوير املناهج، وصدرت يف شهر أيار 2016 عن اللجنة الوطنية إلصالح املناهج يف وزارة الرتبية 

والتعليم العايل، يف ظل تغيريات عديدة يف الوضع الفلسطيني؛ قانونية، واقتصادية، واجتامعية، 

االتفاقيات  من  مجموعة  إىل  فلسطني  دولة  انضامم  التغيريات  هذه  أهم  من  وكان  وسياسية، 

واملواثيق والعهود الدولية التي لها عالقة بحقوق اإلنسان، وما يرتتب عىل ذلك من استحقاقات 

الفلسطيني مع روح ومضمون ما وقعت عليه دولة  املنهاج  تتمثل يف مواءمة محتوى  قانونية 

فلسطني والتزمت به.
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تطوير  خالل  من  واالنسجام«،  االندماج  مفهوم  »إنجاز  أهمية  عىل  مقدمتها  يف  الوثيقة  تؤكد 

التعليم »كقيمة عليا« »وحق متكيني ووسيلة مهمة إلعامل حقوق اإلنسان األخرى، وهي األداة 

الرئيسية، التي متكن الجميع، وبخاصة الفئات املهمشة من النهوض بذاتها، دون إقصاء ألحد أو 

لفئة دون أخرى، عىل قاعدة املساواة بني الجنسني، والعدالة، والتسامح الديني«.

يف غايات الرتبية والتعليم، تورد وثيقة تطوير املناهج ثالث عرشة غاية، تركز يف مضمونها عىل 

بناء مواطن يحمل قيامً إنسانية إيجابية تجاه وطنه ودينه وتاريخه، منفتحاً عىل العامل الخارجي 

متفاعالً مع تنوعه الحضاري والثقايف.  وتعزيز العالقة التعاقدية بني الفرد والدولة وفق مرجعية 

قانونية تركز عىل الحقوق والواجبات، وتعتمد عىل أسس الدميقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان.

ثالثًا. آليات إعداد الكتاب المدرسي

إعداد وتطوير  العايل عن  والتعليم  الرتبية  املسؤولة يف وزارة  الجهة  املناهج  يعترب مركز تطوير 

مع  يتناسب  ومبا  املستقبل،  تجاه  الفلسطيني  الشعب  »احتياجات وطموحات  يلبي  مبا  املنهاج 
ظروف املرحلة الجديدة، ومبا يتالءم مع متطلبات الدخول يف القرن الحادي والعرشين«.5

تُعتمد لجان تأليف املنهاج املدريس من قبل وزير الرتبية والتعليم العايل6 بناء عىل توصية مركز 

املناهج، وهناك معايري الختيار أعضاء لجان التأليف أساسها الكفاءة والتخصص والخربة الرتبوية، 

املادة، وملامً مبفاهيمها ولديه االهتامم  التأليف قد مارس تدريس  مع أهمية كون عضو لجنة 

وخضع لدورات وورشات عمل متخصصة يف الرتبية املدنية أو الرتبية الوطنية، كام تتم مراعاة أن 

يكون فريق التأليف مطعامً بأكادمييني مختصني، وعادة ما تتشكل لجنة التأليف من )8 – 10( 

أشخاص، وال يوجد يف هذه املعايري »كوتة«؛ سواء للنساء أو لألشخاص ذوي اإلعاقة، بحكم أن 

http://www.pcdc.edu.ps/ar/index.php?p=about1  5

متــت اإلشــارة مــن ِقبــل ممثــيل وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل إىل وجــود منهــاج جديــد للصفــوف مــن األول إىل الرابــع األســايس ســيتم   6

طرحــه خــالل العــام الــدرايس 2017/2016، وهــو منهــاج تجريبــي ســتتم مراجعتــه وتقييمــه، وبتوصيفهــم فهــو متطــور ومختلــف عــام 

هــو موجــود اآلن، إضافــة إىل إشــارتهم بأنــه ســيتم الــرشوع يف وضــع منهــاج جديــد خــالل العــام القــادم للصفــوف مــن الخامــس وحتــى 

التاســع األســايس.  كــام أكــدوا عــىل أهميــة إرشاك األطــراف ذات العالقــة يف عمليــة وضــع املنهــاج الجديــد للصفــوف مــن الخامــس حتــى 

التاســع األســايس، مشــريين إىل عــدم إرشاك املؤسســات ذات العالقــة يف عمليــة إعــداد املنهــاج للصفــوف مــن األول إىل الرابــع األســايس 

إىل ضيــق الوقــت املمنــوح إلعــداده وإخراجــه بالشــكل النهــايئ.

http://www.pcdc.edu.ps/ar/index.php?p=about1
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معيار اختيار أعضاء اللجان هو الكفاءة والتخصص والخربة الرتبوية.  وليس رشطاً أن يكون أعضاء 

اللجنة من موظفي الوزارة.

وترتكز لجنة التأليف يف عملها عىل الخطوط العريضة للمناهج )الشبكة املفاهيمية( املوضوعة 

لجنة  تضعها  التي  للمناهج  العام  اإلطار  خطة  يف  واملُفصلة  للمنهاج،  الوطني  الفريق  قبل  من 

حيث  للمنهاج،  العام  اإلطار  خطة  حدود  ضمن  عملهم  اللجنة  أعضاء  ويبدأ  العامة.   املناهج 

الفريق بشكل  )التأليف(، ويجتمع  التعليمي  له املحتوى  الذي سيضع  العنوان  يختار كل عضو 

أسبوعي يف سبيل مراجعة املواد املصاغة ومدى تكاملها وتحقيقها لألهداف املوضوعة يف الخطوط 

العريضة للمنهاج.

النصوص  من  والهدف  يتالءم  مبا  والرسومات  الصور  تضمينها  يتم  الكتاب،  إنجاز مسودة  وعند 

املكتوبة، ومن ثم تتم مراجعتها بشكل كامل من حيث النص والصورة، وقبل اعتامدها بشكل 

ما يتم ذلك من خالل ورش  التأليف، وغالباً  نهايئ تُعرض عىل مختصني من خارج أعضاء لجنة 

عمل تضم مختصني يف حقوق اإلنسان، وبعدها تُعرض عىل لجنة تحكيم علمي تضم مختصني يف 

حقوق اإلنسان إلقرارها.
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وتخضع  والتأهيل،  والتنشئة  التعليم  يف  املحددة  وظائفها  لها  اجتامعية  مؤسسة  املدرسة  تعترب 

أنشطتها للتخطيط وفقاً لألهداف املرجوة منها.  وعندما تتضمن تلك األهداف توعية املواطنني 

يف طور التكوين بحقوقهم اإلنسانية ومبسؤولياتهم تجاه حقوق غريهم، فإن دور املدرسة يف نرش 

ثقافة حقوق اإلنسان يصبح حاسامً بكل املقاييس.

لذا، فقد قامت بعض املنظامت العاملية، كاليونسكو، ومنظمة العفو الدولية، عىل سبيل املثال، 

بنرش أدلة وقواعد إرشادية للمعلمني وغريهم ممن يتعاملون مع األطفال والبالغني حول كيفية 

تعليم حقوق اإلنسان للبالغني، أو التدرج بذلك يف املنهاج الدرايس من مرحلة ما قبل االبتدايئ 

وحتى املرحلة الثانوية.

ويف دراسة تقييمية، قام املعهد العريب لحقوق اإلنسان بإجرائها يف العام 2001 حول »دور الرتبية 

الدول  الدراسة  العريب« )2001(، شملت عينة  العامل  والتعليم يف تعزيز قيم حقوق اإلنسان يف 

»تونس، واملغرب، والجزائر، ومرص، واألردن، والسودان، وسوريا، ولبنان، وموريتانيا، واليمن« وقد 

خلصت الدراسة إىل عدد من االستنتاجات أبرزها؛ هزالة األهداف والنصوص التي تعرب عن مبادئ 

حقوق اإلنسان يف الكتب املدرسية، وأن االهتامم بتدريس مبادئ حقوق اإلنسان يخطو خطواته 

التنظيم فيام ورد بقضايا  التشتت وقلة  بلد وآخر، وسيطرة  الخطوات بني  األوىل، وتتباين هذه 

تشكيل  يف  يسهم  ال  الذي  األمر  املسبق،  والتخطيط  القصد  نية  تنتفي  حيث  اإلنسان،  حقوق 

سياقات  يف  ورد  اإلنسان  حقوق  وقيم  قضايا  من  ورد  ما  وإن  للمتعلم.   الحقوقية  الشخصية 

اجتامعية واقتصادية وسياسية ودينية.

وخلصت دراسة »التعليم ومفاهيم حقوق اإلنسان دراسـة اجتامعيـة تحليلية ملضامني كتب اللغة 
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العربية يف مرحلة التعليم األسايس يف سلطنة عامن«، التي أجراها البوسعيدي )2006(، باستخدام 

املنهج الوصفي التحلييل لتحليل املناهج، إىل توفّر ملفاهيم حقوق اإلنسان يف كتب هذه املرحلة، 

مثل الهوية الوطنيـة، والحـق فـي االجتامع، والتعاون، والحق يف احرتام اآلخر، والحق يف الرتبية 

والتعلـيم، واالقتـراع والتصويت.  ولكن جاء تقديم الكتب لهذه املفاهيم بصورة غري منظمة، أو 

غري متناسبة وعـشوائية، وخلت املناهج من التدرج يف توزيع هذه الحقوق عىل صفوف الحلقتني 

حسب النمـو املعرفـي والعمري لهام.

اإلنسان  مفاهيم حقوق  تحديد  2011، حول«  العام  قيطة  محمود  الباحث  أجراها  دراسة  ويف 

الثانوية ومدى اكتساب الطلبة  الواجب توافرها فـي محتـوى منهاج الرتبية اإلسالمية للمرحلة 

الثانوية يف محافظات خان يونس، ومحتوى  املرحلة  الدراسـة مـن طلبـة  لها”، وتكون مجتمع 

لقياس  محتوى  تحليـل  تم  والثاين،  األول  للفصلني  الثانويـة  للمرحلـة  اإلسـالمية  الرتبية  منهاج 

الثانوية،  مفاهيم حقوق اإلنسان الواجب توافرها يف محتوى منهاج الرتبية اإلسالمية للمرحلـة 

محتـوى  فـي  املوجـودة  اإلنسان  حقوق  ملفاهيم  الطلبة  اكتساب  مدى  لقياس  اختبار  وإعداد 

الحقوق  من  مجاالت  ثالثة  تضمنت  حيث  عرش،  الثاين  الصف  لطلبة  اإلسالمية  الرتبية  منهاج 

هـي : الحقوق السياسية واملدنية، الحقوق الثقافية واالجتامعية، الحقوق االقتصادية والتنموية.  

وخلصت الدراسة إىل أن أبرز مجال حقوقي تناولته املناهج هو مجال الحقوق املدنية والسياسية، 

يليه مجال الحقوق االقتصادية، ومن ثم مجال الحقوق الثقافية واالجتامعية.

من جانب آخر، برز اهتامم املؤسسات الفلسطينية يف تحليل ومقاربة الكتب الدراسية من منظور 

حقوقي، أو مقاربته للنوع االجتامعي، حيث قامت لجنة قطاع التعليم يف شبكة املنظامت األهلية 

يف العام 2018، بتحليل الكتاب املدريس )مراجعة وقراءة خاصة يف املنهاج الفلسطيني الجديد( 

حيث تم تحليل الكتاب املدريس انطالقاً من أربعة مواضيع »ذو اإلعاقة، والهوية الوطنية والثقافة 

لعمل  نتاجاً  التحليل  هذا  ويأيت  االجتامعي«.   والنوع  الرتبوية،  والعلوم  والدميقراطية،  املدنية 

أربعة فرق تم تشكيلها لتحليل الكتاب املدريس يف املحاور أو املواضع املذكورة.  وقد أبرز التقرير 

املالحظات التفصيلية الواردة يف الكتب املدرسية وفق النص والصورة.  وتم وضع مقرتحات تغيريية 

لوزارة الرتبية لألخذ بها.  وحثت الوزارة عىل رضورة إدماج قضايا ذوي اإلعاقة، والتوعية بحقوقهم 

بصورة أكرب، ورضورة أن ال يشتمل املنهاج املدريس عىل أي دعوات أو إقصاء لآلخر بحكم الدين 

التعددية، ويحث الطلبة عىل تقبل االختالفات واحرتام آراء اآلخرين.   الثقافة، ويحافظ عىل  أو 
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وقد حثت اللجنة املختصة بتحليل النوع االجتامعي يف الكتاب املدريس وزارة الرتبية عىل رضورة 

تشكيل لجنة مختصة ذات خربة بالنوع االجتامعي، ملراجعة الرسديات والنصوص والصور كافة، 

ترثي  متواصلة  لقاءات  وعقد  التمييز،  وعدم  الجنسني،  بني  األدوار  التكامل يف  مبدأ  إىل  استناداً 

النقاش يف موضوع املناهج والنوع االجتامعي )شبكة املنظامت األهلية الفلسطينية، 2018(.

تناولت دراسة تحت عنوان »دراسة نقدية ملنهج الصف السادس االبتدايئ من التعليم االبتدايئ، 

الفلسطيني لحقوق اإلنسان يف قطاع غزة، بتحليل حقوق اإلنسان  2006( قام بإعدادها املركز 

يف منهاج الصف السادس االبتدايئ، حيث تم تحليل أربعة كتب مدرسية »لغتنا الجميلة، تاريخ 

العرب واملسلمني، الرتبية الوطنية، الرتبية املدنية«، وتم فيها استخدام املنهج الوصفي التحلييل 

واستامرة تحليل املضمون، وخلصت الدراسة إىل عدم وجود توازن بني الجوانب النظرية والعملية 

يف مفاهيم حقوق اإلنسان.  وأوضحت الدراسة أن الكثري من مفاهيم حقوق اإلنسان التي وردت 

يف الكتاب مل تأِت بشكل مبارش، بل جاءت بطريقة استنتاجية.

منهجية التحليل

متحورت عملية تحليل الكتب املدرسية حول تحليل محتوى كتب )اللغة العربية والعلوم والحياة( 

القيم  مراعاتها ملصفوفة  للتعرف عىل مدى  األساسية، وذلك  التاسع  األول وحتى  للصفوف من 

والحقوق ومنهجية توزيعها.

أسئلة الدراسة

حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة التالية:

العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى  الرئيس األول: ما مدى مراعاة محتوى كتب  السؤال 

التاسع األساسية لقيم حقوق اإلنسان؟ ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

التاسع . 1 وحتى  األول  من  للصفوف  والحياة  العلوم  كتب  محتوى  يف  تكراراً  األكرث  القيم  ما 

األساسية؟
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ما القيم التي مل ترد يف كتب العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى التاسع األساسية؟. 2

هل تتوزع القيم بشكل ممنهج يف محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى . 3

التاسع األساسية؟

العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى  الثاين: ما مدى مراعاة محتوى كتب  الرئيس  السؤال 

التاسع األساسية لتكرارات حقوق اإلنسان؟ ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

ما الحقوق األكرث تكراراً يف محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى التاسع . 1

األساسية؟

ما الحقوق التي مل ترد يف كتب العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى التاسع األساسية؟. 2

هل تتوزع الحقوق بشكل ممنهج يف محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى . 3

التاسع األساسية؟

التاسع  وحتى  األول  من  العربية  اللغة  كتب  محتوى  مراعاة  مدى  ما  الثالث:  الرئيس  السؤال 

األساسية لقيم حقوق اإلنسان؟ ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

التاسع . 1 وحتى  األول  من  للصفوف  العربية  اللغة  كتب  محتوى  يف  تكراراً  األكرث  القيم  ما 

األساسية؟

ما القيم التي مل ترد يف كتب اللغة العربية للصفوف من األول وحتى التاسع األساسية؟. 2

هل تتوزع القيم بشكل ممنهج يف محتوى كتب اللغة العربية للصفوف من األول وحتى . 3

التاسع األساسية؟

السؤال الرئيس الرابع: ما مدى مراعاة محتوى كتب اللغة العربية من األول وحتى التاسع األساسية 

لتكرارات حقوق اإلنسان؟ ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

التاسع . 1 العربية للصفوف من األول وحتى  اللغة  الحقوق األكرث تكراراً يف محتوى كتب  ما 

األساسية؟
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ما الحقوق التي مل ترد يف كتب اللغة العربية للصفوف من األول وحتى التاسع األساسية؟. 2

هل تتوزع الحقوق بشكل ممنهج يف محتوى كتب اللغة العربية للصفوف من األول وحتى . 3

التاسع األساسية؟

محددات الدراسة

األساسية 	  التاسع  وحتى  األول  من  للصفوف  الكتب  محتوى  عىل  الدراسة  هذه  اقترصت 

للمناهج الفلسطينية الجديدة 2019/2018.

اللغة 	  مباحث  يف  املذكورة  للصفوف  الطالب  كتب  محتوى  تحليل  عىل  الدراسة  اعتمدت 

العربية، والعلوم والحياة.

تم اعتامد الفقرة كوحدة للتحليل.	 

دور فريق البحث

قام الباحث الرئيس يف عملية التحليل مبجموعة لقاءات بتوجيه من مرشف املجموعة، استهدفت 

توحيد املفاهيم املركزية يف البحث مثل القيم، والحقوق، واالتفاق عىل كيفية تقسيم املحتوى، 

واعتامد جداول تفريغ موحدة لجمع البيانات.

وللتأكد من وحدة املفاهيم وتفسرياتها، قام الطالب والطالبات بتحليل الدرس نفسه ألكرث من مرة 

للوصول إىل االنسجام يف املنطلقات والتعريفات ودالالتها.
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أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف إىل:

القيم األكرث تكراراً يف محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى التاسع األساسية.. 1

القيم التي مل ترد يف كتب العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى التاسع األساسية.. 2

مدى مراعاة املنهجية يف توزيع القيم يف محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف من األول . 3

وحتى التاسع األساسية.

التاسع . 4 وحتى  األول  من  للصفوف  والحياة  العلوم  كتب  محتوى  يف  تكراراً  األكرث  الحقوق 

األساسية.

الحقوق التي مل ترد يف كتب العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى التاسع األساسية.. 5

مدى مراعاة املنهجية يف توزيع الحقوق يف محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف من األول . 6

وحتى التاسع األساسية.

القيم األكرث تكراراً يف محتوى كتب اللغة العربية للصفوف من األول وحتى التاسع األساسية.. 7

القيم التي مل ترد يف كتب اللغة العربية للصفوف من األول وحتى التاسع األساسية.. 8

األول . 9 للصفوف من  العربية  اللغة  كتب  القيم يف محتوى  توزيع  املنهجية يف  مراعاة  مدى 

وحتى التاسع األساسية.

التاسع . 10 وحتى  األول  من  للصفوف  العربية  اللغة  كتب  محتوى  يف  تكراراً  األكرث  الحقوق 

األساسية.

الحقوق التي مل ترد يف كتب اللغة العربية للصفوف من األول وحتى التاسع األساسية.. 11

مدى مراعاة املنهجية يف توزيع الحقوق يف محتوى كتب اللغة العربية للصفوف من األول . 12

وحتى التاسع األساسية.
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أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة يف كونها:

ميكن أن تكون ضمن الوثائق املرجعية التي ميكن ملتخذي القرار يف الجهات املعنية بوزارة . 1

الرتبية والتعليم الرجوع إليها عند تنقيح محتوى الكتب املدرسية وتحسينه.

قد تسهم هذه الدراسة يف لفت نظر الرتبويني واملهتمني والقامئني عىل املناهج وتطويرها إىل . 2

أهمية إجراء التعديالت يف الكتب املدرسية يف املرحلة املرصودة، باعتبارها مرحلة تأسيسية 

يف بناء الشخصية وتكوينها، وبخاصة بشأن املفاهيم واالتجاهات اإليجابية املرتبطة مبفهوم 

النوع االجتامعي، وإزالة املفاهيم واألفكار التي تكرس دونية املرأة يف املجتمع، والتأكيد عىل 

الدور الفعال الذي تقوم به يف املجتمع.

أداة الدراسة

بعد مراجعة العديد من الدراسات السابقة واألدبيات املتعلقة مبشكلة الدراسة، قام املشاركون 

يف التحليل ببناء استبانتني كأداة تحليل ملحتوى الكتب املدرسية للمناهج الفلسطينية للصفوف 

من األول وحتى التاسع األساسية للمباحث املختارة، وقد تضمنت هاتان االستبانتان مجموعة من 

القيم والحقوق.
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إدماج حقوق اإلنسان في الكتب المدرسية

أ - إدماج حقوق اإلنسان في كتب العلوم والحياة

السؤال األول: ما القيم األكرث تكراراً يف محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى 

التاسع األساسية؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل محتوى كتب العلوم والحياة حسب مصفوفة القيم، والجدول 

)1( يوضح نتائج التحليل:

جدول رقم )1(: تكرارات ظهور القيم يف كتب العلوم والحياة

التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاين األول القيمة الرقم 

0 1 0 1 1 4 0 3 8
احرتام حقوق 

األقليات
1

3 6 14 18 7 4 8 46 19
املحافظة عىل الرتاث 

وصون املمتلكات
2

2 0 0 2 0 1 0 1 5 العفو والتسامح 3

0 0 3 2 0 1 0 21 6 الصرب 4

8 1 1 7 1 2 1 16 6 األمانة 5

4 1 3 11 0 0 1 16 6 الصدق 6

0 0 0 3 2 0 1 5 8 التواضع 7

0 0 2 7 1 0 1 14 8 التطوع 8

2 1 2 9 0 0 1 21 6 اإلخالص 9

0 0 0 4 0 0 0 5 5 اإليثار 10

7 3 8 8 1 1 2 12 13 احرتام اآلخر 11

8 4 22 47 10 10 11 54 20 التعاون 12
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التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاين األول القيمة الرقم 

4 0 3 4 2 5 3 23 8 مساعدة املحتاج 13

3 2 1 4 2 1 2 13 9 نبذ التعصب 14

0 0 2 1 0 3 1 8 4 الصداقة 15

0 0 19 33 0 1 0 14 11 احرتام القانون 16

0 0 0 5 2 5 0 6 8 املساواة 17

0 1 0 4 1 3 0 8 7 العدالة 18

3 3 5 15 2 4 6 16 2 النزاهة 19

1 3 5 11 2 5 3 15 2 الشفافية 20

4 2 23 41 10 11 11 45 15 روح الفريق 21

0 1 6 9 0 2 0 18 7
احرتام الكرامة 

اإلنسانية
22

2 2 1 2 1 2 0 4 4 التعاطف 23

0 1 14 35 5 1 1 12 1 احرتام رأي األغلبية 24

0 0 2 7 0 0 0 8 6
احرتام القرار 

الدميقراطي
25

4 9 4 6 3 2 2 26 15 االنتامء، الوالء 26

2 1 22 32 5 3 2 30 10 تحمل املسؤولية 27

0 1 4 4 0 0 0 12 6 اإلميان بأهمية السالم 28

0 0 3 2 1 4 0 6 6 التضامن 29

4 2 3 5 1 1 2 9 6
احرتام التعددية 

والتنوع الثقايف
30

0 7 23 40 11 14 7 51 17 الروح الجامعية 31

11 11 27 26 9 11 14 33 13 املحافظة عىل البيئة 32

2 3 19 22 7 14 1 40 22 النظافة 33

أنها ظهرت يف مناهج  أكرب من غريها مبعنى  كانت تكراراتها  الجدول أن هناك قيامً  يتضح من 

العلوم بشكل كبري ولتحديد هذه القيم، فقد تم رسم تكرارات القيم بيانياً، والشكل التايل يوضح 

ذلك:
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رسم بياين رقم  )1(

يتضح من الشكل السابق أن أكرث القيم تكراراً عىل التوايل كانت التعاون، ثم الروح الجامعية، 

األنشطة  تتالءم وطبيعة  القيم  تكراراً، وهذه  القيم 160  تجاوزت هذه  الفريق، حيث  ثم روح 

الرتاث وصون  واملحافظة عىل  والنظافة  البيئة  املحافظة عىل  قيم  أن  وتبني  العلمية،  والتجارب 

املمتلكات وتحمل املسؤولية أيضاً عىل التويل من حيث التكرارات، حيث تعدت هذه القيم 80 

تكراراً.

السؤال الثاين: ما القيم التي مل ترد يف كتب العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى التاسع 

األساسية؟

يتضح من الجدول )1( أنه ال توجد قيم مل تظهر يف محتوى كتب العلوم والحياة بشكل عام، لكن 

هناك قيامً كثرية مل تظهر يف املنهاج الواحد، وعىل الرغم من ذلك هناك قيم كانت تكراراتها أقل 

من 15 يف جميع املناهج وهي العفو والتسامح واإليثار.
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السؤال الثالث: هل تتوزع القيم بشكل ممنهج يف محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف من 

األول وحتى التاسع األساسية؟

وملعرفة إذا ما كانت هذه القيم بتكراراتها الكبرية والقليلة أو حتى وجودها من عدمه قد جاءت 

بشكل مخطط أو تقف وراءه اسرتاتيجية معينة، فقد تم استخدام اختبار رونس )RUNS( ملعرفة 

ما إذا كانت هذه التكرارات عشوائية أم ال، والجدول )2( يوضح ذلك:

جدول رقم )2(: نتائج اختبار رونس بداللة الوسيط

التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاين األول

2 1 3 7 1 2 1 14 7 القيمة التي تم اختبارها

33 33 33 33 33 33 33 33 33 مجموع القيم

20 15 16 18 15 15 14 16 13 رقم رونس

0.71 -0.07 -0.09 0.06 0 -0.6 -0.68 -0.31 -1.38 Z قيمة

0.476 0.947 0.924 0.961 1 0.557 0.497 0.76 0.168 الداللة

يتضح من الجدول )2( أن قيم الداللة جميعها ولكل كتب الصفوف املستهدفة أكرب من 0.05، ما 

يعني أننا ال نرفض الفرضية الصفرية التي تنص عىل أن القيم جاءت يف املناهج بشكل عشوايئ، 

مبعنى أن هذه القيم، وإن وجدت، فهي واردة فيها بشكل عشوايئ وغري مخطط.

السؤال الرابع: ما الحقوق األكرث تكراراً يف محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف من األول وحتى 

التاسع األساسية؟

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم تحليل محتوى كتب العلوم والحياة حسب مصفوفة الحقوق، 

والجدول )3( يوضح النتائج:

جدول رقم )3(: تكرارات الحقوق يف الكتب حسب الصفوف

الصف 

التاسع 

الصف 

الثامن

الصف 

السابع

الصف 

السادس

الصف 

الخامس

الصف 

الرابع

الصف 

الثالث

الصف 

الثاين 

الصف 

األول 
الحق الرقم 

0 10 14 12 2 1 1 7 5 الحق يف الحياة والحق يف األمن 1

1 12 21 12 0 1 0 9 4 الحق يف حياة آمنة ومستدامة 2
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الصف 

التاسع 

الصف 

الثامن

الصف 

السابع

الصف 

السادس

الصف 

الخامس

الصف 

الرابع

الصف 

الثالث

الصف 

الثاين 

الصف 

األول 
الحق الرقم 

0 7 19 13 2 1 1 13 2
الحق يف حامية الطفل واحرتام 

مصلحته الفضىل
3

0 0 0 0 0 0 0 0 2
الحق يف التحرر من الرق والعبودية 

وتحريم االتجار بالبرش
4

0 0 3 2 2 2 0 0 3
الحق يف التنقل والسفر واملغادرة 

من أي بلد حتى من البلد األصيل
5

0 3 2 0 2 0 0 0 5 الحق يف التمتع بالجنسية 6

0 0 4 0 1 2 0 0 8 الحق يف الحرية 7

2 22 42 4 2 5 1 39 4 حرية التفكري والرأي 8

0 2 1 4 1 2 1 5 4 حرية مزاولة العمل 9

0 0 0 0 3 0 0 3 5 حرية الديانة 10

1 19 38 8 4 4 1 42 5 حرية التعبري واملعرفة 11

0 0 0 2 4 2 0 4 4 حرية االنتظام 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 الحق يف تكوين الجمعيات 13

0 0 0 0 0 0 1 0 2 الحق يف الوظائف العامة 14

0 0 0 0 0 0 0 3 0 الحق يف التجمعات السلمية 15

0 0 0 0 0 0 0 1 0
الحق يف انتخابات حرة ونزيهة 

ودورية
16

0 0 0 0 2 0 0 0 4 حرية الضمري 17

2 12 9 6 3 1 1 17 2 الحق يف التملك 18

1 1 2 1 3 3 0 3 11 الحق يف املساواة 19

0 0 0 1 0 0 0 0 0
الحق يف اإلجراءات القانونية 

املنصفة
20

0 0 1 0 0 0 0 0 0 الحق يف املحاكمة العلنية 21

0 1 1 0 0 0 0 0 0 الحق يف اإلجراء املنصف 22

0 1 5 0 0 0 0 1 3 الحق يف الكرامة 23

0 0 6 0 0 0 0 2 4
الحق يف عدم التعرض للمعاملة 

املهينة واملذلة
24

0 0 5 1 1 0 0 0 2
الحق يف الخصوصية وسرت الحياة 

الشخصية
25

0 0 2 0 0 1 0 0 3 الحق يف السمعة الحسنة 26

0 1 4 0 2 2 0 2 3 الحق يف مستوى املعيشة 27

1 2 5 0 3 1 0 1 6 الحق يف السكن 28

0 2 6 6 0 4 1 2 8 الحق يف الحصول عىل العالج الطبي 29

0 0 0 0 2 2 1 2 0 حقوق العمل وظروف العمل 30
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الصف 

التاسع 

الصف 

الثامن

الصف 

السابع

الصف 

السادس

الصف 

الخامس

الصف 

الرابع

الصف 

الثالث

الصف 

الثاين 

الصف 

األول 
الحق الرقم 

0 0 0 0 0 0 0 0 0
الحق يف إنشاء النقابات التي تدافع 

عن العامل والعمل
31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 الحق يف الضامن االجتامعي 32

1 28 45 33 0 4 0 46 10 الحق يف التعليم 33

0 1 5 0 3 2 0 1 4 الحق يف امللكية الفكرية 34

0 27 47 29 4 3 2 43 5
الحق يف املشاركة يف الحياة العلمية 

والثقافية
35

1 0 0 0 0 3 0 0 2 حقوق األقليات - حقوق مجموعة 36

0 1 0 1 0 0 0 0 1 حقوق الالجئني 37

0 0 0 0 0 0 0 0 0 حقوق العامل املهاجرين 38

0 2 1 0 3 4 0 0 3 حقوق ذوي اإلعاقة 39

0 12 15 4 0 0 0 20 2 حقوق املوهوبني 40

1 0 3 0 0 0 1 2 0
الحق يف تقرير املصري والسيادة 

التامة عىل املوارد الطبيعية
41

0 0 0 0 0 0 0 0 1 الحق يف التنمية املستدامة 42

0 2 4 0 0 0 1 2 3
الحق يف السلم ونبذ أشكال العنف 

املختلفة
43

1 11 19 17 5 10 2 29 9 اللعب 44

يتضح من الجدول أن هناك حقوقاً كانت تكراراتها أكرب من غريها مبعنى أنها ظهرت يف مناهج 

العلوم بشكل كبري.  ولتحديد هذه الحقوق، فقد تم رسم تكراراتها بيانياً بشكل تنازيل، والشكل 

التايل يوضح ذلك:
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رسم بياين رقم )2(
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يتضح من الشكل السابق أن هناك حقوقاً ظهرت بشكل كبري، وهي عىل التوايل كانت الحق يف 

التعليم واملشاركة يف الحياة العلمية والثقافية وحرية التعبري واملعرفة والتفكري والرأي واللعب، 

حيث تجاوزت هذه الحقوق 100 تكرار، وتبني أن هناك حقوقاً ظهرت بشكل متوسط مثل الحق 

يف حياة آمنة ومستدامة، وحامية الطفل، واحرتام مصلحته الفضىل، واملوهوبني، والتملك، والحياة، 

واألمن، حيث تعدت 40 تكراراً، وباقي الحقوق ظهرت بتكرارات قليلة.

األول وحتى  من  للصفوف  والحياة  العلوم  كتب  ترد يف  مل  التي  الحقوق  ما  الخامس:  السؤال 

التاسع األساسية؟

يتضح من الجدول )3( أن هناك حقوقاً كثرية مل تظهر يف محتوى كتاب واحد، وهناك حقوق مل 

تظهر يف كتب العلوم والحياة مثل حقوق العامل املهاجرين، والحق يف الضامن االجتامعي، وإنشاء 

النقابات التي تدافع عن العامل، والعمل، وكذلك الحق يف تكوين الجمعيات.

السؤال السادس: هل تتوزع الحقوق بشكل ممنهج يف محتوى كتب العلوم والحياة للصفوف 

من األول وحتى التاسع األساسية؟

وملعرفة إذا ما كانت هذه الحقوق بتكراراتها الكبرية والقليلة، أو حتى وجودها من عدمه، قد 

 )RUNS( جاءت بشكل مخطط أو تقف وراءه اسرتاتيجية معينة، فقد تم استخدام اختبار رونس

ملعرفة إذا كانت هذه التكرارات عشوائية أم ال، والجدول التايل يوضح ذلك:

جدول رقم )4(: نتائج اختبار رونس بداللة الوسيط

التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاين األول

0.27 4.07 7.48 3.55 1.23 1.36 0.34 6.80 3.16 القيمة التي تم اختبارها

44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 مجموع القيم

18.00 15.00 15.00 17.00 21.00 18.00 19.00 15.00 15.00 رقم رونس

0.46 -0.42 -0.42 -0.37 -0.24 -0.95 0.00 -0.42 -2.14 Z قيمة

0.65 0.68 0.68 0.71 0.81 0.34 1.00 0.68 0.03 الداللة

أننا ال  يتضح من الجدول )4( أن قيم الداللة جميعها، ولكل املناهج، أكرب من 0.05، ما يعني 

نرفض الفرضية الصفرية التي تنص عىل أن الحقوق جاءت يف كتب العلوم والحياة بشكل عشوايئ، 

مبعنى أن هذه الحقوق، وإن وجدت، فهي واردة يف الكتب بشكل عشوايئ وغري مخطط.
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ب - إدماج حقوق اإلنسان في كتب اللغة العربية

السؤال األول: ما القيم األكرث تكراراً يف محتوى كتب اللغة العربية للصفوف من األول وحتى 

التاسع األساسية؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل محتوى كتب اللغة العربية حسب مصفوفة القيم، والجدول 

)5( يوضح النتائج:

جدول رقم )5(: تكرارات ظهور القيم يف كتب اللغة العربية

التاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثايناألولالقيمةالرقم 

452 544123احرتام حقوق األقليات1

2
املحافظة عىل الرتاث 

وصون املمتلكات
9125796843

 21 24   العفو والتسامح3

     3   الصرب4

2 1      األمانة5

  1 1   1الصدق6

  2     7التواضع7

3    222 التطوع8

2    1   اإلخالص9

1   1    اإليثار10

 24 125  4احرتام اآلخر11

2185131114283التعاون12

3 1 54  3مساعدة املحتاج13

1   313 1نبذ التعصب14

  1 54  2الصداقة15

612131   احرتام القانون16

1113 171124املساواة17

3 14 3   العدالة18

 22      النزاهة19

 22  1   الشفافية20

1   1617 33روح الفريق21

 3   5  1احرتام الكرامة اإلنسانية22

1   43   التعاطف23
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التاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثايناألولالقيمةالرقم 

  7111  15احرتام رأي األغلبية24

25
احرتام القرار 

الدميقراطي
        1

445 1210781االنتامء، الوالء26

3 12 5 21تحمل املسؤولية27

 22 122  1اإلميان بأهمية السالم28

 4  91   التضامن29

30
احرتام التعددية والتنوع 

الثقايف
   139111 

12  181771312الروح الجامعية31

3   135989املحافظة عىل البيئة32

3 1 87858النظافة33

يتضح من الجدول أن هناك قيامً كانت تكراراتها أكرب من غريها، مبعنى أنها ظهرت يف مناهج اللغة 

العربية بشكل أكرب من غريها.  ولتحديد هذه القيم، فقد تم رسم تكرارات القيم بيانياً، والشكل 

التايل يوضح ذلك:
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رسم بياين رقم )3(

يتضح من الشكل السابق أن أكرث القيم تكراراً عىل التوايل كانت التعاون، ثم الروح الجامعية، 

ثم املحافظة عىل التوارث، واالنتامء، واملحافظة عىل البيئة، حيث تجاوزت هذه القيم 40 تكراراً، 

التوارث وصون املمتلكات وتحمل  البيئة والنظافة واملحافظة عىل  وتبني أن قيم املحافظة عىل 

املسؤولية أيضاً عىل التويل، من حيث التكرارات، حيث تعدت هذه القيم 80 تكراراً.
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التاسع  األول وحتى  للصفوف من  العربية  اللغة  ترد يف كتب  التي مل  القيم  ما  الثاين:  السؤال 

األساسية؟

يتضح من الجدول )5( أنه ال توجد قيم مل تظهر يف محتوى كتب العلوم والحياة بشكل عام، لكن 

هناك قيامً كثرية مل تظهر يف كتاب صف بحد ذاته، وعىل الرغم من ذلك هناك قيم كانت تكراراتها 

قليلة، مثل احرتام القرار الدميقراطي، واإليثار، واإلخالص، والصدق، واألمانة، والصرب.

العربية للصفوف من  اللغة  القيم بشكل ممنهج يف محتوى كتب  الثالث: هل تتوزع  السؤال 

األول وحتى التاسع األساسية؟

وملعرفة ما إذا كانت هذه القيم بتكراراتها الكبرية والقليلة، أو حتى وجودها من عدمه، ضمن 

القيمة نفسها قد جاءت بشكل مخطط أو تقف وراءه اسرتاتيجية معينة، فقد تم استخدام اختبار 

رونس )RUNS( ملعرفة ما إذا كانت هذه التكرارات عشوائية أم ال، والجدول )6( يوضح ذلك:

جدول رقم )6(: نتائج اختبار رونس بداللة الوسط

التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثلث الثاين األول

7.53 7.27 5.20 6.74 5.19 3.38 2.14 3.00 2.30 القيمة التي تم اختبارها

19.00 11.00 10.00 27.00 21.00 8.00 21.00 15.00 20.00 مجموع القيم

10.00 9.00 2.00 10.00 8.00 2.00 6.00 8.00 12.00 رقم رونس

0.00 1.31 -2.32 -1.52 -0.93 -1.62 -0.73 0.00 0.23 Z قيمة

1.00 0.19 0.06 0.13 0.35 0.11 0.46 1.00 0.82 الداللة

يتضح من الجدول )6( أن قيم الداللة جميعها، ولكل الصفوف، أكرب من 0.05، ما يعني أننا ال 

نرفض الفرضية الصفرية التي تنص عىل أن القيم جاءت يف الكتب بشكل عشوايئ، مبعنى أن هذه 

القيم، وإن وجدت، فهي واردة يف محتوى كتب اللغة العربية بشكل عشوايئ وغري مخطط.

السؤال الرابع: ما الحقوق األكرث تكراراً يف محتوى كتب اللغة العربية للصفوف من األول وحتى 

التاسع األساسية؟

الحقوق،  مصفوفة  حسب  العربية  اللغة  كتب  محتوى  تحليل  تم  الدراسة،  أسئلة  عن  لإلجابة 

والجدول )7( يوضح النتائج:
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جدول رقم )7(: تكرارات ظهور القيم يف كتب اللغة العربية

التاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثايناألولالحقوقالرقم

1
الحق يف إنشاء النقابات التي تدافع 

عن العامل والعمل 
21 4 3232

1252 3222الحق يف تكوين الجمعيات2

  42 112 الحق يف الوظائف العامة3

 21   411حرية الضمري4

 4512 11 الحق يف السمعة الحسنة5

6
الحق يف تقرير املصري والسيادة 

التامة عىل املوارد الطبيعية
2 2   1  

 21 1 112الحق يف التمتع بالجنسية7

8
الحق يف عدم التعرض للمعاملة 

املهينة واملذلة
1111214361

9
الحق يف السلم ونبذ أشكال العنف 

املختلفة
121 2 21 

  1   311اللعب10

 721  114حرية الديانة11

 36   33 الحق يف التجمعات السلمية12

  11  2  الحق يف الضامن االجتامعي13

 11    11حقوق الالجئني14

  2   22 حقوق العامل املهاجرين15

16
الحق يف اإلجراءات القانونية 

املنصفة
2222  2  

  1   21 الحق يف السكن17

 2422 412الحق يف الحرية18

  3 2 244الحق يف اإلجراء املنصف19

 11 2 111الحق يف الحصول عىل العالج الطبي20

21
الحق يف التحرر من الرق والعبودية 

وتحريم االتجار بالبرش
 52 1 1  

  1   115حرية مزاولة العمل22

  4 22  1الحق يف املحاكمة العلنية23

  2   12 الحق يف الكرامة24
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التاسعالثامنالسابعالسادسالخامسالرابعالثالثالثايناألولالحقوقالرقم

25
الحق يف حامية الطفل واحرتام 

مصلحته الفضىل
 12 523  

26
الحق يف انتخابات حرة ونزيهة 

ودورية
1 2   1  

112245231حقوق ذوي اإلعاقة27

28
الحق يف الخصوصية وسرت الحياة 

الشخصية
 12  22  

  141 2  الحق يف التعليم29

30
الحق يف التنقل والسفر واملغادرة 

من أي بلد حتى من البلد األصيل
1 172 14 

  1    1 حقوق األقليات - حقوق مجموعة31

  2   1 3حرية االنتظام32

 3522  1 الحق يف املساواة33

  3118134حرية التعبري واملعرفة34

35381  21حقوق العمل وظروف العمل35

  81  2 3الحق يف الحياة والحق يف األمن36

  0   213الحق يف التملك37

  0   33 الحق يف حياة آمنة ومستدامة38

  80  11 حقوق املوهوبني39

27151 112الحق يف مستوى املعيشة40

111    1 الحق يف امللكية الفكرية41

42
الحق يف املشاركة يف الحياة العلمية 

والثقافية
1 2827175

 21   1 1حرية التفكري والرأي43

         الحق يف التنمية املستدامة44

يتضح من الجدول أن هناك حقوقاً كانت تكراراتها أكرب من غريها، مبعنى أنها ظهرت يف محتوى 

كتب اللغة العربية بشكل أكرب من غريها.  ولتحديد هذه الحقوق، فقد تم رسم تكرارات الحقوق 

بيانياً بشكل تنازيل، والشكل التايل يوضح ذلك:
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تحليل محتوى الكتب المدرسية من منظور حقوق اإلنسان

رسم بياين رقم )4(

يتضح من الشكل السابق أن هناك حقوقاً ظهرت بشكل كبري، وهي عىل التوايل كانت الحق يف 

املشاركة يف الحياة العلمية والثقافية، والحق يف عدم التعرض للمعاملة املذلة واملهينة، وحقوق 



سلسلة التقارير الخاصة رقم )100( 

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« 48

العمل وظروف العمل وحرية التعبري واملعرفة، وحقوق ذوي اإلعاقة، حيث تجاوزت هذه الحقوق 

20 تكراراً، وتبني أن هناك حقوقاً ظهرت بشكل قليل مثل الحق يف امللكية الفكرية وانتخابات 

حرة ونزيهة ودورية، والحق يف السكن، وحقوق الالجئني، والضامن االجتامعي، وحقوق األقليات، 

حيث مل تصل إىل 5 تكرارات.

السؤال الخامس: ما الحقوق التي مل ترد يف كتب اللغة العربية للصفوف من األول وحتى التاسع 

األساسية؟

يتضح من الجدول )7( أن هناك حقاً مل يظهر يف أيٍّ من كتب اللغة العربية، وهو الحق يف التنمية 

املستدامة.

السؤال السادس: هل تتوزع الحقوق بشكل ممنهج يف محتوى كتب اللغة العربية للصفوف من 

األول وحتى التاسع األساسية؟

وملعرفة ما إذا كانت هذه الحقوق بتكراراتها الكبرية والقليلة، أو حتى وجودها من عدمه، قد 

 )RUNS( جاءت بشكل مخطط أو تقف وراءه اسرتاتيجية معينة، فقد تم استخدام اختبار رونس

ملعرفة ما إذا كانت هذه التكرارات عشوائية أم ال، والجدول )8( يوضح ذلك:

جدول رقم )8(: نتائج اختبار رونس بداللة الوسط

التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاين األول  

1.81 1.48 1.92 4.90 2.22 4.47 1.67 3.05 1.75 القيمة التي تم اختبارها

27.00 33.00 36.00 10.00 18.00 19.00 43.00 20.00 8.00 مجموع القيم

8.00 15.00 14.00 4.00 8.00 10.00 17.00 13.00 3.00 رقم رونس

-2.35 0.18 -1.14 -0.91 0.00 0.00 -1.52 1.22 -1.03 Z قيمة

0.19 0.85 0.25 0.36 1.00 1.00 0.13 0.22 0.30 الداللة

يتضح من الجدول )8( أن قيم الداللة جميعها، ولكل الصفوف، أكرب من 0.05، ما يعني أننا ال 

نرفض الفرضية الصفرية التي تنص عىل أن الحقوق جاءت يف محتوى كتب اللغة العربية بشكل 

عشوايئ، مبعنى أن هذه الحقوق، وإن وجدت، فهي واردة يف الكتب بشكل عشوايئ وغري مخطط.
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االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات

اتضح من خالل التحليل، أن عملية إدماج حقوق اإلنسان يف الكتب الدراسية مل تأِت يف سياق 	 

عملية ممنهجة ومخططة، حيث كشف التقرير عن بروز تكرارات كبرية للعديد من الحقوق، 

وبروز تكرارات محدودة لحقوق أخرى، وذلك يف كتب اللغة العربية والعلوم والحياة.

مل تخُل كتب اللغة العربية والعلوم والحياة من تضمني قيم حقوق اإلنسان، ولكن كشف 	 

التقرير عن تفاوت يف وجود هذه القيم يف الكتب املدرسية املذكورة، األمر الذي يعني أن 

هذه القيم، وإن وجدت، فهي واردة فيها بشكل عشوايئ وغري مخطط لها.

التوصيات

يف ضوء نتائج الدراسة، يويص فريق البحث مبا ييل:

رضورة اعتامد مصفوفة حقوق اإلنسان لدى بناء أو تطوير محتوى كتب املباحث املدرسية . 1

املختلفة.

الكتب . 2 املناهج، وتحديداً محتوى  بناء أو تطوير  تبني فلسفة تربوية واضحة لدى  رضورة 

املدرسية للمراحل املختلفة.

وواٍع وممنهج، . 3 بشكل مخطط  املدرسية،  الكتب  اإلنسان يف محتوى  إدماج حقوق  رضورة 
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بحيث يغذي امللكة العلمية، ويعزز قيم حقوق اإلنسان للطالب والطالبات.

عرض محتوى الكتب عىل خرباء يف حقوق اإلنسان إلبداء الرأي فيها قبل تعميمها.. 4

تصميم . 5 لدى  واملتأثرة  املؤثرة  األطراف  جميع  بني  ما  الحقيقية  الرشاكة  مبدأ  عىل  الحرص 

املناهج أو تطويرها.

رضورة إنشاء مدارس تجريبية ميكن فيها تجريب الكتب الجديدة أو املطورة بغرض تقييمها . 6

قبل مرحلة التعميم النهايئ. 
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