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 ومواقف آراء على املواطنة على الرتبية برنامج أثر
 اإلنسان حبقوق اخلاصة املتعلمني

حاولت الدراسة الحالية تناوؿ الفجوة الحاصمة بيف األىداؼ  _الممخص
المسطرة رسميًا إلدماج قيـ حقوؽ اإلنساف بصفة خاصة وقيـ المواطنة 
بصفة عامة، وبيف ترسيخ وممارسة ىذه القياـ مف طرؼ المتعمميف 
داخؿ المجتمع. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي 

عمى الدراسة الميدانية مف خبلؿ استمارة كأداة التحميمي الذي يستند 
لمبحث، تقيس قدرة تمكف مجموعة مف التبلميذ مف استيعاب وتمثؿ 
بعض قيـ حقوؽ اإلنساف التي تؤكد عمييا التوجييات الرسمية الخاصة 
بمادة التربية عمى المواطنة مف جية، ومف جية أخرى رصد اتجاىاتيـ 

تمميذة  10عينة ىذه الدراسة مف  وآرائيـ حوؿ الموضوع، وقد تكونت
وبعد تقديـ النتائج وتحميميا  .تمميذ تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية 11و

وتمحيص الفرضيات، تـ التأكيد عمى وجود عبلقة إيجابية بيف درس 
التربية عمى المواطنة وتمثبلت التبلميذ لقيـ حقوؽ اإلنساف، وكذلؾ 

ثقافي لؤلسرة عمى التمميذ، في أشارت النتائج الى وجود أثر لممستوى ال
حيف أثبتت نتائج الدراسة وجود فجوة بيف المفاىيـ التي يتمقاىا التبلميذ 
في درس التربية عمى المواطنة وبيف ممارسة ىذه القيـ داخؿ المؤسسة 

 .التربوية وبالتالي داخؿ المجتمع
ؽ : التربية، المواطنة، التربية عمى المواطنة، حقو الكممات المفتاحية

 .اإلنساف، التربية عمى حقوؽ اإلنساف
 المقدمة. 1

اف ما شيده العالـ مف تغيرات وتطورات نالت جوانب       
عديدة مف الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية لمشعوب، ىذه 
التغيرات المتبلحقة تركت آثار واضحة عمى مبادئ وسموؾ 

وأنماط مف المجتمعات، كما أدت إلى ظيور اتجاىات وقيـ 
التفكير ال تتفؽ مع طبيعة المجتمع العربي اإلسبلمي، والمغرب 
ببل شؾ مف الدوؿ التي تأثرت بيذه التحوالت، فكاف لزاًما عميو 
القياـ بعدة إصبلحات وتدابير مف أجؿ الحفاظ عمى تماسؾ 

 .المجتمع واستقراره
 شبع ويعتبر النظاـ التربوي السبيؿ األمثؿ إلعداد الفرد المت     

بالقيـ والمبادئ األساسية لممجتمع. وفي ىذا اإلطار لـ تعد 
المياـ المنوطة بالمؤسسات التعميمية تقتصر عمى تمكيف المتعمـ 
مف الكفايات المسانية والتعبيرية وترسيخ المعارؼ بقدر ما 
أصبحت المدرسة تطمع بميمة إعداد الفرد لمحياة النشيطة 

الفعاؿ داخؿ مجتمعاتيـ. لذلؾ  وتحسيسيـ بالمسؤولية وانخراطيـ
فإف التربية والتكويف تشكؿ الموجو الحقيقي الذي مف خبللو 
ستنتقؿ معايير وقيـ وثقافات أخرى، كما ىو الشأف بالنسبة 

 .لمديمقراطية والمواطنة والتسامح
وعمومًا فحقوؽ اإلنساف تشمؿ سائر القيـ واألفكار      

القيـ اإلنسانية الموروثة  واألعراؼ والقوانيف التي تتمحور حوؿ
عف الحضارات المتعاقبة. فباإلضافة إلى أف حقوؽ اإلنساف 
مشروع تاريخي ممؾ البشرية جمعاء، فيو في نفس الوقت 
ديناميكي لقدرتو عمى التفاعؿ اإليجابي مع اإلطاريف الزماني 

 ].0] والمكاني، ومع اإلشكاالت الكبرى التي تواجو اإلنسانية
عشر  01ف الجيود الجبارة التي بذلت منذ القرف وبالرغـ م     

إلى يومنا ىذا، تبقى حقوؽ اإلنساف في معظـ بقاع العالـ عمى 
درجة مف اليشاشة. ومف ىنا جاء إقرار سياسات وتوجيات مف 

 ].6] أجؿ تربية النشء عمى مبادئ حقوؽ اإلنساف
مف وبالتالي فإف دور النظاـ التربوي التعميمي يعد جوىرًيا      

أجؿ تمكيف المتعمـ مف التعرؼ وفيـ وممارسة ىذه المبادئ، فقد 
مف اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف عمى أنو  62نصت المادة 

يجب أف تيدؼ التربية إلى إنماء شخصية اإلنساف إنماًء كامبًل، 
لى إقرار احتراـ اإلنساف وحرياتو األساسية  ].3] وا 

عمى ضرورة  0791 كما أكدت توصية اليونسكو لسنة     
تدريس حقوؽ اإلنساف ضمف البرامج الدراسية كأداة ووسيمة لبموغ 

 ].1] ىذه األىداؼ
 وانخراطًا منو في االلتزامات الدولية في مجاؿ حقوؽ      
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اإلنساف اتخذ المغرب عدة مبادرات إيجابية مف أجؿ حماية 
وتثبيت حقوؽ اإلنساف، تجمت في توقيع اتفاقية تعاوف بيف 

، بيدؼ دمج 0771رتي التربية الوطنية وحقوؽ اإلنساف سنة وزا
مبادئ حقوؽ اإلنساف في المناىج الدراسية بالتعميميف األساسي 

 .والثانوي
وقد عزز الميثاؽ الوطني ىذا التوجو مف خبلؿ مبادئ      

األساسية التي نصت عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف في جميع 
امج لمتعريؼ بيا والتمرف مرافؽ التربية والتكويف وتخصيص بر 

 6116عمى ممارستيا. كما تمت مراجعة المناىج التربوية عاـ 
عمى أساس االنتقاؿ مف مادة "التربية الوطنية" إلى "التربية عمى 
المواطنة"، واعتماد المداخيؿ القيمية والتي مف بينيا "حقوؽ 
اإلنساف والمواطنة" والتي تعتبر قيًما تخترؽ سائر المواد 

 .اسيةالدر 
 :مبررات الدراسة. 2

إف الدوافع التي حدت بالباحثة الختيار موضوع المواطنة يمكف 
 :تمخيصيا فيما يمي

ممؼ انتياكات حقوؽ اإلنساف وتسويات ىذا الممؼ في عيد  -
 .جبللة الممؾ محمد السادس

إف المشروع يأتي في ظرؼ كثر فيو الحديث عف فشؿ  -
وذلؾ -ببلد المغرب العربي السياسة التعميمية المتبعة في 

في ظؿ غياب مشروع تربوي واضح  -باعتراؼ المسؤوليف
 .ومتكامؿ المعالـ

معرفة إلى إي حد يتبلءـ الواقع المغربي وطموحات  -
اإلصبلح، والمساىمة في إغناء حقؿ المعرفة بدراسات في ىذا 

 .الميداف
  أىمية الدراسة. 3

مدى مساىمة دروس تكمف أىمية ىذه الدراسة في معرفة      
التربية عمى حقوؽ اإلنساف مف خبلؿ مادة التربية عمى المواطنة 
كمادة مشجعة عمى تحمي تبلميذ مستوى السنة الثانية إعدادي 
نموذجًا، بمبادئ حقوؽ اإلنساف وقيـ المواطنة، ومدى تجسيدىـ 
ليذه القيـ. وليس كمبادئ ومفاىيـ مركزة عمى التمقيف والحفظ 

متعمـ كمجرد مستفيد سمبي، وتعتبر المدرس القناة التي تنظر لم
التي تمرر المعارؼ الجامدة. بؿ تعتبر التربية عمى حقوؽ 
اإلنساف مسمسبًل بيداغوجيًا مستمرًا ودائمًا يتوخى تنمية مجموعة 
مف الكفايات تؤىؿ المتعمميف لفيـ حقوؽ اإلنساف والشعور 

الدفاع عنيا واالنتقاؿ بأىميتيا، وبالقيمة التي يكتسبيا باحترامو و 
إلى الفعؿ الذي ىو الغاية المنشودة مف التربية عمى حقوؽ 

 .اإلنساف
 مشكمة الدراسة. 2

تنطمؽ مشكمة الدراسة باألساس مف محاولة معرفة مدى      
ممارسة المبادئ األساسية التي جاء بيا الميثاؽ الوطني لمتربية 

حقوؽ اإلنساف، والذي والتكويف خاصة فيما يتعمؽ بالتربية عمى 
نص في قسمو األوؿ مف خبلؿ ما سمي بالمرتكزات الثابتة عمى 
أف نظاـ التربية والتكويف يسعى إلى "تكويف المواطف المتصؼ 
باالستقامة والصبلح، المتسـ باالعتداؿ والتسامح..."، وأيضا 
تربية مواطنيف "متشبعيف بالرغبة في المشاركة اإليجابية في 

والخاص، وىـ واعوف أتـ الوعي بواجباتيـ الشأف العاـ 
وحقوقيـ...". وىذا ما يفرض السؤاؿ عف الدور الذي تمعبو 
دروس التربية عمى المواطنة في نقؿ وترسيخ قيـ حقوؽ اإلنساف 

 :لدى التبلميذ انطبلًقا مف السؤاؿ الرئيس التالي
 أ. أسئمة الدراسة

ترسيخ  إلى أي حد تساىـ دروس التربية عمى المواطنة في
المبادئ الكبرى لحقوؽ اإلنساف وممارستيا عند تبلميذ السنة 

 الثانية ثانوي اإلعدادي؟
 :وينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس مجموعة األسئمة الفرعية التالية

 ما آراء و تمثبلت التبلميذ لمفاىيـ وقيـ حقوؽ اإلنساف؟ -
إلى أي حد يمكف لمتبلميذ تصنيؼ أنواع حقوؽ اإلنساف؟ وما  -

 أىمية ىذه الحقوؽ بالنسبة إلييـ؟ ىي
ما مدى تجسيد التبلميذ لقيـ حقوؽ اإلنساف داخؿ المؤسسة  -

 التعميمية؟
 ىؿ التربية عمى المواطنة كافية لترسيخ ىذه الحقوؽ عند -

 تبلميذ السنة الثانية ثانوي إعدادي؟
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 فرضيات الدراسةب. 
وي إعدادي ىناؾ عبلقة بيف ما درسو تبلميذ السنة الثانية ثان -0

في مادة التربية عمى المواطنة، وبيف تمثبلتيـ وآرائيـ لقيـ حقوؽ 
 .اإلنساف

ىناؾ عبلقة بيف الجانب النظري الذي جاءت بو مواد  -6
التربية عمى المواطنة فيما يخص قيـ حقوؽ اإلنساف وبيف 
الممارسة الفعمية لمتبلميذ داخؿ المؤسسة التعميمة باعتبارىا 

 .فضاء لمتربية
ىناؾ عبلقة بيف المستوى التعميمي لآلباء، والتربية التي  -3

يتمقاىا التمميذ داخؿ القسـ في ما يخص دروس التربية عمى 
 .المواطنة

 حدود الدراسةج. 
الحدود البشرية: تـ تطبيؽ الدراسة عمى تبلميذ السنة الثالثة 
إعدادي باعتبارىـ قد استكمموا دروس مادة التربية عمى المواطنة 

 .لمسنة الثانية مف التعميـ الثانوي اإلعدادي
الحدود المكانية: مؤسسة العرفاف الثانوية اإلعدادية بمدينة 

 .الرباط
الحدود الزمانية: تـ تطبيؽ أداة ىذه الدراسة عمى عينة تبلميذ 

 .6117-6111الفصؿ الدراسي الثاني مف السنة الدراسية 
 مصطمحات الدراسةد. ت

[ بأنيا "سيرورة 5] موس التقني لمفمسفةالتربية: عرفيا القا
تستيدؼ تحقيؽ النمو واالكتماؿ التدريجي لوظيفة أو لمجموعة 
مف الوظائؼ عف طريؽ الممارسة، وتنتج ىذه السيرورة إما عف 
ما عف الفعؿ الذي يمارسو  الفعؿ الممارس مف طرؼ اآلخر وا 
ا الشخص عمى ذاتو، كما يعرفيا دوركايـ في كتابو السوسيولوجي

[، بأنيا العمؿ الذي تمارسو األجياؿ الراشدة عمى 2] والتربية
األجياؿ التي لـ تنضج بعد، وأف ىدفيا تنمية مجموعة مف 
 القدرات الجسدية والفكرية والخمقية عند الطفؿ. ويضيؼ مياالري

[ أنيا تقـو عمى تسييؿ نمو أكثر اكتمااًل بقدر اإلمكاف 2]
الوقت ذاتو فردًا وعضوًا في واستعدادات كؿ فرد باعتباره في 

 مجتمع محكـو بالتضامف. فالتربية ليست معزولة عف التطور 

 .االجتماعي، بؿ تشكؿ إحدى القوى التي تحدده
مف ىذه التعاريؼ يمكف استخبلص أف التربية عممية تستيدؼ 
تطوير كؿ مناحي شخصيتو جسمانيًا وجدانيًا وأخبلقيًا وعقميًا مف 

 .الخارجية بيدؼ إدماج الفرد في المجتمعخبلؿ جميع المؤثرات 
المواطنة: يظؿ مفيـو المواطنة مف المفاىيـ الصعبة التحديد 
إجرائيًا غير أنيا ال تخرج عف حب الوطف والغيرة عميو واالنتماء 
إليو والدفاع عنو والعمؿ عمى نيضتو وتطوره. والتمتع بالحقوؽ 

تترسخ بالتربية،  داخمو وأداء الواجبات التي يفرضيا. والمواطنة
 .ومف ىنا يتبيف دور المدرسة في ترسيخيا

التربية عمى المواطنة: ىي مشروع تربوي مجتمعي يسعى إلى 
تكويف المواطف المتمتع بالحقوؽ والممارس لواجباتو. وكمادة 
دراسية ىي حديثة النشأة مقارنة مع باقي مواد االجتماعيات، وقد 

مؿ عمى تعميـ الثقافة القومية عرفيا موميف بأنيا مادة دراسية تع
لتييئ األجياؿ لمتفاعؿ مع حاجات الوطف. فبل تقؼ عند عرض 
نجازاتيا  المعمومات حوؿ المؤسسات الوطنية أو تاريخ األمة وا 
 بؿ التركيز عمى عنصر تربية القيـ وترسيخ السموكيات اإليجابية

[9.[ 
حقوؽ اإلنساف: بالرجوع إلى أحد منشورات األمـ المتحدة 

ورد فيو  0717الصادرة عف مركز حقوؽ اإلنساف بجنيؼ سنة 
"يمكف تعريؼ حقوؽ اإلنساف تعريفًا عامًا بأنيا تمؾ الحقوؽ 
المتأصمة في طبيعتنا والتي ال يمكف بدونيا أف نعيش كبشر، 
فحقوؽ اإلنساف والحرية األساسية، تتيح لنا أف نطور وأف 

نا الروحية بشكؿ نستخدـ صفاتنا البشرية، وأف نمبي احتياجات
كامؿ. وتستند ىذه الحقوؽ التي يسعى الجنس البشري المتزايد 
 إلى تضميف االحتراـ والحماية لمكرامة والقيمة الذاتية لئلنساف"

[ وألىميتيا تـ التنصيص عمى تدريسيا واستدماج التربية عمى 1]
 .حقوؽ اإلنساف في عدة مواد كمادة التربية عمى المواطنة

حقوؽ اإلنساف: ىي اتجاه ييدؼ إلى تعزيز حقوؽ التربية عمى 
طار لمممارسة التربوية، ال  اإلنساف داخؿ العممية التعميمية، وا 
يقصد بو تعميـ معارؼ وتصورات حوؿ حقوؽ اإلنساف بقدر ما 
يرمي إلى تأسيس قيـ ترتبط بتمؾ الحقوؽ. وكذا تمكيف المتعمـ 
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خؿ المدرسة والبيت مف اإليماف بيا وجدانًيا وممارستيا عمميًا دا
والمجتمع، وأف يعترؼ بيا كحقوؽ لآلخريف وبالتالي فيي مشروع 

 .مجتمعي يستيدؼ اإلنساف المتفاعؿ مع محيطو
 االطار النظري والدراسات السابقة. 3

تـ إحداث اتفاقية شراكة بيف الوزارة  0771خبلؿ سنة      
وضع  المكمفة بحقوؽ اإلنساف ووزارة التربية الوطنية، ىدفيا

استراتيجية ترـو إدخاؿ ثقافة حقوؽ اإلنساف في البرامج والكتب 
المدرسية، وكذا التحسيف بيا وبثيا عمى مستوى السموكيات 
والتصرفات والمواقؼ. وإلدماج بعض مبادئ حقوؽ اإلنساف في 
المناىج التعميمية حددت أىدافًا عامة نص عمييا كؿ مف الميثاؽ 

[، وتجمت 01] [ والوثيقة اإلطار7] الوطني لمتربية والتكويف
أساسًا في إدماج قيـ التسامح مف أجؿ التضامف الدولي والسمـ 
االجتماعي واالنفتاح عمى الثقافات األخرى، إضافة إلى التمسؾ 
باليوية الثقافية واحتراـ الفرد لحقوؽ غيره مع التمسؾ بحقوقو 

ت فيما وكرامتو، في حيف سطر ليذا المشروع أىدافًا إجرائية تجم
 :يمي
األىداؼ المعرفية: اإللماـ بالحقوؽ التي تتضمنيا المواثيؽ  -

الدولية، ومعرفة األساس الفمسفي والتكويني ليا، وكذا فحص 
بعض القوانيف المحمية مف منظور تطابقيا أو عدمو مع مبادئ 
حقوؽ اإلنساف بيدؼ إدراؾ نسبية القوانيف، ولربط األىداؼ 

وكية تـ التنصيص عمى معرفة اآلليات المعرفية باألىداؼ السم
واالستراتيجيات التي يتـ المجوء إلييا مف أجؿ إثبات الحؽ أو 

 .الدفاع عنو
األىداؼ الوجدانية: وىي االختيار الحر لمقيـ التي يتـ  -

التوصؿ إلييا عف طريؽ االقتناع بعد التحميؿ والمناقشة وحرية 
حكاـ الجاىزة وردود الرأي والتعبير عنو، ال عف طريؽ تمقيف األ

 .األفعاؿ البلإرادية
األىداؼ السموكية: وىي عممية ترجمة األفكار والمعارؼ حوؿ  -

قيـ ومبادئ حقوؽ اإلنساف إلى سموكيات ومواقؼ اجتماعية 
 .بأساليب مشروعة

 :الدراسات السابقة -

في بحثيا لنيؿ شيادة الدكتوراه في عمـو التربية اقترحت  -
ديداكتيكية لمتربية عمى حقوؽ اإلنساف، [ خطة 0لمريني ]

وتجريبيا مع تمميذات وتبلميذ مستوى السنة األولى إعدادي حوؿ 
موضوع "تقدير الذات واحتراـ اآلخر"، مع تتبع وتوثيؽ سير 
التجريب ثـ تقدير مردودية الخطة. وتقـو الخطة الديداكتيكية 

دي في عمى خمس دعائـ مترابطة ىي: منيجية لتنمية الوعي النق
أفؽ الفعؿ؛ وعبلقات بيداغوجية تحتـر حقوؽ الطفؿ؛ وطرؽ 
تحث عمى المشاركة وتوظيؼ التجربة الشخصية والتفاعؿ بيف 
األقراف؛ وتقويـ تكويني كجزء مف التعمـ؛ وثقافة مدرسية تراىف 
عمى األطفاؿ كشركاء. وأسفرت تقدير مردودية الخطة، باعتماد 

إيجابية لصالح المجموعة مقاربة كمية وكيفية، عمى نتائج 
التجريبية، مقارنة بالمجموعة الضابطة. وقد خمص البحث إلى 
اعتبار التربية عمى حقوؽ اإلنساف، فعبًل معقدًا لكنو ضروري 

 .لمرافقة التحوالت الجارية
[ فقد ىدفت إلى 00بورتا ] -أما دراسة ىومانا وباربر وتوني -

المواطنة، وقد استندت تقييـ البيئة المدرسية المناسبة لتربية 
الدراسة إلى المنيج الوصفي، وتوصمت إلى أف البيئة المدرسية 
المبلئمة لتربية المواطنة تقـو عمى تعزيز الميارات التشاركية، 
والخبرات التعاونية التي تسيـ في قياـ األعماؿ بالعمؿ كفريؽ 
واحد، إضافة إلى االلتزاـ بالتعميـ والتفاعؿ مع المجتمع 

ي، حيث أف تربية المواطنة تقـو عمى التفاعؿ اإليجابي الخارج
 .بيف المدرسة والمجتمع

[ استيدفت التعرؼ عمى دور المقررات 06في دراسة أخضر ] -
الدراسية لممرحمة الثانوية في تنمية المواطنة لدى البنات مف 
خبلؿ مقررات العمـو الدينية واالجتماعية والمغتيف اإلنجميزية 

اختارت الباحثة كعينة لمدراسة المعمِّمات البلتي  والعربية. وقد
يدرِّسف المقررات سالفة الذكر، وكذلؾ طالبات الصؼ الثالث 
الثانوي بكؿ مف مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، وقد 
توصمت الدراسة إلى أف أغمب المعممات يؤيِّدف إجراء تحقيؽ 

 .تأىداؼ التربية الوطنية أثناء تدريس المقررا
 [ ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ مضموف 03أما دراسة بادي ] -
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حقوؽ اإلنساف في مقرر التربية المدنية لمصؼ األوؿ الثانوي في 
فرنسا، وقد قاـ الباحث بحصر قائمة بحقوؽ اإلنساف التي 
أعمنتيا األمـ المتحدة، ثـ حصر الباحث المفاىيـ التي يحتوييا 

مدنية، والقانونية واالجتماعية. وقد المقرر والذي يشمؿ الحقوؽ ال
قاـ الباحث باستخداـ أسموب تحميؿ المحتوى، حيث أظيرت 
النتائج أف حقوؽ اإلنساف المضمنة في المقرر ىي تمؾ المتعمقة 
بالحريات والحقوؽ االقتصادية واالجتماعية، وقد أوصت الدراسة 
 بإجراء دراسات تحميمية حوؿ حقوؽ اإلنساف المسمـ في الكتب
المدرسية وأف يجري التخطيط لتضميف حقوؽ اإلنساف في 

 .المناىج الدراسية مع مراعاة الخصائص الوطنية
[ أثر محتوى مادة التربية 01في حيف تناولت دراسة منتروب ] -

الوطنية والمدنية عمى سموؾ الطبلب مف وجية نظر المختصيف 
 والمعمميف والطبلب. وقد خمصت الدراسة إلى أف الغالبية
العظمى مف المعمميف في معظـ الدوؿ الثمانية والعشريف 
المشاركة في الدراسة، يروف أف ىذه المادة مجدية لمطبلب 

 01ولممجتمع المحمي. كما أظيرت الدراسة أف الطبلب في سف 
سنة ال يميموف إلى األمور السياسية، في حيف أف أغمبية ىذه 

شاركتيـ السياسية. الفئة ترى أف التصويت في االنتخابات يمثؿ م
وفيما يتعمؽ بأنشطتيـ االجتماعية، فإف أكثر مف نصؼ ىؤالء 
الطبلب يحبذوف جمع التبرعات ألسباب اجتماعية تعود بالنفع 

 .عمى المجتمع
[ إلى تعرؼ كفاءة مناىج 05وىدفت دراسة لوسيتو وبرونو ] -

التربية الوطنية في ايطاليا وكفاءة مشاركة الطبلب في النشاطات 
الفعاليات الوطنية في تنمية المواطنة، وبينت الدراسة أف تنمية و 

التربية الوطنية ىدؼ أساسي لنظاـ التعميـ اإليطالي، كما أكدت 
عمى مفاىيـ ومنطمقات سياسية وطنية تنمي في المستيدفيف قيـ 
المواطنة المتمثمة في المحافظة عمى الدستور واحتراـ حقوؽ 

ار الباحث أف طبلب المرحمة الوطف وحقوؽ المواطنيف، وأش
الثانوية يمارسوف ضمف منيج التربية الوطنية نشاطات تنمي 
فييـ العمؿ التطوعي والمشاركة الديمقراطية، وخمَص الدراسة إلى 
وجود فجوة بيف الواقع والمناىج المخطط ليا، وتشمؿ الفجوة 

أيضًا ممارسات المعمميف وعدـ القدرة عمى تحقيؽ أىداؼ 
أف الوقت الذي يمضيو المعمموف في تدريس المقرر المناىج. و 

أقؿ مف الوقت المخصص لو في الخطة، وىناؾ نقص أساسي 
 .في استيعاب الطبلب لمفاىيـ التربية الوطنية

[ مف خبلؿ بحثو إلى معرفة كيفية 02بينما تطرؽ الوكيؿ ] -
وضع تصور يمكف مف خبللو تفعيؿ دور المدرسة في تنمية 

لدى تبلميذىا، وقد اعتمد الباحث المنيج االنتماء لموطف 
إشكالية ىذا الموضوع، حيث وجو استبياف  الوصفي لمقاربة

تمميذًا(، وقد أكدت  0531مفتوح لتبلميذ محافظة الغربية مصر )
النتائج ضعؼ االنتماء والمسؤولية تجاه الوطف، وتفشي القيـ 

 .السمبية وافتقاد القدوة الصالحة بالمدارس
 :الدراسات السابقة التعقيب عمى

أظيرت نتائج معظـ الدراسات السابقة أف لممناىج الدراسية دور 
أساسي في اكتساب وتنمية روح المواطنة الصالحة، أما البحث 
الحالي فقد تطرؽ إلى الدور الذي تمعبو دروس التربية عمى 
المواطنة في نقؿ وترسيخ قيـ حقوؽ اإلنساف لدى التبلميذ، 

ؽ اإلنساف ىو مشروع تربوي ييدؼ إلى تنمية فالتربية عمى حقو 
الكفايات لدى المواطنيف والمواطنات في طور التكويف، كما يمثؿ 
انعكاس النتقاؿ حقوؽ اإلنساف مف المعرفة الحقوقية العالمية أو 
المتخصصة إلى اتجاىات وسموكيات في الحياة اليومية ومنذ 

 .سف مبكر
 الطريقة واإلجراءات. 4

 الدراسةمنهج  . أ
اعتمدت ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، كونو يعد      

مف أنسب المناىج البحثية لتحميؿ وتفسير ىذا الموضوع، بيدؼ 
الوصوؿ الستنتاجات يمكف تصنيفيا وتفسيرىا وتعميميا وذلؾ 

 .قصد االستفادة منيا مستقببًل 
 مجتمع الدراسة وعينتها . ب

ميذ السنة الثالثة بالثانوية اإلعدادية وجيت االستمارة إلى تبل     
أكداؿ الرباط، ونظرًا لعدـ توفر المؤسسة  -العرفاف حي الرياض

عمى حي سكني فيي مفتوحة في وجو عمـو التبلميذ. وبالتالي 
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فإف العينة المدروسة نفترض فييا التنوع مف حيث معطياتيا 
 .االجتماعية والثقافية واالقتصادية

ة إلى أف عدة عوامؿ تظؿ غير مراقبة في وتجدر اإلشار      
ىذه الدراسة، ومف ذلؾ اختيار العينة نفسيا وعدة متغيرات 
مرتبطة بعمر المتعمميف وتجربتيـ ونتائجيـ الدراسية وانتماءاتيـ 
الجغرافية واالقتصادية واالجتماعية، في حيف اكتفت الدراسة 

 .بالمستوى الدراسي لؤلبويف
ينة موضوع البحث يفترض فييا أف تكوف ونظرًا إلى أف الع     

قد استكممت دروس السنة الثانية إعدادي، فإف االستمارة وزعت 
( تمميذًا 10عمى تبلميذ السنة الثالثة، والذي بمغ عددىـ )

 .6117-6111موزعيف عمى ثبلثة أقساـ خبلؿ العاـ الدراسي 
 أداة الدراسةج. 

ع المعمومات، اعتمدت ىذه الدراسة عمى استمارة كأداة لجم
العتبارىا منيجية مبنية عمى الدقة موجية لمتبلميذ بشكؿ 

 :مكتوب، تتعمؽ بآرائيـ وتصرفاتيـ، وفؽ الخطوات التالية
 -أواًل: تـ إنجاز األسئمة المتعمقة باالستمارة، وحاولت الباحثة 

االطبلع عمى مقرر السنة الثانية الذي يخص  -بشكؿ مبدئي 
نشطة المكونة لمدروس لئللماـ قدر عينة الدراسة، وكذا األ

المستطاع طرح أسئمة ذات الصمة بما تمقاه التبلميذ مف خبلؿ 
 .مادة التربية عمى المواطنة عمى مبادئ حقوؽ اإلنساف

ثانيًا: ولمتعرؼ عمى صدؽ وثبات أداة الدراسة قامت الباحثة 
بعرض االستمارة عمى اثناف مف األساتذة الجامعييف بكمية عمـو 

تخصص ديداكتيؾ المواد االجتماعية والتواصؿ،  -بيةالتر 
ومفتش مادة االجتماعيات بالسمؾ الثانوي اإلعدادي وكذلؾ ثبلث 
اساتذة مادة االجتماعيات بالمستوى التعميمي المراد دراستو. 

وذلؾ بيدؼ دراسة مدى تناسب األسئمة واشكالية الدراسة 
ة المناسبة ومفاىيميا مف جية، ومف جية أخرى معرفة الطريق

لطرح األسئمة التي تفيد في موضوع البحث، وتكوف موجية 
خصيصًا ليذه الفئة العمرية، فبل يخفى عمى الجميع أف إدراؾ 
مفاىيـ كبيرة وذات أبعاد متشعبة جدًا مثؿ قيـ حقوؽ اإلنساف 
كما ىو متعارؼ عمييا لدى الكبار يعد أمرًا صعبًا نوعًا ما، 

 .يد كبيريفوبالتالي يستدعي تفكير وج
مف ىنا ثـ التركيز في االستمارة عمى األسئمة المغمقة      

واإلجابات متعددة االختيارات، وفي ما يخص األسئمة المفتوحة 
ولعمـ الباحثة بأنيا تعد مف أصعب األنواع وخاصة لؤلطفاؿ لذا 
فقد ارتأت الباحثة دراسة تمثبلت التبلميذ لمجموعة مف المفاىيـ 

يخ تمؾ المفاىيـ لدييـ. كما قامت الباحثة لتحديد مدى ترس
تبلميذ بالثانوية  01بتجربة االداة عمى عينة مكونة مف 

اإلعدادية العرفاف حي الرياض الرباطػ، قصد اختبار مدى قابمية 
 .استيعاب مضامينيا مف طرؼ الفئة المستيدفة

وبعد تجميع اراء وتوجييات المحكميف وحصر المبلحظات 
المنبثقة عف أجوبة العينة السالفة الذكر تـ تعديؿ عبارات 
اإلستمارة وأسئمتيا، واستبعاد كؿ ما يمكنو أف يعيؽ استيعاب 

 .التبلميذ لبعض األسئمة
 نتائج ومناقشتها. ال5

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ
دراسة األوؿ حوؿ "تمثبلت التبلميذ حوؿ  لئلجابة عف السؤاؿ -

مفيـو حقوؽ اإلنساف"، طرحت الباحثة عمى العينة موضوع 
 :الدراسة عدة أسئمة، نورد أىـ نتائجيا
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 1شكل 

 تمثالت التالميذ حول مفهوم حقوق االنسان
المبياف أعبله يتبيف أف تمثبلث التبلميذ حوؿ مف خبلؿ      

مفيـو حقوؽ اإلنساف مختمفة ومتباينة، حيث نجد أف نصؼ 
العينة ترى أف أىـ قيـ حقوؽ اإلنساف تتمثؿ في الحؽ في 

ويقصد بيا الحؽ في الصحة والسكف  -الرعاية االجتماعية 
% مف العينة ترى أنيا ىي الحؽ في التعميـ  39والتغذية، وأف 

% تعتبرىا حرية الرأي والتعبير، بينما نسب أقؿ مف  33.3أف و 
% مف العينة عبرت عمى أف حقوؽ اإلنساف تتجسد في الحؽ 5

في المساواة والتسامح واالحتراـ، والحؽ أيضًا في الجنسية 
 .واليوية واالنخراط السياسي

 1جدول 
 ق اإلنسانمعرفة التالميذ ألنواع حقو

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الحقوق السياسية والمدنية 
 النسبة المئوية عدد التالميذ النسبة المئوية عدد التالميذ 

 07.1 02 11.6 25 اإلجابة الصحيحة
 92.5 26 02 03 اإلجابة الخاطئة
 3.9 3 9.3 3 بدوف إجابة
 011 10 011 10 المجموع

 معرفتيـ بخصوص لمتبلميذ وجو الذي لمسؤاؿ بالنسبة     
 إجابة أجابت التبلميذ مف%  11.6 اإلنساف حقوؽ ألنواع

% 07.1 بينما والسياسية، المدنية الحقوؽ يخص فيما صحيحة

 االجتماعية لمحقوؽ بالنسبة اإلجابة في توفقت التي ىي
 .والثقافية واالقتصادية

 2 جدول
 اإلنسان بحقوق التالميذ معرفة مصدر

 المصدر العدد المطمق النسبة المئوي
 الصحافة 61 24,7
 األسرة 61 24,7
 المدرسة 35 43,2
 آخر 6 2,5

 المجموع 81 100,0
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 النسب المئوٌة

 أنواع الحقوق

 حرٌة الرأي و التعبٌر التعلٌم

 الحماٌة و االمن الترفٌه

 الجنسٌة و الهوٌة الرعاٌة االجتماعٌة

 االنخراط السٌاسً و الجمعوي المساواة

 التسامح و االحترام
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 التبلميذ معرفة مصدر أف نبلحظ 6 رقـ الجدوؿ خبلؿ مف     
 لكؿ%  61.9و لممدرسة، بالنسبة% 13.6 بمغ اإلنساف بحقوؽ

 .واألسرة الصحافة مف

 
 2شكل 

 االنسان حقوق عمى التالميذ فيه تعرف الذي الدراسي المستوى
 مف% 11 نسبة أف نبلحظ ،6 رقـ المبياف خبلؿ مف     

 المستوى في اإلنساف حقوؽ مبادئ عمى تعرفت التبلميذ
 بينما إعدادي، األولى السنة في العينة مف% 65و االبتدائي،

 .إعدادي الثانية مستوى في% 66
 درسو ما بيف عبلقة ىناؾ أف يتبيف النتائج ىذه خبلؿ مف -

 عمى التربية مادة في اإلعدادي ثانوي الثانية السنة تبلميذ
 مستواىـ حسب القيـ ليذه وآرائيـ تمثبلتيـ وبيف المواطنة

 ومفاىيـ دروس مف ليـ تمقينو تـ ما إلى راجع وذلؾ العمري،
 المستوى ىذا في فقط ليس الدراسية، المقررات خبلؿ مف نظرية

 .التمدرس سنوات مدى عمى بؿ
 لمتبلميذ يمكف حد أي إلى" لمدراسة الثاني السؤاؿ بخصوص -

 الحقوؽ ىذه أىمية ىي وما االنساف؟ حقوؽ أنواع تصنيؼ
 :يمي كما اإلجابات جاءت" إلييـ؟ بالنسبة

 3 جدول
 والمدنية السياسية الحقوق بين التمييز عمى التالميذ قدرة

 الحقوق السياسة الحقوق المدنية 
 النسبة المئوية عدد التالميذ النسبة المئوية عدد التالميذ 

 52.1 12 95.3 20 اإلجابة الصحيحة
 35.1 67 09.3 01 اإلجابة الخاطئة
 9.1 2 9.1 2 بدوف إجابة
 011 10 011 10 المجموع

 التبلميذ مف% 95.3 أف نبلحظ 3 رقـ الجدوؿ خبلؿ مف     
  المدنية، الحقوؽ بعض عف صحيحة أمثمة تعطي أف استطاعت

 
 
 
 
 

 فيما الصحيحة اإلجابة مف تمكنت التي ىي% 52.1 بينما
 .السياسية الحقوؽ بعض عف أمثمة يخص
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 3شكل 
أف آراء التبلميذ تختمؼ  3رقـ  يبلحظ مف خبلؿ المبياف     

في تحديد حقوؽ التي يرى أنيا ذات أىمية بالنسبة لو كطفؿ، 
% الصحة، 39قيا في التعميـ، % عف ح97حيث عبرت نسبة 

% السكف البلئؽ. بينما وعي التبلميذ بأىمية المشاركة 31.7
 (.المساواة 6والمساواة لـ يرقى إلى المستوى المتوقع )%

 4جدول 
 الفئات التي يرى التمميذ أنها تمارس حقها في التعبير عن آرائها

 النسبة المئوية العدد المطمق الفئات
 92.5 26 الصحافي
 16 31 اآلباء
 39 31 األستاذ
 69.6 66 األطفاؿ
 1.7 1 آخر

 التي ىي الصحافة بأف يتبيف أعبله الجدوؿ خبلؿ مف     
  ،%16 اآلباء ،%92.5 والتعبير الرأي حرية في بالحؽ تتمتع

 .الحؽ ىذا لمطفؿ أف العينة مف فقط% 69.6 نسبة ترى بينما

 

 4شكل 
 أين يجب أن يتوفر حق الحماية واألمن في نظر التالميذ

 ال ارع المدرسة االسرة
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يبلحظ مف خبلؿ المبياف أف المكاف الذي يجب أف يتوفر      
%، 71.0 فيو حؽ الحماية واألمف في نظر التبلميذ ىو الشارع

% مف العينة 13.6 % أجابت في المؤسسة، في حيف53.0و
 .تحدثت عف األسرة

 

 5شكل 
 عن توفير حق الحماية واالمن في نظر التالميذالمسؤول 

عند توجيو السؤاؿ لمتبلميذ عف مف المسؤوؿ في نظرىـ عف      
% بأنيـ رجاؿ 71.0 توفير ليـ حؽ الحماية واألمف، أجابت

ترى أف المدير  %15.9 % اآلباء، بينما19.9األمف، و
 .المؤسسة ىو المسؤوؿ عف ذلؾ

مف خبلؿ النتائج المقدمة الحظنا غياب القيـ الجديدة المدمجة  -
في البرامج التعميمية مثؿ المساواة والكرامة والمشاركة واالنخراط 

 .السياسي والجمعوي
ورغـ قدرة فئة ال بأس بيا مف التبلميذ عمى سرد بعض      

% مف العينة، ىي 6األمثمة لحقوؽ اإلنساف إال أف نسبة حوالي 
ي استطاعت أف تصنؼ أنواع حقوؽ اإلنساف ما بيف الجيؿ الت

الحقوؽ  –والجيؿ الثاني  - الحقوؽ المدنية والسياسية –األوؿ 
مع العمـ أف برنامج السنة  –االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

الثانية يتكوف مف ثبلث محاور، المحور الثاني يتطرؽ إلى الجيؿ 
تو، في حيف خصص المحور األوؿ مف حقوؽ اإلنساف وتطبيقا

الثالث لمتطرؽ إلى الجيؿ الثاني. كما أف التبلميذ يقع ليـ خمط 
 .وعدـ التمييز في ما يخص الفرؽ بيف أنواع ىذه الحقوؽ

وبخصوص إدراؾ العينة المدروسة لمفاىيـ حقوؽ الطفؿ       
وىذا شيء متوقع  –والتي يراىا ذات أىمية بالنسبة لو، الحظنا 

أف التبلميذ انطمقوا في تعريفاتيـ لحقوؽ  –ة األطفاؿ بالنسبة لفئ
الطفؿ مف الواقع المعاش ومف احتياجاتيـ الشخصية، حيث 
الحظنا أف التبلميذ عمى وعي كبير باألشياء التي يمارسونيا أو 
يطمحوف إلى ممارستيا، مثؿ حؽ في التعميـ والصحة والرعاية 

لحقوؽ األخرى اختمفت االجتماعية وحرية الرأي والتعبير. بينما ا
 .مف بيف مف ىو مدرؾ ليا ومف ال يدركيا أساسا

بالنسبة لمسؤاؿ الثالث والذي يتمحور حوؿ: "مدى تجسيد  -
التبلميذ لقيـ حقوؽ اإلنساف داخؿ مؤسستيـ التعميمية؟" جاءت 

 :اإلجابات عمى النحو التالي
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 6شكل 
 التالميذ في أنشطة المؤسسةمشاركة 

 التبلميذ مف% 7 نسبة أف 5 رقـ المبياف خبلؿ مف يتبيف     
 بينما مؤسستيـ، أنشطة في دائمة بصفة تشارؾ التي فقط ىي

 مف بيف موزعة التبلميذ مف% 60و أحيانا تشارؾ منيـ 91%
 .المشاركة في يرغب ال ومف يشارؾ ال

 

 7شكل 
 األخذ برأي التالميذ اثناء مشاركتهم في االنشطة

 

عند توجيو السؤاؿ إلى تبلميذ العينة المدروسة حوؿ مدى      
األخذ برأي أثناء مشاركتيـ في مختمؼ أنشطة مؤسستيـ. كشفت 

% تقريبًا ترى أنو ال يؤخذ 17.1 النتائج عف أف نصؼ العينة

% مف العينة التي تؤكد أنو 9.1 برأييا إال أحيانا، وفقط نسبة
 .يؤخذ برأييا

 5جدول 
 تقييم التالميذ لمشاركتهم في أنشطة المؤسسة

 النسبة المئوية العدد المطمق 
 65.7 60 فعالة

 50.7 16 متوسطة الفعالية
 03.2 00 ال فائدة منيا
 1.2 9 بدوف إجابة
 011 10 المجموع

 دائما
8% 

 أحٌانا
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عند توجيو السؤاؿ لمتبلميذ مف أجؿ تقييـ مشاركتيـ في       
% 50.7 % مف العينة أكدت فعاليتيا،62 أنشطة المؤسسة

% نفت أف يكوف 66.6 أشارت أنيا متوسطة الفعالية، بينما
 .مف مشاركتيا في ىذه األنشطةىناؾ جدوى 

 
 8شكل 

%( 22.9) العينة ثمتي أف 1 رقـ المبياف خبلؿ مف يبلحظ    
 إفساد أو إعاقة يحاولوف الذيف التبلميذ ضد إيجابًيا موقفاً  تتخذ

 مف% 60 بينما. إقناعو ومحاولة بنصحو وذلؾ المؤسسة أنشطة
 .الفئة ىذه اتجاه سمبية مواقؼ ليـ كانت التبلميذ

 6 جدول
 المؤسسة داخل بها يتمتعون التي الحقوق في التالميذ رأي

 
 الحقوق

 ال تحترم أحيانا غالبا دائما
 النسب العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 01.5 06 13.5 35 60 09 60 09 بيف التبلميذالمساواة 
 09.3 01 36.0 62 33.3 69 09.3 01 ضد التبلميذ عدـ استعماؿ العنؼ

 1.2 9 35.1 67 65.7 60 67.2 61 حرية التعبير وابداء الرأي
 01.5 05 61.1 63 65.7 60 69.6 66 احتراـ التبلميذ مف طرؼ األساتذة واإلدارييف

 مف% 01.5 يفوؽ ما أف 2 رقـ الجدوؿ خبلؿ مف يبلحظ -
 بيف المساواة في بحقيا تتمتع ال أنيا ترى المدروسة العينة

 .%13.5 أحيانا بيا تتمتع وانيا التبلميذ،
 استعماؿ عدـ في حقيا أف ترى التبلميذ مف% 09.3 أف -

، ال ضدىا العنؼ   الحؽ ىذا أف ترى% 36.0 أف حيف في يحتـر

 .أحيانا إال يحتـر ال
 فاف والتعبير الرأي حرية في التبلميذ لحؽ بالنسبة أما -

 .أحيانا إال الحؽ بيذا تتمتع ال أنيا ترى% 35.1
 واإلدارييف األساتذة طرؼ مف االحتراـ في التبلميذ حؽ وأخيراً  -

 .أحياناً  إال الحؽ ىذا عمى تحصؿ ال بأنيا ترى تقريباً % 51 فإف
 7 جدول

 المؤسسة داخل لهم تحققت التي الحقوق عن التالميذ رضى درجة
 المجموع غير راضي شيئا ما راضي راضي جد راضي درجة الرضى
 10 03 60 11 2 العدد المطمؽ
 011 02 65.7 17.1 9.1 النسبة المئوية

 راضية العينة نصؼ أف يبلحظ 9 رقـ الجدوؿ خبلؿ مف     
% 9.1 تؤكد بينما المؤسسة، داخؿ ليا تحققت التي الحقوؽ عف

 عف رضاىا عدـ عف عبرت% 16 حيف في التاـ، الرضى عف
 .الحقوؽ ىذه
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 9شكل 

 المؤسسة داخل حقوقهم من تمكنهم عن التالميذ نظر في المسؤول
 في المسؤوؿ بمف والمتعمؽ لمتبلميذ الموجو لمسؤاؿ بالنسبة
 نفت قد المؤسسة، داخؿ حقوقيـ مف تمكنيـ عدـ عف نظرىـ
% 07.1 ترى بينما ،%1 السبب ىو التمميذ يكوف بأف العينة

 حيف في المنظمة، القوانيف% 01.1و السبب ىو المدير أف ترى
 .السؤاؿ عف تجب لـ% 25.5 نسبة أف

 
 11شكل 

 المؤسسة مع مشاكمكهم لمناقشة لمتالميذ فرصة إعطاء
 مف تقريباً % 21 نسبة أف يتضح 01 رقـ المبياف خبلؿ مف     
 المؤسسة، مع مشاكميا مناقشة في الحؽ ليا ليس أنو ترى العينة

 العينة مف فقط% 3.9 بينما أحيانًا، المشاكؿ ىذه تناقش% 31و
 .المؤسسة مع مشاكميا مناقشة إمكانية عمى أكدت

 
 11شكل 

 المؤسسة داخل والتعبير الرأي حرية في الحق ممارسة
 التبلميذ% 3.9 نسبة أف 00 رقـ المبياف خبلؿ مف نستنتج     
 حرية، بكؿ رأييا عف والتعبير ممارسة في الحؽ ليا أف ترى التي

 األنشطة في المشاركة عند برأييا يؤخذ دائما أنو عمى تؤكد وىي
 %01.5و برأييا، يؤخذ ال أنو ترى% 00.0 بينما المدرسية،

 .أحيانا برأييا يؤخذ
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 12شكل 

 المدرسة داخل التالميذ بين المساواة
 العينة مف% 35 نسبة أف يبلحظ أعبله المبياف خبلؿ مف     

  الحؽ ىذا أف ترى المساواة في حقيا عمى أكدت والتي المدروسة
 .يطبؽ ال إنو تقوؿ% 00و أحيانا، إال المدرسة في يطبؽ ال

 
 13شكل 

 المؤسسة داخل باحترام التمتع في التالميذ حق
 التبلميذ نسبة أف رغـ أنو 03 رقـ المبياف خبلؿ مف نبلحظ     
 االحتراـ، في لمحؽ بالنسبة ضعيفة تمثبلت عمى يتوفروف الذيف
 داخؿ الحؽ بيذا التبلميذ تمتع مدى عف السؤاؿ توجيو فعند

 ال أنيا ترى التبلميذ مف% 66 تفوؽ نسب أف وجد المؤسسة،
 .نيائًيا تحتـر ال أنيا ترى% 01 بينما الحؽ، بيذا تتمتع
 حاولت التبلميذ تخص التي الحقوؽ لبعض التطرؽ وبعد     
 لواجباتيـ، إدراكيـ بمدى يتعمؽ لمتبلميذ سؤاالً  توجو أف الباحثة

 مف% 72 مف أكثر أف الواجبات، يخص فيما الحظت وقد
 احتراـ والتحصيؿ، الجد المواظبة،: ىي واجباتيا أف تعتبر العينة

 ممتمكات عمى المحافظة المؤسسة، أنشطة في المساىمة األخر،
 .المؤسسة

 التي القيـ حوؿ التبلميذ إلى سؤاالً  الباحثة وجيت حيف في     
 بمنتيى أراء عف لمتعبير فرصة ليـ وتركت المدرسة ليـ تمقنيا
 مف بيف انقسمت العينة مف% 17 حولي أف فبلحظت. الحرية

 حوالي بينما. مبلحظات لو ليس ومف السؤاؿ عف يجب لـ
 سرد الباحثة ارتأت ولذا الصراحة، بكامؿ رأييا عف عبرت% 00

 :ألىميتيا نظًرا وذلؾ إجاباتيـ
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 8جدول 
 أراء سمبية حول القيم التي تمقينها المدرسة أراء إيجابية حول القيم التي تمقنها المدرسة

جد أف ىناؾ روح المواطنة داخؿ المؤسسة وذلؾ مف خبلؿ أداء  -
 تحية العمـ.

 تيذيب سموؾ التبلميذ. -
 
 

درس الضغط االستعماري عمى المغرب فإنيـ يقولوف أف بعض ىذه القيـ مغشوشة "فمثبل  -
 أبو حماره كاف رجبًل شريرًا لكنو بالعكس كاف مقاومًا".

 تواجد قيـ تمقنيا لنا المدرسة، لكنني لـ أرى تصرفًا واحدًا منيا خارج المدرسة. -
 تمقف المدرسة نفس القيـ بدوف زيادة، وبطريقة ال تجمب اىتماـ التبلميذ. -

 ضرب التبلميذ بدوف سبب، وقوؿ كبلـ ال معنى لو لمتبلميذ.عدـ  -
 تبلميذ(. 3ال تمقف لي شيئًا ) -

 التي اإلنساف حقوؽ وقيـ مفاىيـ بيف الربط محاولة خبلؿ مف -
 أرض عمى القيـ لتمؾ وممارستيـ سابقاً  التبلميذ عنيا عبر

 تـ ما لتطبيؽ مبلئماً  فضاءً  تعتبر التي المدرسة خاصة الواقع،
 فئة أف الحظنا. المواطنة عمى التربية دروس خبلؿ مف تناولو

 في الناس جميع لتساوي تماما مدركة غير العينة مف عريضة
 في إلييا توصمنا التي نتائج مف أمثمة ونورد والواجبات، الحقوؽ

 :الصدد ىذا
 حرية في بحقو يتمتع الذي أف ترى التبلميذ مف ميمة نسبة -

 حؽ أف أيضا التبلميذ يرى كما. الصحفي ىو والتعبير الرأي
 وىذا غيره مف أكثر الشارع في يتوفر أف يجب واألمف الحماية
 خطورة األكثر المكاف ىو الشارع يعتبر الطفؿ أف إلى راجع

 الحماية ىو حقوقو أىـ مف الطفؿ أف العمـ مع لو، بالنسبة
 أف يجب كما. والشارع المدرسة األسرة،: األماكف كؿ في واآلمف
 رجاؿ فقط وليس الحؽ ىذا توفير اجؿ مف جيود جميع تتضافر
 التبلميذ. يرى كما األمف

 كمثاؿ المؤسسة، أنشطة في التبلميذ مشاركة يخص وفيما -
 داخؿ التربوية األنشطة ىذه وتنظيـ تسيير في إدماجيـ عمى

 المطموب. المستوى إلى ترقى لـ أنيا الحظنا المؤسسة،
 المدرسة، لو توفرىا التي الحقوؽ حوؿ التبلميذ لرأي وبالنسبة -

 ما عمى تماما راضية غير التبلميذ مف عريضة فئة أف الحظنا
 مناقشة في الحؽ ليا ليس وأنيا الحقوؽ، ىذه مف ليا تحقؽ

 ىوة تجد التبلميذ مف أخرى فئة بينما المؤسسة، مع مشاكميا
 النظرية دروس خبلؿ مف المدرسة ليا تمقنيا التي القيـ بيف كبير
 فئة أف حيف في المجتمع، داخؿ التمميذ يعيشو الذي الواقع وبيف
 بطريقة يتعمؽ المشكؿ أف تجد الدراسة محط العينة مف ثالثة
 .المستيدفة الفئة اىتماـ تجمب ال أنيا بحيث القيـ ىذه تمقيف

 المواطنة عمى التربية ىؿ: "لمدراسة األخير لمسؤاؿ بالنسبة أما -
 ثانوي الثانية السنة تبلميذ عند الحقوؽ ىذه لترسيخ كافية

 الدراسي المستوى بيف العبلقة بدراسة الباحثة اكتفت ،"إعدادي؟
 دراسة خبلؿ مف اإلنساف حقوؽ مبادئ عمى والتربية لآلباء

 :التالية التقاطعات
 9 جدول

 اإلنسان لحقوق التالميذ معرفة مصدر
 المجموع بدون إجابة آخر المدرسة األسرة الصحافة 

  
 

المستوى 
الدراسي 
 لؤلبويف

 3 1 0 6 1 1 بدوف مستوى
 6 1 1 6 1 1 ابتدائي
 1 1 1 6 0 5 إعدادي
 09 0 0 9 3 5 ثانوي
 50 3 1 66 02 01 جامعي
 10 1 6 35 61 61 المجموع

 مف المرتفعة النسب 9 رقـ الجدوؿ خبلؿ مف نبلحظ     
 ىو اإلنساف حقوؽ عمى تعرفيـ مصدر كاف الذيف التبلميذ
 ،%61( تمميذ 02) األسرة ،%06.31( تمميذ 01) الصحافة

 اسر مف ينحدروف تبلميذ ىـ% 69.02( تمميذ 66) والمدرسة
 .جامعي لؤلبويف الدراسي المستوى
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 11 جدول
 المؤسسة مع مشاكمهم مناقشة في التالميذ فرص

 المجموع أبدا أحيانا غالبا دائما 
  النسب العدد النسب العدد النسب العدد النسب العدد 

المستوى 
الدراسي 
 لؤلبويف

 1 3.9 3 1 1 1 1 1 1 أمي
 6 1 1 0.6 0 0.6 0 1 1 ابتدائي
 1 9.1 2 0.6 0 1 1 1 1 إعدادي
 09 06.3 01 1.7 1 1 1 1 1 ثانوي
 50 31.5 61 66.6 01 3.9 3 3.9 3 جامعي
 10 19 61 3 3 المجموع

 العينة مف% 31.5 أف يبلحظ 7 رقـ الجدوؿ خبلؿ مف     
 بأنو واعوف وىـ جامعي مستوى ذوي أبويف إلى ينتموف الذيف
% 66.6و المؤسسة، مع مشاكميـ مناقشة في فرصة ليـ ليس
 .أحيانا إال ليـ يتاح ال الحؽ ىذا أف أكدوا
 العبلقة مدى السالفة التقاطعات خبلؿ مف الحظنا وأخيرا، -

 وقيـ بمفاىيـ اآلباء وعي أف حيث والمدرسة األسرة بيف الوطيدة
 لدى القيـ ىذه ترسيخ في كبير بشكؿ يساىـ اإلنساف حقوؽ

 التي بالحقوؽ وعييـ وكذلؾ ليا ممارساتيـ وأيضا التبلميذ،
 .بيا والمطالبة التصريح عمى والقدرة منيـ تسمب

 . التوصيات7
 ىذه في إلييا التوصؿ تـ التي واالستنتاجات النتائج خبلؿ مف

 بيذه لبلرتقاء الضرورية التوصيات بعض الدراسة تقترح الدراسة،
 فضاء المدرسة إف القوؿ لنا يسمح الذي المستوى إلى القيـ

 :اإلنساف حقوؽ عمى لمتربية
 مع اإلنساف حقوؽ بمبادئ المتعمقة المضاميف انسجاـ -

 .لمتمميذ والسيكولوجي والمعرفي العمري المستوى
 الرسمية الوثائؽ في المسطرة واألىداؼ لممبادئ دقيؽ تحديد -

 فضفاضة ما نوًعا تبقى ألنيا المفاىيـ ىذه أجرأة يخص فيما
 حقوؽ مجاؿ في المؤىؿ غير الممارس عمى يصعب وغامضة
 .يدركيا أف اإلنساف

 مستمر لتأىيؿ المدرسية، الحياة في الفاعميف كؿ إخضاع -
 .المؤسسة داخؿ تطبيقيا وكيفية المواطنة ثقافة لدمج

يجابي كبير بشكؿ تنفتح المؤسسة جعؿ عمى السير -  عمى وا 
 ربط نستطيع حتى المدني، المجتمع وخاصة الخارجي، المحيط

 أف سبؽ ما بيف المعتادة القطيعة تمؾ في يقع وال بواقعو، التمميذ
 .المجتمع في فعبلً  موجود ىو ما وبيف المدرسة في درسو

 .المدرسة داخؿ االجتماعي الواقع تحسيف -
 داخؿ القيـ مختمؼ تجمي مدى ومراقبة لتتبع آليات وضع -

 .المؤسسة
 المجتمع خصوصيات مع اإلنساف حقوؽ مبادئ انسجاـ -

 .المغربي
 االجتماعيات وحدة عف المواطنة عمى التربية مادة فصؿ -

 .مستقمة كمادة وتخصيصيا
 وجداوؿ الحالية الدراسية والمقررات التعميمية البرامج مراجعة -

 مجاالً  األنشطة مختمؼ لممارسة يجعؿ الذي بالشكؿ الحصص،
 الفرصة التبلميذ لجميع تعطى حتى خاصًا، ووقًتا أوسع

 .فييا لممشاركة
 في اإلنساف حقوؽ برعاية تيتـ التي الوطنية الييئات مشاركة -

 حقوؽ عمى التربية مشروع يصبح حتى المدرسية، الكتب تأليؼ
 .متكامبلً  مجتمعياً  مشروعاً  اإلنساف

 التبلميذ بتوعية تتكمؼ المؤسسة داخؿ تربوية أندية تأسيس -
 عمى التربية وبرامج أنشطة تنفيذ عمى وتسير بمسؤولياتيـ،

 مكونات وباقي واألستاذ التمميذ مف كؿ فييا ينخرط المواطنة،
 .المدني المجتمع

 الثانوي مستويات في المواطنة عمى التربية مادة تدريس امتداد -
 .واإلعدادي االبتدائي المستويف عمى اقتصارىا وعدـ التأىيمي،
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ABSTRACT_ This paper is an attempt to address the gap between the initially stated objectives 

oriented towards promoting citizenship and Human Rights values, and learners implementing 

them within the community. To answer the problematic, the research methodology adopts a 

descriptive-analytical approach which is based on a field study, through such research tools as the 

questionnaire. The aim is to assess a group of students’ ability to assimilate and conceptualize 

some human rights values that are emphasized in the main guidelines pertaining to the Citizenship 

Education course. Besides, the survey involves identifying the target sample’s attitudes and 

opinions on the subject. Thus, the study sample consists of 41 randomly selected male and female 

pupils. Some of the important results of this study include asserting that there is a positive 

relationship between the Citizenship Education Course and students’ representations of  human 

rights values, as well as the impact of the family’s cultural level on students. However, results of 

the study show a gap between the notions that students acquire as part of the Citizenship 

Education course and the implementation of these values within the educational institution and 

therefore within the community. 

KEY WORDS: education, citizenship, citizenship education, human rights, human rights 

education. 

 

 
 
 
 
 
 
 


