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  مقدمة: 

الإن�سان  حلقوق  الإن�سانية  امل�سامني  واإدم��اج  الإن�سان  حقوق  على  الرتبية  م�ساألة  اليوم  ت�سهد 

ح�سورا كبريا يف خمتلف املحافل العلمية وال�سيا�سية يف العامل املعا�سر. وياأتي الهتمام املتنامي 

اليوم بق�سية الرتبية على حقوق الإن�سان حتت تاأثري الأحداث الدموية التي ت�سهد تناميا ل حدود 

اإىل  العامل  يف  الرادعة  الأمنية  الأجهزة  ت�سخم  من  الرغم  فعلى   .
)1(

العامل اأنحاء  خمتلف  يف  له 

اأق�سى ما ميكن للمرء اأن يت�سوره تكنولوجيا وعلميا وع�سكريا، فاإن ذلك كله مل ي�ستطع اأن مينع 

النت�سار ال�سرطاين للعنف واجلرمية والإرهاب يف خمتلف اأنحاء العامل، حيث ي�سهد الواقع �سقوط 

اآلف الأبرياء كل عام حتت تاأثر العنف والإرهاب املنظم الذي ينت�سر ويت�سع ويت�سخم با�ستمرار. 

مبا  الرتبوية  الأن�ساق  اأن  ترى  معا�سرة  تربوية  عقيدة  ول��دت  اجل�سام  الأح��داث  هذه  واإزاء   

الرتبية على حقوق الإن�سان يف املدر�سة الكويتية يف 

منظور عينة من املوجهني الرتبويني
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تنطوي عليه من فعاليات اإن�سانية ميكنها اأن تواجه املّد الهائل ملوجات العنف والإرهاب يف العامل 

امل�سارب  خمتلف  من  واملفكرون،  ال�سا�سة  ب��داأ  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  وهيمنته،  �سطوته  من  وحت��ّد 

والجتاهات، يقتنعون اليوم اأكرث من اأي وفت م�سى باأن الرتبية ميكنها اأن تكون القاعدة الأ�سا�سية 

اأن  اليوم  وا�سحا  واأ�سبح  املعمورة.  اأنحاء  والإره��اب يف خمتلف  العنف  ملواجهة  املحكمة  واملن�سة 

الت�سامح واملحبة  توؤ�سل فيهم قيم  واأن  والعنف  التطرف  الأجيال �سد  اأن حت�سن  الرتبية ميكنها 

بحقوق  والإميان  الت�سامح  بذور  على غر�س  العمل  ال�سروري  من  اأنه  اأي�سا  تاأكد  وقد   .
)2(

وال�سالم

الإن�سان يف املدر�سة لتن�سئة اأجيال متانع العنف وترف�س كل اأ�سكال القهر والت�سلط و�سفك الدماء. 

 لقد اأدرك ال�سا�سة واملفكرون من خمتلف امل�سارب واملنازع اأن حقوق الإن�سان ل ميكن تاأ�سيلها 

حقوق  اأن  ذلك  ووجدانهم.  النا�س  عقول  يف  قيميا  ح�سورا  متنحها  التي  الرتبية  خالل  من  اإل 

الإن�سان ل ميكن اأن تعطي ثمارها عرب اللوائح والقوانني الناظمة لها؛ وبالتايل فاإن هذه احلقوق 

يف  �ساربة  �سلوكية  حقيقية  ت�سبح  كي  لالإن�سان؛  الوجدانية  الأعماق  يف  وتتجذر  تتاأ�سل  اأن  يجب 

اأن حتول هذه احلقوق اإىل طاقة  احلياة الجتماعية والثقافية. فالرتبية هي وحدها التي ميكنها 

ثقافية حّية تفعل فعلها يف عقول الب�سر ويف اأنظمة اإدراكهم ويف اأمناط �سلوكهم. وانطالقا من هذه 

يف  التعليمية  اأنظمتها  تطوير  على  العمل  والدول  الإن�سانية  املجتمعات  اأخذت  الرتبوية،  احلقيقة 

الرتبوية يف  ت�سهد احلياة  اأي�سا  الأ�سا�س  وعلى هذا  الت�سامح؛  وقيم  الإن�سان  تاأ�سيل حقوق  اجتاه 

الإن�سان  حقوق  لتعليم  جديدة  منهجيات  بناء  اجت��اه  يف  دائبة  حركة  املعمورة  اأن��ح��اء  خمتلف 

وا�ستدماجها يف خمتلف مناحي احلياة الرتبوية والتعليمية. 

غيابا  تعاين  العربي  العامل  يف  الرتبوية  الأنظمة  اأن  املراقبون  يالحظ  العربي،  امل�ستوى  ويف 

بع�س  يف  الأوىل  خطواتها  تتلم�س  التجربة  هذه  ت��زال  وما  الإن�سان،  حقوق  على  للرتبية  وا�سحا 

العربية  الدول  تخطط  ما  وغالبا  توجهات دميقراطية،  تتبنى  التي  هذه  ول�سيما  العربية  البلدان 

لإدماج حقوق الإن�سان يف مناهجها حتت تاأثري الأحداث العاملية امل�سبعة باأحداث العنف والإرهاب، 

وحتت �سغط توجه عاملي يعمل على تاأ�سيل ثقافة ال�سالم حلماية املجتمعات الإن�سانية من خماطر 

التطرف والعنف والإرهاب العاملي. 

فاحلياة الرتبوية العربية قد تكون مفرغة من امل�سامني احلقوقية والدميقراطية يف كثري من 

هذا  يف  اجلارية  الرتبوية  الدرا�سات  اأغلب  توؤكدها  التي  احلقيقة  هي  وه��ذه  العربية،  البلدان 

الجتاه. فاملدر�سة »موؤ�س�سة �سلطوية قد ل ت�سجع عملية الت�سامح؛ وهي انعكا�س لل�سلطة ال�سيا�سية 
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. ويف جمال 
)3(

يف اأي بلد وهي بدورها تقوم بتن�سئة الأطفال مبا يوؤكد قيم هذه ال�سلطة وتطلعاتها

م�سبعة   « الباحثني:  اأح��د  يقول  كما  الرتبوية  املناهج  ف��اإن  بالعنف  الت�سبع  و�سعية  على  التاأكيد 

اأن  . وهذا يعني 
مبفاهيم احلرب، والدمار، والعداوة، والبغ�ساء، والعنف، والظلم، والكراهية«)4(

املدر�سة ل تعدو اأن تكون اأداة لإعادة اإنتاج الأمر الواقع بكل �سلبياته واختناقاته التع�سبية ل�سالح 

فانتقلت  دميقراطية  غري  اأج��واء  يف  تربيتها  متت  قد  واأجيال  اأجيال  فهناك   .
)5(

املهيمنة النخبة 

�سمات الت�سلط والقمع اإىل ال�سخ�سية ك�سمة من �سماتها وباتت مع الزمن مرّو�سة من اأجل البقاء 

. فاملدر�سة العربية ت�سعى اإىل اإحراز مبداأ الطاعة العمياء واملحافظة على 
بعيدا عن ال�سطهاد«)6(

قيم ومعايري املجتمع التي حتافظ على و�سعية القهر الجتماعي؛ فجزء كبري مما يتعلمه التلميذ 

ي�ستهلك  التلميذ  وجعل  املطلقة  الطاعة  به طلب  يق�سد  واإمنا  الدرو�س  له عالقة مبحتويات  لي�س 

 .
)7(

ا�ستهالكا �سلبيا كل التحيزات الدينية والقيمية والأيديولوجية التي يزخر بها اأي جمتمع

فالفل�سفة الرتبوية ال�سائدة تفقد قدرتها على الن�سجام مع قيم حقوق الإن�سان وتطلعاته اإىل 

باأن  القول  لنا من  بد  والكرامة، وهنا ل  امل�ساواة  بالآخر على مبداأ  والت�سامح والعرتاف  ال�سالم 

ول  رومان�سيا،  اأو  جمردا،  مفهوما  لي�س  الوجود،  هذا  وب�سرعية  بوجوده  والع��رتاف  الآخر  »وعي 

ميكنه اأن يكون كذلك، وهذا الوعي لكي يتحقق، ولكي يكون جمديا، ل بد له من اأن يوؤ�س�س على 

تعليم الت�سامح وحقوق الإن�سان التي تتعزز كرامة الب�سر، وت�سمن اإمكانية ممار�سة هذه الكرامة 

.
من خالل التمتع بحقوق وا�سحة غري قابلة للم�سادرة اأو الإلغاء، اأو التعطيل، اأو النتقا�س«)8(

اأوال: م�سكلة  الدرا�سة :

ت�سهد احلياة الرتبوية يف الكويت ن�سقا متكامال من الفعاليات الفكرية والن�ساطات الرتبوية يف 

اجتاه دفع احلياة الرتبوية دميقراطيا اإىل اأف�سل �سيغها وجتلياتها. حيث يعول كثري من املهتمني 

قيمية  اأن�ساق  لبناء  والتعليمية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  على  الكويتي  املجتمع  يف  الدميقراطي  بال�ساأن 

دميقراطية مناه�سة لكل اأ�سكال العنف والإرهاب. فاملجتمع الكويتي بقواه التقدمية الراف�سة لكل 

مظاهر التع�سب والإرهاب والتمييز مبختلف �سيغه وجتلياته يعول اليوم على املوؤ�س�سات الرتبوية 

يف تاأ�سي�س قيم اإن�سانية جديدة تتمحور حول الت�سامح وال�سالم وحقوق الإن�سان. 

ويف دائرة الن�ساطات والفعاليات املدر�سية يلعب املوجهون الرتبويون دورا حيويا وجوهريا يف 

النظام  وخفايا  بطوايا  خربة  النا�س  اأكرث  بالتايل  وهم  م�سارها،  وتوجيه  الرتبوية  العملية  ت�سيري 

اأدل  ولي�س  فعالياته،  دراية مبختلف  والأكرث  فيه  والعاملون  ورواده  �سدنته  فهم  ودللته،  املدر�سي 
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ت�سميم  عملية  ميار�سون  حيث  املدار�س  يف  التعليم  ميدان  يف  الطويلة  خرباتهم  من  ذلك  على 

املناهج والربامج ، ومن هذا املنطلق مّت اختيار هذه ال�سريحة من املوجهني للك�سف عن مالب�سات 

تعليم حقوق الإن�سان واأوجه ال�سعف والقوة والق�سور يف هذا املجال. 

يف  ودوره��ا  الكويتية  املدر�سة  واقع  على  التعرف  يف  احلايل  للبحث  الأ�سا�سية  امل�سكلة  وتتمثل 

العنف.  وقيم  والإره���اب  التع�سب  وحماربة  الإن�سان  حقوق  قيم  وتاأ�سيل  الت�سامح  قيم  تعزيز 

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو: هل ا�ستطاعت هذه املدر�سة وفقا لآراء املوجهني الرتبويني اأن 

تر�سخ ثقافة حقوقية ت�ساحميه واإن�سانية قادرة على و�سع املجتمع الكويتي على الطريق يف اجتاه 

بناء جمتمع دميقراطي ت�سوده قيم الت�سامح وحقوق الإن�سان. 

اأن  الكويتية  املدر�سة  ا�ستطاعت  هل  الإ�سكالية:  هذه  عن  معربا  نف�سه  يطرح  الذي  الرئي�س  وال�سوؤال 

ت�سكل وعيا تربويا بحقوق الإن�سان ومواثيقها عند طالبها وروادها ؟ وما هو واقع واأبعاد م�ساألة تعليم حقوق 

الإن�سان يف املدر�سة الكويتية؟ ويتفرع عن هذا ال�سوؤال جمموعة ممنهجة من الأ�سئلة الفرعية، اأهمها:

1 - هل تعزز املدر�سة الكويتية قيم حقوق الإن�سان؟

2 - هل تنطوي املقررات املدر�سية على احلد ال�سروري من مفاهيم حقوق الإن�سان؟

3 - اإىل اأي حد يدرك طالب املدار�س الكويتية بنود وم�سامني الد�ستور الكويتي؟

4 - هل تفتقر املناهج املقررة اإىل مفاهيم حقوق الإن�سان ومواثيقها؟

5 - هل مناهج املدر�سة الكويتية غنية مب�سامني احلرية وقيمها؟

6 - هل توؤكد مناهج املدر�سة الكويتية قيم العدالة وامل�ساواة؟ 

7 - هل توؤكد مناهج املدر�سة الكويتية قيم املحبة وال�سالم؟ 

8 - هل تناه�س مناهج املدر�سة الكويتية قيم التمييز العن�سري؟ 

9 - هل توؤكد املدر�سة الكويتية مبداأ قبول الراأي الآخر؟ 

10 - اإىل اأي حد يجب تعليم الد�ستور الكويتي يف املدر�سة؟

11 - هل يجب تخ�سي�س مادة مفردة م�ستقلة لتعليم حقوق الإن�سان يف املدر�سة؟

12 - هل يجب اإدراج حقوق الإن�سان �سمن املواد الجتماعية

13 - هل حقوق الإن�سان براأي املوجهني ثقافة غربية يجب األ تعلم لالأطفال؟ 

14 - هل يجب تعليم الأطفال احلقوق الواردة يف ال�سريعة الإ�سالمية فح�سب؟ 

ملتغريات: اجلن�س،  وفقا  العينة  اأف��راد  اإجابات  بني  اإح�سائيا  دالة  فروق  - هل هناك من   15
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واجلن�سية، وال�سهادة العلمية، واخلربة عند املوجهني الرتبويني؟ 

ميدانيا  التعرف  يف  تتمثل  التي  الدرا�سة  لإ�سكالية  العام  الإطار  ت�سكل  املنهجية  الأ�سئلة  هذه 

وطموحاتهم  الإن�سان  حقوق  واقع  حول  الرتبويني  املوجهني  واجتاهات  م�سامني  على  واإح�سائيا 

حول تعليمها. 

ثانيا: اأهداف الدرا�سة واأهميته: 

الكويتية  املدر�سة  يف  واجتاهاتها  الإن�سان  حقوق  واق��ع  تق�سي  اإىل  احل��ايل  البحث  يهدف 

املعا�سرة، وذلك من خالل ت�سخي�س املوقف الرتبوي للتعليم الكويتي املعا�سر من حقوق الإن�سان 

وقيمه املتنوعة، ومدى متّكن املدر�سة الكويتية املعا�سرة من مواكبة حركة الع�سر يف تاأ�سيل حقوق 

ومواقف  اآراء  وكل ذلك من خالل  الكويتية،  املدر�سة  الرتبوية يف  ن�سق احلياة  تربويا يف  الإن�سان 

وطرق  ومناهجها  املدر�سة  فعاليات  يف  ح�سورها  ومدى  الإن�سان  حقوق  اإزاء  الرتبويني  املوجهني 

عملها. 

وتاأتي اأهمية البحث احلايل باأنها من الدرا�سات الطليعية التي تبا�سر هذه الق�سية ك�سفا 

العاملي الرتبوي  املّد  الدرا�سة تواكب  اأن هذه  اإىل ذلك كله  الكويت. وي�ساف  وحتليال يف دولة 

ن�سر  اإىل  ت�سعى  التي  الرتبوية  وال�سرتاتيجيات  واملمار�سات  التجارب  تاأكيد  يتوا�سل يف  الذي 

النامي  العامل  بلدان  خمتلف  ويف  اأن��واع��ه  خمتلف  يف  التعليم  يف  وتعزيزها  الإن�سان  حقوق 

واملتقدم. 

القيادة  تبذلها  التي  واملميزة  الكبرية  اجلهود  اإىل  اخل�سو�س  ه��ذا  يف  الإ���س��ارة  من  بد  ول 

ال�سيا�سية يف الكويت من اأجل اإدخال حقوق الإن�سان يف النظام التعليمي، حيث قامت وزارة الرتبية 

بت�سكيل جلنة وطنية تعمل على تطوير الربامج والأنظمة العلمية لإدخال حقوق الإن�سان وتطويرها 

من  واح��دا  ي�سكل  اأي�سا  وهذا  الكويت.  مدار�س  يف  التعليمي  النظام  يف  الرتبوية  احلياة  ن�سق  يف 

اإر�ساء  على  العمل  منحى  تاأخذ  التي  الوطنية  اجلهود  تواكب  التي  الدرا�سة  هذه  اأهمية  عنا�سر 

منهجية فعالة لتطوير تدري�س حقوق الإن�سان يف املدر�سة الكويتية. 

ثالثا: منهجية الدرا�سة : 

علمية  خطوات  من  املنهج  هذا  عليه  ي�ستمل  مبا  الو�سفي  البحث  ملنهج  وفقا  الدرا�سة  جتري 

ومنهجية. وتتمثل خطوات هذا املنهج كما يعلنها ديوبولد فان دالني يف فح�س املوقف امل�سكل، ومن 

ثم حتديد امل�سكلة وو�سع الفرو�س، واختيار اأ�ساليب جمع البيانات واإعدادها، وتقنني اأ�ساليب جمع 
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 .
)9(

البيانات واأخريا و�سف النتائج وحتليلها وتف�سريها

على  ال�سوء  واإلقاء  وت�سخي�سها  الدرا�سة  مو�سوع  الظاهرة  و�سف  اإىل  املنهج  هذا  ويهدف 

اأجل الو�سول اإىل املبادئ  خمتلف جوانبها، وجمع البيانات الالزمة عنها مع فهمها وحتليلها من 

التي  اأن هذا املنهج ي�ستجيب لطبيعة الق�سية املطروحة  البيان  والقوانني املت�سلة بها. وغني عن 

وفقا  والت�ساوؤلت  اختبار  من  وميّكن  الفر�سيات  حتديد  لها  وفقا  يتم  ميدانية  خطة  اإىل  حتتاج 

الف�سل بني خمتلف اجلوانب  القادرة على  الإح�سائية  اأ�سا�س الختبارات  البحث وعلى  ملعطيات 

الإ�سكالية للق�سية املدرو�سة. 

رابعا: حدود الدرا�سة : 

الكويت  دول��ة  ومتثل  ال��درا���س��ة،  لهذه  الزمني  الإط���ار   2009-2008 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ميثل 

الرتبويني  باملوجهني  الدرا�سة  جمتمع  ويتحدد  للدرا�سة.  املكاين  الإط��ار  املختلفة  مبحافظاتها 

العلمي  والخت�سا�س  اجلن�س،  متغريات  الدرا�سة  وتعالج  الكويتي،   التعليمي  النظام  يف  العاملني 

واخلربة املتعلقة باملوجهني الرتبويني . 

خام�سا: االإطار النظري للدرا�سة: 

1 - يف مفهوم حقوق االإن�سان: 

اإعالن  خ��الل  التاريخ  يف  م��رة  لأول  ومتكاملة  منظمة  ب�سورة  الإن�سان  حقوق  فكرة  ظهرت 

ال�ستقالل الأمريكي يف 4 متوز عام 1776 حيث ت�سمن هذه الإعالن احلقوق التالية: حق احلياة، 

ولحقا  احلكومة.  على  ال�سعبية  الرقابة  وحق  ال�سيا�سية  امل�ساركة  وحق  امل�ساواة،  ومبداأ  واحلرية 

العتقاد،  الإن�سان مثل: حرية  بع�س حقوق   1787 ال�ستقالل عام  بعد  الأمريكي  الد�ستور  ت�سمن 

وحترمي الرق وامل�ساواة والعدالة الجتماعية. 

وتعد الثورة الفرن�سية 1789 منعطفا تاريخيا يف تطور مفهوم حقوق الإن�سان. وقد بداأت 

هذه الوثيقة بالقول » يولد النا�س اأحرارا ومت�ساويني يف احلقوق«، واأ�سارت هذه الوثيقة اإىل 

حقوق امل�ساواة، و�سمان احلريات، والعدالة الجتماعية، وحق امللكية، وحق الأمن، واحلق يف 

حماربة الظلم وال�سطهاد، وحق ال�سعب بالت�سويت والنتخاب والت�سريع... الخ. ويف ال�سياق 

احلقوق  ه��ذه  م��ن  ينطلق  جتلياته  خمتلف  يف  الفرن�سي  الد�ستور  اأن  يالحظ  التاريخي 

ويت�سمنها. 

عليه  �سدقت  ثم  الإن�سان،  حلقوق  العاملي  الإع��الن  �سدر   1948 يونيو  حزيران   18 ويف 
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والإعالن   ،1948 �سنة  دي�سمرب  الأول  كانون   10 يف  املتحدة  الأمم  ملنظمة  العمومية  اجلمعية 

العاملي حلقوق الإن�سان، هو بيان حقوق الإن�سان املقبول على اأو�سع نطاق يف العامل، والر�سالة 

الأ�سا�سية لذلك الإعالن هي اأن لكل اإن�سان قيمة متاأ�سلة. ويحدد الإعالن احلقوق الأ�سا�سية 

لكل �سخ�س يف العامل بغ�س النظر عن عن�سره اأو لونه اأو جن�سه اأو دينه اأو راأيه ال�سيا�سي، اأو 

وين�س  اآخر.  و�سع  اأي  اأو  مولده،  اأو  ثروته،  اأو  الجتماعي،  اأو  الوطني  اأ�سله  اأو  اآخر،  راأي  اأي 

ا  الإعالن على اأن تتعهد احلكومات بتاأييد حقوق معينة، لي�س فقط بالن�سبة ملواطنيها، بل اأي�سً

اأمام  اأخرى، فاإن احلدود الوطنية ل متثل عائًقا  اأخرى. وبعبارة  بالن�سبة لأ�سخا�س يف بلدان 

املعيار  هو  العاملي  الإعالن  اأ�سبح   1948 عام  ومنذ  بحقوقهم.  التمتع  على  الآخرين  م�ساعدة 

الدويل حلقوق الإن�سان. ويف عام 1993، اأكد املوؤمتر العاملي الذي �سم 171 دولة متثل 99 % 

 وينطلق الإعالن العاملي حلقوق 
)10(

من �سكان العامل التزامه من جديد باإحقاق حقوق الإن�سان 

والإك��راه،  والعوز  والفاقة  اخل��وف  من  الإن�سان  لتحرير  كهدف  احلرية  فل�سفة  من  الإن�سان 

. وقد ت�سمن الإعالن العاملي الديباجة، وثالثني مادة متثل 
)11(

وي�سمن له حرية القول واملعتقد

مبادئ حقوق الإن�سان يف احلرية والعدالة وامللكية وامل�ساواة والعتقاد وحرية الراأي. كما اأقر 

املوؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة يف 25 يونيو/حزيران عام 1993 بالإجماع 

الذي  امل�سرتك  الأعلى  املثل  باعتباره   ،1948 عام  املتحدة  الأمم  اأقرته  الذي  العاملي  الإعالن 

ينبغي اأن ت�سل اإليه كافة ال�سعوب والأمم. 

بداأ  الإن�ساين  الن�سال  تاريخ  نف�سها عرب  �سجلت  التي  وال�سيا�سية  اإطار اجلهود احلقوقية  ويف 

كبرية.  بتنوعات  وقانوين  �سيا�سي  نحو  على  ويتبلور  جديدة  اأبعادا  ياأخذ  الإن�سان  حقوق  مفهوم 

املدنية  احلقوق  الأول  اجليل  وي�سمل  الإن�سان،  اأجيال من حقوق  ثالثة  بني  اليوم  الباحثون  ومييز 

وال�سيا�سية، وهي احلقوق التي تدور حول الفرد بو�سفه اإن�سانا يعي�س يف جماعة اإن�سانية منظمة. 

اأما اجليل الثاين في�ستمل على احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية التي يكت�سبها الفرد يف 

على  تبنى  ونوعية  جديدة  حقوقية  منظومة  الثالث  اجليل  وي�سمل  املجتمع.  اإطار  يف  حياته  �سياق 

 .
)12(

اأ�سا�س خ�سو�سيات اجلماعات الإن�سانية 

ي�سمل اجليل الأول من احلقوق املدنية، احلقوق الأ�سا�سية املدنية وال�سيا�سية، ومنها:احلق يف 

احلياة وال�سالمة والأمن، احلق يف ممار�سة احلياة الدينية، حرية الراأي والتعبري، حرية الجتماع 

وحق التجمع، احلق يف حماية احلرية ال�سخ�سية: وي�ستمل هذا احلق بدوره على: احلق يف احرتام 
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ال�سيا�سي،  واللجوء  الق�سائية،  واحلماية  العادلة،  القانونية  واحلقوق  فرد،  لكل  اخلا�سة  احلياة 

والتنقل واختيار مكان الإقامة، وحترمي التعذيب. 

اأما احلقوق ال�سيا�سية فهي احلقوق التي تعطي ل�ساحبها حق النتخاب والت�سريع، واحلق يف 

اأبناء  مع  امل�ساواة  قدم  على  العامة  الوظائف  تويل  يف  واحلق  العامة،  ال�سوؤون  اإدارة  يف  امل�ساركة 

وطنه واحلق يف اجلن�سية.

امل�سمون  اليوم  متثل  التي  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  احلقوق  الثاين  اجليل  وي�سمل 

الجتماعي للدميقراطية والتي توؤكد على احلقوق التالية وهي: حق امللكية، وحق العمل، واحلق يف 

وحترمي  والعبودية،  وال��رق  التعذيب  من  واحلماية  والتعليم،  الجتماعي،  وال�سمان  الإ���س��راب، 

ال�سخرة والعمل الق�سري، واحلق يف تقرير امل�سري. ويتمثل اجليل الثالث من حقوق الإن�سان: احلق 

الأقليات،  وحقوق  الطفل،  وحقوق  املراأة  كحقوق  الفئوية:  واحلقوق  البيئية  واحلقوق  ال�سالم،  يف 

وحقوق املهاجرين، وحقوق املعوقني. 

اإن مفهوم حقوق الإن�سان ي�سري اإىل جمموعة احلقوق واحلريات التي يلزم اأن تتاح للفرد فر�سة 

هذه  اأن  ذلك،  وموؤدى  �سيا�سية.  و  اجتماعية  جماعة  يف  يعي�س  اإن�سانا  اأو  فردا  بو�سفه  بها  التمتع 

احلقوق ل ميكن التنازل عنها، حتى ل يفقد هذا الفرد اإن�سانيته بو�سفه اإن�سانا حيا ا�سطفاه اهلل 

.
)13(

تعاىل وميزه على �سائر املخلوقات الأخرى

وي�ستخدم ا�سطالح »حقوق الإن�سان » اليوم لالإ�سارة اإىل تلك املطالب التي يتعني الوفاء بها 

جلميع اأفراد املجتمع دون متييز بينهم على اأ�سا�س اجلن�س، اأو اللون، اأو العقيدة، اأو العرق، وهذا 

التمتع بهذه  اأن ميتلك �سيغة قانونية اجتماعية تكفل لأفراده جميعا  اأنه يجب على املجتمع  يعني 

احلقوق.

وميكن تعريف حقوق الإن�سان اإجرائيا باأنها منظومة احلقوق ال�سيا�سية واملدنية والقت�سادية 

الواردة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ويف املواثيق والعهود الدولية التي اأ�سدرتها هيئة الأمم 

املتحدة منذ عام 1948 حتى اليوم. 

2 - مفهوم تعليم حقوق االإن�سان: 

وم�ستمرة  �ساملة  »عملية  باأنه:  الإن�سان  حقوق  تعليم  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  عرفت 

با�ستمرار احلياة، يتعلم بو�ساطتها النا�س يف كل م�ستويات التنمية، وكل �سرائح املجتمع، احرتام 

اجلمعية  تعريف  ويرتكز   .
)14(

املجتمعات كل  يف  الح��رتام  هذا  ومناهج  وو�سائل  الآخرين  كرامة 
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العامة حلقوق الإن�سان على املبادئ التالية: 

- تعزيز احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.

- تعزيز التفاهم والت�سامح وامل�ساواة بني خمتلف اأفراد املجتمع دون متيز اأو تع�سب.

- متكني كل الأفراد من امل�ساركة بفاعلية يف جمتمع حر.

- دفع ن�ساطات الأمم املتحدة اإىل الأمام من اأجل حفظ ال�سلم.

اجتاه  يف  تبذل  التي  الرتبوية  اجلهود  منظومة  باأنه  الإن�سان  حقوق  تعليم  تعريف  وميكن 

تعريف املتعلمني باملواثيق واملعاهدات وال�سرعات الدولية والإقليمية واملحلية التي تعرف بحقوق 

حلقوق  العاملي  الإع��الن  ويعد  مبوجبها.  والعمل  واحرتامها  تطبيقها  على  وحت�س  الإن�سان 

الدولية  والعهود  املواثيق  هذه  ع�سب   1948 عام  املتحدة  الأمم  هيئة  عن  ال�سادر  الإن�سان 

اخلا�سة بحقوق الإن�سان. 

3 - مفهوم الرتبية على حقوق االإن�سان: 

الإن�سان،  تعليم حقوق  �سمول وعمقا من مفهوم  اأكرث  الإن�سان  الرتبية على حقوق  يعد مفهوم 

والعقلية  الذهنية  والفعاليات  املمار�سات  الإن�سان جميع  على حقوق  الرتبية  مفهوم  يت�سمن  حيث 

يف  ي�سمل  وه��ذا  واملمار�سة.  الوعي  يف  الإن�سان  حقوق  على  توؤكد  التي  والوجدانية  والجتماعية 

واخلفية،  املنظورة  والال�سفية  ال�سفية  القيمية  واملمار�سات  الن�ساطات  جميع  التعليمي  امل�ستوى 

اأن  مبعنى  الإن�سان،  حقوق  ومبادئ  قيم  على  توؤكد  التي  واملعلنة،  والظاهرة  والكامنة،  امل�سترتة 

الرتبية على حقوق الإن�سان تهدف اإىل بناء حالة وجدانية معرفية را�سخة اجلذور يف وعي املتعلم 

ويف  الإن�سان  حقوق  عن  الدفاع  يف  يتفاين  جتعله  والال�سعوري  ال�سعوري  الوجداين  تكوينه  ويف 

وقيم حقوق  مبادئ  ا�ستدماج  تعني  الإن�سان  على حقوق  فالرتبية  قيود.  اأو  دون حدود  ممار�ستها 

الإن�سان واتخاذها مرجعية اأخالقية، توجه املواقف وتقود ال�سلوكيات وتوجه الفعاليات الإن�سانية 

لل�سخ�سية. وميكن لنا عرب هذا الت�سور اأن نحدد التكوينات البنيوية الإجرائية ملفهوم الرتبية على 

حقوق الإن�سان: 

- معرفة جيدة باحلقوق املت�سمنة يف املواثيق والعهود الدولية. 

- معرفة اأ�سا�سية باملنطلقات الفل�سفية لهذه احلقوق. 

- امتالك املهارات الأ�سا�سية للدفاع عن هذه احلقوق وحمايتها. 

- الإميان العميق باجلدوى الإن�سانية والأخالقية لهذه احلقوق. 



د. علي اأ�سعد وطفة - د. �سعد رغيان ال�سريع

52

�سوؤون اجتماعية | العدد 109، ربيع 2011 ال�سنة 28

وميكن تعريف الرتبية على حقوق الإن�سان اإجرائيا باأنها منظومة املمار�سات املعرفية وال�سلوكية 

تاأ�سيل  اإىل  توؤدي  التي  والكامنة،  الظاهرة  والال�سعورية  الواعية  املبا�سرة  املبا�سر وغري  والقيمية 

بناء  باخت�سار عملية  اإنها  والعمل.  واحلياة  ال�سلوك  الدميقراطية يف  الإن�سان مب�سامينها  حقوق 

الوجدان الدميقراطي احلر يف عقل الفرد ويف �سلوكه بو�سفه كيانا اإن�سانيا حرا ودميقراطيا. 

�ساد�سا: اأداة الدرا�سة:

الكويتي  التعليم  يف  الإن�سان  حقوق  واق��ع  حول  ت��دور  الرتبويني  للموجهني  ا�ستبانة  اإع��داد  مت 

ع�سرة  ت�سمل  و  للموجهني،  الأكادميية  للبيانات  �سفحة  على  ال�ستبانة  هذه  وتنطوي  املعا�سر. 

وال�سهادة  اخلربة،  و�سنوات  العلمي،  والخت�سا�س  واجلن�سية،  باجلن�س،  تتعلق  م�ستقلة  متغريات 

العلمية،. وقد تكونت الأداة من اأربعة ع�سر بندا حول حقوق الإن�سان وم�ستوى تعليمها يف املدر�سة 

الكويتية بالإ�سافة اإىل �سوؤالني مفتوحني. 

1 - �صدق الأداة: Validity of the scale: مت ح�ساب ال�سدق اخلارجي وفقا لآراء عدد 

من املحكمني يف كلية الرتبية ويف كلية الآداب ق�سم علم الجتماع يف جامعة الكويت، وبع�س 

ال�سادة  اأب��داه��ا  التي  للمالحظات  وفقا  تعديلها  ومت  اأخ���رى  عربية  جامعات  يف  ال��زم��الء 

وفقا   Content Validity املحتوى  اأو �سدق  امل�سمون  ثم مت ح�ساب �سدق  . ومن 
)15(

املحكمون

مل�سفوفة الرتباط والت�ساق الداخلي لفقرات الأداة. وقد بينت م�سفوفة الرتباط اخلا�سة 

بالأداة اأن الرتباط دال بني خمتلف العبارات بن�سبة 55 %، وات�سح اأن الرتباط قد حتقق يف 

الداخلي  الت�ساق  النتيجة تدل على درجة عالية من �سدق  كلية وهذه  0.01 ب�سورة  م�ستوى 

لبنود املقيا�س.

 Reliability of the الأداة  بثبات  يتعلق  وفيما   :Reliability of the scale الأداة  ثبات   -  2

scale مت ح�ساب معامل الثبات وفقا ملعادلة كرونباخ األفا Gronbach Alpha حل�ساب الثبات، وتعد 

بلغ معامل  . وقد 
)16(

)Nunnaly الثبات)1978  �سيوعا حل�ساب  والأكرث  الأف�سل  الطريقة هي  هذه 

عال  ثبات  معامل  اإىل  ت�سري  النتيجة  وهذه   0.615 الطموحات  بن�سق  يتعلق  فيما  ل��الأداة  الثبات 

منا�سب. 

ي�سكل املوجهون الرتبويني، العاملون يف املدار�س الكويتية املجتمع الإح�سائي لعينة الدرا�سة.  

وقد بلغ جمموع املوجهني الرتبويني يف النظام التعليمي يف الكويت 733 موجها وموجهة . وقد مت 

بتوزيع  الرتبية  وزارة  موافقة  على  احل�سول  مّت  حيث  ال�سامل  امل�سح  بطريقة  العينة  �سحب 
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ا�ستجاب  وقد  الكويت  العامة يف  املدار�س  العاملني يف  الرتبويني  املوجهني  على جميع  ال�ستبانات 

لطلب تعبئة ال�ستبانة 326 موجها وموجهة اأي بن�سبة 44،5 % من املوجهني الرتبويني يف خمتلف 

 195 العينة امل�سحوبة  بلغ عدد الذكور يف  الكويت. وقد  التعليمي  النظام  املحافظات واملدار�س يف 

40.2 % )انظر  بن�سبة  تربوية  131 موجهة  الإناث  بلغ عدد  بينما   % 59.8 بن�سبة  تربويا  موجها 

اجلدول رقم )1(. 

اجلدول رقم )1( توزع اأفراد العينة وفقا ملتغريي اجلن�س واجلن�سية ون�سبة ال�سحب

اجلن�س
كويتي

)عينة( 

غري كويتي

)عينة(

جمموع

اأفراد العينة 

املجتمع 

الإح�سائي 

ن�صبة ال�صحب

ن�سبة العينة اإىل 

املجتمع الإح�سائي

ذكور
81114195عدد

36253.9%
%41.558.5100

اإناث
10526131عدد

37734.7%
%80.219.8100

جمموع
186140326عدد

73344.5%
%57.142.9100

، املجموعة الإح�سائية  التخطيط  اإدارة   ، التخطيط واملعلومات  الكويتية ، قطاع  وزارة الرتبية 

للتعليم  2007-2008، جدول اإجمايل )التواجيه الفنية للمواد( ، �س 264. 

 %  42.9 مقابل  العينة  اأف��راد  من   %  57.1 ي�سكلون  الكويتيني  اأن   )1( اجل��دول  من  ويت�سح 

للموجهني غري الكويتيني. 

وفيما يتعلق يتوزيع اأفراد العينة الكويتية يتبني اإح�سائيا اأن الذكور الكويتيني ي�سكلون 81.4 % 

اإىل جمموع الكويتيني يف حني ت�سكل الإناث الكويتيات ن�سبة 18.6 % بالن�سبة اإىل جمموع الكويتيني 

البالغ 140 موجها. وفيما يتعلق باأفراد العينة من غري الكويتيني فاإن ن�سبة الذكور ت�سكل 43.5 % 

مقابل 56.5 % لالإناث بالن�سبة ملجموع غري الكويتيني البالغ 186. 

ويبني الو�سف الأويل لأفراد العينة من املوجهني اأن 41.8 % منهم متخ�س�سون يف الآداب والعلوم 

الإن�سانية، واأن 24.1 متخ�س�سون يف الرتبية وعلم النف�س ، و8.1 % متخ�س�سون بالدين وال�سريعة 

الإ�سالمية، وي�سجل اخت�سا�س العلوم والريا�سيات ن�سبة 26.4 % من جمموع اأفراد العينة. 

التي  الفئة  اأن  للبيانات  الإح�سائي  التحليل  العينة وفقا للخربة يبني  اأفراد  بتوزع  يتعلق  وفيما 
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متتلك خربة اأقل من 15 �سنة بلغت 13 %، واأن 46.3 % ميتلكون خربة بني 16 و25 �سنة، وبلغت 

ن�سبة الذين لديهم خربة بني 26و 30 �سنة ن�سبة 14.3 %. 

ثامنا: الدرا�سات ال�سابقة: 

8-1 - درا�سات عربية: 

تتق�سى  اأن  التي حاولت  امليدانية  الأبحاث  و  للدرا�سات  تناميا متزايدا  الرتبوي  امليدان  �سهد 

واقع الرتبية على حقوق الإن�سان يف املدار�س واملوؤ�س�سات التعليمية يف العامل العربي. ويف مقدمة 

بعنوان:   1994 عام  جنيف  يف  للرتبية  ال��دويل  املوؤمتر  يف  قدمت  التي  الدرا�سة  الدرا�سات  هذه 

الإن�سان الدميقراطية، حيث  ال�سالم وحقوق  اأجل  ب�ساأن الرتبية من  املتكامل  العمل  اإطار  م�سروع 

اأكد هذا امل�سروع على عدد من الغايات الرتبوية اأهمها: تنمية روح التم�سك بالقيم العاملية واأمناط 

ال�سلوك التي تقوم عليها ثقافة ال�سالم. وتنمية القدرة على تقدير قيمة احلرية وتعزيز املهارات 

.
)17(

الالزمة ملواجهة حتدياتها. 

وتبني درا�سة فتحي يو�سف مبارك حول »حقوق الإن�سان يف منهج التاريخ لل�سف الثالث الثانوي 

الأدبي يف م�سر«، اأن الواقع احلايل لتدري�س حقوق الإن�سان مبدار�س التعليم العام مب�سر يك�سف 

)التعليم  والإعدادية  البتدائية  باملرحلتني  الإن�سان  مو�سوع حقوق  اإن  اأول:   :
)18(

عن حقيقتني هما

الأ�سا�سي( يتم تناوله ب�سكل غري مبا�سر من خالل الدرا�سات اللغوية والأدبية واملواد الجتماعية، 

مادتي  �سمن  اأدب��ي  �سعبة  الثانوية  باملرحلة   – جزئيا  كان  واإن   – مبا�سر  ب�سكل  تناوله  يتم  ثم 

الجتماع واملواد الجتماعية )تاريخ – تربية وطنية (. ثانيا: اإن تدري�س حقوق الإن�سان مبفاهيمه 

املتنوعة لي�س حا�سرا ول كافيا يف واقع التعليم احلايل، اإذ من ال�سروري اإحداث مزيد من التو�سع 

فيزداد  احلقوق  هذه  نحو  اإيجابية  اجتاهات  تكوين  ميكن  بحيث  التدري�س،  بهذا  الهتمام  لرقعة 

مت�سك الطلبة بها ويقفون �سد اأي انتهاك لها. 

ويبني حممد �سعيد هيكل يف درا�سته عن »الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف املرحلة الثانوية » 

اأن كثريا من البالد العربية ت�سكو تخلفا يف نظمها الرتبوية يف جمال الدميقراطية وحقوق الإن�سان 

وغرية من املجالت، ولكي تقوم النظم الرتبوية بدورها، فاإن هناك جمموعة من املهام التي ينبغي 

 :
)19(

و�سعها يف عني العتبار وهي

•  اأن ي�سوغ كل جمتمع فل�سفته الرتبوية اخلا�سة النابعة من ذاتيته احل�سارية والثقافية.
•  اأن تتحرر النظم الرتبوية من البريوقراطية والتعقيد التي ت�سمح للوزارات)على امل�ستوى 
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توجيهات  تنفذ  اأن  املدر�سة يف  وتلزم  املدر�سية،  تفا�سيل احلياة  تتدخل يف  اأن  املركزي( 

الوزارة يف ت�سيري العمل املدر�سي والتعامل مع التالميذ.

اأمام جميع  • اأن ي�سمن النظام الرتبوي حتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س التعليمية، كما وكيفا، 
ال�سكان دون النظر اإىل م�ستوياتهم الجتماعية اأو القت�سادية.

يف  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  على  الرتبية   « املو�سومة  البخاري  عمران  درا�سة  وتبحث 

اإدراجها  اأن  ويرى  الثانوي.  التعليم  يف  الإن�سان  حقوق  اإدخال  اأ�س�س  عن  يبحث  الثانوي«  التعليم 

�سمن املناهج الرتبوية يبقى قرارا �سيا�سيا تتخذه ال�سلطة ال�سيا�سية، اإل اأن هذا القرار ل يكفي يف 

حد ذاته بل يظل بحاجة اإىل اأن ن�سفي عليه نوعا من التربير وال�سرعية التي ت�سمن الت�سليم بهذا 

هذه  مثل  يف  التلقائي  الن��خ��راط  يوؤكد  �سيء  ل  اإذ  عليه  القائمني  قبل  من  التدري�س  من  النوع 

قبلية،  الأخرى، يحمل مواقف  الجتماعية  الفئات  كل  �ساأن  �ساأنه   - فاملعلم  واملبادئ،  الختيارات 

م�سرحا بها اأو غري م�سرح، واعية اأو ل �سعورية، قد تت�سارب وهذه القيم. لذلك ل بد اأن يبوح كل 

ال�سرعية  عليه  وت�سفي  ت�سنده  التي  باملرجعيات  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  على  للرتبية  منها 

 .
)20(

املطلوبة

ويبني اأحمد خليفة بو�سرباك يف درا�سته »حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية يف اإطار مناهج 

التعليم يف دولة قطر«، اأن كثريا من الدول ت�سعى يف الآونة الأخرية اإىل اإيجاد اإ�سرتاتيجية تربوية 

اإطار  يف  الدميقراطية  راأ�سها  وعلى  الإن�سان،  حقوق  مبفاهيم  املتعلمني  وعي  خاللها  من  ت�سمن 

اأن  ميكنها  التي  املدار�س  على  امل�سوؤولية  تلك  يف  الأك��رب  العبء  يقع  وهنا  وعملية.  نظرية  برامج 

تدر�س لطالبها الدميقراطية من خالل املنهج الر�سمي، وِالأن�سطة ال�سفية والال�سفية. لذا فهناك 

جهد كبري ينتظر اأولئك الذين يهتمون بالأنظمة التعليمية، حيث اأن اأي جهد لتعليم الدميقراطية 

ل بد وان ينطلق من �سورة وا�سحة متكاملة عما يجب تعليمه وتعلمه. وكذلك احلال بالن�سبة للذين 

.
)21(

ي�سممون برامج التعليم ويدر�سونه، حيث يجب اأن يتمتعوا بفهم جيد للدميقراطية

بالتعليم  الأ�سا�سية  وحرياته  الإن�سان  حقوق  »واقع  درا�سته  عرب  �سالم  توفيق  حممد  ويوؤكد 

اإعداد املعلم وتدريبه على الأ�ساليب الدميقراطية  اأهمية  الثانوي يف م�سر و�سيغة تطويره« على 

يف  الإن�سان  وحقوق  الدميقراطية  املبادئ  تعزيز  �سرورة  على  يوؤكد  كما  الإن�سان،  حقوق  ومبادئ 

حياة املدر�سة، حيث تت�سمن الرتبية والدميقراطية كل منهما الآخر، حيث تتوقف تنمية احرتام 

بها  تعامل  التي  والطريقة  املدر�سة،  ت�سود  التي  ال��روح  على  كبري  حد  اإىل  الواجب  واأداء  احل��ق، 
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.
)22(

التلميذ يف املدر�سة

اأما ح�سن علي عبد اللطيف فاإنه يرى عرب درا�سته »حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية 

بدولة  املناهج  وتخطيط  بناء  �سيا�سة  اأن  البحرين«،  دول��ة  يف  الثانوي  التعليم  مناهج  يف 

البحرين تقوم على دمج املفاهيم والق�سايا املتعلقة بالدميقراطية وحقوق الإن�سان وحرياته 

من  الطالب  اإمكانات  تنمية  اإىل  وتهدف  الثالث،  التعليمية  باملراحل  الدرا�سية  املناهج  يف 

األ �سرورة لإفراد منهج  . ويرى 
)23(

النواحي اجل�سمية والعقلية والنف�سية والجتماعية جميع 

املعرفية،  اأو  النظرية  للجوانب  تكري�سا  الإن�سان وحرياته، لأن يف ذلك  يعنى بحقوق  م�ستقل 

وهذا ما ل نهدف اإليه، واإننا نوؤكد على �سرورة و�سع منطلقات اأ�سا�سية تكون مبثابة مبادئ 

وق�سايا تهم حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية، تدخل �سمن جمموعة من املقررات واملناهج 

.
)24(

الدرا�سية

8-2 - درا�سات بلغات اأجنبية: 

حتاول Belarbi Aicha عرب درا�ستها » حقوق لالإن�سان يف الكتب املدر�سية يف املغرب: درا�سة 

للتعليم  املدر�سية  الكتب  يف  الإن�سان  حقوق  تر�سد  اأن   ،
املغرب«)25( يف  الأ�سا�سي  التعليم  حالة 

الأ�سا�سي يف مقررات اللغة العربية والفرن�سية والرتبية املدنية يف املدار�س املغربية. كما اأنها تقدم 

املجتمعات  �سهدتها  التي  الكربى  التحولت  وبني  الإن�سان  حقوق  بني  العالقة  لو�سائج  نقدية  روؤية 

الإن�سانية منذ نهاية الثمانينات. 

املغرب  يف  الإن�سان  حقوق  اأج��ل  من  “تربية  درا�سته  يف   Berberat، Marc-Alain وينطلق 

ه�سا�سة  يبني  وه��و  املعنية.  البلدان  يف  وال�سيا�سة  الرتبية  بني  العالقة  اأهمية  من 
العربي”)26(

يعهد  فاإنه  املنطلق  هذا  ومن  وذهنيتها.  ال�سعوب  عقلية  يف  توؤ�سل  مل  لأنها  وقيمها  الدميقراطية 

للرتبية باأداء هذه املهمة الكبرية يف تاأ�سيل قيم الدميقراطية يف العقل والوجدان على اأ�سا�س اأن 

حقوق  واح��رتام  والدميقراطية  احلرية  ملفاهيم  اجلماهريي  الأ�سا�س  ببناء  املعنية  هي  الرتبية 

الإن�سان. هذه الرتبية يجب اأن تنطلق من عملية بناء الإن�سان على مبداأ الت�ساوؤل ولي�س على مبداأ 

تقدمي الإجابات اجلاهزة. 

تون�س يف عام  الإن�سان يف  وتعليم حقوق  الرتبية  »احلق يف  املعنونة   Kefi Fayza درا�سة  اأم��ا 

، فاإنها تهتم بحق التعليم والرتبية يف تون�س وهي حتلل اأو�ساع حقوق الإن�سان يف هذا البلد 
)27(1992

من خالل ثالثة م�ستويات: حق الرتبية للجميع، واحلق يف احل�سول على تعليم جيد، وعلى الرتبية 
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يف جمال حقوق الإن�سان. والباحثة تقيم اجلهود التي بذلتها تون�س يف جمال الت�سريعات القانونية 

يف  ول�سيما  واليوني�سكو  املتحدة  الأمم  ومقرتحات  تو�سيات  تطبيق  اأجل  من  والإن�سانية  واملالية 

جمال الرتبية للجميع. 

وعاجلت درا�سة Seck Mustapha » الرتبية على حقوق الإن�سان: اآفاق وت�سورات جديدة« 

 م�ساألة الرتبية على 
)28(Education aux droits de l’homme: nouvelles idées et horizons

حقوق الإن�سان يف اإفريقيا، بتناولها منظومة من الت�سورات التي ميكنها اأن تفعل هذه الرتبية 

وجتعلها اأكرث قدرة وحيوية. حيث يوؤكد الباحث منذ البداية على اأن الرتبية على حقوق الإن�سان 

والإعالن  والبحث  للتعليم  املرتابطة  املكونات  من  ن�سق  على  ت�ستمل  اجتماعية  ظاهرة  ت�سكل 

يف  ح�سوره  ي�سجل  ال��ذي  الإن�سان  حلقوق  العاملي  الإع��الن  اأن  وي��رى  الإن�سان.  حلقوق  العاملي 

خمتلف البلدان الفرانكوفرنية يجب اأن يرتبط بالتعليم جوهريا ول�سيما فيما يتعلق باحلقوق 

الد�ستورية. 

الطابع  بني  الإن�سان  حقوق  تعليم  يف  يتحقق  اأن  ميكن  ت��وازن  »اأي  فيرب  لوي�س  درا�سة  وتعالج 

العاملي للمبادئ املتعلقة بهذه احلقوق وبني �سيغتها التي تتجلى يف �سياقها التاريخي والجتماعي 

يف  جت�سدها  وعملية  العاملية  ب�سيغتها  الإن�سان  حقوق  تعليم  بني  العالقة   
بلد«)29( كل  يف  والثقايف 

بني  ما  العالقة  م�ساألة  يعالج  حيث  متعددة.  نظر  وجهات  من  خالل  من  وذلك  املحدد،  �سياقها 

وانتهاء بتقدمي احللول  العملية الرتبوية،  الثنائية على منطق  تاأثري هذه  والتعددية ومدى  العاملية 

لتطوير الرتبية على حقوق األإن�سان. 

جند   
)30(1993 عام  كندا«  يف  العايل  التعليم  يف  العن�سرية   «  Djangi Ahmad درا�سة  ويف 

حتليال لأبعاد التع�سب العن�سري املوجودة يف موؤ�س�سات التعليم العايل. وقد بينت هذه الدرا�سة 

الرتاكمات  خالل  عززتها  التي  التع�سب  من  خمتلفة  اأ�سكال  من  تعاين  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اأن 

واملوؤ�س�سات  التع�سبية يف اجلامعة  الجتاهات  الدرا�سة خماطر  بينت  وقد  التاريخية.  و  الثقافية 

 .
)31(

الرتبوية 

التحي�ز  انت�س�ار  وظاهرة  ت�سيلي  جامع�ة  يف  التعلي�مي  »اجلو   YANG Julia درا���س��ة  وتبني 

اأن ظاهرة العن�سرية تاأخذ اجتاها متناميا يف جميع اجلامعات 
للجن�س الأبي��س«، عام 1992)32( 

وموؤ�س�سات التعليم العايل يف ت�سيلي. من اأهم النت�ائج التي اأظهرتها هذه الدرا�س�ة وجود اجتاهات 

تع�سبية وعن�سرية عند الطالب جتاه اجلماعات املخالفني لهم يف امل�ستوى الثقايف والعرقي. ويف 
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�سد  والحتقار  الكراهية  م�ساعر  و  تع�سبيه  روؤية  من  يحملون  البي�س  الطالب  فاإن  ال�سياق  هذا 

الطالب ال�سود. ومع اأن بع�س الطالب البي�س ل ياأخذون اجتاها تع�سبيا �سد ال�سود، اإل اأنهم ل 

ميتلكون م�ساعر اإيجابية جتاه امللونني ب�سورة عامة. 

8-3 - تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة: 

اأثر  لها  امليدانية واملنهجية وكان  ال�سابقة  الدرا�سات  الدرا�سة احلالية من معطيات  ا�ستفادت 

هذه  بينته  عما  ف�سال  املن�سودة،  العلمية  غاياتها  نحو  احلالية  الدرا�سة  فعالية  توجيه  يف  كبري 

الدرا�سات التي ا�ستعر�سناها وجود تق�سري كبري يف جمال تعليم حقوق الإن�سان والرتبية عليها يف 

خمتلف املوؤ�س�سات الرتبوية العربية كما اأنها اأبرزت اجلهود الكبرية التي تبذلها املوؤ�س�سات الأهلية 

التي  الكبرية  التحديات  مواجهة  يف  الإن�سان  حقوق  على  بالرتبية  النهو�س  اجتاه  يف  واحلكومية 

تخو�سها املجتمعات العربية املعا�سرة. وجتدر الإ�سارة يف هذا ال�سياق اإىل اأن الدرا�سات العربية 

وعلى  العربية،  املجتمعات  يف  الإن�سان  حقوق  على  الرتبية  لو�سعية  كا�سفا  علميا  اجتاها  اأخ��ذت 

خالف ذلك اأفرزت الدرا�سات الأجنبية اجتاها علميا يعتمد على درا�سة العالقات الفر�سية بني 

هذه  يف  املجتمعية  بالتنمية  املتعلقة  الجتماعية  الظواهر  وخمتلف  الإن�سان  حقوق  على  الرتبية 

البلدان. 

هذه  غياب  الإن�سان  حقوق  على  الرتبية  حول  ال�سابقة  للدرا�سات  العام  اجل��رد  وبني   

الدرا�سات ن�سبيا يف املوؤ�س�سات الرتبوية الكويتية ول�سيما من وجهة نظر املوجهني الرتبويني. 

وتاأتي هذه الدرا�سة لت�سارك يف بناء منظومة معرفية حول الرتبية على حقوق الإن�سان يف 

والثقافية  الجتماعية  وال��ت��ط��ورات  الأح���داث  �سوء  يف  وذل��ك  املعا�سر  الكويتي  املجتمع 

احلادثة. 

تا�سعا: نتائج الدرا�سة: 

9-1 - اآراء اأفراد العينة يف موؤ�سرات تعليم حقوق االإن�سان:

تركز العمل يف هذا امل�ستوى على حتليل مواقف اأفراد العينة من املوؤ�سرات الأربعة ع�سر لتعليم 

املوجهني  لإجابات  الإح�سائية  الفروق  طبيعة  درا�سة  وعلى  اجلن�س،  متغري  وفق  الإن�سان  حقوق 

اأجل  ومن  الدرا�سة.  اإ�سكالية  يف  طرحت  التي  ال�سفرية  الفر�سيات  �سوء  يف  ودللتها  الرتبويني 

تقدمي روؤية وا�سحة مّت بناء اجلدول رقم)2( الذي يت�سمن �سورة اإجمالية لإجابات اأفراد العينة 

حول موؤ�سرات الدرا�سة. 
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جدول رقم )2( اإجابات اأفراد العينة عن بنود املقيا�س حول تعليم حقوق االإن�سان 

يف املدر�سة الكويتية

جمموع معار�س حمايد موافق ن�س البندالبند 

21
ت��ع��زز امل��در���س��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ق��ي��م حقوق 

الإن�سان

2242568317عدد

%70.77.921.5100.0

62
احلد  على  املدر�سية  امل��ق��ررات  تنطوي 

ال�سروري من مفاهيم حقوق الإن�سان

1825681319عدد

%57.117.625.4100.0

133
الد�ستور  وم�سامني  بنود  طالبنا  يجهل 

الكويتي

2791427320عدد

%87.24.48.4100.0

424
تفتقر املناهج املقررة اإىل مفاهيم حقوق 

الإن�سان ومواثيقها

3223897322عدد

%58.111.830.1100.0

435
مناهج املدر�سة الكويتية غنية مب�سامني 

احلرية وقيمها

16755101323عدد

%51.717.031.3100.0

446
قيم  الكويتية  امل��در���س��ة  م��ن��اه��ج  ت��وؤك��د 

العدالة وامل�ساواة 

2224061323عدد

%68.712.418.9100.0

457
توؤكد مناهج املدر�سة الكويتية قيم املحبة 

وال�سالم 

2333254319عدد

%73.010.016.9100.0

468
قيم  الكويتية  املدر�سة  مناهج  تناه�س 

التمييز العن�سري 

1985471323عدد

%61.316.722.0100.0

579
توؤكد املدر�سة الكويتية مبداأ قبول الراأي 

الآخر 

17639108323عدد

%54.512.133.4100.0

يجب تعليم الد�ستور الكويتي يف املدر�سة6210

2821325320عدد

%88.14.17.8100.0

6311
م�ستقلة  م��ف��ردة  م��ادة  تخ�سي�س  يجب 

لتعليم حقوق الإن�سان يف املدر�سة

2641047321عدد

%82.23.114.6100.0

6412
املواد  �سمن  الإن�سان  حقوق  اإدراج  يجب 

الجتماعية

2361170317عدد

%74.43.522.1100.0

6513
األ  يجب  غربية  ثقافة  الإن�����س��ان  حقوق 

نعلمها لالأطفال

7510230315عدد

%23.83.273.0100.0

6614
الواردة يف  الأطفال احلقوق  تعليم  يجب 

ال�سريعة الإ�سالمية فح�سب

16321131315عدد

%51.76.741.6100.0
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9-1-1 - املوؤ�سر االأول: هل تعزز املدر�سة الكويتية حقوق االإن�سان. 

ياأخذ املوؤ�سر الأول �سورة �سوؤال ن�سه: هل تعزز املدر�سة الكويتية قيم حقوق الإن�سان؟ ويهدف 

هذا ال�سوؤال اإىل الك�سف عن النطباع العام لأفراد العينة حول املمار�سة الرتبوية للمدر�سة الكويتية 

اخلا�سة بتعزيز قيم حقوق الإن�سان، كما اأن ال�سوؤال يك�سف وب�سورة غري مبا�سرة عن واقع تعليم 

حقوق الإن�سان يف املدر�سة الكويتية املعا�سرة. 

املدر�سة  اأن  يعتقدون   %  70.7 العينة  اأف��راد  من  الكربى  الغالبية  اأن  رق��م)2(  اجل��دول  يبني 

الكويتية تعزز قيم ومبادئ حقوق الإن�سان، يف حني يعار�س هذا الت�سور ن�سبة �سئيلة بلغت 21.5 % 

من اأفراد العينة يف حني وقفت ن�سبة هام�سية على احلياد من هذه امل�ساألة بلغت 7.9 % من اأفراد 

العينة. ومن امل�ستغرب اأن تكون ن�سبة املوؤيدين لفكرة اأن املدر�سة الكويتية تعزز حقوق الإن�سان مع 

اأن املدر�سة الكويتية ل تدر�س وثائق وم�سامني حقوق الإن�سان ب�سورة منهجية يف املدر�سة. ويبدو 

هنا اأن اأفراد العينة ي�ستندون يف روؤيتهم هذه اإىل التوجه العام للمدر�سة واإىل ن�سق من املمار�سات 

احلية التي توؤكد حقوق الإن�سان والقيم الدميقراطية �سمن اأن�ساق الفعالية الرتبوية لهذه املدار�س. 

من  ال�سروري  احلد  على  املدر�سية  املقررات  تنطوي  الثاين:هل  املوؤ�سر   -  2-1-9

مفاهيم حقوق االإن�سان؟ 

ميثل املوؤ�سر الأول ت�سورا عاما غري حمدد حول املمار�سة الرتبوية ملبادئ وقيم حقوق الإن�سان. 

مب�ساألة  تتعلق  حتديدا  اأك��رث  تفا�سيل  يف  يبحث  اأن  فيحاول  ب�سدده  نحن  ال��ذي  الثاين  املوؤ�سر  اأم��ا 

املقررات ومدى ح�سور قيم حقوق الإن�سان يف م�سامني هذه املقررات. ففي اجلدول رقم)2( يت�سح 

لنا اأن. 57 % من اأفراد العينة يقرون باأن املقررات يف املدر�سة الكويتية تت�سمن احلد ال�سروري من 

قيم ومفاهيم حقوق الإن�سان ويرف�س هذه الفكرة ن�سبة هامة بلغت 25.4 % واأقلية حياد هامة اأي�سا 

بلغت 17.6 %. وهذا يعني وجود اإ�سكالية تتعلق بامل�سامني احلقوقية للمقررات املدر�سية. وغني عن 

البيان اأنه ل توجد مقررات خا�سة بحقوق الإن�سان يف املدر�سة الكويتية واأنه من ال�سعب متاما تقدير 

اأفراد  اإجابات  فاإن  وبالتايل  املدر�سة.  الإن�سان يف  بقيم حقوق  واملبادئ اخلا�سة  القيم  مدى ح�سور 

العينة تقدم لنا انطباعات حتكمها جتارب وخربات املوجهني الرتبويني يف هذا املجال. 

الد�ستور  وم�سامني  ببنود  معرفتهم  ومدى  الطالب  وعي  الثالث:  املوؤ�سر   -  3-1-9

الكويتي؟ 

وقيم حقوق  تتعلق مببادئ  التي  والقيم  املبادئ  من  كبرية  على ذخرية  الكويتي  الد�ستور  ينطوي 
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الإن�سان. وبالتايل فاإن تدري�س هذا الد�ستور وتعريف الطالب والنا�سئة مب�سامينه يعد حمورا اأ�سا�سيا 

من حماور تدري�س وتعليم حقوق الإن�سان يف املنظومة الرتبية الكويتية. وحري بنا يف هذا ال�سياق اأن 

نقدم فكرة وا�سحة عن امل�سامني احلقوقية التي يعرف بها الد�ستور الكويتي ويوؤكد عليها. 

 يت�سمن الد�ستور الكويتي يف خمتلف تكويناته الأ�سا�سية تاأكيدات وا�سحة على مبادئ حقوق 

الإن�سان، حيث تبداأ هذه التاأكيدات من الديباجة التي تن�س علنا على اأهمية الأخذ مببادئ احلرية 

الإ�سالمي  للت�سريع  امل�سامني احلقوقية  الد�ستور على  الثانية يف  املادة  وتوؤكد  والعدالة.  وامل�ساواة 

بو�سفه م�سدرا وينبوعا للت�سريع يف الدولة. وجاء الت�سريح بقيم العدل واحلرية وامل�ساواة �سريحا 

الأ�سا�سية  املقومات  عنوان  حتت  القيم  هذه  جاءت  وبالتايل  الثاين،  الباب  من  ال�سابعة  املادة  يف 

للمجتمع الكويتي. وهذا يعني اأن الركائز الأ�سا�سية للد�ستور الكويتي تتمثل يف القيم العليا للحرية 

وامل�ساواة والعدالة كما ورد حرفيا يف املادة ال�سابعة » العدل واحلرية وامل�ساواة دعامات املجتمع، 

والتعاون والرتاحم �سلة وثقى بني املواطنني«. 

وقد ن�ست املادة الثالثة ع�سرة �سراحة على حق الإن�سان واملواطن يف التعليم: » التعليم ركن 

اأ�سا�سي لتقدم املجتمع، تكفله الدولة وترعاه ». وتوؤكد املادة ال�ساد�سة ع�سرة على حق امللكية وراأ�س 

وللرثوة  الجتماعي  الدولة  لكيان  اأ�سا�سية  مقومات  والعمل  امل��ال  وراأ���س  امللكية   « والعمل:  امل��ال 

»، واعتربها الد�ستور  الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون 

مقومات اأ�سا�سية لكيان الدولة الجتماعي، واأنها جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية. 

ويت�سح من هذا العر�س اأن الد�ستور الكويتي ال�سادر يف 1962 يتميز ب�سمولية يف تناوله حلقوق 

اأن  يعني  الإن�سان. وهذا  الدويل يف جمالت حقوق  القانون  اأقرها  التي  للمبادئ  واإقراره  الإن�سان 

تدري�س الد�ستور وتعريف الطالب والنا�سئة به يدخل يف جمال الرتبية على حقوق الإن�سان والقيم 

الدميقراطية يف التعليم الكويتي املعا�سر. 

وتو�سح املعاينة الب�سيطة للجدول رقم)2( على مفاجاأة كبرية تتمثل يف اإعالن الأكرثية املطلقة 

من اأفراد العينة من 87.2 % اأن الطالب يجهلون بنود وم�سامني الد�ستور الكويتي، بينما اأقرت 

ن�سبة �سئيلة جدا من اأفراد العينة 8.4 % رف�سا لهذا الت�سور. 

االإن�سان  حقوق  مفاهيم  اإىل  املدر�سية  املقررات  تفتقر  هل  الرابع:  املوؤ�سر   -  4-1-9

ومواثيقها؟ 

اأفراد  ومواقف  اآراء  ما  ومواثيقها؟  الإن�سان  اإىل مفاهيم حقوق  املدر�سية  املقررات  تفتقر  هل 
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العينة  اأفراد  58.1 % من  الن�سبية  العينة املوجهون واملوجهات من هذا اجلانب؟ توافق الأكرثية 

باأن املقررات املدر�سية تفتقر اإىل مفاهيم ومواثيق حقوق الإن�سان، بينما ترى ن�سبة مهمة 30.1 % 

املفاهيم  اإىل  تفتقر  ل  املناهج  واأن  املدر�سية،  املقررات  يف  حا�سرة  والوثائق  املفاهيم  هذه  باأن 

يف  موقفهم   %  11.8 ي�سجل  والرف�س  املوافقة  اجتاهات  وبني  الإن�سان  بحقوق  اخلا�سة  واملواثيق 

املقررات  باأن  تقر  الأكرثية  اأن  واخلال�سة  امل�ستوى.  هذا  يف  وا�سحا  راأيا  يبدون  ول  احلياد  خانة 

فقرية مبفاهيم ومواثيق حقوق الإن�سان. 

احلرية  مب�سامني  غنية  الكويتية  املدر�سة  مناهج  هل  اخلام�س:  املوؤ�سر   -  5-1-9

وقيمها؟ 

متثل قيم احلرية جوهر حقوق الإن�سان وغايتها، وبالتايل فاإن تدري�س حقوق الإن�سان تتطلب 

تاأ�سيل مفهوم احلرية وقيمته. وهذه القيم قد ل تكون وا�سحة يف منهج حمدد اأو معني ولكن ميكن 

تاأكيد هذا املفهوم ب�سورة غري مبا�سرة عرب الن�سو�س واملناهج اخلفية للمدر�سة. 

بقيمة  املناهج غنية  باأن  العينة  اأفراد  51.7 % من  اأجاب كما هو مبني يف اجلدول )2(  لقد 

باأن  اإجماع �سروري  العينة وهذا يدل على غياب  اأفراد  31،3 % من  الأمر  احلرية وعار�س هذا 

املدر�سة الكويتية توؤ�سل مفهوم احلرية وهذا يدل على نق�س كبري يف ح�سور هذا املفهوم يف خمتل 

فاملناهج املدر�سية. وبالطبع نالحظ دائما ن�سبة لها قيمة اإح�سائية للمحايدين الذين قرروا عدم 

اتخاذ موقف من هذه الت�ساوؤلت الغام�سة. 

العدالة  قيم  على  الكويتية  املدر�سة  مناهج  توؤكد  هل  ال�ساد�س:  املوؤ�سر   -  6-1-9

وامل�ساواة؟ 

عندما يتعلق الأمر بقيمة العدالة فاإن الراأي ينه�س بو�سوح للموافقة على ذلك فالعدالة �سيء 

اآخر غري احلرية هنا حيث يعلن 68.7 % اأن املناهج توؤكد قيمة العدالة وامل�ساواة، وهنا نالحظ باأن 

اأفراد العينة مييزون بني مفهوم العدالة ومفهوم احلرية حيث يعلنون ح�سورا �سئيال للحرية مقابل 

العدالة وامل�ساواة. ومع ذلك يجب اأن ننظر باهتمام اإىل ن�سبة املعار�سني التي بلغت 18.9 % وهي 

ن�سبة ل ي�ستهان بها وحتمل يف ذاتها دللتها اخلا�سة. 

9-1-7 املوؤ�سر ال�سابع: هل توؤكد مناهج املدر�سة الكويتية قيم املحبة وال�سالم؟

ومن جديد نرى باأن املدر�سة تعلن ح�سورا لقيمة املحبة وال�سالم حيث تعتقد اأكرثية مبينة باأن 

املناهج املدر�سية توؤ�سل هذه القيمة وترفع من اأهميتها وقد بلغت ن�سبة الذين يوؤكدون وجود هذه 
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هذه  ح�سور  على  التاأكيد  وهذا   .16.9% اجل��دول  يف  مبني  هو  كما  عار�سها  بينما   73% القيمة 

القيمة يوؤكد على الدور الإيجابي للمناهج املدر�سية يف غر�س مبادئ املحبة وال�سالم بني �سفوف 

تالمذتها. 

9-1-8 املوؤ�سر الثامن: تناه�س مناهج املدر�سة الكويتية قيم التمييز العن�سري؟ 

املناهج املدر�سية يف الكويت تناه�س التمييز العن�سري هذا ما تعلنه اأكرثية من اأفراد العينة 

يوؤخذ بعني  اأن  وراأيها يجب  22 % ترى خالف ذاك،  ن�سبة هامة  ومع ذلك بقيت   %  61.3 بلغت 

العتبار. وقد بلغت كما هو مبني يف اجلدول ن�سبة املحايدين 16.7 % وهي ن�سبة كبرية ن�سبيا ل 

ميكن اأن نتجاهل اأهميتها ودللتها. فاحلياد هنا موؤ�سر على �سكوك لأفراد العينة امل�ستنكفني باأن 

املدر�سة تت�سمن ن�سو�سا ومناهج م�سادة للتمييز العن�سري. 

9-1-9 املوؤ�سر التا�سع: هل توؤكد املدر�سة الكويتية مبداأ قبول الراأي االآخر؟ 

توؤكد مبداأ قبول الآخر  الكويتية  اأن املدر�سة  العينة يوافقون على  اأفراد  اأن  يبني اجلدول )2( 

ن�سبة  تبدو  وهنا  ذل��ك  تفعل  املدر�سة  ب��اأن  فقط   %  54.6 يعلن  حيث  اأي�سا  م�سرفة  غري  بن�سبة 

املمار�سة  على  اإجماع  يوجد  ل  اأنه  يعني  وهذا   .%  33.4 بلغت  حيث  قوية  الروؤية  لهذه  املعر�سني 

امل�ساألة  بهذه  الهتمام  اإىل  يدفع  الت�سور  وهذا  وتوؤ�سله.  الآخر  قبول  مفهوم  توؤكد  التي  الرتبوية 

والعناية بها والك�سف عن مدلولتها الرتبوية. 

9-1-10 - املوؤ�سر العا�سر: هل يجب تعليم الد�ستور الكويتي يف املدار�س؟ 

القيم  مرجعيات  من  ومرجعية  الإن�سان  حقوق  مدونات  من  مدونة  الكويتي  الد�ستور  كان  اإذا 

احلقوقية  مب�سامينه  الد�ستور  هذا  يدر�س  ل  ملاذا  نف�سه  يطرح  الذي  ال�سوؤال  فاإن  الدميقراطية 

راأي  وما  تدري�سه؟  من  مينع  ما  هناك  وهل  املعا�سرة؟  الكويتية  املدر�سة  يف  الدميقراطية  وبنوده 

املوؤ�سر  م�ستوى  يف  طرحناه  ال��ذي  ال�سوؤال  هو  وه��ذا  الكويتية؟  املدر�سة  يف  تدري�سه  يف  املوجهني 

العا�سر على اأفراد العينة: هل يجب تعليم الد�ستور الكويتي يف املدار�س؟ وقد نظمت اإجابات اأفراد 

العينة يف اجلدول رقم)2(. 

تعليم  �سرورة  ترى   %  88.1 العينة  اأف��راد  من  ال�ساحقة  الأكرثية  اأن  رقم)2(  اجل��دول  يبني 

على  ويقف  تدري�سه  ترف�س   %  7.8 بلغت  جدا  �سعيفة  ن�سبة  واأن  املدر�سة،  يف  الكويتي  الد�ستور 

احلياد. وهذا يعني اأنه يوجد هناك �سبه اإجماع على اأهمية تدري�س د�ستور البالد يف املدر�سة كما 

يوجد �سبه اإجماع على �سرورة تدري�س الد�ستور وت�سمينه يف احلياة املدر�سية. 
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لتدري�س حقوق  املوؤ�سر احلادي ع�سر: هل يجب تخ�سي�س مادة م�ستقلة   -  11-1-9

االإن�سان يف املدر�سة. 

حيث  الدميقراطية،  والقيم  الإن�سان  حقوق  تدري�س  طبيعة  حول  املربني  بني  كبري  جدل  يدور 

يذهب فريق من املربني اإىل التاأكيد على تخ�سي�س مادة مقرر منفرد لتعليم حقوق الإن�سان يف كل 

املختلفة  املقررات  �سمن  وتفعيلها  الإن�سان  حقوق  اإدم��اج  اإىل  اآخ��ر  فريق  يذهب  بينما  م�ستوى، 

املنا�سبة يف كل مرحلة وف�سل درا�سي. وهناك فريق ثالث يرى اأهمية الدمج بني الأ�سلوبني حيث 

يرون باأهمية تخ�سي�س مقرر بالإ�سافة اإىل اإدراج القيم احلقوقية يف خمتلف املقررات الدرا�سية 

املعنية. 

املوؤ�سر  يف  العينة  اأف��راد  �سوؤال  مت  امل�ساألة  هذه  حول  العينة  اأف��راد  اآراء  ا�ستفتاء  اأجل  من 

يف  راأيهم  ا�ستفتاء  مت  ثم  الإن�سان،  حلقوق  منفردة  مادة  تخ�سي�س  من  موقفهم  عن  الثامن 

اجلدول  ويبني  ع�سر.  الثاين  املوؤ�سر  يف  خمتلفة  مقررات  يف  الإن�سان  حقوق  م�سامني  اإدم��اج 

رقم)2( اأن الأكرثية املطلقة 82.2 % من اأفراد العينة يوافقون على اإفراد مادة وتخ�سي�سها 

لتعليم حقوق الإن�سان، ويف املقابل رف�س هذه الفكرة 14.6 % ووقف على احلياد 3.1 %. اأي 

مبعنى يوجد هناك �سبه اإجماع على اأهمية تخ�سي�س مقرر م�ستقل لتدري�س حقوق الإن�سان يف 

املدر�سة. 

9-1-12 - املوؤ�سر الثاين ع�سر: يجب اإدراج حقوق االإن�سان �سمن املواد االجتماعية؟ 

تلح بع�س التجارب العاملية يف تدري�س حقوق الإن�سان على املدخل الإدماجي، اأي توزيع مفردات 

العينة من هذه  اأفراد  موقف  اأجل حتديد  ومن  والأدبية.  الجتماعية  املواد  الإن�سان �سمن  حقوق 

امل�ساألة مت بناء املوؤ�سر التا�سع الذي ين�س على العبارة التالية: يجب اإدراج حقوق الإن�سان �سمن 

املواد الجتماعية. 

وات�سح من اجلدول رقم)2( اأن الغالبية الكربى من اأفراد العينة 74.4 % يوافقون على دمج 

العينة، ووقف  اأفراد  22.1 % من  املواد الجتماعية على حني رف�سه  الإن�سان يف مقررات  حقوق 

3.5 % على احلياد. 
ويت�سح من ذلك وجود اجتاه كبري من قبل اأفراد العينة لتدري�س حقوق الإن�سان يف املدر�سة 

الكويتية. فاملدر�سة الكويتية تعزز تعليم حقوق الإن�سان وتوؤكدها كما تعلن الأكرثية ال�ساحقة من 

اأفراد العينة. كما يوؤكد اأفراد العينة اأي�سا على اأهمية تعليم الد�ستور الكويتي، وتخ�سي�س مقرر 
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حلقوق الإن�سان، ومن ثم دمج قيم حقوق الإن�سان يف املواد الجتماعية. ويف الوقت نف�سه يوؤكد 

ال�سريعة  تقرها  التي  احل��ق��وق  ول�سيما  الإن�����س��ان  حقوق  تدري�س  اأهمية  على  العينة  اأف���راد 

الإ�سالمية. 

تعلمها  اأال  ثقافة غريبة يجب  االإن�سان  الثالث ع�سر: هل حقوق  املوؤ�سر   -  13-1-9

الأطفالنا؟ 

تقريبا   % 88.1 بلغت حوايل  باأغلبية مطلقة  املوؤ�سر اخلام�س  العينة يف  اأفراد  يوؤكد 

على اأهمية تعليم الد�ستور الكويتي يف املدر�سة بو�سفه مدونة من مدونات حقوق الإن�سان. 

يف  الإن�سان  حقوق  تدري�س  يرف�س  من  هناك  هل  هو  هنا  نف�سه  يطرح  ال��ذي  وال�سوؤال 

ال�سوؤال  �سياغة  متت  وقد  اأجنبية.  بلدان  من  وافدة  غربية  ثقافة  لكونها  نظرا  املدر�سة 

الآن  واأهميته يف  نظرا حل�سا�سية هذا اجلانب  النفي  ب�سيغة  امل�ساألة  الكا�سف عن هذه 

الواحد. وقد جاء ال�سوؤال على النحو التايل: حقوق الإن�سان ثقافة غربية يجب األ نعلمها 

لالأطفال؟ 

ن�ست�سف من معطيات اجلدول رقم)2( اأن الغالبية الكربى من اأفراد العينة يوؤكدون عرب �سيغة 

النفي املنظمة لل�سوؤال اأنهم يوافقون على �سرورة تدري�س حقوق الإن�سان على الرغم من خلفياتها 

الغربية. لقد اأعلن 73.0 % من اأفراد العينة رف�سهم لفكرة عدم تدري�س حقوق الإن�سان لالأطفال 

تعليم حقوق  العينة على عدم  اأفراد  23.8 % من  وافق  املقابل  وافدة. ويف  ثقافة غربية  بو�سفها 

الإن�سان بو�سفها ثقافة غربية وافدة. والجتاه العام كما هو وا�سح هو قبول تدري�س حقوق الإن�سان 

بغ�س النظر عن خلفيتها الثقافية الغربية. 

ال�سريعة  يف  الواردة  احلقوق  االأطفال  تعليم  يجب  ع�سر:  الرابع  املوؤ�سر   -  14-1-9

االإ�سالمية فح�سب؟ 

يرمز املوؤ�سر ال�سابع اإىل �سوؤال اإ�سكايل قوامه: يجب تعليم الأطفال احلقوق الواردة يف ال�سريعة 

ال�سوؤال  اأن  ويبدو  معه.  ويتكامل  ال�سابق  ال�سوؤال  مع  يتقاطع  ال�سوؤال  وهذا  فح�سب؟  الإ�سالمية 

ب�سيغته هذه قد نبه امل�ستفتني من اأفراد العينة اإىل الطابع الأيديولوجي حلقوق الإن�سان ونبه اإىل 

اجلدل القائم حول هذه امل�ساألة. 

9-2 - تاأثري املتغريات امل�ستقلة: 

التي  ع�سرة  الأربعة  الأ�سئلة  حول  العينة  اأف��راد  لإجابات  ا�ستطالعي  با�ستعرا�س  قمنا  لقد 
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الكويتية. ويف هذا  الإن�سان يف املدر�سة  طرحناها عليهم حول خمتلف ق�سايا الرتبية على حقوق 

وحتليل  اإجاباتهم  م�ستوى  يف  العينة  لأفراد  امل�ستقلة  املتغريات  تاأثري  حتليل  على  �سنعمل  امل�ستوى 

واجلن�سية  اجلن�س  متغريات  تاأثري  �سنتناول  وهنا  اإجاباتهم.  يف  املمكنة  الإح�سائية  ال��ف��روق 

والخت�سا�س العلمي وعدد �سنوات اخلربة. 

حقوق  تدري�س  اإ�سكالية  من  املوجهني  مواقف  يف  اجلن�س  متغري  تاأثري   -  1–2-9

االإن�سان يف املدر�سة الكويتية: 

ومن اأجل تقدمي �سورة اإجمالية لتاأثري متغري جن�س اخلرباء يف اآرائهم حول من تعليم حقوق 

الإن�سان يف املدر�سة الكويتية مت بناء اجلدول رقم)3( الذي يت�سمن نتائج الفروق الإح�سائية وفقا 

لختبار T-Test التائي. 

اجلدول رقم )3( القيمة التائية T-Test الإجابات اأفراد العينة وفقا ملتغري اجلن�س
 

 متغري 

اجلن�س 

اجلن�س 
عدد اأفراد 

العينة 
املتو�سط 

النحراف 

املعياري 

القيمة 

التائية 

درجة 

احلرية 
 الدللة 

19553.51797.68674ذكور 
2.309324

0.02

دالة  13151.32069.41461اإناث

اإح�سائيا بني اجلن�سني فيما يتعلق باإجمايل املوؤ�سرات  التائي وجود فروق دالة  يبني الختبار 

حيث بلغت القيمة التائية كما هو مبني يف اجلدول 2.309 وهي دالة يف م�ستوى 0.02 ل� 423 درجة 

حرية. 

وهذا يعني اأن فروقا جوهرية وجدت بني اجلن�سني يف نظرتهم لواقع حقوق الإن�سان يف املدر�سة 

تدري�س  باأهمية  يتعلق  فيما  الإناث  للذكور من  اأكرث  اإيجابي  راأي  اإىل  الفرق  ويعزى هذا  الكويتية. 

حقوق الإن�سان، حيث بلغ متو�سط الذكور 53.51 مقابل 51.32 عند الإناث. وبعبارة اأخرى ميكن 

القول باأن الذكور يتبنون راأيا اإيجابيا فيما يتعلق بحقوق الإن�سان يف املدر�سة ويف خمتل فاملوؤ�سرات 

جمتمعة. 

كاي  بح�ساب  قمنا  منف�سلة  ب�سورة  الراأي  الختالف يف  لو�سعية  الدقيق  التحديد  اأجل  ومن 

مربع Chi Square Tests لكل بند من البنود ومت و�سعه يف اجلدول رقم )4(. 
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اجلدول رقم)4( نتائج اختبار كاي مربع Chi Square Tests لداللة الفروق 

االإح�سائية

عن اإجابات اأفراد العينة حول موؤ�سرات تعليم حقوق االإن�سان وفقا ملتغري اجلن�س

ن�س البندالبند

قيمة كا

 2
املح�سوبة

درجة 

احلرية

م�ستوى 

الدللة

طبيعة 

الدللة

اجتاه 

الدللة 

ال��ك��وي��ت��ي��ة ق��ي��م حقوق 21 ت��ع��زز امل��در���س��ة 

الإن�سان
غري 4.27020.11

دالة

احلد 62 على  املدر�سية  امل��ق��ررات  تنطوي 

ال�سروري من مفاهيم حقوق الإن�سان
غري 0.53220.79

دالة

الد�ستور 133 وم�سامني  بنود  طالبنا  يجهل 

الكويتي
غري 5.20520.07

دالة

تفتقر املناهج املقررة اإىل مفاهيم حقوق 424

الإن�سان ومواثيقها
دالة10.10720.00

ل�سالح 

الذكور

مب�سامني 435 غنية  الكويتية  املدر�سة  مناهج 

احلرية وقيمها
دالة17.01620.00

ل�سالح 

الذكور

توؤكد مناهج املدر�سة الكويتية قيم العدالة 446

وامل�ساواة
غري 5.09520.07

دالة

توؤكد مناهج املدر�سة الكويتية قيم املحبة 457

وال�سالم
غري 4.07620.13

دالة

قيم 468 الكويتية  املدر�سة  مناهج  تناه�س 

التمييز العن�سري
دالة6.61720.03

ل�سالح 

الذكور

الراأي 579 قبول  مبداأ  الكويتية  املدر�سة  توؤكد 

الآخر
دالة12.24120.00

ل�سالح 

الذكور

غري 4.83520.08يجب تعليم الد�ستور الكويتي يف املدر�سة6210

دالة

م�ستقلة 6311 م��ف��ردة  م���ادة  تخ�سي�س  يجب 

لتعليم حقوق الإن�سان يف املدر�سة
غري 857.20.65

دالة

املواد 6412 �سمن  الإن�سان  حقوق  اإدراج  يجب 

الجتماعية
غري 2.96120.22

دالة

األ 6513 يجب  غربية  ثقافة  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 

نعلمها لالأطفال
غري 229.20.89

دالة

يف 6614 ال��واردة  احلقوق  الأطفال  تعليم  يجب 

ال�سريعة الإ�سالمية فح�سب
غري 5.83720.05

دالة
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ويتبني من اجلدول اأن التباين اجلوهري بني اجلن�سني قائم يف اأربعة موؤ�سرات )9-8-5-4(. 

وهي املوؤ�سرات التي اأعلن فيها الذكور موافقة اأكرب على بنودها قيا�سا لالإناث.  وميكن لنا يف هذا 

ال�سياق اأن نف�سر هذا التباين باأن الذكور اأكرث ميال اإىل تاأكيد الطابع الإيجابي للمدر�سة الكويتية 

فيما يتعلق بدورها يف تعزيز حقوق الإن�سان . ومما ل �سك فيه اأن تف�سري هذا الأمر قد يعود اإىل 

تدخل متغريات و�سيطة مثل الخت�سا�س واجلن�سية واخلربة . 

 كما ميكن القول باأن الختالف يف البنود الأربعة تقل اأهميته لو اأخذنا املوؤ�سرات الأربعة ع�سر 

دفعة واحدة، فهناك ع�سرة بنود يتفق بها اأفراد العينة من اجلن�سني وهذا يعني تاأكيدا للفر�سية 

ال�سفرية التي طرحناها على م�ستوى املحور بكامله . 

9-2-2 - اآراء اأفراد العينة يف موؤ�سرات تعليم حقوق االإن�سان وفق متغري اجلن�سية:

ي�سكل املعلمون واملعلمات الوافدون �سريحة مهمة يف بنية النظام التعليمي الكويتي حيث يلعب 

هوؤلء املعلمون دورا حيويا يف توجيه النظام الرتبوي يف دولة الكويت. ومن الأهمية مبكان اأن نك�سف 

ومبادئ  قيم  تعليم  من  التعليمية  الهيئة  اأع�ساء  ومواقف  اجتاهات  يف  اجلن�سية  متغري  تاأثري  عن 

حقوق الإن�سان يف الكويت. ومن اأجل الك�سف عن تاأثري متغري اجلن�سية مت بناء اجلدول رقم)5(.

ملتغري  وفقا  العينة  اأف���راد  الإج��اب��ات   T-Test التائية  القيمة   )5( رق��م  اجل��دول 

اجلن�سية

 متغري 

اجلن�سية 

اجلن�سية 
عدد اأفراد 

العينة 
املتو�سط 

النحراف 

املعياري 

القيمة 

التائية 

درجة 

احلرية 
 الدللة 

51.18288.7034651.1828كويتي 
3.6313240.00

دالة  54.56437.7906154.5643غري كويتي

يبني الختبار التائي وجود فروق دالة اإح�سائيا بني اجلن�سني فيما يتعلق باإجمايل املوؤ�سرات حيث 

بلغت القيمة التائية كما هو مبني يف اجلدول 3.631 وهي دالة يف م�ستوى 0.00 ل� 423 درجة حرية. 

ويت�سح من خالل املتو�سطات اأن هذا الختالف اجلوهري يعود ل�سالح راأي اإيجابي للموجهني 

اأكرب  اإيجابيا وحما�سا  راأيا  الأجانب  بنود ال�ستبانة حيث يبدي املوجهون  اأغلب  الكويتيني يف  غري 

من زمالئهم الكويتيني اإزاء تعليم حقوق الإن�سان يف املدر�سة الكويتية. 

ومن اأجل تقدمي ت�سور اأعمق لهذا التباين اجلوهري وحتديد البنود التي يقع فيها هذا التباين 

قمنا بح�ساب كاأي مربع لكل بند من بنود ال�ستبانة ومّت بناء اجلدول رقم )6(. 
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اجلدول رقم)6( نتائج اختبار كاي مربع Chi Square Tests لداللة الفروق االإح�سائية

عن اإجابات اأفراد العينة حول موؤ�سرات تعليم حقوق االإن�سان وفقا ملتغري اجلن�سية
 

ن�س البندالبند

قيمة 

كا2 

املح�سوبة

درجة 

احلرية

م�ستوى 

الدللة

طبيعة 

الدللة

اجتاه 

الدللة 

21
حقوق  ق��ي��م  الكويتية  امل��در���س��ة  ت��ع��زز 

الإن�سان
2.26720.32

غري 

دالة

62
احلد  على  املدر�سية  املقررات  تنطوي 

ال�سروري من مفاهيم حقوق الإن�سان
دالة7.39320.02

133
الد�ستور  يجهل طالبنا بنود وم�سامني 

الكويتي
دالة12.5220.00

424
مفاهيم  اإىل  امل��ق��ررة  امل��ن��اه��ج  تفتقر 

حقوق الإن�سان ومواثيقها
4.18620.12

غري 

دالة

435
مناهج املدر�سة الكويتية غنية مب�سامني 

احلرية وقيمها
دالة12.1720.00

446
قيم  الكويتية  امل��در���س��ة  مناهج  ت��وؤك��د 

العدالة وامل�ساواة
دالة9.22420.01

457
قيم  الكويتية  امل��در���س��ة  مناهج  ت��وؤك��د 

املحبة وال�سالم
دالة6.35620.04

468
قيم  الكويتية  املدر�سة  مناهج  تناه�س 

التمييز العن�سري
دالة8.51420.01

579
توؤكد املدر�سة الكويتية مبداأ قبول الراأي 

الآخر
دالة31.9120.00

6210
ي��ج��ب ت��ع��ل��ي��م ال��د���س��ت��ور ال��ك��وي��ت��ي يف 

املدر�سة
4.75020.09

غري 

دالة

6311
م�ستقلة  مفردة  مادة  تخ�سي�س  يجب 

لتعليم حقوق الإن�سان يف املدر�سة
155.20.92

غري 

دالة

6412
يجب اإدراج حقوق الإن�سان �سمن املواد 

الجتماعية
دالة2.84920.24

6513
األ  يجب  غربية  ثقافة  الإن�سان  حقوق 

نعلمها لالأطفال
دالة2.36520.03

6614
يجب تعليم الأطفال احلقوق الواردة يف 

ال�سريعة الإ�سالمية فح�سب
5.61120.06

غري 

دالة
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ويت�سح من اجلدول وجود فروق دالة اإح�سائيا بني املوجهني وفقا للجن�سية يف ثمانية بنود من 

باأن  الأمر  تف�سري هذا   املجموعتني. وميكن  بني  التباين  يدل على عمق وجوهرية  وهذا   14 اأ�سل 

املوجهني الأجانب ينزعون بدرجة اأكرب اإىل تطبيق حقوق الإن�سان يف املدار�س الكويتية، كما اأنهم 

اأكرث نقدا لأو�ساع الرتبية على حقوق الإن�سان من املوجهني الكويتيني. فاملوجهون الأجانب وبحكم 

جتربتهم الطويلة واطالعهم على جتارب بلدانهم وجتربة الكويت قد ميتلكون روؤية اأكرث ات�ساعا 

و�سمول من املوجهني الكويتيني يف جمال الروؤية النقدية لالأنظمة التعليمية وللممار�سة احلقوقية 

يف التعليم . 

9-2-3 - تاأثري متغري االخت�سا�س العلمي للموجهني الرتبويني. 

يفرت�س بالخت�سا�س العلمي للموجهني اأن يكون موؤثرا يف اإجاباتهم حول ق�سية تعليم الإن�سان، 

فتعليم حقوق الإن�سان اأمر اإن�ساين يرتبط اأكرث بالعلوم الإن�سانية ويحمل اأحيانا طابعا اأيديولوجيا 

ومن هنا توؤثر اخللفية العلمية للموجهني رمبا يف نظرتهم اإىل م�ساألة حقوق الإن�سان يف املدر�سة. 

اأفراد العينة حول املقيا�س بكامله قمنا  اإجابات  ومن اأجل الك�سف عن الفروق الإح�سائية يف 

تاأثري  ع��ن  ك�سفا  الإح�سائية  ال��ف��روق  وحتليل  درا���س��ة  اأج��ل  م��ن  اأن��وف��ا  التباين  حتليل  بح�ساب 

الخت�سا�س العلمي للموجهني. 

اجلدول رقم )7( حتليل التباين اأحادي االجتاه ANOVA الإجابات اأفراد العينة 

حول موؤ�سرات التعليم على حقوق 

االإن�سان يف املدر�سة الكويتية وفقا ملتغري االخت�سا�س العلمي للموجهني الرتبويني

م�ستوى الدللةقيمة Fمتو�سط املربعاتد.احلريةجمموع املربعاتاجتاه التباين

479.2983159.7662.2080.087بني املجموعات
21928.97530372.373داخل املجموعات

 يبني التحليل الإح�سائي جتان�س اإجابات اأفراد العينة حيث ل توجد وجود فروق دالة اإح�سائيا 

بني اأفراد العينة وفقا لخت�سا�سهم العلمي. وهذا يعني اأن متغري الخت�سا�س ل يوؤثر يف اإجابات 

اأفراد العينة ومواقفهم اإزاء الرتبية على حقوق الإن�سان يف املدر�سة الكويتية. 

9-2-4 - تاأثري متغري اخلربة املهنية للموجهني الرتبويني. 

املدر�سة  يف  الإن�سان  على حقوق  الرتبية  من  العينة  اأف��راد  مواقف  اخلربة يف  متغري  يوؤثر  هل 

حتليل  ح�ساب  علينا  توجب  ال�سوؤال  هذا  عن  الإجابة  اأجل  من  التاأثري؟  هذا  حدود  وما  الكويتية؟ 



الرتبية على حقوق الإن�سان يف املدر�سة الكويتية يف منظور عينة من املوجهني الرتبويني

71

  العدد 109، ربيع 2011 ال�سنة 28 | �سوؤون اجتماعية

التباين متعدد الجتاه وقد مت بناء اجلدول رقم)8( ويت�سمن نتائج حتليل التباين اأحادي الجتاه. 

اجلدول رقم )8( حتليل التباين اأحادي االجتاه ANOVA الإجابات اأفراد العينة 

حول موؤ�سرات التعليم على حقوق االإن�سان يف املدر�سة الكويتية وفقا ملتغري �سنوات 

م�ستوى الدللةقيمة Fمتو�سط املربعاتد.احلريةجمموع املربعاتاجتاه التباين

.849.7053283.2354.045008بني املجموعات
22269.31731870.029داخل املجموعات

يبني التحليل الإح�سائي تباين اإجابات اأفراد العينة جوهريا حيث توجد فروق دالة اإح�سائيا 

بني اأفراد العينة وفقا ل�سنوات اخلربة. وهذا يعني اأن متغري �سنوات اخلربة يوؤثر يف اإجابات اأفراد 

العينة ومواقفهم اإزاء الرتبية على حقوق الإن�سان يف املدر�سة الكويتية. 

يت�سمن  ال��ذي   )9( رق��م  اجل��دول  بناء  مت  واجتاهها  ال��دلل��ة  ه��ذه  طبيعة  تف�سري  اأج��ل  وم��ن 

املتو�سطات والنحرافات املعيارية لإجابات اأفراد العينة حول واقع الرتبية على حقوق الإن�سان وفقا 

ل�سنوات اخلربة. 

ملتغري  وفقا  اال�ستبانة  بنود  عن  العينة  اأفراد  اإجابات  متو�سطات  اجلدول رقم )9( 

�سنوات اخلربة

النحراف املعياريالعدداملتو�سط�سنوات اخلربة 

49.02384211.53254من �سنة اإىل 15 �سنة 

52.51011498.10707من 16 �سنة اإىل 25

53.3412858.08077من 26 اإىل 30

55.0000465.97030من 31 �سنة وما فوق 

52.63043228.48657جمموع 

يبني اجلدول )9( اأن عامل اخلربة يوؤثر وبالتايل فاإنه كلما ازدادت �سنوات اخلربة للموجهني 

كلما اأدى ذلك اإىل ولدة اجتاهات نقدية واإيجابية اأكرب نحو تعليم حقوق الإن�سان يف املدر�سة. 

9-3 - حتليل معطيات ال�سوؤال املفتوح: 

ت�سمنت ال�ستبانة �سوؤالني مفتوحني حول اأو�ساع الرتبية على حقوق الإن�سان يف املدر�سة وذلك 

هذا  يف  نف�سها  تفر�س  التي  احلقوقية  الق�سايا  وبع�س  املمكنة  الت�سورات  بع�س  عن  للك�سف 

امل�ستوى. 

اخلربة املهنية

اجتاه التباين
جم�������م�������وع 

املربعات
م���ت���و����س���ط 

املربعات
F م�ستوى الدللةقيمة

.849.7053283.2354.045008بني املجموعات
22269.31731870.029داخل املجموعات
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وقد ن�س ال�سوؤال الأول على التايل: 

- براأيكم ما هي العهود واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان والتي يجب تدري�سها يف   1

املدر�سة؟ 

2 - ما اقرتاحاتكم التي ميكن اأن تقدموها يف جمال الرتبية على حقوق الإن�سان. 

 .)10( رقم  اجل��دول  يف  ال�سوؤالني  نتائج  دمج  مّت  حيث  تنظيمها  ومت  البيانات  تفريغ  مّت  وقد 

حقوق  على  الرتبية  ق�سايا  حول  الرتبويني  للموجهني  املفتوح  ال�سوؤال  تفريغ   )10( رقم  اجل��دول 

الإن�سان يف املدر�سة الكويتية 

موافق العبارة البند 

50020.19تعليم حقوق الإن�سان بناء على ال�سريعة الإ�سالمية
37315.05رف�س كل اأنواع التمييز واأ�سكاله وامل�ساواة بني النا�س كافة

27811.22تعليم حقوق الإن�سان كمنهج مب�سط وتعريف الطالب باملنظمات الدولية
2389.61احرتام اآراء الآخرين

1706.86اإ�ساعة اأجواء الدميقراطية يف املدر�سة
1506.06تعليم الد�ستور الكويتي واحلقوق العامة يف الدولة

1435.77حرية العقدية وعدم التع�سب الديني واملذهبي
903.63الرتكيز على مفهوم الدميقراطية
893.59تاأ�سيل مفهوم العدالة الجتماعية

873.51عقد ندوات وحما�سرات عامة حول حقوق الإن�سان وو�سع من�سورات كتيبات لذلك
753.03امل�ساواة بني الرجل واملراأة

572.30الدفاع عن املظلومني اأيا كان انتماوؤهم
461.86التعريف بحقوق الأ�سرى والهتمام بهم
441.78غر�س القيم الإن�سانية يف نف�س الطالب

401.61حق تقرير امل�سري
301.21تعريف الطالب مبفهوم الأمن الإن�ساين وعدم العتداء على الدول

240,97مبداأ ال�سورى وحرية اختيار احلاكم
230.93حقوق املراأة والطفل

200.81و�سع ال�سخ�س املنا�سب يف املكان املنا�سب ورف�س الوا�سطة واملح�سوبية
2477100جمموع 
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ي�سدد املوجهون الرتبويون يف ال�سوؤال املفتوح على اأهمية تدري�س حقوق الإن�سان وفقا ملبداأ ال�سريعة 

الإ�سالمية يف اإجاباتهم ويت�سح من اجلدول اأن الطابع الإ�سالمي لتعليم حقوق الإن�سان يحتل املرتبة 

الأوىل : 20 % من املفردات اأكدت الطابع الإ�سالمي للرتبية على حقوق الإن�سان. وجاءت فكرة رف�س 

ركز  وقد   .%  15.05 بن�سبة  الثانية  املرتبة  يف  كافة  النا�س  بني  وامل�ساواة  واأ�سكاله  التمييز  اأنواع  كل 

يف  الدولية  باملنظمات  الطالب  وتعريف  مب�سط  كمنهج  الإن�سان  حقوق  تعليم  فكرة  على  امل�ستفتون 

اأجواء  فاإ�ساعة   ،%  6.86 بن�سبة  الآخرين  اح��رتام  تالها  ثم   %  11.22 بلغت  مئوية  وبن�سبة  الثالثة 

الدميقراطية يف املدر�سة بن�سبة 6.86 % من املفردات. ويالحظ عرب اجلدول اأن حقوق املراأة والطفل 

اإىل الت�ساوؤل يف جمتمع ما زالت فيه  اأمر يدعو  0.93 وهذا  18( وبن�سبة  اأخذت مرتبة دنيا )املرتبة 

حقوق املراأة والطفل يف امل�ستويات احلقوقية الدنيا. 

وعلى الرغم من اأهمية ما ورد يف اجلدول من عنا�سر اإل اأنه يجب علينا اأن نلفت النتباه باأن 

اأحدا من املوجهني مل يذكر يف بياناته ت�سمية لأي من العهود واملواثيق الدولية التي ميكن اأن تدر�س 

يف املدر�سة مثل الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، اأو اأي من التفاقيات الدولية املهمة، وهذا يدل 

على �سعف كبري يف الثقافة احلقوقية للموجهني الرتبويني اأنف�سهم. 

10 - خال�سة وروؤية �سمولية / 

الذي  رق���م)11(  اجل��دول  بناء  مت  املقيا�س،  معطيات  ملجمل  �سمولية  روؤي��ة  تقدمي  اأج��ل  من 

ي�ستعر�س الن�سب املئوية لإجابات اأفراد العينة على موؤ�سرات املقيا�س الأربعة ع�سر وفقا لت�سل�سل 

وا�سح يتدرج من الن�سب العليا اإىل الن�سب الدنيا. 

ويت�سح عرب اجلدول)10( اأن املوجهني يركزون جوهريا على اأهمية تدري�س الد�ستور الكويتي 

الدرا�سة حيث يحظى هذا  موؤ�سرات  اأهميته بني  الأوىل من حيث  املرتبة  املوؤ�سر  حيث يحتل هذا 

اأن  على  الثاين  املوؤ�سر  يف  العينة  اأف��راد  ويوؤكد   .%  88.1 املوافقة  من  مئوية  ن�سبة  اأعلى  املوؤ�سر 

اأن  ال�سياق  هذا  يف  ويالحظ  املختلفة.  احلقوقية  مب�سامينه  الكويتي  الد�ستور  يجهلون  الطالب 

املوجهني يوؤكدون اأهمية تدري�س حقوق الإن�سان كما اأنهم يوؤكدون اإفراد مقرر لتدري�سها حيث يحتل 

هذا البند املرتبة الثالثة وبن�سبة مئوية قدرها 82،2 %. كما يوؤكدون يف البند الرابع اأي�سا الأمر 

نف�سه من حيث اأهمية اإدماج حقوق الإن�سان يف املواد الجتماعية 74.4 %. 

ويف البنود اخلام�س وال�ساد�س وال�سابع والثامن والتا�سع يوجد تاأكيد كبري على اأن املدر�سة الكويتية توؤكد 

م�سامني وقيم حقوقية اإن�سانية متنوعة مثل العدالة وامل�ساواة ومقاومة العن�سرية والتمييز العن�سري. 
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اجلدول رقم )11( روؤية اإجمالية مت�سل�سلة الإجابات اأفراد العينة عن جميع 

موؤ�سرات املقيا�س

جمموعمعار�س%حمايد%موافق%ن�س البندالبند 

يف 1 الكويتي  ال��د���س��ت��ور  تعليم  يجب 

املدر�سة
88.14.17.8100

وم�سامني 2 ب���ن���ود  ط��الب��ن��ا  ي��ج��ه��ل 

الد�ستور الكويتي
87.24.48.4100

يجب تخ�سي�س مادة مفردة م�ستقلة 3

لتعليم حقوق الإن�سان يف املدر�سة
82.23.114.6100

�سمن 4 الإن�سان  حقوق  اإدراج  يجب 

املواد الجتماعية
74.43.522.1100

قيم 5 الكويتية  املدر�سة  مناهج  توؤكد 

املحبة وال�سالم
73.010.016.9100

غربية 6 غ��ري  ثقافة  الإن�����س��ان  حقوق 

ويجب اأن نعلمها لالأطفال
73.03.223.8100

حقوق 7 قيم  الكويتية  املدر�سة  تعزز 

الإن�سان
70.77.921.5100

قيم 8 الكويتية  املدر�سة  مناهج  توؤكد 

العدالة وامل�ساواة
68.712.418.9100

الكويتية 9 املدر�سة  مناهج  تناه�س 

قيم التمييز العن�سري
61.316.722.0100

مفاهيم 10 اإىل  املقررة  املناهج  تفتقر 

حقوق الإن�سان ومواثيقها
58.111.830.1100

11
تنطوي املقررات املدر�سية على احلد 

حقوق  م��ف��اه��ي��م  م���ن  ال�������س���روري 

الإن�سان

57.117.625.4100

قبول 12 مبداأ  الكويتية  املدر�سة  توؤكد 

الراأي الآخر
54.512.133.4100

ال��ك��وي��ت��ي��ة غنية 13 امل��در���س��ة  م��ن��اه��ج 

مب�سامني احلرية وقيمها
51.717.031.3100

يجب تعليم الأطفال احلقوق الواردة 14

يف ال�سريعة الإ�سالمية فح�سب
51.76.741.6100
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اإىل  تفتقر  املدر�سية  الأخرية فاملناهج  البنود اخلم�سة  الأهمية تنخف�س كثريا يف  ولكن وترية 

من  ال�سروري  احلد  على  تنطوي  وهي   ،%  58.1 الأم��ر  هذا  يوؤكد  حيث  الإن�سان  حقوق  مفاهيم 

54.5 %، وتنخف�س  الراأي الآخر بن�سبة  توؤكد مبداأ قبول  57،1 %، وهي  مفاهيم حقوق الإن�سان 

يوافق  الإ�سالم حيث  ال�سرعية يف  باحلقوق  الأمر  يتعلق  م�ستوياتها عندما  اأدنى  اإىل  الن�سبة  هذه 

فقط على هذا الأمر 51.7 %. 

هذه الروؤية التي يقدمها املوجهون حلقوق الإن�سان يف املدر�سة تبدو لنا واقعية جدا وتعرب عن 

مالمح ال�سورة احلقيقة لواقع تعليم حقوق الإن�سان والرتبية عليها يف املدر�سة الكويتية املعا�سرة. 

منهاج  تبني  اإىل  الكبرية  احلاجة  يعلنون  النتائج  اأظهرتها  التي  املئوية  الن�سب  عرب  فاملوجهون 

للرتبية على حقوق الإن�سان وهم عرب اإجاباتهم يقدمون روؤية نقدية لواقع هذا التعليم الذي يفتقر 

ن�سبيا اإىل منهج حقيقي للرتبية على حقوق الإن�سان. 

الرتبية  10( على تركيز �سديد حول مفهوم  املفتوح تركيز )اجلدول  ال�سوؤال  نتائج  بينت  وقد 

احلقوقية الإ�سالمية التي ت�سع احلقوق الدولية يف موازنة وا�سحة مع احلقوق الواردة يف ال�سريعة 

واإدراج  الد�ستور  تعليم  اأهمية  على  املوجهني  تركيز  النتائج  هذه  بينت  وقد  ال�سمحاء.  الإ�سالمية 

مادة حلقوق الإن�سان ومن ثم اإدماجها يف التعليم ب�سورة عامة. 

حادي ع�سر:  تو�سيات الدرا�سة ومقرتحاتها: 

واملقرتحات  بالتو�سيات  اخلروج  ميكن  احلالية  الدرا�سة  اأفرزتها  التي  النتائج  على  تاأ�سي�سا 

التالية: 

الطالب  متناول  يف  وو�سعه  الكويتي  بالد�ستور  والنا�سئة  الطالب  تعريف  على  • العمل 
ال�سرورة  بطابع  تت�سم  ودميقراطية  حقوقية  وم�سامني  قيم  من  يت�سمنه  ملا  واملعلمني 

والأهمية.

خمتلفة  مب�ستويات  املدار�س  خمتلف  يف  الإن�سان  حلقوق  مقرر  تخ�سي�س  على  • التاأكيد 
متكاملة.

ودميقراطية  وت�ساحمية  حقوقية  مب�سامني  والجتماعية  الأدبية  واملقررات  املواد  • اإغناء 
توؤدي اإىل تطوير الوعي باملعاين النبيلة للقيم الإن�سانية واحلقوقية. 

• تاأكيد الفعاليات الرتبوية ذات الطابع الدميقراطي والإن�ساين يف خمتلف مناحي احلياة 
املدر�سية والن�ساطات الرتبوية الفعالة يف حياة الطلبة وممار�ساتهم الرتبوية اليومية. 
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• تخ�سي�س يوم مدر�سي للمذاكرة يف حقوق الإن�سان والد�ستور الكويتي يف اجتاه بناء وعي 
طالبي موؤمن بهذه احلقوق وقادر على ممار�ستها. 

• التاأكيد على ال�سرعات الدولية حلقوق الطفل واملراأة واملعوقني وتخ�سي�س يوم مدر�سي يف 
املدار�س البتدائية يكر�س حلقوق الطفل. 

• اإغناء ن�سو�س الرتبية الإ�سالمية بالقيم الإ�سالمية الت�ساحمية والإن�سانية التي تركز على 
نبذ العنف والإرهاب وتاأكيد قيم ال�سالم واملحبة والت�سامح. 

احلياة  قطاعات  جميع  لت�سمل  الكويت  يف  الإن�سان  حقوق  جم��ال  يف  معمقة  درا���س��ات  • اإج���راء 
الجتماعية من اأجل تقدمي �سورة تربوية و�سو�سيولوجية اأكرث �سمول حلقوق الإن�سان يف املجتمع.

قيم  وتعزيز  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  والعربية  الدولية  اخل��ربات  جميع  من  • ال�ستفادة 
ال�سالم والت�سامح ونبذ العنف. 

تعليم  يف  الطرق  اأف�سل  على  التعرف  يف  متقدما  علميا  تاأهيال  واملربني  املعلمني  • تاأهيل 
حقوق الإن�سان وتاأكيد القيم الدميقراطية يف وعي النا�سئة. 

• توجيه جانب هام من الفعاليات الإعالمية يف الكويت يف اجتاه تعزيز ت�سورات الأطفال 
والنا�سئة مب�سامني حقوق الإن�سان والقيم الدميقراطية املوؤ�س�سة لها. 

• تخ�سي�س مقرر جامعي يف جامعة الكويت واملوؤ�س�سات التعليمية اجلامعية لتدري�س حقوق 
الإن�سان والتعريف باأحدث م�ستجداته عربيا وعامليا. 

• عقد موؤمترات طالبية حول م�ساألة حقوق الإن�سان واأ�سكال تداولها تربويا واجتماعيا.
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Introduction 
This study discusses the teachers attitudes and their trends towards education on 

human rights in the contemporary Kuwaiti school. 

. The study was carried on a large representative national sample which reached 

1807 participants from all the Kuwaiti governorates and different educational levels. 

And in the 38.39 % male and 61.7 % female. 

The study used the descriptive method in the analysis of attitudes and the teachers 

trends according to teaching human rights in the Kuwaiti school. for this purpose a 

well-designed and refereed questionaire was employed to explore this reality and the 

revelation of its different aspects. the result of the study reveled the existence of a 

strong inclination of the participants towards teaching human rights and the Kuwaiti 

constitution in the Kuwaiti schools. 

the results also reveled that the majority of the sample expressed a necessity for 

teaching human rights either in an independent course , or as a part of another course 

specially the social sciences courses. 

The individuals responses of the sample have been statistically significant due to a 

number of independent variable, and a number of null hypotheses have been reputed 

representing 38 % in favor of the alternative hypotheses of the null hypotheses 

formulated for the study. 

A number of important recommendations related to the resultants of the study and 

the nature of teaching human in the Kuwaiti contemporary school has been formatted. 
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