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 اإلهـداء
 

إىل ِٓ أًصى املصطفى صٍى اهلل عٍٍو ًسٍُ حبسٓ صحبخيا ثالثاً 

ِنبع احلناْ ًاٌعطاء ًاٌدحً اٌعصٌصة أطاي اهلل بماءىا ًأٌبسيا ثٌب اٌصحت ًاٌعافٍت 

إىل ًاٌدي اٌعصٌص أداَ اهلل يف عّسه 

إىل زفٍمت دزبً شًجيت اٌغاٌٍت 

– حمّد ٌٔز اٌدٌٓ – أمحد عص اٌدٌٓ  )إىل شىٌز حٍاحً ًفٍراث وبدي أبنائً 

 (حمّد سساج اٌدٌٓ – حمّد هباء اٌدٌٓ 

إىل إخٌحً ًأخٌاحً زِص احملبت ًاإلخاء 

 إىل  أصدلائً ًأحبائً

 إىل وً إٔساْ عسبً ذً مهّــــــــت

                                                                         ٌعًّ ٌعصة ًزفعــــــــــت ىره األِّـــــــت

                                                                                                                                أىدي ىرا اٌعًّ

 
 



 ت 

 كلمة شكر وتقدير
زَبِّ أًَْشِعْنًِ أَْْ أَشْىُسَ ِٔعَّْخَهَ اٌَّخًِ أَْٔعَّْجَ عًٍَََّ ًَعٍََى ًَاٌِدَيَّ ًَأَْْ أَعًََّْ : "لاي حعاىل 

صدق اهلل اٌعظٍُ  " صَاٌِحًا حَسْضَاهُ ًَأَدْخٍِْنًِ بِسَحَّْخِهَ فًِ عِبَادِنَ اٌصَّاٌِحِنيَ

بعد محد اهلل حعاىل ًشىسه أًالً ًآخساً  

ًبعد االٔخياء ِٓ ىرا اٌعًّ املخٌاضع أحٌجو جبصًٌ شىسي ًعظٍُ حمدٌسي ً اِخنأً إىل 

أسخاذي املسبً اٌدوخٌز إبساىٍُ املصسي عٍّد وٍٍت اٌرتبٍت اٌثاٌثت بدزعا اٌري حىسَّ باإلشساف عٍى 

ىرا اٌبحث ًبري اٌىثري ِٓ اجليد ًاٌٌلج يف حٌجٍيً ًإزشادي ًاٌري غّسًٔ بأخاللو 

اٌنبٍٍت ًخصائٍو اٌىسميت ًًلف إىل جأيب يف وً خطٌة ِسشداً ًٌِجياً خبربحو ًعطائو حخى خسجج 

. ىره اٌدزاست إىل حٍص اٌٌجٌد 

. ًوً اٌشىس إىل عّادة وٍٍت اٌرتبٍت جبياشٌيا اإلدازي ًاٌخدزٌسً ًاىل لسُ أصٌي اٌرتبٍت زئٍساً ًأعضاءً

ًاٌشىس املٌصٌي إىل األساحرة املٌلسٌٓ اٌرٌٓ سامهٌا يف حتىٍُ أداة اٌبحث ًٌٍباحثني ًاٌصِالء 

. اٌرٌٓ لدٌِا يل اٌدعُ ًاملسأدة هلُ ِين وً اٌشىس ًاٌخمدٌس 

. وّا أحمدَ خباٌص اٌشىس ًاٌخمدٌس إىل اٌسادة أعضاء جلنت اٌخحىٍُ عٍى حفضٍيُ بمبٌي ِنالشت ىره اٌسساٌت 

. فجصاىُ اهلل عين خري اجلصاء 

أخرياً ىرا جيدي ِا اسخطعج فاْ ًفمج فرٌه فضً ًِنّت ِٓ اهلل ًاْ أخطأث فّٓ 

. ًِا اٌخٌفٍك إٌّا ِٓ عند اهلل . ٔفسً 

        اٌباحث                                                                                                                                                           
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: مقدمة

 من وأمنيا وطمبة الشعوب التي ترى فييا مالذىا وضمانيا  ، البشريةأمنيةلقد كانت العدالة وما تزال ىي 
 فكل الرساالت منذ آدم عميو السالم حتى نبينا محمد صمى اهلل عميو وسمم ،الحاجة والعوز والظمم والحيف

 فالكتب السماوية المنزلة في كل التفاصيل التي جاءت بيا ، العدالة بين الناسإقامة وىو ،كان ىدفيا واحد
 العدالة بين الناس والتي جعميا اهلل ميزانا لمحق إقامة وىو ، ىذا اليدف الكبيرإلىكانت تؤكد الوصول 

.  والباطل أو ميزانا لجميع الحقوق 

، التي كانت من أىم المفاىيم التي نادى سمي في عصرنا بالعدالة االجتماعية ومن أبرز أنواع العدالة ما
بيا الفالسفة والمفكرون ، وطمب من الدول تحقيقيا، ونصت عمييا لوائح حقوق اإلنسان في ىيئة األمم 

تاحة ويراد بيا العدالة في توزيع الثروة .المتحدة وغيرىا عطاء  ،الواحدلمجتمع  الفرص المتكافئة ألبناء اوا   وا 
العاممين ثمرة أعماليم وجيودىم دون أن يسرقيا القادرون وذوو النفوذ منيم وتقريب الفوارق الشاسعة بين 

.  ان األغنياء والعمل عمى رفع مستوى الفقراء ياألفراد والفئات بالحد من طغ

 كما ،وقد شغمت العدالة االجتماعية أذىان الفالسفة منذ أقدم العصور  فصاغوا قيمة العدالة بصورة فمسفية
. وصمت إلينا من تراث الحضارات القديمة اليونانية والرومانية والمصرية وغيرىا من الحضارات

وتواترت مفاىيم العدالة خاصة عند فالسفة اإلغريق فقبل الميالد نسب أرسطو إلى سقراط اىتمامو بمكارم 
 وعزى إلى أفالطون معارضتو لمظمم الذي يتعرض لو الشعب وجعل أفالطون من كل الفضائل ،األخالق

كانت القضية األم التي شغمت أفالطون في تصوره لقيام  (الجميورية  )فروعًا لمعدالة ففي كتابو الشيير 
 وعمى ذلك اعتبرت ."غاية الغايات "المجتمع الفاضل أن يسود العدل عمى أساس أن ىذه القيمة ىي 

المعجم  ) وىي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة ،العدالة إحدى الفضائل األربع التي قال بيا الفالسفة
 وتعتبر العدالة االجتماعية قبل كل شيء حقًا من حقوق اإلنسان وقيمة كبرى . (409 , 1992, الوجيز 

أرست ضرورتيا رساالت السماء ويتضح معناىا بأن يكون أمام كل فرد نفس الفرص والحقوق التي تتاح 
لآلخرين في الحصول عمى الخدمات االجتماعية والصحية والتعميمية وغيرىا من ىذه الخدمات التي 

توزعيا الدولة وتكفميا في قوانينيا وتشريعاتيا والتي يجب إن يستفيد منيا الجميع بفرص متساوية ودون 
 .(9,1992, عوض )قصـــورىا عمى فئة معينة أو جمـــاعة من المجـــتمع 

 االرتكاز عمى فمسفة تربوية :من أىميا عديدة ويعتمد تحقيق العدالة االجتماعية في التعميم عمى عوامل 
 بمعنى أّن العدالة االجتماعية في التعميم تنبثق من  ،تنبثق من الواقع االجتماعي المعاش في المجتمع

 التي يتم وضعيا في صورة منطمقات ومفاىيم وقيم لتطبيقيا في المجال ،فمسفة المجتمع وفمسفة التعميم
 .التربوي وخاصة ضمن المناىج الدراسية 
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العدالة  ة وـــــــــــــة الفتية عمى الحريـــــــــــــــىدف التربية تنشئة الكائنات اإلنساني :"حيث جعل ىكسمي 
 (   . 24، 1967رونيو ،)" االجتماعية 

في ظل المتغيرات التي يشيدىا العالم والمجتمع العربي بقيت العدالة االجتماعية وما تتضمنو من مفاىيم 
متعمقة بيا كالحق في التعميم وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز ىدفًا معمنا لمسياسة التعميمية ومطمبًا 

. أساسيا ليا في كل الدساتير والقوانين التي صدرت حتى اآلن

 ليس ،االجتماعي لا لمنضاألفضل المؤسسة التربوية ىي المكان أن : ومن ىنا يرى كثير من الباحثين
نما ،نحو تحقيق التكافؤ التربوي فحسب  من اجل تحقيق العدالة والديمقراطية عمى المستوى االجتماعي وا 

 ( . 149، 1993وطفة،)برمتو 

 . المناىج التربوية بما يتناسب مع التبدالت والتحوالت العالميةي النظر فإعادةوىذا ما يؤكد دوما ضرورة 
 (المواطنة – المدنية – القومية  ) : تسميات عدة منياأخذتومن ىذه المناىج مناىج التربية الوطنية التي 

 البالغة أخذت أىميتيا حيث وأمتو الذي يعتز بانتمائو لوطنو ، الصالحيوالتي تسيم في خمق المواطن الواع
 اإلنسانية صاحب الرؤية ، صانع التاريخ والتقدم والرقي المنفتح والمستنيراإلنسانمن قدرتيا عمى تكوين 

 مع المحافظة ، فيوواإلبداعي عصر العولمة واالنفجار المعرفي إلى المييأ لمدخول واألخالقيةوالحضارية 
 ميمة إليو الحاجة أصبحت تربوي إصالح وذلك سيكون من خالل ،عمى الخصوصية الوطنية والقومية

 ( . 24 ، 2005رئاسة مجمس الوزراء ،)وعاجمة 

 وتغيير ،وفي إطار اىتمام وزارة التربية في الجميورية العربية السورية بتطوير منياج التربية الوطنية
 وال م،2011-2010 وتطبيقو ألول مرة خالل العام الدراسي ،تسميتو من تربية قومية إلى تربية وطنية

 وحتى يحقق ىذا المقرر في الصفين ،سيما في الصفين السابع و العاشر وألىمية مقررات التربية الوطنية
السابع والعاشر لؤلىداف المرجوة من وجوده وألىمية مفاىيم العدالة االجتماعية وتأثيرىا و انعكاساتيا عمى 

 يرى الباحث أىمية وضرورة تناول ىذين الكتابين الجديدين ،النظام التعميمي في الجميورية العربية السورية
بالبحث والتحميل لمعرفة مدى تحقيقيما لمعدالة االجتماعية وما تتضمنو من مفاىيم متعمقة بيا كالحق في 

. التعميم وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز 
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ً
 :  مشكلة البحث–أوال

 جعمت معظم ،إن التغيرات اليائمة والمتسارعة التي يمر بيا العالم وخاصة في مجال تكنولوجيا المعموماتية
 لتتمكن من مواكبة التطور العالمي ،المجتمعات تراجع المناىج التقميدية و الممارسات التي تقوم عمييا

 إال انو كان عمى ىذه المجتمعات في الوقت نفسو المحافظة عمى ،السريع في مناحي الحياة كافة
 ( .keer،2003 ,23)خصوصية اليوية الوطنية ليا 

انطالقًا من ذلك فانو يجب عمى التربية أن تقف وقفة رائدة وقائدة متفاعمة ومنفعمة باألحداث التي يمر بيا 
 (. 17، 2005رشوان،)المجتمع والعالم موجية وىادفة ومنيرة الطريق لتقدم المجتمع وأفراده 

تتطمب مواجية تحديات القرن الحادي والعشرين اإلفادة من قدرات المواطنين اإلبداعية و كفاءاتيم في  و
التخفيف من وطأة الفقر وتدعيم العمميات الديمقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتيا وتشجيع المواطنة 

لذلك تتركز الجيود ". النشطة وتعزيز دور المجتمع المدني وكفالة المساواة و اإلنصاف بين الجنسين
التربوية اليوم من أجل تعميم الناشئة حقوق اإلنسان وواجباتو وكيفية ممارستيا في إطار ديمقراطي سميم 

.  يعزز مفاىيم العدالة االجتماعية واالنتماء الوطني و اإلنساني معاً 

التي  وولعل من أىم المناىج التي تؤثر في المجتمعات اإلنسانية وفي إعداد أجياليا مناىج التربية الوطنية 

 تضمنت قيمًا مختمفة لكنيا اآلن ، ُدرِّست التربية الوطنية في القرن الماضي من خالل مناحي متعددة
  , 2003 , 11)تحتاج إلى أن تصبح أكثر مناسبة لمحاجات المتجددة لمواطن القرن الحادي والعشرين 

Macdonald). فأصبحت مقررات التربية الوطنية تتضمن قيمًا اجتماعية إنسانية مثل الحرية والديمقراطية 
 حيث يمارس الناشئة الحياة الوطنية و االجتماعية الحقيقية ،وتكافؤ الفرص والكرامة والمساواة بين البشر
. من خالل تحمل المسؤولية ونكران الذات 

ة في الجميوريـة العربيـــة السوريــــة اىتمامـا كبيرًا لكتاب التربيـة الوطنيـة ـو انطالقا من ذلك أولت وزارة التربي
 في إطار مشروع ،العاشر م لطالب الصفين السابع و2011 – 2010الذي بدأ تدريسـو في العام الدراسي 

وطني متكامل لتطوير مناىج التعميم العام عمى أسس عمميـة تراعي االتجاىات التربويـة الحديثة في 
 التي تقوم عمى التكامل و الترابط ،حقوق اإلنسان مجاالت التربيـة السكانية و البيئية و مشكالت الشباب و

تعزيز مبدأ المواطنـة الصالحة القائمة عمى ترسـيخ حب   و،و ترتكز عمى االقتصاد المبني عمى المعرفة
القادرة عمى التضحيـة في سبيل تقدمـو   ـة وــــــــة العربيـــــبناء الشخصيـة الوطنية المؤمنة بقضايا األم الوطن و

 ( . 5 , 2010, وزارة التربية  )وتحرره 
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 كالحق في التعميم وتكافؤ ، وبما أن المناىج الدراسية يجب أن تسيم في تحقيق مفاىيم العدالة االجتماعية
 والتي أصبحت بمجمميا من ضرورات التربية وخاصة ضمن مناىج التربية ،الفرص والمساواة وعدم التمييز

 والتي يقع عمى عاتقيا تنمية مفاىيم العدالة ،الوطنية التي ُتدّرس لطالب المرحمتين األساسية و الثانوية
االجتماعية لدى الناشئة لتمكينيم من تمثل القيم التي تحمميا ىذه الكتب وىذه المناىج لتغدو وعيًا في 

عقوليم وعقيدة في قموبيم وجزءُا من سموكيم تنمي لدييم روح الجماعة والتعاون والشعور باالنتماء و الوالء 
. لؤلرض و الوطن ليكونوا مواطنين صالحين

وفي ضوء السياسـة التعميمية في الجميوريـة العربيـة السوريـة و تغيير تسمية كتابي التربيـة  القوميـة لمصفين 
السـابع والعاشـر إلى التربية الوطنية فإن األمر يتطمب تحميـل مضمون ىذين الكتابين لمتعرف عمى أىـم 

  :اؤل الرئيس التاليـــــــــــــــــــــالتس ة فيـــــــــــــو بذلك تتبمور مشكمة الدراسمفاىيـم العدالـة االجتماعية فييما 

توافر مفاهيم العدالة االجتماعية في كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع والعاشر هل ت
؟   وما مدى هذا التوافرمن مرحمة التعميم ما قبل الجامعي

 
ً
:  أهمية البحث –ثبنيب

: يمكن تحديد أىم الجوانب التي تبرز أىمية ىذا البحث في ما يمي 

 وبيان أبعادىا ومعاييرىا   مفيوم العدالـة االجتمــاعية النظرية حيث سيقوم الباحث بتحميل ىميةاأل- 1
.  وتجمياتيا 

 ـ أىمية مقررات التربية الوطنية التي يجب أن تتضمن مفاىيم العدالة االجتماعية وقيما اجتماعية إنسانية 2
و قومية و وطنية تمكن الناشئة والطالب من تمثل القيم التي تحمميا ىذه المقررات لتغدو وعيًا في عقوليم 

وعقيدة في قموبيم وجزءًا من سموكيم تنمي لدييم روح الجماعة والتعاون و الشعور باالنتماء لؤلرض و 
 .الوطن ليكونوا مواطنين صالحين 

 وما تقدمو من مقترحات لممخططين التربويين و ، تسفر عنو ىذه الدراسة من نتائج يمكن أن أىمية ما- 3
 .وبما يسيم في تجويد منياج التربية الوطنية  ،المختصين والقائمين عمى وضع السياسات التربوية

 
ً
:   أهداف البحث–ثبلثب

: ستعمل  الدراسة عمى تحقيق األىداف التالية 

 .ـ تحميل مفيوم العدالة االجتماعية وأىم معاييره في األدب التربوي و االجتماعي 1
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ـ تعّرف مالمح العدالة االجتماعية في كتب التربية الوطنية لمصفين السابع  و العاشر من مرحمة التعميم  2
 . كما أشارت إلييا السياسة التعميمية في الجميورية العربية السورية ،ما قبل الجامعي

ـ تحميل محتوى كتب التربية الوطنية لمصفين السابع و العاشر من مرحمة التعميم ما قبل الجامعي في  3
 .ضوء مفيوم العدالة االجتماعية 

ـ وضع بعض المقترحات لمقائمين عمى وضع السياسات التعميمية لتحقيق العدالة االجتماعية في مرحمة  4
. التعميم ما قبل الجامعي

 
ً
:  أسئلة البحث –رابعب

: ستحبأل هذه الد اسة اإلجباة عن األسئلة التبلنة 

ما مدى توافر مفاىيم العدالة االجتماعية في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع  من مرحمة التعميم ما  -1
 قبل الجامعي ؟ 

ما درجة تحقق مفاىيم العدالة االجتماعية في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع  من مرحمة التعميم ما  -2
 قبل الجامعي ؟ 

ما مدى توافر مفاىيم العدالة االجتماعية في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر من مرحمة التعميم ما قبل  -3
 الجامعي ؟

ما درجة تحقق مفاىيم العدالة االجتماعية في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر من مرحمة التعميم ما  -4
 قبل الجامعي ؟

ما نتائج تحميل محتوى كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع والعاشر من مرحمة التعميم ما قبل الجامعي  -5
 في ضوء مفيوم العدالة االجتماعية ومدى تبني ىذه الكتب لمفاىيم العدالة االجتماعية ؟ 

 
ً
: مصطلحبت البحث  -خبمسب

ىي تمك الحالة التي ينتفي فييا الظمم :  عّرفت العدالة االجتماعية بأنيا:ـ العدالة االجتماعية 1
واالستغالل والقير والحرمان من الثروة أو السمطة أو من كمييما والتي يغيب فييا الفقر والتيميش 

 وتنعدم فييا الفروق غير المقبولة اجتماعيًا بين األفراد والجماعات واألقاليم داخل ، االجتماعيواإلقصاء
 ،الدولة والتي يتمتع فييا الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة
والتي يعم فييا الشعور باإلنصاف والتكافل والتضامن والمشاركة االجتماعية والتي يتاح فييا ألفراد 
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 متكافئة لتنمية قدراتيم وممكاتيم وإلطالق طاقاتيم من مكامنيا ولحسن توظيف ىذه القدرات مجتمع فرصال
 وبما يساعد المجتمع عمى النماء ،والطاقات بما يوفر ليؤالء األفراد فرص الحراك االجتماعي الصاعد

(.  1، 2012العيسوي، )والتقدم 
 دالةىي العدل في شتى نواحي الحياة و الع: أن العدالة االجتماعية (5 ، 1961) نصير ويرى

االجتماعية بمعناىا القانوني ىي قيام حقوق األفراد في جميع النواحي العامة واالجتماعية واالقتصادية 
 وذلك مع مراعاة أن ىذه الحقوق ،ورعاية ىذه الحقوق بوضع الضمانات التي تكفميا والوسائل التي تحمييا

  .ليست مطمقة بل مقيدة بالحدود التي تممييا مستمزمات الصالح العام
بأنيا تعني حصول جميع المواطنين عمى حقوقيم وحرياتيم األساسية كاممة دون تمييز : ويعرفيا الباحث 

وبصرف النظر عن أية اعتبارات تتعمق بأوضاعيم االجتماعية أو االقتصادية أو باعتقاداتيم المذىبية أو 
الدينية أو السياسية، بحيث يتمكنوا من القيام بواجباتيم المطموبة تجاه وطنيم ومجتمعيم والمشاركة في 

عممية التنمية لبناء مجتمع ديمقراطي سميم وفق مبادئ العدالة والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص وبما يعزز 
الشعور بالوالء واالنتماء لو، وفق ما تتضمنو الدساتير الوطنية ومبادئ ومواثيق المنظمات الدولية 

 0واإلقميمية 

 :ـ التعريف اإلجرائي لمفاهيم العدالة االجتماعية في كتب التربية الوطنية2
ىي مدى تضمن كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع والعاشر من مرحمة التعميم ما قبل الجامعي 

, يز يعدم التم, تكافؤ الفرص , الحق في التعميم : لممعايير المحققة لمعدالة االجتماعية و المتمثمة في 
. الديمقراطية , الحرية , الوالء , االنتماء , المساواة 

 :ـ التربية الوطنية 3
ىي ذلك الجانب من التربية الذي يشعر الفرد : أن التربية الوطنية  (59-58 ، 2004 )يرى المعيقل 

بموجبو صفة المواطنة وتحققيا فيو وىي أيضًا تعني تزويد الطالب بالمعمومات التي تشمل القيم والمبادئ و 
االتجاىات الحسنة وتربيتو إنسانيا ليصبح مواطنًا صالحًا، يتحمى في سموكو وتصرفاتو باألخالق الطيبة، 

. ويممك من المعرفة القدر الذي يمكنو من تحمل مسؤولية خدمة دينو و وطنو و مجتمعو  
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عممية غرس مجموعة من القيم " فيعرفان التربية الوطنية بأنيا  (76-75، 1999 )أما المقاني والجمل 
والمبادئ والمثل لدى التالميذ لتساعدىم عمى أن يكونوا صالحين قادرين عمى المشاركة الفعالة والنشطة في 

". كافة قضايا الوطن ومشكالتو 

أن التربية الوطنية ىي إعداد التالميذ لدورىم في المجتمع كمسؤولين  : (  Ellis , 1981 )ويرى إليس 
. وصانعي قرار و مواطنين يرعون مصالح الوطن  

إن تعريف المواطن بالوطن الذي يعيش فيو وبنظمو وقوانينو بل وتقاليده وأعرافو :"ويقول ىربرت سبنسر 
 (  2006ناصر وشويحات ،)" وعاداتو ىي ما نسميو بالتربية الوطنية 

عبارة عن غرس مجموعة القيم والمبادئ واالتجاىات الحسنة في : بأنيا  ويعرف الباحث التربية الوطنية
نفوس الطالب والتالميذ وتزويدىم بالمعمومات والميارات الالزمة ليصبحوا مواطنين صالحين في وطنيم 

.  يشاركون فيو بفاعمية في القضايا الوطنية التي تعود عمييم وعمى وطنيم بالخير والعطاء والنماء 

 : ـ التعريف اإلجرائي لمتربية الوطنية4

ىي العممية التي يتم فييا تزويد الطالب والتالميذ بقيم ومبادئ العدالة االجتماعية الالزمة والضرورية 
.  ليصبحوا مواطنين صالحين وفاعمين في وطنيم، مما يعود عمييم وعمى وطنيم بالخير والعطاء والنماء

 : ـ الوطنية 5
خالصو لوطنو الذي يشمل االنتماء إلى : بأنيا  ( 1994 )تعرفيا الموسوعة العربية العالمية  حب الفرد وا 

. األرض و الناس و العادات و التقاليد و الفخر بالتاريخ و التفاني في خدمة الوطن

 :ـ كتب التربية الوطنية 6
يقصد بيا كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع و العاشر المذان بوشر بتدريسيما خالل العام الدراسي 

. م 2011 – 2010

 :ـ مادة التربية الوطنية 7
ىي مادة تربوية تعميمية خصص ليا ساعة واحدة أسبوعيا ضمن الخطة الدراسية لمرحمة التعميم األساسي 

. درجة من درجات المجموع العام لممواد  ( 20 )و المرحمة الثانوية وخصص ليا 
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 :ـ تحميل المحتوى 8
ىوأسموب لموصف الموضوعي لممادة المفظية بحيث يقتصر دور الباحث عمى تصنيف المادة المفظية وفق 

, عدس  )استخراج السمات العامة التي تتصف بيا وفئـات محددة بغيــة تحديد خصائص كل فئـة منيا 
1991 . ) 

منيج لمعالجة مواد االتصال يستخدم أساليب دقيقة :"  بأنو تحميل المحتوى ( bardin ) ويعرف باردين 
(. p169)،1999 ، bardin"ومنظمة بيدف الوصول لتفسير نفسي أو اجتماعي 

أو  المقيـاس أو المحك الذي يمكن الرجــوع إليو: " يعرف عبد المطمب المعيــار بأنـو  : المعيــارـ  9
  (.134 ،2005عبد المطمب ،)"استخدامـــو أساسا لممقارنة أو التقدير

 :ـ مرحمة التعميم األساسي 10
ىي مرحمة تعميمية مدتيا تسع سنوات تبدأ من الصف األول االبتدائي وحتى الصف التاسع، وىي إلزامية 

 : ومجانية وتنقسم إلى حمقتين
.  تشمل من الصف األول إلى الصف الرابع: الحمقة األولى

(. 2، 2004وزارة التربية،)تشمل من الصف الخامس إلى الصف التاسع : الحمقة الثانية
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: الدراسات السابقة 

أجريت بعض الدراسات و البحوث المتعمقة بموضوع العدالة االجتماعية و أيضًا بموضوع التربية الوطنية 
. أو التربية القومية 

 
ً
 الدراسات احمللية والعربية -أوال

 الدراسات األجنبية  –ثانيا 

 

 
ً
 : الدراسات احمللية والعربية ـ  أوال

  ( :2009 )دراسة ىندي - 1
تحميل كتب التربية الوطنية لممرحمة األساسية الدنيا في المنياج الفمسطيني :عنوان الدراسة  *- 

. (دراسة نقدية )

: ىدف الدراسة *- 

.  التعّرف إلى نتائج تحميل ونقد كتب التربية الوطنية لممرحمة األساسية الدنيا في المنياج الفمسطيني- 1

 .  التعّرف إلى المعايير الالزمة لتأليف كتب التربية الوطنية في المرحمة األساسية الدنيا-2
 التّعرف إلى أي مدى تتحقق ىذه المعايير في كتب التربية الوطنية المدرسية المقررة عمى تالميذ -3

 .المرحمة األساسية الدنيا

: منيج الدراسة *- 

 : حيث قامت بإعداد قائمة معايير تضمنت أربعة جوانب،استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي
وتحددت عينة الدراسة في كتب  (المحتوى،عرض المحتوى ،التدريبات واألسئمة واألنشطة  المحتوى،تنظيم)

  .التربية الوطنية لتالميذ المرحمة األساسية الدنيا األول والثاني والثالث والرابع
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: نتائج الدراسة *- 

 ،إن درجة تحقيق المعايير الكمية لجميع الجوانب ولمصفوف األربعة أن المحتوى احتل المرتبــة األولى- 1
 فكانت ،وان تنظيم المحتوى احتل المرتبة الثانية ( %67,8) إذ بمغت ،حيث جاءت درجـة تحقيقو مرتفعة

وان األنشطة واألسئمة جاءت في المرتبة الثالثة  (%76,1)درجة تحقيقو لممعايير مرتفعة أيضا إذ بمغت 
 بينما جاءت طريقة عرض المحتوى في المرتبة ،% (65,9)فدرجة تحقيقو جاءت متوسطة إذ بمغت 

% ( . 54,4)الرابعة واألخيرة حيث جاءت درجة تحقيقيا لممعايير متوسطة إذ بمغت 

 إن درجة تحقيق المعايير الكمية لجميع الجوانب ولجميع الصفوف متوسطة إذ بمغت لمصفوف األربعة -2
 وقد جاءت درجة تحقيق المعايير الكمية ،%(69,7)، (%68,5)،  (%68,8)، (% 65,5)عمى التوالي 

%( . 68,3)ولجميع الصفوف مجتمعة متوسطة فكانت 
  ( :2009 )ـ  دراسة بشير 2

 :عنوان الدراسة *- 

تحميل محتوى كتب التربية الوطنية وتقويميا لمصفوف الخامس والسادس و السابع من وجية نظر 
. معممي ومعممات محافظات شمال الضفة الغربية

: ىدف الدراسة *- 

التعّرف عمى مستوى تقويم المعممين لكتب التربية الوطنية الفمسطينية في الصفوف األساسية الخامس  - 1

.  والسادس والسابع

 الجنس ،المؤىل العممي، الخبرة التدريسية وعدد مرات تدريس : تحديد أثر متغيرات الدراسة التالية  -2
 . المادة عمى تقويم ىذه الكتب

 السابع األساسية و , السادس , تحميل مضمون كتب التربية الوطنية الفمسطينية لمصفوف الخامس  -3
. التعرف عمى مواطن القوة و الضعف فييا

 :منيج الدراسة *-  
 إضافة إلى استخدام أداتين إحداىما استبانو موحدة لتقويم كتب التربية ،استخدم الباحث المنيج الوصفي

 أما األداة الثانية فيي تحميل محتوى الكتب الثالثة وتكّون مجتمع الدراسة من جميع معممي التربية ،الوطنية
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معمما ومعممة وتكونت عينة الدراسة من  (819)الوطنية في محافظات شمال الضفة الغربية والبالغ عددىم 
. من مجتمع الدراسة  (%30) أي ما يقارب ،معمما ومعممة(246)

: نتائج الدراسة *- 

إن درجة تقويم المعممين والمعممات لكتب مبحث التربية الوطنية لمصفوف األساسية الخامس والسادس - 1
 .(82,0) وبنسبة مئوية ،(0,44) وانحراف معياري ،(4,10)والسابع قد أتت مرتفعة جدا وبمتوسط 

 أما النتائج ،وىذه درجة مرتفعة (%70,4)إن درجة تحقيق المعايير الكمية لجميع الصفوف كانت  -2
 أما . وىي درجة مرتفعة وجاءت في المرتبة األولى،%(74,1)الكمية المتعمقة بالمحتوى لجميع الصفوف 
وىي درجة مرتفعة وجاءت في المرتبة الثانية وفيما ،%(70,5)النتائج المتعمقة باألنشطة واألسئمة فكانت 

 وىي درجة متوسطة وجاءت في المرتبة الثالثة والنتائج ،%(67,4)يتعمق بنتائج تنظيم المحتوى فكانت 
وىي درجة متوسطة وجاءت في المرتبة  (%56,2)الكمية المتعمقة بطريقة عرض المحتوى حصمت عمى 

 .الرابعة 
في درجة تقويم كتب مبحث  (a= 0,05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة -3

 .سنوات  ( 10 – 6)التربية الوطنية بينما وجدت فروق تعزى لمتغير الخبرة ولصالح فئة الخبرة 
  ( :2008 )ـ   دراسة قزح 3
 :عنوان الدراسة *

واقع تدريس مادة التربية القومية االشتراكية في المرحمة الثانوية العامة ومدى تحقيقيا لألىداف 
. (دراسة ميدانية في مدارس مدينة دمشق)المرسومة 

:  ىدف الدراسة*
تحديد مدى تحقيق واقع تدريس مادة التربية القومية االشتراكية في محافظة دمشق لألىداف المرسومة ليا  -1

 . من خالل آراء الطمبة والمدرسين
تحديد مدى مالئمة أىداف المادة لحاجات المجتمع المتنامية من خالل آراء المدرسين والطمبة - 2

 . والموجيين االختصاصيين 
تحديد مدى مالئمة طرائق التدريس والوسائل التعميمية وأساليب التعميم المستخدمة في تدريس المادة في -3

 . مدارس مدينة دمشق لألىداف المرسومة ليا من خالل آراء المدرسين والطمبة والموجيين االختصاصيين
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تحديد مدى مالئمة الواقع الميني لمدرسي مادة التربية القومية االشتراكية في محافظة دمشق لألىداف -4 
 . المرسومة لممادة من خالل آراء المدرسين والتوجيو االختصاصي

.  تحديد واقع آراء مدرسي مادة التربية القومية االشتراكية في المرحمة الثانوية في محافظة دمشق -5
 : منيج الدراسة*

   استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي باإلضافة إلى تصميم استبانو موزعة عمى الطالب 
.  والمدرسين ومقابمة لمموجيين االختصاصيين واستخدام بطاقة مالحظة 

:  نتائج الدراسة*

الشيادة – المينة ) :وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين متوسطات أفراد المدرسين والطمبة تبعا لمتغير-1
. (حول محاور االستبانة– االختصاص - العممية

 .توجد فروق ذات داللة إحصائيا بين متوسطات آراء المدرسين تبعا لمتغير الجنس ال-2

 توافق أغمبية الطمبة عمى أن مناىج التربية القومية ترتبط بالواقع من جية ومع مناىج المواد األخرى -3 
 .من جية أخرى بشكل واضح عمى عكس أغمبية المدرسين

 .يوافق المدرسون عمى انو من الممكن تحويل أفكار المادة إلى أسموب يومي في حياة الشباب ال-4

  ( :2005 )ـ  دراسة خمف 4

السياسة التعميمية في مصر منذ السبعينات دراسة تحميمية في ضوء مفيوم العدالة : عنوان الدراسة - *
. االجتماعية

: ىدف الدراسة *- 

.   وأىم معاييره في األدب التربوي و االجتماعي،تحميل مفيوم العدالة االجتماعية- 1
تحميل مضمون السياسة التعميمية المرتبطة بمرحمة التعميم األساسي في ضوء مفيوم العدالة - 2

 .االجتماعية 
تعّرف مالمح العدالة االجتماعية في مرحمة التعميم األساسي كما أشارت إلييا السياسة التعميمية - 3

 .بمصر 
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 .وضع بعض المقترحات لمسياسة التعميمية في مصر لتحقيق العدالة االجتماعية في التعميم األساسي- 4
 .استخدم الباحث المنيج الوصفي إضافة إلى استخدام أسموب تحميل المضمون  : منيج الدراسة*- 

مرحمة التعميم األساسي :مجتمع الدراسة
اقتصرت عمى تحميل بعض الوثائق التعميمية الرسمية المتعمقة بيذه المرحمة التعميمية منذ : عينة الدراسة

 وقد تم تناول ىذه الوثائق بالوصف الشكمي ضمن عينة  ،م2004السبعينات من القرن العشرين حتى 
الدراسة لتكون مدخل لمتحميل  

: نتائج الدراسة *- 

احتل معيار الحق في التعميم المرحمة األولى بالنسبة لمعايير العدالة االجتماعية ضمن الوثائق - 1
 حيث حققت السياسة التعميمية زيادة في نسب االستيعاب منذ السبعينات وحتى ،التعميمية في فترتي الدراسة

.  ولكنيا لم تصل لتحقيق االستيعاب الكامل 2004عام 

احتل معيار الخدمة المرتبة الثانية في وثائق السبعينات و المرتبة الثالثة ضمن الوثائق الصادرة منذ - 2
 حيث حققت السياسة التعميمية زيادة في عدد المدارس والفصول و عمى الرغم من 2004الثمانينات وحتى 

ذلك ال تزال الكثافة مرتفعة داخل الفصول فضاًل عن وجود مدارس غير صالحة لألغراض التعميمية 
 . وبحاجة إلى ترميم و إصالح

 احتل معيار اإلمكانيات التعميمية المرتبة الثانية في الوثائق التعميمية الصادرة خالل فترتي الدراسة -3
حيث استطاعت السياسة التعميمية مضاعفة قيمة اإلنفاق عمى التعميم ولكن ىناك ضعف في تحقق اليدف 

المطموب من المجانية حيث أن حجم اإلنفاق عمى تالميذ التعميم األساسي ضئيل و اإلنفاق عميو ال 
 .يتناسب مع عدد تالميذه بالمقارنة مع المراحل األخرى 

احتل معيار المناخ التنظيمي المرتبة الرابعة في الوثائق التعميمية خالل فترتي الدراسة ورغم  -4
تحقيق السياسة التعميمية تقدما في مجال تقميص عدد الفترات الدراسية في مدارس التعميم 

 إال أن النظام التعميمي ما زال يعاني من تعدد الفترات الدراسية وتزايد عدد ساعات ،األساسي
 .التعمم 
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  ( :2005 )ـ  دراسة الحموي 5
: عنوان الدراسة*

وحدة االستعمار )) دراسة تحميمية تقويمية لمادة التربية القومية االشتراكية  في ا لصف األول الثانوي 
. في سورية( (االستيطاني

:  ىدف الدراسة*
االستعمار االستيطاني )تحميل األىداف الخاصة لمنياج التربية القومية في الصف األول الثانوي -1

 . ألغراض سموكية (الصييوني
التعّرف عمى مدى تغطية المفاىيم القومية الواردة في كتاب التربية القومية الصف األول الثانوي وحدة -2
.  لألىداف الموضوعة ليا (االستعمار االستيطاني الصييوني)
 : منيج الدراسة*

 باإلضافة إلى استخدام الحاسوب في عممية التحميل ،    استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي
. الكمي لمفاىيم كتاب  الصف األول الثانوي

:  نتائج الدراسة*
إن أىداف المنياج قد اىتمت بالمجاالت القومية واإلنسانية أكثر من المجاالت الديمقراطية واالجتماعية -1

 . واألخالقية
إن مفاىيم التربية القومية في الكتاب مبعثرة وغير منظمة وموزعة بشكل صحيح وىذا يعود إلى غياب -2

 . النظرة التنظيمية لمحتويات الكتاب وعدم مراعاة االستمرارية والتتابع في تأليف الكتاب

 .وجود نوع من االنسجام بين األىداف من حيث اىتماميا بمجاالت معينة وبين محتويات الكتاب-3

  ( :2005 )ـ  دراسة عبد الكريم والنصار 6
: عنوان الدراسة*

دراسة تحميمية مقارنة في ضوء التوجيات   )التربية الوطنية في مدارس المممكة العربية السعودية 
.  (التربوية الحديثة

:  ىدف الدراسة*
التحميل النوعي لمنيج التربية الوطنية في  كل من المممكة العربية السعودية وبريطانيا في المرحمة -1

 . المتوسطة بيدف التعرف إلى األسموب الذي يتناول بو ىذا المنيج أىداف ومحتوى التربية الوطنية
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 .  رصد نقاط االتفاق واالختالف بين منيج التربية الوطنية في المرحمة المتوسطية في البمدين -2
 اقتراح نموذج لتدريس التربية الوطنية في المرحمة المتوسطة في المممكة العربية السعودية في ضوء -3

.  التوجيات التربوية الحديثة
 استخدمت الدراسة منيج تحميل المحتوى الوصفي الظاىري الذي ييتم بالوصف الظاىر : منيج الدراسة*

 . العامة التي تضمنتيا كتب التربية الوطنية في البمدين النوعي لمموضوعات واألفكار
:  نتائج الدراسة*
ركزت المقررات عمى المستوى الوطني في حين خمت من أي درس حول المستوى العالمي فيما عدا -1

سيامات المممكة في إغاثة البمدان المنكوبة وتطرقت المحتويات إلى  ثالثة دروس عن مناصرة المسممين وا 
 . مجتمع األسرة واألقارب ولم تتحدث عن المجتمع المدرسي

 . تناولت محتويات المقررات دروسًا تعكس ىوية المممكة العربية السعودية الدينية والثقافية -2
 . تشتت الموضوعات وضعف ترابطيا في الفصل الدراسي الواحد أو الكتاب الواحد-3
سرد الموضوعات التي يغمب عمييا جانب الوطنية في فصل دراسي واحد وسرد موضوعات أخرى -4

يغمب عمييا جانب المواطنة في فصل دراسي آخر وىذا ال يساعد المتعمم عمى التفاعل مع محتوى الدروس 
وال تنمية الجوانب الوجدانية المتعمقة بحب الوطن واالعتزاز باالنتماء إليو ثم ترجمة ىذا الحب والوالء عمى 

 . أرض الواقع
 .غمبة الجانب اإلنشائي عمى عناوين الوحدات والدروس في المقررات السعودية -5
 أو لم توظف بشكل جيد لتحقيق أىداف التربية ،وجود موضوعات ال عالقة ليا مباشرة بالتربية الوطنية-6

. (تقنيات االتصال والعبارات الصحية): الوطنية مثل 
  ( :2005 )ـ  دراسة مضية 7
 تحديات في وجو التربية الوطنية  :عنوان الدراسة*

:  ىدف الدراسة  *
:        ىدفت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة التالية

ىل تتوجو العممية التربوية في األردن بمرحمة الطفولة بوحي تنمية طاقة الخيال وقوة اإلرادة واالستقامة -1
 ؟(أخالقية)لدى الطفل أو تربي لديو الخنوع لألمر الواقع وتنميط شخصيتو وفق مواعظ 
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ىل تنمي المناىج وطرق التدريس أدوات التفكير الحر من بحث واستنباط واستدالل؟ أم تربيو عمى -2 
الحفظ والتقميد   واإلتباع؟ ىل تفتح إمكانات تنمية الشخصية المتعاممة عقميًا وجسديًا وروحيًا أو تكتفي 

يجاد مكان في المجتمع بأي وسيمة؟  بتزويد الناشئة بوصايا ومبادئ توفر إمكانية شق درب وا 
ىل توفر الدراسة الجامعية بمراحميا وسائل ومناخات التفكير الحر ومختبرات البحث أم تخضع الطمبة -3 

لسمطة النصوص والكبت الذىني والتنميط العقمي؟ 
 :منيج الدراسة*

 وعمل عمى مقارنة واقع الثقافة المجتمعية بين بمده األردن ،استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي
. وكوريا الجنوبية

:  نتائج الدراسة*
 . لتأىيمياغمبة الجانب النظري في البرامج التعميمية خاصة في الفرع األدبي في التعميم الثانوي -1
 . تدريس المواد ذات الطبيعة العممية والمغات بالتمقين دون مراعاة الجوانب التطبيقية-2
 وكثافة الموضوعات األمر الذي يحّول التعميم إلى مواد نظرية ،االكتظاظ المفرط في الفصول الدراسية-3

 . فقط
 . طرائق التدريس المتبعة ىي طرائق تمقينية تعتمد عمى التدوين الحرفي لمكممات-4
غياب الضمير لدى الكثير من المدرسين في أثناء العمل ورغبة الطالب في الحصول عمى عالمة -5

 . عالية ودرجة متقدمة من خالل الدروس اإلضافية الخاصة األمر الذي ينمي النزعة النخبوية لدى الطمبة 
إنَّ عممية التربية تبث الروح الوطنية بصورة مجردة خالية من المضمون االجتماعي وتنمي لدى الطمبة -6

 . المتميزين الروح الفردية والتميز النخبوي
 . قصور طرائق إعداد المعممين مما ينعكس عمى العممية التعميمية برمتيا-7
  ( :2001 )ـ  دراسة العجاجي 8
 :عنوان الدراسة*

الصعوبات التربوية المصاحبة لمتجربة السعودية في تطبيق منيج التربية الوطنية كما يدركيا معممو 
. المرحمة الثانوية بمدينة الرياض

التعرف إلى الصعوبات التي واجيت التجربة السعودية في تدريس التربية الوطنية : ىدف الدراسة      *
.  في المرحمة الثانوية كمادة مستقمة 
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 :منيج الدراسة*
. معمم في مدينة الرياض/ 232/ فقرة وزعت عمى 64 استخدمت الدراسة استبانو مكونة من 

:  نتائج الدراسة*
إن أىداف مادة التربية الوطنية كانت غير واضحة لدى كثير من المعممين وخاصة بعض األىداف -1

 . ذات البعد الثقافي االجتماعي واالقتصادي
.  إن المقرر قد أغفل بعض جوانب المحتوى ذات األىمية الكبيرة في التربية الوطنية-2
وجود صعوبات لدى المعممين في االطالع عمى الوسائل والنشاطات المناسبة لممادة وكيفية االستفادة -3

.  منيا

 
ً
:  الدراسات األجنبية  ـ ثانيا

 ( :mintrop,h ( )2003)دراسة منتروب  -1
 :عنوان الدراسة*

تحديد محتوى مادة التربية الوطنية وأثره في سموك الطمبة 
:  ىدف الدراسة   *

   دراسة مشكالت مناىج التربية الوطنية من وجية نظر المختصين والمعممين والطمبة وأثر ذلك في سموك 
.  الطمبة
.  إضافة إلى استخدام استبانو ، استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي:منيج الدراسة   *

: المجتمع األصمي لمدراسة ىو 
 . محتوى كتب التربية الوطنية في المرحمة المتوسطة في بريطانيا-1
 . معممو المادة والمختصون بيا-2
 .طالب المرحمة المتوسطة في بريطانيا- 3

كما قام الباحث بتوزيع استبانات عمى عينة من المختصين والمعممين والطمبة في المرحمة المتوسطة في 
 .بريطانيا 
:  نتائج الدراسة      *

.  من المعممين يرون أن ىذه المادة مجدية لمطالب والدولة% 90 – 80إن - 1
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التاريخ : عدم تطابق وجيات نظر المعممين حول أىمية الموضوعات التقميدية في التربية الوطنية مثل-2
طاعة القانون واالنخراط في األحزاب السياسية واالتحادات العمالية والخدمة العسكرية وحقوق  الوطني وا 

.  اإلنسان والبيئة والموضوعات ذات الصفة العالمية
من ىذه الفئة %/ 80/ في حين أن ،سنة ال يميمون إلى األمور السياسية (14)إن الطمبة في سن -3

 ويرون أن التصويت يمثل مشاركتيم السياسية وفيما يتعمق  ،ترغب في التصويت عندما يحين الوقت لذلك
 تعود بالنفع ،باألنشطة االجتماعية فإن أكثر من نصف ىؤالء الطمبة يحبذون جمع المال ألسباب اجتماعية

 .عمى المجتمع

  (:hepburn( ) 2002)دراسة ىيبورن - 2
. مشروع تطوير التربية الوطنية :عنوان الدراسة*

:  ىدف الدراسة   *
. تطويرا لدراسات االجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية

 :منيج الدراسة   *
 طالبا 201 معممين و10) وتم اختيار عينة من المعممين والطمبة،تم تطبيق المشروع في والية جورجيا

طالبا وطالبة في المرحمة الثانوية كمجموعات 218لمجموعات تجريبية مقابل  (وطالبة من المرحمة الثانوية 
 طالبا 260)يدرسون  (معمما17)وفي المرحمة االبتدائية كان عدد معممي المجموعات التجريبية.ضابطة
طالبا وطالبة بالطريقة المعتادة  تعتمد الدراسة فكرة تعميم  (286)يدرسون  ( معمما 17)مقابل  (وطالبة 

أعطيت جميع المجموعات . برنامج لمتربية الوطنية واختبار أثره في معرفة الطمبة السياسية والديمقراطية
.   وكذلك استبانات تقيس مدى الدعم الذي يقدم لممعممين،اختبارات قبمية وبعدية ترتبط بأىداف البرنامج

:  نتائج الدراسة   *
أظيرت النتائج أن البرنامج قد أثر إيجابيًا في معرفة المعممين بطرائق التدريس وبمحتوى التربية - 1

. الوطنية
. زاد من معمومات الطمبة بدرجة ممحوظة في المرحمتين الثانوية واالبتدائية -2
أىمية التركيز عمى إتاحة الفرصة لمطمبة لمتعبير عن آرائيم بحرية تامة في أثناء تدريس التربية  -3

 . الوطنية وىذا من خصائص المواطنة الفّعالة
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 ( :   tornyburta( )2001)دراسة تورني بورتا   ــــ 3
الصعوبات المتعمقة بالطمبة والتي تعيق منياج التربية الوطنية عن تحقيق أىدافو في :عنوان الدراسة*

 . إيطاليا
 :ىدف الدراسة*

.   تقويم منياج التربية الوطنية في إيطاليا من خالل نتائج الطمبة
 :منيج الدراسة*

. المنيج الوصفي التحميمي
المجتمع األصمي لمدراسة ىو طالب المرحمة الثانوية في ايطاليا 

منياج المرحمة الثانوية _ 
تم اختيار عينة عشوائية من طالب وطالبات المرحمة الثانوية - 
 .تم إعداد أداة وىي عبارة عن أسئمة تقيس مدى قدرة الطالب عمى تفيم وتمثل القيم الوطنية - 
 : نتائج الدراسة*
 : إن االتجاىات في التربية الوطنية ليا أبعاد متعددة تتمثل في ثالثة محاور ىي-1
.  تأثير القيم الديمقراطية -أ
.  تأييد الحكومة الوطنية -ب
.  االىتمامات الوطنية والمشاركة االجتماعية -ج
ىناك مؤثرات ذات أىمية كبرى في تحقيق أىداف التربية الوطنية غير المدرسة مثل األسرة واإلعالم -2

 . واألصدقاء
 .الجو السائد في المدارس إما أن يعزز المعرفة بالديمقراطية والمشاركة االجتماعية أو العكس-3
 (:segnatelli Barbara levick) ( ) 1997ـ دراسة سيغناتولي4
المشاركة االجتماعية بين األجيال ودور منيج التربية الوطنية بالمدارس الثانوية في : عنوان الدراسة*

. التأثير عمى المراىقين
:  ىدف الدراسة*

معرفة ما إذا كان لممنيج المقرر واالختبار تأثير إيجابي في زيادة فعالية مواقف وآراء الطمبة أو أنو    
.  يمكن االستغناء عنيا بالمناىج المطبقة عمى النطاق القومي
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 :منيج الدراسة   *
فردًا مقسمين إلى (282) وتأّلفت عينة الدراسة من .ة استخدمت الدراسة المنيج التجريبي إضافة إلى استبان

ولي أمر وقد تمت الدراسة في والية ميريالند في الواليات المتحدة األمريكية   (141)طالبًا وطالبة و (141)
:  نتائج الدراسة   *
 . افتقار الطمبة لممعمومات السياسية إضافة إلى ضعف في الفعالية السياسية ومستوى متدن لقوة التأثير-1
 وتوفر لدييم مستوى أعمى من قوة التأثير بعد اجتيازىم ،ازدياد معرفة الطمبة بالعمل السياسي وفيميم لو-2

 . لممادة
  مما يؤكد أىمية المادة وأثرىا عمييم ،اختالف نظرة الطمبة لألمور السياسية بشكل كبير-3
 ودور مواقف وتوجيات اآلباء ،تثير الدراسة تساؤالت حول المشاركة السياسية من خالل التربية الوطنية-4

 . في التأثير في تطور الفعالية وقوة التأثير لدى الشباب
 (:wang pi-lang( )  1996  )ـ  دراسة وانغ بي النغ 5
: عنوان الدراسة*

عمم التربية الوطنية والمبادئ األخالقية وسط األفراد الذين تتراوح أعمارىم بين السنة الثالثة عشرة 
 . دراسة في جميورية الصين حول المراىقين-والخامسة عشرة 

:  ىدف الدراسة*
دراك طالب المدارس المتوسطة لممنيج المدرسي الرسمي وغير الرسمي لمتربية -1 معرفة مدى استيعاب وا 

.  الوطنية والمبادئ األخالقية وتأثيره في مواقفيم وتوجياتيم الوطنية
. معرفة محتوى القيم المتوفرة في الكتب الدراسية الخاصة بمادة التربية الوطنية والمبادئ األخالقية -2
. إلى استبانوة استخدمت الدراسة أسموب تحميل المحتوى والمنيج الوصفي التحميمي إضاف:منيج الدراسة*

 ،طالبًاوطالبة في ست مدارس متوسطة في الصين(756)أجريت الدراسة عمى عينة عشوائية مؤلفة من 
. وطبقت عمى كتب التربية الوطنية في المدارس المتوسطة في الصين 

:  نتائج الدراسة   *
.  وجود صمة وثيقة بين المبادئ األخالقية التقميدية والقيم الوطنية-1
.  افتقار الفصول الدراسية لمبيئة التربوية الحرة المرتبطة باإلجراءات الديمقراطية -2
.  استيعاب الطمبة لمفيوم المواطنة الصالحة في القيم األخالقية التقميدية أكثر من القيم الوطنية -3
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 ،قيام مقرر التربية الوطنية األخالقية بوظيفة ميمة في تغذية المواقف اإليجابية لمطالب نحو الحكومة-4
.  ومعظم الطمبة يثقون بأن الحكومة تستجيب لرغباتيم

في األنشطة الوطنية وعدم . عدم اىتمام الطمبة بالموضوعات الوطنية والسياسية ومشاركتيم قميمة-5
.  رغبتيم بالمشاركة مع زمالئيم أو معممييم

عدم وجود أي دور مؤثر لمقرر التربية الوطنية والمبادئ األخالقية في تعزيز القيم الديمقراطية أو زيادة -6
 .  المشاركة  الوطنية لدى الطمبة
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ً
:  على الدراسات السابقة قيبتع- ثالثا

: من خالل استعراض الدراسـات السابقة يمكن تصنيفيا في مجاالت عدة ىي – أواًل 

 . ( 2005, الخمف  ): دراســات تناولت تحميل مفيوم العدالــة االجتماعيـة مثل دراســـــــة _  1
) و  ( 2009, ىندي  ): دراسات تناولت تحميل محتوى وتطوير منياج التربيــة الوطنيــة مثل دراســــــة _  2

) و   ( 2001, العجاجي ) و ( 2005, مضية )و ( 2005, العبد الكريم والنصار ) و ( 2009, بشير 
  (. 2001, تورني بورتا  )و  (1997, سيغنا تولي ) و ( 2002, ىيبورن )و ( 2003, منتروب 

 :دراســـات تناولت واقع تدريس مادة التربيـة القوميــة مثل دراســة _  3
  (. 2005, الحموي ) و  ( 2008, قزح  )
  ( .1996, وانغ بي النغ  ):دراســات تناولت التربية الوطنية و المبادئ األخالقية مثل دراســـة _  4

: ما تتفق بو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة وما تختمف عنيا – ثانيًا 

 .  في حين استخدم بعضيا اآلخر االختبار،استخدمت بعض الدراسات السابقة اإلستبانةـــــ 1
 بينما استخدمت دراسات أخرى منيج ،استخدمت بعض الدراسات السابقة المنيج الوصفي التحميميـــــ 2

 .تحميل المضمون أو المنيج المقارن 
 بينما تناول ،تناولت بعض الدراسات السابقة مفيوم العدالة االجتماعية: عمى صعيد موضوع البحث ـــــ 3

 .بعضيا اآلخر موضوع التربية الوطنية أو التربية القومية 
تتفق ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث االىتمام البالغ بمناىج التربية الوطنية وضرورة ـــــ 4

 . تطوير واقع تدريسيا لموصول إلى تحقيق األىداف المرجوة منيا
 الحرية والديمقراطيةبعض مفاىيم العدالة االجتماعية كالسابقة عمى والبحوث ركزت بعض الدراسات ـــــ 5

األنشطة والحوارات وضرورة االبتعاد حيث أكدت عمى فعالية تعميم مبادئ الحرية والديمقراطية من خالل 
 والتأكيد عمى حرية التعبير لما لذلك من أثر في رفع مستوى تحصيل الطمبة ورفع ،عن التعميم التمقيني
 .وبوصفيا محددات أساسية في تدريس مادة التربية الوطنية مستوى مياراتيم 

وقد أظيرت دراسة بورتا أن معظم التالميذ لدييم فيم بالقيم الديمقراطية األساسية والمؤسسات الدستورية 
 .التربوية مما يعني نجاح مقررات التربية الوطنية في تمك الدول في تحقيق أىدافيا المتعمقة بيذا الجانب 
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وأكدت دراسة بورتا عمى أىمية التركيز عمى إتاحة الفرصة لمطالب لمتعبير عن آرائيم بحرية تامة في أثناء 
تدريس مواد التربية الوطنية، وعمى ضرورة رفع مستوى ميارات الطالب المتعمقة بكيفية مناقشة اآلراء 

 . واألفكار فيي من خصائص المواطنة الفعالة 
 ،استفادت ىذه الدراسة من الدراسات السابقة في مناقشة مفاىيم الدراسة وبناء اإلطار النظري لياــــ 6

 .باإلضافة إلى االستفادة الكبيرة من نتائجيا التي توصمت ليا 
إن الدراسة الحالية تختمف عن ما تم عرضو من دراسات سابقة وخاصة فيما يتصل بموضوع البحث و ــــ 7

 . أىدافو ونتائجو
 وذلك بعد تغيير تسمية كتاب ،لممرة األولى يتم تناول موضوع الدراسة في الجميورية العربية السوريةـــــ  8

 2010التربية القومية االشتراكية لمصفين السابع و العاشر إلى كتاب التربية الوطنية خالل العام الدراسي 
  .م2011– 
إن الدراسة الحالية تتميز عن الدراسات السابقة بتحميميا لكتابي التربية الوطنية في الصفين السابع ـــــ 9

الحق  )ا ألىم مفاىيم العدالة االجتماعية موالعاشر من مرحمة التعميم ما قبل الجامعي لبيان مدى تضمنو
، حقوق الديمقراطية, الحرية ,  الوالء واالنتماء , يز يعدم التم, المساواة , تكافؤ الفرص, في التعميم 
 . ( اإلنسان

إن الدراسات السابقة كانت في معظميا ميدانية تناولت جانب واحد من جوانب التربية الوطنية أو ـــــ 10
التعميم )القومية كدور المناىج أو المعممين أو الطمبة حيث تناولت بالدراسة مرحمة واحدة من مراحل التعميم 

 بينما ركزت الدراسة الحالية عمى تحميل مفاىيم العدالة االجتماعية في ،(األساسي أو الثانوي أو الجامعي 
 .كتب التربية الوطنية بشكل عام 

وتناولت بالدراسة مرحمتين تعميميتين عمى غاية من األىمية ىما مرحمة التعميم األساسي و مرحمة التعميم 
الثانوي و المتان تضطمعان بدور ىام وخاّلق في خمق اإلنسان الصالح وتدعيم مشاعر الوالء و االنتماء 
الوطني التقدمي و اإلنساني لديو وتربيتو عمى االعتزاز بأمتو العربية وتراثيا وقيميا الروحية ورسالتيا 

 .الوطنية والقومية واإلنسانية
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:العدالة للًة واصططالاً - أوالً   

 : للةًة  العدالة -أ

 كثير مف المعاجـ معنى العدؿ، ففي مختار الصحاح يعٌرؼ العدؿ بأنو ضد م مفيـك العدالة ؼيتضمف
( 508مختار الصحاح،)"  رجؿ عىدؿه كرجاؿ عيدؿ: " الجكر كضد الظمـ فيقاؿ 

ما قاـ في النفكس أنو مستقيـ كىك ضد الجكر، عدؿ الحاكـ في الحكـ يعدؿ :  لساف العرب العدؿكفي
.  العدؿ كىك الذم ال يميؿ بو اليكل فيجكر في الحكـ:  كىك عادؿ ، كمف أسماء اهلل الحسنى ،عدالن 
(.  430، 1994لساف العرب ، ) االستقامة ػػػػػػػػػدؿالع:  ابف األعرابيقاؿ

ذك معدلة في حكمو، كالعدؿ مف :  يقضي بالحؽ، كيعدؿ، كىك حكـ عادؿكق: الحكـ بالحؽ، يقاؿ: كالعىٍدؿي 
.  المرضي قكلو كحكمو: الناس
(.  2842 – 2838 ، 4لساف العرب ج) اليثنى كال يجمع كال يؤنث كالعدؿ
(.  5، 3المكسكعة الفقيية، ج)ىك القصد في األمكر، كاألمر المتكسط بيف طرفي اإلفراط كالتفريط : كالعدؿ
ليو رجع كفي أمره عدالن كعدالة : ماؿ، كيقاؿ عدؿ عف الطريؽ:  عدالن كعدكالن كعدؿ استقاـ، كفي : حاد ، كا 
سكاه بو كجعمو مثمو قائمان مقامو : أقامو كسكاه ، كالليء بالليء: حكـ بالعدؿ، كالليء عدالن : حكمو

(.  408، 1994المعجـ الكجيز ، )
.  اإلنصاؼ كىك إعطاء المرء مالو كأخذ ما عميو:  المعجـ الكسيط العدؿكفي

: أف كممة عدالة ترجع إلى فعؿ عدؿ أم أنصؼ كعادؿ كازنو كالعدًؿ  (35، 1965)األرسكزم كذكر 
.  النظير كالمثيؿ، عدؿ اللعر جعمو مكزكنان مستقيمان 

عند كثير مف عمماء المغة كجمع مف حٌذاؽ البياف عمى معاف جمة تبعان لكركد  (عدؿ) أطمقت كممة كقد
 فأتكا ليا بمعاف لكبلـ،استعماليا في الكضع الذم كقع فيو التخاطب كاقتضاءن اللتقاقيا في ا

أحدىما يدؿ عمى :  إرجاع تمؾ المعاني إلى أصميف صحيحيف لكنيما متقاببلف كالمتضاديف،كيمكفمتفاكتة
. االستكاء كاآلخر يدؿ عمى االعكجاج

:   األصؿ األكؿفمف
 ىذا عىٍدؿه كىما عيٍدؿه كعدالف كىـ عيدكؿه : يقاؿ. المرضي المستكم الطريقة :  مف الناسالعدؿ -
ىك ًعٍدليو ، كالملرؾ يعدؿ بربو كعٌدؿ : يقاؿ لمليء يساكم الليء:  الحكـ باالستكاءكالعدؿ -

 . سٌكاىا: المكازيف كالمكاييؿ
 (123سكرة البقرة ، )" كال يقبؿ منيا عىٍدؿه :  "  قيمة الليء كفداؤه، قاؿ اهلل تعالىكالعػػدؿ -
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.   فدية ككؿ ذلؾ مف المعادلة كالمساكاةأم 
 كيـك معتدؿ إذا ،عىدىؿ في رعيتو: نقكؿ.  كىك نقيض الجكر،ما قاـ في النفكس أنو مستقيـ: كالعدؿ -

 .  كبردهقتساكل حاال حرٌ 
ىـ : المزٌككف، كرجؿ عيدىلو كقكـ عيدىلو: كالعىٍدلو زكاه كالعىدىلىو: التزكية ، يقاؿ عىدَّؿ الرجؿ: كالعدؿ-

.  كىـ عدكؿ،الذيف يزككف الليكد
: الثاني األصؿ كأما
: جار كعىدىؿ الطريؽ: حاد عف الطريؽ: عىدىؿ كانعدىؿ، أم انعرج كعىدؿ عف الليء:  في االعكجاجفيقاؿ

.  أم إلى سكء مذاىبو كمسالكو: ماؿ كيقاؿ انظركا إلى سكء معادلو، كمذمـك مداخمو
تفيد معنى اإلنصاؼ كالتسكية كاالستقامة كالنزاىة كالفدية كالتزكية " عدؿ" كممة أفٌ : ـ مما تقدٌ نبلحظ

.  المماثمة كاالنعراج كالميؿ قيمةكنقيض الجكر كاؿ
 :  اصططالاًة العدالة

 يلير إلييا باعتبارىا ما األكلى لظيكر مبدأ العدالة كاف لمفيكميا معنياف متداخبلف أكلوبدايات اؿمنذ- 
 باعتبارىا مجمكعة ىا كثانييما يلير إلي،ان لمقيـ كالمثؿ األخبلقية كمحكران جامعان لمفضائؿ اإلنسانيةؽنس
.  المؤدية إلى معرفة الحؽ كالكفيمة بتكصيمو إلى صاحبو ضعيفان كاف أك قكيان راءاتاإلج
 أك كردت في ، قاؿ بيا الفبلسفة كالحكماءدالة، مر التاريخ ظيرت تعريفات متعددة لمفيـك العكعمى- 

.  الكتب السماكية التي أنزلت عمى األنبياء كالمرسميف أك نادل بيا قادة اإلصبلح كزعماء الثكرات
 ، كالحضاريةماعية في مختمؼ الخبرات االجتق كانت كال تزاؿ جكىر بناء المجتمع المدني كتطكرفالعدالة

ىي التي تمنح القانكف قكتو كبقدر : ففي العصكر الكسطى كاف مف رأم القديس تكما االككيني أٌف العدالة
.  يككف القانكف عادالن يككف قكيان أما أرسطك فيرل أف العدالة فضيمة بالنسبة إلى الغير كليست مطمقة اـ

كفي الحضارة اإلسبلمية كاف الفارابي يرل أف العدالة ىي المبدأ األسمى لمحاكـ كالمحكـك في المدينة 
 اللَّنَه يَْأُمرُُكْم َأْ  تُ َؤدُّوا اْْلََمانَاِت ِ َلى َأْهِلَها َوِ َذا َحَكْمُتْم ِ  َّن  :"ريـالفاضمة استنادان إلى قكؿ اهلل تعالى في القرآف الؾ

(.  58النساء ، )"  َ ْ َ  اللَّناِا َأْ  َتْ ُكُم ا  ِاْلَ ْ  ِ 
يا أييا الذيف آمنكا ككنكا قكاميف هلل ليداء بالقسط كال يجرمكـ لنآف قكـ عمى أاٌل تعدلكا : " تعالى كقكلو

(. 8المائدة ،)"  اعدلكا ىك أقرب لمتقكل كاتقكا اهلل إف اهلل خبير بما تعممكف
الجرجاني، )ىك عبارة عف األمر المتكسط بيف طرفي اإلفراط كالتفريط :  بقكلودؿ الجرجاني العكعٌرؼ
(. 191 ىػ ، 1232
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 العصكر الحديثة احتمت العدالة مكانة بارزة في أعماؿ الفبلسفة ككبار المفكريف أمثاؿ كفي- 
 زكغيرىـ كصكالن إلى جكف راكؿ( Tocqueville)كتككفيؿ(David Hume) كدافيد ىيكـ((Hopsىكبز

(Rawls) أصيبلن في مفيكـ العدالة كذلؾ في إسيامان  الذم يعتبر مف أكاخر ألير العمماء الذيف قدمكا 
ة عمى أنيا إنصاؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػحيث عٌرؼ العداؿ ((A Theory of Justice: بعنكاف1972كتابو الصادر عاـ 

كالعدالة ىذه ال يمكف إدراكيا إاٌل كتنظيـ لمبادئ ليست مستقمة فقط أحدىا عف اآلخر كلكنيا تدفع أيضان 
 ،المساكاة في الفرص: ، كيتضمف مبدأ المساكاة كجييف اثنيف (ة كالمساكاةػالحرم ): متعارضةتجاىاتإلى ا

(.  59، 1991تكريف، )كالضركرة في التكجو مف أجؿ الحرية نحك إنقاص الفكارؽ 
إعطاء كؿ ذم " أك المعاممة بحسب القانكف ك،(المساكاة أماـ القانكف) العدؿ عند الطيطاكم بمعنى كجاء

بحيث ال يجكر الحاكـ عمى اإلنساف بؿ القكانيف ىي المحكٌمة كالمعتبرة كىذا تأكيد لممساكاة " حؽ حقو
قامة لمعدؿ كسمطة القانكف .  كا 

 بأف العدؿ أداء لمكاجبات كاستيفاء لمحقكؽ مف الغير كيككف اإلنساف عادالن عندما تككف كؿ أفعالو كأضاؼ
(. 289-1982،288بركات،)مكجية إلى الخير العاـ الذم ىك القانكف األعمى 

 في جكىرىا ىي إعطاء كؿ ذم حؽ حقو كفقان لمبدأ تكافؤ الفرص بيف المكاطنيف كافة بغض كالعدالة
 عف أية اعتبارات تتعمؽ بأكضاعيـ االجتماعية كاالقتصادية أك باعتقاداتيـ المذىبية أك الدينية أك ظرالف

. السياسية
 تتعمؽ بقكاعد اإلجراءات اإلجرائية فالعدالة االجتماعية،العدالة اإلجرائية كالعدالة :  نكعاف لمعدالةكثمة

 القانكنية الصحيحة أما العدالة االجتماعية فيي تيتـ كاإلجراءات العادلة ماتالقانكنية التي تتضمف المحاؾ
(. 345 ، 2004بيمي،)بمجتمع عادؿ أك منصؼ أك متكازف

ىي تمؾ الحالة التي ينتفي فييا الظمـ كاالستغبلؿ كالقير كالحرماف :  عٌرفت العدالة االجتماعية بأنياكما
 كتنعدـ فييا ، االجتماعيكاإلقصاءمف الثركة أك السمطة أك مف كمييما كالتي يغيب فييا الفقر كالتيميش 

الفركؽ غير المقبكلة اجتماعيان بيف األفراد كالجماعات كاألقاليـ داخؿ الدكلة كالتي يتمتع فييا الجميع 
 كالتي يعـ فييا اللعكر باإلنصاؼ ،بحقكؽ اقتصادية كاجتماعية كسياسية كبيئية متساكية كحريات متكافئة
 متكافئة لتنمية قدراتيـ مجتمعفرصكالتكافؿ كالتضامف كالملاركة االجتماعية كالتي يتاح فييا ألفراد اؿ

كممكاتيـ كإلطبلؽ طاقاتيـ مف مكامنيا كلحسف تكظيؼ ىذه القدرات كالطاقات بما يكفر ليؤالء األفراد 
(.  1، 2012العيسكم، ) كبما يساعد المجتمع عمى النماء كالتقدـ ،فرص الحراؾ االجتماعي الصاعد
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نما الخبلؼ نجده في ،أٌف مفيكـ العدؿ في األدب المغكم ال يلكؿ خبلفان كبيران عند البعض:  نجدكىكذا  كا 
ف االختبلفات .  مختمفة عف اآلخرإيديكلكجية ألف لكؿ مجتمع ،كيفية تناكلو في المجتمعات البلرية كا 

لى مغايرة في مضاميف السياسات اإليديكلكجية  بيف المجتمعات قد أدت إلى تبايف في البنى االجتماعية كا 
التي تضعيا، األمر الذم أدل إلى كجكد قدر مف االختبلؼ في مفيـك العدالة االجتماعية عند تطبيقو في 

. كؿ مجتمع
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: أسس العدالة االجتماعية–  ثانياًة 

 الفمسفي األساس - أ

 القانوني األساس - ب

 األساس الدينـــي- جـ
 
 :الفمسفي األساس -أ

 كما كانت مطمب الفبلسفة ، كانت العدالة االجتماعية كالمساكاة بيف الناس مطمب الرساالت السماكيةلقد
 كحيث ال يتسع المجاؿ لمحديث عف كؿ مف طرح حمكالن ليذه ،الكبار الذيف كتبكا في السياسة كاألخبلؽ

.  العدالة باستعراض آراء بعض الفبلسفة حكؿ  الباحثكتفيمس،كالملكمة
 اإلغريؽ ىـ أكؿ مف تعٌرض فبلسفة ككاف ، لغؿ مفيـك العدالة منذ القديـ أذىاف الحكماء كالفبلسفةفقد

 عميو كالعبلقة بينيا كبيف كـلبحث فكرة العدالة في محاكلة لمكصكؿ إلى تحديد مضمكنيا كاألساس الذم تؽ
(. Pirenne،1959 ،192)القكانيف الكضعية المطبقة في الدكلة 

 كبقيت محاكالتيـ تمؾ ، ظيرت محاكالت جادة مف قبؿ العديد مف الفبلسفة لتحديد معنى العدالةحيث
(.  130أفبلطكف، ) ما صرحكا بو ال تعدكا ككنيا مجرد ظنكف خالية مف اليقيفكبحسب
 ػػر في الفؾػػةمف أكائؿ مف عالج مفيـك العداؿ" هيسود" حيث يعد ػػػػػة، نظرتيـ إلى مفيـك العداؿكتباينت
 ة كبالتالي فإف العداؿ،إرادة  اآلليةلتوأف الككف يخضع لقدر محتـك أـ" كجكىر نظريتو الفمسفية ،اليكناني

(.  98، 2002عبد الغني ، )" ييبيا زيكس رب العدالة لبني البلر كىي كحدىا بيت القصيد في حياة البلر

 أصحاب الفضؿ األكؿ في التعرض لمناقلة األساس الطبيعي لمعدالة كمدل ارتباطيا بالفضائؿ أما
 بذلؾ كميدكا ، فيـ السفسطائيكف الذيف ىيجكا األفكار لمبحث كالمناقلة في أساس األخبلؽ،األخرل

(.  12 ، 1989صقر ، ) بعدىـ مف الفبلسفة أمثاؿ سقراط كأفبلطكف تىالطريؽ لتعاليـ مف أ
 كأف يحتمؿ المرء ما قد ،أف القصاص ىك عدؿ "(ـ.ؽ411-485)بروتاغوراس جاء عف أصحاب فقد

".  فعؿ ذلؾ ىك العدؿ الحؽ
عيداف ، ) غير مكجكدة أك أنيا مفيكـ غامض كقيمة ال يؤمف بيا إاٌل الضعفاء ة بأف العداؿكاعتقدكا
2006  .)
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 يجب عميو أف يمتنع عف ، أف نقطة البداية ىي أنو لكي يككف اإلنساف عادالن سقراط نجد في نظرية بينما
(. 59، 1989صقر،) كأف يككف امتناعو ىذا نابعان عف إرادة حقيقية،ممارسة الظمـ

 كالعدالة ىي ما تقرره القكانيف، كاإلنساف العادؿ ىك مف يعرؼ القكانيف ، يطابؽ القانكف يككف عادالن فما
.  التي يجب عميو مراعاتيا في سمككو تجاه اآلخريف

 كىذا ، إنما يحتـر العقؿ كالنظاـ اإلليي،إف مف يحتـر القكانيف العادلة: "  إلى احتراـ القكانيف فقاؿكدعى
االحتراـ ال يقتصرعمى القكانيف المكتكبة بؿ يجب أيضان احتراـ القكانيف غير المكتكبة التي فرضتيا اآللية 

(. 99، 2001عبد الغني،)" عمى اإلنساف في كؿ مكاف
فطاعة قكانيف : " ينادم بعدالة عميا ال ييعمؽ كجكدىا عمى جزء كصفي أك صيغة مكتكبة جاء فييافسقراط

 كعمى المكاطف الصالح طاعة قكانيف الدكلة حتى لك كاؿ،الدكلة ىي كذلؾ كاجب مفركض في جميع األح
.  النظر عف صكابورؼكانت فاسدة، فضرب بذلؾ مثبلن في كجكب احتراـ القانكف بص

 .كيرل الباحث أف طاعة القكانيف قد تؤدم الى تحقيؽ العدالة لكف غالبان ال تحقؽ العدالة كذلؾ تبعان لطبيعة النظاـ السائد 
 كأقبؿ عمى المكت بجرأة ألنو أراد التمسؾ بالحقيقة كبقكليا لملعب فقبؿ ، سقراط متمسكان بمبادئ العدالة كالفضيمةكظؿ

(.  106، 1990سعادة ، )المكت بفرح كىدكء 

 فقد كازف بيف العػػدؿ كبيف التقاليد أفططوند اتسمت النظرة إلى العدالة بنكع مف الدقة كالعمؽ عفكقد
 فذىب إلى القكؿ بأف العدالة تنلأ مف الترتيب الذم كضعتو الطبيعة بيف قكل ،كالقكانيف في الببلد المختمفة

 في المجتمع بمعنى أف كؿ قكة مف قكل ػػػػة بينيا كىذا المثاؿ نفسو ىك الذم يحقؽ العدالػنسجاـالنفس كاال
كالقكل الغضبية يقابميا – الفبلسفة – النفس تقابميا طبقة اجتماعية تماثميا فالعقػػػؿ يقابمو الطبقة الذىبية 

الطبقة الفضية ك القكل الليكانية يقابميا الطبقة النحاسية كلتحقيؽ العدالة في المجتمع عنده البد مف 
(.  100 ، 2004عبد الغني ، )خضكع الطبقة الفضية ك النحاسية لمطبقة الذىبية خضكعان تامان 

 لمعدالة ففي كتابو الليير الجميكرية كانت القضية األـ التي عان  مف كؿ الفضائؿ فركفبلطكف جعؿ أحيث
لغمت أفبلطكف في تصكره لقياـ المجتمع الفاضؿ أف يسكد المجتمع العدؿ عمى أساس أف ىذه القيمة ىي 

.  غاية الغايات
 في الفرد لـ تتـ ما لـ يسيطر ة فإذا كانت العداؿ، فكرة العدالة محكر فمسفة أفبلطكف األخبلقيةككانت

 ألف  ،العقؿ كيحكـ فكذلؾ العدالة في الدكلة ال تتـ ما لـ يسيطر الفبلسفة كما لـ تمؽ مقاليد الحكـ إلييـ
 كالفمسفة الصحيحة ىي كحدىا التي تتيح لنا ، كحدىـ يعرفكف الفضيمة في القكؿ كالفكر كالعمؿالفبلسفة

(.  250، 1993مرحبا،)معرفة العدالة 
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بأنو يجب أف يككف  (2001،17) تتحقؽ العدالة في المدينة الفاضمة يرل أفبلطكف كبحسب جيكليكحتى
. الفيمسكؼ حاكمان كالحاكـ فيمسكفان 

 التي ال تترؾ مكانان لمفيمسكؼ ىي مدينة ظالمة إذ أف الفمسفة الحقيقية ىي كحدىا القادرة عمى أف فالمدينة
ترينا الطريؽ إلى العدالة في الحياة االجتماعية كالفردية كعميو لف تنجك البلرية مف كيبلتيا ما لـ تصؿ 

(.  16-15 ، 1970جيرـك ، )إلى الحكـ ذرية الفبلسفة أك أف يتعمـ الحكاـ الفمسفة 
 أفبلطكف العدالة باعتبارىا فضيمة مزدكجة تأخذ معناىا انطبلقان مف الفرد امتدادان إلى المحيط كيعٌرؼ

االجتماعي الذم تتحدد فيو بلكؿ لامؿ كأكحد باعتبارىا فضيمة تعكس مدل استعماؿ اإلنساف لممكة 
 . ةالتقنيف كتنظيـ حياتو االجتماعي

العدالة ىي أف يممؾ " بأف : ككضع تعريفان لمعدالة يقكؿ"كؿ ديكرانت"  خاطر أفبلطكف عمى رأمكقد
 مقدمان تمامان ما ق فاإلنساف العادؿ ىك الذم كضع في مكانو الحؽ باذالن جيد،" اإلنساف كيفعؿ ما ىك ممكو

(.  2007سميا، )يساكم ما يتمقاه 
األكؿ ىك القكؿ أف العدالة اتفاؽ أعماؿ  : لعدالة أكرد أفبلطكف في كتاب الجميكرية ثبلثة تعريفات ؿكما

 كالثالث ىك القكؿ أف ، المكركثة كالثاني ىك القكؿ أف العدالة تحقيؽ مصمحة األقكلقاليداإلنساف مع الت
.  العدالة اتفاؽ الناس فيما بينيـ عمى أف ال يظمـ بعضيـ بعضان 

 أفبلطكف ال يقبؿ أم تعريؼ مف ىذه التعريفات بؿ يرد عمييا كميا ليثبت لنا في النياية كلكف
(. 53-1989،52صميبا،)لصالح كأف العادؿ ىك الحكيـ ا،أف العدالة ىي الحكمة

 العدالة االجتماعية في نظر أفبلطكف عندما يتمقى كؿ فرد نكع مف التعميـ كالتدريب يناسب قدراتو كتتحقؽ
مكاناتو ( الحكاـ كالجند كالصٌناع)حيث قسـ أفبلطكف المجتمع إلى ثبلث فئات  (Barker(1988,22,كا 

 الفردككضع لكؿ فئة نظامان تربكيان خاصان بيا، كليصؿ إلى ىذا المفيكـ تعٌمؽ في النظر إلى نفسية 
 ، كالعفة كاإلنتاج فضيمة الليكة،الحكمة فضيمة العقؿ:  فكاف يرل الفضائؿ ثبلثان ،كالسمكؾ اإلنساني

 فإذا خضعت الليكانية لمغضبية كالغضبية لمعقؿ تحقؽ في النفس النظاـ  ،كاللجاعة فضيمة القكة الغضبية
 كما الفرد إال صكرة لمجتمعو كما المجتمع إاٌل فرد ، كيسمي حالة التكازف ىذه بالعدالة عند الفردكالتكازف،
(.  65-64، 1985غالب، )مكٌبر 
عف أفبلطكف أف التكازف كاالنسجاـ بيف القكل الثبلث يكضح مفيـك  (105-1966،101)بركبيكر كينقؿ 

 باعتبار أف العدالة ىي حالة الصبلح النالئة عف اجتماع الحكمة دالة،العدالة كحالة التناسب ىذه ىي الع
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كاللجاعةكالعفة ، كمف تناسؽ ىذه الفضائؿ كتعاكنيا كسيرىا بانسجاـ ككئاـ تنلأ فضيمة رابعة ىي العدالة، 
. ألف العدالة معناىا إعطاء كؿ ذم حؽ حقو

 العدالة بائتبلؼ القكل المختمفة في المجتمع كقكل الفرد ككؿ فالعدالة نكع مف الكئاـ الطبيعي كىي كتتحقؽ
(.  BRIMO ،31،1978)حاؿ العقؿ الصحية 

 عند أفبلطكف ال ترتبط بالمساكاة أدنى ارتباط بؿ ىي في الكاقع تأكيد لحالة البلمساكاة التي كالعدالة
 فالعدالة ىي المحافظة عمى الفكارؽ بيف الناس كليست ىي السعي إلى إلغاء ،أكجدتيا الطبيعة بيف األفراد

.  ىذه الفكارؽ
تقـك عمى تخصيص كؿ فرد  (1990،107) فإف العدالة االجتماعية األفبلطكنية كما يبينيا سعادة كعميو

. مف أفراد المجتمع بالعمؿ الذم أىمتو لو الطبيعة
 ، ككسيمة لتحقيؽ كجكد اإلنساف الفردم كاالجتماعياإلنساني تنبثؽ مف صميـ الكجكد طبيعية ظاىرة كىي

 ألف العدالة ، فالعبيد كاىمكف حينما يعتقدكف في المساكاة، الديمقراطي لمعدالةىكـفأفبلطكف ال يؤمف بالمؼ
 فالعدالة ، المعادفأسطكرةال يمكف أف تككف كذلؾ أبدان ألف الناس خمقكا غير متساكيف بطبعيـ حسب 
(.  2006عيداف، )تتجسد عمميان في المجتمع إذا انصرؼ كؿ كاحدو إلى ما ىك مؤىؿ لو بطبعو 

كيرل الباحث أف كضع ىذه الفكارؽ بيف الناس كتقسيميـ إلى ثبلث طبقات لـ يحقؽ العدالة كال يؤدم 
بالنتيجة إلى العدالة المنلكدة فكؿ الظمـ التاريخي الذم كقع عمى الجماىير في مراحؿ تاريخية الحقة كاف 

فالعدالة تتحقؽ عندما يتـ إلغاء الفكارؽ بيف . كرائيا أفكار أفبلطكف عندما صٌنؼ البلر إلى ثبلث طبقات 
 .الناس كليس كما يرل أفبلطكف في المحافظة عمى ىذه الفكارؽ 

 ، فقد حدد ماىية العدالة بأنيا ذلؾ الكيؼ األخبلقي الذم يحمؿ الناس عمى ايتاف ألياء عادلةأرسطوأما
(.  55، 2أرسطك،ج)كالذم ىك العمة في فعميا كفي إرادة فعميا

 تحدث عف العدالة باعتبارىا تخص المجتمع المدني فذىب إلى تصنيفيا إلى عدالة تعكيضية كعدالة كقد
 تتعمؽ األكلى بالحقكؽ كالكاجبات كتتحقؽ مف خبلؿ إعطاء كؿ ذم حؽ حقو كأما الثانية فتتعمؽ ،تكزيعية

 كفي كبل الحالتيف ال بد أف يناؿ جميع المكاطنيف حظيـ ،بتكزيع الخيرات عمى كؿ فرد مف أفراد المجتمع
(. 84-83 ، 1989صقر ، )عمى طكؿ المدل حتى تتحقؽ العدالة 

 بالقانكف المكتكب لتكممة العدؿ الطبيعي ع القانكني أك التلريعي عند أرسطك ىك الذم يمميو الملرٌ فالعدؿ
 فالطبيعة مثبلن تكجب عقاب السارؽ كفقان لمقتضيات ،إذا ما يستخمص بمبلحظة الطبيعة ليس كافيان كحده

 العقاب فيتكلى ىذا التحديد في  يككف كلكف الطبيعة ال تحدد كيؼ ،العدالة التعكيضية أك التصحيحية
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 كيككف العمؿ ، الرؤساء المؤىمكف لذلؾ بطبيعتيـ كعمى ذلؾ تككف العدالة عبارة عف طاعة القكانيفالمدينة
. العادؿ بالتالي ىك الذم يطابؽ القانكف 

الذم يستطيع كحده أف  (ال إفراط كال تفريط ) فالعدالة عند أرسطك تتمثؿ نظريان في الكسط الذىبي إذان 
 كعمى ىذا تتأسس العدالة العممية التي تتجمى في تكزيع الثركات بيف األفراد بطريقة ،يضمف الفضيمة

عيداف ) ، بمعنى أف العدالة تقتضي أف يتقاسـ األفراد بينيـ بطريقة عادلة الصالح كالطالح ية تناسبسابيةح
 ،2006  .)

فيذه النظرية ال يمكف أف تؤدم إلى تحقيؽ .كيرل الباحث أف العدالة ال تتفؽ مع نظرية الكسط الذىبي 
 .العدالة بأم لكؿ مف األلكاؿ 

فقد ربط العدالة بالرفاىية التي يجب تحقيقيا لمفرد  ( هيومديفيد)(David Hume) الفيمسكؼ االنكميزمأما
.  بكصفو مستيمكان مما سيؤدم إلى احتراـ القكانيف كااللتزاـ بيا

:  الفردية إاٌل بفصؿ السمطات الثبلثة أنو ال يمكف ضماف العداؿ(مونتسكيو) (Montesquieu)كيعتقد 
 كالحرية السياسية عتقاد حيث دعى إلى التسامح كحرية التعبير كاال،التلريعية كالتنفيذية كالقضائية

(.  43 ،201المرعي، )
يحاكؿ أف يؤطر العدالة في إطار معيارم أخبلقي ألف  (كانت)(Kant ) نجد أف الفيمسكؼ األلمانيبينما

ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كال يمكف لمعداؿ،الحرية كالكرامة كالكاجب:  أخبلقية ىييرالعدالة قيمة أخبلقية ترتبط بثبلثة معام
 حيث اعتبر ،اف فكؽ كينكنتو الطبيعيةػػػػػأف تتجسد إاٌل عبر إعماؿ عقؿ أخبلقي عممي يسمك بو اإلنس

ة عندئذ لف يصبح ىناؾ ما يستحؽ أف يعيش البلر مف أجمو عمى سطح ػػػػػػػ اختفت العداؿإذا" قػػػػػػػػبأف
( .  181 ،1972راكلز ،)" األرض 
  كالعدالة فإف التسامح يصبح كاجبان أخبلقيان لدل الحرية مف قاعدة المساكاة بيف األفراد كحقيـ في كانطبلقان 

( (Lock(.  75 ، 2001السعيدم ، ) لوك
 فتمؾ ىي الحياة ، في أف يككف المرء حران كمساكيان لمجميعفتتجمى(فولتير)  (Voltaire) العدالة لدل أما

(.  29، 1981فكلفيف، ) حياة اإلنساف الطبيعية ،الحقة
عطاء كؿ ، كتطبيؽ القكانيف كطاعتيا كمراعاتيا، يتبيف أف العدالة االجتماعية فمسفيان تعني عدـ الظمـإذان   كا 

مكاناتو، كتكزيع الخيرات عمى جميع أفراد المجتمع،ذم حؽ حقو  ، كتمقي كؿ فرد تعميـ يناسب قدراتو كا 
كما يبلحظ عدـ كجكد إجماع حكؿ تمثؿ العدالة بصكرة . كقياـ كؿ فرد بالعمؿ الذم أىمتو لو الطبيعة

 فبعض الفبلسفة يؤمف بالعدالة كيلؾ آخركف في كجكدىا ،كاحدة
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 : القانوني األساس -ب

 كعندما لعر ، كطالب بالعدؿ كاإلنصاؼ، اإلنساف مسألة العدالة منذ القدـ كرفع راية المساكاةطرح
باغتصاب حقكقو أك رأل نفسو مظمكمان أك طالو التعدم مف اآلخريف أك لعر بالضعؼ كتسمط اآلخريف 

 كما زاؿ حتى اليـك يسف القكانيف ،عميو اندفع لكضع قكانيف لمعدالة تحكـ عبلقات الناس ببعضيـ البعض
.  ككؿ قيـ الخير كالمحبة  التي يحمـ بيا،كيضع الدساتير لتحقيؽ العدالة كالحرية كالمساكاة

ذا  فسكؼ نجد أنو يستمد معناه التطبيقي مف كممة ، رجعنا إلى مفيكـ العدالة في التراث الغربي إجماالن كا 
 كف ككممة القاف، المعرفي الفمسفيستكل العممي دكف الحديث عف الـلمستكىاإلجرائيكذلؾ عمى ا" القانكف"

الذم يحكـ مسيرة الكياف االجتماعي كمف ثـ فإف " القيد أك الميثاؽ" أصميا البلتيني كاليكناني تعنيمؼ
 لكؿ م أك اإلرادة اللعبية قد تبمكرت ؼعالعدالة تعني ما ىك مطابؽ لمقانكف كأساس ىذا المعنى أف التلرم

كما " حؽ" ككضعت في صيغة قانكف أك مجمكعة قكانيف ىي ممخص لمعبلقة بيف ما ىك ،نصكص معمنة
.  مف كجية نظر الجماعة التي صاغت تمؾ القكانيف في مجتمع ما كفي لحظة تاريخية معينة" عدؿ"ىك 

لى تمساكاة العدالة القانكنية إلى تحقيؽ اؿكتسعى  ، فرص متكافئة لجميع المكاطنيفحقيؽ في المجتمع كا 
 كتنطبؽ عمييـ نصكصو بغض النظر عف أية اعتبارات  ،فجميع أفراد المجتمع يخضعكف لحكـ القانكف

 كليذا يجب أف يككنكا متساكيف أماـ القانكف دكف تمييز ، ألف الناس خمقكا متساكيف في إنسانيتيـأخرل
 دكف تمييز ىك جميع الذم يطبؽ عمى اؿالقانكف ؼ،بيف غني كفقير أك ذكر كأنثى أك لكف أك عرؽ أك ديف

( . 36، 2005الخمؼ ، )تجسيد لمعدؿ 
 ىذا فإف المجتمع العادؿ ينبغي أف يتـ فيو تكزيع الخدمات بكافة ألكاليا كألكانيا كفقان لقكاعد القانكف كعمى

.  دكف أية استثناءات
 ، كالجزائية في مصر القديمة غاية في الرقيػػػػػةبأف القكانيف المدني (91-1985،90) كؿ ديكرانت كيرل

ف الناس جميعان متساككف فييا مس .  القانكف كما ىـ متساككف أمامو في ىذه األياـ ػاـ تامة أـػاكاةكا 
 كسف التلريع القانكني بما يفسح لممكاطنيف مزيدان مف ،دكلة قكية (ـ.ؽ1685-1728) أقاـ حمكرابي كما

 تمتمؾ ةكبذلؾ أسس حمكرابي لقياـ دكلة قكية منتج"،التفاعؿ كاإلندماج القكمي في مختمؼ المجاالت 
أسس بناء اقتصادم كقكم كحياة اجتماعية نلطة متأسسة عمى الحقكؽ كالحريات المصانة بالقكانيف التي 

(. 106 ،2009سيؼ الديف ،)" جمعيا بكتاب ثـ أسماه الدستكر
 القرف الخامس قبؿ الميبلد حؿ احتراـ القانكف المكتكب محؿ جميع ألكاؿ التلريعات كاألحكاـ كمنذ

 – 484)المؤقتة كالتعاليـ الدينية كاألعراؼ اللفكية المختمفة،كىذا ما عبر عنو المؤرخ اليكناني ىيركدكت 
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 القكانيف كااللتزاـ فبمراعاة(.284 ،2007حسف،" )ليس لنا مف سيد غير القانكف : " بقكلو  (ـ .  ؽ 425
.  بيا تتحقؽ العدالة االجتماعية

 كىـ ، سكاء أماـ القانكفان الناس جميع"مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى أف / 7/ نصت المادة كقد
".  يتساككف في حؽ التمتع بحماية القانكف دكنما تمييز

ذا كانت العدالة ىي فالدكلة  العادلة كالمتمدنة ىي الدكلة التي تخضع بجميع أكجو نلاطاتيا لمقانكف، كا 
 بيف األفراد كالجماعات القاتالضماف األكيد الستمرار العيش ضمف الجماعة عمييا تقـك المعامبلت كالع

 ، كبدكنيا يتحكؿ المجتمع إلى فكضى كيعـ الظمـ كالجكرمحككميفكىي التي ينلدىا الجميع حاكميف أك
 فإف العدالة ليو كعكاجبات، كما عميو مف حقكؽ كلمفردكتعد العدالة بمثابة الحد الفاصؿ الذم يبيف ما 

تمتقي مع القانكف باعتباره مجمكعة القكاعد الممزمة التي تنظـ سمكؾ األفراد في المجتمع كتضع المعايير 
 بالنسبة لمقانكف ىي بمثابة الركح لمجسد أك ػػػػة بؿ إنو يمكف القكؿ أف العداؿ،الفاصمة بيف ما ليـ كما عمييـ

 يمكف األعمى فبقدر ما تحقؽ القكانيف العدالة كتقترب مف المثؿ ،بمثابة قمبو النابض الذم يبعث فيو الحياة
 عمى كبقدر ما تبتعد القكانيف عف العدالة بقدر ما نحكـ ،الحكـ عمى المجتمع بأنو متطكر أك متقدـ

(.  43 ، 1989صقر ، )المجتمع بالتخمؼ كاالنحطاط 
 كالعمؿ العادؿ ، القكانيفاعة ما أكده أرسطك في كتابو األخبلؽ حينما اعتبر أف العدالة عبارة عف طكىذا

 كتكجد صكرتاف لمعدالة في كؿ مجتمع العدالة ، كأساس العدالة ىي المساكاة،ىك الذم يطابؽ القانكف
مادية أك ) فالعدالة التكزيعية ىي تكزيع الثركات كالمزايا األخرل المتاحة ،التكزيعية كالعدالة التعكيضية

 كيمكف أف تتحقؽ العدالة التكزيعية رغـ كجكد فركؽ بيف األفراد في ،عمى جميع أفراد المجتمع (معنكية
المجتمع، كالعدالة التبادلية تقكـ أيضان عمى مبدأ المساكاة كلكف بقياس مكضكعي فاأللياء كاألفعاؿ تقاس 

 كضع في عبلقة مع غيره عمىدخؿ ىك أف يحصؿ كؿ طرؼ مدالةبقيمتيا الذاتية كىدؼ ىذا النكع مف الع
المرجع السابؽ، ) بحيث ال يحصؿ أم منيما عمى أكثر أك أقؿ مف الثاني ،متساكم مع الطرؼ اآلخر

173 .) 

 ال بد أف يتـ تكزيع الخدمات كفقان لقكاعد تقكـ عمى قكانيف يتـ كضعيا ليذا ، يككف أم مجتمع عادالن كحتى
الغرض كلكف العدالة االجتماعية لف تتكفر بمجرد مراعاة القكانيف كالعدؿ كما يلترطو مف مساكاة في 

 عف المكف أك العرؽ أك الديف أك نظراإلطار القانكني كالدستكرم ىك عدؿ مطمؽ كمساكاة مطمقة بصرؼ اؿ
.  المكانة االجتماعية طالما ينطبؽ عميو ما كرد في القانكف مف أحكاـ
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 كتنطبؽ عمييـ نصكصو بصرؼ النظر عف أم اعتبار ، اإلطار القانكني يخضع الجميع لحكـ القانكفكفي
 فعمكمية المساكاة القانكنية ، بحيث ال تقتصر المساكاة عمى أفراد جماعات معينة أك طائفة معينة،آخر

مف ىنا نبلحظ ارتباط العدالة باألصكؿ القانكنية فالمفركض أف . تنطمؽ مف أف الناس خمقكا متساكييف
 كعمى جميع األلخاص الذيف يتناكليـ دكف تفريؽ بيف غني ك ،يطبؽ القانكف بالتساكم في جميع الحاالت

(. 36، 2005الخمؼ،) كالقانكف الذم يطبؽ عمى الجميع دكف تمييز عمى ىذا النحك ىك تجسيد لمعدؿ ،فقير
 في المعاممة كفقان ػاكاة فالعدؿ يتطمب المس، ال يعني معاممة كؿ فرد معاممة متماثمة دكف اعتبار لمفركؽ الفرديةكالعػدؿ

 فيك يعامؿ كثيران عمى ، فالقانكف يحتاج أف يككف محتكاه عادالن كىك لديد االرتباط بفكرة العدؿ،لمتصنيؼ الذم أعده القانكف
(.  36 المرجع السابؽ،)أنو رديؼ لمعدؿ 

 كرعاية ، االجتماعية بمعناىا القانكني ىي القياـ بحقكؽ األفراد في جميع النكاحي العامة كاالجتماعية كاالقتصاديةكالعدالة
ىذه الحقكؽ بكضع الضمانات التي تكفميا كالكسائؿ التي تحمييا كذلؾ مع مراعاة أف ىذه الحقكؽ ليست مطمقة بؿ مقيدة 

.   العاـالحبالحدكد التي تممييا مستمزمات الص
 كانت العدالة االجتماعية مف أركاف الصالح العاـ ، أم مف اليدؼ العاـ كجب أف يمتـز أم قانكف حدكدىا فبل يتعداىا كلما

 (.25 – 24 ، 1961نصير ،  ) االجتماعية، كال يجكز أف يخالؼ العدالة االجتماعية العدالة، فالقانكف ىك كسيمة لتحقيؽ 

كيرل الباحث أف طبيعة القكانيف تمعب دكران ميمان في تحقيؽ العدالة ،فإذا كانت القكانيف مستبدة أك في يد 
 .فئة معينة محتكرة فإف العدالة تضمحؿ كتفقد قيمتيا كمحتكاىا 

 فالعدالة في التلريع البلرم أك القانكف تؤكد عمى قيـ المساكاة كتكافؤ الفرص كخضكع جميع أفراد إذان 
 بغض النظر عف أية اعتبارات أخرل دكف تمييز، فالدكلة العادلة ىي التي تخضع ، لحكـ القانكفتمعالمج

. في جميع نلاطاتيا لقكاعد القانكف

: األساس الديني- جـ
 سنتناكؿ ىذا المفيـك في ، كبياف ماىيتيا فمسفيان كقانكنيان ، تناكؿ األساس الفمسفي كالقانكني لمعدالةبعد

.   كنخص منيا الييكدية كالمسيحية كاإلسبلـ، السماكيةافالتلريع اإلليي كاألدم
رساءه بيف الناس جميعان دكف تفريؽ أك ػدؿ قد عممت عمى تحقيؽ العاكية السـفالرساالت  كا 

 كالمساكاة في اإلنصاؼ عمى  اليهوديةالديانة حيث أكدت ،تمييز عمى أساس العرؽ أك المكف
 حينما كٌمـ الرٌب سبحانو كتعالى نبيو ، كيؤكد ذلؾ ما جاء في سفر البلكييف،القضاء بيف الناس

 كبالعدؿ تحكـ ، جكران في القضاء كال تأخذكا بكجو مسكيفترتكبكاال : "  السبلـ قائبلن ليومكسى ع
(.  15، فقرة 19الكتاب المقدس، اصحاح)"  لقريبؾ
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 كأف ال يتظالمكا ك ال يظممكا أحدان ، أمر نبي اهلل مكسى عميو السبلـ الييكد أف يقكمكا بالعدؿ كالقسطكما
َلا: " قاؿ تعالى ،كفٌصؿ ليـ في التكراة الحدكد كاألحكاـ كالقصاص العادؿ  َعَلْ ِهْم ِف َها َأ َّن الل َّنْفَس  ِالل َّنْفِس وََكَتب ْ

َواْلَ ْ َ   ِاْلَ ْ ِ  َواْْلَْنَف  ِاْْلَْنِف َواْْلُُذَ   ِاْْلُُذِ  َوالسِّ َّن  ِالسِّ ِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص َفَمْ  َتَص َّنَق ِ ِه فَ ُهَ  َكفَّنارٌَة َلُه َوَمْ  َلْم َيْ ُكْم 

(. 45المائدة اآلية )"  الظالمكف فَُأولَِ َ  ُهمُ  ُ ِ َما أَنْ َ َ  اللَّن 
 مف الجكر كالظمـ في كتحذرىـ جاء في أسفار التكراة التي تكجب عمى الييكد الحكـ بالعدؿ كالقسط كما

ال ترتكبكا جكران في القضاء كال في ... إذا نزؿ عندؾ غريب في أرضكـ فبل تظممكه "القضاء كالكيؿ كالكزف 
(.  37-33، فقرة 19 إصحاحالكتاب المقدس، )" الكزف كال في الكيؿ

عطاء كؿ ذم حؽ حقو، فالديانة الييكدية تحث عمى العدالة مف خبلؿ المساكاة بيف الناسإذان   كالتسامح ، كا 
.  مع اآلخريف كعدـ ظمميـ

 ح لكف أقكاؿ السيد المسي، فبل يكجد تلريع ثابت أك متكامؿ يحدد مبادئ العدالة المسياليالفكر في أما
(.  258، 1970سميب، )كتعاليمو تلكؿ منطمقان ألحكاـ العدؿ 

يفاء ىكد كما أمر بو الي، المسيحيكف التكراة في األحكاـ كالتلريعاتكيتبع  مف العدؿ في األحكاـ كالحدكد كا 
.  الكيؿ كالكزف كخبلؼ ذلؾ فإنو يسرم عمى المسيحييف كذلؾ

 كأمرىـ أاٌل يقابمكا اإلساءة ، بؿ تجاكزه إلى الفضؿ كالعفك، عميو السبلـ لـ يأمرىـ بالعدؿ فحسبفالمسيح
: "  كأف ال يعتدكا عمى مف اعتدل عمييـ بؿ قاؿ ليـ كما جاء في إنجيؿ متى قد سمعتـ أنو قيؿ،بمثميا

 مف لطمؾ عمى خدؾ األيمف فحٌكؿ لو ؿالعيف بالعيف كالسف بالسف أما أنا فأقكؿ لكـ ال تقاكمكا اللرير ب
اآلخر ك مف أراد أف يخاصمؾ ك يأخذ ثكبؾ فخؿِّ لو رداءؾ أيضان ك مف سخرؾ ميبلن فامش معو اثنيف  

أحبكا أعداءكـ : أحبب قريبؾ كابغض عدكؾ أما أنا فأقكؿ لكـ: ك قد سمعتـ أنو قيؿ...  سألؾ فأعطو كمف
(.  44-38 السادس ، اإلصحاحمتى ،إنجيؿ" )طيدكـكأحسنكا إلى مف يبغضكـ كصٌمكا ألجؿ مف ينعتكـ كيض

 كلكنو كصيتو ، ينفذان  في الجرائـ اللخصية ليس قانكففك مف كصايا بالعاإلنجيؿ ذلؾ يككف ما في كعمى
اٌل فالقانكف ىك الذم ينفذ،للخص المجني عميو إف أراد أف يتبعيا .   كا 

مثؿ المحبة ) يتضمف معنى الفضيمة يحيةأف مفيـك العدالة عند المسSills ),1986,342) بٌيف سيمز كقد
. (التي يككف العدؿ طريقان لمكصكؿ إلييا كما الفضائؿ األخرل

 إذ عٌرفت العدالة بتعريفات مختمفة تتضمف الفضائؿ األساسية مثؿ ، كظير ذلؾ بكضكح في العيد القديـ
 كأف العدالة كتطبيقيا يكفياف ،المحبة كالتسامح التي يجب أف نممسيا بكضكح في سمكؾ الكاىف المقدس

.  إلدراؾ السمكؾ المقدس الذم نادل بو الرب
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 عكس الظمـ كاالضطياد كحتى عدالة كاؿ، القكانيف كتنفيذىاإتباع في العيد القديـ أف العدالة تكمف في جاء
.  تعرؼ العدالة البد مف نظاـ أخبلقي يتبع كليس فقط تطبيقان لمقكانيف المكركثة

 ة المسيح عمى أىمية العداؿػػػػيد فأكد السػ، كليس نظريان فقطعمميان  ىنػا أف اإلنجيؿ جاء ليككف كيذكر
أدكا ما لقيصر لقيصر كما هلل  :"   إذ قاؿ،كفضيمة ك ذلؾ عندما أكصى بأف يمتـز كؿ كاحد نحك غيره

(.  22-21: الخامس اإلصحاحمتى ، )"  هلل
 ألنو إذا ىضمت حقكؽ كؿ ، في المسيحية معيار اجتماعي يكجو معاممة الناس لبعضيـ البعضفالعدالة

.  كعندىا تصطدـ المصالح كتعـ الفكضى كيستبد القكم بالضعيؼ ،فرد أىممت الكاجبات
(.  52 ،1993بندليي،) العدالة ػػػػة المسيحية أف احتراـ الحقػػكؽ كالكفاء بالكاجبػات ىمػػػا عنصرا فضيؿكترل

 كالتي تنبثؽ ،يكمف في حقكؽ اإلنساف (63-1998،45) كما بينيا صٌباح مسيحية العدالة في اؿفأساس
 ككمما كاف حؽ خريف، أىميا االعتراؼ بحقكؽ اآل، كلكف مقابؿ كؿ حؽ يكجد كاجبات،مف كرامة الفرد

. الفرد ضركريان لضماف الكرامة اإلنسانية زادت قيمة ىذا الحؽ كأىميتو  
تطكير المناىج مف النظرية إلى )في كتابيما  (Tanner and Tanner ,1975) أكد تانركتانر كقد

 فالعدالة معيار اجتماعي ،عمى أف العدالة فضيمة أخبلقية يتـ الكصكؿ إلييا عف طريؽ التربية (التطبيؽ
 .ىك األساس في تكجيو معاممة األفراد لبعضيـ البعض

ة كطيبة القمب كالتكاضع كالمطؼ ػػػػ العديد مف قيـ المكاطنة ،فالرحـإلىة المسيحية ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الديافكدعت
 الديانة المسيحية ألنيا تقيـ جسرا لمقبكؿ لدل اآلخريف ا تنلدهإنسانيةكتحمؿ اآلخريف كالتسامح كميا قيـ 

 . ( 14 ،2005منيج ناتكراما،)
تباع نادت المسيحية بالعدالة التي تتضمف كؿ معاني الفضيمة كالمحبة كالتسامح كالعفك إذان   القكانيف كعدـ كا 

.   اإلنسافكؽ كاحتراـ حؽدىـ،ظمـ اآلخريف أك اضطيا
 فتعددت مناحيو ، إذ جعؿ اإلسبلـ العدؿ في مقدمة مقاصده السامية، مكانة ساميةاإلســـــطم في كلمعدؿ

 ، مع الذات كمع اآلخريفؿ كالعد، كالعدؿ في األقضية كالليادات،كاتجاىاتو، فيناؾ العدؿ في األحكاـ
.   كالعدالة في النفس كاألسرة كالمجتمع، كعدالة الكالة كأكلي األمر،كىناؾ عدالة األحكاـ

 تكفؿ م ككضع المبادئ الت، االجتماعيةالعدالة أرسى سبحانو كتعالى مبادئ فقد
عبد ) كجعؿ القياـ بيا مف كاجبات الدكلة تلريعان كقضاءن كتنفيذان ،تمكيميا
  .(10، 2001الكريـ،
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 باعتباره مجمكعة مف القيـ التي ، بأف العدالػػة جزء ال يتجزأ مف اإلسػػػػػبلـف أكػد الفقيػاء المسممكلذلؾ
(.  183، 2000األفندم كرفاقو ، )تساعد البلر عمى إقامة عالـ يتعاكف فيو البلر النجاز العدالة كالخير 

 في المجتمع اإلسبلمي الذم يتخمؿ جميع نكاحي لعمياىك القيمة ا(1981،358) كما يراه عارؼ كالعدؿ
. الحياة ابتداءن مف عدؿ اإلنساف مع نفسو كأىمو كعدلو فيمف يتكلى أمرىـ

 ك ، أف اللريعة اإلسبلمية مبناىا كأساسيا عمى مصالح العباد في الدنيا كاآلخرةة ابف القيـ الجكزيػكيرل
 ، إلى الجكردؿ خرجت عف العمسألة كميا ك رحمة كميا كمصالح كميا ك حكمة كميا ، فكؿ ػدؿىي ع

ف ، كعف الحكمة إلى العبث فميست مف اللريعة، ك عف المصمحة إلى المفسدة،كعف الرحمة إلى ضدىا  كا 
(.  99، 1980عفيفي،)دخمت فييا بالتأكيؿ 

 كىك ،ككمتاىما بمعنى كاحد" القسط"ك " العدؿ: " عٌبر القرآف الكريـ لؤلمر بالعدؿ بكممتيف ىماكقد
كاألمر العظيـ الذم أتى بو اإلسبلـ أنو جعؿ مف صفات اهلل عزَّ كجؿَّ الذم يعبده .  كاالعتداؿاإلنصاؼ
".  العـدل"الناس 

 َواْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوََل تَ تَّنِبْع َأْهَ اَءُهْم َوُقْل َآَمْلُت ِ َما فَادْ ُ "  أرسؿ النبي محمدان عميو السبلـ ليعدؿ بيف الناس كقد

َلُكُم اللَّنُه رَ  َُّلا َورَ ُُّكمْ  (.  15اللكرل ، )" أَنْ َ َ  اللَّنُه ِمْ  ِكَتاٍا َوُأِمْرُت ِْلَْعِ َ   َ   ْ
(.  29األعراؼ ، )"  َأَمَر رَ ِّ   ِاْلِقْس ِ ُقلْ  " ػػػػػدؿ الرسكؿ أف يبيف لمناس أف اهلل أمر بالعاهلل أمركقد
ْحَسا ِ َعْ  ِ  اللَّنَه يَْأُمُر  ِا ْ ِ  َّن "  كبصيغة آمرة ثـ طمب ،كجاء الخطاب فييا عامة لمناس كافة (90 ، النحؿ" ) َواْاِ

 يأمر الناس باتخاذ العدؿ أساسان في أمكرىـ كميا كأف يتبعكا الحؽ دائمان ال يمنعيـ عف ذلؾ مانع أفإليو 
 ، كلك كاف بينيـ كبيف اآلخريف عداكة، كأف ال ييجركا العدؿ،حتى كلك كاف ذلؾ ضد أنفسيـ أك أقربائيـ

 اْلَ اِلَ ْيِ  َأوِ  ُشَهَ اَء ِللَّنِه َوَلْ  َعَلى أَنْ ُفِسُكْم ِقْس ِ  أَي َُّها الَّنِ يَ  َآَمُل ا ُك نُ ا قَ  َّناِم َ   ِا ْ يَا: "كقد ظير ذلؾ في آيات متعددة 

 أَي َُّها الَّنِ يَ  َآَمُل ا يَا( "135النساء ، )..." َواْْلَقْ َر ِ َ  ِ ْ  َيُكْ  َغِل ًّا َأْو َفِق ًرا فَاللَّنُه َأْوَلى ِ ِهَما َفََل تَ تَّنِبُ  ا اْلَهَ ى َأْ  تَ ْ ِ ُل ا

،  (8المائدة ، )"  َعَلى َأَلَّن تَ ْ ِ ُل ا اْعِ ُل ا ُهَ  َأقْ َرُا ِللت َّنْقَ ىْو ٍ ُك نُ ا قَ  َّناِم َ  ِللَّنِه ُشَهَ اَء  ِاْلِقْسِ  َوََل َيْجرَِملَّنُكْم َشَلَ ُ  قَ 
(.  152األنعاـ ، )..."  اللَّنِه َأْوُف اَعْه ِ  قُ ْلُتْم فَاْعِ ُل ا َوَلْ  َكاَ  َذا قُ ْرَ ى َواِ َوِ َذا"

 إنما جعمت لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عف ، في اإلسبلـ ال تطبؽ عمى المسمميف فقطفالعدالة
(.  123 ، 2002عبد العزيز ، ) قداتيـمعت
 ، ألح عمى العدؿ في األحكاـ، أف قرر القرآف ىذا المبدأ العاـ بكجكب اتخاذ العدؿ أساسان لكؿ ليءكبعد

 أك مف بعض كحقكؽ اهلل عمى ،كاألحكاـ إنما تتعمؽ بالحقكؽ أم حقكؽ المؤمنيف بعضيـ عمى بعض
لَ ُهْم  ِاْلِقْس ِ َوِ  ْ "عباده فأمر الرسكؿ أف يحكـ بالقسط  (.  42المائدة ، )"  َحَكْمَت فَاْحُكْم  َ   ْ
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 ِ  َّن " عمى تعميـ العدؿ بيف الناس كلٌدد عمى ذلؾ بقكؿ اهلل عزَّ كجؿَّ ػبلـ الناس بذلؾ فقد حرص اإلسكأمر

(.  58النساء ، )" اللَّنَه يَْأُمرُُكْم َأْ  تُ َؤدُّوا اْْلََمانَاِت ِ َلى َأْهِلَها َوِ َذا َحَكْمُتْم  َ ْ َ  اللَّناِا َأْ  َتْ ُكُم ا  ِاْلَ ْ  ِ 
(.  84، 1991كش،عـر) بالعدؿ كبأف ال يمنع بغض قـك كعداكتيـ مف العدؿ في حقيـ ر يأـفيك

 كليست نسبية بمعنى أنيا كاجب االلتزاـ في كؿ الظركؼ أك في مكاجية األعداء ، ىنا قيمة مطمقةفالعدؿ
 فالعدؿ صفة الزمة في الحكـ اإلسبلمي حيث يطبؽ مع المسمـ كغير ،كما ىي مع األىؿ كالحمفاء

(.  176، 1972ربيع،) بؿ مع المحارب كالعدك ،المسمـ
مسند )" أحبُّ الخمؽ إلى اهلل إماـه عادؿ كأبغضيـ إليو إماـه جائر: " رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـكقاؿ- 

 . (اإلماـ أحمد
سبعة يظميـ اهلل في ظمو يكـ ال : "قاؿ ـكعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو كسؿ- 

(. 287ق ،ص1412النككم ، ) ك (660صحيح البخارم ، )"  ظمو ، كذكر منيـ اإلماـ العادؿ إالٌ ظؿ 
إف المقسطيف عند : " قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ : كعف عبداهلل بف عمر رضي اهلل عنو قاؿ - 

 حكميـ كأىمييـ ك فياهلل عمى منابر مف نكر عف يميف الرحمف عز كجؿ ككمتا يديو يميف الذيف يعدلكف 
( . 665ق،1412النككم ،) ك (ق 1421صحيح مسمـ ، )" ما كلكا 

.  (ركاه الليخاف)" العدؿ في الرضا كالغضب: أكصاني ربي بتسع كأنا أكصيكـ بيا، فذكر منيا : "كقاؿ- 
 مف اآليات القرآنية السابقة كاألحاديث النبكية أف العدؿ كاف مف القكاعد األساسية التي ارتكز عمييا كيبدك

نما في عبلقة الفرد مع نفسو كمع أسرتو، ال في نظاـ الحكـ فحسب،اإلسبلـ  كفي عبلقة الفرد مع ، كا 
المعرفة، ) كعمى المحككـ أف يعدؿ أيضان ، إذ عمى الحاكـ أف يعدؿ، كفي عبلقة الحاكـ كالمحككـ،الناس
1993 ،49-50 .)

 كلذا فالناس ال يسألكنؾ ، كليس الحب أك عدـ البغض، ما يحفظ لئلنساف كرامتو كحقكقو ىك العدؿإف
 ،أف تلنأىـ كتبرأ منيـ– بعد ذلؾ –  فإذا ضمنت ليـ ىذا الحؽ لـ يعبؤكا ،سكل العدؿ في معاممتؾ ليـ

 مف قريب كال قكأما العدؿ فبل رخصة في" أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب يكتب إلى أحد عمالو بقكلو كىذا
(.  38، 1999ىكيدم، ) كالعدؿ أقكل كأطفأ لمجكر كأقمع لمباطؿ مف الجكر ، كال في لدة كال رخاء،بعيد
قرار ، رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قدكة أماـ أصحابو في حمؿ لكاء المساكاة بيف المسمميفاف ؾلقد  كا 

.   كتحقيؽ العدؿ كتطبيؽ القانكف عمى جميع المسمميف،الحؽ
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 التي باستطاعة ؽ مف الحقكؽ كليست مجرد ح، أف لرعة اإلسبلـ تعتبر العدالة فريضة كاجبةكما
 َوِ َذا" كىي أيضان فريضة كاجبة عمى أكلياء األمكر مف الكالة كالحكاـ تجاه الرعية ،صاحبيا التنازؿ عنيا

(.  58النساء،).."  ِاْلَ ْ  ِ ُكُم اَحَكْمُتْم  َ ْ َ  اللَّناِا َأْ  َت ْ 
 كىذا الخير لمفرد ، األفراد لما فيو خير كؿ كاحد منيـ كخير المجتمع في نفس الكقتكيكٌجياإلسبلـ

(.  461، 2004كفرم كنصرك،)كالمجتمع عمى السكاء ىك العدالة 
 ال تمييز بيف ت التربية اإلسبلمية مبدأ تكافؤ الفرص فالجميع متساككف في الحقكؽ كالكاجباكاعتمدت

ا بيف   كؿ،ألعجمي ال بيف العربي كا  ك،الكضيع ال ثمة فرؽ في االمتيازات بيف اللريؼ ك  ك،الناس
 قدرتو كضع الفرصة المتكافئة أماـ البلر أساسان لمعمؿ في الدنيا كالحساب في جٌمت فاهلل عبد،الحر كاؿ
(.  408 ، 1968النجيحي ، )اآلخرة 

 مبدأ تكافؤ الفرص أف يناؿ كؿ فرد حقو في الكصكؿ إلى أقصى ما يستطيع الكصكؿ إليو حسب كيقتضي
".  كؿ ميسر لما خمؽ لو: " قكؿ الرسكؿ األكـر عميو السبلـ فإمكاناتو كقدراتو كمكاىبو انطبلقان ـ

 في مقدمة الحقكؽ التي تكفميا العدالة االجتماعية في اإلسبلـ حؽ اإلنساف في أف يعيش آمنان عمى كتأتي
 متحرران مف كؿ أنكاع الخكؼ ككاف مف منطمؽ قدسية الحياة في اإلسبلـ أف جعؿ ،نفسو كأىمو كمالو

 فأكجب عمى الدكلة كفالة ىذا الحؽ كمنع أم اعتداء عمى حؽ الحياة ألم ،حمايتيا أىـ مبادئ اللريعة
(.  8، 2001عبد الكريـ ،)فرد مسممان كاف أـ غير مسمـ

 ، بؿ إنو رٌكز أىدافو عمى ضكئيا، أف اإلسبلـ ضمف قيمة العدؿ في جميع مجاالت الحياةل يدؿ عؿكىذا
مما ليد لو التاريخ عمى سبلمة المجتمعات التي حكميا مف االنييار الخطير في األخبلؽ كأمنيا مف 

 كصانيا مف دمار النفكس كخراب العمراف كىذا ما أكده المنجد ،اضطراب المكازيف كالمعايير
اللريعة اإلسبلمية عدؿه كميا رحمو كميا كحكمة " عمى لساف ابف القيـ الجكزية حينما قاؿ  (1976،20)

". كميا
 مف البدييي القكؿ أف العدالة بآفاقيا المختمفة كأطرىا المتعددة كعناكينيا المتكاممة تلكؿ ركح كلعمو

 كمف أجميا ، كأف جميع مفاىيـ اإلسبلـ كقيمو قد ركزت بأىدافيا كغاياتيا عمى ضكئيا،اإلسبلـ كجكىره
(.  232، 1999محفكظ ، )
 كلكنو ، كيطالبكف بو كحدىـ، العدؿ ليس ميزانان يكضع في مجالس القضاء لتكزف بو أحكاـ القضاةإف

 كأف يككف ، كأف يككف أكؿ ما يربى عميو نالئتنا مف قيمنا الفاضمة، نظاـ الحياةعميوميزاف يجب أف يسٌير 
 فميس أحد فكؽ ، ببل استثناءكميـ كأف يخضع لو الناس ،أكؿ ما يدعك إليو دعاتنا ككعاظنا منيا
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 كمثميا الة فالعدؿ في حقيقتو تجسيد ألفكار الرس،ألنو ليس في العدالة مثنكية أك تخصيصة،العداؿ
(.  321، 1986الكيبلني،) كبقاءىا المحكر الذم يدكر في فمكو األلخاص كاأللياء ،األعمى
بأف مبادئ الحرية كالتسامح كالعقبلنية كالكعي كالديمقراطية كالقيـ كالثقافة قد "  ىنا يمكف القكؿ كمف

 كمبادئ كؿ عمؿ تربكم خبٌلؽ يتجو نحك تحقيؽ النمك السميـ عند النالئة ،أصبحت مبادئ العصر
 بؿ ، كالمساكاة كال يستطيعكف قبكؿ األلياء عمى عكاىنياة اليكـ يطالبكف بالعداؿطفاؿكاألطفاؿ ، فأ

 2008خٌضكركرفاقو ، )" يصركف عمى عقبلنيتيا كعدالتيا كىذا كاقع مممكس تدؿ عميو المبلحظة اليكمية
 ،75  .)

تباع بصرؼ النظر عف معتقداتيـ، إذان أمر بالعدؿ بيف الناس جميعان فاإلسبلـ  الحؽ كنبذ العداكة كالعدؿ ،كا 
 كتحقيؽ المساكاة كتطبيؽ القانكف عمى جميع ، كالذم يحفظ لئلنساف كرامتو كحقكقو كحريتو،في األحكاـ

.  المجتمعأفراد
 كعدـ ، كالمساكاة في الحقكؽ كالكاجبات، تظير العدالة في اإلسبلـ مف خبلؿ مبدأ تكافؤ الفرصكما

 كمف خبلؿ تطبيؽ مبادئ الحرية كالتسامح ، كأف يناؿ كؿ فرد حقكقو كاممة غير منقكصة،التمييز
.  كالعقبلنية

 كمطمب العدؿ ىك أساس العقيدة اإلسبلمية إف لـ يكف أساس ، نرل أف اإلسبلـ ىك ديف العدؿكىكذا
 فكؿ الرساالت منذ آدـ عميو السبلـ حتى نبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ كاف ا،الرساالت اإلليية كمو

.  بيف الناس العدؿ كىك إقامة ،ىدفيا كاحد
 حيث كمؼ اهلل الرسؿ كاألنبياء بالدعكة إلى ، مفيكـ العدالة معنىن عميقان في األدياف السماكية كافةكأخذ

قامتيا عمى األرض،العدالة .   كا 
 ، السماكية المنزلة في كؿ التفاصيؿ التي جاءت بيا كانت تؤكد الكصكؿ إلى ىذا اليدؼ الكبيرفالكتب

 باعتبار أف لكؿ ، أك ميزانان لمحقكؽ، لمحؽ كالباطؿنان  الذم جعمو اهلل ميزا،كىك إقامة العدؿ بيف الناس
.  لخص حقان عمى لخص آخر كما عميو حؽ
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 مفاهيم العدالة االجتماعية وأهم المعايير – ثالثاًة 

: والمؤشرات المالققة لها

 الحرية 

 المساكاة 

 تكافؤ الفرص 

 عدـ التمييز 

 الديمقراطية 

 حقكؽ اإلنساف 

 حؽ التعميـ 
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 كالحؽ كالحرية كالمساكاة كعدـ التمييز كتكافؤ ، مفيكـ العدالة االجتماعية مرتبطان بمعايير عدةيظير
 الذم يدفع لمبحث في أىميتيا كحضكرىا كارتباطيا عميـ،األمر اإلنساف كحؽ التكحقكؽالفرص كالديمقراطية 

.  بمفيـك العدالة االجتماعية
 اللكؿ التالي العبلقة بيف مفيـك العدالة االجتماعية كالمعايير المحققة لو كديناميكية التفاعؿ كيكضح
: بينيما 

 
 

 بيف مفيـك العدالة االجتماعية كالمعايير المحققة لو كديناميكية التفاعؿ بينيماالعبلقة  ( 1 ) البياني رقـ اللكؿ

 
:   ىذه المعايير المحققة لمعدالة االجتماعيةىـ مف ذلؾ تتناكؿ الدراسة أانطبلقان 
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 -الالـريـــــــــة : 

 كما ، إذ كاجو الباحثيف كالمفكريف منذ قديـ الزماف،إف مفيـك الحرية مف أقدـ المفاىيـ الفمسفية كأعقدىا
 حيث اكتسبت أىمية أساسية في كؿ المراحؿ التاريخية ،زالت الحرية مركز اىتماـ مفكرم كباحثي اليكـ

 . بحيث نستطيع أف نعدىا مفتاح الملكبلت الفمسفية جميعان 

 كىي ركح كمعنى ،مف أجميا ناضمت البلرية منذ فجر التاريخ كاستمر الكفاح مف أجميا عبر العصكر
 فالحرية تعطي الحياة مضمكنيا مف كرامة ، ألنو ال قيمة لحياة اإلنساف في ظؿ العبكدية،الكجكد اإلنساني

كحقكؽ اإلنساف المتمثمة في المساكاة كالعدؿ كتكافؤ الفرص كالتعبير عف الذات كالسبلـ كالعمؿ كحرية 
.  الفكر كالتعبير

 حتى أصبحت ، المسائؿ التي يتعرض لدراستيا العمماء كالباحثكفىـإف مسألة الحرية اليكـ ىي بحؽ مف أ
.  مف خبلؿ التطكر اإلنساني عبر التاريخ لاممة لمكجكد اإلنساني بأسره

فالبحث في مسائؿ الحرية يعني البحث في جميع مسائؿ الكجكد اإلنساني الذاتية كالقيمٌية كالفكرية 
 فقد جاء في المادة الرابعة مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر عف األمـ ،كاالجتماعية كالسياسية

".  إف الحرية ىي القدرة عمى فعؿ أم ليء ال يمحؽ األذل باآلخر/: "1948/المتحدة عاـ 
(.  463، 1981الكيالي ،)أف الحرية بلكؿ عاـ تعني غياب الحكاجز أماـ تحقيؽ الرغبات  (براتداندرسؿ)كيرل 

" ة في عمؿ كؿ ليء ال يضر بالغيرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىي اإلمكاني"كالحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كما كردت في الدستكر الفرنسي 
(.  592 ، 2003مبيض،)

حؽ طبيعي لئلنساف فيي قاعدة ترقي النكع اإلنساني كمعراجو إلى  "(1972،138)إنيا عمى رأم أميف 
". السعادة كلذلؾ عدتيا األمـ التي أدركت سر النجاح مف أنفس حقكؽ اإلنساف

فالحرية حريتاف كما يقكؿ " ال حياة لؤلمة ببل حرية كال حياة لمحرية ببل فضيمة"بؿ إف ركسك اعتبر بأنو 
كاحدة كاذبة كىي أف يفعؿ اإلنساف ما يريد كاألخرل صحيحة كىي أف يفعؿ اإلنساف ما يجب  (كنجزلي)

(. 1982،26بركات،)عميو أف يفعمو 
بأنو يكجد نكعاف مف الحرية حرية إيجابية كحرية سمبية فالحرية اإليجابية  "(2004،267)بينما يرل بيمي 

" . ىي حرية فعؿ الخير كأما الحرية السمبية فيي عدـ كجكد قيكد خارجية
كاإلنساف الحر ىك مف لـ يكف . كالحرية بحسب معناىا االلتقاقي ىي عبارة عف انعداـ القسر الخارجي

.  عبدان أك أسيران 
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ة فمسفيان بأنيا اختيار الفعؿ عف ركية مع استطاعة عدـ اختياره أك استطاعة اختيار ضده ػػػػػػػػػػػػػػكتعٌرؼ الحرم
(.  9، 1968زيداف كاللربيني، )

خاصة الكجكد الخالص مف القيكد كالعامؿ بإرادتو أك : "كما عرفيا القامكس المكسكعي الفمسفي بأنيا
طبيعتو كالحر ضد العبد كالحر الكريـ كالخالص مف اللكائب كالحر مف األلياء أفضميا كمف القكؿ كالفعؿ 

( 1983،33القامكس الفمسفي،)" أحسنو
كعٌرفيا لكؾ بأنيا حرية اإلرادة كىي القكة التي نستطيع أف نفعؿ أك ال نفعؿ بحسب ما يكجينا العقؿ فبل 

(.  210، 1950كالستر، )يككف اإلنساف حران إذا كانت إرادتو تتحدد بليء غير رغبتو 
فقد عٌرؼ الحرية بأنيا تمؾ الممكة الخاصة التي تميز الكائف الناطؽ مف حيث  (1964،18)أما إبراىيـ 

ىك مكجكد عاقؿ تصدر في أفعالو عف إرادتو ىك كليس عف إرادة أخرل غريبة عنو فالحرية بحسب معناىا 
  .ىي عبارة عف انعداـ القسر الخارجي كاإلنساف الحر بيذا المعنى ىك مف لـ يكف عبدان أك أسيران : االلتقاقي

" رخصة العمؿ المباح مف دكف مانع غير مباح كال معارض في محظكر”بينما عرفيا الطيطاكم عمى أنيا 
(.  474 – 472، 1972الطيطاكم )كأعطاىا بعدان سياسيان كاجتماعيان معتبران إياىا بأنيا العدؿ كاإلنصاؼ 

(. 147، 2007عبد المطيؼ، )إف الحرية تعني ممارسة اإلنساف ألفعالو بمؿء حريتو كاختياره دكف إكراه 
ف سمكؾ اإلنساف يفقد مضمكنو األخبلقي في غياب "فبل إلزاـ كال مسؤكلية كال جزاء مف غير حرية  كا 

رادة االختيار ،" الحرية كا  (. 175، 1987المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
كفي كؿ األحكاؿ ميما اختمفت مفاىيـ الحرية ستظؿ أبدان حالة إنسانية كحاجة اجتماعية كنكران ينبثؽ لكي 

نسانيتو   .يؤكد لئلنساف كرامتو كا 
كيعد رفاعة الطيطاكم أكؿ مفكر عربي حديث حاكؿ تأصيؿ فكرة الحريات كالحقكؽ العامة في الدكلة 
.  الحديثة كربط بيف التمدف كالحرية كجعؿ التمدف سببان مف أسباب الحرية كالحرية لرطان الزمان مف لركط التمدف

فالحرية بالنسبة لمطيطاكم تصبح أساسان لمعمؿ السياسي لممكاطنيف كحقان في اختيار طريقة عيليـ كحرية 
تنقبلتيـ كحقان في التكافؿ االجتماعي عمى نطاؽ العائمة كالمجتمع سكاء ألغراض سياسية أك إيديكلكجية أك 

.  نفعية كممارسة جماعية لمسيادة في الدكلة الحديثة
 كما كرد في اإلعبلف عف ،كالحرية في نظره ىي االعتراؼ الحقيقي كالفعمي بالحقكؽ المدنية لممكاطنيف
كالحرية  ىي ضركرة إعادة بناء .حقكؽ اإلنساف كالمكاطف كىي تقديس المساكاة أماـ القانكف كفرص الحياة 

المجتمع عمى أساس تعديؿ العقد االجتماعي بيف المكاطنيف بحيث يتحكلكف مف الحالة القائمة عمى 
الخضكع األعمى كاإلذعاف لمسمطة االستبدادية إلى الحالة القائمة عمى العقد االجتماعي في الدكلة الحديثة 
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حيث تسكد الحرية كالمساكاة كاإلخاء بيف المكاطنيف كحيث تلكؿ ىذه العناصر مجتمعة أساس الديمقراطية 
.  كحكـ اللعب

 ألف إخفاء ىذه الحقكؽ ،كالحريػػػػػػػة بالنسبة لمطيطاكم أيضان ىي معرفة المكاطنيف حقكقيـ ككاجباتيـ
كالكاجبػػػػات عف المكاطنيف كطمس الحرية كالمساكاة يعني قياـ الدكلة التسمطية التي تحتكر كتغتصب 

الحرية ىي الكسيمة العظمى في إسعاد "  كليذا أكػػػػػػػػػد الطيطاكم أف ،مصادر القكة ك السمطة في المجتمع
أىالي الممالؾ فإذا كانت الحريػػػػة مبنية عمى قكانيف حسنة عدلية كانت كاسطة عظمى في راحة األىالي 

سعادىػػػػػػػـ في ببلدىػػػػػػػػػػػػػػـ ككانت سببان في حبيـ ألكطانيـ (. 127-2001،126لٌدكد،)" كا 
حرية الفرد كحرية الجماعة ك " منيا ،أما الحريػػػػػػػػػػػػػة كما يراىا الغبلييني في فكرنا العربي الحديث أنكاع

(.  69، 1982بركات ، )" الحريػػػػة االقتصادية ك الحريػػػػة السياسية كال تقـك للعب قائمة إاٌل بيذه الحريات الثبلث
كالحرية ىي حؽ مقدس كما نص عميو دستكر الجميكرية العربية السكرية في مادتو الثالثة كالثبلثكف كتكفؿ 

.  الدكلة لممكاطنيف حريتيـ اللخصية كتحافظ عمى كرامتيـ كأمنيـ
فالمجتمع بصبح أكثر حرية كمما ازداد كعي أفراده بحريتيـ كبقدرتيـ عمى االختيار كعندما تتحكـ فييـ 

  . (166 ، 1970أكتاكال ،  ) الذاتية الحرة إراداتيـ
ذا كاف ركسك يعتبر أف الحريػػػػػػػػػػػػػػة ىي في أف يعمؿ المرء في حدكد معينة ما يريد أف يعممو  فإف سبنسر ،كا 

لكؿ إنساف أف يطالب بأكسع حريػػػة ممكنة  " :يرل أف حرية كؿ فرد مقيدة بحرية الجميع كما يقكؿ
الستعماؿ سمطاتو بحيث تككف معادلة لما لدل أم فرد آخر منيا فمكؿ إنساف الحريػػػػػػػػػػة في أف يفعؿ كؿ 

(.  94، 1968زيداف كاللربيني ، )" ما يريد لريطة أاٌل يتعدل عمى حريػػػػػػػػػػػػة أم إنساف آخر مساكية لحريتو
 كالتي اعتمدت ككسيمة لمترقي ،كمف المبادئ التي نادل بيا السفسطائيكف مبدأ الحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اإلنسانية

محمد، )" فمقد آمف السفسطائيكف بالحريػػػػػػػػػػة اإلنسانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كجعمكىا لعاران أك عقيدة لمعمؿ" اإلنساني 
2010 ، 61  .)

 حيث أكد بركتاغكراس بأنو يتمسؾ ،فالحريػػػػػػة كالمساكاة مبدأيف أساسييف لحماية االجتماع اإلنساني
مراد، )أف الجميع أحرار مسؤكلكف عف أفعاليـ : أف الجميع متساككف أماـ القانكف ك الثاني: بمبدأيف األكؿ

1999 ،315 .)
بأف الحرية اإلنسانية في صدر العصكر الحديثة أصبحت اللغؿ  (13-2010،11)كىذا ما أكده بركات 

 كأتت كتابات جكف لكؾ لتدكر حكؿ ىذه المسائؿ حيث ،اللاغؿ ألصحاب نظريات العقد االجتماعي
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اكتلؼ كألكؿ مرة أساسيف لمديمقراطية ىما الحرية كالمساكاة ، كالمقصكد بالمساكاة ىك المساكاة أماـ 
.  القانكف كالمساكاة السياسية كالمساكاة في الفرص  

كما نادل فكلتير بحرية الكبلـ كالصحافة كحرية العمؿ كحرية اللخصية اإلنسانية كبالمساكاة بيف البلر 
(. 29 ، 1981فكلغيف، )جميعان 

ىك مف الحقكؽ األساسية لئلنساف التي ال تتـ  (2012،3)كأخيران فإف الحؽ في الحرية كما يقكؿ العيسكم 
 فبل عدالة اجتماعية إذا حـر اإلنساف مف الحرية كذلؾ حتى إذا تكافر ليـ ،العدالة االجتماعية في غيابو

. الخبز كبعض المزايا االجتماعية
كمف العدؿ أف يككف الناس أحراران فعندما يتمتع الناس بالحرية كيلارككف في كضع القرارات التي تمس 

.  حياتيـ يتحقؽ العدؿ

: المساواة
 كؿ لخص ػاـ كقي، كؿ ذم حؽ حقوػاء بأنو أحد الفضائؿ التي تيدؼ إلى إعطػػػػدؿ خبلؿ تعريؼ العمف

 كيلترط ػػػػػـ، إذا تحقؽ ىذا اليدؼ يتساكل كؿ الناس في الحصكؿ عمى حقكقوػػػػو فإفػوبما ىك كاجب عمي
(.  157، 1970كيرة، )لذلؾ أف يتساكل الجميع في المطالبة بحقكقيـ ككذلؾ يتساككف في أدائيا 

 كىي الخير ، كىك األساس الذم يجب أف تقكـ عميو الدكلة لتحقيؽ الغاية منيا، عمى فضائؿتمؿ يشفالعدؿ
العاـ لمجميع كالخير الخاص لكؿ فرد كىذا المعنى يترادؼ أك يتبلقى مع فكرة المساكاة فالعدؿ كالعدالة  

 في حيف ، كيراىا البعض أنيا لرط لتحقيؽ المساكاة كمقياس لذلؾ، فكرة المساكاة بمعناىا العاـتتضمناف
 طدؿ بالمساكاة في المعاممة مدينة بكجكدىا إلى ارتباػػػػػػػػػػػػػػػػػأف ارتباط فكرة الع (1981،146)يرل لكيد 

 فالمفركض أف يطبؽ القانكف بالتساكم في جميع الحاالت كعمى جميع ة،العدؿ باألصكؿ القانكني
 الذيف يتناكليـ دكف تفريؽ بيف غني كفقير كالقانكف الذم يطبؽ عمى الجميع دكف تمييز عمى اصاأللخ

. ىذا النحك ىك تجسيد لمعدؿ  
 فالمبدآف ، فبل يمكف تصٌكر مساكاة ببل عدؿ أك عدؿ ببل مساكاة، مترابطافف كيرل الباحث أف كبل المبدأم

 بيف الناس دكف سبب أك مبرر التفرقة كعدـ ،يؤدياف إلى غاية كاحدة تقريبان كىي إعطاء كؿ ذم حؽ حقو
 كيتضح مف ىذا أف فكرة العدؿ ال تبتعد عف العدؿ، كيؤيد معنى ذلؾ أف كممة مساكاة لغة تعني ،لذلؾ

فكرة المساكاة كال تنفؾ عنيا كال تككف كيانان مستقبلن تمامان عنيا فكبلىما مبلـز لآلخر كلرط لو ال يتحقؽ 
. أحدىما دكف اآلخر
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 مبدأ المساكاة أىـ المبادئ اإلنسانية السامية التي تحرص األمـ كاللعكب عمى التمسؾ بو كدعمو في كيعد
 كالمطالبة بو في كؿ عصكر التاريخ فبل ينبغي تأكيدهمختمؼ نكاحي الحياة كالتي كافحت البلرية مف أجؿ 

.  أف تقـك في المجتمع البلرم أم فكارؽ نابعة مف اختبلؼ األصؿ أك الجنس أك الديف
 ، كدعت إلييا جميع اللرائع السماكية كالفمسفات، مف المبادئ التي نادل بيا اإلنساف منذ القدـفالمساكاة

أف األفراد أماـ القانكف سكاء دكف تمييز بينيـ "كاستخدمتيا الدساتير الحديثة لمتعبير عف مفيـك مؤداه 
 في اكتساب الحقكؽ كممارستيا كالتحمؿ جتماعي أك المغة أك المركز االفبسبب األصؿ أك الجنس أك الدم

(. 172، 2002عبد المنعـ، )" بااللتزامات كأدائيا
 الفرص كتكازف بيف الذيف تفاكتت حظكظيـ إزاء المساكاة تماثؿ كامؿ أماـ القانكف كتكافؤ كامؿ كماتعني

. مف الفرص المتاحة لمجميع 
اكاة عبر التاريخ ىدؼ الفبلسفة ػػػ حيث كانت المس، مفيـك المساكاة بمفاىيـ الحؽ كالعدالة كالحريةكيرتبط

كالمفكريف كالمصمحيف الذيف نادكا بيا كدافعكا عنيا حتى غدت مبدأن عامان ال يجادؿ في ضركرتو أحد 
(.  1، 1990اللاذلي ،)

ذا  كاف لعار الثكرة الفرنسية تبمكر في المبادئ الثبلثة الحرية كاإلخاء كالمساكاة فبل لؾ أف مبدأ المساكاة كا 
كاف أقكل مف تمؾ المبادئ كأعمقيا أثران لما يتميز بو مف كضكح أكثر في المضمكف بؿ يعتبر أحد دعائـ 

.  الدكلة عمى أساس أف سيادة القانكف ال تعمك ما لـ يطبؽ عمى قدـ المساكاة
 المساكاة كمبدأ مف المبادئ الدستكرية الحديثة أف األفراد أماـ القانكف سكاء دكف تمييز بسبب دأ بمبكيقصد

األصؿ أك الجنس أك الديف أك المغة أك المركز االجتماعي في اكتساب الحقكؽ كممارستيا كالتحمؿ 
( 303، 1987كلاكش،)بااللتزامات كأدائيا

 أنيا حالة تماثؿ بيف جميع أفراد المجتمع أماـ القانكف بصرؼ النظر عف انتماءاتيـ أك جنسيـ أك كما
 كبذلؾ تككف ، التي تقدميا الدكلةت كما تعني التساكم بيف جميع المكاطنيف في الخدما،مكلدىـ أك طبقتيـ

المساكاة ىي األداة التي يستطيع كؿ مكاطف مف خبلليا في الحصكؿ عمى حقكقو كبالمقابؿ القياـ بكاجباتو 
(.  226، 2008المجيدؿ كرفاقو ، )تجاه كطنو بلكؿ فٌعاؿ كحقيقي دكف مغاالة 

 المساكاة ىك المبدأ األساسي الذم تستند إليو جميع الحقكؽ كالحريات العامة كىك يتصدر جميع فمبدأ
. اإلعبلنات العالمية كاإلقميمية كالدساتير الكطنية

 فاألفراد متساككف في الحقكؽ ، الحقكؽ كالحريات العامة جميعان لمبدأ أساسي ىك مبدأ المساكاةكتخضع
 فحؽ ،كالحريات العامة كال تمييز بينيـ في ذلؾ بسبب الجنس أك األصؿ أك المغة أك الديف أك العقيدة
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المساكاة ليس كليد الدساتير الحديثة سكاء ما تعمؽ منيا بالدكؿ الرأسمالية أك ما يتعمؽ منيا بالدكؿ 
 كبكجو خاص في كاطنيفااللتراكية فقد عرفو قدماء اإلغريؽ حيث أنيـ قامكا بتطبيؽ ىذا المبدأ عمى الـ

(.  58، 1965العطار ، )مجاؿ تكلية الكظائؼ العامة كالقضاء 
 كالتي تعد سمة مف سمات الديف اإلسبلمي كأصؿ راسخ مف ، عمى المساكاةة أكدت اللريعة اإلسبلميكما

 كتضٌمف القرآف الكريـ القاعدة ، الفطرةب حيث خمؽ اهلل سبحانو كتعالى جميع البلر متماثميف بحس،أصكلو
يا أييا الناس إف خمقناكـ مف ذكر " كيتضح ذلؾ في قكلو تعالى ،األصمية التي تحكـ البلر كىي المساكاة

(.  130الحجرات ، )" كأنثى كجعمناكـ لعكبان كقبائؿ لتعارفكا إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ
 إف أباكـ كاحد ،يا أييا الناس إٌف ربكـ كاحد: " رسكلو الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ في حجة الكداع كقاؿ

 ال فضؿ لعربي عمى أعجمي كال أعجمي عمى عربي كال ألحمر عمى أسكد كال ،كمكـ آلدـ كآدـ مف تراب
".  ألسكد عمى أحمر إاٌل بالتقكل

 األساسية لحقكؽ اإلنساف كحرياتو تقـك عمى أساس مبدأ المساكاة دكف تمييز فالعمك ك السمك ال فالقاعدة
 نصيبيـ مف الحقكؽ كالكاجبات بالتساكم إعطاءىـ المساكاة بيف الناس يعني فإقرار ليما في اإلسبلـ جكدك

 القائـ عمى التفرقة  كالطبقية االجتماعيكالمطالبة بالمساكاة مف قبؿ المفكريف جاءت نتيجة رد فعؿ لمكاقع 
(. 15، 2002الحمبي،)كالعنصرية 

 الفرص مع تمكيف األفراد جميعيـ مف في مساكاة ىيبأف المساكاة  (60، 2011محمكد ،  ) اعتبرت كما
 .إمكاناتو في االتجاىات التي يريدكنيا لينتفع كؿ منيـ حسب ـاستعماؿ حرياتو

 تمييز ال دستكر الجميكرية العربية السكرية فقد أكد عمى أف المكاطنكف متساككف في الحقكؽ كالكاجبات أما
(.  33المادة ،2012دستكرعاـ )بينيـ في ذلؾ بسبب الجنس أك األصؿ أك المغة أك الديف أك العقيدة 

 إطبلقان بيف ذكر كأنثى في االلتحاؽ بالتعميـ كال في مجاؿ االنتفاع بمختمؼ السكرية تميز القكانيف كال
الخدمات الصحية كاالجتماعية كما ال يكجد أم فرؽ بيف الجنسيف في المعامبلت القانكنية أك في األجر  

التقرير الكطني الثالث كالرابع لمجميكرية العربية السكرية بلأف تطبيؽ أحكاـ اتفاقية حقكؽ ) العمؿ مقابؿ
  .(25-2009،24الطفؿ،
 ككاف انعداـ لـ،ىدؼ الثكرات الكبرل في العا (1979،242) المساكاة كما يقكؿ ىاركلد السكي ككانت

 .المساكاة ىك الباعث عمى قياـ الثكرات األمريكية كالفرنسية في القرف الثالث علر
 حيث ،ـ/1776/ في عاـ كي بمبدأ المساكاة عند الغرب كاف مف خبلؿ إعبلف االستقبلؿ األمرمكالمناداة

 بجانب ذكر بعض الحقكؽ كالحؽ في الحياة كالحؽ في الحرية، ثـ ،ألير فيو إلى مبدأ المساكاة بيف الناس
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ـ كتناكؿ بعض الحقكؽ اإلنسانية كمنيا مبدأ /1787/صدر بعد ذلؾ إعبلف الدستكر األمريكي عاـ 
 حيث نادل بيا كتٌاب مثؿ ، كأما المناداة بالمساكاة كنظاـ كتلريع فقد ظيرت مع الثكرة الفرنسية،المساكاة

 الناس ديكؿ) كالمكاطف كبدأت الكثيقة بعبارة نساف كصدرت كثيقة حقكؽ اإل، كغيرىـكيكركسك كمكنتس
 حيث تضمنت تقرير المساكاة كقد حرص الفرنسيكف عمى ىذا ،(أحراران متساكييف في الحقكؽ كالكاجبات

 كيتككف ىذا اإلعبلف مف ،ـ/1791/اإلعبلف ككضعكه في مقدمة الدستكر الفرنسي الصادر في عاـ 
 كأكدت المادة السابعة عمى حؽ المساكاة أماـ ،مادة تضمنت المادة األكلى حؽ الحرية كالمساكاة/ 17/

.  القانكف كالمساكاة في الحصكؿ عمى الكظائؼ
 كالحريات العامة تخضع جميعان لمبدأ أساسي ىك كؽأف الحؽ "(Ripertlergme,1998,83) اعتبركليذا

 فيي مف ، تنظيـ ديمقراطيكؿ كالتي تعتبر حجر الزاكية لمحقكؽ كالحريات العامة في ،مبدأ المساكاة
" . الديمقراطية بمثابة الركح مف الجسد كبغيرىا ينتفي معنى الديمقراطية كينيار كؿ مدلكؿ لمحرية

 كأساسان ال غنى عنو بالنسبة ، أنيا عمى ىذا النحك تعتبر ركيزة ميمة لتحقيؽ العدالة االجتماعيةحيث
 بيف تسٌمـ كتعترؼ بيا كتفرد ليا بابان خاصان يرلمحريات العامة كالحقكؽ الفردية التي باتت غالبية الدسات

.  نصكصيا
 فقد جاء في مقدمة ميثاؽ األمـ المتحدة التأكيد عمى اإليماف بالحقكؽ ، المساكاة في المكاثيؽ الدكليةأما

.   كبكرامة الفرد كبما لمرجاؿ كالنساء كاألمـ مف حقكؽ متساكيةف،األساسية لئلنسا
 نص اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى حؽ المساكاة بيف أم إنساف كآخر في الكرامة كاإلخاء كلقد

 في ؽ كليـ الح، كما أف الناس سكاسية أماـ القانكف، أحراران متساكيف في الكرامةلدكفكعمى أف الناس يك
 متساكية ضد أم تمييز بالمبادئ التي تضمنيا اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف فقد جاء في  ةحمام
إف االعتراؼ بالكرامة المتأصمة في جميع أعضاء األسرة البلرية كبحقكقيـ المتساكية : " اإلعبلفىذا

".   العالـفيالثابتة ىك أساس الحرية كالعدؿ كالسبلـ 
يكلد الناس أحراران متساكيف في الكرامة " المادة األكلى مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف بأنو كنٌصت
 كتعني المساكاة القانكنية لمجميع ،فالمساكاة طبقان لما سمؼ ىي حؽ أساسي مف حقكؽ اإلنساف" كالحقكؽ

.   كالملاركة في االمتيازات كالحماية دكف تمييز ألم سبببات، مف ناحية الحقكؽ كالكاجفأماـ القانك
 إنيا مبدأ أماف المجتمع كنبذ الحؽ كالضغائف كمبدأ ، الحقكؽ المتساكية أساس العدؿ كالحرية كالسبلـكتعد

.  السبلـ كالعدالة االجتماعية كركيزة الحقكؽ كالحريات
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 أم أنيا ال تعني مثبلن ، يجب االنتباه إلى أف العدالة االجتماعية ال تعني المساكاة الكاممة أك المطمقةكلكف
 فمف الكارد أف تككف ىناؾ فركؽ في ىذه ، في أنصبة أفراد المجتمع مف الدخؿ أك الثركةابيالتساكم الحس

األرضية حيث تتكاكب ىذه الفركؽ مع الفركؽ الفردية بيف الناس في أمكر كثيرة كالفركؽ في الجيد 
 خبرة ككذلؾ الفركؽ المرتبطة ك كفيما تتطمبو مف ميارة أك تأىيؿ عممي أ،المبذكؿ في األعماؿ المختمفة

 كاألمر الميـ ىك أف تككف البلمساكاة أم الفركؽ بيف الناس في الدخؿ أك  ،بالعمر أك بالحالة الصحية
 بمعنى أنيا تتحدد كفؽ معايير بعيدة عف االستغبلؿ كالظمـ كمتكافؽ تماعيان  أك في غيرىا مقبكلة اجالثركة

(.  2، 2012العيسكم،)عمييا اجتماعيان 
 أم مساكاة الجميع أماـ ، القانكنيةكاة المساكاة التي اىتـ بيا الفبلسفة كالمفكريف كالملرعيف ىي المساأما

 فقد يتفاكت البلر داخؿ المجتمع كلكنيـ جميعان ،القانكف فيما يتعمؽ بالحقكؽ كالكاجبات كالحماية القانكنية
 كالحؽ في السبلمة ، بصفتيـ اإلنسانيةلمقررةمتساككف أماـ القانكف كمتساككف في التمتع بكؿ الحقكؽ ا

الجسدية كالحؽ في العمؿ كالحؽ في التعميـ كالصحة كالبيئة النظيفة كحرية التعبير كالمعتقد كالحرية الدينية 
.  كالحؽ في الممكية كالحؽ في الملاركة في الحياة السياسية كالحؽ في التنمية

:       تكافؤ الفرص
 بمبدأ تكافؤ الفرص ضماف حصكؿ كممارسة جميع المكاطنيف بصرؼ النظر عف جنسيـ عمى يقصد

 مع القضاء عمى كؿ أنكاع المعاممة غير العادلة في جميع النكاحي العامة كخاصة ،فرص متساكية
.   كالمزايا التي تمنحيا الدكلة لمكاطنييا، كالكاجباتكؽالحؽ
 كغير منصفة فتكافؤ ، بيف المكاطنيف بطريقة غير عادلةاممة مبدأ تكافؤ الفرص التمييز في المعيحظر

الفرص معناه أف تتاح الفرص لجميع المكاطنيف عمى قدـ المساكاة، كالمساكاة ىنا ليست تامة ألف ىذه 
 إذ أف األفراد يختمفكف في القدرات ،انيػػػػػػػػػػػػػػػػػاكاة التامة ال يمكف أف تكجد في مجتمع إنسػػػػػػػالمس

(. 316،،1968النجيحي،) داتكاالستعدا
 حيث يمكف تحديده في حقكؽ أساسية لكؿ مكاطف ، الفرص ىك التعبير عف الحرية االجتماعيةكتكافؤ

.   الجيد لتحقيقيافينبغي تككم
 مف ناحية كضع كؿ لخص في المكاف المناسب حسب مكىبتو ، نادل أفبلطكف بمبدأ تكافؤ الفرصكلقد

 حيث يستند ىذا المبدأ إلى ، تكافؤ الفرص أساس التقدـ كالعدالة في أم مجتمع مدني،كيعتبرالطبيعية 
مجمكعة خصائص أبرزىا أف الفرد لو جميع الحقكؽ التي لمفرد اآلخر في مثؿ مركزه القانكني مف خبلؿ 
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 ، لكؿ مف األلكاؿمحقو في أف يناؿ فرصتو بالعدؿ كالمساكاة مع اللخص المنافس دكف أم تمييز بأ
.  كلذلؾ حرصت الدساتير في معظـ الدكؿ المتقدمة عمى كفالة الدكلة لؤلمف كالطمأنينة كتكافؤ الفرص

 كتمثؿ رىانان ييدؼ إلى تقميص الفكارؽ كاإلقصاء كالتيميش ، مسألة تكافؤ الفرص مف ركائز التنميةكتعد
(.  2012الصقكر ، )كمف ثـ تحقيؽ تنمية بلرية عادلة 

 يتكخى تحقيؽ المساكاة كالحفاظ عمى الكرامة إضافة إلى ذلؾ فيي رىاف ، تلكؿ رىانان ديمقراطيان كما
 مف النمك رفع كمف ثـ اؿ، يرمي إلى إزالة العراقيؿ التي تحد مف مساىمة الجميع في االقتصاد،اقتصادم

. االقتصادم
 فاألكؿ يميد ، كمبدأ العدالة االجتماعية،مبدأ تكافؤ الفرص:  قكة المجتمع تتناسب مع مراعاتو لمبدأيفإف

فالعدالة " محققان ئؼ كالثاني يجعؿ التكافؽ بيف المكاىب كالكظا،السبيؿ لظيكر مكاىب المكاطنيف
(.  112، 2004األرسكزم، )" االجتماعية يقـك كيانيا عمى مبدأ تكافؤ الفرص بيف المكاطنيف

 دكف الحصكؿ عمى نان ال يستطيع إنساف أف يمارس حقكقو بصفتو مكاط: "(1982،175) رأم بكتكؿ كعمى
  ." الجسديةلراحةحد أدنى مف إتاحة الفرص لبلرتياح النفسي كا

عمى أف الدكلة تكفؿ مبدأ تكافؤ الفرص بيف / 33/ أكد دستكر الجميكرية العربية السكرية في مادتو كقد
 كذلؾ  ، كفي مجاؿ التعميـ يسعى مبدأ تكافؤ الفرص إلى تحطيـ الحكاجز االجتماعية كالطبقية،المكاطنيف

عطاء فرص متساكية في التربية كالتعميـ لكافة أبناء الكطف ،كمجانيتو لزاميتوإكلتعميـ  خبلؿ تعميـ امف  كا 
.   كاإلقميميةادية بغض النظر عف أصكليـ االجتماعية كاالقتص،الكاحد

تساكم مختمؼ المكاطنيف في الحصكؿ عمى حؽ التعميـ مف خبلؿ :  كيقصد بتكافؤ الفرص في التعميـ
اء دكف أف يتـ مطالبتيـ بدفع أجكر التعميـ ػػػػػػػػػػػػػػاـ جميع األبفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كفتح أبكاب المدارس أـ،ة التعميـػػػػػػمجاني

(.  5، 2003عمي، )
تكفير اللركط المتساكية كالمكحدة بيف كافة أطفاؿ البمد الكاحد لكلكج : بأنو (ـ2007) عٌرفو بف عميكما

.  المدرسة بقصد اكتساب المعارؼ كالميارات لتحٌمؿ المسؤكليات في مجتمعيـ ككطنيـ
حؽ كؿ فرد في المجتمع أف يمتحؽ بالتعميـ كيستمر فيو بقدر ما :"بأنو  (2002،243)اللخيبي كعٌرفو 

 كيتمتع بخدماتو كأف يحصؿ عمى الكظيفة التي تتفؽ مع مستكاه التعميمي بغض ،تؤىمو قدراتو اللخصية
 خارجي يرتبط بالمستكل االجتماعي أك النكع أك الجماعة أك المنطقة الجغرافية التي مؿالنظر عف أم عا

  ."ينتمي إلييا
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 كدكف أف يؤدم ذلؾ إلى ،تكزيع التعميـ حسب حاجة كؿ فرد إليو:  يعني تكافؤ الفرص في التعميـ كما
مكاناتو اجاتحرماف اآلخريف مع مراعاة ح (. 390، 2006رحمة،) المجتمع كا 

 كىذا يعني مسؤكلية النظاـ ، مفيـك ديمقراطية التعميـ في الغالب عف مبدأ تكافؤ الفرص التعميميةكيعٌبر
التعميمي في تكفير الفرص المتساكية كالمتكافئة لجميع األطفاؿ في سف التعميـ دكف تمييز عرقي أك 

 مف متابعة تحصيميـ الدراسي حتى الحدكد القصكل ،كتمكينيـاجتماعي أك أم لكؿ مف ألكاؿ التمييز 
(.  227-226، 2011كطفة،)لمسمـ التعميمي 

مكاناتيا كمف  أىـ أسس تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية أف تقدـ الحككمات الكطنية خدماتيا كا 
.  التعميمية لجميع المكاطنيف في كؿ مكاف تمتد إليو سمطاتيا كفقان لمبدأ العدالة كالحاجة بيف جميع األفراد

اـ الغزالي أنو ليس الظمـ في إعطاء العمـ لغير المستحؽ بأقؿ مف الظمـ في منع المستحؽ ػػػػػػػ ذكر اإلـكقد
(.  293، 1973لمبي، )

 فإف تكافؤ الفرص يحقؽ العدالة االجتماعية داخؿ المجتمع عمى أساس قدرات األفراد ك استعداداتيـ كأخيران 
.  كتحقيؽ االمتيازات بغض النظر عف الطبقة أك العليرة أك المنطقة التي ينتمكف إلييا ،كمؤىبلتيـ

:   التمييزعدم
 بالتمييز أم ميزة أك استبعاد أك قصر أك تقييد أك تفضيؿ يقـك عمى أساس العنصر أك المكف أك يقصد

 ،الجنس أك المغة أك الديف أك الرأم أك األصؿ الكطني أك االجتماعي أكالحالة االقتصادية أك المكلد
. كيقصد منو أك ينلأ عنو عدـ المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات المقررة لؤلفراد

 المادة األكلى مف االتفاقية الدكلية لمقضاء عمى جميع ألكاؿ التمييز بقكليا يقصد بتعبير التمييز كعٌرفت
 أك األصؿ النسب أك تفضيؿ يقكـ عمى أساس العرؽ أك المكف أك قييدالعنصرم أم تمييز أك استثناء أك ت

 بحقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية أك ؼ كيستيدؼ أك يستتبع تعطيؿ أك عرقمة  االعترا،ثنيإلالقكمي أكا
التمتع بيا أك ممارستيا عمى قدـ المساكاة في الميداف السياسي أك االقتصادم أك االجتماعي أك الثقافي أك 

.   الحياة العامةياديففي أم ميداف آخر مف ـ
 الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسية النص عمى عدـ التمييز كالمساكاة في ثيؽ المكاكتضمنت

:   العديد مف االتفاقيات الدكلية لتعزيز مبدأ عدـ التمييزت كما صدر،العديد مف النصكص
 النص عمى عدـ التمييز في 1948 تضمف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الصادر عاـ فقد -1

يكلد جميع الناس أحراران متساكيف في " كىي المادة األكلى حيث تنص عمى أنو ،العديد مف مكاده
 كىـ يتساككف في لقانكفالناس جميعان سكاء أماـ ا"كتنص المادة السابعة عمى أف " الكرامة كالحقكؽ
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 كما يتساككف في حؽ التمتع بالحماية مف أم تمييز ،حؽ التمتع بحماية القانكف دكنما تمييز
الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة )" ينتيؾ ىذا اإلعبلف كمف أم تحريض عمى مثؿ ىذا التمييز

 (. 217، القرار 1948،
 إعبلف األمـ المتحدة بلأف القضاء عمى جميع ألكاؿ التمييز العنصرم في تلريف الثاني أكد -2

 رسميان عمى ضركرة اإلسراع في القضاء عمى التمييز العنصرم في جميع أنحاء العالـ 1963
الجمعية العامة لؤلمـ ) الفيـ كاالحتراـ لكرامة اللخص اإلنساني ف كتأمي،بكافة ألكالو كمظاىره

 (. 1904،القرار 1963المتحدة،
 العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية النص عمى عدـ التمييز بيف البلر في تضمف -3

تتعيد كؿ دكلة باحتراـ الحقكؽ " منيا ما نصت عميو المادة الثانية عمى أنو،العديد مف مكاده
  كبكفالة ىذه الحقكؽ لجميع األفراد المكجكديف في اقميميا كالداخميف في كاليتيا ،المعترؼ بيا فيو

 أم تمييز بسبب العرؽ أك المكف أك الجنس أك المغة أك الديف أك الرأم أك الثركة أك النسب  دكف
 ".  غير ذلؾ مف األسبابأك

 كالنساء لرجاؿتتعيد الدكؿ األطراؼ في ىذا العيد بكفالة تساكم ا" المادة الثالثة عمى أف كتنص
".   بجميع الحقكؽ المدنية كالسياسية المنصكص عميياتعفي حؽ التـ

 دكف أم تعكفالناس جميعان سكاء أماـ القانكف كيتـ" تنص المادة السادسة كالعلركف عمى أفكما
 كيجب أف يحظر القانكف أم تمييز إضافة إلى حماية الحماية،تمييز بحؽ متساكو في التمتع ب
(.  220، القرار 1966الجمعية العامة  لؤلمـ المتحدة، )" فٌعالة مف التمييز ألم سبب كاف

 كعدـ ، تضمف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف عمى مبدأ المساكاة في الحقكؽ كالكاجباتككذلؾ -4
تتعيد كؿ دكلة طرؼ في ىذا الميثاؽ بأف تكفؿ لكؿ " أنو عمىالتمييز فنصت المادة الثالثة 

لخص حؽ التمتع بالحقكؽ كالحريات المنصكص عمييا مف دكف تمييز بسبب العرؽ أك المكف أك 
 الجنس أك المغة أك المعتقد الديني أك الرأم أك الفكر أك األصؿ الكطني أك االجتماعي أك الثركة 

 كالحماية مف جميع ألكاؿ التمييز كالرجؿ كالمرأة  ، الميبلد أك اإلعاقة البدنية أك العقميةأك
 كالكاجبات في ظؿ التمييز اإليجابي الذم أقرتو اللريعة  كالحقكؽ في الكرامة اإلنسانية متساكياف
 كتتعيد تبعان لذلؾ  ، كاللرائع السماكية األخرل كالتلريعات كالمكاثيؽ النافذة لصالح المرأةاإلسبلمية

 دكلة طرؼ باتخاذ كافة التدابير البلزمة لتأميف تكافؤ الفرص كالمساكاة الفعمية بيف النساء  كؿ
 ". بجميع الحقكؽ الكاردة في ىذا الميثاؽلتمتع في اكالرجاؿ
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إف .اإلنسانية بيف البلر عمى أساس العرؽ أك المكف إىانة لكرامة تمييز أف يؤمف األفراد بأف اؿب يجكبذلؾ
 كأف يقتنع كؿ كآرائو،قيمة نبذ التمييز العنصرم تتمثؿ سمككيان مف خبلؿ االىتماـ بملاعر اآلخر المختمؼ 

ف الصراع حكؿ المبادئ يجب أال يصؿ إلى ،فرد بأف اآلخر يختمؼ عنو لكف ليس أدنى أك أقؿ منو  كا 
 كما يضمف اإليماف ، ىك حؽ ملركع لمجميعلجماعيالعنؼ كالحؽ في االختبلؼ عمى المستكل الفردم كا

 . ( National Assembly forwales, circular)  بالتعددية عمى أساس المساكاة
 مجاؿ مكافحة التمييز في التعميـ تـ تعريؼ التمييز التربكم حسب االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز كفي

 ديسمبر 14في مجاؿ التعميـ التي اعتمدىا المؤتمر العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية كالثقافة كالعمـك في 
 في  لمعاممة عنو إلغاء المساكاة في اأ التي تكضح أف التمييز ىك ما يقصد بو أك ينش1960
 كخاصة حرماف أم لخص أك جماعة مف األلخاص مف االلتحاؽ بأم ، التعميـ أك اإلخبلؿ بيامجاؿ

.  نكع مف أنكاع التعميـ في أم مرحمة
 ػػػػػػػػػكا عمى تعميـ ككني يختص باللرط اإلنساني كعمى البلر أف يتبادؿػػػػة المفركض أف تلمؿ التربيفمف

 . (Lynch ، 1992 ،54)التقاني مكحد كيحترمكا تنكعيـ الفردم كػػػاراالعتراؼ بإنسانيتيـ الملتركة كإط
 إلارة إلى الحقكؽ كاإلمكانيات التي ، كبالتالي يجب أف تتضمف التربية عمى قيمة نبذ التمييز العنصرم

 كيجب عمى ،يكفرىا القانكف الدكلي كالمؤسسات الدكلية لمحد مف التمييز العنصرم عمى المستكل العالمي
 كأبناء المجتمعات ،التربية تلجيع األفراد عمى إقامة عبلقات مف االحتراـ المتبادؿ مع أفراد المجتمع الكاحد

قامة ىذه العبلقات عمى أساس مف االحتراـ كالثقة المتبادلة كالتفاىـ الملترؾ البناء،اإلنسانية األخرل  ، كا 
مما يحقؽ األمف كالسبلـ العادؿ لمجميع دكف اعتداء أك ظمـ أك استبداد أك اضطياد أك تسمط أك إرىاب 

 كتحقيؽ العدالة كالمساكاة لمجميع دكف تفرقة أك امتيازات ،ككقؼ التمييز العنصرم كالبغض كالحقد كالعداء
(.  22، 1994الصالح ، )عرقية أك لخصية أك جنسية 

 فنحف أساسان سكاسية جميعان كنحف متساككف ، مف أحد لو صفات اإلنسانية أكثر مما لغيره أك أقؿ منوكما
نعـ نحف متساككف كلكننا لسنا متماثميف تمامان كىي حقيقة تؤدم بالناس إلى رسـ . فيما لنا مف حقكؽ

خطكط تقسـ الخريطة البلرية طبقان الختبلفات يعتقدكف أنيا ىامة كعندما تقاـ الحدكد التي ال تكتفي 
 الجماعات بؿ تكحي بأف إحدل الجماعات أفضؿ مف غيرىا أك أسكأ لمجرد العرؽ أك الجنس فبالفصؿ بي

األمـ )أك المغة أك الديف أك الرأم السياسي أك األصؿ الكطني أك االجتماعي يككف ىذا ىك التمييز 
(.  52، 2003المتحدة ، 
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 التزمت اليكنسكك منذ إنلائيا بنبذ التمييز العنصرم، ك كضعت العديد مف البرامج كالملاريع التنفيذية كقد
" جريمة ضد اإلنسانية   " (1966) أف اليكنسكك صنفتو في عاـ ارلمناىضة الفصؿ العنصرم، عمى اعتب

، كما كجيت جيكدىا نحك صيانة الصككؾ الكلية المكجزة المكحدة لممبادئ كالمفاىيـ كالمعايير العالمية 
 ( . 36/ 55 ،1981الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ، )لدعـ الكفاح ضد العنصرية كلتمييز 

 : 2001 أيمكؿ 7 آب إلى 31جنكب إفريقيا  (ديرباف) في المؤتمر العالمي لمناىضة العنصرية كجاء
العنصرم ، فكضعت التمييز دكرا في الكفاح ضد مارستأف منظمة األمـ المتحدة لمعمـك كالتربية كالثقافة  " 

 االجتماعية كاإلنسانية عمكـالمعايير لتلجع الحكار كالفيـ المتبادؿ، كعممت عمى زيادة األبحاث في مجاؿ ؿ
التي تسعى إلى غرس قيـ حقكؽ اإلنساف كنبذ التمييز العنصرم كالسبلـ كالديمقراطية كالتفاىـ الدكلي مف 

 (.  UNESCO ,2001 , 5 )خبلؿ التعميـ 
 أك أدنى مف سمى ىي اعتقاد بكجكد فئات مف البلر ليا سمات محددة تجعميـ في منزلة أكالعنصرية
 كغالبان ما يؤدم السمكؾ العنصرم إلى التمييز العنصرم بآثاره السمبية الجمية التي تختمؼ بيف ،اآلخريف

إىماؿ بسيط أك تجنب أكلئؾ الذيف ييعتقد أنيـ مختمفكف أك أدنى منزلة كألكاؿ أكثر كضكحان مف المضايقة 
(.  54، 2003، األمـ المتحدة )ك االستغبلؿ كاالستعباد 

تكفؿ لمطفؿ / 29/ أىمية خاصة لحؽ الطفؿ في إبراز ىكيتو الثقافية فالمادة فؿ اتفاقية حقكؽ الطكتكلي
بحؽ الطفؿ في أف يلارؾ ملاركة تامة في / 30/تعميمان ينمي االحتراـ لثقافتو كلغتو كقيمو كتعترؼ المادة 

اعترافان خاصان بحؽ أطفاؿ األقميات كالسكاف األصمييف في / 31/الحياة الثقافية كالفنية كما تعترؼ المادة 
.  لغتيـكاستعماؿالتمتع بثقافتيـ كممارسة لعائرىـ الدينية 

تتخذ الثقافة : " بلأف التنكع الثقافي في الصمة بيف اليكية الثقافية كالتنكع الثقافيلعالمي اإلعبلف اكيؤكد
 في أصالة كتعدٌد اليكيات المميزة لمفئات لتنكعكيتجمى ىذا ا. ألكاالن متنكعة عبر الزماف كالمكاف

كالمجتمعات التي تتككف منيا البلرية ، كالتنكع الثقافي كمصدر لمتبادؿ كاالبتكار كاإلبداع ضركرم لمجنس 
(.  1المادة )". البلرم ضركرة التنكع البيكلكجي لمكائنات الحية

مف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى لرعية / 2/ لمتمييز بسبب نكع الجنس فتنص المادة بالنسبة
 إلقامة حكاجز خدـ مف التصنيفات التي تستدان ثـ تذكر بالتحديد عد" دكنما تمييز مف نكع"حقكؽ اإلنساف 

حداىا ىك الجنس كثمة سبب كجيو لمتحديد كىك أف التمييز بسبب الجنس  أم سيطرة )تعسفية بيف الناس كا 
 كالتمييز بسبب الجنس لأنو ،ال يزاؿ كاحدان مف أكثر مصادر الظمـ االجتماعي انتلاران  (جنس عمى آخر
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 كينعكس ىذا التمييز في مكاقؼ ،لأف التمييز العنصرم قد يطاؿ كؿ جانب مف جكانب الثقافة كالمجتمع
.  الناس دكف إدراؾ الكثير منيـ فيعززه

 كقد نصت ، جنس كاحد مف التمتع الكامؿ بحقكؽ اإلنساف يعني في الكاقع االنتقاص مف إنسانيتوكحرماف
 المتحدة تتمثؿ في كضع دراسات مـ عمى أف إحدل كظائؼ األحدةمف ميثاؽ األمـ المت/ 13/المادة 

إنماء التعاكف الدكلي في المياديف االقتصادية كالتعميمية كالصحية كاإلعانة عمى "كتقديـ تكصيات بقصد 
 أك الديف كال تفريؽ بيف غةتحقيؽ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية كافة ببل تمييز بينيـ في الجنس أك الؿ

(.  145، 2008الزكبعي ، )" الرجاؿ كالنساء
 كال ، الجميكرية العربية السكرية ال تميز القكانيف السكرية إطبلقان بيف ذكر كأنثى في االلتحاؽ بالتعميـكفي
 كما ال يكجد أم فرؽ أك تمييز بيف الجنسيف ة، مجاؿ االنتفاع بمختمؼ الخدمات الصحية كاالجتماعيفي

التقرير الكطني الثالث كالرابع لمجميكرية العربية )في المعامبلت القانكنية أك في األجر مقابؿ العمؿ 
(.  25– 2009،24السكرية بلأف تطبيؽ أحكاـ اتفاقية حقكؽ الطفؿ،الييئة السكرية للؤكف األسرة،

 يتبيف بأف عدـ التمييز ىك أحد المعايير اليامة التي تؤدم إلى المساكاة بيف الناس جميعان أماـ قدـ تمما
 كفي كافة مياديف الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ، كفي الحقكؽ كالكاجبات،القانكف

.  في المجتمع بعيدان عف أم تمييز ألم سبب كافةكالتي تؤدم بالنتيجة إلى تحقيؽ العدالة االجتماعي

 الديمقراطية  :
السابقة تكلؼ باستمرار عف  المراحؿ التاريخية  التاريخية التي ليدىا المجتمع البلرم طيمةتحكالت اؿإف

 ؿ مف خبل،محاكالت مستمرة لبناء مجتمع جديد تتحقؽ فيو مظاىر الحرية كالمساكاة كالعدالة االجتماعية
.  المجتمع كتكسيع ملاركة مجمكع المكاطنيف فيويـصيغ جديدة كأساليب عمؿ متطكرة تستيدؼ تنظ

.  كتلكؿ ىذه العممية المستمرة المضمكف األساسي لحركة التاريخ كتطكر المجتمع البلرم
 كفي ، الديمقراطية يعد مف المكاضيع األكضح كاألىـ في خصكصيتو كعمكميتو كفعمو كتأثيرهكمكضكع

 ليلكؿ صيغة لمعمؿ تيدؼ إلى تكحيد جيد الجميع ، كتطبيقاتو العمميةفكرية مناىجو النظرية كاؿختبلؼا
في المجتمع كيككف أحد أساليب تنظيـ العمؿ بيف اللعب كالمؤسسات المختمفة حيث برزت الديمقراطية 
في مقدمة ىذه الصيغ كالكسائؿ التي أكجدىا اإلنساف لتنظيـ فعاليتو كلؤكف حياتو كممارسة ميامو كىي 

".  حكـ اللعب نفسو بنفسو"أك " حكـ اللعب كمو" مفيكميا العاـ فيتعني 
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طريقة لمحياة يستطيع كؿ فرد أف يتمتع بتكافؤ الفرص عندما يلارؾ في : " بمعناىا العاـ كالديمقراطية
الفرصة التي يتيحيا المجتمع ألفراده لمملاركة بحرية في اتخاذ : كمعناىا الضيؽ .... الحياة االجتماعية 

(.  54، 1998عزيز،)القرارات بنكاحي الحياة المختمفة 
 عمى نتائجو ة الديمقراطية بمعناىا الكاسع فيي ملاركة اللعب في اتخاذ القرار كمراقبة تنفيذه كالمحاسبأما
(.  20، 2003لكر كمكرك، )

  منظكمة القيـ اإلنسانية التي تقكـ عمى مبدأ الحرية كالتكاصؿ كالحؽ كالقبكؿ باآلخر كالتي تسعى إلىإنيا
كطفة ) الذات اإلنسانية بكؿ ما تنطكم عميو مف طمكحات الكجكد كالحضكر كاالبتكار كاإلبداع تحقيؽ

(.  61، 2008كالمجيدؿ، 
 نياية الحرب العالمية الثانية كانتلار الحركات التحررية بيف لعكب العالـ الثالث كأفكار القكمية كمع

صدار كظيكر بعض النظريات العممية الحديثة لتكنكلكجيكالحرية كالتقدـ العممي كا  األمـ المتحدة مبادئ كا 
حقكؽ اإلنساف بدأت الحككمات الكطنية في تبني بعض المبادئ كاالتجاىات التي رأت أف استخداميا مف 

 في جميع دـ كمسايرة مككب التؽ،الممكف أف يساعدىا في التخمص مف بقايا التخمؼ كاالستغبلؿ مف ناحية
 كمف أىـ المبادئ التي ، كنلر مبادئ العدالة كالمساكاة بيف أبناء المجتمع مف جية ثانية،مجاالت الحياة

 ،تسكد عالمنا في الكقت الحاضر مبدأ الديمقراطية الذم يلير إلى حكـ اللعب نفسو بنفسو كلنفسو
 كالمساكاة في الحقكؽ كالكاجبات ، الديمقراطي ىك المجتمع الذم تككف فيو السمطة لقكل اللعبفالمجتمع

 الجغرافية التي منطقةبيف أفراد المجتمع بغض النظر عف الجنس أك العنصر أك الطبقة االجتماعية أك اؿ
 كتحرير الفرد مف جميع القيكد المادية كالمعنكية التي تعرقؿ ممارستو لحريتو السياسية ،ينتمي إلييا

(.  210، 2002اللخيبي ، )
 كمف األفكار كالمبادئ التي ، الديمقراطية قكاميا مف المبادئ اإلنسانية الكبرل كاألخبلؽ كالعدالةكتستمد

 كما إلى ، في الديمقراطية الحديثة مفيكمان كفمسفة كاتجاىات فكرة المساكاة كالحرية كالعدالة االجتماعيةرتأثٌ 
.  ذلؾ مف األفكار التي نادت بيا الحركات كالثكرات التاريخية

ـ /1793/ في عاـ ػية المرافؽ لدستكر الثكرة الفرنساف في إعبلف حقكؽ اإلنسػية كرد مفيـك الديمقراطكقد
(.  8، 1999عناية ، ) المعبر عف إرادة األمة كف كالقافعب التي تتركز في الشيادةالس: بأنيا 
 ، 1956) ة مف جانب الجماىيراللعبينسانية عمى اللؤكف اإلة مف يراىا بأنيا السيطرة الفعاؿكثمة

Toynbe.A)  



 العدالة االجتماعية أسسها و املفاهيم املرتبطة بها              الفصل الثالث

 

 64 

 المفكر الفرنسي جاف جاؾ ركسك في مؤلفو العقد االجتماعي فيبيف بأف أما
(. 1993،122عبد الكىاب،)الديمقراطية ىي أف يككف لملعب الكممة العميا كالقرار األخير

 كالتمثيؿ الحقيقي ،بأنيا سيادة المبادئ الميبرالية أم الحريات العامة (2007،6) عبيدات كاألزىر كيعٌرفيا
لملعب كالتعددية السياسية كالمسائمة كاللفافية كالقانكف كالعدالة بمفيكميا الكاسع كاحتراـ حقكؽ اإلنساف 

. كاالنفتاح كالبعد عف التعصب كالتمييز
الديمقراطية حؽ الفرد كالمجتمع معان في الحرية كالمساكاة كالحؽ في التعبير : " عبد الرحمف منيؼكيقكؿ

، 2003الزبيدم، )" كالملاركة كالحؽ في اختيار لكؿ النظاـ كرمكزه كالحؽ أخيران في تعديمو أك تغييره
174  .)
 كتلكؿ كؿ نظاـ ،حككمة اللعب:  كردت كممة الديمقراطية في المكسكعة العربية الميسرة بمعنى كقد

(.  175، 2001صبلتي،) لحكامو كنكابو رسياسي يقـك عمى حكـ اللعب بنفسو باختياره الح
أف يختار الناس مف يحكميـ :  في معجـ مفاىيـ العمـك السياسية كالعبلقات الدكليةديمقراطية مفيـك اؿككرد

كيسكس أمرىـ كأال يفرض عمييـ حاكـ يكرىكنو كأف يككف ليـ حؽ محاسبة الحاكـ إذا أخطأ كحؽ عزلو 
( 2007،8عبيدات،)كتغييره إذا انحرؼ 

 أنيا إحدل صكر الحكـ التي تككف فييا لسياسي الديمقراطية في المعجـ الكجيز حسب المفيـك اككردت
 كحسب المفيكـ االجتماعي تعني أنيا أسمكب في الحياة يقـك عمى أساس المساكاة كحرية ،السيادة لملعب
(.  242-240، 1992المعجـ الكجيز،)الرأم كالتفكير 

 ، مف ألكاؿ الحكـ يجعؿ مف الحرية اليدؼ األسمىلكؿ( :1993،117) حسب رأم تركي كىي
. كالديمقراطية عمى ىذا األساس القالب المؤسساتي لمحرية 

 فيي ليست لكبلن مف ألكاؿ ،أف الديمقراطية منيج لمفكر كأسمكب لمحياة: (1946،81) جكف ديكم كيرل
 .تركة المشلخبرةالحككمة فحسب بؿ ىي أسمكب في الحياة االجتماعية كفي ا

 كىي عدالة ، تعني المساكاة بيف األفراد في تييئة فرص متكافئة لمجميع دكف أم تمييزكالديمقراطية
.   كىي عبلقات إنسانية تتسـ باألخذ كالعطاء،اجتماعية كحرية في االعتقاد كالقكؿ كالنلر

األمر الذم يعني أف الديمقراطية  (الحرية كالمساكاة كاإلخاء) ديكم فكرة الديمقراطية بالمبادئ الثبلث كيربط
 كىي بالتالي ، في إطار الحياة االجتماعيةكاإلنسانية إنسانية تؤكد قيمة الفرد ككرامتو اللخصية دذات أبعا

. أسمكب لممارسة الحرية الفردية كاالجتماعية
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 أفراد الجماعة ميع في رأم ديكم تقاس بمعياريف مترابطيف المعيار األكؿ ىك مدل التراؾ جكالديمقراطية
 بجماعتو كينبغي أف تككف المؤسسة  د كالمعيار الثاني مستكل الحرية الذم يتصؿ فيو الفر،في مصالحيا

 مؤسسة تغذم القدرات االجتماعية كالفردية لؤلطفاؿ كال يتـ ىذا التكازف إاٌل في المجتمع التربكية
(. 120، 2000جيكلي،)الديمقراطي 

نما يحتاج إلى ، الديمقراطية كممارسة سمككياتيا ال يتأتى بسف القكانيف كالتلريعات فحسبفاحتراـ  كا 
 (. Alan and Greer,2003,3) األخرل لمكادالتعميميةمؤسسات التعميـ مثبلن مثبلفيتعميميا كتدريسيا لؤلفراد 

 كتنمية الكعي السياسي القائـ عمى ق، التربية أف تنيض بمياـ تعميؽ االنتماء لمكطف كاإلخبلص ؿكعمى
 كالمساكاة كالعدالة االجتماعية كالتلاركية كمحاربة االستئثار بالسمطة  قراطيةالحقكؽ كالحريات كالديـ

 بيا كمكاجية القير كتعميؽ التعاكف كالتعاضد كالتكافؿ كالمؤاخاة بيف القكل السياسية كاألحزاب كاالستبداد
(.  107، 2009سيؼ الديف ،)كالكصكؿ إلى مبادئ سياسية تضمف العمؿ السميـ 

 سمكؾ أكثر مف ككنيا معارؼ نظرية تحتاج إلى Georges A( (2005 ,6 كما يراىا فالديمقراطية
ميارات خاصة كاستعدادات تكتسب بالتربية أبرزىا اإليماف بيذه القيـ كالصبر كاالستمرار حتى يتمكف منيا 

 .الفرد
 كىي تمثؿ نمط قتصادية، بيذا المفيـك الكاسع تلمؿ الديمقراطية السياسية كاالجتماعية كاالكالديمقراطية

.   كالجماعاترادسمكؾ حياتي كصيغة لمعبلقات االجتماعية بيف األؼ
 ػػػةبحيث تغدك نظامان في الحكـ أك صيغة لممارس "ػػػػػة فكران ككاقعان ترتبط ارتباطان كثيقان بالحرمكالديمقراطية

(.  40، 2001لدكد ، )"  في العبلقات القائمة بيف أفراد المجتمع كميـػػة الحرمإدخاؿالسمطة تيدؼ إلى 
 كالحقكؽ اطنة الفرد ملتممة عمى المكيةتعني حر (2001،413) مف كجية نظر نذر فالديمقراطية

 كمف دكف النظر لمخمفية ،كالمسؤكليات مف اجؿ النيكض بالكظائؼ التي يختارىا مف دكف تفرقة
 .االجتماعية أك االقتصادية أك السياسية أك المكف أك الجنس كالمكف

 ات أك ما يسمى بالحرمة السياسية تقتصر الديمقراطية عمى البعد السياسي الذم يطمؽ عمى الديمقراطيكال
 احتراـ حقكؽ ػػاس كتقـك عمى أسة أك القكميػة االجتماعية بؿ يلمؿ أيضان ما يعرؼ بالديمقراطي،العامة

 فالمجتمع الديمقراطي العادؿ يجب أف يضمف لجميع ،اإلنساف كتعمؿ عمى إلباع حاجاتو المادية كالفكرية
 ـ،المكاطنيف حقكقيـ كحرياتيـ األساسية لكي يستطيعكا القياـ بكاجباتيـ المطمكبة تجاه مجتمعيـ ككطنو

 كممارستيا كأصبح ة الحديثػػػػػػػةالديمقراطية المكاطنيف تمثؿ محكران أساسيان في النظرمػكؽكأصبحت قضية حؽ
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 حقكقيـ ان  جميعكاطنيف السياسي أك ذاؾ الـاـ ذاتو يرتبط بالطريقة التي يمنح بيا ىذا النظةمفيـك المكاطف
(. 220 ،2008المجيدؿ كرفاقو،)الكاممة 
بأنو ال كجكد لمديمقراطية مف دكف حرية اختيار : " يرل آالف تكريف في كتابو ما ىي الديمقراطيةحيث

(. 138، 1999عبد الجبار، )" كمف دكف تعددية سياسية، قبؿ المحككميفمفالحكاـ 
 الديمقراطي ىك ذلؾ الترتيب المؤسساتي الذم يمكف مف خبللو التكصؿ إلى القرارات السياسية كاألسمكب

 يقكمكف مف خبلؿ انتخاب أفراد ات العاـ عف طريؽ جعؿ اللعب نفسو يتخذ القرارالخيرالتي تلٌخص 
(. Schunpeter,1942, 250)بتنفيذ إرادة اللعب 

ىي ديمقراطية بقدر ما يتـ اختيار  Huntungton(12،1997) ىنا فإف الدكلة المعاصرة كما يراىا كمف
 كتتفرع مف ، فاالنتخابات ىي جكىر الديمقراطية، انتخابات حرة كنزيية كعادلةؿصناع القرار فييا مف خبل

 .ىذا المفيـك الخصائص األخرل لمديمقراطية مثؿ حرية التعبير كالتجمع كالصحافة كالنقد ببل خكؼ
 الحككمة الديمقراطية الممثمة لجميع أبناء المجتمع تتمثؿ في تقديـ يد المساعدة لكؿ مكاطف فكظيفة

.  لمحصكؿ عمى حقكقو في كافة مجاالت الحياة
الذم يسمح بأكسع ملاركة مف جانب المكاطنيف " ىك  (1980،238) الديمقراطي برأم محمد كالنظاـ

سكاء بصكرة مبالرة أك غير مبالرة في التأثير في عممية صنع القرارات السياسية كاختيار القادة 
  ."السياسييف

 ،إف مبدأ المكاطنة ىك مف اللركط األكثر أىمية في قياـ الحكـ الديمقراطي (1966،229)ماكيفر كيذكر
ذكاء ركح التنافس  كيعتبره مف أىـ االكتلافات التي تحققت في أكربا كعمؿ عمى تيدئة الصراعات كا 

. اللريؼ كالسممي
 كالثقافية تلكؿ كبلن متكامبلن ال تصاديةأف الديمقراطية بألكاليا السياسية كاالؽ (1993،146) كطفة كيرل

. يقبؿ الفصؿ أك التجزئة يتمثؿ في مبدأ العدالة االجتماعية
 المتعددة فيك يخص اة الديمقراطية لـ ينحصر في الفكر السياسي فقط ، بؿ ىك مرتبط بأنظمة الحيفمفيكـ
 كما يخص الجانب ، السياسي الذم يعني حؽ جميع األفراد في الملاركة في صنع القرار السياسينبالجا

االقتصادم الذم يقـك عمى صيانة الحقكؽ المالية كاالنتفاع مف خيرات البمد في ظؿ مساكاة جميع األفراد 
 كما يخص ، لمعمـ الذم يترعرع فيو كيزدىرؿ كىك يلمؿ الجانب التعميمي فالديمقراطية تكؼ،أماـ القانكف

الجانب الفكرم الذم يعتمد الحكار كالتعبير عف الرأم بحرية كالجانب االجتماعي الذم يضع المصمحة 
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الفردية كالمجتمعية في االعتبار بما يحقؽ العدالة االجتماعية كاالقتصادية مع االعتراؼ بالحريات الفردية 
(.  56، 2007الخمؼ، )
 مف القيـ، كعي كمعرفة ، صيغ ككسائؿ ، سمكؾ بنية( 8، 1995) كجية نظر جكليار مف الديمقراطية إف

 آلية لمتنظيـ كاالنتظاـ، قاعدة لملرعية كالملركعية، إطار لتحقيؽ الحرية المؤسساتكتصٌرؼ ، بنية مف 
تتحد مع الفرد كالحؽ " لتحقيؽ أىداؼ اللعب كمصالحو، عامؿ دافع لمتطكر كالتقدـ داةكتنظيـ ممارستيا، أ

".  كالحياة الخاصة كاألقمية كحرية التعبير كالتسامح كالتعددية الفردية كالسياسية
 رؤية لبو مكحدة ال يختمؼ عمييا أحد كىي أف الديمقراطية منظكمة قيـ تيدؼ إلى احتراـ اإلنساف كىناؾ

عبلء لأنو كتكفير كؿ السبؿ كاألنظمة لخدمتو بإسعاده غاية ال كسيمة كتعمؿ عمى االىتماـ كاعتباره  كا 
.  كرفع مستكاه كتأميف حقكقو كحرياتو

 بؿ ىي قبؿ ذلؾ ،اليكـ ليست مكضكعان لمتاريخ (1997،131 )ابرم فإف الديمقراطية كما يراىا الجكعمكمان 
 رد الذم لـ يعد مجرد ؼ،كبعده ضركرة مف ضركرات عصرنا أم أنيا مقـك ضركرم إلنساف ىذا العصر

. مقراطية ىي الحقكؽ الدمكؽ بجممة مف الحؽقمف رعية بؿ ىك مكاطف يتحدد كياف

 ػيةتبقى الديمقراطية العممية المستمرة لتكسيع دائرة الحقكؽ السياس (1997،37) رأم عبد اهلل فحسب
كاالجتماعية كيظؿ النظاـ الديمقراطي الكحيد الذم يحكـ بدرجة مقبكلة مف اللرعية فيي تكفر اآلليات 

التي مف لأنيا إيجاد الحمكؿ لمصراعات السياسية كاالجتماعية مف خبلؿ قنكات التعبير كمسارات الحكار 
. كاإلكراهكبديؿ عف العنؼ 

 تتميز الديمقراطية بأنيا تكفؿ المساكاة أماـ القانكف كتعزز العبلقات بيف األفراد ما قبؿ الديمقراطية كما
 (.Eric.M ، 2003، (18كتدحض العبلقات السمبية بما تؤكده مف تسامح كحكار كسمـ كتقبؿ لآلخر أيان كاف

 عالجتو فكرة الديمقراطية ملكمة التمايز بيف األفراد عمى أساس الديف كالجنس كالعرؽ فتسعى كمما
الديمقراطية إلى صير كؿ الحكاجز التي تحكؿ دكف كحدة أبناء الكطف الكاحد كتكسيع نطاؽ المرأة في 

  (.Andrea ،  2002 ، 23 )العمؿ السياسي كالمدني أسكة بالرجؿ 
 ما لـ يؤسس عمى قيـ يجميا المجتمع كيؤدم إلى نتائج تحقؽ قدران مف المساكاة الديمقراطي النظاـ إف

 2001الككارم ، ) تبقى الديمقراطية فيو لكبلن أجكفان كلعبة بيد القكم ينخر فييا الفساد كاإلنصاؼكالعدؿ 
 ،105  .)
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ال تقتصر آلياتيا  (2004،64) الدعكة إلى التمسؾ بأسس الديمقراطية كمبادئيا برأم الصكراني ف فإلذلؾ
 السياسية كحؽ التعبير كالحريات الفردية فحسب بؿ تمتد بعمؽ ككضكح نحك تحقيؽ دديةعمى التع

. االستقبلؿ الكطني كحماية سيادة الكطف كالتقدـ االقتصادم كالعدالة االجتماعية
 كما عبر عنيا جكف ديكم تعني المساكاة بيف األفراد في تييئة فرص متكافئة لمجميع دكف فالديمقراطية

تمييز، كىي أيضا تكافؿ اجتماعي، كىذا كمو يعني عدالة اجتماعية كحرية في االعتقاد كالقكؿ كالنلر، أم 
كفرم ) عمؿ يقكـ عمى ممارسة الديمقراطية بكؿ فضائميا التي تحقؽ سعادة الفرد كالمجتمع مأف العدالة ق
 ( . 474 ، 2004كنصرك ، 

 كانت الديمقراطية تتلكؿ كتتغير مع طبيعة المجتمعات كثقافتيا كتراثيا فاف مبادئ الديمقراطية ثابتة، كلما
 كالمساكاة كليذا فيي تختمؼ مف دكلة إلى دكلة كمف أمة إلى أمة ، انطبلقا مف ة تقكـ عمى الحرمنياأل

 كما دامت ،ذلؾ فالديمقراطية إذان ىي تجربة اإلنساف بما ىك إنساف يكنانيا انكميزيا عربيا كائنا مف كاف 
 فيي ملركع متطكر تحققو األجياؿ المتعاقبة كال يكتمؿ ما داـ اإلنساف حيان ةالديمقراطية تجربة إنساني

 ( . 10 ، 2010بركات ، )
 كتكسيع الملاركة في ، ييدؼ إلى تنظيـ ممارسة الحرية، فإف الديمقراطية صيغة لمحكـ كنظاـ لمحياةكأخيران 

الحياة العامة كتحقيؽ العدالة االجتماعية، إنيا كعي الجميع لملكبلتيـ كعمؿ الجميع لحميا، إنيا أسمكب 
 حؿ ملكبلتو كتنظيـ فعالياتو كاستنياض قدراتو مف خبلؿ ترسيخ فكرة التمثيؿ مقابؿ السمطة ماللعب ؼ

المطمقة كنظاـ المؤسسات مقابؿ الفكضى كالحرية مقابؿ االستغبلؿ كالعبكدية كالنزعة الجماعية مقابؿ 
النزعة الفردية كفكرة التنظيـ مقابؿ الفكضى كفكرة الملاركة مقابؿ االنزكاء كالمصمحة العامة مقابؿ 

 . المصمحة الخاصة

:  اإلنسانالقوق  

 باعتبارىا حقكقان ، اإلنساف باىتماـ بالغ ككبير مف قبؿ الفبلسفة كالمفكريف كالمصمحيفحظيتمسألةحقكؽ
.   المدني السميـلمجتمع األسس المعنية لبناء اكؿطبيعية لو تش

 ازداد التركيز عمى حقكؽ اإلنساف عمى المستكل العالمي مف خبلؿ الدعكات التي تصدر باستمرار مف كقد
أجؿ صكف حقكؽ األفراد كالمجتمعات كالسيما مع التغيرات المتسارعة التي حدثت في العقكد األخيرة 

 لعبت مسألة حقكؽ اإلنساف ا كـ،كغٌيرت الكثير مف المفاىيـ كالقيـ اللخصية كاالجتماعية كاإلنسانية
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 كذلؾ اعترافان بيا ،كحرياتو دكران كبيران في تفجير الكثير مف الثكرات كاالنتفاضات عمى مدل تاريخ اإلنسانية
(. 8، 2001العدكاف ، ) كالجيكد في سبيؿ الدفاع عنيا حكتقديران لكاجب حمايتيا كبذؿ األركا

 ديسمبر 10 اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم اعتمدتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في ككاف
أكؿ (20، 2002عمار، )دكؿ عف التصكيت عميو  (8)دكلة كامتنعت  (48) كالذم صكتت عميو 1948

.  كثيقة لرعية عالمية تعترؼ بيذه الحقكؽ كتطالب بصكنيا كحمايتيا كااللتزاـ بتطبيقيا 
 كركزت ، لممت حقكؽ اإلنساف المدنية كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية،مادة/ 30/ اإلعبلف كتضمف

 كالعمؿ كالتعميـ كحرية الفكر كالمعتقد يةعمى حؽ الحياة كالحرية اللخصية كالكرامة كحؽ التمتع بالجنس
.   كحؽ اختيار الحياة الزكجية كحماية المرأة كالطفؿ مف العنؼ كالتمييزميةكااللتراؾ في الجمعيات السؿ

 باجة الترطت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة عند إصدار اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف في دمكقد
اإلعبلف أكؿ لرط لكفالة حقكؽ اإلنساف كىك االعتراؼ لممخمكؽ البلرم بصفة اإلنساف قبؿ أم أمر 

(.  4 ، 2007المعمرم، ) ككاف ذلؾ المقدمة الضركرية إلقرار الحقكؽ اإلنسانية ،آخر
 بحقكؽ اإلنساف السياسية كؿميثاقيف يتعمؽ األ/ 1945/ ليذا اإلعبلف أنجزت األمـ المتحدة عاـ كتدعيمان 
 كيتعمؽ الثاني بحقكؽ اإلنساف االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كدخؿ الميثاؽ حيز التنفيذ عاـ ،كالمدنية

 .دكلة/ 150/مكقعيف عف أكثر مف / 1976/
:  المتحدة المتعمقة بحقكؽ اإلنساف األمـ البياني اآلتي يبيف صككؾ كاللكؿ

 

 
 الدولية لمالقوق الشرعية

 1948 العالمي لالقوق اإلنسان اإلعطن
 

 
 الدولي الخاص بالالقوق العهد

 1966 والسياسية المدنية

 الدولي الخاص بالالقوق العهد

 1966 الثقافية االقتصادية
 

      

 االتفاقية
المتعمقة بمركز 

 1951الطجئين 

 لية الدواالتفاقية
لمقضاء عمى جميع 

 كالأش
 1966العنصرييزالتمي

 القضاء اتفاقية
 كالعمى جميع أش

 المرأة دالتمييز ض
1979 

 القضاء عمى التعذيب وغيره اتفاقية
من ضروب المعاممة أو العقوبة 

 أو المهنية الطإنسانيةالقاسية أو 
1984 

 اتفاقية
القوق 
الطفل 
1989 

 بحقكؽ اإلنساف  تعمقةصككؾ األمـ المتحدة الـ ( 2 ) اللكؿ البياني رقـ 
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بيكرجنثاؿ ) ميثاؽ األمـ المتحدة اإلطار القانكني كالنظرم لقانكف حقكؽ اإلنساف الدكلي المعاصر كيؤسس
 ،1995 ،23  .)
قميمية عديدة منيا كما الذم كافؽ عميو مجمس "  اإلنسافكؽالميثاؽ العربي لحؽ" كضعت مكاثيؽ كطنية كا 

 كعدـ التمييز الجنسي ،مادة لممت تقرير المصير/ 43/ كتضمف 15/9/1994الجامعة العربية في 
 كحرية الرأم كالتعبير كالمعتقد كالمساكاة أماـ القانكف كاحتراـ اللخصية اإلنسانية كتأميف الصحة قيكالعر
 كتلكيؿ النقابات في حدكد القانكف كتلجيع الحياة الثقافية كاألسرية كية كالتعميـ كضماف حؽ المؿؿكالعـ

(.  217 – 216 ، 2008المجيدؿ كرفاقو ، )
تمؾ الحقكؽ المػتأصمة في طبيعتنا كالتي ال يمكف بدكنيا :  تعريؼ حقكؽ اإلنساف تعريفان عامان بأنياكيمكف
(.  3، 2003األمـ المتحدة ، ) كبلر نعيشأف 

 اإلنساف كالحريات األساسية تتيح لنا أف نطٌكر بلكؿ كامؿ كأف نستخدـ صفاتنا البلرية كذكاءنا فحقكؽ
.  كمكاىبنا ككعينا كأف نمبي احتياجاتنا الركحية كغيرىا مف االحتياجات

 ىذه الحقكؽ إلى الطمب المتزايد مف جانب البلرية عمى حياة تكفؿ فييا االحتراـ كالحماية لمكرامة كتستند
لمجتمع  األمكرد مف  فحماية حقكؽ اإلنساف بنظاـ قائـ عمى الحؽ يع،المتأصمة كالقيمة الذاتية لكؿ إنساف

 . (Bunosimma ،1992، (7يكٌحد جيكد أفراده باتجاه مياديف الخير كالبناء كالتقدـ كينلر السمـ كاألمف
نكار  بؿ إنو يخمؽ أيضان األكضاع ، حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية ليس فقط مأساة فردية كلخصيةكا 

.   كيبذر بذكر العنؼ كالنزاع داخؿ المجتمعات كاألمـ كفيما بينيا،المسببة لمقبلقؿ االجتماعية كالسياسية
 تلٌكؿ تاريخ حقكؽ اإلنساف بفعؿ جميع األحداث العالمية الكبرل كالكفاح مف أجؿ الكرامة كالحرية كقد

 حيث أكد ممثمك اللعب الفرنسي الملكميف لمجمعية الكطنية لحقكؽ ،كالمساكاة كالعدالة في كؿ مكاف
بعد قياـ الثكرة الفرنسية عمى أىمية حقكؽ اإلنساف الطبيعية المقدسة / ـ1791-1789/اإلنساف عاـ 

(. 26 – 9، 1999أبك حبلكة ، )كعقدكا العـز عمى سردىا كعدـ التنازؿ عنيا 
أف الناس خمقكا أحرارا "  عمى 1789 كالمكاطنة الفرنسي الصادر عاـ اإلنساف حقكؽ إعبلف كقد نص 

 1988مصيمحي ،)"  الطبيعية اإلنسافكمتساكيف في الحقكؽ كأف ىدؼ كؿ دكلة ىك المحافظة عمى حقكؽ 

 ،35 ) 
 لـ تحقؽ االعتراؼ العالمي الرسمي بيا في خاتمة المطاؼ كلـ تتحكؿ إلى لرعة اف أف حقكؽ اإلنسبيد

 حيف صدر اإلعبلف 1948 كبعد إنلاء ىيئة األمـ المتحدة عاـ ،دكلية إاٌل بعد الحرب العالمية الثانية
( . 49-2008،48عابد،)العالمي لحقكؽ اإلنساف 
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 تاريخي تمثؿ في نضاؿ اءثمرة عط" بؿ ىي ، تكف ىذه الحقكؽ كليدة المداكالت في األمـ المتحدةكلـ
 أجؿ تحريره مف مختمؼ ألكاؿ ف كـ،اإلنسانية الفكرم كالسياسي مف أجؿ بناء صكرة أفضؿ لئلنساف

(. 111كطفة كرالد، ببل تاريخ ، )" الظمـ كاإلرىاب كالعبكدية كاالستبداد
صداره بمكجب كمنذ  اعتماد اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف مف قبؿ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة كا 

 حيث طمبت مف البمداف األعضاء كافة أف تدعك لنص اإلعبلف كنلره كتكزيعو 3/د/217000/القرار رقـ 
 لمبمداف أك سي دكف أم تمييز بسبب المركز السيااألخرلكقراءتو كالسيما في المدارس كالمعاىد التعميمية 

األقاليـ كاستحدث منصب مفكض األمـ المتحدة السامي لحقكؽ اإلنساف لضماف احتراـ كحماية حقكؽ 
اإلنساف استجابة إلحدل التكصيات الميمة التي انتيى إلييا مؤتمر فيينا العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم 

( . 141 ، 2008الزكبعي،) 1993انعقد في العاـ 
مف أىـ القضايا المطركحة عمى المستكيات  (1993،11) قضية حقكؽ اإلنساف كما يراىا غالي كأصبحت

 األمر الذم أدل إلى تطكر المركز القانكني لمفرد كفؽ أحكاـ القانكف الدكلي ،الدكلية كاإلقميمية كالكطنية
. العاـ كالعبلقات الدكلية

 كاف ليذا اإلعبلف الذم تضمف بيف طياتو أغمب مفاىيـ العدالة االجتماعية الدكر األكبر لجعؿ تمؾ كقد
 فمـ تعد ،المفاىيـ الممثمة لحقكؽ اإلنساف أف تنتقؿ مف الحيز الضيؽ الخاص بكؿ دكلة إلى الحٌيز األكسع

 بؿ أصبحت لأنان دكليان ، كخاصة أف مبدأ العدالة المتساكية خطى ب، العدالة لأنان داخميان فحسىذه
خطكاتو الكاسعة في أعقاب الحرب العالمية الثانية كليدت تمؾ الفترة تدكيف حقكؽ اإلنساف التي تحقؽ 

بمجمميا العدالة االجتماعية كظيرت المكاثيؽ كالعيكد الدكلية التي تمـز كافة الدكؿ المصدقة عمييا بمبادئ 
بحيث أصبح مبدأ العدالة بيف المكاطنيف ىك الطابع األساسي  (18عبد الحافظ، )العدالة كتضمف حقكقيـ 

.  الحديثةلممكاطنيف في الدكلة 
 تضافرت الجيكد الدكلية بعد الحرب العالمية الثانية كخصكصان في أعماؿ األمـ المتحدة ككذلؾ عمى كقد

 كاألمريكي بلأف ضماف كتنفيذ الحماية إزاء االنتياكات التي تكاجييا كاإلفريقيالمستكل اإلقميمي كاألكربي 
 ( . Cyrus ، 1995 ، 275 )حقكؽ اإلنساف

تمثؿ أحد  (1997،242) المسألة الخاصة بالحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف كما يراىا الرليدمكأضحت
 .المبادئ الرئيسية بؿ كالحاكمة لمتنظيـ الدكلي

 أكد اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف عمى المساكاة كالعدالة كنتيجة طبيعية لمفاىيـ الحقكؽ الطبيعية كقد
 كباعتبارىا مف حقكؽ اإلنساف التي ال يمكف حرماف الناس ،كالطبيعة اإلنسانية كالحقكؽ المنبثقة عنيا
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 كما جاء التأكيد عمى العدالة بلكؿ خاص ألنيا لـ تجد سبيميا إلى الكجكد في ظؿ صراع ،منيا
 مما يؤدم إلى انتياؾ مبدأ العدالة حتى في أبسط ،االعتبارات السياسية كاالقتصادية كالعرقية كالدينية

 فقد جاء في المادة 23-21-16-10-7-4-2-1:  أكد اإلعبلف عمى المساكاة في المكاد حيث. صكره
كما أضاؼ ميثاؽ الحقكؽ " كؽيكلد جميع الناس أحراران متساكيف في الكرامة كالحؽ: "األكلى بأنو

االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية المساكاة في حؽ الحصكؿ عمى التعميـ ك حماية كمساعدة جميع األطفاؿ 
المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في / 1967/ إعبلف القضاء عمى التمييز ضد المرأة لعاـ كأضاؼدكف تمييز 

اإلرث كاألىمية كالحقكؽ الزكجية كلدد عمى إلغاء كؿ نص في قانكف العقكبات ينطكم عمى تمييز في  
 كفي الحقكؽ كعمى أف النصكص كالتدابير التي تؤمف المساكاة الكاممة بيف الجنسيف يجب أف المعاممة

التمييز بيف الرجؿ كالمرأة ىك جكر كتعسؼ " مضيفان أف ،تعطى في كؿ دكلة قكة دستكرية أك ما يماثميا
 اإلنساف كبقية حقكؽ اىتمامات كاضعي إعبلف مة فالمساكاة إذان جاءت في مقد،"كخرؽ لمكرامة اإلنسانية

 كما أف المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في الحقكؽ كانت مف أبرز مظاىر تمؾ ،المكاثيؽ الدكلية ذات الصمة
 عمى االتفاؽ الدكلي المتعمؽ 20/12/1952 المتحدة في ـالمساكاة كقد صادقت الجمعية العامة لؤلـ

 كالذم نص صراحة عمى حؽ المرأة الكامؿ كمساكاتيا بالرجؿ في حؽ التصكيت كالترليح ،بحقكؽ المرأة
(.  33 ، 1992بٌر ، )كلغؿ الكظائؼ العامة 

 مف حيث العدالة فالمقصكد بيا العدالة القضائية كالقانكنية كالضمانات التي تكفؿ لمجميع محاكمة أما
جراءات قاف .  كنيةنزيية ضمف إطار قكاعد كا 

 كافة المكاثيؽ الدكلية المعنية بحقكؽ اإلنساف عمى مبدأ المساكاة بحيث أصبح ىذا المبدأ مف كارتكزت
:  الحقكؽ األساسية حيث تناكلتو العديد مف المكاثيؽ كذلؾ عمى النحك التالي

 . ـ1948 العالمي لحقكؽ اإلنساف عاـ اإلعبلف -1
 . ـ1966 الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية العيد -2
 . ـ1969 إلغاء كافة ألكاؿ التمييز العنصرم اتفاقية -3
 . ـ1979 إلغاء كافة ألكاؿ التمييز ضد المرأة اتفاقية -4
 .ـ1984 القضاء عمى التعذيب اتفاقية -5
 . ـ1989 حقكؽ الطفؿ اتفاقية -6
 فإف كؿ المكاثيؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف كالقانكف اإلنساني لحقكؽ اإلنساف مف اإلعبلف العالمي كعميو

كالعيديف الدكلييف لمحقكؽ السياسية كالمدنية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاتفاقيات الىام كجنيؼ 
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 ركميثاؽ األمـ المتحدة تحث كتنص عمى حماية حقكؽ اإلنساف في الحياة كاألمف كالحرية في التعبي
كاالعتقاد كالمساكاة كالعدالة كتديف العنؼ كتحث عمى قيـ الحكار كالتسامح كالعدالة كسيادة القانكف كاحتراـ 

. حقكؽ اإلنساف كحرياتو السياسية كالمدنية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية 
نو  لمف تماـ حؽ اإلنساف في الحياة العيش آمنان مف أم خكؼ أك أذل مادم أك معنكم يمحؽ لخصو أك كا 

(.  8، 2001خميفة،) مالو مف أك يناؿ مف كرامتو أك توأحدان مف أفراد أسر
:   العالمي لحقكؽ اإلنساف ما يميف حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية التي كردت في اإلعبلكتلمؿ

  ييز في عدـ التـالحؽ -
 .  في الممكيةالحؽ -
 .    في الحياة كالحرية كاألمفالحؽ -
  الفكر كالضمير كالمعتقدات كالديفحرية -
 .  المساكاة أماـ القانكفحؽ -
  في لتراؾ التعبير كالرأم كاالحرية -
.  كالتجمع بلكؿ سمميالجمعيات -
 .  التعذيب كالعقاب كالمعاممة القاسية كغير اإلنسانيةتحريـ -
 . في الضماف االجتماعي الحؽ -
 .  التعسفيالنفي أك يؼ كضع االعتقاؿ أك التكؽتحريـ -
 . في االلتراؾ في إدارة لؤكف الببلدالحؽ -
 .  عادلة كعمنيةاكمة في الحصكؿ عمى محالحؽ -
 .  في مستكل مف المعيلة كاؼ لممحافظة عمى الصحة كالرفاىية لو كألسرتوالحؽ -
  في المحافظة عمى الخصكصية     الحؽ -
 .  في التعميـالحؽ -
 .    التنقؿ كاإلقامةحرية -
  في الملاركة في الحياة الثقافيةالحؽ -
 .  في الجنسية كالمكاطنةالحؽ -
  في الزكاج كتككيف األسرةالحؽ -
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 كضع الكثير مف الكثائؽ الدكلية كالمكاثيؽ كالقرارات خبلؿ السنكات التي تمت كضع البلئحة الدكلية كجرل
 التي تتناكؿ بعض مكاضيع حقكؽ اإلنساف مثؿ عدـ التمييز، حؽ تقرير المصير، حقكؽ المرأة ، لحقكؽؿ

.  حقكؽ الطفؿ ، العدالة ، سيادة القانكف كالقانكف اإلنساني ككذلؾ الحقكؽ كالحريات األخرل
قد اتخذت قراران باالحتفاؿ / 2007/ أف الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في دكرتيا الثانية كالستكف لعاـ كما

 أف الجمعية العامة إذ تلير إلى 62/10/ حيث كرد بالقرار رقـ ، العالمي لمعدالة االجتماعيةاليكـسنكيان ب
 كالديمقراطية  كاإلنصاؼااللتزاـ بتعزيز النظـ االقتصادية الكطنية كالعالمية القائمة عمى مبادئ العدؿ 

ذ تؤكد عمى االلتزاـ بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعاـ كاإلدماج كاللفافية كالمساءلة كالملاركة / 2005/ كا 
:  فإنيا
 كاألمف كصكنيما ـ بأف ال غنى عف التنمية االجتماعية كالعدالة االجتماعية لتحقيؽ السبلتسٌمـ -1

 كأف ال سبيؿ إلى بمكغ التنمية االجتماعية كالعدالة االجتماعية دكف أف يسكد السبلـ ،داخؿ الدكؿ
 . كاألمف كيليع احتراـ جميع حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية

 عـ أيضان بأف النمك االقتصادم المكسع كالمطرد في سياؽ التنمية المستدامة ضركرم لدتسٌمـ -2
 . التنمية االجتماعية كالعدالة االجتماعية

 بالحاجة إلى زيادة تدعيـ جيكد المجتمع الدكلي في مجاؿ القضاء عمى الفقر كالمساكاة بيف تسٌمـ -3
 . الجنسيف كتحقيؽ الرفاه االجتماعي كالعدالة االجتماعية

فبراير بكصفو اليـك العالمي لمعدالة االجتماعية / لباط 20 إعبلف االحتفاؿ سنكيان بيكـ تقرر -4
 اعتباران مف الدكرة الثالثة كالستيف لمجمعية العامة

 (. 62/10 ، 2007األمـ المتحدة ، ) 
 لؤلمـ المتحدة في قرار اتخذتو بدكرتيا الثالثة كالستكف كمف منطمؽ اىتماميا العامة أكدت الجمعية كما

 تؤكد أنو في السياؽ الحالي ،باعتماد اإلعبلف المتعمؽ بالعدالة االجتماعية مف أجؿ عكلمة عادلة
 مف أجؿ ،لمعكلمة أصبح تحقيؽ نتائج أفضؿ كأكثر عدالن لمجميع ضركريان أكثر مف أم كقت مضى

 كتحقيؽ التماسؾ االجتماعي كمكافحة الفقر كالتفاكتات ، العالمية لمعدالة االجتماعيةلتطمعاتالكفاء با
 كما تكرر تأييدىا لمعكلمة العادلة كتسمـ بما يكتسبو إعبلف منظمة العمؿ الدكلية بلأف ،المتزايدة

 العالمي لمعدالة اليكـالعدالة االجتماعية مف أجؿ عكلمة عادلة مف أىمية خاصة في ضكء 
 الفعاليف بيف مختمؼ صناديؽ منظكمة األمـ المتحدة التعاكفاالجتماعية كتلجع عمى الحكار ك
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 بما في ذلؾ المجتمع المدني كالمنظمات غير ،كبرامجيا كككاالتيا المتخصصة كعمى الصعيد الكطني
(.  63/199 ، 2009األمـ المتحدة، )الحككمية 

مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أف إحدل كظائؼ األمـ المتحدة تتمثؿ في كضع / 13/ نصت المادة كقد
 في المياديف االقتصادية كالتعميمية كالصحية كليإنماء التعاكف الد"دراسات كتقديـ تكصيات بقصد 

 األساسية كافة ببل تمييز في الجنس أك المغة أك الديف كال حرياتكاإلعانة عمى تحقيؽ حقكؽ اإلنساف كاؿ
(.  145، 2008الزكبعي ، )" تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء

 الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة العديد مف اإلعبلنات التي أكدت فييا عمى ضركرة تدريس درت أصكقد
 كمنيا اإلعبلف المتعمؽ بحؽ األفراد كالجماعات كىيئات المجتمع كمسؤكلياتيـ في تعزيز ،حقكؽ اإلنساف

تقع عمى /:"15 /المادة كقد جاء ذلؾ في ،حماية حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية المعترؼ بيا عالميان 
عاتؽ الدكلة مسؤكلية تعزيز كتيسير تدريس حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية في جميع المراحؿ 

(.  15 ، المادة 1998 ، ةالجمعية العامة لؤلمـ المتحد)" التعميمية
 العالـ ضمف اىتمامات القانكف الدكلي العاـ في الكقت الحاضر إلى الحد الذم م حقكؽ اإلنساف ؼكتدخؿ

(.  88 ، 2001السعيدم، )" القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف"ظير معو فرع أكاديمي أطمؽ عميو اسـ 
 كتطكر أم سانية األساسي لقياس إفالمعيار يعد ، فإف احتراـ حقكؽ اإلنساف كحرياتو األساسيةكأخيران 
 لمبادئ العدالة زه مف خبلؿ تعزم، لعكب العالـ قاطبةلكؿ كيحقؽ بالتالي العدالة االجتماعية ،مجتمع

 . العالـ يؤدم إلى سيادة األمف كالسبلـ في أنحاء لذم األمر ا، كالديمقراطيةكالمساكاة
:   السوريةية اإلنسان في دستور الجمهورية العربالقوق

 البد مف ، ىذا العرض لمفيكـ حقكؽ اإلنساف في المكاثيؽ الدكلية كاإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنسافبعد
 كالذم أقر باستفتاء لعبي بتاريخ ، ىذا المفيـك في دستكر الجميكرية العربية السكريةناكؿت
 اليامة التي أكدت عمى أىـ الحقكؽ كالكاجبات كالحريات التي ائؽ كالذم يعد أحد الكث،26/2/2012

 كفي ضكء مصمحة الكطف كتحقيؽ أىدافو لممكاطنيف ،يجب أف تحققيا الدكلة كفؽ األنظمة كالقكانيف
 كىناؾ تكامؿ بيف ، لحركة الدكلة بمؤسساتيا المختمفةاألسمى كالذم يعتبر أيضان الضابط القانكني ،جميعان 

 ككؿ حرية ظيرت في التاريخ جٌسدت ،الحقكؽ كالحريات فالحقكؽ الفردية ىي في معظميا مرادفة لمحريات
.  امان حقان ذاتيان أك ع
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 تكٌرس االستقبلؿ كالسيادة كحكـ اللعب كالتعددية ساسية مجمكعة مف المبادئ األعمى الدستكر كيؤكد
الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف كالعدالة االجتماعية كالمساكاة كتكافؤ الفرص تكسيع كالتنكع الثقافي ك

 ( .2012الدستكر،)كالمكاطنة كسيادة القانكف
 :  والالريات الثقافية والتعميميةالالقوق -

ديمقراطية " انطمقت مف لعار كبير ىك ، أصمية لممكاطنيف جميعيـقكؽ الحقكؽ العممية كالثقافية حإف
:  الذم ييدؼ إلى تحقيؽ ىدفيف أساسييف" التعميـ
 .  التعميـ المجاني كاإللزامي لممكاطنيف جميعيـتأميف - أ

 ،تأميف متطمبات التعميـ المختمفة كتعميميا جغرافيان لتطاؿ أنحاء الجميكرية العربية السكرية كميا-ب
 : التي نٌصت عمى أف/ 29/كتحقؽ العدالة بيف الريؼ كالمدينة كأكدت عمى ذلؾ المادة 

 .  حؽ تكفمو الدكلة كىك مجاني في جميع مراحموالتعميـ -1
 كتعمؿ الدكلة عمى مد اإللزاـ إلى ، التعميـ إلزاميان حتى نياية مرحمة التعميـ األساسييككف -2

 .مراحؿ أخرل 
 حاجات المجتمع كمتطمبات يف التعميـ كتكجيو بما يحقؽ الربط بينو كبلى الدكلة عتلرؼ -3

 .التنمية
 كتكفؿ حرية اإلبداع العممي كاألدبي كالفني ،تدعـ الدكلة البحث العممي بكؿ متطمباتو"ك

/.  31/المادة "  كتلجع االختراعات العممية كالفنية كالكفاءات كالمكاىب المبدعة،كالثقافي
 :  االقتصاديةالمبادئ -

 الدستكر أف السياسة االقتصادية لمدكلة تيدؼ إلى تمبية الحاجات األساسية لممجتمع كاألفراد عبر بٌيف
المادة )تحقيؽ النمك االقتصادم كالعدالة االجتماعية لمكصكؿ إلى التنمية اللاممة كالمتكازنة كالمستدامة 

13  .)
يقـك النظاـ الضريبي عمى أسس عادلة كتككف الضرائب تصاعدية بما يحقؽ مبادئ المساكاة كالعدالة "ك

(. 18المادة )" االجتماعية 
 :  االجتماعيةالمبادئ -

مف الدستكر أف المجتمع في سكريا يقـك عمى أساس التضامف كالتكافؿ كاحتراـ مبادئ  (19) المادة أكدت
.  كصيانة الكرامة اإلنسانية لكؿ فرد اكاة كالحرية كالمساالجتماعيةالعدالة 
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 كتلجيع الزكاج كحماية األمكمة كالطفكلة كرعاية النلئ كاللباب ،إلى حماية األسرة (20) المادة كألارت
 تتيح ليا متكفر الدكلة لممرأة جميع الفرص الت"ك  (22)المادة " تحمي الدكلة صحة المكاطنيف"ك 

(. 23)المادة " المساىمة الفٌعالة كالكاممة في الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية
التعميـ كالصحة كالخدمات االجتماعية أركاف أساسية لبناء المجتمع كتعمؿ الدكلة عمى تحقيؽ التنمية "

".  المتكازنة بيف جميع مناطؽ الجميكرية العربية السكرية
 :  والالرياتالالقوق -

: مف الدستكر عمى أف (33) المادة نصت
 . كتكفؿ الدكلة لممكاطنيف حريتيـ اللخصية كتحافظ عمى كرامتيـ كأمنيـ ، حؽ مقدسالحرية -1
 . مبدأ أساسي ينطكم عمى حقكؽ ككاجبات يتمتع بيا كؿ مكاطف كيمارسيا كفؽ القانكف المكاطنة -2
 كال تمييز بينيـ بسبب الجنس أك األصؿ أك المغة أك ، متساككف في الحقكؽ كالكاجباتالمكاطنكف -3

 . الديف أك العقيدة
 .  الدكلة مبدأ تكافؤ الفرص بيف المكاطنيفتكفؿ -4

 في الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاإلسياـفأكدت عمى حؽ الملاركة  (34) المادة أما
( 38)المادة " حؽ التنقؿ في أراضي الدكلة أك مغادرتيا"ك (37)المادة " سرية المراسبلت" ك ،كالثقافية

عمى حؽ العمؿ لكؿ مكاطف كتعمؿ الدكلة عمى تكفيره كتكفؿ الدكلة الضماف  (40)كأكدت المادة 
تكفؿ الدكلة حرية "حرية االعتقاد كالرأم ك: عمى (42) كما أكدت المادة ،االجتماعي كالصحي لمعماؿ

حؽ االجتماع كالتظاىر سمميان كاإلضراب عف "ك  (43)المادة "  كالطباعة كالنلر ككسائؿ اإلعبلـحافةالص
المادة " حرية تككيف الجمعيات كالنقابات عمى أسس كطنية"ك (44)المادة " العمؿ في إطار مبادئ الدستكر

(.  49)المادة " حؽ االنتخابات كاالستفتاء"ك (46)دةالما" الدفاع عف سبلمة الكطف"ك  (45)
 :  السياسيةالمبادئ -

نظاـ الحكـ في " ك،عمى أف الجميكرية العربية السكرية دكلة ديمقراطية ذات سيادة تامة (1) المادة أكدت
تحتـر "ك  (2)مادة "  كلملعبللعب عمى مبدأ حكـ اللعب باكـ كتؽ،الدكلة نظاـ جميكرم كالسيادة لملعب

أف النظاـ  (8)كما بينت المادة  (3)المادة " الدكلة جميع األدياف كتكفؿ حرية القياـ بجميع لعائرىا
.  عبر االقتراعمقراطيان  كتتـ ممارسة السمطة دم،السياسي لمدكلة يقكـ عمى مبدأ التعددية السياسية
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المجالس "ك(9) الدستكر حماية التنكع الثقافي لممجتمع السكرم بجميع مككناتو كتعدد ركافده المادة كيكفؿ
المنتخبة ديمقراطيان عمى الصعيد الكطني أك المحمي مؤسسات يمارس المكاطنكف عبرىا دكرىـ في السيادة 

 ( .2012الدستكر،)"كبناء الدكلة كقيادة المجتمع
 أكد دستكر الجميكرية العربية السكرية عمى أىمية مبدأ المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات لجميع إذان 

 كأكد عمى حقكؽ المكاطنيف كحؽ الحياة كالتعميـ كالعمؿ كالرعاية الصحية كحؽ الملاركة في ،المكاطنيف
 مبادئ العدالة االجتماعية كالحرية ـ كالرأم كاحترااالعتقادالحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كحرية 

. كالمساكاة كصيانة الكرامة اإلنسانية لكؿ فرد 
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: التعميم الق 
الصادر في عاـ " اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف " حؽ التعميـ أحد أىـ الحقكؽ المدرجة في يعد
 فمنذ ذلؾ ، الكطنية كخطط التنميةتير كالدسالدكليةكالذم نصت عميو مختمؼ االتفاقيات ا/ ـ1948/

 حيث يلكؿ حرمانو مف ،الحيف يكصؼ عمى أنو أحد الحقكؽ األساسية المتضمنة في اتفاقية حقكؽ الطفؿ
 ألف حؽ التعميـ يعد كببل ريب المفتاح األساسي لبقائو عمى  ،ىذا الحؽ انتقاصان إلنسانيتو بكؿ المعاني

.  قيد الحياة
 إلى حؽ التعميـ في المكاثيؽ الرسمية دكليان كمحميان أف لكؿ لخص الحؽ في الحصكؿ عمى فرص كينظر

 كأف يككف التعميـ في المرحمة األساسية عمى األقؿ إلزاميان ، المراحؿ التعميميةتمؼتعميمية متكافئة في مخ
(.  16، 2000اليكنسكك، )كبالمجاف 
 في التعميـ األمر الذم دفع إنسافمف اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف حؽ كؿ / 26/ المادة كتتضمف

لمعمؿ عمى إقامة أسباب التضامف بيف األمـ بقصد تنمية احتراـ  (اليكنسكك)بمنظمة التربية كالعمـك كالثقافة 
 دكف النظر إلى السبللة أك ، كلتكافؤ الفرص كالمساكاة في التعميـ،أمـ األرض قاطبة لحقكؽ اإلنساف

الجنس أك أم أمر آخر اقتصاديان كاف أـ اجتماعيان، كفي الدكرة الحادية علرة التي عقدت في ديسمبر عاـ 
 كافؽ المؤتمر العاـ لميكنسكك عمى نصكص تكصية كاتفاقية دكلية تيدفاف إلى استئصاؿ التمييز 1960

لى تكافؤ الفرص في التعميـ لمجميع عمى السكاء كيحدد بإيجاز الطريؽ الذم يمارس بو ،في كؿ صكره  كا 
:  الغاية منوككذلؾىذا الحؽ 

 كيجب أف يككف التعميـ في مراحمو األكلى كاألساسية عمى األقؿ ، لكؿ لخص الحؽ في التعميـ -1
لزاميان   .مجانيان كا 

لى تعزيز احتراـ اإلنساف ، أف تيدؼ التربية إلى إنماء لخصية اإلنساف إنماءن كامبلن يجب -2  كا 
 كتنمية المفاىيـ كالتسامح كالصداقة بيف كافة اللعكب كالجماعات العنصرية ،كالحريات األساسية

لى زيادة جيكد األمـ المتحدة لحفظ السبلـ،أك الدينية  .  كا 
 .  نكع تربية أكالدىـاختيار الحؽ في لآلباء -3
تلريف  /بر نكفـ20 لؤلمـ المتحدة في امة اتفاقية حقكؽ الطفؿ التي اعتمدتيا الجمعية العكأكدت

 كمف كاجب الدكلة أف تضمف مجانية ىذا الحؽ األساسي في ،ـ عمى أف لمطفؿ الحؽ في التعميـ2/1989
 كأف تلجع مختمؼ ألكاؿ التعميـ الثانكم كتتيحيا لكؿ طفؿ كأف تتيح التعميـ  ،التعميـ كصفتو اإللزامية
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 كيجب أف يككف النظاـ المعمكؿ بو في المدارس متسقان مع حقكؽ الطفؿ ، استنادان إلى قدرة الطفؿالعالي
 كتؤكد ،عمى االعتراؼ بحؽ الطفؿ في التعميـ عمى أساس تكافؤ الفرص/ 28/ فقد نٌصت المادة ،ككرامتو

:  عمى
 .  إلزاميان كمتاحان مجانان لمجميعائي التعميـ االبتدجعؿ -1
تاحتيا لجميع األطفاؿتلجيع -2  .  التعميـ الثانكم سكاء العاـ أك الميني كتكفيرىا كا 
 (.102، 2003األمـ المتحدة،) التعميـ العالي متاحان لمجميع عمى أساس القدرات جعؿ -3
 الخدمات الصحية ك ات األمـ المتحدة الخاصة بحقكؽ اإلنساف في التعميـ كػ إعبلف تكصيكمع

خاصة في العالـ الثالث قانكف  االجتماعية في نياية األربعينيات أعمنت كثير مف الحككمات الكطنية ك
 دكف ،ة التعميـ في مراحؿ التعميـ المختمفة لجميع أبناء المجتمعػػػػػػتطبيؽ سياسة مجاني  ك، في التعميـاإللزاـ

 أك العنصر أك المنطقة الجغرافية التي ينتمي إلييا الجنساعتبار لممستكل االقتصادم أك االجتماعي أك 
(.  213، 2002اللخيبي، )الفرد 
 ستفتاء كملركع الدستكر الذم جرل اال1973 أكد دستكر الجميكرية العربية السكرية الصادر في عاـ كقد

 كطرح ، ىي حقكؽ أصمية لجميع المكاطنيفالثقافيةـ عمى أف الحقكؽ العممية ك26/2/2012عميو بتاريخ 
:  الذم ييدؼ إلى تحقيؽ ىدفيف أساسييف" ديمقراطية التعميـ"لعار 
 .  التعميـ المجاني كاإللزامي لممكاطنيف جميعان تأميف -1
 المختمفة كتعميميا جغرافيان لتطاؿ أنحاء الجميكرية العربية السكرية كميا التعميـ متطمبات تأميف -2

 . كتحقؽ العدالة بيف الريؼ كالمدينة
 كىك مجاني في جميع ،التعميـ حؽ تكفمو الدكلة"التي نٌصت عمى أف / 29/ عمى ذلؾ المادة كأكدت

لزامي حتى نياية مرحمة التعميـ األساسي  ، إلى مراحؿ أخرلاإللزاـ كتعمؿ الدكلة عمى مد ،مراحمو كا 
".  كتلرؼ عمى التعميـ كتكجييو بما يحقؽ الربط بينو كبيف حاجات المجتمع كمتطمبات التنمية

عمى أف الدكلة تدعـ البحث العممي كتكفؿ حرية اإلبداع العممي كاألدبي كالفني / 31/ المادة كنصت
.  كالثقافي
ىي أف يككف :  فإف العدالة في التعميـ، اعتباران أف حؽ التعميـ ىك أحد مفاىيـ العدالة االجتماعيةكعمى

أماـ كؿ فرد نفس الفرص التي تتاح لآلخريف في الحصكؿ عمى حؽ االلتحاؽ بالتعميـ بصرؼ النظر عف  
 كالحؽ في مكاصمة التعميـ في المراحؿ األعمى دكف عائؽ إذا ،ك المستكل االقتصادم كاالجتماعيالنكع

.  كانت ميكؿ كقدرات ك استعدادات المتعمـ تسمح بذلؾ
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 تعميـ المجتمع في مراحؿ اؿبناء مفيـك العدالة االجتماعية في التعميـ عندما يتـ تسجيؿ جميع أكيتحقؽ
.  (Astin ، 1990 ، 462)  كأف تضمف العدالة في تعريفيا نكعية الفرصة كأف تككف ىذه الفرصة متكفرة لمجميع،المختمفة

 كاضحة بيف العدالة كالتربية فالعدالة ىي الطريقة إلى قة عبلىناؾأف  (Boland)( 3-1999,2 )كيرل
  .إعطاء الفرد الفرصة لتحقيؽ ذاتو كبالتالي يككف متميزان 

 لذا كاف مف حؽ األسرة كاألفراد ، التعميـ حقان لكؿ فرد كليس كاجبان عميو مفركضان مف قبؿ المجتمعكيعتبر
.  أف يطالبكا المجتمع بتأميف المدارس كالتعميـ لؤلبناء

 فقد تفرض األعراؼ االجتماعية تمييزان بيف الذككر كأكضاعو، يرتبط بنظاـ المجتمع لحؽ ىذا اكلكف
 القيكد عمى مكارده كقد تفرض حاجات المجتمع ك، كعند ذلؾ يصبح حؽ التعميـ كقفان عمى الذككر،كاإلناث

متابعة التعميـ كدخكؿ الجامعات كعندئذ يصبح حؽ التعميـ العالي كقفان عمى أكلئؾ األفراد الذيف يحصمكف 
 مجتمع بيف كبالرغـ مف الفركؽ القائمة ،عمى درجات مرتفعة أك يجتازكف امتحانات معينة أك نحك ذلؾ

 كلذا نص عميو في اللريعة األممية ، العالمي المعاصر يؤمف بحؽ التعميـ لكؿ فرداهكآخر فإف االتج
(.  385، 2006رحمة ،)لحقكؽ اإلنساف 

 كىي تدعك إلى تعميـ جميع أبناء ، فكرة تعميـ التعميـ سائدة في األكساط التربكية الحديثةكأصبحت
 بحيث يلمؿ قبكؿ جميع األطفاؿ في سف الطفكلة في المدارس االبتدائية أك في مدارس التعميـ ،المجتمع
.   أكثر تصؿ إلى تسع أك علر سنكاتات سنكلى حيث يمتد التعميـ إ،األساسي

أف التعميـ كالثقافة التي يتمقاىا الطفؿ في المدرسة ىما  (Brighouse)(2001,375) بريج ىاكس كيرل
 كأف الدكلة عمييا التزاـ ككاجب أخبلقي يتجمى في التأكد مف أف كؿ ،مف مستمزمات العدالة االجتماعية

.  كأنو يجب عمى الدكلة حماية الحريات األساسية لكؿ طفؿ... طفؿ يتمقى تعميمان مدرسيان 
 حتى تتاح فرصة لجميع األطفاؿ كدكنما تأثير لمعكائؽ األسرية ، بد أف يككف ىذا التعميـ إلزاميان كمجانيان كال

.  كاالجتماعية معان يةفالتعميـ حؽ لمجميع فضبلن عف أنو يحقؽ المصالح الفرد. أك الطبقية أك الجنسية أك سكاىا
 فطبقت ديمقراطية التعميـ ، سكرية إلى تحقيؽ إلزامية التعميـ كمجانيتو كتكسعتو في المدينة كالريؼكاتجيت

 كىيأت الفرص التعميمية أماـ النالئة في أصغر التجمعات السكنية ،كمجانيتو في كؿ مراحؿ التعميـ
(.  11، 1988المؤتمر التربكم الثاني لتطكير التعميـ، )

.  كيدفعكف ثمنو نادرة القبكؿق أصبحت الفكرة الداعية إلى قصر التعميـ عمى الذيف يرغبكف فيكقد
:   دعاة تعميـ التعميـ آرائيـ بالمسكغات اآلتيةكيسٌكغ
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 فالمجتمع الحديث يستند إلى العمـ كالتكنكلكجيا أك ،حاجة المجتمع إلى االستفادة مف عمـ جميع أفراده* 
 . تعمميفيعتمد عمى الـ

 ككظيفة التربية أف تساعد ىذه القكل كاإلبداع، فاإلنساف يتميز بقكل فريدة كالعقؿ ، الفردنسانيةبناء إ* 
 كبيذا يصبح التعميـ حقان ،عمى العمؿ كالنمك كالنضج حتى تتحقؽ إنسانية الفرد مف خبلؿ ىذا االكتماؿ

( 386، 2006رحمة،)أساسيان لكؿ فرد ككاجبان عميو
 بٌيف كيلكر سينغ الخبير في القانكف الدكلي كمقرر األمـ المتحدة الخاص حكؿ حؽ التعميـ أنو في كقد

دكلة التزامان جماعيان تجاه أىداؼ ما / 164/ـ قطعت /2000/منتدل التربية كالتعميـ العالمي في العالـ 
/ 2005/التي تلمؿ تحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف في مجاؿ التعميـ بحمكؿ العاـ " التعميـ لمجميع"يعرؼ بػ 

(.  2011سينغ ، )/ 2015/كتكافؤ الكصكؿ إلى التعميـ األساسي بحمكؿ عاـ 
أىداؼ األلفية لمتنمية / 2000/ في العاـ صدر غرار ذلؾ كضع إعبلف األلفية  لؤلمـ المتحدة الذم كعمى

التي تضمنت التزامان بتحقيؽ مساكاة الجنسيف في الكصكؿ إلى التعميـ االبتدائي كالثانكم كتمكيف النساء 
/.  ـ2015/بحمكؿ العاـ 

 الرجاؿ تحقو بالتعميـ ىك حؽ معترؼ بو دكليان تستحقو النساء كالفتيات بنفس القدر الذم يسفالحؽ
 فيما تحٌرـ مختمؼ معاىدات ، كقد أرسى اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف حؽ كؿ فرد بالتعميـ،كالصبية

 أـ كرحقكؽ اإلنساف الدكلية مسترلدة باإلعبلف العالمي أم تمييز يستند إلى الجنس أك ككف المرء ذ
 كالكصكؿ إلى تعميـ ابتدائي كأساسي إلزامي كمجاني ىك حؽ ال يجكز التصرؼ بو كنكرانو لجميع ،أنثى

.   مف ىذا القبيؿمعاىدات بناتان كبمكجب جميع اؿأك أكانكا أكالدان ،األطفاؿ
 جميع ألكاؿ التمييز ضد إلزالة 1979 النساء بالتعميـ كامتياز ككسبيؿ لمتمكيف أسستو معاىدة العاـ كحؽ
 اإلجراءاتاتخاذ كافة " جميع الدكؿ األطراؼ عمى التزاـ كتنص المعاىدة بجبلء عمى ،النساء

 كعمى أساس ،" لمحك التمييز ضد النساء بما يكفؿ ليف حقكقان متساكية مع الرجاؿ في حقؿ التعميـالمناسبة
.  ألكالو المستكيات كبجميع جميعالمساكاة بيف الرجاؿ كالنساء ضماف الكصكؿ إلى التعميـ عمى 

 نسب التحاؽ اإلناث في مراحؿ التعميـ المختمفة مف أىـ المؤلرات عمى العدالة بيف الجنسيف كتعتبر
التقرير الكطني الثالث كالرابع لمجميكرية العربية السكرية بلأف تطبيؽ أحكاـ اتفاقية حقكؽ الطفؿ ، )

2009 ،25  .)
 حقكؽ اإلنساف بأف تعمؿ الدكؿ عمى تضميف قكانينيا المحمية الخاصة التزامات تجاه ىدات معاكتقضي

 فربط إطار لحقكؽ اإلنساف بقكانيف البمد المحمية ضركرم لضماف ،حقكؽ اإلنساف المعترؼ بيا دكليان 
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 كيعتبر ضركريان ،الفرص التربكية لمنساء كالفتيات كما أف الكصكؿ إلى التعميـ ىك حؽ مف حقكؽ اإلنساف
.  لممارسة العديد مف الحقكؽ األخرل بما فييا الحؽ بالتمكيف االقتصادم كاالجتماعي

 كغيرىا مف ت، يسيـ بلكؿ فٌعاؿ في تطكير الفكر كنظـ الحياة كنلر الكعي بالحقكؽ كالكاجبافالتعميـ
(.  55، 2013قناطرم ، )األمكر التي أصبحت جكىرية في سير حياة المجتمع في حاضره كمستقبمو 

 لركط الرغـ مف أف لكؿ فرد الحؽ في التعميـ فإف الكثيريف ال يتمقكف عمى اإلطبلؽ تعميمان يفي بكعمى
تنمية لخصية الطفؿ كمكاىبو كقدراتو العقمية كالبدنية "مف اتفاقية حقكؽ الطفؿ كيعزز مف / 29/المادة 

(. 1-29اتفاقية حقكؽ الطفؿ، المادة )" إمكاناتياإلى أقصى 
 فثمة عكامؿ كثيرة تستبعدىـ مثؿ مكانتيـ ، في المدرسةاـ تتكفر لمبلييف األطفاؿ أبدان فرصة االنتظكال

 كما أف عدـ  ، لقمة العيشباالجتماعية أك جنسيـ أك عيليـ في حالة الفقر التي تجبرىـ عمى العمؿ لكس
كقد فاؽ عدد األمييف في عاـ .  العمـ يحد مف قدراتيـ  عمى التمتع بحقكؽ اإلنساف األخرلتمقييـ

 كباإلضافة إلى ذلؾ قريبان،مميكف أمي في العالـ كأف النساء مثمف نسبة ثمثي ىذا العدد ت (850)ـ /2000/
األمـ المتحدة )% 60مميكف طفؿ تقريبان ال يستفيد مف التعميـ االبتدائي نسبة /113/تمثؿ الفتيات مف بيف 

 ،2000 ،63  .)
العمؿ عمى  (2009،80) فإنو مف األىداؼ التي تسعى إلييا أية سياسة تربكية كما يراىا مريزيؽ كليذا

.  كغرس القيـ الخيرة كالنبيمة في نفكس األفراد ابتداءن بالنظاـ التربكم،تحقيؽ العدالة كالمساكاة كالحرية
 تكفير الخدمات التعميمية كتذليؿ العقبات ككضع التدابير لعالـ عمى جميع الحككمات في اف فإكأخيران 

 لتمكيف جميع أفراد المجتمع مف االستفادة مف التعميـ ،المناسبة لحماية ىذا الحؽ الياـ مف حقكؽ اإلنساف
 تراعي التطمع إلى الكماؿ كاالمتياز فالتطمعات المكتسبة في سف ، عممية مستمرة مدل الحياةعتبارهبا

 .  كالمقترنة بفرص مستدامة الستمرارية التعميـ ىي األساس لحضارة دائمة التطكر،الطفكلة
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 :مقدمة
تؤدم التربية دكران رئيسيان كمؤثران في تحقيؽ التقدـ االجتماعي لممجتمع، كفي تطكيره كتنميتو كالنيكض بو 
كفي زيادة قدراتو الذاتية عمى مكاجية التحديات التي تفرض مسار نمكه، كمف ىنا فقد أصبحت التربية 

ذات إستراتيجية كطنية، كأصبحت مف حيث األكلكية ال تقؿ عف أكلكية الدفاع كاألمف، فقكة التربية ىي قكة 
لممجتمع في حاضره كمستقبمو، إذ أنيا تمعب دكران رئيسيان في حياة الشعكب، كىذا ما يؤكده الفيمسكؼ 

 (.brunet ،1992 ، 9 )" اإلنساف ال يصبح إنسانان إال بالتربية" حينما يرل بأف Kantاأللماني 
حيث برزت أىميتيا كقيمتيا في تطكير الشعكب كتنميتيا االجتماعية كاالقتصادية، كفي زيادة قدرتيا 

الذاتية عمى مكاجية التحديات ، فالتربية تمثؿ عامالن ىامان في تحقيؽ التنمية االجتماعية كاالقتصادية حيث 
عدادىـ اإلعداد السميـ الذم سينعكس عمى المجتمع بالتنمية كالتقدـ، كخاصة  تعمؿ عمى تنشئة األفراد كا 

في ظؿ ىذا التغير االجتماعي كالثقافي المتالحؽ الذم يفرض عمى المؤسسات االجتماعية كالسيما 
التربكية منيا أف تقكـ بدكرىا في إعداد األفراد حتى يصبحكا ىـ أنفسيـ قكة تغير فّعالة في المجتمع، تبتكر 

كتضيؼ كتستفيد مف التقدـ المعرفي كالتكنكلكجي في العالـ كخاصة ما تكسبو لألفراد مف ثقافة كخبرة 
عداد جيد في مؤسساتيا التعميمية يمكف مف خالليا إحداث تغييرات جذرية في بنية  كميارات كمعرفة كا 
المجتمع كقطاعاتو إذا ما أحسف تكظيفيا كممارستيا عمى أرض الكاقع فال يمكف لمدكؿ أف تككف دكالن 

عصرية كمتعددة ما لـ يكف أساسيا العمـ كالمعرفة كالتربية، كليذا تسعى األمـ الحديثة إلى تربية األجياؿ 
تربية شمكلية متكاممة كتزكيدىا بالقاعدة المعمكماتية كالكفاءة الالزمة كالخبرات العممية كالقيـ السمككية التي 

.                                           تجعميا قادرة عمى التكيؼ مع المستجدات كمكاجية التحديات بكفاءة عالية 
فميما تكف التربية متقدمة في محتكاىا كأساليبيا فإنيا تعجز عف أف تمعب دكرىا البناء في تنمية المجتمع " 

  ( .105 ، 1983عبد الدائـ ،  )" إذا ىي لـ تخمؽ أفرادا يرتبطكف بمجتمعيـ كأىدافو 
 كىذا ما يفسر اىتماـ كثير مف دكؿ العالـ بمراجعة أنظمتيا التربكية كالتعميمية مراجعة جذرية بشكؿ 
مستمر لالطمئناف عمى قدرتيا عمى إعداد أجياؿ لمجتمع القرف الحادم كالعشريف، كتحقيؽ المكاطنة 
كترسيخ مفيكميا في نفكس األفراد، كتحقيؽ العدالة االجتماعية كالمساكاة كتكافؤ الفرص بعيدان عف 

 . االنتماءات العرقية أك الدينية أك المغكية 
نسانان كركحان كجسدان في مختمؼ مجاالت "عمى اعتبار أف  التربية ىي التي تعد الطفؿ ليصبح مكاطنان كا 

 (. 74، 2011كطفة ، )" الحياة
ىـ مكاطنكىا فإذا كاف المكاطنكف   (45 ،1968)كعمى اعتبار أف أىـ ثركة مف ثركات األمة برأم عاقؿ 

أصحاء أذكياء كاعيف مخمصيف لبمدىـ عارفيف لحقكقيـ ككاجباتيـ مندفعيف في سبيؿ الخير العاـ مستعديف 
نسانيتيـ كاف الكطف بخير    .لمتضحية في سبيؿ أكطانيـ كا 
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 :التطبيق التربوي للعدالة االجتماعية-  والًال 
. تسيـ التربية في عممية بناء اإلنساف كالمجتمعات اإلنسانية كفي تنظيـ السمككيات العامة ألم مجتمع

فالتربية ىي عممية تكيؼ الفرد مع بيئتو المحيطة الطبيعية كاالجتماعية تكيفان يؤدم إلى االنسجاـ كالتكافؽ 
 . في حياتو كعيشو ضمف إطار قيـ كنظـ كسمككيات الجماعة مف حكلو

إنيا مجمكعة الفعاليات التي تكظؼ في التأثير عمى اآلخريف مف أجؿ تنمية قدراتيـ الجسدية كالنفسية كىي تشتمؿ عمى 
 ( .Crawitz،1989،(128مػختمؼ الكسػػػػائؿ كالمضاميف التي يسػػتخدميا المجتمع مف أجؿ التنشئة االجتماعية 

كتحرص المجتمعات اليكـ مف خالؿ أنظمتيا كدساتيرىا عمى جعؿ التعميـ كاكتساب المعرفة حقان مف 
، كتعبأ في سبيؿ ذلؾ المكارد (صغاران ككباران )الحقكؽ األساسية التي يجب أف تكفر لممكاطنيف جميعان 

بشارة )كاإلمكانات المتاحة كالتنظيمات المالئمة التي تكفؿ ىذا الحؽ كتيسر سبؿ االستفادة منو
 (. 34، 2008كالياس،

كتطمح التربية إلى المساىمة في إنتاج كعي يكّرس قيـ المكاطنة كممارستيا، ككؿ ما تشير إليو تمؾ القيـ 
كالمفاىيـ مف معاف تتصؿ بالعدالة االجتماعية كالحرية كالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف، كما ىي معترؼ بيا 

في التشريعات الكطنية كالدكلية، األمر الذم يمّكف المتعمميف مف تكظيؼ التكاصؿ لمعيش مع اآلخريف 
 .كمف فيـ أفضؿ لمعالـ الذم ينتمكف إليو، كتفاعؿ أرقى مع العصر الذم يعيشكف فيو

أف يتكيؼ مع معايير كتصكرات كعادات كقيـ الجماعة التي يعيش "حيث يستطيع الفرد مف خالؿ التربية 
 (. Mandras، 85،1975)"في كسطيا

فالتربية تشكؿ عقكؿ األجياؿ، كتنّمي لدييـ قيـ العمؿ كالخير كالعدالة االجتماعية كالديمقراطية كالحرية 
 . كجميع القيـ الفاضمة التي تحّكؿ الكائف البشرم إلى كائف اجتماعي كمكاطف صالح

كحتى تمعب التربية دكرىا البّناء في تنمية المجتمع كتقدمو كتطكره، كحتى يتحقؽ العدؿ في المجتمع فال بد 
مف تكفر نظاـ تربكم عادؿ، يتمكف مف خاللو جميع أفراد المجتمع مف االلتحاؽ بالتعميـ، كخاصة في 

مراحمو األساسية كتكفير ظركؼ اجتماعية كفرص متساكية كمتكافئة لمعمؿ عمى تطكير شخصية األفراد 
مف جميع الجكانب، عمى اعتبار أف االىتماـ بالفرد ىك المبنة األساسية في المجتمع، فعميو يقع إنشاء 

 . مجتمع فاضؿ يتحمى بالعدالة كالمساكاة
كلف تتحقؽ العدالة إاّل بالتربية، كىذا يعني نشر المعرفة كالتعميـ لمجميع، ليس فقط كحؽ مف حقكؽ 

اإلنساف، بؿ ألف التربية كالتعميـ ىي أداة التنمية، كطريؽ الكصكؿ إلى إصالح المجتمع إف ىي انتيجت 
 . العدالة في التربية كقيمة محكرية في أىدافيا كطرؽ تنفيذىا كافة

كليذا البد مف تكخي المساكاة في التعميـ، فالتعميـ حؽ لجميع أبناء المجتمع، كال يقتصر عمى فئة معينة كيتحقؽ مفيـك 
العدالة االجتماعية في التعميـ عندما يتـ تسجيؿ جميع أبناء المجتمع في مراحؿ التعميـ المختمفة ، كأف تضمف العدالػػػػػػػػػػػػة في 

 ( .Astin،1990،(462تعريفيا نكعيػػػػػػػػػػػػػػة الفرصة ، كأف تككف ىذه الفرصػػػػػػػػة متكفرة لمجميع 
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كبدكف استثناء " مبدأ التربية لمجميع"كلقد أكدت العديد مف المؤتمرات التربكية عمى المستكل الدكلي عمى 
كانطالقان مف ىذا المبدأ فقد عنيت معظـ الدكؿ كالمنظمات الدكلية المختمفة بدراسة السبؿ كاإلمكانات مف 

أجؿ نشر التعميـ بيف كافػػػػػػػػػػػػػة المجتمعات ،  باعتبػػػػػػػػػػػػػػػػاره الخطكة األكلى في سبيؿ التنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  (. 2013،94قناطرم،)البشريػػػػػػػػػػة 

إف تحقيؽ العدالة في التربية كالتعميـ يتضمف العديد مف المعايير المحققة لو، منيا تكفير فرص متشابية 
كمتقاربة لجميع أبناء المجتمع، كتكزيع الخدمات التعميمية بالتساكم دكف استثناء كتبعان لكفاءة الفرد 

كانطالقان مف مبدأ تكافؤ الفرص، فيجب أف يحصؿ كؿ األطفاؿ عمى إمكانيات متساكية في تنمية قدراتيـ 
 . كاتجاىاتيـ، كيعتبر ىذا المبدأ مف أىـ الكسائؿ المحققة لمعدالة االجتماعية في التعميـ

كتتجسد العدالة االجتماعية في التعميـ في التكزيع العادؿ لمخيرات التربكية بيف أفراد المجتمع، كتكفير 
الخدمات كاإلمكانات التعميمية، فالعدالة التربكية كفقان لذلؾ ال تتحقؽ في تكفير الفرص التربكية المتكافئة 

نما في تكفير اإلمكانات المتكافئة لمتحصيؿ التربكم بيف أفراد المجتمع، يقكؿ أفالطكف كيكفي : "فحسب، كا 
أف نفتح أبكاب المدرسة أماـ جميع األطفاؿ لكي يتاح لكؿ منيـ تحصيؿ المعرفة كالعمـك بما ينسجـ مع 

 ( .149، 1993كطفة،)" طاقاتيـ العقمية كالفكرية كىنا تكمف العدالػػػػػػػػػػػػة التربكيػػػػة كتتجسد ديمقراطية التعميـ
إمكانية متاحة أماـ األطفاؿ كافة مف أجؿ الحصكؿ عمى تعميـ متكافئ يتكيؼ : "كالتي يمكف كصفيا بأنيا

مع استعداداتيـ العقمية الخاصة، كذلؾ بشكؿ مستقؿ عف تأثير الشركط االجتماعية الخارجية كالكضع 
 ( .Caston،1979، 199)"  االقتصادم كاالجتماعي لعائالتيـ

كتعد مفاىيـ المساكاة كعدـ التمييز كتكافؤ الفرص كالحؽ في التعميـ مطمبان أساسيان في كؿ الدساتير 
كالقكانيف كالمكاثيؽ، فقد أرسى اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف حؽ كؿ فرد بالتعميـ، فيما تحّرـ مختمؼ 
معاىدات حقكؽ اإلنساف الدكلية أم تمييز يستند إلى الجنس أك ككف المرء ذكر أـ أنثى، كالكصكؿ إلى 
تعميـ ابتدائي كأساسي إلزامي كمجاني ىك حؽ ال يجكز التصرؼ بو كنكرانو لجميع األطفاؿ أكانكا أكالدان 

 . أك بناتان 
مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم أصدرتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة / 26/كتتضمف المادة 

 : الحؽ في التعميـ فنصت عمى ما يمي 1948 ديسمبر 10في 
لكؿ شخص الحؽ في التعميـ، كيجب أف يككف التعميـ في مراحمو األكلى كاألساسية عمى األقؿ  -1

بالمجاف، كأف يككف التعميـ األكلي إلزاميان، كينبغي أف يعمـ التعميـ الفني كالميني، كأف ييسر 
 . القبكؿ العالي عمى قدـ المساكاة التامة لمجميع كعمى أساس الكفاءة

لى تعزيز احتراـ اإلنساف  -2 يجب أف تيدؼ التربية إلى إنماء شخصية اإلنساف إنماءن كامالن، كا 
 . كالحريات األساسية، كتنمية التفاىـ كالتسامح كالصداقة بيف جميع الشعكب

لمجمس / 121/مف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف الصادر بقرار الدكرة العادية / 41/كما أكدت المادة 
 : ـ عمى ما يمي 14/3/2004تاريخ / 6405/الجامعة العربية رقـ 
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 . لكؿ شخص الحؽ في التعميـ -1
تضمف الدكؿ كاألطراؼ لمكاطنييا مجانية التعميـ عمى األقؿ في مرحمتيو االبتدائية كاألساسية  -2

 . كيككف التعميـ االبتدائي إلزاميان كمتاحان بمختمؼ مراحمو كأنكاعو لمجميع دكف تمييز
تضمف الدكؿ األطراؼ تكفير تعميـ يستيدؼ التنمية الكاممة لشخصية اإلنساف كتعزيز احتراـ  -3

 . حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية
تضمف الدكؿ األطراؼ كضع اآلليات الكفيمة بتحقيؽ التعمـ المستمر مدل الحياة لكؿ المكاطنيف،  -4

لبمكغ أىداؼ المجتمع كتمبية حاجة الفرد في النمك كالتطكير بما "ككضع خطة كطنية لتعميـ الكبار 
 (. 207، 2004نشكاف، )" يسمح لو بممارسة دكره كعضك فّعاؿ في ىذا المجتمع

ف حرمانو مف ىذا الحؽ يعد مظيران مف مظاىر اختالؿ  فالتعميـ يعد أحد أىـ الحقكؽ األساسية لإلنساف، كا 
ف أم تقصير في تحقيؽ العدالة االجتماعية يككف لو نتائج خطيرة جدان عمى  النظاـ االجتماعي، كا 

 . المجتمع، أىميا انتشار األمية كزيادة التفاكت الطبقي كاالجتماعي في المجتمع
كقد بيف أفالطكف أف التعميـ يككف عادالن إذا تكفر الجك المناسب الذم يتيح لممتعمـ أف يعبر عف ذاتو 
مكاناتو، كال يتحقؽ العدؿ في الدكلة إاّل إذا تكفر نظاـ  كأفكاره في حرية كدكف قيكد كؿ حسب قدراتو كا 

 (. 2004،455كفرم كنصرك،)تربكم عادؿ 
كما أف التربية كما يراىا اإلسالـ تعتمد عمى المساكاة كتكافؤ الفرص في التعميـ، فأفراد المجتمع اإلسالمي 

متساككف في حقيـ في التعميـ، كتحقيؽ العدالة في التعميـ يستمـز كفالتو نكعيان كبما يتالءـ كقدرات 
مكانيات كؿ فرد، كالعمؿ عمى تنمية تمؾ القدرات كاإلمكانيات إلى أقصى حد ممكف  . كا 

كيرتبط بمفيـك العدالة االجتماعية في التعميـ بعض المفاىيـ األخرل منيا الحؽ في التعميـ كتكافؤ الفرص 
 حيث يقصد بمفيـك . (28، 2005الخمؼ،)التعميمية كالمساكاة في التعميـ كعدـ التمايز أك التمييز 

تكافؤ الفرص التعميمية تساكم مختمؼ المكاطنيف في الحصكؿ عمى حؽ التعميـ مف خالؿ مجانية التعميـ 
كفتح أبكاب المدارس أماـ جميع األبناء دكف مطالبتيـ بأجكر التعميـ، كتكفير جميع اإلمكانيات كالخدمات 
التعميمية بما يحقؽ تكافؤ الفرص بال تحيز أك تفرقة، إضافة إلى المساكاة في التعميـ كالذم يعني أف تصؿ 

قد % 100، األمر الذم يؤدم إلى تحقيؽ العدالة االجتماعية في التعميـ كنسبة %100نسبة اإللزاـ إلى 
 سنة قد التحقكا بالتعميـ األساسي أم أف الجميع 14-6تشير إلى أف كؿ األطفاؿ مف الشريحة العمرية 
 . يأخذكف فرصان متساكية مع قدراتيـ كاستعداداتيـ 

العدالة مف الناحية التربكية بأنيا تمبية  (Evens & King )(260-1994,264)كقد عّرؼ ايفانز ككنج 
احتياجات كؿ المتعمميف مف المكىكبيف إلى ذكم االحتياجات الخاصة، فالتعميـ المميز ىك التعميـ الذم 

 . يمبي احتياجات كؿ المتعمميف كىذا ىك نفسو التعميـ الديمقراطي 
حيث تعتمد ديمقراطية التعميـ عمى مبادئ كمعايير مف أىميا أف يتاح لكؿ فرد فرصة التعميـ عمى أساس 
متكافئ دكف قيد أك تمييز بسبب الكضع االجتماعي أك الديف أك العرؽ أك الساللة، كىذا يعني أف يككف 
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مرسي )التعميـ متاحان لمجميع عمى قدـ المساكاة كبمقدار ما يستفيد منو الفرد كفقان لقدراتو كاستعداداتو
،2012،109 .) 

حؽ كؿ فرد أف يمتحؽ بالتعميـ : العدالة االجتماعية في التعميـ بأنيا  (8 ،2005)كقد عّرؼ الخمؼ 
األساسي، كيستمر فيو بقدر ما تؤىمو قدراتو كاستعداداتو كاحتياجاتو الشخصية، مع ضركرة تكفير 

اإلمكانيات التي يحصؿ مف خالليا الفرد عمى حقو في التعميـ أسكة بغيره بمعنى تكفير اإلمكانيات البشرية 
كالمادية كالتنظيمية الالزمة لعممية التعميـ الكؼء دكف تفرقة بيف نكعيات التعميـ كمدارسو المختمفة كبيف 

المتعمميف أنفسيـ، كأف يتمتع الفرد بالخدمات التعميمية التي تكزعيا الدكلة عمى أف تكزع تكزيعان عادالن دكف 
أك المستكل االجتماعي  (الجنس)تفرقة أك تحيز بغض النظر عف أم عامؿ خارجي يرتبط بالنكع 

 . كاالقتصادم أك المنطقة الجغرافية التي ينتمي إلييا 
مما سبؽ يتبيف أف العدالة االجتماعية في التعميـ تتضح مف خالؿ الحؽ في التعميـ كتكافؤ الفرص، 

المساكاة بيف جميع أبناء المجتمع ، تكفير الخدمات كاإلمكانيات التعميمية كتكزيعيا تكزيعان عادالن، عدـ 
لزاميتو  .التمييز ألم سبب كاف، مجانية التعميـ كا 
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 :(وصف عينة البحث)مفهوم التربية الوطنية في ضوء االتجاهات الحديثة : ثانياُا 
عمدت معظـ دكؿ العالـ إلى االىتماـ بقطاع التربية كالتعميـ مف خالؿ إصالحو كتطكيره بدءان بالمناىج، 
بحيث تحتكم عمى مادة عصرية مممة بكؿ التطكرات التكنكلكجية الحياتية، كتمّكف المتعمميف مف التعامؿ 
البّناء مع متطمبات العصر، كبحيث تحمؿ ىذه المناىج رسالة تعزز ركح الخمؽ كاإلبداع لدل المتعمميف، 

كمعالجة القضايا بشكؿ يعزز المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة، كاالىتماـ بالعدالة االجتماعية كالديمقراطية 
كحقكؽ اإلنساف كالبيئة كالمجتمع كتكّرس ركح المكاطنة كنبذ التعصب كالتمييز انتياءن بالممارسة الفعمية لما 

 . تكرسو ىذه المناىج عمى أرض الكاقع
كتشكؿ المناىج التربكية جكىر النظاـ التربكم كالتعميمي، حيث تسعى إلى تمبية حاجات المجتمع كمكاكبة 
التطكر العممي كالمعرفي كالتكنكلكجي، كمالئمة حاجات التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كلعمو مف أىـ 

المناىج التي تؤثر في المجتمعات اإلنسانية كفي إعداد أجياليا منيج التربية الكطنية الذم تدّرسو 
المجتمعات قاطبة، كالذم يعد مف أىـ العكامؿ التي تسيـ في تربية المكاطف تربية سميمة يستطيع مف 

خالليا أف يتعرؼ مجتمعو كتراثو كأىداؼ أمتو كطمكحاتيا كمكقعيا التاريخي في الحضارة اإلنسانية كما 
 . يجب عمييا بالتالي في حاضر اإلنسانية كمستقبميا

كانطالقان مف ذلؾ تـ اختيار كتابي التربية الكطنية لمصفيف السابع كالعاشر مف مرحمة التعميـ ما قبؿ 
الجامعي، كذلؾ لتحميؿ مضامينيما بيدؼ التعرؼ عمى أىـ مفاىيـ العدالة االجتماعية فييما كأىـ 

 . المعايير كالمؤشرات المحققة ليا
كلكف مف منطمؽ اىتماـ الدراسة بالتربية الكطنية ينبغي أكالن عرض لمفيكـ التربية الكطنية في ضكء 

 . االتجاىات التربكية الحديثة أم كصؼ عينة البحث، كىذا ما سيتناكلو الفصؿ التالي مف البحث
 :مفهوم الوطنية

ال بد قبؿ الحديث عف مفيـك التربية الكطنية مف التطرؽ لمحديث عف مفيكميف أساسييف، يرتبطاف 
فقد " المكاطنة"ك " الكطنية"ببعضيما، ليشكال القاعدة التي يبنى عمييا مفيـك التربية الكطنية كىما مفيكما 

ازداد اىتماـ المجتمعات الحديثة بالتربية الكطنية أك تربية المكاطنة، كأخذ يستحكذ عمى عناية المفكريف 
كالعامميف في الحقؿ التربكم، كخاصة في العقد األكؿ مف القرف الحادم كالعشريف الذم اتسـ باختالؼ 

 . القيـ كقكاعد السمكؾ، كتنامي العنؼ كتفكؾ العالقات كتشابؾ المصالح
كحتى تككف المكاطنة مبنية عمى كعي ال بد أف تتـ بتربية مقصكدة، تشرؼ عمييا الدكلة، يتـ مف خالليا 

مفيـك الكطف كالحككمػػػػػػػة : تعريؼ الطالب المكاطف بالعديد مف مفاىيػػػػػػػػػػـ المكاطنػػػػػػػػػة كخصائصيا، مثؿ
كالنظاـ السياسي كالمجتمع كالشكرل كالمشاركة السياسية كأىميتيا كالمسؤكلية االجتماعية كصكرىا كالقانكف 

 (.1، 2008المحركقي،)كالدستكر كالحقكؽ كالكاجبػػػػػػػػػػػػػات، كغيرىا مف مفاىيـ المكاطنة كأسسيا 
 كىناؾ العديد مف المؤسسات التي تشكؿ المكاطنة كتنمييا عند الفرد كمنيا الرفاؽ كمجمكعة العمؿ 
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  (    ( Center For civic Education , 1994كالمدرسة التي تنفرد عف غيرىا بالمسؤكلية الكبيرة في تنمية المكاطنة 
  ـــــ  مفهوم المواطنةCitizen ship: 

ابف )المكاطنة في المغػػػة منسكبة إلى الكطف، كىك المنزؿ الذم يقيـ فيو اإلنسػػػػػػػػػػػػاف، فيك كطنػػػػو كمحمو 
 (. 239، 2000منظكر ، 

بأنو بشكؿ عاـ قطعة األرض التي تعمرىا األمة، كبشكؿ خاص ىك : أما اصطالحان فتعّرفو حجازم 
 (. 80 ، 2000حجازم، )المسكف 

ك  ( 19 ،1980الحقيؿ ،)"البمد الذم يقيـ فيو اإلنساف، كيتخذه مستقران لو " كينظر آخركف لمكطف بأنو 
 (. 2010الحبيب،)

كيجمع الميتميف بالمكاطنة كتربيتيا عمى أنيا مفيكـ معقد كقابؿ لمجدؿ                                              
(143، 2005،Osler-starkey. ) 

اصطالح يشير إلى االنتماء إلى أمة "المكاطنة بأنيا  (1996،311)فقد عّرفت المكسكعة العربية العالمية 
كفي قامكس عمـ االجتماع تـ تعريفيا عمى أنيا مكانة أك عالقة اجتماعية تقـك بيف فرد طبيعي " أك كطف

 . كمجتمع سياسي 
عالقة بيف فرد كدكلة "المكاطنة بأنيا  (Encyclopedia Britannica)كتعّرؼ دائرة المعارؼ البريطانية 

الككارم ، )" كما يحددىا قانكف تمؾ الدكلة كبما تتضمنو تمؾ العالقة مف حقكؽ ككاجبات في تمؾ الدكلة 
2001 ، 118 .) 

فيعّرؼ المكاطنة بأنيا مجمكعة مف الممارسات الحية المتحركة  (Macdonald,2003)أما ماكدكنالد 
dynamic التي تشمؿ الممارسات السياسية كالمدنية كالقانكنية كالثقافية كالتربكية، كالتي تككنت عبر 

 . الكقت نتيجة لمحركات االجتماعية كالسياسية كالقكل الفكرية
في تعريفو لمفيـك المكاطنة عمى المعارؼ كالميارات الالزمة  (2001،10)في حيف يركز النجدم 

صفة الفرد الذم يعرؼ حقكقو كمسؤكلياتو : "لممكاطف كالمسؤكليات الالزمة لمدكلة، فيعّرؼ المكاطنة بأنيا
تجاه المجتمع الذم يعيش فيو، كأف يشارؾ بفعالية في اتخاذ القرارات كحؿ المشكالت التي تكاجو المجتمع 
كالتعاكف كالعمؿ الجماعي مع اآلخريف، مع نبذ العنؼ كالتطرؼ في التعبير عف الرأم، كأف يككف قادران 
عمى جمع المعمكمات المرتبطة بشؤكف المجتمع كاستخداميا، كلديو القدرة عمى التفكير الناقد كأف تكفؿ 

 " . الدكلة تحقيؽ العدالة كالمساكاة بيف جميع األفراد دكف تفرقة بسبب المكف أك الجنس أك العقيدة 
حب "الجانبيف العاطفي كالعممي في تعريفو لممكاطنة، فيذكر أف المكاطنة ىي  (1997،20)كيبرز محمكد 

الفرد لكطنو كانتمائو لو كالتزامو بمبادئو كقيمو كقكانينو كالتفاني في خدمتو كالشعكر بمشكالتو ك اإلسياـ 
بداء رأيو بأسمكب  اإليجابي مع غيره في حميا، أما الدكلة فيجب أف تتيح لمفرد ممارسة حقكقو كحرياتو كا 

 " .يحتـر فيو آراء اآلخريف كمقترحاتيـ بعيدان عف التعصب كالعصبية
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المكانة الممنكحة لمذيف يتمتعكف : " المكاطنة بأنيا (Marshall)كيعّرؼ عالـ االجتماع البريطاني مارشاؿ 
" بالعضكية الكاممة في الجماعة ك جميع مف يتمتعكف بيذه المكانة ىـ متساككف في الحقكؽ ك الكاجبات

(1999,Segal.) 
يمكف النظر لممكاطنة  (Owen,2005,osler, starkey,2004)كمف كجية نظر أككف كاكسمر كستاركي

كتعني المكاطنة  (Core Identity)أك عمى أنيا ىكية أساسية (Legal statues)عمى أنيا حالة قانكنية 
كمكانة قانكنية االرتباط الرسمي بأمة معينة مع ما يصاحب ىذا االرتباط مف التمتع بحقكؽ كفرص 

 كحماية ككاجبات كمسؤكليات كحدكد التي تقتضييا تمؾ المكانة، أما المكاطنة كيكية 
فيقصد بيا اإلحساس باالنتماء لدكلة معنية أك جماعة معنية، الذم يطكره األفراد كىـ مدركيف الدكر الذم 

 . تمعبو المعايير كالقيـ التي تشكؿ ثقافتيـ في تقكية ذلؾ االنتماء
صفة المكاطف التي تحدد حقكقو ككاجباتو، كتتميز : "المكاطنة بأنيا ( 1987،60)كما عّرؼ بدكم 

المكاطنة بنكع مف الكالء لمبالد ككحدتيا في أكقات السمـ كالحرب كالتعاكف مع المكاطنيف اآلخريف في 
 " . تحقيؽ األىداؼ القكمية

فيعتبر أف المكاطنة ىي الكضعية القانكنية السياسية في الدكلة المعاصرة كيقؼ  (1994،4)أما الصالح 
الفرد أماـ الدكلة كمكاطف قبؿ ككنو أم شيء آخر كعضكيتو في الدكلة ال في الطائفة كال في العائمة كال 

 . في غيرىا مف االنتماءات األخرل الممكنة ىي األساس الذم يحدد العالقة المتبادلة بينو كبيف الدكلة
ىي مجمكعة مف الممارسات الثقافية كاالقتصادية :"إلى أف المكاطنة(Wright)()9, 2006كيشير رايت

التي تحدد عضكية الفرد في  (المدنية كالسياسية كاالجتماعية)كالرمزية كمجمكعة مف الحقكؽ كالكاجبات 
 " .كياف سياسي
الشعكر باالنتماء كالكالء لمكطف كلمقيادة السياسية التي ىي مصدر : "أنيا (2000،25)كيرل ىالؿ 

 " .اإلشباع لمحاجات األساسية كحماية الذات مف األخطار المصيرية
ألنو يتضمف تمتع المكاطف بالحقكؽ كالكاجبات التي يكفرىا الكياف السياسي " رايت"كيتبنى الباحث تعريؼ 

أك المجتمع الذم ينتمي إليو كمكاطف كمف كاجبات المكاطف االنتماء كالكالء لو، فيك يتضمف مككنات 
 . االنتماء كالكالء كممارسة الحقكؽ كالكاجبات: المكاطنة الثالثة

مما تقدـ يتبيف بأف معظـ ىذه التعريفات ترتكز عمى أسس كاحدة كعناصر مشتركة تمتقي فيما بينيا لتشكؿ 
 : جكىر المكاطنة ىي

خضكع جميع المكاطنيف لمقانكف، كااللتزاـ بو كالذم يكفؿ تحقيؽ العدالة كالمساكاة لجميع األفراد  .1
 . دكف أم تمييز

 . المشاركة اإليجابية كالفّعالة في اتخاذ القرارات كحؿ المشكالت .2
 . المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات بيف جميع المكاطنيف أماـ القانكف .3
 .االنتماء كالكالء لمكطف .4
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 ــــ  مفهوم الوطنية : 
كىك مكاف إقامة اإلنساف كمحؿ كالدتو الذم عميو "يختصر بعض الباحثيف الكطنية إلى نسبتيا إلى الكطف 

  ( .8 ، 1991نيازمال ، )"نشأ كبسمائو استظؿ كعمى أرضو درج 
 . كالكطنية في حقيقتيا عاطفة قديمة نشأت في صدر اإلنساف منذ صار لو منزؿ يقيـ فيو

الكطنية ارتباط ك انتساب الفرد أك الجماعة إلى قطعة معينة مف األرض ك التعمؽ بيا كحب أىميا " ك
كأصحابيا ك الحنيف إلييا عند التغّرب عنيا ك االسػػػػػػتعداد لمدفػػػػػػػػػػػػػػاع عف كيانيا ضد األخطار التي 

 (. 217، 2002ناصر ، )" تيددىا
تعبير قكيـ يعني حب الفرد "الكطنية بأنيا  (110 ،1996)كتعّرؼ المكسكعة العربية العالمية 

خالصو لكطنو الذم يشمؿ االنتماء إلى األرض كالناس كالعادات كالتقاليد كالفخر بالتاريخ كالتفاني  كا 
 " . في خدمة الكطف

بأنيا اإلحساس بالكطف كامتالؾ الصفات الكطنية مف  (Patriotism)كعّرؼ قامكس اكسفكرد الكطنية 
 ىك الشخص الذم يحب بمده كىك عمى استعداد ألف patriotحب كرغبة في الذكد عنو كالكطني 

 ( .Dictionary of oxford،467،1978)يدافع عنو 
مما سبؽ يتضح أف ىناؾ تداخالن كبيران بيف مفيكمي الكطنية كالمكاطنة في ذىف كثير مف الباحثيف، بؿ إف 

 . المفيكميف يستخدماف كثيران بشكؿ ترادفي لمداللة عمى معنى كاحد
 ىي عاطفة قكية يحس بيا اإلنساف نحك أرضو كبمده كرابطة ركحية متينة تشده إلييا، فيي تشير فالوطنية

قبالو طكاعية  إلى شعكر الفرد بحبو لمجتمعو ككطنو كاعتزازه باالنتماء إليو كاستعداده لمتضحية مف أجمو كا 
جراءات كأعماؿ تستيدؼ المصمحة العامة  . عمى المشاركة في أنشطة كا 

بمعنى أف الكطنية شعكر قمبي ككجداني ُيترجـ إلى المحبة كالكالء كالميؿ كاالتجاه اإليجابي كالدافعية 
 . الذاتية لمعمؿ الخاّلؽ

 فتشير إلى الجانب السمككي الظاىر المتمثؿ في الممارسات الحية التي تعكس حقكؽ الفرد المواطنةأما 
ككاجباتو تجاه مجتمعو ككطنو، كالتزامو بمبادئ المجتمع كقيمو كقكانينو، كالمشاركة الفّعالة في األنشطة 

 . كاألعماؿ التي تستيدؼ رقي الكطف كالمحافظة عمى مكتسباتو
كالباحث يرل أف الكطنية ىي عاطفة قكية يحس بيا اإلنساف نحك أرضو كبمده ككطنو، كرابطة ركحية 

 . متينة تشده إلييا
 . تتجمى فييا تمؾ الرابطة (أخذان كعطاءن )أما المكاطنة فيي عبارة عف السمكؾ كالممارسة كالمشاركة الحقيقية 
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 ــــ  التربية الوطنية: 
في ضكء التطكر كالتغيير الذم أصاب المجتمعات اإلنسانية كانعكاس ذلؾ عمى الكاقع التربكم كالتعميمي 
استطاعت المجتمعات الديمقراطية أف تحرر أفرادىا مف سمطاف االستبداد كالتخمؼ الحضارم، كتكفر ليـ 
قدران كبيران مف ممارسة الحقكؽ كالحريات، مع تكفير ضمانات لتمؾ الممارسات ابتداءن مف تربية أبنائيا عمى 
ممارسة تمؾ القيـ كغرسيا في ضمائرىـ كانتياءن بكضع القكانيف التي تنظـ شؤكف الحاكـ كالمحككـ حتى 

 . أصبحت بمثابة العادة التي تمارس بشكؿ تمقائي
كما دامت المراحؿ التعميمية في أم مجتمع مف المجتمعات تسعى لتربية الفرد تربية حرة، كعمى أسس مف 
المعايير كالقيـ السميمة، فإف ذلؾ يحتاج إلى عممية تربكية تعميمية كتنمكية منظمة يؤدم مف خالليا كؿ 
مف اإلدارة التعميمية كالمنيج كالنشاط كالمدرس كظيفتو عمى أكمؿ كجو في بناء المجتمع االيجابي مف 

خالؿ تكفير الفرص التي يتدرب فييا المدرسكف كالطمبة عمى ممارسة السمكؾ الديمقراطي كالنقد اإليجابي 
الفّعاؿ، كبما يكفؿ لمجميع اإلحساس بالعدؿ كالمساكاة كالحياة الحرة الكريمة كالمشاركة في صنع القرار، 

ألف االستقرار النفسي لف يسكد لدييـ كلف يعـ في محيطيـ التعميمي كاألسرم إاّل في ظؿ حياة اجتماعية 
حرة يعرؼ كؿ منيـ فييا مسؤكلياتو ككاجباتو كما لو كما عميو مف حقكؽ ككاجبات، ليككنكا في النياية 
قادريف عمى إعداد أفراد مبدعيف متميزيف متفكقيف كقادة سياسييف كاقتصادييف كتربكييف ال مقمديف أك 

 .تابعيف
كلكي يؤدم الفرد كظائفو في نطاؽ المجتمع الذم يعيش فيو، فإف المجتمع يطّكر مؤسسات كمفاىيـ ثقافية 

 . تساعد ىذا الفرد عمى النجاح في أداء كظائفو كمف بينيا التربية الكطنية
ذلؾ يعني أف التربية الكطنية تمثؿ أداة مف أدكات تطكير العالقات اإليجابية بيف الفرد كالمجتمع، كما 

محافظة كرفاقو ، )بينيما مف قكل كسطية تتمثؿ في السمطة كالتنظيمات االجتماعية كاالقتصادية كغيرىا 
2006 ، 11 .) 

يقّدر تأثير مادة التربية الكطنية في تنمية  (1967،52)فمنياج التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكطنيػػػػػػػػػػػػػة كما يراه صميبا 
المفاىيـ االجتماعية كخدمة األغراض التي ييدؼ إلييا الكطف، كيقّدر كذلؾ قيمة النزعة اإلنسانية بمعناىا 

 .الكاسع 
كيترتب عمى المؤسسات التربكية مسؤكليات كبيرة في التأسيس لتربية جديدة تتسـ بالكعي الفكرم كاألدائي 
بحيث تؤىؿ الفرد كالمكاطف لممارسة األدكار الديمقراطية الفاعمة في المجتمع المعاصر، انطالقان مف أف 
تربية الناشئة عمى المكاطنة الصالحة لف تككف فاعمة ما لـ تكف ىناؾ مادة خاصة بيذه التربية، فالتربية 

الكطنية تشكؿ الحجر األساس في بناء شخصية المكاطف الصالح، بحيث تككف المكاطنة مبدأن عامان 
 (256 ، 2008مجيدؿ كرفاقو،)لمحقكؽ كالكاجبات 
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كتعد التربية الكطنية مف أىـ العكامؿ التي تسيـ في تربية المكاطف تربية سميمة يستطيع مف خالليا أف 
يتعّرؼ مجتمعو كتراثو كأىداؼ أمتو كطمكحاتيا كمكقعيا التاريخي في الحضارة اإلنسانية، كما يجب عمييا 

 .بالتالي في حاضر اإلنسانية كمستقبميا
فمفيكـ التربية الكطنية ينطمؽ مف مبدأ أساسي ىك أف الفرد ال يستطيع أف يعيش منعزالن في أية لحظة مف 

 (. 112، 1985العكجي ، )لحظات حياتو، بؿ ىك دائمان عضك في جماعة ال كجكد لو خارج إطارىا 
كال بد أف تشمؿ التربية الكطنية الجكانب المختمفة لحياة المجتمع، سكاء السياسية أك االقتصادية أك 

االجتماعية، كال تقتصر أدكات التربية عمى التمقيف لمبادئ معينة كحب الكطف أك التفاني في العمؿ أك 
غيرىا، بؿ إف المجتمع يطّكر أدبو كفّنو كيخمؽ رمكزه التاريخية لتؤدم كميا دكران تربكيان، كما تساىـ القكل 

 . كالتنظيمات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كافة في ذلؾ
أف التربية الكطنية أك تربية المكاطنة ليست فقط مكضكعان لتعمـ الحقائؽ  (Harries,2005)كيرل 

األساسية عف المؤسسات كاإلجراءات المتبعة في الحياة السياسية بؿ تتضمف أيضان مجمكعة مف القيـ 
 .كالفضائؿ كالكالءات التي ترتبط مباشرة مع ممارسة المكاطنة الديمقراطية

كلتكضيح مفيـك التربية الكطنية أىمية قصكل لما يترتب عمى إدراؾ معنى ىذا المصطمح التربكم مف 
 . قرارات تربكية تتعمؽ بتحديد أىداؼ تدريسيا في التعميـ العاـ كمحتكل تدريسيا ككيفية تدريسيا كتقكيميا

 : كقد تنكعت تعاريؼ التربية الكطنية كفيما يمي بياف ألىـ تمؾ التعريفات التي كقؼ عمييا الباحث
بأنيا ذلؾ الجزء مف المنيج الذم يجعؿ الفرد يتفاعؿ : تعّرؼ المكسكعة العالمية التربية الكطنية -1

مع أعضاء مجتمعو عمى المستكييف المحمي كالكطني، كمف أىدافيا الظاىرة الكالء لألمة كالتعّرؼ 
عمى تاريخ كنظاـ المؤسسات السياسية ككجكد االتجاه كااليجابي نحك السمطات السياسية 

كاالنصياع لألنظمة كاألعراؼ االجتماعية كاإليماف بقيـ المجتمع األساسية 
(725,vol.2,1985,The International Encyclopedia Education.) 

ىي ذلؾ الجانب مف التربية الذم يشعر : " أف التربية الكطنية (59-2004،58)كيرل المعيقؿ  -2
الفرد بمكجبو صفة المكاطنة كيحققيا فيو، كىي أيضان تعني تزكيد الطالب بالمعمكمات التي تشمؿ 

القيـ كالمبادئ ك االتجاىات الحسنة كتربيتو إنسانيان ليصبح مكاطنان صالحان يتحمى في سمككو 
كتصرفاتو باألخالؽ الطيبة، كيممؾ مف المعرفة القدر الذم يمّكنو مف تحّمؿ مسؤكلية خدمة دينو 

 ". ككطنو كمجتمعو
عممية غرس مجمكعة مف "فيعرفاف التربية الكطنية بأنيا (76-1999،75)أما المقاني كالجمؿ  -3

القيـ كالمبادئ كالمثؿ لدل التالميذ لتساعدىـ عمى أف يككنكا مكاطنيف صالحيف كقادريف عمى 
 " . المشاركة الفّعالة كالنشطة في كافة قضايا الكطف كمشكالتو

بأنيا تنشئة الفرد بأسمكب منظـ عمى مجمكعة مف المعارؼ  : (2006،11)كيعّرفيا محافظة  -4
 . كالمسمكيات كالقيـ التي تجعمو أكثر قدرة عمى خدمة مجتمعو كتطكيره كالدفاع عنو 
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فيشير إلى أف التربية الكطنية ىي إعداد التالميذ لدكرىـ في المجتمع  (Ellis,1981)أما إليس  -5
 (. 19، 2005النصار كعبد الكريـ، )كمسؤكليف كصانعي قرار كمكاطنيف يرعكف مصالح الكطف 

: التربية لممكاطنة بأنيا" بناء عالـ خّير: المكاطنة"في كتابو  (Benson،1)كيعّرؼ بينسكف  -6
مساعدة األطفاؿ عمى تطكير كؿ طاقاتيـ الكامنة بكصفيـ مكاطنيف مما يعني أف يككنكا منتجيف "

 " .كمسؤكليف كميتميف بما حكليـ ك أعضاء مشاركيف في المجتمع
 

بأنيا تعميـ الطالب حقكؽ المكاطنيف    : في قامكس التربية الكطنية  (1981)كما يعّرفيا الخكلي - 7    
 .ككاجباتيـ 

مما سبؽ يتضح أف التربية الكطنية ىي ذلؾ الجزء مف المناىج المدرسية الذم يسعى إلى غرس القيـ 
كالمبادئ كاالتجاىات الحسنة في نفكس الطالب كتكجيييـ إلى السمككيات االجتماعية كالثقافية المحمية 

 كالعالمية الحسنة كتزكيدىـ بالميارات الحياتية الالزمة ليصبحكا مكاطنيف صالحيف يحبكف كطنيـ 
كيعتزكف باالنتماء إليو كيتحمكف في سمككيـ كتصرفاتيـ باألخالؽ الطيبة كيشارككف بفعالية في القضايا 

 . التي تعكد عمييـ كعمى كطنيـ بالخير كالنماء
التربية الكطنية : كُيالحظ مف ىذا التعريؼ أنو يشمؿ مفيكميف كردا في الدراسات العربية كالعالمية كىما

كتربية المكاطنة، كيؤكد عمى فكرة التكامؿ بينيما كما يركز عمى تفاعؿ الفرد مع أعضاء مجتمعو عمى 
المستكييف الكطني كالقكمي دكف إغفاؿ اإلشارة إلى مساعدة الطالب عمى اكتساب المكاطنة عمى المستكل 

 (.231، 2000البيكاشي،)العالمي 
كبصرؼ النظر عف المحاكالت المتنكعة لتحديد مفيـك التربية الكطنية، كذلؾ لتشعب مجاالتيا كاتساع 
مضمكنيا فالتربية الكطنية تعد إطاران ميمان لمتربية الرسمية في أم مجتمع مف المجتمعات، يركز عمى 

إحداث الشعكر العاـ بعضكية الفرد في الجماعة ك انتمائو إلييا ك دكره الفاعؿ تأثيران ك تأثران بيا مما يؤكد 
لدل المكاطف أىمية العمؿ اإليجابي المستنير مف أجؿ الجماعة ، إنيا تيدؼ برأم عبيدات كالطراكنة 

إلى إكساب الفرد الثقافة السياسية المناسبة التي تمكنو مف تأدية دكره السياسي بكعي كخمؽ  (2004،58)
 . ككفاية كمسؤكلية كتشمؿ الثقافة السياسية كالمعارؼ كالمفيكمات كالتكجييات السياسية 

فالتربية الكطنية إطار تربكم ييتـ بمساعدة النشء عمى اكتساب المفاىيـ كالميارات كاالتجاىات الضركرية 
لمحياة الفاعمة في المجتمع، بحيث ينمك الشعكر لدل الفرد بحب ىذا المجتمع كاالنتماء كالكالء لو مف 
خالؿ حصكلو عمى حقكقو دكف تمييز أك عائؽ كممارستو لحريتو كتمتعو بالمشاركة في كافة أنشطة 

 . مجتمعو
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 ــــ   مجاالت التربية الوطنية : 
تسيـ المناىج التربكية كالدراسية بمراحؿ التعميـ المختمفة في غرس العديد مف القيـ الكطنية كاالجتماعية 

 . لدل الناشئة، إاّل أف مناىج التربية الكطنية تمعب دكران بارزان في تككيف الكالء كاالنتماء ليذا الكطف
ىك جممة المشاعر كاألحاسيس كالسمككيات اإليجابية التي يحمميا الطالب تجاه كطنو كالتي  ":فالوالء

عبد التكاب، )" تتجسد في الحب كالمسؤكلية كالبذؿ كالعطاء كالتضحية مف أجؿ نصرة الكطف كرفعتو
1993 ،108 .) 

بحيث أف الكالء لمكطف مرىكف باإلشباعات المادية كالمعنكية ألفراده، كأنيا األطر التي يستقي منيا في 
 .التنشئة االجتماعية بما فييا مف لغة كفكرة كفف

أما االنتماء في المغة فيك االنتساب كما جاء في لساف العرب، كأصؿ الكممة نمى بمعنى زاد ككثر، نسبتو 
، كالنسب كما كرد في التيذيب يككف باآلباء كيككف إلى البالد، فاالنتساب يككف (عزكتو كنسبتو)إلى أبيو 

 (. 215، 1977الدجاني،)لمقـك كلممكاف المكطف كلممينة 
كعند ابف منظكر االنتماء لغةن مأخكذة مف النماء بمعنى الزيادة كالعمك كاالرتقاء، كيقاؿ انتمى فالف إلى 

 . انتمى فالف إلى أبيو أم اعتز كانتسب لو: فالف إذا ارتفع إليو النسب، كفي المنجد
كاالنتماء اصطالحان ىك االنتساب الحقيقي لمديف كالكطف فكران كعمالن فاالنتماء لمكطف تجسيد لمتضحية مف 

 (. 133، 2010محمد كقطناني، )أجمو، كىي تمؾ النابعة مف الشعكر بالحب لو 
النزعة التي تدفع الفرد لمدخكؿ في إطار اجتماعي فكرم معيف : "االنتماء بأنو (1999،57)كيعّرؼ راتب 

بما يقتضيو ىذا مف التزاـ بمعايير كقكاعد ىذا اإلطار كبنصرتو كالدفاع عنو في مقابؿ غيره مف األطر 
 " . االجتماعية كالفكرية األخرل

ككرد في معجـ العمكـ االجتماعية أف االنتماء ىك ارتباط الفرد بجماعة، حيث يرغب الفرد في االنتماء إلى 
 (. 16، 1978بدكم، )جماعة قكية يتقمص شخصيتيا كيكحد نفسو بيا مثؿ األسرة أك النادم أك الشركة 

ىك عبارة عف الركابط العاطفية كالنفسية كالذىنية التي "أف االنتماء  (61-1993،60)كيرل السعيداف 
تجذب فردان أك مجمكعة إلى معتقد أك فكرة أك مذىب أك مؤسسة بدرجة مف القكة تجعؿ المنتمي يحرص 

 " .عمى سالمتيا ككرامتيا كرفعة شأنيا
خالص لالرتقاء بكطنو كالدفاع عنو كىك  كاالنتماء ىك شعكر داخمي يجعؿ المكاطف يعمؿ بحماس كا 

 (.60، 1995الزيد،)إحساس تجاه أمر معيف يبعث عمى الكالء لو 
كىك شعكر بالترابط كالتكامؿ مع المحيط، كالذم يعد أساس االستقرار كالشعكر باالنتماء لممجتمع مف أىـ 

دعائـ المجتمع، كالتي تحافظ عمى استقراره كنمكه، كىك يشير إلى مدل شعكر األفراد باالنتماء إلى 
المشاركة اإليجابية في أنشطة المجتمع، الدفاع عف )مجتمعيـ، كيمكف أف نستدؿ عمى ذلؾ مف خالؿ 

 . (مصالح المجتمع، الشعكر بالفخر كاالعتزاز باالنتماء لممجتمع، المحافظة عمى ممتمكات المجتمع
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فأساس االنتماء ىك مشاركة سكاف المجتمع كحث اآلخريف عمى التعاكف معيـ لمكاجية المشكالت ككضع 
 . البرامج المناسبة لمكاجيتيا

 : كقد تباينت كجيات النظر حكؿ االنتماء
فقد نظر البعض إلى االنتماء عمى أنو إحساس أك شعكر أك رغبة لدل أم شخص في التكحد مع  - أ

 . شخص آخر أك جماعة أك عقيدة أم أف االنتماء رغبة إنسانية
كالبعض األخر نظر إلى االنتماء عمى أنو حاجة إنسانية يشعر مف خاللو المرء بأنو فرد مف  - ب

 . مجمكعة تربطو بيـ مصالح مشتركة
بينما نظر آخركف إلى االنتماء بأنو ذك طبيعة كامنة داخؿ الفرد تحركو كتدفعو لمقياـ بعمؿ معيف  - ت

 . تبعان لمكاقؼ معينة
أما مفيـك االنتماء لمكطف فإنو يأخذ معنى أدؽ مف حيث أف االنتماء لمكطف ىك إحساس الفرد بأنو جزء مف أمة 

 (. 135، 2010محمد كقطناني، )يشاركيا اجتماعيان كثقافيان كسياسيان كيحمييا مف أم تيديد لبنائيا 
فمف مقتضيات االنتماء أف يفتخر الفرد بالكطف كالدفاع عنو كالتضحية مف أجمو كالحرص عمى سالمتو 
كالمحافظة عمى قيمو كعاداتو، فاالنتماء الكطني ليس مجرد مفاىيـ مجردة بؿ ىك خبرة معاشة مف خالؿ 

إف االنتماء الكطني ليس مجرد : "االنتماء الكطني بقكليا (17ق،1428)الكاقع، حيث تعّرؼ العمرم 
نما ىي في األصؿ خبرة معاشة بيف الكطف كالمكاطف، فعندما يستشعر المكاطف مف خالؿ  مفاىيـ مجردة كا 
خبرتو أنو يعيش في ظؿ كطف يحميو كيدافع عنو كعف ىكيتو كيحقؽ لو الحد األدنى مف الرعاية مع العدؿ 

 " . كالكفاية في ىذه الحالة تتكّكف كتترسخ لديو قيـ االنتماء ليذا الكطف
كاالنتماء لمكطف حاجة نفسية كاجتماعية عامة لدل اإلنساف تمثؿ المستكل األعمؽ لمكالء مف الناحية 

كما أنو قيمة مكتسبة يكتسبيا الفرد مف خالؿ مراحؿ نمكه نتيجة تفاعمو مع المجتمع . السيككلكجية 
 .المحيط بو حيث يتعمـ منذ الصغر االنتماء لألسرة كالقرية كالمدنية

فالكالء كاالنتماء إلى الكطف يعتبر اتجاىا ايجابيا كقناعة ميمة تدفع الفرد إلى العمؿ االيجابي بكؿ طاقاتو 
مكاناتو لتحقيؽ غايات االرتقاء كالتقدـ لكطنو فيذا الكالء مف كافة األفراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  كا 

  (.76 ، 2001عقؿ ،  )لمكطف ممثال في تكحيد طاقاتيـ البناءة يحفظ ىذا الكياف قكيا مؤثرا فاعال 
كيعد االنتماء أساسان لمكالء، كتقكـ التربية الكطنية بالتركيز عمى مفيكـ الكالء كاالنتماء لمدكلة بما تغرسو 

 . مف قيـ كاتجاىات العمؿ الجماعي كالتخمي عف الذاتية
كتعتبر الحاجة لالنتماء مف الحاجات الميمة التي ُتشعر الفرد بأنو جزء مف جماعة معينة، سكاء كانت 

، كأنو جزء مف كطف معيف، كيكّلد ىذا الشعكر االعتزاز ( جماعة مينية– الرفاؽ –األسرة )ىذه الجماعة 
كالفخر بانتماء الفرد ليذه الجماعة، كيعد إشباع حاجات طفؿ ما قبؿ المدرسة كتقبمو لذاتو كشعكره بالرضا 

كاالرتياح أكلى مؤشرات انتمائو لمجماعة ، حيث أف االنتماء يشكؿ العمكد الفقرم لمجماعة كبدكنو تفقد 
تماسكيا كتماسؾ الجماعة ىك انجذاب األعضاء ليا كالذم يتكقؼ عمى مدل تحقيؽ الجماعة لحاجات 



 التطبيق الرتبوي للعدالة االجتماعية                                      الفصل الرابع

 

 100 

أفرادىا، فطالما أف الجماعة تحقؽ حاجات الفرد فيمكنيا أف تؤثر عمى أفكاره كسمككو عف طريؽ تمؾ 
الفكائد التي يحصؿ عمييا مف كراء انتمائو، كالمتمثمة بتحقيؽ الرغبات الشخصية كاالجتماعية التي يعجز 

 .الفرد عف تحقيقيا بمفرده كالشعكر باالنتماء إلى جماعة تتقبمو كيتقبميا فيشعر باألمف كالطمأنينة
أما فقداف االنتماء فيعتبر مف أخطر ما ييدد حياة أم مجتمع كفي المقابؿ يؤدم االنتماء إلى التعاكف مع 

 0الغير كالكفاء لمكطف كالكالء لو 
 . العطاء كالتضحية كالتعاكف مع اآلخريف: كيرتبط باالنتماء بعض القيـ مثؿ 

كيرل الباحث أف االنتماء قيمة مكتسبة يكتسبيا الفرد خالؿ مراحؿ نمكه نتيجة تفاعمو مع المجتمع المحيط 
بو، بدءان مف االنتماء لألسرة ثـ القرية أك المدينة، كيعد االنتماء أساسان لمكالء، كتقكـ التربية الكطنية 

بالتركيز عمى مفيـك الكالء كاالنتماء لمكطف بما تغرسو مف قيـ كاتجاىات العمؿ الجماعي كالتخمي عف 
 .الذاتية 

فالكالء ك االنتماء إلى الكطف يعتبر اتجاىان ايجابيان كقناعة ميمة تدفع الفرد إلى العمؿ االيجابي بكؿ 
مكاناتو لتحقيؽ غايات االرتقاء كالتقدـ لكطنو ، فيذا الكالء مف كافة األفراد لمكطف ممثالن في  طاقاتو كا 

  ( .76 ، 2001عقؿ ،  )تكحيد طاقاتيـ البناءة يحفظ ىذا الكياف قكيان مؤثران فاعالن 
كأخيران فإف الكالء كاالنتماء كجياف لعممة كاحدة، حتى أنو يصعب الفصؿ بينيما، كالكالء ىك صدؽ 

 االنتماء، كالكالء شيء يكتسبو اإلنساف مف مجتمعو أم أنو يخضع لعمميتي التعميـ كالتعمـ، فالطفؿ يكتسب 
الكالء الكطني مف أىؿ بيتو أكالن ثـ مف الحي الذم يعيش فيو ثـ مف مدرستو كمجتمعو الكبير حتى يشعر 
الفرد بأنو جزء مف كؿ ثـ يتبمكر مفيـك الكطف لدل األفراد عف طريؽ النظاـ التعميمي ك بالتالي يشعر 

الفرد بأف الكالء لمكطف ىك الكالء لألرض ثـ لمشعب، كمف ىنا يبرز دكر مادة التربية الكطنية في تعميؽ 
كتدعيـ الكالء الكطني لدل طالبيا، كالذم بدكره يشكؿ جانبان ميمان في إعداد المكاطف الصالح الذم يعد 

 .مف أىـ أىداؼ التربية الكطنية في مناىج الجميكرية العربية السكرية 
 ــــ    هداف التربية الوطنية: 

إف مادة التربية الكطنية كغيرىا مف المكاد األخرل تحتاج ألف تقـك عمى أىداؼ كاضحة كدقيقة، إذ أف 
تحديد األىداؼ ألم عمؿ تربكم أك غير تربكم يعتبر المحطة األكلى كنقطة االنطالؽ، ألف اليدؼ يعد 

 (. 27 ، 2004فالتو ، )" بمثابة البكصمة التي تسير في ضكئيا العممية التعميمية كالتربكية"
كيجمع التربكيكف عمى أف اليدؼ العاـ لمتربية الكطنية يتمثؿ في إعداد المكاطف الصالح أك اإلنساف 

 . الصالح الذم يعرؼ حقكقو كيؤدم كاجباتو تجاه مجتمعو
كقد تعّرض كثير مف التربكييف إلى ذكر أىداؼ تفصيمية لمتربية الكطنية كذلؾ مف منطمقات متعددة تأخذ 

بعيف االعتبار خصكصية كؿ مجتمع مف حيث العقيدة التي يؤمف بيا كالفمسفة التي ينطمؽ منيا كالظركؼ 
 . السياسية كاالجتماعية التي يمر بيا
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فإف األىداؼ العامة لمتربية الكطنية تتشابو إلى حد كبير  (1985،116)كحسب المكسكعة العالمية لمتربية 
في كثير مف الدكؿ حيث تتفؽ عمى قائمة مف القيـ، ففي أكركبا مثالن ىناؾ قيـ فردية مثؿ العدالة كالمساكاة 

كالسمطة كالمشاركة كالمسؤكلية الشخصية تجاه الصالح العاـ، كقيـ جماعية مثؿ الحرية كالتعددية 
 كتكجد قائمة مشابية في بريطانيا تتمثؿ في الحرية كالتسامح كالعدؿ . كالخصكصية كحقكؽ اإلنساف

يجاد ظركؼ  كاحتراـ الحؽ كاحتراـ العقؿ، أما في ألمانيا فتكجد قيـ مماثمة مثؿ حفظ حقكؽ اإلنساف كا 
يجاد مؤسسات اجتماعية   . اجتماعية تمّكف الفرد مف النمك بشكؿ حر كا 

   - أىداؼ التربية الكطنية بما يمي (200-1990،198)كقد لخص سعادة : 
 . تزكيد التالميذ بفيـ إيجابي ككاقعي لمنظاـ السياسي الذم يعيشكف فيو -1
تعميـ التالميذ القيـ كضركرة مشاركتيـ في القرارات السياسية التي تؤثر في مجرل حياتيـ في  -2

 .البيئة المحمية 
 . فيـ التالميذ لحقكؽ األفراد ككاجباتيـ -3
 .التعرؼ عمى القضايا العامة الراىنة التي يعاني منيا المجتمع الذم يعيش فيو التالميذ -4
 .فيـ التعاكف الدكلي بيف المجتمعات المختمفة كالنشاطات السياسية الدكلية -5
فيـ كسائؿ اشتراؾ التالميذ في النشاطات الكطنية كالقكمية عمى المستكل المحمي كاإلقميمي  -6

 .العربي
فيـ الحاجة الماّسة لمخدمات الحككمية كاالجتماعية كالعمؿ عمى تمؾ الخدمات كاستخداميا  -7

 .كالمساىمة فييا 
   - أف التربية الكطنية ترمي إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية اآلتية (1987)كما ذكر التؿ: 

 .االنتماء كاالعتزاز كالكالء لألمة العربية كاإلسالمية كعقيدتيا كفكرىا كمثميا كقيميا -1
 . االلتزاـ بمبادئ الحرية كالديمقراطية كالعدالة االجتماعية -2
 .التحرر مف التعصب بجميع أشكالو الطائفية كالمذىبية كالعرقية -3
اكتساب الثقافة السياسية التي تمكف المكاطف مف أف يمعب دكره السياسي بكعي كخمؽ ككفاية  -4

 . كمسؤكلية 
 . اإليماف باألخكة اإلنسانية القائمة عمى الحؽ كالعدؿ كالمساكاة -5
 . اإليماف بالمساكاة بيف جميع الشعكب ميما كاف لكنيا أك عقيدتيا أك درجة تقدميا أك تخمفيا  -6

   - إلى أف التربية الكطنية إذا دّرست بطريقة جيدة فإنيا يمكف أف (2000،30)كأشار أبك سرحاف
 : تييء التالميذ إلى

الفيـ اإليجابي الكاقعي لمنظاـ االجتماعي كالمشاركة الفّعالة في الحياة االجتماعية مف أجؿ  -1
 . خير الجماعة 
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التكجو منذ البداية إلى المكاطنة الصالحة في مجتمعيـ إلى جانب أنيـ أفراد في أسرىـ  -2
 .كتالميذ في مدارسيـ 

 . تعمـ القيـ كضركرة مشاركتيـ في القرارات السياسية التي تؤثر في حياتيـ كبيئتيـ المحمية -3
تنمية الشعكر بتحمؿ المسؤكلية لممشاركة في األنشطة الكطنية كالعالمية عمى أساس إدراؾ  -4

 . حقكؽ األفراد ككاجباتيـ 
تنمية ركح التعاكف بيف التالميذ أنفسيـ كبينيـ كبيف أفراد مجتمعيـ كغيرىـ مف المجتمعات  -5

 .اإلنسانية
القدرة عمى إصدار األحكاـ في القضايا الراىنة كالمشكالت االجتماعية كطرؽ معالجتيا  -6

 .كحسف التصرؼ في مكاجيتيا 
فيـ ركح العمـ كاتساع المعرفة كتككيف خالصة مفيدة مف التجارب المحمية كالقكمية كاإلنسانية  -7

 . في ميداف الحضارة بما يعكد بالنفع عمى التالميذ أنفسيـ كعمى مجتمعيـ
  - أما أىداؼ التربية الكطنية التي جاءت في تكصيات المؤتمرات العربية المتعددة التي عقدت

 (2006ناصر كشكيحات، ): ليذا الفرض فيمكف تمخيصيا كما يمي 
 .تنمية الشعكر بالقكمية العربية كاإليماف بيا كأصالتيا كفضميا عمى الحضارة اإلنسانية  -1
 .تنمية الشعكر بحؽ المكاطف في الفرص المتكافئة كالمساكاة االجتماعية كالسياسية -2
 . تنمية الكعي االجتماعي كاالقتصادم -3
 . تبّصر المكاطف باألخطار التي تيدد كطنو كتحد مف التسمط الحزبي كالطائفي كاإلقميمي -4
يثار  -5 تربية السمكؾ الكطني عمى أساس التعاكف كالعمؿ المشترؾ كتحّمؿ أعباء اآلخريف كا 

 . الصالح العاـ كاحتراـ حقكؽ الغير كآرائيـ كعكاطفيـ
تكعية الضمير العربي الذم يكجو المكاطف العربي في كؿ ما يأخذ كيدع مستيديان بمصالح  -6

 . األمة كمستقبميا
كالتربية الكطنية ليا أىدافان أبعد مف تزكيد الطالب بالمعرفة عف نظاميـ السياسي، فاليكـ تدرؾ 
دكؿ العالـ حاجتيا الماّسة إلى مكاطنيف قادريف عمى اتخاذ قرارات مناسبة يما يتعمؽ بحياتيـ 

(  Bernard Crick, 2000)الخاصة ككذلؾ فيما يتعمؽ بالمجتمع كالحككمة كىذا ما أكده كرؾ 
بأف التربية الكطنية تيدؼ إلى جعؿ الطالب يفكركف في أنفسيـ كمكاطنيف نشطيف كمستعديف "

كمؤىميف يككف ليـ تأثير في الحياة العامة مع قدرات نقدية لتقييـ األدلة كالقرائف قبؿ الحديث 
 ". كالعمؿ

كتساىـ كسائؿ اإلعالـ كالمؤسسات الثقافية كالدينية كمنظمات المجتمع المدني في تحقيؽ أىداؼ التربية 
محافظة )الكطنية المنشكدة كتعزيز القيـ كالمبادئ التي تسعى إلى ترسيخيا في نفكس أجياليا الشابة 

 (. 9، 2006كرفاقو، 
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مما سبؽ يرل الباحث أف ىناؾ تفاكتان بيف بعض التربكييف في تقدير أىداؼ التربية الكطنية كربما اختالفان 
لى  في ترتيب أكلكيات التربية الكطنية، كذلؾ مف منطمؽ نظرة كؿ باحث إلى مفيكـ التربية الكطنية، كا 
تقديره لمدكر الذم تؤديو التكجييات الدينية كالسياسية كالقكمية لكؿ مجتمع في تشكيؿ أىداؼ التربية 

لكف ىذا ال يمنع مف الكصكؿ إلى نتيجة مفادىا أف جميع األىداؼ التي سبؽ ذكرىا ميمة . الكطنية
كتصب في خدمة اليدؼ العاـ الذم يعد اليدؼ األساسي لمتربية الكطنية أال كىك إعداد المكاطف الصالح 

الممتـز بمبادئ الحرية كالديمقراطية كالمساكاة كالعدالة االجتماعية المدرؾ لحقكقو ككاجباتو القادر عمى 
 . المشاركة الفّعالة في الحياة االجتماعية مف خالؿ شعكره بالكالء كاالنتماء لكطنو كأمتو

 هداف التربية الوطنية في الجمهورية العربية السورية في مرحلة التعليم - ج
 : ما قبل الجامعي

ال بد قبؿ تناكؿ أىداؼ التربية الكطنية في الجميكرية العربية السكرية مف تناكؿ األىداؼ التربكية العامة 
 . في الجميكرية العربية السكرية

 األهداف التربوية العامة في الجمهورية العربية السورية : 
 2حددت لجنة أىداؼ التعميـ كالمنبثقة مف المؤتمر التربكم الثاني لتطكير التعميـ المنعقد بدمشؽ ما بيف 

عمي، ):  األىداؼ العامة لمتربية السكرية خالؿ الفترة الزمنية القادمة كما يمي 1998 فبراير 5 –
 (1998،46مجمة بناة األجياؿ ، )ك (2006،11
 . التركيز عمى تككيف المكاطف القادر المبدع المؤمف بكطنو كأمتو -1
 . االىتماـ ببناء محتكل التعميـ عمى قاعدة راسخة مف التراث العربي كالخصكصية القكمية -2
 . تزكيد المكاطف بالكفاءات كالمعارؼ كالميارات النظرية كالعممية كالعممية -3
 . تنمية االتجاه العممي كالقدرة عمى التعمـ الذاتي كاإلبداع -4
اعتماد سياسة شاممة لتطكير التعميـ تراعي المتغيرات كالمستجدات العممية كالتقنية كالمعرفية في  -5

 . العالـ 
 . اعتماد الحكافز المعنكية كالمادية كتفعيؿ الرغبة في األداء كاالنجاز كاإلبداع كاالبتكار -6
 . تعزيز استخداـ المغة العربية في التعميـ كالعمؿ عمى تكحيد المصطمحات العممية  -7
 .العناية كاالىتماـ  (المكىكبيف كالمعكقيف)إيالء ذكم الحاجات الخاصة  -8
 هداف التربية الوطنية في الجمهورية العربية السورية  : 

ظيرت االتجاىات القكمية بكضكح في أىداؼ التعميـ كمناىجو في عدة دكؿ عربية، فنصت األىداؼ عمى 
 . تنمية القكمية لمناشئة، كاحتكت المناىج مقررات كمكضكعات كتكجييات تدخؿ في إطار التربية القكمية

 1967كبيف ذلؾ نصكص األىداؼ العامة لمتربية في القطر العربي السكرم التي كضعت في العاـ 
 كفي أنظمة التعميـ األساسي كالثانكم كالنصكص التي 1972كالنصكص التي جاءت في دستكر عاـ 
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كزارة )جاءت في مكاد المجتمع العربي كالتاريخ كالجغرافيا كالتربية االجتماعية كالقكمية كالقراءة
  (. 75-1967،73التربية،
 التربية القومية في األهداف العامة للتربية في الجمهورية العربية السورية : 

 ظيرت أىداؼ التربية كمناىجيا في سكرية، ككضعت الئحة بأىداؼ التربية القكمية عمى 1967في عاـ 
 : يجب أف تتجو التربية في الجميكرية العربية السكرية في مختمؼ مراحؿ التعميـ إلى: الكجو اآلتي

 . خمؽ فرد ذك شخصية متكاممة منسجمة في النكاحي الخمقية كالفكرية كالنفسية -1
 . خمؽ اإلنساف العربي ذك التفكير المكضكعي كالنظرة العممية الكاضحة -2
 . تنشئة المكاطف العربي عمى التفاؤؿ كحب الحياة كالثقة بالنفس -3
 . تفتيح ذىف اإلنساف العربي عمى معطيات الكجكد اإلنساني كالتراث البشرم -4
 . تنمية الحس البديعي لدل الطالب إلدراؾ عناصر الجماؿ كتقديرىا -5
 . ترسيخ اإليماف بالقكمية العربية -6
 . االعتزاز بالمغة العربية الفصحى -7
دانة كؿ أشكاؿ الظمـ  -8 تأكيد شرؼ العمؿ كتمجيده كتييئة التمميذ ليككف عضكان منتجان في المجتمع كا 

 . كالتخمؼ 
نبذ المفاىيـ البالية القائمة عمى العصبية األسرية كالقبمية كالطائفية كاإلقميمية كالتمييز بيف  -9

 . الجنسيف 
 . تييئة الطالب لممارسة دكره في ظؿ المؤسسات الديمقراطية الشعبية -10
تأكيد أف مصمحة الفرد تتحقؽ مف خالؿ مصمحة الجماعة كتبصير الطالب بكاجباتو نحك أسرتو  -11

 . كدكره اإليجابي فييا 
براز أىمية التعاكف بيف األمـ المختمفة  -12 تعريؼ أبنائنا بتراث أمتيـ الحضارم كالتراث اإلنساني كا 

 .في التقدـ اإلنساني 
أف تككف التربية حافزان لمطالب عمى النضاؿ مف أجؿ خمؽ مجتمع إنساني يسكده الخير  -13

 . كالطمأنينة كالسالـ العادؿ 
 . إلماـ الطالب باألحكاؿ العالمية كالمنظمات كالمؤسسات الدكلية كالتيارات الفكرية المعاصرة -14
اإليماف بالثكرة أسمكبان في التفكير كالعمؿ لمقضاء عمى جميع مظاىر التخمؼ االجتماعي كالثقافي  -15

قامة المجتمع العربي المكحد المتحرر مف كؿ أشكاؿ االستغالؿ كاالستعمار  كزارة التربية ، )كا 
1967 ،73-75 .) 
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  التربية الوطنية والقومية في نصوص  هداف التربية في الجمهورية العربية
 :السورية خالل العقود الثالثة من القرن العشرين ومطلع القومية الحالي 

ازداد اىتماـ القيادات التربكية السكرية بالتربية الكطنية كالقكمية خالؿ العقكد األخيرة مف القرف العشريف 
كفي كثيقة األىداؼ العامة لمتربية التي صدرت / 1972/فنص عمييا الدستكر الدائـ الذم سف في عاـ 

، كأىداؼ التعميـ األساسي عاـ /1994/، كفي لكائح أىداؼ التعميـ اإلعدادم كالثانكم عاـ /1974/عاـ 
 . ـ/2001/، كأىداؼ التعميـ الثانكم كالميني عاـ /2000/
عمى / 1984/كمف ىذه الكثائؽ ما كرد في كثيقة األىداؼ العامة لمتربية في سكرية الصادر عاـ  -7

إعداد المكاطف المرتبط بكطنو المؤمف بقكميتو العربية كبأىداؼ أمتو كالممتـز بقضايا أمتو ككطنو 
 . كبالحرية يدافع عنيا كيمارسيا بركح المسؤكلية 

ما كرد حكؿ إزالة جميع أنكاع األثرة كالكالدات العائمية كالطائفية كالعشائرية كاإلقميمية كصير  -8
 (. 1984كزارة التربية،)جميع أفراد المجتمع العربي في بكتقة كاحدة 

ـ عمى تربية التالميذ عمى / 2000/ما كرد في النظاـ الداخمي لمتعميـ األساسي الصادر عاـ  -9
االعتزاز باألمة العربية كتراثيا كقيميا الركحية كلغتيا القكمية كتحقيؽ المجتمع العربي المكحد 

 (. 2000كزارة التربية ، )
ـ عمى إعداد جيؿ كاع / 2001/ما كرد في النظاـ الداخمي لمتعميـ الثانكم الميني الصادر عاـ  -10

لخطر الغزك االستيطاني الصييكني كأسبابو كتعبئتو لممشاركة الفّعالة في المعركة القكمية لمقضاء 
ذكاء الكعي  عمى العدكاف الصييكني كتحرير كامؿ األراضي المغتصبة مف الكطف العربي كا 

 النضالي لتحقيؽ كحدة األمة العربية كتحرير المجتمع العربي مف التبعية الخارجية كبناء 
مجتمع ينتفي فيو االستغالؿ كتسكده العدالة كتقكيض نظاـ التسمط االستعمارم بشتى أشكالو  -11

 . (ـ2001كزارة التربية، )
ما كرد في إحدل تكصيات المؤتمر العممي الثالث لكمية التربية بجامعة دمشؽ الذم عقد في  -12

ـ المتضمف ضركرة أف يكلي التعميـ األساسي أىمية لبناء مفيكمي 2003 نيساف 29، 28يكمي 
المكاطنة كالديمقراطية كتعميقيا فكران كممارسة، فإحدل أسس ميمات مدرسة  التعميـ األساسي أف 
تغرس كتنمي في التالميذ محبة الكطف كاالعتزاز بو كالتضحية مف أجمو كاإلسياـ الفاعؿ الكاعي 

عمار، )في بنائو كتطكيره تحت قبة قيـ العدؿ كالمساكاة كتكافؤ الفرص كاحتراـ الرأم اآلخر كتقبمو 
2003 ،229.) 

بعد دمج المرحمتيف  / 2000/  عاـ21231/443ما كرد في تكصيات القرار الكزارم رقـ  -13
إعداد التالميذ لممكاطنة الصالحة كتدعيـ مشاعر الكالء كاالنتماء الكطني : االبتدائية كاإلعدادية 

يثار كمبادرة كتضحية كتغميب لممصمحة  كالقكمي كاإلنساني كالتزاـ القيـ الجماعية مف تعاكف كا 
 ( 63 – 62 ، 2006زيكد ،  )العامة عمى المصمحة الفردية 
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ما كرد في أىداؼ مرحمة التعميـ الثانكم الكاردة في كثيقة المعايير الكطنية لمناىج التعميـ ما قبؿ  -14
عمى ترسيخ أىمية  (2007)الجامعي الصادرة عف كزارة التربية في الجميكرية العربية السكرية 

الكحدة العربية كاإليماف بأىداؼ األمة العربية كاالنتماء لمكطف كلألمة كفيـ حقكؽ المكاطنة 
كزارة )ككاجباتيا كتعميؽ الكعي بحقكؽ اإلنساف كالطفؿ كالمرأة كاالعتزاز بالتراث الشعبي كالكطني 

 (. 2007التربية ، 
  التربية الوطنية والقومية في مناهج التعليم في الجمهورية العربية السورية في

 : مرحلة التعليم ما قبل الجامعي
لـ تغفؿ مناىج التعميـ االبتدائي كاإلعدادم كالثانكم في سكرية منذ الخمسينيات كضع أىداؼ تربكية 

 .كطنية كقكمية بيف نصكص أىدافيا، كاستمر ىذا االتجاه كتصاعد خالؿ جميع العقكد التالية
كذلؾ لـ تغفؿ المناىج إدخاؿ مكاد خاصة بالتربية الكطنية ك القكمية في مختمؼ مراحؿ التعميـ، ك 

المجتمع العربي، التربية القكمية، التربية الكطنية، التربية االجتماعية، الثقافة القكمية ): بتسميات مختمفة
كذلؾ أدخمت مكضكعات تربكية كطنية كقكمية في مكاد المغة العربية كالتربية الدينية . (االشتراكية

 (. 284-283، 2006رحمة، )كالجغرافية كالتاريخ 
   -همية تدريس التربية الوطنية  : 

تمعب التربية الكطنية دكران ميمان في تنمية ميارات الناشئة كجعميـ أعضاءن فاعميف بما تيدؼ إليو مف تقكيـ 
سمككيـ كتدريبيـ عمى القيـ اإليجابية كالكطنية كتعكيدىـ عمى المشاركة اإليجابية في األنشطة الكطنية، 

 .كفي جميع مظاىر الحياة االجتماعية المختمفة
لمتربية الكطنية أىمية كبيرة في إعداد اإلنساف الصالح، كتشكيؿ سمككو "أف  (29 ،1980)كترل طمبة 

حسب أىداؼ كتطمعات المجتمع الكبير أم الكطف، كمف ىنا أكدت المؤتمرات التربكية كالثقافية التي 
عقدت في الكطف العربي عمى االىتماـ بالتمميذ ليأخذ دكره كيضطمع بمسؤكلياتو في المشاركة االجتماعية 

 " .كمكاطف فّعاؿ
دراؾ العالقات القائمة بيف  كالتربية الكطنية تنمي العالقات االجتماعية بيف التالميذ كبيف مكاطنييـ، كا 

 . الجميكرية كمؤسسات الدكلة كبيف المكاطنيف ككالة األمر
كتقّدـ التربية الكطنية لمتالميذ المعمكمات كالحقائؽ المتعمقة بالمجتمع كذلؾ في سياؽ المكاقؼ االجتماعية 
التي يكاجيكنيا في حياتيـ، كتسيـ التربية في تنمية حب األسرة التي تشكؿ نكاة المجتمع كمسؤكلية أفراد 

األسرة تجاه بعضيا كتجاه المجتمع كالكطف كمساعدة النشء عمى التدرب عمى ممارسة بعض القيـ 
كاالحتراـ كالتقدير كالتسامح كالتعاكف كااللتزاـ بالسمكؾ األخالقي كاإلنساني المستمد مف المبادئ كالقيـ 

اإلسالمية كتعريؼ التالميذ بقيـ كطنيـ كتاريخو كثركاتو الطبيعية كمكقفو بيف دكؿ العالـ كمعرفة األحداث 
 . المعاصرة كاالىتماـ بحاجات اآلخريف عمى النطاؽ المحمي كالعربي 



 التطبيق الرتبوي للعدالة االجتماعية                                      الفصل الرابع

 

 107 

إف تدريس مادة التربية الكطنية يغرس ركح المكاطنة بتنمية حب الكطف في نفكس التالميذ كحب مجتمعيـ 
كالقيـ المكجكدة فيو كالقدرة عمى اتخاذ القرار الحكيـ، أم القدرة عمى الفيـ كالتحميؿ كمعرفة األحداث 
الجارية كالمشاركة في شؤكف المدرسة كالمجتمع كاالىتماـ بشؤكف اآلخريف، كااللتزاـ بالسمكؾ الجيد 

كاألخالؽ الحميدة، كتحّمؿ المسؤكلية التي يكمؼ بيا الفرد، كمساعدتيـ عمى إدراؾ أىمية قيمتيـ الذاتية، 
كااللتزاـ بتطبيؽ مبدأ حقكؽ األفراد اآلخريف، كتقدير أىمية العمؿ مع اآلخريف لحؿ المشكالت، كما تنمي 

فييـ القدرة عمى مناقشة األفكار كاآلراء أم امتالؾ الفرد لمقيـ كالميارات التي يبحث فييا عف المعرفة 
 (. 24، 1998القحطاني، )كالحقيقة 

إف تنمية حب الكطف كاالعتزاز باالنتماء إليو يعد مف أىـ االتجاىات المطمكبة في تنشئة المكاطف الصالح 
كبذلؾ اىتمت التربية الكطنية بتنشئة التالميذ عمى حب الكطف كالفخر بو كاالنتماء إليو، كترجمة االنتماء 

 إلى كالء تؤكده األفعاؿ مع األقكاؿ، كبذلؾ ينعـ المجتمع بالتالحـ كالتماسؾ كاأللفة كاستثمار 
كمناىج . الخيرات المتكفرة مف خالؿ المشاركة في مشركعاتو كالعمؿ عمى تحقيؽ تقدمو كاستقراره كأمنو

 . التربية الكطنية ىي خير مف يعمؿ عمى ترسيخ ىذه االتجاىات كتقكية مكانتيا في نفكس الناشئة
لذلؾ اىتمت كزارة التربية في الجميكرية العربية السكرية بمناىج التربية الكطنية كعممت عمى تعديؿ 

محتكل ىذه المناىج بدءن مف الصفيف األكؿ اإلعدادم كاألكؿ الثانكم كتغيير تسمية الكتابيف لتصبح التربية 
الكطنية بدالن عف التربية القكمية حيث يعد الكتاباف مادة عممية حديثة بأىدافيما كمضمكنيما كطريقة 

ليتبينيا  (الصكر كالرسـك كالنصكص)عرضيما التي اعتمدت منيجية االنطالؽ مف الكثائؽ كالمستندات 
المتعمـ كيتفاعؿ معيا كيتمثؿ مضامينيا فيكتشؼ كيفكر كيناقش بالشكؿ الذم يمكنو مف التعمـ الذاتي 

لكتركنيان لتعميؽ معرفتو العممية في إطار مشركع كطني متكامؿ  كالتفكير الناقد كالتكاصؿ شفكيان ككتابيان كا 
لتطكير مناىج التعميـ العاـ عمى أسس عممية تراعي االتجاىات التربكية الحديثة في مجاالت التربية 
 . السكانية كالبيئية كمشكالت الشباب كحقكؽ اإلنساف كالمنظمات اإلقميمية كغيرىا مف المكاضيع األخرل
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 الفصل الخامس

إجراءات البحث و أدواته 

 

  منيج البحث:أواًل  -
  حدود البحث :ثانيًا  -
 عينة البحث  :ثالثًا  -
  (كيفية بناء األداة  )أداة البحث في صورتيا النيائية  :رابعًا  -
  التحقق من صدق و ثبات األداة  :خامماً  -
  إجراءات تحميل كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع و العاشر من مرحمة التعميم ما  :مادماً  -

 قبل الجامعي 
  المعالجات اإلحصائية المستخدمة في استخالص النتائج  :مابعاً  -
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  إجراءات البحث و أدواته: 

ييدف ىذا البحث إلى توضيح إجراءات البحث و أدواتو من خالل تحديد منيج البحث و 
حدوده و أداة البحث و توضيح كيفية بناء ىذه األداة و التحقق من ثباتيا و صدقيا و بيان 

. إجراءات تطبيقيا و تصحيحيا 
 :منهج البحث : أواًل  -

بوصفو المنيج المناسب لمثل ىذا النوع من البحوث التي , اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي 
و ىو المنيج الذي يقوم عمى وصف الظاىرة موضوع , تصنف من البحوث الوصفية التحميمية 

و االىتمام بشكل رئيسي , و يشتمل عمى تحميل بنيتيا و بيان العالقة بين مكوناتيا , البحث 
بالشروط أو العالقات أو الفئات أو األنساق التي توجد بالفعل كما يشتمل عمى اآلراء حوليا و 

حيث حاول الباحث وصف ما ىو كائن في محتوى , االتجاىات إزائيا و العمميات التي تتضمنيا 
كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع و العاشر من خالل رصد البيانات و تحميميا وصوال إلى 

. تفسيرىا 
 :حدود البحث : ثانيًا  -

: يقتصر البحث الحالي عمى الحدود اآلتية 
  :عمميةالحدود ال - أ

تقتصر الدراسة عمى تحميل كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع و العاشر من مرحمتي 
التعميم األساسي و الثانوي في الجميورية العربية السورية المذين بدئ بتدريسيما ألول مرة 

 بعد تغيير تسمية الكتابين من تربية قومية إلى تربية 2011 / 2010خالل العام الدراسي 
. وطنية 

 :الحدود الزمنية  - ب
. م( 2013/2014 ) الدراسة خالل العام الدراسي جرت 

: ة البحث عين– ثالثاً  -
كتاب التربية الوطنية لمصف األول اإلعدادي من مرحمة التعميم األساسي ـ ــ  -
  كتاب التربية الوطنية لمصف األول الثانوي من مرحمة التعميم الثانويـــــ -
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 : (كيفية بناء األداة  )أداة البحث في صورتها النهائية  : رابعاً  -
وتحميل , قام الباحث بتصميم معيار لتحقيق أىداف البحث , وفقا لممنيج الذي تم إتباعو في ىذا البحث 

مفاىيم العدالة االجتماعية ضمن كتب التربية الوطنية باالعتماد والرجوع إلى الدراسات السابقة واإلطار 
  .النظري لمدراسة 

المساواة – تكافؤ الفرص – الحق في التعميم  ): و ستقصر الدراسة عمى معرفة مفاىيم العدالة االجتماعية
والعاشر ومدى  في كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع (الديمقراطية –الحرية – االنتماء و الوالء – 

إسياميما في تنمية الوعي السياسي والثقافي الذي يتناسب مع مطالب النمو الفردية لمرحمتي التعميم 
.  والثانوي وتحقيق أىدافيما األساسي
 

و سيأتي الحديث عن كيفية بناء أداة البحث و التحقق من صدقيا و ثباتيا و إجراءات تصحيحيا 
: فيما يمي 

: كيفية بناء األداة 
: مرت عممية إعداد أداة البحث بمجموعة من المراحل 

 إن عممية إعداد الباحث لممعيار في صورتو األولية  :بناء المعيار في صورته األولية -1
 .تطمب إتباع الخطوات اآلتية 

  العودة إلى مجموعة من المراجع و األبحاث النظرية حول مفاىيم العدالة االجتماعية و التربية
الوطنية باإلضافة إلى مجموعة من الوثائق و القرارات التربوية و ذلك لمبحث عن المادة 

 .العممية ذات الصمة المباشرة بموضوع البحث 
  بعد أن تجمعت لدى الباحث المادة العممية الالزمة إلعداد المعيار و ما تضمنو من مفاىيم

لمعدالة االجتماعية و مؤشرات ليا تم فرز ىذه المادة و المقارنة بين التشابيات و الفروق 
لمتوصل في النياية , و وفق اليدف من البحث , الموجودة بينيا و من ثم تصنيفيا تبعًا لذلك 

إلى وضع مسودة لممعيار الذي تضمن مفاىيم العدالة االجتماعية و المؤشرات التي تندرج 
 .تحت كل مفيوم من ىذه المفاىيم 

  مفاىيم و مجموعة  ( 9 )و قد تألف المعيار في صورتو األولية من مجموعة من المفاىيم
 ( 7 )من المؤشرات و بعد عرضيا عمى الدكتور المشرف تم دمج بعض المفاىيم لتصبح 
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و تم وضع كاًل من الصورة األولية , و حذف مجموعة من المؤشرات الغير مناسبة , مفاىيم 
 .و الصورة النيائية لممعيار في الممحقين الخاصين بيما 

  و بعد ىذه الخطوة تم إعداد المعيار في صورتو األولية بحيث وضع ىذا المعيار في كراسة و
محكمًا من أساتذة  ( 16)و قد بمغ عددىم , تم توزيعيا عمى مجموعة من السادة المحكمين 

 كميــــــة الحقوق وكميــة االقتصادة العموم السياسية وـــــة بجامعة دمشق وكميـــو مدرسي كمية التربي
 . سيأتي ذكر أسمائيم في الممحق الخاص بأسماء السادة المحكمين و وزارة التربية و

  من حيث إبداء آرائيم و , و قد تم توضيح ما يرجوه الباحث من السادة المحكمين فعمو
من حيث ما يتضمنو من مفاىيم و مؤشرات و – أداة البحث – اقتراحاتيم حول المعيار 

و قد استغرقت . تسجيل مالحظاتيم حول ما ينبغي حذفو أو إضافتو أو تعديل صياغتو 
عممية التدقيق و القراءة من قبل الباحثين أكثر من شير و من ثم جمع الباحث األداة من 

 :السادة المحكمين بعد أن تم تسجيل المالحظات و المقترحات في الجوانب اآلتية 
: تم دمج أربعة مفاىيم مع بعض و ىي 

عدم التميز  -
المساواة  -
الوالء  -
االنتماء  -

: لتصبح عبارة عن مفيومين عمى الشكل اآلتي 
المساواة و عدم التمييز  -
االنتماء و الوالء  -

كما تم نقل بعض , كما تم حذف مجموعة من المؤشرات واإلبقاء عمى المجموعة األكبر 
المؤشرات المدرجة ضمن مفاىيم معينة إلى مفاىيم أخرى رأى المحكمون مناسبتيا أكثر لممفيوم 
الذي نقمت إليو و البد من اإلشارة ىنا إلى أن آراء السادة المحكمين تشابيت في جوانب كثيرة و 

و قد قام الباحث بالمقاربة قدر اإلمكان بين آراء السادة , اختمفت في جوانب قميمة أخرى 
. المحكمين لبناء المعيار في صورتو النيائية 
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 :بناء المعيار في صورته النهائية  -2

بعد أن قام الباحث باألخذ بالمقترحات و المالحظات المطموبة من حيث الحذف و الدمج و 
مرة  – أداة البحث – النقل و إعادة الصياغة كما اقترحيا السادة المحكمين تم عرض المعيار 

في صورتو – أداة البحث – أخرى عمى السادة المحكمين و تمت الموافقة عمى المعيار 
: حيث تضمن سبعة مفاىيم لمعدالة االجتماعية عمى الشكل اآلتي . النيائية 

 مفاهيم العدالة االجتماعية

 الحريةاألول المفهوم 
 الديمقراطية المفهوم الثاني
 تكافؤ الفرص المفهوم الثالث
 المماواة وعدم التمييز المفهوم الرابع

 االنتماء والوالء المفهوم الخامس
 حقوق اإلنمان المفهوم المادس
 حق التعميم المفهوم المابع

 ( 1 )الجدول رقم                                  

و قد أدرج تحت كل مفيوم من ىذه المفاىيم المؤشرات المناسبة و التي تم الموافقة عمييا بعد 
 ( 13)  مؤشرًا و المفيوم الثاني  ( 13  )بحيث تضمن المفيوم األول , عممية التحكيم 

   مؤشرات و المفيوم  (  7)   مؤشرات و المفيوم الرابع  (  7  )مؤشرًا و المفيوم الثالث 
. مؤشرًا  (  19)  مؤشرًا والمفيوم السابع  (  11 )السادس مؤشرًا و المفيوم  (15)الخامس 

و سيتم عرض كل مفيوم من ىذه المفاىيم و المؤشرات المناسبة لو في قائمة المالحق 
  .الخاصة بذلك

 :التحقق من صدق و ثبات األداة  : خامماً  -
يشير إلى ما إذا كانت األداة " إن مصطمح الصدق عموما  : التحقق من صدق األداة -1

  ( .141 , 2006, ميخائيل  )" تقيس فعال ما أعدت لقياسو 
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إلى درجة تطابق و : أما مصطمح صدق المحتوى فيشير إلى نوع من الصدق يدل أوال 
عمى درجة الصفة التمثيمية : مناسبة كل بند من بنود المقياس مع اليدف المقاس و ثانيا 

 ( . legendre , 1988 , 364 )لمجموعة بنود المعيار إزاء ما نريد قياسو 
قام الباحث بتوزيع المعيار عمى : و لمتحقق من صدق محتوى المعيار أداة البحث 

مجموعة من السادة المحكمين و طمب منيم تسجيل مالحظاتيم و اقتراحاتيم حول ما 
يمكن حذفو أو نقمو أو إعادة صياغتو كما بّينا سابقًا و بعد األخذ بيذه المقترحات و 

. المالحظات تم صياغة المعيار في صورتو النيائية و ىذا ما يشير لصدق األداة 
 :التحقق من ثبات المعيار  -2

إن المقصود من التحقق من ثبات أداة التحميل المعيار ىنا ىو أن يعيد باحثون آخرون 
عممية التحميل لمادة التحميل وفق القائمة المستخدمة و يتوصموا إلى النتائج ذاتيا التي 

أي أن تتطابق نتائج التحميل في كل مرة يحمل فييا باحث آخر , توصل إلييا الباحث 
 ( . 407 , 2000, عميان و غنيم ). مادة التحميل وفق األداة ذاتيا 

ولمتحقق من ثبات المعيار أداة التحميل قام الباحث بتوزيع أداة البحث عمى محممين 
عطاء المحممين كل من كتابي التربية الوطنية لمصف السابع والصف العاشر  آخرين وا 

وطمب منيم التحميل بعد أن شرح لكال الباحثين كيفية التحميل وكيفية استخدام األداة وما 
 وبعد االنتياء من عممية التحميل تم اختبار الثبات لمتحميل بتطبيق . عمييم القيام بو 
 C.R حيث C.R=M/N1+N2:وفق الطريقة اآلتية (Holsti1969 )معادلة ىولستي 

عدد الحاالت المتفق عمييا خالل مرتي التحميل  :Mىي معامل الثبات و
عدد الحاالت المختمف +مجموع عدد الحاالت المتفق عمييا :N1+N2و

 (178، 1987طعيمة،)عمييا
 

 100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = معادلة ىولستي لحساب معامل الثبات 
 

 0.81 والصف العاشر 0.78حيث بمغت في الصف السابع 
وىي درجة مرتفعة وممتازة يمكن الوثوق بيا إحصائيًا مما يدل عمى ثبات تحميل كتابي 

 .التربية الوطنية لمصفين السابع والعاشر لدى المحممين 

 نقاط اإلتفاق

 نقاط اإلختالف+ نقاط اإلتفاق



                                                                             إجراءات البحث وأدواته الفصل اخلامس

 

 115 

 
 تتمتع بالصدق والثبات – المعيار –إن أداة التحميل : بناًء عمى ما سبق يمكن القول 

 .األمر الذي يجعميا صالحة لالستخدام أي تقيس المادة المراد تحميميا . المناسبين 
إجراءات تحميل كتابي التربية الوطنية لمصفين المابع و العاشر من مرحمة التعميم ما  : مادماً  -

 .قبل الجامعي 
حمل الباحث كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع و العاشر من مرحمة التعميم ما قبل الجامعي 

في الجميورية العربية السورية مستندًا إلى قائمة المعيار الذي تم إعداده مراعيًا منيج تحميل 
و ىو أسموب لمبحث العممي أو أداة من أدواتو يستخدم في تحميل ,  (المحتوى  )المضمون 

الموادالتي تخضع لمدراسة من حيث الشكل و المضمون بقصد الحصول عمى بيانات كمية تفيد 
الباحث في التعرف إلى مضمون المادة المحممة و الذي يعكس خمفية أصحابيا الفكرية و الثقافية 
. و السياسية و االجتماعية بما يمكنو من الحكم عمييا وفق أسس منيجية و معايير موضوعية 
و يعّرف تحميل المضمون بأنو أداة  تستخدم في وصف كمي و زمني لمادة االتصال يعتمد 

و مادتو من جية ثانية و , معيارًا خاصًا يعده الباحث بحيث يناسب موضوع البحث من جية 
  . (57 , 2000, غازي  )تحقيق الوصول لميدف الذي من أجمو قام البحث 

بينما يعرفو آخر عمى أنو أسموب أو تكتيك بحثي يستيدف وصفا كميا منظمًا موضوعيا لممحتوى 
 (Berlson،  1971، 1)الظاىر أو الصريح 

أنو أسموب بحثي ييدف إلى تعرف مفاىيم : و المقصود بتحميل المضمون في ىذه الدراسة 
العدالة االجتماعية من خالل تحميل كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع و العاشر من مرحمة 

التعميم ما قبل الجامعي في الجميورية العربية السورية و المذان ُبِدئ بتدريسيما خالل العام 
م و عممية تحميل المضمون في ىذه الدراسة تحقق ىدفين اثنين األول  2011 – 2010الدراسي 

أي وصف لمفاىيم العدالة االجتماعية كما ,  (ىدف مباشر  )وصف طبيعة المضمون الصريح : 
. تجسدت في كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع و العاشر من مرحمة التعميم ما قبل الجامعي 

من خالل الكشف عنيا في ,  (ىدف غير مباشر)والثاني كشف النيات الخفية لممضمون 
اإلحصائيات المتاحة ليذين الكتابين المذين تتناوليما الدراسة و في ضوء ما تم التوصل إليو في 

: اليدف األول ىذا و يتضمن تحميل المضمون مستويين 
/ كتابي التربية الوطنية /  العرض و يشمل الوصف الظاىر لممضمون الصريح لممادة األول

. المراد تحميميما و ذلك وفقًا لوحدات التحميل و فئاتو 
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الذي ييدف إلى تحقيق اليدف الثاني و ذلك من خالل المعمومات التحميمية  (التحميمي  ) و الثاني
أي استخدام نتائج التحميل بعد ربطيا بالبيانات و المعمومات و المتغيرات . الوصفية و الكمية 

كتابي التربية الوطنية لمصفين  )البحثية األخرى في كشف النيات الخفية لممضمون المراد تحميمو 
 . (السابع و العاشر 

وبما أن تحميل المضمون يسعى إلى وصف عناصر المضمون الخاص بكتابي التربية الوطنية 
. لمصفين السابع و العاشر فمن الضروري أن يتم تقسيم ىذا المضمون إلى وحدات و فئات 

 :أهمية منهج تحميل المضمون بشكل عام  -
: يتميز منيج تحميل المضمون بصفتين أساسيتين 

إن المادة المعتمدة مستمدة من معطيات متوفرة و جاىزة كالكتب و الرسائل و المجالت  -1
 .و الصحف و المذكرات و المطبوعات و التقارير و الوثائق و غيرىا 

أن طريقة تحميل المضمون تختمف اختالفًا بينًا عن النقد األدبي و التاريخي و السياسي  -2
ألنيا تطمح أن تحقق الدقة و الموضوعية و العممية و تبتعد عن أي تحيز أو ميل ينجم 

عن الحكم الذاتي حيث توظف في كل دراسة تحميل المضمون خطة منظمة لجمع و 
مماثمة و مطابقة المواد و تصنيفيا و فحص نماذجيا و عالقاتيا و تداخالتيا و كشف 
عوامميا و أسبابيا و ضمن تمك المواد العريضة يختمف بالطبع تكتيك تحميل المضمون 
تبعًا لمموضوعات و المادة المدروسة إال أنيا تيدف جميعًا إلى تحويل المعطيات الكيفية 

 إلى معطيات كمية قابمة لمقياس و المقارنة و المقابمة من خالل سمسمة من الخطوات 

المنيجية التي تمّكن الباحث في النياية من استخالص النتائج و تفسيرىا و ربطيا باإلطار 
 .النظري و المنطمقات النظرية التي سيرت البحث 

اشتممت مادة التحميل عمى كل من كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع و  :مادة التحميل
العاشر من مرحمة التعميم ما قبل الجامعي حيث يحتوي كل منيما عمى مجموعة من الوحدات 

فكتاب الصف السابع يحتوي عمى أربع وحدات و كتاب الصف العاشر يحتوي خمس 
 .وحدات

تعتبر إحدى الخطوات الميمة في تحميل المضمون و التي يولييا الباحث عناية  : فئات التحميل
خاصةحيث يتوقف نجاح أو فشل تحميل مضمون أي دراسة عمى االختيار و التحديد الجيد 
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وفئات التحميل ىي مجموعة من التصنيفات أو الفصائل التي يقوم الباحث بإعدادىا .لمفئات 
و في مجال تحميل المضمون ال توجد فئات جاىزة و إنما . المضمون و محتواه  طبقا لنوعية

يمكن إعداد الفئات عمى ضوئيا فيي تخضع لطبيعة الدراسة و أىدافيا و  توجد خطوات عامة
لذا فيي تختمف طبقًا لممجال العممي الذي تجري بو . المضمون  نوعية التحميل و موضوع

األمر , اإلعالمية تختمف عن أىداف الدراسة االجتماعية  الدراسة التحميمية فأىداف الدراسة
 ( .  81 , 1983, حسين  )الذي يؤثر بصفة أساسية عمى نوع الفئات وعددىا 

 : تنقمم فئات التحميل إلى نوعين رئيميينو 

و ىي تستيدف اإلجابة عمى السؤال التالي عالم يدور  : (ماذا قيل ؟  )فئات الموضوع  -1
أي تحديد المضمون الذي يخضع   ( 120 , 1983, عبد الحميد  )موضوع المحتوى ؟ 

 .لمتحميل 
فيي تتصل بالقوالب التي فرغت فييا المادة أي أنيا تتعمق  : (كيف قيل ؟  )فئات الشكل  -2

بالنماذج الشكمية التي قدمت فييا المادة اإلعالمية أو العممية أو الثقافية و تشتمل عمى شكل 
 المادة كما في األخبار و القصص و اإلعالنات و المقابالت و غيرىا و ىناك شكل العبارة 

و البحث الحالي يدور حول .... و تشمل الجمل الحقائقية و العممية و التعريفية و المفاىيمية 
ماذا قيل ؟ أي ماذا قيل في كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع و العاشر حول مادة التحميل 

 .المعدة و كم تناول ىذان الكتابان لمفاىيم العدالة االجتماعية و لممؤشرات المندرجة تحتيا 

, طايع  )و ىي عبارة عن الشيء الذي يمكن وصفو في فئة محدودة  : وحدات تحميل المضمون
الوحدات التي يمكن إخضاعيا لمعدد و : كما تعرف وحدات التحميل بأنيا  . ( 245, 2001

القياس بسيولة و يعطي وجودىا أو غيابيا و تكرارىا أو أبرازىا دالالت تفيد الباحث في تفسير 
النتائج الكمية و الباحث يبدأ في تقسيم المحتوى إلى الوحدات القابمة لمعد و القياس و ذلك تبعًا 

ألغراض بحثو و فروضو و تتحدد وحدات التحميل لمرموز المفظية في المحتوى في خمس وحدات 
: رئيسية و ىي 

 و ىي أصغر الوحدات المستخدمة في تحميل المحتوى و تتضمن الكممة و: وحدة الكممة  -1
 .مكوناتيا من رموز و مفاىيم مجردة األمر الذي يزيد من صعوبة تحميميا 
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 و ىي أكثر الوحدات استخدامًا باعتبار أن الموضوع بصورة: وحدة الموضوع أو الفكرة  -2
 .مختصرة ما ىو إال جممة بسيطة أو عبارة أو فقرة تتضمن فكرة تدور حول مسالة معينة 

 و يشيع استخداميا في تحميل القصص و األفالم و التراجم و يجب: وحدة الشخصية  -3
التمييز بين وحدتي الشخصية و الكممة إذ تستخدم وحدة الكممة عند االىتمام بشخص 

بينما تيتم وحدة الشخصية بتحميل الشخصية و , معين ألنو يعبر عن فكرة أو اتجاه معين 
 .تطورىا في عمل أدبي أو فني 

 و فييا يقسم الباحث المادة إلى تقسيمات أو تصنيفات: وحدة مقياس الزمن و المساحة  -4
  ( .67 , 2002, العبد و عاطف  )تتناسب مع المادة الكمية المراد تحميميا 

و تعتبر , و تختمف ىذه الوحدات باختالف الموضوعات أو المواد المراد تحميل مضمونيا 
وحدات التحميل المستخدمة من أساسيات أسموب تحميل المضمون و بقدر ما يتناسب تحميل 

. ىذه الوحدات مع المادة موضوع التحميل فإن التحميل سيمبي الغرض المرجو منو 
و قد تم اختيار وحدة التحميل في ىذه الدراسة من بين الخمس وحدات السابقة و ىي وحدة 

حيث يتم الحصول , الموضوع أو الفكرة حيث تعتبر من أفضل وحدات التحميل المستخدمة 
عمى األفكار من العبارات المختمفة في المضمون و ىي أيضًا عبارة عن فكرة تدور حول 

و ىي تستخدم في كثير من  (مفعول بو , فاعل , فعل  )مسألة معينة أو جممة بسيطة مثل 
البحوث لحجميا المناسب أو ألن ليا من السعة ما يكفي إلعطاء المعنى كما أنيا تمثل أكبر 
و أىم وحدات التحميل و أكثرىا فائدة و تعتبر إحدى الدعامات األساسية في تحميل القيم و 

 ( . 80 , 1989, السامرائي  )المعتقدات و االتجاىات 
. و بالتالي فإن وحدة التحميل في ىذه الدراسة ىي الموضوع أو الفكرة 

: تتمخص الخطوات التي اتبعيا الباحث في التحميل في المراحل اآلتية  :خطوات التحميل

قراءة كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع و العاشر من أوليما إلى آخرىما قراءة إجمالية  -1
  .حدالتعّرف طبيعة الموضوعات التي يتناوالنيا و الوحدات التي يتضمنيا كل منيما عمى 

 .قراءة كل وحدة من الوحدات أيضا لفيم مضمونيا و سياقيا  -2
 .إعادة قراءة كل من الكتابين مرة أخرى قراءة تحميمية عبارة عبارة و فكرة فكرة  -3
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تفريغ رموز وحدات التحميل أو مضمون ىذين الكتابين ذات العالقة بموضوع البحث و التي  -4
لمتوصل إلى  (المؤشرات المدرجة تحتيا  )تناوليا المعيار المعد و ذلك وفق الفئة المدرجة 

 .إحصاء تكرارات كل منيا في كل كتاب 
 ( (Excelتّم تحويل التكرارات إلى أعداد رقمية و نقميا إلى برنامج الجداول االلكترونية اإلكسل -5

 .لسيولة التعامل معيا 
 .تّم تحويل التكرارات إلى نسب مئوية لمتوصل إلى حكم تقويمي لتحققيا  -6

 : الممتخدمة المتخالص النتائج اإلحصائيةالمعالجات : مابعًا  -
 اإلحصائيةباستخدام برنامج الرزمة : اعتمد الباحث في تحميل النتائج عمومًا عمى الحاسوب 

لإلجابة عمى  ( Excel ) االلكترونية اإلحصائيةو برنامج الجداول  , spssلمعموم االجتماعية 
. لمتحقق من الثبات  (Holsti ) ومعادلة ىولستيأسئمة البحث

 



 عرض النتائج وتفسريها                                        الفصل السادس 

 

 120 

 

السادس  الفصل
وتفسيرها  النتائج عرض

:  البحث  سئمة عن اإلجابة - ووً 

 ؟ السابع لمصف الوطنية التربية كتاب في االجتماعية العدالة مفاىيم توافر مدى ما -

 ؟ السابع لمصف الوطنية التربية كتاب في االجتماعية العدالة مفاىيم تحقق درجة ما -

 ؟ العاشر لمصف الوطنية التربية كتاب في االجتماعية العدالة مفاىيم توافر مدى ما -

 ؟ العاشر لمصف الوطنية التربية كتاب في االجتماعية العدالة مفاىيم تحقق درجة ما -

ذلك  ضوء في النتائج تفسير : انياً 
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: وتفسيرها البحث نتائج

 في النتائج تمك وتفسير اإلحصائية المعالجات ضوء في نتائج من إليو التوصل تم ما الفصل ىذا يعرض

.  التربوي البحث أدبيات ضوء

: وتفسيرها البحث  سئمة عن اإلجابة :  ووً 

 لمصف الوطنية التربية كتاب في اوجتماعية العدالة مفاهيم توافر مدى ما : األول السؤال -1

؟  الجامعي قبل ما التعميم مرحمة من السابع

 كل تحت تندرج التي االجتماعية العدالة مؤشرات تكرارات استخراج تم السؤال ىذا عن لئلجابة

 من التحقق نسبة حساب ثم ومن السابع الصف كتاب في االجتماعية العدالة مفاىيم من مفيوم

  : اآلتي النحو عمى مفيوم كل لتكرارات الكمي المجموع

  : الحرية : األول اوجتماعية العدالة  مفهوم -

 كتاب في األول االجتماعية العدالة لمفيوم المحققة المؤشرات توافر ونسب تكرارات ( 2 ) رقم جدول -

.  السابع لمصف الوطنية التربية

 النسبة التكرارات مؤشرات العدالة االجتماعية الرقم
 %47،05 24 دفاع الشعوب عن حريتيا وسيادتيا الوطنية واستقبلليا من خبلل النضال المشروع والمقاومة 9
 %9،80 5 حرية إبداء الرأي والتعبير والتفكير واالختيار 5
 %9،80 5 حرية العقيدة والعبادة 6
 %9،80 5 حرية المشاركة في إدارة الشؤون العامة الوطنية 10
 %7،84 4 ضمان حرية الوطن والمواطن 4
 %3،92 2 حرية الترشيح واالنتخاب 8
 %1،96 1 الحرية السياسية 1
 %1،96 1 الحرية االقتصادية 2
 %1،96 1 حرية المشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 13
 %1،96 1 حرية االنتساب إلى الجمعيات والمؤسسات المجتمعية 11
 %1،96 1 الحرية الشخصية 12
 %1،96 1 احترام الحرية الشخصية لآلخرين 7
  %0 0 حرية وسائل األعبلم اليادفة والمسؤولة 3

 %100 51   المجــــــموع 

% 47.05 

% 9.80 

 

% 7.84 

 

% 1.96 % 0 
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 في تحققاً  واألكثر الحرية لمفيوم المحققة االجتماعية العدالة مؤشرات أن ( 2  ) رقم الجدول من يتضح

 خبلل من واستقبلليا سيادتيا و حريتيا عن الشعوب دفاع : ىي السابع لمصف الوطنية التربية كتاب

 العدالة مفيوم تحقق درجة إجمالي من ( %47،05) بمغت تحقق نسبة والمقاومة المشروع النضال

 والتفكير والتعبير الرأي إبداء حرية : الثانية المرتبة في يميو تكرارا (51 )البالغ األول االجتماعية

-9،8) تحقق بنسبة الوطنية العامة الشؤون إدارة في المشاركة حرية ، والعبادة العقيدة حرية ، واالختيار
 من يتضح كما %(3،92 )تحقق بنسبة واالنتخاب الترشيح حرية الرابعة المرتبة وفي . منيما لكل %(

 الحرية ، السياسية الحرية : (11،12،7 ،13 ،2 ،1) األرقام ذات المؤشرات أن ( 2  ) رقم الجدول

 إلى االنتساب حرية والثقافية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحياة في المشاركة حرية االقتصادية،

 في حّمت لآلخرين الشخصية الحرية احترام الشخصية، الحرية المجتمعية، والمؤسسات الجمعيات

 حرية (3) رقم المؤشر أن ذاتو الجدول من يتضح كما.(%1،96)  تحقق وبنسبة الخامسة المرتبة

 البياني والشكل. المؤشر ىذا ذكر عمى الكتاب يأتي لم حيث يحقق لم والمسؤولة اليادفة اإلعبلم وسائل

:  السابقة النتائج يوضح اآلتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: الديمقراطية : ال اني اوجتماعية العدالة مفهوم –

 كتاب في الثاني االجتماعية العدالة  لمفيوم المحققة المؤشرات توافر ونسب تكرارات ( 3 ) رقم جدول

 : السابع لمصف الوطنية التربية

 

 
.  السابع لمصف الوطنية التربية كتاب في األول االجتماعية العدالة لمفيوم المحققة المؤشرات تحقق نسب(3) رقم البياني الشكل
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 النسبة التكرارات المؤشرات الرقم 
 %28،57 4 مشاركة جميع القطاعات في بناء الوطن  5
 %28،57 4 مشاركة الجماىير في صنع القرارات من خبلل مؤسساتيا  8

رساء  12 وجود مؤسسات مدنية مستقرة قادرة عمى ضمان الديمقراطية وا 
 دعائم الدولة

2 14،28% 

 %14،28 2 احترام الرأي اآلخر وتشجيع ثقافة الحوار  10
 %7،14 1 تعزيز دور الديمقراطية 3
 %7،14 1 االنتخابات الحرة والنزيية والعادلة 4
 %0 0 التعددية السياسية  1
 %0 0 التعددية االقتصادية  2
 %0 0 بناء النظام الديمقراطي الشعبي  7
 %0 0 تحقيق الفصل بين السمطات  9
 %0 0 احترام مبدأ العيش المشترك  11
 %0 0 االستقرار السياسي  13
 %0 0 تعزيز دور المؤسسات الديمقراطية وترسيخ الفكر المؤسساتي   6

 %100 14 المجموع
 التربية كتاب في تحققاً  األكثر الديمقراطية لمفيوم المحققة المؤشرات أن ( 3 ) رقم الجدول من يتبين

 صنع في الجماىير مشاركة الوطن، بناء في القطاعات جميع مشاركة : ىي السابع لمصف الوطنية

رساء الديمقراطية ضمان عمى قادرة مستقرة مدنية مؤسسات وجود ، مؤسساتيا خبلل من القرارات   وا 

 %28،58  - % 28،58 )بمغت تحقق بنسب الحوار ثقافة وتشجيع اآلخر الرأي احترام الدولة، دعائم
 تعزيز : فيي الكتاب في تحققاً  واألقل المفيوم ليذا المحققة المؤشرات أما. %(14،28 - 14،28% –

%(. 7،14) بمغت تحقق بنسبة والعادلة والنزيية الحرة االنتخابات ، الديمقراطية دور

 لم ( 13 – 11 – 9 -7 – 6 – 2 – 1 ) األرقام ذات المؤشرات أن (  3 ) رقم الجدول من يتبين كما

 المؤسسات دور تعزيز االقتصادية، التعددية السياسية، التعددية : وىي السابع الصف كتاب في تحقق

 السمطات، بين الفصل تحقيق الشعبي، الديمقراطي النظام بناء المؤسساتي، الفكر وترسيخ الديمقراطية

  أىمية ليا السبعة المؤشرات ىذه أن من الرغم عمى ، السياسي االستقرار المشترك، العيش مبدأ احترام
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 االىتمام المؤشرات ىذه مثل اليبلء الكتاب  يفتقر ذلك ومع عام بشكل الديمقراطية دور تعزيز في كبيرة

 أخرى مراحل في وردت قد فانيا السابع الصف كتاب في اغفمت وان المؤشرات ىذه بأن عمماً  .الكافي

: السابقة النتائج حيوض  البياني والشكل . الثانوية المرحمة في سيما وال

:  تكافؤ الفرص : المفهوم ال الث - 

تكرارات ونسب توافر المؤشرات المحققة لمفيوم العدالة االجتماعية الثالث في كتاب  ( 4 )جدول رقم 
: الصف السابع

 النسبة التكرارات المؤشرات الرقم 
 %40 8 تأىيل الشباب وتوفير فرص عمل ليم ولجميع المواطنين 4

1 
تحقيق فرص متكافئة ومتساوية في الحصول عمى التعميم وعمى 

 الوظائف 
6 30% 

 %20 4 تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعميم والمعامبلت القانونية واألجر 7

2 
تحقيق عدالة التوزيع الجغرافي لمخدمات الصحية واالجتماعية 

 %5 1 ...والصحية و

 %5 1 العدالة في توزيع الثروات  6
 %0 0 انتفاع المواطنين بمختمف الخدمات التي تقدميا الدولة 5

 

 . السابع لمصف الوطنية التربية كتاب في ال اني اوجتماعية العدالة لمفهوم المحققة المؤشرات تحقق نسب(4) رقم البياني الشكل
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 %0 0 وضع اإلنسان المناسب في المكان المناسب  3
 %100 20 المجموع

 المواطنين ولجميع ليم عمل فرص وتوفير الشباب بتأىيل المتعمق المؤشر أن ( 4  ) رقم الجدول يوضح

 وذلك الفرص تكافؤ : االجتماعية العدالة لمفيوم المحققة المؤشرات بين من األولى المرتبة في جاء

 المواطنين ولجميع ليم عمل فرص وتوفير الشباب تأىيل بأىمية إيماناً  وذلك ،( %40) بمغت تحقق بنسبة

 تشمل أن بد ال لذا %(30) تحقق بنسبة والوظائف التعميم عمى الحصول في متكافئة فرص تحقيق يميو

 الدولة تعمل بحيث كبيرة أىمية المؤشر ىذا إيبلء ضرورة ووزاراتيا الدولة تضعيا التي التنمية خطط

 دورىم ليأخذوا والوظائف التعميم عمى الحصول من تمكنيم المواطنين لجميع متكافئة فرص توفير عمى

 الجنسين بين الفرص تكافؤ : الثالثة المرتبة وفي. واالزدىار والتقدم التطور يحقق بما المجتمع في كامبلً 

.  واألجر القانونية والمعامبلت التعميم في

 التعميم مجاالت في وخاصة المجاالت كافة في الجنسين بين الفرص فتكافؤ كبيرة أىمية لو المؤشر فيذا

 باإلضافة ومجتمعيا أسرتيا وعمى المرأة حياة عمى اإليجابية انعكاساتو لو واألجر القانونية والمعامبلت

  التي اإلبداعية وطاقاتيا إمكاناتيا مع يتناسب ال الذي لممرأة السمبي النمطي والدور النظرة تغيير إلى

 حل كما. المجتمع في المساواة و العدالة قيم بالتالي يحقق والذي والتطور التنمية عممية في خبللو من تساىم أن يمكن

 في العدالة ،.... و والصحية والتعميمية الصحية لمخدمات الجغرافي التوزيع عدالة تحقيق : من كبلً  الرابعة المرتبة في

 ىذه مثل مراعاة التربوية المناىج بتطوير المعنيين عمى جدًا، قميمة نسبة وىي %(5) بمغت تحقق بنسب الثروات توزيع

 السادس المؤشران أما. المجتمع في االجتماعية العدالة تحقيق في بالغة أىمية من ليا لما عمييا والتأكيد المؤشرات

 يحققا فمم المناسب المكان في المناسب اإلنسان وضع الدولة، تقدميا التي الخدمات بمختمف المواطنين انتفاع والسابع

 البياني الشكل في يظير كما وذلك المؤشرين ىذين أىمية من الرغم عمى وذلك السابع لمصف الوطنية التربية كتاب في

:  اآلتي

 

 

 

 

 

 

  

 نسب تحقق المؤشرات المحققة لمفيوم العدالة االجتماعية الثالث في كتاب الصف السابع (5)الشكل البياني رقم 
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:  يزيالتم عدم و المساواة : الرابع العدالة مفهوم -

 كتاب في الرابع االجتماعية العدالة لمفيوم المحققة المؤشرات توافر نسب و تكرارات ( 5 ) رقم جدول

    : السابع لمصف الوطنية التربية

 النسبة التكرارات المـؤشـــــــــــرات الرقم
 %30 9 المساواة في توفير فرص العمل لجميع المواطنين 5
 %30 9 التخمص من كافة أشكال التمييز 7
 %20 6 اعتماد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في ممارسة الحقوق و أداء الواجبات 1
 %16،66 5 التوزيع المتساوي لمخدمات المقدمة من الدولة 3
 %3.30 1 تعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة 4
 %0 0 تأكيد سيادة القانون و تطبيقو عمى الجميع دون استثناء 2
 %0 0 تقّبل اآلخرين بمختمف قدراتيم و انتماءاتيم و توجياتيم 6

 %100 30 المـــجــمــــــــــــــــوع
 المواطنين لجميع العمل فرص توفير في بالمساواة المتعمقين المؤشرين أن ( 5 ) رقم الجدول من يتضح

 : العدالة لمفيوم المحققة المؤشرات بين من األولى المرتبة في جاءا التمييز أشكال كافة من التخمص و
 بين المساواة مبدأ اعتماد : يميو .منيما لكل ( %30 ) بمغت تحقق بنسبة ذلك و التمييز عدم و المساواة

 المرتبة في و . ( % 20 ) بمغت تحقق بنسبة الواجبات أداء و الحقوق ممارسة في المواطنين جميع

 المؤشر ثم . ( %16،66 ) بمغت تحقق بنسبة الدولة من المقدمة لمخدمات المتساوي التوزيع : الثالثة

                                                                                                                                     . ( %3.30 )  بمغت تحقق بنسبة المرأة تمكين و الجنسين بين المساواة تعزيز : ( 4 ) رقم

 اآلخرين تقبل , استثناء دون الجميع عمى تطبيقو و القانون سيادة تأكيد : بـ المتعمقان المؤشران أما

  السابع لمصف الوطنية التربية كتاب في يحققا فمم , توجياتيم و انتماءاتيم و قدراتيم بمختمف

 الثانوية لممرحمة الوطنية التربية كتب في وخاصة األعمى الصفوف في الوطنية التربية كتب في وردا وقد

  : سبق ما يظير اآلتي البياني الشكل و
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  الووء و اونتماء : الخامسة العدالة مفهوم

 التربية كتاب في الخامس العدالة لمفيوم المحققة المؤشرات توافر نسب و تكرارات ( 6 ) رقم جدول

:  السابع لمصف الوطنية

 النسبة التكرارات المــــؤشــــــرات الرقم
 %27.77 5 تعزيز مفيوم المواطنة 7
 %16.66 3 حب الوطن و االعتزاز بو 1
 %16.66 3 الدفاع عن الوطن و التضحية من أجمو 5
 %11.1 2 احترام الدستور و األنظمة و القوانين و االلتزام بيا 6
 %5.55 1 التمسك باليوية الوطنية 3
 %5.55 1 بناء الشخصية الوطنية المؤمنة بقضايا األمة العربية 4
 %5.55 1 غرس القيم الوطنية و القومية في نفوس الناشئة 14
 %5.55 1 المحافظة عمى ممتمكات الوطن و مكتسباتو 11

 
  السابع لمصف الوطنية التربية كتاب من الرابع العدالة لمفهوم المحققة المؤشرات تحقق نسب ( 6 ) رقم البياني الشكل
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 %5.55 1 التكافل االجتماعي 15
 %0 0 تعزيز االنتماء لموطن و الحفاظ عمى أمنو و استقراره 2
 %0 0 الحفاظ عمى الوحدة الوطنية 10
 %0 0 المشاركة االيجابية في أنشطة المجتمع الثقافية 9
 %0 0 اعي و التطوعيلجمتشجيع العمل ا 12
 %0 0 تقديم المصمحة الوطنية العامة عمى المصمحة الشخصية 8
 %0 0 أداء الضرائب 13

 %100 18 المجمــــــــــــــــــــــــــوع 

 بين من األولى المرتبة في جاء المواطنة مفيوم بتعزيز المتعمق المؤشر أن ( 6 ) رقم الجدول يظير

 27.77 ) بمغت تحقق بنسبة ذلك و الوالء و االنتماء : االجتماعية العدالة لمفيوم المحققة المؤشرات

 الشخصية بناء و الوطن حب عمى القائمة الصالحة المواطنة مبدأ أىمية عمى يؤكد ما وىذا ( %

 و تحرره و تقدمو سبيل في التضحية عمى القادرة و وأىدافو الوطن بقضايا المؤمنة و الممتزمة الوطنية
 أجمو من التضحية و الوطن عن الدفاع و , بو االعتزاز و الوطن حب : الثانية المرتبة في يميو. تطوره

 بيا االلتزام و القوانين و األنظمة و الدستور احترام : الثالثة المرتبة في و . ( % 16.66 ) تحقق بنسبة

                                                              . ( % 11.11 ) بمغت تحقق بنسبة

 الشخصية بناء , الوطنية باليوية التمسك : ( 15 – 11 – 14 – 4 -3 ) األرقام ذات المؤشرات أما

 المحافظة , الناشئة نفوس في القومية و الوطنية القيم غرس , العربية األمة بقضايا المؤمنة الوطنية

  : بمغت تحقق بنسبة الرابعة المرتبة في حمت فقد االجتماعي التكافل , ومكتسباتو الوطن ممتمكات عمى

( 5.55 % ) .                                                                                                                            

 و أمنو عمى الحفاظ و لموطن االنتماء تعزيز : ( 13 – 8 – 12 - 9 - 10 - 2 ) المؤشرات أما
  العمل تشجيع , الثقافية المجتمع أنشطة في اإليجابية المشاركة , الوطنية الوحدة عمى الحفاظ , استقراره

 الضرائب أداء , الشخصية المصمحة عمى ( العامة ) الوطنية المصمحة تقديم , التطوعي و الجماعي

 أن إلى اإلشارة مع. أىميتيا من الرغم عمى نسبة أي السابع لمصف الوطنية التربية كتاب في تحقق فمم

 ال المؤشرات ىذه ،كون الثانوية لممرحمة الوطنية التربية كتب في التربية وزارة أوردتيا قد المؤشرات ىذه
   : ذلك يظير اآلتي البياني والشكل  . السابع الصف طبلب وعي سوية مع تتناسب
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:  اإلنسان حقوق : السادس العدالة مفهوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اإلنسان حقوق :السادس العدالة مفهوم

 التربية كتاب في سادسال العدالة لمفيوم المحققة المؤشرات توافر نسب و تكرارات ( 7 ) رقم جدول

 : السابع لمصف الوطنية

 النسبة التكرارات المـــــــــــــــــــؤشــــــــــــــــــــــرات الرقم
 %22.80 13 احترام حقوق اإلنسان و حمايتيا 1
 %19.29 11 الدفاع عن الحقوق عند التعرض لمخطر أو االعتداء 5
 %15.78 9 ضمان الحياة الحرة الكريمة لممواطنين 3
 %14.03 8 االىتمام بالطفولة و األمومة و الشباب 11
 %12.28 7 التأكيد عمى الحقوق المدنية و السياسية و االجتماعية و الثقافية لممواطنين 10
 %7.01 4 حق تقرير المصير 4
اعتبار حقوق اإلنسان أساس الحرية و العدالة و المساواة و  9

 الكرامة
2 3.50% 

 
السابع  لمصف الوطنية التربية كتاب في الخامس العدالة لمفيوم المحققة المؤشرات تحقق نسب ( 7 ) رقم البياني الشكل        

 

27.77%

16.66%

16.66%

11.10%

5.55%

5.55%

5.55%

5.55%

5.55%

0%

0% 0%

0% 0% 0%

اإلنتماء والوالء

7

1

5

6

3

4

14

11

15

2

10



 عرض النتائج وتفسريها                                        الفصل السادس 

 

 130 

 %3.50 2 ممارسة الحقوق و تأدية الواجبات 6
 %1.75 1 االعتراف بحقوق اإلنسان 7
 %0 0 صيانة الحقوق و الحريات العامة 2
 %0 0 نبذ اإلرىاب و العنف 8
  %100 57 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 المرتبة في جاء حمايتيا و اإلنسان حقوق باحترام المتعمق المؤشر أن ( 7 ) رقم الجدول من يتضح

 بمغت تحقق بنسبة ذلك و اإلنسان حقوق : االجتماعية العدالة لمفيوم المحققة المؤشرات بين من األولى

 عمييا المساومة أو عنيا التنازل يمكن ال التي المقدسة الحقوق من ىي اإلنسان فحقوق ( 22.80% ) :

 أفضل صورة بناء أجل من السياسي و الفكري اإلنسانية نضال في تمثل تاريخي عطاء ثمرة أنيا إذ

  عن الدفاع : يميو. االستبداد و العبودية و واإلرىاب الظمم أشكال مختمف من تحريره أجل من و لئلنسان

 و اإلنسان حقوق فحماية  ( %19.29 ) بمغت تحقق بنسبة االعتداء أو لمخطر التعرض عند الحقوق
 و التقدم و البناء و الخير ميادين باتجاه أفراده جيود يوحد لمجتمع األساسية األمور من يعد عنيا الدفاع
 الحاكمة و بل الرئيسية المبادئ أحد يمثل اإلنسان حقوق عن الدفاع أن كما السبلم و األمن نشر

  بمغت تحقق بنسبة لممواطن الكريمة الحرة الحياة ضمان : الثالثة المرتبة في و . الدولي لمتنظيم

 بيئة في طمأنينة و سبلم و بكرامة يعيش أن اإلنسان خبلليا من يستطيع التي الحياة ، ( 15.78% )

 و بالطفولة االىتمام الرابعة المرتبة في و. االجتماعية و الصحية الرعاية عبرىا يتمقى مستقرة و آمنة
 و المدنية الحقوق عمى التأكيد : يميو ثم . ( %14.03 ) بمغت تحقق بنسبة : الشباب و األمومة
 الحرية أساس اإلنسان حقوق اعتبار , المصير تقرير حق , لممواطنين الثقافية و االجتماعية و السياسية

 بنسبة اإلنسان بحقوق االعتراف,الواجبات تأدية و الحقوق ممارسة , الكرامة و المساواة و العدالة و

 المؤشران أما . التوالي عمى( %1.75 - %3.50 - %3.50 - %7.01 - %12.28 ) بمغت تحقق

 التربية كتاب في يحققا فمم العنف و اإلرىاب نبذ , العامة الحريات و الحقوق صيانة : بـ المتعمقان

 في يظير كما وذلك. الثانوية لممرحمة الوطنية التربية كتب في وردا أنيما إالّ  ، السابع لمصف الوطنية

   : اآلتي البياني الشكل
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:  التعميم حق :السابع العدالة مفهوم

 التربية كتاب في السابع العدالة لمفيوم المحققة المؤشرات توافر ونسب تكرارات ( 8 ) رقم جدول

  السابع لمصف الوطنية

 النسبة التكرارات المؤشرات الرقم
 %26،31 15 الحد من انتشار عمالة األطفال  9
 %17،54 10 توفير التعميم لمجميع دون استثناء  1
 %15،78 9 معالجة الرسوب والتسرب الدراسي  6
 %10،62 6 إلزامية التعميم ومجانيتو 2
 %7،01 4 تحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة  8
 %7،01 4 تدريس القضايا المتعمقة بالتنمية والبيئة 12
 %5،26 3 تنمية ميارات األفراد وخبراتيم عن طريق التعميم والتدريب 10
 %5،26 3 تطوير مناىج التعميم عمى أسس عممية  15

 
 . السابع لمصف الوطنية التربية كتاب في السادس لممفيوم المحققة المؤشرات تحقق نسب ( 8 ) رقم البياني الشكل
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 %1،75 1 تضمين المناىج التربوية لممفاىيم المعاصرة كالمواطنة و الديمقراطية وحقوق اإلنسان  11
 %1،75 1 التركيز عمى مبدأ التعميم المستمر والتعمم الذاتي  8
 %1،75 1 ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين عمى صعيد التعميم  4
 %0 0 زيادة الفرص التعميمية أمام اإلناث لكافة المراحل التعميمية  5
 %0 0 تحسين نوعية التعميم  3
 %0 0 تحقيق الجودة في التعميم  13
 %0 0 العناية بالكادر التعميمي واإلداري 14
 %0 0 توفير التدريب والتأىيل المناسبين لممعممين  16
 %0 0 تأمين المعرفة  من مصادر موثوق بيا  17
 %0 0 القضاء عمى األمية  19
 %0 0 .رفع كفاءة المعممين والمتعممين في مجال المغات األجنبية والحاسوب  18

 %100 57 المجموع
 لتربية ا كتاب في تحققاً  األكثر التعميم حق لمفيوم المحققة المؤشرات أن (8 ) رقم الجدول من يتبين

 من %(26،31) بمغت تحقق بنسبة األطفال عمالة انتشار من الحد : ىي السابع لمصف الوطنية

 الطفولة عمى الحرص مع المؤشر ليذا العالية النسبة تعكس حيث المفيوم ىذا تحقق درجة إجمالي

 القوانين من مجموعة سورية في صدرت حيث األطفال عمالة ظاىرة معالجة في الواسع  واالىتمام

 الدولية القوانين أكدت كما وقانونياً  واجتماعياً  اقتصادياً  أسبابيا ومعالجة الظاىرة ىذه من لمحد والقرارات

 األطفال انشغال أن إلى إضافة لمعمل المناسبة السن بموغو قبل الطفل تشغيل يجوز ال وأنو والدساتير

 سيؤثر مما التعميمية العممية في ىدراً  يشكل سوف مبكرة سن في العمل سوق إلى وانصرافيم الدراسة عن

.  األمية انتشار وبالتالي والكتابة القراءة عمى قدرتيم عمى

 االجتماعية العدالة فمفيوم %(17،54) تحقق بنسبة استثناء دون لمجميع التعميم توفير المرتبة في يميو

 التعميم مراحل في المجتمع أبناء جميع وبتسجيل لمجميع التعميم توفير يتم عندما يتحقق التعميم في

 أو السبللة إلى النظر دون لمجميع متوفرة الفرصة ىذه تكون وأن الفرصة نوعية ضمان مع المختمفة

 الرسوب معالجة : الثالثة المرتبة وفي .آخر أمر أي أو االجتماعي أو االقتصادي المستوى أو النوع

 يساعد الدراسي والتسرب الرسوب معالجة أن حيث %(15،78) بمغت تحقق بنسبة الدراسي والتسرب

 إلزامية : الرابعة المرتبة وفي وازدىاره المجتمع بناء في أدوارىم وتفعيل الناشئة شخصية بناء عمى

 تضمن أن الدولة واجب ومن التعميم في الحق فممطفل %(10،52) تحقق بنسبة ومجانيتو التعميم

 تتيح وأن طفل لكل وتتيحيا الثانوي التعميم أشكال مختمف تشجع وأن اإللزامية وصفتو الحق ىذا مجانية

 الذي التعميم ديمقراطية شعار الدولة طرحت ذلك من انطبلقا القدرات أساس عمى لمجميع العالي التعميم
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 السابع لمصف الوطنية التربية كتاب في السابع لممفيوم المحققة المؤشرات تحقق نسب ( 9) رقم البياني الشكل

 بما وتوجييو التعميم عمى الدولة وتشرف جميعاً  لممواطنين واإللزامي المجاني التعميم تأمين إلى ييدف

 البشرية التنمية تحقيق : الخامسة المرتبة وفي .التنمية ومتطمبات المجتمع حاجات بين الربط يحقق

 منيا لكل %(7،01) بمغت تحقق بنسبة والبيئة بالتنمية المتعمقة القضايا تدريس المستدامة، والتنمية

 مناىج تطوير ، والتدريب التعميم طريق عن وخبراتيم األفراد ميارات تنمية : المؤشران أما التوالي عمى

.  التوالي عمى منيما لكل(%5،26) تحقق بنسبة السادسة المرتبة في حبل فقد عممية أسس عمى التعميم

 تضمين: فيي السابع لمصف الوطنية التربية كتاب في تحققاً  واألقل المفيوم ليذا المحققة المؤشرات أما

 التعميم مبدأ عمى  التركيز ، اإلنسان وحقوق والديمقراطية كالمواطنة المعاصرة لممفاىيم التربوية المناىج

 بمغت تحقق بنسبة  التعميم صعيد عمى الجنسين بين المساواة قيم ترسيخ ، المستدامة والتنمية المستمر

.  منيا مؤشر لكل %(1،75)

 تحقق لم (18 – 19 – 17 – 16 -14 – 13 -3 -5 ) المؤشرات أن (8 ) رقم الجدول من يتبين كما

 المراحل لكافة اإلناث أمام التعميمية الفرص زيادة : وىي السابع لمصف الوطنية التربية كتاب في

 توفير ، واإلداري التعميمي بالكادر العناية ، التعميم في الجودة تحقيق التعميم، نوعية تحسين ، التعميمية

 رفع ، األمية عمى القضاء بيا، موثوق مصادر من المعرفة ،تأمين لممعممين المناسبين والتأىيل التدريب
 دور ليا الثمانية المؤشرات ىذه أن من الرغم عمى. والحاسوب األجنبية المغات مجال في والمتعممين المعممين كفاءة

 ،لكنياالكافي االىتمام المؤشرات ىذه مثل اليبلء الكتاب ىذا يفتقر ذلك ومع عام بشكل التربوية العممية تطوير في كبير

 النتائج يوضح اآلتي البياني والشكل . الجامعي التعميم ،ومرحمة الثانوية المرحمة وخاصة االعمى المراحل في وردت

.  السابقة
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 السابع لمصف الوطنية التربية كتاب في السابع لممفيوم المحققة المؤشرات تحقق نسب (9) رقم البياني الشكل

26.31% 

17.54% 

15.78% 

10.62% 

7.01% 
5.26% 

1.75% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1.75% 1.75% 

5.26% 
7.01% 



 عرض النتائج وتفسريها                                        الفصل السادس 

 

 134 

 

 لمصف الوطنية التربية كتاب في اوجتماعية العدالة مفاهيم تحقق درجة ما : ال اني السؤال-

 ؟ الجامعي قبل ما التعميم مرحمة من السابع

 جدول: اآلتي الجدول في يظير كما لمتكرارات الكمي المجموع من مفيوم كل تحقق نسبة حساب ثم ومن

  السابع لمصف الوطنية التربية كتاب في االجتماعية العدالة مفاىيم تحقق ونسب تكرارات (9 ) رقم

 النسبة التكرارات مفيوم العدالة االجتماعية رقم المفيوم
 %23،07 57 حقوق اإلنسان  األول
 %23،07 57 حق التعميم  الثاني
 %20،64 51 الحرية  الثالث
 %12،14 30 المساواة وعدم التمييز  الرابع
 %8،09 20 تكافؤ الفرص  الخامس
 %7،28 18 االنتماء والوالء السادس
 %5،66 14 الديمقراطية  السابع

 %100 247   المجموع
: أن المفيومين األكثر تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع ىو  : (9 )يتبين من الجدول رقم 

من إجمالي  (%23،07)تكرار لكل منيما ونسبة تحقق بمغت  (57)حقوق اإلنسان ، حق التعميم بــ 
تكررا وقد يعود ذلك إلى أن مفاىيم حقوق اإلنسان وحق التعميم ىما أمران باتا في  غاية  (247)التكرارات 

مفيوم الحرية بــ : يميو . األىمية واألولوية بما تضمنو ىذان المفيومان من مؤشرات مدرجة ضمنيما
أيضًا ىو مفيوم ىام حيث اكتسب أىمية كبيرة في كل  (%20،64)تكرار ونسبة تحقق بمغت  (51%)

المراحل التاريخية فالحرية ىي جوىر الحياة وغاية اإلنسان وىي روح ومعنى الوجود اإلنساني ألنو ال قيمة 
لحياة اإلنسان في ظل العبودية فمن العدل أن يكون الناس أحرارًا فعندما يتمتع الناس بالحرية يتحقق 

. العدل 

أيضًا مفيوم  (%12،14)تكرار ونسبة  تحقق  (30)المساواة وعدم التمييز بــ : وفي المرتبة الثالثة 
المساواة وعدم التمييز ال يقل أىمية بكثير عن غيره من المفاىيم ضمن ىذا الكتاب فمبدأ المساواة أىم 

المبادئ اإلنسانية السامية التي تحرص األمم والشعوب عمى التمسك بو ودعمو في مختمف نواحي الحياة  
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حيث ناضمت البشرية من أجل تأكيده والمطالبة بو في كل عصور التاريخ فبل ينبغي أن تقوم في المجتمع 
تكافؤ : وفي المرتبة الرابعة ... البشري أي فوارق نابعة من اختبلف األصل أو الجنس أو الدين أو المغة 

( 14 – 18)ثم االنتماء والوالء والديمقراطية بتكرارات  (%8،09)تكرار ونسبة تحقق  (20)الفرص بــ 
والشكل البياني اآلتي يوضح ذلك . عمى التوالي  (%5،66%  - 7،28)ونسب تحقق 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ما درجة توافر مفاهيم العدالة اوجتماعية في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر : السؤال ال الث - 
من مرحمة التعميم ما قبل الجامعي ؟ 

لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج تكرارات المؤشرات التي تندرج تحت كل مفيوم من مفاىيم العدالة 
االجتماعية في كتاب الصف العاشر ومن ثم حساب نسبة التحقق من المجموع الكمي لتكرارات كل مفيوم 

: عمى النحو اآلتي 

:  الحرية : المفهوم األول - 

تكرارات ونسب توافر المؤشرات المحققة لمفيوم العدالة االجتماعية األول في كتاب ( 10  )جدول رقم 
: التربية الوطنية لمصف العاشر 

 
 السابع لمصف الوطنية التربية كتاب في االجتماعية العدالة مفاىيم تحقق نسب (10 ) رقم البياني الشكل
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رقم 
 المفيوم

 النسبة التكرارات المؤشرات

 %75،22 85 دفاع الشعوب عن حريتيا وسيادتيا الوطنية واستقبلليا من خبلل النضال المشروع والمقاومة 9
 %7،07 8 حرية إبداء الرأي والتعبير والتفكير واالختيار 5
 %6،19 7 حرية وسائل اإلعبلم اليادفة والمسؤولة  3
 %3،53 4 ضمان حرية الوطن والمواطن 4
 %2،65 3 حرية الترشيح واالنتخاب 8
 %1،76 2 حرية العقيدة والعبادة 6
 %1،76 2 حرية المشاركة في إدارة الشؤون العامة الوطنية  10
 %0،88 1 الحرية السياسية  1
 %0،88 1 الحرية الشخصية  12
 %0 0 الحرية االقتصادية  2
 %0 0 احترام الحرية الشخصية لآلخرين  7
 %0 0 حرية االنتساب إلى الجمعيات والمؤسسات المجتمعية  11
 %0 0 حرية المشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 13

 %100 113 المجموع
أن مؤشرات العدالة االجتماعية المحققة لمفيوم الحرية واألكثر تحققًا في  (10 )يتضح من الجدول رقم 

دفاع الشعوب عن حريتيا وسيادتيا الوطنية واستقبلليا من : كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر ىي 
من إجمالي درجة تحقق المفيوم األول % 75،22خبلل النضال المشروع والمقاومة بنسبة تحقق بمغت 

تكرار فدفاع الشعوب عن حريتيا وسيادتيا الوطنية واستقبلليا من خبلل النضال المشروع  (113)البالغ 
والمقاومة ىو حق قائم بذاتو وىذا ما أقره القانون الدولي اإلنساني واإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان بالحق 

في استخدام كل الوسائل المشروعة في دفاع الشعوب عن حريتيا وسيادتيا واستقبلليا عندما تتعرض 
لمخطر أو االعتداء أو لحصوليا عمى التحرر الوطني من المستعمر أو األنظمة العنصرية واسترجاع 

حرية إبداء الرأي والتعبير والتفكير واالختيار : يميو في المرتبة الثانية . أراضييا المحتمة وتقرير مصيرىا
فالحرية حق مقدس وتكفل معظم دساتير دول العالم لمواطنييا حرية إبداء  (%7،07)بنسبة تحقق بمغت 
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الرأي والتعبير والتفكير واالختيار بما يضمن سبلمة البناء الوطني والقومي حيث تطمح البشرية إلى انبثاق 
. عالم يتمتع فيو المواطن بحرية إبداء الرأي والتعبير واالختيار والقول والعقيدة

حيث تمعب  (%6،19)حرية وسائل اإلعبلم اليادفة والمسؤولة بنسبة تحقق بمغت : وفي المرتبة الثالثة 
وسائل اإلعبلم الحرة أىمية بالغة في نشر الوعي والثقافة بين أبناء المجتمع وتكوين الرأي العام والتأثير 

فيو إضافة إلى ما تقدمو وسائل اإلعبلم من معمومات وما تحممو من مضامين فكرية معرفية وقيمية تؤثر 
. في اتجاىات المتعممين وعقوليم ووجدانيم 

ويؤكد عمماء االجتماع أن إحداث أي تغيير في المجتمع ال يمكن أن يتم بمعزل عن استخدام وسائل 
. اإلعبلم التي تعد من األدوات الميمة والرئيسية في مخاطبة الناس 

ضمان حرية الوطن والمواطن ، حرية الترشيح واالنتخاب بنسب تحقق : وفي المرتبة الرابعة والخامس 
. عمى التوالي لكل منيما  ( %2،65 % - 3،53)بمغت 

حرية العقيدة  : ( 12  - 1 – 10 – 6)ذاتو أن المؤشرات  ( 10  )كما يتضح من الجدول رقم 
والعبادة، حرية المشاركة في إدارة الشؤون العامة الوطنية، الحرية السياسية ، الحرية الشخصية ىي األقل  

% - 0،88% - 1،76% - 1،76 )تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر بنسب تحقق بمغت
. عمى التوالي   (% 0،88

لم تحقق في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر  ( 3 – 11 –7 – 2 )كما أن المؤشرات ذات األرقام 
: وىي 

احترام الحرية الشخصية لآلخرين، حرية االنتساب إلى الجمعيات والمؤسسات – الحرية االقتصادية 
المجتمعية ، حرية المشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ، عمى الرغم من أىمية 

،لكنيا وردت في كتب التربية الوطنية لصفوف المرحمة مثل ىذه المؤشرات في كتاب الصف العاشر
 والشكل البياني اآلتي يوضح نسب تحقق المؤشرات المحققة لممفيوم األول من مفاىيم .الثانوية األعمى 

 :العدالة االجتماعية في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر 
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: الديمقراطية :  مفهوم العدالة ال اني 

تكرارات ونسب توافر المؤشرات المحققة لمفيوم العدالة االجتماعية الثاني في كتاب  ( 11 )جدول رقم 
التربية الوطنية لمصف العاشر  

رقم 
 النسبة التكرارات المؤشرات المفيوم

 %17،85 10 االستقرار السياسي  13
 %14،28 8 التعددية السياسية 1
 %12،5 7 بناء النظام الديمقراطي الشعبي  7
 %8،92 5 التعددية االقتصادية  2
 %8،92 5 مشاركة الجماىير في صنع القرارات من خبلل مؤسساتيا  8
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 نسب تحقق المؤشرات المحققة لممفيوم األول في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر  (11 )الشكل البياني رقم           
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 %8،92 5 احترام الرأي اآلخر وتشجيع ثقافة الحوار  10
 %7،14 4 االنتخابات الحرة والنزيية والعادلة 4
 %7،14 4 تعزيز دور المؤسسات الديمقراطية وترسيخ الفكر المؤسساتي   6
 %3،57 2 مشاركة جميع القطاعات في بناء الوطن  5
 %3،57 2 احترام مبدأ العيش المشترك  11
وجود مؤسسات مدنية مستقرة قادرة عمى ضمان الديمقراطية  12

رساء دعائم الدولة  .وا 
2 3،57% 

 %1،78 1 تعزيز دور الديمقراطية 3
 %1،78 1 تحقيق الفصل بين السمطات  9

 %100 56 المجموع
  

أن المؤشرات المحققة لمفيوم الديمقراطية األكثر تحققًا في كتاب التربية  (11)يتبين من الجدول رقم 
االستقرار السياسي ، التعددية السياسية، بناء النظام  :(7 – 1 – 13)الوطنية لمصف العاشر ىي 

عمى التوالي وىذا ما يؤكد   (%12،5-% 14،28% -  17،85)الديمقراطي الشعبي بنسب تحقق بمغت 

عمى أىمية االستقرار السياسي و التعددية السياسية وبناء النظام الديمقراطي الشعبي فاالستقرار السياسي 
يتحقق من خبلل قيام المجتمع عمى أسس دستورية وقانونية ثابتة ومستقرة يمثميا الدستور ومؤسسات 

الدولة أما التعددية السياسية فيي تشكل أحد عوامل االستقرار السياسي وتتجمى أىميتيا في المجتمع من 
كونيا أسموبًا في العمل السياسي تأخذ بو الكثير من الدول المتقدمة من أجل صيانة الحقوق والحريات 

العامة ويعد تعدد األحزاب أحد مظاىر الحياة الديمقراطية كما أن المؤسسات الديمقراطية تعمب دورًا ميمًا 
في عممية البناء الديمقراطي ألي دولة متقدمة ومتطورة تنتيج النيج الديمقراطي في حياتيا وفي أسموب 

التعددية االقتصادية ، مشاركة الجماىير في صنع القرارات من خبلل : ويأتي في المرتبة الثانية .عمميا
عمى التوالي لكل منيا  (%8،92)مؤسساتيا، احترام الرأي اآلخر وتشجيع ثقافة الحوار بنسب تحقق بمغت 

وىي ببل شك مؤشرات ليا أىميتيا وحضورىا في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية لمدول 
االنتخابات الحرة والنزيية والعادلة، تعزيز دور المؤسسات الديمقراطية : وفي المرتبة الثالثة .الديمقراطية 

. عمى التوالي لكل منيا (%7،14)وترسيخ الفكر المؤسساتي بنسب تحقق بمغت 
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 والعمل ،فالفكر المؤسساتي يؤمن أن كل مؤسسة تمثل كل الوطن ميما كان حجميا واختصاصاتيا
المؤسساتي عمل جماعي ال فردي قائم عمى تغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الشخصية وبالتالي 

. ىو فكر ديمقراطي لو عظيم األثر في تحقيق العدالة االجتماعية في المجتمع 

مشاركة جميع  : (9 – 3 – 12 – 11 – 5)ذاتو أن المؤشرات  (11 )كما يتضح من الجدول 
القطاعات في بناء الوطن ، احترام مبدأ العيش المشترك وجود مؤسسات مدنية مستقرة قادرة عمى ضمان 
رساء دعائم الدولة ، تعزيز دور الديمقراطية  تحقيق الفصل بين السمطات ىي األقل تحققًا  الديمقراطية وا 

% - 3،57% - 3،57 % - 3،57)في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر بنسب تحقق بمغت 
نبلحظ أن ىذه المؤشرات لم تحظى باألىمية المرتفعة ضمن كتاب الصف العاشر  (1،78% – 1،78

والشكل البياني اآلتي يوضح نسب تحقق المؤشرات المحققة لممفيوم الثاني  
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نسب تحقق المؤشرات المحققة لممفهوم ال اني في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر  ( 12)الشكل البياني رقم 
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 :تكافؤ الفرص : فهوم العدالة ال الث م

تكرارات ونسب توافر المؤشرات المحققة لمفيوم العدالة االجتماعية الثالث في كتاب  (12 )جدول رقم 
التربية الوطنية لمصف العاشر  

رقم 
 المفيوم

 النسبة التكرارات المؤشرات

تحقيق فرص متكافئة ومتساوية في الحصول عمى التعميم  1
 وعمى الوظائف 

4 40% 

 %20 2 تأىيل الشباب وتوفير فرص عمل ليم ولجميع المواطنين  4
تحقيق عدالة التوزيع الجغرافي لمخدمات الصحية و  2

 ...االجتماعية والتعميمية 
2 20% 

 %10 1 انتفاع المواطنين بمختمف الخدمات التي تقدميا الدولة 5
تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعميم و المعامبلت  7

 القانونية واألجر
1 10% 

 %0 0 وضع اإلنسان المناسب في المكان المناسب  3
 %0 0 العدالة في توزيع الثروات  6

 %100 10 المجموع
 

أن المؤشر المتعمق بتحقيق فرص متكافئة ومتساوية في الحصول عمى  (12)يتضح من الجدول رقم 
: التعميم وعمى الوظائف جاء في المرتبة األولى من بين المؤشرات المحققة لمفيوم العدالة االجتماعية 

فتكافؤ الفرص يعتبر أساس التقدم والعدالة في أي مجتمع  (%40) وذلك بنسبة تحقق بمغت تكافؤ الفرص
مدني وعمى الدولة أن تكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وخاصة في مجال التعميم والحصول عمى 
الوظائف فقوة المجتمع تتناسب مع مراعاتو لمبدأ تكافؤ الفرص فالعدالة االجتماعية يقوم كيانيا عمى مبدأ 

تكافؤ الفرص بين المواطنين ولذلك حرصت الدساتير في معظم الدول المتقدمة عمى كفالة ىذا المبدأ عمى  

. أساس قدرات األفراد واستعداداتيم ومؤىبلتيم بغض النظر عن الطبقة أو العشيرة أو المنطقة التي ينتمون إلييا 

تأىيل الشباب وتوفير فرص عمل ليم ولجميع المواطنين، تحقيق عدالة التوزيع الجغرافي لمخدمات : ويميو 
عمى التوالي لكل منيما فتوفير  (%20% - 20)بنسب تحقق بمغت ... الصحية واالجتماعية والتعميمية
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فرص عمل لجميع المواطنين ىو أمر عمى غاية من األىمية ألن العمل حق وواجب لكل مواطن يستطيع 
من خبللو الفرد المشاركة في بناء مجتمع عن وعي ومسؤولية ودفع عممية التنمية قدمًا إلى األمام كما أن 
تحقيق عدالة التوزيع الجغرافي لمخدمات الصحية واالجتماعية والتعميمية تمعب دورًا ميمًا أيضًا في تحقيق 

انتفاع المواطنين بمختمف : العدالة االجتماعية وتحقيق التنمية والتطور في المجتمع وفي المرتبة الثالثة 
الخدمات التي تقدميا الدولة ، تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعميم والمعامبلت القانونية واألجر بنسب 

. عمى التوالي لكل منيما (%10% - 10)تحقق بمغت 

وضع اإلنسان المناسب في المكان المناسب ، العدالة في توزيع : المتعمقان بــ  ( 6 – 3)أما المؤشران 
الثروات فمم يحققا في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر عمى الرغم من أىميتيما والشكل البياني اآلتي 

يوضح نسب تحقق المؤشرات المحققة لممفيوم الثالث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 نسب تحقق المؤشرات المحققة لممفيوم الثالث في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر  (13 )الشكل البياني رقم 
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 :المساواة وعدم التمييز: مفهوم العدالة اوجتماعية الرابع-
تكرارات ونسب توافر المؤشرات المحققة لمفيوم العدالة االجتماعية الرابع في كتاب  (13 )جدول رقم 

التربية الوطنية لمصف العاشر  
 
 

رقم 
 النسبة التكرارات المؤشرات المفيوم

 %32،65 16التخمص من كافة أشكال التمييز  7
 %24،48 12 اعتماد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في ممارسة الحقوق وأداء الواجبات  1
 %12،24 6 تأكيد سيادة القانون وتطبيقو عمى الجميع دون استثناء  2
 %12،24 6 التوزيع المتساوي لمخدمات المقدمة من الدولة 3
 %8،16 4 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  4
 %6،12 3 المساواة في توفير فرص العمل لجميع المواطنين 5
 %4،08 2 تقبل اآلخرين بمختمف قدراتيم وانتماءاتيم وتوجياتيم  6

 %0-10 49 المجموع
 

: أن المؤشر األكثر تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر ىو  : ( 13 )يتبين من الجدول رقم 
من إجمالي درجة تحقق مفيوم المساواة  (%32،65)التخمص من كافة أشكال التمييز بنسبة تحقق بمغت 

اعتماد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في ممارسة الحقوق وأداء : يميو في المرتبة . وعدم التمييز 
فاالعتراف بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين في ممارسة  .(%24،48)الواجبات بنسبة تحقق بمغت 

الحقوق وأداء الواجبات ىو أساس الحرية والعدالة ، فالمواطنون جميعيم متساوون في الحقوق والواجبات 
: وفي المرتبة الثالثة . وال تمييز بينيم في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو المغة أو الدين أو العقيدة 

تأكيد سيادة القانون وتطبيقو عمى الجميع دون استثناء ، التوزيع المتساوي لمخدمات المقدمة من الدولة 
فسيادة القانون وتطبيقو عمى . عمى التوالي لكل منيما  (% 12،24% - 12،24)بنسب تحقق بمغت 

الجميع يحقق النظام في المجتمع ويمنع الفوضى ويؤدي إلى تأمين التوازن بين المصمحتين العامة 
تعزيز المساواة : وفي المرتبة الرابعة . والخاصة ولذلك يطمب إلى األفراد احتراميا ومراعاتيا في سموكيم 

 فتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  (%8،16)بين الجنسين وتمكين المرأة بنسبة تحقق بمغت 
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دماجيا في كافة السياسات العامة ذات الصمة وتمكينيا اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا  واالىتمام بيا وا 
وفي . وتوسيع مشاركتيا في الحياة العامة في مختمف مجاالتيا بات أمرًا ممحًا وضروريًا في ىذا العصر 

أما   . (%6،12)المرتبة الخامسة المساواة في توفير فرص العمل لجميع المواطنين بنسبة تحقق بمغت 
تقّبل اآلخرين بمختمف قدراتيم وانتماءاتيم وتوجياتيم بنسبة تحقق بمغت : في المرتبة السادسة فكان مؤشر 

 : والشكل البياني اآلتي يوضح ذلك . (4،08%)

 

 

 

 

 

 

 :اونتماء و الووء : مفهوم العدالة الخامسة 

 

 :اونتماء والووء : مفهوم العدالة اوجتماعية الخامس -

تكرارات و نسب توافر المؤشرات المحققة لمفيوم العدالة الخامس في كتاب التربية  ( 14 )جدول رقم 
: الوطنية لمصف العاشر 

 النسبة التكرارات المــــؤشــــــرات الرقم
 %21،95 9 احترام الدستور و األنظمة و القوانين و االلتزام بيا 6
 %21،95 9 تشجيع العمل االجتماعي و التطوعي 12
 %12،19 5 تعزيز االنتماء لموطن و الحفاظ عمى أمنو و استقراره 2
 %9،75 4 ترسيخ مفيوم المواطنة 7
 %7،31 3 الدفاع عن الوطن و التضحية من أجمو 5

 
 نسب تحقق المؤشرات المحققة لممفيوم الرابع في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر  (14 )        الشكل البياني رقم 
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 %7،31 3 التمسك باليوية الوطنية 3
 %4،87 2 حب الوطن و االعتزاز بو 1
 %4،87 2 بناء الشخصية الوطنية المؤمنة بقضايا األمة العربية 4
 %4،87 2 الحفاظ عمى الوحدة الوطنية 10
 %2،43 1 تقديم المصمحة الوطنية العامة عمى المصمحة الشخصية 8
 %2،43 1 أداء الضرائب 13
 %0 0 المشاركة االيجابية في أنشطة المجتمع الثقافية 9
 %0 0 المحافظة عمى ممتمكات الوطن و مكتسباتو 11
 %0 0 غرس القيم الوطنية و القومية في نفوس الناشئة 14
 %0 0 التكافل االجتماعي 15

 %100 41 المجمــــــــــــــــــــــــــوع 
أن المؤشران المتعمقان باحترام الدستور واألنظمة والقوانين وااللتزام بيا ، تشجيع  (14)يظير الجدول رقم 

 في  اونتماء والووءالعمل الجماعي والتطوعي جاءا في المرتبة األولى م بين المؤشرات المحققة لمفيوم 

لكل منيما احترام الدستور  (% 21،95)كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر ، وذلك بنسبة تحقق بمغت 
واألنظمة والقوانين وااللتزام بيا ىو تعبير عن الشعور باالنتماء إلى الوطن وىذا يؤكد عمى أىمية احترام  

الدستور بما يتضمنو من حقوق وواجبات وكذلك أىمية التزام القوانين واألنظمة في تطور المجتمعات 
وكذلك بالنسبة لتشجيع العمل الجماعي والتطوعي والذي يسيم بصورة ايجابية وفعالة في بناء . البشرية 
 %( . 12،19)بمغت  تحقق تعزيز االنتماء لموطن و الحفاظ عمى أمنو و استقراره بنسبة: يميو . المجتمع 

الدفاع عن :  وفي المرتبة الرابعة  . (%9،75)ترسيخ مفيوم المواطنة بنسبة تحقق :وفي المرتبة الثالثة 
. لكل منيما  (%7،31)الوطن و التضحية من أجمو ، التمسك باليوية الوطنية بنسبة تحقق بمغت 

عمى التوالي وىي  ( 13 – 8 – 10 -4- 1 )أما المؤشرات األقل تحققا ليذا المفيوم فيي ذات األرقام 
حب الوطن و االعتزاز بو ،بناء الشخصية الوطنية المؤمنة بقضايا األمة العربية ، الحفاظ عمى الوحدة : 

% 4،87)الوطنية ، تقديم المصمحة الوطنية العامة عمى المصمحة الشخصية ،أداء الضرائب بنسبة تحقق 
مع العمم بأن ىذه المؤشرات قد تم .عمى التوالي (% %2،43 - %2،43 - %4،87 - 4،87-  

:  والشكل البياني التالي يوضح ذلك .تناوليا في كتب التربية الوطنية لمصفوف االعمى
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 :حقوق اإلنسان :  العدالة السادس مفيوم

تكرارات و نسب توافر المؤشرات المحققة لمفيوم العدالة السادس في كتاب التربية  ( 15 )جدول رقم 
الوطنية لمصف العاشر                             

الرقم 
 النسبة التكرارات المـــــــــــــــــــؤشــــــــــــــــــــــرات 

 %29،72 11 نبذ اإلرىاب و العنف 1
 %16،21 6 ممارسة الحقوق و تأدية الواجبات 5
 %10،81 4 االىتمام بالطفولة و األمومة و الشباب 3
 %8،10 3 احترام حقوق اإلنسان و حمايتيا 11
 %8،10 3 صيانة الحقوق و الحريات العامة 10
 %8،10 3 حق تقرير المصير 4

 

 

 نسب تحقق المؤشرات المحققة لممفيوم الخامس في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر  ( 15  )الشكل البياني رقم 
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 %8،10 3 الدفاع عن الحقوق عند التعرض لمخطر أو االعتداء 9
 %5،40 2 ضمان الحياة الحرة الكريمة لممواطنين 6
 %2،70 1 اعتبار حقوق اإلنسان أساس الحرية و العدالة و المساواة و الكرامة 7
 %2،70 1 االعتراف بحقوق اإلنسان 2
 %0 0 التأكيد عمى الحقوق المدنية و السياسية و االجتماعية و الثقافية لممواطنين 8
  %100 37 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 

أن المؤشر لمفيوم حقوق اإلنسان األكثر تحققًا في كتاب التربية الوطنية  (15)يتبين من الجدول رقم 
من إجمالي درجة تحقق ىذا  (%29،72)نبذ اإلرىاب و العنف بنسبة تحقق بمغت :لمصف العاشر ىو 

المفيوم وىذا يؤكد عمى أىمية نبذ اإلرىاب والعنف ومكافحتو بشتى الوسائل والسبل حيث أكدت أغمب 
المنظمات والييئات الدولية واإلقميمية والمؤتمرات الدولية والعربية إدانتيا لئلرىاب بمختمف صوره وأشكالو 

عمى الرغم من عدم تبني ىيئة األمم المتحدة حتى اآلن تعريفًا محددا لئلرىاب وقد صدر قرار عن  .
الجمعية العامة لؤلمم المتحدة بإدانة أعمال اإلرىاب جميعيا التي تعّرض لمخطر أرواحا بشرية أو تيدد  

الحريات األساسية باإلضافة إلى أنو أصبح ىناك تعاون بين الدول لتبادل المعمومات المتعمقة بمنع 
ممارسة الحقوق و تأدية الواجبات بنسبة تحقق : يميو . اإلرىاب ومكافحتو وتسميم اإلرىابيين ومحاكمتيم 

االىتمام بالطفولة و األمومة و الشباب بنسبة تحقق بمغت : وفي المرتبة الثالثة  (%16،21)بمغت 
احترام : عمى التوالي وىي ( 5 – 4 – 2 – 1) وفي المرتبة الرابعة المؤشرات ذات األرقام  (10،81%)

حقوق اإلنسان و حمايتيا ، صيانة الحقوق و الحريات العامة ، حق تقرير المصير ، الدفاع عن الحقوق 
. عمى التوالي لكل منيما  (%8،10)عند التعرض لمخطر أو االعتداء وذلك بنسبة تحقق بمغت 

ضمان الحياة الحرة الكريمة لممواطنين ،اعتبار حقوق  : ( 7-9-3)أما المؤشرات األقل تحققا فيي 
اإلنسان أساس الحرية و العدالة و المساواة و الكرامة ، االعتراف بحقوق اإلنسان بنسب تحقق بمغت  

. عمى التوالي  (% %2،70 - %2،70 - 5،40) 

التأكيد عمى الحقوق المدنية و السياسية و االجتماعية و الثقافية لممواطنين فمم  :(10)أما المؤشر رقم 
 والشكل البياني اآلتي يوضح ذلك. يحقق في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر 
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 :حق التعميم : مفهوم العدالة اوجتماعية السابع :  -

تكرارات ونسب توافر المؤشرات المحققة لمفيوم العدالة السابع في كتاب التربية الوطنية  (16 )جدول رقم 
 :لمصف العاشر

 النسبة التكرارات المؤشرات الرقم

 %43،13 44 تدريس القضايا المتعمقة بالتنمية والبيئة 12
 %38،23 39 تحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة 8
 %4،90 5 القضاء عمى األمية 19
 %2،94 3 توفير التدريب والتأىيل المناسبين لممعممين 16
 %1،96 2 توفير التعميم لمجميع دون استثناء 1
 %1،96 2 تنمية ميارات األفراد وخبراتيم عن طريق التعميم والتدريب 10
 %1،96 2 تطوير مناىج التعميم عمى أسس عممية 15
 %0،98 1 إلزامية التعميم ومجانيتو 2
 %0،98 1 ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين عمى صعيد التعميم 4

 
 نسب تحقق المؤشرات المحققة لممفيوم السادس  في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر  ( 16  )الشكل البياني رقم 
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 %0،98 1 زيادة الفرص التعميمية أمام اإلناث لكافة المراحل التعميمية 5
 %0،98 1 التركيز عمى مبدأ التعميم المستمر والتعمم الذاتي تحسين نوعية التعميم 7
 %0،98 1 رفع كفاءة المعممين والمتعممين في مجال المغات األجنبية والحاسوب 18
 %0 0 معالجة الرسوب والتسرب الدراسي 6
 %0 0 الحد من انتشار عمالة األطفال 9
تضمين المناىج التربوية لممفاىيم المعاصرة كالمواطنة و  11

 الديمقراطية وحقوق اإلنسان
0 0% 

 %0 0 تحقيق الجودة في التعميم 13
 %0 0 العناية بالكادر التعميمي واإلداري 14
 %0 0 تأمين المعرفة  من مصادر موثوق بيا 17
 %0 0 تحسين نوعية التعميم 3

 %100 102 المجموع
أن المؤشرين المتعمقين بتدريس القضايا المتعمقة بالتنمية والبيئة ، تحقيق التنمية  (16 )يظير الجدول رقم 

 في حق التعميم من بين المؤشرات المحققة  لمفيوم األولىالبشرية والتنمية المستدامة جاءا في المرتبة 
عمى التوالي  (% 38،23% - 43،13)وذلك بنسب تحقق بمغت  كتاب ا لتربية الوطنية لمصف العاشر

فالقضايا المتعمقة بالتنمية والبيئة وتحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة أضحت اليوم من القضايا 
 باعتبارىا الشغل الشاغل لكت دول العالم المتقدم والنامي عمى حد سواء وحظيت البيئة واألساسيةاليامة 

باىتمام المجتمع الدولي حيث شيد زيادة في انتشار الوعي البيئي وبرز التعاون الدولي في مجال التصدي 
ؤتمرات العالمية التنموية والبيئية ملممخاطر البيئية التي تواجييا دول العالم خبلل انعقاد العديد من ال

ة عمى المستوى العالمي لبلىتمام بالبيئة وحمايتيا ـــــــــــة مستدامـــــــــبتنمية بشري لتدارس الطرائق الكفيمة
 ىو محور عممية التنمية فيو فاإلنسانوالتنمية البشرية ىي عممية توسيع القدرات البشرية واالنتفاع منيا 

واالستمرارية  والعدالةاإلنتاجية : وسيمتيا وغايتيا والتنمية البشرية تقوم عمى أساس أربعة عناصر ىي 
 فييا لمقيام اإلفرادوالتنمية البشرية ىي تطوير لكفايات وقدرات  . ( 129 ، 2003عطية ، )والمشاركة  

ما يناط بيم في سبيل تنمية أنفسيم ومجتمعيم ويقتضي ذلك اكتساب المعرفة والميارات واالتجاىات \بن
 تنمية انطبلقا من أن أليةوالقيم التي تؤىميم لمقيام بيذا الدور وعميو فان التنمية البشرية ىي العمود الفقري 

القضاء عمى : و في المرتبة الثانية  . اإلنسان والتنمية بوجو عام محورىا اإلنسانالتنمية البشرية تستيدف 
األمية األبجدية و ىذا ما يفسر أىمية العمل عمى القضاء عمى  (%4،90)بنسبة تحقق بمغت األمية 
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 الذي بات غير مقبول في ىذا العصر عصر األمرالمتمثمة في انعدام القدرة عمى القراءة والكتابة ىذا 
. المعرفة والعمم والتطور 

%( . 2،94)توفير التدريب والتأىيل المناسبين لممعممين بنسبة تحقق :وفي المرتبة الثالثة 

توفير التدريب والتأىيل المناسبين : عمى التوالي وىي  (15-10-1 )وفي المرتبة  الرابعة المؤشرات 
لممعممين ،تنمية ميارات األفراد وخبراتيم عن طريق التعميم والتدريب ، تطوير مناىج التعميم عمى أسس 

. عمى التوالي  (% 1،96% - 1،96% - 1،96 )عممية بنسب تحقق بمغت 

( 18-7-5-4-2 )األرقامأما المؤشرات األقل تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر فيي ذات 
إلزامية التعميم ومجانيتو ، ترسيخ قيم المساواة بين الجنسين عمى صعيد التعميم ، ترسيخ قيم :  وىي 

المساواة بين الجنسين عمى صعيد التعميم ، زيادة الفرص التعميمية أمام اإلناث لكافة المراحل التعميمية ، 
التركيز عمى مبدأ التعميم المستمر والتعمم الذاتي ، رفع كفاءة المعممين والمتعممين في مجال المغات 

. عمى التوالي لكل منيم  (%0،98)األجنبية والحاسوب وذلك بنسبة تحقق بمغت 

لم تحقق في  ( 3- 17- 14 – 13- 9- 6) ذاتو أن المؤشرات  (16 )كما يتضح  من الجدول رقم 
معالجة الرسوب والتسرب الدراسي ، الحد من انتشار عمالة : كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر وىي 

األطفال ، تضمين المناىج التربوية لممفاىيم المعاصرة كالمواطنة و الديمقراطية وحقوق اإلنسان ، تحقيق 
الجودة في التعميم ، العناية بالكادر التعميمي واإلداري ، تأمين المعرفة  من مصادر موثوق بيا ، تحسين 

مع اإلشارة إلى أن .عمى الرغم من أىمية ىذه المؤشرات في العممية التربوية والتعميمية . نوعية التعميم 
 .ىذه المؤشرات قد وردت في كتب الصفوف األعمى ومرحمة التعميم الجامعي 

: والشكل البياني اآلتي يوضح ذلك 
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ما درجة تحقق مفاهيم العدالة اوجتماعية في كتاب التربية الوطنية لمصف : الرابعالسؤال -
 من مرحمة التعميم ما قبل الجامعي ؟ العاشر

لئلجابة عن ىذا السؤال تم جمع تكرارات المؤشرات لكل مفيوم من مفاىيم العدالة االجتماعية لكتاب 
الصف العاشر ومن ثم حساب نسبة تحقق كل مفيوم من المجموع الكمي لمتكرارات كما يظير في الجدول 

: اآلتي 

 

 

 

 العاشرنسب تحقق المؤشرات المحققة لممفيوم السابع في كتاب التربية الوطنية لمصف  (17 )الشكل البياني رقم           
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 تكرارات ونسب تحقق مفاىيم العدالة االجتماعية في كتاب التربية الوطنية لمصف (17 )جدول رقم 
العاشر 

رقم 
 المفيوم

 النسبة التكرارات مفيوم العدالة االجتماعية

 %27،69 113 الحرية األول
 %25 102 حق التعميم  الثاني
 %13،72 56 الديمقراطية الثالث
 %12 49 المساواة وعدم التمييز  الرابع
 %10،04 41 االنتماء والوالء الخامس
 %9،06 37 حقوق اإلنسان السادس
 %2،45 10 تكافؤ الفرص السابع

 %100 408 المجموع
 

( 113)الحرية ، بــ : أن المفيوم األكثر تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر ىو  : (17 )يتبين من الجدول رقم 
تكرار ونسبة  (%102)حق التعميم بــ :يميو . تكررا (408)من إجمالي التكرارات  (%27،69)تكرار ونسبة تحقق بمغت 

وفي المرتبة الرابعة  . (%13،72)تكرارا ونسبة  تحقق  (56)الديمقراطية بــ :وفي المرتبة الثالثة .%( 25)تحقق بمغت 
وفي  . (%10،04)ونسبة تحقق  (41)ثم االنتماء والوالء ب (%12)تكرار ونسبة تحقق  (49)المساواة وعدم التمييز بــ :

( 10)تكافؤ الفرص ب: وفي المرتبة السابعة  . (%9،06)تكرارا ونسبة تحقق  (37) باإلنسانحقوق : المرتبة السادسة 
والشكل البياني اآلتي يوضح ذلك  . (%2،45)تكرارات ونسبة تحقق 

 

 

 

 

  

 العاشر في كتاب التربية الوطنية لمصف مفاىيم العدالة االجتماعية نسب تحقق  (18 )الشكل البياني رقم           

 

%27.69, الحرية

%25, حق التعليم

,  الديمقراطية
13.72%

المساواة وعدم 
%12.00, التمييز

األنتماء والوالء 
 ,10.04%

حقوق 
%9.06, اإلنسان

تكافؤ 
%2.45, الفرص

مفاهيم العدالة االجتماعية

الحرية

حق التعليم

الديمقراطية

المساواة وعدم التمييز

األنتماء والوالء 

حقوق اإلنسان
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: نتائج البحث  –  ووًال 
:  النتائج اآلتنة إلى الوطننة لمصفنن السابع والعاشر توصل البحث الحالي نة خالل تحمنل كتابي التربمن

 األكثر تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع  اإلنسانحقوقإن المؤشرات المحققة لمفيوم - 1
من  إجمالي درجة تحقق المفيوم  (%22.80)احترام حقوق اإلنسان وحمايتيا بنسبة تحقق بمغت : ىي 

 التعرض لمخطر أو االعتداء بنسبة دالدفاع عن الحقوق عن: يميو في المرتبة الثانية . تكرار (57)البالغ 
%( 15.78)ضمان الحياة الحرة الكريمة لممواطنين بنسبة تحقق : وفي المرتبة الثالثة  (%19.29)تحقق 

وفي المرتبة  (%1403)االىتمام بالطفولة واألمومة والشباب بنسبة تحقق بمغت : وفي المرتبة الرابعة 
 عمى الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية لممواطنين بنسبة تحقق بمغت التأكيد: الخامسة 

. فيما حصمت بقية المؤشرات عمى نسب أقل  (12.28%)

:  األكثر تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع ىي  التعمنمحقإن المؤشرات المحققة لمفيوم - 2
 الدراسي ، والتسرب ، توفير التعميم لمجميع دون استثناء ، معالجة الرسوب ألطفالالحد من انتشار عمالة ا

إلزامية التعميم ومجانيتو ، تحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة ، تدريس القضايا المتعمقة بالتنمية 
عمى  (% 7.01% - 10.52% - 15.38% - 17.54% - 26.31)والبيئة بنسبة تحقق بمغت 

 : يأما المؤشرات المحققة ليذا اليدف األقل تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع فو. التوالي 
تنمية ميارات األفراد وخبراتيم عن طريق التعميم والتدريب ، تطوير مناىج التعميم عمى أسس عممية ، 

تضمين المناىج التربوية لممفاىيم المعاصرة كالمواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان ، التركيز عمى مبدأ 
 الذاتي ، ترسيخ قيمة المساواة بين الجنسين عمى صعيد التعميم بنسب تحقق بمغت عميمالتعميم المستمر والت

عمى التوالي   (%1.75 -% %1.75 - %1.75 -%5.26 - 5.26)

 بدفاع الشعوب عن حريتيا وسيادتيا الوطنية واستقالليا من خالل النضال لمتعمقإن المؤشر ا- 3
 وذلك بنسبة تحقق بمغت  الحرنةالمشروع والمقاومة جاء في المرتبة األولى بين المؤشرات المحققة ليدف 

حرية إبداء الرأي والتعبير والتفكير واالختيار ، حرية العقيدة والعبادة ، حرية المشاركة : يميو  (47.05%)
. لكل مؤشر منيا  (%9.80)في الشؤون العامة الوطنية بنسبة تحقق بمغت 
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أما المؤشرات األخرى فقد  (%7.84)ضمان حرية الوطن والمواطن بنسبة تحقق :  المرتبة الثالثة وفي
. حصمت عمى نسب أقل 

إن المؤشرين المتعمقين بالمساواة في توفير فرص العمل لجميع المواطنين ، التخمص من كافة أشكال - 4
 وذلك بنسبة  وعدم التمننزالمساواة:  في المرتبة األولى من بين المؤشرات المحققة لمفيوم االتمييز جاء
اعتماد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في ممارسة الحقوق : لكل منيما يميو  (%30)تحقق بمغت 

التوزيع المتساوي لمخدمات المقدمة من :  الثالثة المرتبةوفي  (%20)وأداء الواجبات بنسبة تحقق بمغت 
ثم تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بنسبة تحقق بمغت  (%16،66)الدولة بنسبة تحقق 

(3.30 . )%

تأكيد سيادة القانون وتطبيقو عمى الجميع دون استثناء تقّبل :  حين لم تحقق المؤشرات األخرى وىي في
.  بمختمف قدراتيم وانتماءاتيم وتوجياتيم ريناآلخ

إن المؤشر المحقق في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع من بين المؤشرات السبعة المحققة لمفيوم - 5
: يميو  (%40) بنسبة تحقق ين ىو تأىيل الشباب وتوفير فرص عمل ليم ولجميع المواطن الفرصتكافؤ

وفي  (%30)تحقيق فرص متكافئة ومتساوية في الحصول عمى التعميم وعمى الوظائف بنسبة تحقق بمغت 
تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعميم والمعامالت القانونية واألجر بنسبة تحقق بمغت : المرتبة الثالثة 

. أما المؤشرات األخرى فقد حصمت عمى نسب أقل  (20%)

من إجمالي تكرارات  (%27.77)تعزيز مفيوم المواطنة بمغت :  نسبة تحقق المؤشر السابع إن-6
حب الوطن : يميو . تكرار  (18) في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر البالغ  والووءاونتماءمفيوم 

لكل منيما وفي  (%16.66)واالعتزاز بو ، الدفاع عن الوطن والتضحية من أجمو بنسبة تحقق بمغت 
في حين  (%11.11)احترام الدستور واألنظمة والقوانين وااللتزام بيا بنسبة تحقق بمغت : المرتبة الثالثة 

. حصمت المؤشرات األخرى عمى نسبة أقل 

إن المؤشرين المحققين في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع من بين المؤشرات الثالثة عشر - 7
مشاركة جميع القطاعات في بناء الوطن ، مشاركة الجماىير في صنع :  ىما الدنمقراطنةالمحققة لمفيوم 

وجود :  الثانية تبةلكل منيما وفي المر (%28.57)القرارات من خالل مؤسساتيا بنسبة تحقق بمغت 
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رساء دعائم الدولة ، احترام الرأي اآلخر وتشجيع  مؤسسات مدنية مستقرة قادرة عمى ضمان الديمقراطية وا 
. أما المؤشرات األخرى فقد حصمت عمى نسب أقل . لكل منيما  (%14،28)ثقافة الحوار بنسبة تحقق 

 ، حقوق اإلنسان: إن مفيومي العدالة األكثر تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع ىما - 8
تكرار  (51) بــ الحرنة: لكل منيما يميو  (%23.07)تكرار ونسبة تحقق بمغت  (57) بــ  التعمنمحق

تكرار ونسبة تحقق  (30) بــ  التمننز وعدمالمساواة: وفي المرتبة الثالثة  (%20.64)ونسبة تحقق 
في حين  (%7.28) ونسبة تحقق ارتكر (18) بــ اونتماء والووء: وفي المرتبة الخامسة  (12.14%)

%( . 5.66)تكرار ونسبة تحقق بمغت  (14) في المرتبة السادسة بــ الدنمقراطنةحل مفيوم 

المتعمق بدفاع الشعوب عن حريتيا وسيادتيا الوطنية واستقالليا من خالل  (9)إن المؤشر رقم - 9
 ب في كتاالحرنةالنضال المشروع والمقاومة جاء في المرتبة األولى من بين المؤشرات المحققة لمفيوم 

-3-5)يميو المؤشرات ذات األرقام  (%75.22)التربية الوطنية لمصف العاشر وذلك بنسبة تحقق بمغت 
 والتفكير واالختيار ، حرية وسائل اإلعالم اليادفة والمسؤولة والتعبير الرأي إبداءحرية : وىي  (4-8

% - 6.19% - 7.07)،ضمان حرية الوطن والمواطن ، حرية الترشيح واالنتخاب بنسب تحقق بمغت 
.  عمى نسب أقل اتفي حين حصمت بقية المؤشر. عمى التوالي (%2.65% - 3.53

 األكثر تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر ىي  التعمنمحقإن المؤشرات المحققة لمفيوم - 10
 المتعمقة بالتنمية والبيئة، تحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة ، قضاياتدريس ال (12-8-5-3)

% - 43.13) بنسب تحقق بمغت عممين والتأىيل المناسب لممريسالقضاء عمى األمية ، توفير التد
. بينما حصمت المؤشرات األخرى عمى نسب أقل . عمى التوالي  (%2.94 - %4.90 - 38.23

 المحققة لمؤشراتالمتعمق باالستقرار السياسي جاء في المرتبة األولى بين ا (13)إن المؤشر رقم - 11
يميو   (%17.85) في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر وذلك بنسبة تحقق بمغت الدنمقراطنةلمفيوم 

بناء  : (7)وفي المرتبة الثالثة المؤشر رقم  (%14.28)التعددية السياسية بنسبة تحقق  (1) رقم المؤشر
وىي  (10-8-2) المؤشرات عةوفي المرتبة الراب (%12.5)النظام الديمقراطي الشعبي بنسبة تحقق بمغت 

التعددية االقتصادية ، مشاركة الجماىير في صنع القرارات من خالل مؤسساتيا ، احترام الرأي اآلخر : 
: وىما  (6-4)وفي المرتبة الخامسة المؤشران . لكل منيا  (%8.92)وتشجيع ثقافة الحوار بنسبة تحقق 
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االنتخابات الحرة والنزيية والعادلة ، تعزيز دور المؤسسات الديمقراطية وترسيخ الفكر المؤسساتي بنسبة 
. لكل منيما  (%7.14)تحقق بمغت 

مشاركة جميع القطاعات في بناء : وىي  (9-3-12-11-5) األرقام ذات حين أن بقية المؤشرات في
الوطن ، احترام مبدأ العيش المشترك ، وجود مؤسسات مدنية مستقرة قادرة عمى ضمان الديمقراطية 

رساء دعائم الدولة ، تعزيز دور الديمقراطية ، تحقيق الفصل بين السمطات ق .  حصمت عمى نسب أقل دوا 

 األكثر تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر ىو  وعدم التمننزالمساواةإن المؤشر لمفيوم - 12
من إجمالي درجة تحقق ىذا المفيوم  (%32.65) أشكال التمييز بنسبة تحقق بمغت فةالتخمص من كا: 

 بين جميع المواطنين في ممارسة الحقوق وأداء الواجبات بنسبة ةاعتماد مبدأ المساوا: يميو في المرتبة 
تأكيد سيادة القانون وتطبيقو عمى الجميع دون استثناء ، التوزيع : وفي المرتبة الثالثة  (%24.48)تحقق 

: لكل منيما وفي المرتبة الرابعة  (%12.24)المتساوي لمخدمات المقدمة من الدولة بنسبة تحقق بمغت 
تقّبل : وفي المرتبة السادسة  (%6.12)تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بنسبة تحقق بمغت 

%( . 4.08) تحقق بمغت بةاآلخرين بمختمف قدراتيم وانتماءاتيم وتوجياتيم بنس

إن المؤشرين المتعمقين باحترام الدستور واألنظمة والقوانين وااللتزام بيا ،تشجيع العمل الجماعي - 13
 في كتاب التربية  والووءاونتماءوالتطوعي جاءا في المرتبة األولى من بين المؤشرات المحققة لمفيوم 

يميو تعزيز االنتماء لموطن .لكل منيا  (%21.95) وذلك بنسبة تحقق بمغت لعاشرالوطنية لمصف ا
ترسيخ مفيوم المواطنة بنسبة : وفي المرتبة الثالثة  (%12.19)والحفاظ عمى أمنو واستقراره بنسبة تحقق 

الدفاع عن الوطن والتضحية من أجمو ، التمسك باليوية : وفي المرتبة الرابعة  (%9.75)تحقق بمغت 
. لكل منيا بينما حصمت المؤشرات األخرى عمى نسب أقل  (%7.31)الوطنية بنسبة تحقق 

 في المرتبة األولى من بين المؤشرات المحققة لمفيوم ء بنبذ اإلرىاب والعنف جاقإن المؤشر المتعل- 14
: يميو  (%29.72) في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر وذلك بنسبة تحقق بمغت  اإلنسانحقوق

االىتمام بالطفولة : وفي المرتبة الثالثة  (%16.21) تحقق بمغت ةممارسة الحقوق وتأدية الواجبات بنسب
احترام حقوق اإلنسان وحمايتيا ، : وفي المرتبة الرابعة  (%10.81)واألمومة والشباب بنسبة تحقق 

صيانة الحقوق والحريات العامة ، حق تقرير المصير ، الدفاع عن الحقوق عن التعرض لمخطر أو 
. لكل منيما ، بينما حصمت المؤشرات األخرى عمى نسب أقل  (%8.10)االعتداء بنسبة تحقق بمغت 
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تحقيق : إن المؤشر لمفيوم تكافؤ الفرص األكثر تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر ىو - 15
من إجمالي  (%40) التعميم وعمى الوظائف بنسبة تحقق بمغت عمى ومتساوية في الحصول افئةفرص متك

تأىيل الشباب وتوفير فرص عمل ليم ولجميع المواطنين ، : درجة تحقق ىذا المفيوم يميو في المرتبة 
لكل منيما  (%20)تحقيق عدالة التوزيع الجغرافي لمخدمات الصحية واالجتماعية والتعميمية بنسبة تحقق 

. في حين حصمت المؤشرات األخرى عمى نسب أقل 

 بــ الحرنة: إن مفيوم العدالة االجتماعية األكثر تحققًا في  كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر ىو - 16
 بــ  التعمنمحق: تكرارًا يميو  (408)من إجمالي التكرارات  (%27.69)تكرار ونسبة تحقق بمغت  (113)
تكرارًا ونسبة تحقق  (56) بــ الدنمقراطنة: وفي المرتبة الثالثة  (%25)تكرار ونسبة تحقق بمغت  (102)

وفي  (%12)تكرارًا ونسبة تحقق  (49) وعدم التمييز بــ المساواة: وفي المرتبة الرابعة  (%13.72 )بمغت
 : دسةوفي المرتبة السا (%10.04)تكرارًا ونسبة تحقق بمغت  (41) بــ  والووءاونتماءالمرتبة الخامسة 

( 10) بــ  الفرصتكافؤ: وفي المرتبة السابعة  (%9.06) ونسبة تحقق راً تكرا (37) بــ  اإلنسانحقوق
%(. 2.45)تكرارات ونسبة تحقق بمغت 
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:  مقترحات البحث  –  انناًال 
:   ضوء نتائج البحث نقترح الباحث ما نمي في

 ،تضمين كتب التربية الوطنية في مرحمة التعميم ما قبل الجامعي لممفاىيم المتعمقة بالعدالة االجتماعية- 1

 والتركيز عمييا ،كالحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وحقوق اإلنسان وحق التعميم

يالءىا األىمية المطموبة  ال تخمو أي من الوحدات ن ما قبل الجامعي عمى أم وخاصة في مرحمة التعمي،وا 

 وخاصة ما يتعمق بحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد، ،الدراسية من التطرق لمفاىيم العدالة ومؤشراتيا

حق الترشيح واالنتخاب ، حق تأسيس الجمعيات واألحزاب والنوادي ومؤسسات المجتمع المدني ، حق 

مقاومة الظمم واالستبداد ، حق مقاومة االحتالل والعدوان، حق التعمم، حق الممكية ، حق العمل ، تكافؤ 

الفرص ، المساواة وعدم التمييز ، حقوق اإلنسان وحمايتيا عمى الصعيد الوطني واإلقميمي والدولي ، 

المنظمات الدولية الراعية لحقوق اإلنسان، اإلجراءات التطبيقية لحماية حقوق اإلنسان، دور القضاء في 

حماية حقوق اإلنسان واستقاللية السمطة القضائية والتأكيد عمى كل المفاىيم والقيم التي ترتبط مباشرة 

. بالحرية والعدالة والمساواة وحقوق اإلنسان ضمن المناىج التربوية

 منياج التربية الوطنية في مرحمة التعميم ما قبل الجامعي بالعديد من مواضيع حقوق تضمين -2

 وأبرز االتفاقيات الدولية الراعية لحقوق ، والحريات العامة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،اإلنسان

، االتفاقية الدولية لمقضاء عمى ( والثقافيةاالجتماعيةالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية و)اإلنسان 

براز نصوص من ىذه ،جميع أشكال التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة وحقوق الطفل واألمومة  وا 

.  في كتب التربية الوطنيةاتاالتفاقي

 بدًء ، حقوق اإلنسان ضمن مناىج التربية الوطنية لجميع المراحل التعميميةدئالتوسع في تدريس مبا- 3

 وكذلك التعميم العالي مع التركيز , فالتعميم الجامعي بكافة اختصاصاتو،من مرحمة التعميم ما قبل الجامعي
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فراد أبحاث عن ، الصف في كميات التربيةلم كاختصاص مع,عمى بعض االختصاصات الجامعية  وا 

 ألن المدرس المتمكن من حقوق الطفل قادر عمى إحداث نقمة نوعية في حياة األطفال ،حقوق الطفل

 والحصول عمى المعمومات المتعمقة بكرامتيم ،وذلك عن طريق أتاحتو الفرصة ليم لمتعبير عن أفكارىم

 وتضمين مناىج التربية الوطنية لالتفاقية الدولية لحقوق الطفل استنادًا إلى األبحاث التربوية و ،اإلنسانية

. الدراسات النفسية المتعمقة بخصائص ذىنية الطفل واستعداداتو الفطرية

 وحقوق اإلنسان لكل العاممين في الوظائف الحكومية ،نشر كراسات تعنى بمفاىيم العدالة االجتماعية- 4

 والمرشحين النتخابات مجمس الشعب والمجالس المحمية واألحزاب والمنظمات والنقابات ، الحكوميةروغي

 وكذلك توزيعيا عمى الطمبة في المدارس والجامعات والمعاىد والكميات ،ومؤسسات المجتمع المدني

. ةالعسكرية والشرطي

 الة وتصرفاتيم و تطوير أنماط العالقات االجتماعية بما يتفق وقيم العد المتعممينالتأثير في سموك -5

نشر ثقافة الديمقراطية بما تحتويو من مبادئ وقواعد تحكم عالقة و ،والديمقراطية والحرية والمساواة

 وعالقتيم بالسمطة ودور الديمقراطية في تنظيم حياة األفراد والشعوب  ،المواطنين ببعضيم البعض

ضافة تمارين إلى مناىج التربية الوطنية ترسخ مفيوم ما جرى تدريسو في ذىنية  المجتمعات و اإلنسانية،وا 

. المتعمم 

 وااللتزام بالقوانين واألنظمة ، التمييز بمختمف أشكالوبةتنمية مفاىيم المواطنة واالنتماء ومحار- 6

 وتمتين تعمق المتعممين بيويتيم الوطنية ، وتأدية الضرائب وخدمة العمم والدفاع عن الوطن،وتطويرىا

 وتزويد المتعممين بالثقافة والكفايات الالزمة لممارسة المواطنة بأبعادىا المختمفة ، ،وبأرضيم ووطنيم

عادة النظر في مناىج التعميم بما يعزز االنتماء الوطني ، وتنمية الجوانب الوجدانية المتعمقة بحب  وا 
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 والتدريب عمى ممارسة ،الوطن واالعتزاز باالنتماء إليو ثم ترجمة ىذا الحب والوالء عمى أرض الواقع

. الحقوق والواجبات داخل المدرسة الكتساب الميارات الالزمة لذلك مستقباًل 

 خالل موضوعات ن في نفوس المتعممين منة وترسيخ قيم المواط، عمى تعزيز االنتماء الوطنيالتركيز- 7

 يقوم عمى تنمية ، وتقديم تصور مقترح لتربية المواطنة في الجميورية العربية السورية،المناىج الدراسية

السياسة التعميمية العامة،  ) مع التأكيد عمى دور كل من ،المواطنة في ضوء السياسة التعميمية السورية

والوقوف عمى االتجاىات المعاصرة في تربية  ( المدرسة، المؤسسات الثقافية المختمفة، األسرةاإلعالم،

. المواطنة من خالل بعض التجارب العالمية

 وتعريفيم عمى حقوقيم وواجباتيم وحقوق ، العدالة وحقوق اإلنسان في نفوس المتعممينقيمغرس - 8

 وىذا ما ، وتحويل ىذه القيم والمعرفة إلى سموك يحكم تصرفاتيم في المجتمع،اآلخرين وواجباتيم أيضاً 

 آخذًا بعين االعتبار إمكانات ،يجب أن يتوخاه المنياج في مختمف مراحل التعميم ما قبل الجامعي

. المتعممين عمى استيعاب المعرفة تبعًا ألعمارىم

 وتنمية االتجاىات ،ج بما يحقق قيم ومفاىيم العدالة االجتماعيةاالتنويع في موضوعات المنو- 9

 مثل تحمل المسؤولية والتعاون واحترام لجماعةوالميارات التي تمكن المتعممين من المساىمة في حياة ا

 عن طريق ، والوالء لموطن وحسن استخدام المرافق العامة والمحافظة عمييا،اآلخرين واحترام حقوقيم

. إشراك المتعممين في ألوان النشاط المختمفة

 ووعي المتعمم لحقوقيم مقابل وعيو لحدود ،تنمية مفيوم االعتراف بوجود اآلخرين في المجتمع-  10

 ضروري لتمتعو بحريتو والحفاظ عمى ممكيتو ط كشر،حقوقو واحترام حريات اآلخرين وآرائيم وممكياتيم

شاعة الحرية في المؤسسات الثقافية والتعميمية  وترسيخ أسس ،وذلك في إطار الصف والمدرسة والحي ، وا 

. الحوار الديمقراطي ضمانًا لرفع الكفاءة في العمل وتجديده وتطويره 
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 حرية التعبير من خالل األنشطة والحوارات نيا وم، الحرية والديمقراطيةئ إلى فعالية تعميم مبادإضافة

 مع أىمية التركيز عمى إتاحة ،ورفع مستوى ميارات المتعممين المتعمقة بكيفية مناقشة اآلراء واألفكار

 وىذا ما يعد من ،الفرصة لممتعممين لمتعبير عن آرائيم بحرية تامة في أثناء تدريس التربية الوطنية

.  المواطنة الفّعالة خصائص

 وحل المشكالت بروح التعاون والعدالة والمساواة ، المتعمم عمى النقد والنقاش وتقبل اآلخر تربية-11

 وتعزيز مشاركتو الحرة في الحياة ،ورفع مستوى مساىمتو الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية

 عن بمعزل ، وتعزيز وعيو ليويتو العربية وبانتمائو العربي المنفتح عمى اإلنسانية،الوطنية العامة

 والمغة والثقافة وغيرىا ،وترسيخ القيم اإلنسانية واألخالقية والتمسك بيا لترشيد دينفوارق المون وال

. السموك اليومي وتمتين الروابط اإلنسانية بين أفرد المجتمع 

 وىذا يعني نشر المعرفة والتعميم ،لن تتحقق العدالة في أي مجتمع من المجتمعات إاّل بالتربية- 12

 بل ألن التربية والتعميم تمعات،لمجميع ليس فقط كحق إنساني نصت عميو كافة النظم والدساتير في المج

 إن ىي انتيجت العدالة في التربية كقيمة محورية ،ىي أداة التنمية وطريق الوصول إلى إصالح المجتمع

 ااّل محدود من اق وليذا يجب أن يحظى التعميم بالدعم والمؤازرة واإلنف،في أىدافيا وطرق تنفيذىا كافة

 ويجب عمى الدولة دراسة السبل واإلمكانات من ، وفي كل المستويات،أجل تعميم كافة شرائح المجتمع

 الخطوة األولى في سبيل ه باعتبار، وال سيما في مراحمو األساسية،أجل نشر التعميم بين كافة أفراد المجتمع

مع التأكيد عمى التعمم الذاتي بأشكالو المختمفة والذي يعكس اىتمام الدولة بتوفير . تحقيق التنمية البشرية

إضافة إلى .  و بتقديم الخدمات التربوية لجميع الراغبين بو ،الفرص التعميمة لممواطنين بشكل متكافئ

التعميم المستمر الذي يساعد الفرد عمى اكتشاف الميارات والقدرات التي تمكنو من مواجية المواقف 

 تزويده بالمعمومات لك وكذ، والتربوية والسياسيةاألسرية االجتماعية واالقتصادية ولنشاطاتالمختمفة في ا
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التي يستطيع من خالليا التعرف عمى المشكالت التي تواجيو وتشخيصيا وتحميل عوامميا ثم العمل عمى 

. معالجتيا والوصول إلى حمول عممية ليا

 الكبار كاستخدام القنوات التمفزيونية التي يمكن أن تقدم لممرأة بوجو م وتعمي، تنفيذ برامج محو األميةوكذلك

والتركيز عمى أىمية التعميم . خاص ولألميين بوجو عام برامج تعميمية بدون االلتحاق بالصفوف التقميدية 

ة  الكتساب الميارات العممية الالزمة لمتعامل مع التقنيات التعميمية الحديثة وتنمي،التقني والممارسة العممية

مع االىتمام بشخصية .  لإلسيام في تحقيق التنمية االقتصادية ،اتجاىات إيجابية نحو العمل والمين

  .المتعمم القادرة عمى اإلحساس بالعدالة في مجتمعيا

 عن طريق جعل المتعمم محور العممية التعميمية والمبادر إلييا في ،تعزيز الحرية الشخصية والتعاون- 13

 والتي من شأنيا أن تساىم في وضع أسس المواطنة في ، التمرس عمى العمل الجماعي والتعاونيارإط

بعادىم عن االكتفاء بمواطنة جامدة ورفض التعصب وبناء الوحدة الوطنية عمى أساس ،نفوس النشء  وا 

 في الحقوق والواجبات بغض النظر عن االنتماءات عمى اختالف ساواة وعمى الم،المواطنة دون تمييز

. أنواعيا

 قيم العدالة تحديدا و، وااللتزام بالقيم االجتماعية والمدنية،نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنسان- 14

.         والمساواة والتسامح واالعتراف باآلخر واحترام خصوصيتويةوالحر

 واإلفادة من تجارب الدول التي نجحت في تطوير مناىج ،ضرورة االنفتاح عمى المستجدات العالمية- 15

دخال مفاىيم العدالة والحرية والمساواة وحقوق اإلنسان فييا،التربية الوطنية  وذلك بما يمبي حاجات ، وا 

 تقييم دوري لمردود تدريس ىذه المواضيع إجراء و،األفراد الشخصية ضمن إطار المجتمع ومصمحتو العامة

 مع ضرورة توظيف بعض الموضوعات بشكل جيد لتحقيق ،وخاصة في  مرحمة التعميم ما قبل الجامعي

 سيما وأن المنياج قد أغفل بعض جوانب  ،أىداف المنياج في استيعاب أىم مفاىيم العدالة االجتماعية
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 تدريس مفاىيم العدالة والحرية وتكافؤ الفرص وحقوق اإلنسان وحق في ذات األىمية الكبيرة المحتوى

 وبالتالي االستفادة ،التعميم والمساواة وعدم التمييز بين الجنسين وتعميم المرأة وانخراطيا في سوق العمل

سياميا في تحقيق التنمية الشاممة بشكل عام  مع أىمية ،من إمكاناتيا وقدراتيا في بناء المجتمع وتطويره وا 

. وجود موضوعات أكثر حداثة مثل حقوق اإلنسان والتنمية والبيئة والموضوعات ذات الصفة العالمية 

 وعمقًا كل مفيوم الً تشجيع عقد مؤتمرات وندوات والقيام بدراسات وأبحاث تتناول بشكل أكثر تفصي- 16

 من أجل تفعيل ىذه المفاىيم بما ترتكز عميو من ،من مفاىيم العدالة االجتماعية التي ناقشتيا ىذه الدراسة

. قيم ومبادئ في مناىج التربية الوطنية 

 النوعي لمنيج التربية الوطنية في مرحمة التعميم ليوصي الباحث بإجراء دراسات أخرى بيدف التحمي- 17

 بيدف التعرف عمى محتواىا من حيث تضمنيا لمفاىيم ،ما قبل الجامعي في الجميورية العربية السورية

العدالة االجتماعية وال سيما الحرية والديمقراطية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واالنتماء والوالء 

. وحقوق اإلنسان وحق التعميم 
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 ممخص البحث بالمغة العربية

مفاىيم العدالة االجتماعية في كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع والعاشر من مرحمة : عنوان البحث 
 "دراسة تحميمية تقويمية " التعميم ما قبل الجامعي 

 مثقال الخميل: إعداد الطالب 

 إبراهيم المصري:إشراف الدكتور 

ييدف ىذا البحث إلى دراسة مفاىيم العدالة االجتماعية في كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع  والعاشر 
من مرحمة التعميم ما قبل الجامعي، من خالل تحميل ىذين الكتابين وبيان مدى تضمنيما لمفاىيم العدالة 
االجتماعية، و التي كانت مطمب الرساالت السماوية، كما كانت مطمب الفالسفة الكبار الذين كتبوا في 

السياسة واألخالق، فقد شغل مفيوم العدالة منذ القديم أذىان الحكماء والفالسفة فتعرضوا لبحث فكرة 
وأخذ مفيوم العدالة معنى . العدالة في محاولة لموصول إلى تحديد مضمونيا واألساس الذي تقوم عميو 

عميقا في األديان السماوية كافة، فكل الرساالت كان ىدفيا واحد وىو إقامة العدل بين الناس، حيث كمف 
قامتيا عمى األرض  .اهلل الرسل واألنبياء بالدعوة إلى العدالة وا 

وفي ظل المتغيرات التي يشيدىا العالم والمجتمع العربي بقيت العدالة االجتماعية وما تتضمنو من مفاىيم 
متعمقة بيا كالحرية والديمقراطية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والوالء واالنتماء وحقوق اإلنسان 

وحق التعميم ىدفا معمنا لمسياسة التعميمية ومطمبا أساسيا ليا في كل الدساتير والقوانين التي صدرت حتى 
وفي إطار اىتمام وزارة التربية في الجميورية العربية السورية بتطوير منياج التربية الوطنية وتغيير . اآلن 

 م وال 2011 – 2010تسميتو من تربية قومية إلى تربية وطنية، وتطبيقو ألول مرة خالل العام الدراسي 
سيما في الصفين السابع والعاشر وألىمية مقررات التربية الوطنية، وحتى يحقق ىذا المقرر في الصفين 
السابع والعاشر لألىداف المرجوة من وجوده، وألىمية مفاىيم العدالة االجتماعية وتأثيرىا و انعكاساتيا 
عمى النظام التعميمي في الجميورية العربية السورية يرى الباحث أىمية وضرورة تناول ىذين الكتابين 

الجديدين بالبحث والتحميل لمعرفة مدى تحقيقيما لمعدالة االجتماعية، وما تتضمنو من مفاىيم متعمقة بيا 
 . كالحرية والديمقراطية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واالنتماء والوالء وحقوق اإلنسان وحق التعميم



                                    ملخص البحث باللغة العربية

 

 166 

األول :) فصول تناول الجانب النظري عدة فصول  (7)من ىنا فقد تناول البحث ىذا الموضوع، وتضمن 
، كما تناول الفصل الخامس والسادس والسابع إجراءات البحث ونتائجو ( الرابع – الثالث – الثاني –

 .ومقترحاتو 

 : مشكمة البحث وأسئمته - 

هل تتوافر مفاهيم العدالة االجتماعية في كتابي التربية : تركزت مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالي 
 الوطنية لمصفين السابع والعاشر من مرحمة التعميم ما قبل الجامعي و ما مدى هذا التوافر ؟

 :  فقد سعى ىذا البحث إلى اإلجابة عن األسئمة اآلتية أسئمة البحثأما 

ما مدى توافر مفاىيم العدالة االجتماعية في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع  من مرحمة التعميم ما  -1
 قبل الجامعي ؟ 

ما درجة تحقق مفاىيم العدالة االجتماعية في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع  من مرحمة التعميم ما  -2
 قبل الجامعي ؟ 

ما مدى توافر مفاىيم العدالة االجتماعية في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر من مرحمة التعميم ما قبل  -3
 الجامعي ؟ 

ما درجة تحقق مفاىيم العدالة االجتماعية في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر من مرحمة التعميم ما  -4
 قبل الجامعي ؟

ما نتائج تحميل محتوى كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع والعاشر من مرحمة التعميم ما قبل الجامعي  -5
 في ضوء مفيوم العدالة االجتماعية ومدى تبني ىذه الكتب لمفاىيم العدالة االجتماعية ؟ 

 

  : منهج البحث وأدواته - 

اعتمد البحث المنيج الوصفي التحميمي في استخالص نتائج البحث، باستخدام أسموب تحميل المضمون، 
 . المعد من قبل الباحث – أداة البحث –معتمدًا عمى المعيار 
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  : (مادة التحميل  )عينة البحث - 

 : تناول موضوع البحث تحميل 

 كتاب التربية الوطنية لمصف األول اإلعدادي من مرحمة التعميم األساسي - 

 كتاب التربية الوطنية لمصف األول الثانوي من مرحمة التعميم الثانوي - 

 : حدود البحث -  

تم تحميل كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع والعاشر من مرحمة التعميم ما قبل :  الحدودالعممية –أ 
الجامعي  في الجميورية العربية السورية المذين بدئ بتدريسيما ألول مرة خالل العام الدراسي                

 .بعد تغيير تسميتيما من تربية قومية إلى تربية وطنية /   م 2011 – 2010/ 

 م / 2014 – 2013/ جرت الدراسة خالل العام الدراسي :  الحدود الزمانية –ب 

 : نتائج البحث - 

:  النتائج اآلتية إلى توصل البحث الحالي من خالل تحميل كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع والعاشر

إن المؤشرات المحققة لمفيوم حقوق اإلنسان األكثر تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع - 1
من  إجمالي درجة تحقق المفيوم  (%22.80)احترام حقوق اإلنسان وحمايتيا بنسبة تحقق بمغت : ىي 

الدفاع عن الحقوق عن التعرض لمخطر أو االعتداء بنسبة : يميو في المرتبة الثانية . تكرار (57)البالغ 
%( 15.78)ضمان الحياة الحرة الكريمة لممواطنين بنسبة تحقق : وفي المرتبة الثالثة  (%19.29)تحقق 

وفي المرتبة   (%1403)االىتمام بالطفولة واألمومة والشباب بنسبة تحقق بمغت : وفي المرتبة الرابعة 

التأكيد عمى الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية لممواطنين بنسبة تحقق بمغت : الخامسة 
. فيما حصمت بقية المؤشرات عمى نسب أقل  (12.28%)

: إن المؤشرات المحققة لمفيوم حق التعميم األكثر تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع ىي - 2
الحد من انتشار عمالة األطفال ، توفير التعميم لمجميع دون استثناء ، معالجة الرسوب والتسرب الدراسي ، 

إلزامية التعميم ومجانيتو ، تحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة ، تدريس القضايا المتعمقة بالتنمية 
عمى التوالي  (% 7.01% - 10.52% - 15.38% - 17.54% - 26.31)والبيئة بنسبة تحقق بمغت 
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تنمية : أما المؤشرات المحققة ليذا اليدف األقل تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع فيي . 
ميارات األفراد وخبراتيم عن طريق التعميم والتدريب ، تطوير مناىج التعميم عمى أسس عممية ، تضمين 
المناىج التربوية لممفاىيم المعاصرة كالمواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسان ، التركيز عمى مبدأ التعميم 

المستمر والتعميم الذاتي ، ترسيخ قيمة المساواة بين الجنسين عمى صعيد التعميم بنسب تحقق بمغت 
 .عمى التوالي  (%1.75 -% %1.75 - %1.75 -%5.26 - 5.26)

إن المؤشر المتعمق بدفاع الشعوب عن حريتيا وسيادتيا الوطنية واستقالليا من خالل النضال - 3
المشروع والمقاومة جاء في المرتبة األولى بين المؤشرات المحققة ليدف الحرية وذلك بنسبة تحقق بمغت 

حرية إبداء الرأي والتعبير والتفكير واالختيار ، حرية العقيدة والعبادة ، حرية المشاركة : يميو  (47.05%)
. لكل مؤشر منيا  (%9.80)في الشؤون العامة الوطنية بنسبة تحقق بمغت 

أما المؤشرات األخرى فقد  (%7.84)ضمان حرية الوطن والمواطن بنسبة تحقق : وفي المرتبة الثالثة 
. حصمت عمى نسب أقل 

إن المؤشرين المتعمقين بالمساواة في توفير فرص العمل لجميع المواطنين ، التخمص من كافة - 4
المساواة وعدم التمييز : أشكال التمييز جاء في المرتبة األولى من بين المؤشرات المحققة لمفيوم 

اعتماد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في : لكل منيما يميو  (%30)وذلك بنسبة تحقق بمغت 
التوزيع المتساوي : وفي المرتبة الثالثة  (%20)ممارسة الحقوق وأداء الواجبات بنسبة تحقق بمغت 

ثم تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  (%16،66)لمخدمات المقدمة من الدولة بنسبة تحقق 
%( . 3.30)بنسبة تحقق بمغت 

تأكيد سيادة القانون وتطبيقو عمى الجميع دون استثناء تقّبل : في حين لم تحقق المؤشرات األخرى وىي 
. اآلخرين بمختمف قدراتيم وانتماءاتيم وتوجياتيم 

إن المؤشر المحقق في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع من بين المؤشرات السبعة المحققة لمفيوم - 5
: يميو  (%40)تكافؤ الفرص ىو تأىيل الشباب وتوفير فرص عمل ليم ولجميع المواطنين بنسبة تحقق 

وفي  (%30)تحقيق فرص متكافئة ومتساوية في الحصول عمى التعميم وعمى الوظائف بنسبة تحقق بمغت 
تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعميم والمعامالت القانونية واألجر بنسبة تحقق بمغت : المرتبة الثالثة 

. أما المؤشرات األخرى فقد حصمت عمى نسب أقل  (20%)
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من إجمالي تكرارات مفيوم  (%27.77)تعزيز مفيوم المواطنة بمغت : إن نسبة تحقق المؤشر السابع - 6
حب الوطن واالعتزاز : يميو . تكرار  (18)االنتماء والوالء في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر البالغ 
لكل منيما وفي المرتبة الثالثة  (%16.66)بو ، الدفاع عن الوطن والتضحية من أجمو بنسبة تحقق بمغت 

في حين حصمت  (%11.11)احترام الدستور واألنظمة والقوانين وااللتزام بيا بنسبة تحقق بمغت : 
. المؤشرات األخرى عمى نسبة أقل 

إن المؤشرين المحققين في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع من بين المؤشرات الثالثة عشر - 7
مشاركة جميع القطاعات في بناء الوطن ، مشاركة الجماىير في صنع : المحققة لمفيوم الديمقراطية ىما 

وجود : لكل منيما وفي المرتبة الثانية  (%28.57)القرارات من خالل مؤسساتيا بنسبة تحقق بمغت 
رساء دعائم الدولة ، احترام الرأي اآلخر وتشجيع  مؤسسات مدنية مستقرة قادرة عمى ضمان الديمقراطية وا 

. أما المؤشرات األخرى فقد حصمت عمى نسب أقل . لكل منيما  (%14،28)ثقافة الحوار بنسبة تحقق 

حقوق اإلنسان ، حق : إن مفيومي العدالة األكثر تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف السابع ىما - 8
تكرار ونسبة   (51)الحرية بــ : لكل منيما يميو  (%23.07)تكرار ونسبة تحقق بمغت  (57)التعميم بــ 

%( 12.14)تكرار ونسبة تحقق  (30)المساواة وعدم التمييز بــ : وفي المرتبة الثالثة  (%20.64)تحقق 
في حين حل مفيوم  (%7.28)تكرار ونسبة تحقق  (18)االنتماء والوالء بــ : وفي المرتبة الخامسة 

%( . 5.66)تكرار ونسبة تحقق بمغت  (14)الديمقراطية في المرتبة السادسة بــ 

المتعمق بدفاع الشعوب عن حريتيا وسيادتيا الوطنية واستقالليا من خالل  (9)إن المؤشر رقم - 9
النضال المشروع والمقاومة جاء في المرتبة األولى من بين المؤشرات المحققة لمفيوم الحرية في كتاب 

-3-5)يميو المؤشرات ذات األرقام  (%75.22)التربية الوطنية لمصف العاشر وذلك بنسبة تحقق بمغت 
 الرأي والتعبير والتفكير واالختيار ، حرية وسائل اإلعالم اليادفة والمسؤولة إبداءحرية : وىي  (4-8

% - 6.19% - 7.07)،ضمان حرية الوطن والمواطن ، حرية الترشيح واالنتخاب بنسب تحقق بمغت 
. في حين حصمت بقية المؤشرات عمى نسب أقل . عمى التوالي (%2.65% - 3.53

إن المؤشرات المحققة لمفيوم حق التعميم األكثر تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر ىي - 10
تدريس القضايا المتعمقة بالتنمية والبيئة، تحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة ،  (12-8-5-3)
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% - 43.13)القضاء عمى األمية ، توفير التدريس والتأىيل المناسب لممعممين بنسب تحقق بمغت 
. بينما حصمت المؤشرات األخرى عمى نسب أقل . عمى التوالي  (%2.94 - %4.90 - 38.23

المتعمق باالستقرار السياسي جاء في المرتبة األولى بين المؤشرات المحققة  (13)إن المؤشر رقم - 11
يميو  (%17.85)لمفيوم الديمقراطية في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر وذلك بنسبة تحقق بمغت 

بناء  : (7)وفي المرتبة الثالثة المؤشر رقم  (%14.28)التعددية السياسية بنسبة تحقق  (1)المؤشر رقم 
وىي  (10-8-2)وفي المرتبة الرابعة المؤشرات  (%12.5)النظام الديمقراطي الشعبي بنسبة تحقق بمغت 

التعددية االقتصادية ، مشاركة الجماىير في صنع القرارات من خالل مؤسساتيا ، احترام الرأي اآلخر : 
: وىما  (6-4)وفي المرتبة الخامسة المؤشران . لكل منيا  (%8.92)وتشجيع ثقافة الحوار بنسبة تحقق 

االنتخابات الحرة والنزيية والعادلة ، تعزيز دور المؤسسات الديمقراطية وترسيخ الفكر المؤسساتي بنسبة 
. لكل منيما  (%7.14)تحقق بمغت 

مشاركة جميع القطاعات في بناء : وىي  (9-3-12-11-5)في حين أن بقية المؤشرات ذات األرقام 
الوطن ، احترام مبدأ العيش المشترك ، وجود مؤسسات مدنية مستقرة قادرة عمى ضمان الديمقراطية 

رساء دعائم الدولة ، تعزيز دور الديمقراطية ، تحقيق الفصل بين السمطات قد حصمت عمى نسب أقل  . وا 

إن المؤشر لمفيوم المساواة وعدم التمييز األكثر تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر ىو - 12
من إجمالي درجة تحقق ىذا المفيوم  (%32.65)التخمص من كافة أشكال التمييز بنسبة تحقق بمغت : 

اعتماد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في ممارسة الحقوق وأداء الواجبات بنسبة : يميو في المرتبة 
تأكيد سيادة القانون وتطبيقو عمى الجميع دون استثناء ، التوزيع : وفي المرتبة الثالثة  (%24.48)تحقق 

: لكل منيما وفي المرتبة الرابعة  (%12.24)المتساوي لمخدمات المقدمة من الدولة بنسبة تحقق بمغت 
تقّبل : وفي المرتبة السادسة  (%6.12)تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بنسبة تحقق بمغت 

%( . 4.08)اآلخرين بمختمف قدراتيم وانتماءاتيم وتوجياتيم بنسبة تحقق بمغت 

إن المؤشرين المتعمقين باحترام الدستور واألنظمة والقوانين وااللتزام بيا ،تشجيع العمل الجماعي - 13
والتطوعي جاءا في المرتبة األولى من بين المؤشرات المحققة لمفيوم االنتماء والوالء في كتاب التربية 

يميو تعزيز االنتماء لموطن .لكل منيا  (%21.95)الوطنية لمصف العاشر وذلك بنسبة تحقق بمغت 
ترسيخ مفيوم المواطنة بنسبة : وفي المرتبة الثالثة  (%12.19)والحفاظ عمى أمنو واستقراره بنسبة تحقق 
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الدفاع عن الوطن والتضحية من أجمو ، التمسك باليوية : وفي المرتبة الرابعة  (%9.75)تحقق بمغت 
. لكل منيا بينما حصمت المؤشرات األخرى عمى نسب أقل  (%7.31)الوطنية بنسبة تحقق 

إن المؤشر المتعمق بنبذ اإلرىاب والعنف جاء في المرتبة األولى من بين المؤشرات المحققة لمفيوم - 14
: يميو  (%29.72)حقوق اإلنسان في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر وذلك بنسبة تحقق بمغت 

االىتمام بالطفولة : وفي المرتبة الثالثة  (%16.21)ممارسة الحقوق وتأدية الواجبات بنسبة تحقق بمغت 
احترام حقوق اإلنسان وحمايتيا ، : وفي المرتبة الرابعة  (%10.81)واألمومة والشباب بنسبة تحقق 

صيانة الحقوق والحريات العامة ، حق تقرير المصير ، الدفاع عن الحقوق عن التعرض لمخطر أو 
. لكل منيما ، بينما حصمت المؤشرات األخرى عمى نسب أقل  (%8.10)االعتداء بنسبة تحقق بمغت 

تحقيق : إن المؤشر لمفيوم تكافؤ الفرص األكثر تحققًا في كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر ىو - 15
من إجمالي  (%40)فرص متكافئة ومتساوية في الحصول عمى التعميم وعمى الوظائف بنسبة تحقق بمغت 

تأىيل الشباب وتوفير فرص عمل ليم ولجميع المواطنين ، : درجة تحقق ىذا المفيوم يميو في المرتبة 
لكل منيما  (%20)تحقيق عدالة التوزيع الجغرافي لمخدمات الصحية واالجتماعية والتعميمية بنسبة تحقق 

. في حين حصمت المؤشرات األخرى عمى نسب أقل 

الحرية بــ : إن مفيوم العدالة االجتماعية األكثر تحققًا في  كتاب التربية الوطنية لمصف العاشر ىو - 16
حق التعميم بــ : تكرارًا يميو  (408)من إجمالي التكرارات  (%27.69)تكرار ونسبة تحقق بمغت  (113)
تكرارًا ونسبة تحقق  (56)الديمقراطية بــ : وفي المرتبة الثالثة  (%25)تكرار ونسبة تحقق بمغت  (102)

وفي  (%12)تكرارًا ونسبة تحقق  (49)المساواة وعدم التمييز بــ : وفي المرتبة الرابعة  (%13.72)بمغت 
: وفي المرتبة السادسة  (%10.04)تكرارًا ونسبة تحقق بمغت  (41)المرتبة الخامسة االنتماء والوالء بــ 

( 10)تكافؤ الفرص بــ : وفي المرتبة السابعة  (%9.06)تكرارًا ونسبة تحقق  (37)حقوق اإلنسان بــ 
%(. 2.45)تكرارات ونسبة تحقق بمغت 
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 :  مقترحات البحث –

 :و قد توصل البحث إلى مجموعة من المقترحات منيا ما يمي 

تضمين كتب التربية الوطنية في مرحمة التعميم ما قبل الجامعي لممفاىيم المتعمقة بالعدالة االجتماعية - 1
كالحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وحقوق اإلنسان وحق التعميم، والتركيز عمييا 
يالءىا األىمية المطموبة، وخاصة في مرحمة التعميم ما قبل الجامعي، عمى أن ال تخمو أي من الوحدات  وا 

الدراسية من التطرق لمفاىيم العدالة ومؤشراتيا، وخاصة ما يتعمق بحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد، 
حق الترشيح واالنتخاب ، حق تأسيس الجمعيات واألحزاب والنوادي ومؤسسات المجتمع المدني ، حق 

مقاومة الظمم واالستبداد ، حق مقاومة االحتالل والعدوان، حق التعمم، حق الممكية ، حق العمل ، تكافؤ 
الفرص ، المساواة وعدم التمييز ، حقوق اإلنسان وحمايتيا عمى الصعيد الوطني واإلقميمي والدولي ، 

المنظمات الدولية الراعية لحقوق اإلنسان، اإلجراءات التطبيقية لحماية حقوق اإلنسان، دور القضاء في 
حماية حقوق اإلنسان واستقاللية السمطة القضائية والتأكيد عمى كل المفاىيم والقيم التي ترتبط مباشرة 

 .بالحرية والعدالة والمساواة وحقوق اإلنسان ضمن المناىج التربوية

تضمين منياج التربية الوطنية في مرحمة التعميم ما قبل الجامعي بالعديد من مواضيع حقوق اإلنسان - 2
 .والحريات العامة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وأبرز االتفاقيات الدولية الراعية لحقوق اإلنسان 

التوسع في تدريس مبادئ حقوق اإلنسان ضمن مناىج التربية الوطنية لجميع المراحل التعميمية، مع - 3
فراد أبحاث  التركيز عمى بعض االختصاصات الجامعية كاختصاص معمم الصف في كميات التربية، وا 

 .عن حقوق الطفل 

نشر كراسات تعنى بمفاىيم العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان لكل العاممين في الوظائف الحكومية - 4
 .وغير الحكومية، و توزيعيا عمى الطمبة في المدارس والجامعات والمعاىد والكميات العسكرية والشرطية

التأثير في سموك المتعممين وتصرفاتيم و تطوير أنماط العالقات االجتماعية بما يتفق وقيم العدالة - 5
 .والديمقراطية والحرية والمساواة 

تنمية مفاىيم المواطنة واالنتماء ومحاربة التمييز بمختمف أشكالو، وااللتزام بالقوانين واألنظمة - 6
وتطويرىا وتأدية الضرائب وخدمة العمم والدفاع عن الوطن وتمتين تعمق المتعممين بيويتيم الوطنية 
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وبأرضيم ووطنيم، وتزويد المتعممين بالثقافة والكفايات الالزمة لممارسة المواطنة بأبعادىا المختمفة ، 
عادة النظر في مناىج التعميم بما يعزز االنتماء الوطني ، وتنمية الجوانب الوجدانية المتعمقة بحب  وا 
الوطن واالعتزاز باالنتماء إليو ثم ترجمة ىذا الحب والوالء عمى أرض الواقع والتدريب عمى ممارسة 

 .الحقوق والواجبات داخل المدرسة الكتساب الميارات الالزمة لذلك مستقباًل 

التركيز عمى تعزيز االنتماء الوطني، وترسيخ قيم المواطنة في نفوس المتعممين من خالل موضوعات - 7
 .المناىج الدراسية 

غرس قيم العدالة وحقوق اإلنسان في نفوس التالميذ، وتعريفيم عمى حقوقيم وواجباتيم وحقوق - 8
اآلخرين وواجباتيم أيضًا، وتحويل ىذه القيم والمعرفة إلى سموك يحكم تصرفاتيم في المجتمع، وىذا ما 

يجب أن يتوخاه المنياج في مختمف مراحل التعميم ما قبل الجامعي، آخذًا بعين االعتبار إمكانات 
 .المتعممين عمى استيعاب المعرفة تبعًا ألعمارىم

التنويع في موضوعات المنياج بما يحقق قيم ومفاىيم العدالة االجتماعية، وتنمية االتجاىات - 9
والميارات التي تمّكن التالميذ من المساىمة في حياة الجماعة، مثل تحمل المسؤولية والتعاون واحترام 

 .اآلخرين واحترام حقوقيم، والوالء لموطن وحسن استخدام المرافق العامة والمحافظة عمييا 

تنمية مفيوم االعتراف بوجود اآلخرين في المجتمع، ووعي المتعمم لحقوقيم مقابل وعيو لحدود - 10
حقوقو واحترام حريات اآلخرين وآرائيم وممكياتيم، وذلك في إطار الصف والمدرسة والحي ، وترسيخ أسس 

 .الحوار الديمقراطي ضمانًا لرفع الكفاءة في العمل وتجديده وتطويره 

   إضافة إلى فعالية تعميم مبادئ الحرية والديمقراطية، ومنيا حرية التعبير من خالل األنشطة والحوارات 
ورفع مستوى ميارات المتعممين المتعمقة بكيفية مناقشة اآلراء واألفكار، مع أىمية التركيز عمى إتاحة 
الفرصة لممتعممين لمتعبير عن آرائيم بحرية تامة في أثناء تدريس التربية الوطنية، وىذا ما يعد من 

 .خصائص المواطنة الفّعالة 

تربية المتعمم عمى النقد والنقاش وتقبل اآلخر وحل المشكالت بروح التعاون والعدالة والمساواة ورفع - 11
مستوى مساىمتو الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، وتعزيز مشاركتو الحرة في الحياة الوطنية 

 .العامة ،وترسيخ القيم اإلنسانية واألخالقية والتمسك بيا وتمتين الروابط اإلنسانية بين أفرد المجتمع 
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نشر المعرفة والتعميم لمجميع ليس فقط كحق إنساني نصت عميو كافة النظم والدساتير في - 12
صالح المجتمع  مع التأكيد عمى التعمم الذاتي بأشكالو . المجتمعات ، بل ألن التربية والتعميم أداة التنمية وا 

المختمفة، والتعميم المستمر الذي يعكس اىتمام الدولة بتوفير الفرص التعميمة لممواطنين بشكل متكافئ ،  
 . و بتقديم الخدمات التربوية لجميع الراغبين بو 

وكذلك تنفيذ برامج محو األمية وتعميم الكبار، والتركيز عمى أىمية التعميم التقني والممارسة العممية 
الكتساب الميارات العممية الالزمة لمتعامل مع التقنيات التعميمية الحديثة، مع االىتمام بشخصية المتعمم 

 .القادرة عمى اإلحساس بالعدالة في مجتمعيا 

تعزيز الحرية الشخصية، والعمل الجماعي والتعاوني، والتي من شأنيا أن تساىم في وضع أسس - 13
المواطنة في نفوس النشء، ورفض التعصب وبناء الوحدة الوطنية والمساواة في الحقوق والواجبات بغض 

 .النظر عن االنتماءات عمى اختالف أنواعيا

نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنسان وااللتزام بالقيم االجتماعية والمدنية، وتحديدا قيم العدالة - 14
 .والحرية والمساواة والتسامح واالعتراف باآلخر

ضرورة االنفتاح عمى المستجدات العالمية، واإلفادة من تجارب الدول التي نجحت في تطوير مناىج - 15
دخال مفاىيم العدالة والحرية والمساواة وحقوق اإلنسان فييا، وذلك بما يمبي حاجات  التربية الوطنية، وا 

 .األفراد الشخصية ضمن إطار المجتمع ومصمحتو العامة 

تشجيع عقد مؤتمرات وندوات والقيام بدراسات وأبحاث تتناول بشكل أكثر تفصياًل وعمقًا كل مفيوم - 16
من مفاىيم العدالة االجتماعية التي ناقشتيا ىذه الدراسة، من أجل تفعيل ىذه المفاىيم بما ترتكز عميو من 

 .قيم ومبادئ في مناىج التربية الوطنية 

إجراء دراسات أخرى بيدف التحميل النوعي لمنياج التربية الوطنية في مرحمة التعميم ما قبل - 17
الجامعي في الجميورية العربية السورية، بيدف التعرف عمى محتواىا من حيث تضمنيا لمفاىيم العدالة 
االجتماعية وال سيما الحرية والديمقراطية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واالنتماء والوالء وحقوق 

 .اإلنسان وحق التعميم 
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 المصادر والمراجع العربية - ووًال 

 المصادر :  

 القرآن الكريم - 

 السنة النبوية -

 ،مكتب تحقيق 2، ط (11525-11174)رقم  ، (م 2008-ه1429)مسند  اإلمام أحمد بن حنبل- 
. التراث في مؤسسة الرسالة بدمشق 

 . ،مكتبة دار السالم ، الرياض 2 ، ط /7551-660/، رقم  (م1999-ه1419)صحيح البخاري - 

 . ، دار السالم لمنشر والتوزيع ، الرياض 2 ، ط/6737/، رقم  (م2000-ه1421)صحيح مسمم - 

 ،الطبعة األولى /665-664/، تأليف اإلمام النووي ، رقم  (2002-ه1412)رياض الصالحين - 
 .،المكتبة اإلسالمية لمطباعة والنشر والتوزيع ، استانبول ، تركيا 

، 1والعيد الجديد ، القاىرة ، دار الكتاب المقدس في الشرق االوسط ، طالكتاب المقدس ، العيد القديم - 
2003.   

، دار الكتاب المقدس ، ( العيد الجديد)الكتاب المقدس  : (1996(اإلصحاح السادس : انجيل متى - 
. بيروت 

 1948 كانون أول 10اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، : (1948)الجمعية العامة لألمم المتحدة - 

.  الميثاق العربي لحقوق اإلنسان  : (2004 )جامعة الدول العربية - 

 ، مطبعة الشرطة 26/2/2012 الذي تم االستفتاء عميو بتاريخ  : (2012)دستور الجميورية العربية - 
2012 . 
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:  المعاجم : ب 

. ، المطبعة الوىبية  (ىــ 1232)الجرجاني ، عمي بن محمد - 

(  ه1324)القاموس المحيط ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، - 

. ، موسكو  (1983)القاموس الموسوعي الفمسفي - 

. ، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعميم في الكويت  (1994)المعجم الوجيز - 

 . 3المعجم الوسيط ، مجّمع المغة العربية بالقاىرة ، ط- 

.  ، دار الشروق ، بيروت (1960)المنجد في المغة واألعالم - 

.  الرياض ، مؤسسة أعمال الموسوعة لمنشر والتوزيع ،( 1986)الموسوعة العربية العالمية - 

 ، دار الصفوة لمطباعة 1993 ، 1الموسوعة الفقيية ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، الكويت ط- 
والنشر والتوزيع  

 . لبنان ، بيروت ،، المجمد الخامس ،  دار صادر 3، ط (م1994)لسان العرب ، ابن منظور - 

.  ، دار صادر لمطبع والنشر ، بيروت 1 ، ج13، المجمد  (م2000)لسان العرب ، ابن منظور - 

 .المعجم الوجيز ، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعميم ، مصر (1992)مجمع المغة العربية - 

 .م، محمد بن أبي بكر الرازي ، الطبعة السابعة ، المطبعة األميرية ،القاىرة (1953)مختار الصحاح - 

:  المراجع العربية : جـ 

. مشكمة الحرية ، دار مصر لمطباعة ، مكتبة مصر ، القاىرة  : (1964)إبراىيم ، زكريا  -1
إعادة االعتبار لمفيوم المجتمع المدني، مجمة عالم الفكر ، المجمس  : (1999)أبو حالوة ، كريم  -2

  .26-9 يناير ، مارس ، 3 ، ع 27الوطني لمثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ،  مج 
دراسات في أساليب تدريس التربية االجتماعية والوطنية ،  : (2000)أبو سرحان ، عطية عودة  -3

. عمان ، دار الخميج 
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الجميورية المثمى ، منشورات وزارة الثقافة في الجميورية العربية : (2004)األرسوزي ، زكي  -4
 ، سمسمة 1965، صدرت الطبعة األولى في دمشق عام 2004السورية ، دمشق ، تشرين ثاني 

 . 19آفاق ثقافية ، العدد 
 .ميادين الحرية، دارالكتاب العربي لمطباعة والنشر ، القاىرة : (1968)أسعد ، يوسف ميخائيل  -5
. فؤاد زكريا ، الييئة العامة المصرية لمكتاب . الجميورية ، ترجمة د : (1985)أفالطون  -6
مت : (م2000)األفندي ، عبد الوىاب وآخرون  -7 اإلسالم والعدالة ، ترجمة راتب شعبو ، ُفصِّ

. لمدراسات والترجمة والنشر ، حمب ، سورية 
تأمالت في ثورات العصر ، ترجمة عبد الكريم أحمد ، المجمد  : (1979)آالسكي ، ىارولد  -8

 .األول ، دار العمم لمماليين ، بيروت 
–       1995)عقد األمم المتحدة لمتثقيف في مجال حقوق اإلنسان  : (2003)األمم المتحدة  -9

 .مبادئ تدريس حقوق اإلنسان ، جنيف 4رقم ، ( 2004
محمد عمارة ، المؤسسة .األعمال الكاممة ، دراسة وتحقيق د: (1972)أمين ، قاسم  -10

. العربية لمدراسات والنشر ، بيروت 
التربية العامة ، ترجمة عبد اهلل عبد الدائم، دار العمم لمماليين،  : (1982)اوبير ، رونيو  -11

 .بيروت
التربية والمجتمع ، ترجمة وىيب إبراىيم سمعان ، عدلي : ( 1970)ك . أوتاواى ، ا  -12

. كامل ، رشدي لبيب ،عماد الدين سمطان ، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة 
معجم مصطمحات العموم االجتماعية ، مكتبة لبنان ،  : )1987)بدوي ، أحمد زكي  -13

. بيروت 
أفالطون ، وكالة المطبوعات بالكويت ودار القمم ،  (1942)عبد الرحمن . بدوي ، د -14

. بيروت 
حقوق المرأة بين الشرع اإلسالمي والشرعية الدولية لحقوق  : (1992)بّر ، فتنت مسيكة  -15

. اإلنسان ، مؤسسة المعارف ، بيروت 
الديمقراطية من األصل إلى التجربة ، مجمة بناة األجيال ،  : (2010)سميم . بركات ، د -16

 . 19 ،الفصل الثاني ، السنة 75العدد 
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 ، مطابع 1مفيوم الحرية في الفكر العربي الحديث ، ط : (1982)بركات ، سميم ناصر  -17
 .مؤسسة الوحدة لمصحافة والطباعة والنشر ، دمشق 

لياس ، أسما  -18 المناىج التربوية لممرحمة األولية من التعميم  : (2009)بشارة ، جبرائيل وا 
 . 2األساسي ، منشورات جامعة دمشق ، كمية التربية ، ط

 تحميل محتوى كتب التربية الوطنية وتقويميا لمصفوف :(2009)بشير ، معاذ نظمي  -19
الخامس ، السادس ، السابع من وجية نظر معممي ومعممات محافظات شمال الضفة الغربية ، 

. رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية ، نابمس ، فمسطين
، مطبوعات الشرق األوسط ، 1المحبة والعدالة والعنف ، ط : (1993)بندليي ، كوستي  -20

. بيروت ، لبنان 
شكالية اليوية الثقافية في ظل العولمة  : (2000)البيواشي ، السيد عبد العزيز  -21 التعميم وا 

 والتعددية الثقافية مع مطمع األلفية التربية )، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السنوي الثامن بعنوان 
.  الجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية ، دار الفكر العربي ، القاىرة )الثالثة 

سوسيولوجيا السياسة ، ترجمة نسيم نصر  ، عويدات ،  : (1982)بوتول ، غاستون  -22
. 3بيروت ، ط

معجم بال كويل لمعموم السياسية ، مركز الخميج لألبحاث، دبي  : (2004)بيمي ، فرانك  -23
 .، دولة األمارات العربية المتحدة 

حقوق اإلنسان الدولي ، وثائق مختارة ، الطبعة الثانية  : (1995)بيورجنثال ، توماس  -24
 . 23،سانت باول ، والية مين ، شركة ويست لمطباعة و النشر ، ص 

، 22السموك الديمقراطي ، مجمة عالم الفكر ، المجمد  : (1993)تركي ، مصطفى أحمد  -25
. ، وزارة اإلعالم ، الكويت 2العدد

التقرير الوطني الثالث والرابع لمجميورية العربية السورية بشأن تطبيق أحكام اتفاقية حقوق  -26
  .2009الطفل، الييئة العامة السورية لشؤون األسرة ، 

مقدمة في التربية السياسية  ألقطار الوطن العربي ، عمان ،  : (1987)التل ، سعيد  -27
. األردن 

. المرجع في مبادئ التربية ، األردن ، عمان  : (1993)التل ، سعيد وآخرون  -28
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ما الديمقراطية ؟ دراسة فمسفية ، ترجمة عبدو كاسوحة ،  : (1991)تورين ، آالن  -29
 .منشورات وزارة الثقافة في الجميورية العربية السورية ، دمشق 

، مركز دراسات 2الديمقراطية وحقوق اإلنسان ، ط : (1997)الجابري ، محمد عابد  -30
. الوحدة العربية ، بيروت 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، قرار الجمعية  : (1948)الجمعية العامة لألمم المتحدة  -31
. باريس  ( 3– د ) ألف 217العامة رقم 

القضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري ،  : (1963)الجمعية العامة لألمم المتحدة  -32
. ، باريس  (1904)القرار 

العيد الدولي الخاص بالحقوق  االقتصادية  (1966)الجمعية العامة لألمم المتحدة  -33
. ،باريس  (21– د ) / 220واالجتماعية والثقافية ، قرار 

إعالن بشأن القضاء عمى جميع أشكال  : (1981)الجمعية العامة لألمم المتحدة  -34
 36)قد ، قرارالجمعية العامة لألمم المتحدة تالتعصب والتمييز القائمين عمى أساس الدين أو  المع

. باريس  (55/ 
اإلعالن الخاص بمنع كافة أنواع التمييز وعدم  : (1981)الجمعية العامة لألمم المتحدة  -35

. باريس   (36 / 55)التسامح القائم عمى الدين واالعتقاد ، القرار 
اإلعالن المتعمق بجيود مسؤولية األفراد  : (1998)الجمعية العامة لألمم المتحدة  -36

والجماعات وىيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان  الحريات األساسية المعترف بيا 
.  باريس 53/144عالميا، قرار الجمعية العامة 

عبقرية الحرية ، ترجمة عمي باشا ، منشورات وزارة الثقافة في  : (1995)جوليار ، جاك  -37
. الجميورية العربية السورية 

، كمية التربية ، جامعة دمشق ، 1 فمسفة التربية ، ط:( 2001)جيوشي ، فاطمة  -38
. منشورات جامعة دمشق 

االتجاىات المعاصرة في تربية المواطنة ،دراسة مقدمة  (2010)فيد إبراىيم . د الحبيب ، -39
. لمقاء الثالث عشر لقادة العمل التربوي ، المممكة العربية السعودية  

الوطنية المصرية في العصر الحديث ، القاىرة، مطابع الييئة  (م2000)حجازي ، آمنة  -40
. 1المصرية العامة لمكتاب ، ط
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التربية والتنمية والنيضة ، الطبعة األولى ، بيروت ،  : (2003)الحر ، عبد العزيز  -41
 .لبنان 

. الثقافة والمجتمع ، دار الفكر ، دمشق  : (2007)حسن ، سمير  -42
تحميل المضمون ، تعريفاتو ، مفاىيمو ، محدداتو ،  : (1983)حسين ، سمير محمد  -43

. القاىرة
الوطنية ومتطمباتيا في ضوء تعاليم اإلسالم ،  : (1980)الحقيل ، سميمان عبد الرحمن  -44

. مطابع الشريف ، الرياض 
مبدأ المساواة في الشريعة اإلسالمية والقانون  : (2002)محمد عمي السالم .  د ،الحمبي -45

. ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، األردن 1الوضعي ، ط
دراسة تحميمية تقويمية لمادة التربية القومية االشتراكية في  : (2005)الحموي ، انتصار  -46

  .الصف األول الثانوي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة دمشق ، دمشق
التربية االجتماعية وطرائق تدريسيا، جامعة دمشق ،  : (2009)خضور ، إبراىيم ورفاقو  -47

. منشورات جامعة دمشق ، مطبعة الروضة 
 السياسة التعميمة في مصر منذ السبعينات دراسة تحميمية في :( 2005)الخمف ، غسان  -48

 منشورة ، جامعة القاىرة ، معيد الدراسات رضوء مفيوم العدالة االجتماعية ، رسالة ماجستير غي
. والبحوث التربوية ، قسم أصول التربية 

ديمقراطية التعميم الجامعي المفتوح بالجميورية العربية  : (2007)الخمف ، غسان أحمد  -49
السورية في ضوء االتجاىات العالمية المعاصرة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، معيد الدراسات 

. التربوية ، جامعة القاىرة ، مصر 
حقوق اإلنسان في العدالة االجتماعية في اإلسالم ،  : (2001)خميفة ، عبد الكريم  -50

. ايسيسكو–منشورات المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة 
. قاموس التربية ، لبنان ، بيروت ، دار العمم لمماليين  : (1981)الخولي ، محمد عمي  -51
االنتماء وقضايانا العربية ، أكاديمية  : (1987 – 1983)الدجاني ، أحمد صدقي  -52

. 227 – 210المممكة المغربية ، سمسمة ندوات ومحاضرات ص
قصة الفمسفة من أفالطون إلى ديوي ، ترجمة فتح اهلل شعشع  : (1985)ديورانت ، ول  -53

. ، مكتبة المعارف ، لبنان ، بيروت
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، مكتبة األنجمو 7الديمقراطية والتربية ، ترجمة نظمي لوقا ، ط : (1916)ديوي ، جون  -54
. المصرية ، القاىرة ، جميورية مصر العربية 

االنتماء االجتماعي لمشباب المصري ، دراسة  : (1999)راتب ، نجالء عبد الحميد  -55
 .سوسيولوجية في حقبة االنفتاح ، مركز المحروسة لمنشر ، القاىرة 

قانون الشعوب وعود إلى فكرة العقل العامة ، ترجمة محمد  : (  1972)راولز ، جون  -56
 .، القاىرة  لمثقافة  ، المشروع القومي لمترجمة ، المجمس األعمى1خميل ، ط

. نظرية القيم السياسية ، مكتبة القاىرة الحديثة  : (1972)حامد . ربيع ، د -57
، منشورات جامعة دمشق ، كمية التربية ، 2التربية العامة ، ج : (2006)رحمة ، أنطون  -58

 .المطبعة التعاونية 
إحياء النظام اإلقميمي العربي ، القاىرة ، مركز البحوث  (2001)أحمد . الرشيدي ، د -59

. والدراسات السياسية 
التعميم والتنمية البشرية ، ىيئة تخطيط الدولة ، برنامج  : (2005)رئاسة مجمس الوزراء  -60

. األمم المتحدة اإلنمائي ومنشورات مجمس الوزراء ، دمشق 
مستقبل الديمقراطية في الوطن العربي ،  : (2003)الزبيدي ، ليث عبد الحسن جواد  -61

مجمة دراسات ، تصدر عن المركز العالمي لمدراسات وأبحاث الكتاب األخضر، العدد الخامس 
. عشر ، السنة الرابعة، طرابمس ، ليبيا 

 الحماية الدولية واإلقميمية لحقوق اإلنسان في ضوء  :( 2008)الزوبعي ، شياب طالب  -62
. الدانمارك المتغيرات الدولية ، رسالة ماجستير، كمية القانون السياسية باألكاديمية العربية في

حب الوطن من منظور شرعي ، مكتبة دار الرشد ،  : (1995)الزيد ، زيد عبد الكريم  -63
. الرياض 

مفيوم الحرية في  : (1968)زيدان ، محمد مصطفى ومحمد السيد الشربيني ، محمود  -64
. التربية الحديثة ، مكتبة النيضة المصرية ، القاىرة 

أىداف التربية النظامية في سورية دراسة تحميمية تقويمية لمقيم  : (2006)زيود ، زينب  -65
التربوية في ىذه األىداف وفق معيار نمائي لمقيم في مراحل التعميم ما قبل الجامعي ، سورية ، 

. دمشق ، جامعة دمشق ، كمية التربية ، رسالة دكتوراه غير منشورة 
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 ، 28المدخل في تحميل المضمون ، مجمة البحوث ، العدد  : (1989)السامرائي ،ىاشم  -66
. المركز العربي لبحوث المستمعين والمشاىدين في اتحاد إذاعات الدول العربية 

مناىج الدراسات االجتماعية ، بيروت ، دار العمم  : (1990)سعادة ، جودت أحمد  -67
. لمماليين 

االنتماء بين المفيوم السميم والتصرف الذميم، مجمس :( 1993)سالمة ىذال : السعيدان  -68
 . 65 ، 60 ، الرياض  ، ص 138الحرس الوطني ، السنة الرابعة عشرة ، العدد 

تدريس مفاىيم حقوق اإلنسان ضمن المناىج التعميمية  : (2001)السعيدي ، عبد السالم  -69
 . البيضاء ر ، الدا17، دار الثقافة ، السمسمة البيداغوجية رقم 

دراسة تحميمية لمفاىيم المجتمع المدني في مناىج  : (2009)سيف الدين ، حسين يونس  -70
الفرع األدبي ،رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة دمشق ، – مادة الفمسفة في المرحمة الثانوية 

. كمية التربية ، قسم المناىج وطرائق التدريس 
. 2011 تموز 8 الحق في التعميم،( : 2011 )كيشور .سينغ، د -71
. المساواة في اإلجراءات الجنائية ، مصر  : (1990)الشاذلي ، فتوح  -72
عمم اجتماع التربية المعاصر ، تطوره ،  : (2002)الشخيبي ، عمي السيد محمد  -73

.  ، القاىرة ، مصر 2002 ،1منيجيتو ، تكافؤ الفرص التعميمية ، دار الفكر العربي ، ط
.  ، الجميورية العربية السورية 1الديمقراطية ، ط : (2001)شدود ، ماجد محمد  -74
المجتمع األىمي ودوره في بناء الديمقراطية  : (2003)شكر ، عبد الغفار ومحمد مورو  -75

.  ، دار الفكر بدمشق 1، ط
. تاريخ التربية اإلسالمية ، مكتبة النيضة المصرية  : (1973)أحمد .شمبي ، د  -76
دراسة تحميمية مقارنة لمقيم التربوية المتضمنة في كتب  : (1994)الصالح ، كوكب  -77

التربية القومية لممرحمة اإلعدادية والقيم التربوية السائدة لدى طالب المرحمة اإلعدادية في القطر 
  .العربي السوري ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة دمشق ، كمية التربية ، دمشق

ما ىي المواطنة ، المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية ،  : (1994)الصالح ، نبيل  -78
 . 1ط
آفاق اجتماعية : العدل والرحمة في العقيدة الدينية  : (1998)صباح ، األب ميشيل  -79

. دينية ، بيروت ، لبنان 



 مصادر ومراجع البحث                                       

 

 184 

فمسفة العدالة عند اإلغريق ، مصر ، مكتبة  : (1989)صقر ، مصطفى سيد احمد  -80
. الجالء الجديدة ، المنصورة 

/ 25الفرص والتكافؤ المفقود ،صحيفة تربوية الجوف ،  : (2012)عويد . الصقور ، د -81
4 /2012 .
 ، مؤسسة التاريخ 1الموسوعة العربية الميسرة والموسعة ، ط : (2001)صالتي ، ياسين  -82

. العربي ، بيروت 
مستقبل التربية في العالم العربي ، منشورات عويدات ،  : (1967)صميبا ، جميل  -83

 .بيروت ، لبنان
تاريخ الفمسفة العربية ، الشركة العالمية لمكتاب ، بيروت ،  : (1989)صميبا ، جميل  -84

. لبنان 
تطور المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربي ، مركز  : (2004)الصوراني ، غازي  -85

. دراسات الغد العربي ، القاىرة مصر 
عمم األخالق إلى نيقوماخوس ، نقمو إلى العربية أحمد  : (1924)طاليس ، أرسطو  -86

. لطفي السيد ، مطبعة دار الكتب المصرية 
. بحوث في اإلعالم ، القاىرة ، دار الشروق  : (2001)طايع ، سامي  -87
تحميل المحتوى في العموم االنسانية ،دار الفكر العربي،      :(1987)طعيمة ،رشدي  -88

 .القاىرة
تأثير منيج التربية القومية في تحقيق أىداف الجانب  : (1980)طمبة ، فاطمة محمد  -89

المعرفي بالمرحمة اإلعدادية ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  كمية التربية ، جامعة عين شمس ، 
 .القاىرة 

محمد عمارة . األعمال الكاممة ، دراسة وتحقيق د  : (1972)طيطاوي ، رفاعة رافع  -90
 . 1،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ، ط

العولمة والتربية ، دار جرير لمنشر والتوزيع ، عمان  : (2008)رسمي عمي . عابد ،  د  -91
 . 1، األردن ، ط
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نظرية التنمية السياسية المعاصرة ، دراسة نقدية مقارنة  : (1981)عارف ، نصر محمد  -92
في ضوء المنظور الحضاري اإلسالمي ، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ، سمسمة الرسائل 

م  1981 ، 6الجامعية 
الرأي العام وطرق قياسو ، القاىرة ، دار الفكر  : (2002)العبد ، عبيد وعاطف ، عدلي  -93

 .العربي
دور كميات التربية في تأصيل الوالء الوطني ، دراسات  : (1993)عبد التواب ، عبداهلل  -94

. تربوية ، القاىرة 
الديمقراطية بين العممانية واإلسالم ، دار الفكر بدمشق ،  : (1999)عبد الجبار ، محمد  -95

. دمشق ، سورية 
تحميل المحتوى في بحوث اإلعالم ، القاىرة ، دار  : (1983)عبد الحميد ، محمد  -96

. النيضة العربية 
نظم األمن والعدالة في اإلسالم ، دار غريب  : (2002)عبد العزيز ، محمد الحسيني  -97

. لمطباعة والنشر والتوزيع ، القاىرة 
التربية الوطنية في  : (2005)العبد الكريم ، حسين و النصار ، راشد عبد العزيز  -98

التوجيات التربوية الحديثة ،  مدارس المممكة العربية السعودية ، دراسة تحميمية مقارنة في ضوء
دراسة مقارنة مقدمة لمقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي ، وزارة التربية والتعميم ، كمية 

. التربية ، الباحة ، السعودية 
التراث العربي اإلسالمي في مجال الفكر التربوي  : (2007)محمود . عبد المطيف ، د  -99

. 1987العربي اإلسالمي ، األصول والمبادئ ، تونس 
بعض األنماط الحديثة لمتعميم الجامعي ومدى  : (2005)عبد المطمب ، أحمد محمود  -100

تحقيق معايير الجودة فييا ، بحث مقدم إلى المؤتمر التربوي الخامس ، كمية التربية ، جامعة 
. البحرين ، المجمد األول 

مبدأ المساواة في اإلسالم ، بحث من الناحية الدستورية مع  : (2002)عبد المنعم ، فؤاد  -101
. المقارنة بالديمقراطية الحديثة ، مطبعة المكتب العربي الحديث ، اإلسكندرية 

النظم السياسية ، دار المطبوعات الجامعية ،  : (1993)عبد الوىاب ، محمد رفعت  -102
. اإلسكندرية ، مصر 
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آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي ، مركز  : (1997)عبداهلل ، ثناء فؤاد  -103
.  ، بيروت ، لبنان 1دراسات الوحدة العربية ، ط

الديمقراطية والتنمية ، مجمة العموم  : (2007)عبيدات ، مقدم و األزىر ، عبد العزيز  -104
. اإلنسانية ،تصدر عن جامعة محمد خضير ، بسكرة ، الجزائر ، العدد الحادي عشر 

درجة اىتمام كتب التربية  : (2004)عبيدات ، ىاني حتمل و الطراونة ، محمد  -105
االجتماعية والوطنية لمصف السادس األساسي في األردن بالمفيومات السياسية ، مجمة جامعة 

 . 2004 ، العدد الثاني 20دمشق ، المجمد 
الصعوبات التربوية المصاحبة لمتجربة السعودية في  : (2001)العجاجي ، أحمد محمد  -106

تطبيق منيج التربية الوطنية كما يدركيا معممو المرحمة الثانوية بمدينة الرياض ، رسالة ماجستير 
. ، كمية التربية ، جامعة الممك سعود ، الرياض 

أسموب تحميل المحتوى ،المنظمة العربية لمتربية والثقافة  : (1991)عدس ، عبد الرحمن  -107
. والعموم ، دار التربية 

حقوق اإلنسان ، دار وائل لمنشر ، عمان  : (2001)مصطفى عبد الكريم . العدوان ، د  -108
 . 1، ط
، دار النفائس 3في سبيل شباب مسمم متحرر ، ط : (1991)عرموش ، أحمد راتب  -109

. لمطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان 
المنيج التربوي والوعي السياسي ، القاىرة ، مكتبة األنجمو  : (1998)عزيز ، مجدي  -110

. المصرية 
 – 1965 ، 5النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط : (1965)فؤاد . العطار ، د  -111

.  ، مصر 1966
اتجاىات حديثة في التنمية ، اإلسكندرية ، الدار  : (2003)عطية ، عبد القادر محمد  -112

 .الجامعية
االعتصام ،  المجتمع اإلسالمي وأصول الحكم ، دار : (1980)عفيفي ، محمد الصادق  -113

 . 1القاىرة ، ط
القيم السموكية لدى طمبة المرحمتين المتوسطة والثانوية  : (2001)عقل ، محمود عطا  -114

. في دول الخميج العربي ، مكتب التربية العربية لدول الخميج ، الرياض 
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العدل التربوي وتعميم الكبار ، مجمة آفاق جديدة في  : (2003)عمي ، سعيد إسماعيل  -115
 . 2003، مارس 1تعميم الكبار ، مركز تعميم الكبار ، عدد 

التربية في الوطن العربي ، كمية التربية ، جامعة دمشق ،  : (2006)عمي ، عيسى  -116
 .المطبعة التعاونية 

مناىج وأساليب البحث العممي النظرية  : (2000)عميان ، مصطفى وغنيم ، محمد  -117
. والتطبيقية ، عمان ، دار الصفاء لمطباعة والنشر 

 ، 1حقوق اإلنسان بين التطبيق والضياع ، ط : (2002)محمود إسماعيل . عمار ، د  -118
. دار مجدالوي ، عمان 

تقرير عن أعمال المؤتمر العممي الثالث لكمية التربية بجامعة  : (2003)عمار ، سام  -119
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( 1) رقم الممحق 
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 خالد األحمد . د  . أ -

 زينب زّيود. د . م  . أ -

 محمود محمد. د . م  . أ -

 أحمد السمهر  . د -

 إيمان عبد ربه . د -

 جمال عّموش  . د -

 منى كشيك . د -

 هاشم فشتكي . د -

 (جامعة دمشق  ) العموم السياسية كمية

 صابر بّمول.  د . م  .أ -

 نبيل عمي . د .  م  . أ -

 خالد المصري. د  -

 محمد العتمة . أ -

 (جامعة تشرين ) الحقوق كمية

 محمد عيسى الخمف . د  . أ -

 (جامعة دمشق  ) االقتصاد كمية

 عبد القادر القاسم. د  . أ -

  التربية  وزارة

الموجه األول لمادة التربية الوطنية : محمد المكود  . أ -
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( 2) رقم الممحق

 أداة البحث في صورته األولية المعيار

 المحترم لدكتور ااألستاذ

 بيا الباحث لنيل درجة الماجستير في التربية تحت عنوان  وم جزء من دراسة عممية يقلمعيار اىذا

 والعاشر من مرحمة التعميم ما قبل ع في كتابي التربية الوطنية لمصفين السابتماعيةمفاىيم العدالة االج" 
دراسة تحميمية تقويمية  " الجامعي 

:   تبمورت مشكمة الدراسة بالتساؤل الرئيس اآلتي إذ

 العدالة االجتماعية في كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع والعاشر من مرحمة ىيم مدى توافر مفاما
 قبل الجامعي ؟ االتعميم م

 البحث إلى تعرف مالمح العدالة االجتماعية في ىذين الكتابين كما أشارت إلييا السياسة التعميمية وييدف
 . جتماعيةفي الجميورية العربية السورية وتحميل محتواىما في ضوء مفاىيم العدالة اال

 أداة من أدوات معتمداً  وتقويميما بناًء عمى بنود ىذا المعيار الكتابين الباحث بتحميل مضمون وسيقوم
. المنيج الوصفي التحميمي وىي تحميل المضمون 

 التكرم باالطالع عمى ىذا المعيار الذي سيساعد الباحث في انجاز ىذه الدراسة ووضع فالرجاء
.  مدى وضوح المعيار ووضوح مؤشراتو حولالمالحظات التي ترونيا مناسبة 

 خالص تقديري وامتناني لتعاونكم مع

 الباحث                            

                                                    مثقال خالد الخميل 
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 لبئّخ ِفب١ُ٘ اٌؼذاٌخ االجتّبػ١خ 

 إضافة تعديل حذف المفهوم رلن

    اٌذش٠خ 1

    اٌذ٠ّمشاط١خ 2

    تىبفؤ اٌفشص 3

    اٌّغبٚاح ٚػذَ اٌت١١ّض 4

    االٔتّبء ٚ اٌٛالء 5

    دمٛق اإلٔغبْ 6

    دك اٌتؼ١ٍُ 7
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 المؤشرات المفهوم

مناسبة المؤشر 
 للمفهوم

مناسبة صياغة 
 المؤشر للمفهوم

 موافق
غير 
 موافق

 موافق تعديل
غير 
 موافق

 تعديل

ة 
ري

ح
ال

 

                الحرية السياسية  1

                  ضمان حرية الوطن والمواطن  2

3 
    حرية إبداء الرأي والتعبير والعقيدة والعبادة والنقد 

 واالختيار
            

                حرية وسائل اإلعالم 4

                 الحرية االقتصادية  5

             واالجتماعية (الفردية )     الحرية الشخصية  6

7 
    إرساء نظام اقتصادي واجتماعي يحقق حرية 

 المواطن وكرامته
            

8 
    تمكن الفرد من التعبير عن آرائه باستقاللية 

 والمشاركة واالختيار وفق الحقوق المكتسبة 
            

9 
   تعبير األفراد عن آرائهم بمختلف الوسائل 

 المشروعة
            

              احترام الحرية الشخصية لآلخرين 10
ية

ط
را

مق
دي

ال
 

                 اٌتؼذد٠خ اٌغ١بعخ ٚااللتظبد٠خ  1

2 
    االٔتخبثبد اٌذشح ٚإٌض٠ٙخ  ٚاٌؼبدٌخ ٚاٌتشش١خ 

 ٚاالٔتغبة إٌٝ اٌجّؼ١بد ٚاٌّؤعغبد اٌّختٍفخ 
            

3 
دظٛي وً ِٛاطٓ ػٍٝ دمٛلٗ   فٟ ِختٍف ِجبالد 

 اٌذ١بح
            

4 
إفغبح اٌّجبي أِبَ ج١ّغ اٌمطبػبد  ٌٍّشبسوخ فٟ ثٕبء 

 اٌٛطٓ
            

5 
    اإل٠ّبْ ثذٚس اٌّؤعغبد   اٌذ٠ّمشاط١خ ٚتفؼ١ً 

 ػٍّٙب ٚتشع١خ اٌفىش اٌّؤعغبتٟ 
            

6 
 اٌّشبسوخ اٌشؼج١خ اال٠جبث١خ فٟ اٌؼًّ اٌغ١بعٟ ٚفٟ 

 وبفخ ٔشبطبد اٌّجتّغ 
            

              ثٕبء إٌظبَ اٌذ٠ّمشاطٟ اٌشؼجٟ  7
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8 
أغجبَ اٌمشاساد اٌغ١بع١خ ٚااللتظبد٠خ ٚاالجتّبػ١خ 

 ِغ أِبي اٌجّب١٘ش 
            

9 
 ِشبسوخ اٌجّب١٘ش فٟ طٕغ اٌمشاساد د٠ّمشاط١بً ِٓ 

 خالي اٌّؤعغبد اٌذعتٛس٠خ ٚاٌجشٌّب١ٔخ 
            

10 
 تذم١ك  اٌفظً ث١ٓ اٌغٍطبد اٌثالث ٚػذَ تشو١ض 

 اٌغٍطخ فٟ ٠ذ ١٘ئخ ٚادذح 
            

11 
 اإلعٙبَ فٟ تط٠ٛش اٌّؤعغبد اٌذ٠ّمشاط١خ ٚدػّٙب 

 (اٌجّؼ١بد ،االتذبداد ،إٌّظّبد ،األدضاة )
            

12 
ٔجز اٌتؼظت ثىبفخ إشىبٌٗ اٌذضث١خ  ٚاٌطبئف١خ ٚاٌّز٘ج١خ 

 (ٚإٌّبطم١خ 
            

              ادتشاَ ا٢ساء اٌّؼبسضخ  13

14 
 اٌذشص ػٍٝ اٌؼذاٌخ االجتّبػ١خ ٚاٌّشبسوخ 

 اٌذ٠ّمشاط١خ فٟ ػ١ٍّخ اتخبر اٌمشاساد 
            

ص
فر

 ال
فؤ

كا
ت

 

1 
     تذم١ك ػذاٌخ اٌتٛص٠غ اٌجغشافٟ ٌٍخذِبد اٌظذ١خ 

 ٚاالجتّبػ١خ ٚاٌتؼ١ّ١ٍخ 
            

2 
   تطج١ك تىبفؤ اٌفشص ث١ٓ اٌّٛاط١ٕٓ فٟ اٌذظٛي 

 ػٍٝ اٌذمٛق ٚاٌٛاججبد 
            

3 
  تذم١ك فشص ِتىبفئخ ِٚتغب٠ٚخ ٌج١ّغ األفشاد 

 ٌٍذظٛي ػٍٝ اٌتؼ١ٍُ ٚفٟ اٌذظٛي ػٍٝ اٌٛظبئف 
            

                 ٚضغ وً إٔغبْ فٟ اٌّىبْ إٌّبعت  4

                تأ١ً٘ اٌشجبة ٚتٛف١ش فشص ػًّ ٌُٙ  5

6 
  االٔتفبع ثّختٍف اٌخذِبد اٌظذ١خ ٚاالجتّبػ١خ 

 ٚاٌّغبّ٘خ فٟ االلتظبد 
            

7 
تىبفؤ اٌفشص ث١ٓ اٌجٕغ١خ فٟ اٌّؼبِالد اٌمب١ٔٛٔخ أٚ 

 األجش فٟ اٌؼًّ 
            

يز
مي

لت
 ا
دم

ع
 و

اة
او

س
لم

ا
 

1 
اػتّبد ِجذأ اٌّغبٚاح ث١ٓ ج١ّغ اٌّٛاط١ٕٓ فٟ ِّبسعخ 

 اٌذمٛق ٚأداء اٌٛاججبد دْٚ ت١١ّض 
            

               تأو١ذ ع١بدح اٌمبْٔٛ ٚتطج١مٗ ػٍٝ اٌج١ّغ دْٚ اعتثٕبء  2

3 
   اٌّٛاطْٕٛ ج١ّؼُٙ ِتغبْٚٚ أِبَ اٌمبْٔٛ فٟ 

 اٌذمٛق ٚاٌٛاججبد 
            

4 
اٌظذ١خ  )    اٌّغبٚاح فٟ اٌخذِبد اٌّمذِخ ِٓ اٌذٌٚخ 

 (، االجتّبػ١خ ، اٌتؼ١ّ١ٍخ 
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              تؼض٠ض اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌجٕغ١ٓ ٚتّى١ٓ اٌّشأح  5

              اٌّغبٚاح فٟ تٛف١ش فشص اٌؼًّ ٌج١ّغ اٌّٛاط١ٕٓ  6

              اٌّغبٚاح فٟ اٌذظٛي ػٍٝ اٌٛظبئف  7

8 
  اإل٠ّبْ ثّجذأ اٌّٛاطٕخ اٌّتغب٠ٚخ فٟ اٌذمٛق 

 ٚاٌٛاججبد 
            

               تً ا٢خش٠ٓ ثّختٍف لذساتُٙ ٚأتّبئُٙ ٚتٛجٙبتُٙ  9

              اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌج١ّغ فٟ اٌذظٛي ػٍٝ االِت١بصاد  10

11 
اٌؼشلٟ ،اٌؼٕظشٞ ، ) اٌتخٍض ِٓ وبفخ أشىبي اٌت١ّض 

 (اٌذ٠ٕٟ
            

الء
لو

 ا
 و

اء
تم

الن
ا

 

             ثٗ دت اٌٛطٓ ٚاالػتضاص 1

2 
االػتضاص ثبالٔتّبء ٌٍٛطٓ ٚاٌذفبظ ػٍٝ إِٔٗ 

 ٚاعتمشاسٖ 
            

               تؼض٠ض االٔتّبء ٌٍٛطٓ ٚاٌذفبظ ػٍٝ إِٔٗ ٚاعتمشاسٖ  3

              اٌتّغه ثب٠ٌٛٙخ اٌٛط١ٕخ ٚاٌذمٛق اٌّششٚػخ  4

5 
 اٌذفبع ػٓ اٌٛطٓ ٚاٌتضذ١خ ِٓ اجٍٗ ٚاٌذشص ػٍٝ 

 عالِتٗ 
            

6 
ادتشاَ اٌذعتٛس ٚاألٔظّخ ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚاالٌتضاَ ٚاٌتم١ذ 

 ثٙب 
            

              االستجبط ثبألسع ٚاٌّذبفظخ ػٍٝ ل١ُ اٌٛطٓ ٚػبداتٗ  7

8 
 االستىبص ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّٛاطٕخ ٚتشع١خٙب فٟ ٔفٛط 

 اٌّٛاط١ٕٓ
            

              اٌّشبسوخ فٟ أداء اٌشؤْٚ اٌؼبِخ ٌٍٛطٓ  9

              تمذ٠ُ اٌّظٍذخ اٌٛط١ٕخ ػٍٝ اٌّظٍذخ اٌشخظ١خ  10

11 
 اٌّشبسوخ اال٠جبث١خ فٟ أٔشطخ اٌّجتّغ ٚخبطخ 

األٔشطخ اٌثمبف١خ اٌّجغذح ٌٍشٚح اٌٛط١ٕخ ٚإد١بء 

 إٌّبعجبد اٌٛط١ٕخ 
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12 
  اٌذشص ػٍٝ اٌٛدذح اٌٛط١ٕخ ٚاٌتفبػً ِغ اٌمضب٠ب 

 اٌٛط١ٕخ فٟ اٌّٛالف اٌّختٍفخ 
            

13 
  تغ١ٍت االٔتّبء اٌٛطٕٟ ػٍٝ االٔتّبء اٌذضثٟ 

 ٚاٌطبئفٟ ٚإٌّبطمٟ
            

14 
اٌّذبفظخ ػٍٝ ِّتٍىبد اٌٛطٓ ِٚىتغجبتٗ ٚاٌذفبع ػٓ 

 تشاثٗ ِٚمذعبتٗ 
            

             االػتضاص ثب٠ٌٛٙخ اٌٛط١ٕخ ٚاٌم١ِٛخ  15

16 
ت١ّٕخ دت اٌتضذ١خ فٟ عج١ً اٌٛطٓ ٚاإل٠ثبس فٟ ٔفٛط 

 األفشاد
            

17 
 تؼض٠ض اٌؼًّ اٌجّبػٟ اٌتؼبٟٚٔ اٌجٕبء ٚاٌٙبدف ث١ٓ 

 أفشاد اٌّجتّغ 
            

18 

 االػتضاص ثبالٔتّبء ٌٍٛطٓ ٚتجغ١ذ رٌه فٟ عٍٛو١بد 

تذفغ إٌٝ اٌذفبظ ػٍٝ اٌّىتغجبد اٌٛط١ٕخ ٚاٌّظبٌخ 

اٌؼبِخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ وً ِب ِٓ شبٔٗ اصد٘بس اٌٛطٓ 

 ٚتمذِٗ

            

ن
سا

إلن
 ا
ق

و
حم

 

              ادتشاَ دمٛق اإلٔغبْ ٚدّب٠تٙب 1

             اٌّغبٚاح فٟ اٌذمٛق ٚاٌٛاججبد ٌج١ّغ اٌّٛاط١ٕٓ 2

              ضّبْ اٌذ١بح اٌذشح اٌىش٠ّخ ٌٍّٛاط١ٕٓ 3

             ط١بٔخ اٌذمٛق ٚاٌذش٠بد اٌؼبِخ ٚدمٛق اٌّٛاطٕخ 4

5 
ادتشاَ اٌذعتٛس ٚدمٛق اإلٔغبْ وّب ٚسدد ثبإلػالْ 

 اٌؼبٌّٟ ٌذمٛق اإلٔغبْ
            

              ِّبسعخ اٌذمٛق ٚتأد٠خ اٌٛاججبد  6

              اٌذفبع ػٓ اٌذمٛق ػٕذ اٌتؼشع ٌٍخطش أٚ االػتذاء 7

8 
 االػتشاف ثذمٛق اإلٔغبْ ٚاٌتٛف١ك ث١ٓ دمٛق اٌفشد 

 ٚدمٛق اٌجّبػخ
            

9 
 تٛف١ش اٌتؼ١ٍُ ٌٍج١ّغ دْٚ اعتثٕبء ٚإتبدخ اٌفشص 

 ٌٍج١ّغ ٌٍذظٛي ػٍٝ اٌمذس ٔفغٗ ِٓ اال٘تّبَ ٚاٌتؼ١ٍُ
            

             إٌضا١ِخ اٌتؼ١ٍُ ِٚجب١ٔتٗ 10

11 
تذغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌتؼ١ٍُ األعبعٟ ٚضّبْ تؼ١ٍُ ٔٛػٟ فٟ 

اٌتؼ١ٍُ اٌثبٔٛٞ ثفشٚػٗ اٌّختٍفخ ٚاٌتؼ١ٍُ اٌجبِؼٟ 

 ٚاٌؼبٌٟ ٌتٍج١خ ادت١بجبد عٛق اٌؼًّ
            

12 

تشع١خ ل١ُ اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌجٕغ١ٓ ػٍٝ طؼ١ذ اٌتؼ١ٍُ 

ٚػٍٝ وبفخ األطؼذح ٚتض١ّٓ إٌّب٘ج اٌتشث٠ٛخ ثأفىبس 

اٌّغبٚاح ث١ٓ اٌشجً ٚاٌّشأح فٟ اٌذمٛق ٚاٌٛاججبد 

 ٚتّى١ٓ اٌّشأح
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13 
 ص٠بدح اٌفشص اٌتؼ١ّ١ٍخ أِبَ اإلٔبث ٌىبفخ اٌّشادً 

 اٌتؼ١ّ١ٍخ
            

14 
 اٌمضبء ػٍٝ األ١ِخ ٚعذ ِٕبثؼٙب ٚص٠بدح سط١ذ سأط 

 اٌّبي اٌّؼشفٟ ٚاٌفىشٞ ث١ٓ أفشاد اٌّجتّغ
            

              اٌذذ ِٓ اٌشعٛة ٚاٌتغشة اٌذساعٟ 15

16 
 إتبدخ اٌفشص أِبَ اٌطالة ٌٍتخظض فٟ 

 اختظبطبد تتٛافك ِغ لذساتُٙ ١ٌُِٚٛٙ
            

              اٌتشو١ض ػٍٝ ِجذأ اٌتؼ١ٍُ اٌّغتّش ٚاٌتؼٍُ اٌزاتٟ 17

             تذم١ك اٌت١ّٕخ اٌجشش٠خ ٚاٌت١ّٕخ اٌّغتذاِخ 18

             اٌذذ ِٓ أتشبس ػّبٌخ األطفبي ٚأشغبٌُٙ ػٓ اٌذساعخ 19

20 
ت١ّٕخ ِٙبساد األفشاد ٚخجشاتُٙ ػٓ طش٠ك اٌتؼ١ٍُ 

 ٚاٌتذس٠ت
            

ن 
لي

تع
 ال

ك
ح

 

             تشع١خ اٌّغبٚاح ٚاٌتمذ٠ش ٌىً فشٚع اٌّؼشفخ اإلٔغب١ٔخ 21

22 
 تضّٓ إٌّب٘ج ٌٍّفب١ُ٘ اٌّؼبطشح وبٌّٛاطٕخ 

 ٚاٌذ٠ّمشاط١خ ٚدمٛق اإلٔغبْ
            

23 
 تذس٠ظ اٌمضب٠ب اٌّتؼٍمخ ثبٌت١ّٕخ وّٛضٛػبد اٌج١ئخ 

 ٚدّب٠تٙب ٚأٔٛاع اٌتٍٛث ٚاٌتظذش ٚإٌّٛ اٌغىبٟٔ
            

24 
 تذم١ك اٌجٛدح إٌٛػ١خ ٌٍتؼ١ٍُ ٚتذغ١ٕٗ ٚاٌؼٕب٠خ ثبٌىبدس 

 اٌتؼ١ٍّٟ ٚاإلداسٞ
            

25 
 تٛف١ش اٌتذس٠ت ٚاٌتأ١ً٘ إٌّبعت ٌٍّؼ١ٍّٓ ٌىبفخ 

 اٌّشادً ٚٚفك ِؼب١٠ش ِٕبعجخ 
            

26 
 تذغ١ٓ أٚضبع اٌّؼ١ٍّٓ ا١ٌّٕٙخ ٚاالجتّبػ١خ 

ٚااللتظبد٠خ ِٓ د١ج سفغ اٌىفبءح ا١ٌّٕٙخ اٌّغتّشح 

 ٌُٙ 
            

27 
 سفغ وفبءح اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّتؼ١ٍّٓ فٟ ِجبي اٌٍغبد 

 األجٕج١خ ٚاٌذبعٛة 
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فٟ دبي ٚجذد أْ ٕ٘بن ِفب١ُ٘ أخشٜ ٠ّىٓ إضبفتٙب ِغ ِؤششاتٙب أٚ ِؤششاد إضبف١خ ٌّفب١ُ٘ ِٛجٛدح 

  :٠ّىٓ اعتخذاَ ٘زا اٌمغُ

 المؤشرات المفهوم

مناسبة المؤشر 
 للمفهوم

مناسبة صياغة 
 المؤشر للمفهوم

 موافق
غير 
 موافق

 موافق تعديل
غير 
 موافق

 تعديل
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( 3) رقم الممحق

  أداة البحث في صورتو النيائيةالمعيار

 المؤشرات المفهوم

مناسبة المؤشر 
 للمفهوم

مناسبة صياغة 
 المؤشر للمفهوم

 موافق
غير 
 موافق

 موافق تعديل
غير 
 موافق

 تعديل

ة 
ري

ح
ال

 

              السياسيةالحرية 1

              االقتصاديةالحرية 2

              وسائل األعالم اليادفة والمسؤوليةحرية 3

              حرية الوطن والمواطنضمان 4

              إبداء الرأي والتعبير والتفكير واالختيار حرية 5

              العقيدة والعبادةحرية 6

              الحرية الشخصية لآلخريناحترام 7

              الترشيح واالنتخابحرية 8

9 
  الشعوب عن حريتيا وسيادتيا واستقالليا من خالل النضال المشروع والمقاومة  دفاع

            

        المشاركة في إدارة الشؤون العامة الوطنيةحرية 10

        االنتساب إلى الجمعيات والمؤسسات المجتمعيةحرية 11

        الشخصيةالحرية 12

              المشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةحرية 13

ية
ط
را

مق
دي

ال
 

              السياسيةالتعددية 1

              االقتصاديةالتعددية 2

              دور الديمقراطيةتعزيز 3

              الحرة والنزيية والعادلةاالنتخابات 4

              جميع القطاعات في بناء الوطن مشاركة 5

              دور المؤسسات الديمقراطية وترسيخ الفكر المؤسساتيتعزيز 6

              النظام الديمقراطي الشعبيبناء 7

              في صنع القرارات من خالل مؤسساتياماىير الجمشاركة 8

              الفصل بين السمطاتتحقيق 9

              الرأي اآلخر وتشجيع ثقافة الحواراحترام 10

              مبدأ العيش المشتركاحترام 11

12 
رساء دعائم الدولةوجود   مؤسسات مدنية مستقرة قادرة عمى ضمان الديمقراطية وا 

            

13 
  السياسياالستقرار
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ص
فر

 ال
فؤ

كا
ت

 

              فرص متكافئة ومتساوية في الحصول عمى التعميم والوظائفتحقيق 1

              عدالة التوزيع الجغرافي لمخدمات الصحية واالجتماعية والتعميميةتحقيق 2

              اإلنسان المناسب في المكان المناسبوضع 3

             ن الشباب وتوفير فرص عمل لجميع المواطنيتأىيل 4

              المواطنين بمختمف الخدمات التي تقدميا الدولةانتفاع 5

              في توزيع الثرواتالعدالة 6

              القانونية واألجرت في التعميم والمعامالنسين الفرص بين الجتكافؤ 7

يز
مي

لت
 ا
دم

ع
 و

اة
او

س
لم

ا
 

              مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في ممارسة الحقوق وأداء الواجباتاعتماد 1

              سيادة القانون وتطبيقو عمى الجميع دون استثناءتأكيد 2

              المتساوي لمخدمات المقدمة من الدولةالتوزيع 3

              المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةتعزيز 4

             المواطنين توزيع فرص العمل لجميع ي فالمساواة 5

              اآلخرين بمختمف قدراتيم وانتماءاتيم وتوجياتيم تقبل 6

              من كافة أشكال التمييزالتخمص 7

الء
لو

 ا
 و

اء
تم

الن
ا

 

              الوطن واالعتزاز بوحب 1

              االنتماء لموطن والحفاظ عمى أمنو واستقرارهتعزيز 2

              الوطنيةىوية بالالتمسك 3

              الشخصية الوطنية المؤمنة بقضايا األمة العربيةبناء 4

              عن الوطن والتضحية من أجموالدفاع 5

              الدستور واألنظمة والقوانين وااللتزام بيااحترام 6

              مفيوم المواطنةترسيخ 7

              الشخصيةةعمى المصمح (العامة  ) المصمحة الوطنية تقديم 8

              الثقافيةالمجتمع االيجابية في أنشطة المشاركة 9

              عمى الوحدة الوطنيةالحفاظ 10

        عمى ممتمكات الوطن ومكتسباتو المحافظة 11

              العمل الجماعي والتطوعيتشجيع 12

              الضرائبأداء 13

              القيم الوطنية والقومية في نفوس الناشئةغرس 14

              االجتماعيالتكافل 15

ن
سا

إلن
 ا
ق

و
حم

 

        حقوق اإلنسان احترام 1

        العامةات الحقوق والحريصيانة 2

        الحياة الحرة والكريمة لممواطنينضمان 3

        تقرير المصيرحق 4

        عن الحقوق عند التعرض لمخطر أو االعتداء الدفاع 5



 الـمـالحــــق                         

 

 211 

        الحقوق وتأدية الواجباتممارسة 6

        بحقوق اإلنساناالعتراف 7

        اإلرىاب والعنفنبذ 8

        حقوق اإلنسان أساس الحرية والعدالة والمساواة والكرامة اعتبار 9

        عمى الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية لممواطنين التأكيد 10

        واألمومة والشبابولة بالطفاالىتمام 11

ن 
لي

تع
 ال

ك
ح

 

              التعميم لمجميع دون استثناءتوفر 1

              التعميم ومجانيتوإلزامية 2

              نوعية التعميمتحسين 3

              صعيد التعميمى قيم المساواة بين الجنسين علترسيخ 4

              الفرص التعميمية أمام اإلناث لكافة المراحل التعميميةزيادة 5

              الرسوب والتسرب الدراسيمعالجة 6

              عمى مبدأ التعميم المستمر والتعمم الذاتيالتركيز 7

             تدامة التنمية البشرية والتنمية المستحقيق 8

              من انتشار عمالة األطفال الحد 9

              ميارات األفراد وخبراتيم عن طريق التعميم والتدريبتنمية 10

             المناىج التربوية لممفاىيم المعاصرة كالمواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسانتضمين 11

              القضايا المتعمقة بالتربية السكانية والبيئةتدريس 12

              الجودة في التعميمتحقيق 13

              بالكادر التعميمي واإلداريالعناية 14

              مناىج التعميم عمى أسس عممية تطوير 15

              التدريب والتأىيل المناسبين لممعممينتوفير 16

              المعرفة من مصادر موثوق بياتأمين 17

              كفاءة المعممين في مجال المغات األجنبية والحاسوبرفع 18

              األمية محو 19
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فٟ دبي ٚجذد أْ ٕ٘بن ِفب١ُ٘ أخشٜ ٠ّىٓ إضبفتٙب ِغ ِؤششاتٙب أٚ ِؤششاد إضبف١خ ٌّفب١ُ٘ ِٛجٛدح 

  :٠ّىٓ اعتخذاَ ٘زا اٌمغُ

 المؤشرات المفهوم

مناسبة المؤشر 
 للمفهوم

مناسبة صياغة 
 المؤشر للمفهوم

 موافق
غير 
 موافق

 موافق تعديل
غير 
 موافق

 تعديل
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( 4) رقم الممحق

 التربية الوطنية لمصف السابع  نتائج تحميل كتاب ( 4 ) رقم                  الممحق

هوم
لمف

ا
 

 المؤشرات
  السابعالصف

  التكراراتعدد

رية
الح

 

 1  السياسيةالحرية
 1  االقتصاديةالحرية
 -  وسائل األعالم اليادفة والمسؤوليةحرية

 4  حرية الوطن والمواطنضمان
 5  إبداء الرأي والتعبير والتفكير واالختيار حرية
 5  العقيدة والعبادةحرية
 1  الحرية الشخصية لآلخريناحترام
 2  واالنتخابرشيح التحرية
 الشعوب عن حريتيا وسيادتيا واستقالليا من خالل النضال المشروع دفاع

 والمقاومة  
24 

 5  المشاركة في إدارة الشؤون العامة الوطنيةحرية
 1  االنتساب إلى الجمعيات والمؤسسات المجتمعيةحرية
 1  الشخصيةالحرية
 1  المشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةحرية

 51 المجموع

طية
مقرا

الدي
 

 -  السياسيةالتعددية
 -  االقتصاديةالتعددية
 1  دور الديمقراطيةتعزيز

 1  الحرة والنزيية والعادلةاالنتخابات
 4  جميع القطاعات في بناء الوطن مشاركة
 -  دور المؤسسات الديمقراطية وترسيخ الفكر المؤسساتيتعزيز
 -  النظام الديمقراطي الشعبيبناء

 4  صنع القرارات من خالل مؤسساتياي الجماىير فمشاركة
 -  الفصل بين السمطاتتحقيق
 2  الرأي اآلخر وتشجيع ثقافة الحواراحترام
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 -  مبدأ العيش المشتركاحترام
رساء دعائم الدولةوجود  2  مؤسسات مدنية مستقرة قادرة عمى ضمان الديمقراطية وا 

 -  السياسياالستقرار
 14 المجموع

افؤ
تك

ص
لفر

 ا
 

 6  والوظائفتعميم فرص متكافئة ومتساوية في الحصول عمى التحقيق
 1  عدالة التوزيع الجغرافي لمخدمات الصحية واالجتماعية والتعميميةتحقيق
 -  المناسبن اإلنسان المناسب في المكاوضع
 8  الشباب وتوفير فرص عمل لجميع المواطنينتأىيل
 -  المواطنين بمختمف الخدمات التي تقدميا الدولةانتفاع
 1  في توزيع الثرواتالعدالة
 4  الفرص بين الجنسين في التعميم والمعامالت القانونية واألجرتكافؤ

 20 المجموع

اواة
مس

ال
ييز

لتم
م ا
وعد

 
 

 مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في ممارسة الحقوق وأداء اعتماد
 الواجبات

6 
 -  سيادة القانون وتطبيقو عمى الجميع دون استثناءتأكيد

 5  المتساوي لمخدمات المقدمة من الدولةالتوزيع
 1  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةتعزيز

 9  في توزيع فرص العمل لجميع المواطنين المساواة
 -  وانتماءاتيم وتوجياتيم اتيم اآلخرين بمختمف قدرتقبل

 9  من كافة أشكال التمييزالتخمص
 30 المجموع

ماء
النت

ا
لوال

 وا
ء

 

 3  الوطن واالعتزاز بوحب
 -  االنتماء لموطن والحفاظ عمى أمنو واستقرارهتعزيز

 1 ية باليوية الوطنالتمسك
 1  األمة العربيةبقضايا الشخصية الوطنية المؤمنة بناء

 3  من أجموتضحية عن الوطن والالدفاع
 2  الدستور واألنظمة والقوانين وااللتزام بيااحترام
 5 طنة مفيوم المواترسيخ
 - عمى المصمحة الشخصية (العامة  ) المصمحة الوطنية تقديم

 -  المجتمع الثقافيةنشطة االيجابية في أالمشاركة
 -  عمى الوحدة الوطنيةالحفاظ
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 1  عمى ممتمكات الوطن ومكتسباتو المحافظة
 -  العمل الجماعي والتطوعيتشجيع
 -  الضرائبأداء

 1 ناشئة والقومية في نفوس الطنية القيم الوغرس
 1  االجتماعيالتكافل

 18 المجموع

وق
حق

سان
اإلن

 
 

 13  حقوق اإلنسان احترام
 -  الحقوق والحريات العامةصيانة
 9  الحياة الحرة والكريمة لممواطنينضمان
 4  تقرير المصيرحق

 11  عن الحقوق عند التعرض لمخطر أو االعتداء الدفاع
 2  الحقوق وتأدية الواجباتممارسة

 1  بحقوق اإلنساناالعتراف
 -  اإلرىاب والعنفنبذ

 2  حقوق اإلنسان أساس الحرية والعدالة والمساواة والكرامة اعتبار
 7  عمى الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية لممواطنين التأكيد

 8  بالطفولة واألمومة والشباباالىتمام
 57 المجموع

حق
عميم

 الت
 

 1  التعميم لمجميع دون استثناءتوفر
 6  التعميم ومجانيتوإلزامية
 -  نوعية التعميمتحسين
 1  قيم المساواة بين الجنسين عمى صعيد التعميمترسيخ
 -  الفرص التعميمية أمام اإلناث لكافة المراحل التعميميةزيادة

 9  الرسوب والتسرب الدراسيمعالجة
 1  الذاتيلتعمم عمى مبدأ التعميم المستمر واالتركيز
 4  التنمية البشرية والتنمية المستدامةتحقيق
 15  من انتشار عمالة األطفال الحد
 3  ميارات األفراد وخبراتيم عن طريق التعميم والتدريبتنمية

 المناىج التربوية لممفاىيم المعاصرة كالمواطنة والديمقراطية وحقوق تضمين
 اإلنسان

1 
 4  والبيئةنية القضايا المتعمقة بالتربية السكاتدريس



 الـمـالحــــق                         

 

 216 

 -  الجودة في التعميمتحقيق
 -  بالكادر التعميمي واإلداريالعناية
 3  مناىج التعميم عمى أسس عممية تطوير
 -  التدريب والتأىيل المناسبين لممعممينتوفير
 -  المعرفة من مصادر موثوق بياتأمين
 -  المغات األجنبية والحاسوبال كفاءة المعممين في مجرفع
 -  األمية محو

 57 المجموع
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( 5) رقم الممحق

 العاشر كتاب التربية الوطنية لمصف نتائج تحميل ( 5 ) رقم                       الممحق

هوم
لمف

ا
 

 المؤشرات
 الصف العاشر

  التكراراتعدد

رية
الح

 

 1  السياسيةالحرية
 -  االقتصاديةالحرية
 7  وسائل األعالم اليادفة والمسؤوليةحرية

 4  حرية الوطن والمواطنضمان
 8  إبداء الرأي والتعبير والتفكير واالختيار حرية
 2 عبادة العقيدة والحرية
 -  الحرية الشخصية لآلخريناحترام
 3 ب الترشيح واالنتخاحرية
 85  الشعوب عن حريتيا وسيادتيا واستقالليا من خالل النضال المشروع والمقاومة  دفاع
 2  المشاركة في إدارة الشؤون العامة الوطنيةحرية
 -  االنتساب إلى الجمعيات والمؤسسات المجتمعيةحرية
 1  الشخصيةالحرية
 -  واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةياسية المشاركة في الحياة السحرية

 113 المجموع

طية
مقرا

الدي
 

 8  السياسيةالتعددية
 5  االقتصاديةالتعددية
 1  دور الديمقراطيةتعزيز

 4  الحرة والنزيية والعادلةاالنتخابات
 2  في بناء الوطن ت جميع القطاعامشاركة
 4  دور المؤسسات الديمقراطية وترسيخ الفكر المؤسساتيتعزيز
 7 بي النظام الديمقراطي الشعبناء

 5  الجماىير في صنع القرارات من خالل مؤسساتيامشاركة
 1  الفصل بين السمطاتتحقيق
 5  الرأي اآلخر وتشجيع ثقافة الحواراحترام
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 2  مبدأ العيش المشتركاحترام
رساء دعائم الدولةوجود  2  مؤسسات مدنية مستقرة قادرة عمى ضمان الديمقراطية وا 

 10  السياسياالستقرار
 56 المجموع

افؤ
تك

ص
لفر

 ا
 

 4  فرص متكافئة ومتساوية في الحصول عمى التعميم والوظائفتحقيق
 2  عدالة التوزيع الجغرافي لمخدمات الصحية واالجتماعية والتعميميةتحقيق
 -  اإلنسان المناسب في المكان المناسبوضع
 2  الشباب وتوفير فرص عمل لجميع المواطنينتأىيل
 1  المواطنين بمختمف الخدمات التي تقدميا الدولةانتفاع
 -  في توزيع الثرواتالعدالة
 1  الفرص بين الجنسين في التعميم والمعامالت القانونية واألجرتكافؤ

 10 المجموع

اواة
مس

ال
ييز

لتم
م ا
وعد

 
 

 12  مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في ممارسة الحقوق وأداء الواجباتاعتماد
 6  سيادة القانون وتطبيقو عمى الجميع دون استثناءتأكيد

 6  المتساوي لمخدمات المقدمة من الدولةالتوزيع
 4  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةتعزيز

 3  في توزيع فرص العمل لجميع المواطنين المساواة
 2  اآلخرين بمختمف قدراتيم وانتماءاتيم وتوجياتيم تقبل

 16  من كافة أشكال التمييزالتخمص
 49 المجموع

ماء
النت

ا
والء

 وال
 

 2  الوطن واالعتزاز بوحب
 5  االنتماء لموطن والحفاظ عمى أمنو واستقرارهتعزيز

 3  باليوية الوطنيةالتمسك
 2  الشخصية الوطنية المؤمنة بقضايا األمة العربيةبناء

 3 لو عن الوطن والتضحية من أجالدفاع
 9  الدستور واألنظمة والقوانين وااللتزام بيااحترام
 4  مفيوم المواطنةترسيخ
 1 عمى المصمحة الشخصية (العامة  ) المصمحة الوطنية تقديم

 - ة االيجابية في أنشطة المجتمع الثقافيالمشاركة
 2  الوطنيةدة عمى الوحالحفاظ
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 -  عمى ممتمكات الوطن ومكتسباتو المحافظة
 9  العمل الجماعي والتطوعيتشجيع
 1  الضرائبأداء

 -  القيم الوطنية والقومية في نفوس الناشئةغرس
 -  االجتماعيالتكافل

 41 المجموع

وق
حق

سان
اإلن

 
 

 3  حقوق اإلنسان احترام
 3  الحقوق والحريات العامةصيانة
 2  الحياة الحرة والكريمة لممواطنينضمان
 3  تقرير المصيرحق

 3  لمخطر أو االعتداء ض عن الحقوق عند التعرالدفاع
 6  وتأدية الواجباتقوق الحممارسة

 1  بحقوق اإلنساناالعتراف
 11  اإلرىاب والعنفنبذ

 1  حقوق اإلنسان أساس الحرية والعدالة والمساواة والكرامة اعتبار
 -  عمى الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية لممواطنين التأكيد

 4  بالطفولة واألمومة والشباباالىتمام
 37 المجموع

حق
عميم

 الت
 

 2  التعميم لمجميع دون استثناءتوفر
 1  التعميم ومجانيتوإلزامية
 -  نوعية التعميمتحسين
 1  قيم المساواة بين الجنسين عمى صعيد التعميمترسيخ
 1  الفرص التعميمية أمام اإلناث لكافة المراحل التعميميةزيادة

 - دراسي الرسوب والتسرب المعالجة
 1  عمى مبدأ التعميم المستمر والتعمم الذاتيالتركيز
 39  التنمية البشرية والتنمية المستدامةتحقيق
 -  من انتشار عمالة األطفال الحد
 2  ميارات األفراد وخبراتيم عن طريق التعميم والتدريبتنمية

 -  المناىج التربوية لممفاىيم المعاصرة كالمواطنة والديمقراطية وحقوق اإلنسانتضمين
 44  القضايا المتعمقة بالتربية السكانية والبيئةتدريس
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 -  الجودة في التعميمتحقيق
 -  بالكادر التعميمي واإلداريالعناية
 2  مناىج التعميم عمى أسس عممية تطوير
 3  التدريب والتأىيل المناسبين لممعممينتوفير
 -  المعرفة من مصادر موثوق بياتأمين
 1  كفاءة المعممين في مجال المغات األجنبية والحاسوبرفع
 5  األمية محو

 102 المجموع
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( 6) رقم الممحق

 (  األولالتحميل  ) والعاشر لسابعتحميل المحممين لكتابي التربية الوطنية لمصفين ا ( 6 ) رقم الممحق

هوم
لمف

ا
 

 المؤشرات
  العاشرالصف  السابعالصف

  التكراراتعدد  التكراراتعدد

رية
الح

 

 1 1  السياسيةالحرية
 - 1  االقتصاديةالحرية
 6 -  وسائل األعالم اليادفة والمسؤوليةحرية

 4 4  حرية الوطن والمواطنضمان
 8 4  واالختيار ر إبداء الرأي والتعبير والتفكيحرية
 2 5  العقيدة والعبادةحرية
 - 1  الحرية الشخصية لآلخريناحترام
 3 2  الترشيح واالنتخابحرية
 الشعوب عن حريتيا وسيادتيا واستقالليا من خالل النضال دفاع

 المشروع والمقاومة  
23 82 

 2 5  المشاركة في إدارة الشؤون العامة الوطنيةحرية
 - 1  االنتساب إلى الجمعيات والمؤسسات المجتمعيةحرية
 1 1  الشخصيةالحرية
 ية واالقتصادية واالجتماعية المشاركة في الحياة السياسحرية

 والثقافية
1 - 

 109 49 المجموع

طية
مقرا

الدي
 

 6 -  السياسيةالتعددية
 5 -  االقتصاديةالتعددية
 1 1  دور الديمقراطيةتعزيز

 4 1  الحرة والنزيية والعادلةاالنتخابات
 2 4  جميع القطاعات في بناء الوطن مشاركة
 3 -  الفكر المؤسساتيوترسيخ دور المؤسسات الديمقراطية تعزيز
 6 -  النظام الديمقراطي الشعبيبناء

 4 3  الجماىير في صنع القرارات من خالل مؤسساتيامشاركة
 1 -  الفصل بين السمطاتتحقيق
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 5 2  الرأي اآلخر وتشجيع ثقافة الحواراحترام

 2 -  مبدأ العيش المشتركاحترام
رساء وجود  مؤسسات مدنية مستقرة قادرة عمى ضمان الديمقراطية وا 

 دعائم الدولة
1 2 

 9 -  السياسياالستقرار
 50 12 المجموع

افؤ
تك

ص
لفر

 ا
 

 فرص متكافئة ومتساوية في الحصول عمى التعميم تحقيق
 والوظائف

5 4 
 عدالة التوزيع الجغرافي لمخدمات الصحية واالجتماعية تحقيق

 والتعميمية
1 1 

 - -  اإلنسان المناسب في المكان المناسبوضع
 2 8  الشباب وتوفير فرص عمل لجميع المواطنينتأىيل
 1 -  المواطنين بمختمف الخدمات التي تقدميا الدولةانتفاع
 - 1  في توزيع الثرواتالعدالة
 1 3  الفرص بين الجنسين في التعميم والمعامالت القانونية واألجرتكافؤ

 9 18 المجموع

اواة
مس

ال
ييز

لتم
م ا
وعد

 
 

 الحقوق ارسة مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في مماعتماد
 وأداء الواجبات

6 11 
 6 -  سيادة القانون وتطبيقو عمى الجميع دون استثناءتأكيد

 5 4  المتساوي لمخدمات المقدمة من الدولةالتوزيع
 4 1  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةتعزيز

 3 8  في توزيع فرص العمل لجميع المواطنين المساواة
 2 -  وانتماءاتيم وتوجياتيم اتيم اآلخرين بمختمف قدرتقبل

 14 9  من كافة أشكال التمييزالتخمص
 45 28 المجموع

ماء
النت

ا
والء

 وال
 

 2 3  الوطن واالعتزاز بوحب
 4 -  االنتماء لموطن والحفاظ عمى أمنو واستقرارهتعزيز

 3 1  باليوية الوطنيةالتمسك
 2 1  الوطنية المؤمنة بقضايا األمة العربيةية الشخصبناء

 3 3  عن الوطن والتضحية من أجموالدفاع
 10 2  الدستور واألنظمة والقوانين وااللتزام بيااحترام
 4 4  مفيوم المواطنةترسيخ
 1 - عمى المصمحة الشخصية (العامة  ) المصمحة الوطنية تقديم
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 - -  االيجابية في أنشطة المجتمع الثقافيةالمشاركة
 2 -  عمى الوحدة الوطنيةالحفاظ

 - 1  عمى ممتمكات الوطن ومكتسباتو المحافظة
 8 1  العمل الجماعي والتطوعيتشجيع
 1 -  الضرائبأداء

 - 1  القيم الوطنية والقومية في نفوس الناشئةغرس
 - 1  االجتماعيالتكافل

 40 18 المجموع

وق
حق

سان
اإلن

 
 

 3 12  حقوق اإلنسان احترام
 3 -  الحقوق والحريات العامةصيانة
 2 8  الحياة الحرة والكريمة لممواطنينضمان
 3 4  تقرير المصيرحق

 3 10  عن الحقوق عند التعرض لمخطر أو االعتداء الدفاع
 4 2  الحقوق وتأدية الواجباتممارسة

 1 1  بحقوق اإلنساناالعتراف
 10 -  اإلرىاب والعنفنبذ

 1 2  حقوق اإلنسان أساس الحرية والعدالة والمساواة والكرامة اعتبار
 - 6  عمى الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية لممواطنين التأكيد

 3 8  بالطفولة واألمومة والشباباالىتمام
 33 52 المجموع

حق
عميم

 الت
 

 2 10  دون استثناءميع التعميم لمجتوفر
 1 6  التعميم ومجانيتوإلزامية
 - -  نوعية التعميمتحسين
 1 1  قيم المساواة بين الجنسين عمى صعيد التعميمترسيخ
 1 -  لكافة المراحل التعميميةناث الفرص التعميمية أمام اإلزيادة

 - 9  الرسوب والتسرب الدراسيمعالجة
 1 1  عمى مبدأ التعميم المستمر والتعمم الذاتيالتركيز
 33 4  التنمية البشرية والتنمية المستدامةتحقيق
 - 14  من انتشار عمالة األطفال الحد
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 2 2  وخبراتيم عن طريق التعميم والتدريبألفراد ميارات اتنمية
 المعاصرة كالمواطنة والديمقراطية مفاىيم المناىج التربوية للتضمين

 وحقوق اإلنسان
1 - 

 40 4  القضايا المتعمقة بالتربية السكانية والبيئةتدريس
 - -  الجودة في التعميمتحقيق
 - -  بالكادر التعميمي واإلداريالعناية
 2 3  مناىج التعميم عمى أسس عممية تطوير
 3 -  التدريب والتأىيل المناسبين لممعممينتوفير
 - -  المعرفة من مصادر موثوق بياتأمين
 1 -  كفاءة المعممين في مجال المغات األجنبية والحاسوبرفع
 5 -  األمية محو

 91 55 المجموع
 

 ( األول التحميل) ونسب مفاىيم العدالة االجتماعية في كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع والعاشر     تكرارات

 رقم
 المفهوم المفهوم

  العاشرالصف  السابعالصف

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

 %28.91 109 %21.12 49 الحرية 1
 %24.13 91 %23.70 55  التعميمحق 2
 %13.26 50 %5.17 12 الديمقراطية 3
 %11.93 45 %12.06 28  وعدم التمييزالمساواة 4
 %10.61 40 %7.75 18  والوالءاالنتماء 5
 %8.75 33 %22.41 52  اإلنسانحقوق 6
 %2.38 9 %7.75 18  الفرصتكافؤ 7

 %100 377 %100 232 المجموع 
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( 7) رقم الممحق

 (  الثانيالتحميل  ) لكتابي التربية الوطنية لمصفين السابع والعاشر المحممينتحميل  ( 7 ) رقم   الممحق

هوم
لمف

ا
 

 المؤشرات
  العاشرالصف  السابعالصف

  التكراراتعدد  التكراراتعدد

رية
الح

 

 1 1  السياسيةالحرية
 - 1  االقتصاديةالحرية
 5 -  اليادفة والمسؤوليةم وسائل األعالحرية

 4 4  حرية الوطن والمواطنضمان
 7 5  إبداء الرأي والتعبير والتفكير واالختيار حرية
 2 5  العقيدة والعبادةحرية
 - 1  الحرية الشخصية لآلخريناحترام
 3 2  الترشيح واالنتخابحرية
 الشعوب عن حريتيا وسيادتيا واستقالليا من خالل النضال دفاع

 84 22 المشروع والمقاومة  

 2 4  المشاركة في إدارة الشؤون العامة الوطنيةحرية
 - 1  إلى الجمعيات والمؤسسات المجتمعيةالنتساب احرية
 1 1  الشخصيةالحرية
 المشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية حرية

 والثقافية
1 - 

 108 48 المجموع

طية
مقرا

الدي
 

 7 -  السياسيةالتعددية
 5 -  االقتصاديةالتعددية
 1 1 اطية دور الديمقرتعزيز

 4 1  الحرة والنزيية والعادلةاالنتخابات
 2 5  جميع القطاعات في بناء الوطن مشاركة
 3 -  دور المؤسسات الديمقراطية وترسيخ الفكر المؤسساتيتعزيز
 5 -  النظام الديمقراطي الشعبيبناء
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 4 3 مؤسساتيا الجماىير في صنع القرارات من خالل مشاركة
 1 -  الفصل بين السمطاتتحقيق
 5 2  الرأي اآلخر وتشجيع ثقافة الحواراحترام
 2 -  مبدأ العيش المشتركاحترام
رساء وجود  مؤسسات مدنية مستقرة قادرة عمى ضمان الديمقراطية وا 

 2 1 دعائم الدولة

 8 -  السياسياالستقرار
 49 13 المجموع

افؤ
تك

ص
لفر

 ا
 

 5 6  فرص متكافئة ومتساوية في الحصول عمى التعميم والوظائفتحقيق
 عدالة التوزيع الجغرافي لمخدمات الصحية واالجتماعية تحقيق

 والتعميمية
1 1 

 - -  اإلنسان المناسب في المكان المناسبوضع
 2 9  الشباب وتوفير فرص عمل لجميع المواطنينتأىيل
 1 -  المواطنين بمختمف الخدمات التي تقدميا الدولةانتفاع
 - 1  في توزيع الثرواتالعدالة
 1 3  الفرص بين الجنسين في التعميم والمعامالت القانونية واألجرتكافؤ

 10 20 المجموع
اواة

مس
ال

ييز
لتم
م ا
وعد

 
 

 مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في ممارسة الحقوق وأداء اعتماد
 10 7 الواجبات

 6 -  سيادة القانون وتطبيقو عمى الجميع دون استثناءتأكيد
 4 5  المتساوي لمخدمات المقدمة من الدولةالتوزيع
 4 1  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأةتعزيز

 3 9  في توزيع فرص العمل لجميع المواطنين المساواة
 2 -  وانتماءاتيم وتوجياتيم راتيم اآلخرين بمختمف قدتقبل

 14 9  من كافة أشكال التمييزالتخمص
 43 31 المجموع

ماء
النت

ا
والء 

وال
 

 2 3  الوطن واالعتزاز بوحب

 4 -  االنتماء لموطن والحفاظ عمى أمنو واستقرارهتعزيز



 الـمـالحــــق                         

 

 227 

 3 1  باليوية الوطنيةالتمسك
 2 1  الشخصية الوطنية المؤمنة بقضايا األمة العربيةبناء

 3 3  عن الوطن والتضحية من أجموالدفاع
 11 2  الدستور واألنظمة والقوانين وااللتزام بيااحترام
 4 3  مفيوم المواطنةترسيخ
 1 - عمى المصمحة الشخصية (العامة  ) المصمحة الوطنية تقديم

 - -  المجتمع الثقافيةشطة االيجابية في أنالمشاركة
 2 -  عمى الوحدة الوطنيةالحفاظ

 - 1  عمى ممتمكات الوطن ومكتسباتو المحافظة
 9 1  العمل الجماعي والتطوعيتشجيع
 1 -  الضرائبأداء

 - 1  القيم الوطنية والقومية في نفوس الناشئةغرس
 - 1  االجتماعيالتكافل

 42 17 المجموع

وق
حق

سان
اإلن

 
 

 4 12  حقوق اإلنسان احترام
 3 -  الحقوق والحريات العامةصيانة
 2 7  الحياة الحرة والكريمة لممواطنينضمان
 3 4  تقرير المصيرحق

 2 9  عن الحقوق عند التعرض لمخطر أو االعتداء الدفاع
 4 3  الحقوق وتأدية الواجباتممارسة

 1 1  بحقوق اإلنساناالعتراف
 9 -  اإلرىاب والعنفنبذ

 1 2  حقوق اإلنسان أساس الحرية والعدالة والمساواة والكرامة اعتبار
 - 5  عمى الحقوق المدنية والسياسية واالجتماعية لممواطنين التأكيد

 3 8  بالطفولة واألمومة والشباباالىتمام
 32 50 المجموع

حق
عميم

 الت
 

 2 10  التعميم لمجميع دون استثناءتوفر
 1 6  التعميم ومجانيتوإلزامية
 - -  نوعية التعميمتحسين
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 1 1  قيم المساواة بين الجنسين عمى صعيد التعميمترسيخ
 1 -  الفرص التعميمية أمام اإلناث لكافة المراحل التعميميةزيادة

 - 10  الرسوب والتسرب الدراسيمعالجة
 1 1  عمى مبدأ التعميم المستمر والتعمم الذاتيالتركيز
 35 5  التنمية البشرية والتنمية المستدامةتحقيق
 - 13  من انتشار عمالة األطفال الحد
 2 2  ميارات األفراد وخبراتيم عن طريق التعميم والتدريبتنمية

 التربوية لممفاىيم المعاصرة كالمواطنة والديمقراطية ج المناهتضمين
 وحقوق اإلنسان

1 - 
 41 5  القضايا المتعمقة بالتربية السكانية والبيئةتدريس
 - -  الجودة في التعميمتحقيق
 - -  بالكادر التعميمي واإلداريالعناية
 2 3  مناىج التعميم عمى أسس عممية تطوير
 3 -  لممعمميناسبين التدريب والتأىيل المنتوفير
 - -  المعرفة من مصادر موثوق بياتأمين
 1 -  كفاءة المعممين في مجال المغات األجنبية والحاسوبرفع
 5 -  األمية محو

 95 57 المجموع
 

 
 

 ( التحميل الثاني) ونسب مفاهيم العدالة االجتماعية في كتابي التربية الوطنية لمصفين السابع والعاشر تكرارات

 رقم
 مالمفهو

 المفهوم
  العاشرالصف  السابعالصف

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

 %28.49 108 %20.33 48 الحرية 1
 %25.06 95 %24.15 57  التعميمحق 2
 %12.925 49 %5.50 13 الديمقراطية 3
 %11.34 43 %13.13 31  وعدم التمييزالمساواة 4
 %11.08 42 %7.20 17  والوالءاالنتماء 5
 %8.44 32 %21.18 50  اإلنسانحقوق 6
 %2.63 10 %8.47 20  الفرصتكافؤ 7

 %100 379 %100 236 المجموع 
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Summary 

Research Title : The Concepts of Social Justice in both Seventh and 10
th
  

Nationalism Education books from Secondary education stage : 

Analytic Osteopathic Study                                   

Prepared By : Methkal  Al – Khalil                                        

Supervised By : Dr . Ibrahim Al-masri 

This research aims to the study of social justice concepts in both 7
th
 and 

10
th
 nationalism education books and declaration of their in cluding for 

the social justice concepts which was a request of heavenly letters and  

great philosophers who have written in policy and ethics . 

The concept of justice has preoccupied from ancientness the wises and 

philosophers, so they have been subjected to search the idea of justice in 

attempt of reach to deter mination of its content and basis . 

The concept of justice has taken a deep meaning in all heavenly religions 

that all letters had one purpose which is the justice between people . 

The God has tasked Apostles and prophets in calling for justice and has 

resided it on earth . 

And in the shade of variables which the world and Arabic community 

testify , the social justice and what it concludes of concepts that connects 

to it like : freedom , democracy , equality , not distinguishing , chances 

valence Homages , Human rights and education right as an announced . 

goal o the educational policy and a fund a mental request to it . 

In all laws and constitution which have released yet .and in the frame of 

Syrian Education Ministry interest in developing of nationalism education 

syllabus and changing its name from nationalism education to ( alwatanya) 

(national )education and applicative education for the first time through 

the year 2010 – 2011-principally in 7
th
 and 10

th    
classes for the promising 

goals from its existence and to the importance of social justice and its 

effect and reflection on the education system in Syrian Arab Republic , 

the researcher finds the importance of taking these books by searching 
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and analyzing to knowing the range of achieving the social justice and 

what it in cludes of related concepts as Freedom , Democracy , Equality , 

Chances valence , not distinguishing , homages , human rights and 

education right. And from this point the research has taken this subject 

and it contained (6) parts . the theoretical part has taken many parts : the 

first – the second – the third – the fourth – and the fifth and sixth part has 

taken the procedures and the result of the research . 

Problem and questions of the research : 

The research problem has focused on the following major question what 

is the rang of parallelism of the social justice concepts in the books of 

nationalism education for both 7
th

 and 10
th
 classes in secondary stag ? 

While the research tries to answer the following question : 

1-what is the concept of social justice and the most significance 

of its standards in educational social literature ? 

2-what is the range of availability of social justice concepts in 

the nationalism education books of both 7
th

 and 10
th

 classes in 

secondary stage ? 

3-what are the result of analyzing the content of the nationalism 

books for both 7
th

 and 10
th

 classes in the light of the concept of 

social justice ? 

4-what are the lineaments of social justice in nationalism 

education books in 7
th
 and 10

th
 classes as the educational policy 

has indicated to it in S.A.R ? 

5-what are the propositions and recommendations which can be 

extracted to the reinforcement of the concepts of social justice 

in nationalism education books in S.A.R in the shade of modern 

education . 

Methodology and tools of the research : 

The analytic descriptive method has adopted the finding by using the 

manner of analyzing the content depending on the standard – research 

tool – that is prepared by the researcher . 

Sample of the research ( subject of analysis ) : 
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The subject of research has taken analysis of : 

1-Nationalism Education book for primary education stage . 

2-Natioalism education book for primary education stage . 

The research borders : 

1-topical borders : 

The nationalism education books have been analyzed for 7
th
 and 10

th
 

classes in primary and secondary stages in S.A.R which were started 

teaching them through year /2013-2014/ after  changing their name from 

nationalism education to ( alwatanya ) education 

2-chronological borders : the study occurred through /2013 -2014 / 

Result of the research : 

Through the analysis of the books of nationalism education for both 7
th
 

and 10
th

 classes , the research has concluded to the following results : 

1--the accomplished indicators to the concept of human rights in 

nationalism  education book for 7
th
 class are : repect of human rights and 

protect it rated (22 ,80%) of the aggregate degree which equaled (57) . In 

second degree: the defence of the rights when they subject  to danger or 

assault rated (19,29%) , and in the third degree: guarantee the free 

generous  life for the citizens rated (15,78%) . 

In forth degree : the interest in childhood , motherhood and youths with a 

chieving rate reached (14,03%) . In the fifth degree: the confirmation on 

civic , political social rights to the citizins with achieving ,rate (12,28"%) 

. while the rest indicators have gotten less rates . 

2- The achieving indicators of the concept of education rights in 

nationalism education book for 7th class are :  

- The limiting of spread the employment of children providing 

education to every body , treatment the failure and instructional 

leakage ,free mandatory education achieving human and standing 

development , teaching issues concerning  development and 
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environment with achieving rate (26,31%) – 17,54% - 15,78% - 

10,54% - 7, 01%) consecutively . while the accomplished indicators 

to this less achieved objective in nationalism education book for 7
th
 

class are : 

- development of in dividuals skills and their experiences through 

education and training , developing instructional syllabuses on scientific 

basics . 

- Inclusion educational syllabuses to the contemporary concepts as 

citizenship , democracy and human rights . 

- focusing on the principle of continual education and self education . 

fixing the values of quality between two genders on the level of education 

with the percentage of achieving reached (5,26?%- 5,26% - 1,75% -

1,75% - 1,75% ) consecutively . 

3- the inclicators concerning the people defence of their freedom and 

national lordship and independence through legitimacy of struggling and 

resistance , among the aehievinginelicators to a goal com in first degree 

with achieving rate reaehed (47,50%) – following it the freedom of 

opinion expressing . thin king and seleetion .the freedom of dogma and 

worshipping , the freedom of participation in managing national  public 

business with achieving vate reached (9,80%) for each indicator . and in 

third degree : quaranttee the freedom of home and citilen with aehieving 

rate reaehed (7,84%) while the other inelicators have gotten less rates . 

4- the two inelicators concerning equality in providing job opportunities 

to all eitizens, ditching of all the shapes of Discrimination – among the 

aehievinginelicator to a concept , in the first clegree come :  

- equality and not clistinguishing with aehiereng rate reached (30%) for 

eaeh one . following it : adopting the principle of equality between alaa 

citizens in practicing the rights and doing duties with aehieving rate 

reaehed (20%) and in third clegree: equal distribution  
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In Third degree : equal distribution to the presented services from the 

state with achieving rate reched (16,66%) then reinforcement of the 

equality between the two genders and enabling woman with achieving 

rate reached (3,30%) , while the other indicators didn,t achieve and they 

are : confirmation of law lordship and applying it on everybody . accept 

the others with their different abilities and belongings and orientation . 

5- theachieving indicator in nationalism education book for the 7
th
 class 

among the 7
th
 achieving indicators . 

For the concept of equality of opportunities include to equality  guys and 

to insure jobs  chances for all citizens and the percentage of achieving 

reached 40 per cent , then to achieve equal opportunities to get learning 

and employments and the percentage of achieving reached( 30) per cent . 

In the third degree , the percentage of achieving the equality of 

opportunity between two sex in learning ,rent and in lawful deals has 

reached (30) per cent , where as the other points have little percentage .  

6- The percentage of achieving the seventh point includes to enhance the 

concept of  habitat has repeatedly reached( 27,77) percent. Second, the 

concept of loyalty and belonging in the national education book for tenth 

class have reached repeatedly (18) . Then to love your country and to be 

pride of it and to defend and sacrifice for it have reached (16,66) per cent 

for each. In the third degree, to respect and obey the laws have reached 

about (11,11) per cent whereas the other points have little percentage . ---

7- The two points that are achieved in the national education book for 

seventh class among the thirteenth point and achieving for the concept of 

democracy include sharing all the institutes in building the country and in 

making decisions  through its institutes have reached( 28,57) per cent for 

each . In the second degree ,there are civil institutes that are able to insure 

the democracy , respect the public opinion and to encourage the dialogue 

achieving (14,28) per cent for each ,where as the other points have little 

percentage .  

8- The concept of justice that is more achieving in the national education 

book for seventh class includes the human rights and the right of learning 

repeatedly reached( 57) and the percentage of achieving about( 23007) 

for each, then liberty has repeatedly reached (51) and the percentage of 
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achieving reached (20,64) per cent . In the third degree , equality and 

distinction have repeatedly about (30) and the percentage of achieving 

about (12,14) per cent .  

In the five degree , the loyal  and have repeatedly (18 )and the percentage 

of achieving about (7,28) per cent where as  the concept of democracy 

has the sixth degree achieving (14) repeatedly and the percentage of 

achieving reached 5,66 per cent .  

9- The point ( 9 ) which is related with the defense of people for their 

liberties, and for its independence  through legal resistance has the first 

class among  the achieving points for the concept of liberty in the national 

education  book for the tenth class and the percentage of achieving 

reached about( 75,22) percent . The points which have the following 

numbers        (15 – 3 -4 – 8 ) include the freedom of giving opinions , 

expression , election , thinking and choosing , the freedom of media , 

insure the freedom of citizen and country and freedom of can dictating 

and election and the percentage of achieving reached continuously ( 7,07 

- 6, 19 – 3,53 – 2,65 )  percent where as the other points have little 

percentages .  

10- The points that are more achieved for the concept of the right of 

learning in national education book for the tenth class are ( 12 – 8 – 5 – 3) 

. Studying the cases which are related to environment and development , 

achieving the human development and the continuous development , and 

to find good practice for teachers and the percentage reached 

continuously    ( 43,13 – 38,23 – 4,90 – 2,94) .  

11- The point / 13 / which is related to political independence has the first 

class among the achieving points for the concept of democracy in 

national education book for tenth class and the percentage of achieving  

reached about  ( 17,85 ) per cent . The point / 1 / which is connected with 

political Varity achieved ( 14,28 ) per cent . In the third degree , the point 

/ 7 / include economic Varity , sharing people in making decisions 

through their institutes ,respect the other opinion and encourage the 

dialogue and the percentage of achieving reached ( 8,92 ) per cent for 

each . In the five degree , the points ( 4 – 6 ) include the free and justice 
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election and to enhance the role of democratic institutes and the 

percentage of achieving related ( 7,14 ) per cent for each where as the rest 

of points ( 5- 11- 12- 3- 9 ) include sharing all the sectors in building the 

country ,respect the same living , finding civic status institution that are 

able to insure the democracy and to separate among powers have little 

percentage .  

12- The point that refers to the concept of equality and distinction is more 

achieving in the national education  book for the tenth class includes to 

get out all the shapes of distinction and the percentage of achieving 

reached about ( 32, 65 ) . In the third degree , to apply the principle of 

equality among all citizens in practice rights and duties and the 

percentage of achieving reached about ( 24 ,48 ) . In the third degree, to 

applicate  and respect the laws without exception , and to spread all the 

service over citizens reached about ( 12,24) per cent for each . In the forth 

degree , to enhance the quality between the two sex and to give women 

all the rights reached about  

 ( 6,12) per cent . In the sixth degree , to accept the others with different 

abilities and the others with different abilities and their directions reached 

about ( 4,08 ) per cent .  

13- The two points that are connected with respect the constitution , laws 

, systems and to apply them .   And to encourage the volunterism team 

want have the first class among the points the are achieving for the 

concept of loualty and in the nationalisameducafionboole for the tenth 

class and the percentage of achieving reached about /21,95/ for each. The 

to enhance the Belonging to the home heeping for its security reached 

about (9,75) percent . In the forth degree k the defence and sacrifice for 

your country and to heep on your naticndinclentity reached /7,31/ percent 

for eachwhereas the other points have wile precenfage .  

14- The point that are connecfed with terrorism and violence have the 

first class among the other for the tenth class reached about 29,72 percenf 

then to practice the rights and duties reached 16,21 percent in the third 

degree k to comcern with child hood , mother hood and youths reached 
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/10,81/ percent in the forth degree to respect and protect the human rights 

, protect the puplic right  

The right of choosing destiny, defence the rights when you expose to 

danger and the precentag of achieving reached (8,10) percent for each w 

here us the other points have little percentage . 

15-  The point of the concept of equality of opportunities that is more 

achieving in the national education book for the tenth class include to find 

equal chances to obtain on learning and employment and the percentage 

of achieving reached about (40) percent . 

In the 0ther degree , to equality guys and to supply chances for all 

citizens and to achieve the justice of geography balance . for health and 

education services has reached about (20) percent where as other points 

have little percentage . 

16- The concept of social justice that is more achieving in the nationalism 

education book includes the liberty which repeatedly has (113) and the 

percentage of achieving reached (27,69) percent and repeatedly (408). 

Then the right of learning repeatedly reached (102) and the percentage of 

achieving reached (25) percent . In the third degree , democracy which 

repeatedly reached (56) and the percentage of achieving reached (13,72) . 

In the forth degree , the equality and distinction have repeatedly (49) and 

the percentage of achieving reached (12) percent .In the five degree , the 

loyalty and belonging have repeatedly (41) and the percentage of 

achieving reached (10,04) . In the sixth degree, the human rights have 

repeatedly (37) and the percentage of a chieving reached (9,06%).In the 

seventh degree , the equality of opportunities have repeatedly (10) and the 

percentage of achieving reached (2,45%) percent .  
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