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 و2018 – 2017نهؼبو اندراسً 
 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الثالث

 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :انخبيلانزئٍس وحخًثم يف انسؤال : انبحثيشكهت  

 :انخبنٍت انفزػٍت األسئهت انسببك انزئٍس انسؤال ػٍ وٌخفزع :انبحث أسئهت
 

 حقوق  لمفيوم العينة أفراد تقدير درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  يوجد ىل -1
 المستوى ) لمتغير تعزى  غزة بشمال "ب" كعب بنت نسيبة مدرسة طالبات نظر وجية من اإلنسان
 ؟(الصفي

 حقوق  لمفيوم العينة أفراد تقدير درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  يوجد ىل -2
 المستوى ) لمتغير تعزى  غزة بشمال "ب" كعب بنت نسيبة مدرسة طالبات نظر وجية من اإلنسان

 ؟(التحصيمي
  والتحصيمي الصفي المستوى  مقياسي عمى االستجابة درجات بين إحصائيا   دالة فروق  توجد ىل -3

 العينة؟ أفراد لدى اإلنسان حقوق  لمفيوم النظر لوجيات



 (حنو إعداد جيل حبثي واعد )

 يشزوع َشز ثمبفت انبحث انؼهًً يف انخؼهٍى انؼبو 

        
   :انبحث أهداف        
 :یهً يب إيل انبحث ٌهدف  

 .الصفي لممستوى  تبعا   الطالبات نظر وجية من اإلنسان حقوق  مفيوم معرفة 1-
 .التحصيمي لممستوى  تبعا   الطالبات نظر وجية من اإلنسان حقوق  مفيوم معرفة -2

 لدى اإلنسان حقوق  لمفيوم النظر وجيات مقياس عمى المستوى  تأثير معرفة 3-
   .العينة أفراد

 



  
 :انبحث أهًٍت 
 :ٌهً كًب وهً انبحث، ٌخُبونه سىف انذي ادلىضىع أهًٍت يٍ انبحث أهًٍت حُبغ 

 بيا، الوعي تنمية في تفيد حيث اإلنسان، حقوق  مفيوم عن واقعية صورة تقدم قد1-   
 .تطبيقيا وتحسين

 التي بالبحوث والميتمين الباحثين، أمام جديدة آفاق تفتح حيث المكتبة، تثري  قد  2-
   .اإلنسان بحقوق  اىتمت
 مفيوم تناولت التي -الباحثات عمم حدود في – النادرة الدراسات من تكون  قد 3- 
 الوعي لتحقيق ؛"ب" كعب بنت نسيبة مدرسة طالبات نظر وجية من اإلنسان حقوق 

 .أخرى  حقوقية بمفاىيم



 :يصطهحبث انبحث
تمك الرخص، والصالحيات، التي يتمتع بيا اإلنسان أينما كان، "وُتعرف اصطالحا  بأنيا : حقوق اإلنسان -1

 40).:  2006دمحمين،" )وتشبع حاجاتو الخاصة، وتسيم في إفادة وتطوير المجتمع الذي يحيا فيو
وُتعرفيا الباحثات إجرائيا  بأنيا مجموعة الحقوق الشرعية أو القانونية التي تيدف إلى حماية  

 .اإلنسان وتأكيد حريتو وواجباتو، وحقوقو في الحياة االجتماعية الكريمة، وتيدف إلى التنمية الكاممة لمفرد
مكنونات طبيعية اقتضتيا طبيعة آدمية اإلنسان "وُتعرف اصطالحا  بأنيا : مفيوم حقوق اإلنسان -2 

 (.31 2015:حمتو، " )الروحية والعقمية والغريزية والمادية والجسدية
وُتعرف إجرائيا  بأنيا تصورات ذات داللة يضعيا المجتمع سواء كانت محميا  أو عالميا  بحيث  

توفر لإلنسان العيش بكرامة، وتقوم عمى مبدأ العدل والسالم والحرية التي ال تمس بحرية اآلخرين أو 
 .تؤذييا محققا  فرص اجتماعية تنمي الفرد، والمجتمع

 



  
 اندراسبث انسببمت        

  
 :(اإلنسان حقوق  مفيوم) تناولت التي العربية الدراسات :أوال  

 (2015) حمتو دراسة
 (2012) وشاح دراسة
 (2010) قيطة دراسة

 :(اإلنسان حقوق  مفيوم) تناولت التي األجنبية الدراسات :ثانيا  
 Gundogu ((2010دوجو جان دراسة
 Muller (2009) مولر دراسة



 :  يُهدٍت انبحث
ممارسات قائمة حول مفيوم حقوق اإلنسان منيج وصفي تحميمي تناول دراسة  

ببناء استبيان وجيات النظر كمؤشرات لمقياس دون تدخل، من الناحية االجتماعية 
 .والتفاعل معيا بالوصف والتحميل

 



 

 : حدود انبحث
 .مفيوم حقوق اإلنسان من الجانب االجتماعييقتصر عمى دراسة : الحد الموضوعي -1
 .بشمال غزة" ب"مدرسة نسيبة بنت كعب األساسية العميا  طالباتتم اختيار : الحد البشري  -2
 .فمسطين -شمال غزة -جباليا-" ب"يقتصر عمى مدرسة نسيبة بنت كعب : الحد المكاني -3
 .م2018–2017تم تطبيق البحث في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي : الحد الزماني -4

 .وبذلك سيكون تعميم النتائج في ضوء ىذه المحددات 



 :جمخًغ وػٍُت  انبحث
" ب"مدرسة نسيبة بنت كعب األساسية العميا  جميع طالباتيشمل مجتمع البحث    

م، 2018-2017شمال غزة، لمفصل الدراسي األول-لمبنات التابعة لمديرية التربية والتعميم
 . شعبة( 14)طالبة، موزعين عمى ( 560)والبالغ عددىن 

العاشر، والتاسع، والثامن طالبة من طالبات الصف ( 60)من عينة البحث تكونت    
 .لمبنات بشمال غزة" ب"من مدرسة نسيبة بنت كعب األساسية العميا 

 



 :أدواث انبحث
 انببحثبث لبيج انفزوض يٍ وانخحمك انبحث، أسئهت ػٍ نإلخببت 
  :انخبنٍت انبحث أداة بئػداد

 انببحثبث أػدحه) فمزة (30) يٍ انطبنببث َظز وخهبث اسخبٍبٌ إػداد 
  اخلًبسً نٍكزث نخدرج وفمب   واالسخدببت ،(خبهزة يمبٌٍس ػهى االطالع بؼد

 انخىايل ػهى وحصحح ،(بشدة أوافك ال-أوافك ال-حمبٌد-أوافك-بشدة أوافك)
   .(5-4-3-2-1) ببندرخبث



 :  حثانببئح َخ        
 وىي العاشر، إلى الثامن الصف من متفاوتة بنسب نظر وجيات لديين الطالبات أن وجد   

 بازدياد أفضل  فيي الدرجات؛ أعمى عمى حاز والذي العاشر، إلى نسبة والتاسع الثامن الصف في متقاربة
 درجة متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق  وجود إلى البحث شارأ لذلك الصفي، المستوى  متغير

 بزيادة الوعي يزداد) الصفي المستوى  متغير لصالح النظر وجيات مقياس عمى الطالبات استجابة
 متوسطا   أثرا   الصفي لممستوى  وكان المرتفع، التحصيمي  المستوى  وكذلك ،(الدراسية السنة

 أكبر بدرجة فعال أثر لوجود مشيرا   ؛إيجابي مستوى  أعطاىن حيث النظر وجيات تأثر عمى داللة وواضحا  
 .اإلنسان حقوق  مفيوم حول التحصيمي المستوى  من



 
  

 :  انبحثحىصٍبث 
 :ٌأحً مبب انببحثبث حىصً َخبئح يٍ احلبيل انبحث إنٍه حىصم يب ضىء يف 

  .انطبنببث خيدو مبب اإلَسبٌ حمىق يفهىو وفك االخخًبػً انُشبط فؼبنٍت حؼًٍك 1-
 .وسهىكب   لًٍب   اإلَسبٌ حمىق يفهىو ػهى انفهسطٍٍُت ادلُبهح واضؼً اهخًبو حزكٍز -2
 .اإلساليٍت انثمبفت يٍ انُببغ احلمىق يفهىو خالل يٍ احلًٍد االخخًبػً اندور حفؼٍم -3
 
 


