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 مستخمص:
امعية ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى مستكل تناكؿ مقرر حقكؽ اإلنساف بالمرحمة الج

اإلنساف بالمرحمة الجامعية كذلؾ بغرض تقكيـ كتطكير مقرر حقكؽ  ،لمرتكزات التربية المدنية
 التربية المدنيةقائمة مرتكزات الؿ أدبياتو تـ بناء كلتحقيؽ أىداؼ البحث كمف خ، ياكئفى ض

يندرج تحتيا  لمتربية المدنية رئيسة ( أبعاد3عمى ) في صكرتيا النيائية القائمةحيث اشتممت 
المنيج الكصفي القائـ عمى تـ استخداـ ، كما اا فرعين ( مككنن 45) يتضمف رئيسا نا( مككن 11)

لكشؼ عف مستكل تضميف أبعاد المقرر، كاتحميؿ محتكم  مف أجؿ أسمكب تحميؿ المحتكم
مكضع ) التربية المدنية كمككناتيا الرئيسة كالفرعية بمقرر حقكؽ اإلنساف بجامعة جنكب الكادم

 (.البحث
نيػة مجتمعػػة المد نتػائج إلػػى عػدـ تضػميف المككنػػات الرئيسػة كالفرعيػة لمتربيػػةالتكصػمت 

حيػث أف المكػكف الػرئيس المتعمػؽ بميػارات التفكيػر اإلبػداعي كالناقػػد  ،فػي مقػرر حقػكؽ اإلنسػاف
أبعػػاد  ة( مككنػػات رئيسػة متضػمنة  ال ػ11مقػرر )الغيػر متػكافر بػالمقرر، بينمػػا تضػمف محتػكل 

بنسػػػبة عمػػػى الترتيػػػب ا كؿ  حيػػػث حصػػػؿ بعػػػد المعرفػػػة المدنيػػػة ،لمتربيػػػة المدنيػػػة بنسػػػب مختمفػػػة
حصػؿ بعػد قػيـ التربيػة المدنيػة ، بينمػا % 21.12، يميو بعد الميارات المدنية بنسػبة 58.17%

، كفػى ضػكء نتػائج البحػث تػـ بنػاء تصػكر مقتػرح لتطػكير %21.71عمى الترتيب ال الث بنسػبة 
كأكصي البحث بضركرة تضػميف محتػكل مقػرر حقػكؽ مقرر حقكؽ اإلنساف بالمرحمة الجامعية، 

كالتركيػػز  ،بعػػاد التربيػػة المدنيػػة كمككناتيػػا الرئيسػػة كالفرعيػػة المناسػػبة لطػػالب الجامعػػةاإلنسػػاف ب 
 .عمى المككنات غير الكاردة بعد تحميؿ المقرر

 المرحمة الجامعية. –أبعاد كمككنات التربية المدنية  –: حقكؽ اإلنساف الكممات المفتاحية
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Abstract 

The current research aimed to identify the level of the 

dimensions of civil education in the human rights course at university 

stage through analyzing the content of the course to evaluate and 

develop it. Accordingly, the descriptive method that bases on content 

analysis was used aiming to recognize to what level the dimensions of 

civil education and its main and sub components were included in the 

human rights course at South Valley University. Further, a list of civil 

education pillars was prepared, and then presented to a jury of experts 

to ensure its suitability for university level. The list included 3 major 

dimensions. Each dimension has 11 major components, and each 

component includes 45 sub-components. The research findings 

revealed that the main components of civil education are not included 

in the human rights course at South Valley University. Besides, the 

main component of creative and critical thinking skills is not included. 

Actually, the human rights course contains of 10 major components 

including three main dimensions of civil education in different 

percentages: the knowledge of civil education 58.17%, followed by 

civil skills at 21.12%, while the values of civil education ranked the 

third with 20.71%. Based on these results, it is recommended that the 

dimensions of the civil education that suit university students should be 

included in the human rights course. 

Keywords: human rights, dimensions of civil education, university 

stage. 
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 :قدمةم
تيا المجتمعات بشػكؿ شيد مة مجمكعة مف المتغيرات كالتحكالت السياسية التى 

تطبيػػػؽ ، كضػػػركرة مكجػػػة التحػػػكؿ الػػػديمقراطيخاصػػػة كأىميػػػا  المجتمػػػع المصػػػرمعػػػاـ ك 
كالقيػػػاـ كالتػػػى تتطمػػػب مشػػػاركة ا فػػػراد  ،مبػػػػادئ الديمقراطيػػػػة كالحريػػػػة كالمػػػػساكاة كالعدالػػػة

  . يؽ الصالح العاـتمعية مف أجؿ تحقالمجبمسئكلياتيـ 
، كتغييػر البشػر العاـ ال يكػكف إال بتغييػر البشػر ك ف تغيير المجتمعات بالمعنى

ال يككف إال بتغيير الذىنية كأنماط القيـ السائدة مف خالؿ مناىج كمقررات دراسية تعمؿ 
تسػػػػاعدىـ عمػػػػى التغييػػػػر كالتكيػػػػؼ مػػػػع  عمػػػػى إكسػػػػابيـ المعػػػػارؼ كالميػػػػارات كالقػػػػيـ التػػػػى

مف ىنا لـ يكف غريبنا أف ي تى التعميـ في قمب كؿ مبادرات اإلصالح فالتغيرات الجديدة، 
 التى تسعى المجتمعات إلى إحدا يا استجابة ليذه التحكالت المجتمعية. 

 عمػػؽ بػػدكرتت ةعػػف افتراضػػات  ال ػػ Soderكانطالقنػػا مػػف ىػػذا الفيػػـ يػػدافع سػػكدر
عػػف : أننػػا ال نكلػػد مػػزكديف بمعرفػػة عمميػػة التعميميػػة فػػي اإلعػػداد لممكاطنػػة أكالن المؤسسػػة 
مكتسػبة تػتـ مػف خػالؿ لتزامات كمكاطنيف في مجتمع ديمقراطى، فتمػؾ أدكار االك  الحقكؽ
:  ال نػاتعمـ ىذه ا مػكر ىػك المدرسػة أك الجامعػة، فيو ، ك انينا: أف المكاف الذل يتـ التعمـ

تحػتـ عمينػا أف نحػدد مػا الػذل يجػب أف تقػكـ بػو المؤسسػة التعميميػة أنو فػي ىػذه الحالػة ي
 .الب لممكاطنة في مجتمع ديمقراطيأجؿ إعداد الط مف

                                            (Soder, 1997: 45) ()  
كالػذل عقػد  ،البياف الختامى لمممتقػى الػدكلى حػكؿ التربيػة لممكاطنػة هأكدكىذا ما 

حيث أكد   UNSCINفي مدينة بيركت تحت رعاية االتحاد العالمى لممؤسسات العممية
تنمية معارؼ كقيـ المكاطنة كحقكؽ اإلنساف ىي قضية تربكيػة بامتيػاز، تتػكلى " عمى أف

المؤسسات التعميمية مف خالؿ مناىجيا مسػئكلية تشػكيميا لػدل ا فػراد بيػدؼ بنػاء كعػى 
كؽ المكاطنػػة كمسػػؤكليتيا، انطالقنػػا مػػف أف قػػيـ المكاطنػػة تكتسػػب مػػف لػدل المتعممػػيف بحقػػ

كممػػػا ، كقيميػػػاالمكاطنػػػة  بمعػػارؼ يفخػػالؿ الممارسػػػة كالتكجيػػػو، ككممػػا تػػػـ تزكيػػػد المتعممػػػ
                                                   

  تم اعتماد توثيق الجمعية األمريكية لعلم النفسAPA  اإلصدار السادس. 
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نسػػػػػػبة انخػػػػػػراطيـ المسػػػػػػتقبمية فػػػػػػي شػػػػػػئكف كطػػػػػػنيـ، كارتفعػػػػػػت  ـزادت فرصػػػػػػة مشػػػػػػاركتي
مدنيػة فػي سػائر المقػررات التربيػة العمػى ضػركرة نشػر مفػاىيـ ا أيضن  بمجتمعيـ، كما أكد

بغػػػػرض التحقػػػػؽ مػػػػف مكضػػػػكعاتيا مقػػػػررات الجػػػػراء مراجعػػػػة شػػػػاممة لجميػػػػع ، كا  الدراسػػػػية
 . "مف أجميا ىداؼ التى كضعتكا 

 (296:  2118فريدة؛ كعبد الكىاب،  )                                 
حقػكؽ اإلنسػاف بالديمقراطيػة كمسػيرة التنميػة بمفيكميػا المجتمعػي  رتباطكنظرا إل

فػػػػوف مكضػػػػكعات حقػػػػكؽ  ،الكاسػػػػع كبكافػػػػة أبعادىػػػػا االقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة كالسياسػػػػية
اإلنسػػػػاف ظمػػػػت تػػػػدرج ضػػػػمف مقػػػػررات ا فػػػػرع المختمفػػػػة لممعػػػػارؼ الطبيعيػػػػة كاإلنسػػػػانية 

دراسػػة مقػػػررات حقػػػكؽ  ى جامعػػات دكؿ الغػػػرب الػػػديمقراطي،  ػػـ أضػػػحتكاالجتماعيػػة فػػػ
 اإلنساف مف المكضكعات التى تحظي باالىتمػاـ فػى جػؿ دكؿ العػالـ التػى تتطمػب تحػكالن 

 .نحك شكؿ الحكـ الديمقراطي أك التى تتطمع إلى ذلؾ الشكؿ
 (. 3:  2111)ماضي ،                                                  

ػػػػػػمنػػػػػػذ سػػػػػػنكات عػػػػػػدة اىتكيشػػػػػػيد المجتمػػػػػػع المصػػػػػػرم  ا بتػػػػػػدريس ا متصػػػػػػاعدن مامن
حيث تزايػد االىتمػاـ بتػدريس حقػكؽ اإلنسػاف عمػى المسػتكل  ،مكضكعات حقكؽ اإلنساف

الجػامعى منػػذ أكاخػر التسػػعينات كمطمػػع القػرف الحػػادم كالعشػػريف، منػذ أف تبنػػى المجمػػس 
حقػػكؽ اإلنسػػاف" ليكػػكف مقػػررنا إجبارينػػا عمػػى مجامعػػات مقػػررنا جديػػدنا تحػػت اسػػـ "ا عمػػى ل
طػػػالب الجامعػػػات المصػػػرية، يػػػدرس فػػػي الفرقػػػة ا كلػػػى أك ال انيػػػة حسػػػب المػػػكائح جميػػػع 

 .( 7: 2117) ماضي،  الداخمية لمكميات بالجامعات المختمفة
تمكنػػو  ،فػػى حاجػػة ماسػػة إلػػى نػػكع مػػف التربيػػة بشػػكؿ خػػاص المجتمع المصػػرلفػػ

كة قائمػػة مشػار  ،مػف إعػػداد مػكاطف يشػػارؾ بفعاليػة فػػى قضػايا المجتمػػع المحميػة كالعالميػػة
، كىػذا مػا عمى قيـ المكاطنػة كالديمقراطيػة كذلػؾ مػف أجػؿ تحقيػؽ الصػالح العػاـ لممجتمػع

ة كالتفكيػر الناقػد التربيػة المدنيػة "حيػث أنيػا مسػئكلة عػف تنميػة ميػارات المكاطنػتسيـ بػو 
تجاىػػػات التعدديػػػة ال قافيػػػة، كتنميػػػة الشػػػعكر باالنتمػػػاء كحػػػب اكال قػػػة بػػػالنفس، كتصػػػحيح 

 .(Shorten,2010)الكطف" 
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كالفعالػػػػػة كالمسػػػػػئكلية  ،فالتربيػػػػػة المدنيػػػػػة تيػػػػػتـ فػػػػػى ا سػػػػػاس بالمكاطنػػػػػة الكاعيػػػػػة
االجتماعية كا خالقية فى مجتمع ديمقراطى، كتعنى بتنمية القيـ كاالتجاىات التى تدعـ 

الحيػػػػاة المدنيػػػػة كالعمميػػػػة  كميػػػػارات التػػػػ  ير فػػػػى، كاإلبػػػػداعى  ،ميػػػػارات التفكيػػػػر النقػػػػدل
السياسػػية، كنجػػدىا قبػػؿ كػػؿ شػػد تيػػتـ بوعػػداد كتكػػكيف المجتمػػع المػػدنى الػػذل يقػػـك عمػػى 
المشػػػػاركة اإليجابيػػػػة كالتعدديػػػػة كالمحاسػػػػبية كالشػػػػفافية كالعػػػػدؿ، كدعػػػػـ الشػػػػعكر بالفعاليػػػػة 

 (.136 :2111 عامر،السياسية لألفراد كالمجتمع )كالكفاءة 
باعتبارىػػا عمميػػة ككنيػا تسػػيـ فػى تربيػػة المكاطنػة مدنيػػة كتتضػح أىميػػة التربيػة ال

متكاصػػػمة لتعميػػػؽ الشػػػعكر بالكاجػػػب تجػػػػاه المجتمػػػع، كتنميػػػة الشػػػعكر باالنتمػػػاء لمػػػػكطف 
كاالعتػػػػػزاز بػػػػػو، كغػػػػػرس حػػػػػب النظػػػػػاـ كاالتجاىػػػػػات الكطنيػػػػػة، كالتفػػػػػاىـ كالتعػػػػػاكف بػػػػػيف 

 (.189:  2114الزبكف،العكامرة؛ ك  ) المكاطنيف، كتعريؼ ا فراد بمؤسسات بمدىـ
فالتربية المدنية ضركرة مجتمعية لمتدريب كالتعميـ كالممارسة لممعارؼ كالميارات 
كالقػػيـ كاالتجاىػػات المرتبطػػة بالحريػػة كالمكاطنػػة كحقػػكؽ اإلنسػػاف، بيػػدؼ تنميػػة الشػػعكر 
بالمسئكلية االجتماعية كترسيخ قيـ الكالء كاالنتماء لمػكطف، كالت كيػد عمػى اليكيػة ال قافيػة 

جتمػػػع، كتكػػػكيف اتجاىػػػات إيجابيػػػة نحػػػك الػػػذات كاإلخػػػريف، كالمشػػػاركة اإليجابيػػػة فػػػى لمم
 (.11: 2116)عمى،  الحضارة اإلنسانية

التربية المدنية ضركرة حياتية لتحرير الفرد كتزكيده بالمعػارؼ كالميػارات عميو فك 
كىػػي مػػف فيػػي عمميػػة ت قيفيػػة تكعكيػػة كالقػػيـ كاالتجاىػػات الالزمػػة لبنػػاء مسػػتقبؿ أفضػػؿ، 

لذا سعي البحث الحالي  ،أ منيا دراسة حقكؽ اإلنساف كتعمميادأفضؿ المحتكيات التى تب
عمػػػى مسػػػتكل تنػػػاكؿ مقػػػرر حقػػػكؽ اإلنسػػػاف بالمرحمػػػة الجامعيػػػة  بعػػػاد التربيػػػة لمتعػػػرؼ 
 .سة كالفرعية بغرض تقكيمو كتطكيرهكمككناتيا الرئي المدنية
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 :وأسئمته مشكمة البحث

 ،لمطػػػالب االجتمػػػاعي البنػػػاءممرحمػػػة الجامعيػػػة أىميػػػة كبيػػػرة فػػػى تنميػػػة كصػػػقؿ ل
تسيـ فى ذلؾ كالنكادم كا سػر كاالتحػادات كذلؾ لما يتكافر لمجامعة مف أنشطة مختمفة 

الطالبيػة، ككممػا تػكافرت أجػكاء الديمقراطيػة بيػػا كممػا نقػؿ الطػالب تجػاربيـ خػارج أسػػكار 
 كتعزيز مككنات التربية المدنية فى المجتمع ب كممو. ككمما ساىمكا فى ترسيخ ،الجامعة

كمنيػػػا  حقػػػكؽ اإلنسػػػافبتػػػدريس الجامعػػػات المصػػػرية ذلػػػؾ اىتمػػػت كفػػػي إطػػػار 
كىػػك مقػػػرر  ،ا عمػػى مسػػتكل جميػػع الكميػػاتمقػػررن حيػػث كضػػعت  ،جامعػػة جنػػكب الػػكادم

ميػػة أك الكميػػات العم ،إجبػػارم لجميػػع الطػػالب سػػكاء الكميػػات النظريػػة كػػاإلداب أك التربيػػة
تذة أسػا قبػؿ ، كقػد تػـ إعػداد محاضػرات المقػرر مػفكالصػيدلةالعمػـك لطػب البشػرم ك م ؿ ا

مػف  أعضاء ىيئة التػدريسكيقكـ بتدريس ىذه المحاضرات ، كمية الحقكؽ بالجامعة ذاتيا
عمػػداء كميػػات الجامعػػة كقػػد تضػػمف المقػػرر عنػػكاف "حقػػكؽ بعػػض ، كمػػف ة الحقػػكؽ كميػػ

ػػػ فػػػي  كالكاجبػػػات حقػػػكؽ اإلنسػػػاف كصػػػكر تمػػػؾ الحقػػػكؽلتطػػػكر ا اإلنسػػػاف" كيشػػػمؿ عرضن
 المكا يؽ كالقكانيف الدكلية.

أف ىنػاؾ  إالكبالرغـ مف تطبيؽ ىػذه التجربػة عمػى مسػتكل الجامعػات المصػرية 
مػػػع أك ، تبػػػايف بػػػيف ىػػػذه المقػػػررات التػػػى تقػػػدميا الجامعػػػات المختمفػػػة سػػػكاء فيمػػػا بينيػػػا

امعات العالـ مػف حيػث مضػمكف المقػرر المعايير المتعارؼ عمييا فى حقكؽ اإلنساف بج
كطػػرؽ التػػدريس كا نشػػطة التعميميػػة المقدمػػة، كضػػعؼ ربػػط مقػػررات حقػػكؽ اإلنسػػاف فػػى 

  (.34: 2111مادل،) المجتمعيةالجامعات المصرية بالقضايا 
إلػػى عػػدـ تكظيػػؼ مقػػرر حقػػكؽ اإلنسػػاف لػػدل ( 2112دراسػػة قزامػػؿ )فقػػد أكػػدت 
، كعػدـ كصػكليـ إلػػى مسػتكل الػػتمكف المعاصػػرةالتطبيقػات كالقضػايا طػالب الجامعػة مػػع 

 .حقكؽ اإلنسافمقرر مفاىيـ كمصطمحات كالكعي ب
كما يرتبط بو مف مفاىيـ  ،بشكؿ عاـ بمصر نسافكاقع تدريس حقكؽ اإل يشيرك 

فػػػػي الػػػػكعي بك يػػػػر مػػػػف القضػػػػايا كالمشػػػػكالت  الطػػػػالبال يسػػػػاعد و  نػػػػب ،كميػػػػارات كقػػػػيـ
فػػي إرسػػاء مبػػادل  قافػػة العػػيش  -بشػػكؿ كبيػػر -، كمػػا أنػػو ال يسػػيـ بػػالمجتمع المحيطػػة
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لػػذا  ( .2116؛ قاسػػـ، 2115نجيػػب:) كالتعدديػػة ال قافيػػة المشػػترؾ كالػػتالحـ االجتمػػاعي
( إلػى أف ىنػاؾ حاجػة ممحػة لتضػافر الجيػكد لصػياغة 2116دراسػة نجيػب )فقد أشارت 
مػػف خػػالؿ  ،اسػػات المجتمعيػػةلتفعيػػؿ مشػػاركة الشػػباب فػػي السي أك ػػر شػػمكالن  رؤيػػة فكريػػة

  بناء برامج لمتربية المدنية في منظمات المجتمع المدنى كمؤسسات التعميـ . 
ضػػػركرة تضػػػميف التربيػػػة المدنيػػػة فػػػي ب( 2118مػػػكزم )الدراسػػػة أكدتػػػو كىػػػذا مػػػا 

لتنميػة القػيـ كالميػارات كاالتجاىػات التػي  ؛المجاؿ الدراسي أك المنيج أك ا نشط التربكية
تمكػػػػػف المػػػػػتعمـ مػػػػػف تحمػػػػػؿ المسػػػػػئكلية االجتماعيػػػػػة كالمشػػػػػاركة المجتمعيػػػػػة كالسػػػػػمككيات 

الشخصػية الكاعيػة ، "فمسئكلية التربيػة المدنيػة تكمػف ب نيػا كسػيمة ميمػة لتكػكيف اإليجابية
ؽ مبػػادئ إنسػػانية كالقػػادرة عمػػى التعػػايش مػػع اإلخػػريف كفػػ ،ا مػػف جيػػةا كسياسػػين اجتماعينػػ

ا فػػي الظػػركؼ االجتماعيػػة كالسياسػػية التػػي عصػػرية مػػف جيػػة أخػػرم، ليصػػبح الفػػرد مػػؤ رن 
 .يعيش فييا كليس مجرد متمقي سمبي يت  ر بيا كيستجيب ليا"

 (35: 2116)نجيب،                                                      
بجامعػة جنػكب  حقػكؽ اإلنسػاف مقػررلمحتػكم سريعا ا كقد أجرم الباح اف فحصن 

مقػرر حقػػكؽ سػتفادة مػػف لتحديػد أكجػػو اال ؛طػالب الجامعػػةمقػػابالت مػع بعػػض ك  ،الػكادم
كالمعمكمػات كالحقػائؽ المتعمقػة  المفػاىيـف المقػرر بػو الك يػر مػف حيث اتضػح أ ،اإلنساف

ا مقػػررن كقػػد أكػػد بعػػض الطػػالب ب نػػو   ،دكف أف يتخمميػػا أنشػػطة تدريبيػػة بحقػػكؽ اإلنسػػاف
سػيـ فػي التعامػؿ مػع القضػايا كأف المقػرر ال ي، لػدييـ تطبيقي ا كليس لو أم مدلكؿمدن جا

 .معياكالمستجدات العصرية كالتعامؿ 
بعػػػض تحػػػدد مشػػكمة البحػػث الحػػػالي فػػي كجػػكد كفػػي ضػػكء مػػػا سػػبؽ يمكػػف أف ت

كاخػتالؼ تدريسػو مػف كميػة ، مرحمػة الجامعيػةمقػرر حقػكؽ اإلنسػاف بالقصكر فػي الأكجو 
فيػػػػـ القضػػػػايا كالمشػػػػكالت ، حيػػػػث ال يمكػػػػف الطػػػػالب مػػػػف بػػػػنفس الجامعػػػػة إلػػػػى أخػػػػرم
 المقػرر، كمػف  ػـ تبػدك الحاجػة ماسػة لتقػكيـ كاالسياـ فى الكعي اإليجابي بيا المجتمعية

بمػػا يكاكػػب المسػػتجدات  هلتطػػكير  تصػػكريتسػػنى تحديػػد نقػػاط القػػكة كالضػػعؼ فيػػو، كتقػػديـ ل
 البحث فى السؤاؿ الرئيس التالي: لذا تحددت مشكمةالعصرية فى المجتمع المصرم 



 دراسة تقويمية لمقرر حقوق اإلنسان بالمرحمة الجامعية في ضوء مرتكزات التربية المدنية
     محمد حسين عمى حمدان د.                            عبد الرحمن أبو المجد رضوان محمد د. 

 -535- 9102ابريل                                                                          ثالثونلوا التاسعالعدد 

كادم لمرتكػػػزات مػػػا مسػػػتكل تضػػػميف مقػػػرر حقػػػكؽ اإلنسػػػاف بجامعػػػة جنػػػكب الػػػ 
 ع منو ا سئمة الفرعية التالية:كيتفر  التربية المدنية ؟

لطالب المرحمة الجامعية في محتػكل  المناسبة التربية المدنيةكمككنات أبعاد  ما .1
 مقرر حقكؽ اإلنساف؟

مقػػػرر حقػػػكؽ محتػػػكم فػػػي  التربيػػػة المدنيػػػةكمككنػػػات أبعػػػاد تضػػػميف سػػػتكم مػػػا م .2
 ؟بجامعة جنكب الكادم  اإلنساف

ى فػقرر حقكؽ اإلنساف بالمرحمة الجامعيػة حتكم ممتطكير التصكر المقترح لما  .3
 ؟التربية المدنية أبعاد كمككنات ضكء 

  :أهداف البحث

المناسػػبة لطػػالب  كمككناتيػػا الرئيسػػة كالفرعيػػة التربيػػة المدنيػػة أبعػػادالكشػػؼ عػػف  -1
 .بمقرر حقكؽ اإلنساف المرحمة الجامعية

مقػرر التعرؼ عمى مستكم تضميف أبعاد كمككنات التربيػة المدنيػة فػى محتػكم   -2
بعػػػػاد الرئيسػػػػة المعرفيػػػػة كالمتم مػػػػة با امعػػػػة جنػػػػكب الػػػػكادل بجحقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف 

 كمككناتيا الرئيسة كالفرعية. ة كالكجدانيةيكالميار 

كضػػػع تصػػػكر مقتػػػرح لتطػػػكير مقػػػرر حقػػػكؽ اإلنسػػػاف بالجامعػػػات المصػػػرية فػػػي  -3
 .التربية المدنيةمرتكزات ضكء 

 :أهمية البحث
 :ية البحث مف االعتبارات التاليةتنبع أىم

قد يستفيد منيا الباح كف كطالب ، كفؽ مرتكزات التربية المدنية ي تى     -
 .عمييـ الكقت كالجيدجاؿ مما يكفر الدراسات العميا فى ىذا الم
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 :البحث  محددات

 :اقتصر البحث الحالي عمى
جميع المكضكعات الػكاردة بمقػرر حقػكؽ اإلنسػاف بجامعػة تحميؿ كتقكيـ محتكم  -

 . (مكضع البحث) جنكب الكادم

نػػكفمبر فػػى شػػيرم  حقػػكؽ اإلنسػػاف بجامعػػة جنػػكب الػػكادم مقػػررتحميػػؿ محتػػكل  -
 . 2118/2119لمعاـ الجامعي مف الفصؿ الدراسي ا كؿ كديسمبر 

" المعػػارؼ المدنيػػة كالميػػارات المدنيػػة  ةمرتكزاتيػػا الرئيسػػة ال ال ػػالتربيػػة المدنيػػة ب -
 ."كالقيـ المدنية

 :البحثمصطمحات 

 جرائيا كفؽ ما يمي:إيمكف تعريؼ مصطمحات البحث 
 :تقويم مقرر حقوق اإلنسان  -

حكـ دقيؽ  عممية منيجية منظمة تقكـ عمى أسس عممية بغرض إصدار
كمكضكعي عمى محتكم مقرر حقكؽ اإلنساف كذلؾ باالستناد إلى مرتكزات التربية 

 المدنية المستخمصة مف ا دب التربكم.
 :مقرر حقوق اإلنسان -

مادة تعميمية دراسية إجبارية عمى جميع طالب جامعة جنكب الكادم بكمياتيا المختمفة 
كاحد سكاء كاف في السنة ا كلى لمدة فصؿ دراسي  2118/2119في العاـ الجامعي 

 أك ال انية كفؽ المكائح الداخمية لكؿ كمية بالجامعة.  
 مرتكزات التربية المدنية  -

السمكؾ المدني  صاحبالدعائـ كا سس التي تتكامؿ فيما بينيا إلعداد الطالب        
مف خالؿ ممارسة المرغكب فيو، المتفاعؿ مع ا حداث فى محيطو المحمى كالدكلى، 
تمؾ كتتضمف ،  قيـ االنتماء، العدؿ، المسئكلية، الديمقراطية، كالمشاركة السياسية

 المعارؼ المدنية كالميارات المدنية كالقيـ المدنية . :ىي ،مرتكزات رئيسة ة ال الدعائـ 
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  :سابقةالدراسات ال
ككفؽ  ،تناكؿ البحث عرض الدراسات السابقة مف خالؿ محكريف رئيسيف

 ا عمى النحك التالى :الترتيب الزمنى مف االحدث لألقدـ كيمكف تناكؿ ذلؾ تفصيمين 
دراسة المكزم تم ؿ المحكر ا كؿ في الدراسات المتعمقة بالتربية المدنية كمنيا 

( كالتى ىدفت إلى تعرؼ فاعمية كحدة دراسية مقترحة قائمة عمى أبعاد التربية 2118)
ا سرية في تنمية قيـ ا مف الفكرم كميارات اتخاذ القرار المدنية بمنيج التربية 

ا خالقي لدل طالبات الصؼ ال الث اإلعدادم. استخدـ البحث المنيج التجريبي ذم 
( طالبة مف طالبات الصؼ ا كؿ ال انكم، 32المجمكعة الكاحدة، كتككنت عينتو مف )

القرار ا خالقي، كمقياس قيـ تخاذ ات البحث عمي أداتيف ىما: اختبار كقد اشتممت أدكا
ا مف الفكرم كتضمف )التسامح الفكرم، الحكار اإليجابي، الكعى بحقكؽ اإلنساف، 

. (التعايش السممى مع اإلخريف، االنتماء كالكالء الكطني، المسئكلية االجتماعية
أكضحت النتائج كجكد فرؽ داؿ إحصائينا بيف متكسط درجات الطالبات عينة البحث في 

بيؽ القبمي كالبعدم لمقياس ا مف الفكرم، كفى كؿ بعد مف أبعاده عمى حده التط
ا كجكد فرؽ داؿ إحصائينا بيف متكسط لصالح التطبيؽ البعدم، كأظيرت النتائج أيضن 

تخاذ القرار االتطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار درجات الطالبات عينة البحث في 
ت النتائج كجكد عالقة ارتباطية طردية كما أظير  ،ا خالقي لصالح التطبيؽ البعدم

 اس ا مف الفكرم.تخاذ القرار ا خالقي كمحاكر مقياكجبة كدالة إحصائينا بيف اختبار م
( إلػػػػػى تكضػػػػػيح أىػػػػػـ النظريػػػػػات العمميػػػػػة 2117ىػػػػػدفت دراسػػػػػة رفعػػػػػت )بينمػػػػػا 

كالفكريػة ة كالتكجيات الفمسفية التي يستند إلييا المجتمػع المػدني، كتحديػد ا سػس الفمسػفي
، كالتعػػػػرؼ عمػػػػػى ا دكار المجتمعيػػػػة المختمفػػػػػة لشػػػػبكات التكاصػػػػػؿ لقػػػػيـ التربيػػػػة المدنيػػػػػة

كدكرىػػا فػػي تنميػػة الػػكعى بقػػيـ التربيػػة المدنيػػة، ككضػػع تصػػكر مقتػػرح لتفعيػػؿ  اعياالجتمػػ
دكر شبكات التكاصؿ االجتماعي في تنمية الكعى بقيـ التربية المدنية في ضكء نظريات 

( طالػب 239، كتككنت العينة مف )استخدمت الدراسة المنيج الكصفي، المجتمع المدنى
مػػػف طػػػالب جامعػػػة بنيػػػا، تػػػـ اختيػػػارىـ بشػػػكؿ مقصػػػكد مػػػف بػػػيف طػػػالب الفػػػرؽ النيائيػػػة 
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بكميػػػات العمػػػـك كاليندسػػػة كاإلداب كالتربيػػػة )كميتػػػاف عمميتػػػاف ككميتػػػاف نظريتػػػاف(.أظيرت 
ؼ كاضػػػػح فػػػػي تنميػػػػة المعػػػػار  نتػػػػائج الدراسػػػػة أف شػػػػبكات التكاصػػػػؿ االجتمػػػػاعي ليػػػػا دكر

كد قصػكر فػػي دكر شػػبكات التكاصػؿ االجتمػػاعي فػػي جػػكالميػارات المدنيػػة، كمػا كشػػفت ك 
 تنمية القيـ المدنية. 

( إلػػػى تحميػػػؿ المنػػػاىج التعميميػػػة فػػػي 2116كسػػػعت دراسػػػة معتػػػكؽ؛ ابػػػف جػػػدك )
المدنيػة مرحمة التعميـ االبتدائي لمتعرؼ عمى قػيـ المكاطنػة التػي تتضػمنيا منػاىج التربيػة 

في مرحمة التعمػيـ االبتػدائي، حيػث اسػتخدـ مػنيج تحميػؿ المحتػكل، ككانػت عينػة البحػث 
متم مػػػة فػػػي منػػػاىج التربيػػػة المدنيػػػة لمسػػػنكات ا كلػػػى كال انيػػػة كال ال ػػػة كالرابعػػػة كالخامسػػػة 

، كتكصػمت الدراسػة إلػى عػدة نتػائج منيػا 2111عػاـ  بمرحمة التعمػيـ االبتػدائي الصػادرة 
تربية المدنية في مرحمة التعميـ االبتدائي سعت إلى تنميػة قػيـ المكاطنػة لػدل أف مناىج ال

كمػػا تضػػمنت منػػاىج التربيػػة  ،التالميػػذ مػػف خػػالؿ مػػا تحتكيػػو مػػف قػػيـ المكاطنػػة الحدي ػػة 
لػػـ تتػػكزع بشػػكؿ  كالتػػىالمدنيػػة فػػي مرحمػػة التعمػػيـ االبتػػدائي مجمكعػػة مػػف قػػيـ المكاطنػػة 

فركػػزت بالدرجػػة ا كلػػى عمػػى قػػيـ  ،لتعمػػيـ االبتػػدائيمتسػػاكم عبػػر مراحػػؿ التػػدريس فػػي ا
الكاجبػػػات، فػػػي المرتبػػػة ال انيػػػة نجػػػد قػػػيـ االنتمػػػاء لمػػػكطف، كاحتمػػػت قػػػيـ الحقػػػكؽ المرتبػػػة 
ا ال ال ة، بينما كانت قيـ البيئة في المرتبة الرابعة في محتكل مناىج التربية المدنية كأخيػرن 

 احتمت قيـ الديمقراطية المرتبة الخامسة. 
( البيانات كالمعمكمات المتاحة حكؿ برامج التربية 2116دراسة نجيب )كشفت ك 

التي تستخدميا بعض المنظمات كالجمعيات في مصر، كتحديد القضايا  ،المدنية
كالمكضكعات التي اىتمت بيا المجمكعات المتاحة مف برامج التربية المدنية، كحصر 

بغيرىا، باإلضافة إلى ذلؾ تحديد قائمة المكضكعات التي كاف االىتماـ بيا أقؿ مقارنة 
ب كلكيات ا ىداؼ كالمكضكعات التي يحتاجيا تصميـ برنامج تربكم فعاؿ لمتربية 
المدنية في ضكء ما أسفر عنو حصر كتصنيؼ المكضكعات، كتقييـ المكضكعات 

 (31كالبرامج المتاحة، كقد بمغ عدد  الكتب كالتقارير كأدلة التدريب التي تـ تحميميا)
ا مف البرامج التي تتناكؿ مجاالت 22كتابنا كتقريرنا تم ؿ في مجمكعيا) ( برنامجن
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ىذا كقد أظيرت نتائج التقرير أنو يمكف ، كمكضكعات تندرج في إطار التربية المدنية
ترتيب المجاالت ذات ا كلكية في برامج التربية المدنية لممنظمات ا ىمية في: )تعميـ 

لمشاركة، برامج المكاطنة، برامج العيش المشترؾ( كمف خالؿ حقكؽ اإلنساف، ميارات ا
 ،عرض ىذه البرامج يتبيف أف المجاالت كالبرامج التي تضمنتيا ال تحقؽ المرغكب فيو

مف إعداد مكاطني المستقبؿ لمحياة المدنية المصرية حيث تكجد قضايا ال تزاؿ بحاجة 
ال قافية ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف، إلى دمجيا في برامج التربية المدنية م ؿ ا بعاد 

 اف. كالعالقة بيف الديمكقراطية، كالتزاـ المجتمع بحقكؽ اإلنس
إلى تحديد مفاىيـ كميارات (  2112أشارت دراسة كال مف أحمد؛ محمكد )ك 

عداد برنامج تعميمي ، المرحمة ال انكية)العاـ/التجارم(التربية المدنية الالزمة لطالب  كا 
التربية المدنية كقياس فاعمية البرنامج المقترح في مساعدة الطالب عمي مقترح في 

مما يساعدىـ في االندماج في الحياة المدنية  ،امتالؾ مفاىيـ كميارات التربية المدنية
التجريبي ذم  كالمشاركة االجتماعية كالسياسية، ىذا كقد استخدـ الباحث المنيج

طالب كطالبة مف طالب  81البحث مف  حيث قد تككنت عينةالمجمكعة الكاحدة، 
الصؼ ا كؿ ال انكم العاـ كالتجارم بمحافظة الفيكـ، تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف 

قائمة بمفاىيـ  :تجريبيتيف، كما قاـ الباحث بوعداد مجمكعة مف ا دكات تم مت في
احث بوعداد كميارات التربية المدنية الالـز تكافرىا لدل طالب ا كؿ ال انكم، كما قاـ الب

برنامج مقترح في التربية المدنية بناءن عمى ىذه القائمة كتطبيقيا، كاختبار 
كقد أظيرت النتائج فاعمية البرنامج المقترح في تنمية مفاىيـ  ،)تحصيمي/مكاقؼ أدائية(

 كميارات التربية المدنية لدل طالب الصؼ ا كؿ ال انكم )العاـ/التجارم(.
عض الدراسات ذات العالقة بمقرر خاص ببانى الكفيما يتعمؽ بالمحكر ال 

معرفة مدل تضميف إلى ( كالتى ىدفت 2118دراسة المقاطي ) حقكؽ اإلنساف فمنيا
مفاىيـ حقكؽ اإلنساف في محتكل مقرر الحديث لممرحمة ال انكية لنظاـ المقررات 
 .بالمممكة، كما نصت عمييا ك يقة إعالف حقكؽ اإلنساف لمجمس التعاكف الخميجي

كتككف مجتمع الدراسة مف كامؿ مقرر الحديث لنظاـ المقررات كالذل يتـ تدريسو في 
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 حث ببناء(، حيث قاـ البا1435/ 1434البرنامج المشترؾ، كالمطبكع لمعاـ الدراسي )
قائمة المفاىيـ المحكمة في ضكء مشركع إعالف حقكؽ اإلنساف لمجمس التعاكف، كقد 

ىذه القائمة، حيث تكصمت الدراسة إلى أف مفاىيـ تـ تحميؿ محتكل المقرر في ضكء 
لممرحمة ال انكية حقكؽ اإلنساف الالـز تضمينيا في محتكل مقررات العمكـ الشرعية 

( مفيكمنا، بينما بمغ 94، في ضكء مشركع إعالف حقكؽ اإلنساف بمغ )لنظاـ المقررات
( مفيكمنا، 24مجمكع مفاىيـ حقكؽ اإلنساف المتضمنة في محتكل مقرر الحديث )

( مرة، بينما بمغ عدد المفاىيـ غير 146%( كبتكرار بمغ )25.53بنسبة مئكية قدرىا )
( ، كما تـ تكزيع ىذه المفاىيـ 74.47( مفيكمنا، كبنسبة مئكية قدرىا )71المتضمنة )

  .بصكرة غير متكازنة كبنسب متفاكتة
كالقضايا الخاصة إلى تحديد المفاىيـ ( 2116) ؛ كعتيبةكىدفت دراسة فراج

بحقكؽ اإلنساف كالالزمة لطالب الجامعات السعكدية، كما ىدؼ إلى تشخيص كاقع 
قترح مع تقديـ تصكر م، سعكديةتدريس كتعميـ تمؾ المفاىيـ كالقضايا بالجامعات ال

كاستخدـ  ،لمسحي، كاعتمد البحث عمى المنيج الكصفي التدريس كتعميـ حقكؽ اإلنساف
، كاستبانة كجيت  عضاء ىيئة ستمارة تحميؿ المقررات الجامعيةا :البحث أداتيف ىما

، ككاف مف ـ القرم كالقصيـأعضك ىيئة تدريس بجامعتي  (131)مكع التدريس بمج
أبرز النتائج التي تكصؿ إلييا البحث أف مفاىيـ كقضايا حقكؽ اإلنساف قميمة في 

المقرر كا نشطة  ؼكما جاء االىتماـ بيا في أىدا ،محتكل المقررات الجامعية
ا كقدـ البحث تصكرن  ،ريس كأساليب التقكيـ بشكؿ محدكدكطرؽ التد كمصادر التعمـ

ا لتدريس كتعميـ مقرر حقكؽ االنساف كفؽ المدخؿ المستقؿ لجميع برامج ككميات مقترحن 
 الجامعات السعكدية.

بنػاء مقػػرر فػػي حقػػكؽ اإلنسػػاف لطػػالب إلػػى ( 2113دراسػػة خيػػرم ) سػػعتبينمػا 
كسػػاب الطػػالب لممفػػاىيـ كالقضػػايا  المػػدارس ال انكيػػة التجاريػػة كقيػػاس أ ػػره عمػػي تنميػػة كا 

كلتحقيػػػػػػؽ ذلػػػػػػؾ قامػػػػػػت الباح ػػػػػػة بوعػػػػػػداد قائمػػػػػػة بالمفػػػػػػاىيـ  ،الخاصػػػػػػة بحقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف
ضػػػػكء المعيػػػػار الػػػػذل تػػػػـ كالمكضػػػكعات المقتػػػػرح تضػػػػمينيا بمقػػػػرر حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف فػػػػي 
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مفيػػـك فرعػػي،  46درج تحتػػو مفيػػـك رئػػيس ينػػ 18، حيػػث تضػػمنت القائمػػة التكصػػؿ إليػػو
كضػػػع  تصػػػكر لمقػػػرر حقػػػكؽ اإلنسػػػاف المقتػػػرح، حيػػػث تػػػـ اختيػػػار أحػػػد كحػػػدات كمػػػا تػػػـ 

، كمػػا تػػـ إعػػداد اختبػػار تحصػػيمي لمكحػػدة، كتطبيقػػو االتصػػكر المقتػػرح كصػػياغتيا تفصػػيمين 
 بػؿ كبعػدطالبػة مػف طالبػات الصػؼ ا كؿ ال ػانكم ق 35عمي عينة البحث كالمككنػة مػف 

حيػػث أظيػػرت النتػػائج كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػو إحصػػائية فػػي تػػدريس الكحػػدة المقترحػػة، 
االختبػػار التحصػػيمي قبميػػان كبعػػديان لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدم لالختبػػار، ممػػا يػػدؿ عمػػي أف 
كسػػػاب مفػػػاىيـ  المقػػػرر المقتػػػرح لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف يتمتػػػع بحجػػػـ تػػػ  ير كبيػػػر فػػػي تنميػػػة كا 

 ارس ال انكية التجارية.كقضايا حقكؽ اإلنساف لطالب المد
تطكير مقرر حقكؽ اإلنساف بالمرحمة إلى   (2112دراسة قزامؿ )ىدفت ك 

المنيج اـ استخدتـ الجامعية في ضكء طبيعة الدراسة بكمية التربية، كلتحقيؽ ذلؾ 
 حديد ا بعاد التي تتفؽ مع طبيعة الدراسة بكميات التربيةحيث تـ  تالكصفي التجريبي، 
نقدنا لمقرر حقكؽ اإلنساف لممرحمة  الدراسة ، كما قدمتر المصرممف خالؿ الدستك 

الجامعية بجامعة قناة السكيس، بيدؼ التعرؼ عمى مرجعية حقكؽ اإلنساف في المقرر، 
كقياس المحمية كالعالمية في مجاؿ حقكؽ اإلنساف، حيث أظير التحميؿ سيادة المرجعية 

 ربعة لممقرر كالمحتكل ككؿ، كما الغربية عمى المرجعية اإلسالمية في الفصكؿ ا
أظيرت نتائج الدراسة أف جميع أفراد البحث لـ يصمكا إلى مستكل التمكف مف المفاىيـ 

، لذا فقد قدـ البحث تصكرنا لمقرر مطكر لحقكؽ كالمصطمحات الخاصة بحقكؽ اإلنساف
كميات اإلنساف لممرحمة الجامعية في ضكء ا بعاد التي تقـك عمييا طبيعة الدراسة ب

التربية متضمننا البعد اإلسالمي كالبعد العالمي كالبعد المحمى، كما تـ بناء اختبار 
معرفي لقياس أ ر كحدة مف كحدات المقرر المقترح عمي تقكيـ الجانب المعرفي 
كالمفاىيـ المتضمنة، حيث أظيرت النتائج تفكؽ مجمكعة البحث في التقكيـ البعدم في 

كالمفاىيـ كالمصطمحات المتضمنة في ىذه في الكحدة، كما  التعرؼ عمي حقكؽ اإلنساف
ف الكريـ  ـ الدستكر آتقديـ حقكؽ اإلنساف مف خالؿ القر أكصى البحث بضركرة 

 ف يتـ تكزيع دراسة ىذه الحقكؽ عمي سنكات الدراسة الجامعية.أمصرم، ك ال
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( التجربة المصرية لتدريس حقكؽ اإلنساف عمى 2111لت دراسة ماضى )ك كتنا
المستكل الجامعى كآ ار تمؾ التجربة عمى الجيكد المطالبة بالديمقراطية في مصر، 

اإلنساف في بعض الجامعات  كذلؾ مف خالؿ الكضع الحالى لتدريس مقررات حقكؽ
و تمؾ التجربة مف نتائج فعمية عمى العممية التعميمية كعمى الحركة ت، كما حققالمصرم

أف ىناؾ ك يَرا  مصر، كقد أشارت نتائج الدراسة إلى السياسية المطالبة بالديمقراطية في
مف االىتماـ بتدريس حقكؽ حقكؽ إلنساف عمى المستكل الجامعى كالبحث في القضايا 
المتصمة بحقكؽ اإلنساف في مصر، إال أف ىذه التجربة ما تزاؿ في مراحميا ا كلى 

 لتطكيرىا. كتحتاج إلى ك ير مف الجيد
( إلى استقصاء مقررات ال قافة اإلسالمية 2117) بينما ىدفت دراسة الحسيف

في الجامعات السعكدية ككمياتيا المدنية كالعسكرية، حيث استخدـ الباحث المنيجيف 
حقكؽ  مقرر الكصفي كالنقدم، بيدؼ التعرؼ عمى ما تضمنتو ىذه المقررات مف

قافة الطالب أك مفردات متنا رة منو، كبياف أ ر ىذا المقرر في   اإلنساف في اإلسالـ
الجامعي، حيث كشفت النتائج أف ىناؾ جامعات أفردت ىذا المقرر بصكرة خاصة، 
كىناؾ جامعات أخرل ضمنتو في المنيج بشكؿ جزئي داخؿ المقررات بصكرة عامة، 

، لذا فقد الدراسيةإلى قضايا حقكؽ اإلنساف في مقرراتيا تماما كىناؾ كميات لـ تتطرؽ 
سمى )حقكؽ اإلنساف ترح لمقرر حقكؽ اإلنساف تحت مقاـ الباحث بكضع تكصيؼ مق

تنبع مما جاء في اإلسالـ  ،مف أجؿ تزكيد الطالب بجرعة  قافية مناسبةفي اإلسالـ( 
مف الحقكؽ اإلنسانية، كاستنباط الفكر الصحيح الذل يتماشى مع متغيرات العصر 

 كمستجداتو بكؿ تكازف ككسطية.
ات اإلعالف العالمي لحقكؽ عمى مكضكع (2114ككشفت دراسة بادم )

اإلنساف التي يتضمنيا كتاب التربية المدنية لمصؼ ا كؿ ال انكم في فرنسا، كتحديد 
الكـ اإلحصائي ليذه المكضكعات لمتعرؼ عمي المكضكعات التي يتـ التركيز عمييا 
أك ر مف غيرىا، حيث تككنت عينة البحث مف البرنامج الرسمي لمقرر التربية المدنية 

، كيتككف ىذا المقرر مف ؼ ا كؿ ال انكم في فرنسا بكامموقانكنية كاالجتماعية لمصكال
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ا تندرج 25مجمكعة مف المفاىيـ المدنية كالقانكنية كاالجتماعية، يبمغ عددىا ) ( مفيكمن
تحت أربعة محاكر أساسية ىي: المكاطنة كالمدنية، المكاطنة كالتكامؿ، المكاطنة 

، كما استخدـ الباحث منيج التحميؿ القائـ عمي ات ا سريةعمؿ، المكاطنة كالعالقكال
المفاىيـ، حيث قاـ بتطبيؽ مجمكعة مف ا دكات تم مت في )بنكد اإلعالف العالمي 

العالمي لحقكؽ لحقكؽ اإلنساف، مصنؼ ليا ليفيف الذل يتضمف تقسيـ بنكد اإلعالف 
بنكد اإلعالف العالمي ، مصنؼ ا مـ المتحدة الذل يشمؿ تصنيؼ اإلنساف إلي نكعيف

كقد أظيرت النتائج أف كتاب التربية (، ( مكضكعنا أساسينا26لحقكؽ اإلنساف في )
المدنية تضمف معظـ بنكد اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف، كقد تـ إدراج ىذه البنكد 
ضمف مكضكعات حيكية متصمة بحياة الطالب كخصائص نمكىـ، كما أكصى البحث 

ف أالتربية الكطنية في أم بمد عمي  تضميف حقكؽ اإلنساف في كتببضركرة االىتماـ ب
 يراعي في ذلؾ اىتمامات التالميذ كمستكياتيـ الدراسية.

 كفي ضكء العرض السابؽ لمبحكث كالدراسات السابقة يتضح ما يمي:
قمػػة البحػػكث كالدراسػػات السػػابقة التػػي أجريػػت فػػي المجتمػػع المصػػرل حػػكؿ تقيػػيـ  -

بالجامعػػػػات المصػػػػرية، بػػػػالرغـ مػػػػف اىتمػػػػاـ العديػػػػد مػػػػف مقػػػػرر حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف 
 .ث كالمؤتمرات بمجاؿ حقكؽ اإلنسافالبحك 

اتفقت معظـ البحػكث كالدراسػات السػابقة عمػى أىميػة التربيػة المدنيػة سػكاء عمػى  -
ككػػذلؾ أىميػػة تػػدريس مقػػرر حقػػكؽ اإلنسػػاف بالمراحػػؿ مسػػتكل الفػػرد أك المجتمػػع 

فبينمػػا ركػػزت بعػػض الدراسػػات  ،ربيػػة المدنيػػة، كاختمفػػت فػػي تناكليػػا لمتالتعميميػػة
، كىنػػاؾ بػػرامج التربيػػة المدنيػػة كأخػػرم عمػػى تحميػػؿ مقػػررات التربيػػة المدنيػػة عمػػى

 .  ة المدنية كمنيج التربية ا سريةربطت بيف متغير التربيدراسات 

اختمػػؼ البحػػث الحػػالي عػػف الدراسػػات السػػابقة بشػػكؿ كمػػي فػػي تركيػػزه عمػػى مرتكػػزات  -
 نية كمستكم تضمينيا بمقرر حقكؽ اإلنساف بجامعة جنكب الكادم.التربية المد

استفاد البحث الحالي بشكؿ كبير مف الدراسات كالبحكث السابقة في تقديـ  -
كمرتكزات ، كالتعرؼ عمى أىمية إطار نظرم يتناسب مع مكضكع البحث
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، كبناء استمارة تحميؿ المحتكم لمتعرؼ عمى مستكل تضمينيا التربية المدنية
 .بمقرر حقكؽ اإلنساف

  :اإلطار النظري لمبحث
التربية المدنية كتحميؿ محتكم  :يف ىماقسيـ االطار النظرم لمحكريف رئيستـ ت

 :ا عمى النحك التاليعرض ذلؾ تفصيمين كيمكف  ،مقرر حقكؽ اإلنساف
 مرتكزاتها   –أهدافها  ،التربية المدنية: مفهومهاأوال 

 مفهوم التربية المدنية  -
 ،مفيكـ التربية المدنية باىتماـ العديد مف الباح يف في المجاالت المختمفةحظي 

 .كتخصصاتيـ كمجاؿ دراستيـيا تبعا التجاىاتيـ كلقد تـ تناكلو مف قبميـ مف عدة زكا
حيث تعرؼ التربية المدنية مف خالؿ القكاميس كالمعاجـ ب نيا مفيكـ كاسع 

جـ المكسكعى لمصطمحات التربية ب نيا ضمف مجاالت التربية الحدي ة فيعرفيا المع
باب مف أبكاب التربية المدنية يتناكؿ شئكف المجتمع عامة كمشكالتو كييدؼ إلى "

تككيف رأم عاـ مستنير عف طريؽ بث المعمكمات االجتماعية الضركرية في مختمؼ 
 (.21:  2113) النجار، "الحقكؿ االقتصادية كالصحية كالسياسية كالتربكية كغيرىا

مكسكعة ستنافكرد لمفمسفة في تعريفو الكاسع  ب ف التربية بينما عرفيا قامكس 
جميع العمميات التي تؤ ر عمى معتقدات الناس، كالتزاماتيـ، كقدراتيـ، "المدنية تعنى 

 Stanford) "كأفعاليـ ك عضاء في المجتمع مف خالؿ مؤسسات المجتمع المختمفة

Encyclopedia of Philosophy,2007). 
كيف ىناؾ العديد مف الباح يف يركف أف التربية المدنية فرع مف فركع التربية لتكك 

ب نيا جانب التعميـ التربية المدنية  Ross (2012: 8) جيؿ مستنير سياسيا حيث يعرؼ
 ، كبيف الذات كاإلخريف.الذم يتعامؿ مع العالقة بيف الفرد كالمجتمع السياسي

ب نيا التربية الالزمة لكى يصبح ا فراد مكاطنيف  Patrick  (2002: 2)كيشير
كسابيـ مجمكعة المعارؼ كالميارات إي نظاـ ديمقراطي دستكرم مف خالؿ ف فاعميف

https://plato.stanford.edu/index.html
https://plato.stanford.edu/index.html
https://plato.stanford.edu/index.html
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كمنيا الحقكؽ كالكاجبات كالحريات ا ساسية، كميارات صنع  ،كاالتجاىات الالزمة لذلؾ
 القضايا العامة.القرار حكؿ 

كيرم البعض أف التربية المدنية تم ؿ عممية التنشئة االجتماعية كالسياسية   
يركز  اا كاجتماعين ا سياسين لتى تيدؼ إلى إكساب ا فراد كعين القائمة عمى أساس عممى، كا

 بطبيعة المجاؿ السياسى اا ك قافين المدنية، كتنمية ا فراد معرفين  عمى تعزيز قيـ المكاطنة
الذل يعيشكف فيو ككيفية تفعيؿ أدكارىـ كممارساتيـ. فيذا المفيكـ يركز عمى البعد 
التربكم كال قافى كالذل مف خاللو يتـ إكساب ا فراد  قافة تتمحكر حكؿ طبيعة المكاطنة 

، النكر، عبد الفتاح؛ كعبد الفتاح ) أبك نظكمة الحقكؽ المدنية كالسياسيةالمرتكزة عمى م
2113 :23.) 

  Center for Civic Educationي ػة ا مريكػة المدنيػالتربيؤكد مركز كي
لمحكـ اإلعداد كتعنى المجتمع الديمًقراطي  بناء في تم ؿ ا ساس  أف التربية المدنية

 Center for Civic)الذاتي الديمقراطي، المتمتع بالديمكمة كالقكة 

Education,2010:2). 
ظاـ تعمُّـ يكرس مبادئ الحياة المدنية م ؿ تكصؼ التربية المدنية ب نيا نكما 

احتراـ القانكف كالنظاـ كالمسؤكلية كالتفكير النقدم كالمكضكعية كالتنسيؽ في ا نشطة 
كفيـ مبدأ السياسة كبنية النظاـ السياسي كغيرىا مف مكاد الدستكر كالمككنات ذات 

 (.Shabani,2013الصمة )
 بمرتكزاتياالتربية المدنية عمى محتكم كىناؾ مف الباح يف مف يركز في تعريفو 

:  2119المتداخمة فيما بينيا المعرفية كالميارية كالكجدانية حيث يشير بدراف ) ةال ال 
( ب نيا: تمؾ العممية التى تستيدؼ تزكيد ا فراد بالمعارؼ كالمفاىيـ كالميارات 31

فى مجتمعيـ، كأف كاالتجاىات كالقيـ؛ كى يصبحكا أعضاء مسئكليف كمشاركيف نشطيف 
دراؾ كامؿ بكاجباتيـ، كما تنمى عندىـ قيـ الكالء  يككنكا عمى كعى تاـ بحقكقيـ، كا 

يجابية نحك ممارسة الديمقراطية ا االتجاىات اإلالنتماء لمكطف، كتنمى لدييـ أيضن كا
 كاحتراـ القانكف. 
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:  2116( كدراسة نجيب )22-261:  2116بينما عرفيا كال مف بكسنينة )
الشباب مف اإللماـ بالمعارؼ كالقيـ كالميارات ا ساسية ب نيا مشركع عاـ لتمكيف ( 33

الالزمة إلعداد المكاطنيف لمحياة المدنية بطريقة أفضؿ في مجتمع تسكده التعددية في 
القيـ كاالتجاىات االجتماعية كالسياسية كالدينية في أساليب الحياة، كفيـ ركائز المجتمع 

دراؾ معنى كأىمية قيـ  دكلة :المعاصر م ؿ القانكف كحقكؽ المكاطنة كالديمقراطية، كا 
 .ؾ عمى المستكييف الكطنى كالعالميالعيش المشتر 

ب نيا عممية مسئكلة عف تزكيد الفرد بالمفاىيـ  (.2115كيشير أبك الكاس )
عف تيسير  كالميارات كالمعارؼ كالقيـ لتعديؿ سمككو، كتيسير عالقاتو مع نفسو فضالن 

 تسكده الديمقراطية. ريف كيمكف أف تسيـ في بناء مجتمعاتو مع اإلخعالق
ا كعمى الرغـ مف اختالؼ التعريفات السابقة فيما بينيا إال أنيا اتفقت جميعن 

عمى أف التربية المدنية تتضمف إكساب ا فراد معمكمات كميارات كقيـ تؤىميـ لمعيش 
خالؿ ممارسة ا فراد ككعييـ بقيـ في مجتمع معاصر تسكده قيـ االنتماء كالكالء مف 
 الديمقراطية كاحتراـ القانكف كاحتراـ حقكؽ اإلنساف. 

 أهداف التربية المدنية: -
متكازف فى جكانب شخصيتو تسيـ التربية المدنية في بناء الفرد المتكامؿ كال

نسانين كركحين  اكفكرين  ااجتماعين  اإلنساف حقكقو ككاجباتو، كالمؤمف بحقكؽ با، كالكاعي ا كا 
 كمبادئ الحرية كالعدالة كالمساكاة.

كما ذكر قاسـ كتتعدد أىداؼ التربية المدنية في المجتمع المصرم 
 :فمنيا( 2116:87-88)

 التعرؼ عمى المفاىيـ ا ساسية لمديمقراطية. -
دعـ المكاطنة الديمقراطية الكاعية كالفعالة كالمسئكلة عمى أساس مف الحقكؽ  -

 كالمسئكليات.
 مسئكلية االجتماعية كا خالقية كاالنخراط المجتمعي كالنزكع الطكعي.تنمية ال -
  دكار المكاطنيف المتنكعة في النظـ الديمقراطية.بفيـ التنمية  -
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 .دعـ التعددية ال قافية كاالنخراط كاالسياـ في الحضارة العالمية كمكاطف عالمي -
 .فيياالسياسية المختمفة كتطبيقاتيا كأدكار المكاطنيف نظـ ال فيـ -
 لمديمقراطية.تنمية فيـ النظاـ السياسي بمؤسساتو المختمفة كتجسيده  -

مف أىداؼ التربية ( إلى أف ىناؾ جممة 69-68:  2116فرج ) دراسة كأشارت
 :المدنية منيا

الكاجب ك منيا الحرية كتحمؿ المسئكلية ك إكساب الطالب القيـ المدنية كالحضارية  -
 الكطنى.

 .المدنية كتعريؼ الطالب بمفيـك المكاطنة كالحقكؽ كالكاجباتتنمية ركح المكاطنة  -

تنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر العممػػػػي كالناقػػػػد كتنميػػػػة ميػػػػارات الحػػػػكار كالتفػػػػاكض كصػػػػنع  -
 .القرار

اكتساب الكعى القػانكني كقػدر كػاؼ مػف المعمكمػات كالمعػارؼ حػكؿ الدكلػة كطبيعػة  -
 .المجتمع

رات الفكريػػػة كال قافيػػػة كالسياسػػػية ا بمجمػػػؿ التيػػػاا اجتماعينػػػاكسػػػاب الطػػػالب كعينػػػ -
 .تمع كالعالـ ككيفية التعامؿ معياالسائدة في المج

أف أىػداؼ التربيػة المدنيػة فػي  إلػى (141:  2113دراسة حسيف ) أشارتما بين
اء بنػػاء المػػكاطف الػػذل تقػػع عميػػو أعبػػ :ة منيػػاجتمػػع المصػػرم  تتم ػػؿ فػػي جكانػػب عػػدالم

فػراد بالمعرفػة حػكؿ حقػكؽ اإلنسػاف كال قافػة تزكيد ا النيكض الحضارم كبناء ا كطاف، 
تاحػػة الفرصػػة لممارسػػة تمػػؾ ا ، التعريػػؼ لحقػػكؽ فػػي ظػػؿ المتغيػػرات المجتمعيػػةالقانكنيػػة كا 

بكيفيػة المشػاركة المجتمعيػة كاكتسػاب الميػارات الضػركرية مػف أجػؿ المكاطنػة الصػالحة، 
اء، كتنميػػة المشػػاركة السياسػػية الحفػػاظ عمػػى الحيػػاة الديمقراطيػػة، كتنميػػة الشػػعكر باالنتمػػ

لػػدل المػػكاطنيف كتػػدريبيـ عمػػى المشػػاركة فػػي صػػنع القػػرار، كتنميػػة الرغبػػة كالقػػدرة عمػػى 
شػتراؾ فػي مؤسسػات المجتمػع المشاركة في صنع القرار المحمى كالكطنى، مف خػالؿ اال

 .المدنى
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مدنيػة إلػى مػف ا ىػداؼ تسػعي التربيػة الجممػة كتؤكد العديد مػف الدراسػات أف ىنػاؾ     
 تحقيقيا كتتم ؿ في:

تعزيػػػز كعػػػي الطػػػالب بطبيعػػػة الحيػػػاة المدنيػػػة كمبػػػادئ تنظػػػيـ الحيػػػاة السياسػػػية  -
 كالديمقراطية.

تكػػػكيف قاعػػػدة  قافيػػػة مشػػػتركة فػػػي تكجياتيػػػا كقيميػػػا تعمػػػي مػػػف شػػػ ف التماسػػػؾ  -
 االجتماعي.

بقيـ ك قافػة المكاطنػة ككاجباتيػا كأىميػة المشػاركة المجتمعيػة  تككيف الفرد الكاعى -
 كالسياسية الفاعمة.

تنميػػة ميػػارات التفكيػػر العممػػي كالعقالنػػى كمناقشػػة القضػػايا كمعالجػػة المشػػكالت  -
 كاتخاذ القرارات كالعمؿ التعاكنى كالتفاكض مع اإلخريف.

جابيػػة لقػػيـ التعػػاكف تنميػػة حساسػػية متناميػػة لػػدل الطػػالب با بعػػاد العالميػػة كاإلي -
 الدكلى كالسالـ العالمى كالعيش مع اإلخر.

 تعزيز  قافة السالـ القائـ عمى العدؿ كعمى احتراـ حقكؽ ك قافات اإلخريف. -
 .كاجبات مف عميو كما حقكؽ مف لديو ما فرد كؿ فيو يعرؼ مدني مجتمع شكيؿت -
 :2116بكسػنينة،الحككمػات ) مػع كعالقتػو المجتمػع فػي باإلخريف الفرد عالقة تكضح -

 (36-35: 2116نجيب ،؛ 11: 2115شقكرة ،  ؛266-267
 :فػى ضػػكء العػرض السػػابؽ يتضػح أف لمتربيػػة المدنيػة العديػػد مػف ا ىػػداؼ منيػػا

ع مسػتكل كرفػمبػادئ الديمقراطيػة كحقػكؽ اإلنسػاف، تكعية الفرد بحقكقو ككاجباتػو كمعرفػة 
، كتنمية ميارات التفكير العممي كالعقالني كمناقشة القضايا الكعى االجتماعي كالسياسي

 التي تيـ المجتمع كاتخاذ قرارات سميمة نحكىا. 
 :المدنية التربية مرتكزات -

ا يػركف أنيػا تسػيـ تعددت تصنيفات الباح يف حكؿ التربية المدنية إال أنيـ جميعن 
كيمكػػػف ، الرئيسػػػة كالفرعيػػػةعػػػة مػػػف المككنػػػات مرتكػػػزات أساسػػػية كمجمك  ةفػػػي بنػػػاء  ال ػػػ

 :عرض ذلؾ عمى النحك التالي



 دراسة تقويمية لمقرر حقوق اإلنسان بالمرحمة الجامعية في ضوء مرتكزات التربية المدنية
     محمد حسين عمى حمدان د.                            عبد الرحمن أبو المجد رضوان محمد د. 

 -537- 9102ابريل                                                                          ثالثونلوا التاسعالعدد 

( إلػػى أف مرتكػػزات 2117( كحمػػداف ) 158:  2115أشػػار كػػال مػػف مجيػػدؿ ) 
المعػػػارؼ المدنيػػػة كالميػػػارات المدنيػػػة كالفضػػػائؿ المدنيػػػة  كدعػػػائـ التربيػػػة المدنيػػػة تشػػػمؿ

 :عمى النحك التالي كتفصيالن 
  :المدنية المعرفة . أ

المتعممػيف  عمػى يجػب كمعمكمػات جكىريػة، أفكػار مػف المدنيػة المعرفػة تتكػكف
 المعرفػة كتتضػمف الديمقراطيػة، مػكاطف سػمكؾ فػي مػؤ رة لتصػبح معرفتيػا، كاسػتخداميا

 كتصػرفات الػديمقراطي، الحكػـ كعمػؿ الديمقراطيػة، النظريػة مبػادئ عامػة المدنيػة بصػكرة

 . المكاطنة الديمقراطية
 المدنية: المهارات. ب

العمميات المعرفية التي تمكف المتعمـ مػف فيػـ كشػرح كمقارنػة كتقيػيـ مبػادئ ي ى
كممارسات الحككمة، كما تتضمف الميارات التشػاركية التػي تنطػكم عمػى أفعػاؿ مػف قبػؿ 

كتشػػمؿ الميػػارات التشػػاركية  ،اسػػات العامػػة كحسػػـ القضػػايا العامػػةالمػػكاطنيف لرصػػد السي
تصرؼ بكفاءة كمسئكلية تجاه التحديات المسػتمرة استخداـ المكاطف لممعرفة لكى يفكر كي

 لمحكـ كالمكاطنة الديمقراطية.

 :المدنية الفضائل / القيم . ج

الضػركرية  السػمات فيػـكتعنػي  المدنيػة التربيػة فػي ال الػث ا ساسػي لمرتكػزا
 كيتم ػؿ المكاطنػة، قيـ كتعزيز كتجكيده الديمقراطي الحكـ عمى الحفاظ أجؿ مف لمشخصية

ػ مػكاطف  م كالكرامػة ال ػركة، احتػراـفػي  كالتسػامح،  الػذاتي، كاالنضػباط االسػتقامة، اكأيضن
 كحب الكطف.

كتعػػػد دراسػػػة المعػػػايير القكميػػػة لمتربيػػػة المدنيػػػة كالحككميػػػة كالتػػػي أجراىػػػا مركػػػز 
ا فػي إعػدادىا كمراجعتيػا مػف باح نػ 311التربية المدنية بكاليفكرنيػا كشػارؾ بيػا أك ػر مػف 

التربيػػػػة المدنيػػػػة الكاجػػػػب تضػػػػمينيا فػػػػي  التػػػػي حػػػػددت جكانػػػػب كمعػػػػايير لدراسػػػػاتأىػػػػـ ا
رؼ التػي كيتعمؽ ىذا الجانب بالمحتكل كالمعػا :المعرفة المدنية ،المقررات كالمناىج كىى

الميػػػارات المدنيػػػة كتتعمػػػؽ بالحاجػػػة إلػػػى  :، كالجانػػػب ال ػػػانىيجػػػب أف يعرفيػػػا المكاطنػػػكف
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الميػػكؿ  :كالجانػػب ال الػػث ،يجابيػػة لألفػػراداكتسػػاب ميػػارات عقميػػة كميػػارات المشػػاركة اإل
المدنية كالتي تم ؿ الجانب الكجداني بما فيو مف قػيـ كميػكؿ كاتجاىػات تسػيـ فػي تكجيػو 

 Center for Civic Education)كمشػاركة ا فػراد فػي بنػاء المجتمػع الػديمقراطي 

,2010) 
 تتم ؿ في:إلى أف مرتكزات التربية المدنية  Doganay  (2012)  كيشير 

 :وتشمل ،المعارف المدنية -أ
  :كالمبادئ كالمؤسسات  ، المفيكـكمنيا  النظاـ السياسى كالقانكنيمعرفة سياسية

سػػػؤكلياتيـ بمػػػا ، مفيػػػـك المكاطنػػػة الديمقراطيػػػة كحقػػػكؽ المػػػكاطنيف كمالديمقراطيػػػة
اسػػية عمػػى المسػػتكل المحمػػي كالػػدكلي، ، اتخػػاذ القػػرارات السيفييػػا حقػػكؽ اإلنسػػاف

 .قضايا السياسية الراىنةال
 كمنيػػػػا العالقػػػػات االجتماعيػػػػة، الحقػػػػكؽ االجتماعيػػػػة، العمػػػػؿ ةمعرفػػػػة اجتماعيػػػػ :

 التطكعى .
 التاريخ كالتػراث ال قػافى داخػؿ البمػد الكاحػد، معرفػة بمختمػؼ  معرفة  قافية: كمنيا

 ال قافات المحمية كاإلقميمية كالكطنية كالعالمية.
  مرتبطػػة بمحػػك ، المسػػائؿ الماليػػة الاالقتصػػاديةصػػادية: كمنيػػا  الحقػػكؽ قتامعرفػػة

 .ا مية ال قافية
 :وتشمل ،المهارات المدنية -ب
  ميارات التفكير النقدم: كمنيػا التكصػؿ الػى قػرار متػكازف، أك كجيػة نظػر مبنيػة

الػػػػدفاع عػػػػف المكقػػػػؼ الػػػػذم تػػػػـ  ،راسػػػػة نقديػػػػة مػػػػف المعمكمػػػػات كالمنطػػػػؽعمػػػػى د
 التكصؿ إليو.

 القػػرار كمنيػا التفكيػر اإلبػػداعي، ميػارات البحػػث ،  ميػارات حػؿ المشػػاكؿ كصػنع
 ميارات التكاصؿ.

   ميػػارات المشػػاركة: كمنيػػا  التػػ  ير عمػػى السياسػػات كالقػػرارات مػػف خػػالؿ العمػػؿ
لطكعيػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ ، المشػػػػاركة ايف المشػػػػاركة فػػػػى القػػػػرارات السػػػػمميةمػػػػع اإلخػػػػر 

 .المنظمات المدنية



 دراسة تقويمية لمقرر حقوق اإلنسان بالمرحمة الجامعية في ضوء مرتكزات التربية المدنية
     محمد حسين عمى حمدان د.                            عبد الرحمن أبو المجد رضوان محمد د. 

 -533- 9102ابريل                                                                          ثالثونلوا التاسعالعدد 

 : وتشمل ،الفضائل المدنية -ج 
 احتػػػراـ حقػػػكؽ ككرامػػػة االنسػػػاف، العدالػػػة كؿ سػػػيادة القػػػانكفكمنيػػػا  قبػػػ : القيػػػػػػـ ،

رفػػػػػػض التحيػػػػػػز ، كالمسػػػػػػاكاة كالمعاممػػػػػػة بالم ػػػػػػؿ مػػػػػػف المػػػػػػكاطنيف ، االجتماعيػػػػػػة
الحريػػػة  ،التسػػػامح تجػػػاه االختالفػػػات، التمييػػػز أنػػػكاع كالعنصػػػرية ككػػػؿ نػػػكع مػػػف

 كالنزاىة.
 االنخراط في العممية السياسية، ال قة في المبػادئ الديمقراطيػة،  :المكاقؼ كتشمؿ

 .قرارات الخاصة، االلتزاـ بالسالـالشعكر بالمسئكلية التخاذ ال

 كالمشػػػاركة النشػػػطة فػػػى  ،المشػػػاركة فػػػى المجتمػػػع السياسػػػى :االتجاىػػػات كتشػػػمؿ
 المجتمع.

 ةي  ال ػػػػأف التربيػػػػة المدنيػػػػة تتم ػػػػؿ فػػػػ عمػػػػىالعديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات  تؤكػػػػدك كىػػػػذا 
 ،الػكعي المػدني، كالميػؿ المػدني، كالميػارات المدنيػة :كىػي أبعػادك أمرتكزات أك نطاقات 

 كالتالي:  كيمكف عرض ذلؾ تفصيالن 
 أ( الوعي المدني:

كالفيػػػػػـ  ارؼأك مجمكعػػػػة مػػػػػف المعمكمػػػػػات كالمعػػػػػ كيشػػػػير إلػػػػػى المعرفػػػػػة المدنيػػػػػة
نظػر ا حػزاب السياسػية يػات ، معرفػة كجكظيفتيػاك رفػة ىيكػؿ الحككمػة مع :م ؿ، المدني
، كالػكعي بػالقكانيف كالمػكائح ي با حداث التي تحدث في المجتمع، الكعالبالدة في الرئيس

 االجتماعية كالكعي بالحقكؽ الشخصية كالدكلية.
 ب( الموقف أو الميل المدني:

حيػػػث يسػػػتند  إلػػػى البعػػػد العػػػاطفي كمػػػف  ػػػـ فػػػوف التربيػػػة المدنيػػػة ىػػػي المسػػػاءلة 
 :االجتماعيػػة لمحفػػاظ عمػػى حكػػـ كطنػػى قػػكم كتتم ػػؿ فػػي مجمكعػػة مػػف المؤشػػرات منيػػا

التراث ال قافي كاليكية الكطنية كالدينية، بعد  كجكد شعكر كطني، كجكد ركح التقدير نحك
امػػػػػتالؾ ركح االلتػػػػػزاـ  ،رد كرفاىيػػػػػة اإلخػػػػػريفـ برفاىيػػػػػة الفػػػػػالتسػػػػػامح كالصػػػػػبر، االىتمػػػػػا

 بالقانكف، كجكد شعكر لقبكؿ النقد، االعتراؼ بالتنكع كالتعددية في المجتمع كتحترميـ.
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 ج( المهارات المدنية أو القدرة المدنية:
بحيث يجب عمػييـ تكظيػؼ  ،بمجاؿ أداء سمكؾ الطالب ترتبط الميارات المدنية

، فػػػػػي سػػػػػمككيـ أك حيػػػػػاتيـ الشخصػػػػػية مدنيػػػػػةال كمػػػػػاتمعمالك  مػػػػػف المعػػػػػارؼمػػػػػا تعممػػػػػكه 
كتشػػمؿ مجمكعػػة مػػف الميػػارات كالقػػدرات كاإلمكانػػات ، التػػي يحتاجيػػا كػػؿ  ،كاالجتماعيػػة

 كمككناتػػػو عمػػػى النحػػػك التػػػالي: القػػػدرة عمػػػى ،حػػػد مػػػنيـ لمعػػػيش فػػػي مجتمػػػع يعػػػيش فيػػػوكا
القػدرة ، ك إلخػريفلكظائؼ دكف االعتمػاد عمػى اتنفيذ اعمى المشاركة مع اإلخريف، كالقدرة 
ا لممبػػػادئ الدينيػػػة كا خالقيػػػة ، كالقػػػدرة عمػػػى التصػػػرؼ كفقنػػػعمػػػى اتخػػػاذ قػػػرارات عقالنيػػػة

 Civic؛36: 2118المناسػػبة، كالقػػدرة عمػػى التفكيػػر النقػػدم كالمسػػتقؿ )عبػػد اليػػادم، 

Mission of Schools report 2003 :16  ؛Shabani ,2013:58-59) 
 .Parker,1996:186)؛

 ،مرتكػػػزات أساسػػػية لمتربيػػػة المدنيػػػة ةسػػػبؽ يتضػػػح أف ىنػػػاؾ  ال ػػػفػػػي ضػػػكء مػػػا 
، كبطبيعػػة الحػػاؿ ال يػػنجح كػػز الميػػارم كالمرتكػػز القيمػػيالمرتكػػز المعرفػػي كالمرت :كىػػى

 الفعػػؿ التربػػكل فػػى تحقيػػؽ أىدافػػو كغػػرس قيمػػو كاتجاىاتػػو فػػى حػػاؿ افتقػػاد ىػػذه الجكانػػب
يػػػة جيػػػكد تركػػػز عمػػػى إكسػػػاب كمػػػف  ػػػـ ال تػػػنجح أ ،شػػػركط االتسػػػاؽ كالتكامػػػؿ كالتػػػرابط

دكف العمػػػؿ فػػػى ذات  ،الميػػػارات كالسػػػمككيات الالزمػػػة لتنميػػػة الشػػػعكر بالمكاطنػػػة المدنيػػػة
 الكقت عمى بعدل المعارؼ كالقيـ.

  خطواته، أهميتهمفهومه ،  ،تحميل المحتوى: ثانيا
مف اإلجراءات الميمة التى  المقررات الدراسية تقكيـبغرض تحميؿ المحتكل  عدي

 الممقاة المسئكليات مكاجية التعميمي منظاـيمكف ل القياـ بيا بشكؿ مستمر، حتى ينبغى

 يمكنيا أجياؿ لبناء تكاجيو، التي اليائمة التغيرات مكاجية مف يتمكف عاتقو، كحتى عمى

 التربية مجاؿ في فالمتخصصي جعؿ ا مر كىذا ، العصر متغيرات مع بسيكلة التكيؼ

 لما دقيؽ بيدؼ إعطاء كصؼ المقررات الدراسية؛الكتب ك  بتحميؿ فترة كؿ يقكمكف

القكة  مكاطف عف كالكشؼ كمفاىيـ كقيـ كميارات، حقائؽ المقرر الدراسي مف يتضمنو



 دراسة تقويمية لمقرر حقوق اإلنسان بالمرحمة الجامعية في ضوء مرتكزات التربية المدنية
     محمد حسين عمى حمدان د.                            عبد الرحمن أبو المجد رضوان محمد د. 

 -333- 9102ابريل                                                                          ثالثونلوا التاسعالعدد 

ه يسيـ في تطكير  بما كالتعديؿ، لمتصحيح ا ساسية المبادئ تقديـ مع فيو، كالضعؼ
 .كتحقيؽ أىدافو

 مفهوم تحميل المحتوى -
" إرجػػاع الشػػيء إلػػى عناصػػره، فحمػػؿ الشػػيء إلػػى عناصػػره أل التحميػػؿ لغػػة ىػػك

(. بينمػػا يعػػرؼ 253 :2111جػػزأه كحمػػؿ الشػػيء درسػػو ككشػػؼ خفايػػاه" )ابػػف منظػػكر، 
ا ب نو " بياف كتفصيؿ كتجزئة ا شياء الكميػة بورجاعيػا إلػى عناصػرىا  ،التحميؿ اصطالحن

 (.159 :2116الرئيسة مف حيث كظائفيا" )خكالدة، 
ب نو "جممة المعارؼ كالمعمكمات المنظمة عمى نحك  ااصطالحن  كلالمحتكيعرؼ 

لتحقيػػؽ ا ىػػداؼ التربكيػػة" )صػػحراكم، المقػػرر معػػيف كالتػػى تتضػػمنيا خبػػرات كنشػػاطات 
2114: 82.) 

بدايػػة فػػي أسػػمكب تحميػػؿ المحتػػكم ك سػػمكب مػػف أسػػاليب البحػػث العممػػى ظيػػر ك 
اإلنسػػانية، حيػػث كانػػت غايػػة ىػػذا مجػػاؿ العمػػـك االتصػػالية كتجػػاكزه بعػػد ذلػػؾ إلػػى العمػػـك 

عمػػػػى االتجاىػػػػات كالعالقػػػػات السػػػػائدة فػػػػي مػػػػكاد االتصػػػػاؿ المقػػػػركءة  التعػػػػرؼا سػػػػمكب 
أحػػػد أسػػػاليب البحػػػث " ب نػػػوتحميػػػؿ المحتػػػكل  ة كالمرئيػػػة عمػػػى السػػػكاء، كيعػػػرؼكالمسػػػمكع
مػػف أك أك ػػر كالكمػػي لمػػادة  ، كالمػػنظـ ،التػػي تيػػدؼ إلػػى الكصػػؼ المكضػػكعي ،العممػػى
 . (117 :2114، طعيمة ) "االتصاؿمكاد 

ممػػػى ينػػػدرج ب نػػػو "أسػػػمكب مػػػف أسػػػاليب البحػػػث الع تحميػػػؿ المحتػػػكم  عػػػرؼيكمػػػا 
، كالغػػرض منػػو التعػػرؼ عمػػى خصػػائص مػػادة االتصػػاؿ أك تحػػت مػػنيج البحػػث الكصػػفى

إلػػػى  ،الكتػػػب الدراسػػػية، ككصػػػؼ ىػػػذه الخصػػػائص كصػػػفنا كمينػػػا معبػػػرنا عنػػػو برمػػػكز كميػػػة
يو مف نتائج ب ساليب أخرل تككف مؤشػرنا تحػدد اتجػاه التطػكير جانب ما يتـ الحصكؿ عم

 .(191:  2111)الياشمى؛ كعطية،  المطمكب
 الرمػكز تحميؿ في تستعمؿ منيجية بحث تقنية "( ب نو11 :2117عرفو تمار )ك 

 كمضػمكنيا، كالمتحركػة، كميػا منيػا السػاكنة الباطنػة، دكف الظػاىرة غيػر المغكيػةك  المغكيػة

 كىادؼ". صريح مضمكف بناء مجمميا في تشكؿ كالتي
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يتضػػح مػػف التعريفػػات السػػابقة أف كصػػؼ تحميػػؿ المحتػػكل ب نػػو أحػػد أسػػاليب البحػػث 
العممػػي قػػد تكػػرر فػػي أك ػػر مػػف تعريػػؼ، كلعػػؿ ىػػذا يرجػػع إلػػى أف تحميػػؿ المحتػػكل يتضػػمف 
مجمكعػػػػة مػػػػف الخطػػػػكات لتحميػػػػؿ المػػػػادة العمميػػػػة، كالتػػػػى تتصػػػػؼ بصػػػػفات البحػػػػث العممػػػػى 

 مكضكعية كحياد كانتظاـ كقابمية لتعميـ النتائج التى يتـ التكصؿ إلييا. المنيجي مف
تحميؿ المحتكل ال يجرل بغرض الحصر الكمى لكحدة التحميؿ فقػط، كعادة فوف 

كلكف يتعداه لمحاكلة تحقيؽ ىدؼ معيف، كما أنو يقتصر فقط عمى كصؼ الظاىرة كمػا 
ت كيمػػو، كىػػك مػػا يشػػار إليػػو بكممتػػي  قالػػو اإلنسػػاف أك كتبػػو صػػراحة فقػػط دكف المجػػكء إلػػى

)كصػػفنا كمينػػا(، باإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ يعتمػػد تحميػػؿ المحتػػكل عمػػى الرصػػد التكػػرارل المػػنظـ 
لكحدة التحميؿ المختارة، سكاء أكانت كممة أك مكضكع أك مفردة أك شخصية أك كحدة أك 

أف يطبػؽ  ، فػيمكفزمف، كأخيرنا لـ يحدد تحميؿ المحتكل أسمكب اتصػاؿ معػيف دكف غيػره
أك غيرىا مف مكاد االتصػاؿ  ، أك مصكرة ،تحميؿ المحتكل عمى أل مادة اتصاؿ مكتكبة

 .(235 :1995)العساؼ، 
فاليدؼ ا ساسي مف تحميؿ محتػكل المقػررات الدراسػية ىػك العمػؿ عمػى تطػكير 
المػػكاد التعميميػػة كمػػف بينيػػا الكتػػاب الدراسػػي الػػذل يتصػػدل لتحميػػؿ محتػػكاه، كىنػػا يبػػدكا 
اتجاىػػػاف لميػػػدؼ مػػػف تحميػػػؿ المحتػػػكل، ا كؿ: ىػػػك االتجػػػاه الكصػػػفى الػػػذل يركػػػز عمػػػى 

يػتـ رصػد الظػاىرة دكف تفسػيرىا، كال ػانى: الجكانب الكصفية كميػة كانػت أك كيفيػة حيػث 
ىػػػػك االتجػػػػاه الػػػػديناميكى الػػػػذل يتجػػػػاكز الكصػػػػؼ إلػػػػى اختبػػػػار صػػػػحة الفػػػػركض كالتنبػػػػؤ 

كمسػػػتقبؿ الرسػػػالة مػػػف حيػػػث اإل ػػػار التػػػى  ،بمتغيػػػرات تػػػرتبط بمصػػػدر الرسػػػالة كاتجاىػػػو
 (.49 :2119يحد يا في القارئ أك السامع أك المشاىد )شحاتو، 

العممػػى لمبحػػث يتميػػز عػػف غيػػره بمجمكعػػة مػػف المميػػزات، كلعػػؿ ىػػذه ا سػػمكب 
يمكػف أف  ،شػريةبأف جمع المعمكمات كدراستيا دكف االتصاؿ المباشر مع مصػادر منيا 

يقمػػؿ مػػف احتمػػاالت تػػدخؿ ذاتيػػة المصػػدر البشػػرل الػػذل يقػػدـ المعمكمػػات، أك يقمػػؿ مػػف 
الك ػػائؽ كمػػا أف ،  إمكانيػة كقكعػػو فػػي أخطػػاء مقصػػكدة أك غيػػر مقصػػكدة بسػػبب النسػػياف

ػػػا متاحػػػة أمػػػاـ الباحػػػث كيسػػػتطيع العػػػكدة إلييػػػا عػػػدة مػػػرات لدراسػػػتيا كالت كػػػد منيػػػا،  ،دائمن
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كبالتػػػػالى يػػػػتمكف مػػػػف الحصػػػػكؿ عمػػػػى المعمكمػػػػة كقتمػػػػا يريػػػػد دكف الشػػػػعكر ب نػػػػو يالحػػػػؽ 
أف دراسػة تحميػؿ المحتػكل يمكػف أف تػتـ فػي لمصادر البشرية أك يقكـ بوحراجيػا، كأخيػرا ا

رغػػػػب فيػػػػو الباحػػػػث، دكف أف يشػػػػعر بالتزامػػػػات معينػػػػة تتعمػػػػؽ بالكقػػػػت أك الكقػػػػت الػػػػذل ي
ػا معػػو، كيسػػتطيع أف يفحصػي ا متػػى يريػػد أسػاليب إجػػراء المقػابالت، فالك ػػائؽ مجػػكدة دائمن

 (.212 :2115، عبد الحؽ؛ كعدس؛ ك عبيدات)

كيتضح مما سبؽ أف تحميؿ محتكل المقرر الدراسي ىك عممية تيدؼ إلى قػراءة 
المحتػػػكل قػػػػراءة مت نيػػػة بيػػػػدؼ التعػػػرؼ عمػػػػى مػػػػا يتضػػػمنو مػػػػف معػػػارؼ كقػػػػيـ كميػػػػارات 

ػا مػف خػالؿ التركيػز ككصؼ ىذه الخصائص كصفنا مكضكعينا كمينا مختمفة،  عمػى منظمن
 .المعمكمات المتضمنة في المحتكل

 حتوىأهمية تحميل الم -
بصػػفة عامػػة لتحميػػؿ المحتػػكل أىميػػة كبيػػرة فػػي العمميػػة التربكيػػة يمكػػف إيجازىػػا فػػي: )فػػرج، 

2118: 334.) 
 كالقيـ السائدة فييا. المقررات الدراسية معرفة أىداؼ -

اكتشػػػاؼ أكجػػػو القػػػكة كالضػػػعؼ فػػػي الكتػػػب الدراسػػػية كالمػػػكاد التعميميػػػة، كتقػػػديـ  -
 أساسنا لمراجعتيا كتعديميا عند الحاجة.

 .قرراتتزكيد كاضعى المناىج بما ينبغي فعمو مف أجؿ تطكير الم -

تقػػديـ المسػػاعدة لممػػؤلفيف كالناشػػريف فػػي إعػػداد الكتػػب الدراسػػية الجديػػدة، كذلػػػؾ  -
 كما ينبغى تضمينو. ،بتزكيدىـ بمبادئ تكجييية كاإلشارة إلى ما ينبغى تجنبو

طػػيط كممػػا زادت تجنػب العشػػكائية فػػي التػػدريس، فكممػػا اعتمػػد التػػدريس عمػػى التخ -
  قة المعمـ بفاعمية ا سمكب التدريسي الذل يستخدمو.

مػػف خػػالؿ تحميػػؿ المحتػػكل تصػػبح الميػػارات المعقػػدة أسػػيؿ فػػي تناكليػػا، حيػػث  -
 تصبح أك ر فاعمية. كبالتالييمكف تجزئتيا إلى ميارات فرعية بسيطة، 
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تػػػكل التعػػػرؼ عمػػػى المفػػػاىيـ كالمعػػػارؼ كالمبػػػادئ كالحقػػػائؽ المتضػػػمنة فػػػي المح -
التعميمػػػى، كالتعػػػرؼ عمػػػى الميػػػارات ا نشػػػطة التػػػى تسػػػاعد فػػػي تنميػػػة المفػػػاىيـ 

 كالمعارؼ المتضمنة في المحتكل.

المسػػاعدة فػػي أف تكػػكف عمميػػة التػػدريس أك ػػر فاعميػػة بمػػا تتضػػمنو مػػف كسػػائؿ  -
 ، كالتعرؼ عمى الفرص المتاحة لتعمـ أفضؿ.إ رائيةكمكاد 

دراسػػي ميمػػا لممعمػػـ حيػػث يجعمػػو قػػادرنا عمػػى كبشػػكؿ خػػاص يعػػد تحميػػؿ المحتػػكل ال     
تنظػػػػيـ المعػػػػارؼ كالميػػػػارات بشػػػػكؿ يسػػػػاعده عمػػػػى تحقيػػػػؽ ا ىػػػػداؼ المخطػػػػط ليػػػػا،  ف 
العمميػػة التدريسػػية تسػػير كفػػؽ خطػػكات منظمػػة، فالتحميػػؿ يكجػػو عمػػؿ المعمػػـ كيفيػػده فػػي 
تحضػػػير أنشػػػطة مختمفػػػة تتناسػػػب مػػػع عناصػػػر المقػػػرر، كمػػػا يعطػػػى فكػػػرة عػػػف نكعيػػػة 

 عات كالتسمسؿ المتبع في عرضيا.المكضك 
 الخطوات المنهجية لتحميل المحتوي -

تحميػػػؿ المحتػػػكل بشػػػكؿ عػػػاـ غيػػػره مػػػف طػػػرؽ البحػػػث المختمفػػػة مػػػف حيػػػث يشػػػبو         
الخطػػػكات ا ساسػػػية، فيتطمػػػب: تكضػػػيح ماىيػػػة المشػػػكمة بعناصػػػرىا المختمفػػػة، كمراجعػػػة 

باإلضػػافة ، طكاتػػو اإلجرائيػػةالدراسػػات السػػابقة، كمعرفػػة كيفيػػة تصػػميـ البحػػث كتحديػػد خ
إلى ذلؾ تمر عمميػة تحميػؿ المحتػكل بمجمكعػة مػف الخطػكات يمكػف إجماليػا فػي اإلتػي: 

 .(51 :2119)شحاتو، (، 239 :1995)العساؼ، 
، تحديد مجتمع البحث الكمى، أل مكاد االتصاؿ التى سكؼ يطبؽ عمييا البحث -1

، كيعػػػرؼ المجتمػػػع الكمػػػى فػػػي كغيرىػػػا  يكػػػكف كتػػػاب أك مجمكعػػػة صػػػحؼكػػػ ف 
بحكث التحميؿ" بمجمكع المصادر التى نشػر فييػا المحتػكل المػراد دراسػتو خػالؿ 

 اإلطار الزمنى لمبحث"

 جمع كتحميؿ المعمكمات كذلؾ مف خالؿ الخطكات التالية: -2

تالئـ مػع مشػكمة البحػث يػتصنيؼ المحتكيات المبحك ة: كذلػؾ طبقنػا لنظػاـ تصػنيؼ  .أ 
 كتساؤالتو.
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الكممػػػػػة،  :حػػػػػدات التحميػػػػػؿ كتشػػػػػمؿ خمػػػػػس كحػػػػػدات أساسػػػػػية لمتحميػػػػػؿ ىػػػػػيتحديػػػػػد ك  .ب 
 المكضكع، الشخصية، المفردة، الكحدة القياسية أك الزمنية.

تصػػميـ اسػػتمارة التحميػػؿ، كىػػي االسػػتمارة التػػى يصػػمميا الباحػػث ليفػػرغ فييػػا محتػػكل  .ج 
بحيػػػث تنتيػػػى عالقتػػػو بعػػػد ذلػػػؾ بمصػػػدر ذلػػػؾ  –فػػػي حػػػاؿ تعػػػددىا  – كػػػؿ مصػػػدر
 كتحتكل استمارة تحميؿ المحتكل عمى ا قساـ التالية.المحتكل، 

البيانػػات ا كليػػة الخاصػػة بك يقػػة التحميػػؿ م ػػؿ: االسػػـ، السػػنة أك السػػنكات التػػى  -
 طبقت فييا الدراسة.

 فئات المحتكل. -

 كحدات االتحميؿ. -

 . المالحظات -

 كاسػػػتمارة التحميػػػؿ أشػػػبو مػػػا تكػػػكف ببطاقػػػة تسػػػجيؿ المعمكمػػػات التػػػى يصػػػمميا الباحػػػث 
 لتسجيؿ المعمكمات مف كؿ دراسة سابقة عمى حدة.

تصػػميـ جػػداكؿ التفريػػغ، كىػػى تتعػػدد بتعػػدد تسػػاؤالت البحػػث أك أىدافػػو، كيفػػرغ فييػػا  .أ 
 الباحث المعمكمات مف استمارات التحميؿ تفريغنا كمينا.

تفريغ محتكل كؿ ك يقة باالستمارة الخاصة بيا، كمػف  ػـ تفريػغ مػا فػي االسػتمارات   .ب 
 غ.تفريفي جداكؿ ال

 طبيؽ المعالجات اإلحصائية الالزمة الكصفية منيا كالتحميمية.ت  .ج 

 سرد النتائج كتفسيرىا.  .د 

سػػكف خمػػس كحػػدات أساسػػية فػػي التحميػػؿ نقػػالن عػػف )المػػدخمى، ىػػذا كقػػد حػػدد بيرل      
 كىي:  (3: 2115
لمفػػػػظ معػػػػيف لػػػػو داللتػػػػو الفكريػػػػة أك  : كػػػػ ف يقػػػػـك الباحػػػػث بحصػػػػر كمػػػػىالكممــــة -1

 السياسية أك التربكية.

ػػا معيننػػا سياسػػينا أك اجتماعينػػا أك الموضــوع -2 : كىػػك إمػػا جممػػة اك أك ػػر تؤكػػد مفيكمن
 اقتصادينا.
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: كيقصػػػػد بيػػػػا الحصػػػػر الكمػػػػى لخصػػػػائص كسػػػػمات محػػػػددة ترسػػػػـ الشخصــــية -3
ػا بعينػو، أك فئػػة مػف النػػ اس شخصػية معينػة، سػػكاء أكانػت تمػؾ الشخصػػية شخصن

 في مجتمع مف المجتمعات.

 : كىي الكحدة التى يستخدميا المصدر في نقؿ المعانى كا فكار.الفكرة -4

: ك ف يقـك الباحث بحصر كمى لطكؿ المقاؿ كعدد الوحدة القياسية أو الزمنية -5
 صفحاتو أك مقاطعو أك حصر كمى لمدة النقاش فيو عبر كسائؿ اإلعالـ . 

مجمكعػػة مػػف الميػػارات التػػى كب تحميػػؿ المحتػػكم كيتطمػػب تحقيػػؽ خطػػكات أسػػم        
كمػػػػا ذكػػػػر العيػػػػرم  بعمميػػػػة تحميػػػػؿ المحتػػػػكل أف تتػػػػكافر لػػػػدل المحمػػػػؿ عنػػػػد القيػػػػاـيجػػػػب 

 :اإلتيتتم ؿ في  ( كالتي38 :2119)
التركيػػػػػز عمػػػػػى تحميػػػػػؿ ظػػػػػاىر النصػػػػػكص، كعػػػػػدـ التطػػػػػرؽ إلػػػػػى النكايػػػػػا الخفيػػػػػة  .أ 

 لممحتكل.

ؿ، بحيػث يػتـ كصػؼ المػادة المحممػة استخداـ ا سمكب العممى المنظـ في التحمي .ب 
 بمكضكعية كما جاءت في الكتاب الدراسي.

ػا  .ج  ػا إذا كانػت مفيكمن القدرة عمى كضع تعريفات كاضػحة لكحػدة التحميػؿ كخصكصن
ا أك قيمة أك ميارة معينة.  أك تعميمن

إعػػداد ا دكات الالزمػػة لعمميػػة التحميػػؿ كالتػػى تتم ػػؿ فػػي االسػػتمارات كالتػػى البػػد  .د 
 حكيـ كالقابمية لممعالجة اإلحصائية.أف تخضع لمت

جيكد دـ االكتفػػػاء بػػػالمكعػػػ ،العمػػػؿ ضػػػمف فريػػػؽ تعػػػاكني لممقارنػػػة بػػػيف المحممػػػيف .ق 
 الشخصي لممحمؿ.

منيجية عممية منظمػة يتبع لدراسية اتحميؿ المقررات كفى ضكء ما سبؽ يتضح أف      
، كتصػميـ اسػتمارتو مف حيث تحديد كحدات العينة الخاصػة بالتحميػؿ ة،كخطكات كاضح
 الكصفي لرصد التكرارات كالنسب المئكية. كاستخداـ اإلحصاء كمتغيرات البحث

 
 



 دراسة تقويمية لمقرر حقوق اإلنسان بالمرحمة الجامعية في ضوء مرتكزات التربية المدنية
     محمد حسين عمى حمدان د.                            عبد الرحمن أبو المجد رضوان محمد د. 

 -337- 9102ابريل                                                                          ثالثونلوا التاسعالعدد 

 مجتمع البحث وعينته  -
و عمػػى جميػػع المكضػػكعات الػػكاردة بمقػػرر حقػػكؽ تػػاشػػتمؿ مجتمػػع البحػػث كعين          
جامعػػػة جنػػػكب الػػػكادم لمفصػػػؿ الدراسػػػي ا كؿ مػػػف العػػػاـ المقػػػرر عمػػػى طػػػالب  اإلنسػػػاف

 مكضػػػكعنا، (12)أبػػػكاب كعػػػدد ( 3)ـ ، كاشػػػتمؿ المقػػػرر عمػػػى 2118/2119الجػػػامعي 
 :الجدكؿ التالي  ويكضحىذا ما ك 

 ( 3جدول )
 المقرر عمى طالب جامعة جنوب الواديأبواب وموضوعات مقرر حقوق اإلنسان 

 عدد انصفحات انموضوعات

 1 انمقررمقدمة 

 42 انباب األول : ماهية حقوق اإلنسان

 

 

 المىضىعات

 1 ممدمة

 7 مفهىم حمىق اإلنسان .1

 6 نشأة حمىق اإلنسان .2

 4 خصائص حمىق اإلنسان .3

 3 أنىاع حمىق اإلنسان .4

 3 نأهمية حمىق اإلنسا .5

 53 انباب انثانى: انمصادر انقانونية نحقوق اإلنسان 

 

 

 المىضىعات

 2 ممدمة

 24 المصادر الدولية لحمىق اإلنسان .1

 33 المصادر اإللليمية لحمىق اإلنسان .2

 11 المصادر الىطنية لحمىق اإلنسان  .3

 42 انباب انثانث: حقوق اإلنسان في اإلسالم 

 

 المىضىعات

 3 ممدمة 

 6 حك اإلنسان في الحياة .1

 26 حك اإلنسان في الحرية .2

 7 حك الحرية الدينية .3

 22 حك المساواة .4

 141 انكتاب ككم
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 البحث إجراءات. 

 :اإلتية اإلجراءات اتُبعت البحث أىداؼ لتحقيؽ
 كمككناتيػػا ب بعػػاد التربيػػة المدنيػػة ا كؿ تػػـ إعػػداد قائمػػة اليػػدؼ لتحقيػػؽ: أكالن 

محتػكل مقػرر حقػكؽ اإلنسػاف بالمرحمػة الجامعيػة  فػي تضػمينيا الكاجػب الرئيسػة كالفرعيػة
 اإلتية: كفؽ الخطكات

الصػمة ب ىػداؼ حقػكؽ  ذات كالدراسػات كالبحػكث كالمراجػع الكتػب إلػى الرجػكع .1
 .ربية المدنية كمككناتيا بشكؿ عاـاإلنساف بكجو خاص، كأبعاد الت

إعػػداد قائمػػة مبدئيػػة ب بعػػاد التربيػػة المدنيػػة كمككناتيػػا الرئيسػػة كالفرعيػػة الكاجػػب  .2
 تكافرىا في محتكل مقرر حقكؽ اإلنساف بالمرحمة الجامعية.

 السػادة مػف مجمكعػة عمػى ا كليػة صػكرتيا في بعرضيا القائمة صدؽ مف الت كد  .3

كطػػػػرؽ التػػػػدريس  المنػػػػاىجفػػػػي أصػػػػكؿ التربيػػػػة ك  المحكمػػػػيف المتخصصػػػػيف
التربية المدنية الكاردة في القائمة، كالمككنات  في أبعاد إلبداء آرائيـ (، 1)ممحؽ

بػداء  الرئيسة لكؿ بعد، كمدل انتماء كؿ مككف رئيس لمبعد الػذل ينػدرج تحتػو، كا 
كمػدل انتمائيػا لممكػكف  فى المككنات الفرعية الدالة عمى كػؿ مكػكف رئػيس الرأم

 مػةحيػث أظيػرت نتػائج التحكػيـ شػمكلية القائ الػرئيس كالبعػد الػذل تنػدرج تحتػو،

الرئيسة كالفرعية لكؿ بعد، كأكدت عمػى  لمتربية المدنية كالمككنات ال ال ةلألبعاد 
 كمناسػػبتيا لقيػػاس أبعػػاد كمككنػػات التربيػػة المدنيػػة، بينمػػا تركػػزت كفايػػة القائمػػة

المككنػات الرئيسػة كدمػج  بعػض ترتيػبتعػديؿ  عمػى مالحظػات السػادة المحكمػيف
 بعضيا. يدؼ، كحذؼبعض المككنات الفرعية حيث تكضح نفس ال

 أشػار التػي التعػديالت إجػراء ( بعػد2النيائيػة )ممحػؽ  صػكرتيا فػي القائمػة كضػع .4

مػف:  مككنػة النيائيػة صػكرتيا فػي القائمػة أصػبحت السػادة المحكمػكف، حيػث إلييا
( 45( مككف رئيس، كيندرج تحتيا )11( أبعاد لمتربية المدنية، تحتكل عمى )3)

 ككنات الرئيسة لمقائمة.مككننا فرعينا مكزعنا عمى الم
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التربيػة المدنيػة أبعػاد كمككنػات مسػتكل  بتحديػد المتعمػؽ ال ػاني اليػدؼ لتحقيػؽ : انيػان 
 :اإلتية مقرر حقكؽ اإلنساف بجامعة جنكب الكادم تـ اتباع اإلجراءات في المتضمنة

تضػميف  مسػتكلأداة التحميؿ الحكػـ عمػى  ىدفتتحديد اليدؼ مف أداة التحميؿ:  -
مقرر حقكؽ اإلنساف المقرر عمى طالب جامعة جنكب الكادل  بعاد كمككنػات 

 التربية المدنية الرئيسة كالفرعية.

 ذكرىػا السػابقة أبعاد كمككنػات التربيػة المدنيػة بقائمة المتم مة التحميؿ: أداة إعداد -

 المئكية. كالنسبة التكرار مف مقياس متدرج أماـ كضعيا بعد

أبعػاد التربيػة  تتضػمف التػي تػـ إعػدادىا كالتػي القائمػة كىػي  :التحميػؿ فئػات تحديد -
مقرر حقػكؽ  محتكل في االمدنية كمككناتيا الرئيسة كالفرعية، كالتي يتعيف تكافرى

 اإلنساف بالمرحمة الجامعية .

النظريػة فػي عػرض  مقػرر حقػكؽ اإلنسػاف طبيعػةنظػرا ل : التحميػؿ كحػدة تحديػد -
كحػدة السػطر كالفكػرة بكصػفيما كحػدة لمتحميػؿ كيعبػر عػف  اعتمػاد تـفقد  ،محتكاه

السػػطر إمػػا بالكممػػة كعنػػكاف رئػػيس أك أك ػػر مػػف كممتػػيف كعنػػكاف فرعػػي أك جممػػة 
 تامة المعني.

كالتػػى اشػػتممت عمػػى أبعػػاد التربيػػة المدنيػػة كالمككنػػات  التحميػػؿ اسػػتمارة تصػػميـ -
 إلبػداء المحكمػيف ىعمػ بعرضػيا التحميؿ أداة صدؽ مف الت كدك  ،الرئيسة كالفرعية

مقػرر  محتػكل تحميػؿ كىػك ،منيػا المرجػك لميػدؼ مناسػبة ا داة مػدل فػي آرائيػـ
 نية كمككناتيا الرئيسة كالفرعية.حقكؽ اإلنساف في ضكء أبعاد التربية المد

يقصد ب بات التحميؿ إعطاء النتائج نفسيا إذا تـ تحميؿ  التحميؿ:  بات مف لت كدا -
، كقػػػد تػػػـ تحميػػػؿ مقػػػرر القكاعػػػد كاإلجػػػراءات نفسػػػياباتبػػػاع المحتػػػكل عػػػدة مػػػرات 
 :بطريقتيف التحميؿ استمارة حقكؽ اإلنساف كفؽ
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تخصػص  *قياس االتساؽ مع زميمػة أخػرلال بات الخارجي بيف المحمميف كذلؾ ب - أ
، حيػػػػث تػػػػـ التحميػػػػؿ أداة لتحديػػػػد نسػػػػبة االتفػػػػاؽ لقائمػػػػة "منػػػػاىج كطػػػػرؽ تػػػػدريس

 عمػى كػؿ ليػا، كقػد تػـ إجػراء التحميػؿ طريقػة التحميػؿ كتكضػيح يػا،االجتمػاع مع

التحميػػؿ عمػػى جميػػع المكضػػكعات الػػكاردة بمقػػرر حقػػكؽ  عمميػػة بػػوجراء حػػدة
لػػػذلؾ، كبمغػػػت نسػػػبة االتفػػػاؽ  المخصصػػػة التحميػػػؿ اإلنسػػػاف، كفػػػؽ اسػػػتمارة

95.13.% 
شػير  ا بعػدفي شير ديسمبر تقريبن   انية وعادة التحميؿ مرةال بات الداخمي كذلؾ ب - ب

 معامؿ كتـ حساب ، حيث أجرم التحميؿ ا كؿ بشير نكفمبر،ا كؿمف التحميؿ 

 %.96.14المرتيف كبمغت نسبة االتفاؽ  في التحميميف بيف ال بات
 :اإلتية الخطكات كفؽ التحميؿ بعممية البدء -

محتػكل مقػرر  فػي كػؿ مكضػكع مػف المكضػكعات المتضػمنة محتػكل بقػراءة البػدء - أ
 كػػؿ مكضػػكع كفػػؽ فػػي المتضػػمنة التحميػػؿ كحػػدات حقػػكؽ اإلنسػػاف، كتحديػػد

 .ليذا الغرض المعدة االستمارة
)أبعػاد التربيػة المدنيػة كمككناتيػا الرئيسػة  التحميػؿ فئػات ظيػكر تكػرارات رصػد - ب

 (.3محتكل مقرر حقكؽ اإلنساف بالمرحمة الجامعية ) ممحؽ  كالفرعية( في

 األساليب اإلحصائية المستخدمة بالبحث  -
 :الجة بيانات البحث لتحقيؽ أىدافوتـ استخداـ ا ساليب اإلحصائية التالية في مع 

 التكرارات حيث تـ استخالص مجمكعات تكرار لكؿ مككف فرعي . -
 .لتكرار كؿ مككف فرعيالنسب المئكية حيث تـ احتساب النسبة المئكية  -
 .حساب نسبة االتفاؽ بيف المحمميف معادلة ككبر كتـ استخداـ ىذه المعادلة في -
ب معامػؿ  بػات أداة تحميػؿ معادلة ىكلستي كتـ اسػتخداـ ىػذه المعادلػة فػي حسػا -

 .المحتكم

 
 

                                                   
 كلية الرتبية بقنا  –أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املساعد  –د. حنان فوزي طه حممد    *
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 ومناقشتها عرض نتائج البحث وتفسيرها -
السػػػؤاؿ ا كؿ لمبحػػػث الػػػذل يػػػنص أكال: عػػػرض النتػػػائج الخاصػػػة باإلجابػػػة عػػػف 

معيػة فػي محتػكل لطػالب المرحمػة الجا سػبةالمنا: ما أبعػاد كمككنػات التربيػة المدنيػة عمى
 ؟مقرر حقكؽ اإلنساف

تـ إعداد قائمة ب بعاد كمككنات التربيػة المدنيػة الرئيسػة كالفرعيػة الكاجػب تكافرىػا 
، كقد تـ عرض خطكات إعدادىا في حقكؽ اإلنساف بالمرحمة الجامعيةفي محتكل مقرر 

القائمػػة، كبػػذلؾ يكػػكف قػػد تػػػـ إجػػراءات البحػػث، كيصػػؼ الجػػدكؿ التػػالي مكاصػػفات ىػػذه 
 اإلجابة عمى السؤاؿ ا كؿ مف أسئمة البحث .

التربية المدنية في مقرر حقوق اإلنسان ومكونات ( مواصفات قائمة أبعاد 8جدول )
 بالمرحمة الجامعية

 المكونات الفرعية المكونات الرئيسة األبعاد م
1  

 المعرفي
 5 المجتمع المدنى -
 4 المجتمع الدكلي -
 5 المكاطنة -
 5 الديمقراطية -

 
2 

 
 الميارم

 4 ميارات فكرية -
 3 ميارات المشاركة -
 3 ميارات التفكير الناقد كاالبداعي -

 
3 

 
 

 القيمي

 4 االنتماء -
 3 المسئكلية المجتمعية -
 5 المشاركة السياسية -
 4 العدؿ -

 45 11 المجمكع
لسػػؤاؿ ال ػػاني لمبحػػث الػػذل يػػنص  انيػػان: عػػرض النتػػائج الخاصػػة باإلجابػػة عػػف ا

التربيػػػة المدنيػػػة فػػػي محتػػػكل مقػػػرر حقػػػكؽ  كمككنػػػات : مػػػا مسػػػتكم تضػػػميف أبعػػػادعمػػػى
 ؟جامعة جنكب الكادماإلنساف ب
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 بلإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ تحميػػؿ مقػػرر حقػػكؽ اإلنسػػاف المقػػرر عمػػى طػػال
المرحمة الجامعية في ضكء أبعاد كمككنات التربية المدنية باستخداـ أداة تحميؿ المحتػكل 
المعػػدة ليػػذا اليػػدؼ، كتػػـ حسػػاب التكػػرارات كالنسػػب المئكيػػة لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد التربيػػة 

 ككانت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:المدنية كمككناتيا الرئيسة كالفرعية، 
تحميل أبعاد التربية المدنية المتضمنة فى مقرر حقوق اإلنسان  (: نتائج5جدول )

 بالمرحمة الجامعية 
 )المكونات المتوفرة والتكرارات والنسب المئوية (

 أبعاد التربية المدنية
المكونات الفرعية 

 وفق القائمة 
  *الفرعية   عدد المكونات

  المتوفرة بالمقرر
والنسب المئوية  التكرارات

 المتوفرة بالمقرر
 الترتيب النسبة التكرار النسبة العدد

 1 58.17 292 73.68 14 19 البعد المعرفي
 2 21.12 116 41.11 4 11 البعد الميارم
 3 21.71 114 62.51 11 16 البعد القيمى
 %111 512 %62.22 28 45 المجمكع

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :
أف النسبة المئكية العامة لعدد مككنات التربية المدنيػة المتػكفرة فػى مقػرر حقػكؽ 

% كىى نسػبة متكسػطة، حيػث جػاءت نسػبة  62.22اإلنساف بالمرحمة الجامعية تساكم 
% كىػػى نسػػبة 73.68عػػدد المككنػػات الفرعيػػة لمبعػػد المعرفػػي فػػى الترتيػػب ا كؿ بنسػػبة 

% كتعػػػػد نسػػػػبة 62.51بعػػػػد القيمػػػػي بنسػػػػبة متكسػػػػطة، يميػػػػو عػػػػدد المككنػػػػات الفرعيػػػػة لم
% كتعػد 41متكسطة، كفى الترتيب ال الػث عػدد المككنػات الفرعيػة لمبعػد الميػارم بنسػبة 

نسبة منخفضػة، ممػا يشػير إلػى أف أبعػاد كمككنػات التربيػة المدنيػة متػكافرة بمقػرر حقػكؽ 
 اإلنساف بنسب متفاكتة.

                                                   
 (3ميكن الرجوع مللحق التحليل رقم )  *
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( 2112ئج دراسػػة قزامػػؿ )نتػػاكتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػع عػػدد مػػف الدراسػػات منيػػا 
حيػػػث أظيػػػر التحميػػػؿ سػػػيادة المرجعيػػػة الغربيػػػة عمػػػى المرجعيػػػة اإلسػػػالمية فػػػي الفصػػػكؿ 
، ا ربعة لممقرر كالمحتكل ككؿ ، كلـ يتناسب المقرر مػع طبيعػة الدراسػة بكميػات التربيػة

إلى أف مفاىيـ مقرر حقكؽ اإلنساف في كالتى أشارت نتائجيا ( 2117دراسة الحسيف )ك 
ىناؾ العديد مف المكضػكعات ذات ، ك اإلسالـ جاء بمفردات متنا رة فى بعض المقررات 

دراسػػػة بػػػادم ، ك االىميػػػة كلػػػـ يػػػتـ تناكليػػػا فػػػى المفػػػردات ال قافيػػػة لمقػػػرر حقػػػكؽ االنسػػػاف
نيػػػػػػػة أف البرنػػػػػػػامج الرسػػػػػػػمي لمقػػػػػػػرر التربيػػػػػػػة المدنيػػػػػػػة كالقانك كالتػػػػػػػى أشػػػػػػػارت  ( 2114)

مػف المفػاىيـ  محػددة كاالجتماعية لمصؼ ا كؿ ال انكم في فرنسا قد تككف مػف مجمكعػة
فئات حقكؽ االنسػاف متضػمنة فػى مفيكمػات التربيػة كأف المدنية كالقانكنية كاالجتماعية، 

( كالتػي 2116دراسة فراج؛ كعتيبػة)كقد تككف اختمفت مع نتائج  المدنية بدرجات متفاكتة
درجػة تػكافر مفػاىيـ كقضػايا حقػكؽ االنسػاف فػي تكصػيفات المقػررات أشػارت نتائجيػا أف 

 الجامعية بصكرة مجممة جاءت ضعيفة.
أف محتػػكل مقػػرر حقػػكؽ اإلنسػػاف بالمرحمػػة الجامعيػػة قػػد تضػػمف أبعػػاد التربيػػة المدنيػػة 
ال ال ػػػػػة كذلػػػػػؾ بنسػػػػػب مختمفػػػػػة، حيػػػػػث حصػػػػػؿ البعػػػػػد المعرفػػػػػي عمػػػػػى الترتيػػػػػب ا كؿ بنسػػػػػبة 

%  كتعػػد نسػػبة منخفضػػة 21.12عيفة، يميػػو البعػػد الميػػارم بنسػػبة %  كىػػي نسػػبة ضػػ58.17
%  كىػػى نسػػبة منخفضػػة 21.71جػػدنا، بينمػػا حصػػؿ البعػػد القيمػػي عمػػى الترتيػػب ال الػػث بنسػػبة 

 جدنا.

المئكيػػػة لكػػػؿ بعػػػد مػػػف أبعػػػاد التربيػػػة المدنيػػػة كالنسػػػبة  التكػػػراراتلمتعػػػرؼ عمػػػى ك 
 كمككناتيا الرئيسة كالفرعية، تـ اإلتي:

 البعد المعرفي لمتربية المدنية ومكوناته الرئيسة والفرعية   (1)
تػػػـ حسػػػػاب التكػػػػرارات كالنسػػػػب المئكيػػػػة بشػػػكؿ تفصػػػػيمي لمبعػػػػد المعرفػػػػي لمتربيػػػػة 
المدنيػػة كمككناتػػو الرئيسػػة كالفرعيػػة، كذلػػؾ لمعرفػػة مسػػتكل تضػػميف محتػػكل مقػػرر حقػػكؽ 

 :الجدكؿ التالي فكانت النتائج كما ىك مكضح فياإلنساف ليا، 
 



 دراسة تقويمية لمقرر حقوق اإلنسان بالمرحمة الجامعية في ضوء مرتكزات التربية المدنية
     محمد حسين عمى حمدان د.                            عبد الرحمن أبو المجد رضوان محمد د. 

 -333- 9102ابريل                                                                          ثالثونلوا التاسعالعدد 

(: نتائج تحميل البعد المعرفي لمتربية المدنية المتضمنة فى مقرر حقوق 3جدول )
 اإلنسان بالمرحمة الجامعية )المكونات المتوفرة والتكرارات والنسب المئوية (

 المكونات الرئيسة
 لمبعد المعرفي

عدد المكونات 
الفرعية وفق 

 القائمة

 عدد المكونات الفرعية
 المتوفرة بالمقرر

التكرارات والنسب المئوية 
 بالمقرر لممؤشرات المتوفرة

 الترتيب النسبة التكرار النسبة العدد

 4 1.71 5 41.1 2 5 مكون المجتمع المدنى
 3 12.33 36 51.1 2 4 مكون المجتمع الدولى

 1 66.11 193 111.1 5 5 مكون المواطنة
 2 19.86 58 111.1 5 5 مكون الديمقراطية

 %111.1 292 %73.68 14 19 المجموع
 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :

مقرر حقكؽ اإلنسػاف بالمرحمػة  أف عدد المككنات الفرعية لمبعد المعرفي المتكفرة فى -
( مكػػكف بالقائمػػة الرئيسػػة، كأف النسػػبة 19( مككننػػا مػػف أصػػؿ )14الجامعيػػة بمغػػت )

المئكيػػػػة العامػػػػة لعػػػػدد المككنػػػػات الفرعيػػػػة لمبعػػػػد المعرفػػػػي المتػػػػكفرة بػػػػالمقرر تسػػػػاكم  
% كىى نسبة متكسطة، حيث جاءت نسبة عػدد المككنػات الفرعيػة لمكػكني 73.68

% كىػػى نسػػبة مرتفعػػة جػػدنا، 111قراطيػػة فػػى الترتيػػب ا كؿ بنسػػبة المكاطنػػة كالديم
% ، كفػػى الترتيػػب 51يمييػػا عػػدد المككنػػات الفرعيػػة لمكػػكف المجتمػػع الػػدكلي بنسػػبة 

كتتفػػؽ ، % 41.11ا خيػػر عػػدد المككنػػات الفرعيػػة لمكػػكف المجتمػػع المػػدنى بنسػػبة 
ف المنػػػػاىج أ كالتػػػػي أشػػػارت (2116دراسػػػػة معتػػػكؽ؛ كابػػػػف جػػػدك )ىػػػذه النتػػػػائج مػػػع 

المعارؼ الخاصة بالمكاطنة كحقكؽ بعد كالمقررات الدراسية ركزت بشكؿ كبير عمى 
اف التربيػػػػة عمػػػػى حقػػػػكؽ  كالتػػػػي أكػػػػدت( 2114دراسػػػػة العمػػػػارم )، كنتػػػػائج االنسػػػػاف

االنسػػاف اىتمػػت بالجانػػب المعرفػػي كاف المؤسسػػات التربكيػػة ليػػا دكر كبيػػر فػػي نشػػر 
  .ال أنيا غير قادرة كحدىا عمى ذلؾني إكترسيخ  قيـ المكاطنة كالسمكؾ المد

أف محتكل مقرر حقكؽ اإلنساف قد تضمف المككنات ا ربعة الرئيسة لمبعد المعرفي  -
لمتربيػػة المدنيػػػة كذلػػػؾ بنسػػػب مختمفػػػة، حيػػػث حصػػػؿ مكػػػكف المكاطنػػػة عمػػػى الترتيػػػب 
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% كىػػػػػى نسػػػػػبة متكسػػػػػطة ، يميػػػػػو مكػػػػػكف الديمقراطيػػػػػة بنسػػػػػبة 66.11ا كؿ بنسػػػػػبة 
نسػػػػػبة منخفضػػػػة، كحصػػػػػؿ مكػػػػكف المجتمػػػػػع الػػػػدكلي عمػػػػػى نسػػػػػبة % كىػػػػي 19.86
% كىػى 1.71كىى نسبة منخفضة جدنا،  ـ مككف المجتمع المدنى بنسػبة  12.33

 نسبة منخفضة جدنا.
 البعد المهاري لمتربية المدنية ومكوناته الرئيسة والفرعية   (4)

 تػػػػـ حسػػػػاب التكػػػػرارات كالنسػػػػب المئكيػػػػة بشػػػػكؿ تفصػػػػيمي لمبعػػػػد الميػػػػارل لمتربيػػػػة
المدنيػػة كمككناتػػو الرئيسػػة كالفرعيػػة، كذلػػؾ لمعرفػػة مسػػتكم تضػػميف محتػػكل مقػػرر حقػػكؽ 

 اإلنساف ليا فكانت النتائج كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:
(: نتائج تحميل البعد المهاري لمتربية المدنية المتضمنة فى مقرر حقوق 3جدول )

 رارات والنسب المئوية (اإلنسان بالمرحمة الجامعية )المكونات المتوفرة والتك
 المكونات الرئيسة

 مبعد المهاريل
 

عدد المكونات 
الفرعية وفق 

 القائمة

 عدد المكونات الفرعية
 المتوفرة بالمقرر

التكرارات والنسب المئوية 
 المتوفرة بالمقرر

 الترتيب النسبة التكرار النسبة العدد
 1 97.17 113 51 2 4 مكون المهارات فكرية

 2 2.83 3 33.33 1 3 المهارات المشاركةمكون 
مكون مهارات التفكير 

 3 ... 11 .. 11 3 اإلبداعي والناقد

 %111.11 116 %31.11 3 11 المجموع
 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي :

( 3مقػػرر حقػػكؽ اإلنسػػاف ) أف عػػدد المككنػػات الفرعيػػة لمبعػػد الميػػارم المتػػكفرة فػػى -
( مككنػػػػات بالقائمػػػػة، كأف النسػػػػبة المئكيػػػػة العامػػػػة لعػػػػدد 11مككنػػػػات مػػػػف أصػػػػؿ )

% كىػػػػى نسػػػػبة 31المككنػػػػات الفرعيػػػػة لمبعػػػػد الميػػػػارم المتػػػػكفرة بػػػػالمقرر تسػػػػاكم  
منخفضػػة، حيػػث جػػاءت المككنػػات الفرعيػػة لمكػػكف الميػػارات الفكريػػة فػػى الترتيػػب 

ت الفرعيػػػػة لمكػػػػكف ميػػػػارات المشػػػػاركة بنسػػػػبة %، يمييػػػػا المككنػػػػا51ا كؿ بنسػػػػبة 
% ، بينمػػا ال تكجػػد أيػػة مككنػػات فرعيػػة لمكػػكف ميػػارات التفكيػػر االبػػداعي 33.33

دراسػػػة مرتجػػػػي، مػػػػع تتفػػػؽ ، ك  %1.11كالناقػػػد حيػػػػث حصػػػؿ عمػػػػى نسػػػبة مئكيػػػػة 
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ميػػػارات تػػػدنى مراعػػػاة محتػػػكم المنػػػاىج لمكالتػػػي أشػػػارت إلػػػى ( 2111كالرنتيسػػػي )
 التكازف فييا.  قيـ المدنية كعدـكال

أف محتػػكل مقػػرر حقػػكؽ اإلنسػػاف لممرحمػػة الجامعيػػة قػػد تضػػمف مكػػكنيف فقػػط مػػف  -
المككنػػػػات الرئيسػػػػة ال ال ػػػػة لمبعػػػػد الميػػػػارم لمتربيػػػػة المدنيػػػػة، حيػػػػث حصػػػػؿ مكػػػػكف 

%  كىػػي نسػػبة عاليػػة، يميػػو 97.17الميػػارات الفكريػػة عمػػى الترتيػػب ا كؿ بنسػػبة 
ىػي نسػبة منخفضػة جػدنا، بينمػا مكػكف % ك  2.83مككف ميارات المشػاركة بنسػبة 

بػػالمقرر حيػػث حصػػؿ عمػػى نسػػبة  ميػػارات التفكيػػر اإلبػػداعي كالناقػػد غيػػر متضػػمف
1.11%. 

 البعد القيمى لمتربية المدنية ومكوناته الرئيسة والفرعية   (1)
تـ حساب التكرارات كالنسب المئكية بشكؿ تفصػيمي لمبعػد ال الػث لمتربيػة المدنيػة 

كمككناتو الرئيسة كالفرعية ، لمعرفة مسػتكم تضػميف محتػكل مقػرر حقػكؽ "البعد القيمي" 
 اإلنساف لو، فكانت النتائج كما ىك مكضح في التالي:

(: نتائج تحميل البعد القيمي لمتربية المدنية المتضمنة فى مقرر حقوق 3جدول )
 اإلنسان بالمرحمة الجامعية )المكونات المتوفرة والتكرارات والنسب المئوية(

 المكونات الرئيسة
 لمبعد القيمي

عدد المكونات 
الفرعية وفق 

 القائمة 

 عدد المكونات الفرعية
 المتوفرة بالمقرر

التكرارات والنسب المئوية 
 المتوفرة بالمقرر

 الترتيب النسبة التكرار النسبة العدد
 4 5.77 6 75.11 3 4 مكون االنتماء

 3 1.92 2 33.33 1 3 مكون المسئولية المجتمعية
 2 11.54 12 61.11 3 5 مكون المشاركة السياسية

 1 81.77 84 75.11 3 4 مكون العدل
 %111.11 114 %62.5 11 16 المجموع

 يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:
مقػرر حقػكؽ  أف عدد المككنات الفرعية لمبعد القيمي لمتربية المدنيػة المتػكفرة فػى -

( مككننػػػا بالقائمػػػة الرئيسػػػة، كأف 16( مككنػػػات مػػػف أصػػػؿ )11اإلنسػػػاف بمغػػػت )
لمكػكني مككنػات الفرعيػة % ، حيث احتمت ال62.5نسبتيا المئكية العامة بمغت 
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، بينمػا جػاءت المككنػات الفرعيػة لمكػكف %75نتماء كالعدؿ عمى نسبة تكافر اال
لترتيػػب ا خيػر جػػاءت المككنػػات ، كفػػى ا%61مشػاركة السياسػػية بنسػػبة تػكافر ال

نتػائج دراسػة ، كتتفؽ مػع %33.33مسئكلية االجتماعية بنسبة الفرعية لمككف ال
( كالتي أشارت أف ىناؾ ضعفا في مساىمة الكتب الدراسية في 2111دركيش )

، نشػػػر  قافػػػة المجتمػػػع المػػػدني كأف القػػػيـ المدنيػػػة جػػػاءت منخفضػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ 
كالتػػػػي أشػػػػارت ( 2118كدراسػػػػة المػػػػكزم )( 2111دراسػػػػة مرتجػػػػي، كالرنتيسػػػػي )

 لمقيـ المدنية كعدـ التكازف فييا .  الدراسية تدنى مراعاة محتكم المناىجل
أف محتكل مقرر حقكؽ اإلنساف بالمرحمة الجامعية قد تضمف المككنات ا ربعة  -

الرئيسػػة لمبعػػد القيمػػي لمتربيػػة المدنيػػة كذلػػؾ بنسػػب مختمفػػة، حيػػث حصػػؿ مكػػكف 
%  كىػػػى نسػػػبة عاليػػػة، يميػػػو مكػػػكف 81.77العػػػدؿ عمػػػى الترتيػػػب ا كؿ بنسػػػبة 

ترتيػب ال الػث % كىى نسبة منخفضة، كفػى ال11.54المشاركة السياسية بنسبة 
% ، كفػػى المرتبػة الرابعػػة كا خيػػرة 5.77مكػكف االنتمػػاء بنسػػبة منخفضػة بمغػػت 

 كىى نسبة منخفضة . %  1.92مككف المسئكلية المجتمعية بنسبة 
 ثالثًا: مناقشة النتائج وتفسيرها 

 التى تـ التكصؿ إلييا ما يمى:أظيرت النتائج 

( 11( مككنػات رئيسػة مػف أصػؿ )11أف محتكل مقػرر حقػكؽ اإلنسػاف تضػمف ) -
مككننػػػا  بعػػػاد التربيػػػة المدنيػػػة ال ال ػػػة )المعرفػػػة المدنيػػػة كالميػػػارات المدنيػػػة كالقػػػيـ 

مكػػكف ميػػارات التفكيػػر حيػػث كشػػفت النتػػائج أف المدنيػػة( كذلػػؾ بنسػػب مختمفػػة، 
مدنيػػة غيػػر متػػكافر بػػالمقرر، كمػػا اإلبػػداعي كالناقػػد كالتػػابع لبعػػد ميػػارات التربيػػة ال

ػػا أف المككنػػات الفرعيػػة لبعػػد المعرفػػة المدنيػػة حصػػمت عمػػى  كشػػفت النتػػائج أيضن
% ، يمييػا المككنػات 58.17الترتيب ا كؿ مف حيث تضميف المقػرر ليػا بنسػبة 

% ، بينما جاءت المككنات الفرعيػة 21.12الفرعية لبعد الميارات المدنية بنسبة 
% ، كيمكػػف إرجػػاع 21.71المدنيػػة عمػػى الترتيػب ال الػػث بنسػػبة  لبعػد قػػيـ التربيػػة

تمؾ النتائج إلى مكضكعات محتكل مقرر حقكؽ اإلنساف كطريقػة عرضػيا كالتػى 
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ال تسػػػيـ أك تتػػػيح الفرصػػػة لمطالػػػب لممارسػػػة ميػػػارات التفكيػػػر اإلبػػػداعي كالناقػػػد 
صػحيحة،  كالمشاركة الفاعمة فى تككيف اإلراء حكؿ القضايا العامة كنقدىا بطرؽ

كمػا قػد يرجػع االرتفػاع الكبيػر فػػى نسػبة تضػميف المعرفػة المدنيػة كبصػفة خاصػػة 
المعمكمػػػػات التػػػػى تتعمػػػػؽ بػػػػالحقكؽ كالكاجبػػػػات، إلػػػػى طبيعػػػػة المكضػػػػكعات التػػػػى 

كالتػي تركػز فػي ك يػر منيػا عمػى المعػارؼ كالمعمكمػات النظريػة يتضمنيا المقػرر 
، كالمحمية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف المرتبطة بالحقكؽ كالحريات، كالقكانيف الدكلية

 إضافة إلى المكضكعات المتعمقة بحقكؽ اإلنساف في الشريعة اإلسالمية.

أف مقػػػرر حقػػػكؽ اإلنسػػػاف قػػػد تضػػػمف المككنػػػات ا ربعػػػة الرئيسػػػة لمبعػػػد المعرفػػػي  -
لمتربية المدنيػة كذلػؾ بنسػب مختمفػة، حيػث حصػؿ مكػكف المكاطنػة عمػى الترتيػب 

، يميػػػػو مكػػػػكف الديمقراطيػػػػة بنسػػػػبة ي نسػػػػبة متكسػػػػطة% كىػػػػ66.11كؿ بنسػػػػبة ا 
% كىػػي نسػػبة منخفضػػة، بينمػػا جػػاء مكػػكف المجتمػػع الػػدكلي فػػي المرتبػػة 19.86

كىػػى نسػػبة منخفضػػة جػػدنا، كأخيػػرنا مكػػكف المجتمػػع المػػدنى  12.33ال ال ػػة بنسػػبة 
% كىي نسبة منخفضة جدنا، كقد يرجع ذلؾ إلػى 1.71في المرتبة الرابعة بنسبة 

عمػػػى المفػػػاىيـ  -بشػػػكؿ أساسػػػي  -مكضػػػكعات التػػػى يتضػػػمنيا المقػػػرر تركيػػػز ال
كالمعمكمػػػػات كالقػػػػكانيف المتعمقػػػػة بالمكاطنػػػػة م ػػػػؿ: المعمكمػػػػات عػػػػف أدكار ا فػػػػراد 
كحقكقيـ في المجتمع الديمقراطى، كمعرفة الدستكر الػذل يقػكـ عميػو نظػاـ الحكػـ 

متعمقػػػة كمػػػا يضػػػمنو لممػػػكاطنيف مػػػف حقػػػكؽ كمسػػػئكليات، كبعػػػض المكضػػػكعات ال
بالديمقراطية م ؿ: معرفة المبادئ كا سس التى تقكـ عمييا الديمقراطية، كالقكانيف 
كالتشػػػريعات التػػػي تؤكػػػد عمػػػى احتػػػراـ قػػػيـ العدالػػػة كالحػػػكار كحريػػػة التفكيػػػر النقػػػد 
كاحتػػراـ اإلخػػر كاحتػػراـ مبػػدأ المسػػاكة، كذلػػؾ عمػػى حسػػاب المعػػارؼ كالمعمكمػػات 

فػػي القػػررات التػػى تخصػػيـ، كأسػػمكب الحكػػـ  المتعمقػػة بمشػػاركة أعضػػاء المجتمػػع
القائـ عمى سمطة الشعب، ككيفية ممارسة الشعب لحقو فػي اختيػار السػمطة التػى 
تحكمػػػػػو، كالمعػػػػػارؼ كالمعمكمػػػػػات المتعمقػػػػػة بػػػػػالمجتمع الػػػػػدكلى كأسػػػػػس المكاطنػػػػػة 
العالميػػػػة كالقػػػػدرة عمػػػػى التفاعػػػػؿ مػػػػع القضػػػػايا الدكليػػػػة المعاصػػػػرة، بينمػػػػا أغفمػػػػت 
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المعػػػػػارؼ كالمعمكمػػػػات عػػػػف المجتمػػػػع المػػػػػدنى  -تقريبنػػػػا  -ر مكضػػػػكعات المقػػػػر 
كمككناتو كأىدافػو كأىميتػو ككظائفػو التػى يقػكـ بيػا داخػؿ المجتمػع كالمبػادئ التػى 
يقػػػػكـ عمييػػػػا، لػػػػذلؾ جػػػػاءت نسػػػػبة تم يػػػػؿ ىػػػػذه المكضػػػػكعات فػػػػي المقػػػػرر بشػػػػكؿ 

 منخفض جدنا.

مػػػػػف تضػػػػػمف محتػػػػػكل مقػػػػػرر حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف لممرحمػػػػػة الجامعيػػػػػة مكػػػػػكنيف فقػػػػػط  -
المككنػػات ال ال ػػة الرئيسػػة لمبعػػد الميػػارم لمتربيػػة المدنيػػة، حيػػث خػػال المقػػرر مػػف 

% ، 1.11مكػػػكف ميػػػارات التفكيػػػر اإلبػػػداعي كالناقػػػد كالػػػذل حصػػػؿ عمػػػى نسػػػبة 
%  كىي 97.17بينما حصؿ مككف الميارات الفكرية عمى الترتيب ا كؿ بنسبة 

% كىػي نسػبة منخفضػة  2.83نسبة عالية، يميو مككف ميارات المشاركة بنسبة 
جػػدنا، كقػػد يرجػػع االرتفػػاع فػػي نسػػبة تم يػػؿ بعػػض الميػػارات الفكريػػة إلػػى طبيعػػة 
المكضػػػػػكعات التػػػػػى تضػػػػػمنيا محتػػػػػكل مقػػػػػرر حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف كبصػػػػػفة خاصػػػػػة 
المكضػػػػكعات المتعمقػػػػة بحقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف فػػػػي اإلسػػػػالـ، كالتػػػػى تضػػػػمنت بعػػػػض 

يػة كميػارة المشػاركة المكضكعات التػى تنمػى لػدل الطػالب بعػض الميػارات الفكر 
م ػؿ: القػدرة عمػػى التفكيػر النقػدل فػػي قضػية معينػة، كالبحػػث عػف الحجػج كا دلػػة 
تجػػاه مكضػػكع معػػيف، كالقػػدرة عمػػى رصػػد ا حػػداث كالقضػػايا العامػػة، بينمػػا خػػال 
المقػػػرر مػػػف المكضػػػكعات التػػػى تشػػػجع الطػػػالب عمػػػى ممارسػػػة كتنميػػػة ميػػػارات 

خصػػػػية كالعامػػػػة، أك التػػػػدريب عمػػػػى التفاعػػػػؿ مػػػػع اإلخػػػػريف لتعزيػػػػز المصػػػػالح الش
فػي حيػاة  النقػدمميارات التفكير اإلبداعى كالناقد م ؿ: ميارة المشاركة كاإلسػياـ 

ة كميػػار ، أك المشػػاركة الكاعيػػة كالمسػػئكلة فػػي الحيػػاة المدنيػػة كالسياسػػية، المجتمػػع
تكػػػكيف آراء حػػػكؿ القضػػػايا العامػػػة كالػػػدفاع عنيػػػا، كمػػػا يرجػػػع أيَضػػػا إلػػػى محتػػػكل 

ات التػػى تضػػمنيا المقػػرر كطريقػػة عرضػػيا، كالتػػى جػػاءت فػػي مجمميػػا المكضػػكع
سػػػػردنا لمقػػػػكانيف كاالتفاقػػػػات الدكليػػػػة كالمحميػػػػة لمحقػػػػكؽ كالحريػػػػات، بينمػػػػا أغفمػػػػت 

التػػى تنمػػى لػػدل المػػتعمـ الميػػارات العقميػػة كا نشػػطة  الخبػػرات التعميميػػةك المكاقػػؼ 
الصفية كالالصفية المختمفة  كخمت مف ا نشطةكالناقد،  اإلبداعيالعميا كالتفكير 
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عمػػػػى المشػػػػاركة فػػػػي النػػػػدكات كالمػػػػؤتمرات السياسػػػػية، بمػػػػا  الطػػػػالب التػػػػى تشػػػػجع
تكػػػكيف رأل حػػػكؿ القضػػػايا ك  ،يمكػػػنيـ مػػػف المتابعػػػة السياسػػػية لمقضػػػايا كا حػػػداث

 المطركحة كنقدىا كالدفاع عنيا.

ربعػػة اشػػتمؿ محتػػكل مقػػرر حقػػكؽ اإلنسػػاف بالمرحمػػة الجامعيػػة عمػػى المككنػػات ا  -
الرئيسػػة لمبعػػد القيمػػي لمتربيػػة المدنيػػة كلكػػف بنسػػب مختمفػػة، حيػػث حصػػؿ مكػػكف 

%  كىػػػى نسػػػبة عاليػػػة ، يميػػػو مكػػػكف 81.77العػػػدؿ عمػػػى الترتيػػػب ا كؿ بنسػػػبة 
% كىػػى نسػػبة منخفضػػة، كجػػاء فػػى الترتيػػب 11.54المشػػاركة السياسػػية بنسػػبة 

رتبػػػة الرابعػػػة % ، كفػػػى الم5.77ال الػػػث مكػػػكف االنتمػػػاء بنسػػػبة منخفضػػػة بمغػػػت 
كىى نسػبة منخفضػة جػدنا، %  1.92كا خيرة مككف المسئكلية المجتمعية بنسبة 

كقػػد يرجػػػع ذلػػػؾ إلػػى تركيػػػز المحتػػػكل عمػػى القػػػيـ التػػػى تؤكػػد عمػػػى العدالػػػة كعػػػدـ 
التمييز ب شكالو المختمفة أك العدالة السياسية كاالقتصادية كالعدالػة داخػؿ ا سػرة، 

االنتمػػػػاء كالمسػػػػئكلية االجتماعيػػػػة كالمشػػػػاركة  كذلػػػػؾ أك ػػػػر مػػػػف ت كيػػػػده عمػػػػى قػػػػيـ
، كما أغفؿ محتكل المقرر ا نشطة التى تساعد الطالب عمى االنخراط السياسية

تجػاه نفسػيـ  االجتماعيػةبفاعمية فػي إدارة شػئكنيـ، أك إدراؾ كممارسػة مسػئكلياتو 
ي كاإلخريف، كالقدرة عمى تككيف كعى يكضح العالقة بيف الحقكؽ كالمسػئكليات فػ

إطار قانكنى يستند إلى الكالء كاالنتماء لمكطف، كاالىتمػاـ بالمشػاركة الفاعمػة فػى 
حػػػػػػػؿ مشػػػػػػػكالت المجتمػػػػػػػع كتحقيػػػػػػػؽ أىدافػػػػػػػو العامػػػػػػػة، باإلضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى إىمػػػػػػػاؿ 

نحػػػػك المشػػػػاركة  إيجػػػػابيالمكضػػػػكعات التػػػػى تمكػػػػف الطالػػػػب مػػػػف تكػػػػكيف اتجػػػػاه 
اركة في عممية صنع السياسية الفاعمة في الندكات كالمؤتمرات السياسية، أك المش

القػػػػرار السياسػػػػى بطريقػػػػة مباشػػػػرة كغيػػػػر مباشػػػػرة، كالمتابعػػػػة السياسػػػػية لألحػػػػداث 
 كالقضايا المجتمعية، كالترشح أك المشاركة في االنتخابات.

 
 
 



 دراسة تقويمية لمقرر حقوق اإلنسان بالمرحمة الجامعية في ضوء مرتكزات التربية المدنية
     محمد حسين عمى حمدان د.                            عبد الرحمن أبو المجد رضوان محمد د. 

 -383- 9102ابريل                                                                          ثالثونلوا التاسعالعدد 

طــوير محتــوي رابًعــا: إجابــة الســؤال الثالــث والــذى يــنص عمــى مــا التصــور المقتــرح لت
 التربية المدنية ؟أبعاد ومكونات  مقرر حقوق اإلنسان في ضوء

فػػي ضػػكء اإلطػػار النظػػرم لمبحػػث، كاسػػتنادنا إلػػى مػػا تػػـ التكصػػؿ إليػػو مػػف نتػػائج 
تحميػػؿ محتػػكل مقػػرر حقػػكؽ اإلنسػػاف لطػػالب جامعػػة جنػػكب الػػكادل فػػي ضػػكء مرتكػػزات 
التربيػػة المدنيػػة، تبػػيف كجػػكد قصػػكر كتػػدنى فػػي مسػػتكل تضػػميف محتػػكل المقػػرر  بعػػاد 

مػػع أىػػداؼ تػػدريس ال يتماشػػي يػػة ال ال ػػة كمككناتيػػا الرئيسػػة كالفرعيػػة، كىػػذا التربيػػة المدن
التكجيات المحميػة كالعالميػة التػى تنػادل بضػركرة تنميػة معػارؼ ، ك مقرر حقكؽ اإلنساف 

كميارات كقػيـ التربيػة المدنيػة، كمػف  ػـ تػـ بنػاء تصػكر مقتػرح لتضػميف مرتكػزات التربيػة 
 :تي كفؽ اإلبغرض تطكيره نساف بالمرحمة الجامعية المدنية في محتكل مقرر حقكؽ اإل

  مبررات التصور المقترحأ. 
 المقترح مف االعتبارات التالية: ينطمؽ التصكر

تكصيات معظػـ البحػكث كالدراسػات العربيػة كا جنبيػة ب ىميػة تضػميف مرتكػزات  -
 التربية المدنية في جميع المقررات كالمناىج في كافة المراحؿ التعميمية .

قصػػػكر المقػػػرر الحػػػالى لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف كالمقػػػرر عمػػػى طػػػالب جامعػػػة جنػػػكب  -
الػػػػكادل فػػػػي مسػػػػتكل تضػػػػميف محتػػػػكل المقػػػػرر  بعػػػػاد التربيػػػػة المدنيػػػػة ال ال ػػػػة 

 كمككناتيا الرئيسة كالفرعية.
طػػالب الجامعػػة عمػػى ميػػارات المشػػاركة كاتخػػاذ  الحاجػػة الماسػػة لتعمػػيـ كتػػدريب -

عػػػػػدادىـ ليككنػػػػػكا قػػػػػادريف  عمػػػػػى المشػػػػػاركة فػػػػػى الحيػػػػػاة االجتماعيػػػػػة القػػػػػرارات كا 
 كالسياسية كمف  ـ يتحقؽ الصالح العاـ لممجتمع.

، كتزكيػدىـ بالقػدرات لمطػالب كاالقتصػادم كاالجتمػاعيتنمية الكعى السياسػى    -
كقد يتحقؽ  ية التى تؤىميـ لممشاركة المجتمعية الفاعمة فى الحياة العامةر الضرك 

 ذلؾ مف خالؿ تضميف بعد المعارؼ المدنية.
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، كالتعريػؼ بػالحقكؽ كالكاجبػات، لمطػالب تعميؽ االنتماء كتنمية االعتزاز كالكالء -
، كقد يتحقؽ ذلػؾ مػف خػالؿ تضػميف كتدعيـ قيـ الحرية كالديمقراطية كالمكاطنة 

 .بعدم الميارات المدنية كالقيـ المدنية

 لمتصور المقترحالمكونات الرئيسة  -ب

  مكعة مف المككنات الرئيسة منيا:يتضمف التصكر المقترح مج
 األهداف: (1)

ييػػػدؼ التصػػػكر المقتػػػرح إلػػػى تضػػػميف أبعػػػاد التربيػػػة المدنيػػػة كمككناتيػػػا الرئيسػػػة 
 كالفرعية بمقرر حقكؽ اإلنساف كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ ا ىداؼ الفرعية التالية:

ف، م ػػػؿ: القػػػانكف الػػػدكلي، الدسػػػتكر، المفػػػاىيـ المرتبطػػػة بحقػػػكؽ اإلنسػػػاتضػػػميف  -
المكاطنػػػػػػة، الديمقراطيػػػػػػة، المجتمػػػػػػع المػػػػػػدني، المشػػػػػػاركة السياسػػػػػػية، المشػػػػػػاركة 

 المجتمعية، العدالة االجتماعية.

اإلنسػاف كتحقيػػؽ  مػػكاد الدسػتكر المصػرل التػػى تؤكػد عمػػى احتػراـ حقػكؽ تحديػد -
 المكاطنة الكاممة .

 .اكعالمين  محمينا إلنسافا لحقكؽ الكفيمة كالضمانات الطرؽ استخالص -

 .حقكقيـ ككاجباتيـالركح الكطنية لدم الطالب مف خالؿ تكعيتيـ بتنمية  -

يجػاد كتحميميػا اإلنسػاف بحقػكؽ المتعمقػة القضػايا تكضػيح -  الطػرؽ المشػركعة كا 

 .لحميا
 . تنمية قيـ العمؿ التطكعى لدل الطالب -

 .تنمية الحكار كالنقد البناء لدل الطالب -

 تشجيع الطالب نحك المشاركة السياسية الفعالة فى المجتمع.  -
تعكيػػػد الطػػػالب عمػػػى التفكيػػػر النقػػػدل الػػػذل يسػػػاعدىـ عمػػػى النظػػػرة المكضػػػكعية  -

 لمشكالت الحياة.
 معرفة الطالب بالقضايا الراىنة التى يعانى منيا المجتمع. -
 .تكعية الطالب بمؤسسات المجتمع المدنى كدكرىا فى المجتمع المحمى -
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 ( المحتوى التعميمي:8)
فيمػا يتعمػؽ بمحتػػكل مقػرر حقػػكؽ اإلنسػاف فقػد أشػػارت نتػائج تحميػػؿ المقػرر إلػػى 
كجػػػكد تفػػػاكت فػػػػي مسػػػتكل تضػػػػميف أبعػػػاد كمككنػػػات التربيػػػػة المدنيػػػة فػػػػي مقػػػرر حقػػػػكؽ 

لػػػذا فمػػػف الضػػػركرم تضػػػميف قائمػػػة أبعػػػاد التربيػػػة المدنيػػػة كمككناتيػػػا الرئيسػػػة اإلنسػػػاف، 
اىػتـ التصػكر المقتػرح لمحتػكل مقػرر حقػكؽ  مػف ىنػاتكصؿ إلييا البحػث، كالفرعية التي 

 بما يمى: اإلنساف
أف يتضمف محتكل مقرر حقكؽ اإلنساف مكضكعات تتناكؿ المعارؼ  -

كالمعمكمات المرتبطة بالتربية المدنية، م ؿ: مبادئ القانكف الدكلي كحقكؽ 
طية، المجتمع المدني، اإلنساف، الدستكر المصرل كمبادئو، المكاطنة، الديمقرا

 االجتماعية. المشاركة السياسية، المشاركة المجتمعية، العدالة 

أف يتضمف المحتكل بابنا مستقالن لعرض حقكؽ اإلنساف في الشريعة اإلسالمية،  -
مع التركيز عمى كيفية ممارسة ىذه الحقكؽ ككيفية تطبيؽ ىذه المبادئ بصكرة 

 معات المعاصرة.عممية بما يتالئـ مع التغيرات المجت

االىتماـ بتضميف المحتكل بعض قضايا المجتمع كمشكالتو المرتبطة بحقكؽ  -
اإلنساف كالتربية لممكاطنة، مع إتاحة الفرصة لمطالب لتككيف رأل حكؿ ىذه 

مكانية اإلسياـ في إيجاد حمكؿ لبعضيا   .القضايا، كا 
 المعػػارؼ اكتسػػاب عمػػى الطػػالب ضػػركرة أف يسػػيـ المحتػػكل فػػي مسػػاعدة -

 يػتـ حيػث ،كظيفيػة بصػكرة كالمعمكمات المتعمقة بحقكؽ اإلنسػاف كالتربيػة المدنيػة

 كبالتػالي الكاقعيػة، بحيػاتيـ كربطيػا كتكسػيعيا الطػالب، قبػؿ المعػارؼ مػف بنػاء

 .بالنسبة لمطالب معنى لوالتعمـ  يصبح

كتنمػى لػدييـ ميػارات  المتعممػيف، رينبغي أف يتضمف المحتكل أنشطة ت ير تفكيػ -
التفكيػػر اإلبػػداعى كالنقػػدل، مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ العمميػػات المعرفيػػة التػػى تمكػػنيـ 
مف فيـ كشرح كمقارنة كتقييـ ممارسات الحككمة، بما يمكنػو مػف إصػدار أحكػاـ 

 كاعية عف الحككمة كالسياسة.
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أف يتـ تنظيـ محتػكل مقػرر حقػكؽ اإلنسػاف كعػرض مكضػكعاتو بصػكرة تضػمف  -
يـ المكاطنة كاالنتماء لدل الطالب، كتنمى لدييـ المسئكلية االجتماعية ت صيؿ ق

كالقػػػدرة عمػػػى ممارسػػػة مسػػػئكلياتو االجتماعيػػػة نحػػػك نفسػػػو كاإلخػػػريف، مػػػع زيػػػادة 
 .الكعى بالعالقة بيف الحقكؽ كالكاجبات

أف يتضػػػػػمف المحتػػػػػكل التعميمػػػػػى لممقػػػػػرر ممارسػػػػػة الطػػػػػالب لألنشػػػػػطة الصػػػػػفية  -
ى تشػػػػجعيـ عمػػػػى المشػػػػاركة فػػػػي النػػػػدكات كالمػػػػؤتمرات كالالصػػػػفية المختمفػػػػة التػػػػ

السياسػػػػية، بمػػػػا يمكػػػػنيـ مػػػػف المتابعػػػػة السياسػػػػية لمقضػػػػايا كا حػػػػداث، كاكتسػػػػاب 
 .ميارات

ضركرة أف ال يككف االىتماـ بالجكانب النظرية في محتكل المقػرر عمػى حسػاب  -
دكف كالميػػارات كالقػػيـ المدنيػػة فػػي حيػػاة الطػػالب، ك عػػارؼ الجكانػػب التطبيقيػػة لمم

 .إىماؿ لحاجاتيـ كميكليـ

 ( استراتيجيات وطرائق التدريس:5)
تػـ اختيػار اسػتراتيجيات كطػرؽ التػدريس التػى تتناسػب مػع طبيعػة محتػكل مقػػرر 
حقػػكؽ اإلنسػػاف، حيػػث ركػػز التصػػكر المقتػػرح عمػػى اسػػتراتيجيات كطػػرؽ التػػدريس القائمػػة 

لعمميػػػة الػػػتعمـ، كتيػػػتـ عمػػػى فمسػػػفة الػػػتعمـ النشػػػط باعتبارىػػػا تؤكػػػد عمػػػى الطالػػػب كمحػػػكر 
بويجابية التالميػذ كفػاعميتيـ فػي عمميػة التعمػيـ كالػتعمـ، كمػا أنيػا تسػاعدىـ عمػى  تحكيػؿ 
مػػا يػػتـ تعممػػػو إلػػى سػػمكؾ كميػػػارات، مػػع اعتبػػػار المعمػػـ كميسػػر، كمرشػػػد، كمكجػػو لتمػػػؾ 

قػػػارف، اسػػػتراتيجية المسػػػاجمة الحمقيػػػة،  - زاكج –العمميػػػة، كتتم ػػػؿ فػػػي: اسػػػتراتيجية فكػػػر 
مػا أريػد  –ستراتيجيات مػا كراء المعرفػة كمنيػا: التػدريس التبػادلي كاسػتراتيجية مػا أعرفػو ا

شػػػركعات(، اسػػػتراتيجيات لعػػػب ممػػػا تعممتػػػو، اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ بالعمػػػؿ )ال –أف أعرفػػػو 
ا دكار كالمحاكػػػػػة كالعػػػػػركض العمميػػػػػة، اسػػػػػتراتيجية الػػػػػتعمـ التعػػػػػاكني، طريقػػػػػة المناقشػػػػػة 

 كالعصؼ الذىنى.
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 األنشطة التعميمية: (3) 
ترتبط فاعمية استراتيجيات كطرؽ التدريس بتفعيػؿ ا نشػطة الصػفية كالالصػفية، 
 مف خالؿ االىتماـ با نشطة اليادفة إلى إبراز الجكانب التشريعية كالقانكنية كاالجتماعية

 ، مف خالؿ:لصالح التربية عمى حقكؽ اإلنساف
اكؿ قضػػػايا حقػػػكؽ اإلنسػػػاف كالتربيػػػة عقػػػد النػػػدكات كالمنػػػاظرات العمميػػػة التػػػى تتنػػػ -

 المدنية المختمفة.

استخداـ الكسائط التكنكلكجية الحدي ػة كاالنترنػت فػي عمػؿ تشجيع الطالب عمى  -
 ا بحاث المختمفة التى تتناكؿ مكضكعات التربية المدنية.

تقسيـ الطالب إلى مجمكعات عمؿ تعاكنية لعمؿ مجالت حائط تتناكؿ قضػايا:  -
قراطية كحرية الفكر كعدـ التمييز، كغيرىا مػف القضػايا المرتبطػة المكاطنة كالديم
 بالتربية المدنية.

راص المدمجػػػػػة لعػػػػػرض التجػػػػػارب الدكليػػػػػة اسػػػػػتخداـ العػػػػػركض التقديميػػػػػة كا قػػػػػ -
 طنة.اكالمحمية المختمفة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كالتربية لممك 

جػػك عمػػؿ معػػرض طالبػػى لعػػرض مشػػركعات الطػػالب المختمفػػة كمناقشػػتيا فػػي  -
لت صػػػيؿ قػػػيـ التربيػػػة المدنيػػػة فػػػي نفػػػكس الطػػػالب  الػػػرأممػػػف الديمقراطيػػػة كحريػػػة 

 بشكؿ عممى.

 ( مصادر التعمم المقترحة:3)
ىى المصادر التػى يمكػف لمطػالب الرجػكع إلييػا غيػر الكتػاب المقػرر، كىػى كػؿ 

لػػػدل الطػػػالب مػػػف مصػػػادر  مػػػا يمكػػػف أف يػػػتـ اسػػػتخدامو لتحسػػػيف عمميػػػة التعمػػػيـ كالػػػتعمـ
ليكتركنيػػػة أك بشػػػرية ، كمنيػػػا: مكتبػػػة الكميػػػة، شػػػبكة االنترنػػػت، كالبرمجيػػػات، إأك  مكانيػػػة

كا فػػػالـ الك ائقيػػػة، كبعػػػض الصػػػكر كالشػػػرائح كغيرىػػػػا مػػػف مصػػػادر الػػػتعمـ التػػػى يمكػػػػف 
 االستعانة لعرض الممارسات العالمية كالمحمية لحقكؽ اإلنساف كقضايا التربية المدنية.
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 ( أساليب وأدوات التقويم:3)
ػا لنجػاح المقػرر فػي تحقيػؽ أىدافػو،  عممية تقكيـ تعمـ الطالب، تعد عنصػرنا ميمن
كأيضػػان فػػي الحكػػـ عمػػى مػػدل تحقػػؽ ا ىػػداؼ المكضػػكعة سػػكاء العػػاـ منيػػا أك الخػػاص، 

فقػط ، كلكػػف  ينسػاف عمػى الجانػب المعرفػلػذلؾ ينبغػى أال يقتصػر تقػكيـ مقػرر حقػػكؽ اإل
لمتربيػػة المدنيػػة، مػػع  يكالقيمػػ مالجانػػب الميػػار  سػػة كالسػػمكؾ كتقػػكيـيتعػػداه ليشػػمؿ الممار 

إعطػػاء الحريػػة لمطػػالب لعػػرض أدائيػػـ بكػػؿ حريػػة، كمناقشػػتيا بمكضػػكعية، فػػي جػػك مػػف 
الديمقراطيػػػة كاحتػػػراـ اإلراء، كيتبنػػػى التصػػػكر المقتػػػرح عمميػػػات التقػػػكيـ المبػػػدئي كالبنػػػائي 

دكات المقترحة فػػي تقػكيـ  ساليب كا يكضح الجدكؿ التالي اكالتقكيـ النيائي كتفعيميا، ك 
 أداء الطالب: 

 ( أساليب التقويم المقترحة بالتصور المقترح7جدول )
 أبعاد التعمم التى يقيسها أساليب التقويم المقترحة م
 معرؼ كميارات التربية المدنية االختبارات التحريرية كالشفكية المقننة 1
 المدنيةمعارؼ كميارات كقيـ التربية  ممفات اإلنجاز 2
 قيـ التربية المدنية مقاييس االتجاه كالميكؿ 3
 معارؼ كميارات التربية المدنية بطاقات المالحظة 4
 معارؼ كميارات التربية المدنية كتابة البحكث كالمقاالت 5
 قيـ التربية المدنية المشاركة في ا نشطة التكعكية كالندكات 6
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 :توصيات البحث 
 يكصي البحث بما يمي:في ضكء ما سبؽ 

تطػػػكير أىػػػداؼ تػػػدريس مقػػػرر حقػػػكؽ اإلنسػػػاف بالجامعػػػات المصػػػرية فػػػي ضػػػكء  -
 .مرتكزات التربية المدنية

عػادة تقييمػو كمراجعتػو كتطػكيره  - االستفادة مف التصكر المقترح الذل تـ تقديمػو كا 
 البرامج كالمقررات الجامعية. يمف قبؿ مصصم

االىتماـ بتنمية الميارات كالقيـ الضركرية لتعزيز التربيػة المدنيػة كمبػادئ حقػكؽ  -
اإلنسػػاف، كالػػدفاع عنيػػا كتطبيقيػػا فػػى الحيػػاة اليكميػػة، جنبنػػا إلػػى جنػػب مػػع تنميػػة 

 المعارؼ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كبآليات حمايتيا.
لمصػػػػرية، إقامػػػػة نػػػػكادل لحقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف كالتربيػػػػة لممكاطنػػػػة داخػػػػؿ الجامعػػػػات ا -

ميمتيػػا نشػػر الػػكعي بػػالحقكؽ كالحريػػات كتػػدعيـ مرتكػػزات التربيػػة المدنيػػة، مػػف 
خػػالؿ ا نشػػطة ال قافيػػة كالمػػؤتمرات الحقكقيػػة المختمفػػة، كأف يكػػكف النػػادم جػػزءن 
مػػف الحيػػاة الجامعيػػػة، كيسػػاىـ فػػي تحقيػػػؽ مقػػرر حقػػكؽ اإلنسػػػاف  ىدافػػو، مػػػف 

عدادىـ لمحياة ا  لنشيطة الفاعمة كالمسئكلة.خالؿ صقؿ ميارات الطالب كا 

االىتمػػػػاـ بعمػػػػؿ زيػػػػارات ميدانيػػػػة لطػػػػالب الجامعػػػػة لمنظمػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدنى  -
نػػػدكات تكعيػػػة مػػػع الطػػػالب المختمفػػػة، كاستضػػػافة رمػػػكز المجتمػػػع المػػػدنى، لعقػػػد 

يـ بػػػدكر المجتمػػػع المػػػدنى كأىميتػػػو ككظائفػػػو التػػػى يقػػػـك بيػػػا داخػػػؿ يلزيػػػادة كعػػػ
 المجتمعات الديمقراطية.

مناظرات عممية كحمقات نقاشية بيف طالب الجامعة حكؿ قضايا المكاطنة إقامة  -
كاحتػػػػراـ حريػػػػة الفكػػػػر كاإلخػػػػر، كالمسػػػػاكة كعػػػػدـ التمييػػػػز مػػػػع تخصػػػػيص جػػػػكائز 
 فضؿ فريؽ عمؿ، بيدؼ تشجيع الطالب عمى البحث في ىذه القضايا كتقديـ 

 حمكؿ ليا. 

ضػركرة أف تكػػكف ا نشػطة المتضػػمنة فػػي مقػرر حقػػكؽ اإلنسػاف أنشػػطة عمميػػة،  -
مػػػػف خػػػػالؿ ربطيػػػػا بػػػػالخبرة المسػػػػتمدة مػػػػف حيػػػػاة الطػػػػالب أنفسػػػػيـ كالمشػػػػكالت 
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المجتمعية المحيطة بيا، مما يمكنيـ مف تحديػد كمعالجػة احتياجػاتيـ فػي مجػاؿ 
قعية لممشػكالت حقكؽ اإلنساف، كاالستفادة مف دراسة المقرر في  تقديـ حمكؿ كا

 كالقضايا المجتمعية المرتبطة بالتربية المدنية.

 :البحوث المقترحة 
 :في ضكء ما تكصؿ إليو البحث الحالي مف نتائج كتكصيات يقترح ما يمي

ضػػػكء  فػػػيإجػػػراء دراسػػػة تقكيميػػػة لمقػػػرر حقػػػكؽ اإلنسػػػاف فػػػي المرحمػػػة ال انكيػػػة  -
 .المدنيةمرتكزات التربية 

ضكء مرتكزات التربية المدنية لتنمية قيـ المكاطنة لػدل فاعمية برنامج مقترح في  -
 طالب الجامعة.  

دكر مقػػرر حقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي تنميػػة أبعػػاد كمككنػػات التربيػػة المدنيػػة مػػف كجيػػة  -
 نظر طالب الجامعة.

تطكير مقرر حقكؽ اإلنساف بجامعة جنػكب الػكادم فػي ضػكء المعػايير العالميػة  -
 لحقكؽ اإلنساف.
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 :ائمة المراجع ق
. تحقيػػػؽ أحمػػػد حيػػػدر. 1(. لسػػػاف العػػػرب. مػػػج 2111ابػػػف منظػػػكر، محمػػػد بػػػف مكػػػـر )

 لبناف: دار الكتب العممية.
(. الخبػػػرات العالميػػة لتربيػػة المكاطنػػػة ككيفيػػة االسػػػتفادة 2115أبػػك الكػػاس، رائػػػد محمػػد )

، المؤسسػػػػػػة العربيػػػػػػة 51، ع 16منيػػػػػػا فػػػػػػي فمسػػػػػػطيف. عػػػػػػالـ التربيػػػػػػة ، س
 .29-1المكارد، يكليك، لالستشارات العممية كتنمية 

أبػػػك النػػػكر، محمػػػد عبػػػد التػػػكاب ؛ عبػػػد الفتػػػاح، آمػػػاؿ جمعػػػة؛ كعبػػػد الفتػػػاح ، أحمػػػد سػػػيد 
(: التربيػػػػػػة المدنيػػػػػػة كاسػػػػػػتراتيجيات تنميتيػػػػػػا"  قضػػػػػػايا كتطبيقػػػػػػات". 2113)

 القاىرة: دار الفكر العربى.
تربية (. برنامج مقترح في ال2112محمكد ، شكقي حساني)؛ ك أحمد، محمكد حافظ أحمد

ينػاير ،  25المدنية لطالب الصؼ ا كؿ ال انكم )العاـ/التجارم( بعد  ػكرة 
، كمية التربية ، جامعة 41مجمة الجمعية التربكية لمدراسات االجتماعية، ع 

 .114-66عيف شمس، 
(. تحميػػػؿ مضػػػمنكف حقػػػكؽ اإلنسػػػاف فػػػي مقػػػرر التربيػػػة 2114بػػػادم، غسػػػاف بػػػف خالػػػد )

ل فػػػػػػػػي فرنسػػػػػػػا. نػػػػػػػػدكة المنػػػػػػػػاىج )ا سػػػػػػػػس المدنيػػػػػػػة لمصػػػػػػػػؼ ا كؿ ال ػػػػػػػػانك 
 . 514-471، كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد، 1كالمنطمقات(، مج

(. التربية المدنية التعميـ كالمكاطنة كحقكؽ اإلنسػاف. القػاىرة: الييئػة 2119، شبؿ )بدراف
 المصرية العامة لمكتاب.

فػػي المنظكمػػة التربكيػػة  . آفػػاؽ تطػػكير التربيػػة المدنيػػة: أبريػػؿ(2116بكسػػنينة، المنجػػي )
العربيػة. الممتقػي العربػي ال الػث لمتربيػة كالتعمػيـ " التعمػيـ كالتربيػة المسػتدامة 

-161اتحػػػػاد جامعػػػػات العػػػػالـ اإلسػػػػالمي ، أبريػػػػؿ ،  .فػػػػي الػػػػكطف العربػػػػي
271. 
كػػـك  الجػامعييف. الجزائػر: كالطمبػة لمبػاح يف المحتػكل (. تحميػؿ2117تمػار، يكسػؼ )

 لتكزيع.كا كالنشر لمدراسات
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(. التربيػػػػة المدنيػػػػة كتمكػػػػيف المػػػػرآة الريفيػػػػة فػػػػي 2113حسػػػػيف، الحسػػػػيف حامػػػػد محمػػػػد )
، أكاديميػة 68المجتمع المصػرم رؤيػة مسػتقبمية. مجمػة ال قافػة كالتنميػة، ع 

 .181-121البحث العممي كالتكنكلكجيا بالقاىرة، مايك ، 
نسػاف فػي مؤسسػات (. تدريس مقرر حقػكؽ اإل2117الحسيف، عبد المطيؼ بف إبراىيـ )

التعمػػػيـ العػػػالي بالمممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية كأ ػػػره فػػػي  قافػػػة الطالػػػب. مجمػػػة 
مركػز البحػكث  ،37، ع 16البحكث ا منية بكمية الممػؾ فيػد ا منيػة. مػج 

 .57 - 15 كالدراسات، كمية الممؾ فيد الكطنية،
قراطيػػػػة كحقػػػػكؽ (.التربيػػػػة المدنيػػػػة كتعمػػػػيـ المكاطنػػػػة كالديم2117حمػػػػداف، محمػػػػد زيػػػػاد )

، سػبتمبر، افتتاحيػة 1، مج 1اإلنساف. مجمة التربية كالتقدـ اإللكتركنية، ع 
دار التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحدي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، متػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع   العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد،

http://hamdaneducation.com/index.php?route=common/
home 

(. تحميػػؿ المحتػػكل فػػي منػػاىج التربيػػة اإلسػػالمية. عمػػاف: 2116خكالػػدة، ناصػػر أحمػػد )
 دار كائؿ لمنشر.

(. فاعميػػػػة برنػػػػامج مقتػػػػرح فػػػػي حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف لطػػػػالب 2113خيػػػػرم، منػػػػاؿ محمػػػػكد )
المػػػدارس ال انكيػػػة التجاريػػػة كأ ػػػرة عمػػػي تنميػػػة كاكتسػػػاب المفػػػاىيـ كالقضػػػايا 

اسػػػػػػات عربيػػػػػػة فػػػػػػي التربيػػػػػػو كعمػػػػػػـ المرتبطػػػػػػة بحقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف. مجمػػػػػػة در 
 .151– 116، رابطة التربكييف العرب، 1، مج 41، ع  (ASEP)النفس

(. مػػدم نجػػاح منيػػاج التربيػػة المدنيػػة فػػي خمػػؽ  قافػػة مدنيػػة 2111دركيػش، عطػػا حسػػف)
، سمسػػػػمة 2، ع12فمسػػػػطينية دراسػػػػة تقكيميػػػػة. مجمػػػػة جامػػػػة االزىػػػػر ، مػػػػج 

 .778-733العمـك اإلنسانية، غزة، 
( . دكر شػػػبكات التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي تنميػػػة 2117فاطمػػػة صػػػالح الػػػديف )رفعػػػت، 

الػػػكعى بقػػػيـ التربيػػػة المدنيػػػة فػػػي ضػػػكء نظريػػػات المجتمػػػع المػػػدني ، رسػػػالة 
 ماجستير، كمية التربية ببنيا، جامعة بنيا .

. منيجية كتقنية تحميؿ الكتاب المدرسي. المؤتمر العممى : يكليك(2119شحاتو، حسف )
معيػػة المصػػرية لمقػػراءة كالمعرفػػة: كتػػب تعمػػيـ القػػراءة فػػي الػػكطف التاسػػع لمج

http://hamdaneducation.com/index.php?route=common/home
http://hamdaneducation.com/index.php?route=common/home
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جامعػة العربي بيف اإلنقرائية كاإلخراج، الجمعية المصػرية لمقػراءة كالمعرفػة، 
 .71 – 46، عيف شمس 
قػيـ  تنميػة فػي المدنيػة التربيػة كتػاب محتػكل إ ػراء (. أ ػر2115شقكرة، فداء احمػد حسػف )

رسػالة ماجسػتير، كميػة التربيػة  .ا ساسػي الرابػع الصػؼ طمبػة لػدل الحػكار
 بغزة، الجامعة اإلسالمية .

(. المنيػػاج التعميمػػى كالتػػدريس الفعػػاؿ. الجزائػػر: دار القصػػبة 2114صػػحراكل، بكزيػػو )
 لمنشر كالتكزيع.

(. تحميػػػػػؿ المحتػػػػػكل فػػػػػي العمػػػػػـك اإلنسػػػػػانية: مفيكمػػػػػو أسسػػػػػو 2114طعيمػػػػػة، رشػػػػػدل )
 عربي.كاستخداماتو. القاىرة: دار الفكر ال

(: المكاطنػػػػة كالتربيػػػػة الكطنيػػػػة "اتجاىػػػػات عالميػػػػة 2111عػػػػامر، طػػػػارؽ عبػػػػد الػػػػرؤكؼ )
 كعربية. القاىرة: مؤسسة طيبة لمنشر كالتكزيع.

 فػى المحميػة المشػاركة تػدعيـ فػى المدنيػة التربية برامج (. دكر2118اليادم، محمد )عبد

كالدراسػات ، ،المركػز العربػي لمبحػكث  33سياسػية ، ع  مصر. مجمػة آفػاؽ
 . 37-32القاىرة ، 

(. تحميػػػؿ المحتػػػكل تعريفػػػو كأىدافػػػو كخطكاتػػػو. مجمػػػة 2119العبػػػرم، محمػػػد بػػػف سػػػالـ )
 .39 - 38، كزارة التربية كالتعميـ، عماف، 48، ع 7التطكير التربكل، س

(. البحػػػث العممػػػى: 2115عبيػػػدات، ذكقػػػاف ؛ عػػػدس، عبػػػد الػػػرحمف؛ عبػػػد الحػػػؽ، كايػػػد )
 اليبو. الرياض: دار أسامة لمنشر كالتكزيع.مفيكمو كأدكاتو كأس

(. المدخؿ إلى البحث في العمـك السػمككية. الريػاض : 1995العساؼ، صالح بف حمد )
 مكتبة العبيكاف.

(. دكر التربيػػة المدنيػػة فػػى تعزيػػز قػػيـ االنتمػػاء كمسػػئكليات 2116عمػػى، محمػػد السػػيد )
غيػر منشػكرة، كميػة  المكاطنة لدل طالب المرحمػة ال انكيػة، رسػالة ماجسػتير

 التربية، جامعة المنصكرة.
(. التربيػػة عمػػى المكاطنػػة كحقػػكؽ االنسػػاف مشػػركع 2114العمػػارم، الصػػديؽ الصػػادقي)

 .39-31، المغرب، أبريؿ ، 59تككيف مكاطف الغد، مجمة عمكـ التربية، ع
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فػى (. دكر الجامعػات ا ردنيػة الرسػمية 2114العكامرة، عبد السالـ ؛ كالزيكف، محمػد ) 
تعزيز تربية المكاطنة كعالقتيػا بتنميػة االسػتقاللية الذاتيػة لػدل طمبػة كميػات 
العمكـ التربكية مف كجية نظرىـ، مجمة جامعػة النجػاح لمعمػـك االنسػانية، ع 

 .219-187، 28، مج1

(. تصكر مقترح لتدريس كتعميـ حقػكؽ 2116فراج، محسف حامد؛ كعتيبة، آماؿ محمد )
ت بالمممكػة العربيػػة السػعكدية. بحػث عممػي ممػػكؿ اإلنسػاف لطػالب الجامعػا

مػػف كرسػػي الشػػيخ عبػػد الػػرحمف الجريسػػي لدراسػػات حقػػكؽ اإلنسػػاف. مكتبػػة 
 الممؾ فيد الكطنية: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية .

(. مػػػنيج مقتػػػرح فػػػي التربيػػػة المدنيػػػة إلكسػػػاب طػػػالب 2116فػػػرج، اليػػػاـ عبػػػد الحميػػػد )
ىػػػات إيجابيػػة نحػػك المشػػػاركة المجتمعيػػة، مجمػػػة الصػػؼ ا كؿ ال ػػانكل اتجا

، الجمعيػة المصػرية لممنػاىج 117دراسات في المناىج كطرؽ التػدريس، ع 
 .111-42، أكتكبر، ، جامعة عيف شمسكطرؽ التدريس

(. تحميػػػؿ محتػػػكل كتػػػابى القػػػراءة لمصػػػفيف الخػػػامس 2118فػػػرج، رييػػػاـ سػػػعيد عبػػػد ا  )
 :عشػر ال ػامف العممػي ث المػػؤتمركالسػادس مػف المرحمػة االبتدائيػة. بحػك 

عمػػى  المختمفػػة التعمػػيـ مراحػػؿ فػػي القػػراءة كتدريسػػيا كتػػب مكضػػكعات
 ،  الجمعيػة المصػرية لمقػراءة كالمعرفػة،1كالعػالمي، مػج  القػكمي المسػتكييف

 .397 – 327  جامعة عيف شمس،
.  البيػػػػاف الختػػػػامي : يكليػػػػك(2118فريػػػػدة، بػػػػف عمػػػػركش؛ كعبػػػػد الكىػػػػاب، عبػػػػد المػػػػنعـ)

كصيات الممتقي الدكلي . الممتقي الػدكلي السػنكم لمبحػث العممػي بعنػكاف" كت
  التربية عمى المكاطنة كحقكؽ اإلنساف"، مركز جيؿ البحث العممي، لبنػاف ،

293-297. 
(. التعميـ كالمكاطنػة كاقػع التربيػة المدنيػة فػي فػي 2116قاسـ، مصطفى محمد عبد ا  )

 .لقاىرة لدراسات حقكؽ اإلنسافكز االمدرسة المصرية. القاىرة : مر 
(. تطػكير مقػرر حقػكؽ اإلنسػاف بالمرحمػة الجامعيػة فػي 2112قزامؿ، سكنيا ىانـ عمى )

ضكء طبيعة الدراسة بكميات التربية. مجمة دراسات عربيػة فػي التربيػو كعمػـ 
 . 194 – 155 رابطة التربكييف العرب،  ،3ج ، 21، ع  (ASEP)النفس
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(. فاعميػػة كحػػدة دراسػػية مقترحػػة قائمػػة عمػػى أبعػػاد 2118) المػػكزم، أرزاؽ محمػػد عطيػػو
التربية المدنية بمنيج التربية ا سرية في تنميػة قػيـ ا مػف الفكػرم كميػارات 
اتخاذ القرار ا خالقي لدل طالبات الصؼ ال الػث اإلعػدادم. مجمػة بحػكث 

-63، رابطػػة التربػػكييف العػػرب،  9عربيػة فػػي مجػػاالت التربيػػة النكعيػة، ع 
113. 

، مػػػػايك(. تػػػػدريس حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف عمػػػػى المسػػػػتكل 2117ماضػػػػي، عبػػػػد الفتػػػػاح محمػػػػد )
الجػػامعى كالحركػػة السياسػػية المطالبػػة بالديمقراطيػػة فػػي مصػػر . بحػػث مقػػدـ 
لمؤتمر العالقة بيف تدريس حقكؽ اإلنساف عمى المستكل الجامعى كالحركة 

تنميػة لمبحػكث السياسية المطالبة بالديمقراطيػة فػي الػكطف العربػي، شػركاء ال
 . 35-1،  كاالستشارات كالتدريب، القاىرة

(. تعميـ حقكؽ اإلنسػاف فػي الجامعػات كجيػكد تعزيػز 2111ماضي، عبد الفتاح محمد )
، كميػػػػة االقتصػػػػاد 11، مػػػػج2الديمقراطيػػػػة فػػػػي مصػػػػر. مجمػػػػة النيضػػػػة، ع 

 .36-1كالعمـك السياسية، جامعة القاىرة، 
التربيػة  فػي كالمكاطنػة االنتمػاء أزمػة فػي دراسػة  دنيػةالتربيػة الم (2115ا  ) عبػد مجيػدؿ،

 .178-151، دمشؽ، 8، مج 21ع  السياسي، الفكر مجمة العربية.

(. مػػػنيج تحميػػػؿ المحتػػػكل: تطبيقػػػات عمػػػى منػػػاىج 2115المػػػدخمى، محمػػػد بػػػف عمػػػر  )
 البحث. جامعة الممؾ عبد العزيز:  كمية المعمميف بجدة.

 تقيػيـ محتػكل منػاىج التربيػة :(2111حمػكد محمػد )م ؛ كالرنتيسػى،زكي رمزم مرتجي، 
 ،المدنية لمصفكؼ السابع كال امف كالتاسع ا ساسي فػي ضػكء قػيـ المكاطنػة

، ، الجامعػػػة 2 ع ،19اإلسػػػالمية لمبحػػػكث االنسػػػانية، مػػػج  مجمػػػة الجامعػػػة
 .195-161اإلسالمية بغزة ،

دنيػة بمرحمػة التعمػيـ (. دكر منػاىج التربيػة الم2116معتكؽ، جماؿ ؛ كابف جػدك، جمػاؿ)
االبتػػػػػػدائي فػػػػػػي التربيػػػػػػة عمػػػػػػى المكاطنػػػػػػة. مجمػػػػػػة جيػػػػػػؿ العمػػػػػػـك اإلنسػػػػػػانية 

-191، مركػز جيػؿ البحػث العممػي، الجزائػر، مػايك ، 21كاالجتماعية، ع 
218. 
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ـ(. مدل تضػميف مفػاىيـ حقػكؽ اإلنسػاف فػي مقػرر 2118المقاطي، صالح بف إبراىيـ )
ات فػي المممكػة العربيػة السػعكدية فػي الحديث لممرحمة ال انكيػة لنظػاـ المقػرر 

ضػػػػػكء مشػػػػػركع إعػػػػػالف حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف لمجمػػػػػس التعػػػػػاكف )دراسػػػػػة تحميػػػػػؿ 
، جامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد 15المحتػػكل(. مجمػػة العمػػـك التربكيػػة، ع 

 .122 – 57اإلسالمية، 
عربػػي( .  -التربيػة )إنجميػزم لمصػطمحات المكسػػكعي ( .المعجػـ2113النجػار، فريػد )

 مكتبة لبناف . بيركت:
(. التربية المدنية في مصػر الحاضػر كطمكحػات المسػتقبؿ. مجمػة 2115نجيب، كماؿ )

 .37-5، رابطة التربية الحدي ة، 111، ع 32التربية المعاصرة، س
(. التربيػػػػػة المدنيػػػػػػة فػػػػػي منظمػػػػػػات البػػػػػرامج ا ىميػػػػػػة: أىػػػػػػدافيا، 2116نجيػػػػػب، كمػػػػػػاؿ )

ة، رابطػػة التربيػػة الحدي ػػة، ع مضػػمكنيا، كمسػػتقبميا. مجمػػة التربيػػة المعاصػػر 
 .55-5، 33، س 112

(. تحميػػػػؿ مضػػػػمكف المنػػػػاىج 2111الياشػػػػمي، عبػػػػد الػػػػرحمف؛ عطيػػػػة، محسػػػػف عمػػػػى )
 المدرسية. عماف: در صفاء لمنشر.
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