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حقوق اإلوسان يف السياسة التعليمية يف كل مه اململكة العربية
السعودية واململكة املغربية ( :حتليل وثائقي مقارن )
ثويني بن محمد الثنيان
جامعة محمد الخامس – السويسي  -الرباط
الممخص_ حاكلت الدراسة الكقكؼ عمى مدل تناكؿ السياسات التعميمية

كتأتي أىمية ىذا السؤاؿ أماـ تنامي الدعكة في جميع دكؿ العالـ

في كؿ مف السعكدية ك المغرب لقيـ حقكؽ اإلنساف ،كذلؾ مف خبلؿ

إلى تعزيز ثقافة حقكؽ اإلنساف كالمكاطنة عبر قنكات التربية

التحميؿ الكثائقي لسياسات التعميـ ،ككذلؾ تحميؿ المضمكف لعينة مف

كاإلعبلـ كالتكاصؿ .كلعؿ المدرسة ىي القناة التي تراىف عمييا

الكتب الدراسية .كبناء عمى ذلؾ فقد تـ بناء خطاطات لرصد المؤشرات

األنظمة المعاصرة كمنيا النظاميف السعكدم كالمغربي في التنشئة

الدالة عمى البعد المتعمؽ بحقكؽ اإلنساف كقد جاءت أىـ النتائج عمى

االجتماعية كالسياسية عمى مبادئ حقكؽ اإلنساف التي تستمد

النحك التالي :اىتماـ كثيقة سياسة التعميـ بالسعكدية بقيـ حقكؽ اإلنساف،

ركحيا مف المرجعية الدينية اإلسبلمية أكالن كمف التراكمات التي

فقد أعطت البعد الحقكقي مكانة كبرل  ،كاف كاف ذلؾ دكف لفظ صريح

حققيا مسار بناء منظكمة حقكؽ اإلنساف كما ىي متداكلة اليكـ.

بالمفيكـ المعتمد عالميان كىك " حقكؽ اإلنساف ،في حيف نجد الحضكر

ُيعتقد أف أكؿ كاجية ينبغي أف يتـ البحث فييا ىي السياسات

القكم لمبعد المتعمؽ بحقكؽ اإلنساف في المبادئ المكجية لمسياسة

التعميمية باعتبارىا الكعاء الذم يضـ المرتكزات كالمبادئ الكبرل

التعميمية بالمغرب،فقد أعطت البعد الحقكقي أىمية كبرل  ،مما جعؿ

المحددة لبلختيارات التربكية لكؿ نظاـ تعميمي[. ]1

البعد الحقكقي حاض ارن كبقكة في التكجييات الرسمية خاصة في الفقرة

فالكؿ بات اليكـ مطالبان بإدماج البعد الحقكقي في البرامج كالمناىج

المتعمقة بحقكؽ األفراد ككاجباتيـ،كما تبيف المعطيات اإلحصائية الخاصة
بالكتب الدراسية ما يمي :كتاب التربية الكطنية في السعكدية جاء البعد

التعميمية لكف في رأينا كقبؿ ذلؾ ينبغي أف تنص السياسة التعميمية

الديني أكال بنسبة  ، %31,60ثانيان السياسي بنسبة ، %28,53ثالثان

بشكؿ صريح عمى القناعات الحقكقية سكاء في األسس كالمرتكزات

البيئي بأقؿ مف  ، %20تبلىا البعد االجتماعي  %11كاالقتصادم

أك في الغايات التربكية.

 . %8أما كتاب "في رحاب االجتماعيات" في المغرب فقد جاء البعد
السياسي أكال بنسبة  ، %18.50ثانيان البيئي بنسبة
ثالثاناالجتماعي

بنسبة

%7.48

،تبلىا

مف ىنا كاف االختيار في ىذا البحث لمكضكع حقكؽ اإلنساف في

، %15.35

البعديف

السياسة التعميمية بالمممكة العربية السعكدية ككذلؾ في المممكة

الديني

المغربية ليس مف باب المقارنة العممية الدقيقة كانما مف باب

كاألخبلقي،كاالقتصادم بنسبة متساكية . % 4.33

االستئناس كاالنفتاح عمى تجارب اآلخريف حتى نتمكف مف تقديـ

الكممات المفتاحية :السياسة التعميمية  ،حقكؽ اإلنساف ،التحميؿ الكثائقي

التكصيات كالبدائؿ الممكنة لتطكير البعد الحقكقي مف حيث درجة

 .1المقدمة

حضكره كتعريفو في خطاب السياسة التعميمية بالمممكة العربية

إف ىذا البحث ىك ثمرة تفكير في سؤاؿ بات يشغؿ تفكير كؿ ميتـ

السعكدية التي بدأت تخطك خطكات متقدمة في تعزيز الثقافة

بالتربية عمى القيـ اإلنسانية بشكؿ عاـ كالتربية عمى حقكؽ اإلنساف

الحقكقية لدل المجتمع السعكدم.

بشكؿ خاص.
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مف ىذا المنطمؽ جاء التفكير في ىذه الدراسة التربكية التي
تستيدؼ تحميبل كثائقيان لمكانة حقكؽ اإلنساف في السياسة التعميمية

كيعتقد أف حقكؽ اإلنساف باتت تحتؿ مكانة مميزة في األنظمة
ُ
التربكية المعاصرة كفي السياسات التعميمية التي تضعيا تمؾ

بكؿ مف المممكة العربية السعكدية كالمممكة المغربية.

األنظمة .فالتربية تعتبر رافعة لمتنمية كالتنمية ال يمكف أف تتحقؽ

ثانيان :مشكمةالدراسة كأسئمتيا

في غياب ثقافة حقكؽ اإلنساف التي ينبغي دعميا عبر الفعؿ

أصبح الحديث عف مكضكع التربية عمى حقكؽ اإلنساف ىك

التربكم عمى المستكل المعرفي كعمى مستكل المكاقؼ كاالتجاىات

الحديث العاـ عف التنمية كتحديث المجتمع ،ذلؾ أف التطمع إلى

كالسمككيات كالعبلقات التربكية بشكؿ عاـ [. ]4

التنمية كالتحديث ال يستقيـ دكف استحضار ىذه الحقكؽ كالتي منيا

كتقكـ مشكمة ىذه الدراسة التربكية عمى األسئمة التالية:
ما ىي المبادئ التي تكجو السياسة التعميمية في كؿ مف

الحؽ في التعميـ،كفي حرية الرأم،كفي االختبلؼ كالمساكاة

•

كالديمقراطية،كفي الكرامة كالتسامح،كفي العدؿ،كفي السمـ،كمف ثـ

المممكة العربية السعكدية كالمممكة المغربية ؟
ما مكانة حقكؽ اإلنساف في السياسة التعميمية في كؿ مف

السعي عمى ترسيخيا كتأصيميا في الكاقع العممي[. ]2

•

أ .مشكمة الدراسة وأسئمتها :

المممكة العربية السعكدية كالمممكة المغربية؟
ما االستنتاجات التي يمكف الخركج بيا مف خبلؿ التحميؿ

تعتبر السياسة التعميمية في جميع األنظمة التربكية مرآة لمشركع

•

المجتمع ،كاطا ار يرسـ الحاجات اآلنية كالمستقبمية ليذا المجتمع مف

الكثائقي لمسياستيف التعميميتيف لكؿ مف المممكة العربية السعكدية

الزكايا الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية.

كالمممكة المغربية.
ما نسبة كجكد القيـ الحقكقية في كتب االجتماعيات في

كما أف ىذه السياسة التعميمية ترسـ كذلؾ األبعاد المحمية كالكطنية

•

كالدكلية ليكية مكاطف اليكـ كالغد ،الذم عميو التفاعؿ كالتكيؼ

كؿ مف المممكة العربية السعكدية كالمممكة المغربية.

المستمر مع مختمؼ المتغيرات المجتمعية ،كرفع التحديات داخمية

ب .أهمية الدراسة وهدفها العام

كانت أـ خارجية.

بات االىتماـ بمكضكع التربية عمى حقكؽ اإلنساف كالنيكض

كال شؾ أف مجتمع المتعمميف كالمتعممات ىك النكاة الصمبة كالقمب

بثقافتيا مطمبان ممحان ال يمكف قصره عمى مجرد التعريؼ بالمعاىدات

النابض لممجتمع ككؿ في ضماف االستقرار االجتماعي كالثقافي،

كالمكاثيؽ كاإلعبلنات الصادرة بيذا الشأف ،بؿ البد مف تضافر

كتطكير الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف ،كانتاج المعرفة كالرأم كتنمية

الجيكد مف جميع األطراؼ ذات العبلقة لترسيخ كتعزيز كتنمية ىذه

ركح المبادرة كالقدرات اإلنتاجية كاإلبداعية ،كتحصيف اليكية

الحقكؽ لتصبح كاقعان ممارسان في الحياة اليكمية  ،كلككف النظاـ

الكطنية [. ]3

التعميمي في أم دكلة ىك المسؤكؿ األكؿ عف تعميـ النشء فإف

كنظ ار لككف السياسة التعميمية في كؿ نظاـ تربكم ىي القاعدة

ذلؾ يتطمب مف القائميف عميو

األساسية المكجية لممدرسة المراد بناؤىا كالمجتمع المستقبمي

كالبرامج الكفيمة بتحقيؽ متطمبات ىذه التربية الحقكقية عمى الكجو

المنشكد ،فإنو مف الضركرم تجديد المبادئ كالمرتكزات التي تقكـ

المطمكب [. ]5

عمييا السياسات التعميمية في البمداف العربية كاإلسبلمية ألجؿ

لذا فقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى كاقع التربية

تعزيز كتقكية مساىمة النظاـ التربكم بيذه البمداف في الرقي

عمى حقكؽ اإلنساف في كؿ مف المممكة العربية السعكدية كالمممكة

بالحركية المجتمعية إلى مثيبلتيا في المجتمعات المتقدمة.

المغربية مف خبلؿ المبادئ كاألسس كالمرتكزات في النظاـ
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التعميمي ،ككذلؾ الكقكؼ عمى مدل تضميف ىذه الحقكؽ لمكتب

الكثائؽ الرسمية مع اعتماد تقنية تحميؿ المحتكل .التي يستيدؼ

المدرسية في كؿ مف البمديف .

الباحث مف كرائيا الكصؼ الدقيؽ كالمكضكعي النكعي كالكمي

ج .افتراضات الدراسة :

لمضمكف الكثائؽ التربكية التي يتعامؿ معيا لرصد السمات

تنطمؽ ىذه الدراسة مف االفتراضات اآلتية:

األساسية كالمؤشرات الكبرل التي تساعده في تقديـ األجكبة عف

أ.

التساؤالت المطركحة في إشكالية الدراسة.

إيماف المممكة العربية السعكدية بأىمية حقكؽ اإلنساف
ثقافتيا،يعزز مكانة ىذه الحقكؽ في خطاب السياسة

كما اعتمد الباحث أيضا التحميؿ النكعي في بناء االستنتاجات التي

التعميمية لممممكة العربية السعكدية مف خبلؿ المبادئ كاألسس

تكصؿ إلييا عند تحميؿ الكثائؽ التي تخص السياستيف التعميميتيف

الكبرل لمنظاـ التعميمي .

في كؿ مف المممكة العربية السعكدية كالمممكة المغربية.

كاشعاع

تقدير المممكة المغربية لضركرة مسايرة االىتماـ العالمي

كبناء عميو قسـ الباحث محتكيات اإلطار العممي مف دراستو إلى

بحقكؽ اإلنساف كالنيكض بثقافتيا ،يدعـ مكانة ىذه الحقكؽ في

أربعة مباحث خصص في بداية كؿ منيا حي از لتكضيح اإلجراءات

المرتكزات كالغايات،كفي كاجبات كحقكؽ األفراد بالمدرسة المغربية.

المنيجية التي سمكيا في تمحيص االفتراضات كبالتالي تقديـ

قناعة كؿ مف المممكة العربية السعكدية كالمممكة المغربية

األجكبة عمى األسئمة المطركحة في مشكمة الدراسة،كذلؾ عمى

ب.

ت.

بأىمية حقكؽ اإلنساف كنشر ثقافتيا  ،تؤكد تضميف ىذه الحقكؽ

النحك التالي:

في الكتب المدرسية .

البعد األكؿ:تحميؿ خطاب السياسة التعميمية في المممكة العربية

د .منهج الدراسة وأداتها :

السعكدية مف منظكر حقكؽ اإلنساف

سيككف العمؿ في ىذا البحث بمنيج كصفي تحميمي لخطاب

البعد الثاني :تحميؿ خطاب السياسة التعميمية في المممكة المغربية

السياسة التعميمية بالمممكتيف العربية السعكدية كالمغربية انطبلقا مف

مف منظكر حقكؽ اإلنساف.

الكثائؽ الرسمية مع اعتماد تقنية تحميؿ المضمكف في التعامؿ مع

البعد الثالث :حقكؽ اإلنساف في المناىج الدراسية مف خبلؿ نماذج

الكتب المدرسية مف أجؿ رصد المضمكف الحقكقي الحاضر فييا.

مف الكتب المدرسية بالمرحمة المتكسطة بكؿ مف المممكة العربية

هـ .حدود الدراسة:

السعكدية كالمممكة المغربية .كالتي سيتـ تناكليا بالتفصيؿ عمى

تنحصر ىذه الدراسة في اآلتي :

النحك التالي:

•

البعد األكؿ :تحميؿ خطاب السياسة التعميمية في المممكة العربية

تحميؿ خطاب السياسة التعميمية انطبلقا مف الكثائؽ

السعكدية مف منظكر حقكؽ اإلنساف

الرسمية.
•
•

•

منيجية تحميؿ المضمكف لعينة مف الكتب المدرسية .

مدخؿ منيجي

سيعمؿ الباحث في ىذا البعد عمى اختبار االفتراض األكؿ التي

المعالجة الكصفية لممعطيات مع إعطاء األكلكية لمتحميؿ

النكعي.

كضعو في المدخؿ المنيجي لمدراسة كالذم يقكؿ:

 .2اإلطار العممي لمدراسة

"إيماف المممكة العربية السعكدية بأىمية حقكؽ اإلنساف كاشعاع

عمؿ الباحث بمنيج كصفي تحميمي لخطاب السياسة التعميمية في

ثقافتيا ،يعزز مكانة ىذه الحقكؽ في خطاب السياسة التعميمية

كؿ مف المممكة العربية السعكدية كالمممكة المغربية انطبلقا مف
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المثؿ العميا التي جاء بيا اإلسبلـ لقياـ حضارة إنسانية

لممممكة العربية السعكدية مف خبلؿ المبادئ كاألسس الكبرل لمنظاـ

)5

التعميمي".

رشيدة بناءة تيتدم برسالة محمد صمى اهلل عميو كسمـ  ،لتحقيؽ

كاعتمد الباحث في ىذا التمحيص عمى مادة كثائقية رسمية ىي

العزة في الدنيا  ،كالسعادة في الدار اآلخرة .

"كثيقة السياسة التعميمية لممممكة العربية السعكدية" الصادرة عف

)6

المجنة العميا لمتعميـ بالمممكة،طبعة 1416ىػ 1996/ـ[. ]6
أما األداة المنيجية التي استعمميا الباحث في دراسة الكثيقة فيي

اىـ ِفي
بيا القياـ بأمانة اهلل في األرض ( َكلَقَد َكَّرمَنا َبنِي َ
آد َـ َك َح َممَن ُ
اىـ مف الطَّيب ِ
ات َكفَ َّ
اىـ َعمَى َكثِير م َّمف َخمَقَنا
ضمَن ُ
َ
الَبر َكالَبح ِر َكَرَزقَن ُ َ
تَف ِ
ضيبلن)  " .سكرة اإلسراء  ،اآلية " 70 :

المكضكعي كالمنظـ لممحتكل الظاىر لمادة مف المكاد كما سبؽ

)7

فرص النمك مييأة أماـ الطالب لممساىمة في تنمية

بيانو مقدما.

المجتمع الذم يعيش فيو  ،كمف ثـ اإلفادة مف ىذه التنمية التي

كبخصكص كحدة التحميؿ التي اختارىا الباحث في القراءة التحميمية

شارؾ فييا .

تقنية تحميؿ المحتكل باعتبارىا التقنية المناسبة لمكصؼ التحميمي

اإليماف بالكرامة اإلنسانية التي قررىا القرآف الكريـ كأناط

تقرير حؽ الفتاة في التعميـ بما يبلئـ فطرتيا كيعدىا

لمكثيقة فيي كحدة المعنى المستنتجة مف الكممة أك الجممة أك الفقرة

)8

بحسب السياقات المتعمقة بكؿ منيا كالتي تسمح برصد المؤشرات

لميمتيا في الحياة عمى أف يتـ ىذا بحشمة ككقار  ،كفي ضكء

الدالة عمى القيـ الحقكقية في.

شريعة اإلسبلـ  ،فإف النساء شقائؽ الرجاؿ .
طمب العمـ فرض عمى كؿ فرد بحكـ اإلسبلـ  ،كنشره

أما الفئة التحميمية التي اعتمدىا الباحث في عممو التحميمي فيي فئة

)9

المبادئ كاألسس المكجية لمتعميـ السعكدم.

كتيسيره في المراحؿ المختمفة كاجب عمى الدكلة بقدر كسعيا

كبداية يعرض الباحث األسس العامة التي يقكـ عمييا التعميـ

كامكانياتيا .

بالمممكة العربية السعكدية كقد جاءت في الباب األكؿ مف كثيقة

)10

السياسة التعميمية كما يمي:

كالمتكسط كالثانكم بفركعو ،كالثقافة اإلسبلمية مادة أساسية في

)1

اإليماف باهلل ربان كباإلسبلـ دينان كبمحمد صمى اهلل عميو

جميع سنكات التعميـ العالي .

كسمـ نبيان كرسكال .
)2

العمكـ الدينية أساسية في جميع سنكات التعميـ االبتدائي

)11

تكجيو العمكـ كالمعارؼ بمختمؼ أنكاعيا كمكادىا كمنيجان

التصكر اإلسبلمي الكامؿ لمككف كاإلنساف كالحياة  ،كأف

كتأليفان كتدريسان كجية إسبلمية في معالجة قضاياىا كالحكـ عمى

الكجكد كمو خاضع لما سنو اهلل تعالى  ،ليقكـ كؿ مخمكؽ بكظيفتو

نظرياتيا كطرؽ استثمارىا  ،حتى تككف منبثقة مف اإلسبلـ ،

دكف خمؿ أك اضطراب .

متناسقة مع التفكير اإلسبلمي السديد .

)3

)12

الحياة الدنيا مرحمة إنتاج كعمؿ  ،يستثمر فييا المسمـ

االستفادة مف جميع أنكاع المعارؼ اإلسبلمية النافعة

طاقاتو عف إيماف كىدل لمحياة األبدية الخالدة في الدار اآلخرة ،

عمى ضكء اإلسبلـ  ،لمنيكض باألمة كرفع مستكل حياتيا ،

فاليكـ عمؿ كال حساب  ،كغدان حساب كال عمؿ .

فالحكمة ضالة المؤمف أنى كجدىا فيك أكلى الناس بيا .

)4

)13

الرسالة المحمدية ىي المنيج األقكـ لمحياة الفاضمة التي

تحقؽ السعادة لبني اإلنساف  ،كتنقذ البشرية مما تردت فيو مف

التناسؽ المنسجـ مع العمـ كالمنيجية التطبيقية ( التقنية )

باعتبارىما مف أىـ كسائؿ التنمية الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية

فساد كشقاء .
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كالصحية  ،لرفع مستكل أمتنا كببلدنا  ،كالقياـ بدكرنا في التقدـ

)21

الثقافي العالمي .

كالكاجبات  ،كينمي الكالء كاإلخبلص .

)14

)22

ربط التربية كالتعميـ في جميع المراحؿ بخطة التنمية

العامة لمدكلة .
)15

النصح المتبادؿ بيف الراعي كالرعية بما يكفؿ الحقكؽ
شخصية المممكة العربية السعكدية متميزة بما خصيا اهلل

بو مف حراسة مقدسات اإلسبلـ كحفاظيا عمى ميبط الكحي

التفاعؿ الكاعي مع التطكرات الحضارية العالمية في

كاتخاذىا اإلسبلـ عقيدة كعبادة كشريعة  ،كدستكر حياة  ،كاستشعار

مياديف العمكـ كالثقافة كاآلداب  ،بتتبعيا كالمشاركة فييا  ،كتكجيييا

مسؤكلياتيا العظيمة في قيادة البشرية باإلسبلـ كىدايتيا إلى الخير

بما يعكد عمى المجتمع كاإلنسانية بالخير كالتقدـ .

.

)16

)23

الثقة الكاممة بمقكمات األمة اإلسبلمية كأنيا خير أمة

أخرجت لمناس  ،كاإليماف بكحدتيا عمى اختبلؼ أجناسيا كألكانيا

كجميع مراحمو إال ما اقتضت الضركرة تعميمو بمغة أخرل .

ُمةن ك ِ
اح َدةن َكأََنا َرُّب ُكـ فَاعُب ُد ِ
كف) "سكرة
كتبايف ديارىا (إِ َّف َى ِذ ِه أ َّ
ُمتُ ُكـ أ َّ َ

)24

األنبياء"  ،اآلية . 92 :
)17

 ،كاخراجان ليـ مف الظممات إلى النكر  ،كارتفاعان بالبشر في مجاؿ

االرتباط الكثيؽ بتاريخ أمتنا كحضارة ديننا اإلسبلمي ،

العقيدة إلى مستكل الفكر اإلسبلمي .

كمستقبمنا .

)25

التضامف اإلسبلمي في سبيؿ جمع كممة المسمميف

الجياد في سبيؿ اهلل فريضة محكمة  ،كسنة متبعة ،

كضركرة قائمة  ،كىك ماض إلى يكـ القيامة .

كتعاكنيـ كدرء األخطار عنيـ .
)19

الدعكة إلى اإلسبلـ في مشارؽ األرض كمغاربيا بالحكمة

كالمكعظة الحسنة مف كاجبات الدكلة األفراد  ،كذلؾ ىداية لمعالميف

كاإلفادة مف سير أسبلفنا  ،ليككف ذلؾ نبراسان لنا في حاضرنا
)18

األصؿ ىك أف المغة العربية لغة التعميـ في كافة مكاده

)26

احتراـ الحقكؽ العامة التي كفميا اإلسبلـ كشرع حمايتيا

القكة في أسمى صكرىا كأشمؿ معانييا  :قكة العقيدة ،

كقكة الخمؽ  ،كقكة الجسـ (فالمؤمف القكم خير كأحب إلى اهلل مف

حفاظان عمى األمف  ،كتحقيقان الستقرار المجتمع المسمـ في  :الديف

المؤمف الضعيؼ  ،كفي كؿ خير).

 ،كالنفس  ،كالنسؿ  ،كالعرض  ،كالعقؿ  ،كالماؿ .

كحتى تنتظـ ىذه األسس بشكؿ عاـ في مخطكطة كاضحة اعتمد

)20

الباحث تصنيؼ [ ]7في رصد المؤشرات الدالة عمى القيـ المتعمؽ

التكافؿ االجتماعي بيف أف ارد المجتمع  :تعاكنان  ،كمحبة ،

بحقكؽ اإلنساف كجاءت نتائج القراءة التحميمية كما ىك مبيف في

كاخاء  ،كايثا انر لممصمحة العامة عمى المصمحة الخاصة .

الجدكؿ التالي:
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جدكؿ ( :)1المبادئ،والمؤشرات الدالة عمى القيم المتعمق بحقوق اإلنسان في وثيقة السياسة التعميمية لممممكة العربية السعودية
المبادئ

المؤشرات الدالة عمى حضور القيم المتعمقة بحقوق اإلنسان
 اإليمػاف مػػف األمػػكر التػػي تحتػػاج إلػػى قناعػػة فكريػػة منطقيػػة كعاطفيػػة ركحيػػة فػػي آف كاحػػد كىػػي تتطمػػبتدخبلت تربكية تتجاكز التمقيف المفظي المجرد كترتقي إلى استدماج قناعات كقيـ حقكقية.

1ـ المبدأ اإليماني

 التربية اإليمانية تتطمب شركطا الزمة مف المربي ،كتطبيقا عمميا فػي جميػع جكانػب الحيػاة ،كفػي ضػكءما سبؽ نرل أف المبدأ اإليماني يشكؿ رافدا أساسيا لمتربية الحقكقية .

-

تأكيد مكانة اإلنساف في الكجكد كنظاـ المجتمع

 -تمكيف المتعمـ مف تطكير شخصيتو في جكانبيا المختمفة (الفكرية ،الكجدانية ،االجتماعيػة) بصػكرة متكازنػة

2ـ المبدأ اإلنساني

شاممة ك متكاممة .

 -تبصػػير المػػتعمـ بحقكقػػو األصػػمية كبكاجباتػػو الدينيػػة ك االجتماعيػػة ك الكطنيػػة كتمكينػػو مػػف التمسػػؾ بتمػػؾ

الحقكؽ ك النيكض بتمؾ الكاجبات .
3ـ مبدأ العدل وتكافؤ الفرص
بين المواطنين

 -تحقيؽ مبدأ المساكاة ك العدالة أماـ جميع المكاطنيف .

 -تيسير فرص التربية ك التعمـ عمى أساس مف الشكرل في الرأم ك العدالة في المعامبلت ك اقتػراف الحقػكؽ

بالكاجبات .

 تشجيع البحث ك التفكير العممييف في مختمؼ األنشطة التربكية كاعداد الطبلب إعدادا منيجيا متكامبل .4ـ المبدأ العممي .

 -التفاعػػؿ ال ػكاعي مػػع التطػػكرات الحضػػارية العالميػػة فػػي كافػػة الميػػاديف ك المشػػاركة فييػػا كتكجيييػػا الكجيػػة

الصائبة لمصمحة المجتمع .

 تأكيد العبلقة الكثيقة بيف التربية ك التنمية الشاممة كىي مسألة جكىرية في مفيكـ ثقافة حقكؽ اإلنساف .5ـ المبدأ التنموي

 -دكر التربيػػة فػػي تنميػػة كتأىيػػؿ المػػكرد البشػػرم لممشػػاركة فػػي قضػػايا الػػببلد كتكظيػػؼ ميا ارتػػو كقد ارتػػو فػػي

مكاجية مختمؼ المشكبلت المطركحة محميا ككطنيا كعالميا .
 -تبني القيـ اإليجابية في جميع جكانب الحياة .

 الربط بيف الفكر ك العمؿ باعتبارىما ركيزتيف لمخبرة اإلنسانية .6ـ مبدأ التربية لمعمل

 -ترسيخ المكاقؼ اإليجابية نحك العمؿ كقيمة بشرية ك حضارية رفيعة .

 -االسػػتناد إلػػى مػػا فػػي المرجعيػػة اإلسػػبلمية مػػف تقػػدير العمػػؿ كحػػض عمػػى إتقانػػو كدعػػكة لمسػػعي فػػي طمػػب

الرزؽ كاستثمار خيرات األرض كفي التعاكف كالتكافؿ كأدائو

 -كىذا المبدأ ىك مف ركائز حقكؽ اإلنساف في بعده االجتماعي كاالقتصادم.

7ـ مبدأ التربية لمقوة و البناء
8ـ مبدأ التربية المتكاممة
9ـ مبدأ األصالة و التجديد
11ـ مبدأ المشاركة واإلنتاج

 التأكيد عمى تماسؾ المجتمع بقكة ك االتجاه لمبناء . التأكيد عمى قدرة اإلنساف عمى التعمـ المستمر كحاجتو إلى تربية شاممة متكازنة بجميع جكانب شخصيتة. -التأكيػػد عمػػى التماسػػؾ باليكيػػة الكطنيػػة دكف االنع ػزاؿ ك االنط ػكاء عمػػى الػػذات ك األخػػذ بفك ػرة االنفتػػاح ك

التكيؼ مع متغيرات التجديد الحاصمة في العالـ كىذا مؤشر داؿ عمى ككنية حقكؽ اإلنساف.

 -تزكيد الطالب برصيد مف المعارؼ ك الخبػرات المختمفػة التػي تجعػؿ منػو عضػكا عػامبل فػي المجتمػع الػذم

يعيش فيو كمشاركا في حؿ المشكبلت المطركحة عميو .
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جدول ( ) 2العدد والنسبة المئوية لممبادئ الحقوقية والمؤشرات

ػ الحث عمى طمب العمـ لمكجية تحديات المستقبؿ.

الدالة عميها في وثيقة سياسة التعميم بالمممكة العربية السعودية

ػ تكعيتو بأىمية المحافظة عمى البيئة.

المبادئ الحقكقية

كقد اتضح لمباحث عند قراءتو التحميمية لمكثيقة

المؤشرات الدالة عمييا
العدد

النسبة %

المتضمنة لممبادئ كاألسس العامة التي يقكـ عمييا التعميـ

المبدأ اإلنساني

3

16,67

مبدأ التربية لمعمؿ

3

16,67

بالمممكة العربية السعكدية أف االىتماـ بالقيـ كاالتجاىات

مبدأ العدؿ كتكافؤ الفرص بيف

2

11,11

المبدأ العممي

2

11,11

المبدأ التنمكم

2

11,11

المبدأ اإليماني

2

11,11

مبدأ التربية لمقكة كالبناء

1

5,56

السياسة بالرىانات التربكية كالمجتمعية لمقيـ في تنشئة المكاطف

مبدأ التربية المتكاممة

1

5,56

مبدأ األصالة كالتجديد

1

5,56

تنشئة متكازنة.

مبدأ المشاركة كاإلنتاج

1

5.56

18

%100

المكاطنيف

اإلجمالي

كالمعتقدات لو أىمية بالغة في كضع المناىج الدراسية في مختمؼ
أسبلؾ التعميـ ،بحيث تؤدم ىذه المناىج إلى تحقيؽ «التكازف
الذم يستيدفو المجتمع في تككيف شبابو في النكاحي القيمية
كالكجدانية كالثقافية. ...،
كيرل الباحث أف ىذه األىمية مردىا إلى اقتناع كاضعي ىذه

مف خبلؿ ما سبؽ كالبيانات التي جاء بيا تحميؿ النتائج نستخمص
أف المبادئ كاألسس الكبرل لمنظاـ التعميمي بالمممكة العربية
السعكدية تكلي مكانة مميزة لحقكؽ اإلنساف .كبيذا نستطيع قبكؿ
االفتراض األكؿ كالذم يقكؿ" :إيماف المممكة العربية السعكدية

مبلحظات كتعميقات الباحث عمى نتائج التحميؿ:

بأىمية حقكؽ اإلنساف كاشعاع ثقافتيا ،يعزز مكانة ىذه الحقكؽ

نبلحظ أف الكثيقة التي قمنا بتحميميا تزخر بالمكجيات

في خطاب السياسة التعميمية لممممكة العربية السعكدية مف خبلؿ

ذات العبلقة بالتربية الحقكقية لكف دكف إشارة صريحة إلى

المبادئ كاألسس الكبرل لمنظاـ التعميمي"  .كيمكف تفسير ىذا

المنطمقات كالمبادئ التي تكجو التربية النظامية عمى حقكؽ

األمر مف خبلؿ استشعار المسؤكليف ككاضعي المبادئ كاألسس

اإلنساف .فكؿ ما ىناؾ ىك خطاب عاـ تتضمنو كثيقة السياسة

الرسمية لمسياسة التعميمية بالمممكة العربية السعكدية ألىمية نشر

التعميمية بالمممكة في شكؿ أسس عامة ككبرل .

ثقافة حقكؽ اإلنساف بيف المتعمميف ،لذا جاءت التكجييات بالتأكيد

أما إذا تفحصنا ىذه األسس العامة فيمكف أف نشير إلى

عمييا كتضمينيا في مختمؼ المجاالت التربكية .

بعض المكجيات ذات العبلقة بالتربية الحقكقية نمخصيا في:

كخبلصة ىذا البعد كمف خبلؿ النتائج المتكصؿ إلييا يمكف القكؿ

ػ تربية المكاطف ليستشعر مسؤكلية في خدمة دينو كمميكو ككطنو .

بأف الخطاب الرسمي لمسياسة التعميمية بالمممكة العربية السعكدية

ػ إحساس الطالب بمشكبلت المجتمع ،كاعداده لئلسياـ في حميا.

المشتمؿ عمى المبادئ كاألسس المكجية لمتعميـ قد أعطت القيـ

ػ التأكيد عمى كرامة الفرد.

الحقكقية مكانة كبرل مف خبلؿ ما تضمنتو مف تكجييات

ػ التأكيد عمى قيمة العدؿ كالمساكاة كالتسامح.

كتأكيدات عمى ىذه الحقكؽ ،كاف كاف ذلؾ دكف لفظ صريح

ػ إعداد الطالب لممساىمة في التنمية الشاممة.

بالمفيكـ المعتمد عالميان كىك " حقكؽ اإلنساف ".
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يمتحـ النظاـ التربكم لممممكة المغربية بكيانيا العريؽ

البعد الثاني :تحميؿ خطاب السياسة التعميمية في المممكة المغربية

القائـ عمى ثكابت كمقدسات يجمييا اإليماف باهلل كحب الكطف

مف منظكر حقكؽ اإلنساف.

كالتمسؾ بالممكية الدستكرية ؛ عمييا يربى المكاطنكف مشبعيف

سيعمؿ الباحث في ىذا البعد عمى اختبار االفتراض الثاني الذم

بالرغبة في المشاركة اإليجابية في الشأف العاـ كالخاص كىـ

كضعو في المدخؿ المنيجي لمدراسة كالذم يقكؿ:

كاعكف أتـ الكعي بكاجباتيـ كحقكقيـ  ،متمكنكف مف التكاصؿ

"تقدير المممكة المغربية لضركرة مسايرة االىتماـ العالمي بحقكؽ

بالمغة العربية  ،لغة الببلد الرسمية  ،تعبي انر ككتابة  ،متفتحكف

اإلنساف كالنيكض بثقافتيا ،يدعـ مكانة ىذه الحقكؽ في

عمى المغات األكثر انتشا انر في العالـ  ،متشبعكف بركح الحكار ،

المرتكزات كالغايات ،كفي كاجبات كحقكؽ األفراد بالمدرسة

كقبكؿ االختبلؼ  ،كتبني الممارسة الديمقراطية  ،في ظؿ دكلة

المغربية ".

الحؽ كالقانكف .

كاعتمد الباحث في ىذا التمحيص عمى مادة كثائقية رسمية ىي:
-

-3

الميثاؽ الكطني لمتربية كالتككيف [ ]8في القسـ األكؿ

يتأصؿ النظاـ التربكم في التراث الحضارم كالثقافي

لمببلد  ،بتنكع ركافده الجيكية المتفاعمة كالمتكاممة ؛ كيستيدؼ

المعنكف بالمبادئ األساسية ؛

حفظ ىذا التراث كتجديده  ،كضماف اإلشعاع المتكاصؿ بو لما

أما األداة المنيجية التي استعمميا الباحث في دراسة الكثيقة فيي

يحممو مف قيـ خمقية كثقافية .

تقنية تحميؿ المحتكل باعتبارىا التقنية المناسبة لمكصؼ التحميمي
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المكضكعي كالمنظـ لممحتكل الظاىر لمادة مف المكاد كما سبؽ

القائمة عمى التكفيؽ اإليجابي بيف الكفاء لؤلصالة كالتطمع الدائـ

بيانو مقدما.

لممعاصرة  ،كجعؿ المجتمع المغربي يتفاعؿ مع مقكمات ىكيتو

كبخصكص كحدة التحميؿ التي اختارىا الباحث في القراءة

في انسجاـ كتكامؿ  ،كفي تفتح عمى معطيات الحضارة اإلنسانية

التحميمية لمكثيقة فيي كحدة المعني المستنتجة مف الكممة أك

العصرية كما فييا مف آليات كأنظمة تكرس حقكؽ اإلنساف كتدعـ

الجممة أك الفقرة بحسب السياقات المتعمقة بكؿ منيا كالتي تسمح

كرامتو .

برصد المؤشرات الدالة عمى القيـ الحقكقية في.
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ك بداية يعرض الباحث المبادئ األساسية الكاردة في الميثاؽ

امتبلؾ ناصية العمكـ كالتكنكلكجيا المتقدمة  ،كاإلسياـ في

الكطني لمتربية كالتككيف بالمممكة المغربية :

تطكيرىا  ،بما يعزز قدرة المغرب التنافسية  ،كنمكه االقتصادم

•

المرتكزات الثابتة
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ييتدم نظاـ التربية كالتككيف لممممكة المغربية بمبادئ

يندرج النظاـ التربكم في حيكية نيضة الببلد الشاممة ،

يركـ نظاـ التربية كالتككيف الرقي بالببلد إلى مستكل

كاالجتماعي كاإلنساني في عيد يطبعو االنفتاح عمى العالـ .

العقيدة اإلسبلمية كقيميا الرامية لتككف المكاطف المتصؼ
باالستقامة كالصبلح  ،المتسـ باالعتداؿ كالتسامح  ،الشغكؼ

•

الغايات الكبرل

بطمب العمـ كالمعرفة  ,كفي أرحب آفاقيما  ,كالمتكقد لبلطبلع
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ينطمؽ إصبلح نظاـ التربية كالتككيف مف جعؿ المتعمـ

اإلبداع  ,كالمطبكع بركح المبادرة اإليجابية كاإلنتاج النافع .

بكجو عاـ  ،كالطفؿ عمى األخص  ،قمب االىتماـ كالتفكير كالفعؿ
خبلؿ العممية التربكية التككينية  .كذلؾ بتكفير الشركط كفتح
032
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مفتكحة عمى محيطيا بفضؿ نيج تربكم قكامو

السبؿ أماـ أطفاؿ المغرب ليصقمكا ممكاتيـ  ،كيككنكف متفتحيف

ب-

مؤىميف كقادريف عمى التعمـ مدل الحياة .

استحضار المجتمع في قمب المدرسة  ،كالخركج إليو منيا بكؿ ما

كاف بمكغ ىذه الغايات ليقتضي الكعي بتطمعات األطفاؿ كحاجاتيـ

يعكد بالنفع عمى الكطف  ،مما يتطمب نسج عبلقات جديدة بيف

البدنية كالكجدانية كالنفسية كالمعرفية كاالجتماعية  ،كما يقتضي

المدرسة كفضائيا البيئي كالمجتمعي كالثقافي االقتصادم .
عمى نفس النيج ينبغي أف تسير الجامعة ؛ كحرم بيا

في الكقت نفسو نيج السمكؾ التربكم المنسجـ مع ىذا الكعي ،
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مف الكسط العائمي إلى الحياة العممية مرك انر بالمدرسة .

أف تككف مؤسسة منفتحة كقاطرة لمتنمية عمى مستكل كؿ جية مف

كمف ثـ  ،يقؼ المربكف كالمجتمع برمتو تجاه المتعمميف عامة ،

جيات الببلد كعمى مستكل الكطف ككؿ :

كاألطفاؿ خاصة  ،مكقفا قكامو التفيـ كاإلرشاد كالمساعدة عمى

أ-

التقكية التدريجية لسيركرتيـ الفكرية كالعممية  ،كتنشئتيـ عمى

كقبمة لمباحثيف الجاديف مف كؿ مكاف  ،كمختب انر لبلكتشاؼ اإلبداع

االندماج االجتماعي  ،كاستيعاب القيـ الدينية كالكطنية

 ،ككرشة لتعمـ الميف  ،يمكف كؿ مكاطف مف كلكجيا أك العكدة

كالمجتمعية.

إلييا  ،كمما حاز الشركط المطمكبة كالكفاية البلزمة.
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ب-

كتأسيسان عمى الغاية السابقة ينبغي لنظاـ التربية

كالتككيف أف ينيض بكظائفو كاممة تجاه األفراد كالمجتمع كذلؾ :
أ-

جامعة منفتحة كمرصدان لمتقدـ الككني العممي كالتقني ،

قاطرة لمتنمية  ،تسيـ بالبحكث األساسية كالتطبيقية في

جميع المجاالت  ،كتزكد كؿ القطاعات باألطر المؤىمة كالقادرة

بمنح األفراد فرصة اكتساب القيـ كالمعارؼ كالميارات

ليس فقط عمى االندماج الميني فييا  ،كلكف أيضان عمى الرقي

التي تؤىميـ لبلندماج في الحياة العممية  ،كفرصة مكاصمة التعمـ

بمستكيات إنتاجيتيا كجكدتيا بكتيرة تساير إيقاع التبارم مع األمـ

 ،كمما استكفكا الشركط كالكفايات المطمكبة  ،كفرصة إظيار

المتقدمة .

النبكغ كمما أىمتيـ قدراتيـ كاجتياداتيـ .
ب-

•
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بتزكيد المجتمع بالكفاءات مف المؤىميف كالعامميف

حقكؽ ككاجبات األفراد كالجماعات
تحترـ في جميع مرافؽ التربية كالتككيف المبادئ

الصالحيف لئلسياـ في البناء المتكاصؿ لكطنيـ عمى جميع

كالحقكؽ المصرح بيا لمطفؿ كالمرأة كاإلنساف بكجو عاـ  ،كما

المستكيات  .كما ينتظر المجتمع مف النظاـ التربكم أف يزكده

تنص عمى ذلؾ المعاىدات كاالتفاقيات كالمكاثيؽ الدكلية المصادؽ

بصفكة مف العمماء كأطر التدبير  ،ذات المقدرة عمى ريادة نيضة

عمييا مف لدف المممكة المغربية  .كتخصص برامج كحصص

الببلد عبر مدارج التقدـ العممي كالتقني كاالقتصادم كالثقافي .

تربكية مبلئمة لمتعريؼ بيا  ،كالتمرف عمى ممارستيا كتطبيقيا
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كاحتراميا .

كحتى يتسنى لنظاـ التربية كالتككيف إنجاز ىذه الكظائؼ

يعمؿ نظاـ التربية كالتككيف عمى تحقيؽ مبدأ المكاساة

عمى الكجو األكمؿ  ،ينبغي أف تتكخى كؿ فعالياتو كأطرافو تككيف
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المكاطف بالمكاصفات المذككرة في المكاد أعبله .

بيف المكاطنيف كتكافؤ الفرص أماميـ  ،كحؽ الجميع في التعميـ
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تسعى المدرسة المغربية الكطنية الجديدة إلى أف تككف :

 ،إناثان كذكك انر  ،سكاء في البكادم كالحكاضر  ،طبقان لما يكمفو

أ-

مفعمة بالحياة  ،بفضؿ نيج تربكم نشيط  ،يجاكز

دستكر المممكة .

التمقي السمبي كالعمؿ الفردم إلى اعتماد التعمـ الذاتي  ،كالقدرة
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عمى الحكار كالمشاركة في االجتياد الجماعي.

الدكلة بما يمي :
032

تطبيقان لمحقكؽ كالمبادئ المشار إلييا أعبله  ،تمتزـ
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أ-

العمؿ عمى تعميـ التعميـ لجميع األطفاؿ المغاربة إلى

كأكليائيـ كاالطمئناف عمى مستقبؿ أبنائيـ  ،كبالتالي حفزىـ عمى

غاية السف القانكنية لمشغؿ.
ب-

التفاني في العمؿ لصالح ازدىار الجية كالجماعة .
كبناء عمى ىذا الكعي  ،تقكـ الجماعات المحمية بكاجبات الشراكة

العمؿ عمى جعؿ نظاـ التربية كالتككيف يستجيب

لحاجات األفراد كالمجتمع كما كرد في المادة  7أعبله.
ج-

مع الدكلة  ،كاإلسياـ إلى جانبيا في مجيكد التربية كالتككيف ،
كفي تحمؿ األعباء المرتبطة بالتعميـ كتحسيف الجكدة  ،ككذا

العمؿ عمى تشجيع العمـ كالثقافة كاإلبداع  ،خصكصان

في المجاالت ذات البعد االستراتيجي .
د-

المشاركة في التدبير كفؽ ما جاء بو الميثاؽ .
كلمجماعات المحمية عمى الدكلة حؽ التكجيو كالتأطير كتفكيض

العمؿ عمى كضع مرجعيات البرامج كالمناىج  ،كمعايير

التأطير كالجكدة ،في جميع مستكيات التربية كالتعميـ كأنماطيما .
ق-

3

2013

االختصاصات البلمركزية كالبلمتمركزة  ،كحؽ الدعـ المادم
بالقدر الذم ييسر قياميا بكاجباتيا عمى الكجو األمثؿ  .كليا

تشجيع كؿ الفعاليات المسيمة في مجيكد التربية

كذلؾ عمى المستفيديف مف التربية كالتككيف كعمى القائميف بيما

كالتككيف كالرفع مف جكدتو كنجاعتو  ،بما في ذلؾ :
-

المؤسسات كالجامعات المستقمة ذاتيان .

حؽ المعكنة التطكعية كالتفاني في العمؿ كالعناية القصكل

-

الجماعات المحمية .

بالمؤسسات التربكية الجيكية كالجماعية .

-

القطاع الخاص المؤىؿ .
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-

مؤسسات اإلنتاج كالخدمات المسيمة في التككيف .

المدرسة كحدىا  ،كبأف األسرة ىي المؤسسة التربكية األكلى التي

-

الجمعيات ذات االختصاص أك االىتماـ بمجاؿ التربية

تؤثر إلى حد بعيد في تنشئة األطفاؿ كاعدادىـ لمتعميـ الناجح ،

كالتككيف .
ك-

كما تؤثر في سيركرتيـ الدراسية كالمينية بعد ذلؾ .
كعمييـ كذلؾ تجاه المؤسسة المدرسية كاجب العناية كالمشاركة في

مراقبة كؿ المسيميف في قطاع التربية كالتككيف

كالحرص عمى احتراميـ لمقكانيف كالتنظيمات الجارم بيا العمؿ .
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عمى اآلباء كاألكلياء الكعي بأف التربية ليست كقفان عمى

التدبير كالتقكيـ كفؽ ما تنص عميو مقتضيات الميثاؽ .

لممجتمع المغربي الحؽ في االستفادة مف نظاـ لمتربية

كعمى جمعيات اآلباء كاألكلياء  ،بصفة عامة  ،كاجب نيج

كالتككيف يحفظ كيرسخ مرتكزاتو الثابتة  ،كيحقؽ غاياتو الكبرل

الشفافية كالديمقراطية كالجدية في التنظيـ كاالنتخاب كالتسيير ،

التي تتصدر الميثاؽ  ،كعمى المجتمع بدكره التجند الدائـ لرعاية

ككاجب تكسيع قاعدتيا التمثيمية لتككف بحؽ محاك انر كشريكان ذا

التربية كالتككيف  ،كتكريـ القائميف عمييما  ،كاإلسياـ بكؿ فعالياتو

مصداقية كمردكدية في تدبير المؤسسات التربكية كتقكيميا كالعناية

في تكطيد نطاقيما كتكسيعو  ،كخاصة منيا الفعاليات المذككرة

بيا.

حقكقيا ككاجباتيا في المكاد التالية .

كلآلباء كاألكلياء عمى الدكلة كالجماعات المحمية كالمدرسيف
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كالمسيريف حقكؽ تقابؿ ما ليذه األطراؼ مف كاجبات .

عمى الجماعات المحمية تبكيئ التربية كالتككيف مكاف

الصدارة  ،ضمف أكلكيات الشأف الجيكم أك المحمي التي تعنى
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بيا  .كعمى مجالس الجيات كالجماعات الكعي بالدكر الحاسـ

كعمى المجتمع برمتو  ،حؽ التكريـ كالتشريؼ لميمتيـ النبيمة

لمتربية كالتككيف  ،في إعداد النشء لمحياة العممية المنتجة لفائدة

كحؽ العناية الجادة بظركؼ عمميـ كبأحكاليـ االجتماعية  ،كفقان

الجية أك الجماعة  ،كفي بث األمؿ في نفكس آباء المتعمميف

لما ينص عميو الميثاؽ كليـ عمى الدكلة ككؿ ىيئة مشرفة عمى
032
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التربية كالتككيف حؽ االستفادة مف تككيف أساسي متيف كمف فرص

-

عدـ التعرض لسكء المعاممة .

التككيف المستمر  ،حتى يستطيعكا الرفع المتكاصؿ مف مستكل

-

المشاركة في الحياة المدرسية .

أدائيـ التربكم  ،كالقياـ بكاجبيـ عمى الكجو األكمؿ .

-

الحصكؿ عمى الدعـ الكافي لبمكرة تكجياتيـ الدراسية

كعمى المربيف الكاجبات كالمسؤكليات المرتبطة بميمتيـ  ،كفي

كالمينية .

مقدمتيا :

كعمى التبلميذ كالطمبة الكاجبات اآلتية :

-

جعؿ مصمحة المتعمميف فكؽ كؿ اعتبار .

-

-

إعطاء المتعمميف المثاؿ كالقدكة في المظير كالسمكؾ

أحسف كجو .

كاالجتياد كالفضكؿ الفكرم كالركح النقدية البناءة .
-

التككيف المستمر كالمستديـ .

-

التزاـ المكضكعية كاإلنصاؼ في التقكيمات كاالمتحانات

-

اجتياز االمتحانات بانضباط كجدية كنزاىة مما يمكف

التنافس الشريؼ .
-

 ،كمعاممة الجميع عمى قدـ المساكاة .
-

االجتياد في التحصيؿ كأداء الكاجبات الدراسية عمى

المكاظبة كاالنضباط لمكاقيت الدراسة كقكاعدىا كنظميا

.

إمداد آباء التبلميذ بالمعمكمات الكافية لقياميـ

-

العناية بالتجييزات كالمعدات كالمراجع .

بكاجباتيـ المذككرة في المادة  16أعبله عمى الكجو األكمؿ ،

-

اإلسياـ النشيط الفردم كالجماعي في القسـ  ,كفي

كاعطاؤىـ كؿ البيانات المتعمقة بتعميـ أبنائيـ .

األنشطة المكازية .
•

التعبئة الكطنية لتجديد المدرسة
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يتمتع المشرفكف عمى تدبير المؤسسات التربكية

كاإلدارات المرتبطة بيا بنفس الحقكؽ المخكلة لممدرسيف.
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تعمف العشرية  2009-2000عشرية كطنية لمتربية

كعمييـ الكاجبات التربكية نفسيا كباألخص :

كالتككيف .

-

العناية بالمؤسسات مف كؿ الجكانب .
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-

االىتماـ بمشاكؿ المتعمميف  ،كبمشاكؿ المدرسيف

الكحدة الترابية .
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كتفيميا كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ الممكنة ليا .

يعمف قطاع التربية كالتككيف أكؿ أسبقية كطنية بعد
يحظى قطاع التربية كالتككيف  ،تبعان لذلؾ  ،بأقصى

-

تتبع أداء الجميع كتقكيمو .

العناية كاالىتماـ  ،عمى كؿ مستكيات الدكلة  ،كالجماعات

-

الحكار كالتشاكر مع المدرسيف كاآلباء كاألميات كسائر

المحمية  ،كمؤسسات التربية كالتككيف نفسيا  ،ككؿ األطراؼ

األكلياء كشركاء المدرسة .
-

كالشركاء المعنييف  ،تخطيطان كانجا انز كتتبعان كتقكيمان كتصحيحان ،
طبقان لممسؤكليات كاألدكار المحددة ضمف الميثاؽ .

التدبير الشفاؼ كالفعاؿ لمكارد المدرسة بإشراؾ فعمي ،

منتظـ  ،كمنضبط لييئات التدبير المحددة في الميثاؽ .
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يقتضي إصبلح نظاـ التربية كالتككيف عمبلن ذا بعد

لمتبلميذ كالطمبة عمى أسرىـ كمدرسييـ كالجماعات

زمني عميؽ يندرج ضمف السيركرة التاريخية لتقدـ الببلد كرقييا ،

المحمية التي ينتمكف إلييا كالمجتمع كالدكلة حقكؽ تطابؽ ما

كيتطمب الحزـ كطكؿ النفس  ،كالسعي الحثيث لبمكغ الغايات

يشكؿ كاجبات عمى عاتؽ ىذه األطراؼ  ،كما نصت عمى ذلؾ

المرسكمة  .كعميو فإف كؿ القكل الحية لمببلد حككمة كبرلمانان

المكاد السابقة مف الميثاؽ  ،مضافا إلييا :

كجماعات محمية كأحزابان سياسية كمنظمات نقابية كمينية
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كجمعيات كادارات ترابية  ،كالعمماء كالمثقفيف كالفنانيف ،كالشركاء

المؤشرات الدالة عمى القيـ الحقكقية يقدميا مبكبة كفؽ المبادئ

المعنييف كافة بقطاع التربية كالتككيف ،مدعكة لمكاصمة الجيد

األساسية السالفة الذكر.

الجماعي مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ إصبلح التربية كالتككيف،

جدول ( )3العدد والنسبة المئوية لممبادئ األساسية لنظام التربية
والتكوين بالمممكة المغربية

جاعميف المصمحة العميا لمكطف في ىذا الميداف الحيكم فكؽ كؿ

المبادئ األساسية

العدد

النسبة المئوية

المرتكزات األساسية

05

21,74

الغايات الكبرل

05

21,74

حقكؽ ككاجبات األفراد

09

39,13

اعتبار ،كفقان لمحتكل الميثاؽ .كىكذا يمكف تفريغ المبادئ
األساسية لنظاـ التربية كالتككيف بالمممكة المغربية كفؽ جدكؿ
( ،)3حيث يبلحظ مف الكىمة األكلى المكانة المميزة لمفقرة
المتعمقة بحقكؽ ككاجبات األفراد في الئحة المبادئ األساسية
لمسياسة التعميمية في المممكة المغربية فضبل عما قد تحتكيو

التعبئة الكطنية لتجديد
المدرسة

باقي الفقرات مف مؤشرات ذات عبلقة بالجانب الحقكقي .كبقراءة

المجموع

04

17.39

23
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تحميمية لمضمكف ىذه المبادئ أمكف لمباحث رصد جممة مف
جدول ( )4المبادئ األساسية والمؤشرات الدالة عميها في نظام التربية والتكوين بالمممكة المغربية:
المبادئ األساسية

المرتكزات األساسية
( 8مؤشرات)

المؤشرات الدالة عمى القيم الحقوقية
-

االعتداؿ كالتسامح

-

ركح المبادرة اإليجابية كاإلنتاج النافع

-

اإليماف باهلل كحب الكطف كالتمسؾ بالممكية الدستكرية

-

الرغبة في المشاركة اإليجابية في الشأف العاـ كالخاص

-

الكعي بكاجباتيـ كحقكقو

-

التش ػػبع ب ػػركح الحػ ػكار  ،كقب ػػكؿ االخ ػػتبلؼ  ،كتبن ػػي الممارس ػػة الديمقراطي ػػة  ،ف ػػي ظ ػػؿ دكل ػػة الح ػػؽ
كالقانكف .

-

الغايات الكبرى
( 3مؤشرات)

تعرؼ آليات كأنظمة تكرس حقكؽ اإلنساف كتدعـ كرامتو

-

االنفتاح عمى العالـ.

-

الكعي بتطمعات األطفاؿ كحاجاتيـ البدنية كالكجدانية كالنفسية كالمعرفية كاالجتماعية

-

تنشئتيـ عمى االندماج االجتماعي  ،كاستيعاب القيـ الدينية كالكطنية كالمجتمعية .

-

القدرة عمى الحكار كالمشاركة في االجتياد الجماعي.
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تابع جدول ()4
-

احتراـ المبادئ كالحقكؽ المصرح بيا لمطفؿ كالمرأة كاإلنساف بكجو عاـ ،

-

تخصيص برامج كحصص تربكية مبلئمة لمتعريؼ بيا  ،كالتمرف عمى ممارستيا كتطبيقيا كاحتراميا

-

تحقيؽ مبدأ المكاساة بيف المكاطنيف كتكافؤ الفرص  ،كحؽ الجميع في التعميـ ،

-

الحرص عمى احتراـ لمقكانيف كالتنظيمات الجارم بيا العمؿ .

-

كاجب العناية كالمشاركة في التدبير كالتقكيـ

-

كاجب نيج الشفافية كالديمقراطية كالجدية في التنظيـ كاالنتخاب كالتسيير ،

-

كاجب تكسيع القاعدة التمثيمية

-

جعؿ مصمحة المتعمميف فكؽ كؿ اعتبار .

-

إعطػػاء المتعممػػيف المثػػاؿ كالقػػدكة فػػي المظيػػر كالسػػمكؾ كاالجتيػػاد كالفضػػكؿ الفكػػرم كالػػركح النقديػػة
البناءة .

حقوق وواجبات األفراد

(24

مؤش ار )

-

حؽ التككيف المستمر كالمستديـ .

-

التزاـ المكضكعية كاإلنصاؼ في التقكيمات كاالمتحانات  ،كمعاممة الجميع عمى قدـ المساكاة .

-

العناية بالمؤسسات مف كؿ الجكانب .

-

االىتماـ بمشاكؿ المتعمميف  ،كبمشاكؿ المدرسيف كتفيميا كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ الممكنة ليا .

-

تتبع أداء الجميع كتقكيمو .

-

الحكار كالتشاكر مع المدرسيف كاآلباء كاألميات كسائر األكلياء كشركاء المدرسة.

-

التدبير الشفاؼ كالفعػاؿ لمػكارد المدرسػة بإشػراؾ فعمػي  ،منػتظـ  ،كمنضػبط لييئػات التػدبير المحػددة
في الميثاؽ .

التعبئة الوطنية لتجديد المدرسة

-

عدـ التعرض لسكء المعاممة .

-

المشاركة في الحياة المدرسية .

-

الحصكؿ عمى الدعـ الكافي لبمكرة تكجياتيـ الدراسية كالمينية .

-

االجتياد في التحصيؿ كأداء الكاجبات الدراسية عمى أحسف كجو .

-

اجتياز االمتحانات بانضباط كجدية كنزاىة مما يمكف التنافس الشريؼ .

-

المكاظبة كاالنضباط لمكاقيت الدراسة كقكاعدىا كنظميا .

-

العناية بالتجييزات كالمعدات كالمراجع .

-

اإلسياـ النشيط الفردم كالجماعي في القسـ  ,كفي األنشطة المكازية .

فقرة مكجية فػي خطابيػا العػاـ نحػك فكػرة التعبئػة كالتحسػيس بالمكانػة العميػا لمكضػكع التربيػة كالتكػكيف فػي
معركة البناء التنمكم لمببلد.
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بالجماعات المحمية كباقي الشركاء المعنييف بالشأف التربكم

جدول ( )5يوضح العدد والنسبة المئوية لمؤشرات كل مبدأ من
المبادئ األساسية
المبادئ األساسية

3

2013

كالتعميمي.
المؤشرات



ىناؾ تركيز كبير عمى المتعمـ في الخطاب الحقكقي في

العدد

النسبة %

المبادئ المكجية لنظاـ التربية كالتككيف بالمممكة المغربية ،كما

المرتكزات ألساسية

8

22,22

الغايات الكبرل

3

8,33

نجد نفس االىتماـ بالمدرس كذلؾ لككنيما معا ىما القطباف

حقكؽ ككاجبات األف ارد

24

66,67

التعبئة الكطنية لتجديد

1

2,78

المجمكع

36

%100

المدرسة

الرئيسياف في ترسيخ البعد الحقكقي في المدرسة المغربية في
تفاعؿ مع األقطاب األخرل مف أسرة كادارة تربكية كمجتمع
مدني.


نستخمص أف المبادئ األساسية لمسياسة التعميمية الكاردة في
الميثاؽ الكطني لمتربية كالتككيف بالمممكة المغربية تزخر بالقيـ

مبلحظات كتعميقات الباحث عمى نتائج التحميؿ :


المتعمقة بحقكؽ اإلنساف .كبيذا نستطيع قبكؿ االفتراض الثاني

يبلحظ الحضكر القكم لمبعد المتعمؽ بثقافة حقكؽ

كالذم يقكؿ" :يقيف المممكة المغربية بضركرة مسايرة االىتماـ

اإلنساف في المبادئ المكجية لمسياسة التعميمية بالمممكة

العالمي بحقكؽ اإلنساف كالنيكض بثقافتيا ،يدعـ مكانة ىذه

المغربية كيظير ىذا الحضكر في الفقرة الخاصة بحقكؽ األفراد

الحقكؽ في المرتكزات كالغايات،كفي كاجبات كحقكؽ األفراد

ككاجباتيـ بالدرجة األكلى ثـ في الفقرة الخاصة بالمرتكزات

بالمدرسة المغربية "  .كيمكف إرجاع ىذا األمر إلى أحساس

الكبرل بالدرجة الثانية ثـ في الفقرة الخاصة بالغايات الكبرل

المسؤكليف ككاضعي المبادئ كاألسس الرسمية لمسياسة التعميمية

بالدرجة الثالثة بينما نجد الفقرة الرابعة مكجية نحك التعبئة

بالمممكة المغربية بأىمية حقكؽ اإلنساف كالنيكض بثقافتيا بيف

الشاممة لممجتمع نحك إصبلح التعميـ كاالنخراط في أكراشو

المتعمميف ،لذا جاءت التكجييات بالتأكيد عمييا كتضمينيا في

المختمفة.


مختمؼ المجاالت التربكية .

تحضر ثقافة حقكؽ اإلنساف في فقرة المرتكزات كالغايات



الكبرل لنظاـ التربية كالتككيف في قالب قيمي باألساس حيث

كخبلصة ىذا البعد كمف خبلؿ النتائج المتكصؿ إلييا

يمكف القكؿ بأف الخطاب الرسمي لمسياسة التعميمية بالمممكة

نبلحظ أف المبادئ تنطمؽ مف العقيدة اإلسبلمية كمبادئيا

المغربية المشتمؿ عمى المبادئ كاألسس المكجية لمتعميـ قد

الحقكقية ثـ مف منظكمة حقكؽ اإلنساف في بعدىا الكطني

أعطت البعد الحقكقي أىمية كبرل مف خبلؿ ما تضمنتو مف

كالعالمي كذلؾ بشكؿ يعكس تكجيات مشركع المجتمع المغربي

تكجييات كتأكيدات عمى ىذه الحقكؽ  ،مما جعؿ البعد الحقكقي

في تحكالتو االقتصادية كالثقافية كمسمسؿ االنتقاؿ الديمقراطي

حاض انر كبقكة في التكجييات الرسمية خاصة في الفقرة المتعمقة

الذم يعرفو البمد تجاه ترسيخ دكلة الحؽ كالقانكف.


مف خبلؿ ما سبؽ كالبيانات التي جاء بيا تحميؿ النتائج

بحقكؽ األفراد ككاجباتيـ.

ىناؾ تبلزـ بيف مفيكـ الحؽ كمفيكـ الكاجب في

البعد الثالث  :حقكؽ اإلنساف في الكتاب المدرسي لمادة التربية

الخطاب الحقكقي الكارد في الفقرة الثالثة المتعمقة بحقكؽ

الكطنية بالمممكة العربية السعكدية كمادة االجتماعيات بالمممكة

ككاجبات األفراد سكاء في العبلقة الدكلة بالمكاطنيف أك

المغربية ( الصؼ األكؿ متكسط نمكذجان):
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سيعمؿ الباحث في ىذا البعد عمى اختبار االفتراض الثالث الذم

ىؿ ىناؾ اختبلؼ في تكزيع تمؾ القيـ كنسقيا بيف الكتابيف؟

كضعو في المدخؿ المنيجي لمدراسة كالذم يقكؿ :

ييدؼ الباحث إلى الكشؼ عف القيـ الحقكقية المبثكثة في الكتب

"قناعة كؿ مف المممكة العربية السعكدية كالمممكة المغربية

المدرسية لمادة التربية الكطنية كمادة االجتماعيات بيدؼ الكقكؼ

بأىمية حقكؽ اإلنساف كنشر ثقافتيا  ،تؤكد تضميف ىذه الحقكؽ

عمى مدل تكافر ىذه القيـ في الكتب بالتالي تعزيزىا في حالة

في الكتب المدرسية ".

قمتيا إضافة إلى استخبلص الدكر الذم يمكف أف تمعبو المدرسة

كيمكننا تمحيص ىذه الفرضية مف خبلؿ جكابنا عمى السؤاليف

في الحفاظ عمى القيـ الحقكقية كاشاعتيا بيف المتعمميف مف خبلؿ

التالييف:

الكتاب المدرسي.

ما ىي القيـ الحقكقية المبثكثة في الكتابيف المدرسييف لكؿ مف

كسنعمؿ في ىذا البعد عمى ترتيب القيـ الحقكقية كتصنيفيا حسب

المممكة العربية السعكدية كالمممكة المغربية لمصؼ األكؿ

المنظكمة المتعارؼ عمييا في األدبيات ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف:

المتكسط؟
جدول ( )6يوضح القيم الحقوقية ومضمونها
القيم الحقوقية
الدينية كاألخبلقية

السياسية
االجتماعية كاالقتصادية
البيئية

مضمونها
الحقػػكؽ التػػي تتعمػػؽ بالجيػػؿ األكؿ فػػي تطػػكر ثقافػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف (الحقػػكؽ كالحريػػات التػػي ترصػػد
كرامة اإلنساف كتؤصؿ طبيعتو كإنساف  )...انطبلقان مف مرجعية دينية ]. [9
الحقػػكؽ التػػي تتعمػػؽ بالجيػػؿ األكؿ فػػي تطػػكر ثقافػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف (الحقػػكؽ كالحريػػات التػػي ترصػػد
كرامة اإلنساف كتؤصؿ طبيعتو كإنساف )...انطبلقان مف مرجعية سياسية.
الحقكؽ التي تتعمؽ بالجيؿ الثاني في تطكر ثقافة حقكؽ اإلنساف كالتي تصب في الجانب االجتماعي
كاالقتصادم (اإلنتاج كالشغؿ .)....
الحقػػكؽ التػػي تتعمػػؽ بالجيػػؿ الثالػػث فػػي تطػػكر ثقافػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف كالتػػي تصػػب فػػي البيئػػة كالتنميػػة
المستدامة ]. [10

أكالن :كتاب التربية الكطنية لمصؼ األكؿ متكسط
في المممكة العربية السعكدية [. ]11

كتجدر اإلشارة إلى أف العمؿ عمى استخراج القيـ
المبثكثة في الكتاب المدرسي لمادة التربية الكطنية لمصؼ

يشير الباحث إلى أف العمؿ سيككف عمى كامؿ

األكؿ متكسط في المممكة العربية السعكدية ككتاب

الكتاب المدرسي كبمنيج تقنية تحميؿ المحتكل انطبلقان مف

االجتماعيات بالمممكة المغربية لمصؼ نفسو لنيتقيد

العناكيف كاألنشطة كالكسائؿ التعميمية الكاردة في الكتاب،

بالكممات كال بالجمؿ بؿ بالبحث عف األفكار كالمعاني في

مع التركيز عمى استخبلص المعاني الحقكقية كتصنيفيا

ثنايا الدركس المقررة، ،كما أف الباحث احتسب حضكر

حسب الفئات المشار إلييا سابقان ،كىي طريقة غير مباشرة

القيمة مرة كاحدة دكف اعتبار لتكرارىا.

أتاحت لمباحث فرصة الستنباط معاني صريحة كأخرل
ضمنية .
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جدول ( )7العدد والنسبة المئوية لمقيم الحقوقية التي تم

كعندما ننتقؿ إلى الجكانب األخرل في المنظكمة الحقكقية

رصدها في كتاب التربية الوطنية لمصف األول متوسط

المبثكثة في الكتاب المدرسي يتضح لنا أف ىناؾ انخفاضا

بالمممكة العربية السعودية
منظومة القيم الحقوقية

في النسب المسجمة حيث تأتي القيـ البيئية المرتبطة

العدد

النسبة ٪

القيـ الدينية كاألخبلقية

103

31.60

القيـ السياسية

93

28.53

القيـ البيئية

63

19.33

القيـ االجتماعية

38

11.66

القيـ االقتصادية

29

8.90

326

%100

المجمكع

بالحؽ بالبيئة السميمة كالتنمية المستدامة في المرتبة الثالثة
بأقؿ مف  %20كىذا معناه أف الجيؿ الجديد مف حقكؽ
اإلنساف لـ نجد لو بعد مكانتو التي يستحقيا في المضمكف
الحقكقي داخؿ الكتاب المدرسي.
كىذه المبلحظة تنطبؽ أيضان عمى المستكل االجتماعي
كاالقتصادم لحقكؽ اإلنساف حيث ال تتعدل النسب
المسجمة لمحقكؽ االجتماعية  %11كاالقتصادية  %8ىذا
بالرغـ مف أف االتجاه العاـ في كؿ دكؿ العالـ ىك العمؿ

قراءة في معطيات الجدكؿ رقـ ( :) 7
•

عمى تعزيز ىذه الحقكؽ أكثر ضمانان لكرامة اإلنساف في

يبلحظ بأف مجمكع القيـ قد بمغ ( )326ثبلثمائة

زمف العكلمة كالتحديات الديمكقراطية كاالقتصادية كالبيئية

كست كعشركف قيمة كىك مؤشر داؿ عمى المكانة التي

 .أخي ار يمكننا التمثيؿ لمنياج التربية الكطنية مف منظكر

حضي بو المضمكف الحقكقي في محتكيات مادة التربية

القيـ التي ينبني عمييا عمى الشكؿ التالي:

الكطنية بالمنيج السعكدم لمصؼ األكؿ متكسط.
•
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لكف ىذا الرقـ العاـ يتكزع بكيفية متفاكتة حسب

مستكيات المنظكمة الحقكقية التي اعتمدناىا كأداة
لمتحميؿ.كىكذا تبيف لنا المعطيات اإلحصائية الكاردة في
الجدكؿ أف المستكل الديني في ىذه المنظكمة جاء في
المقدمة بنسبة  %31,60كعندما نقكؿ المستكل الديني
فإننا نعني بذلؾ القيـ الحقكقية التي تمجد اإلنساف كتحمي
كرامتو كتؤصؿ البعد الحقكقي في طبيعتو كإنساف استنادان
إلى المرجعية الدينية كاألخبلقية.
•

كفي المرتبة الثانية تأتي القيـ الحقكقية في بعدىا

السياسي بنسبة  %28,53مما يؤكد الكزف الذم حظيت
بو الحقكؽ السياسية في المضاميف التي يشتغؿ بيا
المتعممكف في الكتاب المدرسي كالتي تمنحيـ قدرة عمى

شكل ( )1ترتيب القيم الحقوقية حسب نسبة حضورها

تمثيؿ الحقكؽ السياسية كالكعي بيا كقاعدة لممكاطنة مف

في كتاب التربية الوطنية في المممكة العربية السعودية

حيث الكاجبات كالحقكؽ.
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ثانيان:كتاب االجتماعيات لمصؼ األكؿ الثانكم اإلعدادم

 %15.35كفي المرتبة الثالثة جاءت القيـ االجتماعية

– التربية عمى المكاطنة) [ .]12مع العمـ أف االختيار كقع

بنسبة ، %7.48كالمرتبة ال اربعة احتمتيا كؿ مف القيـ

عمى كتاب كاحد مف بيف الكتابيف المقرريف في زمف

الدينية كاألخبلقية ،كالقيـ االقتصادية بنسبة % 4.33

التعددية الذم شرعت المممكة المغربية العمؿ بو منذ

-2

( )2002كىك كتاب في رحاب االجتماعيات لمجمكعة

إف ىيمنة القيـ السياسية في كتاب االجتماعيات

يجد مبرره في كجكد مقرر تييمف عميو ىذه القيـ السياسية

مف المؤلفيف كالذم صادقت عميو ك ازرة التربية الكطنية

كخصكصا في مككني :التاريخ كالتربية عمى المكاطنة .

كدخؿ حيز التنفيذ مف عاـ (.)2003

فاألنظمة السياسية بمختمؼ أشكاليا تجعؿ مف المدرسة
كخاصة المناىج الدراسية أداة يتـ مف خبلليا القياـ بعممية

جدول (  ) 8العدد والنسبة المئوية لمقيم الحقوقية التي تم

التنشئة السياسية .فالعبلقة كطيدة بيف النظاـ السياسي

رصدها في كتاب االجتماعيات بالمممكة المغربية
العدد

النسبة %

السياسية

141

18.50

البيئية

117

15.35

االجتماعية

57

7.48

الدينية كاألخبلقية

33

4.33

القيـ االقتصادية

33

4.33

381

% 111

المجموع

لقد احتمت القيـ السياسية المرتبة األكلى

بحصكليا عمى نسبة  %18.50تمتيا القيـ البيئية بنسبة

في المممكة المغربية بمككناتو الثبلث (التاريخ –الجغرافيا

القيم الحقوقية

3
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كاالجتماعي السائد كبيف المناىج الدراسية بما تعكسو ىذه
األخيرة مف قيـ كأفكار كأيديكلكجيا سياسية  .إف المقررات

كالمناىج الدراسية تعمؿ عمى بث تمؾ القيـ في األجياؿ
الصاعدة مما يعمؿ عمى تكجيو آرائيـ السياسية كتشكيميا
في قالب متناغـ مع األكضاع السائدة.
-3

إف الترتيب المتقدـ لمقيـ البيئية (المرتبة الثانية)

ليك أمر طبيعي كمنطقي خصكصا في مككف الجغرافيا
الذم يعج بالمعرفة العممية مثمما ىك الحاؿ مع الدركس
التالية -:األرض :شكميا كتمثيمو - ،األرض في الككف،

قبؿ قراءة معطيات الجدكؿ رقـ ( )8البد مف تكضيح

 -األرض كككب في تحكؿ مستمر - ،اليابس كالمائي-،

األمر التالي:

الغبلؼ الجكم ..إلخ.

إف استخبلص القيـ المبثكثة في كتاب "في رحاب

-4

االجتماعيات" لـ يتبع الطريقة المباشرة مف خبلؿ عناكيف

حصكؿ القيـ االجتماعية عمى ترتيب متكسط

جعميا مف القيـ األساسية التي تؤثث المنياج الدراسي في

الدركس ،بؿ تـ استخبلصيا مف كؿ أنشطة الدركس

مادة االجتماعيات كالتي ُي َع َّك ُؿ عمييا كثي انر في التنشئة
االجتماعية لممتعمـ المغربي في ىذه المرحمة مف عمره.

المقررة كمف كؿ الكسائؿ التعميمية المكظفة فييا ،كأنكع
النصكص (التاريخية كالجغرافية كالحقكقية كالدينية)...

-5

كالجداكؿ ،كالخطاطات ،كالرسكـ البيانية ،كالصكر،

تراجع القيـ الدينية كاألخبلقية كالقيـ االقتصادية

في سمـ القيـ لدل كاضعي المنياج ،فمـ نعثر عمى القيـ

كالخطكط الزمنية ،كالخرائط...كىذه الطريقة غير المباشرة

الدينية في مككف التاريخ إال بعد أف كلجنا دركس:الديانات

تتيح لمباحث فرصة أكبر الستنباط أكبر نسبة مف القيـ

في الحضارات القديمة بيف التعدد كالتكحيد ،كنشأة الدكلة

منسحبة عمى أكسع مجاؿ ممكف .

اإلسبلمية ،كالخمفاء الراشدكف ،كالخبلفة اإلسبلمية الكبرل،

قراءة في معطيات الجدكؿ رقـ ( : ) 8

كالحركب الصميبية ،لتغيب ىذه القيـ تماما مف مككف
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الجغرافيا ،كتعكد بشكؿ محتشـ في مككف التربية عمى

مف خبلؿ ما سبؽ كالبيانات التي جاء بيا تحميؿ النتائج

المكاطنة.

نستخمص أف الكتب المدرسية ( مف خبلؿ العينة

أما القيـ االقتصادية فمـ نعثر عمى أثرىا في مككف التربية

المعتمدة) في كؿ مف المممكة العربية السعكدية كالمممكة

عمى المكاطنة ،بؿ عثرنا عمييا في مككف الجغرافيا  ،في

المغربية تزخر بالقيـ الحقكقية كاف كاف ذلؾ بنسب متفاكتة

دركس المحكر الثاني الخاص بأنشطة السكاف  :الفبلحة

حسب نكعية الحقكؽ كالقيـ التي تنطكم عمييا ،مع

كالصناعة كالتجارة كالخدمات ،فيما ظيرت أيضا بشكؿ

مبلحظة قكة حضكر البعد الديني في المنظكمة الحقكقية

محتشـ في مككف التاريخ.

لمضمكف الكتاب المدرسي لمممكة العربية السعكدية ،قابمو

إف مفيكـ االقتصاد الذم صادفناه في ىذا الكتاب بقي

بقكة الحضكر البعد السياسي في المنظكمة الحقكقية

حبيس الفيـ القديـ لو ،بحيث لـ يكاكب المستجدات

لمضمكف الكتاب المدرسي لممممكة المغربية .كبيذا

الحديثة في عصر العكلمة الذم تغيرت فيو طبيعة

نستطيع قبكؿ االفتراض الثالث كالذم يقكؿ" :قناعة كؿ

االقتصاد ليصبح اقتصادا معرفيا ،يستيدؼ أكالن عقؿ

مف المممكة العربية السعكدية كالمممكة المغربية بأىمية

اإلنساف ،كذلؾ بتنكيره كاغنائو كتطكيره ،أم السعي إلى

تككيف عقكؿ ذات قدرة عالية عمى اإلبداع كالخياؿ.
-6

حقكؽ اإلنساف كنشر ثقافتيا  ،تؤكد تضميف ىذه الحقكؽ

جاء تكزيع ىذه القيـ في المككنات الثبلثة لمادة

في الكتب المدرسية " .كذلؾ عائدان إلى تقدير المسؤكليف

االجتماعيات،عمى النحك التالي :

ككاضعي المبادئ كاألسس الرسمية لمسياسات التعميمية في

أ-مككف التاريخ:سيطرت عميو القيـ السياسية بنسبة

كؿ مف المممكة العربية السعكدية كالمممكة المغربية ألىمية

٪ 58،52

التربية عمى حقكؽ اإلنساف كالنيكض بثقافتيا بيف

ب-مككف التربية عمى المكاطنة:سيطرت عميو القيـ

المتعمميف  ،مما دعاىـ إلى التكجيو بتضميف ىذه الحقكؽ

السياسية بنسبة ٪ 55

اإلنسانية إلى الكتب المدرسية نظ انر لما يمثمو

ج-مككف الجغرافيا :سيطرت عميو القيـ البيئية بنسبة

الكتاب

المدرسي مف أىمية كبرل في العممية التربكية كالتعميمية .

٪ 4،66

كخبلصة ىذا البعد كمف خبلؿ النتائج المتكصؿ إلييا
hh
االقتصبدية

يمكف القكؿ بأف الكتب المدرسية ( مف خبلؿ العينة

الدينية
واألخالقية
القيم االجتمبعية

المعتمدة ) قد تضمنت قيـ حقكؽ اإلنساف بدرجة كبيرة
مع تفكؽ لمكتاب المدرسي السعكدم مف حيث البعد الديني
قابمو تفكؽ لمكتاب المغربي مف حيث البعد السياسي ،أما

القيم البيئية

بقية الحقكؽ فكانت متقاربة بشكؿ كبير.

القيم السيبسية
شكل ( )2ترتيب القيم الحقوقية حسب نسبة حضورها
في كتاب االجتماعيات
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جدول ( )9مقارنة بين العدد والنسبة المئوية لمقيم الحقوقية

.3

التي تم رصدها في كتاب التربية الوطنية بالمممكة العربية

اإلنساف التي ال تنطمؽ فيما ىك خصكصي بؿ تنفتح عمى

السعودية وكتاب االجتماعيات بالمممكة المغربية
المممكة العربية

منظكمة

السعكدية

القيـ

الحقكقية

103

31,60

القيـ

93

28,53

141

38

11,66

57

7,48

29

8,90

33

4,33

القيـ البيئية

63

19,33

117

15,35

المجمكع

326

%100

381

%100

القيـ

االجتماعية
القيـ

االقتصادية

.4

تشجيع العمـ كاإلبداع باعتبارىما مف أىـ كسائؿ

التنمية الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كالصحية[.]13

القيـ الدينية

السياسية

ما ىك ككني .

المممكة المغربية

العدد

كاألخبلقية

النسبة

االنفتاح عمى العالـ كىك أساسي في ثقافة حقكؽ

العدد
33

النسبة %
18,50

4,33

.5

المبدأ اإلنتاجي .

.6

المبدأ التنمكم.

.7

المبدأ البيئي كالتنمية المستدامة .

عمى اعتبار أف ىذه المبادئ الثبلث األخيرة تعتبر رافد
مف ركافد التنمية البشرية كالتي تقكـ عمى أبعاد متداخمة
منيا البعد الحقكقي كبعد المكاطنة.
•

ىناؾ نقاط تبايف تكصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ

التجربتيف السعكدية كالمغربية مف حيث :
.1

مبدأ التنكع الثقافي يتضح بجبل في التجربة

المغربية بالمقابؿ نجده في التجربة السعكدية أقؿ كضكحان.

 -4الخالصات العامة واالستنتاجات:

.2

أفضت الدراسة التحميمية التي قاـ بيا الباحث لمكثائؽ

يبلحظ بأف المممكة المغربية خصت الكثيقة

المرجعية بفقرة كازنة لمبعد الحقكقي داخؿ المدرسة

المرجعية التي تقكـ عمييا السياسة التعميمية في كؿ مف

المغربية.

البعد الحقكقي إلى جممة مف الخبلصات كاالستنتاجات

 -5توصيات ومقترحات الدراسة

المممكة العربية السعكدية كالمممكة المغربية فيما يخص
التالية:
•

عمى ضكء ما تكصؿ إليو الباحث مف خبلصات

ىناؾ نقاط مشتركة يتقاطع فييا الخطاب

كاستنتاجات عامة يتقدـ بالتكصيات كالمقترحات مرك انز

السياسي التربكم بالمممكتيف في مبادئو كأسسو العامة

عمى ما يتعمؽ بالمممكة العربية السعكدية العتبار ذاتي.

كمرتكزاتو كغاياتو الكبرل كيتمخص ىذا التقاطع فيما يمي :
.1

كالتكصيات ىي:

إعطاء األكلكية لمبعد العقدم في بمكرة التصكر

.1

المكجو لمتربية الحقكقية .
.2

عمى المستكل النظرم كاألدبي:

 :1.1تكجيو الدكائر الحككمية بالمزيد مف االىتماـ بالبعد

التركيز عمى البعد الخاص باالنتماء الكطني

الحقكقي عمى مستكل :

كترسيخ مسألة اليكية الثقافية كالحضارية لمممكتيف.

•

الكثائؽ المرجعية لثقافة حقكؽ اإلنساف .

•

المؤسسات التي تعنى بالشأف الحقكقي كطنيان

بحيث تقكـ ىذه األخيرة بمد يد المساعدة لكؿ الفاعميف
022
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لكتب مدرسية كدالئؿ تربكية

الحقكقييف مف مكاقعيـ المختمفة (تربكيكف  ،إعبلميكف ،

 :2.4ضركرة التخطيط

نشطاء المجتمع المدني )كذلؾ بالتكثيؽ كفتح المجاؿ

خاصة بالتربية عمى حقكؽ اإلنساف في المممكة العربية

أماميـ لممارسة أنشطتيـ التشخيصية كالعبلجية لكؿ ما

السعكدية .

يمت لحقكؽ اإلنساف بصمة.
•

المراجع

الدكائر التي تسير عمى تشخيص كاقع حقكؽ

اإلنساف بالمممكة العربية السعكدية كتقديـ البدائؿ الكفيمة

[]1

بنشر ىذه الثقافة كتعميميا في سمككات كعقميات األفراد

كالتكجيات التربكية العامة المعتمدة في مراجعة المناىج

كالجماعات.

التربكية،المممكة المغربية ،ك ازرة التربية الكطنية ،ج.1

•

[]2

مد جسكر التكاصؿ كالتعاكف كالتبادؿ بيف

الكتاب

األبيض

(،)2002

االختيارات

العمكم  ،أحمد ( )2008دليؿ إدماج قيـ العدؿ

المممكة العربية السعكدية كباقي دكؿ العالـ التي خطت

كالسبلـ في المناىج التربكية  ،مف منشكرات المنظمة

خطكات متقدمة في ترسيخ ثقافة حقكؽ اإلنساف.

اإلسبلمية لمتربية كالعمكـ كالثقافة ػ إيسيسكك.
الغامدم ،عبدالمطيؼ بف سعيد (، )2002حقكؽ

 :1.2تكثيؼ الندكات كالمحاضرات كالبرامج كالدراسات

[]3

التي تعرؼ بثقافة حقكؽ اإلنساف كبالتربية عمييا ،كذلؾ

اإلنساف كأثرىا في تنكير ثقافة الطالب الجامعي ،كرقة

بإشراؾ كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ كالجيات ذات العبلقة

عمؿ مقدمة في ندكة الثقافة اإلسبلمية ،جامعة الممؾ

كتشجيع العمؿ التكثيقي في ىذا المجاؿ.

فيصؿ  ،األحساء.

 :1.3مكاكبة الجديد في مجاؿ التربية عمى ثقافة حقكؽ

[]4

اإلنساف كاالنفتاح عمى تجارب اآلخريف في ىذا المجاؿ.

العربية السعكدية .

.2

عمى المستكل التربكم :

[]5

منشكرات ىيئة حقكؽ اإلنساف( )2009المممكة
منشكرات الك ازرة المكمفة بحقكؽ اإلنساف()1998

 :2.1إعادة صياغة الكثائؽ المرجعية الخاصة بتدريس

النص الكامؿ لمعيدينفي الكتاب األكؿ مف االتفاقيات التي

بداء مف السياسة التعميمية حتى الكتب
التربية الحقكقية ن
المدرسية،كيقترح الباحث أف تتضمف ىذه الصياغة

صادؽ عمييا المغرب في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ص -20
،57

تنصيصان صريحان لحقكؽ ككاجبات األفراد في المدرسة

[]6

السعكدية .

السعكدية ،تـ اعتمادىا بقرار مجمس الكزراء رقـ  779في

 :2.2االىتماـ بتدريب كؿ المعنييف بالعممية التربكية

16ػ1389/9/ 17ىػ ،ط .4

كثيقة سياسة التعميمية ( )1996المممكة العربية

كالتعميمية عمى ثقافة حقكؽ اإلنساف ككيفية تفعيميا ميدانيان

[]7

سكء كانكا صناع قرار أك خبراء مناىج أك مؤلفيف لمكتب

سياسة التعميـ في المممكة العربية السعكدية،ط،4مطابع

المدرسية أك معمميف كمشرفيف تربكييف[.]14

الشريؼ ،الرياض.

الحقيؿ ،سميماف بف عبدالرحمف ( ،)1999نظاـ

 :2.3تكسيع حقؿ الدراسات التربكية التحميمية لمكتب

[]8

المدرسية لرصد مكانة البعد الحقكقي فيما يدرس لمطبلب

المغربية ،المجنة الخاصة بالتربية كالتككيف.

مف معارؼ كمفاىيـ كميارات كقيـ ثقافية في ىذا المجاؿ .
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الميثاؽ الكطني لمتربية كالتككيف(،)2000المممكة
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[]9

الصالح

محمد

،

بف

أحمد

صالح

(،)2002حقكؽ اإلنساف في القرآف كالسنة كتطبيقاتيا في
المممكة العربية السعكدية ،ط.1
[]10

ىيئة األمـ المتحدة  ،الجمعية العامة ،اإلعبلف

العالمي لحقكؽ اإلنساف .
[]11

النمي ،حماد بف حمد(،)2000التربية الكطنية

لمصؼ األكؿ المتكسط،المممكة العربية السعكدية ،ك ازرة
التربية كالتعميـ.
[]12

منياج في رحاب االجتماعيات( )2009ك ازرة

التربية الكطنية المغربية  ،مطبعة دار السبلـ كالدار
العالمية لمكتاب.
[]13

نصكص

الميثاؽ

الكطني

لحقكؽ

اإلنساف( )1990الذم تـ إق ارره بمبادرة مف الجمعية
المغربية لحقكؽ اإلنساف،كالمنظمة المغربية لحقكؽ
اإلنساف،جمعية ىيئة المحاميف بالمغرب.
[]14

دليؿ مرجعي في مجاؿ حقكؽ اإلنساف( )2004ػ

المجنة المشتركة المكمفة بتنفيذ البرنامج الكطني لمتربية
عمى حقكؽ اإلنساف بالمممكة المغربية ،مطبعة المعارؼ
الجديدة .
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HUMAN RIGHTS IN EDUCATIONAL POLICIES IN
SAUDI ARABIA AND MOROCO: AN ANALYTICAL
COPMARATIVE APPROACH
Thowini Mohammad Altnanyan
Mohammed V University at Souissi at Rabat

Abstract
The study aimed at demonstrating the extent in which the educational policies in Saudi Arabia
and Morocco discussed the values of the human rights within the documentary analysis of the
educational policies as well as the content analysis of a sample of the textbooks. So, plans have
been developed to monitor the indicators indicating the dimension related to the human rights
and the most important results are as follows:
The Saudi educational policy document cared for the human rights and gave the rights
dimension a huge position. Rights dimension without the clear concept of the worldwide
attested concept means the human rights. Also, we see the strong presence of the dimension
related to the human rights in the principles that guide the educational policy in Morocco.
Morocco gave the rights dimension a great importance the thing that makes the right dimension
present strongly in the formal directions especially in the period related to the rights and duties
of individuals. Also, statistics related to the textbooks demonstrate the following: in the national
education textbook in Saudi Arabia, the religious dimension comes first with a ratio that is
31.60% followed by the political dimension with a ratio that is 28.53% followed by the
environmental dimension with a ratio that is 20% followed by the social dimension with a ratio
that is 11% and finally the economical dimension with a ratio that is 8%. While in the textbook
entitled "Public Sociology" in Morocco, the political dimension comes first with a ratio that is
18.50% followed by the environmental dimension with a ratio that is 15.35% followed by the
social dimension with a ratio that is 7.48% followed by religious, ethical and economical
dimension with equal ratio that is 4.33%.
Keywords: Educational Policy, Human Rights, Documentary Analysis.
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